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Fréttablaðið í dag

lÍfið Arna 
Ýr Jóns-
dóttir bætti 
titlinum 
Ungfrú EM 
í safnið um 
liðna helgi. 22

skoðun Ólafur H. Johnson 
skrifar menntamálaráðherra. 11

sport Stelpurnar geta komist á 
EM í þriðja sinn í kvöld. 12

tÍMaMót Línudans og stígvéla-
kast eru meðal keppnisgreina á 
landsmóti fimmtíu ára og eldri í 
Ísafjarðarbæ. 13

plús 2 sérblöð  
l fólk  l  bÍlar
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Andri Snær 
Magnason

Vikmörk 2,2% 2,6% 3,4% 1,8%

Davíð 
Oddsson

Guðni Th.  
Jóhannesson

Halla 
Tómasdóttir Aðrir

✿  fylgi fjögurra efstu forsetaframbjóðendanna
Samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar Fréttablaðsins 6. júní 2016.
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náttúra Laxveiðisumarið byrjar 
með metveiði í Norðurá og Blöndu.

„Lokatölur úr opnunarhollinu eru 
77 laxar – að stofni til eru þetta stór-
laxar á bilinu 80 til 95 sentímetrar 
en nokkrir smálaxar líka inn á milli 
sem gefur góð fyrirheit um fram-
haldið,“ segir Einar Sigfússon, sölu-
stjóri Norðurár, og vísar til þess að 
það séu feikilega góðar fréttir fyrir 
komandi veiðisumar að smálax 
skuli þegar farinn að veiðast.

Tölurnar úr Blöndu eru ekki síðri. 
Eftir fyrsta daginn var 51 lax kom-

inn á land á fjórar stangir. 
– shá / sjá síðu 8

Fimmtíu laxar á 
fyrsta degi

fótbolti Lars Lagerbäck, fráfarandi 
landsliðsþjálfari Íslands, var kvaddur 
með virktum á Laugardalsvelli í gær er 
Ísland vann Liechtenstein, 4-0, í síð-
asta leik sínum fyrir EM í Frakklandi. 
Ísland heldur utan snemma í dag. 
„Ég er snortinn djúpt í mínum 
hjartarótum,“ sagði Lagerbäck 
við Fréttablaðið í gær um kveðju-
stundina sem var haldin með 
stuðningsmönnum eftir leikinn 
í gær. Samningur Lagerbäck við 
KSÍ rennur út eftir EM í sumar. 
„Þetta er frábær tilfinning. Stuðn-
ingurinn sem við höfum fengið hefur 
verið ótrúlegur. Ég vona að Íslend-
ingum sé sama þótt ég líki þessu 
við Íslendingasögu,“ sagði hann. 
„Það hefur verið yndislegt að vinna 
hér og að vera hér. Svo að kveðja 
hér í kvöld fyrir framan næstum 
fullan völl. Já, þetta er eins og í sögu.“ 
- esá

Kvaddi Ísland með sigri 

Ég er snortinn  
djúpt í mínum 

hjartarótum 
Lars Lagerbäck

stJórnMál Guðni Th. Jóhannesson 
heldur öruggu forskoti sínu á aðra 
frambjóðendur til forseta Íslands, 
samkvæmt nýrri könnun Frétta-
blaðsins, Stöðvar 2 og Vísis. Sex af 
hverjum tíu sem afstöðu taka myndu 
kjósa Guðna í embættið ef kosið væri 
nú. Tæp átján prósent myndu kjósa 
Davíð Oddsson, tæp ellefu Andra 
Snæ Magnason og rúm sjö prósent 
myndu kjósa Höllu Tómasdóttur. 
Aðrir eru með minna.

Þetta þýðir að fylgi frambjóð-
endanna er nánast óbreytt frá því í 
könnun sem birtist í Fréttablaðinu 
á þriðjudaginn fyrir viku. Þar var 
Guðni einnig með stuðning 60 pró-
senta þeirra sem afstöðu tóku, Davíð 
Oddsson tæplega nítján, Andri Snær 
með rúmlega 11 prósent  og Halla 
tæplega sex prósent. Breytingin er 
í öllum tilfellum innan vikmarka. 
Kosningar fara fram laugardaginn 
25. júní, eða eftir átján daga.

Stefanía Óskarsdóttir stjórn-
málafræðingur segir að niðurstöður 
könnunarinnar, sem og annarra sem 
gerðar hafa verið síðustu vikur sýni 
að línur séu að skýrast. „Þær sýna svo 
ótvírætt forskot Guðna. Davíð hefur 
ekki farið mikið upp fyrir tuttugu 
prósent. Aðrir eru svo með minna. 
Það er helst Halla sem er að sækja í 
sig veðrið og nálgast Andra.“

Hún segir svona mikið forskot eins 
frambjóðanda geta orðið til þess að 
kjörsókn verði lakari en ella. „Ef það 
er mjótt á mununum getur fólk talið 
að það skipti frekar máli að mæta 
á kjörstað til að hafa áhrif á niður-
stöðuna.“

Þegar rýnt er í niðurstöðu eftir 
kynjum sést að Andri Snær hefur 
umtalsvert meiri stuðning meðal 
kvenna en karla. Þrettán prósent 
kvenna sem afstöðu taka segjast 
myndu kjósa hann en 8,6 prósent 
karla. Guðni Th. hefur einnig tals-
vert meira fylgi meðal kvenna en 67 
prósent kvenna styðja hann á móti 
tæplega 54 prósentum karla, Halla 
Tómasdóttir hefur stuðning 8,4 pró-
sent karla en 6,2 prósent kvenna. Sá 
munur er þó innan vikmarka. Davíð 
Oddsson er líka vinsælli meðal karla 
en 24,8 prósent karla styðja hann á 
móti 11,1 prósenti kvenna.

Könnunin var gerð mánudags-
kvöldið 6. júní. Hringt var í 924 
manns þar til náðist í 800 og var 
svarhlutfallið því 86,6 prósent. 
Spurt var: Ef forsetakosningar færu 
fram á morgun, hvern myndir þú 
kjósa? Þátttakendur voru valdir 
með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Alls 
tóku 67,3 prósent þeirra sem náðist í 
afstöðu til spurningarinnar. – jhh / fbj

Fylgi Guðna 
haggast ekki
Sex af hverjum tíu sem afstöðu taka segjast myndu 
kjósa Guðna Th. í embætti forseta. Dósent í stjórn-
málafræði segir að línurnar séu farnar að skýrast.

Ef það er mjótt á 
mununum getur 

fólk talið að það skipti frekar 
máli að mæta á kjörstað til 
að hafa áhrif á niðurstöðuna
Stefanía Óskarsdóttir 
dósent í stjórn-
málafræði við 
Háskóla Íslands

Sextugur kóngur Bubbi Morthens hélt upp á sextugsafmælið með pompi og prakt með tónleikum´i Hörpu. 
Ýmsir flytjendur stigu ásamt Bubba á svið og fluttu lög hans honum til heiðurs. FréTTAblAðið/Eyþór 

lars lagerbÃ¤ck kveÃ°ur
Ãsland licthenstein



Veður

Að mestu hæg austlæg átt í dag, en 
strekkingur allra syðst. Skýjað austan-
lands, líkur á dálítilli vætu og kólnar 
í veðri, en um landið vestanvert eru 
meiri líkur á sól og útlit fyrir stöku 
síðdegisskúrir. Hiti breytist lítið. 
sjá síðu 16

samfélag Kampavínsklúbburinn 
Crystal var opnaður á Tryggvagötu 
í Reykjavík síðastliðinn laugar-
dag. Fyrir er einn slíkur klúbbur á 
höfuðborgarsvæðinu, Shooters við 
Austurstræti.

„Þetta er bara klassískur kampa-
vínsklúbbur. Þú getur keypt flott 
vín og fengið að ræða við stúlkurn-
ar sem vinna á staðnum,“ segir Har-
aldur Jóhann Þórðarson, eigandi 
Crystal sem áður var starfræktur í 
Ármúla. 

Haraldur segir ekkert óeðlilegt 
við starfsemina og að hún sé öll 
innan lagalegra marka.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru forsvarsmenn fyrir-
tækja í nágrenni staðarins ekki 
ánægðir með nýja staðinn. 

Staðurinn er bólstraður með 
svörtu gervileðri og í loftinu hanga 
kristalsljósakrónur. Þá herma 
heimildir Fréttablaðsins að inni á 
staðnum séu klefar sem hægt sé að 
draga fyrir. 

„Það er ekkert slíkt í gangi. Þarna 
er bara sötrað kampavín og dansa 
bæði gestir og starfsmenn eins og 
gengur og gerist á skemmtistöð-
um,“ segir Haraldur og bætir við 
að reksturinn hafi gengið ágætlega.

Starfsemi sem þessi hefur verið 
umdeild og þarf að sækja um leyfi 
hjá borginni sérstaklega fyrir svo-
kallaðan listdansstað. Þetta segir 
Snorri Birgisson lögreglufulltrúi. 

„Það er Reykjavíkurborg sem 
gefur út leyfi. Um leið og það er 
listdans að eiga sér stað án leyfis þá 
er það ólöglegt og lögreglan getur 
gripið inn í,“ segir Snorri. 

Hann bætir við að lögreglan hafi 
mjög takmarkaðar heimildir til að 

banna slíka starfsemi í dag. „Um 
leið og það eru komnar súlur og 
konur að dansa þá þarf að skoða 
hvort þarna sé eitthvað ólöglegt 
í gangi. Við skoðum hvort þarna 
séu einstaklingar að veita meiri 
þjónustu en að drekka vín með við-
skiptavinum.“ 

Snorri segir að lögreglan skoði 
slíka staði með tilliti til vændis.

Sóley Tómasdóttir, formaður 
mannréttindaráðs Reykjavíkur-
borgar, segir að ef þarna sé verið 
að gera út á nekt starfsfólks þá 
varði það við lög og að það sé lög-
reglunnar að bregðast við því. 

„Við getum lítið annað gert en 
að árétta stefnu borgarinnar og 
afstöðu okkar til reksturs svona 
klúbba. Það er svo lögreglunnar að 
bregðast við.“ nadine@frettabladid.is

Kampavínsklúbbur 
opnaður í miðbænum
Kampavínsklúbburinn Crystal hefur opnað í miðbænum. Tvo slíka staði er nú 
að finna á höfuðborgarsvæðinu. Eigandinn segir að boðið sé upp á kampavín í 
skiptum fyrir spjall við stúlkur. Hann segir starfsemina innan lagalegra marka.

Staðurinn er bólstraður með svörtu gervileðri og herma heimildir Fréttablaðsins 
að inni séu klefar sem hægt sé að draga fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íbúum fjölgar í Þorlákshöfn sem sést 
vel á lengri biðlistum á leikskólann. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILhELm

þorlákshöfn Biðlistar eru byrjaðir 
að myndast á leikskólanum Berg-
heimum í Þorlákshöfn í fyrsta sinn 
í tíu ár. Fjölgun hefur orðið á íbúum 
í bæjarfélaginu.

„Við sjáum fyrir okkur að það 
geti orðið biðlistar í haust og erum 
á fullu að leysa úr því á öllum víg-
stöðvum,“ segir Ásgerður Eiríks-
dóttir leikskólastjóri. Hún segir 
upplifunina vera þá að fólk sé að 
flytja aftur í bæinn eftir námslok 
eða að skila sér heim frá útlöndum, 
jafnvel fólk sem ekki hefur búið 
áður í bænum. „Þetta er ótrúlega 
gleðilegt og við fögnum fjölgun-
inni,“ segir Ásgerður. 

Guðni Helgi Pétursson, bæjar-
ritari Ölfuss, segir fjölgunina frá-
bæra fyrir bæjarfélagið. „Það er að 
fjölga hjá okkur, og í raun almennt 
á Suðurlandi,“ segir Guðni og bætir 
við að hagstætt húsnæðisverð sé 
hluti af ástæðunni. – þv

Ánægjuleg 
íbúafjölgun

Þarna er bara sötrað 
kampavín og dansa 

bæði gestir og starfsmenn 
eins og gengur og gerist á 
skemmtistöðum.
Haraldur Jóhann Þórðarson,  
eigandi Crystal

Um leið og það eru 
komnar súlur og 

konur að dansa þá þarf að 
skoða hvort þarna sé eitt-
hvað ólöglegt í gangi. 
Snorri Birgisson, lögreglufulltrúi 

Þetta er ótrúlega 
gleðilegt og við 

fögnum fjölguninni. 

Ásgerður Eiríksdóttir, leikskólastjóri á 
Bergheimum

Svindlað á stæðunum

Ökumenn þessara bíla komust hjá nýju greiðslukerfi á bílastæðunum við Þingvelli í gær með því að leggja fjarri stöðuvörðum og gjaldskyldu. Ólafur 
Örn Haraldsson þjóðgarðsvörður segir að þrátt fyrir að hundrað stæðum hafi verið bætt við á Þingvöllum  anni þau ekki eftirspurn yfir mesta 
háannatímann. Ekki sé reynt að eltast við þá ökumenn sem leggi fjarri opinberum bílastæðum svæðisins og greiði ekki fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/VILhELm

slys Konan sem lést í árekstri 
tveggja bíla í Hvalfjarðargöngunum 
á mánudag hét Ingrún Ingólfsdóttir.
Ingrún var 67 ára gömul og lætur 
eftir sig eiginmann og þrjú upp-
komin börn.

Tveir bílar, jeppi á leið til suðurs 
og fólksbíll á leið til norðurs, skullu 
saman rétt fyrir klukkan tvö á 
mánudag við suðurenda ganganna. 
Rannsókn hefur leitt í ljós að jepp-
inn var á röngum vegarhelmingi 
þegar slysið varð. Ingrún var farþegi 
í fólksbílnum. 

Fjórir voru fluttir á  gjörgæslu-
deild Landspítalans í kjölfar slyss-
ins en þrír hafa verið fluttir á aðrar 
deildir nú þegar. 

Allir farþegar og ökumenn 
bílanna voru á sjötugs- og áttræðis-
aldri. – snæ

Konan sem lést 
í göngunum á 
sjötugsaldri 
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Þetta er meira en bara bíll.
Þetta er augnablik sem varir að eilífu.
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2,5
sinnum fleiri nýta sér  
fjárhagsaðstoð í Breiðholti 
en í Vesturbæ

Tollalækkun Salomon skór á enn betra verði en áður!

lÍs en ku

ALPARNIR
s

SWALLOW 250
Kuldaþol: -8
þyngd: 1,7 kg.

11.995 kr. 9.596 kr.

MONTANA, 3000mm vatnsheld

2. manna 16.995 kr. 12.796 kr.

3. manna 19.995 kr. 15.996 kr.

4. manna 26.995 kr. 21.596 kr.

30%
SNJÓBRETTAPAKKAR

Góðar
fermingargjafir

FAXAFENI 8, SÍMI 534 2727
alparnir.is

Salomon 
Speedcross 3 

herraskór
Stærðir 42-48

Verð 
áður 29.995 kr.
nú 24.995 kr.

Tveir sálfræðingar og geðlæknir gerðu mat á Angelo. Niðurstaðan er að hann sé 
verulega greindarskertur en þó sakhæfur. FréTTAblAðið/ErNir

Dómsmál Niðurstaða úr geð- og sál-
fræðimati sálfræðinga og geðlæknis, 
sem gert var á Hollendingnum 
Angelo Uyleman, er sú að hann sé 
sakhæfur þrátt fyrir að vera verulega 
greindarskertur. Angelo er ákærður 
fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot.

Þá kemur fram að hann sé með 
slakan þroska, einkum á tilteknum 
sviðum, sem gerir það að verkum 
að hann sé ekki jafn fær og aðrir í 
að meðtaka, vinna úr og draga rök-
réttar ályktanir.  

Angelo sat í einangrun á Litla-
Hrauni í átta vikur en sú vist var 
harðlega gagnrýnd vegna andlegrar 
fötlunar hans. Þá hafði fjölskylda 
hans ekki verið látin vita af hand-
tökunni fyrst um sinn og lét móðir 
hans því lýsa eftir honum á netinu. 

Angelo hefur verið í farbanni 
og dvalið á gistiheimili í miðbæ 
Reykjavíkur í tæpa sex mánuði. 
Fyrirtaka í málinu var í gær en ekki 
er búið að festa tíma á aðalmeðferð 
málsins. – ngy

Sakhæfur þrátt fyrir mikla skerðingu

samfélag Ramadan, helgasti mán-
uður múslima, hófst í fyrrinótt.

„Í ramadan föstum við í heilan 
mánuð. Fastan hefst stuttu fyrir sól-
arupprás og lýkur við sólsetur. Við 
neytum hvorki matar né drykkjar,“ 
segir Ahmad Seddeq, ímam Menn-
ingarseturs múslima á Íslandi.

Salmann Tamimi, formaður 
Félags múslima á Íslandi, hins trú-
félags múslima, segir sinn söfnuð 
fasta frá sólarupprás og til níu að 
kvöldi. 

Þó séu sumir innan safnaðarins 
sem fasti allan daginn. „Við í Félagi 
múslima kjósum að gera þetta 
svona því þetta er svo erfitt fyrir 
fólk,“ segir Salmann.

Salmann segir fleira felast í föst-
unni. „Þetta snýst ekki bara um að 
hætta að borða og drekka heldur á 
maður að hætta öllu ljóta helvítinu 
sem maður gerir í sínu daglega lífi. 
Svo á maður að biðja og vera góður 
við fólk. Þennan mánuð gefum við 
fátækum ölmusu. Þetta er heill 
mánuður af góðgerðarstarfsemi,“ 
segir Salmann.

Föstuna segir Salmann vera til-
skipun frá guði til að minnast 
þeirra sem eiga ekki jafn mikið og 
við og til að læra að stjórna sjálfum 
sér. „Þetta er fallegasti mánuður 
ársins í íslamska heiminum. Það 
eru allir svo glaðir. Maður finnur til 
samkenndar með fólki sem á ekki 
neitt,“ segir Salmann.

Þá segir Ahmad föstu ramadan-
mánaðarins ekki auðvelda. „Fastan 
hefur hins vegar ýmsa kosti. Maður 
lærir að hafa hemil á löngunum 
sínum. Fólk elskar mat og drykk, 
ekki bara til að fá næringu heldur af 
því það er gott að borða og drekka. 
Fastan getur kennt manni að venja 
sig af ósiðum ef maður er viljasterk-
ur,“ segir Ahmad.

Engin borg í heimi býr við lengri 

föstu en Reykjavík, 21,5 klukku-
tíma á sólarhring. Þrátt fyrir lengd 
föstunnar segir Ahmad hana ekki 
erfiða. 

„Á Íslandi er gott veður þannig 
að fastan er ekki svo erfið. Í Mið-
Austurlöndum, þar sem er hlýrra, 
er hún erfiðari. Í fjörutíu stiga hita 
ertu orðinn þyrstur eftir tveggja 
tíma föstu. Á Íslandi geturðu fast-
að í tuttugu tíma án þess að verða 
þyrstur,“ segir Ahmad Seddeq.  
thorgnyr@frettabladid.is

Heill mánuður af góðgerðarstarfsemi
Ramadan, helgasti mánuður múslima, er hafinn. Ímam Menningarseturs múslima á Íslandi segir auðveldara að fasta á Íslandi en í Mið-
Austurlöndum vegna veðurfarsins. Formaður Félags múslima á Íslandi segir þetta fallegasta mánuð ársins fullan af góðgerðarstarfsemi. 

Á Íslandi er gott 
veður þannig fastan 

er ekki svo erfið. Í Mið-
Austurlöndum, 
þar sem er 
hlýrra, er hún 
erfiðari.

Ahmad Seddeq, 
ímam Menningar-
seturs múslima á Íslandi

Þetta er fallegasti 
mánuður ársins í 

íslamska heiminum.

Salmann Tamimi, 
formaður Félags 
múslima á Íslandi

Reglur föstunnar
l  Fasta hefst við sólarupprás
l  Föstu lýkur við sólsetur
l  Ekkert má borða þess á milli
l  Ekkert má drekka heldur (ekki 

einu sinni vatn)
l  Engar samfarir
l  Aldraðir, veikir, óléttar konur 

o.fl. fá undanþágu

Karlmaður gluggar í Kóraninn í mosku Félags múslima við Ármúla í reykjavík. FréTTAblAðið/HANNA

Velferðarmál Nærri fjórðungi 
færri nýttu sér fjárhagsaðstoð 
Reykjavíkurborgar á fyrsta ársfjórð-
ungi 2016 en á sama tíma árið 2015. 
Samtals fækkaði þeim sem nýttu sér 
aðstoðina úr 1924 í 1.469 manns. Í 
tilkynningu frá borginni sagði að 
heildarútgjöld Reykjavíkurborgar 
hafi lækkað um ríflega 20 prósent 
vegna fækkunarinnar. Hið rétta er 
að útgjöld borgarinnar vegna fjár-
hagsaðstoðar lækkuðu sem nemur 
ofangreindri prósentutölu.

Ilmur Kristjánsdóttir, formaður 
velferðarráðs Reykjavíkurborgar, 
segir að árangurinn sé tilkominn 

vegna átaks borgarinnar. „Það er að 
skila sér árangur af einstaklingsmið-
aðri nálgun. Þetta er tvíþætt, þeim 
sem leita aðstoðar er vísað fyrr til 
Vinnumálastofnunar en svo er nú 
að skila sér árangur í hópi langtíma 
notenda.“

Samkvæmt skýrslu um fjárhags-
aðstoð borgarinnar nýta 15 prósent 
sér fjárhagsaðstoð til framfærslu í 12 
mánuði eða lengur. Í Breiðholti búa 
hlutfallslega flestar fjölskyldur með 
fjárhagsaðstoð. Þar á eftir koma 
hverfi miðborgar og Hlíða.

Athygli vekur að árið 2015 voru 
meira en 2,5 sinnum fleiri með 

fjárhagsaðstoð í Breiðholti en í 
Vesturbæ. Hæsta menntunarstig 
borgarinnar er í Vesturbæ þar sem 
24 prósent eru með grunnskólapróf 
eða minni menntun. 43 prósent íbúa 

í Vesturbæ eru með háskólapróf á 
móti 19 prósentum í Breiðholti.

„Það er átak að koma fólki út á 
vinnumarkað. Öll úrræðin sem eru 
í boði, Grettistak og kvenna- og 
karlasmiðja, og það að hlúa að fólki 
er að skila sér,“ segir Ilmur.

Bætt atvinnuástand skili sér líka 
í færri notendum fjárhagsaðstoðar. 
„Núna erum við að byrja að upp-
skera árangur af því að það er búið 
að vera í gangi náin vinna með 
fólki. Fólk er að skila sér heilla út 
í atvinnulífið og helst þar. Þannig 
að við erum að fækka langtímanot-
endum.“ – snæ

Notendum fjárhagsaðstoðar borgarinnar fækkar

ilmur Kristjánsdóttir er formaður 
velferðarráðs reykjavíkurborgar. Hún 
segir að nú sé borgin að sjá árangur af 
miklu starfi með notendum fjárhags
aðstoðar. FréTTAblAðið/STEFÁN
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Sheer
Driving Pleasure

BMW X5 PHEV

www.bmw.is

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
LESS EMISSIONS. MORE DRIVING PLEASURE.
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BMW X5 xDrive40e / VERÐ: 10.790.000 KR.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.

NÝR OG SPARNEYTINN
BMW X5 PLUG-IN HYBRID.
Nýi BMW X5 xDrive40e PLUG-IN HYBRID tengirafbíllinn sameinar nýjustu rafbílatækni og það besta sem völ er 
á í hefðbundinni vélartækni. Rafmótorinn er innbyggður í 8 þrepa sjálfskiptinguna sem tryggir fullkomna virkni 
xDrive fjórhjóladrifsins hvort sem bíllinn er í rafstillingu eingöngu eða knúinn bensínvél. Nýr BMW X5 xDrive40e 
skipar sér í hóp sparneytnustu jeppa í sínum stærðarflokki með eldsneytisnotkun upp á einungis 3,3 l/100 km* 
í blönduðum akstri. Samanlagt skila rafmótorinn og bensínvélin 313 hestöflum.
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Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir
og rannsóknatengt framhaldsnám á Íslandi. Í þeim tilgangi
styrkir sjóðurinn skilgreind rannsóknaverkefni einstaklinga,
rannsóknahópa, háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja.
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Rannsóknasjóði
fyrir styrkárið 2017. Umsóknarfrestur er til kl. 16:00,
1. september 2016.
Umsækjendur eru beðnir um að kynna sér vel reglur 
Rannsóknasjóðs fyrir styrkárið 2017 áður en hafist er handa 
við gerð umsóknar.
Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum umsóknarkerfi
Rannís. Umsóknir og umsóknargögn skulu 
vera á ensku.
Nánari upplýsingar og aðgang að rafrænu 
umsóknarkerfi má nálgast á www.rannis.is

Umsóknarfrestur 1. september
Rannsóknasjóður

Bandaríkin Þrátt fyrir að Bernie 
Sanders eigi varla neinn mögu-
leika lengur á sigri í forkosningum 
Demókrataflokksins, þá ætlar hann 
að berjast ótrauður áfram.

„Það er afar ólíklegt að Clinton 
fái tilskilinn fjölda skuldbundinna 
fulltrúa til að geta lýst yfir sigri á 
þriðjudagskvöld,“ sagði hann á 
blaðamannafundi á laugardag.

Hann heldur fast í þann mögu-
leika að ofurfulltrúunum svo-
nefndu, sem ganga óbundnir til 
kosninga á landsþingi flokksins í 
júlí, snúist hugur þótt flestir þeirra 
hafi lýst yfir stuðningi við Clinton.

„Við þurfum alvöru breytingar 
í þessu landi,“ sagði hann um 
helgina.

Í dag verða forkosningar í sex 
ríkjum Bandaríkjanna, þar á meðal 
í síðasta stóra ríkinu, Kaliforníu, 
þar sem kosið verður um 546 lands-
þingsfulltrúa. Forkosningunum 
lýkur svo á þriðjudaginn eftir viku, 
þegar íbúar höfuðborgarinnar 
Washington greiða atkvæði.

Til að tryggja sér meirihluta 
þarf Clinton að fá rúmlega tvo 
af hverjum þremur þeirra lands-
þingsfulltrúa, sem enn eru í boði. 
Samkvæmt skoðanakönnunum er 
mjótt á mununum, þannig að vel 
er hugsanlegt að Clinton þurfi að 
treysta á ofurfulltrúana.

Töluvert þarf samt til að þeim 
snúist hugur, enda koma þeir úr 
helsta valdakjarna flokksins sem 
upp til hópa hafa verið eindregnir 
stuðningsmenn hennar í þessari 
kosningabaráttu.

Clinton er farin að beina 
spjótum sínum meira að Donald 
Trump, sem þykir nánast öruggur 
með að verða forsetaefni Repú-

blikanaflokksins. Á kosningafundi 
í Kaliforníu á laugardaginn sagði 
hún Trump hreinlega hættulegan 
rugludall, fullan af fordómum, sem 
reyni að afvegaleiða almenning. 
gudsteinn@frettabladid.is

Bernie Sanders berst 
áfram fyrir útnefningu
Forkosningaslagnum í Bandaríkjunum er næstum lokið. Síðasti stóri kosninga-
dagurinn er í dag. Sanders á varla neinn raunhæfan möguleika á sigri, en lætur 
það ekki á sig fá. Clinton er farin að beina spjótum sínum meira að Trump. 

Fagnað í Svíþjóð

Þjóðhátíðardegi Svía var fagnað í Stokkhólmi í gær. Viktoría krónprinsessa og Daníel prins keyrðu um borgina í hestvagni ásamt dóttur sinni, 
Estellu prinsessu. Viktoría og Estella eru klæddar í sænska þjóðbúninginn en Daníel prins lét sér nægja að mæta í jakkafötum. Fréttablaðið/EPa

Staðan í dag 

Til sigurs þarf 2.383 atkvæði frá 
fulltrúum á landsþingi Demó-
krataflokksins í lok júlí.

Clinton er komin með 1.809 
fulltrúa, og vantar því enn 574 til 
sigurs.
Sanders er kominn með 1.520 
fulltrúa, og vantar því enn 863 til 
sigurs.

Enn á eftir að kjósa um 851 full-
trúa. Þar af verða 806 kosnir í dag, 
en á þriðjudaginn í næstu viku 
verða síðustu forkosningarnar 
haldnar í höfuðborginni Washing-
ton, þar sem kosnir verða 45 
landsþingsfulltrúar.

bernie Sanders lætur það ekki stöðva sig að Hillary Clinton sé nánast örugg með 
útnefningu. NordiCPHotoS/aFP

Sa m g ö n g u r  Í s l e n s ku  f l ug-
félögin WOW air og Icelandair 
fluttu samtals um  426.000 far-
þega í síðasta mánuði. 
Þar af flutti Icelandair 
320.000 farþega,  20 
prósent  fleiri en 
á sama tíma í 
fyrra,  og WOW 
air 106.000, 115 
prósent fleiri 
en á sama tíma 
í fyrra.

S æ t a ný t i n g 
hjá WOW air í 
mánuðinum var 
85 prósent í ár en 
81 prósent í fyrra. Þá 
var sætanýting Icelandair 
77,5 prósent í maí í ár en 79,7 

prósent í fyrra. 
Þá jókst mark-

a ð s h l u t d e i l d 
WOW air milli ára. 

Í fyrra flugu þrettán 
prósent farþega í maí 

með WOW air en tuttugu 
prósent í ár. – þea

Fluttu nærri hálfa milljón

115%  
fleiri farþega flutti 

WOW air í síð-
asta mánuði en 

á sama tíma í 
fyrra.

Forkosningum lýkur á 
þriðjudag eftir viku þegar 
kosið verður í Washington.

Við þurfum  
alvöru breytingar  

í þessu landi. 

Bernie Sanders, frambjóðandi  
í forvali demókrata. 

Japan Bandaríski sjóherinn hefur 
bannað áfengisneyslu sjóliða sem 
staðsettir eru í Japan. Bannið gildir 
bæði innan sem utan herstöðvanna. 
Einnig hefur verið lagt bann við því 
að sjóliðarnir ferðist út fyrir her-
stöðvar sínar nema nauðsyn krefji.

Á síðustu mánuðum hafa komið 
upp atvik tengd áfengisneyslu sjó-
liðanna sem sögð eru hafa slæm 
áhrif á samskipti þjóðanna tveggja. 
Til að mynda var bandarískur sjóliði 
handtekinn um helgina, grunaður 
um ölvunarakstur eftir að hafa ekið 
á röngum vegarhelmingi og sært tvo 
vegfarendur.

Um nítján þúsund sjóliðar eru 
staðsettir á herstöðvum Bandaríkja-
manna í Japan. – þv

Sjóherinn 
bannar áfengi  

Bretland Gengi sterlingspunds-
ins lækkaði í gær gagnvart evru og 
bandaríkjadollar þegar birtar voru 
niðurstöður nokkurra skoðanakann-
ana þar sem fram kemur að aukinn 
hluti Breta væri hlynntur útgöngu úr 
Evrópusambandinu.

Kannanir sýna að um 45% kjós-
enda vilja ganga úr ESB og 43% vilja 
vera áfram í því, þá eru 12% kjósenda 
óákveðin.

Sérfræðingar telja að gengi punds-
ins muni hrynja snögglega kjósi Bret-
land að yfirgefa sambandið. Sam-
kvæmt breska HSBC-bankanum yrði 
fall pundsins 20%. – þv

Gengi pundsins 
sveiflast eftir 
könnunum
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náttúra Það er engum blöðum um 
það að fletta að laxveiðisumarið hefur 
aldrei hafist með öðrum eins hvelli og 
í ár. Besta opnun sögunnar í Norðurá 
er staðreynd og í Blöndu hefur veiðin 
verið svo ævintýraleg fyrstu dagana 
að setja má við það stórt spurninga-
merki hvort annað eins verði yfir-
höfuð endurtekið.

Norðurá var opnuð fyrst íslensku 
laxveiðiánna á laugardag og það tók 
ekki nema nokkrar mínútur fyrir 
viðstadda að átta sig á því að stórlax 
var genginn í ána sem aldrei fyrr svo 
snemma árs. Á þeim stutta tíma sem 
Fréttablaðið staldraði við á bakk-
anum var ellefu stórlöxum landað – 
og voru þeir allir afar vel haldnir sem 
bendir til þess að aðstæður í sjó séu 
góðar um þessar mundir fyrir laxinn.

Fréttablaðið hafði samband við 

Einar Sigfússon, sölustjóra Norður-
ár, í hádeginu í gær þegar opnunar-
hollið hafði lokið veiðum. „Lokatölur 
úr opnunarhollinu eru 77 laxar – að 
stofni til eru þetta stórlaxar á bilinu 
80 til 95 sentímetrar en nokkrir smá-
laxar líka inn á milli sem gefur góð 
fyrirheit um framhaldið,“ segir Einar 
og vísar til þess að það séu feykilega 
góðar fréttir fyrir komandi veiði-
sumar að smálax skuli þegar farinn 
að veiðast.

Svo bregður nú við að lax veiddist 
ekki aðeins á svæðinu fyrir neðan 
Laxfoss, heldur líka á nokkrum stöð-
um „á milli fossa“, sem er sannarlega 
ekki alvanalegt og líka fyrir ofan foss-
inn Glanna, sem má kalla athyglisvert 
í meira lagi. „Það er kominn lax upp 
alla á, eins og um hásumar væri,“ 
segir Einar alsæll með bestu opnun 

Norðurár sem menn þekkja til, en 
Bjarni Júlíusson, fyrrverandi for-
maður Stangaveiðifélags Reykjavíkur, 
sem þekkir Norðurá eins og lófann á 
sér, sagði á Facebook-síðu sinni í gær 
að bestu opnanir í Norðurá sem hann 
þekkti til, væru árin 1977 og 1994, alls 
58 laxar hvort árið. Þá var veitt í tvo 
og hálfan dag í opnuninni, eins og nú.

Hafi opnun Norðurár vakið von 
í brjósti íslenskra stangveiðiáhuga-
manna þá draga tölurnar úr Blöndu 
ekki úr. Eftir fyrsta daginn var 51 lax 
kominn á land á fjórar stangir – sem 
er með hreinum ólíkindum. Eftir 
þriðju vaktina í gær hafði 21 bæst við 
og heildartalan því 72, eins og Árni 
Baldursson, eigandi Lax-Ár og leigu-
taki Blöndu, greindi frá á samfélags-
miðlum í gær. 
svavar@frettabladid.is

Norðurá og Blanda bláar af laxi
Laxveiðisumarið byrjar með metveiði í Norðurá og Blöndu. Opnunarhollið í Norðurá endaði í 77 löxum en 
fyrra met var 58 laxar. Megnið stórlax en smálax í bland. Fimmtíu laxar veiddust á fyrsta degi í Blöndu.

Kristinn Sigmundsson stórsöngvari hampar glæsilegum stórlaxi við opnun Norðurár ásamt Einari Sigfússyni – svipur þeirra er táknrænn fyrir upphaf veiðisumarsins. 
Fréttablaðið/Svavar

77
laxa veiddi opnunarholl 
Norðurár – fyrra met var 58 
laxar

51
lax kom á land fyrsta veiði-
daginn í Blöndu – á 4 stangir

Þýskaland Cem Özdemir, þing-
maður Græningja í Þýskalandi, 
hefur fengið morðhótanir í tölvu-
pósti sem og á samfélagsmiðl-
unum Twitter og Facebook vegna 
stuðnings síns við þá ákvörðun 
þýska þingsins að lýsa því yfir að 
Tyrkir hafi framið þjóðarmorð á 
Armenum árið 1915. Özdemir er af 
tyrkneskum ættum.

Tyrkir hafa kallað sendiherra sinn 
til baka frá Þýskalandi í mótmæla-
skyni. Ríkisstjórn landsins hefur 
viðurkennt að fjölmargir Armenar 
hafi verið myrtir á yfirráðasvæði 
Tyrkjaveldis í fyrri heimsstyrjöld 
en þvertaka fyrir að það hafi verið 
þjóðarmorð.

Özdemir sendi Tyrkjum hins 
vegar tóninn í gær. „Ákvarðanir 
þýska þingsins eru ekki háðar geð-
þótta neinna einræðisherra,“ sagði 
hann. – þea

Þingmaður fær 
morðhótanir

ÍÞróttir Gianni Infantino, forseti 
Alþjóðaknattspyrnusambandsins 
(FIFA),  sagðist í gær  sæta  norna-
veiðum í viðtali við svissneska frétta-
miðilinn Le Matin.

Infantino  sagði að Domenico 
Scala, sem fór fyrir nefnd um endur-
skipulagningu FIFA eftir að upp 
komst um umfangsmikla spillingu, 
hagaði sér eins og leikskólabarn. 
Scala hætti í nefndinni í síðasta 
mánuði eftir að Infantino tók sér og 
samstarfsmönnum sínum í Alþjóða-
knattspyrnuráðinu, innsta hring 
FIFA,  það vald að geta skipað og 
rekið menn úr nefndum FIFA.

„Þetta er barnaleg hegðun sem 
á heima á leikskóla. Hann reynir 
að gera mig hluta af einhverjum 
nornaveiðum á hendur mér,“ sagði 
Infantino. Scala sagði Infantino grafa 
undan afrekum FIFA í uppsagnar-
bréfi sínu. Infantino svaraði honum 
hins vegar fullum hálsi í viðtalinu og 
sagði að ummæli Scala væru „algjör 
tilbúningur“. – þea

Kvartar yfir 
nornaveiðum

Gianni infantino, forseti FiFa. 
NordicphotoS/aFp

umhverfismál Landvernd hefur 
veitt fjórum hvalaskoðunarfyrir-
tækjum bláfánavottun fyrir sjálf-
bæra sjávarferðamennsku. Þetta 
er í fyrsta skipti sem Bláfáninn er 
veittur hvalaskoðunarfyrirtækjum í 
heiminum. Viðurkenninguna hlutu 
Ambassador á Akureyri og Elding, 
Special Tours og Whale Safari í 
Reykjavík.

Bláfáninn er alþjóðleg umhverfis-
vottun sem veitt er fyrirtækjum og 
sveitarfélögum fyrir árangursríkt 
starf að umhverfismálum, og frá 
árinu 2016 einnig fyrirtækjum í 
sjávartengdri ferðaþjónustu, segir 
í tilkynningu Landverndar.

Meginmarkmið verkefnisins 
er að vernda haf- og strandsvæði, 
draga úr umhverfisáhrifum með 
kerfisbundnum hætti, bæta öryggi 

og efla umhverfisvitund. Þessu er 
náð með bættri umhverfisstjórnun, 
góðum slysavörnum, eftirliti með 
vatnsgæðum og öflugri fræðslu og 
upplýsingagjöf.

Landvernd innleiddi Bláfánann 
hér á landi árið 2002 en verkefnið 
hefur verið rekið á alþjóðavísu frá 
árinu 1985 af alþjóðlegu umhverfis-
menntasamtökunum Foundation 
for Environmental Education (FEE), 
sem Landvernd er aðili að. Land-
vernd kom af stað þróun bláfána-
viðurkenningarinnar fyrir hvala-
skoðunarfyrirtæki á vegum FEE.

Á Íslandi flagga því viðurkenn-
ingunni fjögur hvalaskoðunar-
fyrirtæki með alls 16 báta, sex smá-
bátahafnir og þrjár baðstrendur. 
Hvalaskoðunarfyrirtækjunum var 
afhentur Bláfáninn við veglega 

athöfn sem fór fram í kjölfar við-
burðar á vegum Whales and Dolp-
hin Conservation í Hvalasýningar-
safninu á Granda í tilefni af 25 ára 
afmæli hvalaskoðunar á Íslandi. 
– shá

Fjögur hvalaskoðunarfyrirtæki fá alþjóðlega umhverfisvottun 

Fleiri ferðamenn fara í hvalaskoðunarferðir í ár en byggja þetta land, segja spár. 
Fréttablaðið/StEFáN

Landvernd innleiddi 
Bláfánann árið 2002 en 
verkefnið hefur verið rekið á 
alþjóðavísu frá árinu 1985 af 
alþjóðlegu umhverfis-
menntasamtökunum 
Foundation for Environmen-
tal Education (FEE).
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„Það þarf ekki að ræða 
það mikið, auðvitað snýst 

þetta um að sigra.“

Velkomin á EM. Við erum stolt af stuðningi okkar við KSÍ og íslensku 

knattspyrnulandsliðin. Árangur íslenska karlalandsliðsins sýnir að það er fátt 

ómögulegt og við óskum strákunum góðs gengis á mótinu. Áfram Ísland!

landsbankinn.is/em2016

Lars Lagerbäck
landsliðsþjálfari
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Halldór

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

Allt sem þú þar� ...

 Gallup,  janúar–mars 2016

íbúa á höfuðborgarsvæðinu á aldursbilinu
12–80 ára lesa Fréttablaðið daglega.* 

59,5%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla sæti 
Laugardalsvallar tíu sinnum.

Við viljum frelsi, frelsi fyrir litlar 
einingar. Við viljum ábyrgð, ábyrgð 
fyrir einstaklinga og samtök þeirra. Við 
viljum að samningsgerð sé frjáls og við 
viljum að maðurinn sé frjáls.“ Svo mælti 
Vilmundur Gylfason í þingræðu um 

vantraust á þáverandi ríkisstjórn 23. nóvember 1982.
Ræða Vilmundar í umrætt sinn er listaverk óháð því 

hvort þeir sem á hlýða eða lesa eru fylgismenn þeirrar 
hugmyndafræði sem Vilmundur boðaði í stjórn-
málum. Í ræðunni, sem er aðgengileg í heild sinni á 
YouTube og á vef Alþingis, sameinast orðsnilld, rök-
festa og mælskulist. Þarna birtist líka pólitísk ástríða 
sem sést sjaldan í stjórnmálum nútímans á Íslandi. 
Mælskulistin í ræðunni er slík að í henni felst afþrey-
ing sem er á pari við það besta sem er á boðstólum í 
nútímanum.

Sá boðskapur sem fluttur var í ræðunni speglast 
ekki eingöngu í sósíaldemókratískum gildum, sem Vil-
mundur stóð fyrir, heldur einnig í frelsi, sem allir lýð-
ræðissinnar styðja. Sérhagsmunagæsla gamla flokka-
kerfisins var meinsemd samfélagsins alls og vandamál 
sem Vilmundur barðist gegn. Sérhagsmunagæsla, 
varðstaða um hagsmuni fárra á kostnað allra, er enn 
mikið vandamál í samfélagi okkar 34 árum síðar. Á 
sviði sjávarútvegs birtist sérhagsmunagæslan í því að 
endurgjald til ríkisins fyrir nýtingu auðlindar innan 
200 mílna efnahagslögsögu endurspeglar engan 
veginn verðmæti auðlindarinnar. Í landbúnaði birtist 
sérhagsmunagæslan í því að brotinn er réttur á neyt-
endum með tollvernd og takmörkunum á innflutningi 
búvara. Óhagkvæmu landbúnaðarkerfi er viðhaldið á 
kostnað skattgreiðenda því sporin hræða þegar breyt-
ingar á kerfinu eru annars vegar. Flokkarnir þora ekki 
að breyta kerfinu neytendum til hagsbóta. Neytendur 
geta sjálfum sér um kennt að einhverju leyti. Þeir hafa 
ekki verið nógu áhugasamir um eigin réttindi til að 
verja þau. Í því liggur sjálfsábyrgð þeirra.

„Við viljum að samningsgerð sé frjáls og við viljum 
að maðurinn sé frjáls,“ sagði Vilmundur Gylfason í 
ræðunni sem vitnað var til framar. Hið sanna frelsi 
birtist í samfélagi hinna jöfnu tækifæra. Þetta skildi 
Vilmundur betur en flestir. Samfélag þar sem ríkið 
skerðir frelsi borgaranna óhóflega er ekki eftirsóknar-
vert. Samfélag þar sem fáar fyrirtækjasamsteypur 
skerða frelsi borgaranna er ekki eftirsóknarvert 
heldur. Samfélag hinna jöfnu tækifæra er samfélag 
sem tryggir meðalhóf ríkisins og meðalhóf einkafram-
taksins. Það stendur vörð um jafnvægi almannahags-
muna og auðræðis.

Þungir undirstraumar samfélagsins, „hin hljóðláta 
og ábyrga uppreisn gegn því sjálfu“ birtist í minna 
trausti til hefðbundinna stjórnmálaflokka. Þetta 
endurspeglar mikinn stuðning við ný umbótaöfl 
eins og Pírata. Forystumenn gömlu flokkanna þurfa 
að líta í eigin barm og kanna hvort ekki sé þörf fyrir 
hugmyndafræðilega endurnýjun þar sem hagsmunir 
almennings eru settir í forgang en ekki sérhagsmunir 
fárra.

Arfleifðin

Hið sanna 
frelsi birtist í 
samfélagi 
hinna jöfnu 
tækifæra.

Allt þetta kjörtímabil hefur ríkisstjórnin lagt 
áherslu á að hjálpa heimilum að skulda minna. 
Í upphafi kjörtímabilsins var farið í skuldaleið-

réttingu hjá heimilunum. Mikilvægur þáttur hennar 
var séreignarsparnaðarleiðin. Með henni var heimil-
um gert kleift að nýta séreignarsparnað til að niður-
greiða húsnæðislán sín umfram höfuðstólslækkunina, 
eða spara fyrir útborgun í íbúð eða búseturétti.

Árangurinn er mikill. Í fjármálastöðugleikariti 
Seðlabankans segir að fara þurfi aftur til 1999 til 
að finna jafn lágt skuldahlutfall heimilanna og um 
síðustu áramót. Skuldir heimilanna höfðu lækkað 
um 70 milljarða á árunum 2014 og 2015, bæði vegna 
beinnar niðurfærslu og vegna heimildar til nýtingar 
séreignarsparnaðar. Því til viðbótar má áætla að 22-24 
milljarðar hafi komið inn á húsnæðislánin vegna 
þeirrar fjárhæðar sem lögð var inn í byrjun árs til að 
lækka höfuðstól og vegna heimildar til að ráðstafa sér-
eignarsparnaði inn á lánin.

Í nýrri könnun um stöðu leigjenda og eigenda á 
húsnæðismarkaði kom fram að stór hluti heimila 
safnar fé í séreignarsjóði. Af leigjendum eru 52,8% að 
greiða í séreignarsparnað, þar af 61% þeirra sem eru 
á aldrinum 25-44 ára og af eigendum voru það 66,0%, 
þar af 83% þeirra sem eru á aldrinum 35-44 ára. Tæp-
lega helmingur aðspurðra eigenda nýtti sér heimild 
til að ráðstafa séreignarsparnaðinum inn á húsnæðis-
lánin sín, eða 47,9%. Af leigjendum höfðu 38,8% 
mjög mikinn eða frekar mikinn áhuga á því að nýta 
séreignarsparnað til að kaupa húsnæði.

Töluverð umræða hefur verið um framtíðarfyrir-
komulag séreignarsparnaðar. Í yfirlýsingu stjórnvalda 
í tengslum við kjarasamninga var því lofað að hvetja 
til húsnæðissparnaðar, t.d. þannig að tímabundin 
heimild til að nýta séreignarsparnað sem eiginfjár-
framlag til kaupa á íbúðarhúsnæði yrði gerð varanleg. 
Það yrði til viðbótar við meiri stuðning við leigjendur, 
sem gefur þeim meira svigrúm til sparnaðar. Nýtt 
fyrirkomulag myndi einnig létta greiðslubyrðina við 
töku óverðtryggðra lána. Áfram verði heimilunum 
hjálpað að spara, leggja fyrir og borga niður skuldir.

Séreign frekar en sérskuld

Eygló  
Harðardóttir
félags- og 
húsnæðismála-
ráðherra

Nýtt fyrir-
komulag 
myndi einnig 
létta greiðslu-
byrðina við 
töku óverð-
tryggðra lána.

fylgið sest
Könnun Fréttablaðsins á fylgi 
forsetaframbjóðenda í dag sýnir 
að fylgið hefur sest. Kannanir 
síðustu vikna hafa nærri verið 
samhljóða. Í kappræðum RÚV gaf 
Sturla Jónsson lítið fyrir kannanir 
helstu greiningarfyrirtækja og 
sagði fjölmiðla ekki vilja minnast 
á könnun Útvarps Sögu. „Þar er ég 
með 51,4 prósent“. Þegar ummæl-
in voru látin falla var nýjasta 
könnun Sögu svohljóðandi að 
Sturla var með 30 %. Síðar spurði 
Útvarp Saga hvorn hlustendur 
hygðust kjósa, Davíð eða Guðna 
Th. Í þeirri könnun mælist Davíð 
með 53,99 %, Guðni með 23,6 % 
og aðrir, þar á meðal Sturla, með 
22,34 %. Hvort er það merki um 
áreiðanleika könnunarinnar eða 
met í fylgishruni?

Viðreisn á miðju
Þorsteinn Pálsson, fyrrum for-
sætisráðherra Sjálfstæðisflokks-
ins, skrifaði pistil í gær þar sem 
hann segir að næstu kosningar 
gætu markað breytingar á flokka-
kerfinu. Samfylking og VG á 
vinstri ásnum, Sjálfstæðisflokkur 
og Framsókn hægra megin en á 
miðjunni séu Píratar, Björt Fram-
tíð og Viðreisn. Þorsteinn hefur 
lengi verið orðaður við þátttöku 
í Viðreisn en það sætir tíðindum 
ef fyrrum formaður Sjálfstæðis-
flokksins mun taka þátt í flokki 
sem hann sjálfur skilgreinir sem 
miðjuflokk. Kannski þetta þýði 
að Þorsteinn sé ekki Viðreisnar-
von eftir allt saman.  snaeros@
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Kolvetnaskert 
og próteinríkt 
með suðrænu 
bragði

– Nú fáanlegt 
í 500 g umbúðum

Náttúrulegur 
sætugjafi

Gestur Ólafsson
arkitekt

Fyrir tæpum 30 árum bentu 
ég og samstarfsmenn mínir á 
að hagkvæmast væri að þróa 

byggð á höfuðborgarsvæðinu út 
Reykjanes, í átt til Keflavíkur, ef horft 
væri til okkar sameiginlegu pyngju. 
Auðvitað ætti líka að skipuleggja 
þetta svæði í aðalatriðum í heild, 
til þess að tryggja að möguleikar 
þess fyrir almenna byggðaþróun 
væru ekki eyðilagðir. Sú hætta væri 
til staðar að þeir aðilar sem hefðu 
með hendi t.d. línu- og vegarlagnir 
hugsuðu bara um sína þröngu hags-
muni og eyðilegðu þannig að veru-
legu leyti þá stórkostlegu möguleika 
sem þetta svæði hefur til að bera. 
Þarna væri auðvelt að bjóða upp á 
hagkvæma íbúðarbyggð í góðum 
tengslum við samgöngur, útivistar-
svæði og sjó og auk þess mætti flytja 
þangað fyrirtæki og geymslurými 
frá núverandi byggð á höfuðborgar-

svæðinu, sem verið væri að þétta.
Ekki fékk þessi ábending þá mörg 

atkvæði, en full ástæða er samt til að 
rifja þetta upp í ljósi dagsins í dag 
og ekki síst ef einhver alvara er í því 
að byggja upp lestarsamgöngur á 
þessu svæði. Stjórnmálamenn ættu 
hugsanlega líka að hafa í huga að 
þrátt fyrir allt þá eru ákveðin öfl 
að verki á þessu svæði sem teygja 
byggð út Reykjanes og m.a. réðu því 
að IKEA flutti úr Reykjavík í Garða-
bæ, höfuðstöðvar Íslandsbanka eru 
fluttar í Kópavog og COSTCO vill 
vera í Garðabæ.

Við eigum þess auðvitað kost að 
auðvelda eða torvelda þessa þróun, 
en ef við viljum stuðla að betri nýt-
ingu á takmörkuðu fjármagni, meiri 
skilvirkni í ákvarðanatöku og meiri 
framleiðni ættum við kannski að 
skoða þessi mál af meiri alvöru en 
hingað til.

Byggðaþróun á 
suðvesturhorninu

Þarna væri auðvelt að bjóða 
upp á hagkvæma íbúðar-
byggð í góðum tengslum við 
samgöngur, útivistarsvæði 
og sjó.

Guðrún Helga 
Sigurðardóttir
blaðamaður og 
ökuleiðsögu-
maður

Regluverk um fólksflutninga á 
landi skerða atvinnufrelsi öku-
leiðsögumanna. Í starfi sínu 

þurfa leiðsögumenn að fara með 
ferðamenn um hina ýmsu staði til að 
geta sinnt starfi sínu með eðlilegum 
hætti. Ökuleiðsögumönnum er hins 
vegar óheimilt að leiðsegja akandi í 
farartækjum fyrir færri en átta farþega 
nema í rútum, breyttum jeppum eða 
eðalvögnum. Í því felst vandinn.

Mjög óhagkvæmt er að leiðsegja 
litlum hópum í stórum rútum. Í tólf 
til átján farþega rútu tapast nándin 
sem ferðamenn sækjast eftir þegar 
þeir ráða akandi einkaleiðsögu-
mann. Breyttir jeppar eru óþarfir 
á helstu vegum landsins. Mörgum 
ferðamönnum þykir auk þess erfitt 
og hvimleitt að þurfa að klifra upp í 
breytta jeppa. Almennt séð er engin 
ástæða til að keyra með ferðamenn á 
fjallatrukkum og jöklajeppum nema 
farið sé um fjallvegi, yfir ár eða jökla. 
Eðalvagnar eru lúxusbílar, væntan-
lega limósínur og svipuð farartæki. 
Þessi ökutæki henta ekki í ferðir 
út fyrir Reykjavík. Engin ástæða er 
heldur til að notast við eðalvagna 
þegar ferðamennirnir óska sjálfir eftir 
sparneytnum fólksbílum.

Stofnkostnaðurinn við eðalvagn er 
óþarflega dýr og getur reynst of stór 
biti. Þá vilja alls ekki allir ferðamenn 
ferðast í limósínum. Ferðamennirnir 
eru ekkert endilega að sækjast eftir 
lúxus, eðalvagnar höfða ekkert sér-
staklega til þeirra. Þeir vilja bara fá að 
kynnast landi og þjóð í gegnum góðan 
leiðsögumann sem hjálpar þeim að 
heimsækja landið og leiðbeinir þeim 
um landslag, náttúru og sögu sem og 
þau mörk sem heimamenn hafa.

Loftslagsmálin hafa verið mikið til 
umræðu síðustu mánuði. Það er í takt 

við þróunina að nota sparneytna bíla. 
Venjulegir bílar, ekki síst rafmagns-
bílar, hljóta að koma sterkar inn í 
ferðaþjónustuna. Ökuleiðsögumenn 
eiga að geta nýtt sér þessa bíla.

Fagmenntuðum mismunað
Leigubílastöðvar auglýsa leiðsögn 
á leigubílum um náttúruperlur 
landsins. Búast má við að einhverjir, 
kannski margir, leigubílstjórar sinni 
þessari leiðsögn án þess að hafa til 
þess fagmenntun. Ósanngjarnt er 
að fagmenntaðir leiðsögumenn sem 
hafa bæði leigubílapróf og rútupróf 
megi ekki leiðsegja á allt að átta far-
þega bílum meðan ófagmenntaðir 
leigubílstjórar geta gert það í skjóli 

laga og reglna. Hvaða réttlæti er í því?
Fagmenntaðir ökuleiðsögumenn 

hafa menntun til þess að sinna leið-
sögn, þeir eru líka með meirapróf og 
hafa menntun til að sinna akstri um 
leið, bæði svokallað leigubílapróf (án 
þess að það eitt og sér nýtist þeim á 
nokkurn hátt faglega eða starfslega). 
Einnig eru þeir með próf á litlar og 
jafnvel stórar rútur. Þessi próf nýtast 
ekki vegna skerðandi ákvæða í lögum 
og reglugerðum. Fagmenntuðum 
ökuleiðsögumönnum er mismunað. 
Þeir búa ekki við sama atvinnufrelsi 
og aðrar stéttir. Þeir hafa ekki frelsi 
til að velja sér þau ökutæki sem þeim 
þykir best henta í sínu starfi eða 
rekstri. Þessu þarf að breyta.

Engin ástæða er til að skerða 
atvinnufrelsi ökuleiðsögumanna 
með þessum hætti. Engin ástæða er til 
að taka þá út úr og hefta frelsi þeirra 
umfram aðrar stéttir til að velja sér 
það atvinnutæki sem þeim þykir best 
henta til að geta stundað vinnu sína 
með eðlilegum hætti. Reglugerðar-
ákvæðum þarf því að breyta strax og 
opna fyrir starfsfrelsi og starfsmögu-
leika ökuleiðsögumanna að fullu 
þannig að þeir geti valið það ökutæki 
sem þeim þykir henta. Þeir þurfa að 
geta leiðsagt litlum hópum í farar-
tækjum fyrir átta farþega eða færri.

Atvinnufrelsi 
ökuleiðsögumanna er skert

Ósanngjarnt er að fagmennt-
aðir leiðsögumenn sem hafa 
bæði leigubílapróf og rútu-
próf megi ekki leiðsegja á allt 
að átta farþega bílum meðan 
ófagmenntaðir leigubíl-
stjórar geta gert það í skjóli 
laga og reglna.

Ólafur Haukur 
Johnson
skólastjóri

Opið bréf til Illuga Gunnars-
sonar, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra.

Að fylgja stefnu Sjálfstæðisflokks-
ins er sumum ráðherrum flokksins 
mikil áþján. Það er áhyggjuefni að 
slíkir einstaklingar hafi valist til for-
ystu.

Oft heyrist sagt að þátttaka í 
stjórnmálum sé vandasöm. Það 
er rangt. Allir langlífir og farsælir 
stjórnmálamenn eiga eitt sam-
eiginlegt. Þeir fylgja samviskusam-
lega stefnu- og hugsjónamálum 
flokksins síns.

Í grundvallarstefnu Sjálfstæðis-
flokksins segir m.a. að flokknum 
sé ætlað: „Að vinna … að þjóðlegri 
umbótastefnu á grundvelli einstak-
lingsfrelsis og atvinnufrelsis …“ og í 
landsfundarályktun 2015 segir m.a.: 
„Tryggja ber … fjölbreytt rekstrar-
form skóla og tekið verði tillit til 
ólíkra þarfa nemenda.“ Stefnan er 
því skýr sem þér er ætlað að vinna 
eftir Illugi.

Í upphafi kjörtímabilsins, í sept-
ember 2013, hitti ég þig á fundi. 
Þá fórst þú mörgum orðum um 
ódrengilega framkomu Katrínar 
Jakobsdóttur gagnvart skólanum. 

Þar hafi verið unnið gott starf og 
vinda yrði ofan af rangindum fyrri 
ríkisstjórnar. Síðan lofaðir þú að 
styðja það að gerður yrði nýr þjón-
ustusamningur við Hraðbraut svo 
skólinn tæki til starfa haustið 2014. 
Málið velktist síðan hjá þér lengi 
og þú lést ekki ná í þig þrátt fyrir 
óteljandi tilraunir. Síðan sveikst þú 
öll fallegu loforðin þín.

Í janúar 2015 hittumst við á fundi. 
Þá lofaðir þú að gert yrði mat á fjár-
hagslegri hagkvæmni þess fyrir 
ríkið að gera þjónustusamning við 
Hraðbraut. Það leist mér vel á enda 
enginn skóli í landinu sem nálgast 
það að ná þeirri fjárhaglegu hag-
kvæmni fyrir ríkið sem tveggja ára 
nám í Hraðbraut býður. Þegar svar 
þitt barst kom í ljós að allt var svikið 
að nýju og engir útreikningar höfðu 
verið gerðir á fjárhagslegri hag-
kvæmni Hraðbrautar. Í það minnsta 
lagðir þú ekki í að birta þá.

Í febrúar á þessu ári hittumst við 
enn á fundi. Þá lofaðir þú mér því 
að gera þjónustusamning við Hrað-
braut ef við gætum fengið stuðning 
Bjarna Benediktssonar fjármálaráð-
herra við málið. Sá stuðningur hefur 
legið fyrir í nokkurn tíma en ekkert 
heyrist í þér vegna málsins og engin 
leið er að ná sambandi við þig.

Nú spyr ég þig Illugi Gunnars-
son: Ætlar þú að standa við loforð 
þitt um að gera þjónustusamning 
við Menntaskólann Hraðbraut svo 
hann geti tekið til starfa í haust? 
Hefur þú kjark til að fylgja grunn-
gildum og stefnu Sjálfstæðisflokks-
ins?

Ég spyr þig, Illugi!
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Í dag
22.00 Sumarmessan  Sport
00.00 Bandaríkin - Kosta Ríka  Sport
02.30 Kólumbía - Paragvæ  Sport 

19.30 Ísland - Makedónía Laugard.v.

dagar í3
EM 2016

http://www.seeklogo.net

Lars Lagerbäck fór þrisvar sinnum 
með sænska landsliðið í úrslita-
keppni Evrópumótsins á sínum 
tíma, þar af tvisvar með Tommy 
Söderberg. Þetta voru EM í Hol-
landi og Belgíu 2000, EM í Portúgal 
2004 og EM í Austurríki og Sviss 
2008. Svíar sátu eftir í sínum riðli á 
EM 2000 (4. sæti) og á EM 2008 (3. 
sæti) en komust í átta liða úrslitin 
2004 þar sem liðið tapaði í víta-
keppni á móti Hollandi. Sænska 
liðið vann þó bara 2 af 
10 leikjum sínum 
undir stjórn Lars 
Lagerbäck á EM. 
Einu sigrarnir 
komu í fyrsta 
leik á EM 
2004 (5-0 
sigur á 
Búlgaríu) 
og á EM 
2008 
(2-0 
sigur á 
Grikkjum).

Lars Lagerbäck kvaddi með stæl

Takk, Lars.   Lars Lagerbäck var kvaddur með stæl eftir 4-0 sigur íslenska karlalandsliðsins í fótbolta gegn Liechtenstein á Laugardalsvelli í gær-
kvöldi. Lars stýrði liðinu í síðasta sinn á íslenskri grundu en hann lætur af störfum eftir EM í Frakklandi. Strákarnir okkar mynduðu heiðursvörð 
um Svíann er hann þakkaði áhorfendum fyrir leikinn og stuðninginn í gegnum tíðina. Mun meira um leikinn má lesa á Vísi. FRéttaBlaðið/anton BRinK

Vináttulandsleikur í fóbolta 

Ísland - liechtenstein 4-0 
Mörkin: 1-0 Kolbeinn Sigþórsson (10.), 2-0 
Birkir Már Sævarsson (20.), 3-0 Alfreð Finn-
bogason (42.), 4-0, Eiður Smári Guðjohnsen 
(82.). 
lið Íslands: Hannes Þór Halldórsson - Birkir 
Már Sævarsson, Ragnar Sigurðsson (Hjörtur 
Hermannsson 54.), Sverrir Ingi Ingason, Ari 
Freyr Skúlason (Hörður Björgvin Magnús-
son 87.) - Arnór Ingvi Traustason (Emil Hall-
freðsson 69.), Aron Einar Gunnarsson, Gylfi 
Þór Sigurðsson, Jóhann Berg Guðmundsson  
(Theodór Elmar Bjarnason 46.) - Alfreð 
Finnbogason (Eiður Smári Guðjohnsen 
46.), Kolbeinn Sigþórsson (Rúnar Már Sigur-
jónsson 79.)

AnítA og Ásdís í stuði 
Aníta Hinriksdóttir vann sigur í 
800 metra hlaupi á sterku móti 
í Prag í tékklandi í gærkvöldi 
en hún kom í mark á tímanum 
2:00,54 mínútum. Hún var hárs-
breidd frá því að bæta þriggja ára 
gamalt íslandsmet sitt sem eru 
2:00,49 mínútur. Hún kom 
í mark á undan stúlku 
frá indlandi en þetta er 
næstbesti tími Anítu á 
ferlinum. spjótkasts-
drottningin Ásdís 
Hjálmsdóttir keppti 
einnig á mótinu og 
náði þriðja sæti. 
Það sem meira 
er þá náði hún 
besta kasti sínu á 
árinu þegar hún 
negldi spjótinu 61,37 
metra. Heimakonan 
Barbara spotakova, ein 
besta spjótkastskona 
sögunnar, vann sigur á 
mótinu með kasti upp á 
63,79 metra. 

Ég trúi því ekki að þetta sé 
síðasti landsleikur Eiðs á 
heimavelli.Hann verður að fá 
alvöru kveðjuleik. Fáir gert 
meira fyrir ísl. fótbolta.
Hörður Magnússon
@HoddiMagnusson

fótbolti „Við erum komnar niður 
á jörðina núna. Við verðum að gera 
það,“ segir landsliðskonan sara 
Björk gunnarsdóttir en hún verður í 
lykilhlutverki hjá stelpunum í kvöld 
er þær spila gegn Makedóníu.

stelpurnar fóru á kostum gegn 
skotum á föstudaginn er þær unnu 
stórsigur, 0-4, í einum besta lands-
leik sem menn hafa séð hjá stelpun-
um. Þessi sigur gerði það að verkum 
að liðinu dugar stig gegn Makedón-
íu í kvöld til þess að tryggja sætið á 
EM á næsta ári.

Einn okkar besti leikur
„Þetta var klárlega einn besti leikur 
sem við höfum spilað, þarna úti í 
skotlandi. Allir leikmennirnir áttu 
toppleik. undirbúningurinn fyrir 
leikinn var frábær og við vissum að 
við yrðum að eiga mjög góðan leik 
til þess að vinna. Það gengur ekki 
alltaf þannig að allir eigi toppleik 
en þarna small allt saman og við 
spiluðum einn okkar besta leik frá 
upphafi,“ segir sara Björk. En var 
einhver sérstök ástæða fyrir því að 
hlutirnir smullu svona vel?

„Markmiðin hjá okkur eru mjög 
skýr og undirbúningurinn var fárán-
lega flottur. Allt síðasta ár hefur 
verið gott og fókusinn hefur verið 
mjög góður alla undankeppnina. 
Við höfðum verið að bíða eftir þess-
um skotaleik því þar voru að mæt-
ast tvö sterkustu lið riðilsins. Þær 
höfðu verið með yfirlýsingar um að 
þær ætluðu að vinna riðilinn og ég 
held að þær hafi vanmetið okkur 

svakalega mikið. Við sýndum aftur á 
móti að við erum klárlega sterkasta 
liðið í riðlinum.“

Getum bætt sóknarleikinn
Það er ekki bara að stelpurnar séu 
búnar að vinna alla fimm leiki sína 
í riðlinum heldur hafa þær ekki 
fengið á sig eitt einasta mark í leikj-
unum fimm. Á móti hafa þær skorað 
21 mark.

„Varnarleikurinn hefur verið rosa-
lega skipulagður og sóknarleikurinn 
ágætur. Mér finnst við alltaf geta 
bætt sóknarleikinn okkar. svo að 
þora að halda boltanum á móti 
sterku liðunum eins og við gerðum 
svo vel í skotlandi. Mér fannst vera 
mikið hugrekki í liðinu í skotlandi 
og við spiluðum fram á við. Þetta 
var okkar besti sóknarleikur líka til 
þessa,“ segir sara en svo virðist vera 
sem liðið sé að taka stórt stökk upp 
á við.

Þorum að halda boltanum
„Ég er sammála því. Við erum sterkt 
lið sem gefur ekkert eftir. okkar 
veikleiki hefur verið að halda 
bolta og spila fram á við. Þarna 
eru miklar framfarir hjá okkur. Við 
þorum meira enda er miklu meira 
sjálfstraust í hópnum. Liðið er að 
fá meira frá hverjum einasta leik-
manni og það er auðvitað frábært. 
sjálfstraustið hefur alltaf verið gott 
en mér finnst hópurinn óvenju 
sterkur núna og þjálfararnir eru 
að standa sig vel og þeir gera vel í 
að framkalla sjálfstraust hjá leik-

mönnunum. undirbúningurinn er 
alltaf góður og svo höfum við verið 
lengi saman. Ég veit ekki alveg af 
hverju við tókum skrefið fram á við 
í þessum leik en vonandi getum við 
haldið svona áfram.“

Það er vissulega langt í EM en ef 
allt gengur að óskum og stelpurnar 
fara þangað er þá innistæða fyrir því 
að gera góða hluti í lokakeppninni?

„Við erum með tvö stórmót á bak-

inu og reynslan hjálpar auð vitað. 
Við fórum í átta liða úrslit 2013 en 
að sjálfsögðu viljum við alltaf fara 
lengra.“

Kúnst að spila svona leiki
Það er mjög eðlileg krafa að stelp-
urnar klári þennan leik í kvöld. Þær 
eru á toppnum en lið Makedóníu 
er stigalaust í neðsta sætinu. Hefur 
aðeins skorað tvö mörk en fengið 
á sig 37. Þar af töpuðu þær síðasta 
leik 9-0 á heimavelli. Landsliðs-
þjálfarinn Freyr Alexandersson 
viðurkenndi eftir skotaleikinn að 
makedónska liðið væri hreinlega 
lélegt.

„Það er alltaf smá kúnst að gíra sig 
upp í svona leiki. Maður veit aldrei 
hvernig svona lið mun spila. Þær 
hafa verið að tapa stórt og maður 
gæti haldið að það væri auðvelt að 
vinna svona leiki. Þær eiga eftir að 
liggja mjög aftarlega og það verður 
krefjandi að brjóta þær niður. Við 
þurfum að vera þolinmóðar en 
þegar fyrsta markið kemur þá náum 
við kannski að brjóta þær og búa til 
einhverja veislu í kjölfarið,“ segir 
sara Björk en hún gerir sér vel grein 
fyrir því að fólk er að koma á völl-
inn til þess að sjá veislu hjá íslenska 
liðinu og síðan á að fagna EM-sæti 
í kjölfarið.

„Við vitum að þær eru lélegri en 
við og við verðum að hugsa um 
okkar leik. Við munum reyna okkar 
besta til þess að búa til gott partí 
fyrir fólkið sem kemur.“
henry@frettabladid.is

Reynum að búa til gott partí
Stelpurnar okkar geta tryggt sér farseðilinn í lokakeppni EM í kvöld. Þá þurfa þær aðeins stig gegn botnliði 
riðilsins, Makedóníu. Sara Björk Gunnarsdóttir segir að sjálfstraustið í liðinu sé óvenju gott og að liðið sé að 
taka stöðugum framförum. Stelpurnar ætla að reyna að skemmta áhorfendum í kvöld.

Sara á æfingu í gær. FRéttaBlaðið/hanna

Við vitum að þær 
eru lélegri en við og 

munum reyna okkar besta til 
þess að búa til gott partí fyrir 
fólkið sem kemur.

Sara Björk Gunnarsdóttir
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Lunamino er nýtt á íslenskum markaði.

Lunamino inniheldur L-tryptófan, valdar jurtir og bætiefni. Það getur hjálpað fólki að sofna og gert nætursvefninn betri og samfelldari.

Góður svefn er undirstaða góðr-
ar heilsu en um það bil þriðjungi 
mannsævinnar er varið í svefn. 
„Tímabundið svefnleysi getur vald-
ið vanlíðan og þreytu á daginn og 
haft mikil áhrif á dagleg störf. Við 
eigum erfiðara með að einbeita 
okkur, erum þreytt og pirruð og 
rökhugsun skerðist. Algengt er að 
streita, áhyggjur, kvíði, óvissa og 
þunglyndi valdi því að við sofum 
illa en ýmsir sjúkdómar, bæði 
líkamlegir og andlegir geta haft 
bein áhrif líka. Margir kannast 
líka við mikla þreytu í tengslum 
við ferðalög milli tímabelta og/
eða vaktavinnu og svo hefur mat-
aræðið einnig áhrif,“ segir Hrönn 
Hjálmars dóttir, næringar- og 
heilsumarkþjálfi hjá Artasan.

Nýtt svefNbætiefNi
Lunamino er nýtt á íslenskum 
markaði og er að sögn Hrann-
ar alveg einstakt. Það inniheldur  
L-tryptófan, valdar jurtir og bæti-
efni sem öll eru þekkt fyrir róandi 
og slakandi áhrif. „Þessi blanda 
getur hjálpað okkur að sofna og 
gert nætursvefninn betri og sam-
felldari.“

svefNhormóNið melatóNíN
„L-tryptófan er amínósýra sem við 
fáum úr ýmsum matvælum, t.d. úr 
eggjum, osti, laxi, hnetum, fræjum, 
kalkúnakjöti og tofu. Þessi amínó-
sýra er lífsnauðsynleg því líkami 
okkar framleiðir hana ekki sjálf-
ur. L-tryptófan er byggingarefni 
svefnhormónsins melatóníns sem 
heilaköngullinn framleiðir og getur 
það því haft áhrif á svefn.“

eiNstök blaNda
„Auk L-tryptófans inniheldur Lun-
amino vel þekktar jurtir: Melissu 
sem hjálpar okkur að sofna ásamt 
lindarblómi og höfrum sem eru sér-
staklega róandi. Lunamino inni-
heldur einnig blöndu af B-vítamín-
um og magnesíum. B-vítamín eru 
sérlega mikilvæg fyrir starfsemi 
taugakerfisins og magnesíum sem 
er vöðvaslakandi og getur m.a. 
dregið úr fótapirringi.“

Um 30% þjást af svefNleysi
Svefnleysi er að sögn Hrannar út-

breitt heilsufars-
vandamál sem 
hefur alvarleg-
ar sálrænar, lík-
amlegar og efna-
hagslegar af-
leiðingar í för 
með sér. Talið 
er að um 30% 
Íslendinga eigi 
við svefnvanda-
mál að stríða og 
er neysla svefn-
lyfja mun meiri 
á Íslandi en á 
öðrum Norður-
löndum.

„Lunamino 
getur reynst 
afar hjálplegt 
við að komast út 
úr þeim vítahring 
sem svefnleysi 
getur valdið og 
hjálpað til við að bæta svefninn og 
svefnmynstrið. Það er þó ekki síður 

mikilvægt að 
koma sér upp 
rútínu fyrir 
svefninn sem 
miðar að því 
að róa hugann 
og fá okkur til 
að slaka á.

svefNleysi 
og þyNgd
Svefn og mat-
aræði tengj-
ast sterkum 
böndum en 
það er gott 
að hafa það í 
huga að melt-
ingin þarf líka 
hvíld á nótt-
unni. „Best er 

að borða létta 
máltíð á kvöldin 
og góð regla er 

að borða ekki eftir kl. 19. Örvandi 
drykkjum sem innihalda koffín 

og/ eða sykur ætti að sleppa alveg 
sem og að borða sætindi og rusl-
fæði, því þó svo að við sofnum eru 
miklar líkur á því að við vöknum 
þegar blóðsykurinn nær lágmarki. 
Einnig hefur svefnleysi áhrif á 
seddu og svengdarhormónin lept-
ín og ghrelin sem ásamt brenglun 
á streituhormóninu kortisóli auka 
löngun okkar í orkuríkan mat. Flest 
þekkjum við það líka að ef við erum 
þreytt og ekki úthvíld, þá sækjum 
við frekar í ruslfæði og sætindi 
sem gefa okkur skjótfengna orku. 
Þetta er því vítahringur sem mörg-
um getur reynst erfitt að komast 
út úr en eins og alltaf, þá er góður 
svefn undirstaða heilbrigðs lífs.“

Svefnvandamál og svefnleysi geta 
átt sér dýpri rætur og þá er um að 
gera að leita til fagaðila sem sér-
hæfa sig í þeim.

Sölustaðir: apótek, heilsuhús og 
heilsuhillur verslana

hverNig er svefNiNN hjá þér?
Artasan ehf. kynnir Lunamino er nýtt á markaði á Íslandi og það fyrsta sinnar tegundar. Það inniheldur valdar jurtir og 
bætiefni ásamt amínósýrunni L-tryptófan sem er byggingarefni svefnhormónsins melatóníns.

Lunamino getur 
reynst afar hjálp-

legt við að komast út úr 
þeim vítahring sem 
svefnleysi getur valdið og 
hjálpað til við að bæta 
svefninn og svefn-
mynstrið.

Hrönn Hjálmarsdóttir

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

NÝTT OG BETRA APP
Smelltu þér á Fréttablaðsappið og 
lestu blaðið í símanum 
eða spjaldtölvunni 
hvar og hvenær sem er.



Laxaborgari er bæði ljúffengur og hollur.

Laxaborgari 
Uppskriftin miðast við fjóra

700 g laxaflak
2 sneiðar heilhveitibrauð
2 vorlaukar
1 hvítlauksrif
Lúka af ferskum kóríander
1 egg
1 msk. majónes
1 tsk. gróft sinnep
1 msk. límónusafi
Salt og nýmalaður pipar

LárperUsaLsa
2 lárperur
Ferskur kóríander
Safi úr hálfri límónu
Salt og pipar
4 hamborgarabrauð
Spínat

1 Bakið brauðsneiðarnar í ofni við 
220°C í 5-10 mínútur eða þar til 
brauðið verður stökkt.
2 Skerið laxinn í grófa bita og setj-
ið í matvinnsluvél ásamt brauðinu. 
Hakkið saman.
3 Skerið vorlauk og setjið út í laxa-
deigið, sömuleiðis hvítlauk og kórí-
ander. Síðan er annað sem talið er 
upp sett saman við.
4 Útbúið fjóra væna borgara úr 
deiginu. Þar sem deigið klístr ast er 
gott ráð að hafa kalt vatn í skál til 
að dýfa fingrunum í. Setjið borgar-
ana í plastfilmu og geymið á köldum 
stað í hálftíma. Þá fá þeir að brjóta 
sig aðeins.
5 Á meðan er lárperusalsað útbúið. 

Skerið lárperu til helminga og takið 
steininn úr. Takið úr hýðinu með 
skeið. Skerið lárperuna í bita, setj-
ið í skál ásamt kóríander, límónu-
safa, salt og pipar. Blandið varlega 
saman.
6 Penslið borgarana með smávegis 
olíu. Setjið á heitt grill og grillið þá í 
3-4 mínútur á hvorri hlið. Hitið ham-
borgarabrauðin á grillinu rétt áður 
en borgararnir eru tilbúnir.
7 Setjið spínat á annað brauðið, 
leggið laxaborgara þar ofan á og 
síðan lárperusalsa. Að sjálfsögðu 
má hafa annað meðlæti eftir smekk.

KartöfLUsaLat með 
KotasæLU 
Kartöflusalat er mjög gott með 
grilluðum laxaborgara. Til að 

gera salatið hollt er hér notuð 
kotasæla. 6 stórar, soðnar 
kartöflur

1 epli
2 vorlaukar
Dressing
3 dl kotasæla
2 msk. sætt sinnep
Salt
Sítrónupipar
1 tsk. sykur
Smávegis sítrónusafi
3 tsk. fínt skorinn graslaukur

 
Skerið kartöflur og epli í bita og 
setjið í skál með vorlauknum. 
Blandið allt saman sem á að fara 
í dressinguna og blandið henni 
síðan saman við karöflurnar og 
eplið. Dreifið graslauk yfir.

Gott á Grillið
Grillaður laxaborgari er hollur og góður réttur. Það er vel hægt að grilla  
fisk á útigrilli. Grillmatur þarf ekki að vera löðrandi í maríneringu. 

Ný heyrnartæki og fjölbreytt  
úrval af þráðlausum aukabúnaði. 

Heyrðu umskiptin og fáðu 
heyrnartæki til reynslu.

HEYRNARÞJÓNUSTA

Hlíðasmári 11, Kópavogur | Sími 534 9600 |  Heyrn

Þriðjudagsbrjálæði

Fleiri myndir á Facebook

Kjólar, túnikur og gallabuxur á 
5000 kr

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is
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Íslensk-Bandaríska ehf. (Ísband) 
er orðið dreifingaraðili á Íslandi 
fyrir Fiat Chrysler í Evrópu og 
Bandaríkjunum. Ísland er eitt ör-
fárra landa í heiminum sem fær 
bíla Fiat Chrysler bæði frá Evr-
ópu og Bandaríkjunum en þessi 
markaðssvæði eru að hluta til 
sitt með hvorar bílategundirn-
ar. Bílarnir eru keyptir beint af 
verksmiðjum á Ítalíu og í Banda-
ríkjunum. Fyrstu bílarnir fara að 
koma til landsins en sala þeirra 
mun hefjast í þessum mánuði. 
Formleg opnun verður ekki fyrr 
en í haust þegar heildstætt vöru-
val verður í boði. Til að byrja 
með verða fluttir inn Fiat-fólks-
bílar, Fiat Professional atvinnu-
bílar, Jeep-jeppar, Ram-pallbíl-
ar og Dodge Durango 7 manna 
jeppar. Á næsta ári er áætlað að 

hefja innflutning á Alfa Romeo 
og Chrysler-bílum.

Umboðið verður í Mosfellsbæ
Nýtt Fiat Chrysler umboð verð-
ur opnað í húsnæði Ísband í 
Þverholti 6 í miðbæ Mosfells-
bæjar, en þar hefur á síðustu 
árum einnig verið til húsa bíla-
salan 100 bílar. Til að rýma 
fyrir nýjum bílum munu 100 
bílar flytja á næstunni í Stekkj-
arbakka 4, við hliðina á Garð-
heimum. Þjónustuverkstæði og 
varahlutaverslun verða svo í 
rúmgóðu húsnæði á Smiðshöfða 
5 en þar er hátt til lofts og mikið 
rými svo gott verður að þjón-
usta stóra bíla eins og Fiat-hús-
bíla, Ram-pallbíla og vinnubíla. 
Stór hluti húsbílaflota landsins 
er frá Fiat.

Mikið úrval Fiat-bíla
Októ Þorgrímsson, eigandi Ís-
band, hefur starfað við bílainn-
flutning í um tvo áratugi og hefur 
mikla reynslu af innflutningi á 
bandarískum bílum og þá sérstak-
lega frá Jeep, Dodge og Ram. Jeep 
Grand Cherokee og Ram-pallbíl-
ar hafa verið afar vinsælir hér á 
landi þrátt fyrir að hér hafi ekki 
verið umboð fyrir þá í fjölda ára. 
Nokkuð er síðan Fiat-umboð starf-
aði á Íslandi en það var áður gert í 
gegnum Danmörku. Ísband kaup-
ir nú milliliðalaust af verksmiðj-
unum á Ítalíu og í Bandaríkjunum. 
Fyrstur bíla frá Fiat, sem í boði 
verða, er Fiat 500 og í kjölfar hans 
kemur lengri gerð hans, Fiat 500L. 
Einnig verður Fiat Panda til sölu 
í 3 útfærslum, sem fólksbíll, fjór-
hjóladrifsbíll og jeppaútgáfa. Þetta 

er eini bíllinn í sínum stærðar-
flokki sem fæst fjórhjóladrifinn og 
hefur verið kallaður á ensku „The 
Pocket Size SUV“ eða „vasajepp-
inn“. Í haust kemur nýr og spenn-
andi bíll sem heitir Fiat Tipo en 
hann var valinn „Bestu bílakaup-
in 2016“ af samtökunum Auto-
best. Þessi bíll kemur sem sedan, 
stallbakur og langbakur. Þessir 
bílar verða á mjög hagstæðu verði 
miðað við stærð og búnað.

Jeep, Dodge og ram
Frá Jeep verður í boði flaggskip-
ið Jeep Grand Cherokee, Jeep 
Cherokee, Jeep Renegade og Jeep 
Wrangler en sá síðastnefndi er 
goðsögn í bílaheiminum og byggð-
ur á gamla Willys. Frá Dodge 
verður sjö manna jeppinn Dodge 
Durango í boði en fleiri bílar frá 

Dodge gætu bæst við á næsta ári. 
Ram-pallbílar verða til sölu, bæði í 
1500- og 3500-útgáfunum. 

Upp úr miðjum júní verður 
opnað rúmgott þjónustuverkstæði 
og varahlutaverslun í Smiðshöfða 
5. Þar er hátt til lofts sem gerir Ís-
band kleift að þjónusta þann mikla 
fjölda Fiat-húsbíla sem er á land-
inu, en 75% húsbíla í Evrópu eru 
frá Fiat. Þetta verkstæði mun 
jafnframt verða almennt bifreiða-
verkstæði sem þjónustar allar bíl-
tegundir enda hafa starfsmenn Ís-
band unnið hjá stærstu bifreiða-
umboðum landsins og hafa mikla 
reynslu.

Jóhannes Jóhannesson fer fyrir 
rekstri þjónustusviðs, hann hefur 
mikla reynslu af þjónustu við bíl-
eigendur og hefur starfað lengi 
fyrir Toyota.

Nýtt umboð fyrir fiat- og Chrysler-bíla
Ísband er orðið dreifingaraðili fyrir Fiat Chrysler og fyrstu bílarnir eru að koma til landsins. Í vöruúrvalinu 
verða bílar frá Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge og Alfa Romeo. Umboðið staðsett í miðbæ Mosfellsbæjar.

BETRA START 
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir flestar gerðir 
mótorhjóla. Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframleiðanda.
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Subaru selur 66% bíla sinna í Bandaríkjunum.

Japönskum bílaframleiðend
um hefur tekist ákaflega vel að 
hasla sér völl í Bandaríkjunum 
og sumir þeirra selja afar stóra 
hlutdeild bíla sinna þar. Til að 
mynda seljast 66% allrar fram
leiðslu Subaru í Bandaríkjunum. 
Samsvarandi hlutfall er 50% hjá 
Honda, 37% hjá Nissan, 30% hjá 
Toyota og 29% hjá Mazda. Hjá 
öllum þessum framleiðendum eru 
Bandaríkin stærsti markaðurinn. 
Svo rammt kveður að þessu að 
General Motors í Bandaríkjunum 
er með minni hlutdeild í sölu bíla 
sinna í Bandaríkjunum en Sub
aru, Honda og Nissan, eða 34%.

Gríðarleg bílasala hefur verið 
í Bandaríkjunum á undanförnum 
misserum og japönsku bílafram
leiðendurnir hafa grætt á tá og 
fingri þar vestra á meðan. Nú er 
þó blikur á lofti og farið að hægj
ast á aukningunni í bílasölu þar. 
Forstjóri Nissan, Carlos Ghosn, 
segir að japanskir framleiðend
ur verði að fara að huga að nýjum 
vaxtarmöguleikum og ekki 
treysta um of á hagnaðarmyndun 
í Bandaríkjunum.

Samfelldur vöxtur hefur verið 

í Bandaríkjunum í 7 ár í röð en 
allan þann tíma segir Ghosn að 
Nissan hafi verið að undirbúa 
sig undir stöðnun í sölu og sótt af 
krafti á markaði í Brasilíu, Taí
landi, Indónesíu, Malasíu, Kína 
og Mexíkó. Einnig setti Nissan 
lágverðsmerkið Datsun á markað 
á mörkuðum sem ekki þola hátt 
verð.

Toyota spáir því að fyrirtæk
ið muni ekki selja fleiri bíla í 
Bandaríkjunum í ár en í fyrra 
og Nissan spáir því að salan þar 
muni hætta að vaxa á næsta ári.

Toyota horfir nú til heima
markaðar í Asíu sem spáð er að 
vaxi um 5% í ár, sem og annarra 
markaða sem ekki teljast til vest
rænna landa.

framleiðendur í japan  
háðir sölu bíla í bna?

Porsche Panamera.

Þeir eru ólíkir bílarnir Porsche 
Panamera og Porsche Carrera 
GT, annar þeirra fjögurra sæta, 
stór fjölskyldubíll þar sem vel fer 
um farþega og hinn ofurbíll sem 
ætlaður er til að glíma við akst
ursbrautir. Það merkilega er þó 
að ný kynslóð Porsche Panamera 
Turbo náði að jafna tíma Porsche 
Carrera GT bílsins á Nürburg
ringakstursbrautinni þýsku og 
náði þar tímanum 7:28 mínútur. 

Vissulega er Porsche Carrera 

GT ekki nýr bíll en hann kom 
fram á sjónarsviðið árið 2004 og 
var framleiddur í 1.270 eintökum 
fram til ársins 2007. Hann hefur 
allar götur síðan þótt einstakur 
akstursbíll og gríðarlega öflugur 
með sína 612 hestafla V10vél. Það 
verður þó að teljast mögnuð þróun 
hjá Porsche að framleiða nú fjöl
skyldubíl sem er er álíka snöggur 
að aka Nürburgringbrautina.

Nýr Porsche Panamera er með 
V8vél og tvær forþjöppur sem 

tengdar eru við PDKsjálfskipt
ingu og bíllinn er fjórhjóladrifinn, 
öndvert við Porsche Carr era GT, 
sem er aftur hjóladrifinn.

Nýja Panameran er bíll sem 
troðinn er af lúxus og nýrri tækni 
og því er hann miklu þyngri en 
hinn 1.450 kg Porsche Carrera 
GT, en á einhvern óskiljanlegan 
hátt er hann gæddur slíkri akst
urshæfni að vera jafn hraðskreið
ur og ofur bíllinn sem Porsche 
framleiddi fyrir 10 árum.

panamera jafnar tíma  
porsche carrera Gt 
Nýr Porsche Panamera Turbo er jafn fljótur og ofurbíllinn 
Porsche Carrera GT sem þó taldist til ofurbíla fyrir skömmu.  

BMW 750d.

Í júlí á þessu ári setur BMW á 
markað BMW 750d xDrive sem 
verður með heimsins öflugustu 
sex strokka dísilvél sem send
ir 400 hestöfl til allra hjólanna. 
Þessi vél er aðeins með 3,0 lítra 
sprengirými og engin dæmi 
um svo öfluga dísilvél með ekki 
stærra sprengirými. Þessi stóri 
bíll, sem er flaggskip BMW, er 
með þessari vél aðeins 4,6 sek
úndur upp í 100 km hraða og há
markshraðinn er rafrænt tak
markaður við 250 km/klst. Hægt 

verður að fá bílinn af lengri gerð 
og ber hann þá nafnið 750Ld 
xDrive. Þó svo að þessa öfluga 
vél taki verulega fram afli for
vera síns minnkar eyðslan um 
11% og er aðeins 5,7 lítrar á 
hverja 100 kílómetra og koltví
sýringsmengunin aðeins 149 
g/km. Vélin er með fjórar for
þjöppur og þær láta til sín taka 
á öllu snúningssviði vélarinn
ar þar sem þær vinna á ólíkan 
hátt, sumar við lágan snúning en 
aðrar við háan.

BMW 750d með heimsins 
öflugustu 6 strokka dísilvél

Óskemmtileg aðkoma.

Einn mest elskaði bíll meðal 
bílaáhugamanna er Nissan Sky
line og því er eftirsjá að hverju 
eintaki sem hverfur af sjónar
sviðinu. Því var það ekki fagnað
arefni er 9 slíkir bílar brunnu í 
einu í Kaliforníu um daginn.

Bílarnir voru allir geymdir 
í vöruhúsi sem brann og komið 
hefur í ljós eftir brunann að í að
liggjandi húsi var heilmikil mar
i  júnaræktun. Svo mikil var raf
orkunotkunin við ræktunina 
að rafkerfi húsanna brann yfir 
og bæði húsin urðu eldi að bráð 

með öllu því sem þar var geymt.
Auk þessara 9 Nissan Skyline 

bíla brunnu þrír japanskir sport
bílar og 12 aðrir bílar. Nissan 
Skyline er forveri eins athygli
verðasta sportbíls dagsins í dag, 
Nissan GTR, bíls sem er hand
smíðaður og getur att kappi við 
flesta ofurbíla heims, enda fer 
hann Nürburgringbrautina á 
7 mínútum og 19 sekúndum og 
tekur sprettinn í hundrað á 2,8 
sekúndum. Reyndar fer Nismo 
Nissan GTR útgáfan þann 
sprett á 2,1 sekúndu.

Níu Nissan Skyline urðu  
eldi að bráð í Kaliforníu

Volvo XC40 náðist á mynd við prufanir á dögunum.

Þýsku lúxusbílaframleiðendurn
ir BMW, Audi og Mercedes Benz 
hafa allir tekið þátt í söluslagn
um um smáa lúxusbíla og hafa nú 
allir slíka bíla í sölu. Volvo, sem 
einnig telst lúxusbílaframleiðandi, 
ætlar hins vegar ekki að taka þátt 
í þessum slag og mun ekki fram
leiða minni bíl en Volvo 40línuna. 
Hann verður líklega framleiddur í 
nokkrum útfærslum og staðfest að 
þar á meðal sé S40 og XC40, en sá 
síðartaldi hefur ekki sést áður.

Volvo hefur ekki góða reynslu 
af framleiðslu minni bíls en Volvo 

C30 bíll þeirra seldist illa þrátt 
fyrir ágætt ytra útlit hans. Volvo 
ætlar að endurnýja allar bílgerðir 
sínar á næstu 4 árum og nú þegar 
hefur það verið gert með XC90
jeppann og stóru S90 og V90
bílana, sem leysa af S80 og V70
bílana. Næst hlýtur því að vera að 
vænta nýrra gerða 40 og 60línu 
Volvobíla.

Ýmislegt fleira verður þó á 
prjónunum hjá Volvo, svo sem bíll 
sem eingöngu verður knúinn raf
magni og á hann að koma á mark
að árið 2019.

Volvo ætlar ekki að framleiða 
minni bíl en S40

bílar
Fréttablaðið
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

RAV4 
FERÐAKLÁR Í SUMARIÐ

Með 486.000 kr. ferðapakka kaupauka í takmarkaðan tíma.

RAV4 2WD Hybrid eða 2WD Dísil býðst núna með veglegum ferðapakka í takmarkaðan tíma: sex manna tjald, 
gasgrill, stólar og borð fyrir útileguna, þverbogar og farangursbox á toppnum ásamt  leiðsögukerfi sem vísar 
veginn að næsta tjaldstæði. 

Gerðu ferðaklárt fyrir sumarið hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota á Íslandi.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

1. Farangursbox - 410 lítra
2. Þverbogar - með ásetningu
3. Coleman MacKenzie tjald - 6 manna
4. Coleman Deck útilegustólar - 4 stk.

5. Safarica útileguborð
6. Campingaz ferðagasgrill
7. Leiðsögukerfi
     

1

2
3

4

5

6
7

Verð frá 4.990.000 kr. 



Suzuki Baleno.

Þeir sem eru að leita eftir 
skemmtilegum og smáum bíl 
ættu ef til vill að skoða vel glæ-
nýjan bíl sem var að koma í Su-
zuki-umboðið. Þar fer ný kyn-
slóð Suzuki Baleno og var fyrsti 
bíllinn reyndur af Fréttablað-
inu fyrir örfáum dögum. Þessi 
bíll kom um margt á óvart, ekki 
síst fyrir furðulega lágt verð sem 
á bílnum er miðað við útbúnað 
og getu, þ.e. frá 2,5 milljónum. Í 
bílnum er hrikalega skemmtileg 
þriggja strokka og 1,0 lítra vél 
sem er einkar spræk, enda skráð 
fyrir 112 hestöflum.

Er aðeins 850 kíló
Það sem meira er, bíllinn er að-
eins 850 kíló, sem er fáheyrt og 
því er þessi vél hreinlega öflug í 
þessum bíl. Hann rýkur frísklega 
af stað og togið kemur svo neðar-
lega á snúningssviðinu að bíllinn 

sparkast áfram og gleður öku-
mann í leiðinni. Baleno er næsta 
stærð fyrir ofan Suzuki Swift, 
en virkar miklu stærri í ytra út-
liti. Hönnunin er þannig úr garði 
gerð að hann virkar mun stærri 
en hann raunverulega er og satt 
best að segja er hann beinlín-
is fallegur og framendinn töff-
aralegur. Eitt af því sem furðu 
vekur við bílinn er ótrúlegt fóta-
rýmið aftur í og minnir það á 
betri lúxusbíla. Þá er skottrým-
ið einnig ágætt og sérlega djúpt 
og ættu golfsettin að passa þar 
ágætlega.

Merkilega vel búinn
Staðalbúnaður er fínn og flottur 
aðgerðaskjár í miðju mælaborðs-
ins með leiðsögukerfi og þar 
er líka bakkmyndavél, eitthvað 
sem maður á ekki að venjast í 
svo ódýrum bílum. Skriðstillir, 

hiti í sætum og skynvædd heml-
un, ef farið er of hratt að bíl fyrir 
framan, er svo rúsínan í pylsu-
endanum. Hún var prófuð ræki-
lega og svínvirkaði með mikl-
um viðvörunar hávaða. Ágætt 
hljóðkerfi er líka í bílnum. Akst-
urseiginleikar bílsins er furðu 
góðir og hjálpar þar verulega til 
hversu bíllinn er léttur og hann 
hendist viljugur í beygjurnar. Til 
að finna nú eitthvað neikvætt við 
þennan bíl þá mætti hann vera 
betur hljóðeinangraður, en þess 
er nú ekki að vænta fyrir svo 
ódýran bíl. Einnig mætti hann 
hafa sjötta gírinn í beinskipt-
ingunni þegar hratt er farið og 
myndi það minnka eyðsluna. Hún 
er reyndar uppgefin rétt ríflega 
4 lítrar og í reynsluakstrinum 
var hún lengstum 4,9 lítrar, enda 
frísklega farið. Bíllinn verður 
kynntur næsta laugardag.

Ný kyNslóð suzuki 
BaleNo kemur á óvart
Flottur og öflugur smábíll á einkar lágu verði. Er með furðu 
miklum staðalbúnaði og frábærri þriggja strokka 1,0 lítra vél.

Audi RS4 fær minni vél en aukið afl.

Núverandi gerð Audi RS4 Avant 
er með V8 vél sem sturtar út 450 
grimmum hestöflum til allra 
hjóla bílsins, en sú vél verður 
aflögð í næstu gerð bílsins öfl-
uga. Sést hefur til prófana nýja 
bílsins á Nürburgring-brautinni 
þýsku og hann er með 3,0 lítra 
V6 vél. Ný 3,0 lítra TFSI V6 vélin 
sem er í nokkrum gerðum Audi-
bíla er nú 354 hestöfl en það mun 
ekki duga í nýjum Audi RS4 bíl, 
því þá yrði hann aflminni og það 
er ekki títt milli kynslóða Audi-
bíla, né annarra framleiðenda. 

Því mun þessi vél fá nýjar gerð-
ir forþjappa, líklega einhverjar 
þeirra rafdrifnar sem munu gefa 
vélinni 480 hestöfl og 500 Nm 
tog. Ekki einungis mun nýr Audi 
RS4 njóta aukins afls heldur mun 
bíllinn léttast mjög mikið, ekki 
bara vegna léttari vélar heldur 
einnig vegna þess að hann fær 
nýjan undirvagn, þann sama og 
er undir nýjum Audi A4 og S4. 
Audi RS4 verður fær um að taka 
sprettinn í 100 á litlum 4,2 sek-
úndum, sem er ekki slæmt fyrir 
fjölskyldubíl af langbaksgerð.

Audi RS4 fær 480 hestafla  
3,0 lítra V6 vél og eykur aflið

Tesla Roadster

Tesla Motors er nú um stund-
ir að glíma við gríðarlega eftir-
spurn eftir Model 3 bílnum sem 
meira en 400.000 kaupendur hafa 
skrifað sig fyrir og greitt 1.000 
dollara inn á hver um sig. Engu 
að síður er Tesla nú þegar farið 
að vinna að næstu kynslóð Tesla 
Roadster bílsins þó lítið hafi bor-
ist af upplýsingum frá Tesla um 
þann bíl. Þó var haft eftir Peter 
Bardenfleth-Hansen sem fer 
fyrir Tesla á Norðurlöndunum 
að bíllinn verði breyttur í útliti, 
hann muni stækka og verða tals-
vert sneggri en forverinn. Marg-

ir stóðu reyndar í þeirri trú að 
Tesla myndi hætta framleiðslu 
Roadster-bílsins nú þegar þrjár 
aðrar gerðir eru í framleiðslu 
eða munu brátt koma á markað, 
þ.e. Model S, Model X og Model 
3. Tesla Roadster mun fá sama 
undir vagn og Model 3, öflugri 
rafhlöður og öflugri rafmótora, 
en meira var ekki látið uppi. Nú-
verandi eigendum Tesla Roadster 
mun einnig standa til boða að fá 
nýjar rafhlöður í bíla sína, nýjar 
felgur og dekk með minni mót-
stöðu og vindkljúfa sem minnka 
loftmótstöðu bílsins.

Næsti Tesla Roadster árið 2019

Í verksmiðju Volkswagen í Wolfsburg.

Það starfsfólk sem vinnur í sam-
setningarverksmiðjum Volks-
wagen en vant að fá myndarlega 
ársbónusa fyrir vinnu sína og 
á því verður engin breyting nú. 
Volkswagen ætlar að verðlauna 
allt starfsfólk sitt með 540.000 
króna bónus fyrir vinnu sína í 
fyrra. Í fyrra fékk starfsfólkið 
reyndar 800.000 kr. bónus og því 
hefur hann lækkað um 260.000 
krónur. Fjárhagur Volkswagen 
hefur versnað mjög í kjölfar upp-
götvunar dísilvélasvindls fyrir-
tækisins, en það hefur samt fjár-
hagslegt bolmagn til að greiða 
starfsfólki sínu vel og bón-
usa ofan á föst laun. Í skýr-
ingu stjórnarmanns Volks wagen 
vegna greiðslu bónusanna nú 
sagði hann að starfsfólk hefði 
unnið undir miklu álagi, ekki síst 
vegna umræðunnar sem dísil-
vélasvindlið hafði í för með sér, 

en hefði skilað frábærri vinnu 
og sala Volkswagen hefði auk-
ist á þessum erfiðu tímum, þökk 
sé góðu starfsfólki, og því væri 
einfaldlega rétt að verðlauna 
það fyrir vel unnin störf. Sala 

Volkswagen-bíla hefur aukist 
um 0,6% á fyrstu fjórum mánuð-
um þessa árs, en öll önnur undir-
merki Volkswagen, svo sem Audi, 
Porsche, Skoda, Man og Scania 
eru með mun meiri vöxt í sölu.

starfsfólk vW fær 
BóNusa sem fyrr
Bónusar lækka um 260.000 kr. en nema samt 540.000 kr.

Icetrack ehf. Sími 773 4334
netfang: mtdekk@mtdekk.is / www.mtdekk.is

MICKEY THOMPSON 
jeppadekkin hafa sannað sig á Íslandi

M/T merkið er þekkt um allan heim sem hágæða jeppadekk og felgur.

Stærðir 32” - 54”

J E P PA D E K K
BAJA CLAW STZ MTZDEEGANATZp3
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Reynsluaktu nýjum Audi A4

Öflugri, sparneytnari og snjallari: Nýr Audi A4 sameinar tækni og fagurfræði með 
einstökum hætti. Nýstárlegt Audi Virtual mælaborð með 12,3 tommu háskerpu LCD 
skjá og Bang & Olufsen hljómkerfi (valbúnaður) með þrívíðu hljóði gefa innanrýminu 
áhrifamikið yfirbragð.

Komdu og reynsluaktu nýjum Audi A4 sem er margverðlaunaður um allan heim.



2,4 l dísilvél með for-
þjöppu 
150 hestöfl
fjórhjóladrif

eyðsla 6,4 l/100 km  
í bl. akstri

mengun 185 g/km CO2

hröðun 13,2 sek.
hámarkshraði 170 km/klst.
verð 5.870.000 kr.
umboð Toyota á Íslandi

l Engin lúxus-
bílainnrétting, 
en ekki þannig 
hugsaður

ToyTa hilux kemur á óvart
Hve ótrúlega hæfur bíllinn er í torfæruakstri  
Hve mikið bíllinn hefur fríkkað, ekki síst að 
innan
Hve hratt var hægt að aka bílnum á 
malarvegunum og hve hljóðlátur hann er

toyota hilux 
Finnur thorlacius  reynsluekur 

Þ
að er ekki á hverjum 
degi sem bílablaða-
menn eru boðaðir í 
reynsluakstur í Afríku 
en það átti við reynslu-
akstur nýrrar kynslóð-
ar pallbílsins Toyota 

Hilux. Hann fór fram í Namibíu, 
landi sem liggur að Atlantshafi og 

á landamæri að  S-Afríku í suðri. 
Að prófunin fari fram í Namibíu 
skýrist að hluta til af því að bíll-
inn er framleiddur í Durban í ná-
grannaríkinu S-Afríku og það 
fyrir bæði Evrópumarkað og Afr-
íku. Að auki er Namibía alveg 
kjörið land til að prófa bíl eins og 
Hilux sem fær er um að glíma við 
þetta hrjóstruga og víða fjöllótta 
land.

Það er talsvert ferðalag til 

Namibíu og tók það 28 klukku-
stundir frá Keflavík til Wind hoek, 
höfuðborgar landsins, þar sem 
ævintýrið við prófanir hans hófst.

18 milljónir eintaka af hilux
Toyota Hilux hefur verið fram-
leiddur frá árinu 1968 og á því 
stutt í fimmtugt. Þessi harðjaxl, 
sem ekki einu sinni Top Gear 
menn náðu að eyðileggja þrátt 
fyrir mikinn vilja, hefur verið 

framleiddur í 18 milljónum ein-
taka frá upphafi og á það satt að 
segja við afar fáar bílgerðir og 
sýnir hversu vinsæll þessi bíll er 
um allan heim. Enda hefur hann 
ávallt verið talinn til allra dug-
legustu bíla og getur glímt við 
erfiðar aðstæður sem er sannar-
lega víðar að finna en á Íslandi. 
Hilux er að sjálfsögðu langsölu-
hæsti pallbíll í Evrópu og á það 
líka við um Ísland. Alls hafa 

815.000 Hilux-bílar verið seldir í 
álfunni frá upphafi. 

Greinarritari hafði fyrir tveim-
ur árum notið þess að reynsluaka 
fyrri kynslóð Hilux yfir Sprengi-
sand og þar sannaðist hversu frá-
bær ferðafélagi þessi bíll er og 
hæfur á erfiðari leiðum. Því var 
spenningurinn mikill að sjá hvort 
Toyota  gæti gert enn betur og 
víst er að það gerðu þeir einmitt 
með nýrri kynslóð.

Sá ódrepandi batnar enn og Fríkkar
Toyota Hilux kemur nú af áttundu kynslóð. Ef þessi bíll var ódrepandi áður er hann nú eilífur. Hreint 
magnaður bíll í ófærum en fágaður sem aldrei fyrr og snoppufríður að auki. Sá besti er orðinn enn betri.

Hiluxinn að glíma við sandöldurnar í Dune 7 en hæstu sandöldur í heimi eru í Namibíu. myND/fiNNur tHorlacius

Gæðavottaðar álfelgur

AXARHÖFÐA 16
5673322

Felgur.is
LED Perur

Flott ljós
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l Akstursgeta 
l Styrkur 
l Útlit
l Eyðsla

Hreint ótrúleg geta í torfærum
Það kom oft fyrir í reynsluakstr-
inum í Namibíu að undirritað-
ur hafði enga trú á því að bíllinn 
kæmist yfir hindranirnar sem 
framundan voru. Ávallt þurfti þó 
að endurskoða afstöðu sína því 
alltaf kraflaði Hiluxinn sig út úr 
vandræðunum og hrikalegum 
ófærunum. 

Sjaldan hefur sá sem þetta 
ritar verið eins hissa á getu bíls 
og oft áhyggjum hlaðinn af því 
að skemma hann en aldrei sá þó 
á þessum harðduglega þjarki. 
En talandi um þjark þá er aldeil-
is ekki svo að um neinn hráan og 
grófgerðan bíl í útliti sé að ræða. 
Hann er orðinn svo flottur að 
innan að hann telst enginn eft-
irbátur annarra „fínni“ Toyota-
bíla sem ætlaðir eru við betri að-
stæður. Því má segja að bíllinn sé 
eins og kameljón, í sparifötunum 
á malbikinu en breytist í villidýr 
þegar færðin spillist.

Jafnvígur á fjöll, sand og sléttlendi
Þá má víst telja að aldrei hefur 
undirritaður ekið eins mikið og 
oft á lága drifinu sem bíllinn 
skartar áfram, sem og með læst 
drifið. Veitti nú heldur ekki af 
við klifur upp allt að 2.000 metra 
há fjöllin í Namibíu. Hugsanlega 
tók þó öllu öðru fram að kynn-
ast getu bílsins í tröllauknum 
sandöldum Namibíu en þær eru 
ansi gljúpar og erfiðar yfirferð-

ar vegna bratta. Þar var bíllinn í 
essinu sínu, líkt og með harðara 
undirlag undir fótum í fjallaklifr-
inu. Á lengri leiðum á góðum mal-
arvegum landsins sigldi svo Hi-
luxinn tignarlega á 140 km hraða 
löngum stundum og var fögur 
sýn að líta bílalestina fara á milli 
staða á mettíma. 

Margur bíleigandinn, ekki síst 
á Íslandi, hlýtur að vera guðs-
lifandi feginn að enn fáist bílar 
byggðir á grind og á það bless-
unarlega við Hilux, sem og bróð-
ur hans Land Cruiser, en sí-
fellt færri aðra jeppa og pallbíla. 
Toyota  er því trútt upprunanum 
og velur að útfæra bílinn áfram 
eins hæfan til utanvegaaksturs 
og fyrr, en bara aðeins betri nú. 
Hann getur nú að auki togað allt 
að 3,5 tonna aftaní vagn.

Harðdugleg en eyðslugrönn 
dísilvél
Hilux er með 2,4 lítra dísilvél 
með forþjöppu, 150 hestöfl og 
tengd við 6 gíra beinskiptingu 
eða 6 gíra sjálfskiptingu. Þar fer 
harðdugleg vél sem togar 4.000 
Nm en eyðir aðeins 6,4 lítrum 
í blönduðum akstri, en í lífleg-
um reynsluakstrinum var bíllinn 
oftast með ríflega 7 lítra eyðslu. 
Eyðsla bílsins hefur minnkað 
um 9% á milli kynslóða. Hilux 
er nú 20% stífari og með 20% 
meiri hreyfigetu hjóla og þeim 
mun hæfari til utanvegaakst-
urs. Toyota hefur lagt mikið upp 
úr hljóðeinangrun hans og mikil 
bragarbót þar á. 

Þessi áttunda kynslóð bílsins 
ódrepandi skilur alla ökumenn 
eftir með frosið bros á vörun-
um, hann einfaldlega getur allt 
og mikil leit er að annarri eins 
upplifun við akstur. Undirritað-
ur hefur aldrei verið mikill aðdá-
andi pallbíla, en verður nú að 
endurskoða afstöðu sína.

ToyoTa Hilux 
var ekið yfir 500 
km leið um 
hrjóstrugt 
landslag 
Namibíu   
ErfiðlEikarNir 
sem bílnum 
mætti virtust á 
stundum 
óyfirstíganlegir

BílliNN Er  
svo Hæfur 
í torfæruakstri 
að undrun sætir

   

FORD Focus 
Trend 1,6 
Station
Skr.03.2005, ekinn 
139 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 880.000. 
Nýleg tímareim.
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SUZUKI Grand 
Vitara 
Premium
Skr. 06.2011, ekinn 
46 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 
Verð 4.290.000

SUZUKI Grand 
Vitara XL-7
Skr. 06.2007, ekinn 
95 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, 7 sæta. 
Verð 2.390.000

Gott úrval af notuðum bílum

Komdu og 
skoðaðu úrvalið

SUZUKI Swift 
GL 4x4
Skr. 06.2011, 
ekinn 44 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 2.090.000

TOYOTA  
Avensis Sol
Árgerð 2006, ekinn 
154 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000

SUZUKI Liana 
4x4
Skr. 12.2004, 
ekinn 162 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 790.000

VW Polo 
Comfortline
Skr. 09.2007, 
ekinn 110 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 1.150.000. 
Nýleg tímareim.

NISSAN Pathfinder SE
Skr. 06.2008, ekinn 64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.450.000. 

kr. 3.890.000

Til
bo

ð
SUZUKI Grand Vi-
tara Premium. Skr. 
11.2011, ekinn 70 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur, 
dráttarbeisli. 

Verð 3.350.000. 
Rnr.101222.

SUZUKI SX4 
S-Cross 2wd. 
Skr. 12.2015, ekinn 4 
Þ.KM, bensín, sjálf-

skiptur. 
Verð 3.850.000. 
Rnr.101250.

KIA Ceed lx. 
Skr. 06.2012, ekinn 72 
Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. 

Verð 2.280.000. 
Rnr.101253.

SUZUKI Grand 
Vitara Sport. 
Skr. 07.2007, ekinn 148 
Þ.KM, bensín, 5 gírar, 
dráttarbeisli. 

Verð 1.580.000. 
Rnr.101209.

SUZUKI Swift 
GLX. 
Skr. 06.2013, ekinn 78 
Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. 

Verð 2.080.000. 
Rnr.101238.

SUZUKI Alto GL. 
Skr. 12.2012, ekinn 37 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 1.450.000. 
Rnr.101180.

NISSAN X-Trail 
Elegance. 
Árgerð 2006, ekinn 137 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, 
leður, sóllúga, drát-
tarbeisli. 

Verð 1.380.000. 
Rnr.101266.

SUZUKI Grand 
Vitara Sport. 
Skr. 06.2009, ekinn 81 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 1.980.000. 
Rnr.101249.

VW Polo Trendline. 
Skr. 06.2013, ekinn 62 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 1.690.000. 
Rnr.101251.

   

FORD Focus 
Trend 1,6 
Station
Skr.03.2005, ekinn 
139 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 880.000. 
Nýleg tímareim.
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SUZUKI Grand 
Vitara 
Premium
Skr. 06.2011, ekinn 
46 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 
Verð 4.290.000

SUZUKI Grand 
Vitara XL-7
Skr. 06.2007, ekinn 
95 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, 7 sæta. 
Verð 2.390.000

Gott úrval af notuðum bílum

Komdu og 
skoðaðu úrvalið

SUZUKI Swift 
GL 4x4
Skr. 06.2011, 
ekinn 44 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 2.090.000

TOYOTA  
Avensis Sol
Árgerð 2006, ekinn 
154 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000

SUZUKI Liana 
4x4
Skr. 12.2004, 
ekinn 162 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 790.000

VW Polo 
Comfortline
Skr. 09.2007, 
ekinn 110 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 1.150.000. 
Nýleg tímareim.

NISSAN Pathfinder SE
Skr. 06.2008, ekinn 64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.450.000. 

kr. 3.890.000

Til
bo

ð

SUZUKI SX4 GLX 

Skr. 09.2009, 
ekinn 67 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 

Verð 1.880.000. 

Rnr.100928.

TOYOTA Aygo 

Skr. 03.2008, 
ekinn 33 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar, 
VSK bíll. 

Verð 1.150.000. 

Rnr.100940.

SUZUKI Grand 
Vitara Premium 

Skr. 06.2012,  
ekinn 52 Þ.KM,  
bensín, 5 gírar.  

Verð 3.980.000. 

Rnr.100407.

CHEVROLET 
Aveo LTZ 

Skr. 01.2012, 
ekinn 47 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. 

Verð 2.150.000. 

Rnr.100907.

PORSCHE 
Cayenne 

07.2005, ekinn 118 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur,  
leður, dráttarbeisli o.fl. 

Verð 2.980.000. 

Rnr.100319.

SUZUKI  
Jimny JLX 

Skr. 06.2011, 
ekinn 87 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. 

Verð 2.250.000. 

Rnr.100825.

SUZUKI Grand 
Vitara Premium

Skr. 06.2011, 
ekinn 46 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 

Verð 3.570.000. 

Rnr.100446.

M.BENZ C  
C230 K Coupe 

Árgerð 2004, 
ekinn 84 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur, 
leður, sóllúga o.fl. 

Verð 1.750.000. 

Rnr.100655.

SUZUKI Grand 
Vitara Premium

Skr. 06.2011,  
ekinn 49 Þ.KM,  
bensín, sjálfskiptur.  

Verð 3.680.000. 

Rnr.100663.

SUZUKI 
Splash GLS

Skr. 02.2012, 
ekinn 32 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 

Verð 1.490.000. 

Rnr.100923.

SUZUKI 
Splash GLS 

Skr. 06.2010, 
ekinn 96 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 

Verð 1.190.000. 

Rnr.100915.

SUZUKI 
Kizashi AWD 

Skr. 01.2013, 
ekinn 24 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, leður, sóllúga.

Verð 4.690.000. 

Rnr.100816.

SUZUKI 
Jimny JLX

Skr. 05.2012, 
ekinn 53 Þ.KM,
 bensín, 5 gírar. 

Verð 2.450.000. 

Rnr.100801.

SUZUKI 
Grand Vitara XL-7

Skr. 06.2007, 
ekinn 126 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur,
7 manna. 

Verð 1.850.000. 

Rnr.100103.

SUZUKI Grand  
Vitara Luxury

Skr.06.2009, 
ekinn 100 Þ.KM, dísel, 
5 gírar, leður, sóllúga, 
dráttarbeisli. 

Verð 2.950.000. 

Rnr.100599.

SUZUKI 
Swift GLX 

Skr. 01.2013, 
ekinn 19 Þ.KM, 
wbensín, sjálfskiptur. 

Verð 2.490.000. 

Rnr.100932.

SUZUKI 
Swift GL 4x4 

Skr. 05.2011, 
ekinn 78 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 

Verð 1.850.000. 

Rnr.100917.

SUZUKI 
Swift GL

Skr. 10.2007, 
ekinn 135 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. 

Verð 1.180.000. 

Rnr.100910.

• 

SUZUKI 
Splash GLS
Skr. 06.2010, 
ekinn 96 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 1.190.000. 
Rnr.100915

SUZUKI 
Swift GL 
Skr. 10.2007, 
ekinn 135 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.180.000. 
Rnr.100910

SUZUKI Grand 
Vitara Luxury 
Skr. 06.2009, 
ekinn 100 Þ.KM, 
dísel, 5 gírar, leður, 
sóllúga dráttarbeisli. 
Verð 2.950.000. 
Rnr.100599

SUZUKI Grand 
Vitara XL-7 
Skr. 06.2007, 
ekinn 126 Þ.KM, 
bensín, 
sjálfskiptur, 
7 manna. 
Verð 1.850.000. 
Rnr.100103

SUZUKI Swift 
GL 4x4
Skr. 05.2011, 
ekinn 78 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 1.850.000. 
Rnr.100917

Suzuki bílar hf • Skeifan 17 • 108 Reykjavík
Sími 568 5100 • www.suzuki.is

CHEVROLET 
Aveo LTZ  
Skr. 01.2012, 
ekinn 47 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.150.000. 
Rnr.100907

PORSCHE 
Cayenne
Skr. 07.2005, ekinn 
118 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, leður, 
dráttarbeisli o.fl. 
Verð 2.980.000. 
Rnr.100319

SUZUKI 
Jimny JLX
Skr. 06.2011, 
ekinn 87 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.250.000. 
Rnr.100825

SUZUKI Grand 
Vitara Luxury
Skr. 07.2010, 
ekinn 41 Þ.KM, 
bensín, 
sjálfskiptur, 
leður, sóllúga. 
Verð 3.490.000. 
Rnr.100371

NOTAÐIR BÍLAR

Myndir/páll Þorsteinsson

Fréttablaðið
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BMW Z5 Roadster.

BMW og Toyota hafa í sameiningu 
þróað nýjan sportbíl sem kemur á 
markað árið 2018 og verður smíð-
aður hjá austurríska framleiðand-
anum Magna Steyr í Graz. Hjá 
BMW fær þessi nýi bíll líklega 
nafnið BMW Z5 og hjá Toyota  
fær hann hugsanlega nafnið To-
yota Supra. Gert er ráð fyrir því 
að Magna Steyr smíði 60.000 ein-
tök af þessum bílum á ári. 

Magna Steyr hefur að undan-
förnu smíðað Mini Paceman og 
Mini Countryman fyrir BMW í 
Graz en BMW á Mini-bílamerkið. 
Smíði beggja þessara bíla verður 
hætt hjá Magna Steyr þegar smíði 
nýja sportbílsins hefst. Fram-
leiðslu Paceman verður alfarið 
hætt en smíði Countryman mun 
flytjast til Hollands þar sem nú 
þegar er smíðaður Mini hatchback.

BMW hefur verið með Z4-
sportbílinn í sölu frá árinu 2009, 
en hinn nýi Z5 mun leysa hann af 
hólmi.

Lítil sala í tveggja sæta sportbílum
Sala Z4 féll um 47% á fyrsta fjórð-
ungi þessa árs og sala hans nemur 
aðeins 0,3% af heildarsölu BMW. 
Vonir BMW standa til að nýr Z5 
geri betur. Tveggja sæta Roads-
ter-bílar seljast reyndar mjög illa 
um heim allan um þessar mund-
ir og sala slíkra bíla telur lítið í 
heildarsölunni. Því má segja að 
framleiðsla þessa nýja sportbíls 
BMW og Toyota sé miklu fremur 
til að halda uppi ímynd fyrirtækj-
anna en til hagnaðarsköpunar.

Magna Steyr hefur löngum 
sérhæft sig í smíði bíla sem selj-
ast í fáum eintökum en eru sér-
stakir og mjög margir blæjubíl-
ar hafa verið smíðaðir þar gegn-
um tíðina. Magna Steyr smíðar 
einnig Mercedes G-Class jeppann 
(Geländerwagen) fyrir Merce-
des Benz. Á síðasta ári framleiddi 
Magna Steyr 103.904 bíla en árið 
2018 verður framleiðslan komin 
upp í 200.000 bíla.

Sportbíll BMW og Toyota 
smíðaður hjá Magna Steyr

Það er alls ekki leiðinlegt að þeys-
ast um fagurt Suðurlandið í frá-
bæru veðri eins og var síðastliðinn 
föstudag. Það er þó enn þá betra 
ef bílakosturinn til slíks er góður. 
Lexus á Íslandi efndi til reynslu-
aksturs á öllum sínum sölubíl-
um í síðustu viku og bauð blaða-
mönnum að reyna alla lúxusbíl-
ana. Í flotanum voru bílarnir IS 
300h, RC 300h, GS 450h, RX 450h 
og tvær útfærslur jepplingsins 
NX. Þarna fara einstakir lúxusbíl-
ar með krafta í kögglum. Ekið var 
til Nesjavalla frá Lexus í Kauptúni 
og þar skipt um bíla svo allir þátt-
takendur gætu prófað alla bílana. 
Aftur var skipt við Peningagjá á 
Þingvöllum, því næst í Þrastar-
lundi, svo við Rauða húsið á Eyrar-
bakka og loks við hverina í Krýsu-
vík. Með því gátu allir prófað 
þessar skruggukerrur.

Brjálaður kvartmíluakstur
Endað var svo á því að koma við 
á Kvartmílubrautinni og þar tók 
Kristján Einar Kristjánsson, fyrr-
verandi Formúlu 3 ökumaður, við 
stýrinu og sýndi hvernig átti að 
aka besta ökutækinu, Lexus RC 
300h bílnum á braut. Þar supu allir 
þátttakendur hveljur við brjálaðan 
akstur Kristjáns, sem og getu bíls-
ins til þessa aksturs. Þar sannað-
ist hversu gríðargott ökutæki bíll-
inn er og fullyrti Kristján að það 
þyrfti það allra besta frá Porsche 
til að jafna akstursgetu þessa 
magnaða bíls. Flestar beygjur á 
breyttri og frábærri akstursbraut-

inni í Kapelluhrauni voru teknar 
á hlið og enginn blaðamannanna 
hefði þorað að aka brautina á þann 
hátt sem Kristján gerði og víst 
er að enginn hefði heldur þorað 
að bremsa eins seint fyrir beygj-
urnar. Farþegar komu titrandi en 
glaðir út úr bíl Kristjáns þennan 
daginn.

Lexus RC 300h notið alla helgina
Lexus endaði svo á því að bjóða 
öllum þátttakendum að hafa hver 
sinn bílinn úr þessum flota alla 
helgina og var undirritaður svo 
heppinn að fá Lexus RC 300h bíl-
inn til afnota og var hann svo 
sannarlega notaður. Hann fékk 
áfram að þeysast um Suðurland-
ið báða helgardagana og fékk að 
leika túrista í eigin landi með allri 
þeirri fegurð sem þar leynist. Ekki 
fór þó hjá því að mesta fegurðin 

leyndist í bílnum sjálfum og víst 
er að margir sem hann litu á þess-
ari ferð sneru sig næstum úr háls-
liðnum við að horfa á eftir bíln-
um, svo mikla athygli vakti hann. 
Það sem þeir gátu þó ekki notið 
var akstursánægjan sem hann 
býður upp á en þessi bíll liggur 
eins og klessa á veginum og óhætt 
er að fara hringtorgin á honum 
svo til án þess að hægja ferðina. 
Einhvern veginn í áranum hefur 
Lexus tekist að líma framenda 
þessa bíls við veginn og þar fer 
heldur enginn letingi með sín 223 
hestöfl og Hybrid-kerfi. Miðað við 
gæði er bíllinn á hófstilltu verði, 
eða á ríflega 10 milljónir króna og 
systurbíll hans, með sömu drifrás, 
Lexus IS 300h er einkar hóflega 
verðlagður á 6,4 milljónir króna. 
Mæla má sannarlega með þeim 
báðum.

Lexus-fLotinn fríði 
tekinn tiL kostanna
Lexus bauð til reynsluaksturs á öllum sínum sölubílum. 

Lexus lestin á leið um Þingvelli. Mynd/Lexus

REYKJAVÍK
MOTOR CENTER

Íslenska mótorhjólabúðin

BOLHOLT 4 • 105 REYKJAVIK • SÍMI 510 9090 • www.rmc.is

SUMARIÐ ER TÍMINN
Upplifðu frelsið

BMW
Motorrad
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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

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Renault Captur
Dísil, sjálfskiptur
Eyðsla 3,8 l/100 km*

Verð: 3.690.000 kr.
Verð á mánuði 56.570 kr.**

Fleiri útgáfur í boði.
Nánari upplýsingar á Renault.is

Renault Kadjar 2wd
Dísil, sjálfskiptur
Eyðsla 3,8 l/100 km*

Verð : 4.390.000 kr.
Verð á mánuði 67.278 kr.**

Fleiri útgáfur í boði.
Nánari upplýsingar á Renault.is

Hefur þú kynnt þér Captur eða Kadjar frá Renault? Tveir spennandi kostir sem eru hlaðnir 
staðalbúnaði, 5 stjörnu öryggi og þekktir fyrir þægindi, tæknibúnað og frábært verð. Renault 
Captur er snaggaralegur bíll í millistærð með hátt undir lægsta punkt, frábær í akstri og fæst í 
mörgum litaútfærslum. Renault Kadjar er glæsilegur sportjeppi sem fæst bæði með framhjóladrifi 
eða öflugu fjórhjóladrifi. Kadjar er rúmgóður og einstaklega vel hannaður.
Og að sjálfsögðu er sparneytnin í fyrirrúmi í öllum Renault bifreiðum.
Þú kemst einfaldlega lengra á Renault.

VERIÐ VELKOMIN AÐ REYNSLUAKA 
NÝJUM RENAULT Í DAG.

GULLFALLEGIR
CAPTUR OG KADJAR

**Mánaðarlegar afborganir í 84 mánuði samkvæmt fjármögnunar reiknivél 
á Lykill.is. Verð og afborganir geta breyst án fyrirvara.

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“



Volkswagen Tiguan jepplingur-
inn kom fyrst á markað árið 2007 
og því kominn tími á nýja kynslóð 
bílsins. Alls hafa selst 2,8 milljón-
ir Tiguan-bíla og því greinilega 
um vel heppnaðan bíl að ræða. 
Þessi fjöldi bíla myndi þekja 3.000 
fótboltavelli ef þær stæðu þétt 
saman. Hann er nú seldur í 170 
löndum og því mikill alheimsbíll, 
enda sölunet Volkswagen afar 
þétt. Athyglisvert er að 60% þess-
ara 2,8 milljóna bíla hafa verið 
seldir í Evrópu og 25% þeirra í 
heimalandinu Þýskalandi. 

Útlitslega hefur Tiguan breyst 
mikið og það til góðs. Hann er 
með mun hvassari línum, rétt 
eins og margir af nýju bílun-
um úr stóru Volkswagen-bíla-
fjölskyldunni og má nefna nýja 
bíla Skoda því til sönnunar. Tigu-
an mun bæði bjóðast með fjór-
hjóladrifi og framhjóladrifi og í 
ýmsum útfærslum hvað innrétt-
ingu og búnað varðar. Sem fyrr 
sér Volkswagen til þess að bíllinn 
fáist í útfærslu sem hentar kröf-
um allra en talsvert verðbil er á 
milli þeirra.

Lengist um 6 cm  
en léttist um 82 kg
Nýr Tiguan hefur stækkað, er nú 
6 sentimetrum lengri, 3 cm lengri 
milli hjóla, en 3 mm lægri og því 
sportlegri fyrir vikið. Skottrým-
ið hefur aukist talsvert með leng-
ingunni, eða um 50 lítra og er nú 
520 lítra. Aftursætisrými er nú 
stærra og fótarými betra og aft-
ursætin nú á brautum og ef þau 
eru sett fram í fremstu stöðu 
stækkar skottrýmið í 615 lítra. 
Aftursætin geta færst fram og 
aftur um heila 18 cm. 

Þrátt fyrir stækkunina hefur 
Tiguan lést um 82 kíló, en miðað 
við stækkun bílsins og aukinn 
búnað hefði bíllinn átt að þyngj-
ast um 66 kíló. Lækkun skott ops 
uppá 5 cm auðveldar hleðslu hans 
og 7% stækkun skott opsins hjálp-
ar ennfremur til.

Fullfær um að kljást við torfærur
Á Íslandi er Tiguan í boði með 
150 hestafla 2,0 lítra dísilvél og 
150 hestafla 1,4 lítra bensínvél, en 
einnig verður hægt að sérpanta 
bílinn með 190 hestafla bensínvél. 
Dísilvélin er mjög sparneytin og 
eyðir aðeins 5,6 lítrum í blönduð-
um akstri og sú eyðsla sannaðist í 
reynsluakstrinum sem fór fram í 
Berlín og nágrenni. 

Bíllinn var einnig reyndur 
á sérútbúinni þrautabraut þar 
sem torfærugeta hans kom í ljós. 
Þar reyndist hann fullfær um að 
klífa brekkur með allt að 50% 
halla, eiga við mikinn hliðar-
halla og talsverða ófærð. Óhætt 
er að segja að íslenskir kaupend-
ur Tiguan geti treyst á þennan bíl 
til að skila sér á áfangastað þrátt 
fyrir að ýmsum hindrunum sé 
mætt á leiðinni. 

Aðaltilgangurinn með smíði 
jepplinga er að þeir séu þægi-
legir, nytsamlegir og auðvelt að 
umgangast þá. Þeir eru því ekki 
beinlínis hugsaðir fyrir afburða 
aksturshæfni en sem jeppling-
ur er þessi bíll þó býsna nálægt 
því þótt hann eigi nokkuð í land 
í samanburði við afburða akst-
ursbíl eins og Volks wagen Passat 
sem ræður við talsvert snarpari 
akstur. Þannig er þessi bíll alls 
ekki hugsaður og bara hæð hans 
á vegi kemur í veg fyrir að aka 

megi honum eins og pönnuköku-
liggjandi fólksbíl.

Gæti klórað í lúxusjepplingaflokkinn
Þó svo að Tiguan muni að mestu 
keppa við jepplinga eins og Mazda 
CX-5, Ford Kuga, Nissan Qashqai  
og Renault Kadjar þá er ekki fjarri 
því að hann muni einnig keppa um 
hyllina við lúxusbíla eins og Audi 
Q3 og BMW X-1 og er það vegna 
þess hve bíllinn er vel útbúinn og 
innréttingin er orðin lúxusleg. 

Óhætt er að segja að Tigu-
an komi afar vel búinn, meira að 
segja í grunnútfærslunni. Hann 

kemur á ferlega flottum 17 tommu 
álfelgum, er með akreina vara, 
nálgunarvara að framan og aftan, 
halogen-aðalljósum, 8 hátalara 
hljóðkerfi sem svínvirkar, stórum 
og flottum upplýsingaskjá með af-
burða upplausn, leðurklæddu að-
gerðastýri og þokuljósum með 
beygju stýringu, svo eitthvað af 
góðgætinu sé nefnt.

Á samkeppnishæfu verði
Verðið á Tiguan hækkar á milli 
kynslóða, en hann fæst ódýrastur 
frá 5.390.000 kr. með litlu bensín-
vélinni og dýrastur í Highline út-

færslu á 6.890.000 kr. og er þar 
um nokkuð hátt verð að ræða. Svo 
samkeppnisbílar séu bornir saman 
má nefna að Mazda CX-5 kostar 
frá 5.490.000 kr. og þá fjórhjóla-
drifinn, Ford Kuga einnig fjór-
hjóladrifinn frá 5.490.000 kr. og 
Nissan Quashqai frá 3.990.000 kr. 
með framhjóladrifi en aðeins 110 
hestafla dísilvél. Það má því segja 
að nýr Tiguan sé á mjög svo sam-
keppnishæfu verði.

Volks wagen Tiguan verður 
seinna á þessu ári í boði sem ten-
giltvinnbíll og er þar örugglega 
um áhugaverðan kost að ræða.

2,0 l dísilvél  

með forþjöppu, 150 hestöfl

Framhjóladrif
eyðsla 5,6 l./100 km í bl. akstri
mengun 147 g/km CO2

hröðun 9,3 sek.
hámarkshraði 200 km/klst
verð 5.890.000 kr.
umboð Hekla

l Útlit
l Pláss
l Staðalbúnaður

l  Slæleg einkunn  
í öryggisprófunum

Volkswagen 
Tiguan

VoLkswaGen TiGuan
Finnur Thorlacius  reynsluekur 

Tígrisdýrið skipTir um ham og sTækkar
Tiguan kemur nú af annarri kynslóð með skarpari línum og stórauknum búnaði. Hefur stækkað milli 
kynslóða og er ákaflega rúmur að innan og með mun stærra farangursrými. Hefur samt lést um 82 kíló.

LaGLeG 
innréTTinG 
eins og ávallt á 
reyndar við um 
bíla Volkswagen

TorFærur 
reyndust henta 
Tiguan vel og þar 
sýndi hann flott 
tilþrif

sTórT skoTT 
Bíllinn hefur 
stækkað og 
skottið rúmar 50 
lítrum meira

Bílar
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Fjórhjóladrifin skemmtun!

Bílabúð Benna kynnir sportjeppann Tivoli, nýjasta smellinn frá bílaframleiðandanum 
SsangYong í Suður-Kóreu. Sportjeppinn Tivoli er allt í senn, flottur, ríkulega búinn, 
fjórhjóladrifinn og einstaklega lipur í akstri. Tivoli er fyrir þá kröfuhörðu sem kunna 
að meta stílhreina hönnun, gegnheil gæði og frábært verð.

4WD – 50/50 skipt4WD – læst

Reykjavík
Tangarhöfða 8 
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9 
Sími: 420 3330

Opnunartímar
Virka daga frá 9:00 til 18:00
Laugardaga frá 12:00 til 16:00 

Kíktu í heimsókn á benni.is. Verið velkomin í reynsluakstur.

•  Fjórhjóladrifinn! 

•  Sjálfskiptur!

•  Ríkulega búinn!

•  Frábært verð!



Myndir hafa náðst af prófunum á Porsche-bíl með fjórum hurðum sem 
er miklu minni en Porsche Panamera, eini fólksbíll Porsche í dag með 
fjórum hurðum. Einhverjir hafa giskað á að þarna fari coupe-útgáfa 
af Porsche Panamera með sama undirvagni en aðrir telja að þar fari 
glænýr bíll með nýjum undirvagni. Útlit bílsins staðsetur hann einhvers 
staðar á milli Porsche 911 og Porsche Panamera. Porsche hefur ekkert 
látið uppi um þennan bíl. Bíll af þessari stærð með pláss fyrir 4 farþega 
ætti að eiga vænan kaupendahóp þar sem margir sem hugsað geta sér 
bíl með akstursgetu Porsche-bíla hafa ekki keypt sér Porsche 911, Por-
sche  Boxster  eða Cayman vegna þess að þeir rúma aðeins tvo farþega. 
Því kæmi þessi útfærsla bíls frá Porsche ekki mikið á óvart.

Er Porsche að framleiða 
„baby“-Panamera? 

Rúmlega sex hundruð manns 
tóku þátt í EM-reynsluakstursleik 
Hyundai í Garðabæ sem stóð yfir 
frá byrjun apríl til maíloka. Í leik-
num áttu hinir áhugasömu þess 
kost að vinna ferð fyrir tvo með 
öllu á leik Íslands og Ungver-
jalands á EM í Frakklandi þann 
18. júní. Lokahnykkurinn í leikn-
um var tekinn síðustu helgina 
í maí með grilli og gosveislu og 
þann 1. júní voru tvö nöfn dregin 
úr pottinum. Vinnings hafar 
eru Hilmar Guðbjörnsson og 
Krystian Sikora sem báðir hlutu 
að launum ferð fyrir tvo ásamt 
hótelgistingu, hátíðarkvöldverði, 
rútuferðum með farastjórn til og 
frá flugvelli og hóteli og auðvitað 
miðum á leikinn sem fram fer 
í Marseille. Um sannkallaða 
þjóðhátíðarferð verður að ræða 
þar sem stór hópur Íslendinga 
ætlar að bregða sér utan til að 
sjá leikinn.

Yfir 600 manns 
komu  
og prófuðu 
Hyundai

Hin sameiginlega aflrás í fjór-
hjóladrifna sportbílnum BMW 
i8 sem búinn er tveimur aflgjöf-
um, bensínvél og rafmótor, var 
verðlaunuð í vikunni þegar hún var 
kjörin vél ársins 2016 (Internation-
al Engine of the Year) í þeim flokki 
þar sem keppa vélar frá 1,4-1,8 
lítra að stærð. Verðlaunin eru enn 
ein staðfesting tæknilegrar getu 
Efficient Dynamics-vélatækninnar 
frá BMW sem kynnt var fyrst árið 
2007, en hún leggur höfuðáherslu 
á akstursánægju og afköst en um 
leið lágmörkun eldsneytiseyðslu 
og útblásturs.

Aflið 362 hö en eyðslan 2,1 lítri
Aflrás Plug-in Hybrid-kerfisins 
í BMW i8 samanstendur af 131 
hest afls rafmótor sem knýr 
framhjólin á móti þriggja strokka 
231 hestafls bensínvél með 
tvöfaldri forþjöppu sem knýr 
afturhjólin. Saman skila vélarnar 
362 hest öflum, þar af 154 á hvern 
bensínlítra sem eru einstök afköst 
í flokki sportbíla. Hröðun i8 í 100 
km/klst. er aðeins 4,4 sekúndur. 
Eldsneytis eyðslan er að meðal-
tali 2,1 lítri á hverja 100 km og 
CO2 útblástur 49 g/km. BMW i8 
er einn léttasti sportbíll í heimi, 
aðeins 1.490 kg, og að stórum 
hluta smíðaður úr koltrefjum 
og áli ásamt fjölmörg um um-
hverfisvænum efnum og nýjum 
tæknilausnum í samræmi við 
umhverfisstefnu BMW.

Aflrás BMW i8 
hlaut titilinn „Vél 
ársins 2016“

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

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

HVAÐ Á C4 CACTUS  
SAMEIGINLEGT  
MEÐ KAKTUSUM?

VERÐ FRÁ  

2.690.000KR.
STÓRGLÆSILEGUR  

300.000KR.
KAUPAUKI FYLGIR MEÐ  
Í TAKMARKAÐAN TÍMA 

NÝTTU TÆKIFÆRIÐ

CITROËN  

C4  
CACTUS

Kaktusar eru harðgerðir, lifa á nánast engu og verja sig á snjallan hátt. Það sama á við um Citroën C4 Cactus. Veldu hagnýta 
hönnun, sparneytni og lágan rekstrarkostnað. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag. 

Citroën C4 Cactus er fáanlegur með BlueHdi dísilvél eða nýrri PureTech bensínvél sem nýverið hlaut eftirsótta titilinn vél ársins 
(International Engine of the Year). Báðar vélarnar sameina frábæra frammistöðu, lága eyðslu og litla koltvísýringslosun. 

Citroën C4 Cactus hefur slegið í gegn um allan heim. Glæsilegur kaupauki fylgir með tímabundið. Tryggðu þér eintak.

citroen.is

Komdu í reynsluakstur

Citroen_Cactus_meðCactusum_R_5x38_20160524_END.indd   1 24.5.2016   09:11:46

Bílar
Fréttablaðið
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Fallegur audi
AUDI A4 2.0tdi at. Árg.2012, ek. 
69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.790.000. Rnr.213856. Bíllinn er á 
staðnum Núpalind 1 Netbílar

Klár Fyrir Bíladaga
BMW Z3 roadster m-útlit. Árgerð 1998, 
ekinn 130 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.112853. Möguleiki 
á kortaláni í 36 mánuði Bíllinn er á 
staðnum Núpalind 1 Netbílar

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi, 

201 Kópavogur
Sími: 588 5300

http://www.netbilar.is

Hobby 560 CFE, 5/2015, Þetta hús 
er með fortjaldi, markísu, leðri, 
gólfhita, rafmagns og gas ultra heat 
kerfi, auka vatnstank, auka rafgeymir 
, sjónvarpsloftnet, sjónvarpsarmur, 
grjótgrind, rafmagnshiti, sólarsella, 
sjálfvirkur gasskiptir, upphækkað.
Nýtt kostar húsið 5.600.000 plús 
1,600.000 í aukahluti samtals nýtt 
7.200.000. Húsið er notað tvisvar er 
sem nýtt og er í ábyrgð. Skyggni ZIP 
Polar 450 Medium Deluxe er skyggni 
með árendu fortjaldi sem er glænýtt 
ennþá í kassanum ( húsið getur selst 
án fortjalds), tilboðsverð 5990 þús, er 
á staðnum, raðnr 152274

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

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 HÚsBíll!!!
FIAT LAGAN 410 árg. 2003 ek. 68 
Þkm, 5 gíra, Diesel, með öllum 
græjum, mjög gott eintak, tilboðsverð 
2990 Þús GSM 893-9500

Útsala Útsala Útsala !
MMC OUTLANDER árg. 2005 ek. 
165 þkm, 5 gíra, álfelgur, krókur ofl, 
tilboðsverð 490 þús, möguleiki á 
100% vísaláni, gsm 893-9500

tilBOðsVerð disel VX !
TOYOTA LANDC 150 VX árg. 2011 
ek. 78 Þkm, Sjálfsk, leður, topplúga, 
glugga og húddhlíf, motta í skotti, 
supereintak, tilboðsverð 6.980.000.- 
GSM 893-9500

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

SUBARU Xv 2.0i. Árgerð 2015, ekinn 
65 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Rnr.120256.

MMC L200. Árgerð 2008, ekinn 195 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
Rnr.221491.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Landcruser 120. Árg. 2005, 
35” breittur, dökkblár ek. 126þús Verð 
3.700.000. Er staðsettur á Akureyri. 
Uppl. í s. 862-0766

M benz. Diesel. 2010 árg. 2.790.000. 
Ekinn 170þ.km. Heilsársdekk. Ekkert 
áhvílandi. Uppl. í síma: 7817200

MitsuBisHi MOnterO ‘05, 
4X4 til sölu

Ameríska týpan af Pajero. Sjálfskiptur, 
leðursæti, sóllúga, dráttarkrókur. Ek. 
147 þús mílur. Ásett verð 1.395 þús.kr. 
Nánari uppl. í 852 1907

 Bílar óskast

Bíll ósKast á 25-250ÞÚs.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

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

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

3 h/b t
Nýskráður 5/2008, ekinn 105 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.450.000

Forester
Nýskráður 4/2005, ekinn 159 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.190.000 Tilboð kr. 750.000

107 Trendy 1.4HDi
Nýskráður 4/2008, ekinn 82 þús.km.,  

dísel, 5 gírar.

Verð kr. 850.000

CR-V Executive dísil
Nýskráður 9/2014, ekinn 133 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.990.000

Civic Elegance
Nýskráður 10/2015, ekinn 4 þús.km., bensín,  

sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 3.750.000 Tilboð kr. 3.550.000

2008 Active Sky
Nýskráður 8/2015, sýningarbíll frá umboði, 

 bensín, 5 gírar.

Verð kr. 3.395.000 Tilboð kr. 2.690.000

Qashqai
Nýskráður 5/2012, ekinn 119 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

Jazz LS 1,4i
Nýskráður 6/2006, ekinn 108 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 890.000

MAZDA

SUBARU

PEUGEOT

HONDA

HONDA

PEUGEOT

NISSAN

HONDA

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Laugardaga milli 

kl. 12:00 og 16:00

BÍLL DAGSINS Tilboð kr. 

900.000PEUGEOT 407 SR 2.0 HDi
Nýskráður 1/2007, ekinn 180 Þús.km., dísel,  

sjálfskiptur.  Verð kr. 1.350.000

Nýr 

bíl
l!
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Bjargvættur

 

Tilboð
frá kr34.900

300 mm

Rakamælir

Iðnaðarviftur

 

Blikktengi

Tilboð
kr4.990

Þakblásarar Færanleg
loftkæling

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír

Rakatæki

Tilboð
frá kr1.450

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  ∑  www.ishusid.is

Hljóðlátar viftur

Veggblásari
Öflugir útiblásarar

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr17.990

Svissnesk

Skítalyktareyðir

Tilboð
frá kr23.990

Loftviftur

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig úrval af notuðum sláttuvélum. 
Vélverk JS S. 554 0661. www.
velaverkjs.is

GARÐAUMSJóN
Sláttur fyrir húsfélög og einstaklinga. 
Almenn garðvinna. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 6981215

 Bókhald

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

w Málarar

ReGNBoGALItIR
Þakmálun, útimálun, múrviðgerðir. 
Innimálun, spörtlun, viðhaldsþjónusta. 
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska. 
S.891 9890 malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

 Húsaviðhald

HúSASMíÐAMeIStARI
Er að bæta við verkefnum fyrir 
sumarið. www.smidaland.is

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

Símaspá, spái í spil, ræð drauma. 
Tímapantanir. S. 891 8727 Stella.

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 til sölu

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

 til sölu
 

 óskast keypt

kAUPUM GULL - JóN & 
óSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Verslun

NÝ SeNDING koMIN!
WE-VIBE 4 - Unaðstæki ársins 
fyrir pör mörg ár í röð. Viamax 
fullnægingarkremið sem virkar, 50 
Shades of Grey vörurnar og allt 
það vinsælasta í dag. Millifærsla, 
greiðslukort og netgíró.Sendum um 
allt land www.hush.is

HEILSA

 Nudd

tANtRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSkeIÐ
Lærðu að sigla seglskútu. Námskeið 
fyrir börn og fullorðna. Siglingafélag 
Reykjavíkur - www.brokey.is - 895 1551

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gott herbergi til leigu í Kópavogi. 
Uppl. í síma. 899 7587.

 Húsnæði óskast

“StRAX”
Óska eftir 2-3ja herb. íbúð til leigu. 
Íbúð á góðum kjörum með garði 
eða sólríkum svölum. Framtíðarleiga, 
vantar fyrir mánaðamótin júlí. Uppl. í 
s. 663 7569

 Geymsluhúsnæði

SUMARtILBoÐ
á geymsluplássi. Sækjum og sendum. 
geymslulausnir.is s:615-5005
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ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Úthlíð 12. 3ja herbergja- sérinngangur.

Hlíðarás 1B – Mosfellsbæ. Neðri sérhæð.

Björt 99,2 fm. íbúð á jarðhæð að meðtöldum tveimur sér geymslum í 
Hlíðunum. Húsið var allt steinað upp á nýtt að utan árið 2014. Þá var 
einnig skipt um hluta af gluggum og nánast allt gler í íbúðinni. Fal-
legur bogadreginn gluggi í stofu. Sérinngangur er í íbúðina.   
Verð 34,9 millj. Verið velkomin.

Hlíðarás 1B – Mosfellsbæ. Neðri sérhæð.

Glæsileg og mikið endurnýjuð 139,8 fm. neðri sérhæð með suðvestur 
verönd, sér bílastæði á lóð og bílskúrsrétti. Björt og rúmgóð stofa. 
Þrjú herbergi. Að innan er íbúðin mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, 
baðherbergi, gólfefni, raflagnir o.fl. Útidyrahurð eru ný. Hiti er í 
útitröppum og stétt fyrir framan hæð. Göngustígar liggja bæði inn 
Mosfellsdal og niður í Álafosskvos. Stutt er í Varmárskóla.  
Verð 39,7 millj. Verið velkomin.

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

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

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Viltu verða góður stjórnandi?

Verk- og stjórnendanám er �arnám fyrir starfandi 
og verðandi millistjórnendur í framleiðslu- og 
þjónustufyrirtækjum.

Markmiðið er að gefa þátttakendum tækifæri á 
að stunda stjórnendanám á sínum forsendum,  
auka faglega og hagnýta þekkingu á 
mannauðsstjórnun með því að e�a þekkingu, 
leikni og hæfni.

Ég – Verkstjórinn / millistjórnandinn (Lota 1) 
hefst 22. september 2016.

Aðilar að VSSÍ geta sótt um styrk í menntasjóð 
VSSÍ og SA fyrir allt að 80% af námskeiðsgjaldi.  
Umsóknareyðublöð eru á www.vssi.is

Nánari upplýsingar veitir Kristján Óskarsson, 
kro@nmi.is 

Sótt er um á vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, 
www.nmi.is

Starfsmenntasjóður 
SA og VSSÍ

Vísir hf óskar eftir að ráða 
vélavörð á Kristínu Gk 457

Kristín er línuveiðiskip 
með beitningarvél. 

Nánari upplýsingar gefur skipstjóri í 
síma 856 5730 eða á heimasíðu Vísis 

www.visirhf.is

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 7. JÚNÍ MILLI 17.00 - 17.30.
Vorum að fá góða 4-5 herb. Endaíbúð á 2. Hæð í fjölbýlsihúsi fyrir 60 
ára og eldri. Lyfta og sérmerkt stæði í bílageymslu. Innangent úr lyftu 
í bílageymslu. Íbuðin er laus við kaupsamning. 

Miðleiti 5
Ingileifur Einarsson  - Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

SMIÐIR ÓSKAST
Uppsláttagengi óskast til vinnu 4-5 saman í holli.

Mikil mælingarvinna í boði á höfðuborgarsvæðinu.

Einnig vantar smiði í innanhúsfrágang í Norðurturni o.fl.

Upplýsingar veitir Gunnar í síma  
693-7310 eða  gunnar@bygg.is

 Geymsluhúsnæði

FyRStI MÁNUÐUR FRíR 
 www.GeyMSLAeItt.IS

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

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 25% 
afsláttur. www.geymslur.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

StARFSMAÐUR óSkASt
Duglegur og lagtækur 

starfsmaður óskast fyrir 
vélsmiðju í sumarafleysingar. Góð 

laun í boði.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is ásamt 
símanúmeri og upplýsingar 

merkt:”Vélaverkstæði”

Zinkstöðin óskar eftir starfskrafti til 
framtíðarstarfa við málmhúðun og 
annað tilfallandi. Viðkomandi þarf að 
vera orðinn 18 ára. Uppl. í s. 896-5759

HóteL HeIÐMöRk 
öGURHvARFI 4, kópAv.

óskar eftir starfsfólki við þrif og 
frágang á hótelherbergjum. Uppl. í s. 
898 7510

 Atvinna óskast

vANtAR ÞIG SMIÐI, 
MúRARA, MÁLARA eÐA 
JÁRNAbINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 775-7373

TILKYNNINGAR

 tapað - Fundið

Gári tapaðist í Bökkunum í Breiðholti, 
laugardaginn 4.6. Fundarlaun. Uppl. 
8625721

2.990 KR.*
ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

ENDALAUS
GSM 

1817 365.is

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer.  Nánari upplýsingar á 365.is

rafvirkja- 
s veinar
ÓskasT

Við Viljum ráða rafVirkjasVeina til  
starfa á höfuðborgarsVæðinu.
umsóknir sendist á póstfangið  
arvirkinn@arvirkinn.is



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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Niels P. Sigurðsson
fv. sendiherra,

lést á Lóulundi, Hrafnistu í Boðaþingi, 
Kópavogi, föstudaginn 3. júní.

Rafn A. Sigurðsson og Anna Júlíana Sveinsdóttir
Karitas Sigurðsson og Alexander Mitrogogos

Sigurður B. Sigurðsson og Viky Figueras-Dotti
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir okkar,  
mágur og frændi,

Arnfinnur Unnar Jónsson
fyrrverandi skólastjóri, 

Stóragerði 10, Reykjavík,
andaðist 3. júní á líknardeild 

Landspítalans.

Jarðarförin fer fram frá Seljakirkju  
mánudaginn 13. júní kl. 13.

Jón Ragnar Jónsson Birna Þorvaldsdóttir
Ingólfur Jónsson Dagný Guðmundsdóttir
Friðrik J. Klausen Aðalheiður Gréta Guðmund sdóttir

og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Margrét Ásgeirsdóttir
Sóltúni 2,

lést þann 29. maí síðastliðinn.

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Áslaug Ösp Aðalsteinsdóttir Kári Jón Halldórsson
Guðný Þöll Aðalsteinsdóttir Óttar Felix Hauksson
Steingrímur Laurentz Steingrímsson
Jón Jón Steingrímsson
Halldóra M. Steingrímsdóttir Snorri Ingvarsson

börn og barnabörn.

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

Rafn Gestsson
fv. bankafulltrúi, 

Árskógum 8,
(áður Háaleitisbraut 28), Reykjavík, 

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 4. júní. 
Jarðarför auglýst síðar.

Helga Guðrún Helgadóttir
Lára S. Rafnsdóttir Jóhannes Atlason
Theodóra Guðrún Rafnsdóttir
Hlöðver Örn Rafnsson Sigríður Sverrisdóttir
Högni Rafnsson Antonia Gutes Turu

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku pabbi okkar, tengdapabbi,  
afi og langafi,

Guðmundur St. Jacobsen
ketil- og plötusmiður,

lést á Öldrunarheimilinu  
Lögmannshlíð 27. maí.

Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk í Melgerði fyrir góða 
umönnun. Þökkum auðsýnda samúð.

Karl J. Guðmundsson Lilja Stefánsdóttir
María S. Guðmundsdóttir Njáll Kjartansson
Brynjar St. Jacobsen Anna J. Benjamínsdóttir
Elfa K. Guðmundsdóttir Steinþór Steinþórsson

afa- og langafabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Lillian Kristín Andrésson

Bakkatjörn 3, Selfossi,
lést föstudaginn 3. júní.

Útförin fer fram frá Selfosskirkju 
föstudaginn 10. júní kl. 11.00.

Sverrir Andrésson, börn, tengdabörn,  
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna andláts  
og útfarar elskulegrar eiginkonu 
minnar, móður, tengdamóður,  
ömmu, langömmu og systur,
Jónu Gunnarsdóttur

Baugholti 12, Reykjanesbæ.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Hrafnistu í 
Reykjanesbæ, HSS og Selsins sem sinntu henni af  

einstakri hlýju og alúð í veikindum hennar.

Minning hennar er ljósið í lífi okkar.

Gunnar V. Kristjánsson
G. Hulda Gunnarsdóttir Thor Sverrisson
Einar P. Gunnarsson Þorbjörg R. Óskarsdóttir
D. Linda Gunnarsdóttir Jón Kr. Magnússon

ömmu- og langömmubörn
Óskar Gunnarsson Sólrún Mary Vest Joensen

Maðurinn minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Skúli Halldórsson 
framhaldskólakennari,  
Baugstjörn 21, Selfossi,

varð bráðkvaddur þann 31. maí.

Útförin fer fram frá Selfosskirkju 9. júní kl. 14.00.

Magnea Kristmundsdóttir
Geir Guðjónsson Margrét Rúnarsdóttir
Stefnir Skúlason Margrét Hauksdóttir
Halldór Skúlason Sigþrúður Loftsdóttir
Ingi Skúlason Erla Huld Viðarsdóttir

og barnabörn.

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Hinsti vilji
Hver er vilji þinn varðandi skipulag og fyrirkomu-
lag útfarar, þ.e. hinsti vilji. Við bjóðum þér til  
samtals um það sem er þér mikilvægast við  
lífslok þín. Viljayfirlýsing þín verður eftirlifendum 
mikilvægt leiðarljós. Samtalið og varðveisla  
upplýsinga er þér að kostnaðarlausu. 

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Elín Sigrún Jónsdóttir,  
lögfræðingur

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Birna Jónasdóttir segir landsmótið gríðarlega skemmtilegt.  MYND/GÚSTI.

Nú er hægt að skrá sig á landsmót 
UMFÍ fyrir fimmtíu ára og eldri. Mótið 
verður sett á Silfurtorgi á Ísafirði 
10. júní. Eins og síðustu ár er búist við 
miklum fjölda fólks á landsmótið, en 
meðal annars verður keppt í stígvéla-
kasti, pönnukökubakstri, sundi, frjáls-
um íþróttum, skák, strandblaki og 
skotfimi. Mótið sem var fyrst haldið 
árið 2011 nýtur mikilla vinsælda og nú 
þegar hefur fjöldi þátttakenda skráð 
sig og sumar keppnisgreinar fyllst.

Birna Jónasdóttir landsmótsstjóri 
segir þó enn laust í ýmsar skemmti-
legar greinar á borð við badminton, 
körfubolta, strandblak og þríþraut.

Á síðasta ári tók á fjórða hundrað 
keppenda þátt, en nú þegar hafa yfir 
270 manns skráð sig á mótið í ár.

Birna segir mikla spennu fyrir setn-
ingu mótsins á föstudagskvöld, en 
segir félagslífið ekki skipa minni sess 
en íþróttirnar á landsmótinu. 

„Við erum með kaffihúsakvöld á 
föstudeginum þar sem verður svo 
dæmi sé tekið keppt í línudansi, sem 
er mjög spennandi. Á laugardags-
kvöldinu er svo skemmtikvöld þar 
sem BG-flokkurinn treður upp. Það 
er ekki leiðinlegt að hittast og hafa 
gaman í lok keppnisdags,“ segir Birna 
að lokum og hvetur sem flesta til að 
skrá sig.

Fimmtíu ára og eldri leggja 
Ísafjarðarbæ undir sig
Línudans og stígvélakast eru meðal keppnisgreina á landsmóti fimmtíu ára og eldri.
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FRÁBÆRT VERÐ

49.990
VERÐ ÁÐUR 59.990

29.990
VERÐ ÁÐUR 39.990

UNITED 40LEDX17T2
40" Full HD sjónvarp með 1920 x1080p upplausn. 
3D Comb Filter. Stafrænn DVB-C, DVB-T2 móttakari. 
1 x USB. 3 x HDMI. Scart, mini AV, mini Component, 
VGA & CI rauf. Digital coax út og heyrnatólatengi. 
USB upptökumöguleiki. Sérstök hótelstilling.

United LED32X17T2
32" LED sjónvarp 1366x768p upplausn. 3D 
Comb Filter. Stafrænn DVB-C, DVB-T2 móttakari. 
1 x USB. USB upptaka. 3 x HDMI, Scart, mini AV, 
mini Component, VGA og CI rauf. Digital coax út 
og heyrnatólatengi. Hótelstilling.

UNITED 50LEDX17T2
50" Full HD sjónvarp með 1920 x1080p upplausn. 3D Comb Filter. Stafrænn DVB-C, 
DVB-T2 móttakari. 1 x USB. 3 x HDMI. Scart, mini AV, mini Component, VGA & CI rauf. 
Digital coax út og heyrnatólatengi. USB upptökumöguleiki. Sérstök hótelstilling.

69.990
VERÐ ÁÐUR 89.990



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
Miðvikudagur Fimmtudagur

þrautir
1

6 7 8
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Sudoku
Krossgáta

myndasögur

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

veðurspá Þriðjudagur

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Jæja, vinkona, 
hvernig er 
staðan? 
Kominn tími  
á ferskt loft?

Þetta gengur nú 
svona … ég er með 

hana nokkurn veginn 
undir kontról.

Afsakaðu mig, 
ljúflingur. Hvernig 
væri ef við myndum 
slaufa þessum 
happy hour hérna 
með einni kel- og 
kósí- hour? Hmm?

Maríanna 
mín. Þú ferð 

vel út fyrir öll 
velsæmis-

mörk hérna. 
Hagaðu þér!

Haga mér?! Ef ein-
hver hagar sér, þá 
er það einmitt ég! 
Spurningin er frekar, 
getur þú hamið þig?

Já, ég get 
fullvissað 

þig um það.

Þig langar 
nú að sjá 
meira.

Maríanna!!

Segðu mér 
satt ...

Eigum við að 
henda í einn 
mótorbát?! 
Einn lítinn?!

Ég kýs að 
láta drekkja 

mér fimm 
sinnum 

frekar. Takk.

Hvernig er í skólanum, 
ástin mín? Fínt.

Ertu viss? Já.
Ekki plata 

mig … Hver? 
Ég?!

Ég get ekkert farið 
í skólann í dag! Það 
er rigning!

Ég er nýbúin að laga á 
mér hárið og ef ég fer út 
er það allt saman ónýtt!

Af hverju þarf ég að fara 
út einmitt þegar það er 

rigning!? Hvers konar plan 
er það?!

Það sem hér 
vantar er risa-
stór regnhlíf 
sem nær yfir 
alla borgina á 
svona dögum!

Það sem vantar, 
er mute-takki á 

nöldrara á þriðju-
dögum.

LÁRÉTT
2. margskonar  
6. þys  
8. máltíð  
9. gerast  
11. tveir eins  
12. sjúga  
14. mylla  
16. tónlistar
maður  
17. frjó  
18. drulla  
20. org  
21. fimur

LÓÐRÉTT
1. yndi  
3. tveir eins  
4. hugarró  
5. hár  
7. flík  
10. skamm
stöfun  
13. frestur  
15. matjurt  
16. kóf  
19. slá

LAUSN

LÁRétt: 2. ýmsu, 6. ys, 8. mál, 9. ske, 11. ll, 12. totta, 
14. kvörn, 16. kk, 17. fræ, 18. aur, 20. óp, 21. frár.
LÓðRétt: 1. lyst, 3. mm, 4. sálarró, 5. ull, 7. skokkur, 
10. etv, 13. töf, 15. næpa, 16. kaf, 19. rá.

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

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

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

2 3 8 5 6 1 9 7 4

9 4 6 7 2 8 5 3 1

7 5 1 9 3 4 6 2 8

3 1 9 4 5 6 7 8 2

4 7 5 2 8 3 1 9 6

6 8 2 1 7 9 3 4 5

5 9 3 6 4 2 8 1 7

8 6 4 3 1 7 2 5 9

1 2 7 8 9 5 4 6 3

2 9 5 8 1 6 3 4 7

7 1 8 9 4 3 6 2 5

3 4 6 2 7 5 8 9 1

5 7 4 1 8 2 9 3 6

8 6 9 3 5 4 7 1 2

1 2 3 6 9 7 4 5 8

6 5 7 4 2 9 1 8 3

9 3 1 5 6 8 2 7 4

4 8 2 7 3 1 5 6 9

3 9 5 4 1 6 7 2 8

8 4 2 7 9 3 6 1 5

1 6 7 8 2 5 9 3 4

9 2 3 1 7 4 8 5 6

4 8 6 9 5 2 1 7 3

5 7 1 3 6 8 2 4 9

6 5 4 2 8 7 3 9 1

2 1 8 5 3 9 4 6 7

7 3 9 6 4 1 5 8 2

Að mestu hæg austlæg átt í dag, en strekkingur allra syðst. Skýjað austan
lands, líkur á dálítilli vætu og kólnar í veðri, en um landið vestanvert eru 
meiri líkur á sól og útlit fyrir stöku síðdegisskúrir. Hiti breytist lítið.

9. júní kl 21:00
Húsið opnar kl 20:00
Miðasala á Midi.is

Guðmundur Gíslason (2.280) átti leik gegn 
Einari Hjalta Jenssyni (2.370) á Íslandsmótinu í 
skák sem fram fer í Tónlistarskóla Seltjarnarness. 
Hvítur á leik
23. Hxe5! fxe5 24. Hxe5 e6 25. Be4 Kf7 26. Hg5 
Hg8 27. Df3+ Ke7 28. Bxg6 Hg7 29. Bxh5 og 
hvítur vann nokkru síðar. Þriðja vinningsskák 
Guðmundar í röð!  Héðinn og Bragi eru efstir 
með 4½ vinning eftir sex umferðir. 
www.skak.is  Sjöunda umferð kl. 15. 
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Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Þriðjudagur
 
hvar@frettabladid.is

7. júní 2016
Fyrirlestur
Hvar?  „Það sem skiptir máli“
Hvenær?  20.00
Hvar?  Stúdentakjallarinn
Í dag hefst ný viðburðaröð á vegum 
JCI Íslands. Fyrsti viðburðurinn ber 
yfirskriftina: „Fordómar á Íslandi: 
birtingarmyndir þeirra og hvað er 
til ráða?“ Á hverjum viðburði verður 
tekið fyrir eitt málefni og fyrirlesari 
fenginn til að vera með stutt erindi í 
upphafi en í framhaldi að því verða 
opnar umræður. 
Gestir kvöldsins eru Sema Erla 
Serdar, stjórnmála- og Evrópu-
fræðingur, og Júlíus Blómkvist, félagi 
í JCI Norðurland og fulltrúi ungra 
Pírata í LÆF. Allir velkomnir.

Hvað?  Norðurslóðastefna Evrópu-
sambandsins: opinn fundur
Hvenær?  12.00
Hvar?  Norræna húsið
Opinn fundur í dag á vegum 
Rannsóknarseturs um norður-
slóðir við Háskóla Íslands og 
sendinefndar Evrópusam-
bandsins á Íslandi. Frum-
mælendur eru Terkel 
Petersen, sérfræðingur 
utanríkisþjónustu 
Evrópusambandsins 
í málefnum norður-
slóða, og Tómas 
Orri Ragnarsson, 
sendiráðunautur og 
sérfræðingur í mál-
efnum norðurslóða í 
utan ríkisráðuneytinu. 
Page Wilson er 
fundar stjóri og fer 
fundurinn fram á 
ensku. Allir vel-
komnir.

Hvað?  Upplýsingamiðl-
un í eldgosum á Íslandi: 
Þegar heimspressan og 
heimamenn kalla
Hvenær?  15.00
Hvar?  Askja, Háskóli 
Íslands.
Bergþóra Njála 
Guðmundsdóttir flytur 
fyrirlestur um verkefni sitt til 

meistaraprófs í umhverfis- og auð-
lindafræði í dag í stofu 131.

Hvað?  Doktorsfyrirlestur í jarðeðlis-
fræði
Hvenær?  15.00

Hvar?  Askja, Háskóli Íslands
Í dag flytur Giulia Sgattoni 

fyrirlestur um doktors-
ritgerð sína í jarð-
eðlisfræði. Ritgerðin 
ber heitið: Einkenni 
og jarðfræðilegar 
orsakir jarðskjálfta og 

skjálftaóróa í Kötlu. Dr. 
Kristín Vala Ragnars-

dóttir, prófessor við 
Jarðvísindadeild 

Háskóla Íslands 
og staðgengill 

deildarfor-
seta, stjórnar 
athöfninn að 
þessu sinni.

Tónlist
Hvað?  Tríó Sunnu Gunnlaugs
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel
Á næsta jazzkvöldi Kex hostels, í 
kvöld, kemur tríó píanóleikarans 
Sunnu Gunnlaugsdóttur fram. Með 
henni leika þeir Þorgrímur Jónsson 
á kontrabassa og Scott McLemore 
á trommur. Þau munu flytja jazz-
standarda og frumsamda tónlist. 
Þetta verða síðustu tónleikar tríós-
ins í Íslandi áður en þau halda til 
Ítalíu. Aðgangur er ókeypis.

Hvað?  Trúbador Biggi
Hvenær?  21.00
Hvar?  American Bar
Biggi sér um að hrista upp í gestum 
American Bar í kvöld. Aðgangur 
ókeypis.

Jóga
Hvað?  Gong-slökun
Hvenær?  20.10
Hvar?  Byoga Reykjavík, Nethyl 2
Gongið er í aðahlutverki í þessari 
slökun sem boðið er upp á í kvöld. 
Hægt er að velja milli þess að liggja 
á dýnu eða í hengirúmi. Jógareynsla 
er ekki nauðsynleg. Aðgangseyrir 
er 1.500 krónur og allir hjartanlega 
velkomnir.

Hvað?  Grunnnámskeið í Kundalini-jóga
Hvenær?  17.15
Hvar?  Jógasetrið, Skipholti 50c
Estrid Þorvaldsdóttir kennir á nám-
skeiðinu sem hefst í dag. Frekari 
upplýsingar má nálgast á jogasetrid.
is.

Sema Erla Serdar 
verður í Stúdenta-

kjallaranum í kvöld 
og heldur erindi á 
fyrirlestrarkvöldi 
með yfirskriftinni 
„Fordómar á 
Íslandi: birtingar-
myndir þeirra og 
hvað er til ráða?“ 
Fréttablaðið/PjEtur

Grunnnámskeið í Kundalini-jóga hefst í kvöld. 

Annað
Hvað?  Icetralia Pub Quiz
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu 22
Hugleikur Dagsson og Jonathan 
Duffy standa fyrir sínu fyrsta sam-
eiginlega bar-svari í kvöld. Aðgangur 
ókeypis.

Hvað?  Milk paint grunn- og 
blómapotta námskeið
Hvenær?  19.00

Hvar?  Svo margt fallegt skúrinn, 
Klapparstíg 9
Fyrir áhugasama um að læra að mála 
með milk paint er boðið upp á nám-
skeið í kvöld. Þátttökugjald 8.000 
krónur.

Hvað?  Karaoke-kvöld
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn
Blásið er til karaoke-kvölds í kvöld á 
Gauknum. Aðgangur er ókeypis og 
allir velkomnir.

WARCRAFT 5:30, 8, 10:30(P)

TMNT 2 5:30

TMNT 2 3D 8

MONEY MONSTER 10:10

X-MEN APOCALYPSE 3D 10:20

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 5:30

BAD NEIGHBORS 2 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 22:30

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

TMNT 2 3D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30 - 8
MOTHER’S DAY   KL. 10:30

TMNT 2 3D   KL. 6 - 8:30
TMNT 2 2D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
TMNT 2 2D VIP   KL. 5:30 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 2D  KL. 5:30 - 8 - 10:30
KEANU   KL. 8 - 10:20
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:30
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:30

TMNT 2 3D   KL. 5:40 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30 - 8 - 10:30
KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 7:45 - 10:40
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:20

TMNT 2 3D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
TMNT 2 2D   KL. 4 - 6:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30 - 8
KEANU   KL. 10:30
MOTHER’S DAY   KL. 9

TMNT 2 3D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 2D  KL. 8
WARCRAFT 2D   KL. 10:30
ANGRY BIRDS ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI 95%

EGI

78%
Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra

Pretty Woman og Valentine´s Day

Framhald af einni vinsælustu 
ævintýramynd allra tíma

JOHNNY 
DEPP

ANNE
HATHAWAY

SACHA
BARON COHEN

BONHAM CARTER WASIKOWSKA

Ein skemmtilegasta mynd sumarsins

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

SJÁÐU EM 2016
Í SMÁRABÍÓI

NÁNAR Á SMARABIO.IS/EM

- EMPIRE ONLINE

ÞRIÐJUDAGST
ILBOÐ ÞRIÐJUDAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

Sumartilboð

H E I L S U R Ú M

ROYAL AVIANA
Stök dýna (153x200 cm)

  Fullt verð 104.980 kr.
TILBOÐ 78.725 kr.

(Avíana er til í öðrum stærðum 
og á tilboði með botnum)

A
R

G
H

!!!
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6
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Þriðjudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.20 Ærlslagangur Kalla kanínu og 
félaga 
07.45 The Middle (11.24) 
Þriðja röðin af þessum stór-
skemmtilegu þáttum um hið sanna 
líf millistéttafólksins. Það er aldrei 
lognmolla hjá Heck-fjölskyldunni 
þar sem ofurhúsmóðirin Frankie 
hefur í mörg horn að líta. 
08.05 Mike and Molly 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
Forrester-fjölskyldan er leiðandi í 
tískuheiminum en miklum vin-
sældum fylgir líka mikil ábyrgð og 
pressa á að standa sig. 
09.35 The Doctors 
10.20 Junior Masterchef Australia 
11.10 White Collar 
11.55 Poppsvar 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
Fimmtánda röð þessara vinsælu 
þátta en allir sigurvegarar fyrri 
þáttaraða hafa slegið í gegn á 
heimsvísu.  
13.40 American Idol 
15.05 American Idol 
15.45 Nashville 
16.30 Ærlslagangur Kalla kanínu 
og félaga 
16.50 Simpson-fjölskyldan 
17.15 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Friends 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Íþróttir 
19.10 Ellen 
Skemmtilegur spjallþáttur með 
hinni einu og sönnu Ellen DeGene-
res sem fær til sín góða gesti og slær 
á létta strengi.  
19.50 The Comeback 
20.25 Veep 
20.50 The Detour 
21.20 Rush Hour 
22.00 Murder in the First (3.12) 
22.40 Outsiders 
23.35 Last Week Tonight With John 
Oliver 
00.10 Blindspot 
00.55 Togetherness 
01.20 You’re The Worst 
01.45 NCIS 
02.25 Battle Creek 
03.10 True Detective 
04.10 The to Do List 
05.50 The Middle 
06.10 Mike and Molly

17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.50 Fóstbræður 
19.25 Entourage 
19.55 Dulda Ísland 
20.45 Drop Dead Diva 
21.30 One Born Every Minute 
23.05 The Listener 
23.50 iZombie 
00.30 Entourage 
00.55 Dulda Ísland 
01.50 Drop Dead Diva 
02.30 One Born Every Minute 
04.00 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

11.45 Iron Man: Rise of Technovore 
13.10 Another Happy Day 
15.10 Hysteria 
16.50 Iron Man: Rise of Technovore 
18.20 Another Happy Day 
20.20 Hysteria 
Rómantísk gamanmynd sem 
segir sögu ungs læknis, Mortimier 
Granville, sem hefur verið rekinn 
frá nokkrum spítölum fyrir að ve-
fengja aðferðir eldri lækna. Hann 
fer að starfa með Dr. Dalrymple 
sem sérhæfir sig í að lækna karl-
mannslausar konur með ákveðnu 
mjaðmanuddi. Hinn ungi og aðlað-
andi Mortimier er fljótur að laða 
að sér stóran kúnnahóp og heldur 
áfram rannsóknum sínum á kyn-
lífssveltum konum með aðstoð 
frumkvöðuls sem hefur þróað 
tæki sem seinna er nefnt titrari. 
Þessi uppfinning gerir Mortimier 
að auðugum manni. 
22.00 Our Idiot Brother 
23.30 300: Rise of an Empire 
01.15 Blue Ruin 
02.45 Our Idiot Brother

17.00 Lögreglukonan 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Hopp og hí Sessamí 
18.25 Sanjay og Craig 
18.50 Fisk í dag 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Baráttan um Bessastaði: 
Viðtal við frambjóðendur 
20.05 Ekki bara leikur 
20.35 Átök í uppeldinu 
21.15 Innsæi 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Kynningar frambjóðenda – 
Forsetakosningar 2016 
22.25 Hernám 
23.10 Taggart 
00.00 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 America’s Next Top Model 
09.45 Survivor 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
12.45 Dr. Phil 
13.25 Stjörnurnar á EM 2016 
13.55 Top Chef 
14.40 Melrose Place 
15.25 Telenovela 
15.50 America’s Next Top Model 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Black-ish 
20.15 The Good Wife 
21.00 Madam Secretary 
21.45 Elementary 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Brotherhood 
00.35 Chicago Med 
01.20 Satisfaction 
02.05 Madam Secretary 
02.50 Elementary 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

09.30 PGA Tour 2016 - Highlights 
10.25 The Memorial Tournament 
13.25 Inside the PGA Tour 2016 
13.50 The Memorial Tournament 
16.50 Golfing World 2016 
17.40 The Memorial Tournament 
23.10 Golfing World 2016

07.40 Sumarmessan 
08.15 Panama - Bólivía 
09.55 Argentína - Chile 
11.35 Sumarmessan 
12.10 Season Highlights 
2015/2016 
13.05 Demantamótaröðin - 
Birmingham 
15.10 Pepsímörkin 2016 
16.50 ÍBV - KR 
18.40 Panama - Bólivía 
20.20 Argentína - Chile 
22.00 Sumarmessan 
22.40 Premier League World 
2015/2016 
23.10 UFC Now 2016 
23.55 Bandaríkin - Kosta Ríka 
02.00 Bballography: Guerin 
02.25 Kólumbía - Paragvæ

07.00 Dóra könnuður 
07.24 Mörgæsirnar frá  
 Madagaskar 
07.47 Víkingurinn Viggó 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 UKI 
08.54 Lalli 
09.00 Ljóti andarunginn og ég 
09.25 Latibær 
09.48 Hvellur keppnisbíll 
10.00 Lína Langsokkur 
10.25 Lukku-Láki 
10.47 Mæja býfluga 
11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar frá  
 Madagaskar 
11.47 Víkingurinn Viggó 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 UKI 
12.54 Lalli 
13.00 Ljóti andarunginn og ég 
13.25 Latibær 
13.48 Hvellur keppnisbíll 
14.00 Lína Langsokkur 
14.25 Lukku-Láki 
14.48 Mæja býfluga 
15.00 Dóra könnuður 
15.24 Mörgæsirnar frá  
 Madagaskar 
15.47 Víkingurinn Viggó 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 UKI 
16.54 Lalli 
17.00 Ljóti andarunginn og ég 
17.25 Latibær 
17.48 Hvellur keppnisbíll 
18.00 Lína Langsokkur 
18.25 Lukku-Láki 
18.48 Mæja býfluga 
19.00 Pétur og kötturinn  
Brandur 2

07.00
11.00
15.00 
Dóra  
könnuður 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:55

THE DETOUR 
Frábærir gamanþættir um Nate sem fer í viðburðaríkt og
óhefðbundið ferðalag með fjölskyldu sinni.
 

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 | 20:25
VEEP
Fimmta röðin ef þessum
bráðfyndnu gamanþáttum. Julia
Louis-Dreyfus er hér í hlutverki
þingmanns sem ratar í starf
varaforseta Bandaríkjanna.

 | 19:10
ELLEN
Skemmtilegur spjallþáttur með
hinni einu og sönnu Ellen
DeGeneres sem fær til sín góða
gesti og slær á létta strengi.

 | 21:20
RUSH HOUR
Bráðskemmtilegir spennuþættir
sem eru byggðir á myndinni
Rush Hour og fjalla um tvo ólíka
lögreglumenn sem stilla saman
strengi sína.

 | 22:45
OUTSIDERES
Hörkuspennandi þættir sem
fjalla um Farrell klanið sem er
utangarðsfólk sem lifir eftir eigin
reglum hátt uppi í Appalachia-
fjöllum langt frá mannabyggð
og ákveðin dulúð hvílir yfir.

 | 22:00
OUR IDIOT BROTHER
Ned  hefur sérstaka hæfileika í
því að koma sér í vandræði og
endar í fangelsi. Þegar afplánun
lýkur flytur hann inn á fjölskyldu
sína og hrærir upp í heimilislífinu.
Skemmtileg gamanmynd.

n
du
nu. GAMANMYND

| Kl. 19:25
ENTOURAGE
Gamanþáttaröð um Vincent 
sem er ungur leikari á uppleið 
í Hollywood. Hann hefur þrjá 
æskuvini sér til halds og 
trausts og veitir ekki af.

ift á 365.is

r spjallþáttur með
sönnu Ellen
m fær til sín góða

á lé i

NÝR TÍMI
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samsungsetrid.is

sÍÐumúla 9 · sÍmi 530 2900lágmúla 8 · sÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYrir Heimilin Í landinu

49” KU6505 kr. 189.900.-
55” KU6505 kr. 239.900.-

Fögnum íþróttasumrinu með nýrri árgerð, 2016-17

49” KU6405 kr. 189.900.-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1600 PQI
Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI
Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

55” Samsung KS9005T

SUHD • ULTRA HD PREMIUM • HDR1000 • 4K • QUANTUM DOT DISPLAY • SMART TV

Tryggðu þér besta sætið
með Samsung sjónvarpi

samsung 2016-17

samsung 2016-17 samsung 2016-17



Frægir á  
ferð og flugi

Cara Delevingne, ofurfyrirsæta og cool 
cat, lét sér fátt um finnast á LAX-flug-
vellinum. Hún rúllar nefnilega bæði 
tískupöllum og flugvallagöngum upp ef 
því er að skipta. 

Íslandsvinirnir Jonathan Cheban og Kim Kardashian voru áberandi á Hot 97 Summer Jam sem fram fór á MetLife Stadium á 
sunnudag. Snapchat-vinir tvíeykisins fengu upplifunina beint í æð, rétt eins og annað sem stjörnurnar gera í hversdagslífi sínu. 

Modern Family skvísan Sarah Hyland 
skartaði sínu fegursta á Guys Choice 
Awards á laugardaginn. 

Kobe Bryant og Olivia Munn áttu gott laugardagskvöld i Hollywood. 

Selena Gomez veður 
uppi um þessar mundir, 
en hún er farin í tón-
leikaferðalag sem ber 
titilinn Revival. Hún hef-
ur þegar hlotið mikið 
lof fyrir smekklegheit í 
búningum á sviðinu.

Orange Is the New Black 
stjarnan Laverne Cox 

var tignarleg að vanda 
á frumsýningu „FREE 
Cece!“ á Los Angeles 

Film Festival um 
helgina.

Adam DeVine, Anna Kendrick og Zac 
Efron. Er þetta fólkið sem erfir Holly-
wood-hæðir? Líklega. 

7 .  j ú n í  2 0 1 6   Þ R I Ð j U D A G U R20 L í f I Ð   ∙   f R É T T A B L A Ð I Ð 7 .  j ú n í  2 0 1 6   Þ R I Ð j U D A G U R

Lífið





SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@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

Ég var allt í einu bara komin 
með minn eigin lífvörð, 
keyrð um í limmó og komin 
með töskubera,“ segir Arna Ýr 

Jónsdóttir sem á laugardag var krýnd 
Miss EM í Þýskalandi. Hún segist ekki 
týpan í svona prinsessuumstang alla-
jafna en þetta hafi sannarlega verið 
skemmtileg upplifun.

„Ég gerði ekki annað en að taka af 
mér Snapchat og bílstjórinn skildi 
ekkert í því hvaða vitleysingur var 
kominn í aftursætið hjá honum.“

Arna Ýr var valin Ungfrú Ísland í 
fyrra og tók til að mynda þátt í Miss 
World í Kína í desember sama ár. Hún 
er fyrst íslenskra kvenna til að vera 
boðið í keppnina Miss EM sem haldin 
er samhliða Evrópumeistaramóti 
karla í knattspyrnu, en líkt og alþjóð 
veit keppir íslenska karlalandsliðið á 
mótinu í ár.

„Ég var ekki viss um að ég myndi 
vinna þó mér fyndist ég eiga mikinn 
séns. Ég velti því nefnilega mikið fyrir 
mér hvort þarna væri klíkuskapur 
allsráðandi og hvort ég hefði bara 
verið fengin í keppnina til að stækka 
hana og teygja hana út í alþjóðlegu 
samhengi. Þarna var til að mynda 
aðeins töluð þýska og ég var frekar 
mikið út úr, þar sem ég tala ekki 
málið. Svo kom það á daginn að þetta 
var klassísk fegurðarsamkeppni,“ 
útskýrir hún sæl.

Eins og áður segir fór öll keppnin 
fram á þýsku en Arna Ýr var tekin 
í dómaraviðtalið sitt á ensku. „Mér 
fannst samt pínulítið ósanngjarnt að 
þær gætu tjáð sig á sínu móðurmáli 
en ég á ensku, því ég veit að þær hefðu 
átt í basli með það.“

Það reyndist þó ekki skipta máli 
og Arna sigraði með miklum yfir-
burðum. „Mér var svo sagt frá því 
aðeins seinna að ég hafi fengið rúm-
lega helmingi fleiri stig en sú sem lenti 
í öðru sæti og að dómnefndin hefði 
ekki séð svona afgerandi sigur áður,“ 

segir hún glaðlega og bætir við að sjálf 
hafi hún komið sér á óvart með sviðs-
framkomu sinni. Hún sé alltaf að sjá 
betur og betur hvers hún sé megnug 
á sviðinu.

Titlinum Ungfrú EM fylgir svo eðli 
málsins samkvæmt fjöldi verkefna en 
Arna Ýr heldur utan til Þýskalands í 
lok mánaðar þegar nær dregur úrslit-
um í EM. „Ég skrifaði undir samning 
þess efnis að ég mæti út og verð í tvær 
vikur. Kem til með að árita bolta og 
vinna talsvert á þessum tveimur 
vikum. Ég byrja reyndar aldrei fyrr 
en klukkan eitt á daginn, svo ég mun 
nýta morgnana vel í svítunni sem ég 

fæ, og á þakinu í einkasundlauginni 
minni,“ segir hún og hlær.

Fram að ferðinni verður Arna Ýr þó 
önnum kafin í vinnunni, en hún sinn-
ir afgreiðslustörfum hjá World Class. 
„Ég var náttúrulega búin að skrá mig á 
fullt af vöktum og var auðvitað mætt 
strax á mánudagsmorgun klukkan 
06.50,“ segir hún lífleg en segist 
sannarlega prísa sig sæla með að hafa 
sveigjanlega yfirmenn, þau Hafdísi 
og Björn, kennd við World Class, og 
eigendur keppninnar Ungfrú Ísland. 
„Einhverjir myndu fussa og sveia,  svo 
þetta er afar heppilegt,“ skýtur hún að 
í lokin.   gudrun@frettabladid.is

Var viss um að þetta  
      væri einhver klíka
Ungfrú Ísland, Arna Ýr Jónsdóttir, bætti titlinum Ungfrú EM við sig í 
Þýskalandi um helgina. Hún var með rúmlega helmingi fleiri stig en 
sú sem hafnaði í öðru sæti, þrátt fyrir að tala ekki stakt orð í þýsku. 

Sannarlega má segja að Arna Ýr sé í ágætis málum, en hún kemur til með að vera Ungfrú EM næstu fjögur árin. Geri aðrir betur. 
MyND/NÍELS 

Arna Ýr kemur til með að dvelja í Þýskalandi þegar úrslit EM ráðast, þar sem hún 
verður dekruð eins og prinsessa.  MyND/NÍELS

Miðasala er hafin 
á Harpa.is, Tix.is 
og í miðasölu Hörpu

Stórtónleikar 
í Eldborg, 
laugardaginn 
17. september

Chris 
Norman
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VERTU MEÐ ÍSLAND 
Á TÁNUM !
ÍSLANDSSOKKARNIR TRYGGJA  
RÉTTU STEMNINGUNA, ÁFRAM ÍSLAND!

SOKKABUXUR 1.950 KR.

SOKKAR.IS OPNAR Á ÍSLANDI

Á SOKKAR.IS FÆRÐU MIKIÐ 
ÚRVAL GÆÐASOKKA 
Á FRÁBÆRU VERÐI. 

VERÐ FRÁ 790 KR.

520 KR. SOKKABUXUR 1.165 KR.

HEILSUSOKKAR, GÖNGUSOKKAR, BAMBUSSOKKAR

FÁST EINNIG Í HAGKAUP.
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Jóns Sigurðar  
Eyjólfssonar

Bakþankar

Fyrir nokkru var það til umræðu 
hvort banna ætti sýningar á 
bardagaíþrótt einni þar sem 

áhorfið hefði slæm áhrif á óharðn-
aða sem áttu að hafa látið hnefa tala 
skömmu eftir eina viðureignina. Ég 
horfi ekki á þá íþrótt og er því ekki 
dómbær um það.

Hins vegar er svo komið að vara 
mætti við áhorfi á mína uppáhalds-
íþrótt, knattspyrnu. Þar viðgangast 
svo mikil óþokkabrögð að móðir 
mín félli líklegast í yfirlið, sæi hún 
einn leik. Nú á ég ekki við stimp-
ingar þegar mönnum hleypur kapp 
í kinn heldur ódrengilega knytti.

Lengi hefur það tíðkast að plata 
dómarann með því að þykjast vera 
fórnarlamb fólskubragða andstæð-
ingsins. Hafa menn náð svo mikilli 
leikni í þessu að þeir liggja eins og í 
öngviti ef þeim er strokið um vanga.

Nýjasta óhæfan er svo að kýla í 
punginn á mönnum þegar lítið ber 
á. Íslenska knattspyrnutímabilið 
er nýhafið og hafa þegar tveir verið 
gripnir við þessa iðju.

Áhrifin létu ekki á sér standa. 
Þjóðin sá nokkru síðar þegar fræði-
maður og stjórnmálamaður háðu 
einvígi í sjónvarpssal. Höfðu þeir 
sitthvað á samviskunni. Fræðimað-
urinn hafði sagt eitt og annað um 
þorskastríðið í fyrirlestri en stjórn-
málamaðurinn hafði meðal annars 
komið Íslandi á lista yfir hinar stað-
föstu þjóðir sem eru ábyrgar fyrir 
einum mestu stríðsafglöpum okkar 
tíma og sýpur heimsbyggðin enn 
seyðið af þeim hryllingi.

Fræðimaðurinn var yfirheyrður 
eins og glæpamaður.

Þetta er náttúrlega fyrir neðan 
beltisstað eða eins og sagt er hér á 
Spáni þegar maður er hafður að fífli; 
það er verið að atast í eistum manns.

Ég ætla auðvitað að horfa á okkar 
heiðursmenn í Frakklandi en til 
allra hreðjahnefa vil ég beina þeim 
tilmælum að þeir hafi sig hæga, 
maður veit nefnilega aldrei hvenær 
pörupiltarnir eru að horfa.

Hreðjahnefar

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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