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Í samtökunum Hjólakrafti fær ungt fólk tækifæri til að spreyta sig á íþróttum og finna sér tilgang. Árangur þeirra er eftirtektarverður en upphafsmanni samtakanna, Þorvaldi Daníelssyni, hefur
á fáeinum árum tekist að fá mikinn fjölda til liðs við sig. Mörg ungmennanna glímdu við ofþyngd eða vanvirkni, önnur fundu sig ekki í öðrum íþróttum. Sjá síðu 4 Fréttablaðið/Anton brink

Ganga til samninga um heilsugæslur

Ríkiskaup ganga til samninga um rekstur tveggja einkarekinna heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu. Tilboði í þriðju stöðina var
hafnað. Aðeins eitt tilboð barst í hverja stöð. Lágu framlagi frá ríkinu er kennt um. Stöðvarnar eiga að leysa úr vanda heilsugæslunnar.
heilbrigðismál Ríkiskaup hyggjast
ganga til samninga um rekstur tveggja
einkarekinna heilsugæslustöðva á
höfuðborgarsvæðinu. Önnur stöðin
verður staðsett á Bíldshöfða í Reykjavík en hin í Urriðahvarfi í Kópavogi.
Tilboði í þriðju stöðina, í Glæsibæ í
Reykjavík, var hafnað. Markmiðið
með rekstri nýju stöðvanna er að

mæta vanda heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem stór hluti
íbúa er án heimilislæknis.
„Vonandi eru betri tímar fram
undan í heilsugæslumálum höfuðborgarbúa þannig að fólk geti valið og
með því veitt þeim aðhald sem veita
þjónustuna,“ segir Gunnlaugur Sigurjónsson, stjórnarformaður Heilsu-

Fréttablaðið í dag
Markaðurinn

Fjör á Eistnaflugi. Mynd/Guðný Lára

Bæjarhátíðir um
landið allt

Lífið Júlí er mánuður bæjarhátíða
– það virðist vera ein hátíð í hverju
bæjarfélagi á landinu um þessar
mundir. Þarna eru þekktari hátíðir
eins og LungA og Írskir dagar en líka
minna þekktir mannfagnaðir eins og
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði og hátíðin Heim í Búðardal. Það verður eitthvað að gerast um hverja helgi fram
að verslunarmannahelginni þannig
að allir sem eru í sumarfríi geta verið
á flakki um allt land frá deginum í
dag og alltaf fundið skemmtun við
sitt hæfi. – sþh / sjá síðu 30

Geir Þorsteinsson
formaður KSÍ segir
vonir standa til
þess að íslenskir
fótboltamenn
verði verðmætari eftir
árangur
landsliðsins
á EM.

gæslunnar Höfða sem hyggst reka
heilsugæslustöðina við Bíldshöfða.
Útboðið kemur í kjölfar breytinga
á greiðslukerfi ríkisins til heilsugæslustöðva sem taka á gildi um
næstu áramót. Með breytingunum
á fjármögnun heilsugæslustöðvanna
að taka mið af líklegri þörf sjúklinga
fyrir þjónustu. Þannig fái stöðvar með

Frá kr.

9.900

Flugsæti aðra leið
m/sköttum
& tösku

lífið Tók portrettmyndir í
dagrenningu um sumarhelgar í
miðbænum. 34
plús sérblað l Fólk
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

SÓL Á
ALGJÖRUM
SPOTTPRÍS
Frá kr.

59.995

Skoðun Eva Baldursdóttir
skrifar um fótboltastjórnmál. 12
sport Portúgal og Wales mætast
í undanúrslitum á EM í kvöld. 18

eldri þjónustuhóp eða hærra hlutfall
öryrkja hærri greiðslur en aðrar.
Ríkiskaup auglýstu eftir tilboðum
í rekstur þriggja heilsugæslustöðva á
höfuðborgarsvæðinu en aðeins barst
eitt tilboð í hverja stöð.
Teitur Guðmundsson, læknir
og framkvæmdastjóri Heilsuverndar sem var í forsvari fyrir

ALICANTE

Fjöldi
ferða á
tilboði

hópana sem buðu í heilsugæslustöð í Kópavogi og Glæsibæ, segir
ástæðuna vera hve lítið fé fylgi
með hverjum sjúklingi. „Við erum
þeirrar skoðunar að þessi greiðsla
sé of lág og ég held að það séu allir
sammála því. Það skýrir lítinn áhuga
heimilislækna á að taka þátt í útboðinu,“ segir hann. – ih, sjá Markaðinn

ALLT FYRIR
BRÚÐKAUPIÐ
Finndu okkur á

Bókaðu
sól
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Börn frá 12 mismunandi löndum saman í sumarbúðum

Fremur hæg breytileg átt eða hafgola
í dag. Víða bjartviðri, þá sérstaklega
inn til landsins og áfram má gera ráð
fyrir síðdegisskúrum. Hiti 7 til 18 stig
að deginum, svalast við norður- og
austurströndina. Sjá síðu 22

Segir leyft
að svindla á
neytendum
Iðnaður „Það er alveg óskiljanlegt
að stjórnvöld hafi ekkert brugðist
við, þótt maður hafi í þrjú ár gert
ítrekaðar tilraunir til að vekja
athygli á þessu,“ segir Páll Kr. Pálsson, framkvæmdastjóri Glófa ehf,
íslensks fyrirtækis sem framleiðir
ullar- og skinnavörur undir vörumerkinu Varma.
Í aðsendri grein í Fréttablaðinu
í dag segir hann íslensk stjórnvöld
í raun leyfa að svindlað sé á neytendum með því að heimila að innfluttar ullar- og skinnavörur séu án
upprunamerkinga.

Þetta þýðir einfaldlega að hægt er að
telja kaupandanum trú um
að erlend innflutt ullar- og
skinnavara sé íslensk.
Páll Kr. Pálsson,
framkvæmdastjóri
Glófa ehf.

„Þetta þýðir einfaldlega að hægt
er að telja kaupandanum trú um að
erlend innflutt ullar- og skinnavara
sé íslensk,“ segir í greininni. Engar
kvaðir séu hér á landi um upprunaeða innihaldsmerkingar á innfluttum ullar- og skinnavörum.
„Að okkar mati er ekki réttmætt
gagnvart neytendum að fyrirtæki
komist upp með að láta líta út fyrir
með merkingum á vörum sem framleiddar eru erlendis úr erlendum
hráefnum að þær séu framleiddar
hér á landi,“ segir í greininni.
Páll segir þetta hafa orðið til þess
að fyrirtækið hafi þurft að hætta
starfsemi sinni á Akureyri, þar sem
fyrirtækið hafi starfað frá árinu 1986,
og flytja alfarið með framleiðsluna til
Reykjavíkur. – gb / sjá s. 13

Hafa gaman samanAlþjóðlegu sjálfboðaliðasamtökin CISV halda nú hér á landi sumarbúðir fyrir 11 ára börn víðsvegar að úr heiminum. Í búðunum eru 48 börn frá 12 löndum, þar á meðal Indlandi, Jórdaníu, Noregi, Filippseyjum, Íslandi, Egyptalandi, Bandaríkjunum, Ungverjalandi, Brasilíu, Gvatemala og Lettlandi. Ljósmyndari Fréttablaðsins heimsótti þau í gær þar sem þau hafast við á Seltjarnarnesi í góðu yfirlæti. Fréttablaðið/Hanna

Lausir úr haldi
Lögreglumál Tveir karlmenn
sem voru í gæsluvarðhaldi á LitlaHrauni vegna gruns um að hafa
svipt kærustu og barnsmóður annars mannsins og vinkonu hennar
frelsi eru nú lausir úr haldi. Gæsluvarðhald yfir mönnunum rann út í
gær og var þeim sleppt í kjölfarið.
Fréttablaðið greindi frá því í gær að
maður væri grunaður um að hafa í
félagi við annan mann svipt stúlkurnar tvær frelsi á heimili sínu og
annarrar þeirra síðastliðinn mánudag. Mennirnir eiga að hafa haldið
stúlkunum í sex klukkustundir og
beitt þær ofbeldi.
Mennirnir eru vinir og eru í
kringum þrítugt en barnsmóðir
mannsins er átján ára og er vinkona
hennar á svipuðum aldri.
Stúlkurnar tilkynntu sjálfar um
atvikið og voru mennirnir tveir
handteknir í kjölfarið. Þá voru þeir
úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarðhald.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
er með málið til rannsóknar. – ngy

FYRIRTÆKI TIL SÖLU
TIL SÖLU 30% HLUTUR Í ARÐBÆRU
OG VAXANDI FÉLAGI Í FERÐAÞJÓNUSTU

Rekstrartekjur 2015 námu rúmlega 509 millj.
Ebitda 2015 nam um 65 millj.
VERÐ 29 millj.
Allar nánari upplýsingar veittar í síma: 516-0000
eða í gegnum tölvupóstfangið fyrirtaeki@fyrirtaeki.is

Gróðurofnæmi nær nú
hámarki fyrr en áður
Veðurskilyrði síðustu daga valda því að mikið frjómagn er í lofti sem skilar sér
í kláða í augum og nefi hjá fjölmörgum Íslendingum. Grasfrjó fyrr á ferðinni.
Nútímalífshættir hafa áhrif á fjölgun ofnæmispésa. Best að taka lyfin daglega.
Heilsa Yfirleitt er gróðurofnæmi
verst á tímabilinu 10. júlí til
10. ágúst. Þá er grasfrjó svífandi
um loftin en langflestir þeirra sem
eru með gróðurofnæmi eru með ofnæmi fyrir grasfrjói.
Vegna góðra veðurskilyrða er
ofnæmistímabilið þó fyrr á ferðinni þetta árið og Davíð Gíslason ofnæmislæknir segir það ná
hámarki á næstu dögum.
„Verstu skilyrðin eru þegar öðrum
finnst veðrið voða gott. Það kemur
mest frjómagn í loftið þegar það
hefur rignt og svo þornar upp með
sól og smá golu. Sérstaklega ef það
er norðaustanátt,“ útskýrir Davíð
með nákvæmum hætti.
Margir velta fyrir sér af hverju
ofnæmi hefur aukist svo mikið síðustu ár og Davíð staðfestir að það
hafi greinilega orðið jöfn og stöðug
aukning síðustu áratugi. Aftur á
móti séu ekki til nýlegar tölur um
fjölda ofnæmissjúklinga og erfitt sé
að staðhæfa um hvað valdi aukningunni. Það tengist þó nútímalífsháttum.
„Ofnæmi er almennt meira í
smáum fjölskyldum en stórum. Það
er meira ef fólk hefur rúmt um sig
heldur en ef það býr þétt þar sem
er lítið rými. Vafalaust hefur bílamengun sitt að segja, þá kannski
frekar mengun frá dísilbílum.“
Davíð segir einkenni ofnæmis
vera auðþekkjanleg. Þau eru kláði
í nefi og nefrennsli og það sem er
mest einkennandi er kláði í augum.
Ef fólk meðhöndlar ekki ofnæmið
getur það fengið astmaeinkenni
þegar líður á sumarið. Davíð segir
nauðsynlegt að vera á lyfjum yfir allt
sumarið og þannig ættu allir að geta
notið þess að vera úti við.

Garðsláttur og gola er skelfileg blanda fyrir ofnæmissjúklinga.
NordicPhotos/Getty

Ofnæmi er almennt
meira í smáum
fjölskyldum en stórum. Það
er meira ef fólk hefur rúmt
um sig heldur en ef það býr
þétt þar sem er
lítið rými.
Davíð Gíslason,
ofnæmislæknir

Hefðbundin tímabil
gróðurofnæmis
Asparofnæmi: Byrjun maí
Birkiofnæmi: 20. maí – 20. júní
Grasofnæmi: 10. júlí – 10. ágúst

Á Norðurlandi er ofnæmistímabilið
u.þ.b. 10-14 dögum síðar á ferðinni.

„Best er að taka ofnæmislyf á
hverjum degi allt sumarið og jafnvel bæta við sterapústi yfir versta
tímann auk augndropa. Ef fólk fer
í útilegur er best að tjalda þar sem
búið er að slá grasið, og það helst
fyrir nokkrum dögum. Eða við
vatnsbakka.“ erlabjorg@frettabladid.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/LEX 80447 06/16

LEXUS NX
SKARPARI Á
ALLA KANTA

Lexus NX hefur skarpari línur og sker sig úr fjöldanum
með sportlegri hönnun sem gleður augað frá öllum
sjónarhornum. Að innan státar Lexus NX af skjá með
360 gráðu sjónsviði og Mark Levinson Premium
Surround hljóðkerfi sem magnar seiðandi aðdráttarafl
hans – hvar sem hann kemur.
lexus.is
Lexus-Ísland | Kauptúni 6 | Garðabæ | Sími: 570 5400

NX

4

f r é t t i r ∙ F RÉTTA B LAð i ð

6. júlí 2016

MI Ð V IKU D AGUR

Vilja rafræna kosningu um iðnaðarstarfsemi í Krýsuvík
Stjórnmál Fulltrúar minnihlutans
í Hafnarfjarðarbæ vilja láta fara fram
rafræna íbúakosningu um fyrirliggjandi hugmyndir um raforkuframleiðslu og tengda iðnaðarstarfsemi í
Krýsuvík. Bæjarráð hefur hins vegar
vísað efni tillögunnar til starfshóps
um framtíðarnotkun Krísuvíkursvæðisins.

„Það má öllum vera orðið það ljóst
að meirihlutinn er klofinn í þessu
máli og tilgangur þessa starfshóps
augljóslega bara sá að halda almenningi frá málinu. Það teljum við óeðlilegt og ólýðræðislegt,“ segir Gunnar
Axel Axelsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.
Í fundargerð bæjarstjórnar kemur

Eðlilegra væri að
nýta tímann til að
kynna málið.
Gunnar Axel
Axelsson, oddviti
Samfylkingarinnar

fram að fulltrúar Samfylkingar og
Vinstri grænna telji kosningarnar
eðlilegt og rökrétt framhald af þeirri
vinnu sem fram fór á síðasta kjörtímabili þar sem mörkuð var og samþykkt umhverfis- og auðlindastefna
fyrir sveitarfélagið.
„Eðlilegra væri að nýta tímann til
að kynna málið fyrir almenningi,

Breytir lífi ungmenna á hjólum

stuðla að upplýstri umræðu og leyfa
bæjarbúum sjálfum að koma beint að
ákvörðuninni. Þess vegna lögðum við
til að boði innanríkisráðuneytisins
um þátttöku í tilraunaverkefni um
rafrænar íbúakosningar yrði tekið
fagnandi og við nýttum tækifærið til
að kanna hug bæjarbúa til málsins,“
segir Gunnar Axel Axelsson. – sg

Í samtökunum Hjólakrafti fær ungt fólk tækifæri til að spreyta sig á íþróttum og finna sér tilgang. Á tveimur árum hefur upphafsmanninum tekist að fá fjölda ungmenna til liðs við sig. Mörg þeirra glímdu við ofþyngd og vanvirkni og önnur fundu sig ekki í íþróttum.
Samfélag Ungmenni í hópnum
Hjólakrafti hafa náð eftirtektarverðum árangri. „Starfsemi hjólakrafts gengur út á að fá ungt fólk til
að gera, frekar en gera ekki,“ segir
Þorvaldur Daníelsson sem stofnaði
samtökin árið 2014 fyrir börn og
unglinga sem hafa háð baráttu við
lífsstílssjúkdóma.
Upphaflega voru samtökin í samstarfi við Heilsuskóla Landspítalans,
þangað sem fjölskyldur ungmenna,
sem glíma við ofþyngd eða vanlíðan tengda hreyfingarleysi, leita.
Hugmyndin með Hjólakrafti var
sú að virkja ungmenni til betra lífs
og kynna hjólaíþróttina fyrir þeim
sem höfðu ekki fundið sig í öðrum
íþróttum.
„Ég hef fengið til liðs við mig ungt
fólk sem hefur áhuga á hjólreiðum,
vill spreyta sig en hefur kannski
ekki fengið tækifæri til þess. En líka
ungmenni sem hafa ekki áhuga á
neinu og hafa jafnvel aldrei verið í
íþróttum. Við vinnum svo saman
í því að finna tilgang,“ segir Þorvaldur.

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

Starf um allt land
Árangurinn hefur ekki látið á sér
standa og á tveimur árum hefur
starfsemi samtakanna Hjólakrafts
breiðst um landið. Nú heldur Þorvaldur námskeið fyrir börn og
unglinga í samstarfi við hina ýmsu
aðila, svo sem bæjarfélög, skóla og
foreldrafélög. Þorvaldur er með
hjólahópa á Egilsstöðum, Selfossi,
Grindavík, Sandgerði, Garði, Gufunesbæ og opinn hóp í Reykjavík. Þá
er Þorvaldur í samstarfi við Norðlingaskóla. WOW Cyclothon í ár var
til styrktar uppbyggingu Hjólakrafts
og hann heldur því áfram uppbyggingu sinni.
Þorvaldur leitast við að hvetja
ungmennin í Hjólakrafti áfram og
styðja þau. „Fyrst þegar Hjólakraftur
keppti í Wow Cyclothoninu vorum
við í samstarfi við Heilsuskólann en
mig langaði svo að þróa verkefnið
áfram og bjóða fleiri velkomna. Það
hefur gengið gríðarlega vel og allir

Foreldrar þakklátir
Mikil breyting

Foreldrar barna í Hjólakrafti eru
afar þakklátir starfinu. María Sif
Þorsteinsdóttir hefur séð ótrúlega
breytingu á syni sínum á unglingsaldri á einu ári. „Hann lokaði
sig af, var bara í tölvunni og mjög
andfélagslegur. Námsráðgjafi benti
mér á að leita til Þorvaldar og það
gerði ég. Þorvaldur kom tvisvar í
viku að ræða við son minn. Mánuði
seinna tók hann þátt í WOW Cyclothon með Hjólakrafti. Nú rúmu ári
seinna á sonur minn fullt af vinum,
er hjálpsamur og nýtur lífsins,“ segir
María. „Einkunnirnar fóru úr því að
vera mjög lágar í háar. Það varð ekki
bara breyting á félagslega hlutanum
því hann öðlaðist kjark til að gera
flest annað vel,“ segir María.

Hjólavakning í Grindavík

Þorvaldur með góðum hópi í blíðskaparveðri í Siglunesi í gær. Fréttablaðið/Anton Brink

eru í raun velkomnir að koma og
vera með,“ segir hann.
Þorvaldur segir stuðning foreldra
skipta miklu máli í því hvernig til
tekst. „Þegar foreldrar styðja vel við
börn sín, þá gengur betur. Enn betur
þegar þeir standa upp af hliðarlínunni og taka þátt sjálfir. Ég er
með heilu fjölskyldurnar sem hafa
verið að taka alls kyns áskorunum
og þykir sjálfum sem þau hafi breytt
lífi sínu til hins betra.“

Tengslin dýrmæt
„Fólk trúir vart árangrinum sem
ungmenni og fjölskyldur þeirra hafa
náð. Það er svo margt sem gerist.
Það myndast tengsl. Tengslin eru
okkur öllum svo dýrmæt og tilfinningin að tilheyra,“ segir Þorvaldur
sem leggur mikið upp úr samstöðu
í Hjólakrafti. „Við erum öll eins

11. júlí í 10 nætur
Frá kr.

93.230
Allt að

43.000 kr.
afsláttur á mann

COSTA DEL SOL
Aguamarina
Aparthotel

Netverð á mann frá kr. 93.230 m.v. 2 fullorðna og
1 barn í stúdíó. Netverð á mann frá kr. 119.495
m.v. 2 fullorðna í stúdíó.

klædd, það eyðir öllum mun ef hann
er þá til staðar. Við höfum líka fengið aðstoð frá hjólreiðaversluninni
Erninum og því hefur þetta gengið
eins og í sögu,“ segir hann.
Þorvaldur þekkir það sjálfur að
venda kvæði sínu í kross og takast
á við erfiðleika. Hann missti eiginkonu sína fyrir sjö árum og hefur
síðan þá vandað sig við að vera
börnum sínum fyrirmynd.
„Og reyndar mér sjálfum. Eftir að
kona mín veiktist þá varð ég framkvæmdastjóri hjá stuðningsfélaginu
Krafti, ég bætti líka við mig námi og
tók MBA-gráðu í HR á síðasta ári.
Í Krafti var Hjólakraftur stofnaður. Nú er þetta mitt aðalstarf og er
lífsviðurværi mitt og barna minna.“
Með Þorvaldi starfar einnig fjöldi
fólks sem leggur honum og ungmennunum lið. „Þetta er úrvalslið

stuðningsmanna sem vill aðstoða
þessa krakka, í hjólaferðum okkar
hafa ferðast með sálfræðingar,
félagsfræðingar, sjúkraflutningamenn og atvinnubílstjórar. Þá hefur
Lukka á veitingastaðnum Happ
einnig lagt okkur lið. Næsta vetur
verð ég í samstarfi við Icelandic
Health Symposium sem ætlar að
fræða okkur um næringuna okkar
og svo ætlar vinur minn, Tolli Morthens, að koma að málum með mér
og fara með okkur í alls kyns vinnu
eins og hugleiðslu og slíkt. Hugmyndin að baki Hjólakrafti er að
þróast – þetta er ekki komið á neina
endastöð.
Þetta er gefandi á allan hátt og ég
er sjálfur að læra helling á þessu og
er að þróa þetta eftir því sem tíminn
líður,“ segir Þorvaldur.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri í
Grindavík, tók frumkvæði Þorvaldar vel fyrir nærri
tveimur árum.
„Við byrjuðum
sem tilraunaverkefni í forvarnarmálum
og buðum
krökkum sem
hafa ekki verið
í öðrum íþróttum eða búið við
félagslega einangrun að taka þátt. Í
fyrra fór hópur frá okkur bæði í Bláa
lóns þrautina og WOW Cyclothon.
Þetta árið buðum við upp á þetta
sem val í skólanum. Við hvetjum
krakka sem eru ekki í sporti til að
taka þátt,“ segir Róbert sem segir
ungmenni í Grindavík taka virkan
þátt. „Við erum með á annan tug
ungmenna að hjóla og það hefur
orðið algjör vakning meðal unglinga
í Grindavík að hjóla. Maður sér það
bara á bænum,“ segir Róbert og
segir foreldrana líka komna upp á
hjólin. „Ég hjóla sjálfur með og svo
fara foreldrarnir að hjóla líka,“ segir
bæjarstjórinn stoltur.

Ósátt við framkvæmd Bíladaga
Akureyri Stjórn Akureyrarstofu
lýsir yfir óánægju með þá umferðarmenningu sem fylgdi Bíladögum
sem haldnir voru í kringum 17. júní.
Kvörtunum til lögreglu fjölgaði að
þessu sinni vegna ónæðis af hávaða
frá bifreiðum og hraðaksturs í hverfum bæjarins.
Ekki kemur til greina, að mati
formanns bæjarráðs, að hætta við
Bíladaga.
Stjórn Akureyrarstofu segir í
ályktun sinni að margt bendi til að
verr hafi tekist til nú en síðustu ár
við að stemma stigu við hraðakstri
gesta í hverfum.
Guðmundur Baldvin Guðmundsson, formaður bæjarráðs Akureyrarbæjar, segir fundi með bílaklúbbsmönnum á dagskránni sem og að
ræða við lögreglu um hvað sé hægt
að gera til að minnka hraðann
innanbæjar.
Guðmundur Baldvin vill þó ekki
loka á Bíladaga. „Það yrði mjög
erfitt að gera það og því hefur það
ekki komið til tals að hætta við að

Mikið var um hraðakstur á Akureyri í kringum Bíladaga. Fréttablaðið/Auðunn

Það gæti farið svo í
ár að við fækkuðum
akreinum á stofnæðum
bæjarins svo menn séu ekki í
kappakstri innanbæjar.
Guðmundur Baldvin Guðmundsson,
formaður bæjarráðs Akureyrarbæjar

halda Bíladaga hátíðlega. Formaður
íþróttaráðs hefur farið á fund bílaklúbbsmanna vegna þessa máls
og við munum nú skoða hvað við
getum gert. Það gæti farið svo í ár
að við fækkuðum akreinum á stofn
æðum bæjarins svo menn séu ekki í
kappakstri innanbæjar,“ segir Guðmundur Baldvin. – sa

STÓRGLÆSILEGUR JEPPI
BÚINN NÝJU SKYACTIV FJÓRHJÓLADRIFI

MAZDA CX-5 AWD FRÁ 5.490.000 KR.
SKYACTIV
Technology

Mazda CX-5 jeppinn ber af í sínum flokki enda stórglæsilegur á að líta og búinn öllu því besta frá Mazda. Með
byltingarkenndri SkyActiv tækni hefur Mazda náð fádæma árangri í að draga úr eyðslu og mengun án þess að fórna
afli eða viðbragði – enda er framúrskarandi akstursupplifun eitt aðalsmerki Mazda. Ný kynslóð SkyActiv fjórhjóladrifs
gerir Mazda CX-5 rásfastari og enn sprækari. Að komast leiðar sinnar verður leikur einn.
Mazda CX-5 AWD hlaut 5 stjörnur af 5 mögulegum í öryggisprófunum Euro NCAP og er því einn öruggasti bíll í heimi.
Nýju aðlögunarhæfu LED framljósin veita meiri birtu, auka öryggi, draga úr eyðslu og gefa bílnum skarpara útlit.
Ný innrétting og betri hljóðeinangrun stuðla að enn meiri þægindum. Nýtt hraðvirkt margmiðlunarkerfi býður upp á
GPS vegaleiðsögn, handfrjálsan búnað fyrir farsíma og aðra fjölbreytta möguleika.

Komdu og reynsluaktu Mazda CX-5 AWD

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17. Opið á laugardögum frá og með 6. ágúst
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

MazdaCX5_storglæsilegur_5x38_20160628_END.indd 1

Nýr vefur

28.6.2016 13:01:08
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Áreittir eftir
trúskipti
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Beðið við lok Ramadan mánaðarins

DANMÖRK Nær helmingur kristinna trúskiptinga segist hafa orðið
fyrir áreiti á dvalarstöðum fyrir
hælisleitendur í Danmörku. Þetta
eru niðurstöður könnunar sem
gerð var í samvinnu við 14 presta.
Prestarnir spurðu trúskiptinga,
aðallega frá Íran, Sýrlandi og
Afganistan, hvort þeir hefðu orðið
fyrir áreiti vegna trúar sinnar. Af
228 aðspurðum sögðu 103 að þeir
hefðu verið hæddir og þeim verið
hótað.
Forstöðumenn dvalarstaðanna
vísa á bug gagnrýni presta um að
ekki sé brugðist við ástandinu. – ibs

Nemi sektaður
fyrir ofbeldi
gegn kennara
NOREGUR Fimmtán ára nemanda í
Troms í Noregi hefur verið gert að
greiða 1.800 norskar krónur í sekt,
um 27 þúsundir íslenskra króna,
vegna slæmrar hegðunar í skólastofu.
Nemandanum var vísað úr
kennslustund eftir að hafa hegðað
sér illa gagnvart bæði öðrum nemendum og kennara. Í kjölfarið
hrópaði nemandinn ókvæðisorð
að kennaranum og kastaði skólatösku og plastflösku að honum, að
því er norska ríkisútvarpið greinir
frá.
Í fyrra greindu 12,5 prósent
grunnskólakennara í Noregi frá því
að þeir hefðu orðið fyrir ofbeldi og
hótunum síðasta árið. Talan fyrir
allar stéttir var 7,5 prósent. – ibs

Fjölmargir múslimar söfnuðust saman við stóru moskuna í Moskvu í gær til bænahalds í tilefni Eid al Fitr hátíðarinnar, við lok föstumánaðarins
Ramadan. Fastan var haldin á hverjum degi allan mánuðinn, þann níunda í íslamska árinu, frá sólarupprás til sólseturs. Nordicphotos/AFP

NASA fagnar árangri
Bandaríkin Mikill fögnuður braust

út í stjórnstöð bandarísku
geimferðastofnunarinnar
NASA í fyrrinótt, þegar
ljóst var að könnunarfarið Júnó væri
komið á sporbraut
umhverfis Júpíter.
„Okkur var rétt í
þessu að takast að
gera það erfiðasta
sem NASA hefur
nokkru sinni ráðist í,“
sagði Scott Bolton, forsprakki vísindamannanna
sem hafa séð um Júnó-leiðangurinn.

Könnunarfarið á að afla upplýsinga um reikistjörnuna Júpíter,
en til þessa hafa menn í raun
vitað harla fátt um hana.
Til dæmis er ekki vitað
hvort kjarni hennar sé
úr föstu efni eða hvernig á því stendur að frá
henni stafar svo mikilli
geislun, að lífshættulegt væri fyrir menn að
vera þar nærri. – gb
Úr stjórnstöð NASA þegar merki
bárust frá könnunarfarinu Júnó.
Fréttablaðið/EPA

GRJÓNAGRAUTUR
alveg mátulegur
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 15-1397

Nú einnig í litlum umbúðum– fullkominn skammtur fyrir einn

TILBÚINN TIL NEYSLU

Áskorun að hagræða
án skertrar þjónustu
Helsta áskorunin í velferðarþjónustu er breytt aldurssamsetning þjóðar. Viðvarandi áskorun er að hagræða á sviðinu án þess að það bitni á þjónustunni.
Útgjöld sviðsins hafa hækkað um tæpa sjö og hálfa milljón síðustu fjögur ár.

Velferðarmál Í nýrri ársskýrslu
velferðarsviðs Reykjavíkurborgar
kemur fram í ávarpi Stefáns Eiríkssonar sviðsstjóra að samfélagslegar
breytingar vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðarinnar feli í sér
tækifæri en sömuleiðis áskoranir.
„Yfir þessa stöðu þurfum við að
fara, við þurfum að fjárfesta í enn
meira mæli í nýsköpun og velta
fyrir okkur hvernig við mætum
þeim verkefnum sem fram undan
eru innan þess fjárhagsramma sem
ætlaður er til velferðarmála bæði
hjá ríki og sveitarfélögum,“ skrifar
hann í ávarpinu.
Í yfirferð yfir árið 2015 segir Stefán rekstur sveitarfélaga hafa verið
þungan undanfarin misseri og því
hafi þurft að hagræða.
„Það er viðvarandi áskorun að
mæta þeirri hagræðingarkröfu án
þess að það hafi áhrif á beina þjónustu við notendur.“
Frá árinu 2011 hafa árleg útgjöld
sviðsins þó hækkað um tæpa sjö og
hálfa milljón króna. Launakostnaður vegna kjarasamninga og ýmis
átaksverkefni skýra að einhverju
leyti þá hækkun. Stærstu kostnaðarliðirnir eru búsetuúrræði,
húsaleigubætur, skrifstofurekstur
sviðsins, fjárhagsaðstoð og heimaþjónusta.
Áhersla var lögð á börn og ungmenni á síðasta ári og segir Stefán
góðan árangur hafa náðst í forvarnarstarfi, svo eftir sé tekið á alþjóðlegum vettvangi. Til að mynda var
skimað fyrir þunglyndi og kvíða
hjá öllum unglingum í 9. bekk í
reykvískum skólum og sáust merki
um aukinn kvíða sem Stefán telur
mikilvægt að takast á við með sam-

Velferðarsvið hefur beint sjónum að börnum og unglingum og vaxandi kvíða í
aldurshópnum. NordicPhotos/Getty

Ný samskiptatækni
og samfélagsmiðlar
hafa margar jákvæðar hliðar
en þær neikvæðu eru einnig
til staðar.
Stefán Eiríksson,
sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

stilltum hætti.
„Ný samskiptatækni og samfélagsmiðlar hafa margar jákvæðar
hliðar en þær neikvæðu eru einnig
til staðar sem mikilvægt er að horfa
til í þeim efnum.“
erlabjorg@frettabladid.is

Árið 2015
2.429

3.677

starfsmenn
störfuðu hjá
velferðarsviði

fengu fjárhagsaðstoð

19.857

fengu heimaþjónustu
og -hjúkrun

nutu þjónustu
velferðarsviðs

4.197

börnum
var veitt aðstoð

8.548

fengu húsaleigubætur

4.743

960

fengu heim
sendan mat

3.300

fengu félagslega og
sálfræðilega
aðstoð

ENNEMM / SÍA / NM76102

> Gullið jafnvægi
Samskip hafa hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Gullmerkið er ánægjuleg staðfesting
á þeirri yfirlýstu stefnu fyrirtækisins að meta starfsfólk að verðleikum og gæta jafnræðis í
hvívetna. Virk og vönduð jafnlaunastefna stuðlar einnig að jákvæðum samskiptum á vinnustað
og undirstrikar að saman náum við árangri.
Þetta köllum við beggja skauta byr!

www.samskip.is

Saman náum við árangri
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Sigríður Benediktsdóttir.
Fréttablaðið/Haraldur Guðmundsson

Sigríður lætur af
störfum hjá SÍ
efnahagsmál Sigríður Benedikts-

dóttir, framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika í Seðlabanka Íslands,
lætur af störfum 1. október næstkomandi en henni hefur boðist starf
hjá Yale-háskóla í Bandaríkjunum
þar sem hún mun sinna rannsóknum og kennslu.
Fram kemur í tilkynningu að Sigríður hafi starfað áður við Yale á
árunum 2007-2012, þó með hléi á
árunum 2009-2010 þegar hún sat
í rannsóknarnefnd Alþingis um
aðdraganda og orsakir falls íslensku
bankanna árið 2008.
Sigríður tók við starfi framkvæmdastjóra fjármálastöðugleika
í Seðlabankanum 1. janúar 2012.
Meginviðfangsefni sviðsins eru
greining og mat á kerfisáhættu og
fjármálastöðugleika ásamt þátttöku
í mótun varúðarreglna fyrir fjármálakerfið. Hún hefur einnig setið
í kerfisáhætturáði Danmerkur frá
ársbyrjun 2013. – sg

Sigríður mun starfa við
rannsóknir og kennslu hjá
Yale-háskóla í Bandaríkjunum.

6. júlí 2016
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Víkurmálið sent aftur til
lögreglu frá héraðssaksóknara

Rannsókn á meintu mansali í Vík í Mýrdal var komin á borð héraðssaksóknara í maí síðastliðnum og beið
ákvörðunar. Nú er málið komið aftur til lögreglu í framhaldsrannsókn. Lögreglan á Suðurlandi er með
málið í forgangi og á að treysta stoðir rannsóknarinnar er viðkemur meintum fjármunabrotum.
Lögreglumál Nokkur atriði í rannsókn á meintu vinnumansali í Vík í
Mýrdal er varða fjármunabrot þarf
að kanna betur að mati héraðssaksóknara. Málið var því sent aftur til
lögreglunnar á Suðurlandi.
Mansalsmálið kom upp um
miðjan febrúar þegar lögregla fann
tvær konur frá Srí Lanka í kjallara
húss í Vík í Mýrdal. Í kjölfarið var
maður grunaður um að hafa haldið
konum í vinnuþrælkun. Maðurinn
er eigandi fyrirtækisins Vonta International og sætir farbanni í dag.
Fréttablaðið greindi frá málinu
í vor og því að maðurinn sem er
grunaður um mansal hefði fengið
fólk til landsins frá Srí Lanka til að
vinna fyrir sig. Maður frá Srí Lanka
sem Fréttablaðið ræddi við greindi
til að mynda frá því að honum hefði
verið boðin vinna hjá fyrirtækinu
gegn greiðslu. Maðurinn átti að
greiða tæpa milljón íslenskra króna
fyrir starfið.
Aðeins einn ársreikningur er til
um rekstur Vonta International.
Hann er frá rekstrarárinu 2014. Þá
tapaði félagið 395.591 krónu. Laun
og launatengd gjöld námu 2.562.147
krónum og annar rekstrarkostnaður
nam 938.337 krónum. Kostnaður
vegna seldra vara nam 1.014.564

Það þarf að leita
leiða til að rannsaka
málin á breiðari grundvelli.
Þá eru meiri líkur á sakfellingu.
Hildur Dungal,
lögfræðingur

krónum.
„Það voru atriði í rannsókninni
sem þarf að skoða betur, þau snúa
að meintum fjármunabrotum,“
segir Þorgrímur Óli Sigurðsson,
aðstoðaryfirlögregluþjónn á Suðurlandi. „Framhaldsrannsóknin er í
algjörum forgangi hjá okkur núna,
héraðssaksóknara vantar frekari
gögn sem snúa beint að þessum
hlutum, við ætlum að treysta undirstöðurnar er viðkemur þessum
meintu brotum,“ segir hann.
Þorgrímur Óli segir lögregluna
bíða úrvinnslu gagna frá fjármunabrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. „Það þarf svo að
bera ýmis atriði undir vitni, við
trúum að þetta muni ganga ágætlega og muni ekki taka langan tíma,“

Víkurmálið er komið aftur á borð lögreglunnar á Suðurlandi.
Fréttablaðið/Þórhildur

segir hann um framvinduna áður en
málið verður sent aftur til ákæruvaldsins.
Rannsóknin þótti ganga vel að
öðru leyti. Hildur Dungal, lögfræðingur hjá innanríkisráðuneytinu,
sem fer fyrir þverfaglegum stýrihópi gegn mansali hefur sagt að
lögregla þurfi að rannsaka mansals-

Tveir spennandi kostir
CLA og CLA Shooting Break
Mercedes-Benz CLA er góður kostur fyrir fólk á ferð og flugi.
Einstaklega öflugur, sportlegur og skemmtilegur í akstri en jafnframt
eyðslugrannur og umhverfismildur. Hann fæst í ótal útfærslum, t.d.
framhjóladrifinn eða með 4MATIC fjórhjóladrifinu, einnig með
aukabúnaði við hæfi hvers og eins. Fyrir þá sem þurfa meira rými er
Shooting Brake hlaðbaksútfærslan kjörin.

CLA 180 með 7 þrepa sjálfskiptingu

Verð frá 5.500.000 kr.

Eyðir frá 4,0 l/100 km í blönduðum akstri

CLA 180 Shooting Brake með 7 þrepa sjálfskiptingu

Verð frá 5.600.000 kr.

Eyðir frá 4,2 l/100 km í blönduðum akstri

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“
á Facebook

mál á breiðari grundvelli. „Lögregla
og ákæruvald getur ekki eingöngu
byggt á framburði þolenda. Það þarf
að leita leiða til að rannsaka málin
á breiðari grundvelli. Þá eru meiri
líkur á sakfellingu,“ sagði Hildur
aðspurð um áskoranir í málaflokknum með tilliti til íslenskra hegningarlaga. kristjanabjorg@frettabladid.is
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Sýndi af sér kæruleysi en braut ekki lög
Bandaríska alríkislögreglan hefur lokið rannsókn sinni á 30 þúsund tölvupóstum Hillary Clinton. Í sumum þeirra var að finna viðkvæm ríkisleyndarmál og önnur trúnaðarmál. Lögreglan telur hugsanlegt að andstæðingar Bandaríkjanna hafi komist í póstana.
Bandaríkin „Þótt dómsmálaráðuneytið taki endanlegar ákvarðanir í
málum af þessu tagi, þá tilkynnum
við ráðuneytinu þá afstöðu okkar
að í þessu máli sé engin þörf á neinni
ákæru,“ sagði James B. Comey, yfirmaður bandarísku alríkislögreglunnar FBI, að lokinni rannsókn á
tölvupóstum Hillary Clinton.
Hins vegar hafi hún sýnt af sér
stórfellt kæruleysi við meðferð á viðkvæmum trúnaðarmálum og ríkisleyndarmálum. Þetta kæruleysi geti þó
ekki talist varða við lög að neinu leyti.
Loretta Lynch, dómsmálaráðherra í
ríkisstjórn Baracks Obama, hefur sagt
að hún muni fallast á niðurstöðu FBI
hvað þetta mál varðar.
Tölvupóstamálið hefur verið mjög
til umræðu í bandarískum stjórnmálum allt frá því upp um það komst
í mars á síðasta ári að Clinton hefði,
þegar hún var utanríkisráðherra,
notað einkanetþjón sinn til að vista
tölvupóstsamskipti sín í staðinn fyrir
að nota opinbera netþjóna embættisins.
Bandaríska alríkislögreglan hóf
fljótlega rannsókn á málinu og kynnti
niðurstöður sínar í gær.
Alls afhenti Clinton lögreglunni 30
þúsund tölvupósta til rannsóknar og
sagði Comey að rannsóknarlögreglumenn hefðu lesið þá alla.
Í ljós kom að trúnaðarmál var að
finna í meira en tvö þúsund þeirra,
og þar af voru 110 flokkuð undir ríkisleyndarmál á þeim tíma sem tölvupóstsamskiptin fóru fram.

Loretta Lynch dómsmálaráðherra hefur sagt að hún
muni taka mark á niðurstöðu FBI.
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tölvupóstskeyti innihéldu
ríkisleyndarmál.
Comey segir vel mögulegt að andstæðingar Bandaríkjanna hafi komist
í einhver þessara leyndarmála, þar
sem öryggisþjónusta við einkapóstkerfi Clinton hafi ekki verið upp á
marga fiska. Reyndar hafi líka komið
í ljós að öryggi í tölvupóstkerfi dómsmálaráðuneytisins sjálfs hafi einnig
verið ábótavant að ýmsu leyti.
Þetta mál allt saman og gagnrýni á
Clinton vegna þess hefur ekki komið
í veg fyrir að hún hafi borið sigur úr
býtum í forkosningum um forsetaefni
Demókrataflokksins.
Helsti mótframbjóðandi hennar,
Bernie Sanders, hefur lýst yfir stuðningi við hana og hið sama hefur Barack Obama forseti gert.
Bandaríska utanríkisráðuneytið
birti í febrúar síðastliðnum alla
tölvupóstana 30 þúsund ásamt viðhengjum, alls 50 þúsund blaðsíður, í
samræmi við bandarísk upplýsingalög eftir að krafa þar um hafði borist.
gudsteinn@frettabladid.is

Hillary Clinton, fyrrverandi utanríkisráðherra og verðandi forsetaefni Demókrataflokksins. Nordicphotos/AFP

May með forystu í kjöri
breska Íhaldsflokksins

Nú hefur Danól tekið við innflutningi og sölu á kaffi frá Lavazza
auk þess sem fyrirtækið flytur inn kaffi frá Merrild og vörur frá
Nestlé. Við bjóðum upp á kaffilausnir sem henta fyrirtækjum,
hótelum, veitingastöðum og kaffihúsum og tökum virkan þátt í
áframhaldandi uppbyggingu kaffimenningar á Íslandi.

Bretland Theresa May, innanríkisráðherra í ríkisstjórn Davids Cameron, sigraði í fyrstu umferð leiðtogakosninga breska Íhaldsflokksins,
sem fram fór í gær.
Atkvæði greiddu 329 af 330 þingmönnum Íhaldsflokksins. May fékk
langflest atkvæði, eða 165, en næst
á eftir henni kom Andrea Leadsom
orkumálaráðherra, sem hlaut 66
atkvæði
Michael Gove dómsmálaráðherra
varð í fjórða sæti og Stephen Crabb
atvinnumálaráðherra í fimmta sæti.
Liam Cox, fyrrverandi varnarmálaráðherra, fékk síðan aðeins
16 atkvæði og er úr leik eftir þessa
fyrstu umferð.
David Cameron forsætisráðherra
boðaði nýverið afsögn sína eftir að
naumur meirihluti Breta samþykkti
útgöngu úr Evrópusambandinu í
síðasta mánuði.

Theresa May að loknum ríkisstjórnarfundi í forsætisráðherrabústaðnum að
Downingstræti 10 í London í gær.
Fréttablaðið/EPA

Eftirmaður hans verður endanlega valinn á flokksþingi íhaldsmanna í september, en þá kjósa
flokksmenn á milli þeirra tveggja
sem eftir standa þegar síðustu
umferð í atkvæðagreiðslu þingmanna er lokið. – gb

Reyndi að kveikja í sér

Tunguhálsi 19, 110 Reykjavík

Sími 595 8100 // danol@danol.is // danol.is

Samfélag Hælisleitandi reyndi að
kveikja í sér á fundi kærunefndar
útlendingamála í gær. Lögregla var
kölluð til og maðurinn handtekinn
strax í kjölfarið.
Maðurinn er skjólstæðingur Rauða
krossins en til kærunefndar útlendingamála koma mál þeirra sem kæra
úrskurð Útlendingastofnunar um
synjun landvistarleyfis eða hælis.
„Við leggjum áherslu á að þetta
var einstakt tilvik og engan veginn
lýsandi fyrir skjólstæðinga okkar.
Þetta mun ekki hafa nein áhrif á
þá þjónustu sem við höfum veitt
skjólstæðingum okkar hingað til og
komum til með að veita,“ segir Björn
Teitsson, verkefnisstjóri upplýsingamála hjá Rauða krossinum.
Frá og með 1. júlí síðastliðnum var
kærunefndin efld og nefndarmönnum fjölgað í takt við breytingu á
lögum um útlendinga sem samþykkt
var á Alþingi í maí. Í lok janúar á þessu
ári voru 79 umsóknir um alþjóðlega
vernd til skoðunar hjá kærunefnd

Tveir hælisleitendur hafa reynt að
kveikja í sér í ár. Fréttablaðið/Ernir

útlendingamála. Umsóknir um vernd
tvöfölduðust á milli áranna 2014 og
2015 en aldrei hafa fleiri verið á flótta
í heiminum frá því mælingar hófust.
Árið 2015 var hæli einungis veitt í
fjórðungi tilfella.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem hælisleitandi gerir tilraun til að kveikja
í sér. Í mars á þessu ári hellti hælisleitandi yfir sig bensíni og hótaði að
kveikja í. Þá gerði annar hælisleitandi
slíkt hið sama fyrir utan húsnæði
Rauða krossins í ágúst á síðasta ári.
Fleiri sambærileg tilvik hafa komið
upp á síðastliðnum árum. – snæ

ÞÚ KEMST Í SÓLINA
Á FRÁBÆRU VERÐI

HHH

FLEIRI VERÐDÆMI OG FJÖLSKYLDUSTÆRÐIR Á UU.IS HÖLDUM ÁFRAM MEÐ SAMA
LÁGA VERÐIÐ. SÖLUMENN SVARA Í SÍMA 585 4000 EÐA TAKA VEL Á MÓTI ÞÉR Í
HLÍÐASMÁRA 19.
MALLORCA

MALLORCA
EYJAN SEM
ALLIR ELSKA

MALLORCA

VIKULEGT FLUG
TIL ALMERÍA
VERÐ FRÁ
59.900 KR.
2 VIKUR

MALLORCA
99.900
VERÐ FRÁ

MALLORCA / VINSÆLT

BOÐ!
SÉRTILIKUR
2V

Frítt!

Aðgangur í
Hidropark
á meðan

NÁTTÚRUFEGURÐ
OG FALLEGAR STRENDUR
SKEMMTI- OG
VATNAGARÐAR
FJÖLBREYTT MANNLÍF
VERSLUNARPARADÍS

KANARÍ
SÆLUSTAÐUR
ÍSLENDINGA

KR.

birgðir endast

Santa Ponsa

Santa Ponsa

VIVA REY DON JAIME HHHH
VERÐ FRÁ 139.700 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn
í tvíbýli með hálfu fæði. 9. – 16. ágúst
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 155.900 kr.

Net

Skemmtidagskrá

Fæði

Strönd 200 m

Vinsælt hótel, vel staðsett í fallegu
umhverfi, einungis 200 metra frá Santa
Ponsa ströndinni. Nútímaleg, vel
skipulögð herbergi með loftkælingu.

KANARÍ / GLÆSILEGT HÓTEL / HÁLFT FÆÐI

HH
HHH NU

ÖR
5 STJ XUS
LÚ

VISTA CLUB HHH
VERÐ FRÁ 89.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
í íbúð með 1 svefnherbergi.
26. júlí – 2. ágúst. Verð á mann
m.v. 2 fullorðna 124.900 kr.

ÆRT
FRÁB RÐ
VE

Alcudia
Net Skemmtidagskrá

Strönd 150 m

Fæði

Góðar íbúðir við Santa Ponsa ströndina
um 300 metra frá miðbæ Santa Ponsa.
Verslanir, kaffihús og veitingastaðir
eru í göngufæri.

SOL ALCUDIA CENTER HHH Net Skemmtidagskrá Fæði Strönd 150 m
Staðsett á fallegum stað, 150 metra
VERÐ FRÁ 99.900 KR.
*

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð með 1 svefnh. 19. júlí - 2. ágúst.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 139.900 kr.

*

KANARÍ

frá strönd. Góðar íbúðir. Fjölbreytt
skemmtidagskrá á kvöldin fyrir
fullorðna og börn.

KANARÍ

NÁTTÚRUFEGURÐ
OG FALLEGAR STRENDUR
SKEMMTI- OG
VATNAGARÐAR
FJÖLBREYTT MANNLÍF
VERSLUNARPARADÍS

Meloneras

BAOBAB RESORT HHHHH Internet Barnaklúbbur Fæði Strönd 400 m
Stórglæsilegt hótel í Afrískum stíl á
Verð frá 137.800 KR.*

frábærum stað í Maspalomas. Sjö sund*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
tvíbýli með hálfu fæði. 17.–24. ágúst. laugar, barnaklúbbar, og margt annað
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 149.900 kr. skemmtilegt fyrir smáfólkið og aðra.

TENEGUIA HH
VERÐ FRÁ 64.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
í íbúð með einu svefnh. 20.-27 júlí.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 76.900 kr.

Strönd 500 m

Íbúðagisting staðsett við Tirajana
götuna. Stutt er í alla þjónustu,
verslanir og veitingahús. Ganga niður
að strönd tekur u.þ.b. 10 mínútur.

PARQUE CRISTOBAL HHH
Verð frá 94.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í
smáhýsi með einu svefnh. 13.–20. júlí.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna í einu
svefnh. 115.900 kr.

Net Barnaklúbbur Fæði Strönd 50 m

Góð smáhýsi í hjarta Ensku
strandarinnar. Svæðið er frábært
fyrir barna-fjölskyldur. Fjölbreytt
skemmtidagskrá og vatnaleiksvæði.

ALMERÍA / HÁLFT FÆÐI

ALMERIA / HÁLFT FÆÐI

ALMERIA

ALMERÍA
FJÖLSKYLDUPARADÍS

Meloneras

Meloneras

SUMARÁFANGASTAÐUR
FJÖLSKYLDUNNAR
EKTA SPÆNSK MENNING
STÆRSTA VERSLUNARMIÐSTÖÐ Í ANDALÚSÍU
FJÖLBREYTT AFÞREYING
FYRIR BÖRN

Roquetas de Mar

Roquetas de Mar

ARENA CENTER HHHH
VERÐ FRÁ 89.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð með 1 svefnherb. 21. júlí – 28. júlí
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 112.900 kr.

MALLORCA VERÐ FRÁ 69.900 KR.

Net

Skemmtidagskrá Fæði Strönd 300 m

Vinsælt fjölskylduhótel með góðum
sundlaugagarði. Skemmtidagskrá í boði.
Öll sameiginleg aðstaða er mjög góð,
stutt í veitingarstaði og aðra þjónustu.

KANARÍ VERÐ FRÁ 59.900 KR.

HÓTEL NEPTUNO HHHH
VERÐ FRÁ 89.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð með 1 svefnherbergi 14. – 21. júlí.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 119.900 kr.

ALMERÍA VERÐ FRÁ 59.900 KR.

Roquetas de Mar
Net

Fæði

Strönd 300 m

Gott fjölskylduhótel með sundlaug,
barnalaug og tveim rennibrautum.
Hægt að fá íbúð með 1 og 2 svefnherbergjum með hálfu fæði og án fæðis.

BEST SABINAL HHHH
VERÐ FRÁ 97.900 KR.*
*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn
í tvíbýli með hálfu fæði. 11.–18. ágúst.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 116.000 kr.

TENERIFE VERÐ FRÁ 79.900 KR.

Net skemmtidagskrá Fæði

Við Strönd

Vinsælt hótel í hjarta bæjarins. staðsett
alveg við ströndina í Roquetas de Mar.
Góð herbergi, hægt að fá sjávarsýn gegn
gjaldi. Hálft fæði eða allt innifalið í boði.

BENIDORM VERÐ FRÁ 79.900 KR.

SKOÐUN
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Sálþjónusta

6. júlí 2016

MIÐVIKUDAGUR

Halldór

T

Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is

Sálfræðingar
veita þýðingarmikla og
áhrifaríka
heilbrigðisþjónustu, í
formi forvarna,
fræðslu,
meðferðar og
eftirfylgdar.

alið er að um helmingur ungmenna sem
greinast með mörg einkenni þunglyndis á
aldrinum 14 til 15 ára fái sitt fyrsta þunglyndiskast fyrir tvítugt. Í samtali við
Fréttablaðið fyrir helgi sagði Eiríkur Örn
Arnarson sálfræðingur afar mikilvægt
að koma í veg fyrir þetta fyrsta þunglyndiskast. Það
geti haft áhrif á námsárangur, atvinnu, félagshæfni,
lífsgæði, dregið úr þörf fyrir læknisþjónustu og misnotkun áfengis og fíkniefna síðar á lífsleiðinni.
Eiríkur hefur þróað forvarnarnámskeið gegn kvíða
og þunglyndi á unglingastigi, en hvort tveggja fer
vaxandi á Íslandi. Námskeiðið er byggt á hugmyndum
hugrænnar atferlismeðferðar meðal ungmenna með
mörg einkenni þunglyndis. „Forvarnir kynnu að lengja
og bæta líf þeirra sem eru í áhættuhópi. Með því að
kenna börnum að takast á við andstreymi er líklegra
að þau standi sig betur. Markmiðið er að styrkja viðnámsþróttinn. Tilgangur rannsóknar minnar var að
kanna hvort unnt væri að koma í veg fyrir þróun þunglyndis meðal ungmenna, sem ekki hafa greinst með
það,“ segir Eiríkur.
Íslendingar eiga heimsmet í neyslu þunglyndislyfja.
Það hefur OECD sýnt okkur svart á hvítu í skýrslum
sínum. Um tíu prósent þjóðarinnar nota þunglyndislyf. Ástæðurnar geta verið ýmsar, bæði jákvæðar og
neikvæðar. Ekki er talið að Íslendingar séu þunglyndari en aðrar þjóðir, þvert á móti sýna rannsóknir
að algengið er mjög sambærilegt milli landa.
Síðasta haust var samþykkt í fjárlagafrumvarpi þessa
árs að verja tæpum 69 milljónum króna til þess að ráða
sálfræðinga til starfa á heilsugæslustöðvar landsins.
Fjölga á um átta stöðugildi sálfræðinga, en fyrir voru
fimmtán starfandi sálfræðingar á heilsugæslunum.
Gert er ráð fyrir að þessum stöðugildum verði áfram
fjölgað næstu árin.
Í haust sagði Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra að vitað mál væri að umtalsverður hluti þess
fólks sem leitar til heilsugæslunnar glími við vandamál
þar sem menntun og þekking sálfræðinga gæti komið
að góðum notum, eins og kvíða, þunglyndi, svefnvandamál og annað. „Með þessu móti eflum við heilsugæsluna og sníðum þjónustu hennar betur að þörfum
notenda. Á því leikur enginn vafi,“ sagði Kristján.
Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að atferlismeðferðir virka jafn vel og lyf við þunglyndi. Aðgengi að
slíkum meðferðum hefur verið takmarkað og því ekki
að furða að læknar ávísi lyfjum til fólks sem glímir við
þunglyndi í meira mæli hér en annars staðar.
Tilraunir stjórnvalda til að sporna við þessu,
með því að fjölga sálfræðingum á heilsugæslum, er
jákvæð. Vonandi verður átakinu haldið áfram og
gefið í. Sálfræðingar veita þýðingarmikla og áhrifaríka
heilbrigðisþjónustu, í formi forvarna, fræðslu, meðferðar og eftirfylgdar. Þjóðhagslegur ábati getur verið
gríðarlegur ef vel er gert. Geðheilbrigðisþjónusta á að
vera sjálfsagður þáttur í heilbrigðisþjónustu og varla
er hægt að hugsa sér heilsu á heildrænan hátt með því
að undanskilja geðheilsuna. Það er afar áríðandi að
þessum þörfum sé mætt.
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Frá degi til dags
Umdeild aðgerð
„Já, ég geri ráð fyrir því að ef þeir
verða sendir aftur til Íraks þá sé
það rétt niðurstaða,“ segir Helgi
Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari um þá aðgerð presta
í Laugarneskirkju að láta reyna
á kirkjugrið til handa tveimur
íröskum hælisleitendum. Lögreglan handtók mennina í
kirkjunni. Það hefur verið spaugilegt að fylgjast með trúlausu
fólki stökkva upp á nef sér yfir
rofi á kirkjugriðum, sem lögfest
voru á 13. öld. Viðbrögð Helga
og Brynjars Níelssonar þingmanns við tilraun prestanna eru
líka spaugileg. Annar kallar eftir
aðskilnaði ríkis og kirkju og hinn
segir prestana hafa hlutverki að
gegna sem ríkisstarfsmenn. Báðir
segjast halda upp á þjóðkirkjuna
en trúlega er mælirinn fullur. Það
er jú ekkert í íslenskum lögum um
að elska náunga sinn.
Fámenni Pírata
39 manns samþykktu framboðslista Pírata í Norðausturkjördæmi. Það er helmingur þeirra
sem greiddu atkvæði um þá fjórtán sem voru í framboði. Píratar
hafa verið stærsti flokkur landsins
samkvæmt skoðanakönnunum í
rúmt ár svo áhugaleysi kjósenda
kemur á óvart. Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata, ætlar
að hætta á þingi til að einbeita sér
að innra starfi flokksins. Hann
mun ekki eiga í vandræðum með
að vita hvar hann á að byrja rústabjörgunina. snaeros@frettabladid.is

Fótboltastjórnmál

M

Eva H.
Baldursdóttir
varaborgarfulltrúi og lögfræðingur

Leið landsliðsins ætti að
nota sem
fyrirmynd
um hvernig
vinna eigi
hlutina á
mörgum
sviðum lífsins
til að ná
árangri, t.d. á
sviði stjórnmála.

eginstef júnímánaðar voru fótbolti og forseti. Fátt annað komst að á kaffistofunni
eða í hugum þjóðarinnar. Í þetta sinn varð
fótboltaliðið sameiningartákn íslensku þjóðarinnar.
Hver Íslendingur flykkti sér á bak við þetta frábæra lið,
sem rauf múr þess raunverulega og sýndi fram á hvað
áralöng vinna og hjarta getur komið lítilli þjóð langt.
Nýkjörinn forseti sýndi enn fremur frábæra takta sem
maður fólksins og virðist gæddur sömu hæfileikum og
þjálfarateymi fótboltaliðsins, yfirvegun og engir stælar.
Árangur íslenska landsliðsins er afrakstur mikils
uppbyggingarstarfs og þrotlausrar vinnu. Ég hef á tilfinningunni að menn hafi haft skýra framtíðarsýn og
stóra drauma sem markvisst var unnið að. Fjárfest hefur
verið í góðri aðstöðu og þjálfun. Árangur tekur svo tíma,
það þarf aga, yfirvegun og skipulag og það er hugsað
til margra ára. Svo þarf hjartað og hugarfar að fylgja
með. Í slíkri vinnu er ekkert svigrúm fyrir smákónga
með stórt egó heldur þarf samheldni og liðsheild. Liðið
blómstraði svo á hárréttum tíma. Líkt og með aðrar
velgengnisögur er sýnilegur árangur aðeins toppurinn
á ísjakanum.
Leið landsliðsins ætti að nota sem fyrirmynd um
hvernig vinna eigi hlutina á mörgum sviðum lífsins til
að ná árangri, t.d. á sviði stjórnmála. Þó stjórnmálin séu
flóknari vettvangur ætti að tileinka sér sömu vinnubrögð. Ísland hefur alla burði til að vera framúrskarandi
á mörgum sviðum, enda höfum við bæði nauðsynlega
innviði og mannauð. Í því er kostur hvað við erum fá
sem auðveldar breytingar. Fyrst þarf hins vegar skýra
framtíðarsýn og drauma, samheldni og þrotlausa vinnu.
Við skulum tileinka okkur viðhorfið að árangur tekur
tíma og það eru engar skyndilausnir. Farsælust í því er
leið landsliðsins, sænska leiðin, að ræða sig að niðurstöðu þangað til allir eru sáttir. Leggja egóið til hliðar og
hugsa um verkefnið. Ná fram málamiðlunum og róa svo
taktfast í sömu átt, út fyrir hefðbundin síló flokkanna.
Ég er þess fullviss að í íslenskri pólitík sé nefnilega of
mikið um falskar andstæður þrátt fyrir að markmiðin
séu í grófum dráttum þau sömu. Á flestum sviðum má
finna góðar málamiðlanir. Ef við förum að spila sem lið
ætti árangur Íslands ekki að láta á sér standa.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
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 verslunu m 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
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„Svindlað“ á neytendum með stuðningi stjórnvalda
Páll Kr. Pálsson
framkvæmdastjóri VARMA

F

rá árinu 1986 hefur VARMA
/Glófi ehf. framleitt ullar- og
skinnavörur á Akureyri. Því
miður þurfum við að hætta starfsemi okkar þar og flytja alfarið í
verksmiðju okkar í Reykjavík. Hver
er ástæðan? Jú, íslensk stjórnvöld
leyfa að svindlað sé á neytendum
með því að heimila að innfluttar
ullar- og skinnavörur séu án upprunamerkinga. Þetta þýðir einfaldlega að hægt er að telja kaupandanum trú um að erlend innflutt
ullar- og skinnavara sé íslensk.
Samkeppnisaðilar VARMA í
ullars mávörum og mokkavörum
flytja inn, einkum frá Asíu, stóran
hluta af þeim vörum sem sem við
höfum framleitt á Akureyri. Engar
kvaðir eru hér á landi um uppruna
eða innihaldsmerkingar á innfluttum ullar- og skinnavörum.
Merkingar helstu samkeppnis
aðila okkar ganga út á að láta neytendur fá á tilfinninguna að um
íslenska framleiðslu og hráefni sé
að ræða. Fyrst löggjafinn hefur ekki
vilja til að gera neitt í því, þrátt fyrir
að við höfum í 3 ár ýtt reglulega á
að svo verði gert, er ekki um annað
að ræða en að færa það sem eftir
lifir af framleiðslu okkar á Akureyri í verksmiðju okkar í Reykjavík.
Frá júlí 2013 hefur undirritaður
reglulega (alls yfir 20 sinnum)
vakið athygli stjórnsýslunnar á
óréttlæti í merkingamálum innfluttra ullar- og skinnavara (sent
tölvupóst á iðnaðar-, innanríkis-,
landbúnaðar- og utanríkisráðherra og aðstoðarmenn þeirra). Nú
eru liðin þrjú ár án þess að stjórnsýslan hafi gert neitt í þessu mikilvæga máli fyrir innlenda framleiðslu á ullar- og skinnavörum.
Það eina sem gerst hefur í málinu
er að fyrir um 18 mánuðum síðan
var ákveðið að skipa starfshóp til
að skoða málið, en ekkert er komið
frá honum ennþá.

Gagnslaus lagasetning
Í apríl síðastliðnum voru samþykkt
lög á Alþingi varðandi heimild til
notkunar þjóðfánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu. Þau
lög breyta í engu því að fyrirtæki
þurfa eftir sem áður ekki að innihalds- eða upprunamerkja innfluttar ullar- og skinnavörur, nema
þau noti íslenska þjóðfánann í
merkingum sínum. Það er ekkert
gagn að þeirri lagasetningu fyrir
íslenskan iðnað!
Að okkar mati er ekki réttmætt
gagnvart neytendum að fyrirtæki komist upp með að láta líta
út fyrir með merkingum á vörum
sem framleiddar eru erlendis úr
erlendum hráefnum að þær séu
framleiddar hér á landi. Það ætti
að vera stjórnvöldum kappsmál
að efla innlenda framleiðslu samfara aukinni samkeppni, en ekki að
grafa undan henni, eins og íslensk
stjórnvöld gera í þessu tilviki.
Það er ekkert að því að þeir sem
það kjósa flytji inn eða láti framleiða vörur sínar erlendis, en þeir

eiga ekki að komast upp með að
merkja þær þannig að í augum
kaupenda líti þær út sem vörur
úr íslenskum hráefnum framleiddar á Íslandi og þannig ná að
nýta meðbyrinn með því, þar sem
margir erlendir ferðamenn sem
og Íslendingar vilja kaupa ullarog skinnavörur sem framleiddar
eru á Íslandi. Okkur finnst að með
núverandi fyrirkomulagi í merkingarmálum sé verið að svindla á
neytendum án þess að stjórnvöld
geri neitt í málinu.

Að okkar mati er ekki réttmætt gagnvart neytendum
að fyrirtæki komist upp
með að láta líta út fyrir með
merkingum á vörum sem
framleiddar eru erlendis úr
erlendum hráefnum að þær
séu framleiddar hér á landi.

Það er einfaldlega ekki hægt að
keppa við vörur sem bera engar
upprunamerkingar og eru framleiddar í verksmiðjum erlendis.
Launakostnaður og ýmis opinber
gjöld eins og tryggingagjald, lífeyrisframlag vinnuveitenda og fleira er
margfalt hærra hér á landi og óvíða
í veröldinni er fjármagnskostnaður
jafn hár og á Íslandi. Auk þess hafa
tollar og gjöld af innflutningi m.a.
af ullar- og skinnavörum, framleiddum úr erlendum hráefnum í
Asíu, verið felld niður. Við neyð-

umst því til að grípa til allra tiltækra ráða til að lækka kostnað í
framleiðslunni hjá okkur og einn
þátturinn í því er að vera með alla
okkar framleiðslu á einum stað.
Þrátt fyrir margítrekaðar tilraunir okkar í um 3 ár til að fá stjórnvöld
til að gera eitthvað í málinu hefur
ekkert gerst. Íslensk stjórnvöld hafa
að okkar mati algerlega brugðist í
þessu máli og bera því mikla ábyrgð
á að við neyðumst til að hætta starfsemi okkar á Akureyri og að þar
tapist 10 störf.

TAKTU ÞÁTT Í SKEMMTILEGUM LEIK
og þú átt möguleika á

GLÆSILEGUM VINNINGUM!
Þátttaka er einföld. Þú verslar í Fjarðarkaupum, fyllir út miða og setur hann
í sérmerktan kassa í versluninni og ert þar með komin/n í pottinn.
VINNINGAR
Borgarferð fyrir 2 til Valencia með Heimsferðum
4 grillveislur frá Fjarðarkaupum (inneign)
iPhone og Apple TV frá Epli
Gjafabréf frá Under Armour
iRobot Roomba ryksuguvélmenni
Gjafakort frá ÓB

Save the Children á Íslandi

Verið velkomin í Fjarðarkaup
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Að líta í eigin barm

nýlegu viðtali hvatti forstjóri
Kauphallar þá sem hafa verið
dæmdir fyrir refsiverð brot
vegna verðbréfaviðskipta að líta
í eigin barm í stað þess að kenna
öðrum um. Svo sannarlega er aldrei
of oft lögð áhersla á að hver og einn
eigi fyrst að gera kröfur til sjálfs sín
áður en hann fer fram með gagnrýni
á hendur öðrum. Þetta á auðvitað
jafnt við um forstjóra og starfsmenn
Kauphallar eins og aðra.

tæknibúnaði til að uppfylla skyldur
sínar. Kauphöllin setur einnig reglur
um hvernig kauphallarviðskipti fari
fram og hvaða kröfur eigi að gera til
kauphallaraðila. Kauphöllin hefur
því mikla möguleika á því að hafa
áhrif á hvernig viðskipti eru útfærð.
Starfsemi Kauphallarinnar má
að nokkru leyti líkja við hlutverk
flugumferðarstjóra. Með sama hætti
og flugumferðarstjórar fylgjast með
flugstjórum og setja þeim viðmið
um hvar þeir megi fljúga og hvar
ekki, fylgjast starfsmenn Kauphallar
með verðbréfamiðlurum í daglegum störfum sínum og setja þeim
viðmið um hvað sé heimilt og hvað
ekki. Ef þessari samlíkingu er fylgt
áfram þá leyfði flugumferðarstjórn
(Kauphöllin) flugstjórum að fljúga
eftir sömu leiðum allt frá stofnun
markaða til haustsins 2008.

Hlutverk Kauphallar
Kauphöll er lögbundinn eftirlitsaðili með kauphallarviðskiptum og
innheimtir verulegar fjárhæðir til
að sinna eftirlitsskyldu sinni. Kauphöllin hefur jafnframt yfirsýn yfir öll
viðskipti og ræður yfir víðtækum

Markaðsmisnotkunarmál
Landsbankans
Í svokölluðu markaðsmisnotkunarmáli Landsbankans voru m.a. verðbréfamiðlarar í eigin viðskiptum
bankans sakfelldir. Þeir höfðu
gengið inn í framkvæmd sem var

Helgi Sigurðsson
hæstaréttarlögmaður og
skipaður verjandi
í markaðsmisnotkunarmáli
Landsbankans

Í

óbreytt frá skráningu hlutabréfa
bankans á markaði. Hvorki Kauphöllin né aðrir eftirlitsaðilar gerðu
athugasemdir við háttsemi þeirra
allt frá því að þeir hófu störf hjá
bankanum og þar til bankinn féll
haustið 2008. Í gögnum málsins
og vitnaskýrslum kom fram að
starfsmenn Kauphallar hefðu talið
aðkomu bankanna mikilvæga forsendu fyrir því að hér gæti yfirleitt
þrifist hlutabréfamarkaður. Jafnvel þremur árum eftir að þessum
viðskiptum lauk, taldi Kauphöllin
í bréfi til Fjármálaeftirlitsins ekki
ástæðu til að gera athugasemdir
við þátt eigin viðskipta bankans
í kaupum. Í bréfinu bendir Kauphöllin réttilega á að hlutabréfaverð
íslensku bankanna hafi lækkað
umtalsvert umfram verð hlutabréfa
í öðrum fjármálafyrirtækjum á
ákærutímabilinu og viðskipti
þeirra með eigin bréf hafi verið
öllum kunn. Í bréfinu er varað við
þröngsýni og eftiráspeki og skorti
á því að kaupin séu sett í samhengi
við ytri aðstæður.

Að líta í eigin barm
Umbjóðandi minn sem hefur aldrei á ævi sinni gerst brotlegur við
lög og reynt að rækja sínar starfsskyldur heiðarlega og eftir bestu
samvisku, er ekki að reyna að skorast undan ábyrgð. Hann hefur hins

Umbjóðanda mínum finnst
sérkennilegt að sérfróður
eftirlitsaðili á markaði sem
gerði engar athugasemdir við
framkvæmd viðskiptanna
skuli nú höfða til ábyrgðartilfinningar hans. Gæti verið
að þessi sérfróði eftirlitsaðili
þyrfti e.t.v. að líta í eigin
barm?
vegar spurt verjanda sinn að því í
hverju refsiverð háttsemi hans sé
fólgin. Sú spurning er ekki borin
fram af neinu yfirlæti, heldur af
fyllstu einlægni einstaklings sem er
að leggja sig allan fram við að reyna
að skilja hvað hann er sakaður um.
Þar stangast allt á. Ekkert samræmi
er í því hverjir eru ákærðir. Þeir sem
gegna sambærilegum störfum og
hljóta þyngstu refsingu hjá einu
fjármálafyrirtæki eru ekki ákærðir
og eru jafnvel lykilvitni ákæruvaldsins hjá öðru fjármálafyrirtæki.
Samkvæmt lögum er fjármálafyrirtækjum heimilt að kaupa eigin
bréf og lána til kaupanna. Við setn-

ingu laganna var frumvarpsdrögum
sérstaklega breytt til að tryggja
slíka heimild án þess að fjármálafyrirtækin þyrftu að gerast formlegir viðskiptavakar. Slík viðskipti
eru stunduð á Evrópska efnahagssvæðinu með það að markmiði að
tryggja hnökralausa verðmyndun
hlutabréfa á skráðum mörkuðum
og sjá til þess að hluthafar geti á
hverjum tíma keypt og selt bréf.
Í erlendum fræðiritum sem lögð
hafa verið til grundvallar í kennslu
hér á landi er sérstaklega farið yfir
mikilvægi þessa og varað við því að
rugla þessu saman við markaðsmisnotkun.
Eignarhlutur Landsbankans í
eigin bréfum við fall bankans í
október 2008 var 2,1% en til samanburðar var eignarhlutur Danske
bank á sama tíma 1,6% (lagalega
heimildin er 10%). Af hálfu Kauphallar voru þessi kaup talin æskileg
og forsenda fyrir vexti og viðgangi
hlutabréfamarkaðar. Viðskiptin
voru undir eftirliti sérfróðra aðila
og þar gegndi Kauphöllin lykilhlutverki. Umbjóðanda mínum finnst
sérkennilegt að sérfróður eftirlitsaðili á markaði sem gerði engar
athugasemdir við framkvæmd viðskiptanna skuli nú höfða til ábyrgðartilfinningar hans. Gæti verið að
þessi sérfróði eftirlitsaðili þyrfti
e.t.v. að líta í eigin barm?

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Ljósheimar 14. - 4ra herb. íbúð á 7. hæð
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

OPIÐ
HÚS

Falleg og björt 89,4 fm. íbúð á 7. hæð, að meðtalinni 6,5 fm. sérgeymslu í þessu eftirsótta fjölbýlishúsi. Vel með farin upprunaleg innrétting er í eldhúsi. Stofa með stórum gluggum til vesturs og útgengi
á svalir til vesturs. Einnig útgengi á svalir úr hjónaherbergi. Búið er
að endurnýja allt ofnakerfi í íbúðinni. Tvær lyftur í húsinu. Snyrtileg
aðkoma. Verð 34,9 millj. Verið velkomin

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

Af hverju alltaf bara strákar?
Hrannar Björn
Arnarsson
faðir 8 ára knattspyrnustelpu

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali
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GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Jórusel
18
– Glæsilegt
einbýlishús

Frum

Kársnesbraut,
Opið hús
fimmtud. 7. 200-Kópavogi
júlí frá kl. 17:30 – 18:00.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
Glæsilegt
og vandað
mikið
og afgirtur
sólpallur
úr endurnýjað
timbri með einbýlishús, tvær hæðir, rishæð
heitum potti.
HúsiðSíðumúli
í sérlega
nýlega
málað að ut-bílskúr,
-góðu
108ástandi,
Rvker með
og sérbyggður
bílskúr
áerlóðinni.
Jarðhæðin
innbyggðum
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
auðvelt
að breyta jarðhæðinni í eina eða tvær íbúðir. 4-5 svefnherbergi,
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

2 baðherbergi.
Virkilega
falleg og vönduðÓlafur
eign sem
býður upp á mikla
Kristinn
Valur Wiium
Guðmundsson
Sölumaður,
sími: 896
6913
Sölustjóri,
sími: 896 4090
möguleika.
Stutt í ósnorta
náttúruna.
Verð
74,9 millj.
Dan V.S. Wiium

hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri s: 896 4090

Þórarinn Friðriksson
Lögg. fast. s: 844 6353

Á

liðnum vikum hefur átta ára
dóttir mín í tvígang spurt
mig þessarar spurningar og
því miður hef ég ekki getað gefið
henni ásættanleg svör. Tilefnin voru
viðamiklar og vandaðar umfjallanir
íþróttadeilda RÚV og Stöðvar 2 um
glæsileg knattspyrnumót Akureyringa og Eyjamanna fyrir unga
drengi, en sjálf hafði dóttir mín
nýlokið keppni í sambærilegu móti
ásamt hundruðum annarra stúlkna
á Akureyri og Sauðárkróki. Um
þau mót fjallaði hins vegar hvorug
íþróttadeildin, ekki frekar en undanfarin ár. Því miður hafa tilraunir
mínar við að kalla eftir svörum við
spurningu dóttur minnar enn ekki
borið neinn árangur og því ítreka
ég hana hér og vona að einhverjir af
forráðamönnum Stöðvar 2 og RÚV
finni tíma aflögu og virði hana opinbers svars.

Til að fyrirbyggja allan misskilning má ég til með að undirstrika, að
mér finnst umfjallanir miðlanna um
drengjamótin tvö til mikillar fyrirmyndar. Bæði hafa mótin gríðarlega
þýðingu fyrir uppbyggingarstarf í
knattspyrnunni, eru að mörgu leyti
hápunktar hvers árs hjá iðkendum
og öll umgjörð þeirra og skipulag
eru félögunum til mikils sóma.
Vandaðar umfjallanir fjölmiðla
gera ekkert annað en að efla þetta
mikilvæga starf, og ekki síst styrkir
slík umfjöllun og eflir sjálfsmynd
drengjanna sem taka þátt. Fyrir
þessa athygli fjölmiðlanna ber því
að þakka. Allt hið sama á hins vegar
einnig við um glæsileg stúlknamót
KA og Tindastóls, en vandinn er sá
að þar láta þessir sömu fjölmiðlar
ekki sjá sig.
Með fjarveru sinni á stúlknamótunum, samhliða vandaðri
umfjöllun um drengjamótin, gera
Stöð 2 og RÚV sig sek um óþolandi
mismunun, bæði gagnvart mótshöldurum og þeim sem vinna að
uppbyggingu kvennaknattspyrnu
á Íslandi, en ekki síst gagnvart þeim
hundruðum ungra stúlkna sem upplifa sig vanvirtar og knattspyrnuiðkun sína minna metna en drengjanna
á sama aldri. Með mismunun sinni

Með mismunun sinni vega
fjölmiðlarnir að sjálfsmynd
ungra kvenna sem knattspyrnuiðkenda og vinna
beinlínis gegn grasrótarstarfi
kvennaknattspyrnunnar.
vega fjölmiðlarnir að sjálfsmynd
ungra kvenna sem knattspyrnuiðkenda og vinna beinlínis gegn grasrótarstarfi kvennaknattspyrnunnar.
Ekki dettur mér í hug að hér sé
um meðvitaða stefnu fjölmiðlanna
að ræða og því hvet ég þá til að hugleiða og svara spurningu dóttur
minnar með jákvæðum og uppbyggilegum hætti. Íslenskar knattspyrnukonur eru og hafa verið
meðal þeirra bestu í heiminum á
liðnum árum og sá ótrúlegi árangur
ætti að nýtast okkur vel sem hvatning til dáða og grunnur til að gera
enn betur. Til að svo megi verða
þurfum við hinsvegar öll að leggjast
á árarnar og róa í sömu átt. Liðsinni
fjölmiðla í þeim efnum er gríðarlega
mikilvægt og ábyrgð þeirra mikil.
Áfram Ísland!
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Náttúruvernd Íslands
Sigrún
Helgadóttir
líf- og umhverfisfræðingur og
rithöfundur

V

orið 2002 var samþykkt á
Alþingi að stinga veikburða
starfsemi náttúruverndar
á Íslandi ofan í skúffu hjá öflugri
Hollustuvernd ríkisins svo að úr
yrði Umhverfisstofnun. Það var
mikið óheillaskref fyrir náttúruvernd á Íslandi. Í stað þess hefði átt
að skerpa línur á milli fagsviða og
efla Náttúruvernd ríkisins og færa
undir þá stofnun hina fjölmörgu
aðila sem höfðu það hlutverk að
annast land sem nýtt var til náttúruverndar, upplifunar og ferðalaga. Það verður sífellt ljósara hversu
slæm og skammsýn ráðstöfun þetta
var. Sem betur fer var þetta mannanna verk sem hægt er að bæta úr og
það verður að gera sem allra fyrst.
Náttúruvernd Íslands ætti að
halda utan um öll friðlýst náttúruverndarsvæði landsins. Þau eru fjölmörg, stór og smá, um allt land og
friðlýst á ýmsa vegu; friðlönd, náttúruvætti og þjóðgarður (Snæfellsjökull). Sum svæðin eru í raun þjóðgarðaígildi, til dæmis Friðland að
fjallabaki og Hornstrandafriðland.
Á sínum tíma, þegar þessi svæði
voru friðlýst, var ákvæði í náttúruverndarlögum sem kom í veg fyrir
að hægt væri að friðlýsa þau sem
þjóðgarða vegna þess að svæðin
voru ekki ótvírætt eða ekki að öllu

leyti í eigu ríkisins. Eftir að náttúruverndarlögum hafði verið breytt
hefði verið hægt að vinna að því að
þau og fleiri svæði nytu verndar og
viðurkenningar sem þjóðgarðar.
Ekki er að sjá að svo sé unnið.

Komið í veg fyrir heildarhugsun
Náttúruvernd Íslands ætti líka að
halda utan um Þingvallaþjóðgarð
og Vatnajökulsþjóðgarð. Það er
svo sjálfsagt að það tekur því varla
að reyna að rökstyðja það enn og
einu sinni. Hvað Þingvelli varðar
þá hefur slík skipan verið rökstudd
í meira en hálfa öld, eða allt frá því
að fyrstu almennu náttúruverndarlögin voru samin og samþykkt á
Alþingi árið 1956. Hins vegar hafa
skammsýnir þingmenn sífellt
komið í veg fyrir þessa sjálfsögðu
heildarhugsun, Þingvallaþjóðgarði
mjög til tjóns þar sem hann teygir
sig um fjöll og auðnir. Undir Náttúruvernd Íslands ættu líka að fara
staðir sem nú eru í umsjón Skógræktar ríkisins og Landgræðslu
ríkisins en eru þó fyrst og fremst
ferðamannastaðir. Þetta eru staðir
eins og Dimmuborgir, Ásbyrgi og
Þórsmörk, en Mörkin ætti auðvitað
líka að vera þjóðgarður eða hluti
stærri þjóðgarðs.
Á síðustu árum hafa stór landsvæði verið skilgreind sem þjóðlendur. Margar þjóðlendna eru á
hálendinu og eru mikilvæg svæði
til ferðalaga og náttúruupplifunar.
Þær ættu að vera í umsjón Náttúruverndar Íslands. Sama er að
segja um afréttir sumra ríkisjarða,
ekki síst þeirra sem ná langt upp á
hálendið. Ábúendur jarða hafa nóg

Þau landsvæði sem hér hafa
verið talin upp falla nú undir
átta aðila sem aftur eru undir
þremur ráðuneytum. Allir
hljóta að sjá það mikla óhagræði sem slíku fylgir.
með sinn búskap og ekki er hægt að
ætla þeim að hafa eftirlit og byggja
upp þjónustu fyrir ferðamenn á
afréttum jarðanna. Gott dæmi um
slíka jörð er Möðrudalur á Fjöllum.
Loks skal getið lands sem Minjastofnun ber ábyrgð á. Hér er um að
ræða minjar um forna búskaparhætti eða sjósókn víðs vegar um
land með tilheyrandi umhverfi og
menningarlandslagi, minjar um
ferðalög um landið, gamlar leiðir og
vörður og minjar um útilegumannabyggð. Oft eru þessar minjar innan
annarra verndarsvæða eða tengja
þau hvert öðru með fornum leiðum
(sem því miður eru horfnar eða við
það að hverfa).
Þau landsvæði sem hér hafa verið
talin upp falla nú undir átta aðila
sem aftur eru undir þremur ráðuneytum. Allir hljóta að sjá það mikla
óhagræði sem slíku fylgir.

Hefjast verður handa strax
Náttúruvernd Íslands ætti að hafa
yfirumsjón með öllu landi á Íslandi
sem er í eigu þjóðarinnar eða í
umsjón ríkisins og nýtt til náttúruverndar, ferðamennsku og upplif-

unar. Stofnunin ætti að samræma
skipulag, stýringu, reglur, uppbyggingu og landvörslu á þessum
svæðum. Til að forðast of mikla
miðstýringu mætti þróa áfram þá
stjórnunarhætti sem stundaðir
hafa verið í Vatnajökulsþjóðgarði
með svæðisráðum sem aftur mynda
yfirstjórn. Af þessari sameiningu og
samræmingu yrði mikill ávinningur
á fjölmörgum sviðum og hagræði.
Stofnunina mætti fjármagna með
aðkomugjöldum sem allir sem til
landsins kæmu greiddu hvort sem
þeir kæmu flugleiðis eða sjóleiðis.
Þeir sem á annað borð hafa efni á
að ferðast til landsins munar ekkert um nokkrar krónur í viðbót. Ef
allir sem koma greiða aðkomugjald
safnast góð upphæð því að fjöldinn
er mikill. Stofnunin nýtti fjármagnið

til verka sinna á þeim svæðum sem
væru í hennar umsjón og til hennar
gætu líka sótt aðrir umsjónaraðilar lands, svo sem sveitastjórnir,
sem vildu byggja upp þjónustu og
aðstöðu á sínum yfirráðasvæðum.
Á þennan hátt væri möguleiki
að horfa heildstætt á landið og þau
nauðsynlegu verk sem vinna þarf
vegna mikils ferðamannastraums.
Það verður að hefjast handa strax og
vinna vel og með góðri yfirsýn til að
ekki eigi að fara illa bæði fyrir því
landi sem okkur hefur verið trúað
fyrir og þeim mikilvæga atvinnuvegi
sem nú bjargar fjárhag þjóðarinnar.
Stjórnvöld unnu hratt þegar þau
á sínum tíma skelltu náttúruverndinni ofan í skúffu. Nú þurfa þau líka
að vinna hratt til að koma á skynsamlegu skipulagi.

ÚTSALA!
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA, AKUREYRI OG SELFOSSI

30%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4891 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.
INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

70%
AFSLÁTTUR

TILBOÐSDAGAR
25% afsláttur

af öllum

vörum í nokkra daga
Háfar

Ofnar

Kæliskápar

Helluborð
Frystikistur

Þurrkarar
Ryksugur

Uppþvottavélar
Þvottavélar

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Greiðslukjör

LágmúLa 8 · sími 530 2800 · ormsson.is
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

ORMSSON
OMNIS
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
AKRANESI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211 SÍMI 433 0300
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

sport
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Borgunarbikar karla

8 liða úrslit
Fram - Selfoss

0-2

0-1 Ivan Martinez Gutierrez, víti (9.), 0-2
Ingiberg Ólafur Jónsson, sjálfsmark (75.).

Borgunarbikar kvenna

8 liða úrslit
Breiðablik - HK/Vík.

1-0

Stjarnan - Haukar

4-0

1-0 Arna Dís Arnþórsdóttir (37.).

1-0 Jenna McCormick (5.), 2-0 Donna Kay
Henry (48.), 3-0 Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir
(71.), 4-0 Katrín Ásbjörnsdóttir (87.).

Finnst geggjað að heyra
þessar sögur foreldra að nú
vilji krakkar ekki vera
Neymar og CR lengur, bara
Gylfi, Emmi, Hannes og co.
#nýttÍsland
Ólafur Páll Johnson

@op_johnson

Fín frammistaðaGuðrún Brá Björgvinsdóttir lék best af íslensku kylfingunum á fyrsta degi EM kvennalandsliða í golfi sem fer fram á Urriðavelli.
Guðrún Brá lék á einu höggi yfir pari og er í 18. sæti í einstaklingskeppninni. Sunna Víðisdóttir og Anna Snorradóttir léku á fimm höggum yfir pari
en illa gekk hjá þeim Signýju Arnórsdóttur, Ragnhildi Kristinsdóttur og Berglindi Björnsdóttur. Ísland er í 16. sæti af 20 liðum. Fréttablaðið/Anton

Þeir dýrustu
berjast í Lyon

Undanúrslit: 6. júlí
Stade des Lumières
Tekur 59.000 manns í sæti

Portúgal
Þjálfari
Fernando Santos

Ronaldo hefur verið mikið í frétt
unum af EM í Frakklandi, ekki bara
fyrir frammistöðuna inni á vell
inum. Hann tók míkrófón af sjón
varpsmanni og henti út í vatn og lét
miður falleg ummæli um Ísland falla
sem gerðu hann að óvini íslenska
ríkisins númer eitt áður en Björn
Steinbekk og Steven Lennon stálu
þeim titli.
En þrátt fyrir allt, og þá stað
reynd að Portúgal hefur ekki enn
unnið leik í venjulegum leiktíma á
EM, eru Ronaldo og félagar komnir
í undanúrslit og eru aðeins tveimur
leikjum frá því að verða Evrópu
meistarar.
Til þess að sá draumur Ronaldos
verði að veruleika þarf Portúgal að
komast yfir velsku hindrunina. Bale
og félagar hafa vakið mikla athygli
fyrir frammistöðu sína í Frakklandi
en þeir fara langt á góðu skipulagi,
frábærum liðsanda og svo að sjálf
sögðu snilli Bales sem hefur skorað
þrjú mörk á EM.
Það er þó hætt við því að Bale
þurfi að eiga sinn allra besta leik í
Lyon í kvöld í ljósi þess að miðju
maðurinn öflugi Aaron Ramsey
verður ekki með Wales vegna leik
banns. Portúgalar eru sigurstrang
legri en velsku drekarnir hafa sýnt
að þeir eru sýnd veiði en ekki gefin.
ingvithor@365.is

Besti árangur
á EM
Úrslit 2004

Wales
Þjálfari
Chris Coleman

21

Fyrirliði
Cristiano Ronaldo

Tveir af fremstu fótboltamönnum heims og samherjar hjá Real Madrid, Cristiano Ronaldo og Gareth
Bale, mætast í undanúrslitum á EM 2016 í kvöld.
Fótbolti Mikið hefur verið gert úr
meintum ríg milli þessara tveggja
dýrustu fótboltamanna sögunnar,
og kannski ekki að ósekju þar sem
það virðist oft vera kergja á milli
þeirra. Þeir eiga þó fleira sameigin
legt en ekki, eins og Chris Coleman,
þjálfari Wales, talaði um á blaða
mannafundinum fyrir leikinn í
kvöld.
„Ef þú talar við Ryan Giggs eða
Alex Ferguson segja þeir að hann
[Ronaldo] sé einn af bestu leik
mönnum sem þeir hafa unnið með.
En hæfileikar eru ekki allt, þú þarft
að vera með rétta hugarfarið, sem
hann hefur. Það sama á við um
okkar mann, Bale,“ sagði Coleman.
Bale er kannski sá fótboltamað
ur sem kemst næst því að líkjast
Ronaldo. Þeir eru báðir líkamleg
undur sem hlaupa hraðar, hoppa
hærra og sparka fastar en hinn
venjulegi leikmaður. Og þeir skila
óteljandi mörkum og stoðsend
ingum.
Ronaldo, sem er fjórum árum
eldri, hefur meiri reynslu á stóra
sviðinu en hann er að taka þátt í
sínum fjórða undanúrslitaleik á stór
móti. Bale og félagar eru hins vegar á
ókunnugum slóðum en Walesverjar
eru aðeins á sínu öðru stórmóti og
því fyrsta síðan á HM 1958 þegar þeir
komust í 8 liða úrslit.

Innbyrðisviðureignir
liðanna

Fyrirliði
Ashley Williams
Besti árangur
á EM
Nýliðar

Síðustu viðureignir liðanna:
2000 Portúgal 3-0 Wales
1951 Wales 2-1 Portúgal
3. sæti í F-riðli
Ísland 
1-1
Austurríki0-0
Ungverjaland3-3
Króatía1-0
Pólland1-1

J
J
J
S
S

1. sæti í B-riðli

Leiðin í undanúrslit
Leikur 1
Leikur 2
Leikur 3
16-liða úrslit
8-liða úrslit

S
T
S
S
S

Slóvakía2-1
England1-2
Rússland3-0
N-Írland1-0
Belgía3-1

Stjörnuleikmenn

Cristiano
Ronaldo

Gareth
Bale

Aldur: 31 árs

Aldur: 26 ára

Félagslið:
Real Madrid

Félagslið:
Real Madrid

Systurnar í undanúrslit
Systurnar Serena og
Venus Williams
komust í gær í
undanúrslit á
Wimbledonmótinu í tennis.
Serena, sem á
titil að verja, vann
Anastasiu Pavlyuc
henkovu frá Rússlandi í tveimur
settum, 6-4 og 6-4. Venus bar
sigurorð af Yaroslövu Shvedovu frá
Kasakstan í tveimur settum, 7-6 og
6-2. Hin 36 ára gamla Venus varð
þar með elsta konan til að komast
í undanúrslit á Wimbledon í 22 ár.
Í undanúrslitunum mætir Serena
hinni rússnesku Elenu Vesnina
á meðan Venus keppir á móti
Angelique Kerber frá Þýskalandi.
Williams-systurnar gætu því mæst
í úrslitaleiknum á laugardaginn
kemur.
bolaði giggs ekki í burtu
José Mourinho, nýráðinn knatt
spyrnustjóri Manchester United,
var kynntur til leiks á Old Trafford
í gær. Mourinho sat fyrir svörum
á blaðamannafundi þar sem hann
ræddi m.a. um Ryan Giggs sem
er á förum frá United eftir 29 ára
dvöl. Mourinho sagði að Giggs hafi
viljað fá stjórastarfið hjá United,
ekki fengið það og því ákveðið að
leita á önnur mið. Mourinho talaði
einnig um að hann hafi viljað
kaupa fjóra leikmenn til United.
Portúgalinn tjáði sig hins vegar
lítið um ríginn á
milli hans og Pep
Guardiola, nýjan
stjóra Man
chester City, en
skaut á Arsene
Wenger, stjóra
Arsenal.

Tölfræði í mótinu
Mörk skoruð

10

95

Skot

59

30

Skot á mark

29

6

2319

Heppnaðar sendingar

1502

39

Hornspyrnur

17

54%

Með boltann

47%

Í dag

22.00 SumarmessanSport
EM 2016
19.00 Portúgal - Wales
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Íslenskur fótbolti
kominn á kortið

Formaður KSÍ vonast til að
hægt verði að halda lengur í
efnilega leikmenn.
Aðildarfélög KSÍ eiga að
njóta árangursins á EM í
formi ferkari styrkja.
Hann vill að Laugardalsvöllur verði yfirbyggður
með hóteli og verslunum.

»6

»2

Tvær nýjar stöðvar

Semja á um rekstur
tveggja einkarekinna
heilsugæslustöðva. Þriðja
tilboðinu var hafnað.

»5

Fá ríflegan afslátt

Erlendir sérfræðingar
fá 25 prósent afslátt af
skatti hér á landi. Forstjóri CCP segir mikilvægt
að fá erlenda sérfræðinga
til landsins.

»8

Ítalía næst?

Alþjóðahagfræðingurinn
Lars Christensen hefur
áhyggjur af stöðu mála á
Ítalíu og telur að sú staða
geti valdið leiðtogum ESB
heilabrotum.

»8

Óvissa í Bretlandi

Stjórnarmaðurinn fjallar
um óvissuna í breskum
stjórnmálum.

Á LEIÐ TIL ÚTLANDA?
Velkomin í verslun
okkar á
fríhafnarsvæðinu
í Leifsstöð
Sjónmælingar (tímapantanir):
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500
Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
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Skjóðan
Ævintýri enn gerast
og geta gerst víðar
Íslenska karlalandsliðið í
knattspyrnu hefur sigrað heiminn.
Íslensku áhorfendurnir hafa líka
verið óborganlegir og til fullkomins
sóma. Aldrei fyrr hefur verið farin
önnur eins frægðarför utan og för
landsliðsins á EM í Frakklandi.
Við höfum áður átt frábæra
knattspyrnumenn á Íslandi. Albert
Guðmundsson, Ásgeir Sigurvinsson,
Arnór Guðjohnsen og Eiður Smári
Guðjohnsen voru allir í hópi bestu
knattspyrnumanna heims þegar
þeir voru upp á sitt besta. Samt náði
landsliðið okkar ekki sérstökum
árangri með þá í broddi fylkingar.
Ekki er það tilviljun að Ísland

hefur nú skipað sér í flokk með
bestu knattspyrnuþjóðum Evrópu.
Vel menntaðir þjálfarar hafa um
árabil leiðbeint jafnvel yngstu knattspyrnuiðkendunum. Knattspyrnuhús gerðu íslenskum iðkendum
mögulegt að æfa og keppa í íþróttinni allan ársins hring og battavellirnir, sem standa við nær hvern
skóla á landinu, eru nýttir allt árið.
Úr þessu umhverfi spratt

unglingalandsliðið sem náði inn
í lokakeppni EM 2011. Leikmenn
þess eru kjarni landsliðsins sem
vann hug og hjörtu heimsins í
Frakklandi á dögunum. Fleira
gerðist. Ráðinn var einn besti
knattspyrnustjóri veraldar til að
stýra landsliðinu. Lars Lagerbäck
hefur fært liðinu aga og sjálfstraust
sem íslensk knattspyrnulið hafa
ekki áður búið yfir.
Mestu máli skiptir samt að
íslenska landsliðið bjó við sama

umhverfi og hin liðin á EM. Leikmennirnir spila við sams konar
aðstæður og leikmenn Englands,
Frakklands og Þýskalands. Undirbúningur liðsins er áþekkur og öll
aðstaða á mótstað, hótel, matseld
og fleira er sambærileg við það sem
bestu liðin njóta. Þess vegna er Ísland
komið í fremstu röð í knattspyrnu.
Af þessu má draga lærdóm fyrir
íslenskt atvinnulíf. Íslensk fyrirtæki
þurfa að notast við örmynt og margfaldan fjármagnskostnað á við þau
fyrirtæki sem þau keppa við. Erlend
fjárfesting er fjarlægur draumur fyrir
flestar greinar íslensks atvinnulífs.
Einungis örfá fyrirtæki búa við

aðstæður sambærilegar þeim sem
alþjóðleg samkeppni þeirra býr
við. Útgerðin hefur ávallt notið forréttinda hér á landi. Þar fyrir utan
eru það helst fyrirtæki, sem voru
orðin alþjóðleg fyrir hrun og stóðu
af sér hrunið, DeCode, Marel,
Össur og CCP. Þau njóta undanþága frá hinum almennu höftum.
Íslenskt atvinnulíf, með
íslenska krónu, höft og fjármagnsokur, er í svipaðri stöðu og íslenska
landsliðið fyrir 40 árum. Ein til
tvær stjörnur eru í liðinu en aðrir
leikmenn eru lakari og liðið nær
ekki árangri. Lífskjör íslensku
þjóðarinnar eru lakari en þau
þurfa að vera. Við eigum að horfa
til uppbyggingar knattspyrnunnar
sem fyrirmyndar fyrir atvinnulífið.
Við verðum að búa fyrirtækjunum
sömu aðstæður og fyrirtæki í
öðrum löndum búa við. Áframhaldandi og aukin einangrun er
ekki leiðin til bættra lífskjara.
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59,5%
íbúa á höfuðborgarsvæðinu á aldursbilinu
12–80 ára lesa Fréttablaðið daglega.*

Sá fjöldi myndi fara langt með að fylla sæti
Laugardalsvallar tíu sinnum.
59,5% lesa
Fréttablaðið

Einkareknar heilsugæslustöðvar eiga að taka á vanda heilsugæslunnar. fréttablaðið/gva

Einkastöðvar leysi
vanda heilsugæslunnar
Ríkiskaup hyggjast ganga til samninga um rekstur tveggja nýrra einkarekinna
heilsugæslustöðva, byggðan á nýju greiðslukerfi sem skapa á samkeppni um
íbúa. Heimilislæknar eru óánægðir með hve lítið fé fylgir hverjum íbúa.
Ríkiskaup hyggjast ganga til
samninga um rekstur tveggja
einkarekinna heilsugæslustöðva
á höfuðborgarsvæðinu. Önnur
stöðin verður staðsett á Bíldshöfða
í Reykjavík en hin í Urriðahvarfi í
Kópavogi. Tilboði í þriðju stöðina,
í Glæsibæ í Reykjavík, var hafnað.
Útboðið kemur í kjölfar breytinga
á greiðslukerfi ríkisins við heilsugæslustöðvar sem taka eiga gildi um
næstu áramót. Með breytingunum á
fjármögnun heilsugæslustöðvanna
að taka mið af líklegri þörf sjúklinga
fyrir þjónustu. Þannig fái stöðvar
með eldri þjónustuhóp, hærra hlutfall öryrkja eða einstæðra foreldra,
hærri greiðslur en aðrar heilsugæslustöðvar.
Ríkiskaup auglýstu eftir tilboðum
í rekstur þriggja heilsugæslustöðva
á höfuðborgarsvæðinu en aðeins
barst eitt tilboð í hverja stöð.
Teitur Guðmundsson, læknir og
framkvæmdastjóri Heilsuverndar,
sem var í forsvari fyrir hópana sem
buðu í heilsugæslustöð í Kópavogi
og Glæsibæ, segir ástæðuna vera hve
lítið fé fylgi með hverjum sjúklingi.
Gunnlaugur Sigurjónsson, stjórnarformaður Heilsugæslunnar Höfða

Vikan sem leið

ingvar@frettabladid.is

38%

Heildarviðskipti með hlutabréf fyrstu
sex mánuði ársins í Kauphöll Íslands
námu 289,6 milljörðum króna, samanborið við 162,8 milljarða króna
á sama tímabili árið áður. Um er að
ræða 77,9 prósenta hækkun milli ára.
Fyrstu sex mánuði ársins voru mest
viðskipti með bréf Icelandair Group
og námu viðskiptin 83,5 milljörðum.

Júnímánuður var versti mánuður á
hlutabréfamarkaði síðan í janúar, en
MSCI All-Country vísitalan lækkaði um
1,6 prósent í mánuðinum. Alþjóðlegar
áhyggjur af hagvexti, offramleiðsla á
olíu sem og áhrif niðurstöðu Brexitkosninganna ollu lækkunum í júní.
Þetta var í fyrsta sinn síðan 2011 sem
alþjóðlegir hlutabréfamarkaðir lækka
tvo ársfjórðunga í röð.

Sala á nýjum fólksbílum á fyrstu sex
mánuðum ársins jókst um 38 prósent
miðað við sama tíma á í fyrra. Nýskráðir fólksbílar á þessu tímabili voru
12.125 á móti 8.784 á sama tímabili
árið 2015 sem er aukning um 3.341
bíl. Bílaleigur kaupa nær helming
bílanna. Bílaleigubílarnir skila sér yfirleitt á almennan markað eftir um 15
mánuði samkvæmt upplýsingum frá
Bílgreinasambandinu.

Mánudagur 11. júlí

Þriðjudagur 12. júlí

milljarða velta

Hagstofa Íslands

Vöruviðskipti við útlönd,
júní 2016.

l

Þjóðskrá Íslands

Fasteignamarkaðurinn í mánuðinum eftir landshlutum.
Föstudagur 8. júlí

l

Þjóðskrá Íslands

l

Trúfélagsbreytingar

Lánamál ríkisins
l

Allt sem þú þarft ...

sem hyggst reka heilsugæslustöðina við Bíldshöfða, tekur undir það.
„Til þess að þetta nýja fjármögnunarmódel gangi upp og fólk fái þá
þjónustu sem það á kröfu um, hvort
sem það er í ríkisrekstrinum eða
einkarekstrinum, þá þarf að setja
meira fjármagn í heilsugæsluna,“
segir hann.
Gunnlaugur vonast engu að síður
til þess að hinar nýju heilsugæslustöðvar verði framfaraskref. „Vonandi eru betri tímar fram undan í
heilsugæslumálum höfuðborgarbúa
þannig að fólk geti valið og með því

1,6%

Á döfinni

Gallup, janúar–mars 2016

Gunnlaugur Sigurjónsson, heimilislæknir

veitt þeim aðhald sem veita þjónustuna.“
Þá bendir Gunnlaugur á að með
hinu nýja kerfi fylgi fjármagn sjúklingum óháð búsetu. „Þannig að
þar sem fólk fær besta þjónustu,
þar væntanlega vilja flestir skrá
sig, þannig að það skapast viss
samkeppni.“ Fjármögnunarkerfið
verður óháð því hvort stöðvarnar
séu einkareknar eða reknar af ríkinu
en bannað verður að greiða arð út
úr rekstrinum.
Gunnlaugur segir stefnt að því að
tíu sérfræðingar í heimilislækningum starfi á stöðinni við Bíldshöfða
sem opna á eftir áramót. Leggja á
áherslu á baráttu við lífsstílstengda
sjúkdóma á stöðinni og rafræn samskipti við sjúklinga þar sem það er
við hæfi.
Teitur segir að hópurinn sem
hann var í forsvari fyrir hafi helst
viljað opna heilsugæslustöð í
Glæsibæ, þar sem Heilsuvernd er
til húsa, en sótt hafi verið um hina
stöðina í Kópavogi til vara. „Við
þurfum að fara yfir þau mál,“ segir
Teitur, en hann fagnar því að niðurstaða sé komin í málið.

290

Miðvikudagur 6. júlí

28,6% lesa
Morgunblaðið

Vonandi eru betri
tímar fram undan í
heilsugæslumálum höfuðborgarbúa þannig að fólk
geti valið og með því veitt
þeim aðhald sem veita
þjónustuna.

Fráteknir útboðsdagar 2016

lækkun

Þjóðskrá Íslands

Velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi
l  Efnahagslegar skammtímatölur í
júlí 2016

fjölgun

Þjóðskrá Íslands

Fjöldi þinglýstra leigusamninga um
íbúðarhúsnæði
Miðvikudagur 13. júlí

l

l

Lánamál ríkisins

l

Mánaðarlegar markaðsupplýsingar
Mánudagur 11. júlí

l  

Hagstofa Íslands

l

Velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi

Lánamál ríkisins

Fráteknir útboðsdagar 2016
Föstudagur 15. júlí
Hagstofa Íslands

l

Fiskafli í júní 2016

Vinnumálastofnun

Atvinnuleysistölur
Mánudagur 18. júlí

l

Hagstofa Íslands

l

Samræmd vísitala neysluverðs í júní
2016

Elite x2

Hönnuð fyrir
fyrirtækjaumhverfi,
dýrkuð af notendum.
HP Elite x2 2012 knúin áfram með Intel® Core™ m5 örgjörva
sem uppfyllir flestar kröfur fyrir fyrirtækjaumhverfi hvað
varðar eiginleika og afköst.

Stenst ströngustu öryggiskröfur

Auðvelt að þjónusta

Meistaraleg hönnun

Öryggislausnir HP hjálpa til við að verja
gögn fólks á ferðinni og jafnvel áður
en vélin er ræst.

Hönnun vélarinnar gerir það að
verkum að auðvelt er að skipta
út íhlutum ef þörf er á því.

Falleg notendavæn hönnun
og með frábæru lyklaborði.

Allar nánari upplýsingar á www.ok.is/elite-x2.
Intel, merki Intel, Intel Inside, Intel Core og Core Inside eru vörumerki Intel Corporation í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.

4

markaðurinn

6. júlí 2016

MIÐVIKUDAGUR
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Geir Þorsteinsson gefur Noël Le Graët, forseta franska knattspyrnusambandsins, þumal á leik þjóðanna á sunnudag. Forsetar landanna, François Hollande og Ólafur Ragnar Grímsson, fylgjast með af áhuga.

Yfirbyggður leikvangur er draumurinn
Vonir standa til þess að íslenskir fótboltamenn verði verðmætari eftir árangur landsliðsins á EM. Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, vill
að íslensk félög njóti árangursins enn frekar. Stefnt er að því að Laugardalsvöllur verði yfirbyggður og að hótel verði byggt við völlinn.

Ingvar
Haraldsson

Þ

ingvar@frettabladid.is

etta hefur þá þýðingu fyrir
íslenskan fótbolta að fleiri
munu fylgjast með honum
og hafa augu á íslenskum
leikmönnum og það má
leiða að því líkur að þeir leikmenn
sem koma frá Íslandi og eru eftirsóttir
fari fyrir hærri upphæðir. Það verður
vonandi til þess að við verðum ekki
eins og kannski hefur verið, land sem
er frekar ódýr fótboltamarkaður,“
segir Geir Þorsteinsson, formaður
KSÍ, um árangur íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu á Evrópumótinu í Frakklandi þar sem liðið komst
í átta liða úrslit.
„Þetta endurspeglar að það sé
vel staðið að knattspyrnumálum á

Íslandi, og þannig að það gefi fyrirheit um að þú sért að kaupa góðan
leikmann. Það sést best á þessu liði
sem við erum með í dag því leikmennirnir sem mynda kjarnann í liðinu, þeir fóru mjög ungir og náðu að
festa rætur hjá erlendum liðum. Svo
höfum við hina hliðina á peningnum
þar sem margir fara út ungir án þess
að hafa tekist þetta.“
Því sé það það eitt að fara ungur
út engin ávísun á árangur og oft geti
verið betra fyrir leikmenn að spila
lengur í efstu deild á Íslandi. „Það
er alltaf þessi sama togstreita. Við
viljum ekki að leikmennirnir fari of
snemma út, en þeir sjálfir, og foreldrarnir, vilja fara út eins fljótt og hægt
er. Það er mjög mikilvægt að taka
ákvörðun á þessum tímapunkti um
hvert þú ferð.“
Geir vonast til þess að árangur
karlalandsliðsins verði til þess að

félagslið hér á landi geti fengið meira
fyrir íslenska leikmenn þegar erlend
félagslið bera víurnar í þá. „Að þetta
hækki verðgildið á íslenskum hæfileikamönnum og verði til þess að
menn verði tilbúnir að berjast um
þá og bjóði betur.“

EM reynst búbót fyrir leikmenn
Geir segist hafa trú á því að frammistaða landsliðsmannanna á Evrópumótinu skili þeim í enn sterkari
félagslið en þeir eru í nú. Hann hafi
heyrt frá umboðsmönnum leikmanna og séð í fjölmiðlum að mikill
áhugi sé á mörgum í landsliðinu.
Erlendir fjölmiðlar hafa fjallað um
aukinn áhuga stærri liða á landsliðsmönnunum. „En maður bíður eftir að
það verði áþreifanlegt.“
Landsliðsmennirnir fá skerf af
tekjum KSÍ af EM en evrópska knattspyrnusambandið, UEFA, greiddi

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

HANDAFL EHF

s. 777 2 333

Þetta endurspeglar
að það sé vel staðið
að knattspyrnumálum á
Íslandi.
KSÍ 1,9 milljarða fyrir þátttöku og
árangur liðsins á mótinu. Geir segir
samkomulagið við leikmennina
trúnaðarmál en vera byggt á norrænni fyrirmynd. „Eftir að hafa rætt
mjög ítarlega við forystumennina
í þeim löndum sem við viljum bera
okkur saman við, í Danmörku og
Svíþjóð sérstaklega því þeir hafa
verið fastagestir í þessum keppnum,
komumst við að samkomulagi við
leikmennina um viðlíka módel og
hlutföll og þeir hafa boðið sínum leikmönnum. Þessir leikmenn tala allir
saman, þeir spila í sínum félagsliðum
með leikmönnum frá þessum landsliðum, þetta gengur bara þannig.“

Félögin njóti ágóðans af mótinu
„Þetta styrkir fjárhagsstöðu KSÍ en
samt sem áður hefur okkar markmið
fyrst og fremst verið, allavega hef ég
persónulega lagt það upp, að okkar
aðildarfélög njóti þessarar velgengni
með fjárhagslegum stuðningi frá KSÍ
enn frekar.“
Geir bendir á að KSÍ hafi ákveðið
fyrir mótið að aðildarfélög KSÍ fengju
300 milljónir króna af þeim 1,1 milljarði sem KSÍ fékk fyrir að tryggja sér
þátttöku á mótinu. Ekki sé búið að
ákveða hvernig fénu verði skipt milli
félaganna en Geir vonast til að það
skýrist síðar í þessum mánuði. Auk
þess sé kostnaðurinn við þátttökuna
á mótinu mikill en landsliðið bjó
tæpan mánuð í Frakklandi.
Hótel og búðir við Laugardalsvöll
Geir sér fyrir sér mikla uppbyggingu í kringum Laugardalsvöllinn
á næstu árum takist að fá fjármagn
í verkefnið þar sem hótel, veitinga-

staðir eða verslanir verði byggðar við
stærri leikvang. „Að slík mannvirki
verði þannig úr garði gerð að þar
verði hægt að bjóða upp á einhverja
þjónustu þannig að mannvirkin skili
tekjum allt árið um kring en það sé
ekki bundið við einhverja fimm til
tíu landsleiki ári,“ segir hann.
Niðurstöðu sé að vænta úr hagkvæmnisathugun Lagardére sports
og Borgarbrags í kringum mánaðamótin ágúst-september um hvaða
leiðir standi til boða við uppbyggingu Laugardalsvallar. Geir segir ljóst
að þó féð sem KSÍ fái frá UEFA fyrir
þátttöku í EM nýtist vel sé upphæðin
ekki af þeirri stærðargráðu að hægt
sé að byggja fyrir það nýjan leikvang. Þá megi gera ráð fyrir að framkvæmdin verði einkaframkvæmd ef
af verður.
„Lokadraumurinn er að Laugardalsvöllurinn verði yfirbyggður
þannig að tónleikahald og stórir
viðburðir íslensku þjóðarinnar geti
verið undir lokuðu þaki. Því að Harpan með öll sín gæði og 1.500 manna
sal tekur ekki viðburði þar sem við
vildum kannski hafa tuttugu, þrjátíu þúsund manns saman komna á
stórum íslenskum viðburðum.“
Ljóst sé að til að svo verði þurfi einhver að vera tilbúinn að leggja fram fé.
„Það er mjög dýrt, ég geri mér grein
fyrir því. En þjóðinni er að fjölga og
ég held að það hljóti að koma að því
að við eignumst einn slíkan stað fyrir
þjóðina til að hittast og koma saman
á. Það hljóti einhverjir stórhuga menn
í íslensku samfélagi, stjórnmálamenn
og leiðtogar, að sjá það fyrir sér.“
„Ég held að það blási hagstæðir
vindar,“ segir Geir, um möguleikann
á að nýr Laugardalsvöllur verði að
veruleika. Reykjavíkurborg hafi lýst
yfir vilja til viðræðna og ljóst sé að
ríkið þurfi einnig að koma að verkefninu. „En ég held að þessi árangur
okkur núna hljóti að hjálpa til.“

fólk
Kynningarblað

6. júlí 2016

MIÐVIKUDAGUR

Með master í harmonikuleik,
fyrst íslenskra kvenna
Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir útskrifaðist með mastersgráðu í harmonikuleik frá Konunglega danska
tónlistarháskólanum í sumar. Hún heldur tónleika í Norðurljósasal Hörpu sunnudaginn 10. júlí ásamt samnemendum
sínum, þeim Jóni Þorsteini Reynissyni og Jónasi Ásgeiri Ásgeirssyni, en saman mynda þau harmonikutríóið íTríó.
Þau Helga Kristbjörg, Jón Þorsteinn og Jónas Ásgeir eru öll nemendur prófessors Geirs Draugsvoll
í Konunglega danska listaháskólanum. „Við vorum þrír Íslendingar í 14 manna harmonikudeild sem
er afar óvenjulegt enda langt síðan
Íslendingur útskrifaðist úr harmonikuleik síðast,“ segir Helga sem
útskrifaðist nú fyrir skömmu með
master í harmonikuleik fyrst íslenskra kvenna.

Heilluð frá fyrstu kynnum
Helga hefur lært á harmoniku frá
átta ára aldri. „Ég fór á hljóðfærakynningu í tónlistarskólanum á Ísafirði og heillaðist af harmonikunni.
Það var reyndar heilmikil harmonikumenning í bænum og bara
í mínum bekk voru þrír að læra,“
segir Helga sem byrjaði námið hjá
Messíönu Marsellíusdóttur og síðar
Vadim Fjodorov.
Eftir menntaskóla fékk Helga
hvatningu til að sækja um í
Listaháskólanum. Hún komst inn,
flutti til Reykjavíkur og gerðist
fyrsti nemandinn í harmonikuleik
í Listaháskólanum. „Þá var Vadim
fluttur suður og ég lærði því hjá
honum áfram,“ segir Helga sem
útskrifaðist með bachelor fyrir sex
árum. „Ég tók mér hálfgerða pásu
frá harmonikuleik í eitt ár, fór svo
að kenna í nokkrum tónlistarskólum næstu tvö árin.“ Síðan vaknaði áhuginn á ný á áframhaldandi
námi. „Ég fór til Danmerkur og var
í einkatímum í eitt ár til að koma
mér aftur í form. Síðan sótti ég um
mastersnám í Konunglega tónlistarháskólanum,“ segir Helga glöð í
bragði og hlakkar nú til að starfa
með tríóinu sínu íTríó.

Setja harmonikuna á stall
Nafnið íTríó þróaðist út frá góðlátlegu gríni samnemenda Íslendinganna. „Við héldum mikið saman
og spiluðum líka mikið saman. Við
notuðum alltaf iPad í staðinn fyrir

Helga Kristbjörg situr hér með félögum sínum Jóni Þorsteini og Jónasi Ásgeiri en saman mynda þau íTríó og halda tónleika í Hörpu á sunnudaginn. Mynd/Kim S. Brockie

Við viljum útvíkka
og þróa ímynd
harmonikunnar á Íslandi
sem nánast hefur einskorðast við gömlu dansana, og setja harmonikuna á sama stall og önnur
klassísk hljóðfæri.
Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir

nótur og þá fór fólk að kalla okkur
iTríó í gríni. Okkur fannst það ekki
alveg nógu kúl og breyttum því í
íTríó sem vísun í Ísland,“ útskýrir Helga glettin.
Markmið tríósins eru göfug. „Við
viljum koma harmonikunni á framfæri á Íslandi og opna augu fólks
fyrir möguleikum hljóðfærisins.
Við viljum útvíkka og þróa ímynd
harmonikunnar á Íslandi sem nánast hefur einskorðast við gömlu
dansana, og setja harmonikuna á
sama stall og önnur klassísk hljóð-

ALLTAF

færi,“ segir Helga.
Fyrsta skrefið að þessu markmiði er að kynna harmonikuna á
tónleikum og það mun íTríó gera
á næstu dögum. „Við byrjum fyrir
norðan og höldum tónleika á föstudaginn í Miklabæjarkirkju. Á
sunnudaginn 10. júlí höldum við
tónleika í Norðurljósasal Hörpu.“
Efnisskráin er fjölbreytt en íTríó
mun flytja verk frá ólíkum tímabilum og úr mismunandi stefnum.
Þar má nefna samtímatónlist, barokktónlist, þjóðlög, tangó og rytm-

ísk/mínímalísk verk. „Tónleikagestir munu upplifa tilfinningakalt finnskt rifrildi, sjóðheitan
sígaunagleðskap, blóðheitan argentínskan tangó, draumkennda geimferð meðal stjarnanna og ef til vill
franska tóna og dúndrandi klúbbamúsík,“ segir Helga og býður alla
velkomna. solveig@365.is

Tónleikar íTríó verða haldnir í
Norðurljósasal Hörpu sunnudaginn 10. júlí klukkan 14. Miða má
nálgast á harpa.is.

STÓRÚTSALA
HAFIN

VIÐ HÖNDINA

30%– 40%

Þú getur lesið Fréttablaðið í heild sinni
á Vísi og í Fréttablaðs-appinu

AFSLÁTTUR
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Hlusta á Taylor Swift og Mozart
Systkinin Kristín og Guðfinnur Sveinsbörn halda tónleika í Hannesarholti á laugardaginn. Þetta er annað árið í röð sem
þau blása til tónleika og fyrstu tónleikar Kristínar hér á landi eftir að hún gekk til liðs við óperuakademíu La Scala í
Mílanó. Þau segjast samrýmd þótt þau séu ekki alltaf sammála og gráta yfir rómantískum gamanmyndum.
„Við syngjum blöndu af okkar
uppáhaldslögum, íslensk dægurlög, erlend ljóð og óperuaríur. Við
frumflytjum einnig nýjan dúett
sem er saminn af Petter Ekman
fyrir þessa tónleika,“ útskýrir
Kristín Sveinsdóttir, en hún heldur tónleika ásamt bróður sínum,
Guðfinni, í Hannesarholti á laugardaginn. Þetta er í annað sinn
sem þau blása til systkinatónleika enda segjast þau samrýmd
og gráta bæði yfir rómantískum
gamanmyndum.
Guðfinnur er tveimur árum
árum eldri en Kristín og bera þau
hvort öðru afar vel söguna þegar
þau eru spurð út í systkinasambandið.
„Guðfinnur er með undurfagurt og risastórt hjarta, ótrúlegt
að hann sé jafn fallegur að innan
sem utan. Hann er mjög áreiðanlegur, dugnaðarforkur, stendur við
orð sín og er alltaf hreinskilinn,“
segir Kristín. „Hann á það þó til að
verða óþolinmóður við mig þegar
ég er illa skipulögð, óraunhæf eða
smjatta.“
„Það er bara þegar hún er sein
og óskipulögð, sem hefur stundum
komið fyrir í gegnum tíðina,“ segir
Guðfinnur og Kristín bætir því við
að sé það eitthvað sem hún geti
lært af bróður sínum þá sé það að
skipuleggja tíma sinn betur. Þrátt
fyrir óstundvísina segir Guðfinnur þó systur sína stóra fyrirmynd
í sínu lífi.
„Eitt það helsta sem einkennir
Kristínu er hennar fallega hjartalag og hversu góð hún er, við alla
og á öllum stundum. Hún sér það
góða í fólki og lífgar allt umhverfi sitt með brosmildi og góðmennsku. Ég reyni og mun reyna
að læra eins og ég get af Kristínu fram á gamalsaldur,“ segir
Guðfinnur og vill meina að þeim
systkinunum komi yfirleitt vel
saman.
„Ég held að við séum furðu oft
sammála,“ segir hann. „Við erum
kannski ekki alltaf sammála en við
rökræðum ekki oft,“ segir Kristín.
Hafið þið þá sama tónlistarsmekk?

Hans veiku blettir
eru Taylor Swift,
Coldplay og Katy Perry á
meðan ég hlusta frekar á
Ninu Simone eða Mozart.
Ég hef kannski smá eldri
sál þegar kemur að
tónlist. Hins vegar held ég
að við séum nokkuð lík
þegar kemur að kvikmyndum. Við grátum
bæði yfir rómantískum
gamanmyndum.
Kristín Sveinsdóttir

„Við erum bæði í því að læra og
flytja klassíska tónlist en ég held
að ég hlusti meira á popptónlist en
Kristín.“
„Hans veiku blettir eru Taylor Swift, Coldplay og Katy
Perry á meðan ég hlusta frekar á
Ninu Simone eða Mozart. Ég hef
kannski smá eldri sál þegar kemur
að tónlist,“ segir Kristín sposk.
„Hins vegar held ég að við séum
nokkuð lík þegar kemur að kvikmyndum. Við grátum bæði yfir
rómantískum gamanmyndum og
svo er okkar háklassík Dumb and
Dumber.“
„Ég held að ég sé jafnvel meira
fyrir rómantískar gamanmyndir
en Kristín,“ segir Guðfinnur. „Við
erum einnig lík að því leyti að við
við erum ofboðslega virk bæði
tvö. Stundum tökum við okkur allt
að því of mikið fyrir hendur. Við
nærumst bæði af samskiptum og
samveru með fólki, og eigum bæði
marga vini.“
Tónleikarnir hefjast klukkan
16 á laugardaginn. Næstu dagar
fara í æfingar og segjast þau bæði
blessunarlega laus við alvarlegan sviðsskrekk. Galdurinn felist í
góðum undirbúningi.
„Ég reyni að kunna allt alveg

LITHIUM POWER STARTTÆKI
Byltingarkennd nýjung!
Tilvalið með í sumarfríið.

Snjalltæki til að bjarga þér ef bíllinn verður rafmagnslaus á bílastæðinu
eða úti á vegum. Bjargvættur sem er fyrirferðalítill (420 gr.) og einfaldur í notkun.
Startar flestum bensínvélum og diesel vélum upp að 2,0 llítra. Hleður alla síma,
ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi. Innbyggt öflugt led ljós.
Straumur út: 5v 2A fyrir síma og ipad, 19v 3,5A fyrir fartölvur, startkraftur
allt að 400 Amper. Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.
Traust og fagleg þjónusta.

Systkinin Guðfinnur og Kristín Sveinsbörn blása til tónleika í Hannesarholti á laugardaginn. Mynd/Eyþór

svakalega vel til að ég verði ekki
stressuð,“ segir Kristín. „Ég stúdera alla texta sérstaklega vel og
pæli í því hverju mig langar að
skila til áhorfenda. Svo munar
öllu að vera vel hvíld og sofa vel
fyrir tónleika. Fyrir mömmu reyni
ég líka að ákveða ekki á síðustu
stundu í hverju ég ætla að vera,“
segir hún hlæjandi.

„Ég reyni að taka því rólega á
tónleikadag og fara varlega með
röddina,“ segir Guðfinnur. „Dagar
og vikur á undan fara í undirbúning á flutningi, textalærdóm, pælingar í kringum texta laganna og
raddæfingar. Sviðsskrekkurinn
minnkar eftir því sem undirbúningurinn er betri,“ segir hann.
Saknið þið hvors annars, þar

sem þið búið sitt í hvoru landinu?
„Já, ég geri það, en þó fleiri
mánuðir hafi liðið er alltaf eins og
við höfum sést í gær,“ segir Kristín. „Ég reyni að sakna hennar ekki
neitt þegar við erum í mismunandi löndum. Frekar fókusera ég
á að njóta tímans saman þegar við
erum á sama stað,“ segir Guðfinnur. heida@365.is

Verndarvængur í Strandarkirkju
Á sunnudaginn gæti borgað sig að
heita á Strandarkirkju og líta þar
við í leiðinni því nú stendur yfir
tónleikahátíðin Englar og menn
í kirkjunni og verða tónleikar
klukkan tvö á hverjum sunnudegi
allan júlímánuð. Þetta er fjórða
árið sem hátíðin er haldin undir
þessu nafni og er markmið hátíðarinnar að bjóða upp á lifandi og
vandaða tónlistarviðburði á þessum sögufræga stað og auðga um
leið tónlistarlíf á Suðurlandi.
Hátíðin hófst síðastliðinn
sunnudag með tónleikum Ragnheiðar Gröndal og Guðmundar
Péturssonar en á sunnudaginn
koma fram Björg Þórhallsdóttir sópransöngkona, sem jafnframt er listrænn stjórnandi tónleikanna, og Einar Clausen tenór
og með þeim leika Chrissie Guðmundsdóttir á fiðlu, Ingunn Erla
Kristjánsdóttir á selló og Hilmar
Örn Agnarsson á orgel. Yfirskrift
tónleikanna er „Verndarvængur“
en þema hátíðarinnar er englar og

Löngum hefur þótt gott að heita á Strandarkirkju ef eitthvað þarf nauðsynlega að
gerast gott í lífinu.

menn, land, náttúra, trú og saga
þar sem hljóma íslensk þjóðlög og
sönglög, ásamt innlendum og erlendum trúarljóðum og klassískum verkum.
Strandarkirkja er þekkt áheitakirkja og þykir þar vera sérstakur kraftur til hjálpar og bænheyrslu. Yfirskrift hátíðarinnar vísar til helgisagnarinnar um
fyrstu kirkjuna þar, um ljósengil-

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

inn sem birtist sæförum í sjávarháska og vísaði þeim að landi og
þeir reistu þar kirkju í þakklætisskyni. Tónleikarnir standa í tæpa
klukkustund, aðgangseyrir er
2.000 krónur og ekki er tekið við
greiðslukortum. Nánari upplýsingar um tónleikana og tónleikaröðina má finna á Facebook undir
heitinu Englar og menn – Tónlistarhátíð Strandarkirkju.

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

smáauglýsingar

512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Vinnuvélar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Hjólbarðar
TILBOÐ 690 ÞÚS - 100% Lán

Nýr Bíll

MMC L200 INTENSE 4WD
Árg.2016,dísel,beinskiptur. Okkar
verð kr.6.390.000.- Sambærilegur
bíll í umboði kostar kr.6.890.000.Skoðum skipti á ódýrari. www.bilalif.
is.Rnr.127941. Er á staðnum,tilbúinn
til afhendingar. Bílalíf Bílasala S:5621717.
M.BENZ Cla 220 cdi. Árgerð 2015,
ekinn 10 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 7.490.000. Rnr.108844.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

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

Frábær dekkjatilboð

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

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

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.

Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun

HONDA JAZZ 1,4LS árg 2004 ek 154
þús, beinsk. ný skoðaður 17, bíll í
toppstandi og lýtur vel ut ásett verð
790 þus TILBOÐ 690 þús möguleiki á
100% láni S.841 8955

KRÓKUR

Spádómar

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

til sölu

Varahlutir

Hjólhýsi
Komatsu PC130-8

Árgerð: 2011 - Hraðtengi + skófla
5.189 vinnustundir
Verð:

7.550.000,- án vsk

LEXUS Rx350 exe. Árgerð 2007, ekinn
130 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar.
Tilboðsverð 2.690.000. Rnr.440014.

PEUGEOT 5008. Árgerð 2012, ekinn
67 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.790.000.
Rnr.108721. BILAMARKADURINN.IS
5671800

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær
Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

Doosan DX55

Árgerð: 2013 - Hraðtengi + 4 skóflur
1.469 vinnustundir
CHEVROLET Corvette z06 h/c. Árgerð
2004, ekinn 64 Þ.KM, bensín, 6
gírar. Verð 5.590.000. Rnr.108911.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

KIA Sorento Premium. Gríðarlega
vel útbúinn bíll. Árgerð 2015, ekinn
aðeins 8 Þ.KM, dísel, Ssk. Verð
8.350.000. Allt að 90% fjármögnun.
Rnr.113575. www.netbilar.is s: 5885300

Kronings
hjólhýsahreyfir
(mover)
og sólarsellur

Renault árg 1999, 48 manna
hópferðabíll, með leyfi Mikið
endurnýaður, nýskoðaður verð 6,9 m
Raðn. 122178.

DODGE Grand caravan sxt lwb.
Árgerð 2005, ekinn 202 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Tilboðsverð 750.000.
Möguleiki á 100% fjármögnun.
Rnr.213944. www.netbilar.is s: 5885300

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

Bílar til sölu

Kronings mover skoðið á
kronings.com Verð frá 189þús er
til á lager Einnig fyrir 2ja hásinga
hjólhýsi.
Kronings sólarsellur 100W. Verð
aðeins kr. 69 þús með stjórnstöð
og festingum.
KB Imports ehf
kriben@simnet.is eða s. 866 5395

Fellihýsi

Japanskar vélar ehf.
Bílapartasala

Verð:

5.300.000,- án vsk

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

ÞJÓNUSTA

Kubota KX36-3
Árgerð: 2008
3.055 vinnustundir

Verð:

2.900.000,- án vsk

Pípulagnir
Pípulagnir

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

Hitachi ZXC17-U2
Árgerð: 2011
2.353 vinnustundir

Uppl. í s. 663 5315.
VW Crafter Langur Árgerð 2015. Ekinn
35þ.km. Beinsk. Lengri gerðin. Er á
staðnum. Verð 4.190.000kr án VSK.
Raðnr 135470. Sjá á www.stora.is.

Verð:
CADILLAC Escalade awd platinum.
Árgerð 2012, ekinn 30 Þ.KM, .
Verð 10.500þús.Möguleiki á 90%
fjármögnun. Rnr.211458. www.
netbilar.is s: 588-5300

Hreingerningar
Suzuki Swift árg.2015 Sjálfskiptur,
ek.29.000. Verð 1.690 þús s: 6162597
Chevrolet Spark 2014. Einn eigandi,
gott eintak. Ek. 20þ. 1650þ stgr. S.
6996435

250-499 þús.

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

Bókhald
VW Transporter Langur Árgerð
11/2012. Ekinn 62þ.km. Beinsk.
Orginal hillukerfi. Þakbogar. Er á
staðnum. Verð 2.950.000kr án VSK.
Raðnr 158378. Sjá á www.stora.is.

HYUNDAI Sonata gls. Árgerð 2004,
ekinn 234 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur
4. Tilboðsverð 290.000. Rnr.113888.
www.netbilar.is sími : 588-5300

LÍKTIÐ KEYRÐUR ÓDYR
SPARIBAUKUR

500-999 þús.

Verð:

11.900.000,- án vsk

Regnbogalitir

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

Volvo FM12 6x4

Árgerð: 2001 - 268.000 km
Hiab 220 C-5
Sturtupallur með hliðarsturtum +
dráttarstóll
Verð:

7.900.000,- án vsk

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

SKODA Octavia ambiente. Árgerð
2007, dísel, sjálfskiptur. einn eigandi
Verð 560þús. Rnr.214286.Möguleiki
á 100% fjármögnun. www.netbilar.is
sími : 588-5300

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi,
201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Árgerð: 2010

Málarar

Búslóðaflutningar

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

Scania R560

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

Nissan Micra 1,3 árg 2001 ek. aðeins
134 þús, beinskiptur, 2 eigendur, ný
skoðaður 17, TILBOÐSVERÐ 290 þús
s.841 8955

VW Caddy 1.6 TDi Árgerð 2011. Ekinn
38þ.km. Beinsk. Orginal hillukerfi.
Þakbogar. Er á staðnum. Verð
1.890.000kr án VSK. Raðnr 135506.
Sjá á www.stora.is.

2.990.000,- án vsk

Sjálfskiptur - Lítið
keyrður

Ford Focus Giha 2004 keyrður aðeins
101 þús, sjálfskiptur, ný skoðaður 17,
gott eintak verð 550 þús möguleiki á
100% láni í 36 mán S.841 8955

Nudd
Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Kistumel 2 • 116 Reykjavík
Sími 480 0444
vinnuvelar@vinnuvelar.is

www.vinnuvelar.is
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Leigjendur, takið eftir!

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 sölu

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

Atvinna óskast
Bifreiðastjórar óskast
Bifreiðarstjórar með rútupróf
óskst til starfa hjá Ferðaþjónustu
fatlaðra í Kópavogi. Góð laun í
boði.
Uppl. í s. 860 0761 í dag og á
morgun frá kl. 11-17

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

PROVENTUS
starfsmannaþjónusta
Útvegum starfsmenn til
fjölbreytilegra starfa um lengri
eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma
775-7373 eða sendið fyrirspurn
á netfangið
proventus@proventus.is

SUMARTILBOÐ

Nudd
Nudd. Slökunar og heilsunudd.
Nuddstofan, opið frá 09-19 og á
laugardögum. S. 853 3059

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is
Velkomin í Thai nudd í Kópavogi. S.
784 1666

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

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

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

SKIPULAGSBREYTING
Deiliskipulag við Hellubraut 5 og 7

ATVINNA

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi

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

Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 28.
júní 2016 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi í samræmi við 43.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og samhliða grenndarkynna tillöguna skv.
44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Atvinna í boði
Apartment K

Húsgögn
Par á besta aldri óskar eftir
einstaklingsíbúð til til leigu. Skilvísar
greiðslur, meðmæli og reglusemi.
Uppl. s: 8661555, Sigurður

Barnavörur

Leitar af starfsmanni í
móttökustarf með frábæra
þjónustulund í krefjandi og
skemmtilegt starf. Ensku
kunnátta skilyrði. Ef þú heldur
að þetta sé eitthvað fyrir þig
sendu okkur þá ferilskrá á sales@
apartmentk.is eða:
jobs@apartmentk.is

Breyting felst í því að á lóð við Hellubraut 5 verði nú heimilt að byggja tveggja
hæða hús í stað 1,5 hæða og nýtingarhlutfall verði 0.53 í stað 0.45. Að öðru
leyti gilda áfram núgildandi skilmálar fyrir lóðina. Núverandi hús ásamt bílskúr
við Hellubraut 7 verði rifin og í stað þeirra byggt nýtt hús. Tillagan verður til
sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 8-10 og hjá umhverfis- og
skipulagsþjónustu, Norðurhellu 2, frá 6. júlí til 17. ágúst 2016

Hægt er að skoða deiliskipulagstillögu á hafnarfjordur.is
Apartment K is looking for a
receptionist/ greeter to join
our team. It must be confident
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera
and professional, have strong
athugasemdir
við breytinguna og skal þeim skilað skriflega til umhverfis- og
Nytjamarkaður
14
customer
service skills and beGrensásvegi
able to work as a team player.
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 17. ágúst 2016. Þeir
Fluent english required. It
sem ekki gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast
this sounds interesting to you
samþykkir henni.
please send your cv to sales@
apartmentk.is or
jobs@apartmentk.is

Bakhúsið

SMIÐIR/MÓTAMENN

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

Nánari upplýsingar eru veittar hjá umhverfisOpið virka daga 11-18
og skipulagsþjónustu.
og laugardaga 11-16

Vinna í Símar
boði fyrir662
fríska7222
mótamenn
og í578 6262 Vefverslun: vonogbjargir.is
stórt afmarkað verkefni. Helst samhelt
Viltu
gefa
kompudót,
og fleira? ...við sækjum.
team, þó ekki
skilyrði.
Þurfa
að geta fatnað, bækurHAFNARFJARÐARBÆR
Höfum kaupendur
að heilum búslóðum og lagerum.
unnið sjálfstætt. Upplýsingar
gefur
OPIÐ
FRÁ KL. 8.00 – 16.00
Jón í síma 8943343 og í netfang: jon@
ALLA VIRKA DAGA
jonogsalvar.is

Bakhúsið

Húsnæði í boði

Nytjamarkaður Grensásvegi 14
Til leigu 285 fm
iðnaðarbil í Reykjavík
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.

285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

Opið virka daga 11-18
og laugardaga 11-16
Símar 662 7222 og 578 6262
Vefverslun: vonogbjargir.is

Herbergi til leigu í miðbænum. Uppl. í
s. 661 5219.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra
Hverfisgata 78

Viltu gefa kompudót, fatnað, bækur og fleira? ...við sækjum.
Höfum kaupendur að heilum búslóðum og lagerum.

Auglýsing um tillögur að breytingu
á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér með
auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 15. júní 2016 og borgarráði Reykjavíkur þann 23. júní 2016 var samþykkt að
auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi reits 1.173.0 vegna lóðarinnar nr. 78 við Hverfisgötu. Í breytingunni felst að
heimilt verði að rífa bakhús og í stað þess verði gert ráð fyrir fjögurra hæða húsi á baklóð ásamt leyfi til að hafa hótel
eða gistiheimili á lóðinni. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

585 5500
hafnarfjordur.is

Embassy of India in Reykjavik requires
a Messenger/House Keeper
The Embassy of India immediately seeks to employ on regular
basis a general Office Worker/Messenger, who should be
able to assist in the Mission with various multifarious tasks,
which are generally performed by a House Keeper.
Candidates should possess good service skills, and should
be fluent in both English and Icelandic languages.
The consolidated salary presently payable is EURO 2100/- per
month. Interested candidates may send in their CVs in English
along with their photographs at the following e-mail ID, latest
by Monday, the 11th July 2016: hoc@indianembassy.is

Sunnubraut 50
efri sérhæð með bílskúr

Klapparstígur 19 – Veghúsastígur 1

Skrifstofa borgarstjóra

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 15. júní 2016 og borgarráði Reykjavíkur þann 23. júní 2016 var samþykkt
að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Skuggahverfis vegna lóðanna nr. 19 við Klapparstíg og nr. 1 við
Veghúsastíg. Í breytingunni felst að skilgreindir eru tveir nýjir byggingarreitir á lóð ásamt byggingarreit fyrir smáhýsi.
Innan byggingarreits fyrir smáhýsi er heimilt að reisa palla og smáhýsi allt að 2.2 metrum að hæð. Einnig er gert er ráð
fyrir 6 íbúðum á lóð, en ekki er gert ráð fyrir bílastæðum á lóð. Jafnframt verða byggingar á lóð nr. 1 við Veghúsastíg
fjarlægðar. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá
6. júlí 2016 til og með 17. ágúst 2016. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við
tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 17. ágúst
2016. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 6. júlí 2016
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 6.júlí kl.17:30-18:00
Efri sérhæð, mikil lofthæð,
þrennar svalir
Skráð hjá FMR 162,8 m²,
þar af er íbúðin 135,6 m²
Bílskúr að stærð 27,2 m²
Glæsilegt sjávarútsýni
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

Nokkrir metrar skilja á milli
lóðar og sjávarmáls

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð:

62,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

- með þér alla leið -
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Miklar lækkanir á breska pundinu og kínverska júaninu
Frá því að Bretar greiddu því atkvæði
að yfirgefa Evrópusambandið hefur
gengi kínverska gjaldmiðilsins
júans lækkað um 1,3 prósent gagnvart Bandaríkjadal og gengi sterlingspunds gagnvart Bandaríkjadal
lækkað um 12 prósent.
Gengi júans hefur lækkað umtalsvert minna en gengi sterlingspunds.
Hins vegar hefur gengi júans gagnvart Bandaríkjadal lækkað um
tæplega þrjú prósent á öðrum ársfjórðungi, sem er söguleg ársfjórðungslækkun. Gengi júans gagnvart
Bandaríkjadal var 6,67 í gær og hefur
ekki verið lægra síðan í desember
2010. Fjárfestar óttast mjög þessa
þróun.
Gengi pundsins lækkaði í gær
eftir að forsvarsmenn Englands-

banka sögðu að það yrði krefjandi
verkefni að viðhalda fjárhagslegum
stöðugleika í Bretlandi á komandi
misserum. Gengið náði sögulegum
lægðum þegar það mældist 1,3075 í
gær og hafði ekki verið lægra í 31 ár.
Gengið féll um eitt prósent eftir
að breski seðlabankinn kynnti
skýrslu um fjárhagsstöðugleika
þar sem kom fram að kosningarnar
um áframhaldandi viðveru Breta í
ESB væri mesta ógnin við fjárhagslegan stöðugleika. Mark Carney,
bankastjóri Englandsbanka, sagði
að áhrif Brexit væru nú þegar farin
að láta til sín taka, og benti þar á
lækkun pundsins. Hann varaði við
að krefjandi yrði að viðhalda fjárhagslegum stöðugleika í Bretlandi
um komandi misseri.

Forsvarsmenn seðlabankans tilkynntu svo um áform um að slaka á
kröfum um eiginfjárhlutfall breskra
banka til að ýta undir lánveitingar
og örva hagkerfið.
Hlutabréf í breskum viðskiptabönkum lækkuðu í verði í kjölfarið.
Síðdegis í gær höfðu hlutabréf í Lloyds bank lækkað um 3,6 prósent, í
RBS um 4,5 prósent og í Standard
Chartered um 1,3 prósent.
Nýjar tölur frá YouGoV sýna að
fjöldi þeirra sem hafa minni trú á
bresku efnahagslífi hefur tvöfaldast
frá Brexit-kosningunum, úr 25 prósentum í 49 prósent. Ef dregur úr trú
fjárfesta á breska hagkerfinu getur
það leitt til lægri fjárfestingar og þar
af leiðandi minnkandi hagvaxtar.
saeunn@frettabladid.is

Fjölmenn mótmæli vegna Brexit voru fyrir framan breska þingið á þriðjudaginn.
Fréttablaðið/EPA

Stóru og meðalstóru
fyrirtækin eflast frekar
Velta tæknifyrirtækja í Sjávarklasanum jókst um 12 prósent á árinu
2015 og er nú um 60-65 milljarðar
króna. Verkefni í fiskvinnslutækni
um allan heim, stór verkefni innanlands í skipasmíðum og nýjum verksmiðjuhúsum eru áberandi.
Tæknigeiri Sjávarklasans á Íslandi
samanstendur af 70-80 fyrirtækjum
sem þróa, framleiða og selja tækjaog hugbúnað fyrir báta, skip og fiskog matvælavinnslur. Fyrirtækin má
flokka eftir sjö sérsviðum, það er
fisk- og matvælavinnslutækni, kælitækni, umbúðir og kör, hugbúnaður, bátar, skipatækni og veiðarfæri.
Marel og Hampiðjan eru langstærst fyrirtækjanna og voru með
samanlagða veltu í tengslum við
sjávarútveg og fiskvinnslu upp á
röska 20 milljarða króna á árinu
2015. Í úttekt Sjávarklasans segir að
breytingar sem sjá megi hjá tæknifyrirtækjum Sjávarklasans séu helst
tvenns konar. Stóru og meðalstóru
fyrirtækin haldi áfram að eflast með
sameiningu eða auknu samstarfi.
Ástæða þessa er án efa sú staðreynd

Samanlögð velta stærstu
fyrirtækjanna, Marels og
Hampiðjunnar, nam rúmum
20 milljörðum króna.

12%

aukning varð á veltu tæknifyrirtækja í Sjávarklasanum
á síðasta ári.

að umtalsverð stærðarhagkvæmni
virðist í greininni. Stærri fyrirtæki
eða samstarfsnet fyrirtækja hafa
meiri möguleika á að efla markaðssókn og vöruþróun og bjóða heildarlausnir. Í öðru lagi séu stöðugt
fleiri fyrirtæki innan Sjávarklasans
að feta sig áfram í öðrum greinum
matvælaiðnaðarins. – jhh

CCP hefur notið aðstoðar fjölmargra erlendra sérfræðinga við að þróa leiki sína allan þann tíma sem fyrirtækið hefur starfað.

Útlendingar greiða
skatt af 75% tekna

Sérfræðingar sem koma hingað til lands til starfa greiða einungis skatt af 75 prósentum tekna. Forstjóri CCP segir þetta mikið framfaraspor. Mikil samkeppni sé
um sérfræðinga. Atvinnulífið þurfi á þeim að halda, eins og landsliðið okkar.

F
Tesla Model S fyrir utan Tesla-verksmiðjuna í Kaliforníu. Fréttablaðið/AP

Tesla nær ekki markmiði
um fjölda afhentra bíla
Annan ársfjórðunginn í röð hefur
rafbílaframleiðandinn Tesla ekki
náð því markmiði sem fyrirtækið
hefur sett sér um fjölda afhentra
bíla. Útlit er fyrir að bílaframleiðandinn nái ekki markmiðinu fyrir
árið í heild.
Á öðrum ársfjórðungi afhenti
Tesla 14.730 bíla, en markmiðið
var 17.000 bílar. Í tilkynningu frá
fyrirtækinu kemur fram að ástæða
þess að færri bílar voru afhentir sé
meðal annars sú að fleiri bílar séu í
framleiðslu en venjulega, og mjög
mikil framleiðsla hafi leitt til þess að
helmingur bílanna var framleiddur

á síðustu fjórum vikum.
Áætlun Tesla er að afhenda 50.000
bíla á síðari helmingi ársins. Ólíklegt er þó að það takist í ljósi þess
að einungis tókst að afhenda 29.140
bifreiðar á fyrri helmingi ársins.
Jafnvel þó það takist verður heildarfjöldi bíla sem afhentir verða á árinu
80 til 90 þúsund, sem er lágmarksáætlun.
Tesla kynnti á árinu nýja ódýrari gerð af bíl sem nefnist Model
3 Sedan. Yfir 373.000 hafa pantað
hann og hefst framleiðsla á honum
ekki fyrr en síðari hluta næsta árs.
– sg

jórðungur tekna erlendra
sérfræðinga sem koma
hingað til starfa er undanskilinn skatti, samkvæmt
nýjum lögum sem samþykkt voru
2. júní síðastliðinn. Um er að ræða
lög um breytingu á ýmsum lögum til
að styðja við fjármögnun og rekstur
nýsköpunarfyrirtækja og smærri
fyrirtækja í vexti.
Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri CCP, segir að þetta ákvæði i
lögunum sé mikið framfaraspor.
„Ég var pínulítið hissa að þetta skref
var stigið. Ég hélt að þetta skref yrði
erfiðasta stigið, sérstaklega í andrúmsloftinu í dag þar sem fólk og
flutningar milli landa eru mikið
hitamál,“ sagði Hilmar Veigar á
fundi um breytt umhverfi nýsköpunarfyrirtækja sem haldinn var í
Húsi atvinnulífsins fyrir helgi.
Hilmar Veigar segir að fyrirtæki geti komið í veg fyrir mörg
mistök með því að ráða erlenda
sérfræðinga í stað þess að reyna
að finna upp hjólið í sífellu. „Við
erum með mikið af útlendingum
sem vinna hér á Íslandi. Á fyrstu
árunum vorum við fyrst og fremst
að flytja inn sérfræðinga. En núna
eftir því sem fyrirtækið hefur vaxið
erum við annaðhvort að flytja inn
stjórnendur eða fólk sem er rosalega
alþjóðlega hreyfanlegt,“ sagði hann.
Hilmar Veigar sagði að það fylgdi
því mikill aukakostnaður að flytja á
milli landa og það væri mikil alþjóðleg samkeppni um hæft vinnuafl.
„Og þá er fólk að bera saman, á ég

Þrjú skilyrði sett
Uppfylla þarf tiltekin skilyrði til
þess að erlendur sérfræðingur fái
skattafslátt. Þau eru:
a. Erlendur sérfræðingur sé ráðinn
til starfa hjá lögaðila sem hefur
lögheimili eða fasta starfsstöð hér
á landi og er sá sem greiðir hinum
erlenda starfsmanni tekjur sem
sérfræðingi.
b. Erlendur sérfræðingur hafi ekki
verið búsettur eða heimilisfastur
hér á landi á fimm ára tímabili næst
á undan því almanaksári er hann
hóf störf hér á landi.
c. Erlendur sérfræðingur búi yfir
þekkingu sem ekki sé fyrir hendi
hér á landi nema í litlum mæli.

Þetta er mikið
uppbyggingarstarf
sem er búið að fara mjög vel
yfir. Þetta er búið að vera
áratuga uppbygging í fótboltavöllum, leiðtogaþjálfun
og það er bara búið að setja
þetta mál hressilega á dagskrá.
Hilmar Veigar
Pétursson,
forstjóri CCP

Gert er ráð fyrir að sjálfstæð nefnd
muni fara yfir skriflegar umsóknir
og staðfesta eða hafna umsókn um
að tiltekinn aðili uppfylli skilyrði.

að fara til Svíþjóðar, þar sem er
rosalega gott kerfi í kringum svona
hluti, eða Danmerkur eða Kanada,
þar sem er gengið mjög langt? Eða
til Íslands þar sem virðist ekki vera
neinn svakalegur áhugi á að byggja
undir þetta? Þannig að þetta er mjög
gott skref.“
Hilmar Veigar bar þörfina í
atvinnulífinu fyrir uppbyggingu
með erlendum sérfræðingum
saman við uppbyggingu íslenska
karlalandsliðsins í knattspyrnu.
„Þetta er mikið uppbyggingarstarf
sem er búið að fara mjög vel yfir.

Þetta er búið að vera áratuga uppbygging í fótboltavöllum, leiðtogaþjálfun og það er bara búið að setja
þetta mál hressilega á dagskrá,“
sagði hann.
Á síðustu metrunum hafi svo
verið fenginn erlendur sérfræðingur með mikla reynslu til landsins.
Hann hafi tekið saman við Íslending sem er tannlæknir í hálfu starfi
og það hafi skilað sér þetta langt og
vonandi lengra. „Og þetta er ekki
ósvipað,“ sagði Hilmar Veigar á
fundinum. jonhakon@frettabladid.is
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Ferðaþjónusta
Ásta Kristín
Sigurjónsdóttir
klasastjóri Íslenska
ferðaklasans
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Farþegar bíða eftir flugi

Með hugarfar
sigurvegara?
„Uppbygging aðstöðu, þjálfun og
menntun er banvæn blanda fyrir
árangur.“ Þetta sagði okkar ástkæri
Heimir Hallgrímsson, annar landsliðsþjálfara Íslands í knattspyrnu,
m.a. á aðalfundi SAF í mars.
Sigurvegari trúir því að með
réttri þjálfun, uppbyggingu og
góðum undirbúningi sé allt mögulegt. Það þurfa allir að líta í eigin
barm til að svara því hvort þetta
hugarfar sé ráðandi, ekki benda á
næsta mann heldur hugsa: Hvað
get ég gert í dag til að efla mig enn
frekar? Eitt er víst að verkefnin eru
næg og þar af leiðandi endalaus
tækifæri, en við verðum að vera
tilbúin til að eiga möguleika á að
nýta þau sem best.
Að vinna að stöðugum úrbótum
í rekstri og koma auga á vannýtt
tækifæri krefst þjálfunar og tíma.
Þessu ætlar Íslenski ferðaklasinn
ásamt Nýsköpunarmiðstöð Íslands
og öflugum bakhjörlum að svara
og bjóða stjórnendum í starfandi
ferðaþjónustufyrirtækjum að taka
þátt í verkefni á landsvísu sem nefnist Ratsjáin og hefur göngu sína á
haustmánuðum. Í verkefninu gefst
stjórnendum kostur á að staldra við
og rýna í rekstur sinn, koma auga á
tækifæri til vöruþróunar, hámörkunar á arðsemi, innleiðingar hönnunarhugsunar í starfsemina ásamt
öllum þeim fjölmörgu atriðum sem
rekstur ferðaþjónustufyrirtækis
hefur í för með sér á eins miklum
vaxtatímum og við upplifum nú.
Svæðisbundin þróun er eitt af
stóru verkefnunum í ferðaþjónustu.
Betri dreifing ferðamanna er oft til
umræðu en auðvitað gerir það enginn beint, það er hinsvegar hægt að
dreifa fjárfestingum og þannig er
hægt að dreifa álagi. Með framlagi
úr framkvæmdasjóðum, flugþróunarsjóði og fjárfestum sem líta á það
sem tækifæri að nýta auðlindir sem
víðast þá náum við betri stýringu, sú
vegferð er hafin en hún tekur auðvitað tíma.
Vegvísir ferðaþjónustunnar er
metnaðarfullt plagg unnið í sameiningu af stjórnvöldum og atvinnugreininni sem segir til um núverandi
stöðu og aðgerðir til framtíðar. Að
stilla saman grunnþætti opinberra
aðila og síðan fyrirtækja sem eru á
fljúgandi siglingu í þróun og uppbyggingu er ákveðin kúnst. Það er
eðli þróunar að hún tekur á og ekkert óeðlilegt við titring hér og þar,
mikilvægast er samt að staðna ekki
í niðurrifi og pirringi heldur takast
á við næstu verkefni sem bíða, samstíga.
Stöndum saman sem eitt eru
skilaboð Íslenska ferðaklasans –
höfum trú, staðfestu, og styrk til
að halda ferðaþjónustu áfram sem
þeirri mikilvægu efnahagslegu stoð
sem hún er í íslensku samfélagi, ekki
bara út árið eða það næsta, heldur
til frambúðar.

 pænska flugfélagið Vueling ráðgerði að aflýsa 66 flugferðum i gær vegna verkfalls franskra flugstjóra. Mikil röskun hefur verið á flugi Vueling
S
undanfarna daga. Verkfall 28. júní hefur valdið snjóboltaáhrifum seinkana og aflýstra flugferða. Farþegar voru margir þreyttir. Fréttablaðið/EPA

Ítalía gæti vel orðið næsti
höfuðverkur ESB
við séum laus allra mála. Reyndar
gæti verið að Brexit sé ekki stærsta
áhyggjuefni ESB. Næsta stóra
áhyggjuefni gæti verið Ítalía.

Lars Christensen
alþjóðahagfræðingur

F

jármálamarkaðir heimsins
virðast vera að ná sér eftir
fyrsta áfallið vegna niðurstöðunnar úr þjóðaratkvæðagreiðslu
Breta um Evrópusambandið og
þótt ESB-kerfið sé greinilega enn
í sjokki eftir Brexit-ákvörðunina
er greinilegt að fjármálamarkaðir
heimsins virðast hafa náð jafnvægi
eftir skammvinnt krampaflog. Hvað
varðar Evrópusambandið er hins
vegar alltof snemmt að álykta að

Ítalía – 15 ár án hagvaxtar
Ítalía er án nokkurs vafa eitt af
þeim hagkerfum í Evrópu sem hafa
staðið sig langverst síðasta áratuginn. Undanfarið hefur ótti vegna
ástands ítalska bankageirans enn á
ný komið upp á yfirborðið og í kjölfar Brexit-krísunnar hefur ítalski
forsætisráðherrann Matteo Renzi
lagt til meiri háttar björgunaraðgerðir fyrir ítalska bankageirann.
En slíkar áætlanir myndu sennilega stangast á við nýjar reglur ESB
sem þýða í raun að slíkar björgunaraðgerðir skuli fyrst og fremst fjármagnaðar af sparifjáreigendum og
lánardrottnum frekar en skattgreiðendum, svo að í bili lítur úr fyrir að
Renzi geti ekki fengið samþykki frá
ESB fyrir nýjum bankabjörgunarpakka. Það breytir hins vegar ekki
þeirri staðreynd að ítölsku bankarnir eru í alvarlegum vanda og að

hlutabréf í ítölskum bönkum hafa
rýrnað um meira en helming að
verðgildi á þessu ári.
Vandamál ítalska bankageirans
hefur lítið með Brexit-kosninguna
að gera. Ítalski bankageirinn er í
vanda af sömu ástæðu og ítölsk
ríkisfjármál eru í klandri – skortur
á hagvexti.
Þannig hefur ekki orðið neinn
raunverulegur bati í ítalska hagkerfinu síðan 2008. Raunar er verg
landsframleiðsla núna að raunvirði
næstum 10% minni en hún var í
upphafi árs 2008 og það sem er
jafnvel enn verra – raunvirði vergrar
landsframleiðslu er núna það sama
og það var fyrir 15 árum. Fimmtán
ár án hagvaxtar – það er raunveruleiki ítalska hagkerfisins.
Það eru ýmsar ástæður fyrir hagvaxtarleysi Ítalíu. Ein er sú staðreynd að Ítalía er í myntbandalagi
– evrusvæðinu – sem landið hefði
aldrei átt að ganga í. Hin djúpa
kreppa á Ítalíu krefst mikillar slökunar á peningamálastefnu – það er
að segja Ítalía þarfnast mun veikari

„líru“, en Ítalía hefur ekki lengur
líruna og þess vegna eru peningamarkaðsskilyrðin of stíf fyrir Ítalíu.
Auk þess er Ítalía þjökuð af
alvarlegum kerfisvandamálum – til
dæmis stífum vinnumarkaðsreglum
og neikvæðri mannfjöldaþróun.
Afleiðingin er sú að útlitið er býsna
dökkt hvað hagvöxt varðar.
Og þótt hagvöxtur hafi aðeins
tekið við sér síðasta árið er ekki
hægt að segja að hann sé tilkomumikill og nýjasti órói á mörkuðunum hefur sennilega skaðað ítalskan
hagvöxt enn frekar og Ítalía gæti
auðveldlega lent í samdrætti á ný
á komandi mánuðum ef bankavandamálin stigmagnast.
Á meðan enginn hagvöxtur er til
staðar er erfitt að sjá að skuldir einstaklinga og hins opinbera lækki
að nokkru marki og þess vegna er
mjög líklegt að við munum fljótlega
sjá endurnýjaðar áhyggjur af bæði
ítalska bankageiranum og ríkisfjármálum. Þess vegna gæti næsti
höfuðverkur Evrópusambandsins
vel orðið Ítalía.

Það fylgja því án efa kostir og
gallar að vera með vörumerki sem
inniheldur orðið Ísland eins og
Feel Iceland og velti undirrituð
því óneitanlega fyrir sér hvort það
hefðu verið mistök þegar Panamaskjölin litu dagsins ljós. En í dag er
nafnið svo sannarlega engin mistök
og gæti í rauninni ekki verið betra, að
minnsta kosti þar til eitthvað annað
skekur þjóðina.
Það er mikilvægt fyrir litlar þjóðir
eins og okkar að við stöndum saman
og síðustu vikur höfum við Íslendingar sýnt heiminum að við stöndum

þétt við bakið á okkar fólki og erum
fljót upp á fæturna ef illa gengur.
Fyrir sprotafyrirtæki með takmarkað fjármagn skiptir miklu máli
að fá eins mikla umfjöllun og hægt er
og það helst ókeypis. Þessi velgengni
landsliðsins er því mikil blessun fyrir
íslensk sprotafyrirtæki sem ætla út
fyrir landsteinana og ber að nýta
þennan meðbyr út í ystu æsar til þess
að vekja athygli erlendis.
Eftir að hafa lagst undir feld koma
hér nokkrar hugmyndir að því hvernig við sprotar getum nýtt okkur þetta
tækifæri:

Frábær ísbrjótur á fundum
erlendisFletta upp í Íslendingabók
og finna þann landsliðsmann sem
er skyldastur okkur og státa okkur
af frænda okkar í landsliðinu Við
erum búin að sanna að Íslendingar
geta látið hið ómögulega gerastÞó
við séum lítil þjóð erum við ekki lítil
í okkurVið erum þekkt fyrir þrautseigju og gefumst ekki uppSprotar
eiga að standa saman og styðja
hvorn annan
Takk Lars, takk Heimir og takk
strákarnir okkar fyrir að gefa okkur
sprotum vind í seglin á erlend mið.

EM fyrir sprotana!
Hin hliðin
Hrönn Margrét
Magnúsdóttir,
framkvæmdastjóri
Ankra ehf.

Ótrúleg velgengni íslenska landsliðsins á EM 2016, heimsathyglin og
meðbyrinn frá öðrum þjóðum (nema
kannski þeim sem við höfum unnið)
er eitthvað sem verður seint gleymt.
Nú erum við ekki bara landið með

eldgosin, bankahrunið og Panamahneykslið, heldur landið með fegurðardrottningar, sterkustu mennina, hraustustu konurnar og íslenska
landsliðið í fótbolta sem hefur tekist
hið ómögulega.
Sem stofnandi sprotafyrirtækis
sem þróar og markaðssetur íslenskar
húðvörur og fæðubótarefni sem
vinna saman innan frá og utan að
bættu útliti og heilsu undir vörumerkinu Feel Iceland hlýtur maður
að spyrja sig hvernig hægt sé að nýta
þetta einstaka tækifæri í markaðssetningu á erlendri grundu.
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dollara
kostaði tunnan af hráolíu á hádegi í
gær og hefur verðið lækkað undanfarna daga. Ástæðan er sú að nígerísk
olíuframleiðsla hefur aukist aftur að
undanförnu vegna bóta á innviðum
þar syðra. Bloomberg Commodiy
Index lækkaði um 0,6% frá föstudeginum. Silfur lækkaði um 1,7%, gull
lækkaði um 0,5%, nikkel lækkaði um
0,8% og pálmaolía lækkaði um 2,1%.

11,4%

er aukning kaupmáttar
á Íslandi frá maí 2015, samkvæmt
Hagfræðideild Landsbankans. Í
Hagsjá, riti Hagfræðideildarinnar, segir
að launahækkanir vegna kjarasamninga hafi verið miklar og svo virðist
vera eitthvert launaskrið í gangi þar
sem launavísitalan hækkar nokkuð
stöðugt frá mánuði til mánaðar. Kaupmáttur launa er nú hærri en hann
hefur nokkurn tíma áður verið.

24.06.2016
Við höfum lengi haldið því fram
að það væri fullkominn óþarfi að
hafa allan þennan fjölda sem heyrir
undir kjararáð. Erlendis, eins og í
Svíþjóð til dæmis, þar semja héraðsdómarar og dómarar bara við sína
viðsemjendur.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ

Rottur og
sökkvandi skip
Óhætt er að segja að ekki séu
enn öll kurl komin til grafar
varðandi útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Pundið heldur
áfram að hríðfalla og hefur ekki
verið veikara gagnvart Bandaríkjadal í þrjátíu ár. Sömu sögu er
að segja af hlutabréfamörkuðum.

NÝBAKAÐ

BRAUÐ

Á tímum sem þessum er nauðsynlegt að til staðar sé styrk
pólitísk forysta til að leiða
þjóðina gegnum óvissuna. Sú er
þó aldeilis ekki raunin í Bretlandi. David Cameron forsætisráðherra var aðaltalsmaður
aðildarsinna og sagði af sér um
leið og úrslitin urðu ljós. George
Osbourne fjármálaráðherra, sem
hefur leitt breska hagkerfið með
prýði gegnum öldudal eftirhrunsáranna, var sömuleiðis
aðildarsinni.

ALLA DAGA
.......................................
• Austurströnd 14
• Dalbraut 1
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18
• Lönguhlíð

Þeir félagar sitja því allt að því
umboðslausir þar til Íhaldsflokkurinn hefur kosið sér nýjan
leiðtoga. Markaðir eru ekki
hrifnir af óvissu, og umboðslausir landsfeður eru ekki líklegir
til að slá á ástandið.
Þá er vikið að „sigurvegurum“

kosninganna; þeim Boris
Johnson, Micheal Gove og
Nigel Farage. Johnson og Gove
tókst með ótrúlegum hætti að
eyðileggja pólitíska framtíð
hvor annars með kæruleysislegum viðbrögðum (Johnson)
og klækjabrögðum sem keyrðu
úr hófi (Gove). Farage, formaður
hins rasíska breska þjóðernisflokks, var svo síðastur til að flýja
hið sökkvandi skip.

Staðan er því sú að þeir sem

með hálfsannleik og prettum
komu Bretum í þá stöðu að vera
á leið út úr Evrópusambandinu
hafa allir stokkið frá borði. Það
kemur því í hlut annarra að reisa
skútuna við. Sennilegast er að
Theresa May innanríkisráðherra
verði fyrir valinu.

Churchill sagði að l ýðræðið

væri versta stjórnkerfi sem
fundið hefði verið upp, fyrir utan
öll hin. Hann sagði jafnframt að
stærstu mótrökin gegn lýðræði
væru fimm mínútna spjall við
hinn almenna kjósanda.

Freistandi er að segja að Brexit

undirstriki hversu stórt sannleikskorn var í ummælum
Churchills. Bretar létu lýðskrumara plata sig og sitja nú eftir leiðtogalausir. Því miður er enginn
Churchill í sjónmáli.

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

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

GLÆNÝR
VILLTUR LAX
FISKIBOLLUR

2

F YRIR

K AUPIR 1 KG. FÆ
Whilst every effort is made to avoid mistakes errors can occur. Please check these
carefully. Proofs that are sent back without signature is considered approved and ok.
Approved and OK
Ingenjörsgatan 7-9
Box 814, 251 08 Helsingborg
Tel. vx. 042-24 73 00
info@lindsflexo.se, www.lindsflexo.se

DATE:

/

SIGNATURE:

140

280

Sogavegi 3
Höfðabakka 1
Sími 587 7755
Linds Flexo, 1310144 Fiskikongurinn_KORR , 17-JAN-13 YTTER catarina

New proof please

1

RÐ 2 KG.

tímamót

20

t í mam ó t ∙ F R É TT A B L A ðið

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

Ólafur Bragi Jónasson
Ólafur
Bragi Jónasson
Rafvirkjameistari,

rafvirkjameistari, Sléttuvegi 23,
Sléttuvegi
áður Árlandi
1, Reykjavík,
áður23,
Árlandi
1, Reykjavík,
lést 25. júní á Landsspítalanum.
lést 25. fer
júnífram
á Landspítalanum.
Útförin
Útförin
frá Dómkirkjunni
fer fram
föstudaginn
8. frá
júlíDómkirkjunni
klukkan 13:00.föstudaginn
8. júlí klukkan 13.00.
FríðaIngvarsdóttir
Ingvarsdóttir
Fríða
JónIngi
IngiÓlafsson
Ólafsson
JónaBjarnadóttir
Bjarnadóttir,
Jón
Jóna
JónasÓlafsson		
Ólafsson
ValdísElla
EllaFinnsdóttir
Finnsdóttir
Jónas
Valdís
barnabörn
og
barnabarnabörn
barnabörn og barnabarnabörn.

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

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

Hreinn Kristjánsson

bóndi, Hríshóli, Eyjafjarðarsveit,
lést laugardaginn 18. júní á
hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð,
Akureyri.
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 8. júlí
klukkan 13.30. Blóm og kransar eru vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Öldrunarheimili Akureyrar eða Sjúkrahúsið á Akureyri,
öldrunarlækningadeild.
Erna Sigurgeirsdóttir
Viðar Hreinsson
Anna Guðrún Júlíusdóttir
Sigurgeir B. Hreinsson Bylgja Sveinbjörnsdóttir
Kristján Hreinsson
Anna Sigrún Rafnsdóttir
Ævar Hreinsson
Elín M. Stefánsdóttir
Helga B. Hreinsdóttir
Guðmundur S. Óskarsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Þórdís Trampe Ragnarsdóttir
Ægisgötu 18, Ólafsfirði,

lést á sjúkrahúsinu á Akureyri
föstudaginn 24. júní.
Útförin fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju fimmtudaginn
7. júlí kl. 13.30. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir
en þeim sem langar að minnast hennar er bent á
að styrkja MS félagið.
Ari Albertsson
Hjördís Anna Aradóttir
Sunna Ipsen
Atli Örn Guðmundsson
Albert Högni Arason
Linda Rós Þorláksdóttir
Edda Rún Aradóttir
Lilja Rós Aradóttir
og barnabörn.

Jón Magnússon

hæstaréttarlögmaður, Mörk,
Suðurlandsbraut 66,
lést á heimili sínu sunnudaginn 3. júlí.
Jarðarförin fer fram frá Dómkirkjunni
þriðjudaginn 12. júlí kl. 15.00.
Laufey Sólmundsdóttir
Magnús Björn Jónsson
Kristín V. Sveinsdóttir
Ellert Már Jónsson
Hildur Ríkarðsdóttir
Ágúst Már Jónsson
Guðný Rósa Þorvarðardóttir
Sólmundur Már Jónsson
Halla Margrét Jóhannesdóttir
Björn Már Jónsson
Melkorka Gunnarsdóttir
Guðrún Rós Jónsdóttir
Jochen Kattol
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur frændi okkar,

Haraldur Hákonarson
fyrrum bóndi á Fiskilæk,

lést á dvalarheimilinu Höfða á
Akranesi 3. júlí síðastliðinn. Útförin
fer fram frá Hallgrímskirkju, Saurbæ,
þriðjudaginn 12. júlí kl. 14.00. Sérstakar
þakkir til starfsfólks Höfða fyrir frábæra umönnun.
Aðstandendur,
fjölskylda hins látna.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,
Elsku maðurinn minn, faðir og afi,

Sérstakar þakkir til starfsfólks HSS og Nesvalla í
Reykjanesbæ fyrir umönnunina.

lést á hjúkrunarheimili Hrafnistu í
Boðaþingi þann 28. júní.

Þorsteinn Eggertsson
Jóh. Fjóla Ólafsdóttir
Guðfinna Jóna Eggertsdóttir Sigvaldi Hrafn Jósafatsson
Jón Þorkels Eggertsson
Hólmfríður Guðmundsdóttir
Guðrún Eggertsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Bára Jónsdóttir
frá Bíldudal,

lést mánudaginn 27. júní.
Útför hennar fer fram frá Bíldudalskirkju
laugardaginn 9. júlí klukkan 14.00.
Þorbjörg Lilja Óskarsdóttir Haukur Þ. Sveinbjörnsson
Magnús B. Óskarsson
Björk Hafliðadóttir
Rakel Óskarsdóttir
Aðalsteinn Klemenzson
barnabörn og barnabarnabörn.

Svavar Guðmundsson
Birkihvammi 14,

Útför fer fram í Digraneskirkju föstudaginn 8. júlí kl. 11.00.
Rósa Guðmundsdóttir
Margrét Svavarsdóttir
Ísak Steingrímsson
Emma Sóley Steingrímsdóttir
Tumi Steingrímsson
Viktor Steingrímsson

Bolungarvík,

lést á Hjúkrunarheimilinu í Bolungarvík
mánudaginn 27. júní. Útförin fer fram
frá Hólskirkju í Bolungarvík,
laugardaginn 9. júlí kl. 14.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlegast bent á
orgelsjóð Hólskirkju í Bolungarvík, rnr. 1176-18-911908,
kt. 630169-5269.
Einar Benediktsson
María Guðmundsdóttir
Halldóra Benediktsdóttir
Sören Pedersen
Bjarni Benediktsson
Bjarnveig Eiríksdóttir
Ómar Benediktsson
Guðrún Þorvaldsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Dalalandi 14, Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík 27. júní sl.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju
fimmtudaginn 7. júlí kl. 13.
Kristján Ágúst Baldursson
Stefanía Þorvaldsdóttir
Sveinn Baldursson
Einar Valur Baldursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Árni Jónasson

skipstjóri,
Mávatjörn 28, Reykjanesbæ,
lést í faðmi fjölskyldunnar á
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 30. júní.
Útförin fer fram frá Ytri Njarðvíkurkirkju
föstudaginn 8. Júlí kl.13.00.
Birna Kolbrún Margeirsdóttir
Jónas F. Árnason
Ragnheiður Ragnarsdóttir
Elenora K. Árnadóttir
Árni Árnason
Björg Árnadóttir
Sigurður Ármannsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Svanfríður Guðmundsdóttir
Kringlunni 17, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans
30. júní.
Útförin verður auglýst síðar.
Gunnhildur Tryggvadóttir
Guðbrandur R. Leósson
Haukur Tryggvason
Hólmfríður Sigurðardóttir
Þorgerður Ása Tryggvadóttir Hólmsteinn Björnsson
barnabörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Hildur Einarsdóttir

Unnur Sveinsdóttir

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðrúnar Jónsdóttur

(Unnu)
Njarðarvöllum 2, Reykjanesbæ.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Lydía Berta Jörgensen

Minn ástkæri og yndislegi sonur og
fóstursonur, dóttursonur, frændi og
barnabarnabarn,

Aron Hlynur Aðalheiðarson
Glósölum 7,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans,
mánudaginn 4. júlí. Útförin verður auglýst
síðar. Blóm og kransar eru afþakkaðir, en þeim sem vilja
minnast hans er bent á minningarsjóð í hans nafni:
0537-14-407916 kt. 2610833969. Það sem safnast inn á
sjóðinn, mun fara til styrktar á tækjakaupum fyrir börn
með taugasjúkdóma og langveik börn.
Aðalheiður Erla Davíðsdóttir Fannar Þór Bergsson
Davíð Jón Ingibjartsson
Stella Leifsdóttir
Berglind Rós Davíðsdóttir
Arnar Oddfríðarson
Ingibjartur Bjarni Davíðsson
Ólína Jónsdóttir Lyngmo
Hörður Ingi, Þórdís Lilja, Stella Rós,
Kristín og Davíð Jón
Dollý Nielsen
Pétur Sveinsson
Aðalheiður Á. Davíðsdóttir

lést á Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
þann 27. júní.
Útförin fór fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Guðrún B. Tryggvadóttir
Guðjón Sigurbjartsson
Hanna K. Jörgensen
Björn Þórisson
Kolbrún Ósk Jörgensen
Sólveig M. Jörgensen
Eysteinn Kristjánsson
Anton K. Jörgensen
Janne Hvarre Jörgensen
Margrét S. Jörgensen
barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Við hjá Greiðslumiðlun erum
mjög ánægð með að tengjast
kvennaboltanum með
þessum hætti. Stelpurnar hafa verið að
standa sig frábærlega og það verður
gaman að eiga þátt í að styðja við þær.
Lára Árnadóttir,
verkefnastjóri Greiðslumiðlunar
Þetta hefur verið
draumurinn frá því að ég
hóf störf hjá 365. Með
hvatningu hagsmunasamtaka
félaga í úrvalsdeild kvenna,
virkri umræðu sem hefur verið í
fjölmiðlum og samfélagsmiðlum,
stuðningi KSÍ og bakhjarla varð
þetta verkefni mögulegt. Fyrir
þetta viljum við þakka.

Bakhjarlar
PEPSI-dEIldAr
KVEnnA

Sævar Freyr Þráinsson,
forstjóri 365

Við hjá Öskju komum
stolt að þessu verkefni.
KIA er meðal sterkustu
styrktaraðila fótboltans og styðja
meðal annars við Evrópukeppnina í
sumar. Að fá tækifæri til að koma að
íslenska kvennaboltanum er mjög
skemmtilegt og erum við þess fullviss
að Stöð 2 Sport mun standa vel að
þessu verkefni. Það er því frábært
fyrir okkur í Öskju að fá að vera með
íslenska kvennaboltanum í sumar.
Jón Trausti Olafsson,
framkvæmdastjóri Öskju
Okkur finnst spennandi að
Stöð2 Sport ætli að gera
kvennaknattspyrnunni
góð skil í sumar og hoppum
því auðveldlega á vagninn
sem einir af bakhjörlum þessa
verkefnis. Vonandi tekst vel
til og kvennaknattspyrnan fái
þann aukna fókus sem hún á svo
sannarlega skilið.
Brynjar Helgi Ingólfsson,
innkaupastjóri Hagkaups
Það gleður okkur í
Ölgerðinni að Stöð
2 Sport sé að auka
umfjöllun um Pepsi-deild
kvenna. Við erum ánægð að
geta, ásamt bakhjörlum þessa
flotta verkefnis, lagt okkar af
mörkum til að auka umfjöllun
um kvennaknattspyrnuna á
Íslandi. Ölgerðin er stolt af Pepsi
stelpunum.
Sandra Björg Helgadóttir,
vörumerkjastjóri Pepsi

Ljósmynd: Vilhelm Guinnarsson
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Fremur hæg breytileg átt eða hafgola í dag. Víða bjartviðri, þá sérstaklega inn til
landsins og áfram má gera ráð fyrir síðdegisskúrum. Hiti 7 til 18 stig að deginum,
svalast við norður- og austurströndina.

Krossgáta

LÁRÉTT
2. fyrirdrag
6. frá
8. árkvíslir
9. rá
11. fyrir hönd
12. land í Asíu
14. kryddblanda
16. í röð
17. gaul
18. bókstafur
20. horfði
21. velta

Sudoku
LÓÐRÉTT
1. ónæði
3. voði
4. blóm
5. spor
7. margbrotinn
10. púka
13. mælieining
15. skál
16. húðpoki
19. núna

6
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4

5

8
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12

11

13
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15

16

17

LAUSN
18

LÁRÉTT: 2. ívaf, 6. af, 8. ála, 9. slá, 11. pr, 12. kórea,
14. karrí, 16. hi, 17. gól, 18. enn, 20. sá, 21. snúa.
LÓÐRÉTT: 1. rask, 3. vá, 4. alparós, 5. far, 7. flókinn,
10. ára, 13. erg, 15. ílát, 16. hes, 19. nú.

Skák

2

1

19

20

21

Gunnar Björnsson

Sagorjanski átti leik gegn Bogatyrjev í Moskvu árið 1947.
Svartur á leik
1...Dd4! Hvítur gaf enda liðstap
óumflýjanlegt.
www.skak.is: Nýjustu skákfréttirnar.
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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.

Lausn síðustu sudoku↓
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Pondus Eftir Frode Øverli
Work, work, work, work,
work, work
He said me haffi

Work, work, work,
work, work, work!
He see me do mi

Gelgjan

.... þetta gekk
hratt
fyrir sig.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Styttri fyrirlestrar

RýmingaRsala

Key þá...ég verð
bara inni í herberginu mínu ef
þið viljið bæta
einhverju við.

Í DýRaRÍkinu HoltagöRðum
allt á að
seljast
•
veRslunin
HættiR

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Andskotans
djöfull!

Heimski
búningur!!

Vantar þig aðstoð,
vinur?

Ég held að alvöru
ofurhetjur séu
ekki að lenda í að
skikkjan flækist í
rennilásnum...

Jú, örugglega,
og mömmur
þeirra eru
bókað alltaf
að hjálpa.
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ÍSLENSK
HÖNNUN

Biðukolla 140x200
Nú 6.745 kr. Áður 14.990 kr.

50% AF ÍSLENSKU BARNAFÖTUNUM
EINSTAKLEGA MJÚK OG GÓÐ FÖT FYRIR BÖRN Á ALDRINUM 0-10 ÁRA

2-6
ÁRA

2-10
ÁRA

2-10
ÁRA

Nærföt - Tvílit
Nú 1.145 kr. Áður 2.290 kr.

0-2
ÁRA

Náttgalli - Sætur með Rebba
Nú 1.495 kr. Áður 2.990 kr.

Peysa - Skuggabaldur með slaufu
Nú 1.590 kr. Áður 3.190 kr.

Peysa - Íslensku sumarblómin
Nú 1.595 kr. Áður 3.190 kr.

0-2
ÁRA

Samfella - Krúttleg með krumma
Nú 1.245 kr. Áður 2.490 kr.

6-10
ÁRA

Náttföt - “láttu draumana rætast”
Nú 2.090 kr. Áður 4.180 kr.

OKKAR STÆRSTA ÚTSALA FRÁ UPPHAFI

SENDUM FRÍTT ÚR VEFVERSLUN

LAUGAVEGI 176 | GLERÁRTORGI | KRINGLAN | LINDESIGN.IS

menning
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Svona andrúmsloft
væri ekki hægt að
skapa í Reykjavík

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði hefst í dag og
listrænn stjórnandi hátíðarinnar Gunnsteinn Ólafsson segir að andrúmsloftið á
þessari söngelsku hátíð sé engu líkt.
Magnús
Guðmundsson

Þ

magnus@frettabladid.is

jóðlagahátíðin á Siglufirði hefst í dag og
stendur fram á sunnudag. Að vanda verður
íslensk tónlist í öndvegi í bland við erlenda
og einkar forvitnilega tónlist víða
að úr veröldinni. Ástarkvæði og
ástarsöngvar í sinni fjölbreyttustu mynd eru þema hátíðarinnar
að þessu sinni og að vanda er það
Gunnsteinn Ólafsson sem er listrænn stjórnandi hátíðíðarinnar.

Fyrir alla fjölskylduna
Gunnsteinn hefur leitt hátíðina frá
upphafi en hann segist þó vonast
eftir því að yngra fólk taki senn
við kyndlinum. „Ég fór bara af
stað með þetta því það var enginn
annar, en núna er komið margt
ungt og áhugasamt fólki og ég er
viss um að það fer að styttast í það
að einhverjir ungir og hugmyndaríkir athafnalistamenn vilji taka
svona hátíð að sér. Það væri mér
mikið gleðiefni ef ungt fólk sæi
hag sinn í því að taka svona hátíð
að sér því með nýju blóði koma
nýjar hugmyndir.
En hátíðin er að hefjast og fólk
streymir að. Það er alveg sérstaklega söngelskt og skemmtilegt
fólk sem við fáum hérna til okkar
og það eru margir sem taka alla
hátíðina en svo eru aðrir sem
kaupa til að mynda dagpassa og
svo er ókeypis fyrir börn tólf ára
og yngri. Þannig að þetta er alltaf
mikil fjölskyldugleði.

Áhugi og fjölbreytni
Núna er hátíðin að byrja og þetta
eru um tuttugu tónleikar á fimm
dögum. Þemað er ástarsöngvar og
kvæði og flytjendur svona sveigja
efnisskrána soldið að því án þess
þó að það sé bindandi. Við erum
með listamenn mjög víða að og í
ár erum við m.a. með íslenska tónlistarmenn sem búa á Spáni, Arnald Arnaldsson gítarleikara sem
verður bæði með tónleika og námskeið, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir
og eiginmaður hennar Francisco
Javier verða með tónlist frá Spáni
og fyrirlestra í þjóðlagaakademíunni. Akademían verður reyndar á
ensku að þessu sinni fyrir erlenda
gesti sem vilja kynna sér íslensk
þjóðlög. En það hefur verið stöðug
aukning á erlendum gestum og mér
finnst ég aldrei hafa fundið fyrir
eins miklum áhuga að utan og einmitt núna. Áhuginn er gríðarlegur.
En fjölbreytnin í dagskránni er
líka mikil. Á meðal flytjenda má
nefna Gretu Salóme, Báru Grímsdóttur og Chris Foster, Þórunni
Pétursdóttur. Einnig verða ný verk
frumflutt eftir eftir Guðrúnu Ingimundardóttur og Gísla J. Grétarsson. Jóhanna Þórhallsdóttir syngur
ástarsöngva Megasar ásamt hljómsveit og Ágústa Sigrún Ágústsdóttir
syngur lög af diski sínum Stjörnubjart með hljómsveitinni Andakt.
Á hátíðina koma einnig fjölmargir
ungir tónlistarmenn frá meginlandi Evrópu, Norðurlöndunum
og Bandaríkjunum og flytja gestum
tónlist í samvinnu við íslenska tónlistarmenn. Norski fiðlusnillingurinn Ragnar Heyerdahl leikur sína
eigin tónlist og á lokatónleikum
hátíðarinnar flytur Sinfóníu-
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ENDURNÝJAÐU RÚMIÐ!
Frábært tækifæri til að
endurnýja í gestaherberginu
og/eða í sumarbústaðnum.

Komdu og kíktu á úrvalið!

H E I L S U R Ú M

Gunnsteinn Ólafsson, listrænn stjórnandi þjóðlagahátíðarinnar, fyrir framan Þjóðlagasetrið á Siglufirði sem er tíu ára í ár.

hljómsveit unga fólksins 1. sinfóníu
Mahlers auk Íslenskrar svítu eftir
Mist Þorkelsdóttur. En það leynir
sér að minnsta kosti ekki að fjölbreytnin er mikil og allir ættu að
geta fundið margt við sitt hæfi.“

Heiðríkja og ró
Þrátt fyrir þessa miklu og fjölbreyttu dagskrá segir Gunnsteinn
að það sé lítið um að tónleikar
skarist á hátíðinni. „Ég tók þá stefnu
strax að hafa tónleikana klukkustundar langa því það er lengd sem
gengur fyrir þá sem eru með börn.
Þetta konsept virkaði strax ákaflega
vel og við getum verið með þrenna
tónleika á hverju kvöldi, klukkan
átta, hálf tíu og ellefu og fólk finnur
ekki fyrir þessu. Það labba allir á
milli tónleikastaða og þetta hljómar kannski eins og herfilegt mont
en þegar maður sér fólk á þessari
göngu á milli staða þá sér maður
hvað öllum líður vel því það hvílir
svo mikil ró yfir því og það er svo
mikil heiðríkja yfir þessu öllu. Þetta
hef ég hvergi séð annars staðar og
það er algjörlega einstök stemming
sem myndast við þetta í þessum fallegu kvöldstillum hérna á Siglufirði.
Svona andrúmsloft væri ekki hægt
að skapa í Reykjavík.“
Mahler og landsliðið
Það kemur kannski einhverjum
á óvart að sjá að á dagskránni er
flutningur á fyrstu sinfóníu Mahlers

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Francisco Javier taka þátt í hátíðinni.

en Gunnsteinn segir að hún sé í
raun þrungin af þjóðlagatónlist.
„Mahler var gyðingur og inn í sína
fyrstu sinfóníu setti hann heilmikið
af klezmer-tónlist sem er þjóðlagatónlist gyðinga. Þriðji þátturinn er
þjóðlagið Meistari Jakob sem hann
snýr í moll og vinnur út frá þjóðlaginu. Þannig að þessi sinfónía á
gjörsamlega heima á hátíðinni.
Þjóðlagatónlistar gætir einmitt
víðar en fólk gerir sér grein fyrir.
Bartok til að mynda sem hafði
gríðarleg áhrif á tónlist tuttugustu
aldar, sækir allt sitt í ungversku

þjóðlögin. Grieg hefði aldrei orðið
það sem hann varð ef ekki hefði
verið fyrir norsku þjóðlögin og svo
framvegis.
En tónlistin er þannig að hún
finnur sér farveg. Núna syngja
stuðningsmenn landsliðsins Ég
er kominn heim en það er upprunalega ungverskt óperettulag en
þetta er orðið að þjóðlagi á Íslandi.
Þetta er ekta þjóðlag vegna þess að
almenningur á Íslandi hefur engan
áhuga á því eftir hvern lagið er. Fólk
bara syngur lagið af lífi og sál og
svona verða þjóðlög til.“

0% ILMEFNI
0% LITAREFNI
Þróað sérstaklega
fyrir viðkvæma húð
í samvinnu við
dönsku astma og
ofnæmissamtökin

NEUTRAL FLJÓTANDI ÞVOTTAEFNI LEYSAST HRAÐAR
UPP OG GEFA BETRI VIRKNI ÞEGAR ÞVEGIÐ ER VIÐ
LÁGAN HITA EÐA Á HRAÐÞVOTTASTILLINGUM

1–2
tappar

Notaðu 1–2 tappa af Neutral í þvottahólfið eftir
því hversu óhreinn þvotturinn er.

SÉRSTAKLEGA ÞRÓAÐ FYRIR

VIÐKVÆMA HÚÐ
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Alexander
Skarsgaard

Frá leikstjóranum Steven Spielberg
Stórkostleg ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna
Miðasala og nánari upplýsingar

Mark Rylance
Ruby Barnhill
Ólafur Darri

Margot
Robbie

MIÐVIKUDAGUR

Samuel L.
Jackson

Christoph
Waltz

FORSÝND

“E.T. fyrir nýja kynslóð”

 
THE TELEGRAPH

VARIETY

71%

7.2

FRÍTT
INN
Í beinni

ANDRE RIUE
23. júlí í Háskólabíói


VARIETY

FORELDRABÍÓ

MIKE AND DAVE
Á FÖSTUDAGINN KL. 12 Í SMÁRABÍÓI

- ROGEREBERT.COM

LAUGARÁSBÍÓ

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

Sýnd með íslensku og ensku tali
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

- EMPIRE

Sýningartímar

MIKE AND DAVE

5:50, 8, 10:10

INDEPENDENCE DAY 2

5, 8, 10:30

LEITIN AÐ DÓRU ÍSL.TAL

3:50, 5:50

CENTRAL INTELLIGENCE

10:30

WARCRAFT 2D

8

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL

3:50

THE BFG
KL. 3 - 5:30 - 8
KL. 3 - 5:30 - 8
THE BFG VIP
KL. 9
THE LEGEND OF TARZAN 3D
KL. 10:30
THE LEGEND OF TARZAN 2D
THE LEGEND OF TARZAN 2D VIP KL. 10:30
KL. 8 - 10:30
ME BEFORE YOU
FINDING DORY ENSKTTAL 2D KL. 3:20 - 5:40 - 6:40 - 8 - 10:30
KL. 3:20 - 5:40
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
KL. 4:20
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 3D
KL. 8 - 10:40
THE CONJURING 2
KL. 3 - 5:30
TMNT 2 2D
AKUREYRI

THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
ME BEFORE YOU
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
FINDING DORY ENSKTTAL 2D

KL. 5:30 - 8
KL. 10:30
KL. 10:30
KL. 5:40
KL. 8

THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
THE LEGEND OF TARZAN 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
CENTRAL INTELLIGENCE
THE CONJURING 2
THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
ME BEFORE YOU
FINDING DORY ENSKTTAL 2D
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D
THE BFG
THE LEGEND OF TARZAN 3D
CENTRAL INTELLIGENCE
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D

KL. 5:30
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 7:40 - 10:20

NÚMERUÐ SÆTI


TIME OUT LONDON

KL. 5:40 - 8 - 10:30

EMILIA C
CLARKE
SAM C
CLAFLIN

KL. 8:10 - 10:40
KL. 5:40 - 8
KL. 10:20
KL. 5:40
KL. 5:30 - 8 - 10:30


CINEMABLEND

Þorir þú?

KL. 8
KL. 10:30

KL. 5:40

Sýningar
Hvað? Íslenska teiknibókin
Hvenær? 10.00
Hvar? Flói, Hörpu
Íslenska teiknibókin er unnin af fjórum óþekktum listamönnum á tímabilinu 1330-1500 og er einstæð meðal
íslenskra miðaldahandrita og ein af
fáum fyrirmyndabókum sem varðveist hafa í Vestur-Evrópu. Sýning er á
öllum fyrirmyndum bókarinnar með
útskýringum auk eftirgerða á skinn
af nokkrum blöðum handritsins.
Sýningarstjóri er Guðbjörg Kristjánsdóttir listfræðingur en hún hefur
rannsakað verkið um áratugaskeið.
Miðaverð er 1.500 krónur.

Hátíðir
Hvað? Eistnaflug
Hvenær? 12.00
Hvar? Neskaupstað
Hin árlega tónlistarhátíð Eistnaflug
fer fram í Neskaupstað til 9. júlí næstkomandi. Fjórir dagar af gleði, hamingju, rokki og róli! Miðaverð er 2.800
til 20.000 krónur og hægt er að nálgast
miða og frekari upplýsingar á tix.is.

Mættu og taktu númer

KL. 10:30

2010 og skipuð þeim Hauki Gröndal á klarínett, Ásgeiri Ásgeirssyni
á tamboura, bouzouki og saz baaglama, Þorgrími Jónssyni á rafbassa
og Erik Qvick á trommur. Miðaverð er 3.000 krónur.

6. júlí 2015

Hvað? Laser life á Blind
Hvenær? 12.00
Hvar? Tónlistarmiðstöð Austurlands,
Eskifirði

FRÁBÆR RÓMANTÍSK MYND

KL. 5:30 - 8

KEFLAVÍK

hvar@frettablaðið.is

Tónlist

KL. 5:30 - 8 - 10:20

KRINGLUNNI

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Miðvikudagur

Hvað? Þjóðlagahátíðin á Siglufirði
Hvenær? 19.30
Hvar? Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar, Norðurgötu 1
Hin árlega þjóðlagahátíð á Siglufirði stendur yfir til sunnudags.
Auk tónleika er boðið upp á
fjölmörg námskeið bæði í tónlist og handverki, gömlu og nýju.
Börnum þátttakenda er boðið upp
á ókeypis námskeið í leiklist og
tónlist. Hjónaskírteini á alla viðburði kostar 21.500 krónur, miði á
alla viðburði hátíðarinnar kostar
14.500, aðgangseyrir á námskeið er
5.000 krónur og miði á Þjóðlagaakademíuna kostar 14.500 krónur.


NEW YORK TIMES

7.1


E.W.

Ljósmyndun
Svavar Knútur er á ferð um landið ásamt Kristjönu Stefáns. Þau leika á tónleikum í Sauðárkrókskirkju í dag. Fréttablaðið/GVA

Hádegistónleikaröðin Blind fer
fram í Tónlistarmiðstöðinni á
Austurlandi í sumar. Gestir tónleikanna upplifa þá með bundið
fyrir augun. Upplifunin er sérstök
og segja má að nýir heimar opnist
fyrir gestum þegar listarinnar er
notið á þennan hátt. Dagskráin
er glæsileg og í dag verður raftónlistarverkefnið Laser life á
svæðinu. Guðjón Birgir Jóhannsson sér um að hljóðheimurinn
verði einstakur. Miðaverð á staka
tónleika er 2.000 krónur og miði
á alla tónleikana kostar 6.500
krónur.
Hvað? Reykjavík Classics
Hvenær? 12.30
Hvar? Eldborg, Hörpu
Ný tónleikaröð í Hörpu sem
miðast við að uppfylla vaxandi
þörf fyrir menningartengda
afþreyingu meðal erlendra ferðamanna sérstaklega þeirra sem
vilja hlýða á klassíska tónlist.
Á efnisskránni verða klassísk
meistaraverk en listrænn stjórnandi er Nína Margrét Grímsdóttir píanóleikari. Miðaverð er
3.500 krónur.
Hvað? Sumartónleikaröð Kristjönu
Stefáns og Svavars Knúts
Hvenær? 20.00
Hvar? Sauðárkrókskirkja, Sauðárkróki
Vinirnir og söngvaskáldin Svavar
Knútur og Kristjana Stefáns koma
aftur saman á sinni árlegu sumartónleikaferð. Í kvöld verða þau í

Ýmsar áhugaverðar sýningar og tónleikar eru í Hörpu þessa dagana. Fréttablaðið/GVA

Sauðárkrókskirkju á Sauðárkróki
og flytja fjölbreytta dagskrá dúetta,
allt frá Abba til Dolly Parton
með viðkomu hjá The Righteous
Brothers og Páli Ísólfssyni auk
frumsaminna laga og hinna ýmsu
gleði- og tregabomba, ljóðalesturs
og gamansagna. Miðaverð er 3.500
krónur.
Hvað? Caterpillarmen & Óregla
Hvenær? 20.00
Hvar? Húrra
Hljómsveitirnar Caterpillarmen og
Óregla koma fram á Húrra í kvöld.
Miðaverð er 1.000 krónur.

Uppistand
Hvað? The Minority Report
Hvenær? 21.00
Hvar? Gaukurinn
Uppistandssýning á ensku. Fram
koma þau Bylgja Babýlons og Jona
than Duffy. Miðaverð er 2.000
krónur.
Hvað? Skuggamyndir frá Býsans
Hvenær? 20.30
Hvar? Seyðisfjarðarkirkja, Seyðisfirði
Hljómsveitin Skuggamyndir spilar
þjóðlagatónlist frá Balkanskaganum. Sveitin var stofnuð árið

Hvað? Bowie – The Session
Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Hörpu
Ljósmyndasýningin Bowie – The Session eftir ljósmyndarann Gavin Evans
stendur nú yfir á 4. hæð Esju í Hörpu.
Gavin hefur myndað fjölda þekktra
andlita á ferlinum. Sýningin var
opnuð fyrst í febrúar í Berlín og mun
ferðast vítt og breitt um heiminn á
árinu. Miðaverð er 1.500 krónur.
Hvað? Þögul leiftur – ljósmyndasýning
Vesturfarasetursins
Hvenær? 11.00
Hvar? Esja, Hörpu
Ljósmyndasýningin Þögul leiftur
stendur nú yfir á þriðju hæð Esju
í Hörpu. Á sýningunni eru nærri
400 ljósmyndir af íslenskum landnemum eftir Nelson Gerrard. Flestar myndirnar eru teknar af Íslendingum eða afkomendum þeirra og
sýna ljósmyndirnar vel verklag við
ljósmyndun á þessum tíma og ýmsa
áhugaverða hluti og muni sem fólk
átti til. Miðaverð er 1.500 krónur.

Uppákomur
Hvað? Prjónakaffi
Hvað? Grettir kraftmikil leiksýning á
ensku
Hvenær? 20.00
Hvar? Edinborgarhúsið Ísafirði
Alla miðvikudaga í sumar sýnir
Kómedíuleikhúsið einleikinn
Gretti á ensku. Sýnt er alla miðvikudaga klukkan átta í Edinborgarhúsinu. Miðar fást hjá Vesturferðum Edinborg og í leikhúsinu
hálftíma fyrir sýningu.
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ENDURNÝJAÐU RÚMIÐ!
Frábært tækifæri til að
endurnýja í gestaherberginu
og/eða í sumarbústaðnum

ROYAL CORINNA (153x200 cm)

ROYAL AVIANA (153x200 cm)

Fullt verð 124.696 kr.

TILBOÐ 99.429 kr.

Fullt verð 164.400 kr.

TILBOÐ 123.300 kr.

ROYAL LAYLA PLUSH (153x200 cm)
Fullt verð 174.180 kr.

TILBOÐ 139.334 kr.
ARGH!!! 040716

Allt að 12 mánaða
vaxtalausar greiðslur *
á meðan birgðir endast,
frá stærð 153x200 og upp.

COMO HÆGINDASTÓLL
Vandaður og nettur hægindastóll
með fótaskemil og hallandi baki.
Klæddur micro-fiber áklæði
og fæst í þremur litum.

SILVIA

hægindastóll

Verð 43.500 kr.

TILBOÐ 34.800 kr.

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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MIÐVIKUDAGUR

Miðvikudagur

BESTI VINUR MANNSINS

Stórskemmtilegir þættir þar sem við fáum að kynnast þeim
hundategundum sem til eru á landinu, heyrum um uppruna
þeirra og fylgjumst með hundum í þeim aðstæðum sem þeir
eru ræktaðir til. Þáttastjórnandi er Daníel Örn Hinriksson.

FRÁBÆR
MIÐVIKUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

MISTRESSES

Fjórða þáttaserían af þessum
stórskemmtilegu bandarísku
þáttum um fjórar vinkonur og
samskipti þeirra við hitt kynið.

BONES

Dr. Temperance Brennan
réttarmeinafræðingur er kölluð
til ráðgjafar í allra flóknustu
morðmálunum. Stórskemmtilegur og spennandi þáttur.

ORANGE IS
THE NEW BLACK

Fjórða serían um Piper Chapman
sem lendir í fangelsi fyrir glæp
sem hún framdi fyrir mörgum
árum. Frábærir og geysilega
vinsælir verðlaunaþættir.

ARÖÐIN
ÖLL ÞÁTT FRELSI
2
Ð
ER Á STÖ

YOU´RE THE WORST

Hressilegir gamanþættir um tvo
einstaklinga sem virðast hafa
hitt sálufélaga sína en tíminn
leiðir í ljós hvort samband þeirra
gengur upp.

MAN OF STEEL

Stórmynd um ungan mann
með ofurkrafta sem kom frá
framandi plánetu sem ungabarn og ólst upp á sveitabæ.

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Teen Titans Go
07.50 The Middle
08.15 Mindy Project
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.20 Logi í beinni
11.10 Anger Management
11.30 Dallas
12.10 Catastrophe
12.35 Nágrannar
13.00 Feðgar á ferð Frábærir
þættir þar sem feðgarnir Magnús
Hlynur og Fannar Freyr ferðast
um landið sunnanvert og taka
hús á skemmtilegu fólki sem á
það sameiginlegt að hafa einstaklega jákvæða sýn á lífið. Eins og
þeim einum er lagið ná feðgarnir
alltaf að líta á björtu hliðarnar og
hafa sérstaka hæfileika til þess að
draga það besta fram úr hversdagsleikanum.
13.25 Matargleði Evu
13.50 Hart of Dixie
14.35 Mayday. Disasters V
 andaðir og afar áhrifamiklir heimildarþættir sem fjalla um flugslys,
flugrán, sprengjuhótanir um borð
í vélum og aðrar hættur sem hafa
komið upp í háloftunum.
15.25 Hollywood Hillbillies
15.50 Baby Daddy
16.15 Ground Floor
16.45 Jonah. From Tonga
Skemmtilegir og öðruvísi ástralskir
gamanþættir um Jonah frá Tonga
sem er uppreisnargjarn 14 ára
skóladrengur.
17.15 Teen Titans Go
17.40 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Íþróttir
19.10 Víkingalottó
19.15 Friends Ross er að skipuleggja óvænt skemmtiatriði fyrir
brúðkaupið, en ekki er víst að allir
verði jafn hrifnir og hann. Joey er
himinlifandi þegar Dr. Drake á að
vakna úr dáinu í þáttunum Days of
Our Lives. Gestaleikari þáttarins er
engin önnur en Susan Sarandon.
19.35 Mom
20.00 Besti vinur mannsins
20.25 Mistresses Fjórða syrpan
af þessum bandarísku þáttum
um fjórar vinkonur og samskipti
þeirra við karlmenn. Þættirnir
eru byggðir á samnefndri breskri
þáttaröð.
21.10 Bones
21.55 Orange is the New Black
22.50 You're The Worst
23.15 Real Time with Bill Maher
 immta
00.15 Person of Interest F
þáttaröðin um fyrrverandi leigumorðingja hjá CIA og dularfullan
vísindamann sem leiða saman
hesta sína með það að markmiði
að koma í veg fyrir glæpi í New
York-fylki.
01.00 Containment
01.45 Lucifer
02.30 Rita
03.15 Rita
04.00 Rita
04.45 Louie

17.50 Raising Hope
18.15 The Big Bang Theory
18.35 Modern Family
19.00 Fóstbræður
19.25 Entourage
19.50 Næturvaktin
20.20 Óupplýst lögreglumál
20.40 Legends of Tomorrow
21.25 Salem
22.15 The Vampire Diaries
23.00 Burn Notice
23.45 Legit
00.05 Fóstbræður
00.35 Entourage
01.00 Næturvaktin
01.25 Óupplýst lögreglumál
01.45 Legends of Tomorrow
02.30 Salem
03.15 Tónlist

12.10 Still Alice Stjörnum hlaðin
mynd um Alice Howland sem er
mikils metinn prófessor í málvísindum sem nýtur lífsins í botn
ásamt eiginmanni sínum John og
börnum. Dag einn greinist hún
með Alzheimer og Alice og fjölskylda hennar ákveða að reyna að
taka þessum örlögum af æðruleysi, en sjúkdómurinn tekur
völdin á ógnarhraða og brátt er
Alice einungis skugginn af þeirri
lífsglöðu og snjöllu persónu sem
hún var. Julianne More hlaut öll
helstu verðlaun fyrir leik sinn í
myndinni og þar á meðal Óskarinn,
Bafta-verðlaunin o.fl.
13.50 Longest Week
15.20 Yes Man G
 amanmynd sem
fjallar um Carl Allen sem finnst líf
sitt standa í stað. Hann ákveður
því að skrá sig á sjálfshjálparnámskeið og lærir að segja já við
öllu. Hann uppgötvar þó fljótt að
vilji hans til að taka á móti hverju
einasta tækifæri í lífinu með
opnum örmum gæti verið of mikið
af hinu góða.
17.05 Still Alice
18.45 Longest Week
20.15 Yes Man
22.00 Man of Steel
00.25 The Food Guide To Love
02.00 Dark Tide
03.50 Man of Steel

sport
08.15 Sumarmessan
09.20 Borgunarbikar karla
11.10 Borgunarbikar karla
12.55 Borgunarbikarmörkin
14.00 Wimbledon Tennis
17.55 Formúla 1 - Keppni
22.00 Sumarmessan
22.35 Formúla E - Beijing
00.10 Borgunarbikarmörkin
01.15 Premier League World
01.45 Sumarmessan

LEGENDS OF TOMORROW

Sjóðheitir nýir þættir frá Warner
um tímaflakkarann Rip Hunter
sem safnar saman hópi ofurhuga og skúrka sem eiga að
koma í veg fyrir endalok heimsins eins og við þekkjum hann.

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

Stöð 2

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveins
07.49 Lalli
07.55 UKI
08.00 Kalli á þakinu
08.25 Latibær
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Ofurhundurinn Krypto
09.25 Strumparnir
09.47 Stóri og litli
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.47 Víkingurinn Viggó
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveins
11.49 Lalli
11.55 UKI
12.00 Kalli á þakinu
12.22 Latibær
12.45 Hvellur keppnisbíll
13.00 Ofurhundurinn Krypto
13.25 Strumparnir
13.47 Stóri og litli
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
14.47 Víkingurinn Viggó
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveins
15.49 Lalli
15.55 UKI
16.00 Kalli á þakinu
16.22 Latibær 3
16.45 Hvellur keppnisbíll
17.00 Ofurhundurinn Krypto
17.25 Strumparnir
17.47 Stóri og litli
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
18.47 Víkingurinn Viggó
19.00 Ástríkur og víkingarnir

Svampur Sveinsson
kl. 07.24, 11.24 og 15.24

golfStöðin
08.00 Bridgestone Invitational
14.00 Golfing World
14.50 Bridgestone Invitational
19.50 PGA Tour - Highlights
20.45 Golfing World
21.35 Cambria Portland Classic

RúV
13.30 EM í frjálsum íþróttum
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 KrakkaRÚV
18.11 Fínni kostur
18.32 Gló magnaða
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Íslendingar
20.30 Veröld Ginu
21.00 Lukka
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Popp- og rokksaga Íslands
23.20 Doll og Em
23.45 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
00.35 The People v. O.J. Simpson.
American Crime Story
01.20 Satisfaction
02.05 Rosewood
02.50 Minority Report
03.35 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
04.15 The Late Late Show with
James Corden
04.55 Pepsi MAX tónlist
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rules of Engagement
08.20 Dr. Phil
09.00 America's Next Top Model
09.45 Hotel Hell
10.30 Pepsi MAX tónlist
12.00 The Biggest Loser - Ísland
13.40 Dr. Phil
14.20 Crazy Ex-Girlfriend
15.05 90210
15.50 Black-ish
16.35 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
17.15 The Late Late Show with
James Corden
18.00 EM 2016 svítan. Portúgal Wales
18.50 Portúgal - Wales BEINT
21.30 EM 2016 á 30 mínútum
22.05 Satisfaction
22.50 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
23.30 The Late Late Show with
James Corden

Útvarp
365.is

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

| International Champions Cup
Bestu fótboltalið í heimi - International Champions Cup mótið fer fram dagana 22. júlí til 13. ágúst í Bandaríkjunum, Ástralíu og í Kína. Öll bestu knattspyrnulið heims spila sín á milli
og hita upp fyrir komandi tímabil.

| Pepsídeildin
Beinar útsendingar frá Pepsídeild kvenna
Spennan magnast í Pepsídeildinni. Hvaða lið mun enda á toppnum?

| Pepsímörk karla og kvenna 2016
Farið verður yﬁr umdeildustu atvikin, dómana og ﬂottustu mörkin
Höddi Magg, Helena Ólafsdóttir og fótboltasérfræðingar gera upp allt það markverðasta.

| Wimbledon
Beinar útsendingar
Stöð 2 Sport sýnir beint frá elsta og virtasta tennismóti heims, Wimbledon.

| Formúla 1
Enn meiri spenna og hraði. Enginn má gera mistök!
Rúnar Jónsson og Kristján Einar Kristjánsson leiða okkur í gegnum spennandi keppni.

| UFC 200
Cormier vs. Jones 2
Hádrama og harka!

| Sumarmessan
Ekki missa af öllu því helsta í fótboltanum!
Klukkan 22:00

| Borgunarbikarinn
Úrslitin ráðast í beinni útsendingu
Hvert fer bikarinn?

| UFC
Beinar útsendingar
Hver lemur hvern....

Í JÚLÍ
Það er ótrúlegur mánuður framundan í júlí á Stöð 2 Sport og við færum þér allt það besta beint heim í stofu!
Formúla 1 - Sumarmessan - Pepsídeildin - Wimbledon - UFC - International Champions Cup - Inkasso deildin
og svo miklu meira til.

Lífið
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l Bærinn skreyttur, kassabílarallí,
hluti af Vestfjarðavíkingnum fer
fram í bænum.
l Einar Mikael með töfrabrögð,
Steinar tekur lagið og hljómsveitin Goðsögn verður með
ball.
l Margs konar sýningar á m.a.
ljósmyndum, myndlist og handverki.
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Tími bæjarhátíða

Heim í
Búðardal

Fjölskylduhátíð í Búðardal. Líf og
fjör fyrir vestan.

L í f ið ∙ F R É T T A B L A ðið

Júlí er tími bæjarhátíða. Fyrir utan verslunarmannahelgina er fjöldinn allur af hátíðum í mánuðinum hverja einustu helgi. Sumar þeirra
eru örsmáar þar sem litlir bæir taka sig saman og halda skemmtanir
á meðan aðrar draga að fjöldann allan af fólki alls staðar að.
Stefán þór
Hjartarson

stefanthor@frettabladid.is

B

æjarhátíðir eru kannski ekki
glænýtt form af mannfögnuðum en virðast þó vera að
verða algengari með ári hverju og
stöðugt virðist bætast í flóruna. Bara
núna í júlí eru yfir 20 hátíðir að
verslunarmannahelginni
undanskilinni. Kristín
Einarsdóttir, aðjunkt
í þjóðfræði, segir
þetta um hátíðirnar:

„Þegar Íslendingar fóru fyrst að
flytja í bæinn fórum við að halda
átthagamót. Hér voru átthagafélög
úti um allt – en svo datt það úr tísku.
En þá komu ættarmót – fyrir svona
1970 vissi enginn hvað ættarmót
var. Svo núna eru ættarmót, eins og
átthagafélögin, svolítið að detta úr
tísku. Núna allt í einu spretta upp
þessar bæjarhátíðir hér og þar um
landið. Ég held að þær séu mögulega að koma í staðinn fyrir þessa

ættarmótaflensu sem var hér úti um
allt. Við erum mögulega á leiðinni
að sætta okkur við að við erum þéttbýlisþjóðfélag og núna höldum við
hátíðirnar okkar í þéttbýlinu.“

Þjóðlagahátíð

Á Siglufirði verður þjó
ðlagatónlist gert hátt undir höfði
. Hvað er
í boði?

l Þjóðlagatónlist héð
an og þaðan
úr heiminum.
l Greta Salóme og hljó
msveit
flytja þjóðlög.
l Alls kyns námskeið
(t.d. gítarnámskeið, vísnanámske
ið o.fl.)

LungA
Miðaldadagar
að Gásum

Það verður hægt að fara aftur til
miðalda að Gásum í Eyjafirði, en
þar er eini verslunarstaðurinn frá
miðöldum hér á landi.
l Miðaldahandverk og -fatnaður.
l Fótbolti, bogfimi og leikir með
miðalda „tvisti“.

Á góðri stund i
í Grundarfirð

l Söngur og matur frá, þú giskaðir
rétt, miðöldum.

uð
lduhátíð hugs
Vinaleg fjölsky
að
en
ga
in
fyrir Grundfirð stir og
u ge
sjálfsögðu er
omnir.
gangandi velk

Eistnaflug

Þungarokkshá
tíðin Eistnaflu
g er ekkert bara þung
arokks því þa
rna er alls
konar tónlist
í boði fyrir ná
nast alla.
l Meshuggah
, Opeth, Dimm
a og fleiri
rokkbönd í að
alhlutverkum
.
l Uppistand
með Andra Ív
ar
s,
Páll
Óskar spilar og
alls konar í ga
ngi.
l Bannað að
vera fáviti.

num
l Hverfum í bæ
ls
skipt upp og al
þar
r
ni
pp
ke
r
kona
á milli.

ins,
l Sigga Beinte
Alda
Regína Ósk og
al
eð
m
u
er
Dís
a.
skemmtikraft
ur
l Stórdansleik
með Sálinni.

Þarf að hafa meðferðis

l Tjald eða vilyrði um
gistingu
hjá heimafólki.

l Súpuskeið til að sm
akka fiskiog kjötsúpur sem eru
oft í boði.
l Ballföt og vera við
búin því að
fara á sveitaball.

Þjóðlagahátíð á Siglufirði
6. – 10. júlí
Eistnaflug
6. – 9. júlí
Sæluhelgin (Suðureyri)
7. – 10. júlí
Fjölskylduhátíð í Hrísey
8. – 10. júlí

yðisfirði með
Listahátíð á Se
tónleikaog
listasmiðjum
r verið
fu
he
m
se
á
kr
dags
10 ár.
n
ði
tli
as
haldin síð
sem starfa frá
l Listasmiðjur
afraksturinn
og
þriðjudegi
lgina.
er sýndur um he
Fufanu,
l Tónleikar með
oman og
W
an
m
Hu
GKR,
böndum.
um
sk
fleiri íslen
sýningar.
l Alls kyns lista

Franskir dagar
á Fáskrúðsfirði
Hátíð með frönsku ívafi þar sem
haldið er upp á franska sögu
Fáskrúðsfjarðar en þar stoppuðu
franskir sjómenn oft við fyrr á
öldum.

l Götumarkaður, blindandi tónleikar, Tour de Fáskrúðsfjörður og
göngur.

l Sirkusnámskeið og flugeldasýning.
l Tónleikar, ball með Eyþóri Inga og
vínylplötukvöld.

:

l Börnin, ef þetta er
fjölskylduhátíð, annars
þarf að
muna eftir að fá pö
ssun.
l Viljann til að læra
nýja hluti því
að oft eru í boði ná
mskeið eða
kennsla í handverki
.

Heim í Búðardal
8. – 10. júlí
Gullhringurinn
(hjólakeppni á Laugarvatni)
9. júlí
LungA
10. – 17. júlí

Hjóladagar á Akureyri
14. – 19. júlí
Hlaupahátíð á Vestfjörðum
15. – 17. júlí
Miðaldadagar að Gásum
15. – 17. júlí
Félagsmót Storms (Þingeyri og Dýraf.)
15. – 17. júlí

Stefnumót við Múlatorg (Selfossi)
16. – 17. júlí
Gönguvika á Akureyri
18. – 24. júlí
Á góðri stund í Grundarfirði
21. – 24. júlí
Franskir dagar á Fáskrúðsfirði
21. – 24. júlí

Reykhóladagar
21. – 24. júlí
Smiðjuhátíð (Seyðisfirði)
22. – 24. júlí
Mærudagar á Húsavík
22. – 23. júlí

© Inter IKEA Systems B.V. 2016

Verslun opin

11-21

alla daga - Veitingastaður opinn 9:30-20:30 - www.IKEA.is
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Ættarmót allra Íslendinga
Líkt og farið er yfir á blaðsíðunni hér
fyrir framan úir og grúir af alls kyns
bæjarhátíðum vítt og breitt um landið í sumar. Ein af þeim hátíðum sem
haldnar eru árlega er Fiskidagurinn
mikli á Dalvík sem fer fram þann
6. ágúst næstkomandi en órjúfanlegur hluti af þeim hátíðarhöldum
er ekki bara að skella í sig fiskisúpu
heldur einnig tónleikaveisla á hafnarsvæðinu auk flugeldasýningar.
Mikil fjöldi fólks hefur sótt hátíðina heim og segir Friðrik Ómar hjá
Rigg viðburðum því töluverða pressu
vera á því að tónleikarnir séu hinir

glæsilegustu og eitthvað fyrir alla að
sjá.
„Þetta er bara stórt ættarmót sem
öllum Íslendingum er boðið á. Það er
enginn aðgangseyrir nema bara það
að ganga vel um og þetta hefur alltaf
tekist frábærlega,“ segir Friðrik hress
og kátur.
Í ár verður öllu til tjaldað og lofar
Friðrik góðu stuði en í ár koma fram
Eyþór Ingi, Friðrik Ómar, Matti Matt,
Dagur Sigurðsson, Gissur Páll, Helena
Eyjólfs, Hulda Björk, Jóhanna Guðrún, KK, Laddi, Magni, Regína, Salka
Sól, Selma Björns, BMX, Karlakór

Dalvíkur, Kvennakórinn Salka ásamt
hljómsveit Rigg viðburða. Er þetta
í fjórða skiptið sem viðburðafyrirtækið efnir til stórtónleika í samstarfi
við Fiskidaginn og Samherja.
Íslendingar eru auðvitað oft og
tíðum talsvert uppteknir af veðrinu
og segist Friðrik sjálfur búast við góðu
veðri fyrir hátíðarhöldin, undanfarin
ár hafi gefið tilefni til þess. „Það er alltaf gott veður á Fiskideginum mikla og
ég er ekkert að djóka með það.“
Nánar er hægt að kynna sér hátíðina á vefsíðu Fiskidagsins mikla.
– gló

NÝTT

Friðrik Ómar segir mikið stuð og stemningu hafa verið á tónleikunum í fyrra. Mynd/Rigg

FÖSTUDAG KL. 19:55

Eru Taylor og
alvöru par?

SPURNINGAÞÁTTUR UM POPPTÓNLIST

NETTIR KETTIR
Á föstudag hefur nýr og ferskur spurningaþáttur um popptónlist göngu sína á Stöð 2. Þáttastjórnandi er enginn annar
en Hreimur Heimisson og mun hann fá til sín íslenskt tónlistarfólk og spyrja þau spjörunum úr um allt milli himins
og jarðar úr tónlistarheiminum.

365.is Sími 1817

Taylor Swift var ekki lengi að jafna
sig eftir sambandsslitin við Calvin
Harris. Hún sést sjaldan ein og er
það leikarinn Tom Hiddleston sem
iðulega töltir á eftir henni. Aðdáendur eru farnir að hallast að því að
hér séu brögð í tafli.
Poppprinsessan eina sanna Taylor Swift hefur enn og aftur eignað
sér forsíður slúðurmiðla um heim
allan. Þykir mörgum ærin ástæða
til, en söngkonan virðist hafa slegið
sér upp með stórleikaranum Tom
Hiddleston, aðeins augnabliki eftir
að hún sleit sambandinu við Calvin
Harris.
Hafa meintar turtildúfur, Taylor og Tom, sést nánast úti um allt
undanfarinn mánuð eða svo. Eru
aðdáendur söngkonunnar sumir
hverjir farnir að efast um að sambandið sé raunverulegt og býsna
margir stokknir á ákveðinn samsærisvagn. Eru margir á því að um
einhvers konar auglýsingabrellu sé
að ræða, og að þau Taylor og Tom

M IÐ V I K U D A G U R
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Ítalskar kjötbollur alveg frá grunni
Pastasósa

2-3 hvítlauksrif, marin
1/2 laukur, smátt skorinn
2 dósir hakkaðir tómatar
4 dl vatn
1/2 kjúklingateningur
1 msk. fersk steinselja, smátt
söxuð
1 msk. fersk basilíka, smátt
söxuð
1 tsk. agave-síróp
Salt og pipar, magn eftir smekk
Hitið olíu við vægan hita í potti,
steikið lauk og hvítlauk í olíunni

Söngkonan lætur sér ekki leiðast í eina
sekúndu, enda engin ástæða til.

Tom ekki

séu raunverulega að taka upp næsta
tónlistarmyndband skvísunnar.
Er ýmislegt sem rennir stoðum
undir þær hugmyndir, til dæmis sú
staðreynd að nú eru brátt liðin tvö
ár frá síðustu plötu söngkonunnar,
1989, svo ekki er alls kostar ólíklegt að næsta sé þegar í smíðum.
Þá þykir líklegt að Tom sé farinn
að hugsa sér gott til glóðarinnar
en hlutverk sjálfs James Bond fer
að losna hvað úr hverju. Hann sé
þannig að láta taka vel eftir sér, og
hver væri betur til þess fallin að
koma manni í sviðsljósið önnur en
einhver tekjuhæsta poppsöngkona
í heimi? Ekki margar.
Þá þykir áhugasömum ansi
ólíklegt að parið léti svo mikið á
sér bera sem raun ber vitni, ef um
alvöru ástarsamband væri að ræða.
Vissulega verður tíminn að leiða
í ljós hvort ástin sé sönn eða aðeins
sýning, en þangað til er gráupplagt
að velta sér upp úr meintu samsæri.

í 1-2 mínútur. Bætið öllu hinu í
pottinn og leyfið sósunni að malla
á meðan þið búið til kjötbollurnar.

Kjötbollur

500 gr nautahakk
1 dl brauðrasp
1 laukur, smátt skorinn
3 hvítlauksrif, marin
3 msk. fersk steinselja, smátt
söxuð
1 msk. fersk basílika, smátt
söxuð
2 msk. rifinn parmesan-ostur

1 egg, létt pískað
Salt og pipar, magn eftir
smekk
Blandið öllum hráefnum saman
með höndunum. Mótið í litlar
kúlur. Steikið bollurnar í smástund og svo ofan í sósuna, þar
sem þær malla í 15 mínútur. Gott
að bera fram með spaghettí. Rífið
duglega af ferskum parmesan-osti
yfir.
Uppskrift frá Evu
Laufeyju Kjaran
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ALLT AÐ

50%
AFSLÁTTUR

nú á fjórum stöðum
Holtagörðum | Smáratorgi | Akureyri | Ísafirði

30%
AFSLÁTTUR

RIO
hægindastóll
Stílhreinn og fallegur
hægindastóll. Ljós- og
dökkdrátt slitsterkt
áklæði.
Fullt verð: 34.900 kr.

Aðeins 24.430 kr.
SILKEBORG
hægindastóll

30%

Stillanlegur hægindastóll.
með skemli. Dökkgrátt
slitsterkt áklæði.
Einnig fáanlegur í leðri

AFSLÁTTUR

Upplifun sumarnótta
í miðbænum fönguð

Hallgerður segir að fólk stilli sér öðruvísi upp fyrir ljósmyndir eftir langa vakt á barnum. fréttablaðið/anton brink

Listakonan Hallgerður Hallgrímsdóttir myndaði fólk á leið heim úr
miðborginni eftir lokun bara sumrin 2013 og 2014. Afraksturinn má
sjá á ljósmyndasýningunni Morgni sem opnar einmitt á morgun.

Fullt verð: 69.900 kr.

M
Aðeins 48.930 kr.

INFINITY
náttborð

HOMELINE
náttborð

SUPERNOVA
náttborð

Hvítt – Fullt verð: 13.900

Eik/hvítt – Fullt verð: 15.900

Hvítt – Fullt verð: 29.900

9.900 kr.

12.720 kr.

17.940 kr.

Holtagörðum, 512 6800
Smáratorgi, 512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

ér fannst svolítið krúttlegt þegar foreldrarnir
voru að koma niður í
bæ að sækja krakkana
sína. Það var stundum þannig að þá
var pabbinn látinn bíða inni í bíl á
meðan ég tók mynd,“ segir listakonan
Hallgerður Hallgrímsdóttir en hún
opnar á morgun ljósmyndasýninguna
Morgunn í SÍM salnum.
Á sýningunni má sjá tuttugu
portrettmyndir sem teknar voru
í dagrenningu um sumarhelgar í
miðbæ Reykjavíkur. „Hugmyndin var
bæði sú að vera með afsökun til þess
að taka portrettmyndir í birtunni sem
er á þessum dagstíma. Hún er ótrúlega
falleg. Svo langaði mig líka að fanga
þessa upplifun sem ég allavega þekki
mjög vel. Þegar maður kemur út af
barnum, sólin er komin upp, það er
sumar og lífið er einfalt og yndislegt,“
útskýrir hún.
Hallgerður reis úr rekkju fyrir allar
aldir til þess að fanga andrúmsloftið
en myndirnar eru flestar teknar á
bilinu fimm og hálf átta um morgun.
Hún komst fljótt að því að ekki þýddi
að ætla sjálf að kíkja út á lífið og
mynda fólk á heimleiðinni. „Ég komst
að því að það er betra að fara sjálfur
snemma að sofa, vakna og fara niður
í bæ. Það er skrýtin tilfinning að vakna
til að taka leigubíl niður í bæ á þessum
tíma og mæta fólki í svolítið misjöfnu
ástandi. Ég er ekki morgunhressasta
manneskjan þannig það tók örlítið á.
Ég skellti stundum í mig einum síder
eða bjór áður en ég fór til þess að vera
aðeins nær fólkinu í stemningu,“ segir
hún og hlær.
Hallgerður segir að í myndunum
megi sjá fegurð og gleði og að fólk
stilli sér öðruvísi upp á þessum tíma
dags, hverju sem það sé svo sem um að
kenna. „Ég held að fólk presenteri sig
öðruvísi og stilli sér öðruvísi upp. Það
eru ekkert allir endilega ölvaðir en
kannski þreyttir. Þá er maður kannski
aðeins opnari,“ veltir hún fyrir sér.
Hallgerður viðurkennir að verkefnið hafi vissulega tekið yfir margar
sumarhelgar en það hafi verið mjög

Á sýningunni má sjá 20 portrettmyndir og mun Hallgerður einnig líma þær upp víðsvegar um miðborgina. Myndir/Hallgerður

ánægjulegt og hún kannski kynnst
áhugaverðri blöndu af mannlífi sem
verður til akkúrat á þessum tíma sem
er bæði seint og snemma dags. „Þó
maður hafi farið út á lífið þá er maður
kannski ekki oft á ferli á þessum
tíma. Þegar túristarnir eru komnir á
stjá, bærinn er ennþá í rúst og mávarnir eru að klára frönskurnar. Þetta
verður skrýtið mix af túristum sem
eru vaknaðir á leiðinni í dagsferð og
Íslendingum sem eru ennþá vakandi.“
Auk þess að setja upp sýningu hefur
Hallgerður látið prenta myndirnar út

í plakatastærð og ætlar að hengja þær
upp víðsvegar um 101.
„Skila fólkinu aftur á götur miðborgarinnar. Ég sé fyrir mér að þú getir
mætt sjálfum þér frá því árið 2014
um miðja nótt eða mætt einhverjum
öðrum sem var á leiðinni heim af
djamminu,“ og myndirnar mun hún
að sjálfsögðu hengja upp um miðja
nótt í takt við verkefnið.
Fyrir áhugasama verður sýningin
Morgunn opnuð klukkan 17.00 í SÍM
salnum á morgun.
gydaloa@frettabladid.is
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- Allt fyrir -

úTIVISTina
TNF Heyerdahl
Göngutjöld

Deuter Futura
bakpokar

Létt og fljótlegt að
tjalda. Stöðugt í vindi
og heldur vatni vel.
Fáanlegt 2 og 3 manna

Margverðlaunaður bakpoki með
frábæru burðarkerfi og baki sem
loftar vel. Herra- og dömuútfærslur,
margar stærðir

Verð frá

Verð frá

22.710 kr

54.990 kr

TNF Exploration göngu- Meindl Kansas
GÖNGUSKÓR
og útivistarbuxur
Þægilegar úr fljótþornandi
teygjuefni. Til með og án
renniláss á skálmum

Vandaðir og þægilegir
Nubuk leður gönguskór.
Vatnsvarðir með GTX

Verð frá

Verð frá

39.990 kr

13.990 kr

Notkun á drykkjarkerfi (vatnspoki með slöngu)
í bakpoka verður til þess að þú drekkur jafnar,
eykur orku og minnkar hættuna á því að ofþorna

ÁRNASYNIR

– Heilræði frá sérfræðingunum í Glæsibæ

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Bakþankar

Maríu Elísabetar
Bragadóttur

6. júlí

6.

júlí ertu níu ára og fleygir
þér ofan í lúpínubreiðu.
Liggur með þurrt mólendið
í bakinu og kastar mæðinni. Horfir
með andakt á himininn milli
fjólublárra blómaklasa. Vilt liggja
þarna í felum um aldur og ævi og
kannski gerirðu það í einhverjum
skilningi. Hugsar með þér, lúpínan
ætti ekki að heita illgresi, ekki
frekar en kerfillinn í bakgarði afa
þíns. Lakkrísbragð. Bandarískur
ferðamaður sagði þér að kerfillinn
væri kallaður Brúðarslör Önnu
drottningar.
Mörgum árum síðar togarðu
ljúfa minningu upp úr dalverpi
hugans. Flettir Önnu drottningu
upp. Lest þunglyndislegan lítinn
orðstúf um offitusjúkan þjóðhöfðingja Stóra-Bretlands. Þrátt fyrir
feitan, konungborinn líkama sinn
þótti hún vitgrönn með ekkert
pólitískt nef. Átján sinnum ófrísk
og ekkert barnanna lifði hana.
Ekki orð um brúðarslör eða illgresi. Skrásetjari sögunnar sér allt
gegnum bilað einglyrni, kámugt
og hnjaskað af karlrembu. Svo þú
yppir öxlum og gleymir þessu. Því
sumt viltu vita og muna, annað
ekki.
6. júlí er sögulegur dagur. Ríkharður Ljónshjarta var krýndur
konungur Englands. Stelpa í
Efra-Breiðholti fann fjögurra laufa
smára á umferðareyju. Átta ára
gamlir tvíburar úr Vesturbænum
héldu tombólu til styrktar Mæðrastyrksnefnd (keyptu sér bók um
Minecraft). Frida Kahlo fæddist,
spriklandi og ljósrauð. Unglingsstelpa deildi falafelvefju með strák
sem hún var skotin í. Tvö systkini
á flótta gripu hvort í annað þegar
þegar þau ultu útbyrðis. Sukku
umkomulaus í bleksvart haf.
Spyrntu litlum fótum, smágerð
lungu fylltust af sjó. Tvö ókunn
barnslík á mjólkurhvítri strönd
við Miðjarðarhaf.

Opið allan sólarhringinn

BRAVISSIMO!

RÓ
M
12.999 kr.
*

frá

júlí - september

í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

*

Endalaust

GSM
2.990 KR.*
ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

BÓKAÐU NÚNA Á WOWAIR.IS

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

1817

365.is

KATRÍNARTÚNI 12 WOWAIR.IS WOWAIR@WOWAIR.IS

*Verð miðast við flug aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró.

