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Stoppað í götin „Við höfum lagfært stóran hluta af þessu og reiknum með að klára í dag,“ segir Magnea Gunnarsdóttir, landgræðslustjóri Orku náttúrunnar. Í gær fór hópur frá fyrirtækinu
og lagfærði mosasár í Grafningi. Viðgerðin fólst í að taka nærliggjandi mosa og setja í sárin. Magnea segir að enn sjáist ummerki eftir sárin en þau séu minni en áður. FRÉTTABLAÐIÐ/JÓI K

Óttast sameiningu MR og Kvennaskóla
Staða rektors Menntaskólans í Reykjavík hefur ekki verið auglýst. Meira en mánuður síðan núverandi rektor tilkynnti um starfslok sín.
Fyrrverandi rektor MR óttast frekari skólasameiningar. Segir hugsanlegt að sameina eigi MR og Kvennaskólann sem yrði þá „stórslys“.
MENNTUN „Þetta er þvílík vanvirðing gagnvart 900 manna stofnun að
það er alveg með ólíkindum,“ segir
Linda Rós Michaelsdóttir, kennari
í MR sem starfaði jafnframt sem
rektor skólans og konrektor um
tíma.
Linda gagnrýnir harðlega að
menntamálaráðuneytið hafi enn
ekki auglýst starf rektors MR, þótt
meira en mánuður sé liðinn frá
því að Yngi Pétursson, fráfarandi
rektor, sagðist mundu láta af starf
starfinu. Linda Rós segist hafa fengið
þó nokkuð af hringingum frá nem-

endum og foreldrum sem vilji vita
hver muni stýra skólastarfinu í MR.
„Ég bara hefði gaman af að vita
hvaða svar ráðherra hefur við því
hvaða tilgangur er með því að halda
fólki í óvissu,“ segir Linda og bætir við
að seinagangurinn komi niður á velferð nemenda.
„Mig grunar að það sé verið að gera
enn eina tilraunina til að sameina
skólana og gera stóran skóla,“ segir
Linda Rós. Það yrði þá hugsanlega
sameining Menntaskólans í Reykjavík
og Kvennaskólans í Reykjavík. Það yrði
„enn eitt stórslysið“ í menntakerfinu.

Ég bara hefði gaman
af að vita hvaða svar
ráðherra hefur við því hvaða
tilgangur er með því að
halda fólki í
óvissu.
Linda Rós Michaelsdóttir, kennari
og fyrrverandi
rektor MR

Fréttablaðið spurði menntamálaráðuneytið í síðustu viku hvers
vegna staða rektors í MR hefði ekki
verið auglýst. Ráðuneytið segir
málið í vinnslu þar og óljóst hvenær
auglýst verður. Ef ekki verði búið
að skipa nýjan skólameistara fyrir
haustið þá gegni einhver annar starf
starfinu fyrir hann, til dæmis aðstoðarskólameistari, þar til nýr verður ráðinn. Skólasetning verður 17. ágúst
næstkomandi.
Fyrirhuguð sameining Fjölbrautaskólans við Ármúla og Tækniskólans
hefur sætt mikilli gagnrýni starfs-

Endurupptökunefnd lömuð fram í september vegna klúðurs á Alþingi
STJÓRNMÁL „Ég veit ekki alveg hvar

svartipétur liggur en það er alveg
ljóst að þetta gleymdist,“ segir Björn
L. Bergsson, formaður endurupptökunefndar sem er óstarfhæf þar
til Alþingi kemur saman á ný um
miðjan september næstkomandi.
Skipan nefndarmanns í endur-

upptökunefnd rann út 16. maí í
vor en Alþingi láðist að skipa nýjan
nefndarmann í stað hans fyrir þingrof.
Eftir miðnætti á lokadegi Alþingis
samþykkti Alþingi hins vegar tilnefningu Hauks Arnar Birgissonar í
nefndina og er hann skráður nefnd-

armaður á heimasíðu Alþingis. Það
er hins vegar misskilningur því
endurupptökunefnd bað um tímabundna skipan Hauks Arnar til
að bregðast við vanhæfi Ásgerðar
Ragnarsdóttur í þremur málum fyrir
nefndinni.
Endurupptökunefnd, sem metur

manna fyrrnefnds skóla. Engar upplýsingar fengust um framvindu sameiningarinnar þegar Fréttablaðið
spurði eftir þeim í gær.
Linda Rós gagnrýnir framkomu
ráðuneytisins gagnvart starfsfólki
og nemendum FÁ.
„Skólinn er með mjög blandað
kerfi og marga nemendur sem þola
illa óvissu. Svo er náttúrlega kennarastéttin og starfsfólk fyrir utan
kennara. Það er komið núna að
mánaðamótum júní og júlí og þau
vita ekkert hvað verður,“ segir Linda
Rós. – jhh

Fréttablaðið í dag

beiðnir um endurupptöku dómsmála, hefur verið óstarfhæf frá
16. maí og allt stefnir því í að hún
afgreiði engin mál í fjóra mánuði
eða þar til Alþingi kemur saman að
nýju 12. september. Björn segir að
nú þegar bíði um tíu mál afgreiðslu
hjá nefndinni. – snæ / sjá síðu 6

SPORT Stóru handboltaliðin
vilja krækja í Atla Ævar. 10
LIFIÐ Veitingastaðurinn Gló
verður opnaður í Kaupmannahöfn í vikunni. 22
PLÚS 1 SÉRBLAÐ ● FÓLK
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Tafir á Sæbraut

Veður

Róleg suðvestanátt í dag. Skýjað
vestan til á landinu og lítilsháttar
skúrir öðru hverju. Öllu léttara yfir
austanverðu landinu, en skúrir á
stöku stað síðdegis. Hiti 8 til 17 stig,
hlýjast á Austurlandi. SJÁ SÍÐU 16

Fá merki leiðbeina um umferð við
Jökulsárlón. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skipstjórinn
neitar ábyrgð

SAMFÉLAG „Ákærði krefst sýknu af
öllum ákæruliðum og telur að slysið
megi ekki rekja til atvika sem hann
ber ábyrgð á,“ segir Áslaug Gunnlaugsdóttir, verjandi unga mannsins
sem ákærður er fyrir manndráp af
gáleysi þegar hann bakkaði hjólabát
við Jökulsárlón á kanadíska konu
sem lést. Málið var þingfest í gær í
Héraðsdómi Austurlands.
Maðurinn, sem fæddur er árið
1993, er ákærður fyrir manndráp af
gáleysi og í ákærunni er þess krafist
að hann verði dæmdur til refsingar,
sviptur ökuréttindum og greiði allan
sakarkostnað.
Áslaug var skipaður verjandi
mannsins um hádegisbilið í gær og
fékk frest til haustsins til að leggja
fram greinargerð og fer næsta
þinghald fram í haust. Hún segir
að þegar maðurinn var ráðinn til
starfa hafi hann upplýst um þau
réttindi sem hann hafði og félagið
sagði réttindin vera fullnægjandi til
að sigla hjólabátum á Jökulsárlóni
sem byggist á undanþágu frá Samgöngustofu.
Í tilkynningu frá lögmanni ferðaþjónustunnar Jökulsárlóns ferðaþjónustu ehf. kemur fram að árið
2016 gerðu aðstandendur hinnar
látnu og vátryggjandi félagsins með
sér samkomulag sem fól í sér fullnaðaruppgjör á bótum vegna slyssins. – bb

„Þetta er bara þannig gata að við megum ekki taka þennan vegarkafla á nóttunni vegna íbúabyggðarinnar,“ sagði Óskar Aðils Kemp, starfsmaður
verktakans Hlaðbæjar Colas, sem í gær vann að því að fræsa upp gamalt malbik á Sæbraut og leggja nýtt. Olli það gríðarmiklum umferðartöfum.
Óskar sagði að í dag yrði byrjað mun fyrr að fræsa en í gær eða strax klukkan fimm og síðan hæfist malbikun klukkan átta. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Vildi ekki lána
Costco stæðin
VERSLUN Costco á Íslandi óskaði í vor
eftir að fá að leigja bílastæði á lóð
sælgætisgerðarinnar Góu við Garðahraun. Helgi Vilhjálmsson í Góu
segir óljóst hvað Costco vildi gera við
bílastæðin en telur líklegt að ætlunin
hafi verið að bæta við stæðum fyrir
starfsfólk verslunarinnar sem er í um
eins kílómetra fjarlægð frá höfuðstöðvum Góu og KFC.
„Þessi verslun er komin hingað
og verslar nú ekki mikið við íslensk
fyrirtæki. Ég er svo sem ekki ósáttur
við það og vil frekar selja hinum 500
búðunum. Að sparka svona í rassgatið á okkur og sýna okkur ekki
lit og vilja svo fá bílastæðin hjá okkur. Þá
fer maður að hlæja
og spyrja: Hvar eru
sérfræðingarnir?“
segir Helgi. – hg

Helgi Vilhjálmsson í Góu

Limgerðisklippur
Mikið úrval af limgerðisklippum - með bensínmótor,
rafmótor eða fyrir 18 og 36V rafhlöður
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Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða og
Opnunartími:
Opið alla virka daga netverslun:
frá kl 8:00 - 18:00
www.thor.is
Lokað um helgar

Endurnýja reiðveg með
úrgangi í þriðja skiptið
Reiðvegur á Akureyri hefur verið í ólestri frá því hann var lagður. Í tvígang hefur
efni í veginn reynst ófullnægjandi enda fullt af glerbrotum og öðru rusli. Efni
hefur nú verið skipt út í annað sinn. Kostnaðurinn er sagður lítill fyrir bæinn.
AKUREYRI Vinna er hafin við að
skipta öðru sinni um jarðveg í glænýjum reiðvegi á Akureyri. Jarðvegur sá sem notaður var í upphafi
reyndist ófullnægjandi.
Vegurinn, sem liggur sunnan
við golfvöll bæjarins, var lagður í
vor. Snemma kom í ljós að efnið
var mengað af alls konar úrgangi.
Meðal annars mátti þar finna postulín, glerrusl og málma. Skipt var um
efnið um leið. Nýja efni reyndist
einnig ófullnægjandi.
Fundir hafa farið fram vegna
málsins allan mánuðinn og botn
fékkst í það fyrir helgi í kjölfar þess
að hestur fékk nagla í hófbotn. Niðurstaðan varð sú að skipta þurfti um
jarðveg öðru sinni.
„Við höfðum bent á hættuna á að
þetta gæti gerst allan mánuðinn.
Því miður þá fór þetta svona,“ segir
Sigfús Helgason, framkvæmdastjóri
hestamannafélagsins Léttis á Akureyri.
Sigfús segir að knapar og fulltrúar
Léttis hafi gert athugasemdir við
veginn strax í upphafi. Reynt var að
finna ódýrustu leiðina til að tækla
vandann.
„Við höfum verið í mjög góðu
samstarfi við umhverfis- og mannvirkjaráð. Það sáu allir strax að
eitthvað þurfti að gera en það voru
skiptar skoðanir um hvaða leið
væri best. Við settum velferð knapa
og hrossa ofar peningunum,“ segir
Sigfús.
Líkt og áður segir var vegurinn
glænýr en hann var tekinn í notkun
í lok maí. Ingibjörg Isaksen, formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs, segir að það hafi verið mikil
vonbrigði þegar það uppgötvaðist

Glerbrot og naglar voru í nýjum reiðvegi á Akureyri. FRÉTTABLAÐIÐ/SVEINN

hvernig efni fékkst í seinna skiptið.
„Þetta var efni sem við fengum og
hafði farið í meðhöndlun og átti að
uppfylla alla staðla. Við töldum að
það væri í lagi en annað kom í ljós,“
segir Ingibjörg.
Meðal annarra möguleika sem
kannaðir voru var að gá hvort unnt
væri að ná ruslinu burt með því að
fara með öflugan segul yfir veginn.

Þar sem segullinn var bilaður var
ekki unnt að nota hann. Því var
ákveðið að fjarlægja efnið.
„Við fengum efnið án kostnaðar
og borguðum aðeins fyrir flutninginn á því. Kostnaðurinn felst í
vinnunni við að fjarlægja það og að
finna efni sem uppfyllir þær kröfur
sem gerðar eru til reiðvega,“ segir
Ingibjörg. johannoli@frettabladid.is

E N N E M M / S Í A / N M 8 2 6 0 6 N i s* Viðmiðunartölur
s a n M i c r a A l mframleiðanda
e n n 5 x 3 8 j úum
n í eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

KOMDU OG
REYNSLUAKTU
NÝJUM NISSAN MICRA
KYNNTU ÞÉR RÍKULEGAN BÚNAÐ
Staðalbúnaður í TEKNA er m.a. BOSE hljóðkerfi, 17" álfelgur, lykillaust
aðgengi, bakkmyndavél með fjarlægðarskynjurum, regnskynjari á
rúðuþurrkum, Nissan Connect 7" litaskjár, sjálfvirk hækkun/lækkun
á aðalljósum, akreinavari, blindhornaviðvörun, nálgunarvari með
neyðarhemlun og fjarlægðarskynjun og margt fleira.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

VERÐ FRÁ: 2.090.000 KR.

AKGREINAVIÐVÖRUN
OG LEIÐRÉTTING

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

HUGVITSSAMLEG
NEYÐARHEMLUN

ELDSNEYTISNOTKUN FRÁ:
DÍSIL 3,2 L/100 KM.*
BENSÍN 4,4 L/100 KM.*

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Sérfræðingar vilja miklar breytingar á sjúkraflugi og fjölga þyrlum
HEILBRIGÐISMÁL Sérfræðingar leggja
til miklar breytingar á fyrirkomulagi
sjúkraflugs á landinu í nýrri skýrslu
sem kynnt hefur verið Óttari Proppé
heilbrigðisráðherra.
Í skýrslunni segir að til að hægt sé
að ná til allra landsmanna með 30
mínútna flugtíma þurfi 3-4 starfsstöðvar fyrir þyrlur. Skýrsluhöfundur,
sem er formaður fagráðs sjúkraflutninga, telur að nota ætti bæði stórar
björgunarþyrlur, eins og nú eru not
notaðar, og minni sjúkraþyrlur.

Mega ekki sjá
bréf Björgólfs
VIÐSKIPTI Úrskurðarnefnd um upplýsingamál hefur staðfest synjun
Þjóðskjalasafnsins á beiðni erlendra
vátryggjenda um aðgang að gögnum
tengdum gamla Landsbankanum.
Þeir fá þó minnisblað Fjármálaeftirlitsins frá nóvember 2008 um hvernig bankinn „tengdi saman áhættur“.

Björgólfur
jör
jörgólfur
Guðmundsson,
fyrrum stjórnarformaður Landsbankans

Landsbankinn krefur vátryggjendurna um greiðslu úr stjórnendatryggingu. Þeir segjast hins
vegar ekki hafa verið upplýstir um
misferli og margvísleg brot af hálfu
bankans og starfsmanna hans. Vildu
þeir ýmis gögn frá Þjóðskjalasafni,
þar á meðal bréf lögmanns Björgólfs Guðmundssonar, fyrrverandi
stjórnarformanns bankans, til rannsóknarnefndar Alþingis í janúar
2010, bréfaskipti bankans og FME
árið 2007 og minnisblöð starfsmanna eftirlitsins. – kij

Lögregla skoðar
glæfraaksturinn
LÖGREGLUMÁL Sveinn Kristján
Rúnarsson, yfirlögregluþjónn á
Hvolsvelli, segir lögregluna munu
rannsaka háskaakstur rútu frá
Kynnisferðum á Suðurlandsvegi í
fyrradag.
Einar Magnús Magnússon, sérfræðingur hjá Samgöngustofu, líkir
framferði ökumannsins við banatilræði. „Hann getur sætt ákæru um
manndráp af gáleysi.“
Kristján Daníelsson, framkvæmdastjóri Kynnisferða, segir
við Vísi að akstur ökumannsins sé
engan veginn ásættanlegur og að
hart verði tekið á málinu. - jkj

„Samblandað kerfi sem myndi nýta
kosti stóru björgunarþyrlanna annars
vegar og líka einfaldari þyrla myndi
virka vel,“ segir Viðar Magnússon,
læknir og skýrsluhöfundur. Horfa
verði á punkta eins og viðbragðstíma
og samsetningu áhafnar.
„Í dag nýtir Landhelgisgæslan sína
starfsmenn og þjálfar þá upp sem
sjúkraflutningamenn. En ég teldi
eðlilegt að læknirinn á þyrlunni starf
starfaði með bráðatækni eða hjúkrunarfræðingi sem hefði meiri reynslu af

myndi hver starfsstöð kosta í um
6-700 milljónir króna í rekstri á ári.
„Ef við myndum hafa tvær björgunarþyrlur sem Landhelgisgæslan
myndi reka hvort sem er þá myndi
viðbótarkostnaður nema einni til
tveimur sjúkraþyrlum og myndi nema
á bilinu frá 600 milljónum og allt upp í
1,5 milljarða,“ segir Viðar. Það myndi
vega á móti kostnaði að sjúkrabílarnir
yrðu keyrðir styttri vegalengdir og
þar með myndi ákveðinn kostnaður
sparast. – jhh

Stjórn Kadeco á Ásbrú í Reykjanesbæ vill upplýsingar um fjárfestingar félags í eigu framkvæmdastjórans
á svæðinu. Félög tengd viðskiptafélaga hans hafa keypt þrjár fasteignir á Ásbrú fyrir alls 150 milljónir
króna. Kjartan Þór segir að viðskiptin hafi átt sér stað áður en félagið Airport City var stofnað í fyrra.
VIÐSKIPTI Stjórn Þróunarfélags
Keflavíkurflugvallar, Kadeco, mun í
dag funda með Kjartani Þór Eiríkssyni, framkvæmdastjóra félagsins,
og óska eftir upplýsingum um fjárfestingar félags í helmingseigu hans
í fasteignum á Ásbrú í Reykjanesbæ.
Félög í eigu eða tengd viðskiptafélaga Kjartans hafa keypt þrjár fast
fasteignir af Kadeco fyrir alls 150 milljónir króna.
Sigurður Kári Kristjánsson,
stjórnarformaður Kadeco, sem er
alfarið í eigu íslenska ríkisins, segir
að fjárfestingar einkahlutafélagsins
Airport City á Ásbrú hafi fyrst komið
til umræðu á stjórnarfundi fyrripart
maí en málinu hafi þá verið frestað
þangað til í dag. Kjartan á helmingshlut í Airport City sem hefur að hans
sögn fjárfest í fasteignum sem voru
áður í eigu Eignarhaldsfélagsins AV
ehf. (EAV), sem keypti árið 2003 alls
40 prósenta hlut ríkisins í Íslenskum
aðalverktökum (ÍAV).
„Ég hafði áður upplýst stjórnarformann um þessi mál áður en kom að
þeim fundi. Það eru engir hagsmunaárekstrar og umfangið sambærilegt
því að borgarstjórinn í
Reykjavík eigi fasteign
innan borgarmarka,“
segir Kjartan.
Airport City var
stofnað í nóvember
í fyrra af Kjartani og
fjárfestinum Sverri
Sverrissyni. Fréttavefurinn sudurnes.
net hefur fjallað um
félagið og greint frá
því að Kjartan sé framkvæmdastjóri þess og að það

PIPAR\TBWA • SÍA

Íþróttagleraugu með og án styrkleika.

FJÖRÐUR
S: 555 4789

Viðar Magnússon,
læknir og skýrsluhöfundur

því að sinna heilbrigðisþjónustu,“
segir Viðar.
Skoða þurfi hvar þyrlurnar eru staðsettar. „Ég sæi fyrir mér að ein lítil og
létt sjúkraþyrla sinnti suðvesturhorninu enda er það svæði þar sem veður
eru hagstæð og undirlendið ekki eins
erfitt og Vestfirðir og Austfirðir.“
Hins vegar þurfi að vera þyrlur á
norðvesturhorninu og norðausturhorni.
Viðar segir að ef litið sé til Norðurlanda, sem reka sambærilegar þyrlur,

Viðskipti framkvæmdastjórans
rædd á stjórnarfundi Kadeco

Bættu árangurinn!

MJÓDDIN
S:587 2123

Ég sæi fyrir mér að
ein lítil og létt
sjúkraþyrla sinnti suðvesturhorninu.

Gleraugnaverslunin þín

Það er
mikilvægt
að skoða
tímalínuna
í þessu en
þetta gerist
allt áður en
við stofnum
til einhverra
viðskipta
saman.
Kjartan Þór
Eiríksson,
framkvæmdastjóri Kadeco
Kjartan Þór Eiríksson segir ráðningarsamning sinn ekki banna honum að eiga félög. MYND/KADECO

hafi ekki átt í viðskiptum við Kadeco.
Stjórn Kadeco, sem tók við fast
fasteignum á gamla varnarliðssvæðinu
við brottför hersins í október 2006,
samþykkti í ársbyrjun 2016 55
milljóna króna kauptilboð Sverris
Sverrissonar hf. í
Skógarbraut 945,
um 550 fermetra
skrifstofuhúsnæði
á Ásbrú. Sverrir er
einnig hluthafi
í félaginu G604
ehf. sem keypti
Kadeco var stofnað
er ríkið tók við
eignum varnarliðsins á Ásbrú.

fjölbýlishúsið Grænásbraut 604606 á 60 milljónir. Um er að ræða
1.600 fermetra eign sem var afhent
í febrúar síðastliðnum en tilboðið
barst að sögn Kjartans í ársbyrjun
2016. Félag Sverris gerði þá einnig
tilboð í fasteignina Keilisbraut 755,
sem Kadeco samþykkti, en Reykjanesbær nýtti í kjölfarið forkaupsrétt. Að lokum keypti Fasteignafélagið Þórshamar Funatröð 3 á 35
milljónir í árslok 2015. Sverrir var þá
stjórnarformaður félagsins en iðnaðarhúsnæðið telur 1.300 fermetra
og var skömmu síðar selt Bílaleigu
Akureyrar.
„Það er mikilvægt að skoða tímalínuna í þessu en þetta gerist allt
áður en við stofnum til einhverra

viðskipta saman. Við áttum engin
tengsl fyrir þann tíma og hann
[Sverrir] á hæstu boð í þessar eignir
á þessum tíma og þetta eru eignir
sem höfðu verið til sölu lengi og
stóðu öllum til boða,“ segir Kjartan.
„Það er ekkert í mínum ráðningarsamningi sem bannar mér að eiga
slík félög en um leið og þessi mál eru
komin í þann farveg að við erum að
kaupa þessar eignir þá upplýsi ég
um það þegar er útséð með að við
erum að kaupa þær,“ segir Kjartan
og svarar aðspurður að hann hafi
greint stjórnarformanni Kadeco frá
fjárfestingum Airport City á Ásbrú í
byrjun sumars eða um hálfu ári eftir
að félagið var stofnað.
haraldur@frettabladid.is

Ný ríkisstjórn ósanngjörn í garð Wales
BRETLAND Samkomulag Íhaldsflokksins á Bretlandi við hinn
norðurírska Lýðræðislega sambandsflokk (DUP) um að styðja
minnihlutastjórn fyrrnefnda
flokksins er afar ósanngjarnt í garð
annarra þjóða Bretlands. Þetta sagði
Carwyn Jones, forsætisráðherra
velsku heimastjórnarinnar, í gær.
DUP fær enga ráðherra í nýju
ríkisstjórninni og er ekki um samsteypustjórn að ræða. Hins vegar
verður milljarði punda, andvirði
rúmlega 130 milljarða króna, varið
í uppbyggingu á Norður-Írlandi á
næstu tveimur árum. Önnur ríki
muni ekki endilega fá álíka upphæðir.
„Þetta samkomulag drepur allar
hugmyndir um sanngirni í garð
þjóða og svæða Bretlands,“ sagði
Jones í gær. Velska heimastjórnin
hefur áður krafist sanngjarnra fjárveitinga.
BBC hefur eftir heimildarmanni

Theresa May
hefur myndað
minnihlutastjórn með
stuðningi DUP.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

sínum innan ríkisstjórnar Theresu
May forsætisráðherra að Wales hafi
hins vegar fengið ívið meira fjármagn en gæti talist sanngjarnt.
Fjárveitingar til heimastjórna á
Bretlandi fylgja hinni svokölluðu
Barnett-formúlu. Í gær sagði tals-

maður Jones að ef þeirri formúlu
yrði fylgt myndi Wales fá 1,67
milljarða punda til viðbótar. Samkvæmt heimildum BBC mun samkomulagið líklega ekki hafa áhrif á
formúluna og því verði ekki af aukafjárveitingum til Wales. – þea

peugeotisland.is

PEUGEOT 308
GÆÐIN HEILL A ÞIG STRA X

KOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT Í DAG

VER Ð FR Á:

2.750.000

kr.
Eyðsla frá 3,2 l/100 | CO2 losun frá 84 g/km

MARGVERÐLAUNAÐUR
Gæði Peugeot 308 heilla þig strax. Nútímaleg hönnun hans og útlit fangar athygli þína og við nánari kynni
fellur maður kylliflatur fyrir smáatriðunum og notagildinu. Stílhrein og djörf útlitseinkennin, skilvirku
vélarnar og framúrskarandi tæknin gera hann að bíl sem uppfyllir allar kröfur þínar og væntingar.
Upplifðu hinn margverðlaunaða Peugeot 308 og þú munt sannfærast um gæði hans.

PEUGEOT 308

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Peugeot_308_heillar_5x38_20170620_END.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16
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Án skilningarvita

BÍLALAND BÝÐUR BÍLA Á FRÁBÆRUM
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU
ÞÉR GÓÐAN BÍL FRÁ BÍLALANDI

www.bilaland.is
Rnr. 370539

Rnr. 330887

LR Discovery Sport HSE
Nýskr. 08/16, ekinn 7 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

Range Rover Evoque SE
Nýskr. 02/17, ekinn 1 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 7.80 þús. kr.

VERÐ 7.390 þús. kr.

NISSAN Qashqai Acenta 2WD
Nýskr. 02/17, ekinn 6 þ.km,
dísil, beinskiptur.

Range Rover Evoque HSE
Nýskr. 02/16, ekinn 11 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 2.990 þús. kr.

VERÐ 8.190 þús. kr.

Rnr. 152816

Rnr. 284355

VW Passat Alltrack
Nýskr. 01/16, ekinn 42 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

MERCEDES-BENZ GLS 350
Nýskr. 11/16, ekinn 12 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 5.490 þús. kr.

VERÐ 13.990 þús. kr.

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.
Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

NM82815 Bílaland Almenn 2x38 27júní

Rnr. 370580

ENNEMM / SÍA /

Rnr. 144164

Ungur maður á Austurvelli upplifir pyntingaraðferð sem felst í að lokað er á öll skynfæri. Sá pyntaði er látinn
óafskiptur tímunum saman. Íslandsdeild Amnesty International stóð fyrir viðburðinum. Þar gafst fólki færi
á að upplifa pyntingaraðferðir á borð við þessa og „waterboarding“ á eigin skinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Klúður á Alþingi lamar
endurupptökunefnd
Alþingi láðist að tilnefna nýjan nefndarmann í endurupptökunefnd fyrir þingrof. Skipun nefndarmanns rann út 16. maí síðastliðinn og nefndin er óstarfhæf.
Um tíu mál bíða nú þegar afgreiðslu þar til Alþingi kemur saman aftur í haust.
STJÓRNMÁL Endurupptökunefnd
er óstarfhæf þar til Alþingi kemur
saman á ný um miðjan september
næstkomandi. Skipan nefndarmanns
í endurupptökunefnd rann út 16. maí
síðastliðinn en Alþingi gleymdi að
skipa nýjan nefndarmann í stað hans
fyrir þingrof.
„Það gerist ekkert fyrr en Alþingi
finnur út úr þessu. Ég veit ekki alveg
hvar svartipétur liggur en það er alveg
ljóst að þetta gleymdist,“ segir Björn
L. Bergsson, formaður endurupptökunefndar.
Eftir miðnætti á lokadegi Alþingis
samþykkti Alþingi hins vegar tilnefningu Hauks Arnar Birgissonar í nefndina og er hann skráður nefndarmaður
á heimasíðu Alþingis. Það er hins
vegar misskilningur. Endurupptökunefnd bað Alþingi um að samþykkja
tímabundna skipan Hauks Arnar í

Björn L. Bergsson,
formaður endurupptökunefndar

nefndina, fyrst í janúar og síðar í mars,
til að bregðast við vanhæfi Ásgerðar
Ragnarsdóttur í þremur málum sem
fyrir endurupptökunefnd komu.
Alþingi tók þá beiðni nefndarinnar
hins vegar ekki fyrir fyrr en á lokadegi
þings. Í tillögunni kemur þó skýrt
fram að Haukur sé skipaður tímabundið í stað Ásgerðar en sú samþykkt gengur þvert á þá staðreynd
að tími Ásgerðar í nefndinni var
liðinn og því ekki hægt að skipa í stað
hennar. Aldrei stóð til að Haukur yrði
fullgildur nefndarmaður.
Björn segir ekki ljóst hver hefði átt

að passa upp á nýja skipan í nefndina
en Alþingi tilnefnir einn nefndarmann af þremur í nefndina og dómsmálaráðuneytið skipar hina. Ekki
fengust skýr svör frá Alþingi og ráðuneytinu við vinnslu fréttarinnar um
hvar ábyrgðin liggur.
„Við erum búin að koma því á
framfæri við ráðuneytið að við
þessar aðstæður er nefndin ekki fullmönnuð og því beint til ráðuneytisins að hlutast til um að Alþingi kjósi
nefndarmann við fyrsta tækifæri,“
segir Björn.
Samkvæmt vef Alþingis kemur þing
saman aftur 12. september. Endurupptökunefnd hefur hins vegar verið
óstarfhæf frá 16. maí og allt stefnir
því í að hún afgreiði engin mál í fjóra
mánuði. Björn segir að nú þegar bíði
um tíu mál afgreiðslu hjá nefndinni. –
snaeros@frettabladid.is

STEINVARI
EINVARI

Útimálning

fyrir íslenskt veðurfar
Steinvari er öflug varnarlína gegn íslensku veðri, afrakstur þrotlausra
rannsókna og þróunar í áratugi. Láttu sérfræðinga okkar aðstoða þig
í valinu á útimálningu.

Steinvari – íslensk varnarlína í útimálningu

Útsölustaðir Málningar: BYKO, Kópavogi • BYKO, Granda • BAUHAUS • Vélsmiðja Árna Jónssonar, Hellissandi • Málningarbúðin, Ísafirði
Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO, Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði • BYKO, Reyðarfirði
ORMSSON VÍK, Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað • BYKO, Selfossi • Miðstöðin, Vestmannaeyjum • BYKO, Keflavík • N1 verslun, Grindavík

ÍSLENSKA / SIA.IS / MAL 83333 02/17

- sérfræðingar í útimálningu -
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Halldór

A

Þorbjörn
Þórðarson

thorbjorn@frettabladid.is

Þetta er eins
og að sleppa
því að spenna
á sig bílbelti
og lenda svo
viljandi í bílslysi, fullkomlega meðvitaður um hvað
hafi gerst.

lþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur að íslensk
stjórnvöld ættu að setja það í algjöran forgang að efla eftirlit með bankakerfinu. Sjóðurinn hefur áréttað þriggja ára gamla gagnrýni sína um að Fjármálaeftirlitið (FME) sé
bitlaus stofnun og skorti sjálfstæði.
Þetta kemur fram í úttekt sjóðsins á stöðu og horfum
í íslensku efnahagslífi sem birtist 22. júní síðastliðinn.
Þar er jafnframt gefið sterklega í skyn að FME ráði ekki
við stór og viðamikil verkefni eins og athugun á kaupum
erlendra vogunarsjóða á þriðjungshlut í Arion banka
sem sé prófsteinn fyrir stofnunina. Eru þessi tilteknu viðskipti með bréf í Arion banka nefnd á nokkrum stöðum
í úttektinni.
Í haust verða níu ár frá banka- og gjaldeyrishruninu.
Orsakir hrunsins voru samspil margra þátta. Bankarnir
stækkuðu langt fram úr hófi með lántökum erlendis í
skjóli góðs lánshæfis íslenska ríkisins. Árið 2008 voru
efnahagsreikningar þeirra orðnir tólf sinnum landsframleiðsla Íslands sem var algjört einsdæmi í heiminum á
þeim tíma. Þá voru bankarnir allt of áhættusæknir og
lánuðu of háar fjárhæðir til eigenda sinna og fárra aðila
sem tengdir voru innbyrðis. Efnahags- og rekstrarreikningar bankanna voru falsaðir til að gefa betri mynd af
stöðu þeirra en hún raunverulega var. Þetta gátu þeir gert
í skjóli vottorðs frá stórum erlendum endurskoðunarfyrirtækjum. Samhliða þessu brást svo opinbert eftirlit
með bankakerfinu.
FME var alltof fámenn stofnun fyrir hrunið. Starfsmannaveltan var mikil og starfsmönnum fjölgaði ekki
samhliða aukinni ábyrgð og nýjum verkefnum. Starfsmönnum FME var líka mætt af fullri hörku í bönkunum
sem réðu til sín her sérfræðinga til að verjast öllum
athugasemdum og fyrirspurnum stofnunarinnar. Fyrrverandi stjórnandi hjá FME lýsti þessu í smáatriðum í
viðtali við Morgunblaðið 8. janúar 2009. Þá er þetta allt
rakið í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis frá 12. apríl
2010.
FME var stórkostlega vanrækt stofnun á sama tíma
og bankabólan blés út af fullum krafti. Þess vegna eru
athugasemdir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins núna árið
2017 svo óþægileg lesning. Hugtakið déjà vu er notað
á alþjóðavísu til að lýsa þeirri upplifun að hafa orðið
fyrir atburði áður eða séð stað áður án þess að kunna
skýringu á því. Vandamálið við notkun déjà vu um þá
atburði sem gerast fyrir augunum á okkur núna er auðvitað að við getum fullkomlega útskýrt að við séum að
endurtaka sömu mistökin þegar kemur að eftirliti með
bankakerfinu. Þetta er ekki eins og að fljóta sofandi að
feigðarósi. Þetta er eins og að sleppa því að spenna á sig
bílbelti og lenda svo viljandi í bílslysi, fullkomlega meðvitaður um hvað hafi gerst.
Það er merkilegt í ljósi þeirra lærdóma sem Íslendingar telja sig hafa dregið af bankahruninu að ekki hefur
enn verið farið í nauðsynlega endurskoðun á lögum um
opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi í þeim tilgangi
að efla FME. Samt hefur forstjóri FME kallað eftir slíku í
nokkur ár. Það er kannski kominn tími fyrir ráðamenn
til að hlusta á forstjóra stofnunarinnar.

UP!LAGÐUR

Nýr up! frá aðeins

1.790.000 kr.
Við látum framtíðina rætast.

Frá degi til dags
Dómur Gísla
Eitt þekktasta pólitíska hneyksli
sögunnar varð árið 2013 þegar
aðstoðarmaður þáverandi
innanríkisráðherra lét fjölmiðlum í té upplýsingar um
mann sem hafði sótt um hæli
hér á landi. Upplýsingar um
að maðurinn væri grunaður
um mansal. Ríkissaksóknari
tók málið af fullri alvöru og lét
fara fram lögreglurannsókn.
Aðstoðarmaðurinn, Gísli Freyr
Valdórsson, sætti síðan lögreglurannsókn og var dæmdur
í skilorðsbundið átta mánaða
fangelsi. Varla þarf að fjölyrða
um þau óþægindi sem slík málaferli geta valdið einstaklingum.
Lekinn úr þingnefndinni
Gísli Freyr var dæmdur á grundvelli 136. greinar almennra
hegningarlaga þar sem segir að
opinber starfsmaður megi sæta
fangelsi allt að þremur árum
ef hann segir frá einhverju sem
leynt eigi að fara. Á dögunum
birti fréttamiðillinn Kjarninn
persónuupplýsingar sem
umsækjendur um dómaraembætti höfðu sent innanríkisráðuneytinu. Upplýsingarnar höfðu
verið afhentar þingmönnum
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar með því skilyrði að þær
væru trúnaðarmál. Þótt síðara
lekamálið verði að sjálfsögðu
ekki lagt að jöfnu við mál Gísla
vekur áhugaleysi ríkissaksóknara á því óneitanlega spurningar. jonhakon@frettabladid.is

Lengjum fæðingarorlofið

F
Elín Björg
Jónsdóttir
formaður BSRB

Sé ráðherra
alvara þegar
hann talar
um mikilvægi
fæðingarorlofskerfisins
fyrir jafnrétti
á vinnumarkaði mun hann
þegar í stað
hefja vinnu
við að breyta
lögum.

élags- og jafnréttismálaráðherra verður tíðrætt um það hlutverk fæðingarorlofskerfisins
að stuðla að jafnrétti. Það er vissulega eitt af
meginmarkmiðunum en vandinn er að þessu markmiði höfum við ekki náð. Raunar höfum við færst
fjær markmiðinu á undanförnum árum og lítið bólar
á raunverulegum breytingum á kerfinu sem BSRB og
fleiri hafa kallað eftir lengi.
Niðurskurður í kjölfar hrunsins stórskaðaði
fæðingarorlofskerfið og ekki hefur verið bætt þar
úr nema að litlum hluta. Ráðherra hefur nú boðað
hækkun hámarksgreiðslna í 600 þúsund krónur á
mánuði. Sú hækkun er vissulega mikilvægt skref. En
hún er bara eitt lítið skref af þeim mörgu sem stíga
verður til að kerfið skili í raun því mikilvæga hlutverki að stuðla að jafnrétti á vinnumarkaði.
Mikilvægt er að lengja orlofið í 12 mánuði. Þá
þarf einnig að tryggja börnum dagvistunarúrræði
strax þegar orlofi lýkur. Rannsóknir sýna að mæður
taka ekki bara lengra orlof en feður, þær axla einnig
frekar ábyrgð á því að brúa bilið frá fæðingarorlofi
þar til barnið kemst í dagvistun eða á leikskóla. Þær
eru því að jafnaði mun lengur frá vinnu en feður sem
hefur neikvæð áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaði.
Það er ekki nóg að tryggja að feður taki eitthvert
fæðingarorlof. Eftir nær tveggja áratuga reynslu af
fæðingarorlofskerfinu er ljóst að næstu skref verða
að vera þau að tryggja feðrum sömu möguleika og
mæðrum til sex mánaða fæðingarorlofs.
Einnig þarf að tryggja að þeir sem lægst hafa launin geti tekið fullt fæðingarorlof. Það má gera með því
að tekjur allt að 300 þúsund krónum skerðist ekki í
fæðingarorlofi.
Ef þetta hljómar kunnuglega er það trúlega vegna
þess að þessar tillögur komu fram í skýrslu sem
starfshópur ráðherra skilaði snemma árs í fyrra.
Sé ráðherra alvara þegar hann talar um mikilvægi
fæðingarorlofskerfisins fyrir jafnrétti á vinnumarkaði mun hann þegar í stað hefja vinnu við að breyta
lögum í samræmi við tillögur starfshópsins. Það er
ekki eftir neinu að bíða.
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Gula spjaldið á lofti
Jón Helgi
Björnsson
formaður
Landssambands
veiðifélaga

Þ

E N N E M M / SÍ A / N M 8 25 19 Rena u l t Ka ngoo a l men n 5 x 20 j ú n í

að er fagnaðarefni fyrir alla
unnendur íslenskrar náttúru að
Úrskurðarnefnd umhverfis- og
auðlindamála hefur nú fellt úr gildi
starfsleyfi Umhverfisstofnunar fyrir
eldi regnboga í Ísafjarðardjúpi. Fyrir
liggja áform um að breyta starfsleyfinu til eldis á regnboga í laxeldi. Ekki
verður séð að haldið verði áfram með
áform um sjókvíaeldi í innanverðu
Ísafjarðardjúpi eftir úrskurð nefndarinnar. Þá er það ekki rétt hjá forsvarsmönnum eldisiðnaðarins að einungis sé um gagnrýni á vinnubrögð
og verkferla að ræða. Úrskurðurinn
fjallar einnig um mikilvæg efnisatriði en svona hljóðar hann varðandi
fjarlægðarmörk eldisins frá ánum í
Djúpinu.
„Loks athugist að veiðitala er skilgreind sem tala veiddra fiska skv. 58.
tl. 3. gr. laga nr. 61/2006 um lax- og
silungsveiði. Skilgreining á því að
veiddum fiski sé sleppt eða áhrif
þess á veiðitölur koma ekki fram í
þeim lögum, en eðli máls samkvæmt
telst sá fiskur veiddur sem sleppt er.
Í viðbrögðum Umhverfisstofnunar
við athugasemd vegna fjarlægðar
fyrirhugaðs eldis frá ósum laxveiðiáa
kemur fram að samkvæmt nánar tilgreindum heimildum sé samanlögð
veiði tveggja tilgreindra laxveiðiáa

Íslenska krónan:
Blessun eða bölvun?

503 fiskar að meðaltali síðastliðin 10
ár. Þar sem veiðimenn sleppi a.m.k.
0-160 fiskum á ári í hvorri á fyrir sig
sé meðalfjöldinn hins vegar undir 500
fiskum síðastliðin 10 ár. Verður ekki
séð að þessi staðhæfing sé rökrétt
miðað við gefnar forsendur. Eins og
hér háttar er það álit úrskurðarnefndarinnar, að gættum þeim markmiðum
laga nr. 71/2008 um fiskeldi að vernda
beri villta nytjastofna, og að í því sambandi skuli m.a. gæta fjarlægðar eldisstöðva frá veiðiám, að miða skuli við
samtölu veiddra laxa úr þeim ám sem
sameiginlegan ós hafa fremur en tölu
veiddra laxa úr hverri á fyrir sig.“

Þarna sannast enn að sjaldan
bregst Matvælastofnun þegar
ganga þarf erinda fiskeldisins. Með úrskurði Úrskurðarnefndarinnar er þessari
fráleitu túlkun snúið við og
náttúran látin njóta vafans.
Úrskurðarnefndin hefur í
það minnsta sýnt leyfisveitendum gula spjaldið.

Nýtt starfsleyfi ómögulegt
Það er því ómögulegt að nýtt starfsleyfi geti tekið gildi að fengnum
þessum úrskurði. Hér þurfa því leyfisveitendur að staldra við og átta sig
á því að ákvæði laganna eru sett til
verndar villtum stofnum fyrir áhrifum
eldis sem þessa, og úrskurðurinn skýr
skilaboð um að engan afslátt má veita
með staðhæfingum sem afbaka orðalag laga eða reglugerða.
Það vakti furðu Landssambands
veiðifélaga að Umhverfisstofnun
skyldi færa niður fjölda veiddra laxa
vegna þess að hluta veiðinnar var
sleppt aftur, þegar gefið var út starfsleyfi fyrir starfseminni. Landssambandið undraðist það að Umhverfisstofnun tók ekki málstað umhverfisins
og veitti þessum viðkvæmu laxastofnum í Djúpinu þá vernd sem löggjafinn
mælir fyrir um. En í stefnu Umhverfisstofnunar stendur: „Við verndum lífríki og jarðminjar fyrir komandi kynslóðir.“ Túlkun stofnunarinnar á hvað

telst veiði er tæplega samrýmanleg
stefnu hennar. Þessa túlkun kærði
Landssamband veiðifélaga og er
alfarið tekið undir kæruna í úrskurði
Úrskurðarnefndarinnar.
En hvers vegna fór Umhverfisstofnun þá fram með þessa túlkun? Það
kemur fram í tilkynningu stofnunarinnar en þar segir: „Ljóst er að ábending úrskurðarnefndarinnar varðandi
hvaða regla gildi um fjarlægðarmörk
byggir á veiðihagsmunum fremur en
lífrænu álagi. Umhverfisstofnun leitaði
leiðbeininga Matvælastofnunar þegar
tekin var afstaða til þessa atriðis til að
gæta samræmis við lög um fiskeldi.“
Þarna sannast enn að sjaldan
bregst Matvælastofnun þegar ganga
þarf erinda fiskeldisins. Með úrskurði
Úrskurðarnefndarinnar er þessari fráleitu túlkun snúið við og náttúran látin
njóta vafans. Úrskurðarnefndin hefur í
það minnsta sýnt leyfisveitendum gula
spjaldið.

Guðjón Jensson
leiðsögumaður

U

ndanfarin misseri hefur
íslenska krónan styrkst mjög
mikið og er að nálgast gengi
sitt fyrir hrun. Á meðan hefur verðlag á vörum og þjónustu til erlendra
ferðamanna rokið upp úr öllum
skynsamlegum mörkum. Nú er svo
komið að einfalt sjoppufæði hér á
landi er farið að nálgast verðlag á
þokkalegri máltíð með drykkjum
t.d. í Þýskalandi. Þetta nær ekki
nokkurri átt og er ýmsum aðilum
innan ferðaþjónustunnar til vansa.
Svona gengur ekki til lengdar!
Íslensk stjórnvöld virðast hafa
mjög takmarkaðan skilning á að
fyrirtæki sem eru annað hvort
í ferðamannabransanum eða
útflutningi geta ekki til lengdar
staðið undir því að útgjöld fari
vaxandi í íslenskum krónum en
tekjurnar í evrum eða öðrum gjaldmiðli dragast saman.
Aldrei gengur til lengdar að hafa
tekjur og útgjöld í sitt hvorum
gjaldmiðlinum.
Hvað þarf að gera? Svo virðist
sem íslenska ríkisstjórnin hafi enga
stefnu í þessum málum aðra en að
gera sem allra minnst. Að þessu

TIL AFGREIÐSLU STRAX

RENAULT KANGOO

leyti er hún höll undir „laissezfaire“ stefnuna þ.e. að leyfa markaðinum alfarið að ráða.
Með því að halda dauðahaldi í
íslensku krónuna eru það þá spákaupmennirnir sem í raun ráða
og hafa pólitíkusana í vasanum
meira og minna. Þeir vilja hafa
alla möguleika opna til að skara
að sinni köku. Á meðan vex vandi
ferðaþjónustunnar og útflutningsfyrirtækja.
Nú eru stærstu fyrirtæki landsins
með ársuppgjör sín og reikninga í
evrum eða öðrum gjaldmiðlum.
Tekjurnar dragast saman með
síhækkandi krónu og á meðan
eykst þrýstingur á að hækka allan
innlendan kostnað. Hvernig er
unnt að finna rökrétta leið út úr
vandanum þó svo það yrði þvert
á sjónarmið íslenskra stjórnvalda?
Hvernig væri að þau fyrirtæki
sem hafa tekjur sínar í erlendum
gjaldmiðlum, miði samninga sína
eftirleiðis gagnvart viðsemjendum
sínum að þeir fari fram í evrum
eða þeim gjaldmiðli sem þeim er
hagfelldast? Viðskiptasamningar
og kjarasamningar ættu að geta
hljóðað upp á annan gjaldmiðil en
íslenska krónu þegar svo stendur
á. Íslenska krónan er einn minnsti
gjaldmiðill heims og ætti fremur að
vera safngripur en gjaldmiðill.
Viðskiptafrelsi er alltaf það sem
verður ofan á. Þröngsýn ríkisstjórn
sem vill einblína á skammtíma
sjónarmið á ekki að lifa lengi.

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL
Verð: 2.088.000 kr. án vsk.

Renault atvinnubílar hafa slegið í gegn með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði
og úrvali sparneytinna bensín- og dísilvéla. Komdu og reynsluaktu nýjum Kangoo
og láttu sölumenn okkar gera þér tilboð í nýjan Renault atvinnubíl.

2.590.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

www.renault.is
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

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

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri
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Víkingur frá Reykjavík vann nafnaslaginn gegn Ólsurum

Nýjast

Pepsi-deild karla

Víkingur R. - Víkingur Ó. 2-0
1-0 Alex Freyr Hilmarsson (50.), 2-0 Alex
Freyr Hilmarsson (84.).
Víkingar hafa ekki tapað leik síðan Logi
Ólafsson tók við liðinu.

Breiðablik - Grindavík

0-0

Grindvíkingar urðu fyrir áfalli í leiknum er
hinn sjóðheiti framherji þeirra, Andri Rúnar
Bjarnason, haltraði meiddur af velli.

Staðan
FÉLAG

Valur
Grindavík
Stjarnan
FH
Víkingur R.
KA
KR
Breiðablik
ÍBV
Fjölnir
ÍA
Víkingur Ó.

L

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

U
6
5
4
3
4
3
3
3
3
2
2
2

J

2
3
2
5
2
3
2
2
1
3
2
1

T

1
1
3
1
3
3
4
4
5
4
5
6

MÖRK
15-8
14-10
19-14
17-12
15-13
16-12
13-15
12-15
10-16
8-13
18-20
9-18

S

20
18
14
14
14
12
11
11
10
9
8
7

Í dag
Sport

17.50 KR - ÍBV

Barátta Það var ekkert gefið eftir er Víkingur frá Ólafsvík mætti Víkingi frá Reykjavík. Reykvíkingarnir höfðu betur að lokum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION
COMPANIES COURT

I CR-2016-6137 I

IN THE MATTER OF
ZURICH ASSURANCE LTD

-andIN THE MATTER OF
ROTHESAY LIFE PLC

-andIN THE MATTER OF
THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

NOTICE
NOTICE IS HEREBY GIVEN in accordance with section 114(2) of the

Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) ("FSMA'') that, on
24 May 2017, an order was made by the High Court of Justice of England
and Wales under section 111 and 112 of FSMA sanctioning a scheme
(the "Scheme") providing for the transfer of a portfolio of immediate
annuity policies and related assets and liabilities (the "Transferring
Business") carried on by Zurich Assurance Ltd (the "Transferor") to
Rothesay Life Pie (the "Transferee"). The Scheme became effective in
accordance with the said order at 00.01 am (BST) on 6 June 2017.
Where, in relation to any policy comprised in the business transferred
pursuant to the Scheme, the State of the commitment is an EEA State
other than the United Kingdom (as such terms are defined for the
purposes of FSMA) and the policyholder has the right to cancel the
policy under the law of the EEA State concerned, then that right may
be exercised during the period of 21 days following the date of
publication of this notice (or, where applicable, during such longer
period as may be allowed under the law of the EEA State concerned).
If any policyholder intends to cancel their policy as outlined above they
should contact the Chief Operations Officer at the postal or email
address or telephone number below as soon as possible.
Dated: 27 June 2017
Rothesay Life Pie
Project Mull Annuity Transfer
Level 25, The Leadenhall Building, Leadenhall Street,
London EC3V 4AB
Ref: Project Mull Annuity Transfer
Email: partVllenquiries@rothesaylife.com
Phone: +44101 207 770 5300

Lið í efri hlutanum haft
samband við Atla Ævar
Handboltamaðurinn Atli Ævar Ingólfsson er á leið heim vegna fjölskylduaðstæðna. Hann er spenntur fyrir deildinni hér heima sem verður mjög sterk
eftir heimkomu margra öflugra leikmanna. Ræddi við uppeldisfélag sitt.
HANDBOLTI Handboltamaðurinn
Atli Ævar Ingólfsson er nánast örugglega á heimleið eftir fimm ára dvöl í
atvinnumennsku í Danmörku og Svíþjóð en samningur hans hjá sænska
liðinu Sävehof er útrunninn.
„Það er ekki 100 prósent búið að
negla það að ég komi heim en það
er ansi líklegt. Það lítur út fyrir að við
séum á heimleið og því er ég að skoða
hvað er í boði,“ segir Atli Ævar sem
vildi ekki halda áfram hjá Sävehof
en möguleikar voru þó á borðinu í
atvinnumennskunni.
„Ég átti fund með íþróttastjóranum
í byrjun janúar og þar kom í ljós strax
að við værum ekki að fara að ná
samningum. Við vorum ekki alveg á
sömu blaðsíðu með samningsatriði
þannig að það gekk ekki upp og þá
fór ég að leita annað. Það var áhugi
bæði í Skandinavíu og utan hennar
en að öllum líkindum er ég að koma
heim,“ segir Atli.

Málið flæktist
Atli er ekki nema 29 ára og hefur verið
úti síðan hann hjálpaði HK að vinna
sinn fyrsta og eina Íslandsmeistaratitil árið 2012. Eins og hann segir voru
möguleikar í stöðunni að halda áfram
atvinnumennskunni erlendis en það
er annað sem er að kalla hann heim.
„Það komu upp ákveðnar fjölskylduaðstæður sem eru að ýta mér
heim. Það flæktist bara allt saman
þegar þetta kom upp. Núna er ég bara
að ganga frá ýmsum lausum endum
hérna úti eftir smá flakk með landsliðinu áður en ég kem heim í frí,“
segir Atli Ævar sem hefur nú þegar
rætt við sum af betri liðunum í Olísdeildinni.

„Það eru tvö til þrjú lið sem eru
búin að hafa meira samband en
önnur lið. Það eru þau sem ég er að
skoða núna. Þetta eru lið í efri hlutanum sem við erum að tala um.“

Akureyri væri spennandi
Atli Ævar er Akureyringur og höfðu
borist fréttir þess efnis að Akureyri
Handboltafélag sem er Þór í dag
væri búið að hafa samband við Atla.
„Það hefði verið rosalega gaman
að fara til Akureyrar ef þeir væru í
efstu deild. Það hefði klárlega verið
kostur en það er erfitt að fara niður
í 1. deildina núna. Ég er ekkert að
gera lítið úr 1. deildinni en maður
þarf aðeins að hugsa um sjálfan
sig og halda sér í bestu deildinni.
Ég er samt búinn að tala við Sverre
og hann veit stöðuna á mér,“ segir
Atli Ævar sem kveðst spenntur fyrir
Olís-deildinni sem verður gríðarlega sterk á næsta ári.
„Þetta verður alveg geggjuð deild.
Það er fullt af flottum leikmönnum
að hrúgast heim. Þetta lítur alveg
rosalega vel út. Deildin fær bara
spark í rassgatið með svona meðbyr.
Ég vona að þetta verði bara gaman.
Fyrst það eru allar líkur á að ég sé
að koma heim er bara gaman að
umhverfið sem maður kemur heim
í sé svona flott,“ segir Atli Ævar.
Geir veit hvað ég get
Þrátt fyrir að hafa verið að spila með
góðum liðum í Svíþjóð undanfarin
ár hafa landsleikir Atla Ævars verið
af skornum skammti. Hann var kallaður inn á æfingamótið í Noregi fyrr
í þessum mánuði og aftur á æfingar
eftir tapið á móti Tékklandi en fékk

Það hefði verið
rosalega gaman að
fara til Akureyrar ef þeir
væru í efstu deild.
Atli Ævar Ingólfsson

svo ekki tækifæri í leiknum á móti
Úkraínu.
Atli Ævar hefur þurft að horfa á
til dæmis Eyjamanninn Kára Kristján Kristjánsson halda sér fyrir
utan hópinn en hann hefur fengið
nokkra gagnrýni fyrir frammistöðu
sína með landsliðinu. Geir Sveinsson viðurkenndi svo í viðtali við
Fréttablaðið að Kári hefði verið í
landsliðinu í síðustu leikjum vegna
þess að hann er svo sterkur utan
vallar. Var þetta ekkert högg fyrir
Atla Ævar?
„Það auðvitað hægt að fara í fýlu
yfir hinu og þessu en ég er ekkert að
pæla of mikið í þessu þó að ýmislegt fljúgi nú í gegnum hausinn á
manni,“ segir Atli Ævar pollrólegur.
„Ég fékk boð til Noregs þar sem
mér gekk mjög vel og svo fékk ég
tvær æfingar fyrir Úkraínuleikinn til
að sýna hvað ég hef upp á að bjóða.
Ég er bara ánægður með að Geir veit
núna nákvæmlega hvað hann hefur
í höndunum með mig. Það er gott
fyrir hann að vita ef hann vill velja
mig aftur,“ segir Atli Ævar Ingólfsson. tomas@365.is

EKKI BARA GÆÐI
SMÍÐABUXUR

ÖRYGGISSKÓR

REGNSETT

FISKAUGA Í KAUPBÆTI

Kauptu 1999 buxur
og fáðu 180°
víðlinsu á símann í
kaupbæti.

13.900

9.900

m/vsk

Fullt verð 21.985

Fullt verð 14.816

JAKKI

25.900

m/vsk

15.900

FLANNELSKYRTA

6.900

m/vsk

Fullt verð 19.900

BUXUR

ÖRYGGISGLERAUGU

m/vsk

m/vsk

Fullt verð 9.900

VINNUBUXUR

PÓLÓBOLUR Í KAUPBÆTI
14.900

m/vsk

Fullt verð 22.050

HNJÁPÚÐAR

1.590

m/vsk

Fullt verð 2.964

490

Kauptu 1459/7159
buxur og fáðu
pólóbol í kaupbæti
m/vsk

Fullt verð 782

JAKKI

19.900

13.900
m/vsk

Verð frá

Fullt verð 27.566t

www.sindri.is I sími 567 6000
Skútuvogi 1, Reykjavík
Smiðjuvegi 1 grá gata, Kópavogi

m/vsk
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Elskulegur sonur okkar,
bróðir, mágur og frændi,

Birgir Árnason

Höfðabakka 1, Reykjavík,
sem lést þriðjudaginn 20. júní, verður
jarðsunginn frá Hjallakirkju
í Kópavogi föstudaginn 30. júní kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir, en þeim
sem vilja minnast hans er bent á meðferðarheimilið
Hlaðgerðarkot-Samhjálp.
Inga Hrönn Pétursdóttir
Árni Erlendsson
Árný Árnadóttir
Bjarni Sæmundsson
Svanlaug Árnadóttir
Greg Bianchi
Arnar Daði Bjarnason og Elvar Árni Bjarnason

Íslensk ættarnöfn bönnuð með nýjum mannanafnalögum
Í dag eru 92 ár liðin frá því að bann
gegn nýjum ættarnöfnum tók gildi.
Bannið gildir enn þann dag í dag.
Árið 1915 fóru í gegnum Alþingi lög
sem heimiluðu upptöku nýrra ættarnafna gegn greiðslu tveggja króna
skrásetningargjalds. Alls voru gefin út
270 leyfisbréf til upptöku ættarnafna.
Ekki voru allir sáttir við fyrirkomulagið og átta árum síðar var lagt fram
frumvarp sem bannaði ættarnöfn. Þá
komu einnig fram hugmyndir um að
skattleggja þá sérstaklega sem báru
ættarnöfn.
Frumvarpið gekk svo langt að
banna ættarnöfn og að þau erfðust
áfram. Þeim var hins vegar ekki fylgt
í reynd og hélt fólk áfram að nota sín

Guðni Thorlacius
Jóhannesson er í
hópi Íslendinga sem
bera ættarnöfn.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
BRINK

ættarnöfn. Óheimilt var hins vegar
að taka upp ný. Skerpt var á banninu
með lagabreytingu árið 1991 en þá

voru gömul ættarnöfn, „lögleg sem
ólögleg“, leyfð. Bannið við upptöku
nýrra nafna hélt.

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

Sigurjón Hannesson
fv. skipherra,

Klapparhlíð 5, Mosfellsbæ,
andaðist á Landspítalanum
laugardaginn 24. júní. Jarðarförin auglýst síðar.
Maggý Björg Jónsdóttir
Jóhann Sigurjónsson
Ásta Hilmarsdóttir
Ólafur G. Sigurjónsson
Lilja Guðbjartsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Útför föður okkar,

Ásgeirs H. Höskuldssonar
fer fram frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 29. júní kl. 15.00.
Aðstandendur.

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

Sveinn M. Friðvinsson
Sauðármýri 3, Sauðárkróki,

lést á Heilbrigðisstofnuninni
á Sauðárkróki 25. júní síðastliðinn.
Útförin verður auglýst síðar.
Ingibjörg Jósafatsdóttir
synir, tengdadætur, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Bróðir okkar og frændi,

Aðalsteinn Björgvin
Jóhannsson
Hrísalundi 8f, Akureyri,

lést 19. júní.
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju
föstudaginn 30. júní kl. 13.30.
Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hans er bent á Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri,
reikn. 0565-26-10321, kt. 640216-0500.
Sigrún Jóhannsdóttir
Snjólaug Jóhannsdóttir
Áslaug Jóhannsdóttir
Bryndís Jóhannsdóttir
og frændsystkini.

Sigrún Einarsdóttir
Dalbraut 14, Reykjavík,

sem lést 18. júní, verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni í Reykjavík fimmtudaginn
29. júní kl. 13. Jarðsett verður
í Hólavallakirkjugarði.
Eiríkur S. Ormsson
Einar Hjaltason
Birna Sigurðardóttir
Anna Þórhildur Salvarsdóttir Pétur Hermannsson
Gunnar Salvarsson
Ragnheiður Eygló
Guðmundsdóttir
Sigurður Þór Salvarsson
Guðrún Alda Harðardóttir
barnabörn og langömmubörn.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Vilhjálmur Árnason

járnsmiður, áður til heimilis að
Sóleyjarima 3,
lést á hjúkrunarheimilinu Eir
fimmtudaginn 22. júní.
Helga Vilhjálmsdóttir
Sigurjón Gunnarsson
Gunnar Snorri Valdimarsson
Vilhjálmur Þór Sigurjónsson
Gunnar Ásgeir Sigurjónsson
Stefán Sigurjónsson
og fjölskyldur.

Elke Tulinius

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri
aðfaranótt 22. júní. Útförin fer fram í
kyrrþey. Blóm og kransar vinsamlegast
afþökkuð. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Hollvinasamtök
Sjúkrahússins á Akureyri.
Guðmundur Þ. Tulinius
Markús og Antje, Paul Jóhann og Anna Carla
Tómas og Kristina, Arne Fritz og Edda Finn
Kristófer
Ingrid og Jens Reupke

Bjarni Eiríksson
lögmaður

verður jarðsunginn frá Neskirkju
fimmtudaginn 29. júní klukkan 13.00.
Brynja Bjarnadóttir
Lára V. Albertsdóttir
Eiríkur Bjarnason
Auðun Eiríksson

Mona Hitterdal

Guðmundur Baldvinsson,
umsjón útfara

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undirbúnings og framkvæmd útfarar
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og
umhyggju að leiðarljósi
og af faglegum metnaði.

Útfararstofa kirkjugarðanna
Vesturhlíð 2 Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Steinunn Ragnheiður
Árnadóttir
Ránargötu 25,
Akureyri,

sem lést 20. júní, verður jarðsungin
frá Akureyrarkirkju fimmtudaginn 29. júní kl. 13.30.
Jóhanna Maríanna Antonsdóttir
Ingibjörg Antonsdóttir
Þórarinn Arinbjarnarson
Ragnheiður Antonsdóttir
Árni Freyr Antonsson
Dóra Margrét Ólafsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Stefanía Bergmann

Hrafnistu, Reykjanesbæ,
áður Skólavegi 14, Keflavík,
lést þann 21. júní.
Útför fer fram frá Keflavíkurkirkju
fimmtudaginn 29. júní kl. 13.00.
Hulda Matthíasdóttir
Magnús Björgvinsson
Stefán B. Matthíasson
Ingunn Ingimundardóttir
Ingólfur H. Matthíasson
Sóley Birgisdóttir
Magnús B. Matthíasson
Mekkín Bjarnadóttir
Guðlaug B. Matthíasdóttir Birgir Þór Runólfsson
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.
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Heilsa

Anna Margrét Ólafsdóttir kennir útijóga á
Reykjanesi sem hefur
verið mjög vinsælt.
heilsa ➛8

Ekki spretthlaup
heldur lífsstíll
.

3 6 5.is

Átakið Sigra sjálfa mig snýst um breyttan
lífsstíl til lífstíðar hjá Höllu Cramer. Hún
stofnaði samnefnda Facebook-síðu fyrr í
þessum mánuði og ætlar að vinna í líkamlegri og andlegri heilsu sinni. ➛2

„Hreyfing getur
svo sannarlega
hjálpað til við
þunglyndi og
andlegu hliðina.
Þetta er lífsstíll
fyrir lífstíð og
ég tek þetta á
mínum hraða
enda er þetta
ekki spretthlaup,“ segir
Halla Cramer.
MYNDIR/STEFÁN
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Flestir meta andlega heilsu góða
Undanfarin þrjú ár hefur Embætti
landlæknis vaktað nokkra helstu
áhrifaþætti heilbrigðis. Markmiðið
er að fylgjast með heilsuhegðun
og líðan Íslendinga. Greint var frá
helstu niðurstöðum í Talnabrunni
embættisins sem nýverið kom út
á netinu.
Eitt af því sem var kannað var
andleg heilsa. Tæplega þrír af
hverjum fjórum Íslendingum
(72%) meta andlega heilsu sína
góða eða mjög góða árið 2016 og
lækkar hlutfallið úr 79% frá árinu
2014 en engin breyting er frá árinu
2015.
Fleiri konur en karlar meta
andlega heilsu sína góða og fleiri í
eldri hópum en þeim yngri. Tveir
af hverjum þremur yngri en 25 ára
meta andlega heilsu sína góða eða
mjög góða en 81% þeirra sem eru
55 ára og eldri.

Einnig var spurt um streitu.
Rúmlega einn af hverjum fimm
(22%) fullorðnum finnur oft eða
mjög oft fyrir mikilli streitu í
daglegu lífi árið 2016 og lækkar
hlutfallið úr 28% frá árinu á undan.
Rúmur þriðjungur (36%) finnur
sjaldan eða aldrei fyrir mikilli
streitu.
Fleiri konur en karlar greina
frá mikilli streitu og yngri aldurshópar greina frá meiri streitu en
þeir eldri. Tæpur þriðjungur fólks
á aldrinum 18 til 44 ára segist oft
eða mjög oft upplifa mikla streitu
í daglegu lífi en aðeins 11% þeirra
sem eru 55 ára og eldri.
Gallup framkvæmdi könnunina
fyrir Embætti landlæknis. Úrtakið
var 8.000 einstaklingar af öllu
landinu, 18 ára og eldri, sem valdir
voru af handahófi úr viðhorfshópi
Gallup og úr þjóðskrá.

Er í lagi að geyma smjör á borðinu?
Smjör er ómissandi þáttur í matargerð, bakstur og sem viðbit. Hins
vegar getur verið erfitt að eiga
við það þegar það er nýkomið úr
ísskápnum enda afar hart. Því hafa
margir brugðið á það ráð að geyma
smjör við stofuhita, til að halda því
mjúku. En eru meiri líkur á að það
skemmist þannig?
Smjör er vissulega mjólkurafurð
og því er margt sem mælir með
kælingu en hins vegar er fituinnihald smjörs mjög hátt, yfir 80%, og
skemmist því mun síður en aðrar
mjólkurvörur, sér í lagi ef það er
að auki saltað. Fitan, saltið og lítið
magn vatns gerir bakteríum erfitt
fyrir að fjölga sér.
Því ætti að vera í lagi að geyma
saltað smjör við stofuhita í einhvern tíma, en ekki er mælt með
slíku fyrir ósaltað smjör eða hrært
smjör.
Þó er mælt með því að geyma
smjör ekki of lengi við stofuhita
þar sem fitan getur þránað. Til

lengri tíma er því betra að geyma
það í kæli.
Gott ráð er að taka lítinn hluta
af smjörinu sem á að nota næstu
daga eða viku, en geyma afganginn
í kæli. Þá er einnig mikilvægt að
geyma smjörið við réttar aðstæður.
Til dæmis þarf að verja smjörið
fyrir birtu og geyma það því í
skyggðu íláti. Ílátið þarf að vera
loftþétt. Einnig þarf að geyma
smjörið í skugga og ekki nálægt
hitagjöfum á borð við ofna. Helst
ætti hitinn í herberginu ekki að
fara yfir 21-25 gráður.
Heimild: authoritynutrition.com

„Þetta er allt á réttri leið og mér líður betur í dag og ég er jákvæðari,“ segir Halla Cramer sem heldur úti Sigra sjálfa mig.

Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

H

alla Cramer stofnaði
Facebook-síðuna Sigra sjálfa
mig um miðjan júnímánuð
en þar heldur hún utan um samnefnt átak sitt sem gengur út á að
vinna í bæði líkamlegri og andlegri
heilsu sinni. Á síðunni birtir hún
m.a. upplýsingar um næstu áskoranir sínar, ýmsar gagnlegar heilsutengdar upplýsingar og margt
fleira sem tengist heilsuferðalagi
hennar eins og hún kallar það.
Eftir að hafa gengið í gengum
mikla erfiðleika undanfarin ár
ákvað hún að snúa við blaðinu
og taka sjálfa sig rækilega gegn.
„Ég hef verið kvíða- og þunglyndissjúklingur frá því ég var ung
stelpa auk þess sem ég hef gengið
í gegnum margt undanfarin ár, t.d.
lést faðir minn, John Josep Cramer,
af slysförum árið 2006. Það áfall
tók sinn toll og næstu ár voru mér
mjög erfið.“

Að sigra sjálfan sig

Hún segist fyrir vikið hafa fitnað
mikið og leitað sér huggunar í mat
og sælgæti án þess að hafa hreyft
sig neitt. „Ég fór á Reykjalund árið
2013 þar sem ég dvaldi á offitusviðinu. Þar kom ég mér af stað
og er ég afar þakklát fyrir þá hjálp
sem ég fékk þar, bæði á líkamlega
og andlega sviðinu. Markmið mitt

Ég kom alveg
uppgefin í mark en
þetta var samt það besta
sem ég hafði gert fyrir
sjálfa mig. Enda öskraði
ég af gleði þegar ég kom í
markið.
er að vera hraust, líða vel með
sjálfa mig og vera ánægð með lífið
og tilveruna. Þetta er allt á réttri
leið og mér líður betur í dag og
er jákvæðari. Hreyfing getur svo
sannarlega hjálpað til við þunglyndi og andlegu hliðina. Þetta er
lífsstíll fyrir lífstíð og ég tek þetta
á mínum hraða enda er þetta ekki
spretthlaup.“
Hún segir að upphaf átaksins
megi rekja til þríþrautarkeppni
sem Ungmennafélag Njarðvíkur
hélt í ágúst 2015. „Ég var á Herbalife á þessum tíma og dugleg að
mæta í ræktina. Þar var verið að
ræða þessa þríþrautarkeppni enda
ætluðu margir að taka þátt. Sjálf
var ég ekki tilbúin á þessum tíma
en eftir því sem fleiri bættust í
hópinn langaði mig meira að taka
þátt. Þegar ég hóf að ræða það var
mér strax bent á að þessi keppni
snýst ekki um að sigra aðra heldur
fyrst og fremst að sigra sjálfan sig
og hafa gaman af um leið.“
Hún ákvað að kýla á þetta og
skráði sig til leiks. „Þar synti ég 400

metra, hjólaði fimm kílómetra og
hljóp tvo kílómetra. Ég hafði ekki
hjólað síðan ég var krakki en fékk
lánað hjól og hjálm. Þríþrautin
var erfið og ég skokkaði og gekk
síðustu tvo kílómetrana. Ég kom
alveg uppgefin í mark en þetta var
samt það besta sem ég hafði gert
fyrir sjálfan mig. Enda öskraði ég
af gleði þegar ég kom í markið og
uppgötvaði að ég get miklu meira
en ég geri mér grein fyrir.“

Ýmislegt fram undan

Næsta stóra áskorun Höllu er
að ganga Reykjanesbrautina frá
álverinu í Straumsvík að InnriNjarðvíkurkirkju þann 19. júlí. „Sú
ganga er til minningar um frænda
minn, Kristófer Örn Árnason, sem
lést á afmælisdaginn sinn þennan
dag 2014, þá aðeins 18 ára gamall.
Um leið ætla ég að safna áheitum
til styrktar Pieta Ísland sjálfsvígsforvarnarsamtökunum en þau
stefna á að opna húsnæði fyrir
árslok 2017. Þar verður m.a. boðið
upp á ókeypis viðtöl við sérfræðinga ætluð fólki í sjálfsvígshugleiðingum og aðstandendum þess.
Nánari upplýsingar um átakið má
finna á Facebook síðunni og um
leið hvernig hægt er að styrkja
mig.“
Eftir gönguna verður næsta stóra
áskorunin að sigra Esjuna í fyrsta
sinn segir hún. „Þangað stefni ég í
ágúst og svo tekur næsta áskorun
við sem ég mun birta á Facebook
síðunni.“
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Hefur birtan áhrif á svefninn?
Lunamino er náttúrulegt svefnbætiefni sem hefur hjálpað þúsundum Íslendinga með svefn.
Það inniheldur amínósýruna L-tryptófan sem er byggingarefni svefnhormónsins melatóníns.

Þ

að kannast eflaust margir við
hversu erfitt það er að sofa
þegar sól hækkar á lofti og
birtutíminn fer að lengjast. Það
er ekkert að því að vakna fyrr á
morgnana en við verðum þó öll
að fá nægilegan svefn. Rannsóknir
sýna að röskun á svefni eykur álag
á líkamann á svipaðan máta og
kvíði eða streita og má því segja að
hann sé undirstaðan að almennu
heilbrigði og vellíðan.

Lunamino
hefur rósandi
og slakandi
áhrif. Hjálpar
fólki að sofna
auk þess sem
nætursvefninn
verður betri og
samfelldari.

Hugum vel að
svefnaðstæðum

Um það bil þriðjungi mannsævinnar er varið í svefn. Gott er að
koma sér upp rútínu fyrir svefninn
sem miðar að því að við slökum á
og gleymum aðeins amstri dagsins.
Mikilvægt er að það sé ávallt ferskt
og gott loft í svefnherberginu og
gott er að draga eins og hægt er úr
rafmagnstækjanotkun ásamt því
að sleppa alveg notkun á tölvum,
iPad og símum rétt áður en farið
er að sofa. Bæði getur rafsegulsviðið kringum tækin haft áhrif og
svo er talið að bláu geislarnir frá
skjánum leiði til minni framleiðslu
af svefnhormóninu melatóníni í
heilakönglinum og geti því spillt
nætursvefninum. Fáum okkur
frekar góða bók að lesa, hlustum
á róandi tónlist eða stundum einhvers konar slökun eða íhugun
frekar en að hafa sjónvarpið í gangi
yfir rúminu. Gætum þess einnig
að hafa hljótt í kringum okkur og
myrkvum herbergið vel þegar við
ætlum að fara að sofa.

Svefn og yfirþyngd

Svefn og mataræði tengjast
sterkum böndum. Best er að borða
létta máltíð á kvöldin og góð
regla er að borða ekki eftir kl. 19 á
kvöldin. Örvandi drykkjum sem
innihalda koffín og/eða sykur ætti
að sleppa alveg sem og að vera
borða sætindi og ruslfæði, því þó
svo að við sofnum eru miklar líkur
á því að við vöknum aftur þegar
blóðsykurinn nær lágmarki. Einnig hefur svefnleysi áhrif á seddu
og svengdarhormónin leptín og
ghrelin sem ásamt brenglun á
streituhormóninu kortisóli auka
löngun okkar í orkuríkan mat.

Svefnhormónið melatónín

Líkaminn okkar framleiðir svefnhormónið melatónín þegar fer
að nálgast háttatíma. Þetta á að

Lunamino getur
reynst afar hjálplegt við að komast út úr
þeim vítahring sem
svefnleysi getur valdið og
hjálpað til að við að bæta
svefninn og svefnmynstrið.
Hrönn
Hjálmarsdóttir,
heilsu- og
næringarmarkþjálfi

gerast á náttúrulegan hátt en hjá
mörgum er eitthvað sem truflar
þetta ferli, eins og t.d. það sem
talið er upp hér fyrr í greininni.
Þá eyðir fólk oft löngum tíma í að
bylta sér í rúminu og jafnvel pirrast
yfir að festa ekki svefn. Amínósýran L-tryptófan sem fyrirfinnst í
mörgum matvælum er byggingarefni melatóníns og er það einnig
eitt af innihaldsefnum Lunamino
svefnbætiefnisins.

Rannsóknir sýna að
röskun á svefni
eykur álag á líkamann á
svipaðan máta og kvíði
eða streita.

Róandi jurtir og bætiefni

Auk L-tryptófans inniheldur
Lunamino vel þekktar jurtir
sem eru þekktar fyrir róandi og
slakandi áhrif. Þessar jurtir eru
melissa sem hjálpar okkur að sofna
ásamt lindarblómi og höfrum sem
eru sérstaklega róandi. Lunamino
inniheldur einnig blöndu af B-vítamínum og magnesíum. B-vítamín
eru sérlega mikilvæg fyrir starfsemi
taugakerfisins og magnesíum er
vöðvaslakandi og getur m.a. dregið
úr fótapirringi. Þessi góða blanda
sérvalinna jurta og bætiefna ásamt

Lífrænt rauðrófuduft í hylkjum
Rauðrófur innihalda mikið af næringar- og plöntuefnum, meðal annars
járn, A-, B6- og C-vítamín, fólínsýru, magnesíum og kalíum. Að auki
innihalda þær góð, flókin kolvetni, trefjar og öflug andoxunarefni.

L-tryptófani getur hjálpað okkur
að sofna og gert nætursvefninn
betri og samfelldari.
Svefnvandamál og svefnleysi
getur þó átt sér dýpri rætur en svo
að þetta hjálpi og þá er um að gera
að leita til fagaðila sem sérhæfa sig
í þessu.
Sölustaðir: Flest apótek, heilsuhús
og heilsuhillur verslana.

LÍ
OF FRÆ
UR NT
FÆ
ÐI

„Rauðrófuhylkin hjálpuðu mér að ná
kólesterólinu niður í eðlilegt horf á
örfáum mánuðum og ég hef minnkað
lyfin við sykursýki II um helming.“
Jóhannes S. Ólafsson
útgerðarmaður og skipstjóri

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.
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Úrval heilsuvara hjá Vodafone
Í nýrri og glæsilegri verslun Vodafone sem var opnuð nýlega á Suðurlandsbraut 8 í Reykjavík má
m.a. finna gott úrval af heilsuvörum á borð við heilsuúr og sérstök heyrnartól. Verslunin var sett
upp í nánu samstarfi við Vodafone Group og er ein sú stærsta sinnar tegundar í heiminum.

S

íðasta föstudag voru nýjar
höfuðstöðvar Vodafone
opnaðar við Suðurlandsbraut 8 í Reykjavík. Á jarðhæð
byggingarinnar er ný og glæsileg
verslun en við hönnun hennar
voru þarfir viðskiptavina og
starfsmanna hafðar að leiðarljósi
og lagt upp með að aðgengi viðskiptavina að vörum og þjónustu
væri sem auðveldast og þægilegast
segir Ósk Hilmarsdóttir verkefnastjóri. „Hönnun og fyrirkomulag
verslunarinnar er unnið í nánu
samstarfi við Vodafone Group
og sett upp í samræmi við útlit
sem fjarskiptafélagið hefur unnið
fyrir verslanir sínar á heimsvísu.
Verslun okkar á Suðurlandsbraut
er sú þriðja hér á landi sem er sett
í þennan búning og ein sú stærsta
sinnar tegundar í heiminum.“
Verslunin býður m.a. upp á gott
úrval heilsuvara að sögn Óskar.
„Þar má m.a. finna breiða línu
heilsuúra og kosta þau ódýrustu
einungis 6.990 kr. Við erum stolt
af Garmin línunni okkar, í henni
má finna úr við allra hæfi og er
ein gerðin, vivofit jr., sérstaklega
hönnuð fyrir krakka. Öll eiga úrin
það sameiginlegt að telja skrefafjölda og mæla svefninn en einnig
eru þau fáanleg með púlsmæli
og GPS móttakara. Það er hægt
að nota þau til að stjórna tónlist
í snjallsímanum, greina æfingar,
erfiðleikastig þeirra og miklu fleira.
Einnig erum við með Samsung

Fjölbreytt úrval
heilsuvara er
í boði hjá
Vodafone, m.a.
Garmin úrin vinsælu.

snjallúr og er Gear Fit úrið sérstaklega hannað fyrir heilsurækt.“

Góð þjónusta

Gott úrval heilsuvara fæst í nýrri verslun Vodafone sem er ein sú stærsta sinnar
tegundar í heiminum, segir Ósk Hilmarsdóttir verkefnastjóri. MYNDIR/STEFÁN

Sérstök heyrnartól fyrir fólk sem
vill hreyfa sig eru líka í boði og þar
nefnir Ósk helst Bose SoundSport og
Plantronics BackBeat Fit sem bæði
eru þráðlaus Bluetooth heyrnartól.
„Þau eru svita- og vatnsvarin, nett
og meðfærileg. Plantronics eru auk
þess með spöng sem fer aftur fyrir
hnakkann og veitir auka stöðugleika en Bose heyrnartólin eru með
ótrúlegan hljómburð enda er Bose
merkið þekkt fyrir mikil gæði.“
Verslunin selur líka heyrnartól
sem ná alveg yfir eyrun. „Með Bose
QC35 og JBL 700 heyrnartólunum
er hægt að stilla hversu vel þau
útiloka hávaða frá umhverfinu.
Mörgum finnst t.d. gott að útiloka
hávaðann alveg í ræktinni en ef

þau eru notuð í útihlaupum er
öruggara að geta heyrt umhverfishljóðin. Seinna í sumar fáum við
skemmtilega línu frá Adidas með
hulstrum og ólum sem koma sér
vel í hreyfingu og útiveru.“
Starfsfólk Vodafone leggur mikið
upp úr góðri þjónustu og í hvert
sinn sem nýjar vörur koma í verslanir fær starfsfólk fyrirtækisins
greinargóða kennslu á tækin. „Við
höldum námskeið eða kynningarfundi og allir fá sendar upplýsingar
um nýju vörurnar. Á vefverslun
okkar www.vodafone.is/vorur má
finna nánari upplýsingar um allar
vörur í framboði okkar.“
Nýja verslunin er til húsa á
Suðurlandsbraut 8 en við opnun
hennar var verslun Vodafone í
Ármúla 13a lokað. Verslunin er
opin milli 9 og 18 virka daga en
lokað er um helgar.

Öll hreyfing betri en engin
Sumarfríi fylgir
letilíf og fastskorðuð rútínan
brotnar upp. Inga
María Baldursdóttir íþróttafræðingur segir
mikilvægt að
halda sér við.

Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

A

ðalatriðið er að hætta ekki
að hreyfa sig og þá minni ég
á að ganga er líka hreyfing.
Í raun þarf fólk ekki að hreyfa sig
nema á um 60 prósentum af því
álagi sem það er að hreyfa sig á
venjulega, til þess að viðhalda
þeim árangri sem það hefur náð
yfir veturinn. Öll hreyfing er
betri en engin,“ segir Inga María
Baldursdóttir, íþróttafræðingur
hjá Heilsuborg, þegar hún er beðin
um ráð til þess að viðhalda líkamlegu formi í sumarfríinu þar sem
æfingarútína vetrarins brotnar
gjarnan upp.
Þó megi gera betur en rápa
milli búða og rölta í rólegheitum
í flæðarmálinu á sólarströnd.

Púlsinum þurfi að ná upp. Best
sé að skipuleggja hreyfingu inn í
sumarfríið.
„Það er gott að ákveða að gera
eitthvað en það þýðir þó ekkert að
ætla sér tvo tíma í ræktinni hvern
einasta morgun í þrjár vikur. Markmiðið verður að vera raunhæft og
jafnvel gott að hafa gulrót að stefna
að. Ekki er þó skynsamlegt að verðlauna sig með mat,“ segir Inga.
Fyrir ferðalag ætti að skoða hvað
hægt er að gera á áfangastaðnum,
er líkamsræktarstöð eða sundlaug
á staðnum sem má nýta sér? Eða
jafnvel fjall sem hægt er að ganga
á? Kannski mætti taka með sér
teygjur og lóð. Inga segir börnin
enga afsökun fyrir því að sleppa
hreyfingu í sumarfríinu.
„Það er margt hægt að gera með
krökkum á öllum aldri. Þau hafa
gaman af því að hreyfa sig með
manni og það má vel ná púlsinum
upp með því að ganga rösklega á
eftir barni sem hjólar, eða hjóla
með þeim. Virkja þau í gönguferðir
upp í fjall. Með smábörn í vagni
er hægt að fara í göngutúr, stoppa
svo á góðum stað og gera æfingar.
Á leikvelli er hægt að gera æfingar
meðan krakkarnir leika sér. Það
má nota bekki til að æfa uppstig og
dýfur, gera hnébeygjur, armbeygjur,
stíga upp á steina og skokka rösklega upp brekkur. Það er um að
gera að nýta nærumhverfið. Inni á
síðunni ganga.is er til dæmis hægt
að skoða gönguleiðir víða um land
og erfiðleikastig hverrar leiðar.“
Í fríinu slakar fólk gjarnan á
mataræðinu og þar segir Inga að

Inga María
Baldursdóttir,
íþróttafræðingur
hjá Heilsuborg.
MYND/ERNIR

mikilvægast sé að sofna ekki alveg
á verðinum heldur halda reglu.
„Mikilvægast er að halda reglu og
undirbúa sig vel. Til dæmis ef fram
undan er löng ökuferð eða flug er
mikilvægt að borða góðan morgun-

mat og hafa millibitana tilbúna svo
maður lendi ekki í þeim aðstæðum
að stoppa á leiðinni í sjoppu þar
sem ekkert fæst nema pulsa, kók og
súkkulaði. Fólk veit yfirleitt hvað er
á boðstólum á þessum stöðum og

ætti að geta haft eitthvað með sér
þó það sé kannski óþarfi að nesta
sig fyrir allar máltíðir dagsins. Í flugi
er til dæmis hægt að taka með sér
niðurskorna ávexti og taka með sér
skyr og flatkökur í bílinn.“
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Mælir heils hugar
með Bio-Kult
Kult Pro-Cyan
Bio-Kult Pro-Cyan er háþróuð þrívirk
formúla sem tryggir heilbrigða þvag
þvagrás. Guðlaug hefur lengi haft óþæg
óþægindi frá þvagfærum en er mun betri
eftir að hún fékk Bio-Kult Pro-Cyan.

M

argar konur þjást af þvagfæraóþægindum og er
algengt að það sé af völdum
E. coli-bakteríunnar. Ein af hverjum
þremur konum hefur þjáðst af þvagfæraóþægindum
fyrir 24 ára aldur
og að minnsta
kosti helmingur
allra kvenna fær
þvagfæraóþægindi einu sinni á
ævinni. Fjórðungur þeirra fær
endurteknar
sýkingar.
„Ég hef verið
með krónísk
óþægindi í
blöðrunni í rúmlega tvö ár og
hefur það valdið
mér mikilli vanlíðan og óþægindum.

Ég gat til dæmis aldrei farið í heitan
pott eða verið úti í miklu frosti því
það olli mér strax mikilli vanlíðan.
Þar sem ég stunda hestamennsku og
þarf oft að vera á ferðinni í vinnu þá
var þetta mjög óþægilegt og
hamlandi fyrir mig,“ segir
Guðlaug Jóna Matthíasdóttir.
Henni var ráðlagt
að fara á meðhöndlandi kúr í tólf mánuði en hún var ekki
alveg tilbúin til
þess. „Því ákvað
ég að prófa BioKult Pro-Cyan
þegar ég sá
umfjöllun um
það í blöðunum og
fann ég fljót
fljótlega að það
virkaði mjög

Guðlaug Jóna tekur Bio-Kult Pro-Cyan þegar hún finnur fyrir þvagfæraóþægindum. MYND/GVA

vel gegn þessum króníska vanda
mínum. Í fyrstu tók ég bara eitt hylki
á dag eða þegar ég fann að ég fékk
einkennin, en núna tek ég tvö hylki
um leið og ég finn fyrir óþægindum
og stundum nokkrum sinnum yfir
daginn þegar ég er verst. Ég finn að
Bio-Kult Pro-Cyan gerir mér gott, ég
er í betra jafnvægi, meltingin er betri
og ég er öll mun betri,“ segir Guðlaug ánægð.

Frábær virkni af Bio-Kult
Þ
egar Ragna Lóa Stefánsdóttir
kom heim frá Marokkó var
hún með slæma magakveisu
og leið illa. Hún fór til læknis sem
gaf henni lyf við kveisunni. „En
það var eins og ég næði mér ekki
alveg af magakveisunni og ákvað
því að prófa Bio-Kult Original þar
sem ég hafði heyrt svo gott af því
áður,“ segir Ragna Lóa.

Ragna Lóa
fann ótrúlega
fljótt mun á sér
eftir að hafa
tekið Bio-Kult
í nokkra daga.

Tryggir heilbrigða þvagrás

Orsakir óþæginda í þvagrás geta
verið nokkrar, meðal annars utanaðkomandi áhrif á þarmaflóruna,
breyttur lífsstíll, aukið stress, ýmsir
sjúkdómar og aukin lyfjanotkun.
Einkennin eru meðal annars tíð
þvaglát, aukin þörf fyrir þvaglát án
þess að kasta af sér þvagi, verkir við
þvaglát og óeðlileg lykt og litur á
þvaginu.

Trönuber hafa löngum verið
þekkt fyrir að virka vel sem
fyrirbyggjandi meðhöndlun gegn
þvagfærasýkingum. Trönuber
hindra að E. coli-bakterían nái
fótfestu við slímhúð þvagrásar og
skolar bakteríunni út með þvaginu. Bio-Kult Pro-Cyan inniheldur
þrívirka formúlu, sem hefur verið
vísindalega þróuð og staðfest, og á
hún að tryggja heilbrigða þvagrás.
Hylkin innihalda trönuberja-extrakt, vinveitta gerla og
A-vítamín. Hlutverk gerlanna og
A-vítamíns í Bio-Kult Pro-Cyan er
að hjálpa líkamanum að viðhalda
eðlilegu bakteríumagni í þörmum, einnig til að viðhalda eðlilegri
starfsemi í þvagrásarkerfinu.
Bio-Kult Pro-Cyan er sérstak
sérstaklega hannað fyrir barnshafandi
konur en alltaf er mælt með því
að ráðfæra sig við fagfólk áður en
inntaka hefst. Börn mega líka nota
Bio-Kult Pro-Cyan en þá er mælt
með hálfum skammti af ráðlagðri
skammtastærð fyrir fullorðna.
Vörurnar eru fáanlegar í öllum
apótekum, heilsuverslunum og
heilsuhillum stórmarkaðanna.
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare,
www.icecare.is.

Slepptu
þynnkunni

MYND/STEFÁN

Mælir með Bio-Kult

Árangurinn lét ekki á sér standa
og fann Ragna Lóa ótrúlega fljótt
mun eftir að hafa tekið Bio-Kult
í nokkra daga. „Ég hef fundið að
með aldrinum þá verð ég viðkvæmari í maganum og það er
ekki sama hvað ég borða, ég þarf
að passa betur upp á mataræðið
til að halda meltingunni í lagi.
Bio-Kult Original kemur þar
sterkt inn fyrir mig því mér finnst
að meltingin sé betri og ég finn að
það gerir mér gott,“ lýsir hún og
bætir við að það eigi sérstaklega
við þegar fólk sé undir álagi því þá
eflir Bio-Kult varnir líkamans. „Ég
mæli með Bio Kult Original, það
hefur reynst mér mjög vel.“

Gott fyrir meltinguna

Margrét Alice Birgisdóttir heilsumarkþjálfi mælir með því við viðskiptavini sína að
þeir fái meltingu
sína góða. „Mér
finnst sérstak
sérstaklega mikilvægt
að meltingarfærin starfi eins
og þau eiga að
gera. Ef bakteríuflóra líkamans
er í ójafnvægi
starfar hann ekki
eins og hann á
að gera. Bio-Kult
hefur reynst afar
vel til að bæta
starfsemi meltingarinn-

ar. Ég mæli heilshugar með BioKult, bæði Candéa með hvítlauk
K
og grape seed extract og með BioKult Original, báðar tegundir hafa
reynst mér vel,“ segir Margrét.

Bio-Kult fyrir alla

Innihald Bio-Kult Candéa-hylkj-

anna er öflug blanda af vinveittum
gerlum ásamt hvítlauk og grape
seed extract. Bio-Kult Candéahylkin virka sem vörn gegn candida-sveppasýkingu í meltingarvegi
kvenna og karla og sem vörn gegn
sveppasýkingu á viðkvæmum
svæðum hjá konum.
Bio-Kult Original er einnig öflug
blanda af vinveittum gerlum sem
styrkja þarmaflóruna.
flóruna. Bio-K
Bio-Kult
Candéa og Bio-Kult Original henta
vel fyrir alla, einnig fyrir barnshafandi konur, mjólkandi mæður
og börn. Fólk með mjólkur- og
sojaóþol má nota vörurnar.
Vörurnar eru fáanlegar í
öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.
Hægt er að nálgast frekari
pplýsingar á heimasíðu
IceCare, - www.icecare.is.

2 töflur fyrir skemmtun
2 töflur fyrir svefn
Fæst í næsta apóteki

www.icecare.is
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Furðulegar mýtur á netinu

Margar sögusagnir geta verið lífseigar á netinu. Sérfræðingar hafa reynt
að eyða slíkum mýtum en oft án árangurs. Ekki er öll vitleysan eins.
Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

M

ikið er rætt um falskar
upplýsingar og fréttir
á netinu. Auðvelt er að
nálgast alls kyns læknisráð og
heilsuupplýsingar sem eiga alls ekki
við rök að styðjast. Margir hlaupa á
eftir svona kraftaverkalausnum en
flestir sérfræðingar vara fólk við og
segja að ekki megi taka allt trúanlegt sem upp kemur á leitarsíðum.
Sænski vefmiðillinn expressen.
se spurði lyfjafræðing um nokkrar

mýtur eða kerlingabækur eins og
við köllum svona hugarburð. Svörin
voru ekki alltaf eins og fólk vill hafa
þau. Flest töfraráð eru tóm vitleysa.
Haukur Ingason, apótekari í
Garðsapóteki, var spurður hvort
fólk kæmi með furðuspurningar
um kraftaverkalausnir í apótekið
en hann kannast ekki við það hjá
sínum viðskiptavinum. „Það er
mjög sjaldgæft að við fáum einhverjar svona furðulegar fyrirspurnir,“ segir hann.
Á netinu má finna alls kyns ráð til
að verða fallegri og heilsuhraustari
á einfaldan og ódýran hátt, jafnvel
eitthvað heimagert. „Það getur

Er gott að þvo
hárið upp úr
bjór?

verið auðvelt að falla fyrir kraftaverkalausnum. Ef ráðið lítur út fyrir
að vera einum of gott til að vera satt
þá er það oft þannig,“ segir sænskur
lyfjafræðingur, Annika Svedberg, í
samtali við expressen.se.
Grænsápa í staðinn fyrir fótakrem? Að smyrja fæturna með
grænsápu og troða þeim í plastpoka yfir nótt til að gera þá mýkri
er eitt ráð sem finna má á netinu.
Sérfræðingurinn segir að það sé af
og frá að þetta sé rétt. „Grænsápa
er ekki endilega hættuleg fyrir
húðina en það eru ekki til neinar
rannsóknir sem sýna að sápa hjálpi
fólki með vandamál á fótum eins
og harða húð og sprungur. Notið
frekar mýkjandi fótakrem og
heilsusokka,“ svarar hún. „Þetta hef
ég aldrei heyrt,“ segir Haukur og
efast um virknina.
Gamalt húsráð er að þvo hárið
upp úr bjór til að fá það mjúkt og
glansandi. Bjór er ríkur af B-vítamíni. „Kannski ekki alrangt,“ segir
Annika. „Bjór inniheldur B-vítamín
sem er mjög gott fyrir hárið, gefur
því jafnvel einhvern glans. Hins
vegar eru til aðrar mjög góðar leiðir
eins og að nota vandaða hárnæringu.“
Annað einkennilegt kraftaverkaráð er sápa í rassinn. Sumir telja að
með því að stinga litlu sápustykki í
rassinn mýkist hægðirnar. Sérfræðingurinn segir það ekki rétt. „Líklegast hefur þessi sögusögn komið
vegna þess að margir telja að sápan
hafi ertandi áhrif og geti þar af
leiðandi örvað þarmana. Fólk telur
þetta ódýrara en að kaupa sérstök
lyf við hægðatregðu. Hægðalyfin

Grænsápa er ekki
endilega hættuleg
fyrir húðina en það eru
ekki til neinar rannsóknir sem sýna að sápa
hjálpi fólki með vandamál á fótum.
eru hins vegar mun betri, þau hafa
verið rannsökuð hjá viðurkenndum
rannsóknarstofum og eru örugg í
notkun,“ segir hún.
„Ég held að þetta hljóti að vera
mjög óþægilegt ráð,“ segir Haukur
og bætir við. „Allt dettur nú fólki í
hug.“
Að nota nefsprey við rauðum
augum. Getur maður notað
nefspray eins og augndropa, til
dæmis þegar augun eru rauðhlaupin?
Sérfræðingurinn segir: „Virka
efnið í sumum nefúðum eru í sama
flokki lyfja og augndropar og hafa
æðaþrengjandi áhrif. Ekki er mælt
með að nota nefúða í augun vegna
þess að þau eru mjög viðkvæm.
Það gætu verið efni í nefúðum sem
eru alls ekki góð fyrir augun,“ segir
Annika.
„Ég ætla að vona að fólk fari
ekki að spreyja nefúða í augun á
sér,“ svarar Haukur þegar hann er
spurður um þetta atriði.
Aspirín í andlitsmaska. Sú ábending hefur komið upp hjá sænskum
bloggurum að það hafi mjög góð
áhrif á húðina að útbúa slíkan

maska, hann jafni húðlit og losi fólk
við bólur. Aspirín er leyst upp í smá
vatni, nokkrir dropar síðan settir út
í jógúrt með smá hunangi. Síðan er
jógúrtinu smurt á andlitið.
„Rangt,“ segir sérfræðingurinn.
„Mörg andlitskrem innihalda fitusýrur af ýmsu tagi sem slípa húðina
og fjarlægja dauðar húðfrumur, má
þar nefna AHA sýrur og salisýlsýru.
Sennilega er það salisýlsýra sem
fólk lítur til þegar leysa á upp
aspirín í jógúrt en það er ekki sams
konar aspirín í salisýlsýru og í
verkjalyfinu.“
„Þetta hef ég heldur aldrei heyrt,“
segir Haukur.
Er hægt að nota gyllinæðarkrem
til að bjarga þreytulegu útliti? „Nei,“
segir sænski lyfjafræðingurinn.
Sumir segja að fyrirsætur beri gyllinæðarkrem í andlitið til að losna
við hrukkur og poka undir augum.
„Kremið inniheldur kortisón sem
getur verið skaðlegt fyrir augun.
Kremið má alls ekki setja í andlitið.
Ef kremið kemst í augun er hætta
á að viðkomandi fái gláku,“ segir
Annika. „Ráð sem kannski eru gefin
af góðum hug á bloggsíðum geta
verið mjög skaðleg,“ bætir hún við.
„Þetta kannast ég við. Gyllinæðarkrem var notað í eina tíð í
kringum augun. Það var krem sem
fékkst hér á landi og var æðaþrengjandi. Þetta krem fæst ekki lengur,
En það virkaði víst ágætlega,“ segir
Haukur. „Það voru ekki sterar í því
kremi. Nýju kremin eru með annars konar virkni,“ segir Haukur og
vonast til að fólk sé ekki að hlaupa
á eftir alls kyns svona vitleysu á
netinu.

allt innifalið
með öllum okkar legsteinum

NR. 116-5
VERÐ KR. 186.000

NR. 2042
VERÐ KR. 149.900

316.100

276.600

NR. 104 SHANXI BLACK
VERÐ KR. 329.420

NR. 113 PARADISO
VERÐ KR. 297.420
442.900

482.900

NR. 118 PARADISO
VERÐ KR. 313.420
462.900

NR. 2046
VERÐ KR. 270.220

NR. 2006 AURORA
VERÐ KR. 265.420

NR. 2021
VERÐ KR. 304.620

NR. 115
VERÐ KR. 369.420

408.900

402.900

451.900

532.900

NR. 129-3 SHANXI BLACK
VERÐ KR. 385.420
552.900

ÞARF AÐ ENDURNÝJA
LETRIÐ Á STEININUM?

FYR IR
EFTIR

GR ANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ
HREINSA OG ENDURMÁLA LETUR Á
LEGSTEINUM. EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM
ERU FARNIR AÐ HALLA.

Mörkinni 4,
108 Reykjavík

SÍMI 555 3888
GR ANITHOLLIN.IS

Með fyrirvara um prentvillur og uppseldar vörur.

ÖLL OKKAR VERÐ MIÐAST VIÐ
FULLBÚIN STEIN MEÐ UPPSETNINGU
AKSTURSGJALD BÆTIST VIÐ UTAN HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
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Ekkert jafnast á við útijóga

Boðið verður upp á göngu- og útijóga á Reykjanesi í sumar. Farið verður á fjöll og niður í fjöru og
gerðar jógastöður og farið í hugleiðslu. Anna Margrét Ólafsdóttir leiðir hópinn í fersku útilofti.
Vera
Einarsdóttir
vera@365.is

A

nna Margrét Ólafsdóttir og
Rannveig L. Garðarsdóttir,
eða Nanný eins og hún er
kölluð, starfa báðar á Bókasafni
Reykjanesbæjar. Anna Margrét er
jógakennari að mennt og Rannveig
leiðsögumaður. Rannveig hefur
boðið upp á Reykjanesgöngur um
langt skeið og þekkir svæðið eins og
lófann á sér. Anna Margrét smitaði
Rannveigu af jógabakteríunni sem
varð til þess að hún fór í jógakennaranám sem hún lauk nú í vor.
Þær Anna Margrét og Rannveig
kenndu saman jóganámskeið í
Ómsetrinu í Reykjanesbæ í vetur
og ákváðu að færa kennsluna út
þegar sól tók að hækka á lofti. „Ég
var með „pop up“ jóga í fyrrasumar
ásamt breskri vinkonu minni og við
ákváðum að prjóna við það,“ segir
Anna Margrét en fyrsta ferðin var
farin á Þorbjörn í byrjun júní. „Við
stoppuðum í Þjófagjá og gerðum
jóga og náttúru- og núvitundarhugleiðslu,“ lýsir Anna Margrét.
Hún segir fátt jafnast á við að anda
fersku fjallaloftinu ofan í maga.
„Náttúran er svo mögnuð. Hún

Nanný lauk
jógakennaranámi í vor.

Fyrsta ferðin var farin á Þorbjörn eða Þorbjarnarfell og
verða þær fleiri í sumar úti í náttúrunni á Reykjanesinu.

veitir kraft og ég grínast stundum
með að útijóga sé eins og að gera
jóga á sterum. Þú færð allt annað
út úr því en í lokuðum sal með
fullt af sveittu fólki.“ Í annarri ferðinni héldu þær stöllur með hópinn
að Hvalsneskirkju og gerðu jóga
á nærliggjandi hvítri strönd. „Það
var magnað og yndislegt að hlusta
á sjávarniðinn á meðan.“
Þær Anna Margrét og Nanný
stefna að því að bjóða upp á útijóga í allt sumar, um allt Reykjanes. „Við reynum að halda okkur

við miðvikudaga en högum þessu
annars eftir veðri og vindum og
bætum við og drögum úr eins og
hentar.“
Hægt er að fylgjast með
Facebook-síðunum Jóga hjá Önnu
Margréti og Reykjanesgöngur.
„Þar tökum við líka fram hentugan
búnað hverju sinni. Stundum
er nóg að hafa vatnsbrúsa en
stundum er gott að hafa jógadýnu.
Þá mælum við yfirleitt með því að
fólk sé í ull næst sér svo slái ekki að
því í hugleiðslunni.

Taktu elginn á þetta

Margnota
dömubindi
Umhverfisvæn
og heilbrigð
leið fyrir konur

Bjóðum uppá kynningar
fyrir einstaklinga og hópa

Bambus.is netverslun og verslun í Borgartúni 3
Opnunartími mánudaga og fimmtudaga kl.10-14

BCAA

einstök matvara

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bílar
Farartæki

Þjónusta
ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA
BÍL?

Nissan Patrol GR 38”. Árgerð
8/2007, ekinn aðeins 65 Þ.Km Dísel - Sjálfskiptur - Breytt 2011
- 2 eigendur frá upphafi Verð
5.990.000. Tilboð 4.990.000.- Stgr
Rnr.110506.

Netbifreiðasalan
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4400
netbifreidasalan.is

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

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

Pípulagnir
SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2012,
ekinn 129 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Tilboð. 1.940.000. Rnr.222594.

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

Húsaviðhald

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin,
110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

PÍPULAGNIR

Bílar óskast

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

TILBOÐ 990.000.-

Suzuki Swift Árgerð 3/2014 Ekinn 89
Þ.Km Bensín 5 gírar. Verð 1.390.000.
TILBOÐ 999.000.- Stgr Möguleiki á
100% láni. Rnr.110555. www.nbs.is

Búslóðaflutningar

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Audi TT Coupé Quattro. Árgerð
2015, ekinn 10 Þ.Km, Bensín 230 Hö
Sjálfskiptur. Innfluttur nýr af Heklu
Verð 8.990.000. Rnr.110499.

TOYOTA Land cruiser 200 VX. Árgerð
2008, ekinn 139 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur 5 gírar. Verð 6.150.000.
Rnr.222104.

Hjólbarðar

Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur og úðun
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698
1215
Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,Land Rover Discovery 4 S. Árgerð
4/2014, ekinn 69 Þ.Km, Dísel,
Sjálfskiptur - Leður - Loftpúðakerfi Umboðsbíll Verð 7.990.000. Tilboð
6.890.000.- Stgr Rnr.110281.

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

Bókhald
VW Golf E comfort. Leðursæti og
flottara hljómkerfi. Árgerð 2016,
ekinn 6 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur.
Tilboð 3.590.000. Rnr.211728.

RÁÐNINGAR

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

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

Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Ertu að leita
að talent?

Keypt
Selt
Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

www.talentradning.is

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

Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is
Sími: 552-1600

Nudd
TANTRA NUDD

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

Studioíbúð, fyrir 60+, Grandavegi,
Til leigu falleg, lítil, ný studió-íbúð
í Vesturbænum. Íbúðin er á 1.
hæð í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist
í forstofu, stofu(svefnherbergi),
eldhús og baðherbergi. Glæsilegt
útsýni til sjávar. Íbúðin er fyrir
60 ára eða eldri. Sameiginlegur
salur (mötuneyti) á 10. hæð og
líkamsræktaraðstaða, sauna,
heitur pottur og fl. á jarðhæð.
Verð 125.000. Nánari uppl. veitir Ragnar, s: 861
7227, eða ragnar.s@simnet.is

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Húsnæði óskast

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

Húsnæði óskast í júlí og ágúst
í Hafnarfirði, 3 svefnherbergi.
Vinsamlegast hafið samband við
Tómas í brattahlid.accounting@
gmail.com eða í s. 8472596

HÚSNÆÐI Í BOÐI.

Geymsluhúsnæði

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

HÚSNÆÐI ÓSKAST Í SUMAR Í
HAFNARFIRÐI

Húsnæði í boði

Heilsa

TIL LEIGU NÝLEGT 285 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Bílskúr
BÍLSKÚR ÓSKAST

Óska eftir bílskúr til leigu ca. 20-30
fm frá 1. júlí fyrir litla bússlóð. Uppl.
í s. 898 5187

Atvinnuhúsnæði

ATVINNUHÚSNÆÐI Í BOÐI

Síðumúli 1, rishæð, miðsvæðis
í Reykjavík Félagsheimili,
félagsaðstaða, vinnustofa, léttur
iðnaður, bókhaldsstofa eða annað
í opnu rými, 170 fm. Skiptist í dag
í tvö samliggjandi rými, 80fm.
og 70 fm. Sameiginlegt eldhús.
Snyrtilegt húsnæði, hátt til lofts.
Hagstætt verð aðeins kr. 1.650
á fm. við langtímasamning. 50
bílastæði.
Nánari uppl. veitir Ragnar, s: 861
7227, eða ragnar.s@simnet.is

333 kr
á dag*

*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Myglusveppur?

Hljóðlátar
baðviftur

Rétt loftræsting skiptir máli!

Varmaendurnýting
Loftræsting með
varmaendurnýtingu

Þurrktæki
Dregur úr loftraka

Tilboð
frá kr
44.990

Lofthreinsar

HEPA - fyrir fagmenn

íshúsið

www.viftur.is ∑ 566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur
.is
-andaðu léttar

ALLTAF

VIÐ HÖNDINA

Þú getur alltaf nálgast Fréttablaðið á þægilegan
og fljótlegan hátt. Blaðið er einnig aðgengilegt
í heild sinni á Vísi og í Fréttablaðs-appinu fyrir
snjallsíma og spjaldtölvur.

... allt sem þú þarft

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

Þriðjudagur

27. JÚNÍ 2017

ÞRAUTIR
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Róleg suðvestanátt í dag.
Skýjað vestan
til á landinu og
lítilsháttar skúrir
öðru hverju.
Öllu léttara yfir
austanverðu
landinu, en
skúrir á stöku
stað síðdegis.
Hiti 8 til 17 stig,
hlýjast á Austurlandi.

MIÐLUNGS
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Skák

Krossgáta

ÞUNG

Gunnar Björnsson

Zarkov átti leik gegn Mephisto
árið 1991.
Hvítur á leik
1. Rf6+! gxf6 2. exf6! Hf8 (2...
Be6 3. Dg4+!) 3. Df4 Kh8 4.
Dg5 Hg8 5. He8 (eða 5. Dxg8+)
1-0. Norðurlandamótið í skák
hófst í Vaxjö í Svíþjóð í gær.
Jóhann Hjartarson og Guðmundur Kjartansson tefla í
opnum flokki.
www.skak.is: Fylgst með NM.

LÁRÉTT
2. yndi
6. Í röð
8. arinn
9. bergmála
11. þófi
12. gljáun
14. kinn
16. býli
17. kvabb
18. hætta
20. tveir eins
21. ær
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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.

LÓÐRÉTT
1. hrjúf
3. hávaði
4. sársauki
5. tæki
7. lítilræði
10. temja
13. þangað til
15. sjá eftir
16. skrudda
19. ónefndur

3

4

8

10

12

11

13

14

15

16

18

17

19

20

21

Eftir Frode Øverli

Ég elzka
þig meira!

Hættu!
Ég elska
þig mest!

Elzka þig
meira en
mezt!

Ég elska
þig meira
en mest!

ER KOMINN TÍMI Á NÝTT RÚM?

Nein! Ég elzka þig
alltaf tíu þúzund
zinnum meira en þú
elzkar mich! Znippznopp-zchanpz!
Fertig arbeit!

Hah! Þarna
ztoppaði ég
ztóra munninn
þinn, ja! Hvað
zegiru nú?

Gelgjan

Þegar
maður
elskar
kafnar
maður!

Góða
nótt,
Gunther.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Uppvakninga vika
ARGH!!! 210617

(*Miðað við 12 mánaða vaxtalausan raðgreiðslusamning með 3,5% lántökugjaldi og 405 kr. greiðslugjaldi)

Pondus
Góða
Góða
nacht,
nótt,
elza, elzka Gunther,
þig!
elska
þig!

5

LÁRÉTT: 2. lyst, 6. rs, 8. stó, 9. óma, 11. il, 12. fágun,
14. vangi, 16. bæ, 17. suð, 18. ógn, 20. rr, 21. kind.
LÓÐRÉTT: 1. gróf, 3. ys, 4. stingur, 5. tól, 7. smávægi,
10. aga, 13. uns, 15. iðra, 16. bók, 19. nn.

LÉTT

Það er auðvelt að dreifa athygli þeirra

ástæður
fyrir því að

Sjáiði!
Heilar!

uppvakningar
eru geggjaðir

ERGOMOTION E40+

foreldrar

TILBOÐSVERÐ AÐEINS 24.746 kr. Á MÁNUÐI*
á meðan birgðir endast- vaxtalaust og fyrsta greiðsla í október 2017.

STAÐGREITT 282.217 kr.

H E I L S U R Ú M

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ragga vill fá mig með sér í
bíó. Geturu fylgst með Lóu í
svona tvo tíma?
Save the Children á Íslandi

Zz.. ha, já,
sjálfsagt.

Ef hún tekur út gífurlegan þroska á
meðan þú ert í burtu skal ég reyna
að muna eftir að minnast á það.

Góð tilraun, en þetta samsviskubits-skip
sigldi fyrir tveimur börnum síðan.
Það var
þess virði
að reyna.

ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR

FYLGSTU MEÐ OKKUR Á SAMFÉL AGSMIÐLUNUM
Facebook – Glamour Iceland
Instagram @glamouriceland #glamouriceland
Twitter - GlamourIceland
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Frá leikstjóranum Michael Bay





á allar myndir nema íslenskar

FRÍ

LING
ÁFYL OSI
Á G ÉI
Í HL

THE WRAP

VARIETY

EMPIRE

M

TRANSFORMERS 2D
KL. 6 - 8 - 9 - 11
TRANSFORMERS 2D VIP KL. 5 - 8 - 11
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
KL. 3 - 3:20 - 5:40 - 8
BÍLAR 3 ÍSL TAL 3D
KL. 3:40
WONDER WOMAN 2D
KL. 5 - 8 - 11
BAYWATCH
KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
PIRATES 2D
KL. 5:15
SPARK ÍSL TAL
KL. 3
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 10:20

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

ÍSL. TAL
SÝND KL. 5.30

Góða skemmtun í bíó

AF

%
50
Sýnd með
og
-íslensku
ÍÓ
B
I
PSensku tali
E
P

TRANSFORMERS 3D
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
THE MUMMY
WONDER WOMAN 2D
BAYWATCH
PIRATES 2D

KL. 10:40
KL. 5 - 7:40
KL. 5
KL. 10:30
KL. 5 - 7:50 - 10:40
KL. 5:20 - 8 - 10:30
KL. 7:50

AKUREYRI

TRANSFORMERS 3D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
WONDER WOMAN 2D
BAYWATCH

M

NU

ÐA

MI

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

P

PE

Ó-

Í
SIB

%

50

KL. 5:40
KL. 8

Hefur verið notað við
svefnvandamálum, kvíða og
depurð í yfir 2000 ár í Asíu

Hrafnhildur Ólafsdóttir starfar við
sjálboðavinnu í Rauða Kross búðinni
„Ég vil alls ekki nota lyfseðilsskyld svefnlyf og
ákvað því að prófa Magnolia. Ég tek 2 hylki
á kvöldin um klukkustund fyrir svefn og hef
ekki sofið betur í mörg ár.“

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

Fæst í apótekum, Heilsuhúsið, Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Heilsuver,
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is, Heimkaup og Iceland Engilhjalla.

Hvað? DJ Árni Kristjánsson
Hvenær? 21.00
Hvar? Kaffibarinn, Bergstaðastræti
Árni Kristjáns kveikir í kofanum,
tryllir lýðinn, gerir allt vitlaust og
fleiri klisjukenndir frasar – en það
er samt akkúrat það sem hann
mun gera, sanniði til.

balsam.is

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Sing Street
Everybody Wants Some!!
Hjartasteinn
Knight Of Cups
Heima
Lion
Embrace Of The Serpent
Ég Man Þig

17:30, 19:30
17:45
17:30
20:00
20:00
21:30
22:30
22:00

Ó-

Í
SIB

P

PE
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50

KL. 5
KL. 7:30

KEFLAVÍK

KL. 5 - 8 - 11
KL. 5:40
KL. 10:15
KL. 8

TRANSFORMERS 3D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
WONDER WOMAN 2D
BAYWATCH

M
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M
AF

KL. 10:10

KL. 5:40
KL. 10:30
KL. 8
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50

M
AF

M

NU

IÐA

KL. 5 - 8 - 11

Hvað? Ásmundur Sveinsson: List
fyrir fólkið
Hvenær? 10.00
Hvar? Ásmundarsafn, Sigtúni
Yfirlitssýning á verkum Ásmundar
Sveinssonar myndhöggvara. Á
sýningunni er sjónum beint að
öllum ferli listamannsins allt frá
tréskurðarnámi hjá Ríkharði Jónssyni og til síðustu ára listamannsins. Sýnd eru verk unnin í ýmis
efni þar á meðal verk höggvin úr
tré, steinsteypu og bronsi. Á sýningunni eru jafnframt frummyndir
þekktra verka sem stækkuð hafa
verkið og sett upp víða um land.
Hönnuður sýningarinnar er
Finnur Arnar Arnarson og er framsetning verkanna með þeim hætti
að í einstakri umgjörð Ásmundarsafns fá þau nýtt og kröftugt samhengi.

Hvað? Gulla Ólafsdóttir á Freyjujazzi
Hvenær? 12.15
Hvar? Listasafn Íslands
Gulla flytur lög eftir franska kvikmyndaskáldið Michel LeGrand.
Gulla hefur unnið við radd- og
söngþjálfun m.a. í Borgarleikhúsinu, The Voice og kennir við Tónlistarskóla FÍH. Með henni leika
Vignir Þór Stefánsson á píanó og
Leifur Gunnarsson á kontrabassa.

Hvað? DJ Maggi Legó
Hvenær? 22.00
Hvar? Prikið, Bankastræti
Maggi Legó hefur verið plötusnúður ansi lengi verður nú að
segjast og hefur vafalaust séð allt
sem hægt er að sjá í þessum bransa.
Hann þekkir líka hvern kima í
plötukassanum sínum og mun
vafalaust draga eitthvað framandi
upp úr honum í kvöld.



KL. 10:20

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Þriðjudagur

Hvað? Tusk á Kexi
Hvenær? 20.30
Hvar? Kex hostel, Skúlagötu
Á djasskvöldi Kex hostels kemur
fram spunabandið Tusk. Meðlimir
þess eru þeir Pálmi Gunnarsson
á bassa, Kjartan Valdemarsson á
hljómborð, Eðvarð Lárusson á gítar
og Birgir Baldursson á trommur.
Tusk hefur komið fram með reglulegu millibili undanfarin ár, meðal
annars á Kexi Hosteli og Iceland
Airwaves.

M

92%

KL. 5 - 8 - 11

Tónlist

OFFICINALIS
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NU

A
TIME OUT
ÐN.Y.
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NU

ÐA

MI

NÚMERUÐ SÆTI

27. JÚNÍ 2017

MAGNOLIA

0%
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AF

TOTAL FILM

KRINGLUNNI

TRANSFORMERS 3D
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
CARS 3 ENSKT TAL 2D
WONDER WOMAN 2D
BAYWATCH
PIRATES 2D

AF

hvar@frettabladid.is

SVEFNVANDI – KVÍÐI – DEPURÐ
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ÓIBÍ heima – Aðeins annar lifir
Barrátta tveggja
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L.A. TIMES

Anthony IHopkins
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%
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SÝND KL. 8, 10.20

USA TODAY

INDIEWIRE

enær

SÝND KL. 5.30










ENTERTAINMENT WEEKLY

THE SEATTLE TIMES

Mark Wahlberg

SÝND KL. 6, 9








THE PLAYLIST

á þriðjudögum í Laugarásbíó

kr.
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Ragnar Kjartansson er eins og alþjóð
veit með sýningu í blússandi gangi í
Hafnarhúsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Viðburðir
Hvað? Karókípartí
Hvenær? 21.00
Hvar? Gaukurinn, Tryggvagötu
Það er fátt skemmtilegra en að
syngja hallærislegasta 90’s lagið
sem maður man eftir fyrir framan
hóp af ókunnugum og það er einmitt það sem karókí snýst um.

Sýningar
Hvað? Louisa Matthíasdóttir: Kyrrð
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstaðir
Viðamikil yfirlitssýning á verkum
listakonunnar Louisu Matthíasdóttur (1917-2000) þar sem kærkomið tækifæri gefst til að fá
yfirsýn yfir feril listakonu sem
á einstakan hátt hefur túlkað
íslenskt landslag. Á sýningunni má
vel sjá þá breidd sem býr í verkum
hennar. Nærumhverfi hennar varð
í langflestum tilfellum efniviður
verkanna, hvort sem um var að
ræða landslag, uppstillingar eða
myndir af henni sjálfri.
Hvað? Ragnar Kjartansson: Guð, hvað
mér líður illa
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsinu
Ragnar Kjartansson heldur fyrstu
safnsýningu sína á heimavelli
eftir sigurför á erlendri grund á
undanförnum árum. Þar á meðal
eru meiriháttar yfirlitssýningar í
virtum söfnum báðum megin við
Atlantshafið.

Hvað? Kjarval – lykilverk
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstaðir
Á sýningunni gefst gott tækifæri
til að kynnast mörgum lykilverkum frá ferli listamannsins
og fá innsýn í þau meginstef sem
voru uppistaðan í lífsverki hans.
Annars vegar landið í öllum sínum
fjölbreytileika og hins vegar það
líf og þær táknmyndir sem Kjarval skynjaði í landinu, það sem
hugurinn nemur ekki síður en það
sem augað sér.
Hvað? Fjársjóður þjóðar – valin verk
úr safneign
Hvenær? 10.00
Hvar? Listasafn Íslands
Í fórum Listasafns Íslands eru á
tólfta þúsund verka af ýmsum
gerðum, frá ýmsum löndum og
ýmsum tímum. Á sýningunni
Fjársjóður þjóðar er dágott úrval
verka úr þessari safneign, sem
gefur yfirlit yfir þróun myndlistar
á Íslandi frá öndverðri nítjándu
öld til okkar daga. Sýningin dregur
fram, með aðstoð um áttatíu listaverka, fjölbreytni þeirra miðla
og stílbrigða sem einkenna þessa
stuttu en viðburðaríku sögu.
Hvað? Taugafold VII
Hvenær? 10.00
Hvar? Listasafn Íslands
Hrafnhildur Arnardóttir (f. 1969),
einnig þekkt sem Shoplifter, er
íslenskur myndlistarmaður sem
búsett er í New York. Á undanförnum fimmtán árum hefur hún
á umfangsmikinn hátt kannað
notkun og táknrænt eðli hárs,
og sjónræna og listræna möguleika þessarar líkamlegu afurðar.
Í verkum sínum fæst hún við sögu
þráhyggju mannsins gagnvart
hári og hvernig má upplifa hár
sem birtingarmynd sköpunar í
nútímamenningu, sem tekst á við
hugmyndir á mörkum þráhyggju
eða blætis.
Hvað? Eldrúnir (Pyroglyphs)
Hvenær? 10.00
Hvar? Listasafn Íslands

stærsta
útivistarmerki í heimi
Duffel töskur

Exploration buxur

Frábæru farangurstöskurnar

Vinsælu göngu- og ferðabuxurnar

sem þola allt.

fáanlegar með og án renniláss

Til í ýmsum stærðum

á skálmunum.

og litum.

Dömu/herra

frá 15.990

kr.

frá 10.990

kr.

Stormbreak 2 tjald

Aleutian svefnpoki

Létt 2 manna göngutjald.

Þægilegur og hlýr svefnpoki.

Ytra tjald: 3000 mm Polyester

Mesta kuldaþol: -24°C.

PU húðað.

Þolmörk: -7°C.

Innra tjald: Polyester.

Þyngd: 1,8 kg.

37.990 kr.

15.990 kr.

Frábært verð

TNF Hedgehoq Hike
Vinsælir, léttir og þægilegir.
Fáanlegir í Mid hæð og lágir.
GTX vatnsvörn og
Karla/kvenna

ÁRNASYNIR

19.990 kr.

KRINGLUNNI / SMÁRALIND
utilif.is
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DAGSKRÁ

KL. 19:05 alla virka daga
Fjölbreyttur frétta- og mannlífsþáttur í léttum dúr þar sem
þrautreyndir dagskrárgerðarmenn Stöðvar 2 fjalla um allt milli
himins og jarðar á léttu nótunum. Í þætti kvöldsins verða
gosminjar í Heimaey í brennidepli. Umsjónarmaður kvöldsins er
Kristján Már Unnarsson.

ÞRÆLGOTT

ÞRIÐJUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

Nýtt!

Gamanþættir sem fjalla um
mæðgurnar Carol og Katie en
það reynir á samband þeirra
þegar móðirin fær starf á
sama fjölmiðli og dóttirin
vinnur á.

VEEP
Sjötta serían af þessum
bráðfyndnu og margverðlaunuðu gamanþáttum þar
sem Julia Louis-Dreyfus er í
aðalhlutverki.

BETTER CALL SAUL
Þriðja serían af þessum
spennandi og öðruvísi þáttum
um Saul Goodman sem er best
þekktur sem lögfræðingur
Walters White í þáttaröðinni
Breaking Bad.

THE LEFTOVERS
Fyrir þremur árum hvarf
skyndilega hópur af fólki
sporlaust af jörðinni og nú
fylgjumst við með þeim sem
urðu eftir og þurfa að kjást við
eftirköstin.

OUTSIDERS
Lokaþáttur um Farrell-gengið
sem er eins konar utangarðsfólk og lifir eftir eigin reglum
hátt uppi í Appalachia-fjöllum,
langt frá mannabyggð.

Lokaþáttur

THE 40 YEAR
OLD VIRGIN

Andy Stitzer hefur aldrei verið
laginn við að næla sér í konur
og nú er svo komið að hann er
orðinn fertugur og hefur aldrei
verið við kvenmann kenndur.

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

27. JÚNÍ 2017
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Þriðjudagur

Sumar
þáttur

GREAT NEWS

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

STÖÐ 2

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

07.00 The Simpsons
07.25 Teen Titans Go
07.50 The Middle
08.10 Mike and Molly
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 White Collar
11.05 Mr Selfridge
11.50 Suits
12.35 Nágrannar
13.00 X-factor UK
13.55 X-factor UK
14.40 X-factor UK
15.35 X-factor UK
16.30 The Simpsons
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Ísland í sumar Fjölbreyttur
frétta- og mannlífsþáttur í léttum
dúr þar sem þrautreyndir dagskrárgerðarmenn Stöðvar 2 fjalla
um alla heima og geima. Allt frá
takkaskóm og torfæru til heyskapar og hektara.
19.25 Last Week Tonight With
John Oliver Spjallþáttur með
John Oliver sem fer yfir atburði
vikunnar á sinn einstaka hátt en
hann er þekktur fyrir sinn hárbeitta og beinskeytta húmor eins
og glöggir áhorfendur muna úr
þáttunum Daily Show en þar sló
hann í gegn með regluleg innslög
sem urðu til þess að hann fékk
sinn eigin spjallþátt.
20.10 Great News Gamanþættir
sem fjalla um mæðgurnar Carol
og Katie en það reynir á samband
þeirra þegar móðirin Carol fær
reynslustarf á sama fjölmiðli og
dóttirin Carol vinnur á og það
reynir aldeilis á þolrifin hjá henni
því móðirin er uppátækjasöm og
er oftar en ekki hrókur alls fagnaðar. Þættirnir eru úr smiðju Tinu
Fey og Robert Carlock sem gerðu
einnig 30 Rock og Unbreakable
Kimmy Schmidt.
20.35 Veep
21.05 Better Call Saul Þriðja syrpa
þessara fersku og spennandi
þátta um Saul Goodman sem
er best þekktur sem lögfræðingur Walter White í þáttaröðinni
Breaking Bad. Í þessum þáttum
fáum við að kynnast betur Saul,
uppvexti hans og hvaða aðstæður urðu til þess að hann endaði
sem verjandi glæpamanna eins
og Walters.
21.55 The Leftovers
22.50 Outsiders
23.40 Mary Kills People
00.25 Bones
01.10 Orange is the New Black
02.05 Queen Sugar
02.50 Justified
03.40 11/22/63
04.30 11/22/63
05.25 Ellen
06.05 The Middle

17.30 Raising Hope
17.55 The New Girl
18.15 Community
18.40 Modern Family
19.05 Ástríður
19.30 Mayday
20.15 Last Man Standing
20.40 Sleepy Hollow
21.25 Salem
22.15 The Wire
23.15 Ástríður
23.40 Mayday
00.25 Last Man Standing
00.45 Sleepy Hollow
01.30 Salem
02.20 Tónlist

11.40 Pan
13.30 My Best Friend's Wedding
15.15 Mary and Martha
16.50 Pan
18.40 My Best Friend's Wedding
20.25 Mary and Martha
22.00 The 40 Year Old Virgin
23.55 Magic Mike XXL
Gamanmynd með Channing
Tatum frá 2015. Þrjú ár eru nú
liðin síðan Magic Mike ákvað að
segja skilið við strippdansferilinn
og þar með félaga sína í The
Tampa Kings-dansflokknum. Þeir
hafa hins vegar haldið áfram að
dansa en fundið um leið fyrir því
að aðalstjörnuna vantar. Þegar í
ljós kemur að félagar Mikes í The
Tampa Kings eru að hugsa um að
draga sig í hlé líka ákveða þeir allir
að gera það með slíkum stæl að
eftir verði tekið. Hópurinn semur
því ný dansatriði og heldur áleiðis
til Myrtle Beach í Suður-Karólínu
þar sem þeir setja á svið sýningu
sem slær allar aðrar strippsýningar út í gæðum og fjöri. Með
önnur hlutverk fara m.a. Elizabeth Banks, Amber Heard og Jada
Pinkett Smith svo einhverjir séu
nefndir.
01.50 Draft Day
03.40 The 40 Year Old Virgin

STÖÐ 2 SPORT
07.15 Breiðablik - Grindavík
08.55 Pepsímörkin 2017
10.20 Síðustu 20
10.45 Ísland - Brasilía
14.15 Premier League World
2016/2017
14.45 Breiðablik - Grindavík
16.25 Pepsímörkin 2017
17.50 KR - ÍBV
20.00 1 á 1
20.25 Getafe - Tenerife
22.05 KR - ÍBV
00.15 Formúla 1 2017 - Keppni

KRAKKASTÖÐIN
07.00 Dóra könnuður
07.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
07.47 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Lalli
08.55 Rasmus Klumpur og félagar
09.00 Lína langsokkur
09.25 Hvellur keppnisbíll
09.37 Ævintýraferðin
09.49 Gulla og grænjaxlarnir
10.00 Víkingurinn Viggó
10.11 Zigby
10.25 Stóri og Litli
10.38 Skógardýrið Húgó
11.00 Dóra könnuður
11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
11.47 Doddi litli og Eyrnastór
12.00 Áfram Diego, áfram!
12.24 Svampur Sveinsson
12.49 Lalli
12.55 Rasmus Klumpur og félagar
13.00 Lína langsokkur
13.25 Hvellur keppnisbíll
13.37 Ævintýraferðin
13.49 Gulla og grænjaxlarnir
14.00 Víkingurinn Viggó
14.11 Zigby
14.25 Stóri og Litli
14.38 Skógardýrið Húgó
15.00 Dóra könnuður
15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
15.47 Doddi litli og Eyrnastór
16.00 Áfram Diego, áfram!
16.24 Svampur Sveinsson
16.49 Lalli
16.55 Rasmus Klumpur og félagar
17.00 Lína langsokkur
17.25 Hvellur keppnisbíll
17.37 Ævintýraferðin
17.49 Gulla og grænjaxlarnir
18.00 Víkingurinn Viggó
18.11 Zigby
18.25 Stóri og Litli
18.38 Skógardýrið Húgó
19.00 Tarzan

15.24
Mörgæsirnar frá
Madagaskar

GOLFSTÖÐIN
08.00 Travelers Championship
11.00 Travelers Championship
14.00 PGA Highlights 2017
14.55 Travelers Championship
19.55 Golfing World 2017
20.45 LPGA Tour 2017
22.45 LPGA Tour 2017

RÚV
16.55 Íslendingar
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hopp og hí Sessamí
18.30 Drekar
18.50 Vísindahorn Ævars
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Leiðin á EM
20.00 Leiðindi eru hin nýja
skemmtun
20.35 Veröld Ginu
21.05 Skytturnar
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Afturgöngurnar
23.20 Skömm
23.40 Fallið
00.40 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 90210
09.50 Jane the Virgin
10.35 Síminn + Spotify
13.35 Dr. Phil
14.15 Superstore
14.40 Million Dollar Listing
15.25 American Housewife
15.50 Remedy
16.35 King of Queens
17.00 The Good Place
17.25 How I Met Your Mother
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
19.10 The Late Late Show with
James Corden
19.50 The Great Indoors
20.15 Royal Pains
21.00 Scorpion
21.45 Scream Queens
22.30 Casual
23.00 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
23.40 The Late Late Show with
James Corden

ÚTVARP
365.is

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

NÝ OG SNJALLARI
OCTAVIA KOMIN
Í UMFERÐ
NÝ ŠKODA OCTAVIA. EINN VINSÆLASTI FJÖLSKYLDUBÍLLINN.
Octavia hefur sannarlega slegið í gegn hjá þjóðinni sem sést best á því að hann hefur verið einn
vinsælasti fjölskyldubíllinn á Íslandi í mörg ár. Nú kynnum við nýja Octaviu með skarpari línur og snjallari
aukabúnað en áður. Sem dæmi færðu 8" snertiskjá og LED dagljós sem staðalbúnað. Verðið á líka sinn
þátt í vinsældunum. Komdu og prófaðu einn skemmtilegasta bílinn í umferð.
ŠKODA OCTAVIA frá:

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

www.skoda.is
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Lodge járnpanna, 26 cm
Verð 8.900 kr.

laugavegi 47

www.kokka.is

kokka@kokka.is

Solla hélt foropnun fyrir dönsku pressuna á dögunum og þá myndaðist mikil spenna.

Langfallegasti

Gló-staðurinn er í

Danmörku

Útsölustaðir:
Hörpu / Laugavegi

R e y k j av i k R a i n c o at s - H V e r f i s g ö t u 8 2
w w w. r e y k j av i k r a i n c o at s.c o m - s í m i : 5 7 1 1 1 7 7

Nýjar vörur frá

Útsöluaðilar:

Útilíf – Kringlunni – Smáralind • Sportver Akureyri • Toppmenn & Sport Akureyri
K Sport Keflavík • Nína Akranesi • Sportbær Selfossi • Axel Ó Vestmannaeyjum

Dreifingaraðili: DanSport ehf. Hægt að sjá vörur á dansport.is

NÝTT
HRAUN
Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

GÓÐGÆTI FRÁ GÓU

Sólveig Eiríksdóttir, betur þekkt sem Solla á Gló, er komin í útrás
og opnar Gló-stað í Magasin du Nord í Kaupmannahöfn á fimmtudaginn. Solla segir Dani taka virkilega vel í Gló-konseptið.

V

ið erum sem sagt
að fara að opna Gló
núna 29. júní í Danmörku. Við erum
búin að hafa eina foropnun fyrir dönsku
pressuna þar sem við buðum dönskum bloggurum og blaðamönnum.
Og vá,“ segir Sólveig Eiríksdóttir,
einn eigenda Gló, en hún er himinlifandi með Danmerkurævintýrið
sem Gló er að fara í.
„Okkur var tekið svo vel og
það eru allir svo ótrúlega hrifnir.
Staðurinn er náttúrulega guðdómlega fallegur, þetta er langfallegasti
Gló-staðurinn hingað til,“ segir Solla
um staðinn sem verður opnaður í
kjallaranum á Magasine du Nord í
Kaupmannahöfn.
„Við buðum svona 25 manns á
þessa foropnun en það mættu 50.
Konurnar sem sáu um viðburðinn
fyrir okkur trúðu ekki sínum eigin
augum. Við vorum að gera ráð fyrir
svona tuttugu prósent afföllum,
en nei, það fór sko ekki svo. Og við
buðum upp á svona smakkseðil
og það eru allir orðnir rosalega
spenntir.“
Gló er greinilega að falla vel í
kramið hjá Dönum. „Við vorum
beðin um að koma með Gló til Danmerkur fyrir svona tveimur árum
og við erum búin að vera að hugsa
þetta síðan. Það þurfti að hafa svolítið fyrir því að fá okkur yfir,“ segir
Solla og hlær.
Solla og Gló-teymið sér ekki
eftir að hafa tekið ákvörðun um að
fara út. „Ég er rosalega sátt. En við
þurftum þennan meðgöngutíma. Ég
er þeirrar skoðunar að maður á ekki
að ana út í neitt. Ég er náttúrulega
orðin gömul og komin með reynslu
og að mínu mati þarftu að finna það
í öllum frumunum að þetta sé rétt
ákvörðun.“
Þetta er í fyrsta sinn sem Gló-stað-

NOKKRIR ÍSLENSKIR VEITINGASTAÐIR Í ÚTRÁS
Pizza 67
Pizza 67 var eitt fyrsta útrásarfyrirtæki þjóðarinnar og var með
starfsemi í sjö löndum þegar
mest var, á Íslandi og Spáni, í
Tékklandi, Færeyjum, Noregi,
Danmörku og Kína. Kínverjar vildu
fleiri staði en eigendur Pizza 67
höfðu ekki áhuga – raunar misstu
þeir fljótlega eftir það áhuga á
rekstrinum og komu sér út. Fyrir
ekki svo margt löngu var opnaður
aftur Pizza 67 staður í Reykjavík,
en það er bara best að tala ekkert
meira um það ævintýri.
The Laundromat Café
The Laundromat Café er staður
sem má kannski segja að hafi
farið í öfuga útrás en hann var
upphaflega stofnaður í Kaupmannahöfn og síðar var útibú
ur er opnaður á erlendri grundu.
Spurð út í hvort þessu nýja ævintýri fylgi eitthvert stress segir Solla:
„Nei, nei, ekkert þannig séð. Þetta
hefur gengið svo vel. En ég segi samt
eins og Mick Jagger:
„Daginn sem ég fæ
ekki niðurgang
áður en ég fer
á svið, þá ætla
ég að hætta.“
Við segjum
þetta líka, því
daginn sem
okkur fer að

Solla Eiríksdóttir

opnað á Íslandi. Fyrsti Laundromat staðurinn var á Nørrebro
árið 2004 en sá í Reykjavík var
opnaður sex árum síðar. Nú eru
starfræktir fjórir Laundromat
staðir – allir nema einn í Danmörku.

Hamborgabúllan
Búlluna er að finna í London,
Kaupmannahöfn og Berlín. Í
Berlín eru tveir staðir, fjórir í
Kaupmannahöfn og þrír í London. Búllan er tiltölulega vinsæll
staður ytra – til að mynda eru
hamborgararnir á Búllunni í miklu
uppáhaldi hjá David nokkrum
Beckham. Búllan hefur náð að
halda vinsældum sínum töluvert
lengi núna enda vinnur hún með
klassískan hamborgara þar sem
ekkert er verið að flækja málið.
finnast ekkert mál að gera svona
hluti, það er dagurinn sem við ættum
að fara að snúa okkur að einhverju
öðru. Það er þessi spenna sem er svo
góð og þessi mikla orka sem fylgir
magakitlinu.“
Þess má geta að Solla bjó í Danmörku frá árinu 1978 til ársins 1984.
„Já, og það sem er líka svo fallegt er
að maðurinn minn hefur líka búið í
Danmörku og svo búa meðeigendur
okkar, Eygló og Biggi, í Danmörku.
Þannig að við erum öll hérna núna
að snakke dansk og sykkel,“ segir
Solla og skellir upp úr.
Aðspurð hvort hún sjálf sé
á leiðinni að flytja út segir
Solla: „Nei, en ég verð
örugglega 50/50 á milli
Íslands og Danmörku, að
sinna Gló á báðum stöðum.“ 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

Við fljúgum hærra!
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 115 FLUGMENN OG 70 FLUGSTJÓRA

HVAÐ BJÓÐUM VIÐ?

VILTU PRÓFA EITTHVAÐ NÝTT?

• Flugstjórastöður eru í boði fyrir flugstjóra og reynslumikla
flugmenn

Flugflotinn okkar státar sig af því að vera einn yngsti

• Í boði er frí þjálfun á Airbus A320 og A330 og möguleiki á
að fljúga báðum tegundum

Hann samanstendur nú af þremur Airbus A320

• Við leitum að fólki í framtíðarstörf sem getur hafið störf
sem fyrst

Airbus A330 breiðþotum. Von er á enn fleiri

• Við leggjum áherslu á skemmtilegt starfsumhverfi,
góðan starfsanda og besta samstarfsfólkið

floti í heimi og fer stöðugt stækkandi.
flugvélum, ellefu Airbus A321 flugvélum og þremur
splunkunýjum vélum og í lok árs 2018 mun flotinn
okkar telja alls 24 flugvélar.

• Fullt af spennandi útlöndum á fjölbreyttum áfangastöðum
WOW air

Langar þig að fljúga ilmandi nýrri Airbus flugvél?

E RUM VI Ð AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

OPINN KYNNINGARFUNDUR

Frekari upplýsingar um störfin, nauðsynlega hæfileika

Miðvikudaginn 28. júní blásum við til kynningar

og annað skemmtiefni má finna á www.wowair.is/starf.

fyrir flugmenn á starfsemi WOW air.

Þar er jafnframt tekið á móti umsóknum. Innritun er hafin!

Kynningin fer fram á Nauthól og hefst
klukkan 15:00. Allir velkomnir!

BRÍETARTÚNI 13 WOWAIR.IS WOWAIR@WOWAIR.IS

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

BAKÞANKAR
Benedikts Bóas

Medalíu á
ökukennara

Ö

kukennarar hljóta að vera
versta starfsstétt landsins.
Það eru svo ævintýralega
margir bílstjórar í umferðinni sem
eru vondir ökumenn. Þeir verstu
eru þeir sem hafa farið tvisvar í
gegnum ökuskóla, nefnilega þeir
sem hafa réttindi á rútur og flutningabíla.
Ég keyrði norður í land fyrir
helgi og þar eru margar rútur og
margir trukkar á ferli.
Þeir sem vinna við það að keyra
stóra bíla, þeir eru verstu ökumennirnir. Dæmin eru endalaus.
Ég byrjaði að gefa þessu gaum
þegar við félagarnir náðum ekki
Strætóvagni sem var á leiðinni
niður Öxnadalsheiðina. Samt
vorum við vel yfir 100 km/klst.
Skyndilega fór ég að taka
eftir hegðun ökumanna af meiri
athygli. Og ég fór að velta fyrir mér
ökukennslu á Íslandi. Er öllum
bara hleypt í gegn? Er ekkert eftirlit með því hvað ökukennari er að
kenna?
Umferðarmenning í Reykjavík
er trúlega ein sú ömurlegasta í
heimi. Allir tala í símann og enginn gefur stefnuljós. Enginn tekur
tillit og allir eru að drífa sig. Hvar í
heiminum er fólk á vinstri akrein
sem er á löglegum hraða? Svona
mætti lengi telja. Erlendis, þar sem
ég hef sest undir stýri, þar virðast
hlutirnir ganga alveg ágætlega.
Það er fátt ömurlegra en að
sjá ökukennara vera að tala í
símann sinn svo drullusama um
nemandann. Ég var reyndar feginn
því þegar minn fyrsti ökukennari
fór í símann því hann var dæmdur
barnaperri og mér leið alveg hrikalega með honum aleinn í bíl.
Kannski hefur það áhrif. En mér
finnst ökukennarar mega fá verðlaun fyrir að útskrifa svona marga
lélega bílstjóra. Til hamingju.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

333 kr
á dag*

*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

