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Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Þorvaldur Gylfason
skrifar um hringamyndun. 19
SPORT Keflavíkurstelpur Íslandsmeistarar í sextánda sinn. 28
LÍFIÐ Það er hörkuvinna að setja
upp dragsýningu, það er ekki nóg
að fara bara í pils og setja upp
hárkollu. 50
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK ●
GARÐURINN OG HELLULAGNIR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Ódýrt

199

kr.
stk.

Gestus pönnukökudeig, 200 g

Keflavík varð í gær Íslandsmeistari í körfubolta kvenna í sextánda sinn eftir 70-50 sigur á Snæfelli, meisturum síðustu þriggja ára. MYND/VF/PÁLL KETILSSON

Tugir milljóna í
utanlandsferðir
þingmanna
STJÓRNMÁL „Við erum í talsverðum erlendum samskiptum.
Það kostar,“ segir Unnur Brá Konráðsdóttir, forseti Alþingis. Samkvæmt upplýsingum sem Fréttablaðið hefur frá skrifstofu Alþingis
nemur kostnaður vegna ferðalaga
alþingismanna erlendis á árinu
2016 alls 42,5 milljónum króna.
Stærstur hluti kostnaðarins, eða
20,4 milljónir króna, voru vegna
dagpeninga. Þá voru 17,6 milljónir
króna greiddar vegna fargjalda og
4,5 milljónir greiddar í gistingu og
annan kostnað. Unnur Brá segir að
í þingskaparlögum sé kveðið á um
það erlenda samstarf sem alþingismenn vinna að. – jhh

Stefnir í skort á
geðlæknum
HEILBRIGÐISMÁL Aðeins fjórir
læknar stunda nú sérnám hér á
landi í geðlækningum en eru í
venjulegu árferði ríflega þrefalt
fleiri. Langir biðlistar eru á einkastofum um allt land og fleiri geðlækna vantar til starfa á Landspítalann. Halldóra Jónsdóttir, yfirlæknir
á bráðageðdeild Landspítalans,
segir að það stefni í skort á geðlæknum hér á landi. – snæ / sjá síðu 12

Sinfónían óánægð með
sambýlinga í Hörpu
Stjórnendur Hörpu sæta gagnrýni fyrir stefnuleysi. Rekstrarvanda hússins er
kennt um. Þrjár gjafavöruverslanir eru reknar í húsinu og þykir ekki nóg hugað
að fagurfræði. Það bíður nýs framkvæmdastjóra hússins að takast á við málið.
MENNING Óánægja ríkir á meðal
þeirra aðila sem sinna listviðburðum
og menningarstarfi í Hörpu með
verslunarreksturinn sem þar er. Þykir
reksturinn byggja of mikið á ódýrum
vörum sem höfða til ferðamanna og
ekki nógu mikið tillit vera tekið til
fagurfræði. Heimildir Fréttablaðsins
herma að óánægjan sé ekki síst meðal
stjórnenda og starfsmanna Sinfóníunnar. Þeir forðast þó að ræða málin
opinberlega.
„Ég hlakka rosalega til að ræða
þessi mál við nýjan forstjóra sem
er að byrja að setja sig inn í málin
en tekur ekki formlega við fyrr en
um næstu mánaðamót. Það verður
bara mjög spennandi að ræða þessi
mál. Við erum með mikla starfsemi í
þessu húsi sem er alveg stórkostlegt
listaverk og dásamlegt að sjá hvaða
hlutverk það hefur fengið í íslensku
samfélagi,“ segir Arna Einarsdóttir,
framkvæmdastjóri Sinfóníunnar, sem
vildi að öðru leyti ekki ræða málin við
Fréttablaðið.
Þrjár gjafavöruverslanir eru reknar
í húsinu. Það er Epal, gjafavöruverslun rútubílafyrirtækisins Sterna

Það virðist enginn
hafa neitt um útlit
hússins að segja.
Greipur Gíslason,
fyrrverandi starfsmaður í Hörpu

og svo Upplifun. Vilhjálmur Guðjónsson, einn eigenda síðastnefndu
verslunarinnar, segist ekki hafa fengið
athugasemdir af neinu tagi. „Ég veit
ekki hvað þú ert að tala um,“ sagði
hann þegar Fréttablaðið innti hann
eftir viðbrögðum.
Greipur Gíslason var fastur starfsmaður í húsinu í næstum þrjú ár.
Hann segir ítrekaðar athugasemdir
hafa verið gerðar við starfsfólk og
stjórnendur Hörpu. Hann segir gera
þurfi kröfur um fagurfræði í húsinu.
„Það er hægt að gera kröfu um að í
flottasta minnisvarða þjóðarinnar
sértu með estetík og leiðbeiningar um
útlit. Það virðist enginn hafa neitt um
útlit hússins að segja,“ segir hann.
Greipur segist aldrei hafa rætt þetta
alvarlega við forsvarsmenn gjafavöru-

verslananna en hann hafi meðal annars rætt þetta við Halldór Guðmundsson, fyrrverandi forstjóra. Greipur
hefur reglulega tjáð sig um málefni
Hörpu á samfélagsmiðlunum. Hann
segist telja að sinnuleysi stjórnenda
Hörpu megi rekja til rekstrarvanda
hússins. En eins og komið hefur fram
hefur reksturinn gengið erfiðlega,
meðal annars vegna fasteignagjalda
sem húsinu er gert að greiða. Tap af
rekstri Hörpu nam 443 milljónum
króna á árinu 2015, en ársreikningur
fyrir 2016 hefur ekki verði birtur.
Steinunn Birna Ragnarsdóttir,
óperustjóri Íslensku óperunnar, segist fagna áhuga ferðamanna á húsinu
en hún sé engu að síður uggandi yfir
þróun mála. „Mín skoðun er að svona
hús eins og Harpa eigi að laða gesti
fyrst og fremst að fyrir viðburðina,“
segir Steinunn Birna og bætir við að
það skipti máli að áhuginn tengist
því sem húsið var upphaflega byggt
fyrir, tónleikum, ráðstefnum og viðburðum. Þannig þurfi verslunarstarfsemin að vera stoðstarfsemi við aðra
starfsemi í húsinu.
jonhakon@frettabladid.is

Er kominn
tími á ný
dekk?

Pantaðu
tíma fyrir
dekkjaskiptin
á N1.is
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Eignaðist vinkonu eftir auglýsingu

Sunnankaldi, milt veður og víða
rigning með morgninum, en sums
staðar slydda eða snjómugga
sunnan og vestan til síðdegis.
SJÁ SÍÐU 34

Allur kræklingur sem ræktaður er til
sölu er mældur og vottaður öruggur
til neyslu áður en hann fer í búðir.

Eitrun
hamlar
barnaferð

SAMFÉLAG Fyrirhugaðri kræklingaferð Háskóla Íslands og Ferðafélags
barnanna í Hvalfjörð á laugardag
hefur verið aflýst þar sem þörungaeitrun hefur mælst í kræklingnum
í firðinum að undanförnu. Ferðin
hefur verið afar vinsæl undanfarin
ár þar sem almenningi gefst kostur
á að fræðast um kræklinginn, tínslu
hans og nýtingu. Þetta kemur fram í
tilkynningu frá Háskólanum.
Matvælastofnun og Hafrannsóknastofnun vakta þörungaeitrun og er nú varað við neyslu á skelfiski úr Hvalfirði þar sem svonefnd
DSP-eiturefni eru yfir viðmiðunarmörkum.
Almenna þumalputtareglan
þegar farið er í kræklingafjöru er að
óhætt sé að tína kræklinginn í þeim
mánuðum sem hafa „r“ í nafninu.
Þetta er vegna þess að þörungablómi og eiturefni honum fylgjandi
aukast yfir sumarmánuðina þegar
hitastig sjávar hækkar. Þörungaeitrið hefur hins vegar verið viðvarandi í Hvalfirðinum í vetur sem
er afar óvenjulegt.
Rétt er að undirstrika að eiturefni
hafa til dæmis ekki mælst í kræklingi í Breiðafirði síðustu mánuði.
Jafnframt er allur kræklingur sem
ræktaður er til sölu alltaf mældur
og vottaður öruggur til neyslu áður
en hann fer í verslanir. – bb

Vinkonur hittast í kaffi „Viðbrögðin hafa verið jákvæð. Ég get ekki kvartað,“ segir Agnes Þóra Kristþórsdóttir, sem auglýsti eftir vinkonu á Facebook í fyrradag því hún hitti sjaldan fólk og því væri erfitt að mynda ný vinatengsl. Færslan vakti mikla athygli og Agnes ræddi málin í kvöldfréttum
Stöðvar 2 í kjölfarið. Í gær fékk hún sér kaffibolla með nýrri vinkonu og starfsmanni á Café Milano í Skeifunni, Írisi Unu Smith. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bauð til
leynifundar um
Norður-Kóreu
BANDARÍKIN Allir hundrað öldungadeildarþingmenn Bandaríkjaþings
mættu til fundar í Hvíta húsinu í
gærkvöld. Var það til að ræða um
Norður-Kóreu og yfirlýsingar norðurkóreskra yfirvalda um kjarnorkustríð gegn Bandaríkjunum.
Ekki er ljóst um hvað nákvæmlega var fjallað, enda er búist við því
að stór hluti umfjöllunarefnisins sé
háleynilegur. Sjálfur mætti Donald
Trump, forseti Bandaríkjanna, á
fundinn og sat þar í fjórtán mínútur.
Rex Tillerson utanríkisráðherra og
James Mattis varnarmálaráðherra
voru viðstaddir allan fundinn.
Í viðtali fyrir fundinn sagði þingmaðurinn Ben Cardin að til fundar
sem þessa hefði hann aldrei áður
verið boðaður. Þó hefði hann setið
á þinginu í tíu ár. – þea

Full búð af
nýjum vörum!
Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34

Síðan 1918

Búa sig undir Costco
með kaupum á Olís
Hagar skrifuðu í gær
undir kaup á Olís fyrir
15 milljarða króna. Forstjóri Haga segir félagið
betur í stakk búið til að
takast á við samkeppni.
Costco verður opnað
23. maí. Lagt verður til
að hluthafar í Högum fái
ekki greiddan arð í ár.
VIÐSKIPTI Hagar, sem reka meðal
annars Bónus og Hagkaup, hafa
keypt Olíuverzlun Íslands. Heildarvirði Olís er 15,1 milljarður króna
og vaxtaberandi skuldir eru 5,9
milljarðar. Kaupverð hlutafjár er því
9,2 milljarðar króna. Olís sérhæfir
sig í sölu og þjónustu með eldsneyti og aðrar olíuvörur, auk ýmissa
nauðsynjavara til einstaklinga og
fyrirtækja. Fyrirtækið starfrækir um
115 starfsstöðvar á um 50 stöðum á
landinu, aðallega undir merkjum
Olís, ÓB og Rekstrarlands.
Finnur Árnason, forstjóri Haga,
segir að þessi samningur skapi fjölmörg tækifæri til að bæta þjónustu
við viðskiptavini. „Rekstur Olís fellur mjög vel að rekstri Haga og skapar einstakan grundvöll til sóknar og
ekki síður til aukinnar hagkvæmni
í breyttu samkeppnisumhverfi,“
segir Finnur í tilkynningu til Kauphallar Íslands. Í samtali við Fréttablaðið segir hann að viðræður um
kaupin hafi ekki staðið yfir lengi en
vill ekki segja hversu skamman tíma
þau tóku.
Ein stærsta breytingin á samkeppnisumhverfi Haga á næstunni
er opnun bandaríska verslunarrisans Costco í Garðabæ þriðjudaginn
23. maí. Þar verður rekin eldsneytis-

Olís starfrækir um 115 starfsstöðvar víðsvegar um landið. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sala. Finnur svarar því ekki hvort
kaupin séu bein viðbrögð við opnun
Costco. „Það er alveg ljóst að við
erum sterkara félag og erum betur
í stakk búin til þess að takast á við
samkeppni,“ segir hann.
Kaupverð verður greitt annars
vegar með hlutafé í Högum og hins
vegar með reiðufé. Í tilkynningu til
Kauphallarinnar segir að sá hluti
kaupverðsins sem greiddur er með
reiðufé verði að hluta til fjármagnaður með öflun lánsfjár.
Eignir Haga nema 29,7 milljörðum króna, samkvæmt nýjasta
ársreikningi félagsins. Þar af nema
eignir umfram skuldir 16,3 milljörðum króna. Af þessum 16,3 milljörðum króna eru 3,8 milljarðar í
handbæru fé.
Í tilkynningu segir að samhliða
kaupunum, og áður tilkynntum
kaupum félagsins á Lyfju, hafi stjórn
Haga ákveðið að víkja frá áður samþykktri arðgreiðslustefnu félagsins
og leggja til við aðalfund í júní að
ekki verði greiddur út arður árið
2017.
jonhakon@frettabladid.is

Fáránlegt að gefa
fjórum aðilum einkarétt á bensínsölu
Hagar eru ekki eina verslunarkeðjan sem hefur hug á bensínstöðvarekstri. Festi, sem rekur
Krónuna, lagði inn umsókn til
Reykjavíkurborgar um að fá að
opna bensínstöð. Dregist hefur að
svara, en stefna borgaryfirvalda er
að fækka bensínstöðvum.
Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins
segir að þessi stefna Reykjavíkurborgar sé samkeppnishamlandi.
Beinir Samkeppniseftirlitið því
til Reykjavíkurborgar að draga úr
þessum hömlum.
Jón Björnsson, forstjóri
Festar, fagnar skýrslunni en
segist aldrei hafa átt von á annarri
niðurstöðu. „Enda er það alveg
fáránlegt ef það er búið að gefa
það út að fjórir aðilar, sem eru á
markaðnum, hafi einkaleyfi á að
selja eldsneyti,“ segir Jón.

ELSKAÐU AÐ KEYRA

MAZDA CX-5 AWD

Brimborg

Bíldshöfða 8
110 Reykjavík

S. 515 7000

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

S. 515 7050

mazda.is
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Þúsund á bandi Gulens handtekin

Átkið Hreinsum Ísland stendur yfir
til 7. maí. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sóttu heljarinnar
plastskrímsli á
táknrænan hátt
UMHVERFISMÁL Átak Landvernd-

ar Hreinsum Ísland fór af stað í vik
vikunni á degi umhverfisins. Átakinu
var hleypt af stokkunum við ströndina við Sjálandsskóla í Garðabæ en
nemendur Sjálandsskóla hafa vakið
athygli á plastmengun, þar með talinni plastmengun í sjó, og hreinsa
reglulega strandlengjur í nágrenni
skólans.
Á viðburðinum fóru nemendur
út á sjó á kajökum og drógu plastskrímsli úr sjónum að landi. Átakið
stendur til 7. maí og mun Landvernd
vekja athygli á þeim hættum sem
fylgja plastmengun í hafi. Vonast er
til þess að sem flestir leggi hönd á
plóg og taki þátt í að minnka plastmengun.
Hægt er að skipuleggja sína eigin
strandhreinsun og veitir Landvernd
góð ráð á vefsíðunni hreinsumisland.is sem var opnuð við þetta
tækifæri. – sg

Nú stendur yfir átakið
Hreinsum Ísland. Nánari
upplýsingar a hreinsumisland.is.

öðrum enn yfir víðs vegar um öll 81
fylki landsins. Þar af 390 í fjölmennustu borg landsins, Istanbúl.
Fyrir þessar handtökur höfðu
yfirvöld lýst því yfir að um 47.000
hefðu verið handtekin. Þar af eru
10.700 lögreglumenn og 7.400 hermenn. Enn fremur hafa þúsundir
opinberra starfsmanna, einkum
kennarar, misst störf sín. Lögbann
hefur verið sett á fjölda fjölmiðla á
bandi stjórnarandstöðunnar þar í
landi.

Í aðdraganda handtakna gærdagsins sagði Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands, að yfirvöld
væru að reyna að „hreinsa meðlimi Gulenistahreyfingarinnar úr
hernum, dómskerfinu og lögreglu“.
Aðgerðir Tyrkja gegn Gulenistum
og fjölmiðlum stjórnarandstöðunnar frá því valdaránstilraunin
var gerð hafa vakið harða gagnrýni
hjá Evrópusambandinu og Evrópuráðinu. Tyrkland hefur formlega
sótt um aðild að ESB. – þea

Nokkrir hinna handteknu í lögreglufylgd. NORDICPHOTOS/AFP

Gagnrýndi pólitískar skipanir
en fékk svo skipun í bankaráð
Þór Saari, fyrrverandi þingmaður, gagnrýndi pólitískar skipanir í bankaráð Seðlabankans harðlega á Alþingi árið 2009. Varaði við kaffisamsæti flokksgæðinga. Var svo sjálfur skipaður í bankaráðið af Pírötum á
þriðjudag. Hann segir ákvörðunina byggja á faglegum forsendum og að ekki fáist betri maður í starfið.

STJÓRNSÝSLA Þór Saari, nýr bankaráðsmaður Seðlabanka Íslands og
fyrrverandi þingmaður, telur skipun sína í ráðið byggða á faglegum
forsendum en ekki pólitískum. Þar
situr Þór, sem var á framboðslista
Pírata í síðustu alþingiskosningum,
sem fulltrúi stjórnmálaflokksins en
gagnrýndi sjálfur pólitískar skipanir
í ráðið harðlega í ræðu á Alþingi í
ágúst 2009.
„Ég kem þarna inn því ég er með
meistaragráðu í hagfræði frá New
York-háskóla og starfaði í fimm ár
í Seðlabankanum og til viðbótar
í fimm ár í Lánasýslu ríkisins sem
núna er hluti af bankanum. Þú færð
sennilega varla meiri fagmann í
bankaráð Seðlabankans en mig,“
segir Þór og tekur einnig fram að
hann hafi áður starfað hjá Efnahagsog framfarastofnuninni (OECD).
Þór sagði í ræðunni í ágúst 2009,
þegar hann sat á þingi fyrir Borgarahreyfinguna, að bankaráð Seðlabankans hefði brugðist hlutverki
sínu í aðdraganda og eftirmála
hrunsins ári áður. Ástæðu þess mætti
finna í þeirri staðreynd að ráðið
væri pólitískt skipað og sagði Þór
það ekki eiga að vera „kaffisamsæti
flokksgæðinga sem eru ábyrgðarlausir í störfum sínum, heldur vera
skipað hæfu fólki ráðnu á faglegum
forsendum“. Þór gekk til liðs við
Pírata í júlí í fyrra og var í fimmta
sæti á framboðslista flokksins í
Suðvesturkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar í haust. Aftur á móti
lýsti hann nýverið við stuðningi við
Sósíalistaflokk Íslands.
„Þó að ég hafi verið á framboðs-

Þú færð sennilega
varla meiri fagmann
í bankaráð Seðlabankans en
mig.
Þór Saari, bankaráðsmaður

Þór sat á þingi fyrir Borgarahreyfinguna, síðar Hreyfinguna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þingmennirnir fyrrverandi Sigurður Kári Kristjánsson, Björn Valur Gíslason og
Frosti Sigurjónsson voru einnig kjörnir í bankaráð Seðlabankans.

lista Pírata þá þýðir það ekki að þetta
hafi verið pólitísk ráðning. Það eru
pólitískar ráðningar þegar fólk sem
hefur enga þekkingu eða bakgrunn
á viðfangsefninu er ráðið í stöður.
Þannig var bankaráð Seðlabankans
yfirleitt skipað,“ segir Þór.
Þeir Sigurður Kári Kristjánsson,
lögmaður og fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Frosti
Sigurjónsson, fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins, og
Sveinn Agnarsson, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Ísland,
voru ásamt Þór kjörnir nýir inn í
ráðið af Alþingi á þriðjudag. Þeir eru
nú hluti af sjö manna bankaráðinu
þar sem Björn Valur Gíslason, fyrrverandi þingmaður Vinstri grænna,
situr einnig. Fjórir af sjö bankaráðsmönnum Seðlabankans hafa því
setið á Alþingi.
Birgitta Jónsdóttir, þingmaður
Pírata, staðfestir í samtali við Fréttablaðið að Þór sé fulltrúi flokksins í
ráðinu enda hafi hann verið metinn
hæfastur af þeim sem hafi sóst eftir
sæti Pírata.
„Á meðan það er pólitískt skipað
í þetta væri fullkomlega ábyrgðarlaust að skipa engan. Þetta er líka
verkfæri til þess að geta haft tækifæri
til að veita aðhald og fá upplýsingar,“
segir Birgitta. haraldur@frettabladid.is

Eigum Jeep® Grand Cherokee
Limited og Overland dísel og
bensín til afgreiðslu strax.
Verðlaunaðasti og einn öflugasti
jeppi sem framleiddur hefur verið.
Áttu eldri Jeep® Grand Cherokee upp í?
Spjallaðu þá við okkur, því við vitum hvað
Jeep® Grand Cherokee er góður í endursölu.
Tökum upp í allar gerðir bíla.
Umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6
270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

*Bíll á mynd með 32”breytingu

TYRKLAND Lögreglan í Tyrklandi
handtók í gær um þúsund Tyrki
sem liggja undir grun um að styðja
útlæga klerkinn Fethullah Gulen.
Yfirvöld í Tyrklandi gruna fylgismenn Gulens um að hafa staðið að
valdaránstilraun þar í landi síðasta
sumar.
Suleyman Soylu, innanríkisráðherra Tyrklands, sagði í gær að 1.009
„ímamar í dulargervi“ í 72 fylkjum
hefðu verið handteknir enn sem
komið er. Þá standi leit að 2.215

SPENNANDI
BMW X1.
VERÐ FRÁ 4.990.000 KR.
BMW X1 sDrive18d
Sjálfskiptur, framhjóladrifinn, 2,0 l dísil, 150 hestöfl
Eldsneytisnotkun frá 4,3 l/100 km*
Verð frá 4.990.000 kr.

BMW X1 xDrive18d
Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn, 2,0 l dísil, 150 hestöfl
Eldsneytisnotkun frá 4,8 l/100 km*
Verð frá 5.590.000 kr.

Staðalbúnaður er meðal annars sjálfskipting, 17" álfelgur, LED dagljós, lykillaus ræsing, loftkæling, aðgerðahnappar
í stýri, handfrjáls Bluetooth símabúnaður og tónlistarstreymi, Eco - Comfort og Sport akstursstillingar,
veghæð 18,2 cm, upphituð sæti og speglar, nálgunarvari aftan, 6,5" litaskjár í mælaborði og iDrive stjórntölva.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Á NÝJUM BMW X1

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

* Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.
ENNEMM / SÍA / NM80645 BM
W X1 almenn mars 5x38

Sheer
Driving Pleasure
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Óráð að ríkið taki þátt í
lagningu sæstrengs
STJÓRNMÁL Ekki yrði vænlegt eða
æskilegt að íslensk stjórnvöld kæmu
að uppbyggingu rafstrengs til Bretlands með beinum hætti, að mati
Benedikts Jóhannessonar, fjármálaog efnahagsráðherra.
„Ljóst er að áður en til slíks kæmi
þarf að ljúka umræðu um það hér á
landi hvort við teljum æskilegt að
flytja orku út með þeim hætti. Auðvitað flytjum við út orku nú þegar í
álstöngum og fleiri afurðum, þannig að hér yrði ekki um grundvallarbreytingu að ræða þó að formið
væri með öðrum hætti,“ sagði ráðherrann í ræðu á ársfundi Landsvirkjunar í gær.
Benedikt sagði að á Íslandi hefðu
menn oft einblínt á að skapa störf
en ekki horft nægilega á arðsemi
þeirrar starfsemi sem hingað hefur
verið flutt, til dæmis fyrir Landsvirkjun. „Umræða um þetta mál er
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Minnast Xaviers

Umræða um þetta
mál er alls ekki
orðin nægilega þroskuð.
Benedikts Jóhannessonar, fjármála- og
efnahagsráðherra

alls ekki orðin nægilega þroskuð til
þess að hægt sé að ganga frá samningum um slíkan streng.“
Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, hefur sagt að sæstrengur
gæti mögulega orðið áhugaverður
kostur fyrir fyrirtækið.
– jhh

COLON CARE
Gegn maga- og ristilkvillum
TUR
F
A
Ð
I
M
O
K

Frakkar leggja blómvendi á staðinn á Champs-Elysees í París þar sem öfgamaður myrti lögreglumanninn
Xavier Jugele þann 20. apríl síðastliðinn. Minningarathöfn um Jugele fór fram í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Sjúklingar fá ekki lyf
sem læknar vilja ávísa

Fé til upptöku nýrra lyfja er af svo skornum skammti að ný krabbameinslyf eru
ekki tekin í notkun hér á landi. Krabbameinslæknir segir þolinmæði á þrotum.
Ríkisstjórnin lofaði að tryggja fjármagn til lyfjakaupa um miðjan febrúar.

www.medico.is

Fæst í öllum apótekum og heilsuverslunum

Máltæknisjóður
Rannís auglýsir eftir umsóknum um styrki
úr Máltæknisjóði.
Hlutverk sjóðsins er að efla notkun íslenskrar tungu
í samskiptatækni, til hagsbóta fyrirtækjum, stofnunum og
almenningi.
Umsóknarfrestur er til 7. júní 2017 kl. 16:00.
Upplýsingar og umsóknargögn er að finna á www.rannis.is
Umsóknum skal skilað á rafrænu formi.
Nánari upplýsingar veitir
Sigurður Óli Sigurðsson, sími 515 5850,
sigurdur.sigurdsson@rannis.is

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Umsóknarfrestur til 7. júní

HEILBRIGÐISMÁL „Ég sá hvað krabbameinslæknirinn hennar mömmu
var leiður yfir því að vera settur í þá
stöðu að þurfa að segja sjúklingum
þetta, að ný og betri lyf verði ekki
tiltæk á þessu ári,“ segir Linda Hlín
Þórðardóttir, dóttir krabbameinsveikrar konu sem er í eftirmeðferð
á krabbameinsdeild LSH eftir að
hafa greinst með erfitt krabbamein
haustið 2014.
„Ég fann að þolinmæði hans var
á þrotum. Þegar við ræddum um ný
lyf, þá sagði læknirinn að það væri
ekki búið að innleiða ný lyf og það
væri ekki búið að gera ráð fyrir fjármagni á þessu ári til nýrra lyfja. Við
erum langt á eftir hinum Norðurlöndunum þegar kemur að þessu,“
bætir Linda Hlín við. „Starfsfólk LSH
er auðvitað fyrsta flokks en lyfin ekki.
Ég einhvern veginn fylltist vonleysi
og reiði.“
Svo virðist sem krabbameinslæknar á Landspítala geti ekki gefið
krabbameinssjúkum þau lyf sem
þeir vilja vegna þess að ekki er til
fjármagn til að taka upp ný krabbameinslyf.
Örvar Gunnarsson, krabbameinslæknir á LSH, segir þolinmæði
krabbameinslækna á þrotum og staðfestir að til séu lyf sem hann væri til í
að nota í meðferðir en geti það ekki
vegna fjárskorts. „Ég held að flestir
krabbameinslæknar séu þeirrar skoðunar. Við erum langt á eftir Norðurlöndunum og sjúklingar geta ekki
beðið eftir þessu endalaust. Þolinmæðin er á þrotum,“ segir Örvar.
Ríkisstjórnin samþykkti á fundi
um miðjan febrúar að tryggja upp-

Sjúklingar geta ekki beðið endalaust eftir nýjum lyfjum að mati lækna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við erum langt á
eftir hinum Norðurlöndunum þegar kemur að
þessu.
Linda Hlín Þórðardóttir, dóttir
krabbameinssjúklings

töku nýrra lyfja á þessu ári. Hins
vegar hefur lítið gerst og fjármunum
hefur ekki enn verið varið til málaflokksins þrátt fyrir gefið loforð.
Óttarr Proppé heilbrigðisráðherra
segir málið í farvegi innan ráðuneytis
velferðarmála, fjármála- og efnahagsráðuneytis og hjá lyfjagreiðslunefnd.
„Ákvörðun ríkisstjórnar var að fela

mér og fjármálaráðherra að fara yfir
málið. Það var fyrirséð að mikil vöntun á fjármagni væri í málaflokknum
miðað við fjárlög sem samþykkt voru
í desember,“ segir Óttarr. „Við höfum
verið að vinna í því og verið í samtali
við formann lyfjagreiðslunefndar
að skoða stöðuna og sjá hvernig við
getum tryggt innleiðingu nýrra lyfja.
Síðan erum við í samráði við fjármálaráðuneytið að meta fjármálahlið málsins.“
Svandís Svavarsdóttir, þingkona
VG, hefur spurst fyrir um málið í
skriflegri fyrirspurn til ráðherra. Hún
brýnir hann til góðra verka. „Heilbrigðisráðherra verður að hafa bein
í nefinu til að taka á þessu vandamáli
sem fyrst. Það skiptir miklu máli að
menn fari eftir því sem sagt var fyrir
kosningar, að heilbrigðismál verði
sett í forgang.“ sveinn@frettabladid.is
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Bitcoin fór á markað í byrjun árs
2009. NORDICPHOTOS/GETTY

Gengi Bitcoin
aldrei hærra

VIÐSKIPTI Gengi rafmyntarinnar
Bitcoin hækkaði í gær og náði hæstu
hæðum í sögu myntarinnar, í kringum 1.295 dollara. Það var hærra en
verðið á gulli, en únsa af gulli kostaði
um 1.265 dali í gær.
Áður hafði myntin náð methæðum
í mars, en lækkað svo umtalsvert
í kjölfarið. CityAM greinir frá því
að hækkunin skýrist meðal annars
af væntingum um aukna notkun á
myntinni á Indlandi og í Japan. – sg

Gera erfðaskrá
á nýrri netsíðu
DANMÖRK Danir geta nú sjálfir gert
erfðaskrá og kaupmála á netinu á
síðunni TestaViva.dk sem fór í loftið
nú í vikunni.
Formaður félags lögfræðinga sem
sérhæfa sig í fjölskyldumálum segir
ekki gott að Danir fari sjálfir að róta í
slíkum málum. Þeir þurfi ráðgjöf.
Fulltrúi vefsíðunnar segir að vakni
spurningar geti viðskiptavinir fengið
fimm klukkustunda ráðgjöf hjá lögfræðingi án endurgjalds. Kristilega
Dagblaðið greindi frá. – ibs

Trump fær ekki fé fyrir
landamæraveggnum
Útlit er fyrir að ekki verði nein fjárveiting til að byggja vegg við landamæri
Mexíkó í nýjum fjárlögum bandaríska ríkisins. Áfall fyrir Trump. Ef ekki næst
að semja um fjárlög fyrir föstudagskvöld hætta ríkisstofnanir starfsemi.
BANDARÍKIN Hvíta húsið og bandaríska þingið þurfa að koma sér
saman um fjárlög sem samþykkja
verður fyrir miðnætti á föstudag til
að koma í veg fyrir að ríkisstofnanir
hætti starfsemi.
Örðugleikar höfðu komið upp í
samningaviðræðum milli Repúblikana og Demókrata þar sem þeir
síðarnefndu vilja ekki borga fyrir
vegg við landamæri Mexíkó og
Bandaríkjanna. Á mánudag virtist
Donald Trump Bandaríkjaforseti þó
hafa skipt um skoðun og greinir NY
Times frá því að hann hafi sagst vera
tilbúinn til að bíða með fjárveitingu
til byggingar veggjarins og sætta sig
einungis við aukafjárveitingu til
öryggismála við landamærin.
Fjárlögin munu gilda til 30. september næstkomandi og líkur eru á að
reynt verði að tryggja fjárveitingu til
byggingar veggjarins þegar ný fjárlög
verða samin í september.
Annað deilumál er heilbrigðiskerfið. Trump hefur gefið það út að
hann muni ekki samþykkja tillögu
Demókrata um að niðurgreiðslur
til Obamacare-heilbrigðiskerfisins
verði með í fjárlögum. PBS greinir
frá því að þúsundir kolanámumanna
sem komnir eru á eftirlaun gætu
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May að verða
vinsælli en Blair
BRETLAND Theresa May, leiðtogi
Íhaldsflokksins, stefnir í að verða
einn vinsælasti leiðtogi Bretlands. Ný
könnun sýnir að 61 prósent aðspurðra
telji að hún sé færasti forsætisráðherra
Bretlands.
Samkvæmt könnuninni sögðu
einungis 23 prósent aðspurðra að
Jeremy Corbyn yrði færasti forsætisráðherrann. Margaret Thatcher, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands,
mældist best með 48 prósenta fylgi í
slíkri könnun og Tony Blair með 52
prósent árið 2001. Því er ljóst að May
er mjög vinsæl um þessar mundir. – sg

61%

Breta telja að May sé færust
til að verða forsætisráðherra.

Trump Bandaríkjaforseti hefur lofað að bygging veggjarins verði ekki á
þessum fjárlögum. NORDICPHOTOS/AFP

misst aðgengi sitt að heilbrigðisþjónustu ef það verður ekki tryggt í
þessum fjárlögum. Sama deila leiddi
næstum til þess að ríkisstofnanir
hættu starfsemi í fyrra.
Demókratar segja einnig að Repúblíkanar vilji að fleiri atvinnurekendur geti komist undan að borga fyrir
getnaðarvarnir kvenna í heilbrigðistryggingu þeirra, sú deila gæti einnig
haft áhrif á afgreiðslu fjárlaganna.
Forsvarsmenn beggja flokka segj-

ast bjartsýnir á að komist verði að
niðurstöðu.
Lögð verður áhersla á útgjöld til
hersins og öryggismála við landamærin að sinni.
PBS greinir frá því að ef allt fer á
versta veg í samningaviðræðum sé
ein lausn að gerð verði nokkurra daga
fjárlög og haldið áfram að semja fram
í næstu viku um áætlunina til september næstkomandi.
saeunn@frettabladid.is

700 þúsund
fengu hæli í ESB
ESB Rúmlega 700 þúsund einstaklingar fengu hæli í einhverju aðildarríkja Evrópusambandsins, ESB, í
fyrra. Nær 60 prósent hælisleitendanna komu frá Sýrlandi. Þjóðverjar
tóku á móti flestum þeirra sem sóttu
um hæli eða 70 prósentum.
Svíar tóku á móti næstflestum en
þar fengu rúmlega 69 þúsund einstaklingar hæli í fyrra.
Alls fékk 61 prósent umsækjenda
hæli innan Evrópusambandsins í
fyrra. – ibs

VW Cross Polo

5 ára ábyrgð

Tilbúinn í ný
ævintýr.
ttur!

400.000 kr. afslá

Þú nærð nýjum hæðum í Cross Polo. Frábærir eiginleikar og ríkulegur staðalbúnaður breyta akstrinum í ævintýr. Komdu og prófaðu nýjan Cross Polo.
Tilboðsverð frá:

2.990.000 kr.

•
•
•
•
•

17,5 cm veghæð
Hraðastillir
Íslenskt leiðsögukerfi
Xenon aðalljós og LED dagljós
Nálgunarvarar að aftan
og framan

Verðlistaverð: 3.390.000 kr.

www.volkswagen.is

FIMMTUDAGUR

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

• 17" Canyon felgur
• Hiti í framsætum
• App Connect með Mirror
Link og Apple Car Play
• Bluetooth búnaður fyrir
síma og afspilun á tónlist
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FJÖLDI GLÆSIL GILDA EINGÖNGU Í VERSLUN ELKO Í SKEIFUNNI – 1 STK. Á MAN
TILBOÐIN

50 stk.

1.995

40 stk.
95

Verð áður 29.9

50Hz skjár

67%

20.995

22”

40 stk.

5
Verð áður 6.99

12V
Snúra
seld
sér

2afs4%

afsláttur

láttur

95

Verð áður 32.9

PS4PAYDAY2BS

24.995

95

Verð áður 12.9

2.995

3afs0%
láttur

SJÓNVARP
• Möguleiki á notkun við 12V rafmagn - snúra seld sér

22VLE4520BM

77%
afs

CYBERSHOT DSC-WX220

r

Kolalaus móto

láttur

• 18.2 Mpix , FHD (1080p)
• 10x optical aðdráttur dual IS
• WiFi og NFC
DSCWX220BLK

50 stk.

PS4DISHONORE2

95

Verð áður 69.9

52.495

40 stk.
35 stk.

95

Verð áður 19.9

12.995

95

Verð áður 12.9

7.995

A+++ 8 1600

3afs8%

Orkumerking

•
•
•
•

Ryksugupoki

AAAA 66

láttur

Snúninga

ÞVOTTAVÉL

700 MEN3001
Vött

Kg

Orkuflokkur

Stafræn vél með seinkaða ræsingu
AutoSense, stillir tíma samkvæmt magni
PowerJet heldur sápuhólfinu hreinu
Woolmark Blue fyrir ullar- og handþvott
EW81611F

3afs5%

dB

láttur

ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL
•
•
•
•

Bluetooth með NFC
32 mm driver
Hljóðnemi
Rafhlöðuending allt að 11 klst.

RYKSUGA
SHB3185BK

•
•
•
•

Vönduð ryksuga sem fær bestu einkunn
Rafstýrð og mjög hljóðlát, aðeins 66dB
Hepa 10 útblásturssía og pokagaumljós
Innfeldir fylgihlutir og auka parkethaus
TE70TE75011

5

9
Verð áður 5.8

3.995
PRENTARI-iP2850
• USB tengdur
• 4800x600 upplausn í prentun
• Tveggja hylkja
PIXMAMIP2850

Opið laugardag 11-18 og sunnudag 12-18

20 stk.

2afs5%
láttur

3afs2%
láttur

40 stk.
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VÍSINDI Mikilvægi hvala fyrir vistkerfi hafs og lands er vaxandi fræðasvið, en unnið er með vísbendingar
um að sterkir stofnar hvala styðji við
aðrar lífverur um allt vistkerfið sem
aftur styrki meðal annars nytjastofna.
Þetta gengur sumpart á rökin fyrir því
að hvalveiðar séu nauðsynlegar til að
koma í veg fyrir afrán hvala; að þeir
taki ekki of mikið til sín sem aftur
kemur niður á nytjum annarra stofna.
Joe Roman, rannsóknarprófessor
við Rubenstein-náttúruvísindaskólann, hefur helgað sig rannsóknum á
því hvernig hvalir stuðla að dreifingu
næringarefna í hafinu. Hann segir
umfangsmiklar rannsóknir þegar
liggja fyrir um hvað og hversu mikið
hvalir éta, en hið gagnstæða eigi við
um rannsóknir um áhrif hvala á vistkerfið. Sú staðreynd að fyrir 50 árum
hafi hvalir af ýmsum tegundum verið
afar fáliðaðir vegna veiða gefi tækifæri til þessara rannsókna. Þeim
fjölgar víða og samanburður vegna
þeirra breytinga sé nærtækur.
„Við höfum fengið einstakt tækifæri til að meta hvaða áhrif þetta
hefur á einstök hafsvæði, og rannsóknirnar snúa að áhrifum á framleiðni vistkerfanna,“ segir Roman og
útskýrir að þetta snúi að hringrás í
lífríkinu. Næringarefni frá hvölum
styrkja svif og önnur smádýr; fjölgun
þeirra styrkir fiskistofna stóra sem
smáa og á endanum hvalina sjálfa.
„Þetta er eins og færiband næringarefna með hvölum, bæði með
úrgangi sem þeir láta frá sér, en einnig með rotnun hvalhræja á hafsbotni
svo dæmi sé tekið. Á hvalshræjum á
djúpsævi höfum við fundið 60 tegundir dýra sem finnast ekki annars
staðar.“

www.bilaland.is
Rnr. 121116

FORD Focus Edition 1,6
Nýskr. 10/13, ekinn 51 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.390 þús. kr.

TILBOÐ 6.590 þús. kr. TILBOÐ 1.690 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

RENAULT Megane Sport Tourer
Nýskr. 05/13, ekinn 99 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.990 þús. kr.

Rnr. 283951

RENAULT Clio Sport Tourer
Nýskr. 11/12, ekinn 93 þ.km,
dísil, beinskiptur
Verð áður: 1.290 þús. kr.

TILBOÐ 1.490 þús. kr. TILBOÐ 850 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 370252

Joe Roman talar um þessi vísindi á
ráðstefnu í Öskju í dag, ásamt Gísla
Víkingssyni, hvalasérfræðingi hjá
Hafrannsóknastofnun.
Gísli fjallar um þær niðurstöður
sínar að hvalastofnar á heimsvísu
séu í mjög mismunandi ástandi
eftir ofveiði. Í Atlantshafinu fyrst,
svo Kyrrahafinu og síðast í Suðurhöfum, þar sem drápið var gegndarlaust. Hér við land eru vísbendingar
um að hvalastofnar, til dæmis langreyður, hafi náð fyrri stærð.
„Náfrænka hennar, steypireyðurin hefur hins vegar ekki náð sér.
Stærstu stofnarnir við Suðurskautslandið eru hins vegar enn þá langt
niðri og kenningar um það tengjast
meðal annars fræðasviðinu um
dreifingu næringarefna. Önnur
kenning er, vegna þess að hundruð

þúsunda hvala voru drepnir af hverri
tegund, en vistkerfið þar syðra er
mun einfaldara, að við snögga fækkun hvalanna hafi aðrar tegundir,
hrefna, selir, sjófuglar og mörgæsir,
sem ekki voru veiddar, fyllt upp það
tómarúm. Hugsanlega standi stórir
stofnar annarra dýra því í veginum
fyrir því að hvalastofnarnir nái fyrri
stærð,“ segir Gísli en bætir við að
skýringarnar séu eflaust margar og
samþættar.
Kenningin um að hvalir gefi
vistkerfinu meira en þeir taka eru
byltingarkenndar, segir Gísli. Hvað
hvalveiðarnar varðar segir hann
að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar
gangi út frá því að þær hafi engin
áhrif á stofnana; hvorki stofnstærðir
né dreifingu næringarefna.
svavar@frettabladid.is

NM81660

Rnr. 143727

Hvalasérfræðingarnir Joe Roman og Gísli Víkingsson eru meðal fyrirlesara á
málþingi í Öskju, Hlutverk hvala í lífríkinu er fundarefnið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ENNEMM / SÍA /

Staðsetning: Hyundai Kauptúni

Rnr. 152388

ÁRSFUNDUR 2017
HYUNDAI IX35 Comfort
Nýskr. 05/14, ekinn 93 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.290 þús. kr.

RENAULT Megane Berline
Nýskr. 07/13, ekinn 56 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.090 þús. kr.

TILBOÐ 2.690 þús. kr. TILBOÐ 1.590 þús. kr.
Staðsetning: Hyundai Kauptúni

Staðsetning: Klettháls 11

Ársfundur Birtu lífeyrissjóðs verður haldinn þriðjudaginn
9. maí nk., kl. 17.00 í Silfurbergi í Hörpu, Reykjavík
DAGSKRÁ
1. Almenn ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
2. Önnur mál, löglega upp borin
Auk kjörinna fulltrúa eiga allir sjóðfélagar rétt til setu á fundinum.

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.

Upplýsingar um fundinn og afkomu sjóðsins á árinu 2016 má nálgast
á heimasíðu sjóðsins, birta.is. Þar verður einnig hægt að fylgjast með
beinni útsendingu frá ársfundinum.
Stjórn Birtu lífeyrissjóðs

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

FIMMTUDAGUR

Unnið er með þá kenningu að sterkir hvalastofnar styðji við vistkerfið og
byggi undir aðra stofna smádýra og fiska. Gengur þvert á kenninguna um að
nauðsynlegt sé að veiða hval til að stöðva afrán þeirra á nytjastofnum.

BÍLALAND BÝÐUR NOKKRA BÍLA Á EINSTÖKUM
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU
ÞÉR GÓÐAN BÍL Á FRÁBÆRU VERÐI!

BMW X5 Xdrive30d
Nýskr. 11/13, ekinn 51 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 7.690 þús. kr.

27. APRÍL 2017

Hvalurinn gefur mun
meira en hann tekur

Á VÖLDUM BÍLUM

Rnr. 370098

F R É T T I R ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Sundagörðum 2 I 104 Reykjavík I 480 7000 I birta.is

Við hitum upp fyrir Eurovision
Eurovision nálgast, þú veist það!
Komdu í verslun Vodafone í Kringlunni í dag og hitaðu upp
fyrir ferðalagið til Kiev með Svölu og föruneyti.
Kl. 17:00 - Svala situr fyrir svörum „live“ á Facebook
í verslun Vodafone
Kl. 18:00 - Svala tekur lagið í Kringlunni
Kl. 18:15 - Svala áritar plaköt og býður upp
á ljósmyndatöku með sér
fyrir framan verslun Vodafone
Hlökkum til að sjá þig!

Vodafone
Við tengjum þig

#12stig
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Siglum inn í mikinn
skort
á
geðlæknum
Rannsóknasjóður
Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir
og rannsóknatengt framhaldsnám á Íslandi. Í þeim tilgangi
styrkir sjóðurinn skilgreind rannsóknaverkefni einstaklinga,
rannsóknahópa, háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja.
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr
Rannsóknasjóði fyrir styrkárið 2018. Umsóknarfrestur
er til 15. júní 2017, kl. 16:00.

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Umsóknarfrestur 15. júní

Umsækjendur eru beðnir um að kynna sér vel reglur
Rannsóknasjóðs fyrir styrkárið 2018 áður en hafist er
handa við gerð umsóknar.
Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum umsóknarkerfi
Rannís. Umsóknir og umsóknargögn skulu
vera á ensku.
Nánari upplýsingar og aðgang að rafrænu
umsóknarkerfi má nálgast á www.rannis.is

Save the Children á Íslandi

Mun færri læknar sækja sér nú sérfræðimenntun í geðlækningum en undanfarin ár. Geðlæknar eru margir hættir að taka við nýjum sjúklingum. Fámennið í
náminu skilar sér í of lítilli endurnýjun stéttarinnar með áframhaldandi vanda.
HEILBRIGÐISMÁL Aðeins fjórir læknar
stunda nú sérnám hér á landi í geðlækningum en eru í venjulegu
árferði ríflega þrefalt fleiri. Alls er
vitað um í kringum tíu Íslendinga
sem eru að sækja sér áframhaldandi
menntun í geðlækningum.
Langir biðlistar eru á einkastofum geðlækna um allt land og fleiri
geðlækna vantar til starfa á Landspítalann. „Það er löng bið eftir að
komast að hjá geðlæknum á stofum
og búið að vera þannig í mörg ár.
Á sjúkrahúsið vantar okkur einnig
geðlækna þannig að mönnun heilbrigðiskerfisins varðandi lækna og
hjúkrunarfræðinga er ekki góð,“
segir Halldóra Jónsdóttir, yfirlæknir
á bráðageðdeild Landspítalans.
Sérfræðinám í geðlækningum er
fimm ára nám sem hægt er að klára
alfarið hér á landi.
Halldóra segir að einhverjir þeirra
sem sækja námið erlendis komi ekki
aftur heim. Alltaf séu dæmi um slíkt
í hópi þeirra geðlækna sem sækja sér
sérfræðimenntun út. Þó sé unnið að
því nú að hafa samband við læknanema erlendis og útskrifaða geðlækna erlendis og freista þess að fá
þá heim og til starfa á Landspítalanum eða á einkastofum.

Halldóra Jónsdóttir, yfirlæknir bráðageðdeildar Landspítalans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í úttekt landlæknisembættisins
á sjálfstætt starfandi geðlæknum
árið 2016 kom fram að meðferð
geðlækna væri lítt samhæfð annarri
heilbrigðisþjónustu.
Skráningarkerfi geðlækna væru
ekki samhæfð öðrum sjúkraskrárkerfum þannig að aðrir læknar
og heilbrigðisstarfsfólk sæju ekki

sjúkdómsgreiningar og lyfjaávísanir
sjúklinga. Það gæti ógnað öryggi
sjúklinga.
Þá segir að biðlistar geðlækna
séu orðnir svo langir að margir séu
hættir að taka við nýjum sjúklingum tímabundið, nema sérstakar
aðstæður séu fyrir hendi.
snaeros@frettabladid.is

Fólk með sérþarfir veiti liðveislu

NÝTT GREIÐSLUÞÁTTTÖKUKERFI Í
HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU
Fimmtudaginn 27. apríl 2017 | Kl. 16.30-18.30
Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2.
Allir velkomnir!
Málefnahópur ÖBÍ boðar til opins upplýsingafundar um nýtt greiðsluþátttökukerfi
í heilbrigðisþjónustu sem tekur gildi 1. maí. Á fundinum fer meðal annars fram
kynning á uppbyggingu kerfisins, hámarksgreiðslum einstaklinga og gerð grein
fyrir því hvað fellur undir greiðsluþátttökukerfið.

DAGSKRÁ
Ávarp

Ellen Calmon, formaður ÖBÍ

Kynning

Erna Geirsdóttir og Ingveldur Ingvarsdóttir, Sjúkratryggingar Íslands

Fyrirspurnir og svör
Fundarstjóri: Sigmundur Ernir Rúnarsson, fjölmiðlamaður

Táknmáls- og rittúlkun í boði.
Annar upplýsingafundur verður haldinn
samdægurs í fundarsal Félags eldri borgara,
að Stangarhyl 4, fimmtudaginn 27. apríl,
kl. 13.30-15.30.

SAMFÉLAG Fólk með sérþarfir getur
veitt börnum með sérþarfir félagslega
liðveislu. Þetta segir Þór Þórarinsson
hjá velferðarráðuneytinu.
„Þetta er í anda þess sem við erum
að hugsa, ef viðkomandi fullnægir
þeim skilyrðum sem starfið gerir
náttúrulega. Ég sé engar sérstakar
hindranir á því að öðru leyti,“ segir
Þór.
Ung kona með Asperger-heilkenni
spurði nýverið að þessu í hópnum
Góða systir á Facebook. Hún sagði
að þar sem hún væri orðin eldri,

reyndari og sjálfstæðari, vildi hún
fara að gefa af sér til barna sem væru
eins og hún.
„Við erum alltaf að tala um jafningjastuðning, að vinna með þær hugmyndir og kosti þess að fá aðstoð með
þeim hætti, þetta gæti alveg fallið að
því. En forsendan væri sú að sveitarfélagið væri inn á því að viðkomandi
fullnægði skilyrðum,“ segir Þór.
„Þarna er fólk sem býður fram
krafta sína og ef það fullnægir að öðru
leyti skilyrðum þá gildir um það eins
og annað.“ – sg

Biskup segir ríkið skulda
kirkjunni um 1,7 milljarða árlega
STJÓRNSÝSLA Þjóðkirkjan á Íslandi
gagnrýnir fjármálaáætlun Alþingis
harðlega í innsendri umsögn kirkjuráðs og Biskupsstofu en áætlunin
liggur nú fyrir til meðferðar þingsins.
Segir í umsögn biskups Íslands og
kirkjuráðs hinnar íslensku þjóðkirkju
að ríkissjóður skuldi kirkjunni tæplega 1,7 milljarða króna á fjárlögum
ársins í ár vegna vanefnda fimm liða
í fjárlögum. Eru það fjárlagaliðir um
laun presta, kristnisjóð, sóknargjöld,
kirkjumálasjóð og jöfnunarsjóð
sókna.
Með því að uppfæra tölur ekki samkvæmt reiknilíkani sem á að meta
fjárhæðir til kirkjunnar hafi þannig
myndast skuld ríkissjóðs við kirkjuna.
„Það vantar mjög verulega upp á
að það sé staðið við skuldbindingar
samkvæmt lögum,“ segir Oddur Einarsson, framkvæmdastjóri kirkjuráðs.
„Það var neyðarástand árið 2008,
en ekki í dag. Ef menn ætla ekki að
standa við skuldbindingar þá verða
menn að finna aðrar ástæður fyrir
skerðingunni.“
Umsögn þjóðkirkjunnar hvílir
að mati kirkjunnar á tveimur staðreyndum. Sú fyrri er að árið 1997
var gerður samningur milli ríkis og
kirkju um notkun reiknilíkans við að
framreikna upphæðir til kirkjunnar
sem síðan var tekið úr sambandi árið
2008 í hruninu. Seinni staðreyndin að

Agnes M. Sigurðardóttir,
biskup þjóðkirkjunnar.

mati kirkjuráðs er að sóknargjöld hafi
ekki að fullu verið flutt til kirkjunnar
heldur sitji ár hvert hluti þeirra eftir í
ríkissjóði til almennra verka.
2.500 einstaklingar gengu úr þjóðkirkjunni í fyrra. Þrátt fyrir stöðuga
fækkun jukust framlögin árið 2017
um rúmar eitt hundrað milljónir frá
fyrra ári. – sa

Glæsilegt úrval á pier.is

Gildir frá 27.04.2017 til 03.05.2017

HÚSGAGNA OG SÓFA DAGAR
20% AFSL ÁTTUR AF HÚSGÖGNUM

FRÍ HEIMSENDING Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Erja borðstofustólar
Áður 25.900,NÚ 20.720,-

ef verslað er fyrir 30.000 kr eða meira

Hægindastólar
verð frá áður 79.900,VERÐ FRÁ NÚ 63.920,-

Grosio borðstofustóll
brúnn
Áður 25.900,NÚ 20.720,-

25–30 % AFSLÁTTUR

AF VÖLDUM SÓFUM

POLO U SÓFI 25% AFSLÁTTUR

Polo U tungusófi
Áður 189.900,NÚ 151.920,-

Smáratorgi 522 7860 • Korputorgi 522 7870 • Glerártorgi 522 7880
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Hermenn standa undir skriðdrekabyssum og hylla leiðtogann, Kim Jong-un. NORDICPHOTOS/AFP

Norður-Kórea
sýnir klærnar

Ríkisfréttastofa Norður-Kóreu (KCNA) birti myndir í
gær af mikilli heræfingu sem haldin var til að fagna 85
ára afmæli hersins. Kim Jong-un, leiðtogi ríkisins, var
á svæðinu. Mikil togstreita er á Kóreuskaga og héldu
Bandaríkjamenn og Suður-Kóreumenn sameiginlega
heræfingu hinum megin við landamærin nýverið.

Ljóst er af myndunum að vopnamáttur stórskotaliðs hersins er mikill.

Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, lét sig ekki vanta og hyllti hermenn og
herforingja. NORDICPHOTOS/AFP

NORDICPHOTOS/AFP

Stórskotalið norðurkóreska hersins skýtur sprengjum út á sjó til að sýna mátt sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

FIMMTUDAGUR

fyrir vorið!
Furukrossviður

Lavor Space 180
háþrýstidæla

9 -12-15-18 mm þykkur
Gæðavara. Gott verð

24.990
180 Max bar
510min Litrar
Pallahreinsir, bursti
og aukaspíssar.

Frábært verð
á stál- og plastþakrennum.
Sjá verðlista á
www.murbudin.is

Made by Lavor

Kailber Ferðagasgrill
2x2,5KW brennarar, grillflötur
196,0cm2, 5KW
Vagn fylgir með

29.980

Lavor One Plus 130
háþrýstidæla

12.490

Kailber KG-KG-2
gasgrill 4x3,5KW brennarar,
grillflötur 303,6 cm2,14KW

130 Max bar
420min Litrar
Fylgihlutir: Burstar,
sápubrúsi
& Turbóstútur.

52.880

ODEN EÐAL OLÍA á palla.
Hágæða Silikonalkyd
efni. 3 l.

Bio Kleen
pallahreinsir 5 lítar

3.295

LA
RVA

IÐ Ú

MIK

4.390
Deka Hrað 5 kg

15 metra rafmagnssnúra

MO

IGU

F ST

2.790

1.890

Truper 10574

1.895

DEKA SÍLAN vatnsfæla 5 lítrar

ÖPP

G TR

5.980

Landora tréolía, 3 lítrar

2.690

1 líter kr.

UM

1.580

8.590

13.990

7 þrepa 2,11m 12.840,-

Strákústur 30cm
breiður

695
Bíla & gluggaþvottakústur, gegn um
rennandi 116>180cm,
hraðtengi með lokun

1.790
Öflugar hjólbörur, 90 lítra

1.890

795

Weber Milligróf
múrblanda 25 kg

LFD260AL 8 þrep 2,32m

Hlúaajárn Buf PGH316

Meister jarðvegsdúkur
9961360 5x1,5 meter

2.790

Steypugljái
á stéttina
– þessi sem endist

MIKIÐ ÚRVAL

1.790

Verð frá
Truper 21”
greinaklippur

995

25 stk. 110 lítra ruslapokar
Einnig 200lítra 10 stk. kr. 795 (65my)
Gróðurmold 20 l

490

Reykjavík
Reykjanesbær

Blákorn 5 kg

1.190
Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, lau. 10-16

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

2.295
Pretul greinaklippur

895

Trup hekkklippur 23060

1.245

2.190
2.390

Proflex Nitril
vinnuhanskar

395

Gott verð fyrir alla, alltaf !

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Valitor vill nýtt mat á tjóni Wikileaks
Greiðslukortafyrirtækið fer fram á nýtt undirmat á tjóni Datacell og Sunshine Press Productions fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
Yfirmatsmenn skiluðu niðurstöðu í mars sem Valitor hefur ekki lagt fram. Krefjast tæpra sex milljarða króna í skaðabætur.
Sigurður G.
Guðjónsson,
lögmaður Valitor

Sveinn Andri
Sveinsson,
lögmaður
Datacell og SPP

SPP, segir hana nú standa í um sex
milljörðum með dráttarvöxtum og
kostnaði í kjölfar niðurstöðu undirmatsmannanna.
„Lögmaður Valitor þráast enn við
að leggja fram yfirmatið en hefur
aftur á móti farið fram á nýtt mat
sem tekur að mestu leyti á sömu
atriðum og yfirmatið gerði. Hann
virðist líta svo á að með því að
sleppa því að leggja fram yfirmatið
geti hann lagt sömu spurningar
fram við nýja undirmatsmenn.
Það gengur ekki upp en ástæðan er
auðvitað sú að niðurstaða yfirmatsmannanna hefur ekki verið Valitor
hagstæð,“ segir Sveinn Andri í samtali við Markaðinn.
„Ég beindi hins vegar áskorun til

Valitor vill fá nýtt undirmat á tjóni Datacell og Sunshine Press Productions.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Gæti kostað Landsbankann milljarða
Landsbankinn gæti eins og komið hefur fram þurft að greiða milljarða
króna vegna skaðabótamálsins. Ástæðan er sú að bankinn lofaði Arion
banka í desember 2014 skaðleysisábyrgð þegar hann seldi 38 prósenta
hlut sinn í greiðslukortafyrirtækinu.
Ríkisendurskoðun vakti athygli á samkomulaginu við Arion banka í
skýrslu sinni um eignasölu Landsbankans á árunum 2010 til 2016 sem
stofnunin birti um miðjan nóvember í fyrra. Sala bankans á eignarhlutnum í Valitor er þar rifjuð upp en Arion banki keypti hann á 3,6 milljarða
króna í lokuðu söluferli og hefur síðan þá átt 99 prósenta hlut í greiðslukortafyrirtækinu. Landsbankinn mun samkvæmt kaupsamningnum
greiða 38 prósent fjárhæðarinnar sem úr skaðabótamálinu kemur en þó
ekki meira en sem nemur söluverði eignarhlutarins í Valitor. Hæstiréttur
hafði staðfest heimildarskort Valitor til að rifta samningum við Datacell
og SPP þegar kaupsamningurinn var undirritaður í árslok 2014.
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Lögmaður Valitor í skaðabótamáli
Datacell og Sunshine Press Productions (SPP) gegn greiðslukortafyrirtækinu ætlar að fara fram á nýtt mat
á tjóni fyrirtækjanna tveggja vegna
lokunar á greiðslugátt til uppljóstrunarsíðunnar Wikileaks. Dómkvaddir matsmenn mátu tjónið á
tæpa 3,2 milljarða króna í maí í fyrra
en niðurstaða yfirmatsmanna, sem
Valitor óskaði eftir í kjölfar undirmatsins, hefur legið fyrir síðan um
miðjan mars en ekki verið lögð fyrir
Héraðsdóm Reykjavíkur.
„Ég er búinn að leggja fram beiðni
um dómkvaðningu tveggja nýrra
matsmanna. Það yrði nýtt undirmat og sjálfstætt og hefði ekkert
með fyrri möt að gera. Ég fór fram
á yfirmatið en er með þessu að afla
frekari sönnunargagna til að svara
spurningum sem ég tel að sé enn
ósvarað,“ segir Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Valitor í skaðabótamálinu.
Hæstiréttur staðfesti í apríl 2013
heimildarskort Valitor til riftunar
á söluaðilasamningi við Datacell
sem tryggði félaginu greiðslugátt
fyrir íslenska einkahlutafélagið
SPP, rekstrarfélag Wikileaks. Gáttin
var lokuð frá 8. júlí 2011 til 19. maí
2013 og lögðu fyrirtækin tvö upphaflega fram átta milljarða króna
skaðabótakröfu. Sveinn Andri
Sveinsson, lögmaður Datacell og

Frábær þjónusta við fyrirtæki í 15 ár
Sólar hefur nú starfað í 15 ár og er orðið eitt stærsta
ræstingarfyrirtækið á höfuðborgarsvæðinu.
Við eigum það ykkur að þakka, kæru starfsmenn,
birgjar, samstarfsaðilar og viðskiptavinir.

Valitor í mars um að yfirmatið yrði
lagt fram en lögmaður fyrirtækisins
hefur haft það síðan um miðjan
þann mánuð. Það var bókað eftir
honum í fyrirtöku fyrir dómi þann
20. mars að hann væri ósáttur við
niðurstöðu yfirmatsins og að yfirmatsmennirnir hefðu ekki svarað
tilteknum spurningum. En það er
auðvitað ekki þannig að menn geti
endalaust fengið nýtt mat þangað til
þeir eru ánægðir með niðurstöðuna.
Þetta er því í mínum huga vandræðagangur en við bíðum rólegir.“
Krafa Valitor um dómkvaðningu nýju matsmannanna verður
tekin fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur 8. maí næstkomandi. Sigurður
bendir á að þrátt fyrir að yfirmatsnefnd hafi komist að niðurstöðu í
málinu sé það ákvörðun Valitor um
það hvort og þá hvenær hún verður
lögð fyrir dóminn.
„Það er bara eitt af þessum sönnunargögnum og ég ákveð hvort það
verður lagt fram en það hefur ekki
verið gert hingað til.“
Datacell er íslenskt einkahlutafélag, stofnað árið 2009 af þeim Ólafi
Vigni Sigurvinssyni og Andreasi
Fink. Samkvæmt ársreikningi SPP
fyrir árið 2015 eru 84 prósent félagsins í eigu Julians Assange, stofnanda
Wikileaks, og tvö prósent í eigu
Kristins Hrafnssonar, talsmanns
síðunnar. haraldur@frettabladid.is
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Þjóðernispopúlisminn
fer aftur út í
jaðarinn þar
sem hann á
heima.

heresu May er hrósað fyrir þá ákvörðun að
boða til snemmbúinna kosninga í Bretlandi
hinn 8. júní næstkomandi. Eftir ákvörðun
May hafa líkur aukist á vondum Brexitsamningi sem er býsna öfugsnúin staða
fyrir breska kjósendur.
May er hrósað fyrir stjórnkænsku og djarfa og snjalla
ákvörðun um að boða til kosninga í júní. Það sé styrkleikamerki að forsætisráðherrann ætli að endurnýja
umboð sitt til að hafa sterkan lýðræðislegan stuðning
fyrir þá vegferð sem er fram undan þegar Bretar semja
um úrsögn úr Evrópusambandinu samkvæmt 50. gr.
Lissabonsáttmálans.
Ljóst er hins vegar að May boðar til kosninga af
aðeins einni ástæðu og hún hefur ekkert með Brexit að
gera. Íhaldsflokkurinn hefur 21 prósentustigs forskot
í könnunum á Verkamannaflokkinn sem er lamaður
með Jeremy Corbyn í forystu. Að boða til kosninga
með slíkan meðbyr er einfaldlega of gott tækifæri til að
sleppa því.
Líklegt er að May geri gott betur en að endurnýja
umboð sitt með myndarbrag. Næsta ríkisstjórn hennar
mun að öllum líkindum hafa mjög sterkan meirihluta
á breska þinginu. Sú staðreynd veikir hagsmuni bresks
almennings þegar kemur að Brexit, því líkur á því að
vondur úrsagnarsamningur fari í gegnum þingið hafa
nú aukist. Með öruggan þingmeirihluta eru meiri líkur
á því að samningur um úrsögn úr ESB fari í gegn jafnvel
þótt hann sé lélegur. Sama hvað gerist, breskir kjósendur verða alltaf verr settir en áður en May boðaði til
kosninga.
Theresa May vill að Bretar fái undanþágu frá meginreglunni um frjálsa för vinnuafls. Þá vill hún að Bretland verið undanskilið lögsögu Evrópudómstólsins.
Hins vegar vilja Bretar áfram geta átt óheftan aðgang
að innri markaði Evrópusambandsins þegar kemur að
vörum og þjónustu og vilja að úrsagnarsamningurinn
við sambandið grundvallist á því. Vandamálið við þessa
nálgun er að fjórfrelsið er ekki valkvætt. Réttindin og
skyldurnar koma saman í pakka. Hvers vegna ætti síðan
Evrópusambandið að semja við Bretland um skilyrta
aðild að innri markaðnum þegar hin aðildarríkin 27
voru ekki tilbúin að semja um breytta og „mildari“ aðild
Breta að sambandinu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna
um Brexit?
Þýski lögfræðingurinn Martin Selmayr er sá sem
öllu stýrir bak við tjöldin hjá framkvæmdastjórn ESB.
Selmayr er starfsmannastjóri Jean Claude Juncker,
forseta framkvæmdastjórnarinnar, og einn valdamesti
maðurinn í Brussel. Hann þykir harður í horn að taka
í samningum og ljóst er að ef hann fær einhverju ráðið
mun ekki tomma verða gefin eftir í viðræðum um
úrsögn Bretlands. Það er líka gjörbreytt staða í pólitísku
landslagi álfunnar. Kjósendur í Hollandi og Frakklandi
stóðust lýðræðisprófið. Emmanuel Macron á sigurinn
vísan í síðari umferð forsetakosninganna í Frakklandi.
Þjóðernispopúlisminn fer aftur út í jaðarinn þar sem
hann á heima. Brexit verður því aldrei upphaf einhverrar bylgju úrsagna ríkja úr sambandinu eins og sumir
spáðu. Heldur bara þessi eina ákvörðun Litla Englands
um að yfirgefa alþjóðlegt samstarf.

Yfir 300 vörutegundir
fyrir veitingastaði,
mötuneyti og fyrir þig !
www.nordanfiskur.is | 430-1700 | pantanir@nordanfiskur.is

Frá degi til dags
Leita frambjóðanda
Eftir einungis ár verður kosið að
nýju til sveitarstjórna. Senn fara
flokkarnir sem fram bjóða því að
huga að uppstillingu á framboðslistum. Ljóst er að breytingar
verða á lista VG í Reykjavík frá
síðustu kosningum enda er Sóley
Tómasdóttir flutt til Hollands.
Sóley og Líf Magneudóttur,
núverandi borgarfulltrúi VG,
elduðu grátt silfur fyrir og eftir
síðustu kosningar. Nú er rætt um
það innan VG að bakland Sóleyjar
sé að finna fulltrúa sem yrði þess
verðugur að hjóla í borgarfulltrúann fyrir næstu kosningar.
Hvað gerir Sigmundur?
Sveitarstjórnarkosningarnar gætu
orðið spennandi. Fróðlegt verður
að sjá hvaða áhrif vaxandi húsnæðisvandi mun hafa á kosningabaráttuna. Dregið gæti til tíðinda
í Reykjavíkurborg. Framsóknarflokkurinn átti í stökustu vandræðum með að manna efstu sæti
listans fyrir síðustu kosningar,
áður en höggvið var á hnútinn og
Sveinbjörg Birna kynnt til leiks.
Frammistaða hennar og ummæli
í umræðu um lóð fyrir mosku
til handa útlendingum skilaði
flokknum svo tveimur mönnum
í borgarstjórn. Nú er rætt um að
fyrrverandi formaður flokksins,
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
velti fyrir sér framboði í borgarstjórn. Fróðlegt verður að sjá
hvort af verður og hvaða áhrif það
myndi hafa á kosningabaráttuna.
jonhakon@frettabladid.is

Sterka krónu, takk

V
Þröstur
Ólafsson
hagfræðingur

Frá upphafi
íslensku
krónunnar
hefur gengi
hennar, með
örfáum
undantekningartilvikum, verið
stýrt eftir
kröfum og
þörfum
sjávarútvegsins.

egna þess hve utanríkisviðskipti eru stór
hluti af þjóðarframleiðslu okkar þá erum við
mjög háð gengi erlendra gjaldmiðla. Frá upphafi íslensku krónunnar hefur gengi hennar, með
örfáum undantekningartilvikum, verið stýrt eftir
kröfum og þörfum sjávarútvegsins. Þar hefur krafan
um lágt gengi verið sungin svo lengi sem elstu menn
muna. Og talsmenn Bændasamtakanna hafa kyrjað
viðlagið „Við líka, við líka“. Á þessum höfuðbólum
hefur einnig verið að finna öflugustu formælendur
fastræðis við krónuna sem gjaldmiðil, þ.e.a.s. veika
krónu.
Neytendur hafa sjaldnast haft nokkurn talsmann
á pólitíska sviðinu, sem bent hefur á að gengisdýfurnar eru borgaðar af okkur sem kaupum daglega
erlendar neysluvörur eða skuldum vísitölu- eða
gengistryggð lán. Þó þetta sé stór meirihluti þjóðarinnar, þá er eins og hann skipti engu máli. Hann
verði bara að éta það sem úti frýs.

Veikur gjaldmiðill lamar
Til lengdar er veikur gjaldmiðill ekki æskilegur. Hann
getur að vísu ýtt tímabundið undir útflutning. Hann
heldur í bráð lífi í atvinnugreinum sem standast enga
samkeppni, og/eða nenna ekki að gyrða upp um sig.
Að öðru leyti hindrar hann nýsköpun og efnahagslega framþróun. Innflutnings- og gjaldeyrishöft virka
eins. Þau halda á lífi því sem ella myndi víkja. Þannig
má útskýra að hluta það landlæga einhæfi, sem einkenndi íslenskt efnahagslíf á tuttugustu öld, eða allt
fram til þess tíma þegar gengið styrktist, ýmist vegna
mikils innstreymis erlends fjármagns, sem setti hagkerfið á skjön, eða vegna tekna af ferðamönnum. Í
stað þess að bæta rekstrarumhverfi og hagræða, var
gengið fellt.
Pólitískur þýstingur hefur æ verið til staðar til að
laga gengið að veikburða atvinnugreinum. Ef við
ætlum að sigla út á reginhaf með krónuna sem farareyri, þá verður henni að vera stjórnað af bankastjóra
með mikla þekkingu á peningamálum og seðlabanka
sem er óháður stjórnmálum líðandi stundar.
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Hringar breiða úr sér
Í DAG

Þorvaldur
Gylfason

F

rjáls markaðsbúskapur er til
margra hluta nytsamlegur
eins og reynslan sýnir. Markaðsfrelsi sprettur þó ekki af sjálfu
sér heldur þarf almannavaldið
að vaka yfir því ef vel á að vera.
Til þess höfum við samkeppniseftirlit sem er ætlað að tryggja
að markaðurinn sé þarfur þjónn
almennings frekar en harður húsbóndi. Bandaríkin, ESB og einstök
Evrópulönd hvert fyrir sig hafa
komið sér upp skilvirku samkeppniseftirliti sem skirrist ekki
við að skipta stórfyrirtækjum og
hringum upp í smærri og hagfelldari einingar til að halda fákeppni
og okri í skefjum til hagsbóta fyrir
almenning. Nýrri samkeppnislöggjöf meðfram inngöngu Íslands á
Evrópska efnahagssvæðið (EES)
1994 var með þessu móti ætlað að
örva samkeppni og efla almannahag.

Bankarnir sem hringur
Íslendingar standa þó enn langt
að baki grannþjóðunum í samkeppnismálum. Landlæg fákeppni

og meðfylgjandi okur á mörgum
sviðum vitna um vandann. Um
alla Ameríku og Evrópu, jafnvel í nyrztu byggðum Noregs,
þurfa innlendir bankar að keppa
við erlenda banka. Svo er ekki á
Íslandi. Þetta er höfuðskýringin á
háum vöxtum hér heima og miklum vaxtamun, þ.e. miklum mun
útlánsvaxta og innlánsvaxta. Þetta
skýrir einnig að hluta hvers vegna
bönkum helzt uppi að varpa allri
áhættu vegna verðbólgu yfir á
lántakendur í gegnum verðtryggingu frekar en að deila áhættunni
með lántakendum. Og þetta skýrir
einnig hvers vegna sumir íslenzkir
eftirlaunaþegar sitja ennþá uppi
með eftirstöðvar af námslánum
æskuáranna og hvers vegna margt
ungt fólk hefur nú ekki lengur efni
á að kaupa sér íbúð.
Eignarhald á bönkum á Íslandi
jafngildir í reyndinni leyfi til að
prenta peninga með því að rýja
valda viðskiptavini inn að skinni
og þyrma öðrum með afskriftum.
Valdið til að gera upp á milli
viðskiptavina er vandmeðfarið.
Þessu valdi vildu stjórnmálamenn ekki sleppa þegar einkavæðing bankanna varð ekki
lengur umflúin. Sænski bankinn
Skandinaviska Enskilda Banken
var kominn á fremsta hlunn með
að kaupa ráðandi hlut (þriðjung)
í Landsbankanum 1998 en af því
varð ekki þar eð brýnt var talið að
„Landsbankinn kæmist í hendur
manna sem Sjálfstæðisflokkurinn
hefði a.m.k. talsamband við“, eins

og Styrmir Gunnarsson ritstjóri
Morgunblaðsins lýsti svo eftirminnilega í bókinni Forsætisráðherrar Íslands: Ráðherrar Íslands
og forsætisráðherrar í 100 ár
(2004, bls. 467). Frá hruni hefur
fákeppni ágerzt á bankamarkaði
þar eð flestir sparisjóðirnir eru
horfnir.

Olíufélögin
Líku máli gegnir um olíuviðskipti
sem örfá fyrirtæki hafa skipt á
milli sín frá fyrstu tíð án þess að
erlendum keppinautum væri
hleypt inn á markaðinn. Pólitíkin
var lengi vel allsráðandi í olíubransanum ekki síður en í bönkunum og víðar. Sjálfstæðismenn
fóru heldur út að ýta en að kaupa
bensín af Esso, olíufélagi Framsóknar. Það félag varð uppvíst um
lögbrot 1950-1960 sem leiddu til
dóma yfir nokkrum virðingarmönnum þess. Þrjú olíufélög voru
síðar fundin sek um ólöglegt samráð 1993-2001.
Það sem hafði breytzt var að
aðild Íslands að EES leyfði ekki
lengur gamla samráðið, en olíufélögin héldu samt uppteknum
hætti, þ.e. brutu lög, allan þann
tíma sem þau störfuðu á frjálsum
markaði frá 1993 þar til almannavaldið greip í taumana. Ákærum á
hendur forstjórum olíufélaganna
var vísað frá dómi, en félögin voru
dæmd til að greiða háar sektir sem
er eins og að sekta hringveginn
fyrir of hraðan akstur. Hæstiréttur staðfesti sök olíufélaganna

Fyrst leystu bankarnir til
sín þrjár húseignir á dag að
jafnaði í mörg ár eftir hrun
og gerðust þannig smám
saman eigendur mikils fjölda
íbúða sem þeir seldu síðan
fasteignafyrirtækjum með
magnafslætti. Þarna liggur
hluti skýringarinnar á því
að nú eru leigurisar orðnir
svo mikils ráðandi á leigumarkaði að fjöldi fólks hefur
hvorki efni á að kaupa sér
íbúð né greiða uppsetta
húsaleigu.

endanlega með dómi 2016 eftir 15
ára þref. Dómsskjöl vitna um að
samráð olíufélaganna olli fólkinu í
landinu miklu tjóni. Nú fyrst hillir
undir erlenda samkeppni við innlenda olíuverzlun þegar Costco
kemur til Íslands innan skamms.

Húsnæðismarkaðurinn
Fákeppni á byggingamarkaði

virðist hafa ágerzt m.a. með því
að stórir verktakar hafa rutt
minni verktökum til hliðar líkt og
margur kaupmaðurinn á horninu
hefur þurft að víkja fyrir stórmörkuðum. Stórir verktakar geta
leyft sér að byggja íbúðir fyrir t.d.
20 mkr. og selja þær á 60 mkr.
eftir því lögmáli að fákeppni, þ.e.
skortur á samkeppni, gerir þeim
kleift að knýja söluverð íbúða upp
úr eðlilegu samhengi við byggingarkostnað og keyra hagnað
sinn þannig upp úr öllu valdi líkt
og bankarnir gerðu fyrir hrun og
gera enn. Þetta hefur ekki gerzt á
matvörumarkaði; þar hafa stórverzlanir þvert á móti stuðlað að
lækkun vöruverðs.
Við bætist fákeppni á leigumarkaði sem er nýtt fyrirbæri eins
og nýyrðið „leigurisi“ vitnar um;
orðið hefur ekki enn verið skráð í
Orðabók Háskólans. Fyrst leystu
bankarnir til sín þrjár húseignir á
dag að jafnaði í mörg ár eftir hrun
og gerðust þannig smám saman
eigendur mikils fjölda íbúða sem
þeir seldu síðan fasteignafyrirtækjum með magnafslætti. Þarna
liggur hluti skýringarinnar á því
að nú eru leigurisar orðnir svo
mikils ráðandi á leigumarkaði að
fjöldi fólks hefur hvorki efni á að
kaupa sér íbúð né greiða uppsetta
húsaleigu. Samkeppniseftirlitið
segist vera að athuga málið.
Lausaganga ferðafólks leggst á
sveif með leigurisunum með því
að þrýsta húsaleigu upp í hæstu
hæðir.

Virkjum þann auð sem býr
í háskólamenntuðu fólki
Erna
Guðmundsdóttir
framkvæmdastjóri BHM

Í

skýrslu Vinnumálastofnunar um
stöðu og horfur á vinnumarkaði
á árunum 2016-2018 kemur
ýmislegt áhugavert í ljós varðandi
atvinnuleysi meðal háskólamenntaðra.
Greining stofnunarinnar á
atvinnuleysistölum sýnir að
atvinnuleysi meðal háskólamenntaðra, einkum háskólamenntaðra
kvenna, hefur minnkað hægar
undanfarin misseri en meðal fólks
með minni menntun að baki. Staða
háskólamenntaðra kvenna er mun
verri en karla en í febrúar sl. var
fjöldi háskólamenntaðra kvenna á
atvinnuleysisskrá 677 en atvinnulausir háskólamenntaðir karlar voru
457 talsins. Það er ekki ásættanlegt
að stórir hópar háskólamenntaðra
séu atvinnulausir.

Hvað veldur?
Í skýrslu Vinnumálastofnunar eru
tvær skýringar nefndar á þessari
stöðu. Annars vegar sú að háskólamenntuðum á vinnumarkaði fjölgi
hlutfallslega meira en fólki með
minni menntun þegar nýir árgangar
útskrifaðra háskólanema koma inn
á vinnumarkaðinn, en þeir sem
hætta vegna aldurs hafa að jafnaði
minni menntun að baki. Hins vegar
hafi störfum fyrir háskólafólk ekki
fjölgað að sama skapi. Margra ára
uppsöfnuð þörf sé fyrir fjölgun
starfsfólks í mörgum starfsstéttum,
einkum hjá ríki og sveitarfélögum,
bæði til að vinna upp niðurskurð
og aðhald áranna í kjölfar hruns
en einnig til að mæta aukinni
þjónustuþörf vegna m.a. fjölgunar
aldraðra.

Í menntun og hugviti liggur
mikill auður sem mikilvægt
er að virkja. Stjórnvöld þurfa
að skapa skilyrði fyrir nýsköpun í atvinnulífinu sem
stuðlar að fjölgun starfa fyrir
þetta fólk.

Þörf á breyttum áherslum
Nýsköpun og vísindi skipta sköpum
við uppbyggingu atvinnulífs og
eflingu lífsgæða. Í stefnuskrá ríkisstjórnarinnar um þennan málaflokk
segir m.a. að myndarlega verði stutt
við rannsóknir og þróun og hlutverk samkeppnissjóða víkkað út til
rannsókna á sviði skapandi greina.
Hlutverk atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins er að
búa í haginn fyrir öflugt og framsækið atvinnulíf en tveir ráðherrar
fara með málaflokka ráðuneytisins. Mikilvægt er að fulltrúar ríkis,
sveitarfélaga og atvinnulífs – undir
forystu ráðherranna – sameinist
um að skapa ný störf fyrir háskólamenntaða með það að markmiði
að draga úr atvinnuleysi þeirra. Því
miður sýna dæmin að fjármagni er
aðallega beint til verklegra framkvæmda í stað þess að nota það til
atvinnuuppbyggingar fyrir háskólamenntað fólk. Þessu þarf að breyta.
Í menntun og hugviti liggur mikill
auður sem mikilvægt er að virkja.
Stjórnvöld þurfa að skapa skilyrði
fyrir nýsköpun í atvinnulífinu sem
stuðlar að fjölgun starfa fyrir þetta
fólk. Einstaklingar verða að hafa
hvata til að auka við þekkingu sína
og skapa þannig samfélagsleg verðmæti. Verði ákjósanleg skilyrði ekki
sköpuð getur það haft þau áhrif að
yngri kynslóðir sjái sér ekki lengur
hag í að fara í háskólanám.

ALP hf.
INNKÖLLUN VEGNA RAFRÆNNAR SKRÁNINGAR HLUTABRÉFA
Þriðjudaginn 9. maí 2017 verða hlutabréf í ALP hf., kt. 540400-2290 („ALP“),
Holtavegi 10, 104 Reykjavík, tekin til rafrænnar skráningar hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. í samræmi við ákvörðun stjórnar félagsins þar að lútandi. Skráningin
tekur gildi kl. 09.00 árdegis. Frá þeim tíma ógildast hin áþreifanlegu hlutabréf í
félaginu í samræmi við ákvæði laga nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu
verðbréfa og reglugerðar settri á grundvelli þeirra.
Nánar tilgreint verða öll hlutabréf ALP tekin til rafrænnar skráningar, en þau
eru öll í einum flokki, auðkennd raðnúmerum 1-2 og gefin út á nafn hluthafa.
Útgáfudagsetningar er getið á hvoru bréfi.
Hér með er skorað á alla eigendur ofangreindra hlutabréfa, sem telja nokkurn
vafa leika á því að eignarhald þeirra sé réttilega fært í hlutaskrá ALP, að staðreyna
skráninguna með fyrirspurn til hlutaskrár ALP, Holtavegi 10, 104 Reykjavík. Komi
í ljós við slíka könnun að eigendaskipti hafi ekki verið skráð ber eigendum að
færa sönnur á þau gagnvart félaginu.
Ennfremur er skorað á alla þá sem eiga takmörkuð réttindi til ofangreindra
hlutabréfa, s.s. veðréttindi, að koma þeim á framfæri við fullgilda reikningsstofnun fyrir skráningardag. Gæta skal þess að reikningsstofnun hafi gert
aðildarsamning við Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
Við rafræna útgáfu hlutabréfanna er nafnverð hluta ákveðið ein króna
eða margfeldi þar af.
Að lokinni rafrænni skráningu þurfa hluthafar að fela reikningsstofnun, sem gert
hefur aðildarsamning við Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., umsjón með eignarhlut
sínum í félaginu. Hluthafar munu fá sendar tilkynningar og reikningsyfirlit
í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 397/2000.
Athygli hluthafa er vakin á því að hlutabréfin verða ógilt sjálfkrafa og því
er ekki þörf á að skila þeim til félagsins.
Stjórn ALP hf.
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Hvað tefur uppbyggingu ferðamannastaða og verndun náttúru?
Sveinn
Runólfsson
fv. landgræðslustjóri

Á

fram er því spáð að ferðamönnum fjölgi í sama mæli og
verið hefur, þó einstaka aðilar
telji að heldur dragi úr aukningunni.
Á þessu ári er áætlað að 2,4 milljónir
ferðamana sæki okkur heim. Með
sömu árlegri aukningu síðustu ára
verða 6,6 milljónir gesta sem koma
árið 2020 og 35 milljónir árið 2025!
Fyrir örfáum árum hefði hver sá sem
spáð hefði því að yfir tvær milljónir
ferðamanna kæmu á þessu ári orðið
mikið aðhlátursefni.
Almennt eru menn sammála um að
náttúruperlur okkar séu ekki á neinn
hátt undirbúnar til að taka á móti

þessum fjölda. Sama er að segja um
þjóðvegi landsins. Það sem helst gæti
hægt á þessari ógnvænlegu þróun er
síhækkandi verðlag og að með sofandahætti og græðgi verði margar
náttúruperlurnar að forarsvaði.

Hernám ferðaþjónustuaðila
Ferðaþjónustuaðilar hafa hernumið
margar okkar fegurstu og viðkvæmustu náttúruperlur. Hundruð þúsunda heimsækja tiltölulega fáa staði
og í sívaxandi mæli á öllum árstímum.
Ástand gróðurs og jarðvegs á mörgum
stöðum er skelfilegt og er ástandið
sérstaklega slæmt vor og haust. Viðkvæm náttúra er víða hart leikin og
mannasaur og salernispappír svo
langt sem augað eygir út frá mörgum
áningarstöðum. Mörg þessara svæða
eru í einkaeign og landeigendur fá ekki
rönd við reist. Dreift eignarhald t.d.
sveitarfélaga eða ríkis annars vegar og
einkaaðila hins vegar hefur tafið uppbyggingu innviða eins og við Selja-

landsfoss þó fjármagn sé fyrir hendi.
Ferðaþjónustan verður að skipuleggja
ferðir sínar betur og dreifa álaginu á
staði sem geta tekið við fleiri gestum,
annars blasir við að stjórnvöld verða
að takmarka fjölda gesta inn á einstök
svæði.

Af hverju miðar svona hægt?
Nú fara margar stofnanir og verkefni í
a.m.k. fjórum ráðuneytum með málaflokkinn er lýtur að ferðamennsku og
verndun landkosta. Þar af sjö stofnanir og a.m.k. tvö formleg verkefni í
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu.
Enn fremur eru a.m.k. jafn margar
stofnanir og verkefni í öðrum ráðuneytum. Talsverð náttúruvernd fer
fram á vegum Umhverfisstofnunar á
friðlýstum svæðum sem þekja um 20%
af flatarmáli landsins en það er nánast
engin náttúruvernd á um 80% af flatarmáli landsins. Þau svæði eru munaðarlaus. Stjórnsýsla náttúruverndar er veik
og sundruð. Enn fremur skortir reynslu

og þekkingu til að framkvæma verkefni á sviði uppbyggingar innviða og
má nefna alvarlegan skort á fagþekkingu við stígagerð. Land í eigu ríkisins
heyrir í dag undir þrjú ráðuneyti og níu
undirstofnanir þeirra og lítið samstarf
á milli þeirra. Er ekki kominn tími til
að stofna ráðuneyti ferðamála er hefði
það að meginmarkmiði að tryggja
sjálfbærni í ferðaþjónustunni, en því
fer víðs fjarri að hún geti státað af því
í dag?

Litlar og vanmáttugar stofnanir
Stofnanir í umhverfisgeiranum sem
fjalla um verndun auðlinda landsins eru smáar og vanmáttugar. Samstarfið á milli þeirra er takmarkað en
samkeppni hörð um þær krónur sem
til málaflokksins falla á fjárlögum.
Umhverfisstofnunin er sú stærsta í
þessum málaflokki, en þar eru aðeins
örfáir starfsmenn sem sinna raunverulegri náttúruvernd. Stjórnkerfi hennar
er hálf lamað þar sem það byggir á

teymum sem fjalla um hina ýmsu
málaflokka. Ákvarðanataka er seinvirk og framkvæmdir taka alltof langan
tíma. Krafturinn fer í skriffinnsku og
fundarhöld en ekki í að byggja upp
innviði ferðamannastaða.
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er þó
jákvæð undantekning. Þar á bæ hafa
menn svo sannarlega tekið til hendinni við gríðarlega erfiðar aðstæður.
Ferðaþjónustan hrúgar þangað skipsförmum frá skemmtiferðaskipum og
öðrum gestum allan ársins hring og
ætlast til að þeim verði sinnt í hvaða
veðri sem er. En einnig þar er viðkvæm
náttúran sums staðar í sárum.
Margt hefur áunnist á síðustu misserum í að auka vægi ferðamennskunnar í stjórnsýslunni. Mikið skeggrætt á
Alþingi, í ráðuneytum og stofnunum
en minna fer fyrir því að hrinda verkefnum í framkvæmd.

visir.is Lengri útgáfa af greininni

er á Vísi.

Kjarnorkuskák
Helgi Steinar
Gunnlaugsson
master í alþjóðasamskiptum, Háskólinn í Peking

Á

rið 1914 braust út stríð í Evrópu eftir að austurríski erkihertoginn Frans Ferdinand
var skotinn til bana í Sarajevo. Næstu
fjögur árin börðust tugir þjóða í stríði
sem kostaði rúmar tíu milljónir manna
lífið. Vanalega myndi slíkt launmorð
ekki hafa þau áhrif, en þá hafði þegar
myndast mikil valdakreppa í Evrópu
og gerði sú hættuklemma stríð nánast
óhjákvæmilegt. Það þurfti bara eina
eldspýtu til að sprengja púðurtunnuna.
Heimurinn hefur mikið breyst á
þeim hundrað árum síðan fyrri heimsstyrjöldin var háð og þá sérstaklega
vopnaburður. Kjarnorkuvopn kalda
stríðsins náðu að halda jafnvel stærstu
heimsveldum í skefjum. Hvorki Bandaríkin né Sovétríkin vildu byrja á einhverju sem enginn vissi endann á. Þær
reglur eiga ennþá við, en eru þó langt

frá því að útiloka stríð – þær gera stríð
aðeins ólíklegra.

Endurræst heimsveldi
Rússland og Bandaríkin hafa eldað
grátt silfur allt frá 1945 og þrátt fyrir
breytt landakort þá hafa viðhorfin
ekki mikið breyst. Stríðsgleði þessara
þjóða hefur lítið dofnað og það sem
gerir ástandið hættulegra er sameiginleg hugmyndafræði um að endurræsa
þurfi dýrð þjóðarinnar. Þetta hefur sést
með ákvörðunum Rússa um að senda
hermenn bæði inn á Krímskaga og til
Úkraínu. Þrátt fyrir „endalok“ beggja
stríða í Írak og Afganistan þá halda
Bandaríkin enn áfram hernaðaraðgerðum og hafa skotmörk í Sýrlandi
nýlega bæst við.
Einnig hefur nýr leikmaður bæst
á taflborðið. Hernaðar- og efnahagsmáttur Kínverja hefur stöðugt aukist
og fyrir þjóð sem upplifði niðurlægingu af hálfu annarra ríkja, þá
er óöryggistilfinning þeirra engin
undantekning. Kínverjar hafa hunsað
ályktanir alþjóðadómstóla um aðgerðir þeirra í Suður-Kínahafi og segja
umheiminum að hætta að skipta sér
af „innanríkismálum Kínverja“.
Heimurinn býr núna við ástand þar
sem þrjár voldugustu þjóðirnar taka

Langveik börn úti
í kuldanum
Árnína Steinunn Kristjánsdóttir
Ásdís Arna Gottskálksdóttir
Sigurður Hólmar Jóhannsson
f.h. Leiðarljóss

L

eiðarljós er stuðningsmiðstöð
fyrir langveik börn og fjölskyldur
þeirra. Helsta hlutverk Leiðarljóss er að bæta líf fjölskyldna langveikra barna auk þess að halda utan
um „Litlu ljósin“ sem er sorgarhópur
foreldra barna sem látist hafa af veikindum sínum. Leiðarljós var stofnað
árið 2012 fyrir söfnunarfé sem safnaðist með átakinu „Á allra vörum“.
Söfnunarféð dugði fyrir rekstrinum í
tæp fjögur ár og fékk miðstöðin svo
styrk frá ríkinu á síðasta ári til þess að
brúa árið 2016.
Þáverandi velferðarráðherra, Guðbjartur Hannesson, skrifaði svo undir
viljayfirlýsingu árið 2012 þar sem
ríkið lýsti yfir vilja til að taka yfir reksturinn að fjórum árum liðnum. Í henni
voru gerðir fyrirvarar um að úttekt
yrði gerð á gagnsemi Leiðarljóss, að
mat yrði lagt á hvernig starfið styðji
við þjónustu ríkisins við umræddan
hóp barna og að fjárveiting fáist frá
Alþingi. Einnig var gerð krafa um að
óháður sérfræðingur taki út starfsemina. Skemmst er frá því að segja
að niðurstaða úttektarinnar var sú
að miðstöðin veitir fjölskyldum lang-

veikra barna góða og þarfa þjónustu.
Nú er rekstrarfé Leiðarljóss uppurið
og hefur stjórnin óskað eftir aðkomu
ríkisins að rekstrinum í samræmi við
útgefna yfirlýsingu. Starfsmenn og
stjórn áttu fund með heilbrigðisráðherra þann 1. febrúar sl. Ráðherra lofaði að skoða málið og vera í sambandi
við stjórnina. Engin svör hafa þó
borist þrátt fyrir fjölmargar ítrekanir
þar um. Hvorki ráðherra né aðstoðarmaður hans hafa svarað neinum
skilaboðum né beiðnum um fundi.
Algjör þögn hefur mætt Leiðarljósi.
Á meðan blæðir starfsemi Leiðarljóss
út, skorið hefur verið niður í rekstri
og starfsmenn hafa sagt upp þar sem
alger óvissa ríkir um framtíð þessarar
þjónustu. Verst er þó sú óvissa sem
foreldrar langveikra barna standa nú
frammi fyrir. Foreldrar sem treysta á
þjónustu Leiðarljóss en stuðningsmiðstöðin léttir undir með allra veikustu börnum þessa lands.
Hver ætlar að taka við þessum
málaflokki ef heilbrigðisráðherra
landsins sér sér ekki einu sinni fært
að eiga samtal við það sérfróða heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir veikustu
börnum landsins? Vill heilbrigðisráðuneytið ekki að þessum langveiku
börnum verði veitt sú þjónusta sem
þeim ber og að foreldrar þeirra fái þá
aðstoð sem þeir þurfa?

Heimurinn býr núna við
ástand þar sem þrjár voldugustu þjóðirnar taka hernaðarlegar ákvarðanir án þess
að hugsa sig tvisvar um.

hernaðarlegar ákvarðanir án þess að
hugsa sig tvisvar um. Þær lifa í stöðugum ótta og hafa sannfært sig um að
þær þurfi að verja hagsmuni sína með
hernaðarlegu valdi.

Kóreuskaginn
Frá árunum 1910 til 1945 var Kórea
undir stjórn Japans. Í ágúst 1945 lýstu
Sovétríkin yfir stríði á hendur Japan
og þegar þeir gáfust upp var yfirráðasvæði þeirra í Kóreu skipt í tvennt.
Sovétríkin fengu norðurhlutann og
Bandaríkin réðu í suðri. Landamærin
lágu við 38. breiddargráðu og eftir að
Norður-Kóreumenn réðust síðan yfir
þau landamæri hófst þriggja ára stríð
sem lauk með vopnahléi árið 1953.
Friðarsáttmáli var aldrei undirritaður

og ríkir tæknilega séð ennþá stríð á
milli Norður- og Suður-Kóreu.
Eina vinaþjóð Norður-Kóreu
hefur hingað til verið Kína. Þó svo að
þessar tvær þjóðir væru bandamenn
í Kóreustríðinu fyrir hálfri öld, þá hafa
þær tekið mjög ólíkar stefnur síðan
þá. Kína gafst upp á maóismanum og
hefur opnað efnahag sinn fyrir erlendum fjárfestum. Norður-Kórea hefur
hins vegar lítið breyst. Það er ákveðin
kaldhæðni að stærsta kommúnistaþjóð heims er núna sú þjóð sem vill
áframhaldandi frið hvað mest. Kínverski efnahagurinn myndi stórtapa á
stríði og þar sem efnahagsgróði er stór
hluti af lögmæti ríkisstjórnarinnar, þá
verður hún að viðhalda þeim gróða til
að halda völdum.
Á meðan samskipti Kína og NorðurKóreu voru bærileg, gátu Kínverjar
alltaf sannfært stjórnvöld í Pyongyang um að haga sér skikkanlega
ef svo bar undir. En samskipti þeirra
hafa nú versnað og eru stjórnvöld í
Peking orðin langþreytt á endalausum ögrunum og eldflaugatilraunum
nágranna sinna. Bandaríkin hafa nú
sent flugmóðurskipið USS Carl Vinson
á Kóreuskagann, sem stjórnvöld Norður-Kóreu segjast tilbúin að sökkva. Ef
Kína getur ekki notað sannfæringar-

kraft sinn í þetta skipti þá er vart hægt
að hugsa þá hugsun til enda hvernig
þessi skák gæti mögulega endað.

Púðurtunnan
Í mannkynssögunni eiga stríð sér yfirleitt forsögu sem samanstendur af
þjóðernishyggju, hagsmunadeilum,
efnahagsvandamálum og ögrunum.
Kröfur sem Bandaríkin, Kína, Rússland og Norður-Kórea eru öll að uppfylla. Bandarísk flugmóðurskip eru
siglandi við Kóreuskagann á meðan
Norður-Kórea skýtur upp eldflaugum.
Kínverjar hafa þegar sent 150 þúsund
hermenn að landamærum NorðurKóreu og eru Japanir farnir að ræða
hvernig hjálpa megi þegnum sínum að
flýja Suður-Kóreu. Það er erfitt að segja
til um það hvort þetta muni virkilega
enda í stríði, en púðurtunnan er vissulega full og hlaðin.
Á árunum rétt fyrir fyrri heimsstyrjöldina var stríð ekki talið vera mjög
líklegt. Evrópa stóð fyrir miklum efnahagsgróða og lýðræðisbreytingum, en
innan við veggi ríkisstjórna var púðurtunna að fyllast af valdakreppu og vantrausti. Hvað varðar þessa púðurtunnu
í dag, er bara spurning um hvort hún
muni springa á sama hátt og fólkið í
Evrópu upplifði í júlí 1914.

Dum spiro spero
(ég vona á meðan ég anda)
Eyþór Hreinn
Björnsson
lungnalæknir
og yfirlæknir á
Reykjalundi

L

ungnasjúkdómar eru með
algengustu sjúkdómum.
Höfuð einkenni þeirra eru
mæði og erfiðleikar við öndun.
Þessi einkenni eru að því leyti frábrugðin einkennum frá ýmsum
öðrum líffærakerfum að við langt
genginn sjúkdóm gera þau sig stöðugt gildandi, með hverjum andardrætti, hverja sekúndu, á nóttu sem
degi allan ársins hring.
Jafnvel lungnahraustum ætti að
vera auðvelt að gera sér í hugarlund
þá tilfinningu að ná ekki andanum
jafnvel þó ekki sé nema fáeinar
sekúndur. Fátt ef nokkuð er meira
kvíðavaldandi. Auk þessa eykst í
beinu hlutfalli við stig sjúkdómsins
sú áreynsla (vinna) sem sjúklingur
notar í hvert andartak. Þessi vinna
sem hjá flestum er ósjálfráð og
ómeðvituð verður hjá sjúklingnum
meðvituð og óþægileg og yfirgefur
hann ekki nokkra stund.

Meðal þess sem skapar andnauð hjá lungnasjúkum er skortur
á súrefni. Sem betur fer er tiltölulega auðvelt að auka súrefnisgjöf
til veikra lungna. Súrefni meðhöndlað sem lyf er árangursríkt,
tiltölulega laust við aukaverkanir
og ódýrt, miðað við mörg önnur
lyf. Viðbótarsúrefni hefur verið
gefið lungnasjúkum í fjöldamörg
ár. Það dregur úr mæði og minnkar
öndunarvinnu. Það eykur lífsgæði
og er fyrir utan reykbindindi eina
meðferðin sem með vissu lengir líf
sjúklinga með lungnateppu.
Fyrirferð á tækjabúnaði og
umstang sem fylgdi þessari meðferð hefur þó háð henni talsvert
gegnum árin. Súrefniskútar eru
þungir, þá þarf að fylla með reglulegu millibili og erfitt er að flytja
þá milli staða. En tækninni fleygir
fram á þessu sviði eins og öðrum.
Nú er hægt að gefa súrefnismeðferð með súrefnissíum sem ganga
fyrir rafmagni og sem einangra
súrefni úr andrúmsloftinu. Ennþá
nýrri eru handhægar litlar síur
sem ganga fyrir rafhlöðu og hægt
er að bera með sér eins og handtösku. Slíkar ferðasúrefnisíur geta
skipt sköpum fyrir fólk og gefið því
mikið frelsi.
Sjúklingar með lungnasjúkdóm

Jafnvel lungnahraustum ætti
að vera auðvelt að gera sér
í hugarlund þá tilfinningu
að ná ekki andanum jafnvel þó ekki sé nema fáeinar
sekúndur. Fátt ef nokkuð er
meira kvíðavaldandi.

geta verið líkamlega hraustir að
öðru leyti. Súrefnismeðferð sem
þeir geta flutt með sér gerir þeim
kleift að viðhalda öðru líkamlegu atgervi. Jafnvel stunda vinnu.
Þannig græðir þjóðfélagið.
Súrefnisþjónustan er veitt af SÍ. Í
dag eru á Íslandi yfir 500 einstaklingar súrefnisháðir. Þeir nota nær
allir súrefnissíur heima fyrir. Einungis 70 þeirra er þó gert kleift að
njóta þæginda og öryggis ferðasía.
Æskilegt væri að þeir væru fleiri.
Þessi stutti pistill er skrifaður í
tilefni þess að nú eru 20 ár liðin frá
stofnun félags lungnasjúklinga.

Krónan

mælir með!
-

20%

399

kr.
pk.
and

Pink Lady epli, 8 stk. í pakka, Frakkl

Verð áður 499 kr. pk.

20%

-

399

kr.
pk.
lía

Lífrænt vottuð epli, Piniova,1 kg, Íta

Verð áður 499 kr. pk.

Gott
verð!

159
Jónagold epli, Holland

Tilboðin gilda til 30. apríl. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

kr.
kg

239

kr.
pk.

Tagliatelle Nests, pasta

Verð áður 299 kr. pk.

20%

-

amie
af öllum J
m!
Oliver vöru

319

kr.
stk.

Sólþurrkaðir tómatar

Verð áður 399 kr. stk.

279

kr.
stk.

Pestó og pastasósur

Verð áður 349 kr. stk.

199

kr.
pk.

Spaghetti og Fusilli, pasta

Verð áður 249 kr. pk.
Tilboðin gilda til 30. apríl. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

New York
marinering

Ítölsk
marinering

Hvítlau
k
marine sring

Krónan
-

mælir með!

40%

1368

kr.
kg

ringa, Spánn

Lúxus grísakótilettur, úrval marine

Verð áður 2280 kr. kg

-

30%

s
t
ö
j
k
a
s
í
Gr

-

veisla

1189

Grísalundir, Spánn

kr.
kg

ringa, Spánn

Úrbeinaður grísahnakki, úrval marine

20%

Verð áður 1699 kr. kg

1499

kr.
kg

Verð áður 1899 kr. kg

Tilboðin gilda til 30. apríl. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

t
r
ý
d
Ó

149

kr.
stk.

Eplasafi, 1,5 lítrar

389

Gestus rúnstykki, 6 stk./540 g

kr.
pk.

199

kr.
stk.

Oatly lífræn haframjólk, 1 lítri

299

kr.
pk.

Gestus rauð smoothie blanda, 450

g

199

kr.
stk.

Gestus amerískar pönnukökur, 200

Tilboðin gilda til 30. apríl. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is
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Fiskeldi og misskilin gestrisni
Orri Vigfússon
formaður NASF,
Verndarsjóðs
villtra laxastofna

V

istvænt, sjálfbært fiskeldi
sem skaðar ekki almannahagsmuni á sannarlega rétt
á sér á Íslandi. Það er góðra gjalda
vert, eins og Einar K. Guðfinnsson,
formaður Landssamtaka fiskeldisstöðva, boðar, að seðja hungraðan
heim. Eldislax er að vísu hvorki
gæðamatur, samanborið við villtan
fisk, né líklegur til að koma að gagni
við seðja hungur þeirra sem verst
eru sett í heiminum. Þá bendir
margt til þess að fáeinar fjölskyldur
í lykilaðstöðu hér á landi muni
hagnast mest á eldinu, auk milliliða og fyrirtækja á aflandseyjum,
sem nytu fyrirgreiðslu áhrifamanna
í stjórnmálum eins og alsiða er.
Vandamálið er að almenningur og
sveitarfélög hafa lítinn ávinning af
starfseminni, umfram þau störf sem
skapast við grunnframleiðsluna í
heimabyggð – þar til boðuð sjálfvirkni í kringum eldið mun snarfækka þeim. Heimamenn sitja hins
vegar uppi með kostnað af undirbúningi, rannsóknum, eftirliti, og
vega- og hafnargerð fyrir hið varhugaverða sjókvíaeldi.
Nú er keppst um að afla starfs- og
rekstrarleyfa fyrir sjókvíaeldi áður
en stefna stjórnvalda hefur verið
mörkuð, áhættumat framkvæmt og

verndargildi náttúrunytja metið.
Stefnt er að því að draga úr opnu
sjókvíaeldi í nágrannalöndunum,
banna það eða setja á ís. Þess í stað
er unnið að því að koma eldinu í
lokuð kerfi. Til þessa hafa nær öll
fiskeldisleyfi hér á landi verið gefin
út af Umhverfisstofnun og MAST
áður en hið svokallaða burðarþolsmat fór fram og án þess að farið væri
eftir lögum og varúðarreglum um
náttúruvernd, sbr. tugi stjórnsýsluákæra og stefnur málsóknarfélaga,
sem liggja nú fyrir í dómskerfinu
vegna fiskeldisleyfanna.

Burðarþolsmat
Fiskeldismenn hampa því að
burðarþolsmat liggi fyrir um að tiltekin svæði þoli tilgreindan tonnafjölda af fiski í sjókvíaeldi. Að vísu
er það svo að fyrirliggjandi burðarþolsmat er ófullkomið. Helsti gallinn við ofurtrú á upplýsingagildi
burðarþolsmats vegna sjókvíaeldis
í fjörðum landsins er þó sá að það
metur ekki áhrif eldisins á lífríkið
við strendurnar og í þeim ám sem
falla til sjávar. Í matinu er eingöngu
horft til lífrænna áhrifa sem gætu
spillt vatnsgæðum á viðkomandi
svæði. Ef hafstraumar dreifa mengun sem eldið hefur í för með sér
nægilega mikið er talið að svæðið
beri tiltekið magn eldis. Út frá þessum þröngu viðmiðum er Ísafjarðardjúp sagt bera 30.000 tonna fiskeldi
enda þótt vitað sé að fáeinar kvíar
geti stórskaðað vistkerfið. Burðarþolsmatið sem Hafrannsóknastofnun er falið að framkvæma er
þannig ónothæft þegar kemur að
matsáætlunum vegna víðtækra

Víðast hvar er nú verið að
taka upp landeldi eða lokuð
eldiskerfi (closed containment) eins og fram kemur í
nýlegri skýrslu DNB-bankasamstæðunnar. Þess vegna
eru norsku eldisfyrirtækin
að flýja til Íslands því íslenskir ráðamenn skilja ekki
enn hinar nýju leikreglur í
eldinu.

áhrifa á vistkerfið – enda hefur forstjóri Hafrannsóknastofnunar varað
eindregið við sjókvíaeldi í ræðu
og riti og talið það stórhættulegt
umhverfinu. Bændur á Vesturlandi
og í Húnavatnssýslum eru uggandi
vegna neikvæðra umhverfisáhrifa
sjókvíaeldis í sínum umdæmum og
hafa bent á hætturnar sem stafa af
sjúkdómum og sníkjudýrum sem
magnast upp í eldinu og skaða villta
laxastofna.
Við þetta má bæta að einn af
frumherjum fiskeldisins á Austfjörðum, Sigfinnur Mikaelsson,
hefur rifjað upp hvernig þörungar
og marglyttur lögðu fiskeldi í
Seyðisfirði og Mjóafirði í rúst á
sínum tíma. Áhættumat af völdum
þörunga og marglyttna hefur ekki
farið fram.

Í Ísafjarðardjúpi er fyrirhugað
6.800 tonna fiskeldi í opnum
sjókvíum. Mengun frá slíkri framleiðslu myndi á augabragði gera
að engu vistvæna starfsemi fyrirtækisins Saltverks á Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp, sem eimar salt úr
hreinum sjó. Villtir stofnar laxa og
silunga í ám á þessu svæði myndu
síðan hrynja vegna lúsaplágu og
erfðablöndunar. Æðarfugl yrði í
stórhættu vegna grútarmengunar
og smábátaútgerð sæi á bak sínum
bestu rækju- og fiskimiðum í Djúpinu.
Fiskeldisfyrirtæki eru einu matvælaframleiðendurnir sem mega
hleypa úrgangi beint í sjóinn – sem
á ekki að líðast á okkar öld. Þetta
leyfist hvorki smábátasjómönnum
né öðrum sem þurfa að koma frá
sér lífrænum úrgangi vegna starfsemi sinnar.
Er þá ótalin sú viðvarandi hætta
sem villtur lax um allt land myndi
búa við vegna erfðablöndunar við
norskættaðan eldislax sem hefur
verið ræktaður sérstaklega til að
hæfa eldinu. Fiskur sleppur alltaf
úr opnum sjókvíum eins og nýlegt
dæmi frá Skotlandi sannar.

Framtíðin í lokuðum kerfum
Víðast hvar er nú verið að taka upp
landeldi eða lokuð eldiskerfi (closed
containment) eins og fram kemur í
nýlegri skýrslu DNB-bankasamstæðunnar. Þess vegna eru norsku
eldisfyrirtækin að flýja til Íslands
því íslenskir ráðamenn skilja ekki
enn hinar nýju leikreglur í eldinu.
Fái fiskeldisfyrirtækin hérlendis
heimild fyrir 100.000 tonna eldi

án þess að greiða auðlindagjöld
myndi það jafngilda 100 milljarða
króna sparnaði fyrir norsku eigendurna miðað við að þeir þyrftu
að kaupa sambærileg leyfi í Noregi.
Skýrsluhöfundar benda á að í lokuðum kerfum fari enginn saur út í
vistkerfið, engar fóðurleifar, engar
veirur og engin sníkjudýr og engir
erfðamengandi flökkufiskar fái að
herja á náttúruna.
Lög um erlenda fjárfestingu á
Íslandi eiga jafnt við um fiskeldi,
útgerð og fiskvinnslu. Bein og óbein
fjárfesting takmarkast við 49%. Því
þarf óvenju bíræfna stjórnmálamenn til að gefa þessi verðmæti
erlendum aflandsfélögum. Við sem
horfum á gjafmildi og undanlátssemi íslenskra stjórnvalda skiljum
ekki af hverju viðkomandi ráðherrar taka málin ekki föstum tökum nú
þegar.
Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun og Matvælastofnun ættu
að hafa á að skipa sérfræðingum
með nægilega þekkingu og reynslu
til að meta fiskeldisumsóknir og
verndargildi náttúrunnar. Vegna
þekkingarleysis er farið einhliða
eftir upplýsingum fiskeldisfyrirtækjanna sjálfra. Stofnanirnar geta
ekki greint umhverfisþættina, miða
mörk og skilyrði við þrönga hagsmuni umsækjenda og ganga gegn
varúðarreglum sem eru megininntak náttúruverndarlaganna frá 2013.
Hundruð hagsmunaaðila náttúrunytja á Íslandi hafa ítrekað reynt að
beina þeim á réttar brautir en starfsmenn stofnananna hafa veigrað sér
við að kryfja þessar ábendingar til
mergjar eða beinlínis hundsað þær.

Íslensk valmynd
og tímaflakk.

Tilboð gildir til 28. apríl

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND, BETRA VIÐMÓT
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APPLE TV 4 Á 0 KR.

Á MORGUN!

Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir fyrsta flokks skemmtunar
á sem bestan hátt. Með 365 sjónvarp á Apple TV færðu meiri hraða,

LÝKUR

Tilboðið gildir með völdum
sjónvarpspökkum 365 til
28. apríl 2017.

skarpari mynd og enn betra viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.
Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá

Í samstarfi við Epli og Valitor

365 og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér Apple TV á 0
krónur með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365.

Nánar á 365.is eða í síma 1817.

MARGFALT SKEMMTILEGRI
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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Hrafnhildur Ósk útskrifast af listnámsbraut VMA
nú í vor. Hún hannaði
glæsilegan brúðarkjól
sem lokaverkefni og
stefnir á nám í förðun og
fatahönnun.
tíska ➛4

Áhuginn
byrjaði
snemma

Eftir þriggja ára búsetu í
Englandi kviknaði áhugi
Tómasar Urbancic á
tísku og hönnun fyrir
alvöru. Hversdagslega
reynir hann að vera
þægilega klæddur og þá
verða góð hettupeysa
og flottir strigaskór oftast fyrir valinu. ➛2

Sumarkjólar
Fallegt, fágað og töff

SMÁRALIND

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Casper og Frank.

Konan stýrir lífi Caspers

C

asper Christensen sem
þekktastur er hér á landi
fyrir hlutverk sitt í dönsku
þáttunum Klovn segir í viðtali við
Hér og nú í Danmörku að konan
hans, Isabella, stýri lífi hans.
„Hún er umboðsmaður minn og
framkvæmdastjóri. Hún hefur
komið skipulagi á líf mitt,“ segir
leikarinn, sem er fæddur 22. ágúst
1968. Casper viðurkennir að vera
óskipulagður og því hafi eiginkonan tekið yfir. „Hún stýrir lífi mínu
og það er strax orðið miklu betra,“
segir hann. „Hún heldur utan um
dagskrá, bókar ferðir og sér um
alla praktíska hluti fyrir mig. Þótt
Isabel reki eigin snyrtistofu í Kaupmannahöfn og hafi eignast fyrsta
barn þeirra í janúar lætur hún sig

ekki muna um að taka þetta starf
að sér líka.
Casper var áður kvæntur leikkonunni Anettu Toftgård og
eignuðust þau tvö börn. Árið 2002
upplýsti danska Séð og heyrt að
Casper ætti í ástarsambandi við
leikkonuna Iben Hjejle. Anetta og
Casper skildu í kjölfarið. Iben og
Casper tóku þá upp sambúð sem
lauk árið 2011. Árið 2014 upplýsti
Casper að hann ætlaði að kvænast
hinni átján árum yngri Isabellu
Friis-Mikkelsen, sem er dóttir
þekkts sjónvarpsmanns og leikara
í Danmörku. Hjónin búa núna í
300 fm villu á Friðriksbergi með
sundlaug í garðinum. Fyrsta barn
þeirra fæddist í janúar, sonurinn
Cooper.

Stone Island úlpuna keypti Tómas í Illum í Danmörku, BAPE hettupeysan er úr BRDR Store, buxurnar frá MNML og
skórnir eru Adidas Stan Smith x Raf Simons skór sem hann keypti í Englandi.

Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

Framhald af forsíðu ➛

Á

25%

Við eigum 25 ára afmæli og bjóðum því
25% afslátt af öllu í Sigurboganum!

Dagana 26. - 29. apríl

hugi Tómasar Urbancic á tísku
jókst verulega þegar hann
flutti til Englands árið 2013
en þar lék hann sem atvinnumaður í
fótbolta með Reading til ársins 2016.
Hann segist þó lengi vel hafa verið
frekar meðvitaður um hverju hann
klæddist. „Síðan ég man eftir mér
hef ég alltaf viljað hafa eitthvað um
það að segja í hvað ég var klæddur
og foreldrar mínir réðu yfirleitt litlu
um það. Á árum mínum í Englandi
kynntist ég öðruvísi menningu og
þar kviknaði bæði áhugi minn á
tísku og hönnun fyrir alvöru.“ Í dag
starfar Tómas sem verslunarstjóri í
Gallerí 17 í Smáralindinni og spilar
fótbolta með Þrótti í Vogum.
Hann lýsir fatastíl sínum sem
„street“ fatastíl í bland við vandaðri
hönnunarmerki. „Hversdaglega
reyni ég alltaf að vera þægilega
klæddur. Þá verður einhver góð
hettupeysa og flottir strigaskór oftast
fyrir valinu.“
Tómas fylgist mest með tískunni
á Instagram þar sem hann fylgir
mörgum merkjum eftir. „Þangað
sæki ég yfirleitt innblástur en auk
þess skoða ég líka reglulega síðurnar HypeBeast og Upscale Hype
á netinu.“ Honum finnst margt hafa
breyst undanfarin ár þegar kemur
að klæðnaði karlmanna. „Það sem
mér finnst hafa breyst er áhersla á
vönduð merki. Það er mjög gaman
að sjá hversu mikið þetta hefur
breyst undanfarin ár, t.d. hjá ungum
strákum.“
Áttu uppáhaldsverslanir? Þegar
ég kaupi föt heima verður Gallerí 17
yfirleitt fyrir valinu en hvað varðar
strigaskó þá er Húrra Reykjavík
skrefinu á undan. Þegar ég bjó úti
verslaði ég mikið í Selfridges og
Dover Street Market var í miklu
uppáhaldi.
Hverjir eru uppáhaldshönnuðir
þínir? Uppáhaldshönnuðirnir mínir
eru Jerry Lorenzo, Gosha Rubchinskiy og Alexander Wang. Svo

finnst mér alltaf töff það sem Kanye
West gerir með Adidas. Hér á Íslandi
er það Bergur Guðnason sem er
að útskrifast í vor frá Listaháskóla
Íslands. Hann veit alveg hvað hann
er að gera og það er alltaf gaman að
sjá hvað hann er að bralla.
Áttu þér uppáhaldsflík? Ætli það
sé ekki Yeezy 350 Moonrock skórnir
mínir sem eru mér kærastir. Þeir eru
bara uppi á hillu nema þegar veður
leyfir.
Bestu og verstu kaup þín? Bestu
kaupin voru All Saints leðurjakkinn

sem ég er búinn að eiga í fjögur ár
og hef notað mjög mikið. Ég er líka
nýlega búinn að kaupa Stone Island
úlpu sem ég fer varla úr þannig að
það voru líka góð kaup. Verstu kaup
mín eru Adidas skór sem ég keypti í
Húrra og notaði held ég bara þrisvar
sinnum.
Notar þú fylgihluti? Ég keypti
Louis Vuitton armband í París fyrir
nokkrum árum með mömmu. Það
er mér mjög kært. Annars eru það
bara einhverjar derhúfur sem ég gríp
oftast til.

Hettupeysan er frá Kappa x Gosha Rubchinskiy, buxurnar frá Cheap Monday
og skórnir eru Adidas NMD x Pharrell sem hann keypti í Húrra Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

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.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 |
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

TIMEOUT
VORTILBOÐ
STÓLL + SKEMILL

kr. 279.900

Stóll + skemill kr. 357.600

House Doctor myndir

Timeless sófi - 206 cm kr. 311.800
Timeless sófi - 226 cm kr. 334.500
30x21 kr. 2.100
42x59 kr. 5.300
Eikarhilla
kr. 38.500

Rugged Mottur 170x240
kr. 49.900
Pattern vasar
stór kr. 5.400
lítill kr. 2.900

Bow lampi
kr. 43.200

Sham - 2 saman
kr. 77.800

Monty
kr. 6.700
Woodland
kr. 22.700

Cupid
kr. 32.900

Paloma kr. 77.400

BÆJARLIND 16 KÓPAVOGUR SÍMI 553 7100 WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18 LAUGARD. 11 - 16
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KOMDU Á
ÚTIVISTARDAGA

SALEWA 19. - 30. apríl

„Kjóllinn er úr brúðarkjólaefni, „offwhite“ að lit sem ég keypti í Vogue og
svo er netefni þar yfir sem ég fékk frá
Chanel í París.“

Nýjar vorvörur

20-40% AFSLÁTTUR

VERSLUN SALEWA

LAUGAVEGI 91

„Slóðinn eða „skikkjan“ er úr
brúðarkjólaneti en ég saumaði alla
blúnduna og litaði ásamt netinu.“

Jakki kr. 8.900.fleiri litir

Buxur kr. 7.990.3 litir

Jakki kr. 8.900.fleiri litir

Kvartbuxur kr. 7.900.3 litir

Kjóllinn kemur vel út á fallegu kvöldi.

Langar til að
læra förðun
Hrafnhildur Ósk Birgisdóttir útskrifast af
listnámsbraut VMA nú í vor. Hún hannaði
glæsilegan brúðarkjól sem lokaverkefni og
stefnir á nám í förðun og fatahönnun.
Ragnheiður
Tryggvadóttir

Str. S-XXL

heida@365.is

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Flott föt, fyrir flottar konur

Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

K

jóllinn er lokaverkefni mitt
sem ég hannaði og saumaði.
Ég hef ekki ennþá fengið
einkunn fyrir hann, hún kemur
í maí,“ segir Hrafnhildur Ósk
Birgisdóttir, spurð út í glæsilegan
brúðarkjól sem hún sýndi á dögunum í Verkmenntaskólanum á
Akureyri en Hrafnhildur útskrifast
frá listnámsbraut skólans nú í vor.
Saumaskapurinn tók rúman
tvo og hálfan mánuð en undirbúningurinn hófst strax í haust.
„Allt ferlið, hugmyndavinnan,
litaprufur, efnisleit, sníðagerð og
saumaskapur hófst í október í
fyrra en ég byrjaði ekki á sjálfum
brúðarkjólnum fyrr en í lok
janúar. Kjóllinn er úr brúðarkjólaefni, „offwhite“ að lit sem ég
keypti í Vogue og svo er netefni
þar yfir sem ég fékk frá Chanel í
París. Ég litaði netefnið sjálf og
keypti blúndu á netinu, klippti út
og saumaði á kjólinn. Slóðinn eða
„skikkjan“ er úr brúðarkjólaneti
en ég saumaði alla blúnduna
og litaði ásamt netinu. Slóðinn
er fastur við axlarstykki sem ég
handsaumaði allar perlurnar á,“
útskýrir Hrafnhildur. „Vonandi
kem ég kjólnum á sýningar og

Hrafnhildur Ósk Birgisdóttir hannaði
glæsilegan brúðarkjól sem útskriftarverkefni frá listnámsdeild Verkmenntaskólans á Akureyri.
MYNDIR/HRAFNHILDUR ÓSK BIRGISDÓTTIR

Ég litaði netefnið
sjálf og keypti
blúndu á netinu, klippti
út og saumaði á kjólinn.
Hrafnhildur Ósk Birgisdóttir

mögulega verður hann seldur.“
Hrafnhildur segist hafa mikinn
áhuga á tísku og sérstaklega skóm.
Hún gæti vel hugsað sér að læra
fatahönnun en langar að njóta
lífsins áður en frekara nám tekur
við.
„Eftir stúdentinn fer ég í
Reykjavík Makeup School að læra
förðunarfræði en svo eru það bara
ferðalög og reyna að njóta smá
áður en annað nám tekur við,
mögulega í fatahönnun og grafískri hönnun.“
Hvernig myndirðu lýsa eigin
fatastíl? „Ætli honum sé ekki best
lýst sem breytilegum. Ég klæði
mig bara eftir því hvernig stuði
ég er í. Stundum fer ég „all in“ í
sportfötin en svo fer ég líka alveg í
„fancy“ fatastíl þar sem ég klæðist
síðkjól og hælaskóm,“ segir Hrafnhildur. „Ég sauma ekki mikið á
mig sjálf en hanna mikið á sjálfa
mig. Það hefur samt komið fyrir
að ég hef hent í eina flík á mig.“
Áttu þér einhverja tískufyrirmynd? „Sheri Hill. Hún er frábær
kjólahönnuður og kjólarnir
hennar eru gullfallegir. Hún gaf
mér einmitt innblástur í lokaverkefninu mínu. Svo á ég líka fyrirmynd í frænku minni, Guðbjörgu
Þóru, en hún er við nám í London
og stendur sig fáránlega vel. Ég er
ekkert smá stolt litla frænka.“

SUMARSPRENGJA

25%
afsláttur af öllum vörum

NÝ SENDING
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Tískan fer

sífellt í hringi
Tískubylgjur koma og fara en það eru
nokkrar flíkur sem nauðsynlegt er að eiga í
fataskápnum því þær eiga alltaf við.

T

ískan fer í hringi og það sem
er í tísku í dag þykir jafnvel
hallærislegt á morgun.
Fáir myndu til dæmis
ganga í gulum jakka með
herðapúðum við græna
satínskyrtu í dag, en
þetta þótti súpersmart
á níunda áratugnum.
Sumar flíkur eiga
alltaf við þótt þær geti
vissulega komið í
mismunandi sniði
eftir því hvað er í
tísku hverju sinni.
Oft er skynsamlegra að kaupa föt
í látlausum litum,
svo sem svörtu og
hvítu sem passa yfirleitt
við allt.
Hvítur stuttermabolur er alltaf

Hvít skyrta er
flík sem allir
þurfa að
eiga.

klassískur. Hann passar við allt,
bæði buxur og pils og er smart
undir jakka, létta kápu eða jakkapeysur. Hvítur stuttermabolur með
V-hálsmáli eða rúnnuðu hálsmáli,
í þægilegu sniði og úr fallegu efni
ætti að vera skyldueign. Fallegt er
að bera skartgripi við slíka boli
því þeir njóta sín yfirleitt vel við
hvítan fatnað.
Aðsniðnar gallabuxur fara aldrei
úr tísku. Hver og einn ætti að finna
gott snið sem fer viðkomandi vel.
Þessa dagana eru gallabuxur sem
eru háar í mittið sérlega vinsælar
en auðvitað má nota hvaða snið
sem er. Gallabuxur henta fyrir svo
gott sem hvert tækifæri. Hægt er
að klæða sig sparilega eða hversdagslega eftir því hvað notað er
við þær. Falleg blússa og sparilegur
blazerjakki við gallabuxur gera

25 gr
250

Verð áður:
509 kr.

Verð nú:
382 kr.
500gr

25 gr
250

12 gr
125

Verð áður:
489 kr.

Verð áður:
869 kr.

Verð áður:
598 kr.

Verð áður:
559 kr.

Verð nú:
449 kr.

Verð nú:
419 kr.

Verð nú: Verð nú:
367 kr.
652 kr.

12 gr
125

Sólgæti – ávallt gott verð og nú enn betra!

Hollt og gott!
FRÁBÆR TILBOÐ

27.apríl – 8. maí

250 gr

Verð áður:
509 kr.

Verð nú:
382 kr.

25%

AFSLÁTTUR
AF ÖLLU SÓLGÆTI

Tískan fer í hringi en sumt er alltaf móðins.

heildarútlitið sparilegt en peysa
eða bolur við sömu buxur gera
lúkkið hversdagslegra.
Svartir hælaskór eiga
alltaf við. Þeir klikka
aldrei. Svarta hælaskó
má nota við buxur
jafnt sem kjóla og
pils og þeir eru
fallegir í leðri,
rúskinni eða
lakki. Mjór hæll
er alltaf klassískur
en oft er betra að
ganga á breiðari
hæl og þá kannski
bara best að eiga
báðar gerðir.
Fremur lítið, litríkt og
vandað leðurveski á alltaf
við. Það lífgar upp á fallegan klæðaburð og setur
punktinn yfir i-ið. Sumar
konur kjósa heldur stórar töskur
en það er gott að eiga líka lítið
leðurveski, helst í skærum lit. Þótt
það sé kannski ekki fyrir dagleg
not er tilvalið að nota slík veski til
að poppa upp heildarlúkkið þegar
eitthvað stendur til. Slík veski
eru t.d. smart við svarta kjóla eða
dökkan fatnað.
Fátt er tímalausara en hvít
blússa. Hún passar við buxur í
öllum litum, alls konar pils og
innan undir jakka, peysur eða
vesti. Hvít blússa er flík sem fer
aldrei úr tísku.

100 gr

Verð áður: 449 kr.

Verð nú: 337 kr.

500gr

Litrík veski setja
punktinn
yfir i-ið. Þau
fara sérlega
vel með
hvítum eða
svörtum
fatnaði.

5 gr
500

Verð áður:
629 kr.

5 gr
500

Verð áður:
589 kr.

Verð nú:
472 kr.

Verð nú:
442 kr.

Smart blazerjakki passar við
næstum allt.

Verð áður:
379 kr.

Verð nú:
284 kr.

250
25
0ggrr
200 ml

5 gr
500

Verð áður:
699 kr.

Verð áður:
569 kr.

Verð nú:
525 kr.

Verð nú:
427 kr.

5 gr
500

Verð áður:
469 kr.

Verð nú:
352 kr.

Hvítur bolur getur bæði verið
hversdags og fínn.

Verð áður:
409 kr.

Verð nú:
307 kr.

NETVERSLUN HEILSUHUSID.IS

Svartir hælaskór
passa við buxur
jafnt sem pils og
kjóla.
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Veldu með
hjartanu 100%
vegan hárvörur
frá Maria Nila
Sænsku gæðahárvörurnar Maria Nila eru hundrað prósent
vegan, súlfat- og parabenfríar. Maria Nila hefur fengið viðurkenningu frá Leaping Bunny, PETA og The Vegan Society.

M

aría Nila er sænskt fjölskyldufyrirtæki með
fjörutíu ára farsæla sögu.
Upphafið og nafn fyrirtækisins má
rekja til ömmunnar Mariu Nilu sem
bjó í norðurhluta Svíþjóðar og bjó
til sínar eigin náttúrulegu sápur,“
útskýrir Fríða Rut Heimisdóttir,
eigandi Regalo ehf. sem flytur
vörurnar inn.
Hún segir Maria Nila afar vinsælt
meðal hárgreiðslumeistara um
allan heim enda bjóði Maria Nila
upp á afar breiða línu af einstökum
hárvörum sem verji bæði lit og heilbrigði hársins án þess að nota efni

Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo.

sem hafa slæm áhrif á umhverfi og
dýravelferð.
„Vörurnar eru 100 prósent vegan.
Þær eru súlfat- og parabenfríar og
framleiddar í verksmiðju Maria
Nila í Helsingborg í Svíþjóð,“
segir Fríða. Með því að nota eigin
verksmiðju segir Fríða að hægt sé
að fylgjast betur með ferlinu frá
upphafi til enda og ganga þannig
úr skugga um að vinnuaðstæður
séu með besta móti og að gæði
vörunnar séu fullkomin. „Með
ástríðu og vandvirkni að leiðarljósi
velja þróunarstjórar og efnafræðingar fyrirtæksisins þau innihalds-

Vörur Maria N
fást á öllum b ila
hárgreiðslust etri
ofu
um land allt. m
Nánari upplý
si
á regalo@rega ngar
lo.is

efni sem síðan eru
notuð í vörurnar.
Markmið fyrirtækisins er að vinna ávallt í
átt að enn umhverfisvænni vörum,“ segir
Fríða en Maria Nila
hefur meðal annars
fengið viðurkenningu
frá Leaping Bunny,
PETA og The Vegan
Society.
Facebook: Regalo
ehf. Iceland www.
marianila.com Snapchat: regalofagmenn.

Ólíkar meðferðir fyrir ólíkar hártegundir
Ólíkar hártegundir þarfnast
ólíkrar meðferðar. Hver flokkur
er styrktur með sérstökum innihaldsefnum sem tryggja einstök
gæði. Á þennan hátt eru uppfylltar kröfur bæði til hárgerðar og
litar. Allar vörurnar eru lausar við
bæði súlfat og paraben.
HEAD AND HAIR HEAL vinnur
á og kemur í veg fyrir flösu og
önnur vandamál í hársverðinum,
vinnur á hárlosi og örvar hárvöxt.
Virk innihaldsefni sem vinna á
flösu eru: aloe vera, piroctone
olamine og E-vítamín.

SHEER SILVER er sérstaklega
búið til fyrir ljóst, grátt og silfrað hár. Fjólubláar litaagnir vinna
á móti gulum tóni auk þess sem
liturinn fölnar síður og verður líflegri.
LUMINOUS COLOUR inniheldur andoxunarefni úr granateplum og er fyrir þá sem er virkilega
annt um lit hársins og gljáa.
STRUCTURE REPAIR inniheldur
styrkjandi þörunga sem mýkja og
endurbyggja skemmt og þreytt
hár.

TRUE SOFT er byggt á arganolíu
sem endurvekur raka hársins og
lífgar við þreytt og brothætt hár.
PURE VOLUME inniheldur B5vítamín og er sérstaklega framleitt fyrir þá sem leita eftir aukinni lyftingu og styrk.

Colour Refresh

Allar vörurnar í Maria Nila Care
línunni innihalda Colour Guard
Complex, blöndu af virkum innihaldsefnum sem vinna saman að
því að veita hámarksvörn fyrir lit
hársins og gljáa þess. Blandan
tryggir einnig að vörurnar vernda
hárið fyrir hita, endurbyggja það
og færa því aukinn gljáa.

Maria Nila Colour Refresh er mildur
hármaski með litaögnum sem virka í
skamman tíma. Með því að nota Colour Refresh má á auðveldan hátt annaðhvort gera hárlitinn skarpari eða breyta
honum. Liturinn endist í allt að 10 þvotta
og fer smám saman úr. Útkoman veltur
á ástandi hársins og mun verða betri
eftir því sem hárið er gljúpara. Tvö pör
af gæðahönskum fylgja maskanum.

MASKINN HENTAR
● Þeim sem vilja endurlífga
litað hár sitt.
● Þeim sem vilja prófa
nýjan hárlit en eru ekki
tilbúnir að lita hárið
varanlega.
● Þeim sem vilja breyta
hárlit sínum í afmarkaðan
tíma.

Style & Finish
Maria Nila Style & Finish er lína af hármótandi vörum sem vernda lit
hársins og inniheldur allt sem fólk þarf til að öðlast þá tilfinningu og
yfirbragð sem það óskar. Allar vörurnar eru lausar við paraben og súlfat, innihaldsefnin eru öll vegan og umbúðirnar eru umhverfisvænar. Í
línunni eru þrenns konar ólík sprey sem veita allt frá mjúku haldi til sérlega stífs halds – Styling Spray, Finishing Spray og Extreme Spray.
Lyfting og rétt tilfinning næst með áferðarvörum Maria Nila – Volume
Spray, Styling Mousse, Dry Shampoo og Salty Mist. Einnig eru í boði
þrenns konar krem – Cream Heat Spray, Styling Cream og Salty Cream.

ÞESSAR VÖRUR ERU GLÚTENFRÍAR

Styling Mousse, Dry Shampoo, Salty Cream, Crem Heat Spray, Finishing Spray, Extreme Spray, Styling Spray, Volume Spray, Salty Mist,
Heal Shampoo, Heal Conditioner, Heal Masque, Luminous Colour Hair Lotion, True Soft Argan Oil.
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Gillean McLeod.

Benedetta Barzini.

Jan de Villeneuve.
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Flottar fyrirsætur
á besta aldri
Lyn Slater.

Aldursfordómar hafa lengi loðað við tískubransann en nú virðast bæði fyrirtæki og
tískuhönnuðir meðvitaðri um að viðskiptavinir þeirra eru á öllum aldri.

M

un meira hefur borið á eldri
fyrirsætum bæði á tískupöllum og í auglýsingum
tískufyrirtækja undanfarin misseri.
Sem dæmi var hin 73 ára gamla
Lauren Hutton kynnt sem ein af
stjörnum nýrrar undirfataauglýsingaherferðar Calvin Klein en hún
steig einnig á tískupall fyrir Bottega
Veneta í september. Á síðasta ári sat
hin sextuga Gillean McLeod fyrir í
sundfataauglýsingu H&M.
Hinn 63 ára gamli háskólaprófessor Lyn Slater er Instagramstjarna sem er með 111 þúsund
fylgjendur á síðu sinni Accidental
Icon. Hún er nú nýtt andlit spænska
merkisins Mango en auglýsingaherferðin ber nafnið „A story of
Uniqueness“.
Þá má einnig nefna hina 43
ára gömlu ofurfyrirsætu Amber
Valletta sem situr fyrir á forsíðu
breska Vogue núna í maí.
Á tískusýningu Simone Rocha í
febrúar, þar sem sýnd var haustog vetrarlína merkisins, voru

Lauren Hutton.

Amber Valletta.

þrjár þroskaðar og flottar konur
meðal fyrirsæta. Það voru þær Jan
de Villeneuve, 70 ára, hin 73 ára
gamla Benedetta Barzini og hin
53 ára gamla franska fyrirsæta
Marie-Sophie Wilson.

Marie Sophie Wilson.

Garðurinn
& hellulagnir
KYNNINGARBLAÐ

Kynningar:
Garðaþjónustan Lauflétt
Garðlist
BAUHAUS

FIMMTUDAGUR 27. APRÍL 2017

Rómuð fyrir mikil gæði
Vöruúrvalið í BAUHAUS er mjög mikið en meðal vinsælustu varanna
þessa dagana eru pallaefnið frá Frøslev og hellurnar frá IBF. Viðskiptavinir
BAUHAUS geta sótt stórar og þungar vörur í Drive-In timbursöluna. ➛2
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Skemmtileg
útfærsla í
garðinum með
hellum frá IBF.

Pallaefnið frá
Frøslev býður
upp á marga
skemmtilega
möguleika.

Skjólgirðingar frá Plus og pallaefni frá Frøslev mynda
góða heild.

Murray sláttuvélar frá Hvelli
Loksins eru gæða sláttuvélarnar aftur fáanlegar á Íslandi,
allar vélarnar eru framleiddar í Evrópu með nýjustu
umhverfisvænum gæðamótorum frá Briggs og Stratton.

Heimilisvélin.
• Briggs & Stratton 450E Series 125cc OHV bensínmótor.
• Sláttubreidd 46 cm
• Afturkast með 60 l poka og möguleika á „Mulching”
• 6 hæðarstillingar, klippir 28 - 92 cm
• 18 cm hjól
• Tvær samþátta hæðarstillingar

Murray EQ400

Verð kr. 69.739,-

Fyrir atvinnumanninn og sveitarfélög.
• Briggs & Stratton 750EX Series 161cc DOV bensínmótor.
• Sláttubreidd 53 cm
• Sjálfkeyrandi drif 3.6 km/t.
• Afturkast með 70 l poka og „Mulching” (hökkun)
• 6 hæðarstillingar, klippir 28 - 92 cm
• 20 og 28 cm hjól
• Ein samþátta hæðarstilling fyrir öll hjól.

Murray EQ700X
Ready Start

Verð kr. 117.097,-

Hvellur • Smiðjuveg 30, 200 Kópavogur • www.hvellur.com • s: 577 6400
Opið virka daga 9:00 - 18:00 og 12:00 - 16:00 á laugardögum.

Varist eftirlíkingar!!

Framhald af forsíðu ➛

T

imbursalan í BAUHAUS
býður upp á margar vörutegundir enda sækja þangað
jafnt iðnaðarmenn sem einstaklingar til að nýta sér það góða
vöruúrval sem BAUHAUS hefur
upp á að bjóða, segir Bernhard
Jóhannesson, starfsmaður timbursölu BAUHAUS. „Eins og margir
vita er BAUHAUS þekkt um Evrópu fyrir sitt öfluga vöruúrval og
er þar timbursalan Drive-In engin
undantekning. Þar er hægt að fá
t.d. tilbúnar skjólgirðingar frá Plus
í Danmörku, garðhýsi frá Luoman
og rennur og alla fylgihluti frá
Marley. Auk þess seljum við ýmsar
gerðir af vatnsklæðningum og
einstaklega flottan panil frá PeterHolmeberg. Einnig bjóðum við
upp á mikið úrval af pappa og þakefni. Pallaefnið frá Frøslev er þó
vinsælast hjá okkur þessa dagana
og hellurnar frá IBF.“

Geymt við bestu aðstæður

Bernhard segir pallaefnið frá
BAUHAUS vera rómað fyrir mikil
gæði sem sé kannski ekki skrítið
þar sem BAUHAUS hafi alltaf lagt
mikið upp úr gæðunum á timbri.
„Timbursalan býr yfir rakakerfi
þannig að hægt er að geyma
timbrið við bestu aðstæður. Auk
þess er BAUHAUS í samstarfi við
Frøslev þannig að 20 ára ábyrgð
er á pallaefninu FT Premium. Þar
sem efnið er gott hefur BAUHAUS
viljað keyra á aðeins breiðari
borðum (28x120) en áður tíðkaðist
en okkur finnst það gefa sólpallinum veglegra útlit. Annars höfum
við á lager flestar þær stærðir sem
viðskiptavinum okkar dettur í hug
að óska eftir þannig að listinn er
langur.“
Flest pallaefnin eru úr furu en
þó eru aðrir möguleikar í stöðunni
segir Bernhard. „Þar ber sérstaklega að nefna síberíulerkið en það
hefur verið mjög vinsælt hjá okkur.
Auk þess er hægt að velja á milli
lerkis sem er rásað eða órásað. Rásaða síberíulerkið okkar er 28 mm
þykkt og 145 mm breitt. BAUHAUS
hefur einnig boðið upp á rásað
pallaefni úr Bankirai og svo veit ég
til þess að skemmtilegar nýjungar
munu koma með sumrinu.“

Gæðahellur frá IBF

Bernhard segir BAUHAUS vera
stolt af því að geta boðið upp á
hellur frá hinum vandaða framleiðanda IBF sem sé stór framÚtgefandi: 365 miðlar

Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson

Hellurnar frá IBF henta vel íslenskum aðstæðum.

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

„Eins og margir vita er BAUHAUS þekkt um Evrópu fyrir sitt öfluga vöruúrval
og þar er timbursalan Drive-In engin undantekning,“ segir Bernhard Jóhannesson, starfsmaður timbursölu BAUHAUS. MYND/GVA

leiðandi á hellum á Norðurlandamarkaði og raunar víðar. „Vönduð
framleiðsla þeirra hefur verið
þróuð í yfir hálfa öld þannig að
við munum keppa að því að halda
áfram að selja gæðahellurnar frá
þeim. Þær hafa enda reynst gífurlega sterkar, sléttar og áferðargóðar. Ekki skemmir fyrir að við
getum boðið hellurnar þeirra á
afar hagstæðu verði.“

Einfalt kaupferli

t.d. pallaefni og hellur. „Viðskiptavinur ekur bílnum inn, og kerrunni ef hún er með í för, beint að
vörunum á lagersvæðinu. Starfsmenn okkar hjálpa að sjálfsögðu
við að finna réttu vörurnar og að
koma þeim í bílinn eða á kerruna.
Næst fylgir bílstjórinn örvunum að
afgreiðslukassanum þar sem greitt
er fyrir vörurnar áður en ekið er út
aftur. Afar einfalt og þægilegt fyrirkomulag.“

BAUHAUS býður upp á flestallt
vöruúrval IBF þar sem er að finna
yfir 100 hellutegundir, að
sögn Bernhards.
„Afgreiðslutíminn á
sérpöntuðum hellum er óvenjulega
stuttur að mínu
mati. Hins vegar
seljum við mest af
vinsælustu hellum þeirra en þær
eigum við á lager
allt árið um kring.
Sjón er sögu ríkari
og ég hvet alla til að
kíkja í heimsókn og
skoða vöruúrvalið.“
Viðskiptavinir BAUHAUS geta sótt stórar og þungar
vörur í Drive-In timbursöluna,
Veffang: Visir.is
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Lauflétt garðaþjónusta

KYNNINGARBLAÐ 3

Karel A. Ólafsson og Einar
Kristinn Ívarsson reka garðaþjónustuna Lauflétt. Þeir
taka að sér öll garðverk og
hellulagnir.

V

ið gerum allt sem viðkemur
garðinum. Við gróðursetjum, tyrfum, smíðum
palla og háþrýstiþvoum. Hellulagnir eru okkar sérfag og við
veitum fólki ráðgjöf um gróður
og hellulögn,“ segir Einar Kristinn
Ívarsson, en hann rekur garðaþjónustuna Lauflétt ásamt Karel
A. Ólafssyni.
„Við settum fyrirtækið á laggirnar í byrjun árs en við tveir höfum
starfað saman við hellulagnir og
garðvinnu í nokkur ár. Við vorum
að helluleggja í allan vetur með
stóru hellulagningarfyrirtæki að
nafni Krafla ehf. og erum í einnig
í samstarfi við fleiri fyrirtæki,“
útskýrir Karel. „Við tökum að
okkur fjölbreytt verk, bæði stór
og smá. Í dag erum við með fjóra
starfsmenn en aukum við okkur og
reiknum með að vera með minnst
tíu manns í vinnu í sumar. Við
eigum tæki og tól til allra verkefna
og stefnum á að koma okkur einnig
upp tækjabúnaði til vetrarþjónustu í vetur,“ segir Karel.
Hvernig gengur ferlið fyrir sig ef
taka þarf garðinn í gegn?
„Fólk hringir einfaldlega í okkur
og bókar tíma í skoðun á garð-

inum. Við röltum um garðinn með
eigendum og förum yfir hvaða
óskir fólk hefur, hvað hægt er að
gera og veitum ráðgjöf í samræmi
við það,“ útskýrir Einar. Hann
segir að mörgu þurfi að huga að
þegar taka á garðinn í gegn.
„Til dæmis þarf að skoða
hvernig veður stendur á húsið og
sólargangurinn, hvar er best að
staðsetja pall, skjólveggi og hvað
mega þeir vera háir, hvar er gott
að vera með hekk, hvernig á að
gróðursetja það og svo framvegis.
Hellulögn er okkar sérfag og þar
tökum við bæði að okkur minniháttar lagfæringar og hellulagnir á
stórum svæðum. Úrvalið af hellum
og steinum er mjög gott hér á landi
og við erum með bæklinga frá
Steypustöðinni og BM-Vallá til að
sýna viðskiptavinum og förum vel
yfir með fólki hvaða möguleikar
eru fyrir hendi. Við getum slegið á
kostnaðinn við verkið á staðnum.“
Einar segir hellulögn geta verið
talsverða framkvæmd. Vanda þurfi
til verka og sérstaklega undirbúning.
„Það getur verið stór framkvæmd að helluleggja til dæmis
bílastæði fyrir framan bílskúr. Ef

Klippið út auglýsinguna og inneignarnótan er þín

Karel A. Ólafsson og Einar Kristinn Ívarsson reka garðaþjónustuna Lauflétt. Þeir sjá um allt sem viðkemur garðinum og
sérhæfa sig í hellulögn. MYND/ERNIR

helluleggja á lítinn göngustíg er
það minni framkvæmd en sama
ferlið þarf þó í undirbúningsvinnuna. Það þarf að huga að mörgu,
meðal annars að vatnshalli sé
réttur svo vatn skili sér af hellunum svo nýtingin verði sem mest
á planinu og ekki myndist pollar.
Jarðvegurinn og undirvinnan

skipta mestu máli svo hellurnar
fari ekki af stað og mikilvægt er að
rétt sé staðið að jarðvegsskiptum
undir hellulögn. Það þarf að vera
að minnsta kosti 40 sentimetra
lag af frostfríum jarðvegi áður en
sandurinn fer ofan á og loks hellurnar. Það er sniðugt að vera með
snjóbræðslu undir hellulögðum

bílastæðum og stéttum og við hjá
Lauflétt erum í samstarfi við pípulagningameistara til 35 ára sem
sérhæfir sig í slíkum lögnum. Besti
tíminn til þess að helluleggja er frá
apríl og fram í október. En ef fólk
er með snjóbræðslu sem búið er að
tengja er hægt að helluleggja um
hávetur,“ segir Einar.

Gildir aðeins fyrir 30 fm. og stærra
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Litríkur gróður og gott skjól
Ásta Camilla
Gylfadóttir landslagsarkitekt mælir
með að fólk
kynnist garðinum
sínum vel áður en
það ræðst í breytingar. Hún segir
lítið mál að rækta
ávaxtatré í góðu
skjóli.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

É

g mæli með að fólk kynnist
garðinum sínum vel áður en
farið er út í breytingar og upplifi allar árstíðir í honum. Þannig
kemst fólk að því hvaða plöntur
leynast þar, eins og t.d. fjölæringar
sem margir vita ekki af fyrr en
þeir koma upp á vorin. Með þessu
móti veit fólk nákvæmlega hvernig
garðurinn er, hvernig það upplifir
garðinn allan ársins hring, hvar gott
er að njóta eftirmiðdagssólarinnar
og hvernig rýmismyndun í garðinum er,“ segir Ásta Camilla, garðyrkjufræðingur og landslagsarkitekt hjá VSÓ Ráðgjöf. Hún hefur
langa reynslu af því að hanna garða
og leiðbeina fólki við plöntuval.

Ef skjólið er gott er hægt að rækta nánast allt það sem hugurinn girnist, að sögn Ástu Camillu.

Ekki horfa á garðinn sem eitt rými,
heldur hvernig hann er
notaður. Hægt er að
hugsa garðinn eins og
skipulag íbúðar undir
berum himni. Þannig er
hægt að njóta hans sem
best.

Skipta garðinum
í dvalarsvæði

Ásta Camilla segir gott að skipta
stórum garði upp í minni einingar.
„Ekki horfa á garðinn sem aðeins
eitt rými, heldur mörg rými og
hvernig hann er notaður. Hægt
er að hugsa garðinn eins og t.d.
skipulag íbúðar undir berum
himni. Þannig er hægt að njóta
hans sem best. Þá er honum skipt
í dvalarsvæði til að njóta morgunsólar, annað svæði til að nýta um
eftirmiðdaginn og svo eitt enn til
að fá kvöldsólina eða njóta sólarlags ef svo ber undir. Sé fyrirhugað
að setja upp leiktæki þarf að gæta
fyllsta öryggis. Börn geta dottið úr
leiktækjum og þá er gott að hafa
gúmmímottu og grasflöt undir. Í
garðinum getur líka verið svæði

„Ég mæli með að fólk kynnist garðinum sínum vel áður en farið er út í breytingar og upplifi allar árstíðir í honum,“
segir Ásta Camilla.

fyrir fótbolta og þá er skynsamlegt
að planta verðlaunarósarunnanum
þar víðsfjarri.“

Matjurtaræktun vinsæl

Vinsældir matjurtaræktunar hafa
líklega aldrei verið meiri en nú og
segir Ásta Camilla ótrúlega gaman
að sjá hversu duglegt fólk er að
rækta matjurtir í sínum eigin garði.
„Margir taka gott pláss undir mat-

jurtaræktun en ekki þarf að leggja
allan garðinn undir hana. Það er
hægt að fá góða uppskeru á einum
til tveimur fermetrum. Mér sýnist
flestir rækta kryddjurtir og kál,
radísur og gulrætur. Svo er gaman
að sjá hversu margir nýta það sem
berjarunnar gefa af sér. Margir eru
farnir að rækta ávaxtatré og uppskera af þeim. Í garðrækt á Íslandi
er mikilvægt að koma upp góðu

skjóli. Þess vegna ráðlegg ég fólki að
byrja á að koma upp skjóli í nýjum
görðum, annað hvort með víðihekki eða skjólveggjum. Ef skjólið
er gott er hægt að rækta nánast allt
það sem hugurinn girnist,“ segir
hún.
Til að garðurinn sé sem fjölbreytilegastur og litríkastur þarf að
hugsa um árstíðirnar í garðinum.
„Þar getur fólk leikið sér út í hið

óendanlega með plöntuvali. Ef til
stendur að koma sér upp garði eða
breyta garði er gott að heimsækja
Grasagarðinn í Laugardal eða
Lystigarðinn á Akureyri á öllum
árstímum til að fá hugmyndir og
lista þær svo niður. Það er miklu
skemmtilegra að það sé eitthvað í
gangi allt árið og þegar eitt tekur
við af öðru, laufin, litirnir, berin og
blómin,“ segir Ásta Camilla.

Fjárfesting sem
steinliggur
• Steinsteypa
• Mynstursteypa
• Graníthellur
• Viðhaldsefni
• Stoðveggjakerfi
• Múrkerfi
• Einingar
• Gólflausnir
• Garðlausnir

Smiðjuvegi
870 Vík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

4 400 400
4 400 600
4 400 630
Hafðu samband í síma og láttu
sérfræðinga okkar aðstoða þig
við að finna réttu lausnina.

20
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Gullveig notar
garðinn mjög
mikið. Hér er
hún ásamt
barnabarni.

Það er allt til alls í fallega garðinum hennar Gullveigar.

Kristján í rauðvínshorninu. Hver vill
ekki eiga svona kósí stað í garðinum?

Sælureitur allan ársins hring
Tjörnin er skemmtileg með litlum gosbrunni.

Sérstök grillaðstaða er á efri palli.

Gullveig Ósk Kristinsdóttir og eiginmaður
hennar, Kristján Arnar Sveinsson, hafa útbúið sannkallaðan sælureit við hús sitt í
Grafarvogi og nota hann mikið.

Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

G

Jarðvegsþjöppur
Jarðvegsþjappa WP 2050A

HONDA besínmótor, 50 cm vinnslubreidd
20kN, 98Hz, 100 kg

Jarðvegsþjappa DPS 1850

HATZ díeselmótor, 50 cm vinnslubreidd
28kN, 90Hz, 135 kg

Jarðvegsþjappa DPU 3060 HE-TS
HATZ díeselmótor, 60 cm vinnslubreidd
30kN, 90Hz, 215 kg
WACKER NEUSON umboðið á Íslandi

ÞÓR

H
F

REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Lónsbakka
Sími 568-1555

Vefsíða:
www.thor.is

ullveig segir að það sé alltaf
logn og gott veður í garðinum.
Þau hafa bætt við garðinn
smám saman en húsið keyptu þau
fokhelt árið 1999. „Við gerðum ekkert í garðinum fyrr en ári síðar þegar
við vorum búin að átta okkur á
hvernig við vildum hafa hann. Síðan
höfum við verið að bæta við og
breyta og erum enn að,“ segir hún.
„Ég fór út í garð í upphafi, teiknaði
upp hvernig ég vildi hafa umhverfið
og síðan smíðaði Kristján eftir því
sem ég bað hann. Í upphafi vorum
við með meira gras en höfum smám
saman verið að útrýma því fyrir
hellum og trépöllum. Það er miklu
þægilegra að hafa garðinn svona.“
Gullveig er með græna fingur og
dundar sér í beðunum en Kristján,
sem er málarameistari, hefur séð um
tréverkið. „Ég hef gaman af garðverkunum en vil þó ekki hafa of
mikið af gróðri. Ég hannaði beðin
þannig að ég þarf ekki að vera á
fjórum fótum. Mér finnst óskaplega
notalegt að vera á pallinum og við
notum hann mjög mikið, höfum
hannað pallana eftir því hvar sólin
skín og getum sest niður á nokkrum
stöðum. Morgunmaturinn er borðaður við eldhúsgluggann, sólbaðið
er á miðjum palli og svo erum við
með kósí horn fyrir kvöldsólina.
Núna erum við að byggja glerhýsi á
pallinum þar sem verður notalegt
að vera þótt veðrið sé ekki upp á
það besta. Við útbjuggum grillaðstöðu í einum enda garðsins sem
er mjög þægilegt og síðan er sérstakt
arinhorn sem við köllum rauðvínshornið,“ segir Gullveig.
Lítil tjörn er í garðinum og á
Gullveig heiðurinn af henni. „Ég

Fjölskyldan borðar úti nánast hverja helgi yfir sumartímann.

Lítið dúkkuhús er í garðinum en um
jólin breytist það í jólahús.

Við höfum hannað
pallana eftir því
hvar sólin skín og getum
sést niður á nokkrum
stöðum eftir veðri. Við
erum mikið úti á palli.

lagði dúk í holuna og bróðir minn
hannaði lítinn foss frá steini. Við
fengum steinana í kringum tjörnina
á Snæfellsnesi. Það voru gullfiskar
í nokkur ár í tjörninni. Þeir lifðu
af þrjá vetur með því að grafa sig
ofan í sandinn á botninum. Ég hef
ekki fengið mér fiska aftur,“ segir
Gullveig.
Hún velur að hafa fjölærar plöntur
sem þurfa ekki mikla umönnun.
„Ég var alltaf að kaupa dýr sumarblóm sem síðan lifðu kannski ekki af
sumarið. Ég gafst upp á því og finnst
betra að hafa beðin þannig að þau
þurfi litla umhirðu,“ segir hún. „Svo
er ég með álfa og ýmsa skrautmuni
sem lífga upp á umhverfið.“
Dætur Gullveigar og Kristjáns,
kærastar þeirra og börn, koma oft
í garðinn á sumrin og þá er glatt
á hjalla. „Maður þarf ekki sumarbústað ef maður hefur svona góðan
garð. Við borðum úti um nánast
hverja helgi. Þegar glerhýsið er
komið upp getum við notað
garðinn allan ársins hring,“ segir
Gullveig.

Tæki.is hafa jarðvinnuvélar í öll verk sem snúa
að jarðvinnu, hvort sem er til einstaklinga heim í
garðinn eða verktaka í stærri verk.
Við höfum áralanga reynslu í tækjaútleigu og erum
sterkir þegar gott verk þarf að vinna, ásamt því
að vera í fararbroddi í leigu á vinnulyftum í öllum
stærðum, bæði skæra og spjótlyftum.

Norðurhella 5 • 221 Hafnarfjörður • 565 3344
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Viðhald garða í áskrift
Garðlist sér um alla garðvinnuna og viðhald garðsins svo hann haldist fallegur allt árið um kring.

V

ið hjá Garðlist erum sérhæfð
í allri viðhaldsþjónustu fyrir
garða fyrir fólk og fyrirtæki,
hvort sem um er að ræða garðslátt,
garð- og beðahreinsanir, trjáklippingar, trjáfellingar, garðaúðun eða
plöntun. Við hreinsum stéttir og
sjáum um minni hellulagningarverkefni. Við sjáum um alla viðhaldsþjónustu sem snertir garða og
oft er fólk í áskrift hjá okkur,“ segir
Brynjar Kjærnested, framkvæmdastjóri Garðlistar og skrúðgarðyrkjumeistari.

Tímavinna eða tilboð

„Við vinnum í tímavinnu eða
gerum tilboð í verk. Best er að hafa
samband, senda póst eða hringja
og við leiðum fólk í gegnum þetta
ferli. Við mælum með áskrift, t.d.
í garðslætti. Þá komum við á 10,
14 eða 20 daga fresti og sláum
garðinn. Grasflötin verður fallegri
með reglulegum slætti og mosinn
minnkar. Flestir kjósa að láta slá
hjá sér á tveggja vikna fresti og sú
þjónusta er ein sú vinsælasta hjá
okkur. Margir bóka beðahreinsun
í áskrift og þá komum við á því
tímabili sem fólk óskar eftir en að
meðaltali þrisvar yfir sumarið frá
apríl og gerum svo hausthreinsun.
Þetta auðveldar fólki svo sannarlega garðverkin og það þarf ekki að
hafa mikið fyrir garðinum sínum,“
segir Brynjar.

Fagmennska og reynsla

Garðlist var stofnuð fyrir 28 árum
og þar innanhúss er mikil þekking
og reynsla.
„Hjá Garðlist er fagmennska í
fyrirrúmi. Hjá fyrirtækinu starfa
tveir skrúðgarðyrkjumeistarar og
fjöldi annarra garðyrkjumanna,
þannig að það er gríðarlega mikil
þekking innan fyrirtækisins. Við
bjóðum viðskiptavinum okkar
góðar og einfaldar leiðir til að halda
garðinum fallegum. Við hugsum
hvert verk þannig að það sé hagkvæmt fyrir viðskiptavininn og að
hann sé ánægður,“ upplýsir Brynjar.
Þá hefur fyrirtækið yfir að ráða
góðum flota tækja til að þjónusta
viðskiptavini sína sem best, bæði
yfir sumar- og vetrartímann.
„Hjá okkur starfa 35 manns allt
árið og yfir sumarið um 100 manns.
Á veturna sinnum við trjáklippingum, hreinsum lóðir fyrirtækja,
mokum snjó og setjum upp jólaseríur.“

Rétti tíminn

Brynjar minnir á að nú sé rétti
tíminn til að huga að garðinum því
gróðurinn verði kominn á fleygiferð innan fárra vikna. „Það styttist
í sumarið. Eftir mánuð verða öll tré
búin að laufgast og allt komið af
stað,“ segir hann.
Spurður hvort nú sé rétti tíminn
til að eitra, segir hann að svo sé.

„Við sjáum um alla viðhaldsþjónustu sem snertir garða og oft er fólk í áskrift hjá okkur,“ segir Brynjar Kjærnested,
framkvæmdastjóri Garðlistar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Vorið er besti tíminn til að eitra
fyrir maðki og lús. Núna í apríl og
byrjun maí þarf að úða fyrir birkikembu en hún fór að verða til ama
fyrir fimm árum. „Birkikemba fer
inn í brumið á birkinu og verpir
þar inni. Laufið verður síðan brúnt
upp úr miðjum júní og þá er ekkert
hægt að gera við þessari óværu.
Þess vegna er gott að minna fólk
á að láta úða fyrir þessu núna og
hægt er að panta þá þjónustu hjá
okkur.“
Garðlist sinnir ráðgjöf varðandi
garða og gróður og það er alltaf
hægt að hringja og tala við fagfólk
okkar og fá góð ráð.
Nánari upplýsingar: www.gardlist.is

Núna er rétti tíminn til að huga að
garðverkunum.

Garðlist sér um að halda garðinum
fallegum allt árið.

Matjurtir þurfa mikla næringu
Jóhanna B. Magnúsdóttir heldur
námskeið um matjurtarækt, sáningu
og forræktun og hvernig rækta má
ýmsar jurtir í kerjum. Hún segir næringarríkan jarðveg grundvallaratriði.
Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

M

atjurtir eru mjög þurftafrekar plöntur og þurfa
næringarríkan jarðveg
og talsvert næringarríkari en er
til dæmis í blómabeðum. Þegar
undirbúa á beð á blettinum við
húsið undir matjurtarækt er því
ekki nóg að nota einungis moldina
sem er þar fyrir,“ segir Jóhanna B.
Magnúsdóttir garðyrkjufræðingur
spurð út í undirbúning matjurtagarðs heima við hús, en Jóhanna
hefur áratuga reynslu af lífrænni
ræktun og kennslu.
„Hægt er að kaupa mold, í kerru
eða poka, tilbúna til matjurtaræktar með skeljasandi og moltu
samanvið og einnig ætti að verða
sér úti um hlass af hrossa- eða
kindaskít til að blanda við. Þá er
einnig gott að setja þangmjöl eða
fiskimjöl sama við moldina og þeir
sem safna lífrænum úrgangi í eldhúsinu ættu að nota hann í matjurtabeðið. Ég er sjálf ekki fyrir það

Ég er sjálf ekki fyrir
það að nota
tibúinn áburð í garðinn.
Mér finnst sjálfsagt að
vera með lífræna ræktun í
heimagarðinum.
að nota tilbúinn áburð í garðinn.
Mér finnst sjálfsagt að vera með lífræna ræktun í heimilisgarðinum,“
segir Jóhanna.
„Gott er að vera búinn að setja
áburðinn í beðið og undirbúa
jarðveginn, minnst einni en helst
tveimur vikum, áður en plantað
eða sáð er í beðið. Örverurnar ná
þá að brjóta niður næringarefnin
fyrir plönturnar . Forræktaðar
plöntur fara svo niður í beðið
um mánaðamótin maí, júní og
salati, spínati og radísum má sá
beint út um svipað leyti. Hefja
þarf forræktun á þeim matjurtum
sem þurfa lengstan uppvaxtartíma strax í mars en fyrir lok apríl
sleppur til að sá fyrir kálplöntum,

Jóhanna B. Magnúsdóttir garðyrkjufræðingur hefur áratuga reynslu af lífrænni ræktun. MYND/ERNIR

rófum, hnúðkáli, grænkáli og
fleiru. En mörgum hentar að kaupa
forræktað,“ segir Jóhanna.
„Vökva þarf duglega um leið
og búið er að setja niður og ef
jarðvegurinn var vel undirbúinn
með talsverðu magni af lífrænum
áburði þurfa plönturnar ekki aðra
næringu en vatn. Hlíf eða dúk þarf

að setja yfir allt sem er af kálætt,
vegna kálflugunnar og þarf dúkurinn að vera yfir fram til 10. júlí.“
Hvað þarf svo að gera?
„Sumarverkin snúast um að
reyta arfa og vökva og ef þurrt er
í veðri þarf að vökva oft. Hvenær
uppskerunnar er von fer síðan
eftir því hvenær sett var niður og

hvernig tíðin er en aðaluppskerutíminn hefst upp úr miðjum júlí,“
útskýrir Jóhanna. Flestar matjurtir
sé vel hægt að rækta á Íslandi.
„Harðgerðustu matjurtirnar eru
rófurnar og grænkálið. Það þarf þó
að vera mjög slæmt sumar til þess
að maður fái ekki blómkál, brokkólí eða steinselju til að vaxa.“

Vorið
gengur
í garð

PIPAR\TBWA • SÍA • 171567

Ert þú í framkvæmdahug?

Kastalasteinn

Arena

Veranda

Áferðarfallegur hleðslusteinn sem býður upp
á mikla fjölbreytni. Brotið yfirborð gefur
hleðslunni virðuleika.

Hentar sérstaklega vel á verandir og palla.
Hellurnar eru með áferð sem setur
skemmtilegan svip á lögnina.

Tvinnar saman stílhreinar útlínur og
fjölbreytta litamöguleika þar sem hver hella er
tilbrigði við sama stef.

LANDSINS MESTA ÚRVAL AF
HELLUM OG GARÐEININGUM
Þú getur treyst á gæðin og reynslumiklir
sölumenn okkar aðstoða með ánægju
í síma 412 5050 eða á sala@bmvalla.is

bmvalla.is
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Vorverkin eru fram undan
Ræktaðu garðinn þinn – ókeypis garðyrkjuráðgjöf er vinsæll hópur á Facebook en þar skiptist fólk
á garðyrkjuráðum. Stofnandinn er Vilmundur Hansen blaðamaður, garðyrkju- og grasafræðingur.
Sólveig
Gísladóttir

solveig@365.is

É

g stofnaði síðuna í apríl
2008. Þá var ég nýlega orðinn
atvinnulaus í hruninu þar
sem blaðið sem ég vann á varð
gjaldþrota. Ég er garðyrkju- og
grasafræðingur að mennt og
hafði í gegnum árin skrifað fjölda
greina um garðyrkju. Til að hafa
eitthvað að gera í atvinnuleysinu
ákvað ég að stofna þennan
Facebook-hóp og hugsaði það
sem góðan kost til að geyma
þessar greinar mínar,“ segir Vilmundur og fljótlega fór fólk að
tínast inn á síðuna. „Ég varð mjög
hissa þegar talan fór yfir hundrað
og missti andlitið þegar hún fór
yfir þúsund,“ segir hann glettinn
en í apríl síðastliðnum voru fylgjendur síðunnar orðnir 25 þúsund
og stefna hraðbyri í 26 þúsund.

Aukinn áhugi á garðrækt

Vilmundur segist finna fyrir
auknum áhuga á garðrækt en
að áhuginn sé breytilegur. „Eftir
hrunið var til dæmis mikill áhugi
á matjurtarækt en í dag er áhuginn
almennari,“ segir hann og veltir
fyrir sér hvort aukin hagsæld í
þjóðfélaginu skýri áhugann. „Það
hefur sýnt sig að þegar kreppir að
fer garðurinn fyrr út af fjárhagsáætlun heimilisins en eldhúsinnréttingin.“
Hann segist einnig finna fyrir
auknum áhuga hjá fólki að gera
hlutina sjálft. „Ég býð upp á þá
þjónustu að koma í garðinn til
fólks og ráðleggja því um hvað
megi betur fara og hef fengið talsvert af fyrirspurnum undanfarið.“

Vilmundur Hansen.

Spurningar árstíðabundnar

Vilmundur segir skemmtilegt hversu jákvæður andi ríki
í hópnum. „Það eru allir til í að
hjálpa og ráðleggja. Ef ég hef ekki
tíma til að svara þá er bara einhver
annar búinn að því enda mikið af
reynslumiklu fólki á síðunni.“
En að hverju er fólk helst að
spyrja? „Það er árstíðabundið.
Undanfarið hafa verið spurningar
um trjáklippingar, hvenær megi
sá og fljótlega fer fólk að spyrja
hvenær megi planta út í garð.
Þegar nær dregur sumri er fólk að
velta fyrir sér hvenær það megi
setja niður matjurtir, hvenær megi
bera á og slá og hvað eigi að gera
við mosann. Einnig er vinsælt að
ræða hvernig nota megi lífræn efni
sem skordýravörn og losna við
illgresi en fólk er orðið meðvitað
um skaðsemi skordýra- og illgresiseiturs.“

að huga að því að hreinsa beðin
og finna til verkfærin. Nú er líka
akkúrat tíminn fyrir vorlauka fyrir
þá sem ætla út í slíkt fínerí.“

Vorverkin bíða

Garður er lifandi fyrirbæri

Þó enn falli snjókorn segir Vilmundur að tími vorverkanna í
garðinum sé runninn upp. En hver
eru þau helst? „Nú fer hver að
verða síðastur ef ætlunin er að sá
fyrir matjurtum og sumarblómum
innandyra. Nú er líka síðasti séns
að klippa tré og runna. Svo má fara

Nú er allra síðasti séns að klippa runna fyrir sumarið. NORDICPHOTOS/GETTY

Er hægt að sleppa auðveldlega frá
garðverkunum? „Nei, ekki nema
að fá sér garðyrkjumann,“ svarar
Vilmundur glaðlega. „Ég segi alltaf
við fólk að það sé ekkert til sem
heiti viðhaldsfrír garður. Auðvitað
eru til viðhaldsminni garðar en
þeir eru heldur ekki eins glæsilegir

og þessir gróskumiklu. Garður
er lifandi fyrirbæri sem er alltaf
í vexti og ef þú vilt fallegan garð
þarftu að bera á hann áburð, þá
eykst vöxturinn sem leiðir til enn
frekari garðverka.“

Endurnýjun trjáa
í gömlum hverfum

Að lokum vill Vilmundur benda
íbúum í gömlum og grónum
hverfum á borð við Vesturbæinn,
Norðurmýri og Hlíðarnar á að
huga að trjánum í görðum sínum.

„Mörg þessara trjáa eru orðin
gömul og því tímabært að kíkja
á hvort ekki þurfi að setja tré inn
á milli sem taki við þegar hin eru
komin á aldur, því ekki viljum við
enda uppi með trjálaus hverfi eftir
nokkur ár,“ segir Vilmundur. Hann
segir misjafnt hversu gömul tré geti
orðið. Sumir runnar verði aðeins
tuttugu ára meðan furur geti náð
ríflega 4.000 ára aldri. Algengustu
garðtrén á Íslandi séu hins vegar
reynir og birki og þau verði ekki
nema 80 til 100 ára.

SÍBERÍULERKI
- Aldrei að bera á

Í kjarnvið síberíulerkis er náttúruleg
fúavörn. Því þarf aldrei að bera fúavörn
á viðinn.Viðurinn er sterkur, endingagóður og þolir afar vel íslenska veðráttu.

hág

hágæða
PLANKAPAR

hágæða

Veggklæðningar
og
pallaefni
okkar
eigin framle
PLANKAPARKET

okkar eigin framleiðsla

NKAPARKET

BEINT FRÁ VERKSMIÐJU

eigin framleiðsla

BEINT FRÁ VERKSMIÐJU

EINT FRÁ VERKSMIÐJU

Síðumúla 31 • 108 Reykjavík • S. 581 2220 • 840 0470

www.parketverksmidjan.is
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Hvítlaukur með rósum

Þ

að er fallegt að hafa rósir
í garðinum. Þegar þær
eru við það að springa út
má taka þær inn og setja í vasa
til að fegra umhverfið. Enginn
vill fá óværu með rósunum
inn í húsið né heldur nota
eiturefni til varnar þeim. Samkvæmt ráði sem við fundum á
sænska vefmiðlinum expressen.se er hvítlaukur einfalt og
gott ráð.
Hvítlaukur dugar vel til að

halda skaðvöldum í burtu frá
rósunum. Það eina sem þarf
að gera er að planta hvítlauk við hlið rósanna. Þetta
gæti hljómað undarlega en
staðreyndin er sú að þetta
virkar. Hvítlaukurinn eykur
líka ilm rósanna og gerir hann
sterkari.
Þetta er algjörlega skaðlaus
vörn sem gerir það að verkum
að rósirnar blómstra sem
aldrei fyrr.

Hér er ýmist hægt að nota
gamlan stól eða koll. Sagið gat
í sessuna og stingið blómapotti
ofan í. Gætið þess að gatið verði
ekki of vítt. Veljið blóm sem eru
mikil um sig og fela pottinn.

Persónulegri
ásýnd

Þ

egar búið er að snyrta
garðinn eftir veturinn er hægt
að fara að dedúa, gera fínt og
stinga niður blómum. Það er ekki
endilega nauðsynlegt að fjárfesta í
fjölda blómapotta og kera. Það má
allt eins endurnýta það sem hendi
er næst. Má þar nefna gömul reiðhjól með körfu, gamla stóla eða
kolla og stígvél eða skó sem hættir
eru í notkun. Það er ótrúlegt hvað
slíkir munir lyfta ásýnd garðsins og
gera hana persónulegri.

Hjólið má skorða í grasflötina og
fylla körfuna með fallegum sumarblómum.

Falleg lýsing er ekki aðeins til prýði
í görðum heldur getur hún líka haft
fælandi áhrif á óboðna gesti.

Ekki gleyma
lýsingunni

M

argir leggja mikið upp úr
fallegum garði en hvort
sem garðurinn er lítill eða
stór er mikilvægt að hann sé vel
lýstur, ekki síst yfir vetrartímann.
Garðurinn getur verið framlenging
á húsnæðinu og góð lýsing hvetur
til þess að hann sé meira notaður.
Stór og falleg tré sem eru vel lýst
geta verið eins og listaverk í garðinum og þannig er hægt að njóta
þeirra þegar horft er út í garðinn.
Góð lýsing er líka nauðsynlegt upp
á öryggi. Margir eldri garðar eru
lokaðir og auðvelt fyrir óboðna
gesti að lauma sér inn án þess að
nágrannar taki eftir því. Ef lýsing
er þannig hönnuð að það kvikni
á ljósum við hreyfingu minnkar
hættan á slíkum heimsóknum.
Hægt er að velja úr fjölda fallegra
ljósa í rafvöruverslun og skynsamlegt er að hafa þetta í huga þegar
garðurinn er hannaður eða þegar
honum er breytt.

LÍFR ÆN R ÆK TUN
OG HEFÐBUNDIN
·
SKIPTIR ÆK TUN
·
SJÁLFBÆRNI
·
SÁNING
·
MOLD
·
ÁBURÐUR OG
M O LT U G E R Ð
·
R Æ K T U N A R S TA Ð I R
·
GE YMSLUAÐFERÐIR
·
NÆRINGARFR ÆÐI
·
UPPSKRIFTIR

Heilbrigði trjágróðurs er aðgengileg og gagnleg handbók,
ætluð þeim sem rækta tré sér
til ánægju og nytja og öðrum sem
hafa áhuga á náttúru Íslands.

Viltu rækta þínar eigin matjurtir
og jafnframt leggja þitt af
mörkum til umhverfisverndar?
Það þarf ekki heila landareign
til að rækta, lítill garður getur
líka gefið mikið af sér.

SÁNING OG UMHIRÐA TÓLF
A L G E N G R A K R Y D D J U R TA

·

F J Ö L B R E Y T TA R A Ð F E R Ð I R T I L
A Ð Þ U R R K A , F R Y S TA O G G E Y M A

·

F J Ö L D I U P P S K R I F TA O G
HUGMYNDA AÐ NÝ TINGU

w w w.forl agi d.i s | B ók a búð Forl ags in s | F i s k i s ló ð 39
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Kvikmyndin Frozen 2 verður frumsýnd árið 2019

E

in vinsælasta bíómyndin frá Disney
fyrir börn var Frozen. Nú hefur
fyrirtækið kunngjört að ný Frozenmynd verði frumsýnd 27. nóvember
2019. Þetta kom fram á Twitter. Þá
verða liðin sex ár frá frumsýningu fyrri
myndarinnar. Flestar raddir úr fyrri mynd
verða áfram í nýju myndinni. Ekki hefur
verið greint frá söguþræði myndarinnar en
handritið hefur verið í
vinnslu um nokkurn tíma.
Fyrri Frozen-myndin sló öll
met og halaði inn 1,3 milljarða
dala á heimsvísu. Það gerir hana

að einni best sóttu teiknimynd sögunnar. Myndin vann Óskarsverðlaun sem besta teiknimyndin og
lagið Let It Go fékk sömuleiðis
Óskar.
Frozen er byggð á ævintýri
Hans Christians Andersen um
Snædrottninguna. Með hlutverk Elsu í íslensku útgáfunni
fór Ágústa Eva Erlendsdóttir en
Idina Menzel í hinni upprunalegu.
Disney hefur einnig tilkynnt
að ný Lion King-mynd verði
frumsýnd í júlí 2019.

Nigel Barker
á afmæli

T

ískuljósmyndarinn Nigel
Barker fagnar 45 ára afmæli
í dag. Nigel er einna þekktastur fyrir dómarastörf í þáttunum
America’s Next Top Model við hlið
ofurfyrirsætunnar Tyru Banks.
Ferill hans innan tískuheimsins
hófst hins vegar árið 1986 þegar
hann tók þátt í The Clothes Show,
breskum sjónvarpsþætti þar sem
leitað var að fólki í fyrirsætustörf.
Móðir hans hvatti hann til að
taka þátt en hann stundaði nám
í líffræði, efna- og eðlisfræði við
Bryantson School í London. Hann
vakti athygli umboðsskrifstofa og
starfaði sem tískufyrirsæta í tíu ár
eða þar til hann setti á fót ljósmyndastúdíó í New York. Nigel
hefur myndað fyrir tímarit eins og
GQ, Interview, Tatler og Seventeen.
Hann starfar nú sem tískuljósmyndari og framleiðandi og stýrir
raunveruleikaþættinum The Face.
Þá vann Nigel með söngkonunni
Taylor Swift að ljósmyndabókinni
8 hours.

JSB fyrir þig í 50 ár!

Femínísk
tískulína í H&M

S

ænska söngkonan Zara
Larsson stígur sín fyrstu
skref á tískubrautinni í næsta
mánuði þegar ný lína eftir hennar
hugmynd verður seld í verslunum
H&M. Larsson fékk innblástur frá
femínisma við hönnun línunnar.
Bleiki liturinn er ríkjandi í
línunni en í henni er meðal annars
að finna gallajakka og sportlegan fatnað. Ýmis slagorð má sjá á
flíkunum, til dæmis „Cats against
catcalling“, „Equality“, „Feminist“
og „Thick thighs save lives“.
Þetta er enn ein fjöður í hatt
hinnar 19 ára gömlu söngkonu
sem gaf út sína fyrstu plötu, So
Good, á þessu ári.
Línan fer í sölu í verslunum og á
netinu 18. maí.

EFLIR almannaten gsl / HNOTSKÓGUR grafís k hönnun

Frábær afmælistilboð í ræktina
Mótun BM

Fit form (60+)

Síðustu námskeið fyrir sumarfrí hefjast 8/5 - 3/6
Verð 12.200 kr. með 30% afmælisafslætti.

Síðustu námskeið fyrir sumarfrí hefjast 8/5 - 3/6
Verð 12.200 kr. með 30% afmælisafslætti.

Í Mótun BM er aðaláherslan lögð á styrk, liðleika
og góðan líkamsburð. Mótandi æfingar fyrir allan
líkamann. Hentar öllum aldurshópum.

Markviss þjálfun og hentar vel konum sem vilja
lokaða tíma.
Þinn hópur - þinn þjálfari!

Mán. og mið. kl. 16:50. Þri. og fim. kl. 16:50

mán. og mið. kl. 9:30. Þri. og fim. kl. 9:30

Opna kerfið og tækjasalur

Hraðlestin

Sérstakt afmælistilboð í ræktina!
Sumarkort á 30% afslætti, 19.900 kr.

Námskeið hefst 22. maí
2 vikna námskeið - 5 x í viku. Verð 10.900 kr.

Gildistími 2. maí - 30. júní.
Mikið úrval af frábærum tímum í opna kerfinu .
Sjá stundatöflu á www.jsb.is

Matseðill fyrir allt tímabilið
Fjölbreyttir, krefjandi og hvetjandi tímar
Vigtað í upphafi og enda hvorrar viku.

Innritun er hafin í síma 581 3730
Velkomin í okkar hóp!

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is
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Hljómsveitarbolir

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

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

rokka
Hver tískufyrirmyndin á
fætur annarri spókar sig
nú um í hljómsveitarbol á götum úti. Það
er því um að gera
að fara að gramsa í
gömlum skúffum
og skápum.

H

ljómsveitarbolir eru farnir að skjóta
rótum á ný eftir nokkurt hlé. Ef þú
átt gamlan, upplitaðan, teygðan og
togaðan hljómsveitarbol lengst inni í skáp er
því ráð að fara að draga hann fram. Ekki verra
ef hann er af kærastanum. Því að bolur í yfirstærð er enn þá betri og gefur enn afslappaðra
yfirbragð.
Það er engin þörf á að vera eldheitur AC/
DC eða Rolling Stones aðdáandi. Það er aukaatriði. Hljómsveitarbolur við gallabuxur og
bomber- eða leðurjakka er einfaldlega töff. Ef
þig þyrstir í nýjan bol má benda á vefverslun
tónlistartímaritsins NME, nmemerch.com, en
þar er að finna rómaða boli í miklu úrvali.

T i l í h ví t u o g
örtu
sv

SKYRTA

Farvi.is // 0417

4.995

KRINGLUNNI | 588 2300

FÖSTUDAGA KL. 19:45

Tísku- og lífsstílsbloggarinn
Amelie Lloyd í
Guns N’ Roses bol
úr Zöru.

MARGFALT SKEMMTILEGRI

1817

365.IS

Tísku- og lífsstílsbloggarinn Sofya Benzakour
í glænýjum AC-DC bol úr Zöru.

Fyrirsætan
og tískubloggarinn
Alexandra
Lapp í
Chanel bol
eftir Karl
Lagerfeld. Innblásturinn
er fenginn
frá Iron
Maiden.
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Lífið tók miklum breytingum
Bio-Kult Candéa hylkin veita öfluga vörn gegn Candida sveppnum í meltingarvegi. Unnur og Kolbrún segja að notkun hylkjanna sé það eina sem
hafi virkað í baráttu þeirra við síendurtekin meltingaróþægindi.

U

nnur Gunnlaugsdóttir fékk
fyrst sveppasýkingu fyrir
fjórtán árum og
fékk í kjölfarið
síendurtekin
óþægindi. „Ég
hef prófað allt
til að losna
við Candida
sveppinn,
allt frá grasalækningum til
lyfseðilsskyldra lyfja
til að losna við þennan
ófögnuð en ekkert hefur
virkað. Ég minnkaði líka mjög
neyslu á einföldum kolvetnum en
það hafði ekkert að segja. Tímabilið í kringum blæðingar var
algjör hryllingur, stanslaus sviði og
vanlíðan, ég var orðin mjög þunglynd,“ segir Unnur.
Hún segir líf sitt hafa tekið
miklum breytingum eftir að hún
fór að taka inn Bio Cult Candéa
hylkin. „Ég er algjörlega laus við
sviða og kláða og önnur óþægindi
sem fylgja Candida sveppnum. Að
auki get ég loksins farið í sund og
nýt þess að fara í sund reglulega
með börnunum mínum, þvílíkur
munur.
Ég mun hiklaust halda áfram
að nota Bio-Kult Candéa og mæli
með Bio-Kult Candéa hylkjunum.“
Bio-Kult Candéa hylkin henta vel
fyrir alla, einnig fyrir barnshafandi

Unnur segir notkun á
Bio-Kult Candéa hylkjunum hafa breytt
lífi sínu. Hún er
laus við síendurtekin óþægindi
af Candida sem
hrjáðu hana
áður í mörg ár.

Kolbrún Hlín
Hlöðversdóttir
mælir með því
að taka inn
Bio-Kult Candéa
til að bæta
meltinguna
og losa fólk
við óþægindin
sem geta fylgt
notkun sýklalyfja.

konur, mjólkandi mæður og
börn. Þau fást í
öllum apótekum,
heilsuverslunum og
heilsuhillum stórmarkað-

anna.
Bio-Kult Candéa er öflug blanda
af vinveittum gerlum, hvítlauk
og grape seed extract. Það virkar
sem öflug vörn gegn Candida
sveppnum í meltingarvegi kvenna
og karla. Candida
í meltingarvegi
getur lýst sér á
mismunandi hátt
og komið fram
með ólíkum hætti.
Einkenni Candida
sveppsins geta
meðal annars verið
munnangur, fæðuóþol, pirringur,
skapsveiflur,
þreyta, meltingartruflanir,
brjóstsviði, verkir
í liðum, mígreni og alls

kyns húðvandamál. Kolbrún Hlín
Hlöðversdóttir var gjörn á að fá
sveppasýkingar, hún var mjög viðkvæm og fékk kláða og óþægindi
ef hún notaði dömubindi eða
túrtappa. „Ég varð himinlifandi
þegar ég áttaði mig á því að ég fékk
ekki kláða og pirring þegar ég var
á sýklalyfjakúr, blæðingum eða
eftir samfarir eins og ég var vön, og
það eina sem ég hafði breytt út af
vananum með var að nota hylkin
frá Bio-Kult Candéa. Venjulega
þegar ég hef ég verið á sýklalyfjakúr hef ég tekið inn margfalda
skammta af mjólkursýrugerlum
(acidophilus), en það virkar miklu
betur fyrir mig að nota Bio-Kult
Candéa hylkin. Eftir að ég kynntist
Bio-Kult Candéa hef ég ekki notað
neina aðra mjólkursýrugerla þar
sem það virkar langbest fyrir mig.
Ég er mjög ánægð með árangurinn
af BioKult Candéa.“
Bio-Kult Candéa er öflug vörn
gegn Candida sveppnum á viðkvæmum svæðum hjá konum.
Hægt er að nálgast ítarlegar
upplýsingar í íslenskum bæklingi á
heimasíðu IceCare, www. icecare.
is og heimsækið Facebook-síðu
IceCare til að taka þátt í léttum
leik.
Bio-Kult Candéa hylkin fást í öllum
apótekum, heilsuverslunum og
heilsuhillum stórmarkaðanna.

Stundar hreyfingu án verkja
Sigurður átti orðið erfitt með fjallgöngur vegna verkja, en stefnir núna
á IronMan í sumar eftir að hann fór að taka inn Amínó Fiskprótín Liðir.

S

igurður Ólafsson kynntist
Amínó Fiskprótín Liðir eftir
ábendingu frá fjölskyldumeðlimi sem vissi að hann var
búinn að glíma við ónot í hnjám.
Sigurður hefur alla tíð verið duglegur að stunda einhvers konar
hreyfingu, en fyrir um það bil
fimm árum fór að bera á verkjum
í hnjám.
„Árið 2012 byrjaði ég
að stunda fjallgöngur
í töluvert miklum
mæli en það eina sem
skyggði á ánægjuna
voru verkir sem ég fór
að finna fyrir þegar
leið á göngurnar,“
segir Sigurður.
„Þegar ég byrjaði
að taka þátt í Landvættaprógrammi hjá
Ferðafélagi Íslands
haustið 2015, þar sem
mikið er um hlaupaog hjólaæfingar, fór
enn meira að bera
á þessum verkjum.
Eftir að hafa reynt
ýmsar vörur prófaði
ég Amínó Fiskprótín
Liði. Mjög fljótlega
tók ég eftir gríðarlega

miklum mun. Þetta er í fyrsta
skipti sem ég tek fæðubótarefni
sem algjörlega breytir aðstæðum
mínum þannig að ég get stundað
hreyfingu án verkja,“ segir hann.
„Haustið 2016 byrjaði ég að æfa
fyrir IronMan keppni sem verður
haldin í Kaupmannahöfn seinnipart sumars 2017. Æfingaálagið er
töluvert mikið og ef ekki
væri fyrir Amínó
Fiskprótín Liði þá
væri ég ekki að
ná sama magni af
æfingatímum í
viku.“
Amínó®
vörulínan
samanstendur af
fæðubótarefnum
sem innihalda
IceProtein®
ásamt öðrum
lífvirkum efnum.
Amínó® Liðir er
liðkandi blanda
með náttúrulegum efnum
úr hafinu við
Ísland. Það inniheldur sæbjúgu
(Cucumaria frondosa) og IcePro-

tein® (vatnsrofin þorskprótín).
Skrápurinn samanstendur að
mestu leyti af brjóski og er því
mjög ríkur af kollageni en einnig lífvirka efninu chondroitin
sulphate sem verndar liði fyrir
skemmdum og örvar endurbyggingu á skemmdu brjóski.
Fyrir utan að innihalda
kollagen og chondroitin sulphate er sæbjúgna-extraktið
ríkt af sinki, joði og járni sem
og bólguhemjandi efnum sem
nefnast saponin. Auk sæbjúgna
og IceProteins® innihalda Amínó
Liðir túrmerik, D- og C-vítamín
og mangan. Rannsóknir hafa sýnt
að vatnsrofin fiskprótín, eins og
eru í IceProtein®, auka upptöku á
kalki úr meltingarvegi og styðja
þannig við liðaheilsu. Kollagen,
chondroitin sulphate, D- og Cvítamín og mangan eru allt efni
sem eru mikilvæg fyrir liðaheilsu.
Amínó® vörulínan samanstendur
af fæðubótarefnum sem innihalda
þorskprótín, ásamt öðrum lífvirkum efnum sem styðja við eða
auka heilsubætandi virkni þorskpeptíðanna.
Að sögn dr. Hólmfríðar Sveinsdóttir, stofnanda og framkvæmdastjóra PROTIS ehf., sem framleiðir

Sigurður Ólafsson getur sannarlega mælt með Amínó Liðir.

Amínó® vörulínuna, er fiskprótínið
unnið úr hágæða hráefni sem fellur
til við flakavinnslu á íslenskum
þorski. „Markmiðið er að hámarka
nýtingu á einstakri náttúruauðlind
og bæta lýðheilsu.“

Fæst í apótekum, heilsuverslunum
og í heilsuhillum stórmarkaða.
Nánari upplýsingar má finna á
www.icecare.is.
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Rosie Huntington-Whiteley var
gestur á tískuviku í Seoul í S-Kóreu.

CREENSTONE

ÁVALT Á UNDAN MEÐ NÝJA HÖNNUN

Stretch - háar í mittið
Gallabuxur á
13.900 kr.
3 litir:
dökkblátt, svart,
milliblátt/snjáðar
- stærð 34 - 52
3 síddir:
76 + 83 + 89 cm.
- liggja vel
að mjóbaki

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

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið
Fréttablaðið í heild
sinni á Vísi og í
Fréttablaðs-appinu
Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

... allt sem þú þarft

Rosie í Radio City Music Hall í New
York núna í apríl.

Glæsileg á
meðgöngu
Súpermódelið Rosie Huntington-Whiteley sem starfað
hefur fyrir Victoria’s Secret
auk þess að leika í tveimur
bíómyndum fagnaði 30 ára
afmæli sínu 18. apríl.

R

osie sem er fædd og uppalin
á Englandi hefur búið og
starfað í Bandaríkjunum
undanfarin ár og vakið mikla
athygli fyrir glæsileika. Í febrúar
tilkynnti Rosie að hún ætti von á
barni með unnusta sínum, hinum
vel þekkta leikara Jason Statham,
en hann heldur upp á fimmtugsafmæli sitt í júlí nk. Þau hafa verið
saman frá árinu 2010. Rosie sendi
afmælismynd af sér á Instagram
þar sem hún þakkaði öllum fylgjendum sínum frábærar afmæliskveðjur. „Bless, þrítugsaldur, þú
varst æði. Halló, fertugsaldur, ég
get ekki beðið eftir að upplifa hvað
tíminn mun bjóða mér,“ sagði
ofurfyrirsætan.
Þótt Rosie hafi leikið í kvikmyndunum Transformers: Dark
of the Moon og í Mad Max: Fury
Road, er hún langþekktust sem
fyrirsæta fyrir hina frægu undirfatakeðju Victoria’s Secret. Hún
var sömuleiðis andlit Burberry’s og
M&S á Bretlandi. Rosie hóf fyrirsætustörf aðeins 16 ára gömul fyrir
Levi’s gallabuxur. Stóra tækifærið
kom síðan árið 2004 þegar henni
bauðst að koma til New York og
sitja fyrir í tímaritinu Teen Vogue.
Nokkru seinna gekk hún á tískupallinum í New York með Naomi
Campbell sem var mikil upphefð.
Rosie hefur verið ófeimin að
birta bumbumyndir af sér á Instagram, meðal annars í bikiníi á
suðrænni strönd. Hún
gengur með fyrsta
barn sitt en hefur ekki
gefið upp væntanlegan
fæðingardag.

Rosie Huntington-Whiteley
kann að klæða
sig smart á
meðgöngunni.

Í Los Angeles í mars.

Rosie var
glæsileg í
Óskarsverðlaunapartíi hjá
Vanity
Fair í lok
febrúar.

Smáauglýsingar

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

Hópferðabílar

KAUPUM BÍLA

Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð

100% LÁN

100% LÁN

CHEVROLET Aveo. Árgerð 2006,
ekinn 137 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
490.000 staðgreitt. Rnr.159279.

KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn 193
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 gírar. Verð
1.280.000. Rnr.162478.

BENZANN 2016 !

500-999 þús.

MERCEDES-BENZ C 300 HYBRID
DÍSEL AMG. Árgerð 2016, ekinn
6 Þ.KM, Sjálfsk, Leður, álf, ofl ofl.
Sjón er sögu ríkari ! Verð 8.490þ
Rnr.111384.

TILBOÐ 950 ÞÚS - 100% LÁN

100% LÁN

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

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

100% LÁN

SKODA Octavia Dísel. Árgerð 2008,
ekinn 95 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
990.000 staðgreitt. Rnr.159326.

NISSAN Micra. Árgerð 2005, ekinn
105 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar.
Verð 590.000. Rnr.159363.

100% LÁN

FORD Focus Station. Árgerð 2004,
ekinn 145 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
390.000 staðgreitt. Rnr.136102.

Save the Children á Íslandi

100% LÁN

TOYOTA RAV4. Árgerð 2006, ekinn
152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar.
Verð 1.380.000. Rnr.136020.

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

Til sölu Bova 70 manna Nýleg vél
og nýlega klæddur að innan, mikið
endurnýjaður Verð ca. 3m uppl.
8923102

TILBOÐ-TILBOÐ

VW Golf STW 4WD DÍSEL. Árgerð
2015, ekinn 73 Þ.KM, Krókur, 6 gírar.
Súpertilboð ! 2.690.þ Ásett 3.690þ
Rnr.100919.

SKODA FABIA CLASSIC 1,2 MPI 6/2011
ek.70 þús, 5 gíra, sk.19, eyðsla
4,8/100, ásett verð 1190 þús TILBO
950 ÞÚS möguleiki á 100% s.841 8955

Bílar óskast

GEFÐU
HÆNU

TILBOÐ-TILBOÐ

VW Tiguan track & style. Árgerð 2015,
ekinn 81 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Tilboðsverð 3.370.þ Rnr.110986.

Bílagallerí bílasala
Hagasmára 2-4 v.Smáralind, 201
Kópavogur
Sími: 554 6700
www.bílagallerí.is

Til sölu MAN Lion Star 50 manna árg
2000. ek. 680þ Góður bíll í fínu lagi
Verð 4m uppl. 8923102

STAÐGREIÐI BÍLA 0-750 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 750
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‘05,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

Frjókorn?
Tilboð
í apríl kr

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Baðviftur
Hljóðlátu baðvifturnar

Þakblásari

25.990
(áður 33. 547)

Rör-fittings
Rör og fittings fyrir loftræstikerfi
Plast eða blikk

Svissnesku lofthreinsitækin draga úr frjókornum inni.

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur
.is
-andaðu léttar
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Kerrur

Hjólbarðar

Húsaviðhald

Heilsa

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Til sölu yfirbyggð kerra. 550þ m/vsk.
Á fjöðrum. Tilvalin fyrir hálendið.
Nánari upplýsingar í síma 8438282

Tímavinna eða tilboð.

Bátar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta
Slöngubátur 320 cm 199.000kr
Frír rafmagnsmótor fylgir með að
verðmæti 49.900 kr. Takmarkað
magn. Veiðiportið Grandagarði 3
552-9940

Garðyrkja

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Trésmíði
BH þjónustan ehf öll almenn
trésmiði 20 ára reynsla S. 787 9102

Keypt
Selt
Til sölu

Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

TANTRA NUDD

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

Atvinna

Skólar
Námskeið
Atvinna í boði
Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við
endurtökupróf og akstursmat.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

K
Hönnun

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

Rafvirkjun

Nudd

BAKARÍ / KAFFIHÚS

Starfskraftur óskast í
sumarafleysingar í bakarí eftir
hádegi og annan hvern lau.
Íslensku kunnátta skilyrði og ekki
yngri enn 20 ára.
Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

BAKARÍ / KAFFIHÚS

Bókhald

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

Húsnæði

Felli tré, grisja og klippi runna. Besti
tíminn. Halldór garðyrkjum. Sími
698 1215

Búslóðaflutningar

Geymsluhúsnæði

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar,
poki, ól, auka strengjasett stillitæki
og kennsluforrit. Gítarinn ehf
Stórhöfða 27, S: 552 2125 www.
gitarinn.is

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Starfskraftur óskast í
sumarafleysingar í bakarí eftir
hádegi og annan hvern lau.
Íslensku kunnátta skilyrði og ekki
yngri enn 20 ára.
Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

Við leitum að bílstjórum með
meirapróf í sumarstörf í Reykjavík.
Olíudreifing greiðir ADR námskeið
og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR
réttindi. Við hvetjum jafnt konur
og karla til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar veitir Helgi
Marcher Egonsson í síma 550
9937 eða á www.odr.is
Sótt er um störfin á vef
Olídreifingar www.odr.is

Garðyrkjufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu óskar
eftir starfsfólki í sumarvinnu.
Viðkomandi verður að vera með
bílpróf. Umsókn ásamt ferilskrá
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

Atvinna óskast
Laghentur rúmlega sextugur
karlmaður með mikla reynslu og
þekkingu óskar eftir hlutastarfi. S.
823 6724

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

HÖNNUN
VERKFRÆÐITEIKNINGAR

Tek að mér að gera
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Fast verð.
Upplýsingar í síma 783 4180 eða
kjartangardars@gmail.com

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

S. 855 4420 • flisarmp@gmail.com

Vertu vinur okkar á Facebook

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

Húsarif • Jarðvinna • Uppsláttur
Steypusögun • Kjarnaborun • Múrbrot

S: 555-1819 / 852-5804 / 852-5808
prima@primaehf.is

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir
551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%

RYKFRÍTT

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Fasteignir

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
Kristján Baldursson hdl.

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.
lögg. fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
867-3040

Sumarbústaður
óskast – staðgreiðsla

DRÁPUHLÍÐ 15, 105 REYKJAVÍK
IÐ

GOÐHEIMAR 2, RVK

S
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OPIÐ HÚS Í DAG KL.17:30 – 18:00

OP

HOFTEIG 20, jarðhæð
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

HÚ

S
Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu.
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins, innan af því er rúmgott hol og inn
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla, baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð. Í eldhúsi er viðarinnrétting,
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

Traustur kaupandi óskar eftir u.þ.b. 100
fm góðum sumarbústað á eignarlandi.
Bústaðurinn má vera í allt að 2ja klst
akstursfjarlægð frá Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir:
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
Salas:
fasteigna
frá sverrir@eignamidlun.is
588 9090,

OPIÐ HÚS FIMMTUDAG 27.04. 2017 KL. 17.30 TIL 18.00

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 106,8 fm. íbúð á 2. hæð í snyrtilegu
fjórbýli við Drápuhlíð. Samliggjandi stofur, útgengt út á svalir.
Rúmgóð svefnherbergi. Snyrtilegt þvottahús í sameign.
Verð: 49,9 millj.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

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

Borgir s. 588-2030 kynna til sýnis í dag fimmtudag:
Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Góða ca 125 fmLögg.fast.
íbúð á efstuSigríður
hæð í fjórbýli,
staðsettu á horninu
Gunnlaugsdóttir
Goðheimar /Sólheimar. Húsið allt ný-viðgert og málað að utan.
Vinsæl staðsetning. Stutt í alla þjónustu og skóla - Laugardalurinn
rétt hjá. Mikið útsýni. Góður garður bak við húsið og þar rækta íbúar
grænmeti hver í sínum reit. Þrjú svefnherbergi, stór stofa og sólstofa.
Verð 49,9 milj. Áhugasamir velkomnir milli KL. 17.30 og 18.00 í dag.
Nánari upplýsingar veitir Ægir s. 896-8030 eða aegir@borgir.is.

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030
Fax 588-2033 • Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Atvinna

Einar Harðarsson
Lögg. fasteignasali
s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

Bakarí á Hellu

Smiðir óskast!
Upplýsingar sendist á netfangið
magnush@centrum.is
eða hafið samband í síma 8924547 / 8975547
Magnús og Steingrímur ehf.
Fundir

AÐALFUNDUR
HÚSEIGENDAFÉLAGSINS
Höfum fengið í sölu öflugt bakarí á Hellu. Bakaríið er í 275 fm húsnæði við Þingskála 4.
Verslun og kaffihús er í verslunarmiðstöð viðaðalveginn. Á efrihæð hússins er 250 fm íbúð,
samtals um 525 (540)fm. Bakaríið hefur mjög góða markaðsstöðu á öllu suðurlandi með 8-15
manns í vinnu og hefur verið í góðum rekstri og verið rekið af sama aðila í 25-30 ár. Bakaríið
getur selst sér. Allar nánari upplýsingar veitir Einar G. Harðarson lfs einar@kaustadurfasteigna.is s. 662 5599 eða Steinunn Einarsdóttir aðst.m. fasteignasala steinunn@kaupstadurfasteigna.is s. 662 5599.
Kaupstadur.net • kaupstadur.com • s. 773 2100 • Austurvegur 56, 800 Selfoss

Tilboð

Aðalfundur Húseigendafélagsins 2017 verður haldinn
föstudaginn 5. maí n.k. í sal Ásatrúarfélagsins, Síðumúla 15,
Reykjavík og hefst hann kl. 16:00
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum félagsins.
Stjórnin.
Húsnæði óskast

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Sumartilboð
Indverskt höfuð og andlitsnudd,
litun og plokkun á augabrúnir

á aðeins 5.500.Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Ártúnsholt / Árbær
Hjón með þrjú börn óska eftir
einbýli/raðhúsi/hæð á svæði 110,
Ártúnsholt / Árbær.

Aðeins langtímaleiga kemur til greina.
Reglusemi og skilvísar greiðslur.

Allar nánari upplýsingar sendist á:

sendtohelgi@gmail.com
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MEZZOFORTE
MEZZOFORTE
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Í HÁSKÓLABÍÓI

AÐRIR TÓNLEIKAR SUN. 17. SEPT. KL. 21. !!

Fram koma allir stofnmeðlimirnir EYÞÓR GUNNARSSON,
JÓHANN ÁSMUNDSSON, GULLI BRIEM, FRIÐRI K
KARLSSON ásamt blásarasveit, söngsveit, slagverkssveit og
fríðum flokki valinna gesta, þ.m.t. saxófónleikurunum JONAS

MISSIÐ EKKI AF EINSTÆÐU TÆKIFÆRI TIL AÐ
SJÁ EINA MERKUSTU HLJÓMSVEIT ÍSLANDS-

WALL, ÓSKARI GUÐJÓNSSYNI og KRISTNI SVAVARSSYNI,

SÖGUNNAR Á EINSTÖKUM TÍMAMÓTAVIÐBURÐI!

blásara Garden Party. Sérstakur gestur frá Bretlandi er

MIÐASALA HAFIN Á MIDI.IS

hinn góðkunni, NOEL MCCALLA, söngvari This is the Night!

SPORT
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PEPSI-DEILDIN

Stjarnan: Atlaga að titlinum inni í myndinni

SPÁ 2017

Íþróttadeild 365 heldur áfram
niðurtalningu fyrir nýtt keppnistímabil í Pepsi-deild karla í dag
og með árlegri spá sinni um
deildina. Spánni verða gerð skil
í öllum miðlum okkar – hún
birtist fyrst í Fréttablaðinu en
verður svo fylgt eftir í ítarlegri
útgáfu á Vísi sem og í kvöldfréttum Stöðvar 2.
Íþróttadeild 365 spáir
Stjörnunni 4. sæti deildarinnar sem er tveimur
sætum neðar en liðið
endaði í fyrra.
Stjörnumenn eru
enn eitt árið með
nýjan markvörð en miklar
vonir eru bundnar við

1. ?
2. ?
3. ?

4. Stjarnan

5. Breiðablik
6. Fjölnir
7. KA

8. Víkingur R.
9. ÍBV

10. ÍA

11. Grindavík

12. Víkingur Ólafsvík

Besti og versti mögulegi árangur 1.

2.

3.

Harald Björnsson sem er kominn í
Garðabæinn.
„Stjarnan var með næstbesta
liðið á leiktíðinni í fyrra. Nú er búið
að laga það sem var að í fyrra, sem
var markvarðarstaðan. Það var
mikið bras á þeirri stöðu í fyrra
en nú er Haraldur kominn
inn og er það hörkumarkvörður,“ segir
Hjörvar Hafliðason,
einn sérfræðinga
Pepsi-markanna.
„Ég er alveg
bjartsýnn fyrir hönd
Stjörnunnar og Stjarnan
getur orðið eitt af þeim
liðum sem berjast um
titilinn.“

4.

5.

6.

27. APRÍL 2017

FIMMTUDAGUR

Markaðurinn

Þjálfarinn

KOMNIR
Dagur Austmann Hilmarsson frá AB
Máni Austmann Hilmarsson frá FCK
Haraldur Björnsson frá Lilleström
Jósef K. Jósefsson frá Grindavík
Óttar Bjarni Guðmundsson frá
Leikni R.

Rúnar Páll Sigmundsson

FARNIR
Grétar Sigfinnur Sigurðarson í Þrótt
Guðjón Orri Sigurjónsson í Selfoss
Halldór Orri Björnsson í FH
Hörður Fannar Björgvinsson í
Njarðvík
Veigar Páll Gunnarsson í FH

7.

8.

9.

Rúnar Páll Sigmundsson tók við
Stjörnunni fyrir
tímabilið 2014
og gerði liðið að
Íslandsmeistara
án þess að tapa leik
á sínu fyrsta ári. Hann náði öðru
sætinu í fyrra með ótrúlegum
endaspretti.

Þrír sem stólað er á

● Daníel Laxdal
● Hilmar Árni Halldórsson
● Baldur Sigurðsson

10.

11.

12.

Nýjast

Domino’s-deild kvenna
Lokaúrslit, 4. leikur

Keflavík - Snæfell

70-50

Keflavík: Ariana Moorer 29/19 fráköst/5
stoðsendingar, Thelma Dís Ágústsdóttir
13/7 fráköst/5 stoðsendingar/3 varin skot,
Emelía Ósk Gunnarsdóttir 12, Þóranna Kika
Hodge-Carr 6, Erna Hákonardóttir 6, Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 4/7 varin skot.
Snæfell: Aaryn Ellenberg 20/9 fráköst,
Bryndís Guðmundsdóttir 9/9 fráköst,
Berglind Gunnarsdóttir 8, Alda Leif Jónsdóttir 5, Sara Diljá Sigurðardóttir 2, María
Björnsdóttir 2, Andrea Björt Ólafsdóttir 2,
Rebekka Rán Karlsdóttir 2.
Keflavík vann einvígið 3-0.

Olís-deild karla
Undanúrslit, 2. leikur

Valur - Fram

27-15

Valur: Anton Rúnarsson 7, Ýmir Örn Gíslason 4, Vignir Stefánsson 4/2, Alexander Örn
Júlíusson 3, Sveinn Aron Sveinsson 3, Atli
Már Báruson 2, Sveinn José Rivera, Bjarni
Valdimarsson 1, Atli Karl Bachmann 1.
Fram: Matthías Daðason 4/3, Arnar Birkir
Hálfdánarson 3, Þorgeir Bjarki Davíðsson 2,
Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 2, Andri Þór
Helgason 1, Lúðvík Arnkelsson 1, Valdimar
Sigurðsson 1, Bjartur Guðmundsson 1.
Staðan í einvíginu er 2-0, Val í vil.

Í dag

18.45 KR - Grindavík
Sport
18.50 Man. City - Man. Utd Sport 2
19.05 Haukar - Stjarnan
Sport 3
21.00 Körfuboltakvöld
Sport
18.30 Grótta - Stjarnan Hertz-höll
20.00 FH - Afturelding Kaplakriki

Íslandsmeistaralið Keflavíkur 2017. Meðalaldur liðsins er rétt ríflega 19 ár en þær spiluðu best allra á stærsta sviðinu. MYND/VÍKURFRÉTTIR/PÁLL KETILSSON

Ungar en bestar allra

MERKIÐ MITT

Litlu slátrararnir í Keflavík urðu Íslandsmeistarar kvenna í körfubolta þegar þær
lögðu Snæfell í fjórða leik í gærkvöldi. Liðið er mjög ungt og á sér bjarta framtíð.

Bros auglýsingavörur með þínu merki
Skoðaðu litríkt úrval á bros.is
Bros auglýsingavörur,
Norðlingabraut 14.

KÖRFUBOLTI Sagt er að til að verða
bestur þurfirðu að vinna þá bestu.
Það gerði Keflavík í gærkvöldi þegar
liðið varð Íslandsmeistari eftir 70-50
sigur á Snæfelli, meisturum síðustu
þriggja ára, á heimavelli sínum.
Frammistaða Keflvíkinga var nær
fullkomin og endurspeglaði allt sem
liðið stendur fyrir.
Keflavíkurliðið er kallað Litlu
slátrararnir og ekki að ástæðulausu.
Meðalaldur þess er rétt ríflega 19 ár
en þær spila vörn eins og ljónynjur
að vernda ungana sína. Þegar þær
eru í gír eins og í gær verður þetta lið
ekki stöðvað.
Spenna ríkti fyrir tímabilinu í
Keflavík því vitað var að þarna fer eitt

efnilegasta lið sem sést hefur. Það var
bara ekki reiknað með því að þetta
væri besta lið landsins. Keflavík var
fyrr á árinu búið að vinna sterkt lið
Skallagríms í úrslitaleik bikarsins og
tóku svo Vesturlandið í gegn í úrslitakeppninni. Fyrst var það sigur í oddaleik í undanúrslitum á Skallagrími og
svo þessi 3-1 sigur í úrslitarimmunni
á móti Snæfelli.
Auðvelt hefði verið að halda að
Keflavíkurliðið myndi bogna á stóra
sviðinu þegar aðeins er rýnt í meðalaldur en þetta lið spilar ekki eins og
það hafi ekki aldur til að fara í Ríkið. Í
öðru eins liðsframlagi og Keflavíkurliðið sýnir er eiginlega ósanngjarnt að
taka einn leikmann út en það verður

samt gert. Thelma Dís Ágústsdóttir
sýndi í úrslitakeppninni að hún er
ekki bara einn efnilegasti leikmaður
landsins heldur einn sá besti.
Móðir hennar, Björg Hafsteinsdóttir, ein besta skytta íslenska
kvennakörfuboltans, sat allt tímabilið á bekk Keflavíkurliðsins sem
liðsstjóri og fylgdist með dóttur sinni
verða stjarna og vinna þann stóra. Í
stúkunni í gær voru svo fyrrverandi
samherjar Bjargar úr gullaldarliði
Keflavíkur að horfa á nýjustu framleiðsluna í Sláturhúsinu. Líkt og Björg
og Anna María gerðu á sínum tíma
getur þetta lið ef það helst saman
tekið yfir íslenskan kvennakörfubolta. tomas@365.is

VELDU
GÆÐI!
................................................
3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

PRENTUN.IS

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 -16.00
9.00 -16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18 • Dalbraut 1

markhönnun ehf

-35%

KJÚKLINGAVÆNGIR
KR
KG
ÁÐUR: 398 KR/KG

259
KJÚKLINGALEGGIR
KR
KG
ÁÐUR: 798 KR/KG

678

BJÚGU - 6 STK.
KR
PK
ÁÐUR: 899 KR/PK

539

OPIÐ
Í ÖLLUM NETTÓ
VERSLUNUM
1. MAÍ

LAMBABÓGUR
KRYDDLEGINN Í SÍTRÓNUSMJÖRI
KR
KG
ÁÐUR: 1.498 KR/KG

-40% 989

-50%
SÚPUKJÖT
2. FLOKKUR
KR
KG
ÁÐUR: 798 KR/KG

399

Einfalt
og gott!

-46%

-34%

LAMBALÆRISNEIÐAR
Í RASPI BLANDAÐAR - FERSKT
KR
KG
ÁÐUR: 2.769 KR/KG

1.495

-50%
ORGANIC PIZZA
MARGHARITA 340 GR
KR
STK

498

ORGANIC PIZZA
MOZZARELLA & PESTO 340 GR
KR
STK
ÁÐUR:598 KR/STK

498

LB RÚGBRAUÐ
MINNI SYKUR
KR
PK
ÁÐUR: 269 KR/PK

ORGANIC PIZZA
SALAMI & RUCOLA 340 GR
KR
STK
ÁÐUR:598 KR/STK

135

498

-25%
CAPRI SONNE
ÁVAXTADRYKKUR 330 ML
- 4 TEGUNDUR
KR
STK
ÁÐUR: 159 KR/STK

119

Tilboðin gilda 27. apríl – 1. maí 2017

Góðir
ávaxta
drykkir

Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

LAMBALÆRI
FROSIÐ
KR
KG

999

ÁÐUR: 1.394 KR/KG

Vð

я
Tilboð á
Pink Lady
eplum!

-50%
-25%
MM PIZZA
SKINKA/PEPPERONI/ HAKK
3 TEGUNDIR
KR
STK
ÁÐUR 898 KR/STK

EPLI PINK LADY
4 STK Í PAKKA
KR
PK
ÁÐUR: 498 KR/PK

249

MM PIZZA
MARGARHITA
KR
STK
ÁÐUR 698 KR/STK

524

674

-20%

-33%
KAFFIPÚÐAR
CAFÉ PREMIUM REGULAR EÐA
STRONG - 36 STK.
KR
PK

395

ÁÐUR: 589 KR/PK

-25%
ALPRO MÖNLUMJÓLK
1L
KR
PK
ÁÐUR: 329 KR/PK

247

SIS GEYMSLUKASSI MEÐ LOKI
GLÆRT 1.7 L
KR
STK
ÁÐUR: 598 KR/STK

398

Barnamatur á tilboði

-20%
DOWNTOWN ÍS
500 ML
4 TEGUNDIR
KR
STK
ÁÐUR: 798 KR/STK

598

www.netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hafnarfjörður · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

TÍMAMÓT
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Staða listarinnar skoðuð
út frá hugmyndasögunni
Heimspekingurinn Gunnar J. Árnason gefur út ritið Ásýnd heimsins, um listir og fagurfræði í hugmyndaheimi nútímans. Í bókinni fer Gunnar yfir hugmyndasögu síðustu
300 ára til að varpa ljósi á þær hugmyndir sem hafa áhrif á stöðu listarinnar í dag.

É
Þ ETTA G E R Ð I ST: 27. A P R Í L 1759

Færði rök fyrir því á átjándu
öld að konur væru ekki
vanhæfari en karlmenn
27. apríl er fæðingardagur rithöfundarins og kvenréttindakonunnar Mary Wollstonecraft. Þekktust er Wollstonecraft
fyrir bók sína A vindication of the rights of women, þar sem
hún færir rök fyrir því að konur séu alls ekki náttúrulega vanhæfari en karlmenn, en heldur því fram að samfélagslegt fyrirkomulag og skortur á menntun kvenna hafi þess í stað haldið
konum niðri alla tíð.
A vindication of the rights of women var langt í frá eina
verk Wollstonecraft sem skrifaði nokkrar bækur á ferlinum, til
að mynda barnabækur og sögu frönsku byltingarinnar.
Wollstonecraft dó ung. Hún lést tíu dögum eftir að hafa
fætt seinni dóttur sína sem síðar átti mikilli velgengni að
fagna á ferlinum fyrir sín ritstörf. Sú er Mary Shelley, án efa
þekktust fyrir að skrifa um skrímsli Frankensteins.

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

Ríkarður Másson

fyrrverandi sýslumaður,
Iðutúni 16, Sauðárkróki,
lést 3. apríl 2017.
Útför fer fram frá Háteigskirkju
föstudaginn 28. apríl 2017 kl. 15.00.
Herdís Þórðardóttir
Ríkarður Már Ríkarðsson
Lilja Þorsteinsdóttir
Hilmar Þór Óskarsson
Sigríður Síta Pétursdóttir
Sólveig Lilja Óskarsdóttir
Davíð Þór Óskarsson
Eva Dögg Fjölnisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

g er að fjalla um stöðu listarinnar í dag með því að skoða
ýmsar hugmyndir sem ýmsir
heimspekingar og hugsuðir
hafa sett fram um stöðu og
gildi listarinnar. Þannig að þetta er bæði
yfirlit yfir þessar hugmyndir síðustu þrjú
hundruð ára og sett í samhengi við okkar
hugmyndaheim,“ segir Gunnar J. Árnason heimspekingur sem gefur út bókina
Ásýnd heimsins, um listir og fagurfræði í
hugmyndaheimi nútímans á vegum Listaháskóla Íslands
ands í samstarfi við Háskólaút
Háskólaútgáfuna. Um er að ræða fyrsta yfirlitsverk af
þessu tagi á íslensku.
Er það ekki nokkuð stór áfangi? „Ég held
að það megi eiginlega segja það. Það eru
náttúrulega til bækur um hugmyndasögu
og sögu heimspekinnar en þetta er kannski
í fyrsta sinn þar sem er verið að skoða þetta
frá þessu sjónarhorni og hvaða hugmyndir
menn hafa sett fram sérstaklega um listirnar og ekki síst hvaða hlutverki listirnar hafa
gegnt í því að móta okkar hugmyndaheim;
hvernig við sjáum heiminn fyrir okkur og
hvernig við upplifum hann og hvaða áhrif
það hefur haft á hvernig við sjáum mannlega tilveru almennt.“
Geturðu sagt mér aðeins frá þeim höf
höfundum sem eru teknir þarna fyrir? „Þeir

Gunnar J. Árnason hefur skrifað um myndlist um árabil sem sjálfstætt starfandi gagnrýnandi og fræðimaður.

höfundar sem eru teknir þarna fyrir eru
margir af stærstu hugsuðum og heimspekingum sem hafa haft áhrif á hugsun
á Vesturlöndum – eins og Kant, Marx,
Freud, Wittgenstein, Heidegger – allt
fram til loka 20. aldarinnar: menn eins

Ástkæri sonur minn, faðir og afi,

Guðjón H. Arnfjörð Jónsson
lést á gjörgæsludeild Landspítalans
31. mars síðastliðinn. Útför hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Guðbjörg Jónsdóttir
Carlotta Rut Hilmarsdóttir

Magnús Hólmgeir
Guðmundsson
Kolbrún Sara Guðjónsdóttir
Brynjar Ísaksson
Íris Dögg Guðjónsdóttir
Árni Gunnarsson
Daníel Arnar Guðjónsson og barnabörn.

og Foucault og Derrida. Þeir eru ekki að
fjalla endilega um tilteknar listgreinar
eða listamenn – heldur eru miklu frekar
að velta því upp hvernig þeir hafa séð hlut
hlutverk listarinnar í samhengi við hina stóru
mynd sem við gerum okkar af heiminum;
siðferði, stjórnmál og vísindi.
Fyrir hverja er þetta rit helst hugsað?
„Þetta er hugsað meðal annars sem rit
sem er aðgengilegt bæði nemendum og
almenningi sem hefur áhuga á þessum
spurningum um listina. Það væri hægt að
nota þetta við kennslu en líka sem rit sem
ætti að geta höfðað til almennings og listamanna. Ég reyni að gera þetta á þann hátt
að ég reyni að sökkva mér ekki of mikið
í fræðilegar pælingar – ég varpa í raun og
veru upp ákveðnum myndum af þeirra
hugmyndum svo að það sé auðvelt að setja
sig inn í þeirra hugsunarhátt og hvernig
þeir sjá þetta fyrir sér. Þetta er kannski ekk
ekkert auðvelt efni og ég er ekki að gera þetta
yfirborðskennt en samt sem áður þannig
að þeir sem hafa áhuga á þessu geti sett sig
inn í það og séð hvað hefur verið að gerast
í gegnum tíðina,“ segir Gunnar en í tilefni
útgáfunnar verður fagnað í myndlistardeild
Listaháskóla Íslands að Laugarnesvegi 91 í
dag klukkan fjögur og eru allir velkomnir
að fagna með. stefanthor@frettabladid.is

Móðir okkar og amma,

Guðrún Einarsdóttir
kennari,
Flókagötu 56, Reykjavík,

andaðist laugardaginn 15. apríl.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni
í dag, fimmtudaginn 27. apríl, kl. 15.
Einar Gautur Steingrímsson
Ragnar Gautur Steingrímsson
Sindri Gautur Einarsson

Hjartkær eiginmaður minn,
Elsku mamma, tengdamamma,
amma og langamma,

Hulda Jakobsdóttir
Litlagerði, Mosfellsbæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Hömrum
sunnudaginn 16. apríl. Jarðarförin fer
fram í Lágafellskirkju fimmtudaginn
27. apríl kl. 15.00.
Marteinn J. Stefánsson
Ásgerður Helgadóttir
Stefán V. Stefánsson
Linda Björk Stefánsdóttir
Þórir Sigurbjörnsson
Arnar Stefánsson
Guðný Eiríksdóttir
Hulda Bergrós Stefánsdóttir
Hannes Kristjánsson
Hjalti Þór Stefánsson
barnabörn og langömmubörn.

Bróðir okkar,

Friðrik Geir Friðriksson
lést að heimili sínu, Bárustíg 7,
Sauðárkróki, 10. apríl. Útför hans
fer fram frá Sauðárkrókskirkju
laugardaginn 29. apríl kl. 11.00.
Systkinin.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Ingveldur Sigríður
Filippusdóttir
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.

fyrrum til heimilis að Gnoðarvogi 42,
lést á hjúkrunarheimilinu Mörk þann
19. apríl sl. Útförin fer fram í
Langholtskirkju, þriðjudaginn 2. maí kl. 13.00.
Edda Jóhanna Sigurðardóttir
Rúnar F. Sigurðsson
Jónína Stefanía Sigurðardóttir
Sigurður Ingi Sigurðsson Ann Sigurdsson
ömmu-, langömmu- og langalangömmubörn.

Pétur Jónsson
Hellum,

er látinn.
Útför hans fer fram
frá Reykholtskirkju,
laugardaginn 29. apríl kl. 12.
Erna Sigfúsdóttir og fjölskylda

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Hjördís Jónína Eyþórsdóttir
Thorarensen
Skerseyrarvegi 5, Hafnarfirði,

lést á Sóltúni, aðfaranótt 23. apríl.
Útför fer fram þann 5. maí kl. 13.00
í Hafnarfjarðarkirkju.
Otta Lovísa Árnadóttir
Nanna Kristjana Árnadóttir
Haraldur Ingvarsson
Eyþór Þormóður Árnason
barnabörn og langömmubörn.

Reykjav

Íslensk valmynd
og tímaflakk.

Tilboð gildir til 28. apríl

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND, BETRA VIÐMÓT

APPLE TV 4 Á 0 KR.
Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir fyrsta flokks skemmtunar
á sem bestan hátt. Með 365 sjónvarp á Apple TV færðu meiri hraða,

Tilboðið gildir með völdum
sjónvarpspökkum 365 til
28. apríl 2017.

skarpari mynd og enn betra viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.
Í samstarfi við Epli og Valitor

Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá 365
og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér Apple TV á 0

PIPAR\TBWA / SÍA

krónur með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365.
Nánar á 365.is eða í síma 1817.

MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is
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Sunnankaldi,
milt veður og
víða rigning með
morgninum, en
sums staðar slydda
eða snjómugga
sunnan og vestan til
síðdegis. Hægari og
þurrt að kalla fyrir
norðan og austan
og kólnar í veðri.
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Gunnar Björnsson

Anish Giri (2.771) átti leik gegn
Alexander Dochenko (2.554)
í áttundu umferð GAMMA
Reykjavíkurskákmótsins.
Svartur á leik
43. … Df7! 0-1. Hvítur verður
mát eftir 44. Bxf7 Bxe4+ 45.
Kg1 e2+. Gríðarleg spenna er á
mótinu. Lokaumferðin hefst kl.
11 í dag. Indversk undrabörn
hafa farið mikinn á mótinu.
www.skak.is: Allt um Reykjavíkurskákmótið.
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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.
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Eftir Frode Øverli

Hmm…
mjög góð
spurning …

Hér ætla ég að
fylgja innsæinu og
svara … nei!

Gelgjan

Er það þitt
lokasvar?

Eh … nú Hugsaðu,
er ég ekki pabbi!
alveg viss Þú átt
að gera
lengur.
þetta.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Kolla, ég er að segja þér það að
sonur þinn, Palli, er ótrúlegur!

Ég held að ég hafi aldrei hitt
svona rólegan, kurteisan og
vel stilltan
ungan mann í lífinu!
Í alvöru?

Barnalán

Ég held að ég hafi heldur
aldrei hitt þennan
unga mann.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvernig gengur skýrslan, Hannes?

Vel.

Vertu verndari barna með Blátt áfram og Glowie og
keyptu ljósið í landssöfnuninni sem nú stendur yﬁr.

7

3

Pondus
Hérna, Pondus,
brýtur þú
ekki saman
þvottinn?

Landssöfnun Blátt áfram 21. apríl til 4. maí

2

LÓÐRÉTT
1. sálga
3. samtök
4. sígild list
5. rá
7. erindreki
10. fley
13. sníkjudýr
15. sjá eftir
16. skepna
19. frá

LÁRÉTT: 2. baks, 6. áb, 8. all, 9. lof, 11. aá, 12. aðals,
14. brúsi, 16. de, 17. síð, 18. ýra, 20. kr, 21. rifa.
LÓÐRÉTT: 1. kála, 3. aa, 4. klassík, 5. slá, 7. boðberi,
10. far, 13. lús, 15. iðra, 16. dýr, 19. af.

Skák

LÁRÉTT
2. strit
6. í röð
8. einkar
9. hrós
11. í röð
12. einkennis
14. dunkur
16. í röð
17. löng
18. strá
20. íþróttafélag
21. glufa

Ég er að segja frá Hljómar spennandi.
hlutanum þar sem
vélmennarisaeðlurnar
berjast við slímuppvakningana.

Sérstaklega fyrir bók
sem er titluð
Veiðihár kanínunar.
Þú verður að lesa
á milli línanna,
mamma.

FÖSTUDAGA KL. 19:45

MARGFALT SKEMMTILEGRI
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Flokkar verkin eftir merkingu og efniviði
Hildigunnur Birgisdóttir myndlistarmaður hefur bæst í hóp listamanna i8 Gallerís á Tryggvagötu 16.
Fyrsta einkasýning hennar þar verður opnuð síðdegis í dag og nefnist hún a) b) c) d) e) & f).
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

gun@frettabladid.is

É

g leik mér að því að flokka
verkin í a, b, c, d, e og f, eftir
merkingu þeirra og efniviði.
Þegar fólk kemur á sýninguna
fær það lítil hefti og þar getur það
fræðst frekar,“ segir Hildigunnur
Birgisdóttir myndlistarmaður sem
opnar sýningu í i8 Galleríi í dag
milli klukkan 17 og 19.
Hildigunnur Birgisdóttir útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands árið
2003 og hefur sýnt í Listasafni
Reykjavíkur, Kling & Bang, Nýlistasafninu og Annaellegallery í Stokkhólmi. Hún hefur skapað sér sérstöðu með smágerðum skúlptúrum,
leikgleði og húmor sem þó vekur
athygli á alvarlegri málum.
Í i8 eru öll verkin upphengd
og yfir allan salinn er veggfóður í
gulum, rauðum, bláum og grænum
litum, það er listaverk eftir Hildigunni og heitir Óþægilegar staðreyndir. Ástæðan er sú að á því eru
staðreyndir um hana sjálfa, birtar í

Sumar hillur þjóna vissum tilgangi,
aðrar óræðum.

óþekktu leturkerfi sem þó er byggt
á latneska stafrófinu. „Fólk þarf að
leggja svolítið á sig ef það ætlar að
komast að leyndarmálunum. En í
raun vil ég ekkert að fólk viti þau,
því þau eru bara vandræðaleg,“
útskýrir hún brosandi. Bendir líka
grallaraleg á að sýningin sjáist varla
fyrir sýningunni og það má til sanns
vegar færa. Það ber til dæmis ekki
mikið á agnarsmáum bronshillum
inn á milli veggfóðurskreytinga.
Þær hillur kveðst Hildigunnur hafa
mótað með eigin fingrum. „Fyrstu
hilluna gerði ég ekki í neinum sérstökum tilgangi, hún var bara fyrir
eitthvað sem ég vissi ekki hvað yrði.

„Þegar fólk kemur á sýninguna fær það lítil hefti og þar getur það fræðst frekar,“ lofar Hildigunnur. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Á FRÁBÆRU VERÐI
iPhone 7 Jet Black / 128 GB

99.990 kr. stgr
Fullt verð: 134.990 kr.

GLÆSILEGUR
KAUPAUKI

AÐ VERÐMÆTI 15.000 KR.

- Mánaðaráskrift af Fjölvarpi Veröld
- Inngöngutilboð í GSM áskrift hjá 365
- Tvö nýjustu
tímaritin

Tilboðið gildir í verslun 365, Skaftahlíð 24 og útibúi okkar í Kringlunni.

365.is Sími 1817

Ð
KAÐI
ARÍ BO
KMAGN
TA M

Það borgar sig að vera hjá 365

FIMMTUDAGUR
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Heimsækja Snorra Sturluson og Bjarna Harðar

N

orski kvartettinn Tøyen
Fil og Klafferi er kominn
hingað til lands og ætlar að
halda þrenna tónleika; í Húsafellskirkju í kvöld klukkan 20, í Mengi
við Óðinsgötu í Reykjavík á morgun
klukkan 21 og í Sunnlenska bókakaffinu á Selfossi á laugardaginn
klukkan 14.30.
Á efnisskránni er ný og nýleg
tónlist frá Íslandi og Noregi. Sveitin
hefur í mörg ár verið í samstarfi við
tónskáldin Hafdísi Bjarnadóttur og
Guðmund Stein Gunnarsson og nýtt
verk eftir Guðmund Stein verður

SUMARDÓT
FYRIR ÞÁ SEM ERU Á FERÐ OG FLUGI

2TB ÚTGÁFA
19.990

3TB ÚTGÁFA
24.990
8TB ÚTGÁFA
59.990

Friður og
umhverfi

14.990

LUXA2 LAVI D

Glæsileg Bluetooth
heyrnartól sem henta
jafnt í tónlist og sem Bluetooth 4.0 heyrnarhandfrjáls búnaður
tól með hljóðnema

1TB PORSCHE

11.990

4TB PORSCHE

Ofur nettur 2.5”
flakkari frá LaCie.
LaCie Porsche USB 3.0
Viftulaus hönnun frá
Porsche úr ísköldu áli. örþunnur flakkari

Glæsilegur LaCie 3.5”
flakkari, höggvarið
5mm burstað álhús
og enn meiri hraði

29.990

Einn glæsilegasti
flakkari í heiminum:)

SUMA

R

TILBOÐ
VERÐ
ÁÐ
1.990 UR

32GB SDXC
2.990
64GB SDXC
4.990

3

128GB SDXC
9.990

LITIR

TRUST FERÐARAFHLAÐA
Trust Primo 2200mAh ferðarafhlaða með allt að 9klst hleðslu

990

TRUST DIXXO LED
Bluetooth ferðahátalari
með stillanlegri LED lýsingu

9.990

16GB MINNISKORT
Elite, Ultra High Speed
MicroSDXC minniskort

1.990

4TB ÚTGÁFA
24.990
2TB ÚTGÁFA
14.990

1TB FLAKKARI
2.5” Seagate Expansion flakkari
8.990
1TB SG EXPAN

TRUST FESTINGAR
Fyrir síma og spjaldtölvur á verði frá
2.990

TRUST FESTINGAR

ÍÞRÓTTA TAPPAR
Þráðlaus tappaheyrnartól með hljóðnema
3.990

SENFUS GR

KOSS UR23i

Hágæða heyrnartól með hljóðnema

2.990

UR23iw

FIESTA
DISCO
BLUETOOTH PARTÝ HÁTALARI
19.990

FIESTA DISCO

S

www.tolvutek.is

L
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G
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Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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riðarráðstefnan The Spirit
of Humanity Forum hefst í
Reykjavík í dag og stendur
fram á laugardaginn. Þetta er í
þriðja skipti sem ráðstefnan er
haldin en Reykjavíkurborg var valin
sem aðsetur þar sem stefnt er að því
að Reykjavík verði höfuðborg friðar
í heiminum og Ísland er eitt friðsælasta land í heimi.
Alls munu um 30 manns vera
með fyrirlestra á ráðstefnunni sem
verður haldin í Háskólabíó.
Ráðstefnan er haldin í samvinnu við Reykjavíkurborg, Höfða
friðarsetur Reykjavíkurborgar og
Háskóla Íslands, Education 4 Peace
Foundation, Pure Land Foundation,
Brahma Kumaris World Spiritual University, Fetzer Institute og
Guerrand-Hermès Foundation for
Peace.
Ráðstefnan er opnuð með
athyglisverðri heimildarmynd
sem kallast A Quest for Meaning
en leikstjórar myndarinnar þeir
Nathanaël Coste og Marc de la
Menardière verða viðstaddir sýninguna og taka þátt í umræðum
eftir sýningu ásamt leiðtogum víða
að úr heiminum á sviði friðar- og
umhverfismála.
Í myndinni fylgjumst við með
leikstjórunum og æskuvinunum
Marc og Nathanaël á ferðalagi um
heiminn þar sem þeir leita svara við
þeim áskorunum sem mannkynið
tekst á við í dag.
Báðir hafa þeir látið hafa eftir sér
að þessu lífsreynsla hafi breytti lífi
þeirra til frambúðar en í myndinni
koma m.a. fram m.a. Vandana Shiva,
Satish Kumar, Pierre Rabhi, Bruce
Lipton, Trinh Xuan Thuan, Hervè
Kempf og Frèdèric Lenoir.
Fyrir sýningu myndarinnar munu
nemendur frá Listaháskóla Íslands
frumsýna dansverk samið fyrir
Spirit of Humanity Forum 2017.
Aðgangur að sýningunni er ókeypis
og allir velkomnir á meðan húsrúm
leyfir. – mg

27. apríl 2017 • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

Í öðru tilfelli bjó ég til hillu fyrir
skrúfur. Mér fannst það huggulega
gert af mér – ég held að skrúfur hafi
sjaldan fengið slíka athygli. Bara –
tími til kominn!“
Í einum flokknum eru postulínsverk. „Mér finnst voða gaman að
prufa nýjar aðferðir en ég geri það
oft bara einu sinni,“ segir listakonan
og heldur áfram: „Þessi verk kölluðu
á postulín því þau eru afsteypur af
fjöldaframleiddum umbúðum, mér
fannst við hæfi að setja þau í viðkvæmt og fallegt efni því umbúðir
lenda jafnan í ruslinu. Serían fjallar
um hringrás okkar, neysluna og
umhverfið og verkin heita isk, þau
draga nafn sitt alltaf af þeim gjaldmiðli sem í gildi er þar sem þau eru
sýnd.“

Eira Björnstad Foss, Kristine Tjøgersen, Hanne Rekdal, Inga Grytås Byrkjeland
skipa kvartettinn Tøyen Fil og Klafferi.

– gun

4

Veggfóðrið heitir Óþægilegar staðreyndir enda felur letrið í sér vandræðaleg leyndarmál um listakonuna
Hildigunni. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

einmitt frumflutt í þessari Íslandsheimsókn.
Þær stöllur segjast hafa góða
reynslu af að spila í Húsafelli. Kirkjan sé notaleg fyrir litla tónleika, auk
þess sem þær hafi kynnst skemmtilegu fólki á staðnum. Bókakaffið á
Selfossi er ekki bara rekið af Bjarna
Harðar heldur líka konu hans, tónskáldinu Elínu Gunnlaugsdóttur. Á
tónleikunum þar mun verðlaunahöfundurinn Halldóra Thoroddsen lesa upp úr verkum sínum. Svo
er Mengi vinsæll staður í Reykjavík!

gæði – þekking – þjónusta
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PRENTARA- & VOGAKERFI - IÐNAÐARPRENTARAR - MERKIBYSSUR

VIDEOJET PRENTARAR
Prentaðu beint á vörurnar
eða umbúðirnar

FÁÐU TILBOÐ

Krókhálsi 1 110 Reykjavík

s. 567 8888 www.pmt.is

Það er erfitt að verða ekki fyrir vægu nostalgíukasti yfir Dýrunum í Hálsaskógi.

Í litríkum Hálsaskógi
er ljúft að vera

Hágæða amerísk heilsurúm
sem auðvelt er að elska

Sofðu rótt í alla nótt

KVIKMYNDIR

Dýrin í Hálsaskógi

★★★★★

Leikstjóri: Rasmus A. Sivertsen
Framleiðendur: Ove Heiborg, Elisabeth Opdal, Eirik Smidesang Slåen
Handrit: Karsten Fullu
Tónlist: Katzenjammer, Gaute
Storaas
Íslensk raddhlutverk: Ævar Þór
Benediktsson, Orri Huginn Ágústsson, Ragnheiður Steindórsdóttir,
Laddi, Örn Árnason
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Fyrir marga Íslendinga er erfitt að
verða ekki fyrir vægu nostalgíukasti yfir Dýrunum í Hálsaskógi,
hvort sem það snýr að minningum
einhverra þeirra fjölmörgu sviðssýninga hérlendis í gegnum áratugina eða einfaldlega tilhugsuninni um piparkökulagið. Þessi káta
skilaboðasaga norska leikskáldsins
Thorbjörns Egner hefur notið
svakalegra vinsælda hérlendis og
hefur nánast hver lifandi kynslóð
séð, lesið eða heyrt hana í einhverju
formi.
Egner var auðvitað mikill siðapredikari en honum var ávallt annt
um að flytja jákvæðan boðskap og
lögin úr sögunum eru allflest enn í
dag algjörir eyrnaormar. Þetta sést
ekki bara best á Dýrunum í Hálsaskógi, heldur líka Kardemommubænum og Karíusi og Baktusi. Ef
það er eitthvað sem hlýtur að hafa
ómað oftar á heimilum barna þjóðarinnar heldur en raddir Ladda, þá
eru það orðin „Öll dýrin í skóginum
eiga að vera vinir“. Þetta eru krúttleg
og þörf skilaboð í krúttlegri og saklausri sögu. Það er í rauninni ótrúlegt að aldrei hefur gengið að flytja
hana upp á hvíta tjaldið fyrr en nú.
Það hefur verið heppilegra (og
sjálfsagt kostnaðarminna) að í
þessari bíóútfærsla, sem unnin
er frá heimalandinu, skuli meira
haldið sig við gamla skólann en t.d.
tölvuteikningar. Dýrin og heimili
þeirra lifna gjörsamlega við með
litríkum og heillandi brúðumyndastíl, kenndum við svokallað „Stop-

motion“. Útlit og samsetning eru
almennt nokkuð glæsileg. Persónurnar gætu ekki poppað betur út þó
þörf væri fyrir þrívíddargleraugu,
þörf sem þessi mynd er blessunarlega laus við. Til gamans má geta
að hönnun persónanna er byggð
á handbrúðum sem Egner bjó til
fyrir brúðusýningu fyrir u.þ.b. sextíu árum.
Útfærsla tónlistarinnar svíkur
engan og á norski kvartettinn
Katzenjammer mikið hrós skilið
fyrir að nálgast gömlu lögin með
huggulegri virðingu og gefa þeim
aðeins meiri aukakraft. Það er heldur ekki slegin feilnóta í íslenskri
ra d d s e t n i n g u
myndarinnar,
þó að undirritaður sé mjög
forvitinn að
vita hvernig
myndin spilast
út á upprunalega málinu.
Persónurnar eru allar
samkvæmar
sjálfum sér
og handritshöfundurinn
Karsten Fullu
hefur ákveðið
að breyta
ekki of miklu
í framvindunni eða samtölunum. Við
þekkjum öll
orðið þessar
helstu fígúrur. Lilli klifurmús er bjartsýnn og prakkaralegur
en eitthvað svo óvenju elskulegur
þrátt fyrir að vera latur og sjálfumglaður. Hann verður ekkert síður
auðelskaður í túlkun Ævars Þórs
Benediktssonar, en hann lék sjálfur
hlutverkið á sviði frá 2012 til 2013.
Orri Huginn Ágústsson smellpassar
sem Mikki refur, Viktor Már nær
mikilli sál í réttlætismúsina Martein
og restin lætur vel um sig fara.
Það sem myndin græðir þó mest
á er hversu brött, björt og lífleg hún

er. Heildarlengdin er ekki nema 75
mínútur og pakkar hverri mínútu í
þann ramma og tryggir að börnin
fari ekki að iða of mikið í sætum
sínum – nema hugsanlega til að
dansa, stappa eða dilla sér með tónlistinni.
Sagan er auðvitað beinskeytt
og einföld. Byggingin er hress og
skiptist heildarsagan sem áður í tvo
hluta; sá fyrri leiðir allt að lagafrumvarpsgerðinni frægu þar sem lögð er
fram tillaga um grænmetisát og vinsemd. Í þeim seinni sjáum við svo
afrakstur samvinnu dýranna, reiða
bændur og kæti í afmælisfagnaði.
Það hefði trúlega mátt gera meira
úr aðlöguninni, jafnvel bæta við
fleiri persónum (eitthvað óskaplega er fátt
um skepnur í
þessum skógi
alltaf ) eða
lauma inn
meiri húmor
f y r i r e l d ra
liðið.
Dýrin
í
Hálsaskógi
sem saga hefur
aldrei unnið
sér inn neina
punkta fyrir
marglaga frásögn eða dýpt
í persónusköpun, en sjarma
sögunnar er
ekki erfitt að
finna og enn í
dag er skiljanlegt að þessi
saga eigi sér sess hjá svo mörgum.
Ræturnar eru allavega virtar í bíóútgáfunni og haldið upp á þær.
Brúðustíllinn innsiglar það líka að
með kátínu í útfærslunni er alltaf
gott fjör í Hálsaskóginum.
Tómas Valgeirsson

NIÐURSTAÐA: Prýðilega er farið
með sígildan efnivið. Krúttleg og
hressandi mynd sem yngri hópunum ætti alls ekki að leiðast yfir.

gæðahjól

á góðu verði
Jamis er þrautreynt bandarískt vörumerki með
tæplega 40 ára reynslu í framleiðslu gæðahjóla
Jamis barnafjallahjól

Jamis Citizen 2
Einstaklega þægilegt 28“ borgarhjól

20“ og 24” barnafjallahjól

21 gíra, 60MM framdempari,
dempari í sæti, stillanlegt stýri.
Bæði til herra og dömu.

Vel útbúið og sterkt barnafjallahjól
tilbúið í hasar. 20” hvítt og svart,
24” svart og fjólublátt.

75.990 kr.

Jamis DTX Sport

20”

44.990 kr.

24”

54.990 kr.

Jamis Durango Sport

28“ dual sport hjól

29“ fjallahjól

Frábært hjól fyrir þann sem
vill komast hratt og örugglega
yfir möl og malbik.

Hjólaðu hvar og hvert sem er á vel
útbúnu 27 gíra fjallahjóli.
Til lime grænt og svart.

95.990 kr.

94.990 kr.

Jamis X26

Jamis Miss Daisy

26“ fjallahjól

16“ barnahjól

Sterkt fjallahjól í unglingsstærðum.
21 gíra og með 100MM
framdempara.
Til rautt og fjólublátt.

Sterkt og gott barnahjól með
fótbremsu og hjálpardekkjum.

35.990 kr.

64.990 kr.

ÁRNASYNIR

Hjóladeildin er í smáralind

KRINGLUNNI / SMÁRALIND
utilif.is
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5%
Miðasala og nánari upplýsingar

HÖRKU SPENNANDI ÞRILLER
EINS OG ÞEIR GERAST BESTIR

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR
LIFE OF PI OG THE BLIND SIDE


TIME


TOTAL FILM


EMPIRE

Ein besta ævintýramynd allra tíma

SÝND KL. 6, 9

SÝND KL. 8, 10.25


CHICAGO SUN-TIMES




THE NEW YORK TIMES

SAN FRANCISCO CHRONICLE

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

SÝND KL. 6

SÝND KL. 5.50

SÝND KL. 8, 10.15

UNFORGETTABLE
FAST AND FURIOUS 8
FAST AND FURIOUS 8 VIP
GOING IN STYLE
A MONSTER CALLS
GHOST IN THE SHELL 2D
BEAUTY AND THE BEAST 2D
KONG: SKULL ISLAND 2D

KL. 5:50 - 8 - 10:10
KL. 5:10 - 8 - 10:45
KL. 5:10 - 8 - 10:45
KL. 5:50 - 8 - 10:10
KL. 5:40
KL. 10:45
KL. 5:10 - 8

UNFORGETTABLE
KL. 8 - 10:10
STUBBUR STJÓRI ÍSL 2D KL. 5:30
FAST AND FURIOUS 8 KL. 5:20 - 7:40 - 10:20
GOING IN STYLE
KL. 5:50 - 8 - 10:15
CHIPS
KL. 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:20

KRINGLUNNI

THE SHACK
GOING IN STYLE
GHOST IN THE SHELL 2D
BEAUTY AND THE BEAST 3D
LA LA LAND

NÚMERUÐ SÆTI

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

KEFLAVÍK

UNFORGETTABLE
FAST AND FURIOUS 8

KL. 8 - 10:45
KL.8 - 10:10

AKUREYRI

KL. 5:20
KL. 5:20

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

UNFORGETTABLE
GOING IN STYLE
BEAUTY AND THE BEAST 2D

KL. 10:10
KL. 8
KL. 5:20

KL. 10:45

Góða skemmtun í bíó

Tilboð á

Pink Lady eplum!

-50%

ALLT FYRIR

HEIMILIÐ

Auðn spilar hart rokk ásamt Zhrine á Hard Rock Café í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

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

27. APRÍL 2017
Tónlist

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

Hvað? Raddmyndir – Tónleikar
Hvenær? 20.00
Hvar? Seltjarnarneskirkju
Vortónleikar Kvartettsins SkuggaHAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Afterimage

18:00, 20:00

Welcome to Norway
Souvenir
Genius
I, Daniel Blake
Moonlight

18:00, 20:00
20:00
20:00
22:00
22:30

Spólað yfir hafið

18:00

mynda og Raddbandafélags Reykjavíkur verða haldnir í kvöld klukkan
20.00 í Seltjarnarneskirkju. Segja
má að ferðalög séu meginþemað.
Raddbandafélag Reykjavíkur tekur
þemað meira bókstaflega meðan
Skuggamyndir fara með okkur í
ferðalag tímans og rifja upp nokkrar
af dásemdum MA kvartettsins.
Miðasala við innganginn. Miðaverð
2.500 kr. frítt fyrir börn yngri en 16
ára.
Hvað? Vortónleikar Karlakórs Kjalnesinga
Hvenær? 20.00
Hvar? Grafarvogskirkju
Stjórnandi er Marton Wirth og
Jóhann Sigurðarson verður sérstakur gestur.
Hvað? Bruch og Brahms – Sinfóníuhljómsveit Íslands
Hvenær? 19.30
Hvar? Hörpu
Boris Belkin er heimskunnur fyrir
tilfinningaþrunginn fiðluleik af
„rússneska skólanum“. Hann kom
fyrst fram opinberlega aðeins sjö
ára gamall og hreppti gullið í fiðlukeppni Sovétríkjanna árið 1973, en
flýði skömmu síðar til Vesturlanda.
Belkin hefur átt gifturíkt samstarf
við Vladimir Ashkenazy um langt
árabil, þeir hafa hljóðritað geisladiska saman og farið í tónleikaferðir
víða um heim. Annar náinn vinur
og samstarfsmaður Ashkenazys

var íslenska tónskáldið Þorkell
Sigurbjörnsson og á tónleikunum
hljómar Mistur frá árinu 1972, sem
er eitt helsta hljómsveitarverk hans.
Hvað? Zhrine & Auðn
Hvenær? 22.00
Hvar? Hard Rock Café, Lækjargötu
Sveitirnar Zhrine og Auðn hefja
Evróputúr sinn á Hard Rock Café
í kvöld og mun þar nýtt efni óma
í bland við eldra. Þeim til halds og
trausts verða unglömbin í Óværu en
meðlimir hafa marga fjöruna sopið
í sveitum allt frá Klink og Betrefa
til Q4U og Dr. Mister and Mister
Handsome.

Viðburðir
Hvað? Barnamenningarhátíð á Seltjarnarnesi
Hvenær? 17.00
Hvar? Eiðistorgi
Eiðistorgið verður fært í sérstakan
hátíðarbúning en forseti Íslands,
Guðni Th. Jóhannesson, og fjölskylda hans fagna með fyrrverandi
nágrönnum sínum og setur forsetinn hátíðardagskrána formlega
kl. 17.
Hvað? Fyrirlestur: Það eru engir vídeólistamenn á Íslandi
Hvenær? 20.00
Hvar? Hafnarhúsinu
Fyrirlesari er Margrét Elísabet
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Leitin að þungarokksfulltrúum Íslands
Hljómsveitakeppnin Wacken Metal
Battle verður haldin 6. maí á tónleikastaðnum Húrra í Reykjavík.
Í ár keppa sex sveitir í úrslitum og
mun 14 manna alþjóðleg dómnefnd
með hjálp áhorfenda velja sigurvegara sem mun spila fyrir hönd Íslands
á stærstu þungarokkshátíð heims,
Wacken Open Air, í sumar.
Það verður heljarinnar prógramm
á Húrra þegar keppnin fer fram en
sérstakir gestir verða Auðn sem fór
út á Wacken Open Air fyrir Íslands

Hvalir verða til umræðu á málþingi í
Háskóla Íslands í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ólafdsdóttir, lektor í listgreinakennslu við Háskólann á Akureyri.
Fyrirlesturinn er haldinn í tengslum
við sýninguna Hrina – fjórar hrinur
vídeóverka í Hafnarhúsi. Titill fyrirlestrarins vísar í svör íslenskra listamanna sem tóku þátt í norrænni
rannsókn árið 2002. Þar kom í ljós
að þeir myndlistarmenn sem höfðu
gert myndbandsverk vildu alls ekki
láta kalla sig „vídeólistamenn“. Þeir
frábáðu sér allar niðurnjörvanir og
fullyrtu að jafnvel þótt verk væru
tekin upp með vídeótækni þýddi
það ekki að verkin væru vídeóverk.

14 MANNS SITJA Í
DÓMNEFND EN ÁHORFENDUR
HAFA LÍKA ATKVÆÐISRÉTT.
hönd í fyrra. Auðn komst í þriðja sæti
í lokakeppninni á Wacken 2016 og
skrifaði í kjölfarið undir samning við
franska útgáfufyrirtækið Season of
Mist. Sveitin hefur svo bókað hverja
tónleikana á fætur öðrum á erlendri

grundu og spiluðu þeir meðal annars á virtasta metalfestivali Noregs,
páskahelgina 2016, Inferno Festival.
Helgina þar á eftir spiluðu þeir svo
á virtri hátíð í Hollandi, Roadburn
Festival, og ekki má gleyma Roskilde
Festival. Það er því ljóst að keppnin
getur opnað margar dyr fyrir þá sem
ná langt í henni.
Eins og áður sagði hafa áhorfendur
atkvæðisrétt þannig að mælt er með
að mæta tímanlega. Atkvæðaseðlar
verða afhentir við innganginn. – gha

Hljómsveitin
Auðn fór fyrir
hönd Íslands á
Wacken Open
Air í fyrra.

Freyja og fróði
læra á lífið
Hvernig er best að haga sér í búðinni? Og hvað er hægt að
gera þegar maður er lasinn? Þetta skoða Freyja og Fróði
á sinn frumlega hátt og dettur margt skemmtilegt í hug.

Hvað? Bjartsýnisfólk
Hvenær? 18.00
Hvar? Norræna húsinu
Heimildarmyndin Bjartsýnisfólk
verður sýnd í Norræna húsinu í dag.
Í þessari heimildarmynd eftir Gunhild Westhagen Magnor kynnumst
við blakliði sem gefur okkur ástæðu
til að skipta æskudýrkun út fyrir
ellidýrkun.
Hvað? Hvert er hlutverk hvala í lífríkinu? Málþing
Hvenær? 13.00
Hvar? Öskju, Háskóla Íslands
Síðustu misserin hafa vísindamenn
í auknum mæli beint sjónum að
hlutverki hvala í lífríkinu. Verður
haldið málþing í Öskju, sal N-132,
klukkan 13.00 til 16.00, um þetta
málefni og er það öllum opið.

NÝ

Hvað? Viðkoma í Kringlusafni: Sunna
Dís ræðir við Pétur Gunnarsson rithöfund
Hvenær? 17.30
Hvar? Borgarbókasafninu, Kringlunni
Í tilefni af Viku bókarinnar mun
Sunna Dís Másdóttir taka á móti
Pétri Gunnarssyni í Borgarbókasafninu Kringlunni. Þar mun Pétur
lesa úr verkum sínum og spjalla við
gesti.
Hvað? Lyst: Framtíð matar á Íslandi
Hvenær? 09.45
Hvar? Gamla bíói
Innlendir og erlendir sérfræðingar
takast á við spurningar um framtíð
matar, frumkvöðla í matvælaþróun,
nýsköpun í mat og matarsóun sem
er stórt vandamál í hinum vestræna
heimi.
Hvað? Fossavatnsgangan
Hvenær? 17.00
Hvar? Seljalandsdal
Fossavatnsgangan er á sínum stað í
69. sinn, hvorki meira né minna.
Hvað? Eftirherman og orginalinn
Hvenær? 20.00
Hvar? Salnum, Kópavogi
Jóhannes Kristjánsson og Guðni
Ágústsson koma fram saman og
skemmta.

Systkinin Freyja og Fróði eru
Tumi og Emma 21. aldarinnar.
LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla virka daga 10–18 | laugardaga 11–15 | www.forlagid.is
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Loka
þáttur

Í þessum skemmtilega lokaþætti fer Árni á álaveiðar með nágrönnum sínum úr Grenigerði og fær að fylgjast með hvernig
állinn er verkaður og matreiddur.

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is
MASTERCHEF
PROFESSIONALS
– AUSTRALIA
Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur sem byggður er á
upprunalegu þáttunum en hér
eru það matreiðslumeistarar
sem keppast við að vinna
bragðlauka dómnefndarinnar
á sitt band.

PRISON BREAK
Æsilegi flóttinn heldur áfram
og nú sjö árum síðar komast
Lincoln og Sara að því að
Michael er enn á lífi og er í
fangelsi í Jemen.

aLok r
tu
t
þá

THE BLACKLIST
Eftir stutt hlé mætir Raymond
Reddington aftur í þessum
hörkuspennandi þáttum þar
sem hann aðstoðar FBI við að
leysa flókin og erfið sakamál.

THE BLACKLIST:
REDEMPTION

Loka
þáttur

DJANGO UNCHAINED

Hugh Fearnley-Whittingstall
leiðir okkur í allan sannleika
um matarsóun í Bretlandi og í
þessum þætti kafar hann í
gáma og skoðar matar- og
fatasóun.

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Kalli kanína og félagar
07.50 Tommi og Jenni
08.10 The Middle
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 The Goldbergs
10.40 Landnemarnir
11.20 Sælkeraferðin
11.45 Manstu
12.35 Nágrannar
13.00 Housesitter
14.40 Brooklyn
16.30 Simpson-fjölskyldan
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 The Big Bang Theory
19.40 Masterchef Professionals
– Australia Matreiðsluþáttur sem
byggður er á upprunalegu þáttunum en hér eru það matreiðslumeistar sem keppast við að vinna
bragðlauka dómnefndarinnar
á sitt band. Ýmsar þrautir eru
lagðar fram í eldamennskunni
og þar reynir á hugmyndaflug,
úrræði og færni þátttakenda. Að
lokum eru það þó alltaf dómararnir sem kveða upp sinn dóm og
ákveða hverjir fá að halda áfram
og eiga möguleika á að standa
uppi sem Meistari fagmannanna.
20.25 Hið blómlega bú
21.00 Prison Break
21.45 The Blacklist
22.30 The Blacklist: Redemption
23.15 Martha & Snoop’s Potluck
Dinner Party
23.40 Broadchurch
00.30 The Son
01.20 Shameless
02.15 Shameless
03.05 Utopia
03.55 Utopia
04.50 Brooklyn

17.30 Mike & Molly
17.50 2 Broke Girls
18.15 Anger Management
18.40 Modern Family
19.05 Curb Your Enthusiasm
19.40 Á fullu gazi
20.15 Þær tvær
20.40 Drop Dead Diva
21.25 Angie Tribeca
21.50 Hugh’s War on Waste
22.50 Gilmore Girls
23.35 The New Adventures of Old
Christine
23.55 Curb Your Enthusiasm
00.25 Á fullu gazi
00.55 Þær tvær
01.20 Drop Dead Diva
02.00 Angie Tribeca
02.25 Tónlist

11.20 Drumline: A New Beat
13.05 Pan
14.55 The Lady in the Van Gamanmynd frá 2015 með Maggie
Smith í aðalhlutverki. Sönn saga
um kynni Alans Bennet af hinni
heimilislausu Mary Shepherd
sem í fimmtán ár bjó í sendibíl í
innkeyrslunni við hús hans og átti
sér merka sögu.
16.40 Drumline: A New Beat
18.25 Pan
20.15 The Lady in the Van
22.00 Django Unchained Stórbrotin Óskarsverðlaunamynd
sem Quentin Tarantino leikstýrir með Jamie Foxx, Christoph
Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry
Washington og Samuel L. Jackson
í aðalhlutverkum. Myndin gerist
í suðurríkjum Bandaríkjanna
skömmu áður en þrælastríðið
braust út. Þýski læknirinn og
mannaveiðarinn dr. King Schultz
er á höttunum eftir hinum morðóðu Brittles-bræðrum þegar hann
hittir þrælinn Django og fær hann
til að aðstoða sig við leitina.
00.45 The Master
03.00 I Origins
04.45 Django Unchained

STÖÐ 2 SPORT 2
Ó
ver skars
ð
mylaunand

Þýskur læknir og
mannaveiðari er á höttunum
eftir hinum morðóðu
Brittles-bræðrum þegar hann
hittir þrælinn Django og fær
hann til að aðstoða sig við
leitina gegn loforði um frelsi.

Annar
hluti

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

07.00 Middlesbrough - Sunderland
08.40 Crystal Palace - Tottenham
10.20 Norwich - Brighton
12.00 NBA 2016/2017 - Playoff
Games
13.45 Real Madrid - Barcelona
15.30 Middlesbrough - Sunderland
17.10 Crystal Palace - Tottenham
18.50 Man. City - Man. United
21.00 Domino’s-deild kv. - Keflavík - Snæfell
22.40 Domino’s-körfuboltakvöld
2016/2017
23.15 Domino’s-deild karlaGrindavík - KR
00.55 Domino’s-körfuboltakvöld
2016/2017
01.30 Pepsi-deild kv. - Haukar Stjarnan

KRAKKASTÖÐIN
07.00 Víkingurinn Viggó
07.11 Zigby
07.25 Stóri og Litli
07.38 Brunabílarnir
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveins
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur
og félagar
10.00 Strumparnir
10.25 Hvellur keppnisbíll
10.37 Ævintýraferðin
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Víkingurinn Viggó
11.11 Zigby
11.25 Stóri og Litli
11.38 Brunabílarnir
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveins
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur
og félagar
14.00 Strumparnir
14.25 Hvellur keppnisbíll
14.37 Ævintýraferðin
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Víkingurinn Viggó
15.11 Zigby
15.25 Stóri og Litli
15.38 Brunabílarnir
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveins
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur
og félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Hvellur keppnisbíll
18.37 Ævintýraferðin
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Curious George 2: Follow
That Monkey

GOLFSTÖÐIN
08.00 Golfing World
08.50 Valero Texas Open
13.20 PGA Highlights
14.15 Champions Tour Highlights
15.10 Golfing World
16.00 Volunteers of America
Texas Shoot
19.00 Zurich Classic of New
Orleans
22.00 Inside the PGA Tour
22.25 Volunteers of America
Texas Shoot
01.25 Zurich Classic of New
Orleans

RÚV
16.40 Ljúfi Vatnsdalur
17.25 Ísþjóðin með Ragnhildi
Steinunni
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Litli prinsinn
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Framapot
20.35 Öðruvísi magaverkir
21.05 Lygavefur
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Lögregluvaktin
23.00 Svikamylla
00.00 Kastljós
00.25 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
08.00 America’s Funniest Home
Videos
08.25 Dr. Phil
09.05 90210
09.50 Jane the Virgin
10.35 Síminn + Spotify
11.00 The Voice USA
12.30 Dr. Phil
13.10 Difficult People
13.35 Survivor
14.20 Survivor
15.05 The Bachelorette
16.35 The Tonight Show
17.15 The Late Late Show
17.55 Dr. Phil
18.35 King of Queens
19.00 Arrested Development
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Man With a Plan
20.15 The Mick
20.35 Speechless
21.00 The Catch
21.45 Scandal
22.30 The Tonight Show
23.10 The Late Late Show
23.50 Californication
00.20 24
01.05 Law & Order: Special
Victims Unit
01.50 Billions
02.35 The Catch
03.20 Scandal
04.05 The Tonight Show
04.45 The Late Late Show
05.25 Síminn + Spotify

ÚTVARP
365.is
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07.00 Domino’s-deild kv. - Keflavík - Snæfell
08.40 Domino’s-körfuboltakvöld
2016/2017
09.20 Arsenal - Leicester
14.30 Spænsku mörkin
2016/2017
14.55 Barcelona - Osasuna
16.35 Deportivo - Real Madrid
18.15 Premier League World
2016/2017
18.45 Domino’s-deild karla Grindavík - KR
21.10 Domino’s-körfuboltakvöld
2016/2017
21.40 NBA Special - The Bad Boys
23.25 Man. City - Man. United

Snýr
aftur

27. APRÍL 2017

Fimmtudagur

STÖÐ 2 SPORT

Hörkuspennandi hliðarsería af
The Blacklist. Tom Keen
gengur til liðs við fyrirtæki í
eigu Susan Hargrave sem
sérhæfir sig í að leysa
erfiðustu og hættulegustu
málin fyrir bandarísku
ríkisstjórnina.

HUGH´S WAR
ON WASTE

DAGSKRÁ
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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
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FJÖLSKYLDUTÓNLEIKAR KL. 15

KVÖLDTÓNLEIKAR KL. 20

ORKUSALAN OG PEPSI MAX KYNNA MEÐ STOLTI

Í HÖLLINNI

16. SEPTEMBER
MIÐASALA Á TIX.IS/PALLI
LISTRÆNIR STJÓRNENDUR

PÁLL ÓSKAR &’ STELLA RÓSENKRANZ DANSHÖFUNDUR STELLA RÓSENKRANZ HLJÓÐMYND BJARKI HALLBERGSSON & JAKOB REYNIR JAKOBSSON HLJÓÐHÖNNUN FINNUR RAGNARSSON & ÞRÖSTUR ALBERTSSON BÚNINGAERÐ- OG HÖNNUN COCO VIKTORSSON

SVIÐS- OG LEIKMYNDARHÖNNUÐUR ERLING ÞORGRÍMSSON MYNDBANDAHÖNNUN INGI BEKK LJÓSAHÖNNUN K. FREYR VILHJÁLMSSON GRAFÍK VILLI WARÉN & ÓLÖF ERLA MYNDBANDAGERÐ JONATHAN DUFFY FRAMLEIÐSLUSTJÓRI HRANNAR HAFSTEINSSON TÓNLEIKAHALDARI ÍSLEIFUR B. ÞÓRHALLSSON

HLJÓMSVEITIN TROMMUR OG HLJÓMSVEITARSTJÓRN HRAFNKELL ÖRN GUÐJÓNSSON GÍTAR GUÐMUNDUR PÉTURSSON HLJÓÐGERVILL STYRMIR HAUKSSON HLJÓMBORÐ TÓMAS JÓNSSON BASSI VIGNIR RAFN HILMARSSON GÍTAR ÁSGEIR ÁSGEIRSSON
DANSARAR ANAIS BARTHE

BERGDÍS RÚN BIRKIR ÖRN KARLSSON BJARNI SÆVAR SVEINSSON BJÖRN DAGUR BJARNASON BRYNJAR BJÖRNSSON BRYNJAR DAGUR ALBERTSSON EVA DRÖFN BENJAMÍNSDÓTTIR HELGA SIGRÚN HERMANNSDÓTTIR
HÖSKULDUR ÞÓR JÓNSSON JAVIER VALINO JÓN EYÞÓR GOTTSKÁLKSSON LUIS LUCAS CABAMBE RAKEL KRISTINSDÓTTIR SAADIA AUÐUR DHOUR VIKTOR LEIFSSON

MIÐASALA FER FRAM Á TIX.IS/PALLI OG Í SÍMA 551-1380
NÁNAR HÉR: SENA.IS/PALLI

GLEÐILEGT
SUMAR!

ALLAR
20%

NÝTT BLAÐ

GÆLUDÝRAVÖRUR

19. APRÍL - 8. MAÍ

AFSLÆTTUR
til 1. maí

Skoðaðu blaðið á www.byko.is

Tilboðsverð

Tilboðsverð

FURA - AB GAGNVARIN

27x95mm 4,5m og styttra.

161

HERREGÅRD PALLAOLÍA XO

Viðarvörnin er ætluð á gagnvarið efni, palla,
girðingar og garðhúsgögn. Kemur í veg fyrir
gráma og inniheldur sveppa og mygluvarnarefni. Fæst í ljósbrúnu og glæru.

1.995

kr.

80602501-2
Almennt verð: 2.495kr.

kr./lm.

0058324
Almennt verð: 215 kr.

20%

27x95mm 4,8m og lengra.

169

kr./lm.

AFSLÁTTUR
til 1. maí

0058324
Almennt verð: 225 kr.

25%
AFSLÁTTUR
til 1. maí

Tilboðsverð
GASGRILL

SPRING 300 gasgrill, 11,4 kW. Grillflötur er
3x(21x43) cm, emileraðar grillgrindur, krómuð
efri grind, 3 brennarar, hitamælir í loki.
Svart eða kremað.

34.995kr.

50686930
Almennt verð: 49.995 kr.

30%
AFSLÁTTUR
til 1. maí

Tilboðsverð
HLEÐSLUBORVÉL GSR 10,8-2-LI. Létt skrúfvél með
2 gíra kerfi. Snúningshraði er 0-350/1300 sn/mín. Hersla er
allt að 30Nm
HERSLUVÉL GDR 10,8-LI. Öflug og nett hersluvél.
Hersla er allt að 105 Nm. Skrúfar skrúfur frá 4-12mm.
2x2.0 Ah rafhlöður fylg ja og hleðslutæki. Hluti af
Clic&Go kerfinu frá BOSCH. Kemur í L-BOXX tösku.

24.995

kr.

38%
AFSLÁTTUR
til 1. maí

74874066
Almennt verð: 39.995kr.

29%
AFSLÁTTUR
til 1. maí

+

Tilboðsverð
BÚTSÖG PCM 8, 1200W,
Sagar mest 60mm þykkt og
120mm breitt efni. Sögun 90° =
60x120 mm. Sögun 45° = 60x85
mm. Sérstök klemma heldur
efninu föstu meðan sagað er.
Með innbyggu ljósi og laser.
Geirskurður 48° til hægri og
vinstri. Poki fyrir sag. Sagarblað
216 mm. Þyngd 7,9 kg.

19.995kr.

74862008
Almennt verð: 27.995 kr.

Tilboðsverð
RAFHLÖÐUBORVÉL

TC-CD, 14,4V, 2 lithium
rafhlöður, snúningshraði
0-550 sn/mín, hersla 18 Nm,
sjálfherðandi 10mm patróna,
20 herslustillingar.

5.995kr.

74804121
Almennt verð: 7.995 kr.

25%
AFSLÁTTUR
til 1. maí

SPEGLASKÁPUR

með 6 mm öryggisgleri, 80x80 cm
eða 90x90 cm,hæð 190 cm.

55x63cm. 15cm djúpur. Hvítur
með 20W halógen ljósi í kappa
og rafmagnstengi.

10705000/5
Almennt verð frá: 41.995kr.

13612010
Almennt verð frá: 18.995kr.

STURTUHORN

Tilboðsverð

11.995kr.

31.995kr.

24%

HANDLAUGASKÁPUR

60 cm. Hvítur með háglans.
Tvær skúffur og keramik handlaug.
Blöndunartæki selt sér.

AFSLÁTTUR
til 1. maí

31.995kr.

13615010
Almennt verð frá: 47.995kr.

Tilboðsverð
Tilboðsverð

34%

35%

AFSLÁTTUR
til 1. maí

AFSLÁTTUR
til 1. maí

AFSLÁTTUR
til 1. maí

17%

30%

Tilboðsverð

Tilboðsverð

STURTUSETT New Tempesta.

HANDKLÆÐAOFN

Hitastýrt tæki með innbyggðum skipti,
ömmustöng, barka, handúðara og
höfuðúðara.

Zaga 26 x 120 cm, svartur
með 4 hönkum.

62.995kr.

49.995kr.

13657260
Almennt verð: 89.995kr.

15327922
Almennt verð: 59.995kr.

FEGRUM
GARÐINN
SAMAN

30%
1.115kr.

90512302
Almennt verð: 1.595 kr.

HANDLAUGATÆKI

3,05m

Tilboðsverð

3,96m

HANDLAUG

50x38cm handlaug á vegg fyrir bolta
eða vinkla með yfirfalli.

8.995kr.

4,26m

13002457
Almennt verð: 12.995kr.

Tilboðsverð
BLÁKORN 5KG.

kr.

BLÁKORN 10KG.

AFSLÁTTUR
til 1. maí

79290094
Almennt verð: 4.995 kr.

1.895

kr.

55095007
Almennt verð: 2.295 kr.

BLÁKORN 25KG.

4.475

kr.

55095104
Almennt verð: 5.595 kr.

Tilboðsverð

40%
42356587
Almennt verð: 595 kr.

Tilboðsverð

55095007
Almennt verð: 1.295 kr.

3.745kr.

357kr.

31%

AFSLÁTTUR
til 1. maí

1.035

80 l.

RÚÐUVÖKVI
3 l., -21°

15332204
Almennt verð frá: 17.995kr.

29%

AFSLÁTTUR
til 1. maí

29%
AFSLÁTTUR
til 1. maí

alhliða áburður,

HJÓLBÖRUR

AFSLÁTTUR
til 1. maí

SONAX FELGUHREINSIR Xtreme

13002380
Almennt verð frá: 44.995kr.

Tilboðsverð

Einkorna

Tilboðsverð

AFSLÁTTUR
til 1. maí

31.995kr.

11.995kr.
AFSLÁTTUR
til 1. maí

25%

HYGENIC FLUSH

Concetto.

AFSLÁTTUR
til 1. maí

13340000
Almennt verð frá: 36.545kr.

vegghengt salerni með
hæglokandi setu, 53 cm.

AFSLÁTTUR
til 1. maí

33%

23.995kr.

Tilboðsverð

33%

Tilboðsverð

STÁLVASKUR

Í borð, 1 hólf + borð,
86 x 50 x 22 cm.

30%
AFSLÁTTUR
til 1. maí

TRAMPOLIN

með neti, 3,05, 3,96, eða 4,26 m.
Verð frá:

20.995kr.
88040025-6 / 32
Almennt verð frá: 29.995 kr.

HJÓLATJAKKUR
ásamt búkkum og stoppara

5.995kr.

67079062
Almennt verð: 9.995 kr.

40%
AFSLÁTTUR
til 1. maí

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

LÍFIÐ
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FERMINGAGJAFIR
Bensín- og rafmagnsvespur á góðu verði

Þarf ekki próf,
!
tryggja eða skrá
KEMUR
1. APRÍL
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Litríkt sumarsalat og
volg rabarbarabaka
Berglind Guðmundsdóttir deilir með lesendum uppskrift að sumarlegri tvennu sem samanstendur af litríku salati og gómsætri rabarbaraböku. Þessir réttir ættu að koma sælkerum í smá sumarskap.

199.900,-

149.900,-

Svört, rauð eða grá

Svört, rauð eða hvít
Urðarhvarfi 4 / 203 Kópavogi
Sími 557 4848 / www.nitro.is

Mundir þú eftir að
bursta og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur
knar
tannlæmeð
mæla
GUM m
ru
tannvö

... fæst í næsta apóteki
og helstu stórmörkuðum

Þ

eir sem mig þekkja vita
að þegar sólin fer að
skína er fátt sem gleður
mig meira en kjúklingasalat og gott hvítvín,“
segir matarbloggarinn
Berglind Guðmundsdóttir spurð út í
sína uppáhaldssumarrétti. Hún deilir
með lesendum uppskrift að skotheldu
sumarsalati og svo gómsætum rabarbaraeftirrétti.
Berglind, sem heldur úti blogginu
GulurRauðurGrænn&salt, mælir eindregið með þessu litríka salati. „Salatið er í öllum regnbogans litum með
bbq-kjúklingi, girnilegu grænmeti,
flögum og fetaosti ásamt ómótstæðilegri hlynsírópsdressingu. Það kemst
svo sannarlega ofarlega á listann minn

KJÚKLINGASALAT Í ÖLLUM
REGNBOGANS LITUM

allar upplýsingar
á www.icecare.is

Skemmtanir
Árshátíðir
Grímuböll
Dimmisjón
ofl. & ofl.
Ykkar skemmtun....
....okkar fókus
....ok

4 kjúklingabringur
kjúklingakrydd
bbq-hunangssinnepssósa
1 poki klettasalat
1 askja kirsuberjatómatar, skornir
í tvennt
1 rauðlaukur
½ agúrka
1 avókadó og/eða 1 mangó
100 g ristaðar furuhnetur
½-1 krukka fetaostur (ekki setja
olíuna með)
1 askja jarðarber
Nachos-flögur

SALATDRESSING
1 dl olía
½ dl balsamik edik
½ dl dijon-sinnep
1 dl hlynsíróp
1 hvítlauksgeiri, pressaður
1. Skerið kjúklingabringurnar í
litla munnbita og steikið á pönnu.
Kryddið með kjúklingakryddi
og þegar kjötið hefur „lokast“ er
bbq-sósunni hellt út á pönnuna og

yfir bestu sumarmáltíðirnar.
Og svo þegar það er bara salat
í matinn þá er að sjálfsögðu
pláss fyrir einhvern girnilegan eftirrétt. Eftirrétturinn sem mér dettur
í hug er í miklu
uppáhaldi hjá
mér sem og
lesendum síðunnar en það er
rabarbara-pie með
kókos og karamellusúkkulaði, borin volg fram
með vanilluís og/eða rjóma.
Með þessari tvennu eru þið vís
til að slá í gegn í hvaða boði sem
er,“ segir Berglind.
kjúklingurinn látinn malla í henni
þar til hann er eldaður í gegn.
2. Skerið grænmetið í hæfilega bita
og raðið á disk.
3. Hellið kjúklingnum yfir og
stráið ostinum og furuhnetunum
yfir allt. Endið á muldum nachosflögum.
4. Gerið sósuna með því að hræra
öll hráefnin vel saman og berið
hana fram með salatinu þannig að
hver geti skammtað sér að vild.
5. Tyggið vel og lengi og njótið
matarins til hins ýtrasta!

RABARBARA-PIE
MEÐ KÓKOS OG
KARAMELLUSÚKKULAÐI
7 stilkar rabarbari
1½ dl sykur
1 msk. kartöflumjöl
100 gr súkkulaði með karamellufyllingu
2 egg
1 dl sykur
1 dl kókosmjöl
2 msk. hveiti
1 tsk. lyftiduft

Skúli kominn á fast

F

PARIÐ MUN EKKERT VERA
AÐ FLÝTA SÉR EN SKÚLI ER
ENNÞÁ SKRÁÐUR EINHLEYPUR Á
FACEBOOK.
Þess má geta að Skúli skildi við
fyrrverandi eiginkonu sína árið
2013 en saman eiga þau þrjú börn.
Eftir það átti hann í ástarsambandi
við fjölmiðlakonuna Friðriku Hjördísi Geirsdóttur en þau hættu saman
árið 2015. – gha

Berglind heldur úti blogginu
GulurRauðurGrænn&Salt.

MYND/KRISTBJÖRG SIGURJÓNSDÓTTIR

gudnyhronn@365.is

regnir herma að Skúli Mogensen, forstjóri WOW air, sé
kominn í samband. Sú heppna
mun vera flugfreyjan Gríma Björg
Thorarensen en andlit hennar hefur
prýtt ófáar WOW-auglýsingarnar.
Parið mun ekkert vera að flýta sér en
Skúli er ennþá skráður einhleypur á
Facebook.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

OG SVO ÞEGAR
ÞAÐ ER BARA
SALAT Í MATINN ÞÁ ER
AÐ SJÁLFSÖGÐU
PLÁSS FYRIR
EINHVERN
GIRNILEGAN
EFTIRRÉTT.

Skúli Mogensen, forstjóri WOW air.

Þessi baka bragðast best nýbökuð og
volg með ís og rjóma.

1. Skerið rabarbarann í þunnar
sneiðar.
2. Skerið súkkulaðið í bita og setið
yfir rabarbarann.
3. Stráið sykrinum og kartöflumjölinu yfir allt.
4. Þeytið því næst egg og sykur
saman.
5. Bætið kókosmjöli, hveiti og lyftidufti saman við, þeytið í smástund
og hellið síðan yfir rabarbarann.
6. Bakist við 180°C í ca. 40-50
mínútur. Berið fram strax.

P
Á
G
Á
J
H
Ð
I
L
Ó
J
H
Ð
R
Æ
F
ÞÚ
AFGREIÐSLUTÍMI
MÁN-FÖS KL. 10-18
LAU KL. 10-16

LeGrand Lille

79.990,-

LeGrand William

Kross Trans Arctica

109.990,-

Mongoose Switchback

Stærðir XS, S, M, L og XL

59.990,-

119.900,-

59.990,-

ALVÖRU HJÓL!
WWW.GÁP.IS

Mongoose BMX L80

GÁP · HJÓLA- OG SPORTVÖRUVERSLUNIN · FAXAFENI 7 · REYKJAVÍK · SÍMI 5 200 200
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Þarftu að ráða?
Iðnaðarmann
Bílstjóra
Bifvélavirkja
Þjónustufólk
Öryggisvörð
Lagerstarfsmann
Matreiðslumann
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tónlistarmanna
til Íslands

Tónlistarmaðurinn
Mura Masa var að
bætast í hóp þeirra
listamanna sem
munu koma fram
Stefflon Don
á Iceland Airwaves
Don er fædd í Bretlandi,
hátíðinni í nóvember. Stefflon
Birmingham nánar tiltekið, en ung
að aldri flutti hún til Rotterdam í
Á hátíðinni, eins og
Hollandi. Á unglingsárunum flutti
svo til London þar sem hún
fyrr, verður nokkuð hún
hefur búið síðan. Stefflon Don er
fyrst og fremst rappari – en
úrval ungs og uppáhrifin koma víða frá:
Grime, r&b, hiphop
rennandi tónlistarog bubbling – eins
konar hollensk
fólks sem stendur
útgáfa
af
fyrir nýjungar í
d a n ce h a l l
tónlistarheiminum. tónlistarHér verður farið yfir
nokkur þeirra.

Láttu okkur ráða
Elja starfsmannaþjónusta 4 150 140 elja.is elja@elja.is

L-Mesitran
Náttúruleg
sáragræðsla
með hunangi
Nánari upplýsingar
fást á www.wh.is.

Vörurnar fást í Lyf og heilsu, Lyfjaveri, Apótekaranum, Hraunbergsapóteki,
Lyfsalanum Glæsibæ,Akureyrarapóteki, Apóteki Mos og Apóteki Ólafsvíkur.

SMÁVÖRUHILLUR OG SKÁPAR
...fyrir alla muni

N

ý kynslóð tónlistarfólks hefur síðustu
ár verið að ryðja sér
til rúms með framsækinni blöndu af
þeim stefnum sem
hafa verið vinsælastar síðustu árin
og eru þar hiphop, raftónlist og r&b
ákveðnir toppar sem skaga upp úr
hafsjó áhrifavalda.
Á Íslandi er þessi tónlist á leiðinni
í sömu átt og tónlistin úti í hinum
stóra heimi enda hefur aðgengi
aukist gríðar hratt á síðustu árum,
auðvitað í fyrsta lagi með nýjungum
eins og streymiþjónustu fyrir tónlist
og einnig með vaxandi tónlistarlífi
hér á landi í tengslum við stórar
og flottar hátíðir sem eru haldnar
hér á landi. Iceland Airwaves hefur
verið leiðandi í þessum geira nú í
næstum tuttugu ár og virðist hátíðin
ætla að halda sessi sínum. Hátíðin
í ár verður nokkuð bitastæð og þar
munu til að mynda koma fram ungir
listamenn sem holdgera þennan
blandaða heim nútímatónlistar.

stefnunni frá Jamaíku, en Stefflon
á einmitt ættir að rekja til Jamaíku.
Hún er jafnvíg á söng og rapp, en á
þessum síðustu tímum er það auðvitað mikill kostur, og Drake er einn
þeirra sem hafa nánast gert það að
skyldu. Stefflon hefur gert lög með
mörgum af frægustu grime röppurum Bretlands eins og Section Boyz,
Giggs og Krept & Konan en hefur
síðan líka verið með ameríska
r&b söngvaranum Jeremih í
laginu London.

Stefflon
Don hefur
vakið athygli
innan grime senunnar
og víðar, sérstaklega fyrir að blanda
saman breskum og
hollenskum
áhrifum.

Ama
Lou er
einungis 18
ára en hefur
vakið töluverða
athygli fyrir lag
sitt TBC.

stefanthor@frettabladid.is

ára
s. 511 1100 | www.rymi.is

Pro750 galdurinn á
bak við ferskt hráefni
• Nýtt útlit, öflugri og hljóðlátari
• Stiglaus hraðastýring ásamt
pulse rofa og 5 prógrömmum
• Uppskriftabók fylgir

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Ama Lou
Ama Lou er einungis 18 ára og það má segja að ferill hennar hafi byrjað fyrir svona fimm mínútum. Þessi söngvari
og lagahöfundur hefur samt vakið athygli fyrir minímalíska
popptónlist á stórum tónlistarsíðum sem fjalla um indí, eins og
The Fader, Pigeons and planes og I-D. Ama Lou er afar
pólitísk þrátt fyrir ungan aldur og hefur látið málefni
hreyfingarinnar Black Lives Matter og aktívisma sig
varða. Hún gerði til að mynda lagið TBC þar sem
hún vísar meðal annars í atvikið þar sem lögreglan kyrkti Eric Garner með því að endurtaka síðustu orð hans – I can’t breath.
Ama Lou er spennandi listamaður á
uppleið og verður ákaflega áhugavert að sjá hvað hún reiðir fram
handa okkur í nóvember.

Mura
Masa er
21 árs gamall plötusnúður, elektrónískur
pródúser, lagahöfundur sem spilar á
fjöldann allan af
hljóðfærum.

Mura Masa
Í gær var tilkynnt að Mura
Masa myndi spila á Airwaves
en þessi 21 árs gamli drengur frá
eyjunni Guernsey í Bretlandi var
ekki lengi að koma sér inn á radar
helstu tónlistarspekinga heimsins
eftir að hann gaf út EP plötuna Someday
Somewhere árið 2015. Í fyrra sendi hann
svo frá sér lagið Love$ick með rapparanum
ASAP Rocky en það er líklega þekktasta lag Mura
Masa – lagið náði fyrsta sætinu á Spotifty Viral list-

anum bæði í Bretlandi
og Bandaríkjunum. Hann
samdi einnig lag á plötu grime
rapparans Stormzy en platan,
Gang Signs & Prayer, varð sú vinsælasta í Bretlandi þegar hún kom
út í mars. Tónlistarspekingar á Íslandi
eru ekki lítið sáttir við komu Mura Masa
á Airwaves, en þess má geta að hann á enn
eftir að gefa út sína fyrstu plötu í fullri lengd, en
hennar er von í sumar.

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
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19.04.17 - 25.04.17

1

Í skugga valdsins
Viveca Sten

2

Löggan
Jo Nesbø

3

Komdu út!
Brynhildur B. / Kristín Eva Þ.

4

Ævinlega fyrirgefið
Anne B. Ragde

5

7

9

Sterkari í seinni hálfleik
Árelía Eydís Guðmundsdóttir

Leyndarmál eiginmannsins
Liane Moriarty

Guð sé oss næstur
Arto Paasilinna

6

8

10

Það var líf og fjör á drag-kvöldinu á Lofti í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ósýnilegi maðurinn frá Salem
Christoffer Carlsson

Iceland - Flying High
Enrico Lavagno

Ör (kilja)
Auður Ava Ólafsdóttir

SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í PENNANUM EYMUNDSSON UM LAND ALLT

Ekki nóg að fara bara í
pils og setja upp kollu
Í gærkvöldi hélt ástralska dragdrottningin Shae den Freude heljarinnar sýningu á Lofti en þetta mun vera fjórða drag-sýningin sem Loft
heldur þar sem erlend drottning kemur fram. Sannkallað drag-æði
virðist ríkja á Íslandi þessa dagana því fólk flykkist á sýningarnar.

Á

hugi fólks á dragsýningum er mikill
um þessar mundir að
sögn Rakelar Mjallar
Leifsdóttur, viðburðastjóra á Lofti.
Rakel hefur orðið vör við þennan
mikla áhuga á drag-kvöldum sem
haldin hafa verið í hverjum mánuði
á þessu á ári á Lofti.
„Við erum búin að halda dragkvöld einu sinni í mánuði núna
það sem af er ári og flytjum þá inn
dragdrottningar sem eru búsettar í
London og Brighton.
Á dragkvöldunum hefur verið
alveg troðfullt og brjáluð stemning.
Fólk virkilega lifir sig inn í sýningarnar. Og það gleður mig að sjá
hversu margir mæta og sjá hvað allir
eru spenntir. Þegar sýningin er búin
þá öskrar fólk eins og Beyoncé hafi
mætt,“ segir Rakel og hlær.
Rakel þakkar meðal annars
hinum vinsælu þáttum Ru Pauls,
Drag Race, aukinn áhuga landsmanna en í þeim þáttum fá áhorfendur góða innsýn í hvað felst í því
að setja upp dragsýningu.
„Þetta er list og það er mikil vinna
á bak við að setja upp drag-sýningu.
Margir hafa nefnilega misskilið drag
og halda að það sé nóg að fara í pils
og setja upp hárkollu. En þetta er í
raun listgrein og hver einasta hreyfing er útpæld.
Svo tekur dragdrottningar náttúrulega um þrjá tíma að gera sig til
fyrir sýningu,“ útskýrir Rakel sem
segir einnig gjarnan mikinn boðskap vera í dragsýningum.

ÞEGAR SÝNINGIN ER
BÚIN ÞÁ ÖSKRAR FÓLK
EINS OG BEYONCÉ HAFI MÆTT.

Hafa drag að lifibrauði
Ástralska dragdrottningin
Shae den Freude
kom fram í gærkvöldi á Lofti.
„Hún kemur
frá Ástralíu
en er búsett
í London og
er partur
a f d ra g hópnum
þar úti. Og
hin íslenska
Mighty Bear
hitaði upp
fyrir hana, en
hún er hluti af
íslenska hópnum
Drag-súgur,“ segir
Rakel sem vill brúa bilið
á milli íslenskra dragdrottninga
og þeirra sem búa erlendis og hafa
atvinnu af draginu.
„Þær sem hafa komið hingað
starfa við þetta úti, þetta er bara
atvinna þeirra og þær koma fram
nokkrum sinnum í viku.“
Rakel Mjöll kynntist drag-menningunni á Englandi þegar hún var í
námi í Brighton. „Á Englandi er rosalega mikill áhugi á dragi og þetta er
atvinna fólks. Þess vegna er svo

gaman að fá drottningar að utan og
kynna þetta betur á Íslandi.
Ég varð alveg agndofa þegar ég
flutti til Englands á sínum tíma og
sá að þar var hægt að fara á drag-sýningar þrjú kvöld vikunnar. Að sjá að
þetta er jafn algengt og að fara á tónleika, það er merkilegt,“ segir Rakel
og minnir áhugasama á að dragkvöldin á Lofti eru fyrir
alla. „Það er ekkert
aldurstakmark og
það er alltaf frítt
á viðburðina á
Lofti. Svo er
fullkomið
hjólastólaaðgengi á
staðnum.“
Spurð
nánar út í
kostnaðarhliðina á
bak við að
flytja inn dragdrottningu til
Rakel Mjöll,
viðburðastjóri Lofts.

að skemmta gestum ókeypis segir
Rakel Mjöll viðburðina standa undir
kostnaði. „Já, þær stoppa bara í sólarhring, þær eru náttúrulega í stífu
prógrammi úti. Svo gista þær hérna
á Lofti og við pössum vel upp á þær.
Svo er orðið svo einfalt og ódýrt
að fljúga á milli landa,“ segir Rakel
Mjöll sem stefnir á að halda dragkvöld í hverjum mánuði út árið og
vonandi áfram.
gudnyhronn@365.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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TVÖFÖLD

ÁNÆGJA
NÝTT!

STACKE

MEÐ TVEIMUR STERKKRYDDUÐUM
ZINGER-KJÚKLINGABRINGUM, TVEIMUR
OSTSNEIÐUM, KÁLI, CHILLI-KRYDDSÓSU
OG FUNHEITRI SUPER CHARGER SÓSU.

1.299 KR.

ZINGER STACKER,
FRANSKAR, GOS
OG PRINS XTRA

1.899 KR.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

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

Tómasar Þórs
Þórðarsonar

Háværara tuð
með hækkandi sól

Í

dag er góður dagur. Fótboltasumarið hefst nefnilega formlega þegar stelpurnar í Pepsideild kvenna ríða á vaðið í kvöld.
Með þessu er fimm mánaða gleði
hafin áður en sjö mánaða bið hefst
svo aftur í byrjun október.
Það fer ekkert á milli mála að
Pepsi-deild kvenna er að byrja. Því
miður er það ekki bara með því að
spárnar á fótboltamiðlum landsins,
fótbolti.net og 433.is, eru búnar að
telja niður eða þá að fólk sé að opinbera draumaliðið sitt í deildinni á
Twitter sem er alltaf gaman að sjá.
Nei, mesti vorboðinn í Pepsideild kvenna er því miður tuð
hins háværa minnihluta yfir
umfjöllun og áhuga á deildinni.
Pistlar eru byrjaðir að birtast á vefsíðum landsins og neikvæð tíst og
Facebook-færslur dúkka upp hér
og þar hjá sjálfskipuðum réttlætisriddurum sem fæstir gætu ratað á
næsta fótboltavöll en eru boðnir og
búnir að rífa kjaft yfir því sem þeir
vita oft á tíðum ekkert um.
Ég veit manna einna best að
umfjöllun um Pepsi-deild kvenna
er ekki nálægt því að vera eins
mikil og í Pepsi-deild karla. Það
má alltaf gera betur í öllu en smám
saman hefur umfjöllunin aukist
eins og í fyrra þegar stórt skref
var tekið með nýjum markaþætti
um deildina undir stjórn Helenar
Ólafsdóttur. Það er enn langur
vegur í að umfjöllun um deildirnar
verði sá sami en árlega færast konurnar nær körlunum sem er vel.
Áfram verður að halda fjölmiðlum á tánum en það er þó í lagi
að skrifa kannski einn og einn pistil
um deildina sjálfan og hina frábæru
leikmenn sem spila í henni. Ef
áhugi þinn liggur bara í því að tuða
yfir áhuga fjölmiðla á deildinni
ættirðu að leggja netpennann á
hilluna.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

-

40%

1368

kr.
kg

ringa, Spánn

Lúxus grísakótilettur, úrval marine

Verð áður 2280 kr. kg

*GERIR

Sómasalat

KRAFTAVERK*

/ Fyrir DAGLEGT BRAUÐ /
FERSKT Á FERÐINNI * FRESH TO GO

