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SKOÐUN Kjartan Magnússon borgarfulltrúi gagnrýnir ráðningu sviðsstjóra
hjá Reykjavíkurborg. 16

LÍFIÐ Halda styrktartónleika fyrir
sjálfar sig áður en þær fara til Hollywood í leiklistarnám eftir mánuð. 30

SPORT Sonurinn bar kylfurnar þegar
Birgir Leifur náði frábærum árangri á
sterku móti erlendis. 26
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Boða breytingar í haust
Nefnd um endurskoðun á stjórnarskránni stefnir á að leggja fyrir
Alþingi frumvarp um breytingar
næsta haust. Forseti Íslands fékk
afhentar undirskriftir frá hópnum
Þjóðareign í gær. 8

Ályktun vegi að félagasamtökum
Forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar
segir að fyrirtæki og félög verði að
leita samþykki einstaklinga fyrir smsog tölvupóstsendingum. 2
Fjögurra ára fangelsi Kristján
Markús Sívarsson var dæmdur í
fjögurra mánaða fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness í gær fyrir frelsissviptingu og gróf ofbeldisbrot. 4
Í baráttu gegn ISIS David Cameron,
forsætisráðherra Breta, kynnti í gær
áætlun um að vinna bug á upprisu herskárra íslamista. Hann segir
raddir þeirra öfgafullu yfirgnæfa hina
hófsömu. 12

14

SÉRBLAÐ Fólk
Mikið að gera

Sjúkraflutningame
inu fara að jafnaði nn á höfuðborgarsvæðí 50 til 100
að sögn Ólafs
Sigþórssonar. útköll á dag,
sjúkrabifreiðar
Stundum fara
í fylgd lögreglu.

SÍÐA 2

SÖLUSTAÐIR
Roseberry
er
legt í flestum fáanapótekum, heilsubúð
um og heilsuhill um
stórmarkaðanna.
Nánari upplýsing
eru á www.geng ar
urvel.is.

ÖFLUG

HVALVEIÐIN HELDUR ÁFRAM Hvalveiðitímabilið hófst í lok júní og þegar hafa 20 hrefnur verið veiddar og 38 langreyðar. Unnið var að hvalskurði í gær. Gunnar Bragi
Sveinsson utanríkisráðherra segir Ísland oft litið hornauga vegna veiðanna og vill skoða hvort draga eigi úr þeim.

Leikskólar tilkynna
síður um vanrækslu
Persónuleg samskipti leikskólakennara við foreldra barna koma í veg fyrir að tilkynnt sé um slæmar heimilisaðstæður. Leikskólakennarar óttast líka viðbrögð
foreldra. Vantraust ríkir hjá skólum og leikskólum til starfa barnaverndarnefndar.
Leikskólar
Reykjavíkur eru tregari til að
tilkynna barnaverndarmál en
grunnskólar borgarinnar. Þetta
segir Halldóra Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur.
Halldóra segir að þótt skólar og leikskólar sinni frekar tilkynningaskyldu sinni nú en fyrir
nokkrum árum séu leikskólar
ólíklegri til að tilkynna um vanrækslu eða ofbeldi á börnum en
grunnskólar. „Ég held að það
tengist beinum og nánum samskiptum leikskólanna við foreldra
barnanna. Það er ákveðinn ótti
við að barn hætti að mæta í leikskólann eða það skipti um skóla.“
Einnig óttist skólastarfsmenn
viðbrögð foreldra þegar tilkynnt
er um heimilisaðstæður. „Foreldrarnir koma fokvondir yfir
því að málið hafi verið tilkynnt
og þá finnst fólki kannski að
betur hefði mátt kyrrt liggja.“
Halldóra segir að tilkynningar
strandi líka á vantrú skólastjórnenda og kennara á barnaverndarSAMFÉLAGSMÁL

ALLIR LITIR

KOMNIR
AFTUR

VERÐ KR.

9.990
FULLT VERÐ

13.990

SYLVESTER

með krómfótum

FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL

kerfinu í heild sinni. Margir telji
að barnaverndaryfirvöld bregðist
ekki við tilkynningum um ofbeldi
og vanrækslu.
„Skólarnir eru ekki alltaf
ánægðir með okkur. Þeim finnst
við ekki gera nóg og ekki nógu
hratt. Þetta eru miklar tilfinningar
þegar verið er að horfa á börn sem
líður illa. En það að þú tilkynnir til
Barnaverndar þýðir ekki endilega
að einhver stökkbreyting verði á
lífi barnanna á einum degi.“
Hún segir að það eigi frekar
við um mál þar sem börn eru
ekki skilgreind í stórhættu. Komi
mjög alvarleg mál inn á borð
Barnaverndar sé reynt að grípa
inn í strax með einhverjum hætti.
Samskipti skóla og barnaverndarnefndar eru almennt góð, að
mati Halldóru. Vantrú skólanna
á Barnavernd standi þeim þó
fyrir þrifum. „Ég geri mér grein
fyrir því að skólarnir hafa alltaf haft áhyggjur af þessum trúnaði sem er í eina átt. Þeir þurfa
að tilkynna til nefndarinnar en
Barnavernd getur ekki upplýst

Foreldrarnir koma
fokvondir yfir
því að málið
hafi verið tilkynnt og þá
finnst fólki
kannski að betur hefði
mátt kyrrt liggja.
Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri Barnaverndar
Reykjavíkur

um afdrif málsins. Skólafólki
finnst það stundum flókið að vita
ekki hvað er gert.“
Hún segir að leyfi þurfi frá foreldrum til að hafa opnari samskipti á milli skóla og Barnaverndar um málefni barns.
Annars sé nefndin bundin trúnaði. „Við getum ekki gengið fram
hjá vilja foreldranna varðandi
samskipti við skólana.“
- snæ / sjá síðu 6

Vill eitt virðisaukaskattþrep:

Vandræðin eru
ekki óvænt
FERÐAÞJÓNUSTA Ragnheiður Elín

Árnadóttir ferðamálaráðherra
segir fréttir af salernisvandræðum erlendra ferðamanna ekki
koma á óvart. Náttúrupassinn
hafi verið heildstæð lausn mála.
Ráðherrann tekur mestmegnis undir hugmyndir félaga sinna
í ríkisstjórnarsamstarfinu um
breytingar á skatt- og tollkerfinu
í ferðaþjónustunni.
- fbj / sjá síðu4
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Ríkisskattstjóri hyggst afgreiða síðustu umsóknir um lækkun höfuðstóls verðtryggðra lána fyrir júlílok:

Útreikningum ólokið í tæplega 300 málum
EFNAHAGSMÁL Ekki er búið að

Útlit er fyrir áframhaldandi norðanátt
en það dregur þó aðeins úr vindhraða.
Um sunnan- og vestanvert landið má
sjá til sólar, en á norðan- og austanverðu
landinu er útlit fyrir úrkomu, þá helst
fyrripart dags. Hitinn er svipaðir, 8-14 stig,
hlýjast suðvestan til.

SJÁ SÍÐU 20

afgreiða tæplega 300 umsóknir
vegna höfuðstólslækkunar verðtryggðra húsnæðislána hjá ríkisskattstjóra.
Stefnt er að því að ljúka
afgreiðslu umsókna fyrir lok júlí.
„Það er ekki alveg víst að það náist
því það er verið að bíða eftir upplýsingum þriðja aðila í sumum tilfellum,“ segir Jarþrúður Hanna
Jóhannsdóttir, sviðsstjóri höfuðstólsleiðréttingar hjá ríkisskattstjóra.

„Það eru fyrst og fremst eftir
mál þar sem kalla hefur þurft eftir
upplýsingum frá einstaklingum
þar sem upplýsingar í framtölunum hafa ekki verið fullnægjandi til
að geta reiknað út lánin og það berast ekki svör frá umsækjendum,“
segir hún.
Jarþrúður bætir við að afgreiðsla
mála hafi tekið lengri tíma en til
hefði staðið. „Í nokkrum tilfellum
höfum verið að reyna að finna út
úr þessu með fjármálastofnunum
og það hefur tekið lengri tíma held-

ur en æskilegt hefur verið í sumum
tilvikum,“ segir hún. Þá segir Jarþrúður að í sumum tilfellum séu
mál óafgreidd sem snúi að einstaklingum sem hafi verið með mál til
afgreiðslu hjá umboðsmanni skuldara.
Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri sagði í samtali við RÚV
þann 15. júní að stefnt hefði verið
að því að birta alla útreikninga
fyrir miðjan júlí. Hann hafði áður
sagt að ljúka ætti afgreiðslu mála
fyrir miðjan júní.
- ih

RÍKISSKATTSTJÓRI Tekið hefur lengri
tíma en til stóð að afgreiða umsóknir
hjá ríkisskattstjóra.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Félagasamtök vinni
heimavinnuna sína
Forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar segir að kærur vegna rafræns áreitis af hálfu
félagasamtaka og fyrirtækja færist verulega í aukana. Framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins segir úrskurði stofnananna setja félagasamtökum skorður.
FJARSKIPTI „Það er að fjölga mikið

EKKI SKEMMT Sepp Blatter stökk ekki bros þegar seðlum var sturtað yfir hann á
blaðamannafundi.
NORDICPHOTOS/GETTY

Enskur grínisti vakti reiði forseta FIFA á blaðamannafundi:

Sturtaði seðlum yfir Sepp Blatter
SVISS Enski grínistinn Lee Nelson lét einsdollaraseðlum rigna yfir fráfarandi forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins (FIFA) þegar hann
braust inn á blaðamannafund FIFA í svissnesku borginni Zürich í gær.
„Sepp, þetta er fyrir Norður-Kóreu árið 2026,“ sagði Nelson og vísaði
til ásakana um að atkvæði í kosningum um mótshaldara heimsmeistaramóta séu fengin með mútum.
FIFA tilkynnti á blaðamannafundinum að forsetakosningar færu
fram 26. febrúar á næsta ári en Blatter hyggst ekki sitja lengur.
- þea

Slasaðist við fall af vélsleða:

Reykingar aldrei minni:

Tuttugu útköll
vegna slysa

Fjögur prósent
reykja daglega

LÖGREGLUMÁL Tuttugu tilkynn-

LÝÐHEILSA Tóbaksreykingar

ingar um slys bárust lögreglunni
á Suðurlandi um helgina. Þar á
meðal var erlendur ferðamaður sem slasaðist á fæti eftir fall
af sleða sem hann ók. Hann var
fluttur á heilsugæslu á Höfn og
þaðan í sjúkraflugi til Akureyrar.
Annar erlendur ferðamaður
féll á Sólheimajökli og rotaðist.
Hann komst fljótlega til meðvitundar og var fluttur á heilsugæslu til aðhlynningar en reyndist ekki mikið meiddur.
Þá urðu fimm knapar fyrir
meiðslum þegar þeir féllu af
baki.
- ngy

meðal unglinga á aldrinum 15
til 16 ára hafa dregist verulega
saman frá árinu 1995. Þetta
kemur fram í niðurstöðum evrópsku vímuefnarannsóknarinnar,
ESPAD.
Árið 1995 reyktu 32 prósent
unglinga vikulega en árið 2015
eru þau komin niður í sex prósent. Þá reykti 21 prósent unglinga daglega árið 1995 en aðeins
fjögur prósent í dag. Frá árinu
1995 hefur jafnt og þétt dregið
úr reykingum unglinga og aldrei
hafa jafn fáir stundað reglulegar
reykingar.
- srs
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þessum kærum, alveg verulega,“
segir Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar.
Fyrr í sumar úrskurðaði Póstog fjarskiptastofnun að Sjálfstæðisflokkurinn hefði brotið
fjarskiptalög með sms-sendingum og símtali til félagsmanns
í Heimdalli, félagi ungra sjálfstæðismanna í Reykjavík, á kjördag 2014. Félagsmaðurinn taldi
sig ekki hafa veitt samþykki sitt
fyrir að taka á móti sendingum af
þessu tagi.
„Við birtum þarna fjórar eða
fimm ákvarðanir í einu,“ segir
Hrafnkell.
„Ég held að þetta sé tákn um
það að þetta sé að aukast. Almenningur er að verða meðvitaðri um
rétt sinn gagnvart friðhelgi einkalífsins annars vegar og hins vegar
er núna heilmikið um það að fyrirtæki og félagasamtök séu að
nota þessar rafrænu leiðir til að
hafa samband við þá sem þeir
vilja ná athygli frá og þetta mætist svolítið í þessari aukningu.“
Hrafnkell segir að með þessum
úrskurðum sé ekki verið að banna
það að fyrirtæki eða félagasamtök komi boðskap sínum á framfæri.
„Og eins og til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn, ef hann myndi
vinna ákveðna heimavinnu varðandi félagaskrána, þá getur hann
notað þessar leiðir en þá verður
það að vera þannig að það sé upplýst samþykki. Það er ekki verið
að banna leiðina, það er verið
að hnykkja á því hvaða verklag
menn hafa í þessu.“

SMS-SKILABOÐ Forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar segir að fyrirtæki, flokkar og
félagasamtök geti enn dreift boðskap sínum ef farið er eftir reglum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HRAFNKELL V.
GÍSLASON

ÞÓRÐUR
ÞÓRARINSSON

Þórður Þórarinsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, segir að úrskurður af þessum
toga setji frjálsum félagasamtökum í landinu nokkrar skorður.
„Það er ekki ólíklegt að við
kærum. Við teljum að [ákvörðunin] muni hafa alvarlegar afleið-

ingar fyrir öll frjáls félagasamtök í landinu,“ segir Þórður.
„Þetta snýst náttúrulega engan
veginn um Sjálfstæðisflokkinn,
þetta snýst um hvernig flokkar og
öll frjáls félagasamtök í landinu
hafa nálgast félagsmenn sína. Það
allt saman er undir. Það er mjög
ólíklegt að við munum láta það
liggja í lausu lofti þannig að það
er auðvitað langlíklegast að við
munum kæra þennan úrskurð,“
segir hann.
„Það er talsvert ólíku saman
að jafna, samskiptum frjálsra
félagasamtaka við félagsmenn
sína og það hvernig menn fara
í blindar hringingar eftir símaskrá.“
- srs

Segir aukinn einkarekstur kosta meiri peninga og þýða faglega afturför:

Telur óráð að auka einkarekstur
HEILBRIGÐISMÁL Guðríður Krist-

ín Þórðardóttir, formaður hjúkrunarráðs Landspítalans, segir
það óráð að auka einkarekstur
í heilbrigðiskerfinu.
Sigríður Á. Andersen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
skrifaði grein í Fréttablaðið
í gær þar sem hún sagði að sú
erfiða staða sem komin er upp
í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga
og ríkisins fæli í sér tækifæri.
Hún hvatti hjúkrunarfræðinga
til að fara í auknum mæli út í
einkarekstur.
„Það er að minnsta kosti alveg
ljóst að svona getur þetta ekki
gengið. Að hundruð manna
segi upp störfum hjá vinnuveitanda sem hefur ekki að öðru að
hverfa. Það gengur ekki. Ég tel
að það séu tækifæri þarna, ekki
bara gagnvart ríkisspítalanum

heldur á öðrum sviðum líka,
sem hjúkrunarfræðingar munu
detta niður á,“ sagði Sigríður
svo í kvöldfréttum Stöðvar 2 í
gær.
Guðríður Kristín er ósammála. „Ef þetta er það sem
okkar æðstu yfirmenn hafa
um þennan rekstur að segja,
þá myndi ég segja að það væri
algjört þekkingarleysi. Ég skora
þá bara á hinn sama að koma
og kynna sér málið. Ræða við
hjúkrunarráð og yfirstjórn spítalans.“ Guðríður Kristín telur
að aukinn einkarekstur myndi
kosta meiri peninga og þýða
faglega afturför.
- þká

ÓSAMMÁLA Guðríður Kristín Þórðardóttir telur svarið við vanda í heilbrigðisrekstri ekki felast í auknum einkarekstri.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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SPURNING DAGSINS

Kúbumenn opnuðu sendiráð í Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn opnuðu einnig sendiráð á Kúbu:

Stórt skref stigið í samskiptum ríkjanna
Elín, er verið að mjólka
neytendur?
„Já, það á að smyrja ofan á verðið.“
Verðlagsnefnd búvöru hefur hækkað verð á
mjólk og mjólkurafurðum um 3,58 prósent
að undanskildu smjöri sem hækkar um 11,6
prósent. Elín Björg Jónsdóttir, formaður
BSRB, gagnrýnir verðhækkunina sem hún
segir að lendi á neytendum og bændum.

Rannsókn vegna pillupressu:

Tveir áfram í
gæsluvarðhaldi
LÖGREGLUMÁL Tveir menn sitja

enn í gæsluvarðhaldi eftir að lögregla lagði hald á mikið magn etaflna í íbúðarhúsi á höfuðborgarsvæðinu.
Í tilkynningu frá lögreglu kom
fram að lögregla hefði lagt hald
á töflugerðarvél sem talið er að
hafi verið notuð til að búa til etöflurnar.
Fimm menn voru handteknir
vegna málsins og þar af voru
fjórir úrskurðaðir í gæsluvarðhald en tveimur þeirra hefur nú
verið sleppt.
- ih

DAGUR B. EGGERTSSON Á vegum

borgarinnar stendur yfir samkeppni um
framtíðarskipulag Gufuness í Grafarvogi.

Vilja hugmyndir um nýtingu:

Borgin keypti
þrjár lóðir
REYKJAVÍK Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri og Gísli Gíslason
hafnarstjóri skrifuðu undir kaupsamninga Reykjavíkurborgar á
þremur lóðum Faxaflóahafna sf.
síðastliðinn föstudag. Þetta eru lóð
Áburðarverksmiðjunnar í Gufunesi, land á Geldinganesi og land
í Eiðsvík.
Ekki er ljóst hver nýting á landinu verður en á vegum borgarinnar stendur yfir samkeppni
um framtíðarskipulag Gufuness
í Grafarvogi. Reykjavíkurborg
hefur auglýst eftir hugmyndum
um nýtingu lands og mannvirkja
á svæðinu.
- ngy

ALÞJÓÐAMÁL Bandaríkjamenn opnuðu sendiráð sitt í Kúbu og Kúbumenn opnuðu sendiráð
sitt í Bandaríkjunum í gær þegar formlegu
stjórnmálasambandi milli landanna var aftur
komið á. Stjórnmálasambandi var slitið árið
1961 í kjölfar byltingar Fidels Castro.
Vegna opnunar sendiráðanna var fáni
Kúbumanna settur upp í byggingu utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna innan um hóp fána
þeirra ríkja sem reka sendiráð í Bandaríkjunum. Kúbverski fáninn fær nú að standa á milli
fána Króatíu og Kýpur.
John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tók á móti Bruno Rodriguez, utanríkis-

ráðherra Kúbu, í tilefni af opnun sendiráðanna í gær.
Rodriguez dró kúbverska fánann að hún við
hið nýja sendiráð Kúbumanna í Washington,
höfuðborg Bandaríkjanna. Á meðan kölluðu
viðstaddir „Fidel! Fidel!“ og „lifi Raul!“ til
að hylla Fidel og Raul Castro, bræðurna sem
hafa stjórnað Kúbu frá 1959.
Þróunin í átt að opnun sendiráða var nokkuð hröð en Barack Obama Bandaríkjaforseti
og Raul Castro, forseti Kúbu, funduðu saman
í Panama í apríl síðastliðnum eftir að tilkynnt
hafði verið um vinnu að bættum samskiptum
ríkjanna í desember.
- þea

STJÓRNMÁLASAMBAND Fáni Kúbu stendur nú milli
fána Króatíu og Kýpur í byggingu utanríkisráðuneytis
Bandaríkjanna.
NORDICPHOTOS/AFP

Ekki bara fjármagnsskortur
sem hindrar uppbyggingu
Ferðamálaráðherra segir salernisvandamál ferðamanna ekki koma á óvart. Oft hindri skipulagsmál eða skortur á
undirbúningi við uppbyggingu frekar en skortur á fjármagni. Tekur undir hugmyndir um breytingar á skattkerfi.
FERÐAÞJÓNUSTA „Það sem kemur
kannski mest á óvart er að þetta
komi á óvart,“ segir Ragnheiður
Elín Árnadóttir, ráðherra ferðamála,
um fregnir af salernisvandræðum
erlendra ferðamanna hérlendis.
Ragnheiður segir náttúrupassann
hafa átt að vera heildstæða lausn á
ýmsum vandamálum sem aukinn
fjöldi ferðamanna hefur í för með
sér. „Vegna þess að það eru svo
margir sem bera ábyrgð í þessum
málum að það er ekki hægt að leysa
þetta nema með samstarfi.“
Ríkisstjórnin ákvað í maí, eftir að
ljóst varð að ekkert yrði úr frumvarpi um náttúrupassa, að veita 850
milljónir til verkefna á fjölförnum
ferðamannastöðum. Ragnheiður
segir að þar af hafi um tíu prósent
fjárhæðarinnar farið í að bæta salernisaðstöðu víða um land.
„Það sem vekur athygli mína við
þessar fréttir er að þær koma frá
stöðum þar sem þessi mál eru bara
alveg í lagi. Þetta er þá bara eitthvert hegðunarvandamál sem ég
bara veit ekki hvernig á að leysa og
það eru ferðaþjónustuaðilar sem
þurfa að taka á þessu máli með
sínum gestum. Þetta er bara meira
eins og uppeldismál,“ segir Ragnheiður.
Ráðherra telur ljóst að það sé
ekki aðeins skortur á fjármagni
sem valdi vandræðum við uppbyggingu ferðamannastaða. Ragnheiður nefnir sem dæmi að í fyrra
hafi ráðuneytið úthlutað 380 milljónum króna úr framkvæmdasjóði
ferðamannastaða til uppbyggingar
og verndaraðgerða á ferðamannastöðum.
„Þetta átti að klárast fyrir sumartraffíkina, til að koma í veg fyrir
skemmdir á náttúrunni og tryggja

SALERNI VIÐ
ÞINGVELLI Ráð-

herra ferðamála
segir þau vandræði sem komið
hafa upp vegna
ágangs erlendra
ferðamanna ekki
koma á óvart.
Náttúrupassinn
hafi átt að taka
heildstætt á
þessum málum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

öryggi ferðamanna. Í sumarbyrjun núna 2015 voru enn eftir í
sjóðnum af þessari sérstöku fjárveitingu tæplega 200 milljónir sem
ekki hafa gengið út þar sem greitt
er út eftir framvindu verkefnisins,“ segir Ragnheiður. Hún nefnir sem dæmi að í sumum tilfellum
hafi ekki fengist verktakar, sumarið hafi verið rigningasamt eða
að komið hafi í ljós að það þyrfti að
hanna meira.
„Allar skýringar góðar og gildar en þetta segir manni að það er
ekki bara skortur á fjármagni sem
er að hefta uppbyggingu og úrbætur á ferðamannastöðum heldur oft
skipulagsmál á forræði sveitarfélaga eða skortur á undirbúningi.
Þarna verðum við einfaldlega að
taka höndum saman og leysa úr.“
Ragnheiður tekur að einhverju
leyti undir með þeim Vigdísi
Hauksdóttur, þingmanni Fram-

sóknarflokksins, sem og flokksbróður sínum, Jóni Gunnarssyni,
sem lýstu því yfir um helgina að
þau teldu rétt að virðisaukaskattur yrði hækkaður á ferðaþjónustu,
en hann hefur mestmegnis verið
í lægra þrepi skattsins, og sumar
greinar verið undanþegnar virðisaukaskatti. Hún segir vinnu þegar
hafna við að fækka undanþágum
í greininni. Hvalaskoðunarferðir
hafi verið teknar inn í kerfið, baðstaðir verði einnig settir inn og þá
séu eftir hópbifreiðar og leigubílar.
„Fjármálaráðherra er að vinna
með Samtökum ferðaþjónustunnar í þessum málum. Þetta er ekki
síður ferðaþjónustuaðilunum í
hag þar sem þeir hafa ekki getað
nýtt sér innskatt vegna þessa.
Varðandi þrepin þá tek ég undir
það sem komið hefur fram en við
þurfum að fara kannski gætilegar
í þeim efnum þar sem við erum í

Framtíðarstefnan
er að vera
bara með eitt
virðisaukaskattþrep sem
gildir almennt fyrir alla og án
undanþága. Þannig kerfi
vil ég sjá.
Ragnheiður Elín Árnadóttir,
ferðamálaráðherra

samkeppni við útlönd og það þarf
að passa að við séum samkeppnishæf. Framtíðarstefnan er að vera
bara með eitt virðisaukaskattþrep
sem gildir almennt fyrir alla og án
undanþága. Þannig kerfi vil ég sjá,“
segir Ragnheiður Elín.
fanney@frettabladid.is

Þrír dæmdir í fangelsi fyrir frelsissviptingu og ofbeldisbrot í Kópavogi í fyrra:

Sviptu nítján ára pilt frelsi sínu

SÓLARDAGAR
20.–21. JÚLÍ

FERÐIR Í S

ÓLINA

Í ÁGÚST
Á BETRA V

ERÐI

TENERIFE

MARYLANZA APARTHOTEL ++++
19.–26. ágúst. Íbúð með einu svefnherbergi.

FRÁ

89.900 KR.

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn – fullt verð 99.400 kr.

SJÁ NÁNAR Á UU.IS/SOLARDAGAR
Úrval Útsýn | Hlíðasmára 19 | 201 Kópavogi | 585 4000 | uu.is

DÓMSMÁL Kristján Markús Sívarsson var í gær
dæmdur í fjögurra ára og níu mánaða fangelsi í
Héraðsdómi Reykjaness auk þess að vera sviptur
ökuréttindum.
Ríkharð Júlíus Ríkharðsson hlaut 38 mánaða dóm
og 36 þeirra eru skilorðsbundnir.
Marteinn Jóhannsson hlaut átta mánaða dóm en
sex mánuðir eru skilorðsbundnir.
Um var að ræða nokkrar ákærur sem teknar voru
fyrir í sama máli. Kristján Markús var sakborningur í öllum kærunum. Hann var til að mynda ákærður fyrir fimm ofbeldisbrot, tvær frelsissviptingar,
þjófnaði og umferðarlagabrot.
Allir þrír voru þeir sakfelldir fyrir frelsissviptingu í Kópavogi í fyrra þegar þeir komu inn á heimili manns og beittu hann barsmíðum.
Kristjáni var gefið að sök að hafa ásamt tveimur
öðrum einstaklingum svipt nítján ára pilt frelsi sínu
og haldið honum nauðugum á heimili föður Kristjáns í Vogum á Vatnsleysuströnd. Þar beittu þeir
hann grófu ofbeldi meðal annars með því að gefa
honum rafstuð í kynfærin, stinga hann með sprautunál og neyða hann til að drekka smjörsýru.

KRISTJÁN MARKÚS SÍVARSSON Kristján ásamt öðrum svipti

19 ára pilt frelsinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vitorðsmenn Kristjáns fengu annars vegar níu
mánaða skilorðsbundinn dóm til þriggja ára og hins
vegar fjórtán mánaða dóm og þar af tólf mánuði
skilorðsbundna.
- jóe, srs

www.renault.is

RENAULT CLIO

DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR
RENAULT CLIO
DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. 3,7 l/100 km*
VERÐ: 3.050.000 KR.

E N N E M M / S Í A / N M 6 7 8 3 8 / *Miða
M ð vvið uppgef
Miða
u
nar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

BEINSKIPTUR, VERÐ: 2.850.000 KR.

RENAULT CLIO SPORT TOURER
DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. 3,7 l/100 km*
VERÐ: 3.250.000 KR.

„ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

BEINSKIPTUR, VERÐ: 3.050.000 KR.

DÍSILBÍLARNIR FRÁ RENAULT SLÁ Í GEGN
Renault var þriðji mest keypti bíllinn á Íslandi 2014. Nýju Renault bílarnir hafa slegið í gegn
með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði og úrvali sparneytinna bensín- og dísilvéla með
einstaklega hagkvæmri „Dual Clutch“ sjálfskiptingu. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault.

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

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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VEISTU SVARIÐ?

Viðbragðsteymi vegna voveiflegra dauðsfalla barna var ekki komið á laggirnar þrátt fyrir vilja Braga:

Hagamelsmorðið hreyfði við Barnavernd
1. Í hvaða landi hyggja íslensk tölvuleikjafyrirtæki á landvinninga?
2. Til liðs við hvaða hollenska fótboltalið gekk Albert Guðmundsson?
3. Fyrir hvað hanna Gréta Þorkelsdóttir og Helga Ólafsdóttir varning?
SVÖR:

SAMFÉLAGSMÁL „Málið var ekki
opið barnaverndarmál þegar
þessir hörmulegu atburðir gerðust,“ segir Bragi Guðbrandsson,
forstjóri Barnaverndarstofu, um
Hagamelsmálið sem Fréttablaðið fjallaði um á laugardag. Árið
2004 myrti móðir ellefu ára dóttur sína og slasaði son sinn lífshættulega.
„Auðvitað leiddi það til þess að
það var gerð úttekt á málinu og
því hvort og hvaða ályktanir væri
hægt að draga af því. Það hefur

verið vinnuregla síðan að gera
úttekt þegar voveifleg dauðsföll
barna ber að garði,“ segir Bragi.
Þegar málið kom upp var farið
vandlega í saumana á því hvernig
samskipti skólayfirvalda, lögreglu, barnaverndar og heilbrigðiskerfisins fóru fram.
„Í kjölfar þessa máls lagði ég
til að það yrði komið á viðbragðsteymi vegna voveiflegra dauðsfalla barna að erlendri fyrirmynd. Það var mat manna að
lagabreytingu þyrfti til að skjóta

stoðum undir slíka starfsemi.
Barnaverndarstofa lagði þetta til
við síðustu endurskoðun barnaverndarlaga en því miður náði
það ekki fram að ganga.“
Bragi telur að barnaverndarkerfið væri í fastari skorðum
með slíku teymi. „Eitt af því sem
við höfum alls ekki staðið okkur
nægilega vel í er samhæfing
aðgerða í kjölfar svona atburða.
Það þarf að skerpa þessar línur
og gera með öflugri hætti en við
erum að gera í dag.“
- snæ

BARNAVERND Bragi vill teymi sem
skoðar bráð dauðsföll.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

1. Indlandi. 2. PSV Eindhoven. 3. Druslugönguna.

GRJÓNAGRAUTUR
alveg mátulegur
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 15-1397

Nú einnig í litlum umbúðum– fullkominn skammtur fyrir einn

TILBÚINN TIL NEYSLU
LEIKSKÓLI Börn bera harm sinn oft í hljóði vegna trúnaðar við foreldra sína.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

54 

Skólar vita oft lítið
um aðstæður barna
HEFUR ALDREI

EINS VEL!
Á Spotify er úrval af íslenskri
tónlist, sögum og ævintýrum
sem stytta ferðalagið!
Siminn.is/spotify

Tilkynningar til Barnaverndar um aðbúnað barna stranda stundum á þeirri trú
skóla og leikskóla að ekkert verði gert í málinu. Oftar tilkynnt til Barnaverndar hér
á landi en í mörgum öðrum löndum. Börn oft þögul um slæmar heimilisaðstæður.
SAMFÉLAGSMÁL „Skólar vita ekki

allt um heimilisaðstæður barna.
Börn geta verið mjög dul á aðstæður sínar,“ segir Halldóra
Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaverndarnefndar
Reykjavíkur. Hún segir að skólar
standi sig betur nú í tilkynningum til Barnaverndar en fyrir tíu
árum. Þó hafi engin stökkbreyting orðið á fjöldanum.
Tilkynningar leikskóla til
Barnaverndar eru almennt færri
en grunnskóla. Halldóra segir að
í sumum tilfellum líti leikskólastarfsmenn jafnvel svo á að það
sé ekki áhættunnar virði að tilkynna. Börn gætu hætt í leikskólanum og þá sé eftirlitið farið.
„Það er kannski þannig að það er
hugsað hvað sé best fyrir barnið. Að það sé betra fyrir barnið
að koma á hverjum degi og vera
í öruggu skjóli í átta tíma á dag.“
Fleira spili þó inn í lakari tíðni
tilkynninga frá leikskólum. „Við
höfum reynt að handleiða skólana
ákveðið varðandi tilkynningaskylduna. Við höfum kannski ekki
gert það nægjanlega vel gagnvart
leikskólunum.“

Aðspurð hvort
færri tilkynningar geti líka verið
vegna þess að
færra faglært
starfsfólk starfar
á leikskólunum
segist Halldóra
ekki vita hvort BRAGI
það spili inn í. GUÐBRANDSSON
Það sé eitthvað
sem mætti skoða og greinar betur.
„Það er meiri meðvitund um
tilkynningaskylduna og hefur
vaxið á undanförnum árum. En
það hefur ekki orðið nein stökkbreyting. Það er hæg aukning,“
segir Halldóra.
Bragi Guðbrandsson, forstjóri
Barnaverndarstofu, telur að
almennt sé skólastarfsfólk meðvitað um skyldur sínar gagnvart börnum og velferð þeirra.
Þó komi fyrir að mál rati inn á
borð Barnaverndar þar sem augljóst sé að skólinn eða leikskólinn hafi vanrækt að tilkynna um
heimilisaðstæður. „Ég held samt
að almennt sé fólk í kerfinu meðvitað. Tilkynningar til íslenskrar
Barnaverndar eru miklu fleiri

Við
höfum reynt
að handleiða
skólana
ákveðið
varðandi
tilkynningaskylduna. Við höfum
kannski ekki gert það
nægjanlega vel gagnvart
leikskólunum.
Halldóra Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri Barnaverndarnefndar Reykjavíkur

per íbúafjölda en þekkist í
öðrum löndum. Það segir okkur
að íslenskt samfélag er mjög vakandi fyrir aðstæðum barna.“
Hann tekur í sama streng og
Halldóra. Stundum viti skólinn
einfaldlega ekki af því að eitthvað
sé að. „Börn sem búa við þessar
aðstæður eru oft eins og litlar
hetjur. Þau eru ofboðslega duglegir krakkar og þau bera ekkert
sínar sorgir á torg.“
snaeros@frettabladid.is

Ford Fiesta er
mest seldi smábíll Evrópu

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr.

ður
aðalbúna
t
s
r
u
g
e
il
Glæs
g prófaðu
Komdu o ábíl Evrópu
a sm
mest seld

5 dyra • MyKey • Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð • Hiti í framsætum
3,5 tommu upplýsingaskjár • AUX og USB tengi • Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur • Samlitaðir stuðarar
Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar • Tvískipt niðurfellanleg aftursæti 60/40 • Samlituð vindskeið • 6 hátalarar
Einstaklega rúmt farangursrými (290 lítra) • Frábær í endursölu • Start Stop spartækni • Brekkuaðstoð
Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög ﬂjótur að hitna • Samlitaðir hliðarspeglar • EasyFuel
ESP stöðugleikastýrikerﬁ með spólvörn • Ofnæmisprófuð efni í innréttingu • Fáanlegur sjálfskiptur á frábæru verði
5 stjörnu öryggi • Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns

æli
ára afm
UJ
Ford KMi%ULPER

20

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.
Opið á laugardögum frá og með 8. ágúst.

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 uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

ford.is
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SVONA ERUM VIÐ

Stefnt á að breytingarákvæði
fari fyrir Alþingi í haust
Stjórnarskrárnefnd stefnir að því að leggja fram frumvarp um breytingar á stjórnarskránni í haust svo hægt
verði að kjósa um breytingarnar samhliða forsetakosningum. Hagfræðingur segir þjóðarviljann skýran.

12,7

ár er meðalaldur
bílaflota Íslands

árið 2015.
Tíu árum fyrr var meðalaldurinn tíu
ár. Flotinn hefur aldrei verið eldri.

STRÆTÓ Strætó bs. hefur rætt við fjöl-

skylduna.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í hremmingum í strætó:

Neitaði að
hleypa fólki út
SAMFÉLAG Strætóbílstjóri er sak-

aður um að hafa neitað að hleypa
fjögurra manna fjölskyldu út úr
strætisvagninum á föstudaginn.
Hann mun hafa deilt við fjölskylduna um það hvort fjölskyldan hefði
sýnt fram á að hún hefði greitt
fyrir farið með strætóappinu.
„Þetta er ekki eitthvað sem við
tökum léttvægt á,“ segir Ástríður Þórðardóttir, fjármálastjóri
Strætó bs., í samtali við fréttavefinn Vísi um málið. Hún segir
fulltrúa frá Strætó hafa rætt við
fjölskylduna og að vitað sé hver
umræddur bílstjóri er. Hann verði
boðaður á fund vegna málsins.
Samkvæmt frásögn mun fjölskyldan hafa komist út úr strætisvagninum þegar annar farþegi í
vagninum krafðist þess að honum
yrði hleypt út. Sætti fjölskyldan þá
lagi og fór út úr vagninum.
- bo

ALÞINGI Nefnd um endurskoðun
stjórnarskrárinnar stefnir að
því að leggja fram frumvarp um
breytingar á stjórnarskrá fyrir
Alþingi næsta haust.
Vonir standa til að frumvarpið verði afgreitt fyrir áramót svo
hægt verði að kjósa um breytingarákvæðin samhliða forsetakosningum á næsta ári.
Páll Þorsteinsson, formaður
nefndarinnar, segir að breytingarákvæðin snúi að sameign
þjóðarinnar á náttúruauðlindum,
þjóðaratkvæðagreiðslu og með
hvaða skilyrðum megi framselja
ríkisvald og umhverfisvernd.
Nefndin er skipuð fulltrúum allra flokka sem eiga sæti
á Alþingi. Birgir Ármannsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins og einn nefndarmanna, segir
nefndarmenn ekki fyllilega sammála um öll efnisatriði. „Það
eru uppi álitamál um orðalag og
útfærslu varðandi öll þessi fjögur
atriði en ég myndi segja að það
bil ætti að vera brúanlegt,“ segir
Birgir.
Samkvæmt bráðabirgðaákvæðum sem samþykkt voru undir lok
kjörtímabilsins árið 2013 er hægt
að breyta stjórnarskrá út apríl
2017 með samþykki 60 prósenta
greiddra atkvæða á Alþingi og í
þjóðaratkvæðagreiðslu. Nefndin muni starfa áfram að frekari
breytingum á stjórnarskránni
þegar vinnu við forgangsatriðin
lýkur.
Bolli Héðinsson, hagfræðingur og einn þeirra sem stóðu að
undirskriftasöfnuninni Þjóðareign, segir að vilji þjóðarinnar
sé skýr. „Það liggur fyrir fullbúið
frumvarp frá stjórnlagaráði. Það
er búið að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu um öll meginatriði sem þar voru til umfjöllunar,“ segir Bolli.
Aðstandendur Þjóðareignar

AFHENDING UNDIRSKRIFTA Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, tekur við undirskriftum frá Bolla Héðinssyni hagfræðingi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

afhentu Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta Íslands, 53.571
undirskrift í gær. Með undirskriftasöfnuninni var skorað á
forsetann að vísa öllum lögum til
þjóðaratkvæðagreiðslu sem ráðstafa myndu fiskveiðiauðlindum
lengur en til eins árs á meðan
ekkert ákvæði um þjóðareign á
auðlindum sé í stjórnarskrá.
„Hann liggur fyrir, þjóðarviljinn í þessu máli, en þá er það
bara ríkisstjórnarinnar eða þingmeirihlutans að ákveða hvort
þeir vilji fara að þessum óskum
þjóðarinnar,“ segir Bolli og segist vonast til að undirskriftar-

söfnunin hvetji stjórnarskrárnefnd til dáða.
Ólafur Ragnar sagði að hann
vildi að ákvæði um auðlindir í
þjóðareign yrði fest í stjórnarskránni og ítrekaði fyrri yfirlýsingar sínar frá því 2013 um
að stjórnvöld yrðu að hlusta á
þjóðina sem vilji réttlátar arðgreiðslur frá sjávarútvegi.
Ólafur Ragnar Grímsson er
eini forsetinn sem hefur gefið
þjóðinni kost á að greiða atkvæði
um lagafrumvörp frá Alþingi á
grundvelli 26. greinar stjórnarskrárinnar. Það hefur hann gert
þrisvar á ferli sínum. Í fyrsta

Það liggur fyrir
fullbúið frumvarp frá
stjórnlagaráði. Það er búið
að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu um öll
meiginatriði sam þar voru
til umfjöllunar.
Bolli Héðinsson, hagfræðingur

skipti var um að ræða fjölmiðlalög. Í hin tvö skiptin var um að
ræða lög vegna Icesave-reikninganna.
ingvar@frettabladid.is

MJÓLKURVÖRUR

Ákveðið hefur
verið að kæra
ákvörðun verðlagsnefndar.

loKsins aftuR sumAr...íS

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÍSinn Sem færiR þéR sumaRið er kOminn aftur. ekTa rjóMaís
MMeð
eð kkókOs,
óókkOs,
ókO
kOs
kO
Os, ááStaraLdini, mmangó og súKkulaðIdrop
súKkulaðIdropUm.

Kú telur hækkun á mjólk hamla samkeppni:

Mótmælir hækkun á
ógerilsneyddri mjólk
VIÐSKIPTI Mjólkurbúið Kú mótmæl-

ir harðlega ákvörðun verðlagsnefndar búvara en nefndin hækkaði verð á ógerilsneyddri mjólk
t i l ú r v i n n slu
um fjögur prósent á s a m a
tíma og hækkun á afurðaverði til bænda
er aðeins um
1,47 krónur eða
1,77 prósent. Kú
ÓLAFUR
telur að smærri
MAGNÚSSON
úrvinnsluaðilar
þurfi því að greiða 17,44 prósenta
samkeppnisskatt til MS ofan á
mjólkurverð. Þetta kemur fram í
tilkynningu sem Ólafur Magnússon, framkvæmdastjóri Kú, sendi
fjölmiðlum.

Aðsta ndendur fy r i r tæk is ins hafa ákveðið að kæra þessa
ákvörðun verðlagsnefndar til Samkeppniseftirlitsins, þar sem þeir
telja hana ganga freklega gegn
samkeppni á markaði. Hagsmunir
neytenda eru með öllu bornir fyrir
róða með þessari ákvörðun, ekki
síst þar sem mjólkurframleiðsla
á Íslandi býr jafnframt við mikla
tollvernd.
Kú telur hækkun þessari stefnt
gegn samkeppni og segja hana
valda smærri fyrirtækjum tjóni.
Ákvörðun er með öllu óskiljanleg þar sem mjólkurverð hækkar
aðeins um 1,47 krónur eða 1,77%
til bænda og engin hækkun hefur
orðið á flutningskostnaði sem er
eftir sem áður 3,5 krónur á hvern
lítra.
- joe, jhh
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Blanchard lætur af störfum:

Mikið er talað um umdeild ummæli auðjöfursins sem gerði lítið úr dáðum öldungadeildarþingmanns:

AGS fær nýjan
aðalhagfræðing

Enn deila Donald Trump og John McCain

HAGFRÆÐI Maurice Obstfeld
hefur verið skipaður nýr aðalhagfræðingur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Hann tekur við stöðunni
af Olivier Blanchard. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn greindi frá
skipuninni í gær.
Obstfeld, sem hefur verið einn
nánasti efnahagsráðgjafi Baracks Obama Bandaríkjaforseta,
tekur við stöðunni þann 8. september næstkomandi.
Blanchard tók við stöðu aðalhagfræðings árið 2008.
- aí

BANDARÍKIN „Hann skuldar fjölskyldum

þeirra, sem hafa látið lífið fyrir Bandaríkin
og þeim sem hafa verið stríðsfangar, afsökunarbeiðni,“ sagði öldungadeildarþingmaður
repúblikana og fyrrverandi forsetaframbjóðandinn John McCain um Donald Trump, sem
sækist eftir útnefningu Repúblikanaflokksins í
Bandaríkjunum til forsetaframboðs.
Trump og McCain hafa deilt síðustu daga
eftir að McCain kallaði fylgjendur Trumps, sem
nýtur mests fylgis meðal repúblikana á landsvísu, klikkaða. Þá brást Trump við með því að
kalla hann heimskan og gerði lítið úr hermannsferli McCains. Trump sagði að McCain væri

ekki hetja því hann hefði verið tekinn til fanga,
en McCain barðist í Víetnamstríðinu.
„McCain hefur yfirgefið þá sem barist
hafa fyrir landið okkar. Ég mun berjast fyrir
þá,“ skrifaði Donald Trump á heimasíðu USA
Today seint á sunnudagskvöld.
Trump hefur verið gagnrýndur af meðframbjóðendum fyrir ummæli sín og hafa nokkrir
þeirra, til dæmis Marco Rubio, öldungadeildarþingmaður frá Flórída, kallað hann vanhæfan.
„Sumir mótframbjóðenda minna eiga ekki
heima í þessari baráttu. Ég þarf ekki að taka
við ábendingum frá þeim,“ sagði Trump um
gagnrýnina.
- þea

REIÐUR Donald Trump er ekki sáttur við gagnrýni
meðframbjóðenda sinna og kallar þá vanhæfa.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ÁRÁS Að minnsta kosti 28 féllu í árás á tyrkneska bæinn Suruc við landamæri Tyrklands og Sýrlands.
NORDICPHOTOS/AFP

Mannskæð sprenging í bænum Suruc í Tyrklandi:

Talið að Íslamska
ríkið beri ábyrgð
➜ Engin samtök lýstu yfir
ábyrgð á árásinni en öryggisfulltrúi bæjarstjórnar Suruc
sagðist hræddur um að
íslamska ríkið stæði að
baki árásinni.

TYRKLAND Sjálfsmorðsárásar-

maður felldi að minnsta kosti 28
manns í árás á tyrkneska bæinn
Suruc sem stendur nærri landamærum Tyrklands og Sýrlands.
Engin samtök lýstu yfir ábyrgð á
árásinni en öryggisfulltrúi bæjarstjórnar Suruc sagðist hræddur um að Íslamska ríkið stæði að
baki henni.
Undir það tók héraðsstjórinn
í Suruc, Abdulla Ciftci. „Í ljósi
þess að þetta var sjálfsmorðsárás þá teljum við miklar líkur á
því að Íslamska ríkið sé ábyrgt.“
Suruc er um tólf kílómetra frá
sýrlenska bænum Kobane sem
sýrlenskir Kúrdar hafa varið
fyrir árásum Íslamska ríkisins
undanfarna mánuði.
Fjölmiðlar í Tryklandi greindu
frá því í gær að ráðist hefði verið

á menningarmiðstöð sem hýsti
umræðufund sem kúrdísk stjórnmálasamtök, sem starfa að endurbyggingu Kobane, stóðu fyrir.
Árásin var gerð í kjölfar þess
að tyrknesk lögregla hafði handtekið 500 herskáa íslamista undanfarið. Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands, fordæmdi
árásina þegar hann frétti af
henni og kallaði hana hryðjuverk.
- þea

Eldhús- og skolvaskar
I
Á MÚRBÚÐARVERÐ

11.990
Mikið úrval af
blöndunartækjum.

Skattar hækka og
bankar opnaðir á ný

7.490

GRIKKLAND Víða í Grikklandi mátti

CR Plast skolvaskur
55x34x21cm með botnventli og vatnslás

7.890

Cisa blöndunartæki

19.900

NORDICPHOTOS/AFP

B l 604 48
Bol-604
48x43x18cm
43 18
Þykkt stáls 0,8mm

ð veggstállGua 539-1 með
plötu, grind fylgir, 1mm stál
Gua-543-1 vegghengdur,
1mm stál, einnig fáanlegur
í borð kr. 17.990

þrjár vikur.

Bankar voru opnaðir í Grikklandi í gær eftir þriggja vikna lokun. Grikkir mega þó
hvorki skipta við erlenda banka né leysa út ávísanir. Virðisaukaskattur hækkaði úr
13 prósentum í 23 prósent. Grikkir stóðu við 500 milljarða króna afborgun á láni.

(fleiri stærðir til)

Bol-834 80x48x18cm þykkt 0,8mm

DYRNAR OPNAST Grikkir streymdu í banka landsins í gær þegar dyr þeirra opnuðust að nýju. Bankarnir höfðu verið lokaðir í

4.990

16.990
Botnventill og
vatnslásar fylgja
öllum vöskum

Kletthálsi Reykjavík
Reykjanesbæ
Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

sjá fólk skipa sér í röð fyrir utan
banka áður en þeir voru opnaðir í gærmorgun. Bankarnir höfðu
verið lokaðir í þrjár vikur en voru
opnaðir á ný í kjölfar samþykktar
um nýja neyðaraðstoð fyrir Grikki.
Gríska ríkisstjórnin tók á sínum
tíma þá ákvörðun að loka bönkum
eftir ákvörðun Seðlabanka Evrópu um að skera á lausafjáraðstoð til grískra banka. Í þær þrjár
vikur sem bankastarfsemi lá niðri
máttu Grikkir einungis taka andvirði tæpra 9.000 króna út úr hraðbanka á dag.
Talsverð höft eru þó enn um
sinn á bankastarfsemi. Grikkir mega nú taka út andvirði um
63.000 króna í einni færslu vikulega í stað þess að þurfa að taka
út daglega. Heildarupphæð sem
hægt er að taka út á viku helst sú
sama. Auk þess eru gjaldeyrishöft
enn til staðar. Grikkir mega hvorki
skipta við erlenda banka né leysa
út ávísanir.
Angela Merkel Þýskalandskansl-

ari sagði í gær að gjaldeyrishöft
bæru ekki vott um eðlilegt ástand
og að þau sýndu þörfina á því að
klára neyðaraðstoðarsamning
fyrir Grikki sem fyrst.
Grikkir fengu þó aukalán sem
nemur 1.050 milljörðum króna til
að borga af lánum á meðan unnið
er að því að fullklára samninginn
við lánardrottna Grikkja, Seðlabanka Evrópu og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
Aukalánið varð til þess að
Grikkir stóðu við afborgun á láni
til Seðlabanka Evrópu í gær auk
tveggja afborgana til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem Grikkir
stóðu ekki við á síðustu vikum.
Afborganirnar nema samtals um
1.000 milljörðum króna. Grikkir
eru því langt komnir með lánið.
„Þegar hefur verið létt á skuldabyrði Grikkja með aðkomu allra
aðila. Við getum nú talað um
möguleikann á slíkum aðgerðum
aftur,“ sagði Merkel enn fremur.
Hún útilokaði þó að fella niður
hluta skulda Grikkja.

Þegar
hefur verið
létt á skuldabyrði Grikkja
með aðkomu
allra aðila.
Við getum nú
talað um möguleikann á
slíkum aðgerðum aftur.
Angela Merkel,
kanslari Þýskalands

Virðisaukaskattur á matvæli,
meðal annars, hækkaði úr þrettán prósentum í 23 prósent í gær.
Markar það fjórðu hækkun þess
virðisaukaskattþreps á síðustu tíu
árum. Árið 2005 var skatturinn
átta prósent en hækkaði um eitt
prósentustig ári seinna. Árið 2010
varð hann ellefu prósent, árið 2011
þrettán prósent og loks 23 prósent
í dag.
thorgnyr@frettabladid.is

Mjúkís er kominn í nýjan og glæsilegan búning. Sumarísinn í ár er vænn og grænn.
Hann er svalandi á sjóðheitum stundum og stútfullur af lokkandi límónu.
Smakkaðu — og þú kemst í sumarskap.
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Sprengingar í Logar-héraði

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fundaði í gær um samninginn sem náðist um kjarnorkumál Írana:

Sjö Afganar
dóu í slysaárás

Ályktuðu um að aflétta viðskiptabanninu

AFGANISTAN Bandaríski loftherinn varpaði sprengjum á
bækistöðvar afganska hersins í
Logar-héraði fyrir mistök í gær.
Að minnsta kosti átta afganskir
hermenn féllu í árásinni.
Árásin er sögð setja spennu
í samskipti Bandaríkjamanna
og Afgana sem hafa undanfarið
unnið saman að árásum, jafnt á
hendur talíbönum og Íslamska
ríkinu.
Breska ríkisútvarpið segir að
fjöldi talíbana sé í Logar.
- þea

ALÞJÓÐAMÁL Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna
samþykkti einróma ályktun um að aflétta viðskiptabanni á Íran í gær. Aflétting bannsins er
liður í samningi sem Íranar gerðu við stórveldi
heimsins, Bandaríkin, Rússland, Kína, Bretland, Frakkland, Þýskaland og Evrópusambandið, um kjarnorkumál Írans.
Samningurinn gengur út á að aflétta viðskiptabanni Sameinuðu þjóðanna og Bandaríkjanna á Írana gegn því að Íranar framleiði
ekki kjarnorkuvopn. Ályktunin felur þó ekki
í sér að aflétta banni á viðskipti með vopn
en samningurinn gerir ráð fyrir að það bann
standi í fimm ár í viðbót.

Andstæðingar samningsins í fulltrúadeild
Bandaríkjaþings eru ósáttir við að Sameinuðu
þjóðirnar hafi afgreitt málið og Bandaríkin
kosið með afgreiðslunni áður en málið kom til
umræðu í þinginu. Þingflokkur repúblikana,
sem er með meirihluta í þinginu, er talinn ætla
að hafna samningnum þegar hann kemur til
atkvæðagreiðslu.
Barack Obama, forseti Bandaríkjanna,
hefur þó sagst ætla að beita neitunarvaldi sínu
á hverja þá ákvörðun sem komi í veg fyrir
að samningurinn taki gildi. Tvo þriðju hluta
þings þyrfti til að snúa ákvörðun forseta við en
repúblikanar ná því ekki einir.
- þea

FUNDAÐ Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti

að aflétta viðskiptabanni á Írana.

NORDICPHOTOS/AFP

Cameron ætlar að sigra
hina „eitruðu“ íslamista
Forsætisráðherra Breta kynnti í gær áætlun til að vinna bug á upprisu herskárra íslamista. Hann segir raddir
hinna öfgafullu yfirgnæfa þá hófsömu. Sjö hundruð manns hafa farið frá Bretlandi til að berjast fyrir ISIS.
BRETLAND „Ég vil vinna með ykkur
Í LOSTI Demi Moore var ekki viðstödd

þegar atvikið átti sér stað.
NORDICPHOTOS/GETTY

Lést eftir skemmtanahald:

Látinn í laug
Demi Moore
BANDARÍKIN 21 árs karlmaður

fannst látinn í sundlaug við
heimili Demi Moore síðastliðinn
sunnudag.
Lögreglan í Los Angeles yfirheyrði fimm sem voru í samkvæmi á heimili Moore á laugardagskvöld.
Lögregla fann manninn í
dýpri enda laugarinnar en endurlífgunartilraunir báru ekki
árangur.
Moore var ekki á heimili sínu
þegar atvikið átti sér stað en
hún segist vera í losti yfir atvikinu í yfirlýsingu sem hún sendi
frá sér í gær.
- srs

svo við getum sigrast á þessu eitri,“
sagði David Cameron, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi Íhaldsflokksins, þegar hann kynnti í gær
áætlun ríkisstjórnar sinnar í baráttunni við herskáa íslamista í
Bretlandi. Forsætisráðherrann lofaði í ræðu sinni í Birmingham að
takast á við „misheppnaða aðlögun múslima“ sem hann sagði hafa
leitt til þess að breskir ríkisborgarar færu til Mið-Austurlanda til
að ganga í raðir Íslamska ríkisins.
„Hérna eru mín skilaboð til allra
ungra Breta sem hyggjast slást í
lið með Íslamska ríkinu. Þú munt
ekki verða virtur meðlimur neinnar hreyfingar. Þú verður fallbyssumatur,“ sagði Cameron.
Forsætisráðherrann sagði vandamál hve litla samkennd sumir
breskir múslimar hefðu með þjóð
sinni. Þá lofaði hann að eyða þeim
töfraljóma sem hann sagði umlykja
Íslamska ríkið með því að sýna
ungum Bretum hversu hryllileg
samtökin eru í raunveruleikanum.
Meðal skrefanna sem ríkisstjórn
Bretlands ætlar að stíga í átt að

Þetta er
hópur sem
hendir fólki
fram af
byggingum
og brennir
fólk lifandi.
Þetta eru engir brautryðjendur heldur illskeyttur
og illvígur hópur.
David Cameron,
forsætisráðherra Bretlands

bættri aðlögun múslima að bresku
samfélagi má nefna regluverk sem
leyfir foreldrum barna sem strjúka
til að berjast fyrir Íslamska ríkið
að ógilda vegabréf þeirra. Auk þess
lokun sjónvarpsstöðva sem sýna
áróður herskárra íslamista, minni
aðskilnað trúarhópa í skólum, ítarlegar rannsóknir á útbreiðslu boðskapar öfgahópa og aukna áherslu
á „hefðbundin bresk gildi“.
„Engan á að skrímslavæða. Meðalmúsliminn er alveg jafn andvígur

HERÓP David Cameron sótti vinnustofu um leiðir til að tilkynna grunsamlegt

athæfi herskárra íslamista á netinu áður en hann hélt ræðu sína í Birmingham.
NORDICPHOTOS/AFP

hugmyndafræði herskárra íslamista og aðrir,“ sagði Cameron.
Samkvæmt tölum lögreglu í
Bretlandi er talið að 700 manns
hið minnsta hafi ferðast til MiðAusturlanda frá Bretlandi í þeim
tilgangi að berjast fyrir Íslamska
ríkið. Einn þeirra er Talha Asmal
sem varð líklega yngsti sjálfsvígsárásarmaður Bretlands í síðasta

mánuði er hann sprengdi sig í loft
upp í nafni Íslamska ríkisins í Írak,
sautján ára að aldri.
„Saman getum við sigrast á
vandanum. Breska þjóðin sigraði
Hitler og hún sigraði kommúnismann. Saman munum við sigra
hópa herskárra íslamista,“ sagði
Cameron að lokum.
thorgnyr@frettabladid.is

SIGURREIFUR

Flokkur Kim
Jong-Un fékk
öll sveitarstjórnarsæti í
nýyfirstöðnum
kosningum,
enda eini
flokkurinn á
lista.
NORDICPHOTOS/AFP

Búist við að þeir sem ekki kusu verði líflátnir:

Kjörsókn í N-Kóreu
var nærri 100 prósent
NORÐUR-KÓREA Kosningaþátttaka

var 99,97 prósent í sveitarstjórnarkosningum í Norður-Kóreu á
sunnudag samkvæmt tölum ríkisfjölmiðils landsins. Verkamannaflokkurinn, flokkur Kim Jong-Un
leiðtoga landsins, vann stórsigur í
kosningunum, enda eini flokkurinn á lista. Kim Jong-Un er kjörinn
fulltrúi á norðurkóreska þinginu,
rétt eins og aðrir fulltrúar, en hann
hlaut hundrað prósent atkvæða í
sínu kjördæmi í fyrra.
Kjósendur voru ekki beðnir um
að merkja við flokkinn á kjörseðlinum heldur átti að skila kjörseðli í
kjörkassa til að sýna stuðning sinn
við frambjóðandann, en einn frambjóðandi er í hverju kjördæmi.

Algengt er að kjörsókn í Norður-Kóreu sé nærri 100 prósent
sökum þess að allir Norður-Kóreumenn sem náð hafa sautján ára
aldri eru skyldugir til að kjósa. Þeir
sem ekki kjósa eiga yfir höfði sér
landráðaákæru.
Fulltrúarnir sem ná kjöri munu
sitja í embætti í fjögur ár en stjórnmálafræðingar telja áhrif þeirra
lítil sem engin. Hlutverk þeirra er
sagt vera að framfylgja ákvörðunum ríkisstjórnarinnar.
Breska blaðið Independent áætlar að þeir 13.160 Norður-Kóreumenn, 0,03 prósent, sem ekki kusu,
verði því ákærðir og líklegast teknir af lífi fyrir það eitt að kjósa ekki
í kosningunum.
- þea
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Creditinfo er nú þegar með skrifstofur í fjórum löndum í Vestur-Afríku og er enn í landvinningum:

Creditinfo kaupir fyrirtæki í Marokkó
VIÐSKIPTI Creditinfo Group hefur

SKULDUG Alls er 51 heimili með lán

sín í frystingu hjá Íbúðalánasjóði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Nýjar tölur frá Íbúðalánasjóði:

Vanskil heimila
3,2 milljarðar
HÚSNÆÐISMÁL Í lok júní voru
1.846 heimili í vanskilum við
Íbúðalánasjóð. Undirliggjandi
lánavirði heimilanna var 34,4
milljarðar króna.
Þetta kemur fram í nýrri
mánaðarskýrslu sjóðsins. Fram
kemur að sjóðurinn eigi 565
íbúðir á Suðurnesjum og eru 205
þeirra í útleigu.
Sjóðurinn á samtals 1.531 eign
en 61 þeirra stendur auð og er
ekki til sölu. Flestar eru þær á
Austurlandi, eða 24 talsins. - snæ

Neytendastofa með eftirlit:

Mikið af óverðmerktri vöru
NEYTENDUR Neytendastofa kann-

aði verðmerkingar hjá byggingavöruverslunum og timbursölum
um mánaðamótin.
Þær byggingavöruverslanir
sem skoðaðar voru tilheyrðu Bauhaus, Byko, BYMOS, Fossberg,
Húsasmiðjunni og Múrbúðinni.
Gerðar voru athugasemdir við
ómerktar vörur og ósamræmi
milli hillu- og kassaverðs.
Minna var um athugasemdir
hjá timbursölum.
Neytendastofa mun halda
áfram verðmerkinga- og verðkannanaeftirliti sínu og athuga
ástandið hjá fleiri verslunum. - fbj

PHILAE Lendingarfarið hefur sent

frá sér upplýsingar um halastjörnuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Hætti að senda skilaboð:

Philae þagnar
enn og aftur
VÍSINDI Lendingarfarið Philae
sem dvelur nú á halastjörnunni
67P er hætt að senda frá sér
skilaboð til jarðar.
Ekki er vitað hvað veldur þögn
lendingarfarsins en talið er að
annaðhvort skyggi eitthvað á loftnet Philae eða að farið sé aftur
orðið rafmagnslaust vegna skorts
á sólarljósi.
Philae, sem lenti á halastjörnunni í nóvember í fyrra, slökkti
á sér vegna skorts á rafmagni.
Farið kveikti aftur á sér í júní
þar sem sólarrafhlöður þess náðu
nægu sólarljósi en hefur nú þagnað enn á ný.
- srs

UMFERÐ

Helmingur gaf ekki merki
Rúmlega helmingur ökumanna, eða
53%, gaf ekki stefnuljós þegar þeir óku
út úr hringtorginu í Fjarðarhrauni til
móts við Flata-, Bæjar- og Garðahraun
í gærmorgun. Þetta sýna niðurstöður
könnunar sem VÍS gerði. Miðað við
síðustu könnun sem gerð var þar fyrir
tveimur árum hafa ökumenn tekið sig
á, en þá notuðu 66% ökumanna ekki
stefnuljós. Alls voru taldir 1.136 bílar
í gær.

undirritað samning um kaup á
upplýsingafyrirtækinu Experian
Marocco. Seljandinn er Experian
plc., sem er eitt stærsta fyrirtæki
í heimi á sviði fjármálaupplýsinga.
Experian Marocco er staðsett í
Casablanca í Marokkó og nemur
heildarfjárfestingin um 500 milljónum króna. Þetta kemur fram í
tilkynningu frá Creditinfo.
„Meðal helstu markmiða Creditinfo Group er að auka umsvif
okkar í Afríku. Þess vegna er það

sérstakt ánægjuefni fyrir félagið
að eignast starfsemi í Marokkó.
Bæði vegna þess markaðar og
vegna þess að þaðan er gott að
þjónusta Vestur-Afríku. Við erum
þegar með skrifstofur í fjórum
löndum á því svæði,“ segir Kristinn Agnarsson, framkvæmdastjóri nýrra markaða hjá Creditinfo Group, í tilkynningu.
Þá segir Kristinn veltu Experian Marocco vera um 300 milljónir
króna, en stefnt sé að því að auka
hana hratt með því að innleiða

kerfi Creditinfo og nýjar vörur og
þjónustu.
Reynir Grétarsson, forstjóri
og stærsti hluthafi í Creditinfo
Group, segir þetta passa vel við
stefnu fyrirtækisins til lengri
tíma: „Þetta er akkúrat sá markaður sem við viljum vera á og
hentar okkar starfsemi. Við viljum sérhæfa okkur og helst þannig
að keppinautarnir vilji ekki vera á
sama stað og við. Við stefnum enn
á að vera í 50 löndum árið 2020 og
erum á áætlun,“ segir Reynir. - joe

FORSTJÓRINN Reynir Grétarsson segir

kaupin á Experian Marocco falla vel að
stefnu Creditinfo.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Börn eiga rétt á
vernd og umönnun

Í

helgarblaði Fréttablaðsins var að finna áhrifaríkt viðtal
við ungan mann, Einar Hildarson, sem slapp hættulega
slasaður frá móður sinni fyrir ellefu árum. Systir Einars
lést í sömu árás en móðirin er haldin geðklofa og var í
geðrofi þegar atvikið átti sér stað.
Einar lýsir erfiðum aðstæðum í uppvexti sínum þar sem
hann og systir hans þurftu að lifa með sjúkdómi móður sinnar
án þess að kerfið gripi nokkurn tímann inn í. Móðurforeldrar
hans sem og frænkur höfðu margoft reynt að gera barnaverndaryfirvöldum ljóst hver staðan væri og hún hafði sjálf reynt
að fremja sjálfsmorð, allt án árangurs og athygli kerfisins.
„Það sýnir kannski hvað þetta er heimskulegt kerfi að eftir að
mamma reynir að drepa mig fær hún enn að hafa forræðið yfir
mér,“ segir Einar í viðtalinu, en afi hans og amma þurftu að
berjast hatrammlega fyrir forræðinu yfir honum.
Einar lýsir viðbrögðum
kerfisins eftir að atburðirnir
áttu sér stað einnig vel. Hann
segir réttilega að ekki sé til
nein handbók um hvað eigi
Fanney Birna
að gera þegar móðir reynir
Jónsdóttir
að drepa barnið sitt og lýsir
erfiðum árum sem í kjölfarið
fanney@frettabladid.is
fylgdu. „Það er bara reynt að
spila þetta eftir hendinni en undir miklu stressi.“
Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu, segir
í samtali við Fréttablaðið í dag að málið hafi hreyft við
Barnavernd. „Í kjölfar þessa máls lagði ég til að það yrði
komið á viðbragðsteymi vegna voveiflegra dauðsfalla barna
að erlendri fyrirmynd,“ segir Bragi en tillagan náði ekki fram
að ganga. Halldóra Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur, segir í blaðinu í dag að skólar standi sig
betur nú í tilkynningum til nefndarinnar en fyrir tíu árum.
Hún segir meiri meðvitund um tilkynningaskylduna og að hún
hafi vaxið á undanförnum árum.
Börn eiga samkvæmt lögum rétt á vernd og umönnun.
Löggjafinn leitaðist með setningu barnaverndarlaga við að
tryggja börnum sem búa við óviðunandi aðstæður nauðsynlega aðstoð. Það er óbærilegt til þess að hugsa hvernig endirinn á fyrrgreindri atburðarás hefði getað verið öðruvísi hefði
verið stigið fyrr inn í. Hvorki Bragi né Halldóra gefa skýringar á því hvers vegna ekki var gripið fyrr inn í aðstæður
sambærilegar þeim og uppi voru á heimili Einars, né heldur
hvers vegna móðir heldur forræði eftir að hafa reynt að ráða
barni sínu bana.
Blessunarlega hefur þó ýmislegt breyst frá því þetta skelfilega mál kom upp líkt og Halldóra lýsir og frekari þekking á
félags- og uppeldisfræði sem og geðlækningum hjálpar til við
að vernda fólk í þessum aðstæðum. Þó er aldrei hægt að búa
svo um hnútana að slíkt gerist aldrei aftur. Það er því sorglegt
að sjá að ekki hafi verið lært betur af reynslunni en svo að
tillaga um viðbragðsteymi vegna voveiflegra dauðsfalla barna
að erlendri fyrirmynd, líkt og Barnaverndarstofa lagði til,
hafi ekki við sett á laggirnar. Það eina góða sem svona atburðir geta haft í för með sér er lærdómur.
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Hrós í hnappagatið
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra sagði í viðtali við Skessuhorn
að Ísland ætti að íhuga að draga úr
hvalveiðum. Ástæðan væri hornauga
heimsveldanna vegna veiðanna. Þessu
ber að fagna. Þrjóska hefur lengi
þótt dyggð hér á landi, þótt hún sé
með öllu órökstudd. Íslendingar hafa
hingað til sýnt af sér heimóttarskap í
sambandi við hvalveiðar og þrjóskast
við með þeim rökum að við eigum
þetta og við megum þetta. En hvalveiðar skaða okkur meira en
ávinningurinn af þeim er. Íslendingar mega ekki horfa fram hjá
því þegar náttúruverndarsamtök á borð við GreenPeace biðja
Bandaríkjaforseta um hertar
aðgerðir og viðskiptaþvinganir gegn Íslandi.

Hvalveiðar eru siðferðilega umdeildar
um heim allan og það er fagnaðarefni
ef Gunnar Bragi er byrjaður að hlusta.

Styrmir vill Viðreisn heim
Stofnun stjórnmálaflokks á hægri
vængnum sem hefði ESB-aðild á
stefnuskrá sinni hefur undanfarið
valdið titringi í Sjálfstæðisflokknum.
Hins vegar hefur þróun umræðunnar
verið með þeim hætti nýverið að
heita má ljóst að forsendur fyrir hægri
sinnuðum aðildarflokki eru brostnar
(reyndar má velta því fyrir
sér hvort forsendur fyrir
áframhaldandi tilveru
Samfylkingarinnar eru
þá ekki eins brostnar).
Þrátt fyrir þetta virðast
sjálfstæðismenn ekki
í rónni, vitandi af

tilvist Viðreisnar þarna úti. Um liðna
helgi skrifaði Styrmir Gunnarsson
pistil þar sem hann hvetur hina týndu
syni Viðreisnar til að hverfa heim í
hlýjan faðm Valhallar og boðar að
hægt sé að gera málamiðlanir um
hvað sem er, bara ekki ESB.

Einkavæðing til gróða
Sigríður Andersen, þingkona Sjálfstæðisflokksins, segir uppsagnir hjúkrunarfræðinga tækifæri til einkavæðingar. Einkavæðing hefði í för með sér
hrun heilbrigðiskerfisins og gríðarlega
aukinn kostnað sjúklinga. Það er
ástæða fyrir góða og gegna sjálfstæðismenn að svara þessari kröfu Sigríðar.
Er þetta almennur vilji flokksins?
Vilja kjósendur Sjálfstæðisflokksins
greiða fyrir eigin heilsu?
snaeros@frettabladid.is
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Aur fyrir aur
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Eva H.
Baldursdóttir
lögfræðingur og
varaborgarfulltrúi
Samfylkingarinnar

Miðborgin iðar af mannlífi sem aldrei
fyrr. Ferðamenn frá öllum þjóðum í ólíkum
afbrigðum af flíspeysum glæða borgina lit
og fyrir tilstilli þeirra er fjölbreytni borgarlífsins meiri. Aldrei hafa fleiri veitingastaðir og öldurhús né menningartengdir
viðburðir verið í Reykjavík. Öll njótum við
góðs af því og hin aukna fjölbreytni myndi
vart þrífast ef ekki væri fyrir ferðamennina. Stöku lundabúð angrar mig því ekki
enda skila ferðamenn enn fremur mestum
gjaldeyristekjum í ríkissjóð núorðið.
Um milljón ferðamanna sótti landið
heim á árinu 2014 og ekkert lát er á aukningunni. Reykjavík er stærsti ferðamannastaður landsins og meirihluti ferðamanna
hefur þar viðkomu. Aukinn fjöldi kallar á
aukna þjónustu við almennan rekstur svo
sem við þrif og umhirðu borgarinnar, og
reynir því á innviðina. Þá rekur Reykjavík
ýmsa afþreyingu sem er niðurgreidd af
íbúum, t.a.m. söfn og sundlaugar og styrkir aðra ríflega. Borgin hefur enn fremur
ráðist í ýmsa opinbera fjárfestingu í menningartengdri ferðaþjónustu sem hefur eflt
borgina sem viðkomustað og styrkt stoðir
ferðaþjónustu. Á ferðalögum erlendis er
mér almennt gert að greiða fyrir allt sem
ég geri og skoða, og er það ekkert tiltökumál. Í mörgum borgum er greiddur sérstakur skattur, gistináttagjald, sem rennur

til sveitarfélagsins og er innheimt á hótelum og varið til uppbyggingar ferðaþjónustu. Sambærileg gjaldtaka er hér á landi,
en gjaldið rennur í ríkissjóð og er mjög
lágt í erlendum samanburði, aðeins 100 kr.
fyrir gistieiningu.
Slíkt gistináttagjald á að renna beint til
sveitarfélaganna líkt og víða erlendis. Þá
ber að hækka gistináttagjaldið og eyrnamerkja uppbyggingu í ferðaþjónustu, einkum þar sem virðisaukaskattur er í lægra
þrepi. Þegar frumvarp um gistináttagjald var samþykkt árið 2011 átti það að
skila rúmum 200 m.kr. til uppbyggingar
á ferðamannastöðum. Ljóst er að sú fjárhæð er mjög lág miðað við umfang vandans. Kannski er ekki sami fnykur af vanda
Reykjavíkur og við blasir þegar ferðamenn
létta af sér á ýmsum stöðum vítt og breitt
um landið, en eðlilegt er að ferðamenn
standi undir þeirri þjónustu sem þeir nýta,
á sama hátt og við gerum sem ferðamenn
erlendis. Gistináttagjald til sveitarfélaga
á grundvelli nálægðarsjónarmiða er skynsamleg leið, á sér erlenda skírskotun og
tryggir sveitarfélögunum aur fyrir aur,
vegna aukinnar þjónustu við ferðamannafjöldann. Um gjaldið ætti ekki að ríkja
ágreiningur, ef við erum sammála um það
grundvallaratriði að menn borgi fyrir þá
þjónustu sem þeir nýta.
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Mýta er goðsögn
SAMGÖNGUR

Einar Magnús
Einarsson

Sigrún A.
Þorsteinsdóttir

sérfræðingur hjá
Samgöngustofu

sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS

Samkvæmt áliti rannsóknarnefndar samgönguslysa má
ætla að bjarga hefði mátt helmingi þeirra átta sem látist hafa í
umferðinni hér á landi árið 2015
hefðu þeir verið í bílbelti. Þrátt
fyrir þetta sýna rannsóknir að
aðeins um þrjú prósent þeirra
sem sitja í framsætum á þjóðvegum eru ekki í bílbeltum. Þessi
litli hópur er samkvæmt þessu í
margfalt meiri lífshættu en þeir
sem nota bílbeltin. Hvað veldur því að fólk þráast við að nota
öryggisbelti?
Reglulega heyrast hugmyndir
sem notaðar eru til að réttlæta
það að nota ekki öryggisbelti.
Hægt er að tala um ranghugmyndir og mýtur en merking
orðsins mýta er: goðsögn; trú eða
skoðun sem hefur ekki við rök að
styðjast.
1. MÝTA: Að leigubílstjóri noti
ekki bílbelti vegna ótta við árás
farþega.
RÉTT: Tíðni árása á leigubílstjóra er mjög lág í samanburði
við tíðni umferðarslysa þar sem
beltin bjarga. Þar að auki eru
beltin hönnuð þannig að komi
snöggur kippur á þau líkt og

eflaust gerist reyni einhver að
grípa snöggt í þau og hefta með
þeim öndunarveg ökumanns þá
festast þau fyrst í útdragaranum.
2. MÝTA: Að það borgi sig að
sleppa bílbeltinu vegna tíðra
stoppa, stuttra vegalengda og
hægs aksturs.
RÉTT: Mælingar sýna að það
tekur í mesta lagi þrjár sekúndur
að spenna bílbelti. Þeim tíma er
vel varið í samanburði við tímann
sem við teljum ekki eftir okkur að
nota til að reima skó, renna upp
buxnaklauf eða loka bílhurð. Og
varðandi hraðann þá eru dæmi
þess að lífshættulegir áverkar
verði við árekstur á 30 km hraða
og jafnvel hægar.
3. MÝTA: Að geta kastað sér út
úr bílnum á t.d. hálum fjallvegi
áður en bíllinn veltur fram af
veginum.
RÉTT: Ætli maður að bjarga sér
með því að opna dyrnar og kasta
sér út úr bílnum, fari hann fram
af veginum, þá þarf hann að vera
á gönguhraða svo það hugsanlega
takist. Annað er ekki á færi nema
ofurhetja teiknimyndasagna.
Mestar líkur er á að þyngdarlögmál og hreyfiorka kasti manni
í allt aðra átt en ákjósanlegt er,
það er þangað sem bíllinn stefnir
og maður lendir þá undir honum.
Fjöldamörg slys hafa sannað
þetta með dapurlegum hætti.
Öruggasti staðurinn er að vera
með beltin spennt í farþegarými
bílsins sem er þrautsterkt öryggisbúr.
4. MÝTA: Að í rútum og stórum
bílum þurfi ekki bílbelti þar sem
slík ökutæki eru svo stór.
RÉTT: Ótal banaslys og alvarleg
slys hafa orðið með þeim hætti
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➜ En ef undantekningarnar

eru einhverjar þá er ljóst
að þær eru svo fáar að það
getur ekki talist skynsamlegt
að líta á þær sem hinn stóra
sannleika.
að fólk kastast um inni í farþegarými hópferðbíla, svo ekki sé
talað um út úr bílnum. Kastist
viðkomandi út eru miklar líkur
á að hann lendi undir bílnum.
Þangað sem viðkomandi kastast
fer farartækið líka.
5. MÝTA: Að ekki þurfi bílbelti í
aftursætum bíla.
RÉTT: Það orka sömu kraftar í
aftursæti og í framsæti. Ef einstaklingur er laus þá getur hann
kastast um farþegarýmið og lent
á öðrum sem þar eru fyrir. Höggþungi 80 kg manns verður við
árekstur á 90 km hraða rétt rúm
10 tonn. Þeir sem hafa sýnt þá
fyrirhyggju að vera í beltum eiga
þá á hættu að hljóta lífshættulega áverka þegar sá sem ekki er
í belti kastast á þá.
Fleira má nefna og hugsanlega
er hægt að finna einhverjar undantekningar frá því sem hér er að
framan sagt. En ef undantekningarnar eru einhverjar þá er ljóst
að þær eru svo fáar að það getur
ekki talist skynsamlegt að líta á
þær sem hinn stóra sannleika.
Það að einn stórreykingamaður
hafði náð 100 ára aldri getur vart
talist sönnun þess að reykingar
séu ekki hættulegar. Því er mikilvægt að við höfum beltin spennt,
alltaf og alls staðar og höfum
skynsemina alltaf með í för.
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NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE SUB-FUND KATLA MANAGER SELECTION – BRIC
Shareholders are hereby informed that the board of directors (the “Board”) of “KATLA MANAGER SELECTION”
(the “SICAV”) has decided following amendments of the sub-fund “KATLA MANAGER SELECTION – BRIC” with
effect on 21 August 2015 :
• to change the denomination of the sub-fund “KATLA MANAGER SELECTION – BRIC” in “KATLA MANAGER
SELECTION – EMERGING MARKETS”
• to amend the sub-funds’ objective as follows
“The sub-fund’s objective is to secure long term capital growth by investing in a world-wide portfolio of
shares of international equity funds or of, geographical funds including funds mainly invested in the
Emerging Markets and enhanced index funds as well as in equities principally drawn from privatisation
situations within various sectors of the economy, newly industrialised markets and any other opportunities
within different sectors of the economy. Investments in shares of funds investing within the Emerging
Markets may be up to 100% of the Net Asset Value. ”
• to amend the last paragraph of the investment policy as follows
“The reference benchmark will be the MSCI EMERGING MARKETS. The Board of Directors of the SICAV
may deviate from such reference benchmark with the objective of an efficient portfolio management.”
Shareholders who do not agree with these amendments may redeem their shares free of charge from 20 July until
20 August 2015.
An updated version of the prospectus dated August 2015 is available on request at the registered office of the Fund.
20 July 2015
The Board of Directors
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Slæm vinnubrögð
vegna ráðningar
sviðsstjóra
Borgarráðsfulltrúar Sjálf- STJÓRNSÝSLA
➜ Borgarstjóri hafði
stæðisflokksins hafa gert
því rúmar þrjár vikur
alvarlegar athugasemdir
til að fara yﬁr gögnin
við óviðunandi vinnubrögð
borgarstjóra og formanns
en ætlaðist til þess að
borgarráðs við ráðningu
borgarráðsfulltrúar
sviðsstjóra skóla- og frísamþykktu tillögu
stundasviðs, stærsta fagsviðs Reykjavíkurborgar.
hans án þess að hafa
Æt lu n borga rstjóra Kjartan
fengið tækifæri til að
var að gengið yrði frá Magnússon
umræddri ráðningu á fundi Borgarfulltrúi Sjálf- kynna sér þau.
borgarráðs sl. fimmtudag stæðisﬂokksins
þrátt fyrir að málið væri
Formaður borgarráðs neitekki á útsendri dagskrá með fundaði hins vegar að taka við bókunarboði og án þess að borgarráðsinni og tók málið af dagskrá þrátt
fulltrúar hefðu fengið tækifæri
fyrir að það hefði þá þegar verið
til að kynna sér gögn málsins. Síðdrjúgan tíma til umræðu á fundindegis á miðvikudag féllust fulltrúum. Voru gögnin þá afhent og aukaar Sjálfstæðisflokksins á að málinu
fundur boðaður í ráðinu sólarhring
yrði bætt við á dagskrá fundarins.
síðar eða með minnsta mögulega
Þeim voru hins vegar ekki afhent
fyrirvara. Á þeim fundi lögðu fullnein gögn um málið fyrir fundinn
trúar sjálfstæðismanna til að annar
og hafa þó allar umsóknir ásamt
umsækjandi yrði ráðinn í stöðuna
greinargerðum umsækjenda legið
en borgarstjóri vildi. Var þeirri tilfyrir síðan 24. júní þegar umsóknlögu illa tekið af forystumönnum
arfrestur rann út. Borgarstjóri
meirihlutans. Fékkst hún ekki einu
hafði því rúmar þrjár vikur til að
sinni afgreidd en tillaga borgarfara yfir gögnin en ætlaðist til þess
stjóra var keyrð í gegn.
að borgarráðsfulltrúar samþykktu
Það að borgarstjóri hugðist
tillögu hans án þess að hafa fengið
ganga gegn þeirri reglu að borgartækifæri til að kynna sér þau.
ráðsmenn gætu kynnt sér gögn
þessa mikilvæga máls, sýnir að
Tóku málið af dagskrá
hann lítur ekki á borgarráð sem
stjórnvald, er tekur sjálfstæðar
Samkvæmt 15. gr. sveitarstjórnarlaga segir að fundarboði skuli
ákvarðanir, heldur stimpil sem eigi
fylgja dagskrá fundar og þau gögn,
að staðfesta ákvarðanir sem hann
sem nauðsynleg eru til að sveitarhefur þegar tekið. Ekki verður hjá
stjórnarmenn geti tekið upplýsta
því komist að gagnrýna harðlega
þessi flausturslegu og gerræðisafstöðu til mála.
Til að mótmæla ónógri upplýslegu vinnubrögð.
ingagjöf og flausturslegum vinnuÞetta mál er því miður aðeins eitt
brögðum lögðu fulltrúar Sjálfstæðaf mörgum dæmum um sleifarlag
isflokksins fram bókun á fundinum
og óviðunandi vinnubrögð í stjórná fimmtudag og óskuðu eftir frestsýslu Reykjavíkurborgar undir
un málsins og að fá gögnin afhent.
stjórn vinstri meirihlutans.

21. júlí 2015 ÞRIÐJUDAGUR

Vanvirki og kjarklausi
yﬁrmaðurinn
urinn jafnvel kvörtunina.
Í síðustu grein í þessari
STJÓRNUN
Með því að loka eyrunum
þriggja greina röð var
er loku fyrir það skotið
fjallað um hvað einkennað málið verði skoðað og
ir yfirmann sem leggur
leitt til lykta. Þar með er
starfsmann sinn í einelti.
yfirmaðurinn óbeint að
Í þessari grein verður
styðja „gerandann“ og
skoðað nánar hvað einveita honum leyfi til að
kennir yfirmann sem er
halda meintri háttsemi
vanvirkur þegar kemur
sinni áfram. Þannig getur
að því að taka á samKolbrún Baldursþað gerst að yfirmaðurskiptamálum. Þessi yfir- dóttir
inn sé óbeinn þátttakandi
maður er ekki endilega
sálfræðingur
jafnvel í „einelti“ þar
reiður eða hatursfullur
sem hann neitaði að taka
eða uppfullur af minnimálið til athugunar og setja það
máttarkennd. Vel kann einnig
í viðeigandi ferli. Einelti í sinni
að vera að hann láti sér annt um
víðustu mynd þrífst vel undir
starfsfólk sitt. Það sem háir þessstjórn yfirmanns sem er vanari týpu af yfirmanni er að hann
virkur: veikgeðja og atkvæðahefur ekki færni eða getu til að
lítill þegar kemur að samskiptataka á samskiptamálum sem upp
málum.
koma. Stundum skortir hann einfaldlega kjark til að takast á við
Skortir burði til að taka á málum
tilfinningaleg vandamál. Finni
þeir sig í aðstæðum þar sem tilÞað er afar íþyngjandi þegar
finningar ráða ríkjum, fyllast
stjórnandi sem er slakur í samþeir óöryggi, verða klaufalegir
skiptum vermir yfirmannsstól
og vita ekki hvað á að segja eða
stofnunar eða fyrirtækis árum
gera. Sumum fallast hendur ef
saman. Jafnvel þótt stjórnandeinhver í návist þeirra sýnir tilinn sjálfur hafi ekki gerst sekur
finningaleg viðbrögð, t.d. brestur
um slæma framkomu gagní grát eða brotnar saman. Þá er
vart starfsmanni er líklegt að á
aðgerðaleysið stundum réttlætt
vinnustaðnum þrífist alls kyns
með því að segja að verið sé að
óværa þar sem yfirmanninn
gera úlfalda úr mýflugu. „Svona
skortir burði til að taka á málum
yfirmanni“ kann jafnvel að finnmeð viðeigandi hætti. Nái neiast starfsmaðurinn sem kvartar
kvæð menning að festa sig í sessi
vera með tómt vesen.
(vondur mórall) verður vinnuYfirmaður sem er lítill mannstaðurinn smám saman eitraður.
þekkjari og veikgeðja lætur oft
Mannaskipti eru þá oft tíð. Nýir
undan þrýstingi. Sé á staðnum
starfsmenn, bjartsýnir og ferskstarfsmaður sem býr yfir óheilir, eru kannski ráðnir til starfa.
indum, hatri í garð annars (annÞegar þeir finna að staðurinn er
arra) þá getur hann jafnvel náð
sýktur hverfa einhverjir þeirra
að stjórna yfirmanni sem hér
á braut. Sumir neyðast e.t.v. til
er lýst. Yfirmaðurinn verður þá
að vera um kyrrt þar sem ekki
eins konar leppur þessa starfser endilega hlaupið að því að fá
manns og finnst þá auðveldara
aðra vinnu. Þetta er sérstaklega
að leyfa honum að taka stjórnina.
erfitt ef um er að ræða sérhæft
Sé kvartað yfir framkomu þessa
starfsfólk sem sinnir sérhæfðum
starfsmanns þá hunsar yfirmaðstörfum. Aðrir reyna að þrauka

➜ Yﬁrmaður sem er lítill

mannþekkjari og veikgeðja
lætur oft undan þrýstingi. Sé
á staðnum starfsmaður sem
býr yﬁr óheilindum, hatri
í garð annars (annarra) þá
getur hann jafnvel náð að
stjórna yﬁrmanni sem hér
er lýst.

því að þeim hugnast ekki að láta
vanhæfan stjórnanda og vondan
móral hrekja sig á brott.
Í síðustu tveimur greinum
hefur verið fjallað um yfirmenn
sem eru gerendur eineltis og yfirmenn sem eru vanvirkir þegar
kemur að því að taka á samskiptamálum. Yfirmaður, hversu
vanhæfur og slæmur sem hann
er, veit auðvitað að hann þarf að
eiga einhverja stuðningsmenn,
svona „já-menn“. Yfirmaðurinn
velur sér það fólk sem hann finnur og veit að hann getur stjórnað.
Hann velur sér fólk sem ber helst
óttablandna virðingu fyrir honum
og þá sem honum finnst ekki
ógna sér eða stöðu sinni á neinn
hátt. Fylgismenn yfirmannsins
kjósa e.t.v. að sjá hann í öðru og
jákvæðara ljósi en hinir sem eru
ekki „útvaldir“. Einhverjir sem
eru í innsta hring gætu einnig verið búnir að meta stöðuna
þannig að betra sé að vera þarna
megin borðs og tryggja þannig að
þeir verði ekki sjálfir skotmarkið. Með því að ganga í „rétta“
liðið verður lífið í vinnunni þolanlegra og óöryggið minna?
Í þriðju og síðustu greininni
í þessum greinaflokki verður
fjallað um hvað einkennir góðan
yfirmann og stjórnanda.

Reiði
hjúkrunarfræðinga LÍN breytingar til að
skerða og miðstýra
➜
Hjúkrunarfræðingar eru
KJARAMÁL
Opinber reiði
reiðir, miklu reiðari en
félagar í BHM þótt laun
vegna launa virðist
hjúkrunarfræðinga séu
ekki háð lengd náms,
talsvert hærri en félaga
hún er mest í hjúkrí BHM. Samkvæmt tölum
unarfræðingum en
fjármálaráðuneytisins
voru heildarlaun fyrir
nánast engin í félagsmarsmánuð síðastliðinn
ráðgjöfum.
að meðaltali 632 þúsund
hjá hjúkrunarfræðing- Eggert Briem
um en 590 þúsund hjá prófessor emeritus
félögum í BHM.
Laun kennara í Kennarasamlíka sögð stafa af því að ekki er
bandi Íslands fyrir marsmánuð
tekið mið af ábyrgð við ákvörðeru þau sömu og BHM-félaga,
un launa. En aðrar stéttir bera
líka mikla ábyrgð, kennarar á
laun félagsráðgjafa eru 489 þúsþroska barna, félagsáðgjafar á
und. Báðar síðastnefndu stéttir
hafa fimm ára nám að baki en
heill fjölskyldna og vörubílstjórar
hjúkrunarfræðingar fjögur ár.
sem aka þungum vögnum í mikEf einungis er tekið mið af þessilli umferð. Sennilega bera allar
um tölum virðist lengd námstíma
stéttir mikla ábyrgð þegar grannt
ekki metin að fullu til launa.
er skoðað.
Nú eru tölur alltaf dónalegt
En ábyrgðin kemur misjafninnlegg í umræður en þær eru
lega fram. Ef reiðir hjúkrunarfræðingar segja upp störfum
hins vegar mjög oft sannfærandi.
koma áhrifin strax fram, en ef
Opinber reiði vegna launa virðkennarar segja upp störfum
ist ekki háð lengd náms, hún er
koma áhrifin ekki fram fyrr en
mest í hjúkrunarfræðingum en
að árum liðnum, nema náttúrunánast engin í félagsráðgjöfum.
Reiði hjúkrunarfræðinga er
lega í barnapössun.

Boðuð er breyting á Lána- NÁMSLÁN
varðandi hvað boðið er
upp á í skólakerfinu en
sjóði íslenskra námseinstaklingurinn á engu
manna. Aðferðafræðin veit
að síður að geta horft til
á hvað koma skal. Hún er
allra átta – innan lands
þessi:
sem utan þegar hann
1) Kalla skal hlutina réttákveður hvernig og á
um nöfnum einsog það er
orðað. Lán skal heita lán
hvaða sviði hann vill beina
og því aðeins teljast sjálfstarfskröftum sínum.
bært að það sé á sambæri- Ögmundur
Þar með axlar hann
legum kjörum og bjóðast á Jónasson
líka ábyrgð. Á sínum tíma
markaði.
fengu starfsstéttir á NorðAlþingismaður
2) Það sem þar stendur út
urlöndum atvinnuleysisaf skal heita styrkur.
bætur ef ekki var vinnu að fá í viðNánast svona er þetta orðað.
komandi fagi. Þessu galt ég alltaf
Þar með er boðað fráhvarf frá
varhug við og vildi aldrei flytja
þessa hugsun til Íslands af ótta
því kerfi sem hér hefur verið við
við að þar með væri hætta á því
lýði; kerfi sem byggir á lágum
vöxtum og tekjutengdum afborgað ríkið krefðist þess að hafa hönd
unum. Er boðuð breyting líkleg
í bagga um hvaða starfsnám væri
stundað í samræmi við þá hugsun
til að verða til góðs? Ég leyfi mér
að efast um það ef hugsunin er sú,
að ef ríkið ætti að taka ábyrgð á
sem mér sýnist vera, að skerða
einstaklingunum við atvinnumissi
eigi kerfið almennt sem stuðnþá hefði ríkið þar með öðlast rétt
ingskerfi við námsmenn og auka
til að ákveða hvaða starfsnám þeir
áhrif ríkisins í ákvarðanatöku einlegðu fyrir sig.
staklinganna hvað varðar námsval
Frelsisskerðing
þeirra.
Slíkt fæli í sér að mínu mati bæði
Vilja ráða námsvali
frelsisskerðingu af verstu sort auk
Þetta virðist mér vera boðskapþess að vera óskynsamleg ráðstöfur menntamálaráðherra og forun, einfaldlega vegna þess að einmanns LÍN um hugmyndafræðina
staklingarnir eru líklegri til að
finna vaxtarmöguleika framtíðað baki fyrirhugðum kerfisbreytingum. Menntamálaráðherra
arinnar en ríkið fyrir þeirra hönd.
segir „styrkjakerfi“ fólgið í núverJafnframt vil ég gjalda varhug við
andi námslánakerfi en það vanti
aldurstengingu á rétti til námslána
„stefnumótun á bak við það hvernsem einnig er mjög til umræðu af
ig þeim styrkjum er úthlutað eða
hálfu ráðamanna. Aldurstenging
til hverra þeir renna“. Formaður
er með öllu óskyld framvindu í
námi sem ekki er að óeðlilegt að
LÍN talar og á þann veg í fréttum
horfa til að einhverju leyti. En
að styrkveitingum væri unnt að
spyrja má hvort það skapi einstýra í samræmi við menntastefnu
stjórnvalda.
hvern vanda ef einstaklingur fer
Auðvitað á ríkið að hafa stefnu
á hálfum hraða í gegnum nám – og

➜ Nám á að vera öllum

aðgengilegt á kjörum sem
ekki eru sligandi út líﬁð.

fengi þá hálfan stuðning? Ástæður gætu verið uppeldi barna, vinna
með námi eða einhverjar persónulegar aðstæður eða óskir. Það er
fullkominn misskilningur af hálfu
stjórnvalda að líta svo á að best sé
að allir ljúki námi strax!
Ég tel hyggilegt að við höldum
okkur við núverandi námslánakerfi, helst með enn stífari tekjutengingu afborgana.
Verði farið út á boðaða braut
þykir mér sýnt að draga muni úr
stuðningi hins opinbera við nám
og að aukast muni miðstýring á
því sviði með tilheyrandi frelsisskerðingu.
Ekki hækka þröskuldana!
Þá er sú tvíþætta hætta fyrir
hendi að fólk eigi ekki í önnur hús
að venda en til bankanna einsog
leitt er getum að í leiðara Fréttablaðsins sl. miðvikudag en við það
mun námskostnaður hækka. Þar
með hækka þröskuldar fyrir lágtekjufólk að afla menntunar.
Allt nám, þarmeð framhaldsnám og starfsnám yfirleitt, er
samfélaginu gríðarlega verðmætt en ekki síður er það gefandi
fyrir einstaklingana. Námsárin
eru skemmtilegt æviskeið. Nám á
að vera öllum aðgengilegt á kjörum sem ekki eru sligandi út lífið.
Nema vilji sé til að greiða laun
út starfsævina í samræmi við
afborganir af hávaxtalánum. Það
er óhagkvæmt þegar dæmið er til
enda reiknað.

Mikið að gera
Sjúkraflutningamenn á höfuðborgarsvæðinu fara að jafnaði í 50 til 100 útköll á dag,
að sögn Ólafs Sigþórssonar. Stundum fara
sjúkrabifreiðar í fylgd lögreglu.
SÍÐA 2

SÖLUSTAÐIR
Roseberry er fáanlegt í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum
stórmarkaðanna.
Nánari upplýsingar
eru á www.gengurvel.is.

ÖFLUG LAUSN VIÐ
BLÖÐRUBÓLGU
NÚ ER TÆKIFÆRIÐ
AÐ VERSLA ÞEKKTA
MERKJAVÖRU Á
FRÁBÆRU VERÐI

Stórútsala
enn meiri
afsláttur

40%-60%
Skoðið

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Vertu vinur á
Facebook

GENGUR VEL KYNNIR Roseberry er öflug, náttúruleg, fljótvirk og fyrirbyggjandi lausn við blöðrubólgu sem hentar fyrir alla.

R

oseberry er náttúrulegt efni við
blöðrubólgu sem hefur verið
fáanlegt hérlendis í nokkur ár.
Það inniheldur þykkni úr trönuberjum
með háu hlutfalli af PAC sem er virkasta
efnið í þykkninu, læknakólf (hibiscus)
og C-vítamín sem gefur þríhliða virkni
og skjóta lausn gegn
óþægindum vegna
blöðrubólgu.

NÁTTÚRULEGT EFNI
Ráðlagt er fyrir þá
sem eru með mikil
einkenni að taka inn
þrjár töflur á dag í
þrjátíu daga en þeir
sem vilja fyrirbyggja
þennan kvilla taka
inn eina til tvær
töflur. Gott er að
taka töflurnar áður
en farið er að sofa.
„Ég var alltaf með
blöðrubólgu og
bólgu í þvagrásinni
og þurfti í framhaldi

að vera á súlfalyfjum við þessum kvilla
því ég þoldi ekki penisillín. Ég fékk gefins Roseberry-glas og byrjaði á að taka
fullan skammt, eða þrjár töflur á dag.
Ég fann strax mikinn mun og eftir hálfan
mánuð var ég komin upp í fulla virkni.
Núna þarf ég aðeins að taka eina töflu á
dag. Í framhaldi sagði
ég heimilislækninum
mínum frá þessum
frábæra árangri og
hann varð yfir sig hrifinn. Roseberry hefur
hjálpað mér gríðarlega vel og ég kaupi
það að staðaldri. Ég
hef bent mörgum á
Roseberry því ég veit
að það virkar enda
hef ég ekkert þurft
að fara í útvíkkun á
þvagrás eftir að ég
byrjaði að taka það,
nú eða taka inn lyf.“
Ragnhild Guðrún
Friðjónsdóttir, 85
ára eldri borgari.

MÆLIR MEÐ
„Ég hef bent
mörgum á Roseberry því ég veit að
það virkar.“

FÓLK| HEILSA

TVEIR BÍLAR Í ALVARLEGUSTU TILFELLUM
Flatur magi á sjö dögum
One Week Flat dregur úr lofti í maga
og gerir þaninn kvið flatari.

”

Ég mæli með því að nota vandaða
meltingargerla eins og frá
OptiBac Probiotics til að viðhalda
heilbrigðri meltingu og bæta
almenna heilsu

PRENTUN.IS

“

Hanna Rún Bazev Óladóttir
dansari.

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Alþjóða heilsu
Qigong samband

Heldur kynningarnámskeið
og fyrirlestur 24. - 27. júlí

5 helstu ástæður þess að iðka qigong
Qigong (borið fram “tsí-gong”) er yfir 5.000 ára gamalt
æfingakerfi í heilsurækt þarsem saman fer qi, sem merkir
“lífskraftur”, og gong, sem merkir “nákvæmar æfingar”.

1. Aukin vellíðan og lífsþróttur
Minnkar blóðþrýsting, bætir hjarts- og æðastarfsemi,
jafnar hjartsláttartíðni og minnkar kólesteról.

DREKINN

WUSHU FÉLAG REYKJAVÍKUR

Skráning
í síma
553 8282

2. Dregur úr þrálátum sársauka
Með hjálp sjónar og stjórn hugar og líkama getur
þú dregið úr þrálátum sársauka frá liðagigt.

3. Betra blóðstreymi
Með sérstökum öndunaræfingum getur þú aukið
súrefnisflæði í líkamanum.

4. Dregur úr spennu
Með því að minnka viðbrögð við spennuvekjandi álagi.
Hjálpar gegn þráhyggu- og áráttuhegðun, þunglyndi
og kvíða og persónuleikaeinkennum af A-gerð.

5. Byggir upp sjálfsvirðingu
Með því að leyfa þér að líða vel og þægilega.

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

REIKNAÐU
DÆMIÐ
á 365.is

365.is Sími 1817

GOTT STARF Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn á höfuðborgarsvæðinu
fara að jafnaði í 50 til 100 útköll á sólarhring en jafnan eru 6-10 sjúkrabílar í
notkun hverju sinni. Útköllin eru flokkuð í fjóra flokka eftir alvarleika; F1 til
F4. Stundum má sjá tvo bíla í samfloti og oft í fylgd lögreglu. Þá er um lífsógn
að ræða. Starfið getur verið mjög umfangsmikið og erfitt.

E

f um lífsógn er að ræða fer
útkallið í forgangsflokk 1
eða F1. Þá eru alltaf sendir
tveir sjúkrabílar. Í hverjum bíl
eru tveir menn. Ástæðan fyrir
því að við sendum tvo bíla er
einfaldlega sú að í alvarlegum
tilfellum þarf fleiri hendur,“
upplýsir Ólafur Sigurþórsson,
slökkviliðsmaður og bráðatæknir hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Aðspurður
segir hann þetta geta verið í
tilfellum þar sem orðið hefur til
dæmis eldsvoði, alvarlegt slys
eða þar sem sjúklingur er meðvitundarlaus eða í hjartastoppi.
Á það við um bæði fullorðna og
börn.
„Yfirleitt kemur lögregla með
okkur í alvarlegustu útköllin
og er okkur til aðstoðar fyrstu
mínúturnar þar til annar bíll
kemur á vettvang. Sú samvinna
er ómetanleg. Ef við þurfum að
fara af vettvangi í flýti þá fer
lögreglan á undan okkur, lokar
gatnamótum og hjálpar til svo
við komumst á sem skemmstum tíma á sjúkrahús,“ útskýrir
Ólafur.

BLIKKANDI LJÓS
Mál eru flokkuð í F2 þegar um
er að ræða önnur alvarleg tilvik
svo sem brjóstverk, öndunarerfiðleika og truflun á meðvitund svo dæmi séu nefnd. Þau
geta þó hæglega breyst í F1 á
leiðinni og/eða þegar komið er
á vettvang og þá er kallað eftir
öðrum bíl. Bílarnir keyra með
blikkandi ljós og sírenur þegar
um er að ræða útköll sem flokkast í F1 og F2.
Útköll fara í F3 þegar sjúklingur er í stöðugu ástandi. Oft er
þar um að ræða útlimaáverka,
kviðverki og annað í þeim dúr.
Hafi sjúklingur slasast úti og
er hugsanlega orðinn kaldur
breytist útkallið í F2 eða F1
og fer það líka eftir alvarleika
áverkans. Stærsti hluti útkalla
flokkast í F4 en það eru sjúkraflutningar á milli sjúkrahúsa,
heimila og elliheimila.
MEÐ HNOÐTÆKI
Ólafur segir alla sjúkrabíla vel
tækjum búna. „Uppistaðan
í öllum bílunum er eins. Við
erum þó með þrjá bíla sem eru
að auki búnir LUCAS-hnoðtæki.
Það kemur í stað mannshandarinnar við að hnoða og eru
þeir bílar alltaf í kallfæri. Allir
bílarnir eru búnir öndunarvél
og hjartastuðtæki sem getur
sent hjartalínurit strax af vettvangi. Þá erum við með töluvert
af bráðalyfjum og hefur mannskapurinn okkar leyfi til að gefa
þau.“
UMFANGSMIKIÐ STARF
Nám sjúkraflutningamanna er
þrískipt. Fyrst er um að ræða
grunnmenntun og eftir 36 mán-

ÁVALLT Á VAKTINNI Ólafur Sigurþórsson segir að ef fólk verði vart við sjúkrabíla
með blikkandi ljós eigi það að víkja og greiða leið bílanna.
MYND/ANDRI MARINÓ

ÓLÍK VERKEFNI Verkefni sjúkraflutninga- og slökkviliðsmanna eru mörg og mismunandi.

uði er hægt að bæta við sig
neyðarflutninganámi. Að því
loknu er hægt að fara í bráðatækninám en það er kennt í
Bandaríkjunum. Að sögn Ólafs
eru ávallt bráðatæknar og
neyðarflutningamenn á vakt
til að manna neyðarbílana.
Allir starfsmenn slökkviliðs
höfuðborgarsvæðisins eru bæði
skráðir á sjúkra- og slökkvibíla
og eru kross-skráðir þegar þeir
eru á vakt. Starfið er því ansi
umfangsmikið en auk þess
sinnir hluti starfsmanna köfun
og fjallabjörgun.

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.

VÍKIÐ ÚR VEGI
Aðspurður segir Ólafur mikla
vakningu hafa orðið í umferðinni varðandi það að víkja fyrir
sjúkrabílunum og telur hann
líklegt að upplýsingamyndbönd
sem Umferðarstofa lét gera fyrir
sjónvarp hafi skilað sínu. „En
svo eru auðvitað álagspunktar
í umferðinni sem enginn ræður
við.“ Ef fólk verður vart við
sjúkrabíla með blikkandi ljós
sem jafnvel eru í fylgd lögreglu
ætti það eftir fremsta megni að
reyna að víkja og greiða þeim
■ vera@365.is
leið.

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
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Á STEINI
Sigríður Rósa Kristínsdóttir fer upp að Steini á
Esjunni að minnsta kosti
einu sinni í viku til að
rækta líkamann en mest
þó sálina.

ESJAN NÆGIR MÉR
BYLGJAN989

#BYLGJAN

FJALLGANGA Sigríður Rósa Kristinsdóttir ræktar líkama og sál með því að
ganga á Esjuna. Hún fer að lágmarki einu sinni í viku á fjallið.

Á

huginn kviknaði hjá tveimur vinkonum sem langaði
að verja meiri tíma saman.
„Í fyrrasumar ákváðum við Þóra
vinkona mín að við þyrftum að
eiga fleiri stundir saman. Þar
sem við erum báðar í vinnu og
með lítil börn þá fannst okkur
kjörið að nota tímann til að
rækta fleira en vináttuna og hún
stakk upp á því að við færum
upp á Esju.“
Sigríður er alin upp á Eskifirði
og hefur sterk tengsl við bæjarfjallið þar, Hólmatind. „Ég hafði
eitthvað gengið áður þótt það sé
langt síðan og var sannfærð um
að Esjan væri ekkert mál. Ég er
alin upp með hinn fagra Hólmatind í augsýn sem reyndist mér
ansi erfiður þegar ég gekk á hann
einhvern tíma en hann er líka
miklu hærri en Esjan. Svo ég var
kokhraust þegar við lögðum af
stað í fyrstu gönguna.

ENGIN HRAÐFERÐ
Skemmst er frá því að segja að
Esjan reyndist aðeins hærri og
brattari en ég hafði gert mér í
hugarlund þegar ég horfði á hana
út um eldhúsgluggann minn. Við
vorum ekki með göngustafi en í
gönguskóm, fannst við ágætlega
búnar og stoppuðum oft á leiðinni til að drekka vatn og kasta
mæðinni.“
Þær komust upp að Steini á
áttatíu mínútum í þessari fyrstu
tilraun. „Maður skokkar þetta
ekkert og ég varð ansi móð
á leiðinni. En ég var ótrúlega
ánægð þegar ég loksins náði upp

RÚNAR RÓBERTS
ER Í LOFTINU

ESJAN Náttúruperla og útivistarparadís.

að Steini og það var tilfinning
sem mig langaði að fá aftur.“

VINKONUGANGA
Þær vinkonurnar fóru nokkrum
sinnum á Esjuna í fyrrasumar
og settu sér það takmark að
fara einu sinni í viku í sumar.
„Og frá því snjóa leysti í byrjun
júní höfum við haldið okkur við
það.“ En hvað er það við Esjuna
sem er svona skemmtilegt uppgangs? Sigríður hefur mörg svör
við þeirri spurningu. „Esjan
er dásamleg náttúrperla hér í
borginni. Það er gaman að labba
hana, stutt að fara og einfalt að
drífa sig.“
FINNUR FYRIR ESJUÞÖRF
Mörgum þætti einu sinni í viku
vera alveg nóg en Sigríður fer
stundum tvisvar eða þrisvar og
já, jafnvel ein. „Stundum þegar

ég sit í sófanum og er að mygla
ofan í magann á mér, finn ég fyrir
Esjuþörf og dríf mig á fætur og af
stað. Og það er alltaf dásamlegt,
útiveran, kyrrðin og útsýnið, að
ógleymdri tilfinningunni að koma
upp að Steini og hafa enn einu
sinni náð takmarkinu sínu.“
Henni finnst gaman að hafa
félagsskap en líka fínt að fara
ein. „Ég hlusta á andardráttinn í
sjálfri mér sem er ekkert mikið
spennandi og svo er ég að hlusta
á kyrrðina og hugsa.“
Sigríður segist ekkert vera að
spá í fleiri tinda. „Fólk er alltaf
að segja mér að það séu fleiri
fjöll til í heiminum en ég er ekki
farin að hugsa um aðra tinda. Ég
fór með fjölskylduna mína upp á
Helgafell í Hafnarfirði um daginn
en annars er ég Esjukona. Ég þarf
ekkert fleiri fjöll og Esjan passar
■ brynhildur@365.is
fyrir mig.“

HEIMAGERT TACO-KRYDD
Taco-krydd er afar gott í hina ýmsu rétti ættaða frá
Mexíkó. Flestir kaupa kryddið tilbúið en það má vel
búa það til sjálfur. Það er afar einfalt og geymist vel
í lokaðri krukku.

ALLA VIRKA DAGA MILLI KL. 13:00 - 16:00

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

ÞAÐ SEM ÞARF:
2 msk. cumin
1 msk. kóríander
1 tsk. nýmalaður pipar
1 msk. salt
1 msk. ljós púðursykur
2 tsk. chili-flögur
2 msk. paprikuduft
1½ msk. óreganó
1 tsk. chili-pipar
1 msk. hvítlauksduft
Blandið öllu vel saman og þá er komið taco-krydd.

TACO Vinsæll réttur hjá flestum. Hægt er að nota jafnt fisk sem kjöt
í taco-rétti.

Opel Corsa
Verð frá: 2.490.000 kr.
V
r
Útborgun frá aðeins: 249.000 kr.
r

%tOOiP\QGHU&RUVD(QMR\ùPPG\UD%tODE~ç%HQQDiVNLOXUVpUUpWWWLOEUH\WLQJDiYHUçLRJE~QDçL%LUWPHçI\ULUYDUDXPWH[WDRJP\QGDEUHQJO

Hægt er að velja um fjölbreytt úrval af aukabúnaði.

Ný Corsa
Láttu Opel koma þér á óvart
&RUVDYDUN\QQWXUWLOV|JXQQDUiULçVOyVWUD[tJHJQRJKHIXUVHOVWtXPPLOOMyQXPHLQWDND
êDçHUKHLOPDUJWVHPNHPXUiyYDUWYLçùPPWXN\QVOyçLQDDI&RUVD%tOOLQQVWiWDUDIyYHQMXIXOONRPQXP
WNQLRJ|U\JJLVE~QDçLJOVLOHJXPOtQXPVSUNXPYpOXPRJVSDUQH\WQLHQGDKUHSSWLKDQQWLWLOLQQ
„Best Buy Car of Europe 2015“ – sem segir í raun allt.
Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar
þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af
lánshæﬁs- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Hjólbarðar

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

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

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

Nudd

Hjólhýsi

ÞJÓNUSTA
SUBARU Impreza STI Spec-R Árg 2008,
ek55 Þ.KM, +300hp bensín, 6 gírar.
Umboðsbíll. Einnar sinnar Tegundar
á landinu! TILBOÐ 3.990þ stgr. Ásett
5.490þ Rnr.100902.

KIA Ceed ex 1.6 new . Árgerð 2013,
ekinn 49 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000. Rnr.232270.
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

Rafvirkjun
Pípulagnir

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær
Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

PÍPULAGNIR

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA
AFSLÁTTUR

Til sölu TEC hjólhýsi, árgerð 2006.
Svíta á hjólum með sólarsellu, markísu
og stórum ísskáp með frysti. Gistirými
fyrir þrjá til fjóra. Upplýsingar í síma
s.847-1584.

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

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

Renault Clio Dynamic 6/2014 ek 43
þús km -Dísel - sjsk - Áett verð 2790
þús - Er á staðnum - raðnr 151783.

Bílar til sölu

Garðyrkja

MOVER
(HJÓLHÝSAHREYFIR)
Kronings mover skoðið á
kronings.com
Verð frá 179þús er til á lager

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

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

Málarar
ÞAK OG HÚSAMÁLUN

KYNNINGARVERÐ 1.990ÞÚS

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

Skoda Actavis 2006 árg. Túrbó dísel
4x4, 870þús tilboð S: 6162597

Fellihýsi

Bílar óskast
Volvo V60 Momentum Dísel Árgerð
2014. Ekinn 22þ.km. Sjálfsk. Hlaðinn
aukabúnaði. Er á staðnum. Verð
5.490.000kr. Raðnr 157418. Sjá nánar
á www.stora.is

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

INNRETTINGAR.IS

Uppl. í s.663 5315.

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

Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær
og traustur ferðafélagi Íslendinga
í áratugi! Frábært kynningarverð á
nýjum hjólhýsum aðeins 1.990þ.!!!
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.

Trésmíði
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

Á NÝJUM SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar
gerðir til, sjón er sögu ríkari. EKKI
MISSA AF ÞESSU.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

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

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

M.BENZ C 200 kompressor. Árgerð
2007, ekinn 142 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.590.000.
Rnr.230466. BÍLAMARKAÐURINN
5671800

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

Get bætt við mig verkum. Vönduð
vinnubröggð, fag og snyrtimennska í
fyrirrúmi. Ágúst S.G Málarameistari
S: 699-4464 og 695-4464. asgmalun@
gmail.com

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

Málningarþjónusta - húsamálun, inni
og úti. Uppl. s. 660 7606 og 846 5305.

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Alhliða málningarþjónusta. Fáðu
ástandsskoðun og verðtilboð þér að
kostnaðarlausu. Sími 776-0000

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

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

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
MILLJÓN STGR!!
Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt
að 1.000.000. staðgreitt. Er með
pappíra og pening til að ganga frá
því samdægurs ef að samningar nást.
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir.
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu
email á 6599696@gmail.com

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Húsaviðhald

Sendibílar
Vinnuvélar

LAND ROVER DISCOVERY 4 S DIESEL
Árgerð 2012. Ekinn 59 Þ.KM Verð kr.
10.400.000.

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

GEFÐU
VATN

Hobbý 540 hjólhýsi árg 2006 á
Laugarvatni,góð verönd tvö rúm,
sjónvarp,grill. og áhöld fylgja, verð
2,8mill í skiptum 2,5 staðgreitt.
skipti á ódýrari ferðavagni möguleg
raðn.120590

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík
Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Til sölu FH Faresin 11.35 árg. 2008.
Notkun aðeins 340 klst. lyftir 3.5 t
bóma 11 m skófla og gafflar fylgja.
Verð 6.4 m.+ vsk. Uppl. í s. 892-0566
eða bygg@internet.is

#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
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ÁLBAKKAR - LAGERÚTSALA

KEYPT
& SELT

fasteignir

Stærðir frá 890 ml og 1170 ml.
Lok fylgja með. Langbestu verðin.
Fyrirspurnir berast í síma 861-7375
eða á ctc@ctc.is

Einarsnes 58

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

Húsnæði í boði

TIL LEIGU AÐEINS Á
AÐEINS 950 KR FM!
129 - 280 fm bil með allt
að 10 m lofthæð, stórar
innkeryrsluhurðir, góð malbikuð
lóð, og greið aðkoma.
www.lundurfasteignir.is

TÆKJAMAÐUR ÓSKAST.
S. 690 3031 / 661 7000

SPJALLDÖMUR ÓSKAST
WWW.LEIGUHERBERGI.IS

Upplýsingar í síma 661 7000

Mikið uppgert einbýli við Húsið er með mikla
Einarsnes í Skerjafirðinum útleigumöguleika en í dag er rekin
heimagisting þar með
4 útleiguherbergjum
194,4 fm - 10 herbergja
Nánari upplýsingar veitir
Góð lóð með möguleika
Gunnar S. Jónsson
á tveimur gestahúsum
löggiltur fasteignasali
Heitur pottur
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Verð:

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

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

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

- með þér alla leið -

HEILSA

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Nudd

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR
WWW.GEYMSLAEITT.IS

TANTRA NUDD

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

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

SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Ökukennsla

Rauða Torgið óskar eftir samstarfi við
heitar spjall/símadömur. Nánari uppl.
á RaudaTorgid.eu.

Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík

79,9 millj.

Björgun ehf óskar eftir að ráða
tækjamann á hjólaskóflu. Upplýsingar
í síma 8435611

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

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

LEITUM VIÐ AÐ ÞÉR?
Er að leita að barngóðri og reyklausri
manneskju til að aðstoða mig með
9 ára gamlan son minn. Við búum
á Suðurnesjum og leitast ég eftir
manneskju sem getur haft aðsetur
hjá okkur feðgum að stórum hluta
mánaðarins. Skilyrði er að viðkomandi
sé reyklaus og með bílpróf þar sem
þarf að skutla drengum á æfingar
og þ.h. Vinnutími minn er mjög
sveiflukenndur því þarfnast ég
manneskju sem er áreiðanleg og
traust til að gæta drengsins auk léttra
heimilisverka þegar ég er að vinna.
Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf
fljótlega svo allir aðilar hafi náð að
aðlagast áður en skóli hefst nú í haust.
Eingöngu barngóð, þolinmóð og
áreiðanleg manneskja með reynslu af
börnum kemur til greina. Áhugasamir
hafi samband í gegnum e-mail:
hoddi22@simnet.is
Starfsmann vantar í afgreiðslu
hjáSvanhvít Efnalaug - Langholtsvegi.
Vinnutími frá kl 10-18 alla virka daga.
Umsóknir á elvar@svanhvit.is

Atvinna óskast

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

ATVINNA

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

GEFÐU
HÆNU

Atvinna í boði

HÚSNÆÐI

40.000

Leigumiðlanir

óskar eftir því að ráða fólk í
vinnu. Hress og skemmtilegur
vinnustaður.
Áhugasamir sendi tölvupóst á
b5@b5.is

9O7 2OO3

4 svefnherbergi til leigu í 108.
Símanúmer 8923341

fasteignir

fréttaþyrstir
notendur

534 1020
ÍYTSH9L`RQH]xR^^^QVM\YPZ

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum:

gjofsemgefur.is

GÓÐ STAÐSETNING OG
GOTT AÐGENGI

TIL LEIGU
:xó\TSP9L`RQH]xR
:RYPMZ[VM\OZU¤óP
:[¤YóZHT[HSZ\TMT
(SSHYUmUHYP\WWSûZPUNHY]LP[PY!
ÔSHM\Y1}OHUUZZVU
Helgi
Már Karlsson
5HNVWUDUIUÈÐLQJXU
3NNPS[\YSLPN\TPóSHYP
3NNPS[\YSLPN\TPóSHYP
3NNPS[\YMHZ[LPNUHZHSP
3NNPS[\YMHZ[LPNUHZHSP




VSHM\Y'QVM\YPZ
OTR'QVM\YPZ

Húsnæðið skiptist í móttöku, 8-9
lokaðar skrifstofur, 2 fundarherbergi, eldhús-/kaffistofu
/ZU¤óPóZRPW[PZ[xT}[[R\
SVRHóHYZRYPMZ[VM\YM\UKHYOLYILYNPLSKOZRHMMPZ[VM\VNZU`Y[PUN\
og
snyrtingu.
Dúkur
á
gólfum.
Hægt
5¤NIxSHZ[¤óP3H\Z[MYmTHYZer að skipta húsnæðinu upp í 2 einingar.
Virðisaukaskattur leggst við leigufjárhæð.
leigufjárhæð Laust strax!

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

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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Ástkær móðir okkar, amma og langamma,

BYLGJA HALLDÓRSDÓTTIR
sem lést á sjúkrahúsi Akraness 15. júlí,
verður jarðsungin frá Ólafsvíkurkirkju 23. júlí
kl. 14.00.
Ingólfur Aðalsteinsson
Aðalheiður Aðalsteinsdóttir
Matthildur Aðalsteinsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkæri faðir okkar, tengdafaðir og afi,

STEFÁN ÞÓR JÓNSSON
ættaður frá Fífilbrekku á Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Dalbæ á Dalvík,
miðvikudaginn 8. júlí sl. Hann verður
jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 23. júlí
kl. 13.30. Alúðarþakkir til starfsfólks á
dvalarheimilinu Dalbæ.
Fyrir hönd ástvina,
Linda Geirdal Stefánsdóttir
Díana María Stefánsdóttir
Baldvin Oddur Sigurðarson
Haraldur Helgi Stefánsson
Jakob Líndal Stefánsson
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

STEFANÍA HALLDÓRSDÓTTIR
lyfjatæknir,
Sólvöllum 7, Húsavík,

sem lést á hjúkrunardeildinni Skógarbrekku
16. júlí, verður jarðsungin frá Húsavíkurkirkju,
fimmtudaginn 23. júlí kl. 14.00.
Hákon Óli Guðmundsson
Guðlaug Baldvinsdóttir
Dóra Fjóla Guðmundsdóttir
Stefán Geir Jónsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur faðir okkar,

INGVAR SIGURJÓNSSON
lést á heimili sínu í Vestmannaeyjum
miðvikudaginn 15. júlí. Útförin fer fram frá
Landakirkju laugardaginn 25. júlí kl. 14.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir,
en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Kvenfélag Landakirkju.
Hólmfríður, Sigþór
Sigurlín Guðný, Sigurjón
og fjölskyldur.

Ætlar að verða betri
í golﬁ með aldrinum
Lögfræðingurinn og fyrrverandi atvinnumaðurinn í knattspyrnu Guðni Bergsson fagnar
ﬁmmtudagsafmæli sínu í dag. Hann ætlar þó að fagna enn meira um næstu helgi.
„Það eru auðvitað mikil forréttindi
að fá að eldast og það er verkefni
hvers manns að halda sér ungum í
anda, líkama og sál,“ segir Guðni
Bergsson, lögfræðingur og fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu.
Hann stendur á miklum tímamótum í dag því hann fagnar fimmtugsafmæli sínu.
„Það verður eitthvert partí um
helgina eins og gjarnan er á svona
tímamótum. Maður verður að halda
einhverja veislu til að fagna þessum
áfanga, með sínu nánasta fólki. Dagurinn í dag verður þó í rólegheitunum. Ætli maður fái sér ekki huggulega máltíð í tilefni dagsins en gleðin
þarf að bíða fram að helginni. Þessi
þriðjudagspartí hafa alltaf verið
frekar erfið,“ segir Guðni spurður
út í hvort hann ætli að gera eitthvað
í tilefni dagsins. Hann var staddur
með fjölskyldu sinni í góðu yfirlæti í
sumarbústað í Borgarfirðinum þegar
blaðamaður náði tali af honum.
Um næstu helgi verður heljarinnar
veisla í Valsheimilinu og er Guðni nú
þegar byrjaður að blanda í salatið og
kæla drykkina. „Jú, ég er búinn að
plana þessa veislu, það verður músík
og gleði. Logi Ólafsson verður veislustjóri og er undir mikilli pressu en
hann er með skemmtilegri mönnum
sem ég þekki. Annars snýst þetta
bara um að hafa gaman og ég hugsa
að stemningin verði góð í Valsheimilinu,“ útskýrir Guðni.
Hann hefur ávallt haldið sér í góðu
formi, enda lítið annað í boði þegar
menn eru í atvinnumennsku í knattspyrnu. „Maður er auðvitað meðvitaður um það að hugsa betur um sig
þegar maður eldist og rækta líkamann og sálina enn frekar. En þessi
aldur er bara tala og maður má ekki
taka hana of alvarlega. Þetta er hálf
óraunverulegt því manni finnst
maður alltaf vera strákur enn þá. Það
er mikilvægt að vera ungur í anda.“
Guðni lék knattspyrnu með liðum á
borð við Tottenham Hotspur, Bolton
Wanderers og Val enda uppalinn Valsari.
En þegar menn eru orðnir hálfrar aldar gamlir á blaði, setja menn
sér önnur markmið? „Ég hef verið
að reyna að takast enn frekar á við
golfið en hef bara verið að fara svo

FIMMTUGUR Guðni Bergsson var atvinnumaður í fótbolta frá árinu 1983 til 2003. Þá á hann
að baki 80 landsliðsleiki.
MYND/AÐSEND

sjaldan. Það hefur gengið afleitlega
fyrir vikið. Núna er hugmundin að
gefa golfinu meiri tíma. Ég er búinn
að gefa félögunum forskot í golfinu
en núna ætla ég að ná þeim. En annars ætlar maður bara að reyna að
halda sínu striki og njóta lífsins með
nánustu fjölskyldu og vinum,“ segir
Guðni.

Ætli maður fái sér ekki
huggulega máltíð í tilefni
dagsins en gleðin þarf að
bíða fram að helginni. Þessi
þriðjudagspartí hafa alltaf
verið frekar erfið.

Ástkær móðir, tengdamóðir og amma,

GERÐUR HAUKSDÓTTIR

Hjartkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Geldingaholti, Skagafirði,

sem lést á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks
föstudaginn 17. júlí, verður jarðsungin frá
Sauðárkrókskirkju fimmtudaginn 23. júlí,
kl. 14.00.

HÖGNI FELIXSON
fyrrverandi skipstjóri,
Burknavöllum 3, Hafnarfirði,

Aðstandendur þakka samúð og vinarhug,
Sigurlaug Dóra Ingimundardóttir
Jóhann Gunnlaugsson
Eva Dögg Bergþórsdóttir
Kristín Björg Emanúelsdóttir
Ísak Hrafn Jóhannsson
Björk Diljá Jóhannsdóttir

lést 11. júlí á Landspítalanum við Hringbraut.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
föstudaginn 24. júlí kl. 13.00.
Þyri Svanholt Björgvinsdóttir
Alma Högnadóttir
Felix Högnason
Bára Denny Ívarsdóttir
Íris Högnadóttir
Sveinn Jónsson
Björgvin Högnason
Gauja Sigríður Karlsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku besta systir okkar,
mágkona og frænka,

LILJU KRISTINSDÓTTUR
Ægisbyggð 9, Ólafsfirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Hornbrekku
Ólafsfirði.
Kristinn E. Hrafnsson
Anna Björg Siggeirsdóttir
Sigurlaug Hrafnsdóttir
Líney Hrafnsdóttir
Georg Páll Kristinsson
og fjölskyldur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

SVANHILDUR ALBERTSDÓTTIR

Okkar ástkæra eiginkona, móðir,
tengdamóðir og amma,

Álfheimum 36,

lést á Landspítalanum við Hringbraut,
fimmtudaginn 16. júlí.
Útför verður auglýst síðar.
Anna Margrét Albertsdóttir
Guðrún Albertsdóttir
Elísabet Hildiþórsdóttir
María Hildiþórsdóttir
Birkir Pálsson
Hildur Pálsdóttir
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir samúð, kveðjur og
hlýhug við andlát og útför okkar ástkæru
móður, tengdamóður, ömmu og langömmu,

ESTHER HELGA PÁLSDÓTTIR
Tómasarhaga 36,

Páll Björnsson

lést á Landspítalanum í Fossvogi föstudaginn
17. júlí. Esther verður jarðsungin frá Útskálakirkju, Garði, mánudaginn 27. júlí kl. 13.00.

BIRGIR SIGURBJARTSSON
málarameistari,
Holtastíg 22, Bolungarvík,

lést í Sjúkraskýli Bolungarvíkur síðastliðinn
þriðjudag, 14. júlí. Útför hans fer fram þann
25. júlí frá Hólskirkju kl. 14.00.
Helga Svandís Helgadóttir
Kristín Una Sæmundsdóttir
Lilja Hálfdánsdóttir
Óðinn Birgisson
Hjördís Geirsdóttir
Finnbjörn Birgisson
Linda Björk Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
Helgi Birgisson

Friðrik Friðriksson
Hanna Rut Friðriksdóttir
Eiríkur Þórðarson
Hanna Sveinsdóttir
og barnabörn.

Afmælistónleikar

19. september 2015

70 ára
Reyndu aftur
Braggablús
Elska þig
Vegurinn heim
Samferða
Ó, þú

Magnús Eiríksson fagnar sjötíu ára
afmæli sínu með stórtónleikum
í Eldborg, þann 19. september.
Dregnir verða fram gimsteinar,
konfektmolar og blúsaðar perlur
úr óviðjafnanlegu lagasafni Magnúsar
sem fyrir löngu er samoﬁð þjóðarsál
Íslendinga. Nýir og gamlir vinir líta
við s.s. KK, Ellen Kristjánsdóttir,
Valdimar Guðmundsson,
Pálmi Gunnarsson o.ﬂ.
Hljómsveit ásamt
strengjasveit leikur
undir stjórn Þóris
Úlfarssonar.
Ómissandi tónleikar
fyrir ómissandi fólk.

Aukatónleikar
Kl. 21 – Uppselt
Kl. 17 – Aukatónleikar
Miðasala haﬁn á aukatónleika: harpa.is | 528 5050 | tix.is
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VEÐUR&MYNDASÖGUR
Veðurspá
Þriðjudagur
Útlit er fyrir
áframhaldandi
norðanátt en það
dregur þó aðeins
úr vindhraða.
Um sunnan- og
vestanvert landið
má sjá til sólar,
en á norðan- og
austanverðu
landinu er útlit
fyrir úrkomu, þá
helst fyrripart
dags. Hitinn er
svipaður, 8-14
stig, hlýjast
suðvestan til.
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LÁRÉTT
2. hljóðfæri, 6. rún, 8. þvottur, 9.
skyggni, 11. tveir eins, 12. óróleg, 14.
rófa, 16. pot, 17. bar, 18. fálm, 20.
persónufornafn, 21. þjappaði.
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KROSSGÁTA
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Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Ég ætla að deila
myndum af matnum
sem við erum að
borða með öllum sem
við þekkjum!

LÓÐRÉTT
1. íþrótt, 3. stefna, 4. trjátegund,
5. drulla, 7. starfræksla, 10. ar, 13.
stormur, 15. rótartauga, 16. margsinnis, 19. eldsneyti.
LAUSN

Pondus... ég brýt
á þér fingurnar!

LÁRÉTT: 2. túba, 6. úr, 8. tau, 9. der,
11. rr, 12. ókyrr, 14. skott, 16. ot, 17.
krá, 18. fum, 20. ég, 21. tróð.
LÓÐRÉTT: 1. júdó, 3. út, 4. barrtré,
5. aur, 7. rekstur, 10. ryk, 13. rok, 15.
tága, 16. oft, 19. mó.

2

1

GELGJAN

SKÁK

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Gunnar Björnsson

14...De1+! 15. Df1 Bxh2+! og Óskar
Long gafst upp. Páll Agnar Þórarinsson endaði í 2.-5. sæti á Opna skoska
meistaramótinu sem lauk á sunnudag. Frábær árangur hjá Páli á þessu
elsta landsmóti heims en mótið var
það 122. í sögunni.
www.skak.is: Grandelius sænskur
meistari.

Á svipuðum tíma
og þú varðst
svona hávaxinn.

Hvenær varð
loftið svona
lágt??

Björn Hólm Birkisson (1.845) hafði
svart gegn Óskari Long Einarssyni
(1.574) í áskorendaflokki Skákþings
Íslands sl. páska.

Hvítur á leik

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Gerðu eitthvað
áður en hún meiðir sig!

Mamma! Hún hættir ekki
að lemja spegilinn!

SUDOKU
LÉTT

MIÐLUNGS

ÞUNG
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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.

KOMDU OG
UPPLIFÐU
ÞJÓÐHÁTÍÐ
EINSTÖK EYJAUPPLIFUN
FLUGELDASÝNING
BREKKUSÖNGUR
ÍSLENSK TÓNLIST
BRENNA
BLYS
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júlí 2015
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LÍFIÐ
TRENDIÐ
KAKTUSAR KOMA
Í STAÐINN
FYRIR BLÓMIN
Það hafa margir skreytt heimilið með kaktusum enda eru þeir
ódýrari og þurfa mun minni umsjá
en blóm. Þeir eru líka fallegir og
geta gefið heimilinu skemmtilegan
stíl.

FALLEGIR OG FÁGAÐIR

Kaktusar eru fallegir, langlífir og auðveldir
meðhöndlunar.
MYNDIR/GETTY

Hollywood-stjörnur með sama smekk
Í Hollywood gerist það oftar en ekki að allir byrja með öllum. Hér eru nokkur dæmi um stjörnur sem hafa átt sama maka.
Cameron Diaz
og Kate Hudson
voru með Alex
Rodriguez.
Kate og Alex voru
saman í stuttan
tíma árið 20 0 9
en Cameron stal
hjarta hans 2010.
Gaman er að segja
frá því að hann var
einnig með söngkonunni Madonnu.
Samkvæmt orðrómnum hafði lengi verið
stirt á milli Kate
og C a meron
þar sem Kate
by rjaði að
hitta Justin
Timberlake í
smástund rétt
eftir að hann
og Cameron
slitu fjögurra
ára sambandi
sínu.

CAMERON
DIAZ

Rita Ora og Taylor Swift hafa
verið með Calvin Harris.
Eins og frægt er eru Taylor
Swift og skoski plötusnúðurinn
Calvin Harris nýbyrjuð saman
en hann var áður með breska
söngfuglinum Ritu Ora. Ora
og Harris voru saman í ár
áður en þau hættu saman.
Talið er að hún hafi haldið fram
hjá honum. Eftir að Taylor og
Calvin byrjuðu saman hafa þær
nokkrum sinnum spilað
á sömu tónleikunum
og mætt í sömu
partíin en þær
h a fa a l lta f forð ast hvor
aðra.

TAYLOR
SWIFT

KATE HUDSON

MILEY
CYRUS

SELENA
GOMEZ

RITA ORA

KIM
KARDASHIAN

AMBER
ROSE

HILLARY DUFF OG LINDSAY LOHAN

Hillary Duff og Lindsay Lohan
voru með Aaron Carter.
Þó svo að bæði sambönd hafi
verið stutt þá voru bæði Hillary
og Lindsay á föstu með söngvaranum Aaron Carter. Þau eiga það
öll sameiginlegt að vera barnastjörnur sem skaut upp á stjörnuhimininn í lok tíunda áratugarins
og um aldamótin. Duff og Lohan
voru báðar að vinna hjá Disney.

;ifkk`ee\]c`
pbblif^Xl^`
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ZZZYHUVGDJVLQVLV

Selena Gomez og Miley Cyrus
voru með Nick Jonas.
Aðrar Disney-stjörnur sem hafa
lent í ástarþríhyrningi eru Selena
Gomez og Miley Cyrus en þær voru
báðar með Nick Jonas. Miley og
Nick voru heitasta parið á hápunkti

Disney Channel-öldunnar árið
2006. Jonas byrjaði með rísandi
stjörnunni Selenu Gomez árið 2009,
en það samband entist stutt og hún
byrjaði stuttu síðar með Justin Bieber sem varð eitt stormasamasta
samband Hollywood seinustu ára.

Kim Kardashian og Amber Rose
hafa verið með Kanye West.
Amber lék í tónlistarmyndbandi
hjá Kanye árið 2008 en þau byrjuðu
saman í kjölfarið og voru saman í tvö
ár. Tveimur árum síðar byrjaði hann
með raunveruleikastjörnunni Kim

Kardashian en þau höfðu lengi verið
vinir. Þau giftu sig árið 2014 og eiga
nú von á sínu öðru barni í nóvember.
Kanye sagði nýlega að Kim hefði
beðið hann um að fara í 30 sturtur
eftir að hafa verið með Amber áður
en þau gætu byrjað saman.

Tónleikur kynnir

Horses 1975-2015

Patti Smith
ásamt hljómsveit
flytja Horses

Mánudagur 17. ágúst 2015

Eldborgarsal Hörpu
Miðasala á tix.is-harpa.is og í síma 528-50 50
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FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR AVENGERS
OG GUARDIANS OF THE GALAXY

SEGÐU MANNINUM ÞÍNUM AÐ ÞAÐ SÉ STELPUKVÖLD Í KVÖLD!
ÍSLANDSVINURINN CHANNING TATUM ER SJÓÐHEITUR Í ÞESSARI
SKEMMTILEGU SUMARMYND
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Fólk um allan heim naut veislunnar
Tónlistarhátíðin KexPort fór fram um helgina í fjórða sinn og heppnaðist einkar vel. Tólf tíma tónleikaveislu var einnig streymt á netinu.
á íslenskri tónlist í Bandaríkjunum og
víðar í heiminum. Fram komu tólf tónlistaratriði á jafn mörgum klukkustundum.
Á meðal þeirra sem fram komu voru
Sóley, Valdimar, DJ Yamaho, Agent
Fresco og Emmsje Gauti svo nokkur nöfn
séu nefnd.
Myndirnar tók ljósmyndarinn Ben Gruber.

„Þetta var alveg frábærlega heppnað og
aðsóknin hefur aldrei verið betri,“ segir
Benedikt Reynisson, tónlistar- og kynningarstjóri Kex hostels, um tónlistarhátíðina KexPort sem fram fór á laugardaginn.
Um er að ræða tónleikahátíð sem stóð frá
klukkan tólf á hádegi til miðnættis.
„Þetta var í fjórða skiptið sem við höldum þetta og ég hugsa að það hafi allavega

verið um þrjú þúsund manns sem voru
að renna þarna í gegn yfir daginn þegar
mest lét,“ segir Benedikt alsæll með
hátíðina. Það voru þó ekki einungis bara
hátíðargestir sem nutu sín því fólk úti
um allan heim fékk að njóta hennar. „Við
vorum að streyma hátíðinni á netinu, á
þremur síðum KEXP.org sem er vefsíða
útvarpsstöðvarinnar í Seattle, Kexland.is

og MusicReach.tv. Við höfum fengið frábær viðbrögð úti um allt,“ bætir Benedikt við.
Tónleikarnir voru haldnir í portinu
fyrir aftan Kex hostel og var hátíðin
haldin til heiðurs KEXP í Seattle. KEXP
er útvarpsstöð sem sótt hefur Ísland
heim árlega allt frá árinu 2009 og hefur
unnið óeigingjarnt starf til kynningar

NOTALEGT Það var góð stemning hjá þessum

SVÖL Gítarleikari hljómsveitarinnar Kælan Mikla,

TRYMBILL Sólveig Matthildur, trommuleikari Kælunnar Miklu, var í góðum gír við trommusettið á tónlist-

félögum sem slökuðu á og nutu tónlistarinnar.

Margrét Rósa, var í góðri sveiflu á Kex.

arhátíðinni KexPort sem fram fór á Kexi Hosteli á laugardaginn.

EINBEITTUR Futuregrapher kom fram á hátíðinni og sést hér einbeittur á svip en tónleikarnir fóru fram í
portinu aftan við hostelið og voru haldnir í fjórða sinn.

gunnarleo@frettabladid.is

MYND/BENGRUBER

Í STUÐI Tónlistarkonan Sóley var ein af þeim sem

FLOTTAR Laufey og Margrét Rósa voru svalar á

komu fram og var í góðu stuði.

Kexi Hosteli á laugardaginn.

Í SVEIFLU Teitur Magnússon kom fram ásamt
hlómsveit og var í svaka sveiflu.

AÐ NJÓTA Þessi nutu tónlistarinnar en tólf flytjendur komu fram á tólf klukkustundum.

HEI
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Í
KEFLAVÍK

AKUREYRI

KRINGLAN

ÁLFABAKKI
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SPORT
Þorsteinn Már klárar tímabilið með KR

Valsmenn hefndu ófaranna gegn Leikni með sigri í Breiðholti

FÓTBOLTI Knattspyrnudeild KR birti í gær tilkynningu á

FÓTBOLTI Valur komst í þriðja sæti

heimasíðu þess efnis að sóknarmaðurinn Þorsteinn Már
Ragnarsson mun klára tímabilið í Vesturbænum. Samningur hans við félagið rennur út í lok tímabilsins.
Þorsteinn Már gat ákveðið sjálfur hvort hann færi frá KR
í félagaskiptaglugganum í júlí og var hann sterklega orðaður
við Breiðablik, sem hafði mikinn áhuga á kappanum.
„Stjórn knattspyrnudeildar tók mjög vel á þessu máli
og sigldi því farsællega í höfn,“ sagði Bjarni Guðjónsson, þjálfari KR, við Fréttablaðið í gær.
Þorsteinn Már meiddist í leik KR og Rosenborg í
síðustu viku og er tæpur fyrir síðari leik liðanna í
Noregi á fimmtudag. Bjarni reiknar þó með því að
hann verði orðinn klár í slaginn þegar KR mætir
- esá
Breiðabliki á mánudagskvöld.

Pepsi-deildar karla í fótbolta í gærkvöldi þegar liðið lagði Leikni, 1-0,
á útivelli. Valsmenn komu með sigrinum fram hefndum eftir 3-0 skellinn
gegn nýliðunum í fyrstu umferðinni.
Kristinn Ingi Halldórsson skoraði eina
mark leiksins í fyrri hálfleik. Valur er
nú með jafnmörg stig og FH.
Albert Brynjar Ingason var svo
hetja Fylkis sem vann Breiðablik,
1-0, í Kópavogi. Fylkismenn hafa
fengið fjögur í stig í tveimur útileikjum undir stjórn Hermanns
Hreiðarssonar. Góð byrjun. - tom

PEPSI-DEILD KVENNA
STJARNAN - FYLKIR

4-0

1-0 Francielle Manoel Alberto (30.), 2-0
Francielle Manoel Alberto (49.), 3-0 Sjálfsmark
(58.), 4-0 Francielle Manoel Alberto (67.).
Rautt: Ólína G. Viðarsdóttir, Fylki (38.)

ÍBV - SELFOSS

0-2

0-1 Donna Kay Henry (30.), 0-2 Dagný Brynjarsdóttir (61.).
Staðan: Breiðablik 28, Stjarnan 27, Selfoss 20,
Valur 18, ÍBV 16, Fylkir 16, Þór/KA 15, KR 6,
Þróttur 2, Afturelding.

Kópavogsvöllur
Áhorf: 1.320
Garðar Örn
Hinriksson (7)

Mörkin: 0-1 Albert Brynjar Ingason (70.).
BREIÐABLIK (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson
7 - Arnór Sveinn Aðalsteinsson 6, Elfar Freyr
Helgason 6, Damir Muminovic 5, Kristinn Jónsson
6 - Oliver Sigurjónsson 7, Andri Rafn Yeoman 5,
Arnþór Ari Atlason 5 - Guðjón Pétur Lýðsson 6,
Höskuldur Gunnlaugsson 4 (83. Olgeir Sigurgeirsson -), Ellert Hreinsson 4 (69. Atli Sigurjónsson 5).
FYLKIR (4-3-3): Ólafur Íshólm Ólafsson 7 - Andrés
Már Jóhannesson 7, *Tonci Radovinkovic 8,
Ásgeir Eyþórsson 7, Tómas Joð Þorsteinsson
7 - Ásgeir Börkur Ásgeirsson 7, Jóhannes Karl
Guðjónsson 7 (83. Oddur Ingi Guðmundsson
-), Ragnar Bragi Sveinsson 6 (65. Kjartan Ágúst
Breiðdal -) - Ásgeir Örn Arnþórsson 6, Ingimundur
Níels Óskarsson 6 (60. Hákon Ingi Jónsson 6),
Albert Brynjar Ingason 7.
Skot (á mark): 11-8 (4-4)

Horn: 12-1

Varin skot: Gunnleifur 3 - Ólafur Íshólm 4.

Leiknisvöllur
Áhorf: Óuppgefið
Erlendur
Eiríksson (7)

0-1

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tækifæri sem ég verð að nýta

ÚRSLIT

0-1

MARK Kristinn Ingi, Sigurður Egill og Pedersen fagna marki Vals.

Mörkin: 0-1 Kristinn Ingi Halldórsson (22.)
LEIKNIR (4-3-3): Eyjólfur Tómasson 6 - Eiríkur
Ingi Magnússon 6, Halldór Kristinn Halldórsson
6, Gestur Ingi Harðarson 5, Charley Fomen 5 (77.
Elvar Páll Sigurðsson -) - Brynjar Hlöðversson
5, Fannar Þór Arnarsson 5 (60. Atli Arnarsson
5), Sindri Björnsson 4 - Kristján Páll Jónsson
4, Hilmar Árni Halldórsson 4, Ólafur Hrannar
Kristjánsson 5 (69. Kolbeinn Kárason 4).
VALUR (4-3-3): Ingvar Þór Kale 6 - Andri Fannar
Stefánsson 7, *Orri Sigurður Ómarsson 8, Gunnar
Gunnarsson 7, Bjarni Ólafur Eiríksson 7 - Einar
Karl Ingvarsson 6, Iain Williamson 5 (57. Baldvin
Sturluson 6), Kristinn Freyr Sigurðsson 5 - Kristinn
Ingi Halldórsson 6, Sigurður Egill Lárusson 5 (81.
Andri Adolphsson -), Patrick Pedersen 6.
Skot (á mark): 3-8 (0-3)

Horn: 4-1

Birgir Leifur, sem hefur borið sigur úr býtum undanfarin tvö ár í Íslandsmótinu í höggleik, tekur ekki þátt í
ár. Þess í stað tekur hann þátt á sterku móti í Frakklandi eftir góðan árangur á Spáni um síðustu helgi.
GOLF „Maður er bara í stuttu fríi,

aðeins að slaka á fyrir næstu verkefni,“ sagði Birgir Leifur Hafþórsson, kylfingur úr Golfklúbbi
Kópavogs og Garðabæjar, þegar
Fréttablaðið sló á þráðinn til hans í
gær. Birgir Leifur lenti í 5.-9. sæti
í Áskorendamótaröðinni á Kanaríeyjum um helgina og vann sér
með því inn þátttökurétt í næsta
mót Áskorendamótaraðarinnar um
næstu helgi í Frakklandi.
„Maður er aðeins að fagna
þessu með fjölskyldunni, það er
besta leiðin til þess að fagna að
mínu mati. Heilt yfir er ég mjög
ánægður með spilamennskuna um
helgina, gerði lítið af mistökum.
Svo skemmdi ekki að fjölskyldan
var mætt til að horfa á og strákurinn minn var á pokanum sem gerði
þetta enn skemmtilegra.“
Birgir lék frábært golf á mótinu,
nældi í alls nítján fugla og tapaði
höggum á aðeins tveimur holum en
í bæði skiptin var um að ræða tvöfalda skolla.
„Ég byrjaði klaufalega, þrípúttaði á fyrstu en ég var ekkert að
stressa mig á þessu. Ég vissi að ég
gæti spilað þennan völl vel og hélt
mig bara við leikskipulagið sem
skilaði sér í að það voru 38 holur
í hinn tvöfalda skollann á hringnum,“ sagði Birgir, sem átti góðu
gengi að fagna á par 5 holum vallarins þar sem hann fékk níu fugla
í tólf tilraunum.
„Þessi völlur er þannig hannaður að maður á góða möguleika á
par 5 holunum en þær geta refsað
manni ef maður er ekki varkár.“
Þakklátur fyrir stuðninginn
Birgir Leifur var þakklátur fyrir
þann stuðning sem hann fékk um
helgina en hann segir andlega
þáttinn vera oft vanmetinn.
„Ég verð að vera þakklátur fyrir
fólkið sem er í kringum mig, þau
gera það að verkum að ég er farinn að þekkja minn eigin leik mun
betur. Það er að færast meiri stöðugleiki í þetta, ég er farinn að

SJÖUNDI TITILLINN BÍÐUR Birgir Leifur Hafþórsson er ríkjandi Íslandsmeistari en mun ekki fá tækifæri til að verja titilinn á

Akranesi um helgina.

vinna meira í réttum hlutum í stað
þess að eyða of miklum tíma í aðra
hluti sem voru óþarfi. Fólkið sem
er á bak við tjöldin hefur reynst
mér dýrmætt og ég er því afar
þakklátur, það munu koma einhverjar lægðir í framtíðinni en ég
stefni að því að halda áfram. Mér
finnst eins og ég viti hvert ég er
að stefna og hvað ég þarf að gera
til að ná þangað, maður hefur oft
reynt að finna leiðir en þetta er allt
að skýrast.“
Engin titilvörn í ár
Birgir Leifur staðfesti að hann
komi ekki til með að verja Íslandsmeistaratitil sinn um helgina en
hann tekur þátt í Áskorendamótaröðinni í Frakklandi á sama tíma.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Öll mín markmið eru að festa
mig í sessi hérna úti og ég verð að
nýta tækifærið núna þrátt fyrir að
mér finnist það gríðarlega leiðinlegt að missa af mótinu á mínum
gamla heimavelli. Það hefði verið
mjög gaman að taka þátt en með
þessum árangri vinn ég mér inn
þátttökurétt í stærri mótum og
ég verð bara að fylgja því. Maður
er að eltast við þessa mótaröð og
maður fær ekki mörg tækifæri,
það gerir það að verkum að maður
verður að reyna að nýta það sem
maður fær,“ sagði Birgir Leifur
sem hefur borið sigur úr býtum á
mótinu undanfarin tvö ár.
„Það hefði verið frábært að taka
þátt uppi á Skaga hjá fólkinu mínu
og reyna að sigra þriðja skiptið

Maður er að eltast
við þessa mótaröð og
maður fær ekki mörg
tækifæri.
Birgir Leifur Hafþórsson, kylfingur

í röð en maður verður að horfa
á stóru myndina. Þetta er erfið
ákvörðun en ég verð að nýta þetta
tækifæri þó það sé ekkert öruggt
í þessu,“ sagði Birgir sem kvaðst
spenntur fyrir mótinu.
„Ungu strákarnir eru eflaust
graðir í að vinna og vilja taka titilinn núna. Ég vona bara að veðrið
verði gott og spilamennskan góð,“
sagði Birgir.
kristinnpall@365.is

Varin skot: Eyjólfur 2 - Ingvar Þór 0

Líður ekki dagur sem ég hugsa ekki um EM
PEPSI-DEILDIN 2015
STAÐAN
KR
FH
Valur
Breiðablik
Fylkir
Fjölnir
Stjarnan
ÍA
Víkingur R.
ÍBV
Leiknir R.
Keflavík

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

2
3
3
4
5
2
4
4
3
2
4
2

2
2
2
2
3
5
4
5
6
7
6
9

22-11
26-15
23-14
18-9
14-14
15-18
14-15
14-18
20-21
15-22
12-17
12-31

26
24
24
22
17
17
16
13
12
11
10
5

NÆSTU LEIKIR
Laugardagur 25. júlí: 16.30 Valur - Víkingur.
Sunnudagur 26. júlí: 17.00 Stjarnan - ÍBV,
19.15 Fylkir - Fjölnir, ÍA - Leiknir.
Mánudagur 27. júlí: 20.00 KR - Breiðablik.
Þriðjudagur 28. júlí: 19.15 Keflavík - FH.

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

Karlalandsliðið í körfubolta kom saman í gær og hóf sex vikna æﬁngatörn fyrir stóru stundina í Berlín.
KÖRFUBOLTI Það var létt yfir
landsliðsmönnunum í körfubolta
á fyrstu formlegu æfingu liðsins fyrir Evrópumótið í gær, en
landsliðið kom saman til æfinga í
Ásgarði í Garðabæ. Alls er 21 leikmaður skráður í æfingahópinn en
á endanum verða aðeins tólf teknir með.
Kristófer Acox, sem gaf út fyrr í
mánuðinum að hann yrði ekki með
á EM vegna anna í Furman-háskólanum, er í hópnum sem og Njarðvíkingurinn Elvar Már Friðriksson. Elvar verður þó ekki með á
EM, en hann gefur ekki kost á sér.
„Elvar valdi skólann fram yfir,“
sagði Craig Pedersen landsliðsþjálfari við Fréttablaðið í gær. „Við
erum enn í sambandi við Kristófer
og erum að reyna að finna lausn á
máli hans. Eftir því sem ég heyri
vill skólinn ekki að hann missi af

þremur vikum.“
Jón Arnór Stefánsson, fremsti
körfuboltamaður þjóðarinnar, var
mættur á æfinguna en þó bara í
gallabuxum með málningarslettum á. „Ég er aðeins að hjálpa Eggerti bróður að mála,“ sagði hann
við Fréttablaðið og brosti.
„Ég fæ aðeins lengra frí,“ sagði
hann um ástæðu þess að hann
tók ekki þátt í æfingunni. „Ég er
í líkamlegu ástandi til að æfa en
þetta er meira hausinn sem þarf
smá frí eftir langt tímabil á Spáni
og mikið af leikjum. Ég kem inn í
þetta eftir nokkra daga.“
Hlynur Bæringsson, fyrirliði liðsins, var stóískur að vanda
þegar Fréttablaðið spurði hann
hvort þessi æfing gerði allt meira
raunverulegra.
„Nei, í raun og veru ekki. Þetta
er allt enn frekar óraunverulegt

FYRIRLIÐINN Hlynur Bæringsson var mættur á æfinguna.

en engu að síður mjög spennandi.
Þetta er eitthvað sem ég hef hugsað mikið um. Svona án gríns líður
ekki sá dagur sem ég hugsa ekki
um EM,“ sagði Hlynur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Æfingahópinn í heild sinni
má sjá á Vísi, en liðið leikur tvo
æfingaleiki gegn Hollandi 7. og 9.
ágúst. Þann fyrri í Þorlákshöfn og
þann síðari í Laugardalshöll. - tom

ÁRNASYNIR

laufléttur
Ferðafélagi
Ýmsar stærðir (22-42
lítra) og útfærslur í
fjölmörgum litum.
AIRCOMFORT
BURÐARKERFI veitir
mikil þægindi og
frábæra öndun.

Létt en ótrúlega
sterkt efni sem
endist vel.
Snjallar lausnir á
vösum og festingum fyrir allt það
nauðsynlegasta.

Dömu- og herraútgáfur, sem eru með
sérhönnuðum ólum,
baki og mittisólum
fyrir ólíkar þarfir
kynjanna.

Innbyggð regnvörn.

Deuter Futura bakpokarnir eru margverðlaunaðir
gæðabakpokar sem hafa sannað sig við margvíslegar aðstæður. Deuter er ferðafélagi sem þú
getur treyst í sumar. Verð frá 19.750 kr
Bakpoki á mynd 25.670 kr

síðan 1974
GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is

21. júlí 2015 ÞRIÐJUDAGUR

DAGSKRÁ
STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

18.30 Silicon Valley

15.55 Sumardagar

07.45 Teen Titans Go

19.00 World’s Strictest Parents

16.10 Downton Abbey

08.10 The Middle

20.00 Suburgatory

17.20 Dótalæknir

08.30 Junior Masterchef Australia

20.20 One Born Every Minute

17.43 Millý spyr

09.15 Bold and the Beautiful

21.10 Justified

17.50 Sanjay og Craig

09.35 The Doctors

21.55 Mental

18.15 Táknmálsfréttir

10.15 Are You There, Chelsea?

22.40 Awake

18.25 Melissa og Joey

10.35 Suits

23.20 The Originals

18.50 Öldin hennar

11.20 Silicon Valley

00.05 The 100

11.50 Flipping Out

00.50 World’s Strictest Parents

12.35 Nágrannar

16.35 Bad Teacher

Barnauppeldi er enginn hægðarleikur, sérstaklega ekki nú á síðari tímum. Í
þessum skemmtilegu og fróðlegu þáttum er fylgst með nokkrum óviðráðanlegum unglingum þar sem þeir eru
sendir, í nokkra daga, utan til að búa
hjá fjölskyldum sem eru þekktar fyrir
strangt uppeldi og aðhald.

16.55 The Goldbergs

01.50 Suburgatory

sterberg er komin í sumarskap og töfrar
fram einfalda og sumarlega eftirrétti.

17.20 Bold and the Beautiful

02.10 One Born Every Minute

22.00 Tíufréttir

17.40 Nágrannar.

03.00 Justified

22.15 Veðurfréttir

18.05 Pepsímörkin á Stöð 2

03.45 Mental

22.20 Hinterland: Brúin Velski rann-

18.30 Fréttir Stöðvar 2

04.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

sóknarlögreglumaðurinn Tom Mathias berst við eigin djöfla samhliða því
sem hann rannsakar snúnar morðgátur. Á fyrsta degi í starfi er hann kallaður að mannlausu húsi þar sem blóðug
spor benda til þess að glæpur hafi verið
framinn.

13.00 X-factor UK
14.35 Touch
15.20 Galapagos

| 21:10
THE BRINK
Heimurinn er á barmi þriðju heimstyrjaldar og aðeins einn
maður getur hjálpað bandarísku ríkisstjórninni að koma í veg
fyrir það. Bráðskemmtilegir gamanþættir!

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 19:40
WHITE COLLAR
Skemmtileg þáttaröð um
sjarmörinn og svikahrappinn
Neil Caffrey sem hjálpar
lögreglunni að góma aðra
svikahrappa til þess að komast
hjá fangelsisvist sjálfur.

| 20:25
EMPIRE
Spennandi þættir um Lucious
Lyon sem státar af mikilli
velgengni í tónlistarheiminum
þegar hann greinist með
alvarlegan sjúkdóm.

16.10 Teen Titans Go

18.47 Íþróttir
18.55 Modern Family
19.15 Anger Management
19.40 White Collar
20.25 Empire Dramatískir og spennandi þættir um Lucious Lyon sem státar af mikilli velgengni í tónlistarheiminn en hann rekur sitt eigið útgáfufyrirtæki. Þegar hann greinist með alvarlegan sjúkdóm er honum bent á að finna
sér eftirmann, nú lítur hann til þriggja
sona sinna og þarf að gera upp á milli
þeirra. Einn af þeim mun reka stórveldið hans og einnig koma upp önnur mál
sem hann þarf að eiga við.
21.10 The Brink
21.35 Ballers
22.05 Murder in the First
22.50 Last Week Tonight With John

Oliver
23.20 Louie
23.55 Covert Affairs Fjórða þáttaröðin um CIA fulltrúana Annie og Auggie
og samband þeirra bæði innan og utan
vinnunar.

| 22:00
MOVIE 43
Gamanmynd þar sem sagðar
eru sextán stuttar sögur sem
samtvinnast í eina heild.

Áhugaverðir þættir þar sem
fylgst er með komu nýrra
einstaklinga í heiminn.

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

21.05 Hefnd
21.45 Hið sæta sumarlíf Mette Blom-

00.00 Dicte
00.45 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
13.35 Cheers
14.00 Dr. Phil
14.40 Benched
15.05 Gordon Ramsay Ultimate Cookery Course

17.05 America’s Next Top Model

02.00 Weeds

18.10 Friends

17.50 Dr. Phil

02.25 For a Good Time, Call....

18.35 Two and a Half Men

18.30 The Talk

03.50 Crooked Arrows

19.00 New Girl

19.10 Catfish

05.35 The Middle

19.25 Mike & Molly

19.55 Welcome to Sweden

05.55 Fréttir

19.45 How I Met Your Mother

20.15 Reign

20.10 Veggfóður

21.00 Parenthood

21.00 Hamingjan sanna

21.45 Nurse Jackie

21.40 Grimm

22.10 Californication

07.00 Pepsímörkin 2015

22.20 Curb Your Enthusiasm

22.40 Sex & the City

08.15 Pepsímörkin 2015

22.55 The Tunnel

23.05 Ray Donovan

11.30 FH - KR

23.45 Chuck

23.50 Girlfriends’ Guide to Divorce

13.20 Pepsímörkin 2015

00.30 Cold Case

00.35 The Bridge

14.35 Demantamótaröðin - Mónakó

01.15 Veggfóður

01.20 Parenthood

16.50 KR - Rosenborg

02.00 Hamingjan sanna

02.05 Nurse Jackie

18.40 Pepsímörkin 2015

02.40 Grimm

02.30 Californication

19.55 Arsenal - Dortmund

03.25 Curb Your Enthusiasm

03.00 Sex & the City

21.35 UFC Now 2015

04.00 The Tunnel

03.25 Pepsi MAX tónlist

22.25 World’s Strongest Man 2014

04.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

22.55 Dnipro - Sevilla

09.55 AS Roma - Man. City BEINT

11.55 Presumed Innocent

08.30 The Open Championship Útsending frá lokadegi Opna breska meistaramótsins.

11.55 Bayern Munchen - Inter BEINT

14.00 Jack the Giant Slayer

14.00 Champions Tour Highlights

14.05 AS Roma - Man. City

15.55 The Armstrong Lie

14.55 Inside The PGA Tour 2015

15.50 KR - Rosenborg

18.00 Presumed Innocent

15.20 LPGA Tour 2015

17.40 Íslendingarnir í Nordsjællan

20.05 Jack the Giant Slayer

18.00 Pepsímörkin 2015 u.

22.00 Movie 43 Gamanmynd frá 2013

19.15 Premier League World 2014

22.45 AS Roma - Man. City

þar sem sagðar eru 16 stuttar sögur sem
samtvinnast í eina heild. Meðal leikara
eru Kristen Bell, Halle Berry, Gerard Butler, Anna Faris, Hugh Jackman, Johnny
Knoxville, Christopher Mintz-Plasse,
Chloë Grace Moretz, Seann William
Scott, Emma Stone og Kate Winslet.

17.45 Golfing World Skemmtilegur
þáttur þar sem fjallað er um allt sem við
kemur golfheiminum.

00.30 PSG - Fiorentina BEINT

23.35 Twelve

02.35 Premier League World 2014

01.10 Carrie Mögnuð endurgerð þess-

03.00 Man. Utd. - San Jose BEINT

arar þekktu hrollvekju frá 1976 með Julianne Moore og Chloë Grace Moretz í aðalhlutverkum. Carrie er heldur hlédrægur unglingur sem býr hjá trúarofstækisfullri móður sinni.

22.10 Goðsagnir - Pétur Ormslev

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

20.10 Treystið lækninum

16.20 Eureka

21.30 Manstu

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

19.35 Golfið

17.35 Strákarnir

19.45 Bayern Munchen - Inter

| 07:00-20.30
BARNAEFNI ALLA DAGA

19.30 Veðurfréttir

01.20 Major Crimes

09.50 The Armstrong Lie

| 20:25
ONE BORN EVERY MINUTE

19.25 Íþróttir

15.35 Top Chef

00.35 Mistresses

| 21:35
BALLERS
Frábærir þættir með Dwayne
„The Rock“ Johnson í aðalhlutverki. Þættirnir fjalla um hóp
amerískra fótboltaleikara og
fjölskyldur þeirra.

07.00 Könnuðurinn Dóra 07.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 07.45 Doddi litli og Eyrnastór
07.55 Sumardalsmyllan 08.00 Áfram Diego,
áfram! 08.24 Svampur Sveins 08.49 Tommi
og Jenni 08.55 UKI 09.00 Brunabílarnir 09.22
Ævintýri Tinna 09.47 Ævintýraferðin 10.00
Lína langsokkur 10.25 Latibær 10.47 Mæja
býfluga 11.00 Könnuðurinn Dóra 11.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.45 Doddi
litli og Eyrnastór 11.55 Sumardalsmyllan
12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur
Sveins 12.49 Tommi og Jenni 12.55 UKI
13.00 Brunabílarnir 13.22 Ævintýri Tinna
13.47 Ævintýraferðin 14.00 Lína langsokkur
14.25 Latibær 14.47 Mæja býfluga 15.00
Könnuðurinn Dóra 15.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 15.45 Doddi litli og Eyrnastór
15.55 Sumardalsmyllan 16.00 Áfram Diego,
áfram! 16.24 Svampur Sveins 16.49 Tommi
og Jenni 16.55 UKI 17.00 Brunabílarnir 17.22
Ævintýri Tinna 17.47 Ævintýraferðin 18.00
Lína langsokkur 18.25 Latibær 18.47 Mæja
býfluga 19.00 Puss N’Boots

19.00 Fréttir

20.00 Hrafnaþing 21.00 Haga í maga 21.30 Páll
í Húsafelli

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

02.50 Movie 43

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

18.35 The Open Championship 2015

HRINGBRAUT
11.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 12.00
Herrahornið 12.15 Matjurtir 12.30 Kíkt í skúrinn
13.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 14.00
Herrahornið 14.15 Matjurtir 14.30 Kíkt í skúrinn
15.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 16.00
Herrahornið 16.15 Matjurtir 16.30 Kíkt í skúrinn
17.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 18.00
Herrahornið 18.15 Matjurtir 18.30 Kíkt í skúrinn
19.00 Úr smiðju Páls Steingrímssonar 20.00 Fólk
með Sirrý 21.00 Atvinnulífið 21.30 Fólk og frumkvæði 22.00 Fólk með Sirrý 23.00 Atvinnulífið
23.30 Fólk og frumkvæði

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

MEGATILBOÐ
FYRIR

54

299

ð birt með fyrirvara um prentvillur og gildir á meðan birgðir endast. Í tilboðinu 5 fyrir 4 er ódýrasta pizzan frí.
Verð

Ótrúlega flott úrval af pizzum
á frábæru verði

kr.
pk.

Verð áður 399 kr.

CHICAGO TOWN
PIZZUR

AF ÖLLUM PIZZUM

399

kr.
pk.

THIN & CRISPY OG DEEP PAN
PIZZUR Í MIKLU ÚRVAL

99

kr.
stk.

APPELSÍN, PEPSI OG PEPSI MAX
500 ML DÓS

Borgaðu með símanum á einfaldan og öruggan máta með Netgíró.
Við sendum þér reikning í netbankann og þú færð allt að 14 daga vaxtalausan greiðslufrest.

Skráðu þig á www.netgiro.is

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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BESTI BITINN
Í BÆNUM
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Kom fram á tónleikum á skemmtiferðaskipi
Söngkonan Jóhanna Guðrún Jónsdóttir söng fyrir gesti skemmtiferðaskipsins Sea Princess um helgina.

Egg Benedict á Snaps með ískaldri
mímósu og pönnukökur í eftirrétt á
laugardögum.
Þórunn Ívarsdóttir, tískubloggari

„Þetta var rosa gaman, ég hef
allavega aldrei komið fram á
svona skipi áður,“ segir söngkonan Jóhanna Guðrún Jónsdóttir.
Hún kom fram ásamt hljómsveit á
tveimur tónleikasýningum um borð
í skemmtiferðaskipinu Sea Princess
um helgina sem lá við Skarfabakka.
„Ég vissi frekar lítið hvað við
vorum að fara að gera, við vorum
bara tilbúin með prógramm. Þetta
var skemmtilegt ævintýri,“ segir
Jóhanna Guðrún. Nokkur hundruð
manns voru á hvorum tónleikum
fyrir sig en skipið tekur tæp-

lega tvö þúsund manns. Skemmtanastjóri skipsins bað sérstaklega
um að prógrammið væri blandað,
íslenskt og erlent. „Við tókum góða
blöndu og fólkið tók vel í íslensku
lögin,“ bætir Jóhanna Guðrún við.
Hún segir þó að meðalaldur gesta
hafi verið frekar hár. „Meðalaldurinn hefur örugglega verið um
sextugt eða sjötugt eins og oft er á

svona skemmtiferðaskipum. Fólkið
var samt afar þakklát og allir voru
í góðu stuði.“
Skipið var í höfn þegar tónleikarnir fóru fram en voru Jóhanna og
félagar ekkert smeyk um að skipið myndi sigla af stað á meðan þau
væru innanborðs? „Upphaflega var
ég með smá áhyggjur því að eftir
að sjóið kláraðist höfðum við mjög
tæpan tíma til að koma okkur í
burtu. Fólk var þó enn að streyma
inn í skipið þegar við kláruðum
þannig að þetta reddaðist,“ segir
Jóhanna Guðrún og hlær.
- glp

SÖNG Á SKIPI Tónleikagestir á skipinu

kunnu vel að meta Jóhönnu Guðrúnu
og hljómsveitina.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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LÆRA LEIKLIST Í HOLLYWOOD Silja Rós og Auður flytja til Bandaríkjanna eftir mánuð.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bestu vinkonur fengu
skólastyrk í Hollywood
Auður Finnbogadóttir og Silja Rós Ragnarsdóttir ﬂytja til Los Angeles eftir mánuð
þar sem þær munu hefja leiklistarnám. Þær halda styrktartónleika fyrir sig í kvöld.
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Vinkonurnar Auður Finnbogadóttir og Silja Rós Ragnarsdóttir hafa
undanfarið ár verið að sækja um í
leiklistarskóla um allan heim. Þær
komust inn í sama skólann, sem er
í Hollywood, og munu elta drauminn út þann 25. ágúst næstkomandi. Í kvöld munu þær halda brottfarartónleika á Café Rosenberg til
styrktar uppihaldi í borg englanna.
„Við komumst báðar inn í The
American Academy of Dramatic
Arts, sem er elsti academy-leiklistarskólinn í Bandaríkjunum. Þar
lærðu meðal annars Kim Catrall,
Paul Rudd og Grace Kelly leiklist.
Það voru sjö þúsund manns sem
sóttu um skólann í ár en aðeins
130 sem komust inn þannig að við
erum alveg í skýjunum. Við fengum líka báðar skólastyrk fyrir
áheyrnarprufurnar en það eru
aðeins 30 nemendur sem fá hann,“
segir Silja Rós.
Alls eru þær þrjár frá Íslandi
sem hefja nám í skólanum í
haust. Sú þriðja heitir Berta
Andrea Snædal og er um
þessar mundir að leika í
kvikmynd úti í Bandaríkjunum. Silja býst við að þær
verði allar saman í bekk.
„Okkur gekk öllum mjög
vel í prufunum og það
er líklegast að við verðPAUL RUDD Mauramaðurinn
stundaði nám við American
Academy of Dramatic Arts.

um allar saman í bekk. Við Auður
vorum búnar að sækja saman um
skóla seinasta árið þannig að það
er mjög gaman að hafa komist
inn í sama skóla og verða vonandi
saman í bekk.“
Það er ekki ódýrt að fara í nám
erlendis, sérstaklega í Bandaríkjunum, og því hafa stelpurnar verið
að safna sér fyrir skólanum lengi.
„Ég er í þremur vinnum eins og er.
Svo tek ég lán frá LÍN. Skólagjöldin úti eru náttúrulega allt önnur en
þau sem við þekkjum hérna heima.

Ég er í þremur
vinnum eins og er. Svo
tek ég lán frá LÍN. Skólagjöldin úti eru náttúrulega allt önnur en þau
sem við þekkjum hérna
heima.
Við verðum á heimavist fyrstu önnina en svo í janúar ætlum við að
finna okkur íbúð og vonandi náum
við að spara okkur einhvern pening með því. Styrkurinn sem við
fengum kemur sér líka einstaklega
vel,“ segir Silja.
Tónleikarnir hefjast klukkan níu í kvöld og verða eins
fyrr segir á Café Rosenberg
á Klapparstígnum. Það kostar aðeins 2.000 krónur inn
en það verður engi posi á
staðnum. H ljómsveiti n
Four Leaves Left hitar upp
fyrir stelpurnar. Jón Birgir Eiríksson spilar undir
á píanó og Grétar Örn
Axelsson verður á gítar
ásamt Silju. Stelpurnar
ætla að flytja þekkt lög
í bland við frumsamið
efni.
gunnhildur@frettabladid.is

GRACE KELLY Leikkonan
fræga sótti sama skóla og
stelpurnar komust inn í.

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

STÖÐ 2 KYNNIR
Í SAMSTARFI VIÐ HLJÓÐX

HÁSKÓLABÍÓ LAUGARDAGINN 26. SEPTEMBER

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON VERÐUR Á PERSÓNULEGUM NÓTUM OG FLYTUR MÖRG AF SÍNUM BESTU LÖGUM ÁSAMT FRÁBÆRRI HLJÓMSVEIT

MIÐASALA HAFIN Á MIÐI.IS OG Í SÍMA 540 9800

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

BAKÞANKAR
Gyðu Lóu
Ólafsdóttur

Að sjóða
hrísgrjón

É

g hef allnokkrum sinnum gert
heiðarlegar tilraunir til þess að
sjóða hrísgrjón sem allar hafa mistekist. Ég er samt ekki hræðilegur
kokkur, er meira að segja ágæt í
ýmsu sem snýr að matseld og ýmsu
öðru í lífinu. En að sjóða hrísgrjón
virðist reyna á hæfni sem ég bý
ekki yfir. Í draumi birtist falleg
skál af hinum fullkomnu hrísgrjónum. Raunveruleikinn er hins vegar
hryggðarmynd af einlægum hrísgrjónadraumi konu á þrítugsaldri.

UM daginn reyndi ég aftur, fór
eftir öllum leiðbeiningum á pakkanum og horfði á kennslumyndband á Youtube. Þrátt fyrir viðleitnina skaðbrunnu grjónin í potti
sambýliskonu minnar. Potti, sem
til þess að kóróna allt saman, er
erfðagripur og hefur ómetanlegt
tilfinningalegt gildi. Í svitabaði og
kvíðakasti leitaði ég á náðir Blands
og Marthastewart.com til þess að
fá ráðleggingar um hvernig mætti
ná ósköpunum úr pottinum. Við tók
þriggja daga ferli af tilraunastarfsemi með sítrónusafa, uppþvottalegi, matarsóda, svamp og hníf að
vopni.
LEIFARNAR náðust að mestu
úr botni pottsins en hann verður aldrei samur og mun að eilífu
standa sem vitnisburður um enn
eina misheppnaða tilraun. Þau
örfáu grjón sem sluppu báru vægt
brunabragð en fóru samt klístruð,
hálfelduð og illa þefjandi á matarborðið með dýrindis indversku
karríi sem heppnaðist vel, þrátt
fyrir að matseldin ætti samkvæmt
uppskrift að vera talsvert flóknari
en að sjóða bolla af fræjum tveggja
tegunda grasplantna í vatni.
ÉG bugaðist og ákvað að ég gæti
bara alls ekki soðið hrísgrjón, bara
aldrei. Ekki nóg með það að hafa
klúðrað grjónunum konunglega,
þá skildi ég eftir varanleg för á
erfðagrip sem tilheyrði ekki einu
sinni mér.
EN eftir frekari umhugsun og
sjálfskoðun komst ég að annarri
niðurstöðu. Kannski þyrfti ég
bara að æfa mig meira. Ég á til að
gleyma því að ég get ekki orðið góð
í öllu strax og ef ég sleppi alfarið
að æfa mig og gefst upp verð ég
væntanlega aldrei góð í því. Hvort
sem það er að sjóða bolla af hrísgrjónum eða eitthvað sem hefur
þeim mun meiri þýðingu í lífinu.
53,7%

MBL

FBL

19,6%

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

Allt sem þú þarft ...

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

