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Finndu okkur á 

ALLT Í 
COLOR RUN 

HLAUPIÐ
SPOTTPRÍS
ALGJÖRUM
SÓL Á

Allt að
61.000 kr.
afsláttur á mann

Frá kr.
44.950

Bókaðu 
sól ALICANTE

Frá kr.
9.900

Flugsæti aðra leið 
m/sköttum 

& töskuViðsKipti Tveimur mánuðum fyrir 
hrun hætti Róbert Wessman sem for
stjóri Actavis og þar með lauk form
legu samstarfi þeirra Björgólfs Thors. 
Þá segir Róbert að Deutsche Bank hafi 
boðið honum að sitja áfram í stjórn 
fyrirtækisins sem hann hafi hafnað. 

Róberti var þá tjáð að allar 
eignir hans í Actavis yrðu 
teknar af honum. „Þann
ig að Björgólfur fékk gefins 

þann hlut sem ég átti í 
félaginu sem í dag eru 

umtalsverð verð
mæti og hlaupa á 
hundruðum millj
óna dollara.“ – ih / 
sjá Markaðinn

Segir Björgólf 
hafa fengið 
milljarða gefins 

Róbert Wessman

VinnuMarKaður Félag pípu
lagningameistara hefur lagt inn 
kæru á hendur tveimur fyrirtækjum. 
Félagið sakar þau um að starfa að 
pípulögnum í trássi við lög. Gangi 
ófaglærðir í störf meistara og því 
um vörusvik að ræða. Formaðurinn 
segir slíka starfsemi vera að færast 
í aukana.

„Fyrirtækið starfar við pípulagnir 
án þess að það starfi í forstöðu 
meistara. Það er stórvarasamt 
fyrir neytendur og það kemur 

niður á orðspori stéttarinnar. 
Að sama skapi munum við 
óska eftir lögbanni á starfsemi 
fyrirtækjanna,“ segir Guðmundur 
Páll Ólafsson, formaður Félags 
pípulagningameistara. 

„Við erum svo með nokkur 
önnur fyrirtæki til skoðunar. 
Hingað eru einnig að koma Litháar 
í gegnum starfsmannaleigur og 
erum við að kanna réttindi þeirra 
fyrirtækja því samkvæmt lögum 
þarf pípulagningameistari að vera 

í forsvari fyrir verk sem unnin eru í 
pípulögnum.“

Mikill uppgangur er í íslensku 
efnahagslífi og skortur á iðn
menntuðu fólki í hinum ýmsu 
starfsgreinum. Hilmar Harðarson, 
formaður Samiðnar, segir að í 
gegnum átakið „einn réttur, ekkert 
svindl“, sem unnið er með ASÍ, sé 
grunurinn staðfestur um lögbrot 
fjölda fyrirtækja. „Við erum í átaki 
um að heimsækja fyrirtæki. Við 
verðum varir við það að í þessum 

uppgangi rekumst við æ oftar á 
fyrirtæki sem eru ekki með fagmenn 
á sínum snærum og stunda einnig 
svarta atvinnustarfsemi og önnur 
alvarlegri brot.“

Tryggvi Axelsson, forstjóri Neyt
endastofu, segir skipta miklu máli 
að neytendur fái rétta vöru og þjón
ustu, og að menn sigli ekki undir 
fölsku flaggi. „Neytendur eru varðir 
fyrir slíku á margvíslegan hátt og því 
mikilvægt að neytendur kanni þessa 
hluti og þekki rétt sinn.“ - sa

Kæra fyrirtæki fyrir ófaglærða pípara 
Félag pípulagningameistara hefur lagt inn kæru á hendur fyrirtæki þar sem það starfar ekki í forstöðu meistara. Ómenntaður 
einstaklingur á fyrirtækið samkvæmt fyrirtækjaskrá. Ófaglærðir iðnaðarmenn og svört starfsemi hefur færst í aukana að undanförnu. 

Samkvæmt lögum 
þarf 

pípulagningameistari að 
vera í forsvari fyrir verk sem 
unnin eru í 
pípulögnum.

Guðmundur Páll 
Ólafsson, for-
maður Félags pípu-
lagningameistara

Hænuskrefi frá Hollandi Elísa Viðarsdóttir var forsöngvari þegar stelpurnar okkar tóku slor og skít fyrir framan ríflega fjögur þúsund áhorfendur á Laugardalsvellinum í gær þar sem 
kvennalandsliðið í fótbolta vann stórsigur og er komið meira en hálfa leið á EM í Hollandi á næsta ári. Bæði kvenna- og karlalandsliðið áttu sviðið í gær því strákarnir okkar lentu í Annecy  
í gærkvöldi en í þeim fallega smábæ í Frakklandi mun karlalandsliðið búa og æfa á meðan Evrópumót karla stendur yfir. Sjá síður 16 og 30.  FRéttablaðið/EyþóR



Veður

Prýðilegt veður í dag um allt land, 
hægur vindur, þurrt og ágætis líkur á 
að sjáist til sólar, einkum norðanlands, 
en dálítill strekkingur með suður-
ströndinni og skýjað. Hlýnar heldur frá 
því sem var í dag, hiti 11 til 19 stig. 
SJÁ SÍÐU 20

Velunnarar hreinsa bakkana

 Hið árlega hreinsunarátak Stangveiðifélags Reykjavíkur fór fram í gær. Velunnarar Elliðaánna komu saman við veiðihúsið seinnipart dags. Skipt 
var liði og allt rusl hreinsað af árbökkunum og úr ánni sjálfri. Elliðaárnar verða opnaðar með viðhöfn á mánudaginn. Fréttablaðið/eyþór

Mosatætarar
Vandaðir mosatætarar á hagstæðu verði
Garðtraktorar

í miklu úrvali

Gerir sláttinn auðveldari

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

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

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

LithÁen Jóhanna Sigurðardóttir, 
fyrrverandi forsætisráðherra, og 
eiginkona hennar, Jónína Leós
dóttir, taka þátt í Baltic Pride 
hátíðar höldum í Litháen í næstu 
viku. Baltic Pride hátíðin er sam
eiginleg réttindahátíð hinsegin 
fólks í Eystrasaltsríkjunum og verð
ur haldin í áttunda sinn í Vilníus, 
höfuðborg Litháens.

Jóhanna og Jónína munu báðar 
halda ræðu á viðburðinum „Pride 
Voices“ þann 16. júní, þar sem 
þekktir einstaklingar úr alþjóðlegu 
hinsegin samfélagi deila reynslu
sögum sínum. „Í okkar Litháen 
eru réttindi hinsegin fólks langt á 
eftir ykkar á Íslandi, það er enn til
tökumál að tala opinskátt um það 
að vera hinsegin,“ segir Vladimir 
Simonko, einn af skipuleggjendum 
hátíðarinnar.

Í viðtali við skipuleggjendur 
hátíðarinnar segja Jóhanna og 
Jónína að þær séu upp með sér að 
hafa verið boðið að halda ræður á 
viðburðinum og að það sé mikil 
ánægja að vera lítill hluti af hátíðar
höldunum í ár.

Vladimir segir að saga Jóhönnu 
og Jónínu sé hvetjandi fyrir hinsegin 
samfélag Litháens. Litháen er eitt af 
sjö löndum Evrópu sem viðurkenna 
ekkert form af sambúð eða sam
vistum samkynja einstaklinga.

„Þingið okkar er ekki tilbúið til 
að stíga það stóra skref að heimila 
sambúð eða hjónaband samkynja 
pars. Saga þeirra er jákvæð og veitir 
okkur innblástur,“ segir Vladimir. 
Jóhanna og Jónína gengu í hjóna
band árið 2010, sama ár og ný hjú
skaparlög tóku gildi á Íslandi.

Eystrasaltsríkin halda upp á 25 
ára sjálfstæði sitt í ár og Vladimir 

Jóhanna og Jónína á  
hinsegin hátíð í Litháen
Fyrrverandi forsætisráðherra og eiginkona hennar halda erindi á Baltic Pride. 
Hátíðin verður haldin í áttunda sinn í næstu viku. Hátíðarhaldarar segja sögu 
þeirra veita hinsegin fólki innblástur. Réttindi samkynhneigðra lítil í landinu. 

baltic Pride er sameiginleg hinseginhátið eystrarsaltsríkjanna.  
Mynd/augustas didzgalvis.

Jóhanna og Jónína taka þátt í baltic 
Pride. Fréttablaðið/anton brink

segir Litháa bera mikinn hlýhug til 
Íslendinga, en Ísland ruddi braut
ina að viðurkenningu á sjálfstæði 
ríkjanna þann 11. febrúar árið 1991.

Auk Jóhönnu og Jónínu munu 
fleiri þekktir einstaklingar taka þátt 

í viðburðinum. Þar á meðal Ulrike 
Lunacek, varaforseti Evrópuþings
ins, og Wamala Dennis Mawejje, 
aðgerðasinni í málefnum hinsegin 
fólks í Úganda. 
thordis@frettabladid.is

ReykJavÍk Dagur B. Eggertsson borg
arstjóri óskar nú eftir tilnefningum 
Reykvíkings ársins. 

Í tilkynningu borgarinnar segir 
að þeir komi til greina sem hafi lagt 
borginni lið, „til dæmis með að halda 
borgarlandinu hreinu með ólaunuðu 
framlagi sínu, sýnt af sér djörfung og 
dug eða gert Reykjavíkurborg og sam
félaginu í borginni gott með einhverj
um hætti“.

Þriggja manna dómnefnd velur 
Reykvíking ársins úr innsendum til
lögum. – þea

Fyrirmyndar- 
borgara leitað 

dagur hvetur fólk til að senda inn 
 tillögur um reykvíking ársins. 

LögRegLUmÁL Stjórn Félags heyrnar
lausra hefur ákveðið að innanhúss
rannsókn fari fram á sölu happ
drættis miða félagsins til að fá úr því 
skorið hvernig komið var fram við 
sölufólk félagsins. Lögregla hefur til 
rannsóknar meint vinnumansalsmál 
þar sem fjáröflunarstjóri félagsins 
kemur við sögu.

Fréttablaðið hefur greint frá því að 
rússnesk kona, sem var ráðin hingað 
til lands í því skyni að selja happ
drættismiða, hafi fengið um tuttugu 
þúsund króna laun fyrir tæplega 
þriggja mánaða starf við fjáröflun 
félagsins.

Lögregla hefur til rannsóknar 
hvort fleiri þolendur séu í málinu.

Starfsmaður Félags heyrnarlausra, 
sem réð konuna til vinnu, var sendur 
í leyfi þegar rannsókn lögreglu hófst. 
Í tilkynningu frá félaginu segir að 
lögmaður þess muni sjá um innan
hússrannsóknina og í bili sé öll sölu
starfsemi félagsins stöðvuð. – snæ

Hefja rannsókn 
á fjáröfluninni

RannSókn Vestfirskir framhalds
skólanemar drekka minnst áfengi 
allra framhaldsskólanema landsins. 
Þetta kemur fram í lýðheilsuvísi sem 
gefinn var út af landlækni í gær.

Samkvæmt lýðheilsuvísinum 
taka strákar á framhaldsskólaaldri 
jafnframt mun síður tóbak í vörina 
á Vestfjörðum en annars staðar á 
landinu. Kannabisneysla framhalds
skólanema á Vestfjörðum er jafn
framt fyrir neðan landsmeðaltal.

Á Vestfjörðum ganga alla jafna 
fleiri til og frá vinnu eða skóla en 
gengur og gerist annars staðar á 
landinu. Færri nota þunglyndislyf 
en örlítið fleiri taka lyf við sykursýki.

Á Vestfjörðum lýsa færri ung
lingar yfir hæsta stigi vellíðunar en 
gengur og gerist á landinu öllu eða 
10,9%.   – snæ

Vestfirsk 
ungmenni 
drekka minnst

Þingið okkar er ekki 
tilbúið til að stíga 

það stóra skref að heimila 
sambúð eða hjónaband 
samkynja pars. Saga þeirra 
er jákvæð og veitir okkur 
innblástur.
Vladimir Simonko, skipuleggjandi 
 Baltic Pride
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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

     *Verðdæmi á við Auris Live 1.4 dísil á 15” felgum frá Toyota Kauptúni. Verð getur verið mismunandi milli viðurkenndra söluaðila.       
       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

Áður óséð AURISatilboð í takmarkaðan tíma
á öllum gerðum Auris hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. 

Auris og Auris Touring Sports eru sólarmegin í sumar og bjóðast núna á áður óséðum kjörum, hvort sem þú velur hybrid-, dísil- eða 
bensínútfærslu. Nýttu þér þetta sólríka sértilboð sem gildir í takmarkaðan tíma hjá viðurkenndum söluaðilum. Njóttu blíðunnar í 
Auris sem er eins og skapaður fyrir þægilegt ferðalag með fjölskyldu og vinum um landið þvert og endilangt.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Verð frá 2.995.000 kr.*
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70.995

ALMERÍA
COSTA DE

13. júní í 10 nætur

Netverð á mann frá kr. 70.995 m.v. 2 fullorðna og 2 
börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 96.595 m.v. 2 fullorðna í íbúð.

Arena 
Center

Allt að
35.000 kr.
afsláttur á mann

Heilbrigðismál Mikil eftirspurn 
er eftir hjúkrunarrýmum og 
öryggis- og þjónustuíbúðum fyrir 
eldra fólk. Byggja þarf um 1.500 
ný rými á næstu tíu árum til að 
útrýma fjölbýlum og biðlistum. 
Um níutíu eldri borgarar eru 
vistaðir á Landspítalanum og ekki 
hægt að útskrifa þá vegna þess 
að engin laus pláss eru fyrir þá á 
hjúkrunarheimili.

Anna Birna Jensdóttir er nýkjör-
inn formaður öldrunarráðs Íslands 
og hjúkrunarforstjóri Sóltúns. Hún 
gagnrýnir ríkið fyrir hægagang í 
uppbyggingu hjúkrunarrýma og 
segir þurfa að hugsa þjónustu fyrir 
eldri borgara upp á nýtt.

„Fólki finnst erfitt þegar tekjurn-
ar eru teknar af því. Það gerist við 
flutning á hjúkrunarheimili. Margir 
fá þá bara vasapeninga. Sumir þurfa 
að gista með öðrum í herbergi og 
þótt fólk fái sérherbergi þá fær það 
ekki endilega miklu að ráða um 
skipulagið,“ segir Anna Birna sem 
vill uppstokkun í kerfinu.

„Við erum að vinna að því í Sól-
túni að byggja upp fjölbreytileika. 
Við viljum að fólk geti hannað sín 
efri ár eins og það sjálft sér fyrir 
sér. Að það þurfi ekki þessa þrauta-
göngu sem síðan leiðir til vistunar 
í hjúkrunarrými,“ segir hún og 
segist sjá fyrir sér að tengja búsetu 
fólks á eigin heimili við hjúkrunar-
heimilin. Með því missi fólk ekki 
yfirráð yfir eigin lífi en fái samt 
meira aðgengi að þjónustu vegna 
veikinda sinna.

Anna Birna segir ríkið sofa 
á verðinum þegar kemur að 
uppbyggingu þjónustu við aldraða. 
„Við höfum árum saman boðið 
lóð við hliðina á okkur en það 

gengur mjög hægt að þær áætlanir 
nái fram að ganga,“ segir hún og 
segist hitta fólk á hverjum degi 
sem er í stökustu vandræðum, 
hafi bæði lítið á milli handanna 
og of lítið með sitt líf að gera. 
Því sé réttlætismál að afnema 
vasapeningakerfið. „Eitt er að 
missa heilsuna, annað að missa 
fjárráðin. Það gengur of hægt að 
breyta þessu,“ segir Anna Birna.  
kristjanabjorg@frettabladid.is

Um níutíu eldri borgarar fastir á spítala
Eldri borgarar hafa lítið á milli handanna og of lítið að segja um líf sitt á efri árum. Mikill skortur er á hjúkrunarrýmum og stefnir í óefni 
vegna mikillar fjölgunar í hópi aldraðra. Formaður öldrunarráðs Íslands gagnrýnir stjórnvöld fyrir of hæga og litla uppbyggingu.

Anna Birna vill bregðast við aukinni þörf á hjúkrun með þeim hætti að eldri borgarar fái meiru ráðið. FréttABlAðið/GVA

Stækkandi hópur  
eldri borgara

l Hlutfall 80 ára og eldri mun 
næstum fimmfaldast frá 1980 
til ársins 2050.

l Hópurinn sem er 67 ára og eldri 
mun þrefaldast frá 1980 til 
ársins 2050.

l Samkvæmt Hagstofu Íslands 
mun Íslendingum 67 ára og eldri 
fjölga úr 36 þúsund í 54 þúsund 
frá árinu 2013 til ársins 2025 
eða um 50%.

Dómsmál Hollensk kona hefur 
fengið stöðu sakbornings í umfangs-
miklu fíkniefnamáli sem er fyrir 
dómi hér á landi. Fjórir menn hafa 
verið ákærðir vegna málsins og 
gætu átt yfir höfði sér allt að tólf ára 
fangelsi. Einn sakborninganna er 
Hollendingurinn Angelo Uyleman 
en mál hans hefur vakið athygli 
vegna andlegrar fötlunar hans. 

Konan er hollenskur ríkisborgari 
og er fædd árið 1979. Hún kom 
hingað til lands ásamt Angelo með 
Norrænu í september síðastliðnum 
á bíl sem innihélt um 23 kíló af 
sterkum fíkniefnum. Konan fór úr 
landi nokkrum dögum síðar en þá 
hafði lögreglan ekki handtekið sak-
borningana.

„Hún var ekki ákærð í málinu og 
er ástæðan sú að hún fannst aldrei 
á sínum tíma. Hún fannst í síð-
ustu viku og það var tekin skýrsla 
af henni,“ segir Óli Ingi Ólason 
aðstoðar saksóknari og bætir við að 
ekki sé vitað hvað gerist næst. Ólík-

legt sé að hennar mál bætist við 
sama mál þar sem það mundi kalla á 
tafir. „Það yrði ekki gott þar sem við 
erum með fjóra menn í farbanni.“

Ekki er vitað hvort konan verður 
framseld hingað til lands. „Það 
verður fyrst að leggja mat á skýrsl-
una.“ – ngy

Fundu sakborning í fíkniefnamáli

Fjórir menn hafa verið ákærðir vegna málsins. Mynd/tollurinn

reykjavík Athuga þarf hvort skerð-
ing verði á mikilvægu búsvæði 
laxfiska á ósasvæði Elliðaánna 
ef af áformum um landfyllingu í 
Elliðaárvogi yrði.

Umhverfis- og skipulagsráð 
Reykjavíkurborgar telur mikilvægt 
að eyða óvissu um málið með bætt-
um upplýsingum og rannsóknum 
og verður ráðist í nánari athugun 
á áhrifum á laxastofninn áður en 
lengra verður haldið. Þetta kemur 
fram í bókun ráðsins frá fyrsta júní.

„Áætluð íbúabyggð við Elliða-
árvog er lykilhlekkur í þéttingu 
byggðar í borginni en ef nánari 
athugun á lífríki svæðisins leiðir 
í ljós að áhrif á laxfiska geti orðið 
veruleg, er mikilvægt að fram-

kvæmdin verði endurskoðuð,“ 
segir í bókuninni.

Hjálmar Sveinsson, formaður 
ráðsins, segir mikilvægt að geta 
gripið til ráðstafana ef í ljós komi 
að framkvæmdirnar hefðu veruleg 
áhrif. 

„Þá verður gripið til ráðstafana, 
svo sem eins og að minnka þetta 
svæði, haga uppbyggingunni öðru-
vísi og svo framvegis,“ segir Hjálmar 
og bætir við: „Ef hægt er að sýna það 
og sanna að afleiðingin muni verða 
svo alvarleg þá getur þurft að endur-
hugsa þetta alveg.“

Hildur Sverrisdóttir, fulltrúi Sjálf-
stæðisflokks, segir einhug í ráðinu 
um að skoða verði málið betur. „Við 
tökum undir það að þarna þurfi að 

stíga mjög varlega til jarðar ef það er 
svo að laxastofninn eða Elliðaárnar 
séu í einhvers konar hættu.“

Að sögn Hildar hafa sjálfstæðis-
menn hins vegar gagnrýnt að verið 
sé að breyta atvinnusvæðum í íbúa-
byggð. 

„Það er auðvitað forsenda þétt-
ingar byggðar en það eru líka önnur 
svæði í Reykjavík sem væri þá hægt 
að skoða betur svo við séum ekki 
að taka sénsinn á að eyðileggja ein-
stakt fyrirbrigði eins og Elliðaárnar 
og laxinn eru,“ segir Hildur.

Hjálmar bendir á að „flestir þættir 
fyrir utan laxinn eru taldir jákvæðir 
eða allavega þannig að þeir muni 
ekki hafa neikvæð áhrif“.
thorgnyr@frettabladid.is

Búsvæði laxins setur landfyllingu í Elliðaárvogi í uppnám

laxinn í Elliðaánum, sem hér er verið að reyna að fanga, gæti verið í hættu ef af 
áformum um landfyllingu í voginum yrði. FréttABlAðið/Anton Brink

Hún var ekki ákærð 
í málinu og er 

ástæðan sú að hún fannst 
aldrei á sínum tíma.

Óli Ingi Ólason aðstoðarsaksóknari 

Eitt er að missa 
heilsuna, annað að 

missa fjárráðin. Það gengur 
of hægt að breyta þessu
Anna Birna Jensdóttir, 
formaður 
öldrunarráðs og  
forstöðumaður 
Sóltúns 
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Mitsubishi Outlander PHEV hefur fengið ótrúlega góðar viðtökur og tvíorkutæknin
heldur betur sannað sig. Fjórhjóladri�nn gæðingur sem gengur bæði fyrir rafmagni og
bensíni svo að þú komist allra þinna leiða með góðri samvisku. Komdu og prófaðu!

RAFMAGN 
EÐA BENSÍN? 
ÞÚ VELUR

NÝR MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

FYRIR HUGSANDI FÓLK

Mitsubishi Outlander PHEV 
Sjálfskiptur, fjórhjóladri�nn frá:

6.590.000 kr.



Tryggingastofnun
Laugavegi 114 | 105 Reykjavík
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

Mínar síður
Nú er hægt að sækja um réttindi 
á Mínum síðum. Sjá nánar á tr.is.

Nató æfir innrás

Pólland Í kringum tvö þúsund fallhlífahermenn tóku þátt í æfingum Atlantshafsbandalagsins nærri borginni 
Torun í Póllandi í gær. Hermennirnir eru frá Póllandi, Bandaríkjunum og Bretlandi og voru hluti af stærri 
æfingabúðum bandalagsins í Evrópu til að æfa skjót viðbrögð hersins ef til innrásar kemur. Æfingarnar 
standa yfir frá sjöunda til sautjánda júní en 24 þjóðir taka þátt í þeim. Fréttablaðið/EPa

SkipulagSmál Einn eigenda Borgar
túns 28 í Reykjavík óskar eftir því 
að fá að byggja 88 herbergja hótel á 
lóðinni.

Samkvæmt deiliskipulagi sem 
samþykkt var að beiðni fyrri 
lóðarhafa 17. mars í fyrra var 
heimilað að bæta einni hæð við húsið 
og stækka það um 750 fermetra. Fram 
kemur í bréfi lögmanns núverandi 
lóðarhafa, HEK hf., að mælt hafi 
verið fyrir um íbúðabyggingu með 
verslun á jarðhæð í stað verslunar og 
þjónustubyggingar samkvæmt fyrra 
skipulagi. Þessi breyting hafi hins 
vegar verið kærð og sé til meðferðar 
hjá úrskurðarnefnd umhverfis og 
auðlindamála.

„Helstu breytingar samkvæmt 
tillögu lóðarhafa snúa því að nýtingu 
fyrirhugaðs húss á þá leið að það 
hýsi fyrrnefnt hótel í stað 22 íbúða 
og verslunar/þjónustu á jarðhæð,“ 
segir í bréfi Fjeldsted & Blöndal 
lögmannsstofu.

„Þær tillögur lóðarhafa, sem fram 
koma í fyrirspurninni, fela það í sér 
að heimild verði fengin fyrir byggingu 
hótels á fimm hæðum sem rúma 
muni um 80 til 88 hótelherbergi. 
Ekki er lagt til að breyting verði á 
heildarbyggingamagni á lóðinni,“ 
segir í bréfinu þar sem spurst er 
fyrir um það hjá skipulagsfulltrúa 
borgarinnar hvort heimild fáist fyrir 
hótelbyggingunni.

„Í raun fellur bygging hótels mun 
betur að áætlunum í aðalskipulagi en 
fyrirhuguð íbúðabygging samkvæmt 
núgildandi deiliskipulagi, enda liggur 
fyrir að fyrst og fremst er gert ráð 
fyrir verslunar og þjónustustarfsemi 
á skipulagssvæðinu og eru hótel 
sérstaklega nefnd í því sambandi,“ er 
fullyrt í fyrirspurninni.

Þá er ítrekað að hvorki lagaleg rök 
né gildandi skipulagsáætlanir standi  
í vegi fyrir því að fallist verði á til
löguna.

„Fyrirhuguð breyting er í fullu 
samræmi við aðalskipulag og aðrar 
skipulagsáætlanir á svæðinu. Þá 
er hvergi að finna starfsemiskvóta 
um hámarkshlutfall gististarfsemi 
á svæðinu í aðalskipulagi eða 
deiliskipulagi. Slíkir kvótar hafa verið 
settir á tiltekin svæði í miðborginni 
í því skyni að takmarka fjölda 
hótelbygginga þar sem talin hefur 
verið þörf á að grípa í taumana.“ 
gar@frettabladid.is

Vill hætta við blokkina 
og reisa hótel í staðinn
Núverandi lóðarhafi Borgartúns 28 vill að kærðu skipulagi, sem gerir ráð fyrir 
stærri byggingu fyrir íbúðir og verslanir, verði breytt svo reisa megi allt að 88 
herbergja hótel á lóðinni. Segir hótel falla betur að skipulagi svæðisins en íbúðir.

Í raun fellur bygging 
hótels mun betur að 

áætlunum í aðalskipulagi en 
fyrirhuguð íbúðabygging 
samkvæmt núgildandi 
deiliskipulagi.
Úr bréfi Fjeldsted & Blöndal lögmanns-
stofu til skipulagsfulltrúa borgarinnar. 

Reykjavík Hildur Sverrisdóttir, 
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks
ins, lagði fram óformlega tillögu 
á borgarstjórnarfundi í gær þess 
efnis að opnunartími sundstaða 
yrði lengdur á ný. 

Tillagan kom fram við umræður 
um skýrslu stýrihóps um lýðheilsu 
og heilsueflingu barna og unglinga 
í leik og grunnskólum og frístund
astarfi.

Eftir efnahagshrunið 2008 var 
ákveðið að hafa eingöngu opið í 
Laugardalslaug á kvöldin um helgar. 
Hildur kom inn á það í ræðu sinni 
að ferðamönnum hefði fjölgað 
mikið í Reykjavík frá þeim tíma sem 
opnunartími sundstaða var styttur 

„Nú er svo komið að við 
heyrum kvartanir íbúa í öllum 
hverfum borgarinnar yfir því að 
það sé ekki lengur hægt að fara 
með börnin í sund á kvöldin um 
helgar þar sem Laugardalslaugin 
er einfaldlega pökkuð af fólki og 
þá aðallega ferðamönnum,“ sagði 
Hildur í ræðu sinni.

Nýlega var stakt gjald í sund 
hjá Reykjavíkurborg hækkað í 
900 krónur þó enn sé hægt að 
fara ódýrara í sund með fjölferða 
kortum. 

Um helgar í sumar eru laugarnar 
alla jafna opnar til sex á daginn, 
fyrir utan Laugardalslaug sem er 
opin til tíu á kvöldin. – snæ

Vill lengri opnun í sundi
Við heyrum 
kvartanir íbúa í 

öllum hverfum borgarinnar 
yfir því að það sé ekki lengur 
hægt að fara með börnin í 
sund á kvöldin um helgar 
þar sem Laugardalslaugin 
er einfaldlega 
pökkuð af 
fólki.
Hildur Sverrisdóttir 
borgarfulltrúi 
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EM LEIKURLangar þig á úrslitaleikinn?

Kauptu NOTAÐAN BÍL  
af Brimborg og þú  
gætir unnið ferð fyrir tvo  
á úrslitaleik EM*

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK 
Notaðir bílar - Brimborg

Söludeildir eru opnar  
virka daga kl. 9-17  
og laugardaga 12-16.

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 8. til 31. júní fara í pott (athugið á ekki við um umboðssölubíla). Einn heppinn vinningshafi verður svo dreginn út 1. júlí. Í vinning er ferð fyrir tvo 
á úrslitaleik EM í knattspyrnu 2016 þann 10. júlí. Innifalið er flug með Icelandair, gisting á glæsilegu hóteli og tveir miðar á úrslitaleikinn. Nánari upplýsingar um leikinn má finna á notadir.brimborg.is. 

 Brimborg tekur allar tegundir bíla uppí     Hagstætt uppítökuverð     Allt að 90% fjármögnun í boði, ræddu við ráðgjafa

Verð:  1.290.000 kr.
Tilboðsverð: 1.150.000 kr.
Ford Fusion Trend OHV92
Skráður febrúar 2008, 1,4TDCi dísil, beinskiptur.
Ekinn 138.600 km. 

Verð: 2.190.000 kr.
Tilboðsverð: 1.990.000 kr.
Renault Megane Sport Tourer NLZ73
Skráður maí 2011, 1,5TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 85.000 km.

Verð: 1.290.000 kr.
Tilboðsverð: 1.190.000 kr.
Ford Escape XLT TV331 
Skráður maí 2007, 3,0i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 152.000 km.

Verð: 2.690.000 kr.
Tilboðsverð: 2.490.000 kr.
Renault Clio Sport Tourer Expresion PKM46
Skráður júní 2015, 1,5TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 29.800 km. Í ábyrgð.

Verð: 4.290.000 kr.
Tilboðsverð: 3.690.000 kr.
Ford Mondeo Titanium YOX82
Skráður apríl 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 121.000 km.

Verð: 1.490.000 kr.
Tilboðsverð: 1.390.000 kr.
Ford Ka Trend Plus VSG42
Skráður febrúar 2015, 1,2i bensín, beinskiptur
Ekinn 15.500 km. 

Verð: 1.950.000 kr.
Mazda2 Takara DAX52
Skráður maí 2014, 1,3i bensín, beinskiptur
Ekinn 26.000 km. 

Verð: 1.990.000 kr.
TIlboðsverð: 1.790.000 kr.
Honda Jazz LS GNP35
Skráður maí 2012, 1,3i bensín, sjálfskiptur. 
Ekinn: 62.000 km. 

Verð: 3.190.000 kr.
Tilboðsverð: 2.990.000 kr.
Ford Kuga Titanium S AWD GMR67
Skráður desember 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur. 
Ekinn: 99.000 km. 

Verð: 4.250.000 kr.
Tilboðsverð: 3.860.000 kr.
Ford Kuga Titanium AWD KYY44 
Skráður maí 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 82.000 km. 

Verð: 4.590.000 kr.
Tilboðsverð: 4.290.000 kr.
Mazda CX-5 Vision AMY44 
Skráður mars 2015, 2,0 SKYACTIV bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 62.000 km. Í ábyrgð.

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Verð: 3.890.000 kr.
Tilboðsverð: 3.490.000 kr.
Ford Kuga Titanium AWD GBD01 
Skráður júní 2014, 2,0TDCi dísil, 
beinskiptur. Ekinn 101.000 km. 



WWW.BÍLALAND.IS

GÖNGUM FRÁ 
FJÁRMÖGNUN Á 

STAÐNUM

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

www.bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

BMW X5 xDrive 25d
Nýskr. 06/14, ekinn 31 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ!
9.490 þús.Rnr. 283641

FRÁBÆR

KAUP

LÚXUSBÍLAR
BÍLALAND BÝÐUR ÚRVAL LÚXUSBÍLA Á FRÁBÆRUM KJÖRUM 

HYUNDAI SANTA FE PREMIUM
Nýskr. 10/12, ekinn 62 þús km. 
dísil, sjálfskiptur

Rnr. 170420

VERÐ kr. 5.890 þús.

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN MURANO ACENTA
Nýskr. 03/16, ekinn 1 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.

Rnr. 143448

VERÐ kr. 7.490 þús.

FRÁBÆR

KAUP

DISCOVERY 4 SD HSE
Nýskr. 05/12, ekinn 84 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.

Rnr. 143444

VERÐ kr. 9.900 þús.

FRÁBÆR

KAUP

BMW 116d
Nýskr. 03/15, ekinn 9 þús km. 
dísil, beinskiptur.

Rnr. 152155

VERÐ kr. 3.980 þús.

FRÁBÆR

KAUP

BMW X4 20d xDrive
Nýskr. 09/14, ekinn 17 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.

Rnr. 143224 

VERÐ kr. 9.290 þús.

FRÁBÆR

KAUP

DISCOVERY SPORT SD4 HSE
Nýskr. 05/15, ekinn 15 þús km. 
dísil, sjálfskiptur. 

Rnr. 283670

VERÐ kr. 9.190 þús.

FRÁBÆR

KAUP

NOTAÐIR 

Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands, ræddi í gær við fjölmiðla eftir að hafa heimsótt hina særðu á sjúkrahús. NoRdicphoTos/AFp

Tyrkland Að minnsta kosti ellefu 
manns létu lífið og tugir særðust 
í sprengjuárás, sem gerð var á 
lögreglubifreið í Istanbúl í gær-
morgun, skammt frá lestarstöðinni 
Vezn eciler. Sjö hinna látnu voru 
lögreglumenn.

Sprengju hafði verið komið fyrir 
í bifreið sem síðan var sprengd 
með fjarstýringu þegar lögreglu-
bifreiðin var komin að henni. 
Önnur sprenging varð stuttu síðar 
og er talið að þar hafi gashylki 
sprungið.

Þetta er fjórða sprengjuárásin í 
stórborgunum Istanbúl og Ankara 
í Tyrklandi það sem af er þessu ári. 
Síðan um mitt síðasta ár hafa hátt 
í tíu slíkar árásir verið gerðar í 
þessum borgum.

Ýmist hafa herskáir Kúrdar eða 
liðsmenn Daish-samtakanna 
verið taldir bera ábyrgð á þessum 
árásum. Stundum hefur þó enginn 
lýst yfir ábyrgð þannig að enn er 
ekki vitað hverjir voru að verki í 
sumum þessara árása.

Recep Tayyip Erdogan forseti 
hét því að barist verði gegn vopn-
uðum hópum af þessu tagi þangað 

til yfir lýkur, eins og hann orðaði 
það í fjölmiðlum í gær.

Hann heimsótti hina særðu á 
sjúkrahús í Istanbúl og sagði að því 
loknu árásina vera ófyrirgefanlega.

Þessi árás var gerð þegar föstu-
mánuðurinn ramadan var nýhaf-
inn, en þann mánuð fasta mús-
limar á daginn en efna svo til veislu 
á kvöldin.

Árásirnar hafa orðið til þess að 
ferðafólki hefur fækkað um nærri 
þriðjung á milli ára í Tyrklandi.

Tyrkneski herinn hóf á síðasta 
ári, með samþykki og stuðningi 
frá NATO, árásir á bæði Kúrda 
og liðsmenn Daish-samtakanna. 
Kúrdar segja Tyrki hafa notfært 
sér almenna andúð á Daish-
samtökunum til að beina spjótum 
sínum að Kúrdum og berja niður 
réttindabaráttu þeirra. 
gudsteinn@frettabladid.is

Fjórða árásin í Istanbúl 
og Ankara á þessu ári
Sjálfsvígsárás á lögreglubifreið kostaði að minnsta kosti ellefu manns lífið. 
 Erdogan forseti segir að barist verði gegn vopnuðum hópum þar til yfir lýkur.

Sprengjuárásir  
í Ankara og Istanbúl
Júní 2016
11 manns létu lífið í sjálfsvígsárás 
á lögreglubifreið í Istanbúl.
Mars 2016
35 manns létu lífið í Ankara, þar 
sem herskáir Kúrdar voru að verki, 
og fjórir í Istanbúl.
Febrúar 2016
28 manns létu lífið þegar ráðist var 
á bílalest hersins í Ankara.
Janúar 2016
Tólf þýskir ferðamenn létu lífið 
í sjálfvígsárás í Istanbúl. Talið að 
vígamenn Íslamska ríkisins hafi 
verið þar að verki.
október 2015
103 létu lífið og meira en 200 
særðust í Ankara þar sem tveir 
sjálfsvígsárásarmenn réðust á fólk 
á friðarsamkomu.
Ágúst 2015
Sjö manns létu lífið í sprengjuárás 
á lögreglustöð í Istanbúl. Yfirvöld 
telja að Kúrdar hafi verið þar að 
verki.

Árásirnar hafa orðið til 
þess að ferðafólki hefur 
fækkað um nærri þriðjung á 
milli ára í Tyrklandi. 

hillary clinton hefur tryggt sér meirihluta á landsþinginu í næsta mánuði. 
FRéTTAblAðið/EpA

Bandaríkin Hillary Clinton hafði 
tryggt sér útnefningu Demókrataa-
flokksins áður en forkosningar voru 
haldnar í sex ríkjum Bandaríkjanna 
í gær.

Bandaríska fréttastofan Assoc-
iated Press lýsti þessu yfir á mánu-
dagskvöld.

Bernie Sanders, mótframbjóðandi 
hennar, hafði þó lýst því yfir að hann 
muni halda áfram baráttunni, enda 
hafi Clinton ekki meirihluta þeirra 
landsþingsfulltrúa sem skuldbundn-
ir eru til að greiða henni atkvæði sitt 
á landsfundi flokksins í lok júlí.

Samkvæmt AP hafa þó það margir 
óskuldbundnir fulltrúar lýst yfir 
stuðningi við hana, að samtals er 
hún örugg með að hljóta útnefning-
una.

Í gær munaði mest um forkosn-
ingar flokksins í Kaliforníu, þar sem 
Clinton var spáð frekar naumum 
sigri. – gb

Clinton tryggir sér sigurinn
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Þjóðgarðurinn fékk rúmar 28 milljónir í tekjur af köfun í Silfru árið 2015. 

Eftirspurn eftir köfun og snorkli í Silfru hefur aukist mjög hin síðustu ár.  fréttablaðið/VilhElm

höskuldur Elefsen, framkvæmdarstjóri Dive.is, segir köfun í Silfru vera ofarlega á óskalista hjá fólki um allan heim og þá sérstaklega hjá vönum köfurum.

Náttúra Átta fyrirtæki selja köfunar-
þjónustu fyrir ferðamenn við gjána 
Silfru á Þingvöllum. 

Það kostar um fjörutíu þúsund 
krónur á mann að kafa og tuttugu 
þúsund krónur að snorkla í gjánni. 
Þjóðgarðurinn fær þúsund krónur 
fyrir hvern kafara. Einn til tveir starfs-
menn á vegum Þjóðgarðsins vakta 
svæðið á hverjum tíma og sér garður-
inn um alla uppbyggingu og þjónustu 
á svæðinu. „Miðað við þær miklu 
tekjur sem hljótast af þessum rekstri 
má alveg velta því upp hvort gjaldið 
sem við fáum eigi að vera hærra. Við 
höfum þó látið þessar tekjur duga,“ 
segir Ólafur Örn Haraldsson þjóð-
garðsvörður.

Fjöldi kafara og snorklara í Silfru 
árið 2015 var um 30.000. Þjóðgarður-
inn fékk rúmar 28 milljónir í tekjur af 
köfuninni. „Þetta hefur vaxið gríðar-
lega mikið. Það voru sex þúsund gestir 

fyrir sex árum,“ segir Ólafur Örn.
Engar fjöldatakmarkanir eru á 

rekstraraðilum né takmarkanir á 
fjölda kafara sem fara í gegn um gjána 
á hverjum degi. „Við teljum að það sé 
löngu kominn tími til að takmarka 
þetta eitthvað. Það gengur ekki lengur 
að það sé endalaust verið að fjölga. 
Það er komið að því að breyta þessu 
og hef ég öryggismálin að leiðarljósi 
í þeim efnum. Því miður hafa orðið 
mjög slæm slys og fólk hefur farist 
í Silfru. Stundum hefur tilviljun ein 
ráðið því að fólk hefur ekki dáið,“ 
segir Ólafur Örn og bætir við að 
umferðin á bökkum Silfru sé orðin 
gríðarlega mikil. 

„Það eru þó ekki endilega kafar-
arnir en þarna koma aðrir gestir til 
að fylgjast með og líka til að skoða 
staðinn. Það hafa því orðið miklar 
skemmdir á mosa og öðrum gróðri 
á bökkunum.“ nadine@frettabladid.is

Silfra á kafi  
í köfurum
Engar takmarkanir eru á fjölda rekstraraðila né 
fjölda kafara sem fara í gegn um gjána á hverjum 
degi. Fjöldi kafara árið 2015 var um þrjátíu þúsund. 
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Við höfum flutt
Bosch-búðina
Bosch-búðin, Hlíðasmára 3, hefur nú verið flutt í húsakynni Smith & Norland, Nóatúni 4, 
105 Reykjavík. Þar verður hún rekin undir nafni Smith & Norland til framtíðar.

Við státum okkur nú af þremur þýskum hágæða vörumerkjum á heimilistækjasviði: 
Siemens, Gaggenau og Bosch.

Í tilefni flutningsins bjóðum við þýsku Bosch-heimilistækin 
á 20% afslætti frá 8. til 15. júní. Einnig verðum við með 
sértilboð á nokkrum völdum Bosch-tækjum.

Verið hjartanlega velkomin í Nóatún 4.

Gildir til 15. júní eða á meðan birgðir endast.

Bosch-
heimilistæki

afsláttur!

20%

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Bosch
veggofn
HBA 20B122S

Hvítur. Orkuflokkur A. 
Fimm ofnaðgerðir.

Sértilboð:

Fullt verð: 78.900 kr.
49.900 kr.

Bosch kæli- og 
frystiskápur
KGV 36UW20

Hvítur. 186 sm.

Sértilboð:

Fullt verð: 99.900 kr.
69.900 kr.

Bosch
þurrkari
WTB 86267SN

7 kg.

Sértilboð:

Fullt verð: 99.900 kr.
69.900 kr.

Bosch
uppþvottavél
SMU 50M92SK

Hvít.

Sértilboð:

Fullt verð: 109.900 kr.
79.900 kr.



Frá degi til dags
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aðStoðarritStjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. 
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSn 1670-3871  fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5000,  
ritstjorn@frettabladid.is  ÞróunarStjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is  helgarBlað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is  menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is  
lífið: Gyða Lóa Ólafsdóttir gydaloa@frettabladid.is  ljóSmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is  framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  ÚtlitShönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Ágætu alþingismenn.
Eins og við sjáum og heyrum í fréttum þessa daga, 
er mörgum umsækjendum um alþjóðlega vernd 

vísað úr landi. Oft er um að ræða fjölskyldur með börn 
sem hafa myndað hér félagsleg tengsl á meðan á með
ferð umsóknar þeirra stóð. Sum börnin eru jafnvel veik. 
Oft eru aðstæður óviðunandi sem þau búa við á meðan 
á meðferð mála þeirra stendur. Dæmi eru um einstæða 
foreldra með tvö eða fleiri börn sem þurfa að búa í einu 
herbergi á gistiheimili innan um eingöngu fullorðna, oft 
karlmenn. Mikið hefur verið rætt um slæmar aðstæður 
flóttafólks í Grikklandi og Ítalíu undanfarin ár í fréttum, 
en síðan síðasta haust eru aðstæður flóttafólks í Evrópu 
jafn óviðunandi í ríkjum eins og Ungverjalandi, Búlg
aríu, Slóveníu, Rúmeníu, og jafnvel í Frakklandi o.fl.

Í þessum löndum er orðið algengt að fólk er neytt til 
þess að lifa á götunni og hefur enga tryggingu fyrir fæði 
eða skjóli. Slík staða er að sjálfsögðu óviðunandi og 
ómannúðleg fyrir alla, en sérstaklega þegar um börn, 
eldra fólk, sjúklinga og veikt fólk í viðkvæmri stöðu er að 
ræða. Óþarfi er að ræða um aðbúnað flóttafólks í Tyrk
landi, þangað sem Evrópusambandið vísar nú flótta
mönnum er komið hafa til Grikklands.

Ísland á aðild að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 
Í þeim sáttmála, þriðju grein, stendur: „Allar ákvarðanir 
eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn skulu byggðar á 
því sem er börnum fyrir bestu.“ Því miður hefur verið 
brotalöm á því hér á landi, þar sem börnum er vísað af 
landi brott, út í óvissu þegar best lætur, en þangað sem 
ömurlegar aðstæður bíða þegar verst er.

Við undirrituð, prestar Þjóðkirkjunnar sem öll höfum 
komið að málefnum hælisleitenda, viljum því hvetja til 
þess að Alþingi tryggi að farið verði eftir Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna hér á landi þegar um hælisum
sóknir er snerta börn er að ræða.

Við hvetjum til að Alþingi leggi fram og samþykki til
lögu þar að lútandi sem fyrst.

Hælisumsóknir  
er varða börn – áskorun  
til alþingismanna
Kristín Þórunn 
Tómasdóttir
Magnús Björn 
Björnsson
Sigfús  
Kristjánsson
Toshiki Toma
Þórhallur 
Heimsson
prestar Þjóð-
kirkjunnar

Oft eru 
aðstæður 
óviðunandi 
sem þau búa 
við á meðan 
á meðferð 
mála þeirra 
stendur.

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)
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Yfirvinnubann flugumferðarstjóra hefur 
nú staðið yfir í tvo mánuði. Á þeim tíma 
hefur næturumferð um Leifsstöð legið 
niðri í fjórgang vegna „veikinda“ flug
umferðarstjóra þar sem ekki fékkst fólk til 
afleysinga vegna yfirvinnubannsins.

Í yfirlýsingu frá Samtökum ferðaþjónustunnar 
kemur fram að aðgerðirnar hafi haft gríðarleg áhrif á 
ferðaþjónustuna. Mikil seinkun hefur verið á 99 flug
ferðum og um 20 þúsund farþegar hafa ekki komist 
leiðar sinnar. Þá hafa aðgerðirnar haft áhrif á nokkur 
þúsund farþega til viðbótar vegna keðjuverkunar.

Kröfur flugumferðarstjóranna um launahækkanir 
eru háar. Kjaradeila þeirra við Samtök atvinnulífsins 
eru í hnút en þeim hafa að sögn verið boðnar sam
bærilegar launahækkanir og þorri vinnumarkaðarins 
hefur samið um á grundvelli SALEKsamkomulagsins. 
Flugumferðarstjórar vilja hins vegar meira. Í lok maí 
greindi Fréttablaðið frá því að þeir hafi hafnað tilboði 
sem svaraði til að minnsta kosti 25 prósenta hækk
unar. Að því gefnu að heildarlaun flugumferðarstjóra, 
með grunnlaunum, föstu vaktaálagi og yfirvinnu með
talinni, nemi að jafnaði um milljón krónum á mánuði, 
hafa þeir því hafnað launahækkun sem svarar til um 
250 þúsund króna á mánuði – hið minnsta.

Í leiðara fréttabréfs SA um mánaðamótin sagði 
Þorsteinn Víglundsson framkvæmdastjóri kröfur flug
umferðarstjóra um hækkanir langt umfram hækkanir 
í öðrum samningum. „Yrði gengið að kröfum þeirra 
raskaðist það dýrkeypta jafnvægi sem komist hefur á 
kjaramálin,“ segir hann. Við tæki höfrungahlaup um 
launahækkanir sem gæti af sér aukna verðbólgu, hærri 
vexti og gengisfall til að lagfæra samkeppnisstöðu 
þeirra fyrirtækja sem starfa í alþjóðlegri samkeppni. 
„Niðurstaðan er sú að kjör allra versna til lengri tíma.“

Varnaðarorð framkvæmdastjórans eru kunnugleg úr 
kjarabaráttum, rætast oftast en stundum ekki – líkt og 
sjá má núna eftir langan verkfallsvetur um allt samfé
lagið – þar sem töluverðar launahækkanir áttu sér stað 
án þess að verðbólgan ryki upp í kjölfarið, enda ytri 
aðstæður okkur hagstæðar. Það er hins vegar rétt að 
jafnvægið sem komist hefur á eftir þennan harða vetur 
kjaradeilna er í hættu ef ákveðnar fámennar hálauna
stéttir fá launahækkanir langt umfram aðra. Í vetur var 
barist fyrir því að uppgangurinn sem íslenskt samfélag 
hefur fundið fyrir undanfarin misseri dreifist með jafn
ari hætti. Eftir afar erfiða tíma í kjölfar hrunsins fékk 
verkalýðurinn nóg af misjafnri skiptingu auðs, bæði í 
gegnum launadreifingu sem og aðgerðir stjórnvalda.

Fámennar stéttir sem vilja fara fram úr öðrum, ein
faldlega í krafti þess að geta það með aðgerðum sem 
hafa áhrif langt umfram stærð þeirra, geta ógnað því 
samkomulagi sem náðist milli launþega og atvinnu
rekenda verulega. Fram hefur komið að önnur ríki 
renna hýru auga til rekstrar flugumferðarstjórnar hér á 
landi. Það er ekki sjálfgefið að slíkri starfsemi sé haldið 
úti hér á landi. Ef flugumferðarstjórum finnst svo 
ómögulegt að lifa hér á launum sem eru langt umfram 
meðallaun í landinu, má benda þeim á að freista 
gæfunnar annars staðar.

Meira en hinir

Fram hefur 
komið að 
önnur ríki 
renna hýrum 
augum til 
reksturs 
flugumferðar-
stjórnunar 
hér á landi.

nýir tímar eða bara nýtt fólk?
Endurnýjun á þingi virðist ætla 
að verða þó nokkur eftir næstu 
alþingiskosningar. Fjöldi þing-
manna hefur sagst ekki ætla 
að sækjast eftir endurkjöri og 
samkvæmt skoðanakönnunum 
mun annað eins af þingmönnum 
ekki komast á þing þó þeir vilji. 
Þriðji hópurinn hefur síðan séð 
sæng sína upp reidda og sækist 
ekki eftir endurkjöri vegna hættu 
á því að „tapa þingsætinu“ í 
kosningum. Eitt er víst að urmull 
nýrra þingmanna mun starfa fyrir 
land og þjóð á næsta kjörtímabili. 
Áhugavert verður að skoða hvort 
vinnubrögðin munu breytast við 
þessa pólitísku innáskiptingu 
sem þingkosningar í raun eru. Við 
skulum allavega vona það.

ónáðið ekki
Að sama skapi er stutt þar til 
íslensk þjóð gengur að kjörborð-
inu og velur sér nýjan forseta. Á 
annan tug þúsunda Íslendinga 
er á leið til Frakklands á EM 
og því gætu verið margir sem 
kjósa utan kjörfundar að þessu 
sinni. Stór hluti kjósenda hefur 
ekki nokkurn áhuga lengur á 
þessum kosningum og er hugur 
margra kominn til Frakklands 
með „strákunum okkar“. Því er 
heilræði til þeirra frambjóðenda 
sem ætla af stað með að hringja í 
kjósendur að sleppa því meðan á 
leikjum landsliðsins stendur. Það 
mun bara baka ykkur óvild. EM 
mun trompa sveitasetrið á Bessa-
stöðum. sveinn@frettabladid.is 
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Það var merkilegur kapítuli 
í kvöldfréttum sjónvarps á 
laugardaginn var sem sýndi 

Sigmund Davíð Gunnlaugsson á 
vorþingi Framsóknarflokksins. 
Hann sást ganga í salinn og grípa 
upp nokkara viðstadda eins og kar-
akter úr bíómyndinni The Invasion 
of the Bodysnatchers (Innrás lík-
amshrifsaranna) og faðma þá. Ef 
viðstaddir hefðu ekki verið mann-
skepnur heldur af annarri dýra-
tegund er ég hræddur um að þetta 
athæfi fyrrverandi forsætisráðherra 
hefði brotið í bága við dýravernd-
unarlög og talist refsivert.

Síðan sté hann í pontu og sagði 
ýmislegt skynsamlegt en hélt því 
líka fram að það hefði ekki verið 
honum að kenna heldur ein-
hverjum öðrum þegar hann laug 
fyrir framan myndavélar sænska 
sjónvarpsins um aðkomu sína að 
Wintris, aflandsfélaginu fræga. 
Hann þvoði sem sagt hendur sínar 
algjörlega af ábyrgð á því sem 

hann hafði sagt og gaf það bein-
línis í skyn að einhver hefði talað 
í gegnum hann.

Þetta minnti mig óþægilega á 
atburð úr lífi fjöskyldu minnar sem 
átti sér stað fyrir þrjátíu árum. Hún 
Sólveig dóttir mín var þá tveggja 
ára, ótrúlega dugleg stelpa sem 
hafði farið að ganga 9 mánaða og 
hætt að nota bleyjur 15 mánaða. 
Móðir hennar hafði farið í versl-
unarleiðangur og mitt hlutskipti 
var að annast hana og níu ára systur 
hennar, Svanhildi. Mér varð það á 
sem oft áður (og síðar) að gefa þeim 
of mikið sælgæti og það endaði á 
því að fara illa í magann á Sólveigu 
og hún kúkaði í buxurnar. Þegar 
móðir hennar kom heim spurði 
hún Sólveigu: „Er það satt sem 
pabbi segir að þú hafir kúkað í bux-
urnar?“ Svarið var: „Nei, það var 
Svanhildur.“ „Hvað áttu við,“ spurði 
móðirin, „kúkaði Svanhildur í bux-
urnar þínar?“ „Já“, svaraði Sólveig.

Þetta er svolítið fyndið og jafnvel 
sætt út úr munni tveggja ára barns 
en eitthvað allt annað þegar það 
heyrist frá fyrrverandi forsætisráð-
herra lýðveldisins. Það vill meira 
að segja svo til að upptakan af Sig-
mundi Davíð, forsætisráðherra 
Íslands, þar sem hann sat aulalegur 
fyrir framan myndavélina og tafs-
aði og laug, barst um allan heim og 
varð til þess að grínistar í sjónvarpi 

og útvarpi, frá Íslandi til Ástralíu, 
hæddust að honum og landi og 
þjóð. Það má því leiða að því rök 
að Sigmundur Davíð hafi ekki bara 
gert í eigin buxur heldur buxurnar 
heillar þjóðar.

Þetta er að vísu bara saga sem 
við verðum að búa við þótt það sé 
ljóst að í henni hafi íslensk menn-
ing ekki risið sérstaklega hátt. Hitt 
er hins vegar ógnvekjandi að Sig-
mundur Davíð gengur nú um eins 
og grenjandi ljón við að reyna að 
sannfæra framsóknarmenn um að 
kjósa sig aftur sem formann. Og 
það lítur út fyrir að honum gæti 
tekist það.

Það yrði þjóðinni til ævarandi 
skammar að maðurinn sem heims-

byggðin lítur á sem ljúgandi aula 
yrði kosinn í forystusveit íslenskra 
stjórnmála. Það verður að koma í 
veg fyrir það. Framsókn skuldar 
þjóðinni að verja hana gegn Sig-
mundi Davíð. Hann er hennar 
Frankenstein. Framsóknarflokk-

urinn hefur unnið með þjóðinni á 
farsælan hátt í eitt hundrað ár og 
því ekki við öðru að búast en að 
hann sjái um þetta. Ef hann gerir 
það ekki ber okkur skylda til þess 
að kjósa þennan XBé-vítans flokk 
út af kortinu.

Buxurnar heillar þjóðar
Kári Stefánsson
forstjóri Íslenskrar 
erfðagreiningar

Það yrði þjóðinni til ævar-
andi skammar að maðurinn 
sem heimsbyggðin lítur á 
sem ljúgandi aula yrði kos-
inn í forystusveit íslenskra 
stjórnmála. Það verður að 
koma í veg fyrir það.

Þingmenn þjóðar sem dáir 
fornmenn eftir því hversu 
marga þeir drápu á mismun-

andi hátt setti lög árið 1956 um 
bann við hnefaleikum vegna þess 
að þeim fannst það „óviðfelldinn 
leikur“. Það var jafnvel bannað 
að eiga hnefaleikahanska (eins og 
eiturlyf !). Varla hafa lög verið sett 
áður af slíku tilefni.

Það var þó ekki sett bann við 
fréttum af því að 18 ára blökku-
maður frá Bandaríkjunum af nafni 
Cassius Clay vann Ólympíugull 
í léttþungavigt í Róm 1960. Við 
heimkomu var hann kallaður 
ólympíski niggarinn og fékk ekki 
inngöngu í betri veitingahús. Það 
var heldur ekki bannað að heyra 
fréttir af því þegar hann óvænt 
vann heimsmeistaratitil árið 1964 

gegn Sonny Liston, margreyndum, 
eldri og þyngri kappa.

Þegar fjölskyldan fór til Banda-
ríkjanna snemma árs 1966 til sér-
náms míns var ýmislegt nýtt fyrir 
okkur, svo sem sjónvarp og Víet-
namstríð í algleymingi. Aðalsam-
skipti ungs læknis við borgara 
nýja landsins voru við miðaldra 
velstæða lækna í kaffi- og matar-
tímum. Fréttir af stríðinu voru 
áberandi og tölur frá Westmore-
land hershöfðingja um hversu 
margir Vietcong-liðar hefðu fallið 
á síðasta sólarhring, þ.e „body 
count“. Ég minnist ekki athuga-
semda kolleganna við stríðinu 
en ungir Bandaríkjamenn voru 
farnir að ókyrrast og mótmæli 
farin af stað. Allir ungir menn voru 
skyldaðir til herþjónustu ef þeir 
stóðust læknisskoðun. Örsjaldan 
var hægt að fá undanþágu vegna 
samviskumótmæla (conscience 
objector) sem var vegna sérstakra 
trúarskoðana. Neitun leiddi til 5 
ára fangelsisvistar. Fjöldi ungra 
manna flutti til Kanada og voru 
taldir föðurlandssvikarar. Þeir áttu 
ekki afturkvæmt til Bandaríkjanna 
fyrr en með sérstakri náðun Banda-

ríkjaforseta mörgum árum eftir að 
Víetnamstríðinu lauk 1973.

Stóð fastur á sínu
Cassius Clay var orðinn þekktur 
sem afburðasnjall hnefaleikamaður. 
Hann hafði breytt nafni sínu sem 
hann taldi þrælanafn í Muhammad  
Ali og gerst múhameðstrúar og 
gengið í ákveðinn söfnuð. Hann 
var kvaddur í herinn en samvisku-
forsendum hans var hafnað. Hann 
neitaði samt og kvaðst ekkert eiga 
sökótt við Vietcong og fyrr mætti 
setja sig fyrir aftökusveit en hann 
færi að drepa aðra. Hann var dæmd-
ur til fangelsisvistar en fullnustu 
frestað vegna áfrýjunar. Hann var 
almennt fordæmdur af yfirvöldum 
og stórblöðum og talinn úrhrak og 
úrþvætti, sviptur heimsmeistara-
titli og atvinnuleyfi og tapaði millj-
ónum dollara í áætluðum tekjum 
en stóð fast á sínu. Hæstiréttur 
Bandaríkjanna samþykkti endan-
lega samviskuforsendur hans árið 
1971 og hann fékk aftur titil sinn 
og keppnisleyfi og hóf aftur keppni 
eftir tæplega fjögurra ára hlé og 
vann glæsta sigra.

Hann varð ekki síður þekktur 

fyrir baráttu sína fyrir jafnrétti 
blökkumanna sem og allra sem 
töldust undirokaðir og mannúðar-
mál almennt. Hann varð einhver 
dáðasti íþróttamaður síðustu 
aldar, ferðaðist víða um heiminn 
með friðarboðskap og æðstu fyrir-
menn kepptust um að fá að hitta 
hann. Muhammad Ali var þó mjög 
mótsagnakennd persóna, gat verið 
groddalegur í yfirlýsingum en oftast 
mjög snjall í orðræðum og heillaði 
alla sem kynntust honum.

Honum var fyrst boðið í Hvíta 
húsið árið 1974 til Geralds R. Ford 
forseta og varaði hann við að nú 
mundi hann sækjast eftir vinnu 
hans! Það snart alla þegar hann far-
inn heilsu kveikti á Ólympíueldin-
um í Atlanta 1996. George W. Bush 
forseti veitti honum æðsta heiðurs-
merki Bandaríkjanna, Medal of 
Freedom, árið 2005. Barack Obama 
þáði boxhanska frá honum sem 
hann varðveitir í skrifstofu sinni, 
„Oval office“.

Muhammad Ali hefði hins vegar 
ekki getað komið til Íslands og 
sýnt boxhanska sína vegna laga um 
„óviðfelldinn leik“ sem alheimur 
dáði.

Ég mun minnast Muhammads Ali 
fyrir einstakt hugrekki og staðfestu 
í aðstæðum sem flestum er erfitt að 
skilja löngu síðar. Ég mun þó líka 
minnast „boxhanska“ laga forsjár-
hyggjumanna við Austurvöll. Því 
miður má enn finna samlíkingar 
með þeim.

Væri ekki rétt að gefa Alþingi box-
hanska til íhugunar?

Höfundur dvaldi í Bandaríkjunum frá 
1966-1973. Hann var læknir íslenska 

liðsins á Ólympíuleikunum 1996.

Muhammad Ali látinn – Boxhanska til Alþingis
Birgir  
Guðjónsson
læknir

Hann var kvaddur í herinn 
en samviskuforsendum hans 
var hafnað. Hann neitaði 
samt og kvaðst ekkert eiga 
sökótt við Vietcong og fyrr 
mætti setja sig fyrir aftöku-
sveit en hann færi að drepa 
aðra.

54.900 kr. á mánuði* 41.900 kr. á mánuði* 36.300 kr. á mánuði*24.500 kr. á mánuði*

5.790.000 kr. 4.450.000 kr. 3.890.000 kr.2.590.000 kr.

Kia Sorento Classic Kia Sportage EX 4WD Kia Carens EXKia cee’d EX SW
Árgerð 7/2014, ekinn 46 þús. km, 
dísil, 2200 cc, 200 hö, sjálfskiptur, 
eyðsla frá 6,7 l/100 km.

Árgerð 5/2013, ekinn 81 þús. km, 
dísil, 2000 cc, 136 hö, sjálfskiptur, 
eyðsla frá 6,0 l/100 km.

Árgerð 5/2014, ekinn 73 þús. km, 
dísil, 1700 cc, 136 hö, sjálfskiptur, 
eyðsla frá 5,2 l/100 km.

Árgerð 9/2013, ekinn 62 þús. km, 
dísil, 1396 cc, 90 hö, beinskiptur, 
eyðsla frá 4.4 l/100 km.
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Ábyrgð fylgir! NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

Mánaðargreiðsla m.v. 50% bílalán í 72 mánuði. Vextir 9,25% og árleg hlutfallstala kostnaðar er 11.4%.
Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar.

*
**
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Það var sólríkur dagur í sögu íslenskrar knattspyrnu 
í gær þegar íslenska landsliðið gekk um borð í landsliðs-
vél Icelandair á Keflavíkurflugvelli. 

Liðsmenn voru glaðbeittir og stoltir. Framundan er 
stærsta mót sem íslenskt karlalandslið í knattspyrnu 
hefur tekið þátt í fram að þessu, EM í Frakklandi.

Okkur var það sannur heiður að fljúga með fulltrúa 
okkar Íslendinga til keppni við margar af bestu 
knattspyrnuþjóðum heims. 

Við höfum verið samferða íslenskum landsliðsmönnum 
allt frá því að þeir héldu í fyrsta sinn til leiks á erlendri 
grund og alla tíð síðan hefur Icelandair verið aðal-
styrktaraðili íslenska landsliðsins. 

Við sendum strákunum í liðinu hlýjar kveðjur og óskir 
um frábæran árangur á mótinu í Frakklandi.

Áfram Ísland!

GÓÐA FERÐ Á EM 2016

Vertu með okkur
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allt frá því að þeir héldu í fyrsta sinn til leiks á erlendri 
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Áfram Ísland!
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Vertu með okkur



dagar í2
EM 2016

http://www.seeklogo.net

6 af 24 sigrum Íslands í undan-
keppni Evrópumótsins frá upphafi 
litu dagsins ljós í undankeppni EM 
í Frakklandi eða 25 prósent sigra 
íslenska landsliðsins í EM-sögunni. 
Ísland hafði mest áður unnið fjóra 
leiki í einni undankeppni EM (EM 
2000 og EM 2004) og hafði aðeins 
unnið samanlagt þrjá leiki (af 20) í 
síðustu tveimur undankeppnum á 
undan þessari; EM 2008 (2) og EM 
2012 (1). Ísland hafði verið næst 
því að komast í 
úrslitakeppni 
EM í Portúgal 
2004 þegar liðið 
vann fjóra af átta 
leikjum undan-
riðilsins og 
endaði í 
3. sæti, 
aðeins 
einu 
stigi frá 
sæti í 
umspili 
um laust 
sæti á EM.

Í dag
19.05 Grindavík - Fylkir Sport 2 
19.50 FH - Leiknir R. Sport 
22.00 Sumarmessan  Sport
23.30 Brasilía - Haítí  Sport
01.00 NBA: Cavs-Warriors Sport 2
02.00 Ekvador - Perú Sport 

18.00 Vestri - Fram Torfnesvöllur
19.15 Þróttur R. - Grótta Þróttarv.
19.15 Grindavík - Fylkir Grindavík
19.15 FH - Leiknir R. Kaplakrikav.

Strákarnir mættir á em 
karlalandsliðið í fótbolta er mætt 
til annecy í Frakklandi þar sem 
það dvelur og æfir á meðan á 
evrópumótinu stendur. Strák-
arnir sluppu við þrumuveður en 
litlu munaði að þeir þyrftu að 
lenda í Lyon sem er í um tveggja 
tíma fjarlægð frá annecy. Strák-
arnir okkar voru kvaddir með 
stæl í Leifsstöð í gærdag þar sem 
fjölmargir Íslendingar á leið út 
þyrptust í kringum hetjurnar sem 
hefja leik á em næsta þriðjudag 
þegar þeir mæta Cristiano ronaldo 
og félögum í Portúgal. annecy er 
fallegur 50 þúsund manna bær í 
austurhluta Frakklands, rétt við 
landamæri Sviss.

Undankeppni EM kvenna 2017 

Ísland - Makedónía 8-0 
Mörkin: 1-0 Fanndís Friðriksdóttir (15.), 2-0 
Harpa Þorsteinsdóttir (17.), 3-0 Elín Metta 
Jensen (25.), 4-0 Sara Björk Gunnarsdóttir 
(27.), 5-0 Sjálfsmark (34.), 6-0 Harpa Þor-
steinsdóttir (42.), 7-0 Fanndís Friðriksdóttir 
(50.), 8-0 Dagný Brynjarsdóttir (81.). 
Lið Íslands: Sandra Sigurðardóttir - Elísa 
Viðarsdóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Sif 
Atlasdóttir, Hallbera G. Gísladóttir - Mál-
fríður Erna Sigurðarsdóttir, Gunnhildur Yrsa 
Jónsdóttir (Dagný Brynjarsdóttir 59.), Sara 
Björk Gunnarsdóttir (Margrét Lára Viðars-
dóttir 59.) - Elín Metta Jensen, Fanndís Frið-
riksdóttir, Harpa Þorsteinsdóttir (Berglind 
Björg Þorvaldsdóttir (75.). 
 
Stig liða í riðli Íslands: Ísland 18 stig (+29), 
Skotland 18 (+22), Slóvenía 9 (+8), Hvíta-
Rússland  3 (-16), Makedónía 0 (-43).

Maður má ekki blikka án 
þess að það komi mark á 
meðan! #íslmak.
Hulda Hannesdóttir
@huldahannesd

0
Stelpurnar okkar hafa ekki 
fengið á sig mark í fyrstu sex 
leikjunum í undankeppni 
EM 2017.

Fótbolti „Ég er fyrst og fremst 
á n æ g ð u r  m e ð  m æ t i n g u n a . 
makedónía er ekki spennandi 
andstæðingur en mætingin var 
frábær,“ sagði landsliðsþjálfarinn 
Freyr alexandersson í samtali við 
Fréttablaðið eftir leikinn í gær. Hann 
kvaðst ánægður með frammistöðu 
íslenska liðsins sem hafði mikla 
yfirburði í leiknum. til marks um 
það voru markskot Íslands 33 talsins 
en makedónska liðsins náði ekki 
einu skoti að marki í leiknum.

„Við spiluðum leikinn þokkalega 
vel. Við vorum auðvitað miklu betra 
liðið og héldum áfram að æfa þann 
sóknarleik sem við viljum spila. 
Það er samt svo erfitt að spila svona 
leiki. en ég er mjög ánægður með 
hugarfarið og hvernig við kláruðum 
þetta.“ 

29-0
Ísland var 6-0 yfir í hálfleik en lét 
tvö mörk duga í seinni hálfleik þótt 
færin hafi verið fjölmörg. Harpa 
Þorsteinsdóttir og Fanndís Frið-
riksdóttir skoruðu báðar tvö mörk 
í leiknum og þær elín metta Jensen, 
Sara Björk Gunnarsdóttir og Dagný 
Brynjarsdóttir sitt markið hvor. Þá 
gerði emilija Stiolovska, leikmaður 
makedóníu, sjálfsmark.

Íslenska liðið hefur unnið alla sex 
leiki sína í undankeppninni með 
markatölunni 29-0 og situr á toppi 
riðils 1, þrátt fyrir að hafa leikið 
einum leik færra en Skotland. Ísland 
getur þó ekki fagnað em-sætinu 
fyrr en um miðjan september þegar 
næstu leikir í undankeppninni 
verða leiknir. Stærðfræðin er það 
eina sem stendur á milli Íslands og 
þriðja evrópumótsins í röð.

Slakur mótherji
Fyrri leikurinn gegn makedóníu var 
spilaður við vart boðlegar aðstæður 
en völlurinn í Skopje var eins og 
mýri. Íslenska liðið kláraði þann 
leik með fjórum mörkum á fyrsta 
hálftímanum og lét svo gott heita. 
Í kvöld voru hins vegar fullkomnar 
aðstæður til að spila fótbolta og þá 
kom sá mikli getumunur sem er á 
liðunum enn betur í ljós. 

Freyr gerði fimm breytingar á 
byrjunarliðinu frá sigrinum frábæra 
gegn Skotum á föstudaginn en þær 
komu ekki niður á leik liðsins. 
makedónska liðið er skelfilega slakt 
en íslensku stelpunum til hróss 
spiluðu þær leikinn af fullum krafti 
og sýndu gestunum enga miskunn. 
Leikmenn eins og elín metta fengu 
tækifæri til að láta ljós sitt skína en 
Valskonan unga skoraði eitt mark, 
gaf tvær stoðsendingar og var 
síógnandi líkt og Fanndís á hinum 
kantinum.

eftir erfitt gengi á algarve-
mótinu 2015, þar sem íslenska liðið 
vann ekki leik og skoraði ekki mark, 
hefur Ísland leikið 13 leiki, unnið 
tíu, gert tvö jafntefli og aðeins tapað 
einum. markatalan er 43-7. Og það 
besta er að spilamennska er góð og 
alltaf að verða betri. 

Á réttri leið
Íslenska liðið er orðið betra í að 
stjórna leikjum og tekur oftar 
frumkvæðið en það gerði. Þá er 
hápressa Íslands afar vel útfærð og 
varnarleikur alls liðsins öflugur. 

„Ég er ánægður með fram-
þróunina í leik liðsins. Við höfum 
haldið hreinu, ekki misstigið 
okkur á neinn hátt og klárað leik-

ina örugglega.,“ sagði Freyr sem 
setur stefnuna á að klára undan-
keppnina með fullt hús stiga. „Það 
er stefnan, að halda áfram að vinna 
leiki í þessum riðli. Við viljum klára 
þetta með fullu húsi og helst fá ekki 
á okkur mark. Það væri geggjað.“

andstæðingarnir á em verða 
auðvitað miklu sterkari en sá 
sem Ísland sigraði í kvöld en 
frammistaðan í undankeppninni 
gefur mjög góð fyrirheit fyrir 
framhaldið. Íslenska landsliðið 
er svo sannarlega á réttri leið. 
ingvithor@365.is

Vilja klára þetta með fullu húsi
Ísland rúllaði yfir Makedóníu í undankeppni EM 2017 í gær og er svo gott sem komið í lokakeppnina, þriðja 
skiptið í röð. Landsliðsþjálfarinn Freyr Alexandersson er ánægður með framþróunina í leik liðsins.

Íslenska liðið er svo gott 
sem búið að tryggja sér sæti á 
EM 2017 en stelpurnar þurfa 
aðeins eitt stig í næsta leik 
gegn Slóveníu í september til 
að gulltryggja farseðilinn.

 Margrét Lára Viðarsdóttir setur upp prakkarasvip eftir að Berglind Björg Þorvaldsdóttir fór illa með eitt af dauðafærum stelpnanna okkar í leiknum. FRéttABLAðið/EyÞóR

Freyr Alexandersson landsliðsþjálfari fylgist með stelpunum valta yfir 
makedónska liðið á Laugardalsvellinum í gærkvöldi. FRéttABLAðið/EyÞóR
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Áfram Ísland!
... með gegnsærri filmu. 
    Auðvelt að setja á og taka af.

Ætlar að þrefalda  
Alvogen á fimm árum
Róbert Wessman segir fjandsamlega yfirtöku á Delta árið 2002 upphafið að erfiðleikum í 
samstarfi hans og Björgólfs Thors. Alvogen hefur vaxið hratt og veltir yfir 100 milljörðum 
króna á ári. Íslandi býðst einstakt tækifæri til uppbyggingar milljarða lyfjaiðnaðar. »4

»2 
göt í kerfinu
Jón Daníelsson efast um 
að nýtt hagstjórnartæki 
Seðlabankans gegn fjár
magnsinnflæði virki.

»6 
borgaraarður 
Alþjóðahagfræðingurinn 
Lars Christensen vill að 
Íslendingar fái pening úr 
auðlindasjóði beint í vasa 
sinn.

»8 
gífurlegt afrek? 
Stjórnarmaðurinn telur 
að Bretar muni á end
anum greiða atkvæði 
með áframhaldandi aðild 
að Evrópusambandinu,  
hvað sem skoðana
kannanir segja.



Skjóðan

markaðurinn

Útgáfufélag 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 512 5000 | Fax 512 5301 
Umsjón Jón Hákon Halldórsson jonhakon@365.is  

Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir | Forsíðumynd Eyþór árnason 
Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

miðvikudagur 8. júní 
ÞJóðsKrá Íslands   
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Á döfinni „Ég held að þessar reglur muni ekki 
virka,“ segir Jón Daníelsson, pró
fessor í hagfræði hjá London School 
of Economics, um reglugerð Seðla
bankans sem byggir á nýjum lögum 
frá Alþingi sem ætlað er að tak
marka of mikið innflæði fjármagns 
til landsins, svokölluð vaxtamunar
viðskipti, þar sem fjárfestar nýta sér 
hærri vexti hér á landi miðað við 
erlendis.

Reglugerðin kveður á að fjöru
tíu prósent af nýju gjaldeyrisinn
streymi verði bundin í eitt ár á núll 
prósent vöxtum. Heimild er í lög
unum til að binda 75 prósent fjár í 
allt að fimm ár á  núll prósent vöxt
um. Erlendir aðilar keyptu ríkis
skuldabréf fyrir um 80 milljarða 
síðasta árið þar sem margir þeirra 
reyna að hagnast á vaxtamuninum 
við útlönd.

Jón segir fjölmörg lönd hafa reynt 
að koma böndum á fjármagnsinn
flæði með svipuðum aðferðum. „Ef 
þetta hefur virkað annars staðar þá 
er það bara í einangruðum þriðja 

heims ríkjum en ekki í landi eins 
og Íslandi. Ég sé ekki að þetta geti 
virkað í landi sem er algjörlega í 
fyrsta heiminum í NorðurEvrópu 
með ríkustu löndum í heiminum 
þar sem við erum hluti af mjög virk
um peninga og efnahagsmarkaði 
milli landanna í kringum okkur,“ 
segir Jón.

Jón segir að við lestur reglnanna 
hafi honum dottið í hug nokkrar 
leiðir sem hægt væri að nota til að 

komast fram hjá reglunum. „Eins 
og reglugerðin er skrifuð þá er ekki 
mikið mál að fara fram hjá henni,“ 
segir hann. Hægt væri að nýta sér 
afleiðusamninga eða svokallaða 
mismunarsamninga (e. contract 
for difference) þar sem tveir aðilar 
skiptast á vaxtatekjum af eignum 
hér á landi og erlendis. „Þú skiptir 
á peningaflæði án þess að skipta á 
eignarhaldinu.“ Slíkt sé mjög erfitt 
að hindra nema að vera með mjög 
íþyngjandi eftirlit með gjaldeyris
mörkuðum.

„Eina leiðin til að láta þetta bíta 
er að Seðlabankinn sé með mjög 
virkt eftirlit með flæði gjaldeyris 
inn og út úr landinu. Seðlabanka
stjóri verður nokkurs konar gjald
eyrislögreglustjóri Íslands. Það mun 
auka kostnað töluvert mikið og 
miklu betri leið væri einfaldlega að 
hafa vextina miklu lægri. Að Seðla
bankinn sé í því hlutverki mun 
draga úr trúverðugleika bankans og 
möguleikum hans til að sinna sínu 
eðlilega starfi.“ ingvar@frettabladid.is 

Efast um að nýtt tól 
Seðlabankans virki
Jón Daníelsson telur að nýtt hagstjórnartæki Seðlabankans sem draga á úr vax-
tamunarviðskiptum muni ekki virka. Margar leiðir séu fram hjá reglunum. Eftir-
lit þurfi að vera mjög ágengt til að bera árangur. Eðlilegra sé að lækka stýrivexti.

 Ég sé ekki að þetta 
geti virkað í landi 

sem er algjörlega í fyrsta 
heiminum í norður-Evrópu 
með ríkustu 
löndum í 
heiminum
Jón Daníelsson,

hagfræðiprófessor
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davÍð oddsson býðst til að bjarga 
þjóðinni frá sjálfri sér og Guðna 
Th. Jóhannessyni, sem ku vera 
hinn voðalegasti maður. Davíð 
og Mogginn segja okkur að hefði 
Guðni Th. verið valdamaður en 
ekki Davíð hefðu þorskastríðin 
tapast, sennilega kalda stríðið 
líka, við hefðum þurft að borga 
Icesave, Ísland hefði gengið í ESB 
og sennilega hefði allt efnahags og 
fjármálakerfið hrunið. Svo lítur 
hann niður á þjóðina, en annars 
vitum við ekkert um þennan mann, 
segir Mogginn, og ekki lýgur hann.

Það Er EittHvað annað mEð Davíð 
Oddsson. Við vitum hvar við höfum 
hann. Hann er maðurinn sem 
einkavæddi tvo ríkisbanka og gætti 
þess að ekki hallaði á kaupendur 
sem voru að kaupa banka í fyrsta 
sinn. Kaupendur Landsbankans og 
Búnaðarbankans fjármögnuðu kaup 
sín með gagnkvæmum lántökum úr 
banka hins þannig að enginn þurfti 
að leggja mikið út. Að öðrum kosti 
er alveg óvíst að óreyndir kaupendur 
hefðu getað keypt sinn fyrsta banka. 
Bankakaupin minntu mest á það 
þegar Óli heitinn keypti Olís af 
Landsbankanum með yfirdrætti frá 
bankanum.

ÞEgar ÚtlEndingar Höfðu af 
því miklar áhyggjur að Icesave
reikningar Landsbankans væru 
kvikir og sköpuðu hættu fyrir 
bankann og íslenska fjármálakerfið 
fór Davíð til London og reyndi 
að útskýra fyrir þeim á sinni 
menntaskólaensku að engin hætta 
stafaði af Icesave. Heim kominn 

hafði hann af því mestar áhyggjur 
að ekki hefði honum tekist að eyða 
efasemdum útlendinga að fullu.

ÞEgar davÍð oddsson var 
forsætisráðherra fannst honum 
vextir Seðlabankans allt of háir, 
svo háir að þeir sköðuðu íslenskt 
atvinnu og efnahagslíf. Svo varð 
hann seðlabankastjóri og skipti 
um skoðun. Hávaxtastefnan hlóð 
í snjóhengjuna sem við erum enn 
að kljást við. Útlendir peningar 
streymdu til landsins og eru í áratug 
búnir að safna himinháum vöxtum 
í boði Seðlabankans á kostnað 
íslensks atvinnulífs og almennings.

allir ÚtlEnsKu pEningarnir 
sem komu hingað í skiptum fyrir 
krónur fóru beint út í íslensku 
bankana sem notuðu þá í útrásina. 
Þá var ekki skálað heldur hrópað 
ferfalt húrra fyrir Björgólfsfeðgum 
fyrir góða útrás. Vitanlega hefði 
verið hægt að gera eitthvað 
hundleiðinlegt við allan þennan 
gjaldeyri, eins og byggja upp 
gjaldeyrisforða Seðlabankans. Þá 
hefði kannski myndast viðspyrna 
fyrir Seðlabankann til að nota þegar 
harðnaði á dalnum. Það var hins 
vegar ekki gert því Seðlabankinn 
og íslensk stjórnvöld miðuðu stærð 
gjaldeyrisforða við landsframleiðslu 
en ekki stærð bankakerfisins.

ÞEgar Harðnaði á dalnum var 
Seðlabankinn bjargarlaus og varð í 
raun fjórði stóri bankinn til að falla. 
Eini seðlabankinn í heiminum sem 
varð tæknilega gjaldþrota í hinu 
alþjóðlega hruni 2008.

Hvert fótspor er þrungið 
reynslu

PORSCHE CAYENNE

Diesel | Sjálfskiptur | Skráður: 03/2011
Ekinn: 78.000 km.

Verð: 8.450.000 kr.

PORSCHE CAYENNE

Diesel | Sjálfskiptur | Skráningarár: 10/2012
Ekinn: 36.000 km.

Verð: 9.900.000 kr.

PORSCHE CAYENNE TURBO

Bensín | Sjálfskiptur | Skráningarár: 02/2008
Ekinn: 80.000 km.

Verð: 5.950.000 kr.

PORSCHE MACAN S

Diesel | Sjálfskiptur | Skráningarár: 07/2014
Ekinn: 25.000 km.

Verð: 9.890.000 kr.

PORSCHE NOTAÐIR BÍLAR
Skoðaðu úrvalið á benni.is

Vagnhöfða 23
Sími: 590 2000

Virka daga 9 - 18
Laugardaga 12-16

Upplifðu sanna ökugleði í sumar!

2015 2016

milljónir
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SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 |

Eitt mesta úrval landsins af fiskréttum 
og ferskum fiski.

  Veitingastaðir
  Stóreldhús
  Mötuneyti 

hafid@hafid.is   

554 7200

Fáðu tilboð fyrir þitt fyrirtæki

Róbert Wessman lét af 
störfum sem forstjóri 
Actavis í ágúst árið 2008 
tveimur mánuðum fyrir 
bankahrunið. Hann seg
ist ekki hafa viljað starfa 

lengur með Björgólfi Thor Björgólfs
syni, en fjárfestingafélag hans Nov
ator átti þá Actavis.

Í kjölfarið stofnaði hann ásamt 
fleiri aðilum lyfjafyrirtækið Alvo
gen árið 2009. Fyrirtækið hafi verið 
smátt í sniðum á mælikvarða alþjóð
legra lyfjafyrirtækja. Um 30 milljónir 
dollara, jafnvirði um 3,7 milljarða 
íslenskra króna, hafa verið settar í 
félagið sem hlutafé, auk lyfjaverk
smiðju í Bandaríkjunum sem velt hafi 
sömu upphæð, tæpum fjórum millj
örðum króna. „Það er í rauninni eini 
peningurinn sem hefur komið inn í 
félagið,“ segir Róbert en engu að síður 
hafi félagið vaxið hratt.

„Við höfum verið að vaxa um tæp
lega 80 prósent á ári,“ segir Róbert. 
Alvogen sé nú orðið eitt af fimmtán 
stærstu lyfjafyrirtækjum heims og 
stefni í að tekjur félagsins verði nærri 
milljarði dollara í ár, um 120 millj
arðar íslenskra króna. Þá sé markmið 

félagsins skýrt, að þrefalda tekjur þess 
á næstu fimm árum þannig að þær nái 
þremur milljörðum dollara á ári, um 
360 milljörðum íslenskra króna. Hjá 
fyrirtækinu, sem sérhæfir sig í fram
leiðslu og sölu samheitalyfja, starfa nú 
2.300 manns í 35 löndum.

Róbert segir einkum tvær ástæður 
fyrir vexti Alvogen. „Þetta var blanda 
af því að velja réttu markaðina og 
réttu lyfin. Við ákváðum til dæmis 
að fara ekki inn á VesturEvrópu þar 
sem samkeppnin var orðin alveg 
gríðarleg. Ísland sé eina landið í Vest
urEvrópu þar sem Alvogen sé með 
starfsemi. Við fórum inn á Asíu sem 
mjög fá af þessum stóru fyrirtækjum 
voru komin inn á.“

Fæstir fá líftæknilyf sem þurfa
Svokallað hátæknisetur Alvogen 
og systurfyrirtækisins Alovtech var 
opnað í Vatnsmýrinni á föstudag
inn. Alvotech hyggst framleiða sam
heitalyf líftæknilyfja. „Hugmyndin 
kviknaði fyrir 15 árum, þá var þessi 
samheitalyfjastarfsemi ekki byrjuð 
nema að litlu leyti þar sem ekki var 
búið að skilgreina lagarammann í 
kringum þróun samheitalyfja.“ Slík 
lyf eru mun dýrari í framleiðslu en 
hefðbundin samheitalyf. Það kosti um 
tólf milljarða að þróa samheitalyf fyrir 
líftæknilyf en hefðbundin samheita
lyf kosti á milli 300 og 500 milljónir 

króna í framleiðslu. Vegna þess hve 
dýr líftæknilyf séu í framleiðslu séu 
átta af tíu söluhæstu lyfjum heims, 
miðað við tekjur, líftæknilyf. Ekki sé 
óalgengt að kostnaður við lyfjameð
ferð hvers sjúklings sé fjórar til átta 
milljónir króna á ári. „Þau eru það 
dýr að í mörgum löndum í heiminum 
í dag eru það aðeins um fimm prósent 
af sjúklingum, sem þyrftu þessi lyf, 
sem fá þau.“ Því sé til mikils að vinna 
að koma ódýrari lyfjum á markað.

Róbert segir að hefðbundin lyf 
séu unnin úr kemískum efnum en 
líftæknilyfin nýti lifandi frumur. 
„Þú þarft að þróa þessar frumur á 
ákveðna vegu þannig að þær fram
leiði ákveðin prótín. Í raun og eru 
þessi lyf miklu skilvirkari en gömlu 
lyfin,“ segir hann.

Ísland ekki endilega lógískt val
„Við erum búin að fjárfesta um átta 
milljarða, það er í raun og veru bara 
húsið. Við komum svo með um 200 
starfsmenn hérna, allt fólk sem er 
háskólamenntað,“ segir Róbert um 
hið nýja húsnæði í Vatnsmýrinni.

„Síðan er náttúrulega stór fjár
festing yfirvofandi næstu tuttugu 
árin í þróun á þessum lyfjum. Við 
reiknum með að eyða í það heila 75 
milljörðum í þau lyf sem eru núna í 
þróun.“ Þar af verði 3540 prósent af 
kostnaðinum á Íslandi.

Hafa vaxið um áttatíu 
prósent á hverju ári
Róbert Wessman kom að stofnun Alvogen árið 2009, skömmu eftir að hann 
hætti hjá Actavis. Fyrirtækið hefur vaxið um tæplega 80 prósent á ári en Róbert 
segir að markmiðið sé að þrefalda stærð þess á næstu fimm árum. Hann segir  
að sér hafi aldrei hugnast samstarf við Björgólf Thor Björgólfsson.

Róbert segir Íslandi bjóðast einstakt tækifæri til að byggja upp iðnað fyrir líftæknilyf. 

Róbert segir fleiri staði en Ísland 
hafa komið til greina við val á stað
setningu fyrir hátæknisetrið. „Ísland 
var ekki endilega sérstaklega lógísk 
staðsetning þegar upp var staðið. 
Kannski hefði verið lógískast að setja 
þetta þar sem menn fengju fyrir
greiðslu og stuðning. En það að hafa 
það tækifæri að geta byggt upp þessa 
starfsemi á Íslandi fannst mér skipta 
gríðarlega miklu máli,“ segir hann.

Fá lönd sem hafi sömu tækifæri
„Þessi þekking er ekki til nema í 
örfáum löndum í heiminum í dag.“ 
Því séu gífurleg tækifærin á Íslandi við 
uppbyggingu á líftækniiðnaði. 

„Þetta fyrirtæki á vonandi eftir að 
halda áfram að vaxa og dafna hér og 

halda áfram að skila gjaldeyristekjum 
löngu eftir að við setjumst í helgan 
stein,“ segir hann.

„Svo er vonandi annarra að gera 
enn meira úr því en við erum að 
gera. Það er stóra tækifærið í heildar
myndinni.“ 

Húsið í eigu Róberts
Hátæknisetrið í Vatnsmýrinni er í 
eigu Fasteignafélagsins Sæmundar 
ehf. sem var að fullu í eigu Róberts 
sjálfs á framkvæmdatímanum. Hann 
seldi fasteignafélaginu Stefni 51 pró
sents hlut í félaginu undir lok síðasta 
árs. Róbert segir ekki hafa verið talið 
heppilegt að Alvogen væri hluthafi 
í Alvotech til að forðast hagsmuna
árekstra við aðra sem vinna hafi átt 
með hjá Alvotech

Þá hafi margir fjárfestar verið mjög 
áhugasamir um verkefnið en fáir hafi 
verið tilbúnir að leggja í það fé. „Það 
réttu allir upp hönd að fara endilega í 
bransann. En svo þegar kom að því að 
setja pening í þetta rétti enginn upp 
hönd.“ Því hafi það endað með því að 
Róbert sjálfur hafi lagt fé í húsið.

Ingvar 
Haraldsson
ingvar@frettabladid.is

Það réttu allir upp 
hönd að fara endi-

lega í bransann. En svo þegar 
kom að því að setja pening í 
þetta rétti enginn upp hönd.
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 3ja ára stúdentsnám 

„Ég á ættir að rekja í Djúpið og 
ólst þar upp meðan faðir minn var 
skólastjóri í Héraðsskólanum á 
Reykjanesi. Ég man eftir því þegar 
búið var á öllum bæjum í Djúpinu. 
Bændurnir voru miklir handverks-
menn og mikil þekking í bænda-
samfélaginu. Síðar meir fór ég 
að skynja að samfélagið í Djúp-
inu væri að breytast ansi hratt og 
mig langaði að fanga þetta hverf-
andi skeið bændamenningar í 
Ísafjarðar djúpinu.“ Þannig lýsir 
Þorvaldur Örn Kristmundsson 
ljósmyndari hvernig hugmyndin 
að ljósmyndasýningunni „Hverf-
andi menning – Djúpið“ vaknaði.

Þorvaldur byrjaði að mynda 
árið 2004 og hefur haldið því 
áfram síðan. Á sýningunni í Ljós-
myndsafni Reykjavíkur eru þó 
flestar myndirnar frá tímabilinu 
2004 til 2010. Verkið samanstend-
ur af svarthvítum ljósmyndum af 
þeim bændum sem eftir eru, eyði-
býlum, landslagi og öðrum ein-
kennum þessara svæða og híbýla 
sem nú er að hverfa.

Þorvaldur segir bændur hafa 
tekið sér afar vel og fundist verk-
efnið áhugavert. Hann segir þá 
vera dálítið leiða yfir þróuninni en 
þyki hún þó skiljanleg. Unga fólk-
ið sæki skóla og vilji flytja í bæi 

og borg í stað þess að taka við býl-
unum.

En af hverju svarthvítar mynd-
ir? „Í sérstökum verkefnum nota 
ég oft filmu. Mér finnst einhver 
stemning í svarthvítum mynd-
um og ég hef heillast af því form-
ati alla tíð. Þær hafa ákveðinn 
sjarma sem lýsir þeirri stemningu 
sem ég er að reyna að ná fram,“ 
segir Þorvaldur sem tekur mynd-
irnar á Mam iya 7 myndavél sem 
er „medium format“ vél. „Það 
þýðir að filman er stærri en þessi 
hefðbundna 35 mm filma. Maður 
hefur því færri ramma á filmunni 
og getur ekki tekið eins margar 

myndir. Þess vegna þarf maður 
að vanda hverja mynd,“ segir Þor-
valdur sem kann mjög vel við 
filmuljósmyndun. „Það er gaman 
að sjá ekki myndina fyrr en maður 
framkallar hana löngu seinna. Það 
viðheldur spennunni og gaman er 
að sjá útkomuna mörgum mánuð-
um eftir að myndin er tekin.“ 
solveig@365.is

Sýningin „Hverfandi menning – 
Djúpið“ er í aðalsal Ljósmynda-
safns Reykjavíkur á sjöttu hæð 
Grófarhússins við Tryggvagötu. 
Hún stendur til 11. september, 
ókeypis er inn og opið í allt sumar.

Myndaði hverfandi saMfélag
Sýningin „Hverfandi menning – Djúpið“ stendur yfir í Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Þorvaldur Örn Kristmundsson vildi 
gefa innsýn í hverfandi bændamenningu og þær breytingar sem eru að verða á samfélaginu í Ísafjarðardjúpi.

Þorvaldur Örn Kristmundsson.

Gæsarungum smalað í Æðey.

Séra Baldur Vilhelmsson, prestur í Vatnsfirði. Fjárréttir í Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi. 



Fólk er kynningarblað sem 
býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í 
blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn 
efnis: Sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera einarsdóttir, 
vera@365.is, s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, 
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  
johannwaage@365.is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

„Markmiðið er að þjálfa starfs-
fólk til að geta sinnt sjúklingum af 
enn meira öryggi, en það er gert 
með því að líkja sem mest eftir að-
stæðum inni á spítalanum. Leið-
beinendur undirbúa ákveðnar að-
stæður eða tilfelli sem starfsfólk 
er látið leysa úr í öruggum aðstæð-
um. Því til viðbótar er mikið lagt 
upp úr að æfa samstarf innan og 
á milli stétta,“ segir Valdís Anna 
Garðarsdóttir, hjúkrunarfræð-
ingur og verkefnastjóri kennslu-
setursins, en teymisvinna er að 
hennar sögn einn af burðarstólp-
um starfseminnar á spítalanum. 
„Það er sífellt meiri áhersla lögð á 
hana og fá starfsmennirnir þjálfun 
í að vinna saman og taka ákvarð-
anir við erfiðar aðstæður.“

Valdís segir vísi að sams konar 
kennslu lengi hafa þekkst innan 
veggja spítalans en með tilkomu 
sérútbúinnar aðstöðu gefst kost-
ur á að efla hana til muna auk 
þess sem teknar hafa verið upp 
nýjar kennsluaðferðir. Mennta-

deild Landspítalans hefur umsjón 
með kennslusetrinu en auk þess 
aðstoðar fólk með sérfræðiþekk-
ingu af ólíkum deildum spítalans 
við kennsluna.

Notaðir eru sýndarsjúkling-
ar en á þeim er hægt að æfa ýmis 
verk eins og að setja upp æða-
leggi, taka blóðprufur, mæla hjart-
slátt og blóðþrýsting, framkvæma 
mænustungu og endurlífgun svo 
eitthvað sé nefnt. Áhersla á fyrr-
nefnda teymisvinnu er þó ekki síst 
í brennidepli. Samskonar kennslu-
setur er að finna víða í Evrópu og 
Bandaríkjunum og þar er reynsl-
an að sögn Valdísar góð.

„Við eigum eftir að byggja upp 
okkar eigin rannsóknagrunn en 
ljóst er að starfsfólk sem hefur 
lokið þjálfun verður öruggara 
í starfi og líður þar af leiðandi 
betur. Færni eykst, það er fljót-
ara að læra verkin og það dreg-
ur úr streitu. Við höfum mikla trú 
á að það skili sér í auknu öryggi 
fyrir sjúklinga.“

Aðspurð segir hún fólk af öllum 
sviðum spítalans sækja þjálfun. 
Bæði þeir sem eru nýir í starfi og 
þeir sem sækja símenntun. „Við 
viljum að hingað komi fagfólk alls 
staðar af spítalanum en auk þess 
kemur hingað fjöldi nemenda. Hér 
voru þriðja árs hjúkrunarfræði-
nemar sem hefja störf á spítalanum 
í sumar í þjálfun í heilan dag á dög-
unum og svo er þverfagleg móttaka 
nýráðinna hjúkrunarfræðinga og 
lækna á döfinni.“ Að sögn Valdísar 
felst þjálfunin að hluta í stöðluðum 
námskeiðum en auk þess geta mis-
munandi deildir óskað eftir þjálf-
un í tilteknum verkum með það að 
markmiði að allir viti nákvæmlega 
hvað þeir eigi að gera og samvinn-
an verði hnökralaus.

Valdís segir þá sem sótt hafa 
þjálfun fram að þessu hafa lýst 
yfir mikilli ánægju með hana. „Við 
gerum viðhorfskönnun meðal þátt-
takenda í lok hvers námskeiðs og 
höfum fengið mjög góða endur-
gjöf.“ vera@365.is

eykur Færni  
og bætir öryggi 
Nýtt kennslusetur var opnað á vegum Landspítalans í Ármúla 1a fyrir 
skemmstu en þar gefst heilbrigðisstarfsfólki kostur á að æfa sig í 
ýmsum aðgerðum og læknisverkum á sýndarsjúklingum. Tilgangurinn 
er að auka færni starfsfólks og um leið öryggi sjúklinga. 

Starfsfólk sem hefur lokið þjálfun verður öruggara í starfi og líður þar af leiðandi betur. MYND/ANTON

Augnhvílan
Margnota augnhitapoki

(inniheldur hörfræ)

250mm

Stærð á 
kassa

Stærð á 
límmiða

245mm

110mm

105mm

Meðhöndlar:

• Vanstarfsemi í fitukirtlum
• Hvarmabólgu
• Augnþurrk
• Vogris
• Þroti í kringum augu/ augnhvörmum

Léttir á einkennum um:

• Tilfinningu um óhreinindi í auga
• Táraflæði
• Sviða
• Aðskotahlutstilfinningu í auga
• Óskýrri sjón sem kemur og fer
• Þreytu við lestur
• Almenn augnþreyta
• Höfuðverk, þreytu og þrota í kringum augu

Athugið:

• Ekki ofhita augnhvíluna
• Athugið hitastig fyrir notkun – hitinn á að vera 

þægilegur
• Vinsamlega lesið meðfylgjandi bækling fyrir notkun
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Þarf að endurnýja 
letrið á steininum?
Graníthöllin tekur að sér að 
hreinsa oG  endurmála letur á 
leGsteinum.  einniG tökum við að 
okkur að rétta af leGsteina sem 
eru farnir að halla. 

fyrir

eftir

með öllum legsteinum
allt innifalið

Bæjarhrauni 26, 
hafnarfirði

sími 555 3888 
granithollin.is

öll okkar verð miðast við 
fullBúinn stein með uppsetningu

329.000 kr. 
áður: 433.350 kr.

313.000 kr. 
áður: 413.350 kr.

385.000 kr. 
áður: 503.350 kr.

149.000 kr. 
áður: 227.050 kr.

270.000 kr. 
áður: 351.550 kr.

304.000 kr. 
áður: 402.350 kr.

268.620 kr. 
áður: 406.900 kr.

188.100 kr. 
áður: 297.300 kr.

188.100 kr. 
áður: 297.300 kr.

539.900 kr. 
áður: 746.000 kr.

297.420 kr. 
áður: 442.900 kr.
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Fordrykkur
Bellini er sumarlegur kokteill sem 
gerður er úr freyðivíni og ferskum 
ferskjum. Þessi drykkur á rætur 
að rekja til Feneyja, nánar tiltek-
ið frá Harrys bar. Drykkurinn er 
mjög frískandi.

5 ferskar ferskjur
1 flaska freyðivín, helst 
prosecco
2 msk. sykur
Safi úr ¼ sítrónu

Afhýðið ferskjurnar og fjarlæg-
ið steininn. Setjið ferskjurnar í 

blandara með sykri og sítrónusafa. 
Maukið.
Fyllið kampavínsglas að 1/3 með 
maukinu og fyllið upp með freyði-
víni.

SumarSalat
Sætt og salt fer vel saman á sum-
arveisluborðinu. Hér er einfalt 
salat með hráskinku og jarðar-
berjum. Einfaldari forrétt er varla 
hægt að finna. Gott er að bera ný-
bakað brauð með þessum rétti. 
Best ef það er heimabakað. Upp-
skriftin miðast við fjóra.

100 g hráskinka
100 g baby-spínat
50 g geitaostur
4 msk. fljótandi hunang
Nýmalaður pipar
Fersk minta

Skolið spínatið og leggið það á fal-
legt fat. Skerið hráskinkuna í bita 
og setjið ofan á spínatið. Einnig eru 
ostbitar settir hér og þar. Dreifið 
fljótandi hunangi yfir. Bragðbætið 
með pipar og mintu.

Fyllt gríSalund
Hér er mjög gott kjöt sem passar 
vel á hlýjum sumarkvöldum þegar 
gesti ber að garði. Enga sósu þarf 
með þessum rétti. Óþarfi að yfir-
hlaða matarborðið. Hins vegar er 
mjög gott að bera fram grillað-

an aspas með þessum rétti. Upp-
skriftin miðast við fjóra.

600 g grísalund eða 
svínasneiðar
2 msk. olía
Salt og pipar
20 ferskir aspasstönglar

Sumarleg og Flott matarveiSla
Er ekki tilefni til að slá upp veislu? Sumarið komið og allir í góðu skapi. Vonandi er hægt að borða utandyra á næstu 
dögum. Hér koma uppskriftir að skemmtilegri matarveislu sem hægt er að setja upp á veröndinni með góðum gestum. 

Heimagerð Daim-ísterta.Fyllt grísalund.

Bellini er ítalskur fordrykkur. Mjög 
sumarlegur.

Það er svo gaman að fá sumarið og borða utandyra.

apríkósufylling
1 dl grófsaxaðar möndlur
1 msk. repjuolía
1 msk. ferskt rósmarín, smátt 
saxað
12 grófskornar, þurrkaðar 
apríkósur
2 msk. fljótandi hunang

Ristið möndlurnar í olíu á pönnu. 
Bætið rósmaríni út í ásamt þurrk-
uðum apríkósum. Steikið í tvær 
mínútur. Takið af pönnunni og 
setjið hunang saman við.

Skerið vasa ofan í kjötið og troð-
ið fyllingunni þar í. Það er hægt 
að gera holu í gegnum kjötið með 
sleifarskafti en það er auðveldara 
að skera ofan í mitt kjötið og loka 
því síðan með tannstönglum.

Penslið kjötið með olíu og 
bragðbætið með salti og pipar. 
Brúnið kjötið á pönnu eða útigrill-
inu á báðum hliðum og setjið síðan 
í heitan ofn í 5-10 mínútur eða þar 
til kjötið er tilbúið en ekki má of-
steikja það.

Hreinsið aspas og grillið hann á 
öllum hliðum á útigrillinu.

Vitaskuld má bæta við kart-
öflum og sósu en það þarf ekki 
endilega.

Í staðinn fyrir grísalund má nota 
úrbeinaðar svínakótelettur. Þá er 
skorinn vasi í þær miðjar og fyll-
ingunni troðið þar inn. Auðvelt er 
að grilla þær úti.

íSterta með daim
Þetta er frábær ísterta til að bjóða 
gestum á hlýjum dögum. Heima-
gerður ís er líka alltaf bestur. 
Sannkallaður veisluís sem vert er 
að prófa.

Hnetubotn
150 g möndlur eða 
heslihnetur
150 g sykur
3 eggjahvítur

ísinn
4 eggjarauður
150 g sykur
4 dl rjómi
1 tsk. vanillusykur
4 matarlímsplötur
2 stór stykki af 
Daim-súkkulaði

Hitið ofninn í 180°C. Malið möndl-
ur eða hnetur í matvinnsluvél. Setj-
ið sykurinn saman við. Stífþeytið 
eggjahvíturnar og hrærið þær var-
lega saman við.

Leggið bökunarpappír í stórt 
hringform (24 cm). Setjið blönd-
una í formið og bakið í 20 mínútur. 
Takið þá út og kælið.

Hrærið saman eggjarauður, 
sykur og vanillusykur í skál. Setj-
ið skálina ofan í pott með vatni og 
látið það smásjóða. Þeytið eggja-
blönduna stöðugt á meðan þar til 
hún hitnar og sykurinn leysist upp. 
Takið af hitanum og haldið áfram 
að þeyta þar til blandan verður létt 
og ljós (má gera í hrærivél).

Þeytið rjómann og blandið 
honum varlega saman við eggja-
blönduna.

Setjið matarlímið í kalt vatn í 5 
mínútur. Kreistið blöðin og setjið 
þau út í 1/2  dl af sjóðandi vatni þann-
ig að þau leysist upp. Kælið. Bætið 
þá matarlíminu saman við ísblönd-
una í mjórri bunu og hrærið rólega 
á meðan.

Brytjið súkkulaðið smátt og 
hrærið í blönduna.

Losið möndlubotninn frá hliðum 
formsins með beittum hníf. Hell-
ið ísblöndunni ofan á botninn. Setj-
ið plastfilmu yfir og frystið í að 
minnsta kosti fjórar klukkustundir.

Þegar ístertan er orðin vel fros-
in er hún tekin úr forminu. Setjið á 
disk og látið standa í ísskáp í um 
það bil 20 mínútur áður en hún er 
borin á borð.

Grófhakkið Daim-súkkulaði og 
puntið tertuna með því.

Fákafeni 9 | Sími 581-1552 | www.curvy.is

NÝ SENDING AF SUNDFÖTUM
STÆRÐIR 14-28 EÐA 42-56

VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ 
FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á CURVY.IS

OPNUNARTÍMAR Í VERSLUN 
CURVY AÐ FÁKAFENI 9
ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 11-18
LAUGARDAGA FRÁ KL. 11-16

Sundbolur
Verð: 8.990 kr

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.
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„Ég hef lifað og hrærst í bókum 
lengur en nokkur nennir að muna 
en lét mér aldrei til hugar koma að 
fara að skrifa bækur. Hafði engan 
áhuga á því. Svo gerðist það að ég 
hlaut þessi verðlaun, Gaddakylf-
una, fyrir smásögu um glæp fyrir 
nokkrum árum og sendi í kjölfar-
ið frá mér smásagnasafn. Fyrir 
tveimur árum kom að því að mig 
langaði að vita hvort ég gæti klár-
að eins og eina skáldsögu. Það 
virðist hafa tekist og þess vegna 
er þessi saga, Níunda sporið, nú 
komin út,“ segir Ingvi Þór Kor-
máksson.

Tveggja manna Tal
Umgjörð sögunnar er sú að tveir 
menn sitja að tali og segir annar 
þeirra frá lífi sínu og ýmsum 
hremmingum sem hann hefur 
lent í. Hann hefur farið í með-
ferð og í kjölfar þess unnið tólf 
reynsluspor eins og gjarnan tíðk-
ast. Þegar kemur að því að taka 
níunda sporið, sem felur í sér að 
hafa beint eða óbeint samband við 
þá sem hann hefur skaðað og 
bæta fyrir brot sín, fer eitt og 
annað úrskeiðis og allt endar 
með ósköpum. Í ljós kemur 
að orsakir þess má rekja til 
atburða í fortíð mannsins.

SvolíTið um Sukk
Ingvi Þór starfar sem 
verkefn a stjór i  hjá 
Borgar bókasafni en 
spilaði einnig í hljóm-
sveitum fyrr á árum 
og hefur samið hátt 
á annað hundrað lög 
sem út hafa komið á 
ýmsum hljómplötum.

„Síðasta hljóm-
sveitin mín, JJ Soul 
Band, sendi frá sér 
fjórar hljómplötur 
áður en hún lagði 
upp laupana árið 2009. Mús-
íkin lifir þó áfram í hinum raf-
ræna heimi dagsins í dag,“ segir 
Ingvi. „Það er mikið af músík í 
bókinni og svolítið um sukk. Fyrst 

og fremst er 
þetta afþrey-
ingarsaga en á 

sér alvarlegan 
undirtón eins og 
títt er um glæpa-
sögur. Hún gerist 

að mestu í Reykjavík en líka á 
Snæfellsnesi og í Danmörku.“

Bókin er fáanleg í öllum bóka-

búðum, en einnig á nokkrum bens-
ínstöðvum N1 og í sumum stór-
mörkuðum. Útgefandi er Sögur 
ehf.

níunda Sporið – 
ný SkáldSaga
Sögur ehf. kynna Níunda sporið er fyrsta skáldsaga Ingva Þórs 
Kormákssonar, afþreyingarsaga með alvarlegum undirtóni. Áður hefur 
Ingvi sent frá sér smásagnasafnið Raddir úr fjarlægð og hlotið 
Gaddakylfuna fyrir bestu glæpasmásöguna, Hliðarspor, árið 2009.

Ingvi Þór Kormáksson hefur sent frá 
sér sína fyrstu skálsdsögu, Níunda 
sporið. Sögur ehf. gefa bókina út.    
myNd/StefáN

Það styttist í hina vinsælu Hróars-
kelduhátíð í Danmörku. Hátíðin 
fer fram dagana 25. júní til 2. júlí. 
Vikupassar eru uppseldir en enn er 
mögulegt að kaupa dagpassa fyrir 
miðvikudaginn 29. júní og fimmtu-
daginn 30. júní. Um 80 þúsund 
vikupassar voru seldir að þessu 
sinni. Þekkt nöfn troða upp á hátíð-
inni eins og fyrri ár. Má þar nefna 
Neil Young, Red Hot Chili Peppers, 
PJ Harvey og Wiz Khalifa svo ein-
hverjir séu nefndir. Alls verða um 
200 hljómsveitir og sólóistar á svið-
inu þessa viku.

Hróarskelduhátíðin fer fram 
í aðeins 25 mínútna fjarlægð frá 
Kaupmannahöfn sé farið með 
lest. Hátíðin er sú stærsta í Norð-
ur-Evrópu. Nánast allir gestir á 
Hróars kelduhátíðinni eru ungir 
eða á aldrinum 18-25 ára. Jyl-
landsposten segir í grein að margt 
af þessu unga fólki sé að koma í 
fyrsta skipti í tjaldútilegu án for-
eldra sinna. „Ef þetta unga fólk vill 
hafa það bærilegt í útilegunni borg-
ar sig að vera vel útbúinn. Reynd-
ar er það einfaldur hlutur eins og 

tannbursti sem flestir gleyma að 
taka með sér,“ segir í grein á net-
síðu blaðsins. „Sömuleiðis hugsar 
þetta unga fólk ekki um að veðr-
ið getur verið misjafnt. Regnföt og 
hlýir sokkar eru því sjaldnast með 
í för. Margir skilja síðan útilegu-
búnaðinn eftir við heimför. Heilu 
tonnin af útilegubúnaði enda þess 
vegna í brennsluofni,“ er haft eftir 
Claus Damgaard sem hefur farið á 
Hróars keldu á hverju ári síðan árið 

1998. „Að kaupa og henda síðan er 
ekki alveg í takt við umhverfis-
stefnuna á Hróarskeldu,“ segir 
hann. „Sífellt er reynt að finna 
lausn á þessu vandamáli.“

Hróarskelduhátíðin hefur verið 
haldin á hverju ári frá árinu 1971. 
Þúsundir ungmenna víða að frá 
Evrópu sækja hátíðina sem býður 
upp á glæsileg skemmtiatriði. Ís-
lensk ungmenni fjölmenna á hátíð-
ina á hverju ári.

StyttiSt í HróarSkeldu

Það er alltaf mikið fjör á Hróarskeldu. Þessi mynd var tekin 2014 en þá mætti 
hljómsveitin Rolling Stones á svæðið.

ENDALAUST

NET 
1.000 KR.*

Endalaust

Settu þig í samband og
fáðu Endalaust 365

1817 365.is
* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er 
aðgangsgjald og leiga á beini.  Nánari upplýsingar á 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaus og áhyggjulaus 
Internetáskrift.
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Toyota Rav4 GX Plus 5/2015 ek.41þús. 
Sjálfskiptur. Bensín. Bakkmyndavél. 
Ásett verð 5.190.000.- Rnr.151579

Ford Kuga Titanium 9/2013 ek.16þús. 
Sjálfskiptur. Dráttarbeisli. Isofix 
festingar. Ásett verð 4.990.000.- 
Rnr.311428

Toyota Yaris+ 3/2015 ek.32þús. 
Sjálfskiptur. Ásett verð 2.490.000.- 
Rnr.330125

Toyota Yaris Terra Diesel 5/2011 
ek.86þús. Beinskiptur. Disel. Ásett verð 
1.650.000.- Rnr.287373

VORTHEX heithúðun á allargerðir 
pallbíla og fleira upplýsingar í 
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

MMC Outlander. Árgerð 2015, ekinn 
41 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.390.000. Rnr.120267.

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2015, 
ekinn 29 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.390.000. Rnr.120264.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 110 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000. Rnr.108689. 
BILAMARKADURINN.IS 5671800

VOLVO Xc70 d5. Árgerð 2008, 
ekinn 201 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.290.000. Rnr.108336. 
BILAMARKADURINN.IS 5671800

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr 
(35”). Árgerð 2007, ekinn 197 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.108827. BÍLAMARKADURINN.IS 
5671800

SUZUKI Swift gl. Árgerð 2015, 
ekinn 30 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.940.000. Rnr. 232941 
BÍLAMARKADURINN.IS 5671800.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Topp einTak !
Porsche Cayenne S V8 (351 HÖ) 
01/2008 Hlaðinn búnaði , leður, krókur 
ofl verð nú 3.990 þús !!!

ÓDÝR oG SpaRneYTinn !
ÓDYR OG SPARNEYTINN ! Toyota 
Aygo árg 12/2012 (Mód 2013) ek 91 
þ.km verð 1170 þús !!!

aLVÖRU Jeppi !
Jeep Grand Che LTD árg 2014 ek 34 
þ.km 3.6 Bens. (nýja vélin eyðir um 
12 L) Hlaðinn búnaði, verð nú 8.990 
þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TOYOTA Auris live disel. Árgerð 2016, 
Nýr bíll frá Toyota, dísel, 6 gírar. Verð 
3.190.000.5 ára ábyrð. Rnr.330608.

SKODA Superb ambition 170 hö 4x4. 
Árgerð 2014, ekinn 81 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Tilboð 3.950.000.Ásett 
verð 4.290.000 Rnr.210855.

MERCEDES-BENZ E 250 avantgarde 
cdi. Árgerð 2013, ekinn aðeins 
11 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Tilboð 
5.990.000.Ásett verð 6.490.000 
Umboðsbíll og 1 eigandi Rnr.210779.

VOLVO Xc60 r design d5. Árgerð 2012, 
ekinn 71 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Tilboð 6.390.000. Ásett Verð 
6.990.000 Mjög fallegur og vel með 
farinn Rnr.211461.

LAND ROVER Discovery 4 se. Árgerð 
2013, ekinn 50 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
8 gírar. Verð 9.980.000.Umboðsbíll 1 
eigandi Rnr.211477.

BMW X5 4.8is. Árgerð 2007, ekinn 
aðeins 17 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 
gírar.Lækkað Verð 4.990.000.1 eigandi 
og umboðsbíll Rnr.115225.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

kRÓkUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

FIAT MCLOUIS Tandy 650. Árg.2008, 
31þ.km, dísel, 6 gírar,loftpúðar að 
aftan,bakkmyndavél,sólarsella,ný 
dekk. Verð 8.900.000. Rnr.261172.

FIAT Joint e 47. Árg. 2006, 27þ.
km,dísel,5 gírar,ný tímareim,nýleg 
dekk,bakkmyndavél. Verð 4.590.000. 
Rnr.261046.

FIAT Joint 146. Árg.2006, 67þ.
km,dísel,5 gírar. Verð 4.490.000. 
Rnr.201117.

FIAT M100 Elnagh. Árg.2004, ekinn 
49þ.km, dísel, 5 gírar,markísa,TV/
DVD,ný tímareim,skoðar uppítöku 
á hjólhýsi/fellihýsi. Verð 3.790.000. 
Rnr.261058.

DETHLEFFS Lifestyle 510 v. 
Árg.2008,Ultraheat,markísa,útvarp/CD. 
Verð 2.950.000. Rnr.201173.

FLEETWOOD Destiny Yuma 9.5 fet. 
Árg.2007,fortjald. Verð 790.000. 
Rnr.261525.

FLEETWOOD Utah 12 fet. 
Árg.2006,Sólarsella,markísa. Verð 
1.350.000. Rnr.118858.

FIAT Ducato 670. Árg.2000,89þ.
km,dísel,5 gírar,TV/
DVD,markísa,sólarsella. Verð 
4.290.000. Rnr.261441.

FIAT/JOINT Z 480. Árg.2007, 42þ.
km,dísel,5 gírar,markísa, sólarsella.
Verð 5.850.000. Rnr.201110.

FORD Transit arf55s3 blu 
camp.Árg.2006,50þ.km,dísel,5 
gírar,markísa,bakkmyndavél. Verð 
5.290.000. Rnr.119443.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18 og lau 

11-14
 

376 HeSTÖFL!
LAND ROVER LIMITED Discovery 
4 hse. Árgerð 2013, ekinn 70 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
12.490.000. Rnr.100295.

GLæSiVaGn!
LAND ROVER LIMITED Discovery. 
Árgerð 2015, ekinn 35 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 12.950.000. 
Rnr.100427.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

MeTanSTRUMpUR
HONDA Odyssey. Árgerð 2012, 
ekinn 43 Þ.KM 8 manna metan Verð 
6.980.000. Rnr.451184.sími 580-8900

DiSeL baUkUR
VW Passat comfortline. Árgerð 2012 
ekinn 69 Þ.KM, dísel sjálskiptur skoðar 
skipti Verð 3.280.000. Rnr.451227. 
s-6952015

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

MERCEDES-BENZ CLA 220 shooting 
brake. Árgerð 2015, ekinn 6 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.690.000. 
Rnr.991492.

Kia Sorento EX Luxury . Árgerð 2014, 
ekinn 84 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.990.000. Rnr.320045. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

HONDA Cr-v executive. Árgerð 2011, 
ekinn 41 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.390.000. Rnr.991817.

BMW 320d. Árgerð 2007, ekinn 
155 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.890.000. Rnr.240680.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

MÖGULeiki á 90% 
FJáRMÖGnUn

NISSAN Leaf acenta. Árg. 2013, 
ek.18 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 2.890.000. Rnr.213848. 
Bíllinn er á staðnum Núpalind 1 
Netbílar

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi, 

201 Kópavogur
Sími: 588 5300

http://www.netbilar.is
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512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Ford F-150 Platinum, 5/2011, ek 73 
þús km, 35 tommu breyttur, bensín/
metan, sá flottasti með öllum 
aukahlutum, ásett verð 8.500 þús, er á 
staðnum, raðnr 117869.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu VW Polo árg ‘98. Uppl. í s. 
691 1989.

 250-499 þús.

TOPPLÚGA - KORTALÁN Í 
BOÐI

WV Bora Highline árg 2002 ek.167 
þús beinskiptur með topplúgu 
álfelgum ofl. flottur og vel með farinn 
bíll ásett verð 590 þús TILBOÐ 490 
þÚS MÖGULEIKI Á 100% VÍSALÁNI Í 
36 MÁN s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL óSKAST Á 25-250þÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Kerrur

Ein með öllu 5 hesta álkerra kominn 
á númer. Uppl. hjá Álgluggar JG S. 
862 7762

 Fellihýsi

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

jAPANSKAR VéLAR eHF.
 BÍLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Sérgrein bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

 Garðyrkja

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.

 Málarar

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

MÁLARAMeISTARI
Tek af mér öll verk tengd 
málningarþjónustu. Uppl. í s. 851 1960 
Himnamálun

 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

 Nudd

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

 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DyRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Til sölu verð kr 3.000.000 4stk 
Spaceman ísvélar + varahlutir 2stk 
Spaceman ísvélar fríar 95.000 ísbox 
þetta eru Frozberry isbox 118.000 
skeiðar 40.000 lok. www.frozberry.dk 
heimasíða Frozberry skilti. Skilti og 
heimasíða kr 400.000 Sími 8928960

 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.

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSAByGGINGA. SjÁ 
NÁNAR Á: VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

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

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Barnavörur

Vagnstykki, kerrustykki og skiptitaska 
Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

LeIGjeNDUR, TAKIÐ eFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is

FyRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

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

SUMARTILBOÐ
á geymsluplássi. Sækjum og sendum. 
geymslulausnir.is s:615-5005

ATVINNA

 Atvinna í boði

HANDLAGINN 
eINSTAKLINGUR óSKAST 

TIL STARFA.
Handlaginn og áreiðanlegur 

einstaklingur óskast til 
stafa við húsaviðgerðir á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Áhugasamir hafi samband í 
síma 892-8647 varðandi frekari 

upplýsingar.

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”

SóLAR eHF
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu. Nánari uppl á 
skrifstofu Sólar Kleppsmýrarveg 8, 
104 R milli 10-16. We are looking for 
people for cleaning jobs. More info at 
Sólar office Kleppsmýrarveg 8, 104 R 
between 10-16. Must speak icelandic 
or english.

RæSTINGAR - KVÖLDVINNA
Heimilisþrif leitar að einstakling í 
kvöldvinnu. Upplýsingar í síma 557-
8882

KAFFI MILANO FAXAFeNI 11
Starfsfólk óskast í fullt starf og einnig 
í hluta starf. Sendið uppl. á milano@
simnet.is

Óskum að ráða sarfsmenn í 
gluggaþvott. Húsfélagaþjónustan ehf. 
upplýsingar í sima 8638855. Firma 
Sprazatajaca Húsafélagaþjónustan 
ehf Poszukuje praqowników do mycia 
okien na okrens letni. (pilne!) Kontakt 
pod numerem telefonu 8638855

 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

Save the Children á Íslandi  
VIÐ FLYTJUM ÞÉR

Fréttir Stöðvar 2, í opinni dagskrá alla daga vikunnar, alla daga ársins, kl. 18.30. FRÉTTASTOFA

FRÉTTIRNAR

ALLA DAGA VIKUNNAR Í OPINNI DAGSKRÁ KL. 18.30
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Prentgripur

141 825

Suðurhraun 1
    

Garðabæ
    

Sími: 59 50 300
    

www.isafold.is

VIÐ PRENTUM

Umbúðir • Bækur • Tímarit • Fyrir skrifstofuna • Bæklingar • Fjölpóstur • Kynningarefni • Dagblöð • Stafrænt • Allskonar!

NATURE’S  
COMFORT
heilsurúm

Aðeins  123.675 kr.

Nature’s Comfort heilsudýna með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.
Fullt verð: 164.900 kr.

Holtagarðar  |  Akureyri  |  www.dorma.is

Við eigum
afmæli og

nú er veisla

Aðeins  19.900 kr.

TVENNUTILBOÐdúnsæng + koddi
O&D dúnsæng – Stóri björn· 50% dúnn og 50% smáfiðurFullt verð: 19.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals: 
25.800 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður eða grátt áklæði á botni.

AFMÆLIS-
TILBOÐ

Upplýsingar
frá

þjóðkirkjUnni

Við fermumst í kirkjunni
vorið  2016

Þessi bæklingur er sendur börnum sem fædd eru árið 2002

Sendandi: Þjóðkirkjan, Biskupsstofu, Laugavegi 31, 101 Reykjavík.

Ljósmyndir: Árni svanur daníelsson, Bogi Benediktsson, 

Guðrún maría Árnadóttir, inga Pétursdóttir, sigurður Árni 

Þórðarson, svavar Alfreð jónsson. UmBrot: Brynjólfur 
ólason. PrentUn: Ísafoldarprentsmiðja.

TAX 
FREE
MARAÞON

1.-10. október

Hleðsluborvél
Högg, 18V, 2 li-ion rafhlöður
5245557

23.384 kr
FULLT VERÐ: 28.995

TAX FREE

Handlaugartæki
Damixa Space
8000800

7.540 kr
FULLT VERÐ: 9.349

TAX FREE

Kaffivél
10 bollar
1829137

5.154kr
FULLT VERÐ: 6.390

TAX FREE

Jotun Vegg&Tak
3 ltr.
7119784-86

3 ltr 
2.415 kr

FULLT VERÐ: 2.995

TAX FREE

TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE TAX FREE •

TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE • TAX FREE TAX FREE •

Reykjavík og Akureyri www.husgagnahollin.is

Húsgagnahöllin 50 ára

Vertu eins og
heima hjá þér

MICHIGAN 
Borðstofuborð úr 

 hvíttaðri gegnheilli 
eik. Sjá nánar bls. 3

NR. 12/2015 
Verð í lausasölu 1.690 Kr.

Print: stkp Status: 750 - Sprog godkendt  Layout:C
SW

  R
ed.sek:SR  

LEITIN AÐ  

TÖLVU FORNALDAR
NÝ GEIMFÖR
eiga að rannsaka framandi heima 

 Hátæknivæddur 
kafaraleiðangur á 

að leysa ráðgátuna: 

krefst nýrra fórnarlamba 

EVEREST

Moldvarpan

Kafbáturinn

Broddgölturinn

Skoppuboltinn

Dróninn

Seglfarið
Blaðran

Rafmagnsnef getur þefað  

uppi sjúkdóma í prumpi þínu

Antikyþera-tækið

L
IFA

N
D

I V
ÍS

IN
D

I N
R

. 1
2

/2
0

1
5

Auglýsing

Upplifðu töfra jólanna á Siglufirði í notalegu umhverfi við höfnina  
Opin jólahlaðborð byrja 13.nóvember
Finni Hauks og Stúlli sjá um veislustjórn og skemmtun

Frábær tilboð á gistingu á Sigló Hótelfyrir jólahlaðborðsgesti

Jólin   á Sigl ó
 ... engu lík

Sigló Hótel • Bókanir og allar upplýsingar í síma 461-7730 eða á siglohotel@siglohotel.is • www.siglohotel.is
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ÞITT EINTAK
HVAÐ ER AÐ SKE VIKUNA 07.10–14.10

#30 SKE.IS

„STUNDUM ER ÉG BARA ÓGEÐSLEGUR TIL ÞESS EINS AÐ VERA ÓGEÐSLEGUR. STUNDUM ER ÞAÐ GRÍNIÐ: HVERSU 
ÓGEÐSLEGT ÞETTA ER.“   

– SKE SPJALLAR VIÐ HUGLEIK DAGSSON

PANTAÐU Í SÍMA 575-8115 SKIPTIBORÐ ELKO 544-4000 WWW.ELKO.IS

GRA N D I – L I N D I R – S KE I FAN – V E F V E R S LU N

ÞVOTTAVÉL
•  1200 snúninga vél með stafrænu viðmóti
•  Ullar- og ofnæmiskerfi og kerfi fyrir viðkvæmt
•  „SpeedPerfect“ styttir tímann um allt að 40%
•  Einföld í notkun og stílhrein

WAB24166SN       

eða 4.702 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 56.425 kr. - ÁHK 5,5%

 49.995
 A+++
Orkuflokkur 

6
Kg

1200
Snúninga

BLAÐIÐ GILDIR 5.–11. OKTÓBER

ÞEKKT MERKI
LÆGRA VERÐ!

SURFACE 3 MEÐ LYKLABORÐI OG PENNA
•  Örgjörvi Intel Atom 4 kjarna 1,6-2,4GHz
•  Vinnsluminni  4GB LPDDR3 1600MHz
•  Harður diskur  64GB flash geymsla
•  Skjákort  Intel HD Graphics
•  Skjár  10,8“ FHD (1920x1080) snertiskjár
•  Tengi  USB 3.0, Mini Display port, þráðlaust netkort 

ac, Bluetooth 4.0, hljóðtengi, kortalesari. 8mp 
myndavél. W 8.1, frí uppfærsla í Windows 10

•  Batterí  Allt að 10 klst. ending (fer eftir notkun)
•  Þyngd  622 g 

NR500007

Office 365 fylgir í eitt ár

One Drive 1TB í eitt ár

Spjaldtölva og fartölva 

eða 13.327 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 159.925 kr. - ÁHK 12,8%

 149.995

HEIMABÍÓMAGNARI 5.1
•  Tengi fyrir 5 hátalara og 1 bassabox
•  100W á hverja rás
•  4K og 3D stuðningur
•  4xHDMI, 1xOptical, 2xDigital Coax, heyrnartólatengi o.fl.
•  Útvarp og fjarstýring
•  Dolby Digital Plus og DTS stuðningur 

HTR2067BL

29.995

PLAYSTATION 4 - 1TB
•  Öflugasta leikjatölva heims, tíu sinnum öflugri en PlayStation 3
•  Tölvan skartar einstakri hönnun, 1TB hörðum disk, möguleika á 1080p 

háskerpu, miklum hraða og fullkominni grafík
•  Einnig býður hún upp á fullkomna netspilun og bestu leikina á markaðnum

PS41TB

1TB

eða 7.290 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 87.475 kr. - ÁHK 17%

79.995

Hlíðasmára 3    I    520 3090   I    www.bosch.is

Matvinnsluvél

Tilboð: 10.900 kr.
Fullt verð: 14.700 kr.

450 W mótor. Hrærir, þeytir, 
blandar, brytjar, rífur, raspar, 
tætir og sker. 2,3 lítra skál.

MCM 2054

Safapressa

Tilboð: 17.900 kr.
Fullt verð: 22.600 kr.

Öflugur mótor, 700 W. 
Pressar bæði ávexti og grænmeti. 
Örugg í notkun: Fer aðeins í 
gang ef allir hlutir eru á réttum 
stað. Tvær hraðastillingar.

MES 25A0

Töfrasproti

Tilboð: 8.900 kr. 
Fullt verð: 11.700 kr.

Kraftmikill, 600 W. Hljóðlátur og laus 
við titring. Losanlegur neðri hluti sem 
má þvo í uppþvottavél. Hnífur úr ryðfríu 
stáli. Hakkari úr ryðfríu stáli fylgir með.

MSM 66020

Hrærivél

Tilboð: 18.900 kr.
Fullt verð: 25.500 kr.

Hrærir, hnoðar og þeytir. Fyrirferðarlítil og öflug. 
500 W. Fjögur hraðastig. Skálin tekur fjóra lítra.

MUM 4405

Hrærivél

Tilboð: 44.900 kr.
Fullt verð: 56.200 kr.

700 W mótor. Fjórar hraðastillingar 
og ein púlsstilling. Skál úr ryðfríu stáli. 
Blandari og grænmetiskvörn. 
Auðveld í þrifum. Einstaklega hljóðlát. 
Veglegur verðlaunagripur. 

MUM 52120

Framúrskarandi heimilistæki frá 
Bosch á afar hagstæðu tilboðsverði.
Auk tilboða í þessum bæklingi veitum við afslátt 
af öllum vörum í versluninni.
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Giulia Enders

ÞARMAR
 MEÐ
SJARMA
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1 MILLJÓN
EINTAKA

SELD!

Þarmar hafa sjarma!

Lykillinn að hamingjuríkara og heilbrigðara lífi býr innra með 
okkur. Þarmarnir eru ekki síður mikilvægir en heilinn og hjartað
– samt veit fólk almennt lítið um starfsemi þeirra. Nú eru vísinda- 
menn hins vegar að átta sig á því að það sem gerist í meltingar- 
veginum getur skipt miklu máli varðandi fjölmarga þætti í lífi 
okkar, allt frá offitu og ofnæmi til þunglyndis.

Giulia Enders, sem stundar doktorsnám í læknisfræði í Frankfurt, 
er óhrædd við að fara inn á svið þar sem fordómar, feimni og fliss 
hafa verið ráðandi. Skilaboðin eru skýr: Ef við sinnum meltingar- 
veginum af alúð uppskerum við hamingju og vellíðan. En hvernig 
förum við að því? Þú kemst að því í þessari stórfróðlegu og 
skemmtilegu bók sem farið hefur sigurför um heiminn.

„Enginn hefur skrifað jafn spennandi og skemmtilega
um meltinguna.“ DIE STERN

„Afar fyndin, blátt áfram og upplýsandi bók.“ TAZ

„Með ríkulegum húmor og af mikilli ástríðu útskýrir Enders allt sem lesandann langaði og langaði ekki að vita um meltinguna ... 
bráðskemmtileg bók.“ PUBLISHERS WEEKLY

ISBN 978-9935-475-08-4
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Fréttablaðið í dag

skoðun Opið bréf til forstjóra 

Landspítalans.  26

sport Glódís Perla átti frábært 

fyrsta ár í atvinnumennsku. 

30-32

Menning Dansarar líkja eftir-

flugeldum í Borgarleikhúsinu. 52

lÍfið Fræðsludagskrá fyrir 

listamenn verður á Airwaves-

hátíðinni. 64

plús 2 sérblöð l fólk  l  lÍfið

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Opið til
kl. 21 

orkuMál Verkefnastjórn ramma-

áætlunar hefur ákveðið að Kjal-

ölduveita, nýr virkjunarkostur 

Landsvirkjunar, verði ekki metinn 

í vinnu við 3. áfanga áætlunarinn-

ar. Kjalölduveita sé aðeins önnur 

útfærsla af Norðlingaölduveitu og 

flokkist því beint í verndarflokk án 

umfjöllunar.

Landsvirkjun unir þessari niður-

stöðu ekki og hefur tekið málið 

upp við umhverfis- og auðlinda-

ráðuneytið. „Við teljum í raun 

að þessi afgreiðsla stangist á við 

lög og höfum mótmælt henni við 

umhverfisráðherra,“ segir Hörður 

Arnarson, forstjóri fyrirtækisins.

  – shá / sjá síðu 10

Kjalölduvirkjun 

beint í vernd

MIÐNÆTUR

SPREN
GJA

Kynntu þér frábær 

tilboð frá verslunum 

og veitingastöðum

inni í blaðinu

sveitarstjórnarMál Fimm ára 

áætlun Reykjavíkurborgar gerir 

ráð fyrir að A-hluti borgarsjóðs 

verði rekinn með halla allt til árs-

ins 2020. Það stefnir í 13 milljarða 

halla hjá borgarsjóði á þessu ári. 

Allt stefnir í að halli verði á rekstri 

fjögurra stærstu sveitarfélaga lands-

ins á árinu.

Þegar skuldir sveitarfélaga á 

hvern íbúa eru skoðaðar sést að 

Reykjavík sker sig nokkuð úr. Þegar 

fjárhagsáætlanir sveitarfélaganna 

eru bornar saman sést að Akureyri, 

Kópavogur og Hafnarfjörður skulda 

í kringum 1,2 til 1,5 milljónir króna 

á hvern íbúa. Hins vegar skuldar 

borgarsjóður rúmlega tvær millj-

ónir á hvern íbúa.

Halldór Halldórsson, oddviti 

sjálfstæðismanna í borgarstjórn,  

segir stöðu borgarsjóðs grafalvar-

lega. „Reka á aðalsjóð með halla 

til ársins 2020 en láta eignasjóð 

borgarinnar dekka tapreksturinn. 

Miðað við hvernig gengið hefur 

að halda áætlunum hefur maður 

áhyggjur af stöðu borgarinnar,“ 

segir Halldór.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjar-

stjóri Kópavogs, segir allar líkur á 

að reksturinn í ár verði neikvæður 

vegna nýs starfsmats og hækkandi 

lífeyrisskuldbindinga. Hann telur 

einnig að næsta rekstrarár verði 

erfitt öllum sveitarfélögum.

„Samkvæmt útreikningum okkar 

verður næsta ár í járnum og það 

verður það hjá mörgum sveitar-

félögum. Það eru allar sveitarstjór-

nir í dag að kvarta yfir stöðunni. 

Laun bæjarstarfsmanna hækka 

meira en útsvarstekjur sveitar-

félaga,“ segir Ármann.

Sömu sögu er að segja af Hafnar-

firði og Akureyri en gert er ráð fyrir 

sambærilegum hagnaði í sveitar-

félögunum á árinu 2016. Gert er 

ráð fyrir 750 milljóna króna halla á 

rekstri Hafnarfjarðar og munu bæj-

aryfirvöld fara í miklar aðhaldsað-

gerðir á næsta ári. – sa, sg / sjá síðu 12   

Höfuðborgin skuldar 

nú mest á hvern íbúa

Meirihlutinn í borgarstjórn Reykjavíkurborgar ætlar að reka A-hluta borgar-

sjóðs með halla næstu fimm árin. Hallarekstur verður hjá fjórum stærstu sveitar-

félögunum í ár. Reykjavíkurborg skuldar nú yfir tvær milljónir króna á íbúa.

Miðað við hvernig 

gengið hefur að 

halda áætlunum hefur 

maður áhyggjur af stöðu 

borgarinnar 

Halldór Halldórsson,  

oddviti sjálfstæðis-

manna í borgar-

stjórn

Samkvæmt útreikn-

ingum okkar verður 

næsta ár í járnum og það 

verður það hjá mörgum 

sveitarfélögum.

Ármann Kr. Ólafs-

son, bæjarstjóri 

Kópavogs.

lÍfið Airwaves-hátíðin er fyrir löngu 

búin að festa sig í sessi sem árlegur við-

burður í menningarlífi Íslendinga. Er 

mál manna að hátíðin sé ekki aðeins 

tónlistarveisla heldur einnig okkar 

eigin tískuvika, sem einkennist af fimm 

dressum sem geta höndlað ískulda á 

sama tíma og ofsahita tónleikarýma.

„Mikilvægast er að vera í góðum 

skóm,“ segir Ósk Gunnarsdóttir, einn 

álitsgjafanna þaulreyndu sem fara yfir 

hvað skal hafa í huga þegar fatnaður er 

valinn fyrir þessa fimm daga þegar allra 

veðra er von. – ga / sjá síðu 56

Skórnir lykillinn 

að Airwaves

kjaraMál Fulltrúar Skólastjóra-

félags Íslands og samninganefndar 

Sambands íslenskra sveitarfélaga 

skrifuðu undir nýjan kjarasamning 

hjá ríkissáttasemjara í gærkvöld.

„Ég er sátt við útkomuna,“ segir 

Svanhildur María Ólafsdóttir, for-

maður Skólastjórafélagsins.

Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri 

kjarasviðs Sambands íslenskra 

sveitarfélaga  segir á sjöunda tug 

samninga sveitarfélaganna ólokið. 

„Við erum rétt að byrja, eigum eftir 

sextíu og þrjá samninga.“ - óká, kbg

Skólastjórar 

sömdu í gær

Flókið verk „Nú er staðan sú að við vorum byrjaðir að dæla og það gekk vel þar til gluggi brotnaði og gaf sig. Nú erum við að vinna í því að loka fyrir 

gluggann og þétta upp á nýtt svo við getum haldið áfram dælingu,“ sagði Sigurður Stefánsson, eigandi Köfunarþjónustu Sigurðar, rétt áður en Frétta-

blaðið fór í prentun í gærkvöldi. Hann  vonaðist til þess að Perla kæmist á flot síðar um kvöldið eða nóttina.  Fréttablaðið/GVa

Róbert Wessman og Björgólfur Thor 
Björgólfsson hafa átt í hörðum deil-
um opinberlega síðustu ár og hafa 
höfðað fjölmörg dómsmál hvor gegn 
öðrum.

„Samstarf okkar byrjaði ekki á 
réttum forsendum. Hann tekur yfir 
Deltuna á hátt sem var ekki eins og 
ég hefði gert það,“ segir Róbert um 
ástæður illdeilna þeirra Björgólfs. 
Pharmaco, sem Björgólfur Thor 
var stór hluthafi í, keypti lyfjafyrir-
tækið Delta, sem Róbert stýrði, árið 
2002 og í kjölfarið sameinuðust þau 
og fékk hið sameinaða félag síðar 
nafnið Actavis.

Yfirtaka á Delta verið fjandsamleg
„Ég var auðvitað forstjóri í því félagi, 
var ungur maður, og hafði enga fjár-
muni til þess að verjast þessari yfir-
töku. Hann fékk Búnaðarbankann 
með sér í lið sem var viðskiptabanki 
Deltunnar og átti að hafa frumkvæði 
að því að verja sérstaklega yfirtöku 
Björgólfs. Þeir fengu sennilega glýju 
í augun yfir aurunum sem hann 
allavega sagðist eiga, og báðu mig um 
að skoða fyrirtæki fyrir sig í Eystra-
saltslöndunum sem ég hafði ekki 
tíma í en gerði þeim greiða að fara í 
tvo daga og skoða. Á meðan plottuðu 
þeir yfirtökuna með Björgólfi. Þegar 
ég kem til baka þá þurfti ég að taka 
ákvörðun um hvort ég hefði áhuga 
á að starfa í félagi þar sem hann var 
hluthafi. Mér hugnaðist það mjög 
illa, bara miðað við hvernig að öllu 
þessu var staðið,“ segir Róbert.

Hluthafar í Delta hafi hvatt hann 
til þess að halda áfram. „Síðan í raun 
og veru rek ég bara félagið öll þessi ár 
sem skráð félag og auðvitað átti hann 
þarna stóran hluta en var ekki meiri-
hlutaeigandi.

Árið 2007 keyptu félög undir for-
ystu Björgólfs Thors allt hlutafé í 
Actavis og tóku félagið af markaði.  
„Þá er í rauninni Björgólfur orðinn 
einn hluthafi. Þá var návígið orðið 
allt annað. Ég bara kunni ekki við að 
vinna með honum eða hans fólki. 
Við ræddum það bara mjög fljótt 
eftir að félagið er tekið af markaði að 
ég hefði ekki áhuga á að starfa fyrir 
hann og það voru ýmsar ástæður 
fyrir því.“

Segir hluti í Actavis tekna af sér
Þá segir hann Björgólf hafa verið 
mótfallinn fjárfestingu sinni í Glitni 
en Róbert keypti hlut í bankanum í 
árslok 2007. „Hann hafði alltaf haft 
augastað á að taka yfir Glitni og hugn-
aðist það mjög illa. Það var kannski 
hans vendipunktur í okkar samstarfi. 
minn vendipunktur var frá fyrsta degi 
og á þeim degi að þurfa ekki að vinna 
með honum yfir höfuð.“

Róbert segir að Deutsche Bank 

hafi boðið gull og græna skóga gegn 
því að sitja áfram í stjórn Actavis sem 
hann hafi hafnað. „Þá fékk ég þau 
skilaboð að Deutsche Bank, með 
Björgólf þá þar á bak við, myndi 
tryggja það að allar mínar eignir 
í Actavis yrðu teknar af mér. Þau 
stóðu bara fyllilega við það. Þannig 
að Björgólfur fékk gefins þann hlut 
sem ég átti í félaginu sem í dag eru 
umtalsverð verðmæti og hlaupa á 
hundruðum milljóna dollara.“

Hugnaðist ekki að vinna með Björgólfi frá fyrsta degi

Samband Björgólfs Thors og Róberts hefur verið stormasamt. Hér eru þeir á aðalfundi Actavis árið 2007. fRéTTABlAðið/AnTon BRink
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Beðið eftir nýjum flugvelli í Berlín

Í síðustu viku var ég á Íslandi til að 
kynna skýrslu mína um íslenska 
orkugeirann – Orkan okkar 2030. 
Lykilatriði í skýrslunni er að ég 
legg til að íslensk orkufyrirtæki í 
ríkiseigu verði einkavædd og að 
tekjurnar af sölu þessara fyrirtækja 
renni í það sem ég kalla auðlinda-
sjóð.

Ég tel að það væri mikill akkur 

í að setja upp slíkan sjóð – í fyrsta 
lagi til að tryggja að íslenska þjóðin 
fái sem mestan arð af íslenskum 
náttúruauðlindum. Hér held ég að 
mikilvægt sé að leggja áherslu á að 
ég tel að einkafjárfestar séu betri 
fyrirtækjastjórnendur en ríkið. En 
það þýðir ekki að „leigunni“ á nátt-
úruauðlindunum sé á einhvern hátt 
„stolið“ frá íslensku þjóðinni.

Þess í stað legg ég til að árlegur 
hagnaður auðlindasjóðsins verði 
greiddur út til allra Íslendinga í 
formi þess sem ég kalla borgaraarð 
frekar en að láta peningana falla í 
þá stóru, djúpu holu sem kallast 
fjármál hins opinbera. Kjarninn í 
þessari skoðun er sá að samfélagið 
og ríkið séu ekki sami hluturinn. Ef 
þið trúið því í raun og veru að nátt-
úruauðlindir Íslands séu eign þjóð-
arinnar þá ættuð þið að fá „leiguna“ 
af auðlindunum í stað þess að ríkið 
taki hana.

Kveikjan að tillögu minni er að 
miklu leyti hinn svokallaði Varan-

legi sjóður (Permanent Fund) í 
Alaska, sem var settur á stofn 1978. 
Varanlegi sjóðurinn fær tekjur frá 
olíuleiðslukerfinu í Alaska og á 
hverju ári borgar sjóðurinn út arð 
til allra ríkisborgara í Alaska. Árið 
2015 var arðurinn um 2.000 dalir.

Almennt tel ég að íslensk útgáfa 
af Varanlega sjóðnum í Alaska ætti 
ekki aðeins að fá tekjur af einka-
væðingu orkufyrirtækja í ríkiseigu 
heldur einnig tekjur af einkavæð-
ingu í framtíðinni á öðrum eignum 
sem íslenska ríkið á núna. Enn 
fremur myndi ég leggja til að tekjur 

af umhverfissköttum og tekjur af 
sölu heimilda til losunar á koldíox-
íði og fiskveiðikvótum, og kannski 
jafnvel fasteignaskattar, ættu að 
renna til sjóðsins. Slíkur sjóður yrði 
allstór og þess vegna yrði árlegur 
borgaraarður nokkuð mikill – það 
stór að við gætum hugsað um hann 
sem nokkurs konar grunnfram-
færslutryggingu eða borgaralaun, 
sem myndi tryggja stöðugar tekjur 
fyrir alla Íslendinga.

Þetta myndi þýða að borgara-
arðurinn gæti að minnsta kosti 
að hluta til komið í stað annarra 
félagslegra bóta eins og atvinnu-
leysisbóta og ellilífeyris.

Almennt held ég að auðlinda-
sjóður með borgaraarði myndi 
sameina tvenns konar mikil-
væg stefnumarkmið – að sérhver 
Íslendingur fengi réttlátan skerf 
af tekjunum af náttúruauðlindum 
Íslands og um leið yrði tryggð skil-
virk og árangursrík stjórnun á auð-
lindum Íslands.

Ísland þarf auðlindasjóð

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Þess í stað legg ég til 
að árlegur hagnaður 

auðlindasjóðsins verði 
greiddur út til allra Íslend-
inga í formi þess sem ég kalla 
borgaraarð.

 Norðurhluti nýs flugvallar í Berlín í Þýskalandi. Ríkisstjórnin í Brandenburg mun á næstu dögum ræða hvort vígsla flugvallarins fari fram haustið 2017 
eða hvort henni verður frestað. Framkvæmdum við flugvöllinn hefur ítrekað verið frestað undanfarið vegna óviðráðanlegra ástæðna. Fréttablaðið/EPa

Í sjónvarpsþáttunum House of Cards 
rígheldur Underwood í völdin, 
valdanna vegna. Ekki vegna þess 
að hann hafi neitt gott til málanna 
að leggja, heldur bara til að vera á 

toppnum. Líf hans virðist snautt af 
öðrum tilgangi en þeim að drottna og 
deila. Svona eru líka gamlir íslenskir 
kóngar. Blindir á allan þann skaða 
sem þeir hafa valdið og sannfærðir 
um að ekki nokkur sála aðrir en þeir 
geti gert neitt gagn hvort sem það er á 
forsetastóli eða annars staðar.

Mein veraldarinnar eru gamlir 
karlar í jakkafötum sem hlusta ekki 
á neitt nema valdabrjálæðið í hausn-
um á sér. Fjölbreytnin er engin og 
enginn annar kemst að borðinu. Og 
hvert hefur það leitt okkur?

Heimurinn treystir enn á jarð-
efnaeldsneyti, ekki af því að það sé 
rökrétt á nokkurn hátt, heldur vegna 
þess að karlarnir í jakkafötunum 
græða á því.

Auði heimsins er misskipt því að 
gamlir karlar í jakkafötum ríghalda 
í sitt og kunna ekki að deila frekar 
en smábörn sem eru að byrja á leik-
skóla.

Þrátt fyrir að við eigum meira en 
nóg af matvælum til að fæða allan 
heiminn sveltur stór hluti mann-
kynsins, á meðan stór hluti þess 

deyr úr sjúkdómum sem eru engu 
að kenna öðru en ofáti og gróðafíkn 
sem leiðir til þess að matvæli verða 
óhollari og óhollari.

Til þess að eiga séns á að komast 
áfram virðast konur þurfa að fara í 
jakkaföt (=dragt) og haga sér eins og 
þær séu líka með typpi. Deila gildum 
græðgi og valdafíknar. Falla inn í 
hópinn. Fjölbreytnin gæti nefnilega 
verið hættuleg og þá hrynur spila-
borgin.

Jafnréttisbaráttan er í krísu því það 
eru allir hættir að nenna að hlusta og 

hlutirnir færast aftur á bak.
Ég legg til að við keyrum upp aðra 

baráttu – fjölbreytnibaráttuna.
Fjölbreytnibaráttan leggur áherslu 

á kosti fjölbreytileikans í öllum 
þáttum lífsins. Sterk táknræn leið til 
að hefja fjölbreytileikann til vegs og 
virðingar væri að banna jakkaföt, því 
þau eru einkennisklæðnaður gömlu-
karla-elítunnar. Gömlu karlanna sem 
vilja ráða heiminum og hafa satt best 
að segja drullað upp á bak. Hverjir 
eru með mér?!

Vive la différence!

Af gömlum körlum, spilaborgum og konum með typpi
Hin hliðin
Þóranna K. 
Jónsdóttir, Mba, 
markaðsnörd

Heilbrigðismál eru meðal brýnustu 
viðfangsefna samtímans og áhuga-
vert hvernig sá geiri aðlagar sig 
breytingum í náinni framtíð. Yfir-
maður framtíðarfræða Google telur 
þann einstakling fæddan, sem með 
stuðningi tækninnar geti mögu-
lega lifað að eilífu. Það er ljóst að við 
munum lifa lengur og sú þróun mun 
breyta samfélaginu.

Í heilbrigðisþjónustunni hefur 
þekking og tækni aukist en enn er 
rúm til umbóta. Áskoranir framtíðar-
innar snúast um viðhorf og að brjót-
ast undan ríkjandi hefðum. Hvernig 
nýtast nýjungar í upplýsingatækni og 
snjalltækjum til að mæta hækkandi 
lífaldri, viðhorfum til líffæragjafa og 
líknandi meðferð?

Fleiri kalla eftir heilsueflandi þjón-
ustu, sem þjónar viðskiptavininum 
frekar en kerfinu eða starfsstéttum.

Heilbrigðisstarfsfólk vill skila góðu 
starfi en mætir auknum kröfum um 
hraða, vandvirka og snurðulausa 
þjónustu. Brjóta þarf niður hefðir 
og ryðja brautina fyrir nýja hugsun.
Sjúklingar sjá virði í því hvernig 
leyst er úr þeirra þörfum á meðan 
aðrir einblína á kostnaðinn við heil-
brigðisþjónustu og lýðheilsu. Sá 
kostnaður mun að óbreyttu aukast 
í framtíðinni. 

Til að nýta fjármagnið taka heil-
brigðisstofnanir upp breytt viðhorf 
og vinnubrögð, efla samstarf, sam-
nýta aðstöðu og tækninýjungar. 
Virðisaukningin kemur með nýjung-
um og því hvernig þjónustan er veitt. 
En á hvaða brautir viljum við beina 
heilbrigðisþjónustunni? Í ört fjölg-
andi magaaðgerðir til megrunar eða 
efldar forvarnir? Þessar spurningar 
útheimta svör og mótaða stefnu.
Drifkraftar á komandi árum eru 
margir:

Breytt notkun samfélagsmiðla 
við miðlun upplýsinga og greiningu 
vegna farandsjúkdóma og upplýs-
ingamiðlunar til sjúklinga og eftirlits 
með þeim. Aukið aðgengi að tækni 
eykur sjálfvirkt eftirlit og skráningu 
upplýsinga. Breytt aldurssamsetning 
þjóðarinnar, auknar kröfur, þekk-
ing og aðgengi að upplýsingum 
(Google-væðing). Áhrif tækninýj-
unga í örtækni og líftækni vegna 
skurðaðgerða, líffæraflutninga eða 
framleiðslu líffæra með þrívíddar-
prenturum. Breytt viðhorf í stjórnun 
og rekstri. Viðskiptalíkön fyrirtækja 
taka æ meiri breytingum.

Hvort sem við trúum á eilíft líf eða 
ekki, þurfum við að vera vakandi 
fyrir þáttum sem geta bætt lífs-
gæðin og heilbrigðismálin eru ofar-
lega á blaði. Til að mæta áskorunum 
framtíðar þarf stöðuga árvekni fyrir 
breytingum eða heildaruppstokkun 
á núverandi kerfi.

Heilbrigðismál 
– Hefðir og nýir 
straumar

Nýsköpun 
Sævar Kristinsson, 
ráðgjafi hjá KPMG 
Karl Friðriksson, 
fram-
kvæmda-
stjóri við 
Nýsköp-
unarmiðstöð 
Íslands
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Íslenska úrvalsvísitalan
1.787,63  - 41,8

(2,3%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is 

fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál | Miðvikudagur 8. júní 2016

Markaðurinn
Stjórnar -
maðurinn

@stjornarmadur

07.06.2016 
Það er fyndið að segja frá 
því að flugfélagið sem 

ég flýg með segir alltaf „velkomin 
heim“ þegar ég lendi í Keflavík. 
Þannig líður mér alltaf þegar 
ég kem til Íslands, eins og 
ég sé kominn heim.
Lars Lagerbäck, landsliðs-
þjálfari í knattspyrnu

Landsframleiðslan á fyrsta ársfjórðungi 
jókst um 4,2% að raungildi borið saman 
við 1. ársfjórðung árið áður. Þetta sýna 
tölur Hagstofu Íslands. Á sama tíma jukust 
þjóðarútgjöld, sem eru samtala neyslu og 
fjárfestingar, um 8,3%. Einkaneysla jókst um 
7,1%, samneysla um 0,1% og fjárfesting um 
24,5%. Útflutningur jókst um 6,4% en inn-
flutningur töluvert meira, eða um 15,2%.

4,2% 
hagVöxtur á fyrsta fjórðungi

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur sam-
þykkt að semja við Evrópska fjárfest-
ingabankann um lántöku að fjárhæð 70 
milljónir evra, sem svarar til um 10 milljarða 
króna. Lánið er sagt á afar hagstæðum 
kjörum. Rekstur fyrirtækisins hafi batnað 
að undanförnu. Aðhald og aðgerðir í rekstri 
hafa skilað því að fyrirtækið geti nú sótt 
erlend lán á hagstæðum kjörum.

10 
milljarða króna lán

Nokkur titringur er nú á alþjóða-
mörkuðum vegna fregna af nýjustu 
skoðanakönnunum um afstöðu 
breskra kjósenda til útgöngu úr 
Evrópusambandinu. Kannanir 
benda nú flestar til þess að meirihluti 
vilji ganga úr Evrópusambandinu.

Helstu forvígismenn ríkisstjórnar 
Davids Cameron hafi barist hart 
fyrir áframhaldandi veru Breta í 
Evrópusambandinu, og hafa meðal 
annars bent á rannsóknir þess efnis 
að ríflega tekjuskattshækkun þurfi 
á hvert mannsbarn til að mæta því 
tekjutapi sem breski ríkissjóðurinn 
verði af við útgöngu. Sérfræðingar 
breska fjármálaráðuneytisins áætla 
jafnframt að eftir 15 ár verði breska 
hagkerfið ríflega 6% minna gangi 
Bretar úr ESB en láti þeir það ógert.

Varla þarf svo að fjölyrða hvaða 
áhrif þetta hefði á húsnæðisverð og 
lánskjör í landinu gangi þessar spár 
eftir.

Alþjóðafjármálamarkaðir eru 
greinilega trúaðir á greiningu 
Camerons  og félaga á ástandinu, en 
nú, þegar kannanir benda til þess 
að Bretar taki jafnvel stökkið, hefur 
pundið hríðfallið og hefur það ekki 
verið veikara gagnvart helstu gjald-
miðlum síðan í lausafjárkrísunni 
2008.

Þrátt fyrir þetta eru vísbendingar 
um að Bretar virðist ætla að kjósa 
með hjartanu fremur en höfðinu. 
Málflutningur útgöngusinna hefur 
enda helst byggst á því sem kalla 
mætti hjartarök. Gamla breska 
heimsveldið eigi ekki að ganga 
skrifræðisbákninu í Brussel á hönd, 
Bretar eigi að ráða því einir hverjum 
þeir hleypi inn í land sitt. Og þar 
fram eftir götum.

Baráttan hefur sömuleiðis að 
nokkru snúist upp í einvígi þeirra 
Camerons forsætisráðherra og 
Boris Johnson, fyrrverandi borgar-
stjóra Lundúna, en sá síðarnefndi 
hefur leynt og ljóst haft augastað 
á stól Camerons um lengri tíma. 
Johnson er hreinlega mun vinsælli en 
Cameron  og líklegt að skoðanakann-
anir taki mið af því.

Stjórnarmaðurinn þykist þó 
þekkja ágætlega til í Bretlandi, 
og spáir því að aðildarsinnar hafi 
nokkuð öruggan sigur þegar upp er 
staðið.

Fólk láti hausinn fremur en hjartað 
ráða.

Bretar á 
bjargbrúninni

Save the Children á Íslandi
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Drápuhlíð 30 
Hæð og ris með tveimur íbúðum og  

bílskúr við drápuhlíð í reykjavík 

Skyggnisbraut 26-30
Nýjar 2ja til 4ra herb. Íbúðir til afhendingar í júlí

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson Lögg. fast s: 693 3356 kynna 
fallega 171,2 fm hæð og ris, ásamt bílskúr við Drápuhlíð í Reykjavík.  Eignin 
skiptist í 108,4 fm hæð, 29,9 fm ris og 24,5 fm bílskúr, eða samtals 171,2 fm. 
Aðalhæðin skiptist í þrjú herbergi, eldhús og borðstofu, stofu, hol og bað
herbergi. Í kjallara er sér geymsla og sameiginlegt þvottahús. Risinu hefur 
verið breytt í séríbúð með eldhúsi, stofu, tveimur herbergjum og baðherbergi. 
Verð 54,9 milj. Allar uppl. gefur Heiðar í s. 6933356 eða á heidar@valholl.is

Höfum tekið í sölu 2ja til 4ra herb. íbúðir á þessum frábæra stað í Úlfarsárdal. 
Íbúðrnar afhendast tilbúnar í næsta mánuði með gólfefnum. 2ja herb. 63 fm, 
verð frá 27,9 milj, 3ja herb. 93 fm, verð frá 37,9 milj, 3ja til 4ra herb. 114 fm, 
verð frá 43,3milj, 4ra herb. 142 fm. Verð frá 54,9 milj. Stæði í bílageymslu fylgir 
flestum íbúðum. Allar uppl. veitir Heiðar Friðjóns son lögg. fast. í s:6933356 
eða á heidar@valholl.is

Síðumúla 27, S: 588-4477
Heiðar
Friðjónsson 
lögg. fast.sali
s: 693 3356

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

fasteignir

Herjólfsgata 32-34
220 HAFNARFJÖRÐUR

Glæsilegar 3ja og 4ja herb. íbúðir 
í fjögurra hæða lyftuhúsi. Óskert 
sjávarútsýni. Afhendast fullbúnar 
án gólfefna. Bílastæði í upphituðum 
bílakjallara fylgja öllum íbúðum. 
Áætluð afhending í desember 2016.   

STÆRÐ: 92-116 fm
FJÖLDI HERBERGJA:3-4

  42,9 - 59,9  M

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    8. júní 17:00 – 17:30

Opið hús í dag miðvikudag milli 
kl. 17:15 Og 17:45 

glæsilegar íbúðir!
• Stærð íbúða frá 90 til 140 fm
• þriggja til fjögurra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum
• Vandaðar innréttingar frá Axis
• Quartz steinn í eldhúsborðplötum
• Glæsilegt útsýni frá flestum íbúðum
• Afhending september 2016

Holtsvegur 37-39 - 210 garðabæ

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Nánari upplýsingar um eignina gefa
OPIÐ 

HÚS

Brynjar Þór sumarliðason 
Viðskiptafræðingur og nemi til 

löggildingar fasteignasala  
s.896 1168

brynjar@eignamidlun.is

hilmar Þór hafsteinsson
löggildur fasteignasali 

s. 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Hótel í miðbæ 
Reykjavíkur óskar eftir starfs-
manni í móttöku/næturvaktir. 

Um sumarstarf er að ræða.
Unnið er aðra hverja viku á 12 tíma vöktum , 100% 
starf, laun samkvæmt kjarasamningum. Einungis 

aðilar eldri en 20 ára koma til greina í starfið. 

Gerðar eru kröfur um:
•	 Framúrskarandi	þjónustulund
•	 Góða	tungumálakunnáttu
•	 Reynslu	af	þjónustustörfum,	reynsla	af	 
	 hótelstörfum	kostur.	
•	 Góð	meðmæli	
•	 Stundvísi,	heiðarleika	og	áreiðanleika.

Umsókn	óskast	send	á	netfangið:	hafrun@hotelgar-
dur.is	merkt	móttaka/næturvakt	.	

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2016.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna forsetakjörs 
sem fram fer 25. júní 2016, hófst við embætti 
Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu laugardaginn 
30. apríl.
Frá og með 9. júní fer atkvæðagreiðslan eingöngu 
fram í Perlunni í Öskjuhlíð, Reykjavík. 
Þar verður opið alla daga milli kl. 10:00 og 22:00.  Þó 
verður lokað föstudaginn 17. júní. 
Á kjördag, laugardaginn 25. júní  verður opið milli kl. 
10:00 og 17:00 fyrir kjósendur sem eru á kjörskrá utan 
höfuðborgarsvæðisins.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Þórólfur Halldórsson

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 
Möðrudal á Fjöllum, Fljótsdalshéraði.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með 
tillögu að deiliskipulagi fyrir Möðrudal á Fjöllum, 
Fljótsdalshéraði dags. 24.04.2012  skv. 41. gr. 
Skipulagslaga nr. 123/2010, sem samþykkt var í 
bæjarstjórn þann 02.05.2012.

Skipulagssvæðið afmarkast eins og fram kemur 
á deiliskipulagstillögunni og felur m.a. í sér skipulag 
fyrir bæjarstæðið á Möðrudal, sem er um 10,8 ha að 
stærð.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunni Lyngási 
12 og á heimasíðu sveitarfélagins „egilsstadir.is“ frá 
10.maí til 21. júní 2012.  Þeim sem eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna til og með fimmtudagsins 21. júní 2012.  
Skila skal skriflegum athugasemdum til skipulags- og 
byggingarnefndar á bæjarskrifstofu Fljótsdalshéraðs.  
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna teljast 
henni samþykkir.

Fljótsdalshéraði 10.05.2012

skipulags- og byggingarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs.

Skipulagslýsing - Snæfellsskáli

Á fundi bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs 06.042016 var  
samþykkt að auglýsa skipulagslýsingu fyrir gerð deili-
skipulags Snæfellsskála.

 • Snæfellsskáli: Skipulagslýsing dagsett 16.03.2016  
  fyrir skipulagsáform, deiliskipulag Snæfellsskála.

Lýsingin verður til sýnis á bæjarskrifstofu Fljótsdals-
héraðs, að Lyngási 12, Egilsstöðum miðvikudaginn  
8. júní 2016 frá kl. 8:00 til kl. 16:00.  
Lýsingin verður einnig á heimasíðu sveitarfélagsins 
„fljotsdalsherad.is“

Íbúum er með þessu gefinn kostur á að koma á framfæri 
ábendingum við lýsinguna. Ábendingar, ef einhverjar 
eru, óskast sendar skipulags- og byggingarfulltrúa, 
Lyngási 12, 700 Egilsstaðir eða á netfangið vifill(at)
egilsstadir.is, eigi síðar en þriðjudaginn 30.júní 2016, 
merkt “Skipulagslýsing Snæfellsskála”.

Skipulags- og byggingarfulltrúi 
Fljótsdalshéraðs.

tilkynningar atvinna

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

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi



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 eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Ingibjörg Sveinsdóttir
frá Ósabakka, Skeiðum,

lést föstudaginn 3. júní á Landakoti. 
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju, 

föstudaginn 10. júní kl. 15.00. 

Arngrímur Marteinsson
Kári Arngrímsson Birna Óskarsdóttir
Reynir Arngrímsson Nanna Maja Norðdahl
Kara Arngrímsdóttir Stefán Guðleifsson
Sveinn Arngrímsson Elísabet Inga Marteinsdóttir
Auðbjörg Arngrímsdóttir

og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Svava Halldórsdóttir
Áshlíð 14, Akureyri,

lést 27. maí síðastliðinn. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey.

Steinar Baldursson
Heiðbjört Svala
Unnur Björk
Ásdís Matthildur David Heath

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingibjörg Jóhannsdóttir
lést á dvalarheimilinu  

Sólvöllum 2. júní.

Útförin fer fram frá Eyrarbakkakirkju 
fimmtudaginn 16. júní kl. 13.00.

Jóhann E. Þórarinsson Helga Hallgrímsdóttir
Kristinn Þórarinsson
Ingi Þór Þórarinsson Guðrún Ísfold Johansen
Skúli Þórarinsson Norma Einarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, sonur og afi,
Sigfús Hreiðarsson

smiður, 
Kringlunni 53,

lést á Landspítalanum laugardaginn 28. maí.

Útförin fer fram frá Grensáskirkju fimmtudaginn 9. júní kl. 13.

Anna Hafliðadóttir
Hafliði Sigfússon Berglind Guðrún Chu
Hildur Sigfúsdóttir Gunnar Þór Tómasson
Edda Sigfúsdóttir Stephen Nielsen
Hreiðar Holm

og barnabörn.

Elskulegur frændi minn og vinur,
Hallbjörn Pétur 
Benjamínsson 

Skólabraut 10, Seltjarnarnesi,
andaðist á Droplaugarstöðum 4. júní.

Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju 
miðvikudaginn 15. júní klukkan 15.00.

Elín Guðmundsdóttir Bergmann Bjarnason

Ég lýsi gömlum götum sem eru 
jafnvel klappaðar í stein eftir 
hófa. En líka nýrri leiðum því 
nútímagöngugarpurinn vill 
fara upp á fjallatoppa sem 

fólk sá ekki endilega ástæðu til áður, 
heldur valdi stystu og léttustu leið. Hvort 
tveggja er áhugavert,“ segir Elva Björg 
Einarsdóttir mannfræðingur sem í dag 
gefur út bókina Barðastrandarhreppur – 
göngubók. Bókinni fylgir þrívíddarkort 
eftir Kristbjörgu Olsen myndlistarkonu.

Elva Björg er fædd og uppalin á 
Seftjörn á Barðaströnd og rætur hennar 
liggja allt í kringum Breiðafjörð. 
„Seftjörn er á bakkanum, rétt hjá 
Brjánslæk, þar sem Baldur leggst að. 
Þar býr bróðir minn núna,“ segir hún 
og lýsir tildrögum útgáfunnar. „Ég bjó 
erlendis og fannst mig vanta tengingu 
heim.  Svo var ég í fríi í sveitinni minni 
og þræddi ströndina endilanga, þá gekk 
ég í mig þá tilfinningu að vera heima og 
upp frá því finn ég mig heima hvar sem 
ég er. Eftir að ég flutti til Íslands aftur fór 
ég að ganga meira þarna um markvisst 
og skrifa niður eitt og annað. Bókin er 
afrakstur þess.“

Hún  telur fáa vita af földum perl-
um  sveitarinnar, bæði dásemdar-
stöðum frá náttúrunnar hendi og sögu-
legum minjum. „Þarna eru fagrir fossar, 
þar bjó Hrafna-Flóki, fyrsti maðurinn 
sem hafði vetursetu á Íslandi, og þarna 
er fjallið sem hann fór upp á þegar hann 
gaf landinu nafn. Ætti eiginlega að vera 
skyldufjall allra Íslendinga að ganga 

Að fólk finni fyrir jörðinni
Elva Björg Einarsdóttir mannfræðingur leiðir fólk um gullinn sand, kjarri vaxna dali, 
tinda og skörð í nýrri gönguleiðabók um sveitina sína, Barðastrandarhrepp. 

Elva Björg bjó erlendis og fannst sig vanta tengingu heim en eftir að hafa gengið um sveitina sína endilanga varð tilfinningin önnur. 
FréttaBlaðið/anton Brink

Ég bendi á 44 leiðir og 
lýsi hverjum bæ, 

örnefnum og öðru. Mæli sér-
staklega með því að ganga 
ströndina, hún er gulur sand-
kassi, tæplega 40 kílómetra 
langur en þar þarf að fara yfir 
tvo vaðla og sæta sjávarföllum.

GönGur af öllu taGi
Göngurnar sem lýst er í bókinni 
taka frá 10 mínútum upp í 12 
klukkustundir. Eru bæði stuttar 
og langar, léttar og erfiðari, á 
láglendi og í fjöllum, sumar liggja 
í hring.  Þar er farið á vit fornleifa 
og sögunnar. Að auki er leiðsögn 
um Barðastrandarhrepp, frá Skiptá 
í Kjálkafirði í austri að Skarðabrún í 
vestri og komið við á hverjum bæ.

á. Ég bendi á 44 leiðir og lýsi hverjum 
bæ, örnefnum og öðru. Mæli sérstak-
lega með því að ganga ströndina, hún er 
gulur sandkassi, tæplega 40 kílómetra 
langur en þar þarf að fara yfir tvo vaðla 

og sæta sjávarföllum ef maður vill stytta 
leiðina. Eiginlega mætti tala um Barða-
strönd sem Barnaströnd vegna sandsins 
og alls þess sem þar er í boði fyrir börn,“ 
segir Elva Björg.

Bókin er samstarfsverkefni sveitung-
anna að sögn Elvu Bjargar sem kveðst 
hafa farið á hvern bæ í sveitinni og kafað 
með heimafólki í örnefni og sagnir. „Í 
fyrstu gerði ég ráð fyrir að bókin líktist 
öðrum gönguleiðabókum, svo fékk ég 
smá fjarlægð á hana og þá fann ég að 
hún átti að verða öðruvísi bók. Það er 
strigi á henni því ég vildi að fólk fyndi 
fyrir jörðinni, liturinn á henni er af 
skófum á steini og leiðirnar sem ég hef 
gengið eru þrykktar ofan í kápuna og 
krotaðar inn á saurblöðin. Allt er þetta 
útpælt með aðstoð Bjargar Vilhjálms 
hönnuðar.“
gun@frettabladid.is
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Friðrik Kristjánsson

Vallartröð 2, Eyjafjarðarsveit,
lést á Öldrunarheimilinu Hlíð 

sunnudaginn 5. júní.

Útför hans fer fram frá Grundarkirkju  
laugardaginn 11. júní kl. 13.30.

Kolfinna Gerður Pálsdóttir
Ingibjörg Friðriksdóttir Helgi Bjarnason
Fanney Friðriksdóttir Guðmundur Halldórsson
Snæbjörn Friðriksson
Anna Friðriksdóttir Guðmundur Guðmundsson
Baldur Friðriksson Kristín Reynisdóttir
Theodór Friðriksson

afa- og langafabörn.

Innilegar þakkir fyrir kveðjur og hlýhug 
við andlát og útför

Margrétar S. Rúnarsdóttur
áður Maj-Britt Saga Margareta Lång, 

Mýrarvegi 117, Akureyri.
Sérstakar þakkir til heimahjúkrunar og 

starfsfólks öldrunarheimila Akureyrar.

Jón Aðalsteinsson, dætur, tengdasynir og barnabörn

Elskulegur faðir, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Aðalsteinn Árnason
Sólbakka 6, Breiðdalsvík,

lést þann 27. maí. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hins látna.

Aðstandendur.

Frænka okkar,
Solveig Jóhannsdóttir

frá Skógum á Fellsströnd,
lést miðvikudaginn 1. júní síðastliðinn 

á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund  
 v/Hringbraut í Reykjavík. Þeim sem vilja 

minnast hennar er bent á að láta 
styrktarsjóð Umhyggju, félags langveikra barna njóta 
þess, kt: 581201-2140, reikningur nr: 0331-13-301260. 

Starfsfólki Grundar er þökkuð einstök umhyggja og alúð. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Grétar Sæmundsson

Karólína M. Thorarensen

Ástkær systir mín og frænka okkar,
Kristjana Jónatansdóttir

frá Nípá,
lést á dvalarheimilinu Hvammi  

Húsavík 5. júní.
Útförin fer fram frá Þóroddsstaðarkirkju 11. júní kl. 14.00.

Friðbjörn Jónatansson og aðrir aðstandendur

Útför hjartkærs eiginmanns  
míns, föður, afa  

og langafa,
Sigurðar Jóelssonar

kennara, 
Fögrubrekku 38, Kópavogi,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð Kópavogi, 
föstudaginn 20. maí, fer fram frá Hjallakirkju í Kópavogi 

föstudaginn 10. júní nk. kl. 15.00.

Jóna Sveinsdóttir
Edda Björk Sigurðardóttir

Arndís Jóna Vigfúsdóttir Hafþór Már Hjartarson
Steina Dögg Vigfúsdóttir Steinn Anton Kastbjerg
Sigurður Jóel Vigfússon Halla Björk Vigfúsdóttir

Útför elskulegs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður, afa,  

langafa og langalangafa,
Jóns Einarssonar

málarameistara, 
frá Siglufirði,

sem lést 23. maí síðastliðinn, fer fram í Hveragerðiskirkju 
föstudaginn 10. júní kl. 11.00. 

Guðrún Valberg Hallgrímsdóttir
Margrét Indíana Jónsdóttir Ágústa Pálsdóttir
Hallgrímur Valberg Jónsson Supanee Runarun
Einar Theódór Jónsson Bergþóra Vigdís Ingimarsdóttir
Dóróthea Sigurlaug Jónsdóttir Jóhann Jakob Hjartarson
Hjörtur Jónsson Þóra Kemp

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Þórarinn Snæland 

Halldórsson 
fyrrverandi sláturhússtjóri, 

Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri,
sem lést 1. júní, verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 

miðvikudaginn 15. júní kl. 13.30.

Elín Jónsdóttir
Aníta L. Þórarinsdóttir, Jón Helgi Þórarinsson, Erna 

Þórarinsdóttir, Ingibjörg S. Siglaugsdóttir og fjölskyldur.

Elskuleg móðir mín,  
tengdamóðir, amma,  

langamma og langalangamma,
Katrín Sæmundsdóttir

frá Stóru-Mörk,
lést á Hrafnistu Hafnarfirði 1. júní 

síðastliðinn.

Hún verður jarðsungin frá Vídalínskirkju í Garðabæ 
föstudaginn 10. júní kl. 13.00.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Hilmar Eysteinsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

Guðbjörn Scheving Jónsson
Egilsbraut 9, Þorlákshöfn,

lést þann 1. júní.

Útförin fer fram í Þorlákskirkju 
fimmtudaginn 9. júní kl. 11.00.

Guðbjörn Guðbjörnsson Guðfinna Ásgeirsdóttir
Hólmfríður Sch. Guðbjörnsdóttir
Sigríður Sch. Guðbjörnsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Frans Bergmann 
Guðbjartsson

Hofakri 3, Garðabæ,
lést á Landspítalanum 3. júní.

Útför hans fer fram frá Vídalínskirkju  
fimmtudaginn 9. júní kl. 13.00.

Guðrún Scheving Sigurjónsdóttir
Guðrún Sigríður Laukka Tommi Eerik Laukka
Guðbjartur Smári Fransson Ósk Guðvarðardóttir
Þorsteinn Svavar Fransson Marsibil Hjaltalín
Þröstur Guðberg Fransson Agata Platek
Sonja Björg Fransdóttir Frosti Gylfason
Frans Ágúst Fransson

og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi, bróðir,  

mágur og langafi,
Guðvarður Elíasson
fyrrverandi bifvélavirki, 

Strikinu 3, Garðabæ,
lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold þann 31. maí síðastliðinn.

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju  
fimmtudaginn 9. júní kl. 13.00.

Hulda Guðvarðardóttir Björn Guðmundsson
Elías Guðvarðarson Eva Bracola
Ívar M. Arnbjörnsson Camilla Andersson
Elva Elíasdóttir
Hulda F. Björnsdóttir Jóhannes H. Hauksson
Sigrún Elíasdóttir
Hanna Elíasdóttir Ingvar Sveinsson

og langafabörnin.

Við Hafsteinn Gunnar Sigurðsson 
kvikmyndatökumaður fengum 
að fljóta með Friðriki Erni Hjalte-

sted ljósmyndara á ferð eftir suðurströnd 
Íslands. Ætlunin var að taka ógleyman-
lega mynd af  Hrollaugseyjarvita út af 
Suðursveit og kötturinn Filma var með 
í för.“ Þannig farast Huldari Breiðfjörð 
orð þegar hann er beðinn að lýsa í stuttu 
máli efni annarrar myndar af tveimur sem 

sýndar verða í Listasafni Reykjavíkur, 
Hafnarhúsi, annað kvöld undir yfirskrift-
inni Bestu vinir mannsins. Þær fjalla um 
samskipti manna og dýra.

Ferðin varð hálfgerð hrakfallaför, 
að sögn Huldars. „Til stóð að fara á 
gúmmíbát frá Jökulsárlóni en þar var 
bara fullt af ís úti fyrir ströndinni svo 
það reyndist of hættulegt. Þá var farið í 
að finna annan stað, og annan stað og 

annan stað. Og kötturinn var greinilega 
með önnur plön en eigandinn svo úr 
þessu öllu urðu talsverð vandræði.“ En 
myndin sýnir að á bak við hinar listrænu 
myndir ljósmyndara getur verið gríðarleg 
fyrirhöfn.

Kvikmyndasýningin hefst klukkan 20 
og myndirnar verða endursýndar  4. ágúst 
og 1. september á sama tíma.
gun@frettabladid.is

Þrír menn og einn köttur
Kvikmyndasýningar sem bera yfirskriftina Bestu vinir mannsins verða annað kvöld í 
Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Önnur fjallar um ferðalag um suðurströnd landsins.

„Það er ekkert sérstaklega þægilegt að ferðast um með kött,“ er niðurstaða Huldars Breiðfjörð. FréttaBlaðið/GVa
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Skák  Gunnar Björnsson
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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 Miðvikudagur

Prýðilegt veður í dag um allt land, hægur vindur, þurrt og ágætis líkur á að sjáist til 
sólar, einkum norðanlands, en dálítill strekkingur með suðurströndinni og skýjað. 
Hlýnar heldur frá því sem var í dag, hiti 11 til 19 stig.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli
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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

Hmm … Þrúða  
þrýstna …

Mikið er hún 
heppin um 
sig miðja!

Já og hún er 
líka alltaf í 
góðu skapi.

Ertu að hlusta, 
drengur?!

Já …

eða þúst

… neeei … En ég er samt 
alveg núna 

að því.

Ef þú hefur sagt eitthvað sem 
virkileg vigt er í, þá væri þessi 
hér stund kjörin til að endur-

taka það. Ég er eins og svampur 
akkúrat núna...

Hei, pabbi! Vissirðu 
að þú lítur alveg 
eins út og mað-
urinn í líf-
fræðibókinni! 
Alveg eins, 
sko!

Já, er það? Takk, vinur, ég hef alltaf vitað 
af mér svo sem, en aldrei séð 

mig sem módel …

Spes, þú ert 
nefnilega 

ALVEG eins!

Og það sem meira 
er, tærnar á þér 

eru líklega aðeins 
ógeðslegri og allt! 
Þessar æðar, vá.

Já … þú ert bara 
 í hrósgírnum í dag. 
Ekki ofdekra mig.

LÁRÉTT
2. rólega
6. kringum
8. stansa
9. skref
11. til
12. sannfæringar
14. fugls hljóð
16. tveir eins
17. óvild
18. drulla
20. skst.
21. krakki

LÓÐRÉTT
1. ryk
3. tveir eins
4. fúslega
5. hestaskítur
7. auðkenndur
10. ferð
13. í viðbót
15. Skref
16. hald
19. kyrrð

LAUSN

LÁRétt: 2. hægt, 6. um, 8. æja, 9. fet, 11. að, 12. 
trúar, 14. krunk, 16. tt, 17. kal, 18. aur, 20. no, 21. 
krói.
LÓðRétt: 1. duft, 3. ææ, 4. gjarnan, 5. tað, 7. 
merktur, 10. túr, 13. auk, 15. klof, 16. tak, 19. ró.

Miðasala 
er hafin 

Stórtónleikar 
í Eldborg 
17.sept.

Chris 
Norman

Gunnar Björnsson (2.110) átti leik gegn Jan 
Schadd (1.880) á alþjóðlega mótinu í Porto 
Mannu á Sardiníu. 
Svartur á leik:
34. … H4e3! 35. f3 Hg2 36. Dxh4 gxh4 
37. Kxg2 Hxc3 38. Hae1 Dc6 39. Hd1 Hd3 
40. Be5 Dd5 41. Hxd3 cxd3 42. Bc7 d2 
43. Hd1 Dc4 0-1. Mikil spenna er á Íslands-
mótinu í skák en sjöunda umferð fór fram 
í gær.
www.skak.is: Áttunda umferð kl. 15. 
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Verð gilda til og með 12. júní eða meðan birgðir endast

SPARAÐU MEÐ BÓNUS

Lundapartur

Íslenskt lambakjöt
á góðu verði í bónus

KS Lambahryggur
Frosinn, hálfur (lundapartur)

1.998
kr. kg

KS Lambasúpukjöt
Frosið

698
kr. kg

KS Lambahjörtu
KS Lambalifur

Frosin

298
kr. kg

KS Lambabógur
Frosinn

898
kr. kg

KS Lambalæri 
Án mjaðmabeins, frosið

1.398
kr. kg

KS Lambalæri
Frosið

1.298
kr. kg

KS Lambalærissneiðar 
Frosnar

1.498
kr. kg



Það er alltaf einhver afhjúpun 
í gangi þegar maður sýnir list
Myndlistarkonan Sara Björnsdóttir birtir textaklippiverk, 
vídeó, ljósmyndir og sögu frá dvöl sinni í London á sýningunni 
Flâneur í Gerðarsafni í Kópavogi. Þar má greina sambland 
frelsis og einmanaleika, ævintýra, vandræða og sérvisku

„Á svona sýningu sést hvað maður hugsar, hvert maður horfir og hvað maður sér,“ segir Sara.  Fréttablaðið/Hanna

Sara Björnsdóttir myndlistarkona 
stendur í tiltekt þegar ég næ í hana 
í síma. Hún er á förum til London 
eftir að hafa sett upp sýninguna 
Flân eur (Flandrarinn) í Gerðarsafni 
í Kópavogi sem er liður í Listahátíð 
í Reykjavík. „Ég er að keppast við að 
losa íbúð sem ég fékk á leigu meðan 
á dvöl minni stóð – ég á náttúrlega 
hvergi heima,“ segir Sara til skýr-
ingar. Kveðst reyndar hafa frestað 
brottför af landinu um viku, frá upp-
haflegri áætlun. „Sýningin fangaði 
mig svo að ég fékk allt of lítinn tíma 
með fjölskyldu minni og ákvað að 
vera í viku í viðbót því hér á ég for-
eldra, systkini, son og barnabarn.“ 
Sara flutti út í fyrra – ótíma-
bundið. „Ég fékk níu mánaða lista-
mannalaun og ákvað að nota þau 
í London, fara í vinnubúðir – og 
svo líður mér bara svo vel þar.“ 
Sýningin Flâneur er eitt umfangs-
mesta verkefni Söru hingað til. 
„Rýmið er stórt, tæpir 500 fermetrar 
og allt þarf að passa,“ útskýrir hún. 
Flest verkin eru textaklippiverk sem 
hún kveðst hafa unnið á þeim níu 

mánuðum sem hún hefur dvalið í 
London. Þó slæðist þar inn gömul 
uppáhaldsverk sem pössuðu inn í 
Flâneur-þemað og líðan hennar á 
síðustu mánuðum. Einnig eru þar 
ljósmyndir, bæði innrammaðar og 
varpað upp á vegg. Hún nefnir stóra 
mynd sem margir halda að sé vatns-
lituð, að hennar sögn, en er af raka-
bletti í loftinu á vinnustofunni henn-
ar. „Það er mjög kvenlæg ljósmynd, 
svo ég segi nú ekki meira,“ segir hún 
sposk.

Á sýningunni eru vídeó, klippur af 
ýmsu sem hrífur Söru á gönguferðum 
um borgina. Líka saga sem hún skrif-
aði og las inn á band, hún hljómar í 

einu horni á íslensku og öðru horni 
á ensku. „Sagan tengir öll verkin á 
sýningunni. Hún byrjar áður en ég 
fór til London og lýsir því af hverju ég 
fór. Mér fannst gott að koma út, því 
í London er maður ósýnilegur, en ég 
var líka alveg rosalega einmana. Það 
skín örugglega út úr þessari sýningu. 
Ég var oft að taka myndir af pörum en 
líka bara niður fyrir lappirnar á mér – í 
þungum þönkum. En í svona einsemd 
er hreinsun og það á sér stað einhver 
endurnýjun því þegar maður fær 
þennan frið þá getur maður vaxið.“

Þegar Sara kom heim með list sína 
í farteskinu kveðst hún hafa verið full 
efa um hvort efnið mundi virka og 
hvort það nægði í sali Gerðarsafns. 
„Ég var í öngum mínum meðan ég var 
að setja upp verkin. Systir mín tók um 
hendurnar á mér og sagði: „En Sara, 
þér líður alltaf svona fyrir sýningar.“ 
Á endanum var ég sátt. En maður er 
kvika og það er alltaf afhjúpun í gangi 
þegar maður sýnir list, þar sést hvað 
maður hugsar, hvert maður horfir og 
hvað maður sér.“
gun@frettabladid.is

Í Svona einSeMd er 
hreinSun oG Það á 

Sér Stað einhver endur-
nýjun ÞvÍ ÞeGar Maður Fær 
Þennan Frið Þá Getur Maður 
vaxið.

Ópera

★★★�★★
Ur_ ópera eftir Önnu Þorvalds-
dóttur á Listahátíð í reykjavík.
Norðurljós í Hörpu 
Laugardaginn 4. júní

texti eftir: Önnu og Mette Karlsvik.
leikstjórn: Þorleifur Örn Arnarsson.
leikmynd og búningar: Anna Rún 
Tryggvadóttir. 
Hljómsveitarstjórn: Bjarni Frímann 
Bjarnason. 
Flytjendur: Joa Helgeson, Melis 
Jaatinen, Sofia Jernberg, Tinna Þor-
steinsdóttir, Miké Phillip Fencker 
Thomsen, Örnólfur Eldon og Caput 
hópurinn.

Flestir þekkja hugmyndina um góðu 
lögguna og vondu lögguna. Fyrst 
kemur vonda löggan og grillar þann 
grunaða. Hún er virkilega andstyggi-
leg og brýtur viðkomandi niður. Þeg-
ar svo ekkert er eftir af honum nema 
rústir einar, birtist góða löggan. Hún 
er últranæs. Við þetta skyndilega vin-
samlega viðmót brotnar sá grunaði 
niður, gefst upp og játar allt saman.

Þetta trikk er stundum notað í 
samtímatónlist. Fyrst er áheyrandan-
um kastað í djúpu laugina, ómstríðir 
hljómar og brotakenndar laglínur 
umvefja hann og nánast kaffæra. 
Honum leiðist megnið af tímanum. 
En svo, loksins eftir langan tíma, 
breytist tónlistin skyndilega í eitt-
hvað áheyrilegt. Kannski er það einn 
langur djúpur tónn, dúrhljómur, 
þjóðlagakennt stef í hefðbundnum 
búningi; eitthvað svoleiðis. Áheyr-
andinn sér þá loksins ljós. Þetta 
óskiljanlega á undan öðlast alveg 
óvænt merkingu og verkið í heild 
verður frábært í huga hans.

Kammeróperan UR_ eftir Önnu 
Þorvaldsdóttur var þessu marki 
brennd. Lengi vel samanstóð hún af 
tilbreytingarsnauðum ym sem var 
dökkur, torræður og langdreginn. 
En svo varð allt ofureinfalt í lokin og 
manni fannst þá hver einasta nóta á 
undan ganga upp.

Atburðarásin var ekki á hreinu. 
Hún hófst í myrkri en í því skinu þrjú 
ljós sem jafn margir söngvarar héldu 
á. Í tónleikaskránni stóð að per-
sónurnar væru í leit að sjálfum sér. 
„Í verkinu fylgjumst við með þeim 
í leit að grunni sínum og rótum þar 
sem þau reyna að finna tengingu við 
uppruna sinn og eigin rödd sem þau 
virðast hafa glatað.“

Söngvararnir fóru að gera tilraunir 
með ljósin sem virtust undarlega 

tilgangslausar. Auk þess áttu þeir í 
samskiptum sem voru lengst af loðin 
og kuldaleg. Sumt var þó flott, en 
maður skildi samt ekki út á hvað það 
gekk. Margt í tónlistinni var engu að 
síður athyglisvert. Hljómarnir voru 
stundum seiðandi og raddáferð 
söngvaranna var á köflum sérkenni-
lega heillandi. Útlit og búningar voru 
skemmtilega annarlegir.

Gallinn við verkið var að lengi vel 
gerðist fátt í tónlistinni. Spúkí hljóm-
arnir fóru fljótlega að verða tilbreyt-
ingarlausir, sífellt ráfið um sviðið 
missti allan tilgang. Þetta var eins og 
í Íslendingasögunum, þegar sagt var 
að „svo leið veturinn og ekkert bar til 
tíðinda“. Það var ekki fyrr en í lokin 
að einfaldleikinn, rétt eins og góða 
löggan, kom til skjalanna og bjargaði 
öllu. Það var fjarskalega þakklátt.

Ópera Önnu var samt ekki slæm. 
Þrátt fyrir skort á einhverju bita-
stæðu þegar á leið var súrrealískt 
andrúmsloftið oft sjarmerandi. 
Margar senurnar voru skondnar, og 
samspil hljóðfæraleikara og söngvara 
var blæbirgðaríkt. Ég hugsa að með 
smáræðis styttingu hér og þar; með 
aðeins hraðari atburðarás væri þetta 
magnað verk. 
Jónas Sen

NiðUrstaða: Torrætt og tilbreyt-
ingarlaust á köflum, en víða sterkt 
andrúmsloft og fín áferð.

Góða löggan og vonda löggan

leikstjórn var í höndum Þorleifs arnar 
arnarssonar.  
Fréttablaðið/arnÞór birgiSSon
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ATH. morgunverð gILDA Á eFTIrFArAnDI 
SKoðunArSTÖðvum FrumHerJA ÚT JÚnÍ 2016

- örugg bifreiðaskoðun um allt land

reyKJAvÍK
Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík
Grandi, Hólmaslóð 2, 104 Rvk.
Sund, Klettagörðum 11, 104 Rvk.
Skeifan, Grensásvegi 7, bakhús, 108 Rvk.
Grafarvogur, Gylfaflöt 19, 112 Rvk.

KópAvogur
Dalvegi 22, 200 Kópavogur

HAFnArFJÖrður
Dalshrauni 5, 220 Hafnarfjörður

gArðAbær
Litlatúni 1, 210 Garðabær

reyKJAneSbær 
Njarðarbraut 7, 260 Reykjanesbær

SeLFoSS 
Hrísmýri 9, 800 Selfossi

AKureyrI 
Frostagötu 3a. 603 Akureyri

VIÐ BJÓÐUM

BIFREIÐASKOÐUN
ÓDÝRARI

morgunverð gILDA Á vÖLDum 

STÖðum ÚT JÚnÍ 2016

FrumHerJI bÝður „morgunverð“ 
Á mILLI KLuKKAn 8-11 vIrKA morgnA. 

AðALSKoðun FyrIr Kr. 7.710.
gæðA KAFFI og FrÍTT 

WI-FI Á meðAn þÚ bÍður.

gIlDIR FyRIR FÓlKSBílA 
í EINKAEIgN

kl. 8-11

KR.



Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Miðvikudagur
 
hvar@frettabladid.is

8. júní 2016
Fundir
Hvað?  COP 21
Hvenær?  12.00
Hvar?  Háskólatorg, stofa 101
Opinn fundur á vegum Rann-
sóknarseturs um norðurslóðir 
við Háskóla Íslands og sendi-
nefndar Evrópusambandsins 
á Íslandi. Frummælendur eru 
Matthias Brinkmann, yfirmaður 
sendinefndar ESB á Íslandi og 
Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri í 
umhverfis- og auðlindaráðuneyti 
og aðalsamningamaður Íslands í 
loftslagsmálum. Fundarstjóri er 
Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor 
í umhverfis- og auðlindafræðum 
við Háskóla Íslands. Fundurinn fer 
fram á ensku og er öllum opinn.

Hvað?  Málfundur um breytingar LÍN
Hvenær?  17.00
Hvar?  Valhöll
Heimdallur stendur fyrir opnum 
fundi um lagafrumvarp Illuga 
Gunnarssonar, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, sem mun 
kynna frumvarpið fyrir fundar-
gestum og svara spurningum.

Hvað?  Kaup og sala sérbýla – Hvað þarf 
að hafa í huga? 
Hvenær?  17.15
Hvar?  Íslandsbanki, Granda
Íslandsbanki stendur fyrir 

opnum fræðslufundi á Granda 
í dag. Magnús Árni Skúlason frá 
Reykjavík Economics kynnir nýja 
skýrslu um húsnæðismarkaðinn 
á höfuðborgarsvæðinu, þar sem 
sérstök áhersla er lögð á sérbýlis-
markaðinn. Fundurinn er öllum 
opinn en vakin er athygli á því að 
sætaframboð er takmarkað.

Hvað?  Leitin að grundvallarlögmálum 
náttúrunnar
Hvenær?  19.00
Hvar?  Norræna húsið.
Holger Bech Nielsen eðlisfræð-
ingur við Niels Bohr stofnunina 
í Kaupmannahöfn ræðir grund-
vallarlögmál náttúrunnar í dag. 
Hann er heimsþekktur fyrirlesari 
og vinsæll sjónvarpsgestur. Árið 
2001 hlaut hann hin virðulegu 
Humboldt-verðlaunin fyrir rann-
sóknir sínar og framlag til eðlis-
fræðinnar. Fjölmargar vísindalegar 
uppgötvanir hafa 
verið nefndar 
eftir honum 
líkt og Niel-
sen-Olesen 
Vortex og 
Niel-
sen-

Ninomiya no-go theorem. Við-
burðurinn er á ensku en allir eru 
velkomnir og aðgangur ókeypis.

Sýningar
Hvað?  Vatnið í náttúrunni – ljósmyndir
Hvenær?  Húsið opnað 8.00
Hvar?  Hannesarholt
Ljósmyndarinn Jóhanna Péturs-
dóttir opnaði sýningu á makró-
ljósmyndum sem teknar eru á á 
árunum 2005-2015. Sköpunarverk 
vatns í nátúrunni er meginþema 
sýningarinnar; þarinn í sjónum, 
plöntur í ferskvatni, vatn í líf-
verum og kynjamyndir í frosnu 
vatni eða myndir af gróðri á hvera-
svæðum. Allir velkomnir.

Hvað?  Hjáverkin
Hvenær?  10.00
Hvar?  Árbæjarsafn
Sýningin stendur yfir á Árbæjar-
safni, og er óður til kvenna í 
gegnum tíðina. Allir velkomnir.

Hvað?  BOWIE – The Session
Hvenær?  11.00

Hvar?  Harpa, tónlistarhús.
Ljósmyndasýningin Bowie – The 
Session eftir Gavin Evans er opin 
alla daga í Esju, nýjum sýningar-
sal Hörpu. Hægt er að koma 
milli 11.00 og 18.00 til að njóta 

sýningarinnar og er aðgangs-
eyrir 1.500 krónur.

Tónlist
Hvað?  Trúbadorarnir Siggi Þorbergs og 
Ingunn
Hvenær?  21.00
Hvar?  American Bar
Tvíeykið Siggi Þorbergs og Ingunn 
skemmta gestum American Bar í 
kvöld. Aðgangur ókeypis.

Hvað?  Miðvikudagsdjass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Slippbarinn
Miðvikudagsdjass er fastur liður 
í dagskrá Slippbarsins sem er til 
húsa niðri við Reykjavíkurhöfn. 
Aðgangur ókeypis og allir vel-
komnir.

Hvað?  Sumartónleikar
Hvenær?  21.00
Hvar?  Café Rosenberg
Í kvöld verður sannkölluð sumar-
stemning á Café Rosenberg er 
Ragnheiður Gröndal, Védís Her-
vör, Árný og ÍKORN flytja ljúfa 
tóna. Aðgangseyrir er 2.500 krónur 
og allir velkomnir.

Mammút ásamt öðrum tón-
listarmönnum stígur á svið  
á Húrra í kvöld. 

Ragnheiður Gröndal verður á Café Rosenberg ásamt fríðu föruneyti.
FRéttablaðið/VilHelM 

illugi Gunnarsson fer yfir lÍN í Valhöll í dag í boði Heimdallar. allir velkomnir.  FRéttablaðið/aNtoN bRiNk

THE NICE GUYS 8, 10:30

FLORENCE FOSTER JENKINS 5:30, 8

WARCRAFT 8, 10:30

TMNT 2 5:30

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 5:30

BAD NEIGHBORS 2 10:10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

THE CONJURING 2  KL. 8 - 10:45
TMNT 2 3D   KL. 5:30
TMNT 2 2D   KL. 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30

THE CONJURING 2                   KL. 6 - 8 - 9 - 10:20 - 10:45
THE CONJURING 2 VIP  KL. 5 - 8 - 10:45
TMNT 2 3D   KL. 5:30
TMNT 2 2D   KL. 5:30 - 8
ALICE THROUGH... 2D  KL. 5:30 - 8
KEANU   KL. 10:30
MOTHER’S DAY   KL. 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:20
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:30

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

THE CONJURING 2  KL. 8 - 10:45
TMNT 2 3D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
TMNT 2 2D   KL. 4 - 6:30
ALICE THROUGH... 3D  KL. 5:30
MOTHER’S DAY   KL. 9

THE CONJURING 2  KL. 8 - 10:45
TMNT 2 2D   KL. 8
WARCRAFT 2D   KL. 10:30

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

78%

Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra
Pretty Woman og Valentine´s Day

Ein skemmtilegasta mynd sumarsins

Framhald af einni vinsælustu 
ævintýramynd allra tíma

JOHNNY 
DEPP

ANNE
HATHAWAY

SACHA
BARON COHEN

CINEMABLEND


DENOFGEEK.COM


Þorir þú?

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

FORELDRABÍÓ
MONEY MONSTER 
FÖSTUDAGINN KL. 12 Í SMÁRABÍÓI

SJÁÐU EM 2016
Í SMÁRABÍÓI

NÁNAR Á SMARABIO.IS/EM

- EMPIRE ONLINE
- TIMEOUT

- EMPIRE

- BÍÓVEFURINN

- DV

- MBL

- DV- DV

- MBL

Mættu og taktu númer
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Illugi Gunnarsson fer yfir LÍN í Valhöll í dag í boði Heimdallar. Allir velkomnir.  FréttAbLAðIð/ANtoN brINk

–  G Ó Ð U R  Á  B R A U Ð  –
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„Við elskum að spila og við erum 
svo hrifin af að grípa augnablikið 
og muna hvað það getur verið gott 
að gera ekki neitt og bara njóta 
á sumrin,“ segir Margrét Arnar-
óttir, harmóníkuleikari og með-
limur hljómsveitarinnar Sunnyside 
Road. Bandið er góður bræðingur 
tónlistar manna sem syngja, spila á 
trommur, fiðlu, harmóníku, kontra-
bassa og gítar.

„Við erum að fara af stað með 
pop-up tónleikaveislu í kvöld 
klukkan átta í Kaffi Flóru í Grasa-
garðinum. Nafn tónleikaraðarinnar 
er, Komum nær. Sem er einmitt 
mjög lýsandi fyrir hugmyndina, það 
er að okkur langar að færa tónlistina 
og sumarfílinginn nær fólkinu. Við 
ætlum að fara um allt höfuðborgar-
svæðið og svo líka eitthvað út á land. 
Þessu ljúkum við svo á Menningar-
nótt í Reykjavík.“

Pop-up tónleikar Sunnyside Road 
eru sumsé þannig að upplagi að 
bandið skýtur upp kollinum með 
nánast engum fyrirvara, þar sem 
veður er gott og fólkið er til staðar. 
„Það er ekkert mál að henda harm-
óníkunni á bakið og geyma tromm-

urnar í bílnum, svo ef allt settið 
kemst ekki með þá gerum við bara 
gott úr því sem við höfum,“ útskýrir 
Margrét glaðbeitt og undirstrikar 
að tónleikarnir verði allir ókeypis. 

Þannig ættu sem flestir að geta notið 
tónanna.

Aðspurð um draumaaðstæður pop-
up tónleikahaldara á hún nokkuð 
erfitt með að gefa svar. „Ég veit það 
eiginlega ekki alveg. Fyrst og fremst 
snýst þetta um sólina,“ segir hún 
og viðurkennir að hafa augastað á 
heimagörðum víðsvegar um borgina. 
„Ef við rekumst á myndir á samfélags-
miðlunum þar sem fólk er saman-
komið, gætum við hoppað þangað. 
Við viljum nýta það sem er í gangi og 
gæða stemninguna auknu lífi.“ – ga

Ætla að grípa sumarið meðan það gefst

Hópurinn ætlar að auka við gæði hverrar sólarstundar í sumar. myNd/AðseNd

Ef við rEkumst á 
myndir á 

samfélagsmiðlunum þar 
sEm fólk Er samankomið, 
gætum við hoppað þangað

Hvað?  Stuðningstónleikar Andra Snæs
Hvenær?  20.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu 22
Stuðningstónleikar Andra Snæs for-
setaframbjóðanda fara fram í kvöld 
og má sannarlega segja að þar verði 
einvalalið í forgrunni. Mammút, 
Bubbi Morthens, Valdimar Guð-
mundsson, KK band, FM Belfast og 
Asdfgh. Aðgangseyrir er á bilinu frá 
2.000 krónum og upp í 50.000 krónur. 
Þess ber þó að geta að hver kennitala 
má aðeins greiða 400.000 krónur.

Hvað?  Dj Karítas
Hvenær?  22.00
Hvar?  Dúfnahólar 10
Partípían Karítas sér um að 
hrista upp í fólki á Dúfnahólum 
10 í kvöld er hún þeytir skífum. 
Aðgangur ókeypis.

Hvað?  Sumartónleikar með Ingunni Huld
Hvenær?  20.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Söngvaskáldið Ingunn Huld er 
með tónleika í kvöld. Með henni 
verður bassaleikarinn Árni Magn-
ússon. Aðgangur er ókeypis og allir 
hjartanlega velkomnir.

Önnur afþreying
Hvað?  Athletic Optimization þjálfun
Hvenær?  19.30
Hvar?  Bardagahöllin, Iðavöllum, 
Reykjanesbæ
Í dag hefst Athletic Optimization 
1.0 námskeið fyrir íþróttafólk. 
Æskilegt er að vinna með glósubók 
og skriffæri. Aðgangur ókeypis.
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Miðvikudagur

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 
07.25 Teen Titans Go 
07.50 The Middle 
08.10 Mindy Project 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Logi í beinni 
11.15 Anger Management 
11.40 Catastrophe 
12.05 Enlightened 
12.35 Nágrannar 
13.00 Feðgar á ferð 
13.25 Manstu 
14.10 Mayday 
14.55 Glee 
15.40 Sirens 
16.05 Baby Daddy 
16.30 Teen Titans Go 
16.55 Simpson-fjölskyldan 
17.15 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Friends
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni 
dagskrá.
18.55 Íþróttir
19.05 Víkingalottó
19.10 Ellen  Skemmtilegur spjall-
þáttur með hinni einu sönnu Ellen 
DeGeneres sem fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi. Þætt-
irnir eru með þeim vinælustu í 
sinni röð um allan heim enda hefur 
Ellen einstakt lag á gestum sínum 
nær að skapa einstakt andrúms-
loft í salnum sem skilar sér beint til 
áhorfenda sem sitja heima í stofu.
19.50 The Middle
20.15 Mike & Molly Gamanþátta-
röð um turtildúfurnar Mike Biggs 
og Molly Flynn. Það skiptast á skin 
og skúrir í sambandinu og ástin 
tekur á sig ýmsar myndir.
20.35 Mistresses
21.20 Bones   Ellefta syrpan af 
þessum stórskemmtilegu þáttum 
þar sem fylgst er með störfum 
Dr. Temperance Brennan réttar-
meinafræðings sem kölluð er til 
ráðgjafar í allra flóknustu morð-
málum. Brennan vinnur náið með 
rannsóknarlögreglumanninum 
Seeley Booth sem kunnugt er.
22.00 You’re The Worst Hressilegir 
gamanþættir um tvo einstaklinga 
sem eru afar gagnrýnin á sjálf sig 
og veröldina í kringum sig. Þegar 
þau hittast virðast þau hafa hitt 
sálufélaga sinn en tíminn leiðir í 
ljós hvort sambandið gengur upp.
22.25 Real Time with Bill Maher 
23.25 Person of Interest 
00.10 Containment 
00.55 Lucifer 
01.40 X-Men 2 
03.50 Rita 
04.30 Rita 
05.15 Rita 
05.55 Louie 
06.20 Your’re the Worst

17.35 Raising Hope 
18.00 The Big Bang Theory 
18.20 Modern Family 
18.45 Fóstbræður 
19.25 Entourage 
19.55 Næturvaktin 
20.25 Óupplýst lögreglumál 
20.55 The Listener 
21.40 iZombie 
22.25 American Horror Story: Hot 
23.10 Gotham 
23.55 Flash 
00.35 Arrow 
01.20 Entourage 
01.45 Næturvaktin 
02.10 Óupplýst lögreglumál 
02.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.10 Inside Llewyn Davis 
12.55 Girl Most Likely 
14.40 The Secret Life of Walter Mitty
16.35 Inside Llewyn Davis Stjörnum 
prýdd mynd sem gerist í Greenwich 
Village á sjöunda áratugnum og lýsir 
einni viku í lífi hins heimilislausa 
Llewyn Davis sem á ekki annað af 
veraldlegum gæðum en fötin sem 
hann gengur í og gítarinn sinn. 
18.20 Girl Most Likely
20.05 The Secret Life of Walter 
Mitty Ævintýraleg gamanmynd frá 
2014 með Ben Stiller sem er bæði 
leikstjóri myndarinnar og fer með 
aðalhlutverkið. Myndin er endur-
gerð samnefndrar myndar frá 
árinu 1947. 
22.00 Changeling (Barnsránið) 
Dramatísk og spennandi mynd 
með Angelinu Jolie í aðalhlut-
verki. Myndin gerist á þriðja áratug 
síðustu aldar og segir frá einstæðri 
móður sem verður fyrir því að 
syni hennar er rænt. Eftir mikla 
leit segjast yfirvöld hafa fundið 
strákinn og láta hann í hendur 
móðurinnar en hún sér strax að 
þetta er ekki sonur hennar. 
00.20 Dracula Untold 
01.55 Blackthorn 
03.35 Changeling

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.21 Dr. Phil 
09.03 America’s Next Top Model 
09.45 Survivor 
11.20 Pepsi MAX tónlist 
12.55 Dr. Phil 
13.38 Black-ish 
14.02 The Good Wife 
14.46 90210 
15.26 Life in Pieces 
15.48 Grandfathered 
16.10 The Grinder 
16.34 The Tonight Show 
17.19 The Late Late Show 
18.00 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Telenovela 
20.15 America’s Next Top Model 
21.00 Chicago Med 
21.45 Satisfaction 
22.30 The Tonight Show 
23.10 The Late Late Show 
23.50 Wicked City 
00.35 The Catch 
01.20 Scandal 
02.05 Chicago Med 
02.50 Satisfaction 
03.35 The Tonight Show 
04.15 The Late Late Show 
04.55 Pepsi MAX tónlist

08.15 The Memorial Tournament 
13.30 Golfing World 2016 
14.20 The Memorial Tournament 
20.40 Golfing World 2016 
21.30 Champions Tour Highlights 
22.25 Golfing World  
23.15 Champions Tour Highlights

07.10 Sumarmessan 
07.45 Copa America  
09.25 Copa America  
11.05 Sumarmessan 
11.40 Pepsi-deildin  
13.20 NBA 
15.10 Copa America  
16.50 Copa America  
18.30 Sumarmessan 
19.05 Markaþáttur Pepsi-deildar 
kvenna 
19.50 Borgunarbikar karla  
22.00 Sumarmessan 
22.40 NBA 
23.25 Copa America 
01.30 NBA 
01.55 Copa America

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 UKI 
07.54 Lalli 
08.00 Ljóti andarunginn og ég 
08.25 Latibær 
08.48 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Brunabílarnir 
09.25 Lukku-Láki 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá  
 Madagaskar 
10.47 Víkingurinn Viggó 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 UKI 
11.54 Lalli 
12.00 Ljóti andarunginn og ég 
12.25 Latibær 
12.48 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Brunabílarnir 
13.25 Lukku-Láki 
13.48 Mæja býfluga 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá  
 Madagaskar 
14.47 Víkingurinn Viggó 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 UKI 
15.54 Lalli 
16.00 Ljóti andarunginn og ég 
16.25 Latibær 
16.48 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Brunabílarnir 
17.25 Lukku-Láki 
17.48 Mæja býfluga 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá  
 Madagaskar 
18.47 Víkingurinn Viggó 
19.00 Artúr og Mínímóarnir

Dóra landkönnuður  
kl. 10.00, 14.00 og 18.00

16.55 Baráttan um Bessastaði
17.20 Landinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Finnbogi og Felix
18.22 Sígildar teiknimyndir
18.28 Gló magnaða
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Baráttan um Bessastaði. 
Viðtal við frambjóðendur
20.05 Í garðinum með Gurrý
20.40 Bókaspjall. Unni Lindell
21.15 Neyðarvaktin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kynningar frambjóðenda - 
Forsetakosningar 2016
22.25 Njósnararnir sem blekktu 
umheiminn
23.25 Hernám
00.10 Dagskrárlok
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Fyrstur kemur fyrstur fær!
Rýmingin stendur aðeins 

yfir í örfáa daga.

80%
Á STÓRUM TÆKJUM

ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR

 Rýmum fyrir nýjum vörum og seljum því síðustu 
eintök af eldri módelum með allt að 80% afslætti.

RÝMINGARSALA

OFNAR 
HÁFAR

HELLUBORÐ 
KÆLISKÁPAR

UPPÞVOTTAVÉLAR 
ÞVOTTAVÉLAR

 ÞURRKARAR  
 OG MARGT FLEIRA

Mjög 

takmarkað 

magn!

ENN MEIRI AFSLÁTTUR

SÍÐUSTU DAGAR

AF VÖLDUM VÖRUM

RÝMINGUNNI LÝKUR Á FÖSTUDAG



Hildur Hildur hefur flotið á 
öldum ljósvakans allt árið og 
toppaði vinsældalista Rásar 2 í 
töluverðan tíma með grípandi 
poppslagaranum sínum I’ll Walk 
with You.

„Þetta er í 15. skiptið sem hátíðin er 
haldin. Hún hefur farið stækkandi 
með hverju árinu, það eru æ fleiri 
sem kjósa að vera í Reykjavík þessa 
fallegu helgi, verslunarmannahelg-
ina. Hátíðin verður með svipuðu 
sniði og á síðasta ári, hún verður 
haldin á Húrra og Gauki á Stöng. 
Síðan erum við að vinna í að fá að 
setja upp þetta glæsilega útisvæði 
sem við höfum verið með síðustu 
tvö ár. Þar leggjum við grasþökur 
yfir Naustin og hengjum upp ljós 
og hljóðkerfi og verðum með úti-
dagskrá á daginn sem er opin fyrir 
alla. Síðan hefst dagskráin alla daga 
um átta leytið.

Innipúkinn er alltaf framarlega 
á merinni varðandi að gefa nýjum 
verkefnum sénsinn að spila í 
alvöru settöppi og með svona gott 
utanumhald. Grasrótin fær alltaf 
góðan hlut í bland við það sem er 
betur þekkt. Við náum alltaf að 
skapa nokkuð góðan þverskurð af 
íslensku tónlistarlífi hverju sinni,“ 
segir Ásgeir Guðmundsson, einn 
aðstandenda hátíðarinnar.

Fleiri tónlistarmenn munu bætast 
við síðar – en miðasala hefst í dag og 
fer fram á Tix.is. Innipúkinn fer fram 
á Gauknum og Húrra og stendur yfir 
dagana 29. til 31. júlí. 
stefanthor@frettabladid.is

Valdimar
Ástsælasti 
söngvari 

þjóðarinnar og 
krúttbangsi.

Ásgeir Guðmundsson á fullu við að undirbúa útbúa útisvæðið. Fréttablaðið/Ernir

Athygli á 
grasrótina á 
Innipúkanum

GKr Hinn ungi 
GKR er þekktur 
fyrir bæði dálæti 
sitt á morgunmat 
og skemmtilegri 
og lifandi 
sviðsframkomu.

aron Can
Þú „þekkir stráginn“ 
og veist að hann gaf 
út „mixtape” á 
dögunum 
sem gerði 
allt brjálað.

Karó Önnur kornung lista-
kona sem er að gera það 
gott og skapa aldurskvíða 
hjá eldri tónlistarmönnum. 
Karó er að fá yfirgengilega 

háar hlustunartölur á 
Spotify.

Snorri 
Helgason
Ljúflingurinn 
Snorri Helgason 
spilar á 
hjartastrengi 
allra í nokkurra 
kílómetra 
radíusi.

JFDR Jófríður 
úr Samaris og 
Pascal Pinon 
spilar líka sóló 
og er þá undir 
miklum áhrifum 
frá R&B tónlist.

Emmsjé Gauti 
Rappara og 
hjartaknúsara 
kombóið 
Gauti verður 
á svæðinu 
að deila 
tilfinningum 
sínum með 
áhorfendum.

Útilega er ekki pakki sem hentar öllum og 
þess vegna eru það sífellt fleiri sem kjósa að 
njóta dagskrárinnar inni þar sem pollabuxur 
og lopapeysa er valfrjáls útbúnaður.  

Kött Grá Pjé
Kött er trylltur 
náungi sem fer 
oft úr fötunum 
á meðan 
hann spilar á 
tónleikum.

agent Fresco
Strákarnir í Agent 
Fresco gáfu í fyrra 
út plötuna Dest-
rier sem gagn-
rýnendur hafa 
ekki mátt halda 

vatni yfir.

Gucci 

Christian Dior 

Christian Dior

iodice

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

citroen.is 
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   

Það er auðvelt að gleyma sér við akstur þegar maður er á liprum, sparneytnum og þægilegum Citroën C4.  
Hönnun hans er í senn hagnýt og grípandi. Ekki nóg með það heldur er hann búinn nýrri Puretech vél sem nýverið hlaut 
eftirsótta titilinn Vél ársins (International Engine of the Year). Margverðlaunaða Puretech vélin sameinar frábæra frammistöðu, 
lága eyðslu og litla koltvísýringslosun. Citroën C4 er fáanlegur með nýrri sex þrepa sjálfskiptingu sem hefur fengið mikið lof.

Sérstaða Citroën C4 felst jafnframt í fjölmörgum smáatriðum sem hámarka þægindi ökumanns og farþega. Má þar nefna  
7“ snertiskjá í mælaborði, tölvustýrða miðstöð, fjölstillanleg sæti sem eru einstaklega þægileg, frábæra hljóðeinangrun, 
hraðastilli og nýja kynslóð LED ljósa.

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.990.000 KR.
Komdu í reynsluakstur

CITROËN C4

ÞÚ FINNUR EKKI FYRIR KÍLÓMETRUNUM

Citroen_C4_rvk-sker_5x38_20160106_END.indd   1 8.1.2016   14:05:35



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

www.husgagnahollin.is 
558 1100

EM-TILBOÐ

AFSLÁTTUR
20%
EM-TILBOÐ

UMBRIA
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. Grátt 
eða dökkgrátt áklæði. Stærð: 330 × 265 × 78 cm. 
Aukahlutur á mynd: Hnakkapúði.

 335.990 kr. 
 419.990 kr.

Þú finnur nýja EM-tilboðsbæklinginn 
á www.husgagnahollin.is

EM-STÓLLINN FRÁ

ADAM
Stílhreinn La-Z-Boy  
hægindastóll.
Fáanlegur í leðri og áklæði.
Leðurútgáfan fáanleg bæði  
rafdrifin og án rafmagns.
Stærð: B: 82 × D: 98 × H: 104 cm

ADAM Í ÁKLÆÐI

 97.990 kr.  
 139.990 kr.

ADAM í leðri

 132.990 kr.  
 189.990 kr.
ADAM rafdrifinn í leðri

 216.990 kr.  
 309.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%
EM-TILBOÐ

Hafðu það smart ...

… með smávöru úr Höllinni

NÚ ER VEISLA 
Í HÖLLINNI

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓhANNA

Landsliðsstrákarnir nýlentir í Frakklandi. Stórglæsilegir í jakkafötunum sérsniðnu.
FRÉTTABLAÐIÐ/EpA 

Við byrjuðum að mæla 
þá í kringum jólin. Þetta 
var mikið verkefni. 
Við fórum tveir ásamt 
eigandanum til Köben 

um páskana, við vorum allan 
föstudaginn langa að klára þetta, 
ná öllum sem komust ekki um 
jólin – sem voru ansi margir,“ segir 
Aðalsteinn Jón Bergdal, starfsmaður 
Herragarðsins, sem var einn af þeim 
sem komu að þessu mikla verki.

„Þetta er ekki beint sérsaumur, 
þetta er kallað „made to measure“. 
Þannig að þú ferð í jakkaföt frá þessu 
fyrirtæki og það eru gerðar mælingar 
út frá því. Það komu einhverjir um 
jólin og þeir eru sumir hverjir í aðeins 
betra formi en um jólin. Eins og við 
bjóðum upp á fyrir okkar kúnna 
sem eru að kaupa þennan sérsaum 
þá skiptir önnur mátun máli – þegar 
fötin koma þá mátarðu aftur og ef 
þarf að gera eitthvað þá erum við 
með besta klæðskera á landinu til að 
redda því.“

Var einhver þeirra með föt sem 
þurfti að laga mikið eftir jólin?

„Sumir voru komnir með grennra 
mitti eftir jólin,“ segir Aðalsteinn 
kíminn.

Hvernig föt eru þetta sem strákarnir 
eru í?

„Þetta er þessi Herragarðs-
sérsaumur sem við erum með í gangi 
og byrjuðum með í fyrra. Á fundi 
með KSÍ mæltum við auðvitað með 
ákveðnum efnum sem væru þægileg 
á ferðalögum og annað slíkt. Það er 
smá „stretch“ í efninu í jakkafötunum 
sem þeir eru í.“

Gætu þeir sem sagt spilað fótbolta 
í fötunum?

„Það væri möguleiki en færi 
sennilega ekki vel með fötin.“

Var einhver í liðinu með vesen og 
sérþarfir varðandi fötin?

„Það var enginn með vesen, en 
þeir voru með ákveðnar skoðanir, 
mismunandi skoðanir eftir því hvar 
þeir voru að spila – þeir sem eru 
að spila á Ítalíu sérstaklega,“ segir 

Aðalsteinn og hlær,
„þeir eru allir í hörku formi og 

flott vaxnir þannig að það var hægt 
að hafa þetta slim og gæjalegt á 
þeim öllum, en það fylgir auðvitað 
fótboltamönnum að vera með sver 
læri og stóra kálfa og svona. En við 
reyndum að hafa flott heildarlúkk 

á þessu þannig að allir væru frekar 
svipaðir og það væri ekki einhver 
einn í níðþröngum buxum til 
dæmis.“

Við höfðum hnappagatið á 
boðungnum vínrautt og neðsta 
hnappagatið á erminni líka – þannig 
að bindið sem þeir eru með tengist 
aðeins út í það. Þetta er skírskotun 
í þetta hvíta, bláa, rauða án þess að 
vera alveg eins og gangandi fáni. Við 
vildum eitthvað sem væri virkilega 
töff en vísaði í fánann.“

Er alvanalegt að þið farið svona úr 
landi til að taka mál af mönnum?

„Við gerum ýmislegt, við förum úr 
húsi ef þess þarf til að koma til móts 
við kúnna. En þetta var ekki hægt 
öðruvísi – þeir voru ekkert að koma 
til landsins margir hverjir. Þetta 
þurfti auðvitað að gerast á ákveðnum 
tíma til að þetta kæmist út í saum í 
tæka tíð.“ stefanthor@frettabladid.is

Flaug til Köben  
til að mæla strákana
Karlalandsliðið í knattspyrnu vakti athygli í sérsaumuðum jakkaföt-
um frá Herragarðinum á leiðinni af landi brott í gærmorgun. Aðal-
steinn Jón Bergdal fór m.a. til Kaupmannahafnar til að mæla þá. 

Kláruðu lagerinn
Strákarnir voru allir í skóm frá 
Vagabond, af týpunni Mario, við 
fötin frá Herragarðinum. Skórnir 
voru keyptir í versluninni Kaup-
félaginu og mun lagerinn hafa 
klárast með kaupunum.

Aðalsteinn  
Jón Bergdal, 

starfsmaður herra-
garðsins, sýnir 

útsauminn sem er í 
hálsmálinu á jökk-

unum.

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Nýr Discovery Sport er rúmgóður jeppi sem til er í 5 og 7 manna útfærslu. 
Discovery Sport er með nýrri sparneytinni INGENIUM dísilvél og ríkulegan 
staðalbúnað, upphitaða framrúðu, nýja 9 þrepa sjálfskiptingu og hið annálaða 
tölvustýrða Land Rover Terrain Response® drifkerfi.

Discovery Sport dísil sjálfskiptur kostar frá 7.190.000 kr.

www.landrover.is

ÞÆGILEG STÆRÐ, 
YFIRBURÐA 
HÆFILEIKAR

DISCOVERY SPORT
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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

Maríu Elísabetar 
Bragadóttur

Bakþankar

Andstæða hamingjunnar eru 
hin hversdagslegu leiðindi. 
Ekki óhamingjan heldur gráa 

svæðið. Pirrandi, neyðarlegur sina-
dráttur í lágkúrulegum afkima sálar-
innar. Áttu leiðinlega minningu? 
Ekki af dauðsföllum og sambands-
slitum eða þegar kettlingurinn 
þinn fékk æxli í brisið og fleygði 
sér sjálfviljugur fyrir ljósgráan, 
reykspólandi BMW. Ég á ekki við 
þungavigtaratburð eða hátimbraða 
tilvistarangist.

Ég á leiðinlega minningu. Gaml-
árskvöld og ég var sex ára. Glæstar 
vonir rifnar niður, rakt veggfóður 
afhjúpaði nakinn spónavið. Hafði 
ímyndað mér mögnuð veisluhöld 
undir himinhvolfi sundurtættu af 
ljósadýrð. Horfði í öngum mínum 
á föður minn hagræða einum 
vesælum flugeldi í gamalli vínflösku 
sem þaut á augalifandibragði út í 
geim. Sprakk út með fáfengilegu 
ýlfri. Yfir mig rigndi örfáum rauðum 
ljósdropum eins og þegar litli bróðir 
minn hnerraði matarlit. Himinninn 
bleksvartur og eyðilegur og ég var 
send í rúmið klukkan ellefu. Ekkert 
sex ára barn í víðri veröld var jafn-
yfirgengilega pirrað, vanþakklátt og 
vonsvikið og ég.

Að standa við frystikistuna í 
Bónus. Marin undir augunum af 
svefnleysi. Hungurverkur springur 
út í kviðarholinu eins og eldrautt 
blóm. Í silfraðri kerru eymdarleg 
dolla af tilbúnum hummus. Að vera 
einsömul og meðaljóna og kreista 
poka af frosnum soyanöggum. 
Muna að það eru rykbólstrar undir 
rúminu mínu og ósonlagið þynnist 
hratt á minni vakt. Þarna er hún! 
Andstæða hamingjunnar í allri sinni 
töfrandi dýrð.

Að segja frá leiðinlegum hvers-
dagsleika er svo persónulegt. 
Neyðir fólk jafnvel til að setja lífið í 
skáldlegt og upphafið samhengi. Að 
segja frá andstæðu hamingjunnar er 
að skoða hamingjuna á röngunni. 
Spjall um leiðindi er að nálgast 
hamingjuna bakdyramegin.

Andstæða 
hamingjunnar

KATRÍNARTÚNI 12   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS   *Verð miðast við flug aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró.
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9.999 kr.

W!
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 EN WO

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga                8.00 -16.00
sunnudaga                  9.00 -16.00

• Austurströnd 14

• Dalbraut 1 

• Hringbraut 35

• Fálkagötu 18

• Lönguhlíð
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