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Móðir upplifir
þöggun af hálfu
Hjallastefnu
Guðrún Lilja Magnúsdóttir, móðir drengs í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík, segir barn sitt
hafa orðið fyrir ítrekuðu ofbeldi af hálfu starfsfólks
skólans. Eftir að minnsta kosti eitt atvikanna hafi
mátt sjá mar og talsverða áverka á drengnum.
SAMFÉLAG „Ég upplifi að þessi atvik
hafi verið þögguð niður og það
hafi verið gert lítið úr þeim – nema
kannski núna, þegar málið ratar í
fjölmiðla. Það setur pressu á skólann,“ segir Guðrún Lilja Magnúsdóttir, móðir barns í Barnaskóla
Hjallastefnunnar í Reykjavík.
Í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær
var greint frá því að skólastjóra og
starfsmanni skólans hefði verið vikið
tímabundið frá störfum vegna gruns
um að hafa beitt fjögur börn í skólanum ofbeldi. Barnavernd Reykjavíkur hafi málið til skoðunar.
Samkvæmt heimildum er skólastjórinn grunaður um að hafa beitt
eitt barn ofbeldi, en hlutur starfsmannsins er heldur stærri. Sá á að
hafa beitt nokkra drengi ofbeldi í
einhvern tíma.
Að sögn Guðrúnar Lilju hefur
sonur hennar orðið fyrir einhvers
konar ofbeldi af hálfu þriggja starfsmanna skólans, tveggja fyrrverandi
starfsmanna og starfsmanns sem
nú hefur verið vikið tímabundið frá
störfum. Drengurinn hefur stundað
nám við skólann í þrjú ár.
Guðrún Lilja lýsir í samtali við
blaðið hvernig sonur hennar var
rifinn upp á hálsmálinu þannig
að hann rak öxlina í kennsluborð,
hvernig hann var rifinn upp á hendinni þannig að hann marðist og
hvernig hann var klipinn í framan.
„Í eitt sinn var hann rifinn upp á
handleggnum af kennara, þar sem
börnin voru í jógatíma að fíflast.
Við vissum ekki af þessu fyrr en að
við settum barnið í bað og sáum
að hann var marinn og aumur. Það
stórsá á honum. Þegar við ræddum
það varð hann skömmustulegur og
tók alla ábyrgðina. Sagðist hafa látið

Glamour gefur
góð útsöluráð
LÍFIÐ Nú eru útsölur í fullum gangi

og á þeim er hægt að gera góð kaup,
svo lengi sem valið er vandað og
forðast að gera klassísk mistök.
Glamour setti saman lista yfir góð
ráð sem gott er að hafa í huga þegar
farið er á útsölur.
Meðal þess sem fram kemur á
lista Glamour er að það þjónar
engum tilgangi að kaupa hluti
eingöngu vegna þess að þeir eru á
útsölu. Þá er ekki vænlegt til vinnings að kaupa flíkur sem passa ekki,
ef flíkin passar ekki núna þá eru
litlar líkur á að hún muni einhvern
tímann passa.
Svo er góður undirbúningur auðvitað lykillinn að farsælum útsölukaupum og því er gott að vera með
á hreinu hvað það er sem vantar í
fataskápinn áður en á útsölur er
haldið. – áp / sjá síðu 30

Við vissum ekki af
þessu fyrr en að við
settum barnið í bað og sáum
að hann var marinn og
aumur.
Guðrún Lilja Magnúsdóttir, móðir
barns í Barnaskóla Hjallastefnunnar í
Reykjavík

eins og kjáni og að þetta væri allt
honum sjálfum að kenna.“
Þá hafi Guðrún og eiginkona
hennar fyrst leitað til skólastjóra,
annars en þess sem nú hefur verið
vikið frá störfum, vegna ofbeldis í
garð sonar hennar. Lítið hafi verið
gert úr atvikinu. Guðrún Lilja gagnrýnir að skólinn hafi enga ábyrgð
tekið á atvikinu og ekki boðið barninu viðeigandi aðstoð.
Annar starfsmaður skólans, sem
vinnur þar ekki lengur, hafi líka
verið harkalegur í framkomu við son
Guðrúnar. „Hann tók utan um andlit hans, með vísifingri og þumli, og
kleip hann. Barnið mitt var óstjórnlega hrætt við þann starfsmann.
Honum leið illa í skólanum og harðneitaði að fara, sem er ekki vaninn,
því honum finnst gaman í skólanum
og að hitta vini sína.
Ég er að gera mér grein fyrir því
að kvíðinn sem hann var að upplifa voru afleiðingar af ofbeldinu.
Þegar þetta mál kom upp leituðum
við til skólastjóra, þess sem nú hefur
verið vikið frá störfum, sögðum að
eitthvað yrði að breytast. Sá starfsmaður var síðar látinn fara, en það
var nokkru eftir að við kvörtuðum.“
– ósk / sjá síðu 6

Eldsvoði Allt tiltækt slökkvilið, auk varaliðs, var kallað út í gærkvöldi eftir að eldur kom upp í húsi við Bauganes
í Skerjafirði. Upphaflega kviknaði í sólpalli út frá grilli en slökkvilið var fljótt á staðinn og taldi sig hafa slökkt
eldinn. Eldurinn náði hins vegar að ferðast upp þakrennu og læsa sig í þak hússins og þurfti því að kalla slökkvilið
út á ný. Slökkvistarfi var ekki lokið þegar Fréttablaðið fór í prentun. Tjónið er mikið. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fréttablaðið í dag

Ferðastu um
Ísland með
Vegabréfi N1

FRÉTTIR Skattakóngur ársins

2016 greiddi tvöfalt hærri opinber gjöld en skattakóngur ársins
á undan. 8
SKOÐUN Þórlindur Kjartansson skrifar um bókabéusa og
verkvit. 13
SPORT Olísdeildir karla og
kvenna fá stóraukna umfjöllun á
næstu leiktíð. 16
LÍFIÐ Ásgeir

Trausti ætlar að
halda óvænta tónleika í félagsheimilinu á Hvammstanga. 32
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Grýtuhúsið rifið

Veður

Suðlæg átt dag, skýjað með köflum
skúragangur, einkum síðdegis, en úrkomulítið á Austurlandi. SJÁ SÍÐU 20

Hefja gjaldtöku
við Hraunfossa
FERÐAÞJÓNUSTA Frá og með morgundeginum verður rukkað á bílastæðið við Hraunfossa í Hvítársíðu.
Markmiðið með gjaldtökunni er að
bæta aðstöðu við fossana.
Í tilkynningu frá landeigendum
kemur fram að ekki sé verið að
rukka fyrir aðgang að fossinum
heldur sé þetta stöðugjald fyrir
bílastæðin. Þannig verði ókeypis
fyrir þá sem koma fótgangandi eða
hjólandi að fossinum.
„Gjaldtöku verður stillt í hóf en
fyrir 50 manna rútu verður aðstöðugjaldið 6 þúsund krónur sem gerir
þá um 120 krónur á hvern farþega,“
segir í tilkynningunni.
Féð sem innheimtist verður nýtt
til þess að bæta aðstöðu á bílastæðunum. Þá verða landverðir á
staðnum til að stýra umferð á bílastæðinu, sjá um söndun og söltun og
tryggja öryggi ferðamanna. – jóe

Fá staðið í stað
einkunnar
MENNTUN Allir nemendur sem
þreyttu próf í Fasteignakauparétti
í vor fá staðið í stað einkunnar fyrir
áfangann. Prófúrlausnir nemenda í
áfanganum misfórust í pósti á leið
til Austurríkis.
Sagt var frá því í Fréttablaðinu í
gær að prófgögnin hefðu ekki ratað
á leiðarenda. Kúrsinn var liður í
námi til löggildingar fasteigna- og
skipasala hjá Endurmenntun HÍ.
„Við erum ykkur mjög þakklát
fyrir þá þolinmæði sem þið hafið
sýnt varðandi glataðar prófúrlausnir í Fasteignakauparétti. Það
verður ekki lengur beðið með að
birta niðurstöðu í málinu þrátt fyrir
að við höfum ekki gefið upp alla von
um að úrlausnirnar finnist,“ segir í
skeyti til nemenda sem sent var í
gær.
Ef úrlausnirnar koma til með að
finnast síðar geta nemendur óskað
eftir því að fá einkunn kjósi þeir
það. – jóe

Unnið er að því rífa Grýtuhúsið á SÍF-reitnum svokallaða á Keilugranda 1 í Vesturbænum. Reykjavíkurborg keypti lóðina árið 2012 en hún er
nú í eigu Búseta. Til stendur að byggja 78 litlar íbúðir á svæðinu sem eiga að vera tilbúnar til afhendingar árið 2019. Þar verður einnig að finna
sérstakan lýðheilsureit sem skipulagður verður í samstarfi við Knattspyrnufélag Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ökumaður lést
í umferðarslysi
í Öxnadal
SLYS Einn lést þegar bílar, sem
komu úr gagnstæðri átt, rákust
saman á hringveginum í Öxnadal,
á móts við Steinsstaði, á fimmta
tímanum í gær. Tveir aðrir slösuðust en meiðsl þeirra eru ekki talin
alvarleg.
Hinn látni var ökumaður annarrar bifreiðarinnar. Farartækin skullu
saman og enduðu bæði utan vegar
í kjölfarið. Beita þurfti klippum til
að ná ökumanni og farþega úr annarri bifreiðinni. Hringveginum var
lokað á meðan.
Þrír voru fluttir með hraði á
Sjúkrahúsið á Akureyri en við komuna þangað var annar ökumaðurinn
úrskurðaður látinn. Tildrög slyssins
liggja ekki fyrir. Í tilkynningu frá
lögreglunni á Norðurlandi eystra
þakkar hún vegfarendum biðlund
meðan á lokunum stóð. – jóe

Grillbúðin
20%

Niðurfellanleg
hliðarborð

afsláttur

• Afl 10,5 KW

Verð áður 76.900

61.520

Nr. 12935 - Grátt

• 3 brennarar
• Brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Kveiking í öllum tökkum
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok
• Postulínsemaleruð efri grind
• Hitamælir
• Grillflötur 65 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
undir öllu grillinu
in.is • Yfirbreiðsla og steikar-
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Gildir 30. júní til 8. júlí

plata úr pottjárni fylgja
Opið virka daga 11-18
Laugardag 11-16

Smiðjuvegi 2, Kópavogi - www.grillbudin.is - Sími 554 0400

ONE hreyfingin byggir
upp samfélag í Lóni
Áslaug Magnúsdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri Moda Operandi, er einn
aðstandanda ONE hreyfingarinnar. Hreyfingin stefnir að því að byggja upp sjálfbært samfélag, hótel, íbúðir og frumkvöðlaaðstöðu í Austur-Skaftafellssýslu.
SAMFÉLAG Hreyfingin ONE, sem
samkvæmt lýsingu á lokaðri
heimasíðu hennar vill byggja upp
sjálfbært samfélag sem nýtir sér
nýjustu tækni í búskap og sýndarveruleika, stefna að uppbyggingu
hótels og frumkvöðlasamfélags
í Lóni í Austur-Skaftafellssýslu.
Lögfræðingurinn og fjárfestirinn
Áslaug Magnúsdóttir er meðal
aðstandenda hreyfingarinnar.
Þetta herma heimildir Fréttablaðsins.
Áslaug er best þekkt sem stofnandi og fyrrverandi framkvæmdastjóri tískufyrirtækisins Moda
Operandi. Samkvæmt heimildum
blaðsins hefur bandarískur fjárfestir einnig aðkomu að verkefninu.
Áslaug vildi ekki tjá sig um málið
þegar eftir því var leitað, en Páll
Róbert Matthíasson, forseti bæjarstjórnar og formaður skipulagsnefndar Hornafjarðar, staðfesti
að hún hefði keypt land í Lóninu.
Áformin hafi þegar komið óformlega á borð sveitarfélagsins.
„Það er ekki búið að taka neinar
sérstakar ákvarðanir. Það er bara
verið að skoða þetta. Þessi kona
var að kaupa
jörð þarna upp frá
PÁSKATILBOÐ
en það er ekki komið neitt formlegt frá þeim ennþá. Þetta eru einhverjar hugmyndir sem hún hefur
en annað er ekkert staðfest,“ segir
Páll Róbert.
Sett hefur verið upp læst heimasíða um verkefnið, eins og áður
segir. Þar segir að ONE sé hreyfing
á Íslandi sem muni koma upp svokölluðu „ONE living samfélagi“
með íbúðum, sameiginlegum
rýmum, viðskiptahraðli og hóteli.
Á síðunni kemur fram að fram-

Samfélagið yrði í Lóni á Suðausturlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Áslaug Magnúsdóttir, lögfræðingur
og fjárfestir. MYND/ROBERT CAPLIN

tíðarsamfélagið verði byggt upp á
Suðausturlandi. Þar verði nýjasta
tækni nýtt, bæði sýndarveruleiki og
tækni til landbúnaðar. ONE muni
bjóða samfélag fyrir þá sem leita að
vellíðan, sjálfsbetrun og skilningi
á öllum sviðum lífsins. ONE verði
miðstöð sköpunar og nýsköpunar
og muni bjóða upp á eins árs viðskiptahraðal fyrir efnileg nýsköpunarfyrirtæki. Fyrirtækin muni
njóta frábærrar aðstöðu á svæðinu
og geti átt í samskiptum við ráðgjafa, fyrirlesara og aðra sérfræðinga úr samfélagi ONE.
Fram kemur á síðunni að skrifstofur hreyfingarinnar séu meðal
annars á Háteigsvegi í Reykjavík, í
New York og Miami.
saeunn@frettabladid.is
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Óvenjumiklar sveiflur á gjaldeyrismarkaði um þessar mundir
VIÐSKIPTI Óvenjumiklar dagsveiflur
hafa einkennt gjaldeyrismarkaðinn
að undanförnu, að sögn Konráðs S.
Guðjónssonar, hagfræðings í greiningardeild Arion banka.
Dæmi séu um að gengi krónunnar sveiflist um tvö til þrjú prósent
innan dags. „Svo virðist sem hver og
ein viðskipti með gjaldeyri á millibankamarkaði séu að færa verðið
meira til en áður,“ segir hann í samtali við blaðið.
Gengi krónunnar hefur verið

Ísfirðingar vilja
nýja flugstöð í
Reykjavík
SAMGÖNGUR „Óbreytt ástand í flugstöðvarmálum er óviðunandi og
því þarf að bregðast við með bættri
aðstöðu svo að innanlandsflug geti
dafnað,“ segir í ályktun bæjarráðs
Ísafjarðar í kjölfar umræðna í ráðinu um áform Jóns Gunnarssonar
samgönguráðherra um byggingu
flugstöðvar í Vatnsmýri.
„Bæjarráð Ísafjarðarbæjar fagnar
áformum samgönguráðherra um
byggingu flugstöðvar í Vatnsmýri.
Ljóst er að núverandi flugvöllur
mun standa þarna næstu árin,“ segir
í ályktuninni. – gar

Jón Gunnarsson,
samgönguráðherra

Fleiri sækja um
í Ármúlaskóla
SKÓLAMÁL Steinn Jóhannsson,
skólameistari FÁ, segir umræðu um
hugsanlega sameiningu skólans við
Tækniskólann ekki hafa haft áhrif
á fjölda umsókna um skólavist.
„Umræðan hefur ekki haft þau áhrif
á starfsemi FÁ að hún sé stopp,“
segir Steinn og vísar til fréttar Vísis
á miðvikudag undir fyrirsögninni
„Trúnaðarmaður segir starf Fjölbrautaskólans við Ármúla stopp“.
Með fyrirsögninni var vísað í færslu
Unnars Þórs Bachman, trúnaðarmanns kennara við FÁ, í Facebookhópi ríflega 900 kennara. Unnar
sagði þar að starf FÁ hefði laskast.
„Ekki hefur verið hægt að endurskoða fjarnámssamning, skóladagatal eða annað í skólastarfinu.“
Steinn segir að með fréttinni hafi
verið vegið að starfsfólki FÁ. – gar

nokkuð sveiflukennt það sem af
er ári, þó það hafi á heildina litið
styrkst um rúm 4,5 prósent.
Síðustu vikur hefur krónan hins
vegar veikst umtalsvert eða um 5,8
prósent, samkvæmt gengisvísitölu,
í júnímánuði. Sú þróun er þvert á
væntingar greinenda sem höfðu
flestir spáð umtalsverðri styrkingu
gjaldmiðilsins samfara háannatíma
í ferðaþjónustunni.
Konráð segir það blasa við að
smæð gjaldeyrismarkaðarins hafi

Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur

átt þátt í miklum gengissveiflum
krónunnar síðustu vikur og mánuði. Krónan sé lítill gjaldmiðill og
því geti lítil viðskipti haft áhrif á
verðmyndun hennar frá degi til
dags. Greiningardeildin hefur til að
mynda bent á að velta með gjaldeyri á millibankamarkaði hafi verið
30 milljarðar króna í maí borið
saman við 72 milljarða króna veltu
á hlutabréfamarkaði á sama tíma.
Þessi litla velta með gjaldeyri
valdi því enn fremur að sveiflur

innan dags séu meiri nú en oft áður.
„Það útskýrir líka sveiflurnar
að Seðlabankinn er ekki lengur
jafn virkur á gjaldeyrismarkaði,“
útskýrir Konráð.
„Hann hefur heldur haldið sig
nokkuð til hlés og bregst ekki
lengur eins mikið við sveiflum og
áður. Meira frjálsræði í fjármagnsflutningum ýkir líka sveiflurnar.
Svo virðist sem það hafi hreinlega
verið nokkur titringur á markaðinum.“ – kij

Íslenska fyrir útlendinga orðin
ein vinsælasta greinin innan HÍ
Á fimmta hundrað nemendur sóttu um íslenskunám fyrir útlendinga í HÍ. Greinarformaður segir áhugann
vaxandi. Framkvæmdastjóri starfsmannaleigu merkir aukinn áhuga á að starfa hérlendis vegna sterkrar
krónu. Framkvæmdastjóri ráðninga hjá Capacent segir íslenskukunnáttu hafa mikil áhrif á starfsmöguleika.
MENNTUN Vaxandi áhugi er á
íslenskunámi fyrir útlendinga í
Háskóla Íslands, segir Margrét Jónsdóttir, greinarformaður íslenskunámsins í Hugvísindadeild HÍ.
Íslenska sem annað tungumál er
vinsælasta námsleiðin innan skólans.
Samtals bárust tæplega 439
umsóknir um BA-nám eða styttra
hagnýtt nám á þessari námsleið
fyrir næsta haust. Það eru rúmlega
40 prósent af öllum þeim umsóknum sem bárust Hugvísindasviði.
„Það er vaxandi áhugi og hefur
verið undanfarin ár,“ segir Margrét
og bætir við að áhuginn sé orðinn
mjög mikill.
Tvær námsleiðir eru í íslensku
sem öðru tungumáli. Annars vegar
er það hefðbundið BA-nám. Síðan
er það hagnýt íslenska sem er
grunndiplómanám og tekur eitt
ár. Til þess að fara í BA-námið þarf
viðkomandi að hafa grunnþekk
grunnþekkingu á íslensku en hagnýta leiðin
er fyrir algjöra byrjendur í náminu.
Umsækjendur um BA-námið fyrir
næsta haust eru 237 en umsækjendur um grunndiplómað eru 202.
Jakobína Hólmfríður Árnadóttir,
framkvæmdastjóri ráðninga hjá
Capacent, segir íslenskukunnáttu
mjög oft hafa áhrif á möguleika
fólks til að fá vinnu. „Auðvitað fer
það aðeins eftir störfum en yfirleitt
vilja fyrirtæki einhverja íslenskukunnáttu, nánast í hvaða störf sem
er,“ segir hún. Jakobína segir marga
erlenda starfsmenn hér koma í
gegnum starfsmannaleigur.
Ingi Örn Gíslason, framkvæmdastjóri Íslenskrar verkmiðlunar,

1
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Það virðist hafa
verið nokkur
titringur á markaðinum.

FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200
OPNUNARTÍMAR: MÁN - FÖS: 10 - 18 · LAU: 10 - 16

Nærri 7.300 umsóknir um grunn- og framhaldsnám bárust Háskóla Íslands fyrir skólaárið 2017-2018. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nokkrar vinsælar
námsleiðir í HÍ
Viðskiptafræði

350

Lögfræði

114

Læknisfræði

311

Sálfræði

300

Hjúkrunarfræði

160

Grunnskólakennsla

130

Jakobína
Hólmfríður
Árnadóttir, hjá
Capacent

segist hvetja alla sem hingað koma
til starfa á vegum fyrirtækisins til
að sækja sér íslenskukennslu. Hann
segir það misjafnt hverjir hafi áhuga
á náminu. „Þeir sem koma hingað
til að setjast að hafa, eðli málsins
samkvæmt, meiri áhuga á íslenskukennslu,“ segir Ingi Örn.

Samkvæmt Hagtíðindum Hagstofunnar fjölgaði landsmönnum
um 1,8 prósent eða 5.820 manns árið
2016. Þar munar mest um að aðfluttir
umfram brottflutta voru 4.069.
Erlendir ríkisborgarar voru 30.275
hinn 1. janúar.
Ingi Örn segist merkja mikinn
áhuga útlendinga á störfum hérlendis.
„Það er gríðarleg aukning í því á síðustu tveimur, þremur árum. Gengið er
aðlaðandi og það er stór þáttur,“ segir
hann. Efnahagslífið hér sé þannig að
nóg sé af störfum í boði. Allt það fólk
sem kemur hingað í gegnum Íslenska
verkmiðlun er frá Evrópska efnahagssvæðinu. jonhakon@frettabladid.is

WOW CYCLOTHON KEPPENDUR

-10% AF RACERUM
-20% AF AUKAHLUTUM
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Dýrara að búa í
eigin húsnæði

30. JÚNÍ 2017
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Réttað yfir forsætisráðherra

EFNAHAGSMÁL Á síðustu tólf mánuðum hefur kostnaður við að búa í
eigin húsnæði hækkað um 23 prósent og hækkaði um 1,2 prósent
milli mánaða í júní. Þetta kemur
fram í nýrri Hagsjá Landsbankans.
Hækkunin er töluverð milli ára
en helst í hendur við hækkandi
húsnæðisverð. Fram kemur í Hagsjánni að mikil hækkun var einnig
á reiknaðri húsaleigu milli mánaða.
Vísitala neysluverðs var óbreytt
milli mánaða í júní og mælist 12
mánaða verðbólga 1,5 prósent. Til
samanburðar mældist verðbólgan
1,7 prósent í maí. – sg

Sitja kyrrir þrátt
fyrir tækjakaup
DANMÖRK Fjárfest var fyrir milljónir danskra króna í nýjum skólalóðum í sjö sveitarfélögum í Danmörku til að fá nemendur til að
hreyfa sig. Voru eldri nemendur
sérstaklega hafðir í huga við val á
leiktækjum.
Danska ríkisútvarpið greinir frá
að breytingar á lóð skóla í Nakskov
hafi kostað fjórar milljónir danskra
króna eða rétt rúmlega 60 milljónir íslenskra króna. Nýja lóðin var
tekin í notkun fyrir tveimur árum
en árangurinn lætur á sér standa.
Farsímanotkun nemenda er
kennt um auk þess sem í sumum
skólum er nemendum heimilt að
yfirgefa skólalóðina eða sitja inni
í frímínútum. - ibs

Yingluck Shinawatra, fyrrverandi forsætisráðherra Taílands, heilsar upp á stuðningsfólk sitt og aðdáendur á leið sinni til hæstaréttar landsins.
Shinawatra er ákærð fyrir brot í starfi þegar hún ákvað að niðurgreiða hrísgrjónaframleiðslu landsins. Verði hún fundin sek gæti hún þurft að
greiða 35 milljarða taílenskra bata, jafnvirði um 102 milljarða króna, í sekt og sitja af sér allt að tíu ára fangelsisdóm. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Auðjöfrar urðu ríkari
VIÐSKIPTI Á síðasta ári fjölgaði
þeim einstaklingum sem eiga eignir
metnar á 30 milljónir dollara, jafnvirði 3,1 milljarðs íslenskra króna,
eða meira um 3,5 prósent. Samtals
voru þetta 226.450 einstaklingar
samkvæmt tölum Wealth-X.
MarketWatch greinir frá því að
samtals hafi þessi hópur átt 27
billjónir dollara sem er 1,5 prósenta
aukning milli ára.
Á síðasta ári hækkuðu meðallaun og fríðindi framkvæmdastjóra
í Bandaríkjunum um 8,5 prósent
en á sama tíma hækkuðu meðallaun starfsmanna mun minna. Hjá
Fortune 500 fyrirtækjum hækkuðu
meðallaun starfsmanna hlutfallslega um þriðjung af launahækkun
forstjóranna.
Milljarðamæringum (í dollurum
talið) fækkaði um 3 prósent á síðasta ári og voru þeir samtals 2.397,
eignir þeirra drógust einnig saman
milli ára. Þetta var í fyrsta sinn frá
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Segir barnið sitt hafa
neitað að fara í skólann
Móðir barns í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík segir að þegar upp komst
að fleiri börn en hennar hefðu sakað starfsfólk skólans um ofbeldi hafi hún og
eiginkona hennar ákveðið að tilkynna hátternið til Barnaverndar ásamt öðrum.

Milljarðamæringum, hópi sem
Warren Buffett tilheyrir, fækkaði
milli ára. MYND/BLOOMBERG

því í fjármálakreppunni 2007 til
2008 sem milljarðamæringum
fækkaði milli ára. Í Kína fækkaði
milljarðamæringum um 4,2 prósent, og heildareignir þeirra minnkuðu um 670 milljarða dollara. – sg

Smærri
viðgerðir
Hraðþjónusta HEKLU.
Hringdu í 590 50 30 eða renndu við.
Hekla.is

SAMFÉLAG „Ég er búin að vera að
átta mig á því hvað er búið að vera
í gangi. Barnið mitt, sem er bæði
eðlilegt og heilbrigt, var rosalega
óhamingjusamt og harðneitaði að
fara í skólann á tímabili. Strákur
sem hefur yfirleitt verið lífsglaður
og hamingjusamur. Við skildum
ekki af hverju vanlíðanin stafaði,
en núna finnst mér fáránlegt að
hafa ekki brugðist við og tilkynnt
um málið fyrr,“ segir Guðrún
Lilja Magnúsdóttir, móðir drengs
í Barnaskóla Hjallastefnunnar í
Reykjavík. Guðrún og eiginkona
hennar hafa tilkynnt hegðun starfsmanna skólans gagnvart syni þeirra
til Barnaverndar.
Í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær
var greint frá því að skólastjóra og
starfsmanni skólans hefði verið
vikið tímabundið frá störfum vegna
gruns um að hafa beitt fjögur börn
í skólanum ofbeldi. Barnavernd
Reykjavíkur hafi málið til skoðunar.
Að sögn Guðrúnar Lilju hefur
sonur hennar orðið fyrir einhvers
konar ofbeldi af hálfu þriggja starfsmanna skólans, tveggja fyrrverandi
starfsmanna og starfsmanns sem
nú hefur verið vikið tímabundið frá
störfum. Drengurinn hefur stundað
nám við skólann undanfarna þrjá
vetur.
Guðrún Lilja segir í samtali við
blaðið að sonur hennar hafi verið
rifinn upp á hendinni þannig að
hann marðist og að hann hafi verið
klipinn í framan. Þá lýsir hún því
þegar sonur hennar var rifinn upp
á hálsmálinu með þeim afleiðingum
að hann rak öxlina illa í kennsluborð.
„Við vissum ekki af því atviki

Sonur Guðrúnar er hættur í skólanum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þegar ég ræddi þetta
við son minn gerði
hann lítið úr þessu, lýsti því
að hafa horft upp á miklu
alvarlegri atvik sem önnur
börn hefðu orðið fyrir.
Guðrún Lilja Magnúsdóttir, móðir
barns í Barnaskóla Hjallastefnunnar í
Reykjavík

fyrr en önnur móðir barns í skólanum, sem einnig hefur tilkynnt
til Barnaverndar, hringdi í okkur
því að hennar barn hafði lent í
ofbeldi af hálfu sama starfsmanns.
Sú sagði okkur frá öllu saman. Þegar
ég ræddi þetta við son minn gerði
hann lítið úr þessu, lýsti því að hafa

horft upp á miklu alvarlegri atvik
sem önnur börn hefðu orðið fyrir,“
segir Guðrún, en hún og eiginkona
hennar hafa nú tekið þrjú börn sín
úr skólum og leikskólum á vegum
Hjallastefnunnar.
Samkvæmt heimildum er skólastjórinn grunaður um að hafa beitt
eitt barn ofbeldi, en hlutur starfsmannsins er stærri. Hann á að hafa
beitt nokkra drengi ofbeldi í einhvern tíma.
Margrét Pála Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar,
sagði í kvöldfréttum Stöðvar 2 í
gær að málið hefði strax frá upphafi verið litið alvarlegum augum.
Skólinn hefði fengið óháðan aðila,
sálfræðing, til að kanna málið.
olof@frettabladid.is

ELSKAÐU AÐ KEYRA

MAZDA 3

Brimborg

Bíldshöfða 8
110 Reykjavík

S. 515 7000

Tryggvabraut 5
600 Akureyri

S. 515 7050

mazda.is
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570 milljónir

Gísli J. Friðjónsson
seldi Hópbíla og Hagvagna

363 milljónir

Katrín Þorvaldsdóttir
eigandi Síldar og fisks

384 milljónir

Einar Friðrik Sigurðsson
skipstjóri og útgerðarmaður,
seldi Auðbjörgu

232 milljónir

Guðmundur Kristjánsson
eigandi útgerðarfyrirtækisins Brims

3.995 kr.

140 milljónir

159 milljónir

KEFLI

149 milljónir

Marta Árnadóttir

Valur
Ragnarsson
forstjóri Medis

128 milljónir

Kristinn Már Gunnarsson
einn eigenda Cintamani
og Arctic Group

2.932 kr.

FRAMLENGINGARSNÚRA

110 milljónir
Magnús
Jóhannsson

1,5 m, IP44

108 milljónir
Róbert
Wessmann
forstjóri
Alvogen

127 milljónir

Brynjólfur Gunnar
Ársæll
Halldórsson
Hafsteinsson
skipstjóri framkvæmdastjóri
gamla Landsbankans

120 milljónir

IP44, rautt

Kristján
Vilhelmsson
einn eigenda
Samherja

135 milljónir

Grímur
Garðarsson
einn eigenda
Vörðu Capital

TENGLABOX – ÚTI

143 milljónir

Guðrún
Birna Leifsdóttir

Ármann Einarsson
framkvæmdastjóri
Auðbjargar

149 milljónir

599 kr.

FÖSTUDAGUR

✿ Hæstu skattgreiðendur á landinu

Kefli,
,
tenglabox
ú
n
s rur,
rafmagns
r
startkapla
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e
fl
og margt

10 m, 16 A
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117 milljónir

Jón Sigurðsson
stjórnarformaður Stoða og áður
hjá GAMMA

107 milljónir
Kristín Fenger
einn eigenda
Helgafells

115 milljónir

113 milljónir

Ari Fenger Benedikt Rúnar
forstjóri Nathan Steingrímsson
& Olsen
einn eigenda
FM-húsa

99 milljónir

Árni Pétur Jónsson
forstjóri og næststærsti
hluthafi Basko

Þessir fimm greiddu mest í skatt árið 2015
265 milljónir
200 milljónir
193 milljónir
163 milljónir
160 milljónir

3.195 kr.

FRAMLENGINGARSNÚRA
1,5 m, IP44

2.950 kr.
SNÚRA

10 m
20 m, kr 6.995
25 m, kr 7.495

3.985 kr.

✿ Skattakóngar síðustu ára
700 milljónir

672

600

190

265
Árni Harðarson

185

Magnús
Kristinsson

0

162
Þorsteinn
Hjaltested

100

170

Þorsteinn
Hjaltested

200

343
Guðbjörg M. Matthíasdóttir

300

412
Jón Á. Ágústsson

400

451
400

570
Gísli J. Friðjónsson

500

Þorsteinn Már
Baldvinsson

við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Fylgdu okkur á Facebook

SKATTAR Opinber gjöld þeirra tuttugu einstaklinga sem þurftu að
greiða mest til ríkisins námu samtals
3,4 milljörðum króna. Það er milljarði meira en sami hópur greiddi
árið 2015.
Til að setja 3,4 milljarða í samhengi þá duga þeir til að greiða laun
þingmanna og ráðherra í tæplega
fjögur ár eða kostnað ríkisins við
þjóðkirkjuna í tæp tvö.
Skattakóngur Íslands árið 2016 er
Gísli J. Friðjónsson en hann greiddi
alls rúmlega 570 milljónir í opinber gjöld í fyrra. Opinber gjöld hans
eru rúmlega tvöfalt hærri en þau
sem Árni Harðarson, skattakóngur
ársins 2015, greiddi. Gjöld Gísla má
rekja til sölu hans á Hópbílum og
Hagvögnum.
Í næsta sæti má finna Einar Friðrik Sigurðsson útgerðarmann en
hann seldi útgerðina Auðbjörgu í
Þorlákshöfn á síðasta ári. Opinber
gjöld hans námu tæpum 384 milljónum króna. Ármann Einarsson,
fyrrverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins, er í fimmta sæti listans en
opinber gjöld hans námu rúmum
159 milljónum.
Katrín Þorvaldsdóttir, eigandi
Síldar og fisks, er skattadrottning
síðasta árs en hún greiddi tæpar 363

Kristinn Gunnarsson

Mán. til fös. kl. 9–18
Laugard. kl. 10–16

Skattakóngur ársins 2016 greiddi tvöfalt hærri opinber gjöld en skattakóngur
ársins á undan. Fjórar konur eru meðal þeirra tuttugu sem greiða mest í skatt.
Tveir halda sér á topp 20. Aldrei hafa fleiri talið fram til skatt hérlendis en í fyrra.

Heiðar Már Sigurðsson

OPIÐ

Greiddu milljarði
meira en árið á undan
Þórður Rafn Sigurðsson

STARTKAPLAR

Árni Harðarson
Christopher M. Perrin
Jakob Már Ásmundsson
Þórir Garðarsson
Sigurdór Sigurðsson

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

milljónir í skatta. Þrír efstu á listanum nú greiddu meira en skattakóngur ársins 2015. Guðmundur
Kristjánsson, eigandi Brims, greiddi
tæplega 232 milljónir.
Af einstaklingunum tuttugu eru

aðeins tveir sem voru á sama lista
fyrir ári. Það eru þeir Kristján Vilhelmsson, einn eigandi Samherja,
og Valur Ragnarsson, forstjóri Medis.
Einn af hverjum fimm á listanum er
kvenkyns. johannoli@frettabladid.is

30 kWh
250 km**

SUMARTILBOÐ
Á NISSAN LEAF

100% RAFKNÚINN NISSAN LEAF.

RAFBÍLL ER FRAMTÍÐIN

NÝ 30 KWH RAFHLAÐA.
250 KM DRÆGI.

Nú færðu nýjan Nissan Leaf með stærri rafhlöðu og meira
drægi en nokkur annar bíll í þessum stærðarflokki. Komdu
og reynsluaktu þessum vinsæla rafbíl og kynnstu af eigin
raun hvers vegna Nissan Leaf er mest seldi rafbíll í heimi.

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

NISSAN LEAF VISIA 30kWh

Verð: 3.390.000 kr.

Bíll á mynd: Nissan Leaf Tekna, verð: 4.090.000 kr.

*Með 3 ára ábyrgðarskoðun geta eigendur Nissan Leaf notið
þess að koma með bílinn í árlegar áskildar skoðanir sem
viðhalda ábyrgð bílsins án þess að greiða neitt aukalega.
Sumartilboðið gildir ekki með öðrum afsláttum.

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

ENNEMM / SÍA /

**Drægi
NM82584 Nissa
n L e a f hverrar
3 0 k w hhleðslu
5 x 3 8 Tmiðast
i l b o ð svið
p a kuppgefnar
ki jú

tölur framleiðanda við staðlaðar bestu mögulegar aðstæður.

5 ÁRA ÁBYRGÐ OG REGLUBUNDNAR ÁBYRGÐARSKOÐANIR FYLGJA NÝJUM LEAF FYRSTU 3 ÁRIN*

10

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

Yfirtaka
Murdochs á
Sky í uppnámi
BRETLAND Breska ríkisstjórnin hefur
lýst yfir að 21st Century Fox, fyrirtæki fjölmiðlamógúlsins Ruperts
Murdoch, fái ekki að kaupa fjölmiðilinn Sky fyrr en frekari rannsókn hefur átt sér stað á yfirtökunni.
CNN greinir frá því að menningarmálaráðherrann Karen Bradley hafi
sagt að yfirtakan myndi veita Murdoch-fjölskyldunni of mikil völd yfir
fjölmiðlum.
Murdoch á nú þegar 39 prósenta
hlut í Sky en vildi með yfirtökunni
eignast eftirstandandi 61 prósents
hlutinn. Forsvarsmenn Fox og Sky
hafa nú frest þangað til 14. júlí næst
næstkomandi til að svara Bradley.
Yfirtakan er metin á 15 milljarða
Bandaríkjadala. – sg

Dæmdur fyrir
morðið á Boris
Nemtsov
RÚSSLAND Zaur Dadayev var í gær
dæmdur sekur fyrir morðið á rússneska stjórnarandstæðingnum Boris
Nemtsov. Myrti Dadayev Nemtsov
í febrúar 2015. Sagði hann að sér og
fjórum öðrum Téténum hefðu verið
boðnar 25 milljónir króna fyrir að
myrða Nemtsov. Mennirnir fjórir
voru einnig dæmdir fyrir að vera
vitorðsmenn morðingjans.
BBC greinir frá að fjölskylda Nemt
Nemtsov og vinir óttist að aldrei verði upplýst hver fyrirskipaði morðið. - þea
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Þýskalandskanslari í beinni
andstöðu við Bandaríkjaforseta
Loftslagsmálin verða í forgangi á fundi G20 ríkjanna. Þetta hefur Þýskalandskanslari ákveðið. Forseti
Bandaríkjanna verður eini fundargesturinn sem vill ekki taka þátt í Parísarsamkomulaginu. Kanslarann og
forseta Tyrklands greinir einnig á en forsetinn vill halda fund með stuðningsmönnum sínum í Þýskalandi.
ÞÝSKALAND Árlegur fundur leiðtoga
G20 ríkjanna mun að mestu snúast
um hvernig hægt sé að byggja ofan á
þann grunn sem Parísarsamkomulagið er og baráttuna gegn loftslagsbreytingum. Þetta sagði Angela Merkel, kanslari Þýskalands, á þingfundi
í gær. Þjóðverjar eru gestgjafar fundarins sem fer fram 7. og 8. júlí. Venja
er fyrir því að gestgjafinn ákveði forgangsatriði fundarins.
Fundurinn gæti þar af leiðandi
orðið nokkuð einkennilegur fyrir
Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, sem tilkynnti á dögunum að
hann myndi draga ríki sitt út úr samkomulaginu. Viðurkenndi Merkel
þetta fyrir þinginu. Hún sagði þó að
baráttan gegn loftslagsbreytingum
væri forgangsmál fyrir Evrópuþjóðir.
„Ágreiningsmálin eru augljós og
það væri óheiðarlegt af mér að reyna
að draga dul á þau. Það mun ég ekki
gera,“ sagði Merkel og bætti við:
„Evrópusambandið stendur við Parísarsamkomulagið og mun innleiða
ákvæði þess hratt og örugglega.“
Þá sagði Merkel að ákvörðun
Bandaríkjaforseta hefði þau áhrif
að hún væri enn ákveðnari en áður
í að tryggja að markmið Parísarsamkomulagsins verði að veruleika.

Angela Merkel, Þýskalandskanslari, bauð Donald Tusk, forseta leiðtogaráðs
Evrópusambandsins velkominn til Þýskalands í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Ágreiningsmálin
eru augljós og það
væri óheiðarlegt af mér að
reyna að draga dul á þau.
Það mun ég ekki gera.
Angela Merkel,
kanslari Þýskalands

Kanslarinn skaut einnig á Trump.
„Þeir sem halda að vandamál heimsins megi leysa með einangrunarstefnu hafa einstaklega rangt fyrir
sér.“
Leiðtogar tuttugu ríkja sækja
fundinn. Það er leiðtogar Argentínu,
Ástralíu, Brasilíu, Kanada, Kína,
Frakklands, Þýskalands, Indlands,
Indónesíu, Ítalíu, Japans, Mexíkó,
Rússlands, Sádi-Arabíu, Suður-Afríku,
Suður-Kóreu, Tyrklands, Bretlands

og Bandaríkjanna auk forseta leiðtogaráðs ESB og forseta framkvæmdastjórnar ESB. Þá hefur leiðtogum
Gíneu, Hollands, Noregs, Senegal,
Singapúr, Spánar og Víetnam einnig
verið boðið.
Bandaríkin eru eina ríkið sem sækir
fundinn sem mun ekki vera hluti af
Parísarsamkomulaginu. Trump er
þó ekki eini leiðtoginn sem Merkel
stendur í stappi við. Recep Tayyip
Erdogan, forseti Tyrklands, hefur
nefnilega óskað eftir því að halda
stuðningsmannafund með Tyrkjum
í Þýskalandi.
Sigmar Gabriel, utanríkisráðherra Þýskalands, sagði í samtali við
Deutsche Welle að slíkt hentaði ekki.
Pólitískt landslag í Þýskalandi væri
ekki rétt fyrir slíkan fund.
Fyrr á árinu var ráðherrum Erdogans meinað að halda slíka fundi í
aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu
um stjórnarskrárbreytingar, sem voru
síðan samþykktar og færðu Tyrkland í
átt að forsetaræði. Sakaði Erdogan þá
Þjóðverja um að haga sér líkt og þeir
gerðu í síðari heimsstyrjöldinni. Fór
svo að lokum að 63 prósent Tyrkja í
Þýskalandi kusu með breytingunum
en 37 prósent gegn þeim.
thorgnyr@frettabladid.is

Volkswagen Caddy Beach

GÓÐUR FERÐAFÉLAGI
Fimm manna fjölskyldubíllinn Volkswagen Caddy Beach býður upp á
allt sem þarf fyrir ferðalagið.
Caddy Beach verður að litlu sumarhúsi með 2,3 m x 2,9 m fortjaldi sem
fest er á afturhlerann, klappstólum, borði og loftunaropi á rennihurð.
Hver einasti dagur er dásamleg upplifun, hvar sem þú ert.

Kynningarverð 3.990.000
Verðlistaverð 4.670.000 kr.

kr.

- Svefnaðstaða fyrir 2
- Fellanleg borð og stólar
- Geymsluhólf
- Fortjald og gluggatjöld
- Kælir og vasaljós
- Leðurklætt aðgerðastýri
- Margmiðlunartæki m. snertiskjá
- Bluetooth
- Hraðastillir

Til afhendingar strax!

Við látum framtíðina rætast.
www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Volkswagen

SKOÐUN

12

S KO Ð U N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Staðfesta

30. JÚNÍ 2017

FÖSTUDAGUR

Halldór

Á

Hörður
Ægisson

hordur@frettabladid.is

Ef marka má
yfirlýsingar
háttsettra
embættismanna í
erlendum
fjölmiðlum
mun þeim
örugglega
verða að ósk
sinni.

undanförnum mánuðum hafa íslensk
stjórnvöld og Seðlabankinn gert ítrekaða
atlögu að því að fá eigendur aflandskróna,
sem að stærstum hluta eru bandarískir
fjárfestingarsjóðir, til að selja krónueignir
sínar fyrir gjaldeyri á afslætti miðað við
skráð gengi. Öll sú atburðarás hefur verið með miklum
ólíkindum – og grafið undan trúverðugleika stjórnvalda.
Meintir afarkostir sem aflandskrónueigendum átti að vera
gert að sæta hafa reynst vera án nokkurrar innstæðu.
Í byrjun mars var tilkynnt að sjóðir sem ættu 90 milljarða í aflandskrónum hefðu samþykkt að skipta á þeim
fyrir evrur á genginu 137,5. Níu mánuðum áður höfðu
sömu sjóðir hafnað því að taka þátt í gjaldeyrisútboði
Seðlabankans, þar sem þeim hafði boðist að selja krónur
sínar á genginu 190 fyrir hverja evru, og þess í stað valið að
sitja fastir með fé sitt á vaxtalausum reikningum um ófyrirséðan tíma. Sjóðirnir hafa stórgrætt á þeirri ákvörðun.
Sama dag og greint var frá samkomulagi um kaup á
aflandskrónueignum upp á 90 milljarða var tilkynnt
að Seðlabankinn hygðist bjóða öðrum eigendum slíkra
krónueigna, sem áttu aflandskrónur fyrir um 105 milljarða,
sömu kjör ef þeir vildu losna með eignir sínar úr landi.
Tilboðið stæði þó aðeins í tvær vikur. Annað átti eftir að
koma á daginn. Þegar í ljós kom að áhugi sjóðanna á því að
ganga að boði bankans reyndist takmarkaður kaus hann
að grípa til þess ráðs að framlengja tímafrestinn í tvígang
og rann hann að lokum út 15. júní. Vikurnar tvær urðu
því að næstum þremur mánuðum. Í lok síðustu viku var
upplýst um að þessi seinni atlaga skilaði því að eigendur
aflandskróna upp á um 20 milljarða hefðu til viðbótar
fallist á tilboð bankans um að selja á genginu 137,5 krónur
fyrir hverja evru. Enn eru þó eftir aflandskrónur að fjárhæð
nærri 90 milljarðar en eigendur þeirra kusu að sitja sem
fastast – og bíða eftir enn betra tilboði af hálfu stjórnvalda.
Ef marka má yfirlýsingar háttsettra embættismanna í
erlendum fjölmiðlum mun þeim örugglega verða að ósk
sinni. Þannig taldi Guðrún Þorleifsdóttir, skrifstofustjóri í
fjármálaráðuneytinu, það vera heppilega væntingastjórnun að láta hafa það eftir sér í Reuters í liðnum mánuði að
„nauðsynlegt“ yrði að losa um öll höft á aflandskrónueigendur og að búast mætti við slíkum aðgerðum síðar á
árinu. Með öðrum var engin ástæða fyrir aflandskrónueigendur að fallast á tilboð Seðlabankans um að selja eignir
sínar með um 15 prósenta afslætti í skiptum fyrir gjaldeyri
enda virðist nú þegar liggja fyrir að þeim verði hleypt úr
landi innan skamms á enn hagstæðara gengi.
Ekki skal gera lítið úr þeirri staðreynd að krónan hefur
styrkst umtalsvert í kjölfar útboðs Seðlabankans í júní
2016. Eftir á að hyggja voru það mistök af hálfu helstu
stjórnenda bankans að fallast ekki á þeim tíma á tilboð
stærstu aflandskrónueigenda um að losna út fyrir höft á
genginu 165 krónur fyrir hverja evru. Miðað við núverandi
stöðu þjóðarbúsins má jafnframt færa fyrir því rök að
það hefði verið góð niðurstaða fyrir Ísland ef allir aflandskrónueigendur hefðu fallist á síðasta tilboð Seðlabankans.
Það afsakar hins vegar ekki það fúsk sem hefur einkennt
vinnubrögð bankans og stjórnvalda í þessu stóra hagsmunamáli. Það kann nefnilega yfirleitt ekki góðri lukku að
stýra þegar stjórnvöld framfylgja stefnu sem felst í því að
segja eitt í dag, en gera eitthvað allt annað á morgun.

Flísabúðin kynnir hágæða
Ítalska HELIOSA rafmagnshitara

Finndu okkur
á facebook

HELIOSA hitarar henta
bæði innan- og utandyra.
Hitna strax, vindur hefur
ekki áhrif, vatnsheldir og
menga ekki.
Margar gerðir til á lager.

in

Flísabúð

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Frá degi til dags
Nýju braggarnir
Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi hefur lagt til
að komið verði upp íbúðarhæfum
gámum fyrir þá sem ekki fá félagslegar íbúðir. Þótt jákvætt sé að
borgarfulltrúinn hugsi í lausnum
(sem margir kollegar hennar gera
ekki) er miður að í einu ríkasta
samfélagi heims sé ekki hægt
að finna fátæku fólki viðunandi
húsaskjól. Umræðan um íbúðarhæfa gáma minnir óþægilega
mikið á þá tíð þegar hluti
landsmanna bjó í vel byggðum
húsum en annar hluti í hrörlegum
bröggum. Munurinn er hins vegar
sá að þá var samfélagið allt miklu
fátækara.
Hinn íslenski Messi
Það vakti athygli þegar Almar
Guðmundsson var rekinn úr
starfi framkvæmdastjóra Samtaka
iðnaðarins. Ráðning Sigurðar
Hannessonar hefur þó komið
mörgum þægilega á óvart. Enginn
hefur þó lýst hrifningu sinni af
meiri einlægni en Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson, fyrrverandi
forsætisráðherra, sem kallar nýja
framkvæmdastjórann Sigurð
„Messi“ Hannesson. Væntanlega
með vísun í argentínska knattspyrnumanninn Lionel Messi,
sem af sumum er talinn vera
besti knattspyrnumaður í heimi.
Hrifning Sigmundar á Sigurði þarf
kannski ekki að koma á óvart
enda bar hann ábyrgð á öllum
helstu efnahagsaðgerðum ráðherrans fyrrverandi í ráðherratíð
hans. jonhakon@frettabladid.is

Réttindi barna –
skipta þau máli?

Í

Margrét María
Sigurðardóttir
umboðsmaður
barna

Víða vantar
upp á viðhorfin til
barna, en
börn eru
sjálfstæðir
einstaklingar
með fullgild
réttindi og
réttindi
þeirra eru
ekki minni
en annarra.

tíu ár hef ég verið það lánsöm að fá að starfa sem
umboðsmaður barna. Lögum samkvæmt geta
þau ár ekki verið fleiri og nú er mínum tíma lokið.
Þrátt fyrir söknuð yfir því að kveðja finn ég fyrir
mikilli gleði. Gleði yfir því að hafa fengið tækifæri til
að vera í mínu draumastarfi og sinna þeim verkefnum
sem eru mér svo hugleikin. Mér finnst þó mikilvægt
að regluleg endurnýjun á umboðsmanni barna eigi
sér stað og því kveð ég með þakklæti og gleði í huga.

Með jákvæðni að leiðarljósi
Sem umboðsmaður barna hef ég alltaf reynt að hafa
bjartsýni og jákvæðni að leiðarljósi þegar bent er á það
sem betur má fara. Að mati sumra er umboðsmaður
stundum of róttækur í skoðunum sínum en honum
er meðal annars ætlað að hafa frumkvæði að stefnumarkandi umræðu í samfélaginu. Á þessum mikilvægu
tímamótum ákvað ég að láta útbúa skýrslu um þær
áhyggjur sem ég hef við embættislokin. Skýrsluna er
að finna á heimasíðu embættisins barn.is en í henni
koma einnig fram hugmyndir að úrbótum. Það er von
mín að skýrslan nái eyrum ríkisvaldsins og annarra
sem taka ákvarðanir sem varðar börn.
Betur má ef duga skal
Margt brennur á mér við þessi tímamót, ýmislegt
hefur áunnist en betur má ef duga skal. Víða vantar
upp á viðhorfin til barna, en börn eru sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi og réttindi þeirra eru
ekki minni en annarra. Þegar kemur að málefnum
barna virðist skortur á fjármagni einkenna málaflokkinn töluvert og væri hægt að benda á mörg mál
því til stuðnings. Skýrslan er ekki tæmandi en gefur
þó góðar upplýsingar um stöðuna.
Ég vil þakka öllum sem starfað hafa með embættinu síðustu tíu ár, þeim sem hafa leitað til embættisins, krökkunum sem leita til þess, ráðgjafarhópnum
sem er stórkostleg uppspretta góðra mála og loks vil
ég þakka mínu frábæra starfsfólki fyrir öll árin.
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Í hvaða aska eigum við að láta bókvitið?
Í DAG

Þórlindur
Kjartansson

S

kömmu eftir að ég byrjaði
að búa þurfti ég að festa upp
vegghillu. Ég hafði samband
við vin minn og spurði hvort
hann gæti lánað mér borvél. Það
var auðsótt—eiginlega óþægilega
auðsótt.
Ekki nóg með að hann skutlaðist
með borvélina heim til mín heldur
var hann óður og uppvægur að
sýna mér hvernig ætti að nota
hana; allt frá því hvernig hún
pakkaðist upp úr töskunni, hvernig henni var stungið í samband
og hvernig maður ætti að bera sig
að við borunina og meira að segja
hvernig réttast væri að ganga frá
eftir framkvæmdirnar. Svo horfði
hann á mig drykklanga stund
með vaxandi vantrú og bauðst svo
drýgindalega til þess að taka sjálfur
að sér verkið.

Tvær tegundir karlmanna
Ég afþakkaði það vitaskuld. Á
mínu heimili ætlaði ég að sjá um
að bora í veggina. Það endaði með
því að ég festi upp hillurnar og
gerði öll þau mælingarmistök sem
hægt er að gera—og vonaði svo
að hillan sjálf væri nógu þykk til
þess að hylja öll óþörfu borgötin í
veggnum.
Þegar ég skilaði borvélinni og
laug því blákalt að allt hefði gengið
að óskum þá gerðist hinn bóngóði vinur minn íbygginn mjög
og sagði: „Þú veist að það eru tvær
tegundir af karlmönnum.“
„Nú, jæja?“ svaraði ég.
„Það eru þeir sem eiga borvél
og þeir sem fá lánaða borvél.“
Fljótlega var ég orðin sú tegund af
karlmönnum sem á borvél.
En það að eiga borvél segir auðvitað ekki mikla sögu eitt og sér. Borvélin mín er lítið notuð og í þau fáu
skipti sem hún er dregin fram þá er
henni beitt af fádæma ófagmennsku
og klaufaskap, en þó með mikilli
ánægju og stolti—því flestir njóta
þess að skapa eitthvað í höndunum;
jafnvel þótt það sé ekki flókið.
Verkvit, bókvit og hugvit
Langskólagengnir bókabéusar og
skrifstofumenn eiga það til að vera
heldur ósjálfbjarga þegar kemur
að því að halda við og bæta heimili
og húsakynni. Og það sem upp
á vantar er yfirleitt ekki fólgið í
líkamlegri getu eða tækjabúnaði.
Mestu munar um þekkinguna,
reynsluna og vitið—bæði verkvitið
og hugvitið.
Það er sjaldan sem ég stend
jafnmikið á gati eins og þegar
iðnaðarmenn reyna að útskýra

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

fyrir mér samspil hinna ýmsu
þátta sem þeir þurfa að taka tillit
til þegar þeir ákveða hvernig þeir
hyggjast bera sig að við viðgerðir
eða aðrar framkvæmdir. Þegar
maður talar við fólk með fagþekkingu í iðngreinum þá kemst maður
nefnilega fljótlega að raun um að
mikilvægasta verkfærið þeirra er á
milli eyrnanna og að hæft iðnaðarfólk reynir síst minna á gáfur sínar
og sköpunargetu heldur en þeir
sem setja saman excel-skjöl og
powerpoint-kynningar alla daga.
Það er líklega í eðli skólakerfisins alls staðar að leynt eða ljóst er
minna gert úr verkviti en bókviti.
Það liggur í loftinu að bóknám sé
besti kosturinn fyrir alla þá sem
hafa hæfileika til slíks náms. Það
er til að mynda talið til marks um

Þegar maður talar við fólk
með fagþekkingu í iðngreinum þá kemst maður nefnilega fljótlega að raun um
að mikilvægasta verkfærið
þeirra er á milli eyrnanna.
árangur menntakerfisins ef fleiri
en færri prósentur ljúka bóklegu
háskólanámi og ýmsar stéttir
þrýsta á um að skólaganga þeirra
sé skilgreind sem háskólanám með
auknum kröfum um setu á skólabekk.
Þetta snobb fyrir háskólagráðum
hefur því bæði útvatnað þýðingu

fræðilegs háskólanáms og gengisfellt þau störf sem ekki byggjast
á bóknámi. Afleiðingar þessa eru
meðal annars að sár skortur er
á iðnmenntuðu fólki á Íslandi
en mikið offramboð á fólki með
ýmsar tegundir af háskólamenntun; t.d. lögfræðingum. Þar að auki
er líklegt að margir hafi í raun
menntað sig í áttina frá starfsvettvangi sem gæti veitt lífsfyllingu,
hamingju og spennandi tækifæri
til atvinnu og nýsköpunar.

Hugur og hönd
Verulegar breytingar á atvinnuháttum eru fyrirsjáanlegar á næstu
áratugum, og áhrifa þeirra er þegar
farið að gæta. Ómögulegt er að
vita nákvæmlega hvert þessar
breytingar munu leiða en líklega

er þó óhætt að gera ráð fyrir því að
mikilvægi fjölbreyttrar menntunar
muni aukast og að keppikefli ætti
að vera að fólki standi til boða
sveigjanleiki í námi. Að auki er
líklegt að konur og karlar sem hafa
fjölbreyttan bakgrunn, ekki síst í
iðngreinum, muni standa betur að
vígi en flestir aðrir þegar fram líða
stundir.
Verkvit, bókvit og hugvit þrífast
ekki án hvert annars; og mestu
verðmætin skapast þegar allt
þrennt er til staðar. Skilningur
á mikilvægi iðnmenntunar og
virðing fyrir slíkri menntun er því
algjör undirstaða áframhaldandi
framfara og uppbyggingar. Ef
enginn kann lengur að búa til
askana þá er hætt við að bókvitið
spillist og verði fáum til gagns.

FULLELDUÐ GRÍSARIF
-ÞARF AÐEINS AÐ HITA

Beint frá
Bónda

FULLELDUÐ
GRÍSARIF

999 kr/kg

verð áður 1.299

Gildir til 2. júlí á meðan birgðir endast.

aup
Nýtt í Hagk

Nýjungar

149 kr/stk

349 kr/stk

199 kr/stk

599 kr/pk
RXbar

Zevia kaloríulaust gos

Enginn sykur. Engin gervisæta. Með stevíu.

3 eggjahvítur, 6 möndlur, 4 kasjúhnetur,
2 döðlur og ekkert kjaftæði!

aup
Nýtt í Hagk

Chocolove XOXOX

499 kr/stk

Hágæða súkkulaði sem bragð er af.

aup
Nýtt í Hagk

Joe&Seph´s sælkerapopp

Peanut Butter & Chocolate Caramel, Mojito, Gin &
Tonic, French Camabert og Strawberry Cheesecake.

998 kr/stk

ProPud ís

Próteinís án viðbætts sykurs. Laktósafrír.

MEZZETTA
Glæsilegt úrval af pipar, smyrjum og Hot Sauce.
Gott á pizzuna, í salatið og pastað.

649 kr/stk

Guy Fieri BBQ sósur
Grillaðu með verðlaunasósum Guy Fieri.

SMASH STYLE HAMBORGARAR
TILBOÐ

15%
afsláttur á kassa

2X100 G

509kr/pk
verð áður 599

2X120 G

594kr/pk
verð áður 699

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

30%

15%

ÚRBEINUÐ
KJUKLINGALÆRI

KJÚKLINGALEGGIR

KJÚKLINGALUNDIR

verð áður 2.199

verð áður 999

verð áður 2.199

15%
afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

1.869 kr/kg

699 kr/kg

TILBOÐ

ar
Kryddlegn

afsláttur á kassa

1.869 kr/kg

TILBOÐ

25%

25%

afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

LÆRISSNEIÐAR
ÚR MIÐLÆRI

ÍTALSKT MARINERAÐ

verð áður 3.299

verð áður 4.999

2.474 kr/kg

LAMBAPRIME

3.749 kr/kg

VERT ÞÚ GRILLMEISTARINN
Einstakt BBQ-reykbragð fyrir alla grillrétti. Veljið á milli nokkurra
reykblanda í handhægum reykbökkum - tilbúið til notkunar á grillinu.

Uppskriftir og kennslumyndband á www. smokeitall.dk

199 kr/stk

SPORT
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Skrautlegt skorkort á fyrsta hring á risamóti hjá Ólafíu Þórunni

FÖSTUDAGUR

Nýjast
Evrópudeild UEFA

Ventspils - Valur

0-0

KR - SJK

0-0

Stjarnan - Shamrock

0-1

0-1 Gary Shaw (38.).

Borgunarbikar karla

Fylkir - FH

0-1 Halldór Orri Björnsson (87.).

0-1

Inkasso-deildin

ÍR - Leiknir R.

1-1

Grótta - Keflavík

0-1

0-1 Kolbeinn Kárason (34.), 1-1 Hilmar Þór
Kárason (84.).

0-1 Adam Árni Róbertsson (60.).

Söguleg stund Ólafía Þórunn Kristinsdóttir endurskrifaði íslenska golfsögu í gær er hún varð fyrsti íslenski kylfingurinn sem tekur þátt á risamóti.
Hún kom í hús á 74 höggum eða þremur höggum yfir pari. Það skor setur hana í neðri helminginn. Ólafía var þó lengi með efstu konum þar sem
hún var með efstu konum eftir átta holur á tveimur höggum undir pari. Henni fataðist svo flugið á seinni níu holunum. NORDICPHOTOS/GETTY

Mikilvægt skref fyrir framtíðina
Olísdeildir karla og kvenna fá stóraukna umfjöllun á næstu leiktíð en HSÍ, Olís og 365 undirrituðu í gær
samning þess efnis að útsendingar frá handboltanum færast á Stöð 2 Sport. Nýr þáttur verður á dagskrá.
HANDBOLTI „Þetta er gleðidagur,“
segir Róbert Geir Gíslason, framkvæmdastjóri Handknattleikssambands Íslands, um nýjan samstarfssamning HSÍ, Olís og 365 sem felur
í sér stóraukna umfjöllun um Olísdeildir karla og kvenna.
Í gær var undirritaður samningur
á milli þessara þriggja aðila sem
færir deildakeppnina í handboltanum og úrslitakeppnina yfir á Stöð
2 Sport en 22 ár eru síðan 365 var
síðast með handboltann.
Beinum útsendingum mun
fjölga verulega í karla- og kvennadeildinni. Tveir leikir að lágmarki
verða í beinni hjá körlunum í hverri
umferð og einn hjá konunum. Í sérstökum uppgjörsþætti í anda þess
sem Stöð 2 Sport hefur verið með í
fótboltanum og körfuboltanum er
hver umferð svo gerð upp.

Mikilvægt skref
„Þetta er mjög mikilvægt fyrir handboltann. Það er mjög mikilvægt
fyrir okkur að vera búnir að tryggja
umfjöllun og auglýsingasamning til
næstu þriggja ára. Við erum mjög
heppnir að vera með jafnsterkan
aðila og Olís á bakvið okkur og við
eigum von á því að mótið á næsta
ári verði flott og vel auglýst,“ segir
Róbert Geir.
Tímapunkturinn til að taka þetta
skref segir Róbert að sé fullkominn
þar sem ógnarsterkir leikmenn hafi
flykkst heim bæði í Olís-deild karla
og kvenna.
„Við vildum auka umfjöllun

Markmið okkar til
langs tíma er að
fjölga iðkendum og búa til
framtíðarstjörnur og landsliðsmenn.
Róbert Geir Gíslason,
framkvæmdastjóri HSÍ

Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri Olís, Guðmundur B. Ólafsson, formaður HSÍ,
og Ingibjörg Pálmadóttir, stjórnarformaður 365. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

mikið um handbolta og efla hana.
Deildin verður að okkar mati alveg
gríðarlega sterk þar sem við erum
að fá atvinnu- og landsliðsmenn
aftur heim. Því var tímapunkturinn
góður fyrir okkur núna að gera
nýjan samning og auka umfjöllunina.“

Góðir leikdagar
Olís-deild karla hefur til langs tíma
aðallega verið spiluð á fimmtudagskvöldum og stelpurnar hafa
spilað á laugardögum. Nú fara
leikir karlanna fram á sunnudögum
og mánudögum, sjónvarpsleikur

stelpnanna verður á sunnudögum
og kvennaumferðin klárast svo á
þriðjudögum. Róbert segir þessa
breytingu á leikdögum ekki hafa
komið illa við félögin.
„Við upplýstum formennina í
deildinni um hvert við stefndum
og almennt séð er mikil ánægja
með þennan nýjan samning. Það
er mikil sátt um hvert við erum að
stefna,“ segir framkvæmdastjórinn
sem er sjálfur spenntur fyrir þessari
breytingu.
„Ég held að þessir leikdagar séu
mjög góðir. Sunnudagar, mánudagar og þriðjudagar eru dagar sem eru

lítið notaðir í öðru sporti. Það var
engin pressa á okkur að taka þessa
leikdaga, þetta var val frá okkur. Við
erum búin að ræða þetta við félögin
og almennt séð eru miklar og góðar
undirtektir við þessum leikdögum.“

Langtímamarkmiðið
Umfjöllun um Olís-deildirnar verður ekki bara áberandi í sjónvarpi
365 heldur á öllum miðlum. Róbert
segir þetta allt mikilvægt fyrir framtíð handboltans og styður þetta við
framtíðaráform HSÍ sem þarf vitaskuld að horfa til fleiri hluta en bara
umfjöllunar um deildina.
„Fyrst og fremst erum við að fá
aukna umfjöllun um íþróttina og
ná að markaðssetja hana enn betur.
Markmið okkar til langs tíma er að
fjölga iðkendum og búa til framtíðarstjörnur og landsliðsmenn.
Ég held að þessi samningur sé
mjög góður hvað það varðar,“ segir
Róbert Geir Gíslason. tomas@365.is

ÞÝSKALAND Í ÚRSLIT
Það verða Þýskaland og Síle sem
mætast í úrslitaleik Álfukeppninnar. Þýskaland lagði Mexíkó, 4-1,
í síðari undanúrslitaleiknum.
Það tók Þjóðverja í raun ekki
nema átta mínútur að ganga frá
leiknum. Þá var Leon Goretzka,
leikmaður Schalke búinn að skora
í tvígang fyrir þýska liðið.
Timo Werner skoraði svo þriðja
mark Þjóðverja hálftíma fyrir
leikslok og gekk endanlega frá
málinu.
Það var stuð á lokamínútunum.
Marco Fabian minnkaði muninn í
3-1 á 89. mínútur en Amin Younes
skoraði fjórða mark Þjóðverja
aðeins tveim mínútum síðar.

RUGL, ÞESSI VERÐMIÐI
Fjörutíu milljóna punda verðmiðinn sem Swansea City hefur sett á
Gylfa Þór Sigurðsson er til marks
um það hversu brjálaður félagaskiptamarkaðurinn er orðinn.
Þetta segir Nick Elliott í pistli fyrir
vefsíðuna Dream Team, sem er
hluti af The Sun.
Elliott er afar hrifinn af Gylfa
og segir að tímabil eftir tímabil
sýni íslenski landsliðsmaðurinn
hversu góður hann er og hann eigi
skilið að spila fyrir stærra félag en
Swansea.
Elliott segir samt að 40 milljónir
punda sé gríðarlega há upphæð
en svona sé markaðurinn orðinn
í dag. Hann nefnir að félagaskipti
Pauls Pogba síðasta sumar, þegar
Manchester United gerði hann að
dýrasta leikmanni allra tíma, hafi
breytt því hvernig félög verðleggi
sína leikmenn.
„Ef Pogba var rétt tæplega 90
milljóna virði af hverju ætti Swansea ekki að biðja um 40 milljónir
punda fyrir sína aðalstjörnu? Af
hverju ekki 60 milljónir punda?“
skrifar Elliott.
Þrátt fyrir þennan háa
verðmiða segir Elliott
að Leicester City, sem
hefur verið orðað
sterklega við
Gylfa, að það
geti vel farið
svo að Leicester
borgi þessa upphæð fyrir íslenska
landsliðsmanninn.

Í dag

16.30 PGA meist. kvenna Golfst.
19.30 Quicken Loans Golfstöðin
21.45 1 á 1
Sport
Inkasso-deildin:
19.15 Selfoss - Fram
19.15 Þór - HK

8 LIÐA ÚRSLIT - VÍKINGSVÖLLUR
Sunnudaginn 2. júlí kl. 17.00
Miðasala á Tix.is

TÍMAMÓT
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Ástkæri bróðir okkar,

Einar Hólm Jónsson

lést á sjúkrahúsi Stykkishólms 25. júní.
Útför fer fram frá Stykkishólmskirkju
þriðjudaginn 4. júlí kl. 13.
Þökkum starfsfólki sjúkrahúss
Stykkishólms og dvalarheimilisins
Silfurtúns, Búðardal, fyrir yndislega umhyggju og hlýhug.
Hilmar Jónsson og fjölskylda
Kristinn Jónsson og fjölskylda
Svanur Jónsson og fjölskylda

Elskuleg dóttir okkar,
systir og mágkona,

Lilja Sturludóttir

skrifstofustjóri, Bólstaðarhlíð 16,
lést í Reykjavík 22. júní. Útför
hennar fer fram frá Háteigskirkju,
fimmtudaginn 6. júlí, klukkan 16.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélag Íslands eða líknarfélög.
Sturla Þórðarson
Kjartan Sturluson
Halldór Sturluson

Ásta Garðarsdóttir
Kristín Gunnarsdóttir
Heba Eir Kjeld Jónasdóttir

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

Margrét J. Helgadóttir
Norðurvangi 8, Hafnarfirði,

lést sunnudaginn 18. júní á
kvennadeild Landspítalans. Útförin
fer fram í Víðistaðakirkju, mánudaginn
3. júlí klukkan 15.00. Blóm og kransar eru vinsamlega
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélagið og Líf, styrktarfélag kvennadeildar
Landspítalans.
Hjörtur Á. Ingólfsson
Jóhanna Inga Hjartardóttir Halldór Jörgen Gunnarsson
Jónas Friðrik Hjartarson
Ólöf Björk Halldórsdóttir
Hjördís Ósk Hjartardóttir
Baldur Páll Guðmundsson
ömmubörn og langömmubörn.

Elskuleg dóttir mín, systir,
mágkona og frænka,

Kolbrún Jósepsdóttir
Hraunbæ 108,

lést á kvennadeild Landspítalans
7. júní. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hennar.
Kristín Stefánsdóttir
Stefán Egilsson
Kristín Ellý Egilsdóttir
Grétar Baldursson
Hrafnhildur Egilsdóttir
Halldór Bergdal Baldursson
Elísabet Egilsdóttir
Kristján V. Halldórsson
Guðmunda Egilsdóttir
Stefán G. Stefánsson
Egill Egilsson
ættingjar og vinir.

Á morgun hefst Sönghátíð í Hafnarborg sem er ný tónlistarhátíð sem stendur yfir í níu daga.
Hátíðin er helguð klassískri sönglist, ljóða- og óperusöng og markmið hennar er meðal annars að auka almenna þekkingu á list raddarinnar með bæði tónleikum og námskeiðum.

M

ezzósópransöngkonan
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir segir flestallt
söngáhugafólk eiga að
geta fundið eitthvað
við sitt hæfi á Sönghátíðinni í Hafnarborg. „Þetta er hátíð þar sem röddin fær
að njóta sín. Þetta er svolítið óvenjuleg
hátíð hér á Íslandi því hún er blanda af
fimm söngtónleikum og fjórum námskeiðum, þetta er líka mikil námskeiðahátíð,“ segir Guðrún um þessa nýju
söngveislu sem Sönghátíðin í Hafnarborg er.
„Með hátíðinni langaði okkur að veita
fólki tækifæri til að sjá fyrsta flokks
söngvara í návígi og líka að uppgötva
röddina í sjálfu sér á námskeiðum.“
Spurð nánar út í námskeiðin sem verða
í boði segir Guðrún: „Á hátíðinni verður
haldið söngnámskeið fyrir áhugafólk,
master class-námskeið fyrir þá sem
eru lengra komnir, jóganámskeið fyrir
söngvara og svo tónlistarnámskeið fyrir
börn. Þannig að þessi hátíð er fyrir fólk
á aldrinum 6 ára og upp úr.“
Fjölbreyttur hópur söngvara kemur
fram á Sönghátíðinni í Hafnarborg og
fyrstur ríður á vaðið Kristinn Sigmundsson sem er mikill reynslubolti. „Hann
kemur fram á opnunartónleikunum. Það
er mikill lúxus að fá að hlusta á hann í
návígi,“ segir Guðrún.
„Svo kemur fram ein af okkar virtustu
og reyndustu söngkonum, Þóra Einarsdóttir sópran. Hún verður með masterclass-námskeiðið sem stendur yfir í
fjóra daga og námskeiðinu lýkur svo
með tónleikum þar sem Þóra og nemendurnir koma fram. Þar getur fólk séð
ávöxt vinnunnar.
Svo mun Dísella Lárusdóttir sópransöngkona koma fram. Hún er búin að
vera að syngja við Metropolitan í New
York og er nýbúin að debútera í Evrópu í Óperuhúsinu í Róm. Þar var hún
í erfiðu hlutverki og var kölluð fram tíu
sinnum eftir óperusýninguna, hún sló
alveg í gegn. Hún mun syngja á lokatónleikum hátíðarinnar en svo munum

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mun bregða sér í hlutverk Rómeós á Sönghátíð í Hafnarborg en auk hennar kemur fram fjöldi hæfileikaríkra listamanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

við líka koma tvær saman á tónleikum á
föstudaginn og ég mun bregða mér þar
í hlutverk Rómeós. Við munum syngja
eitt fallegasta rifrildi sem skrifað hefur
verið. Það er úr óperunni I Capuleti e i
Montecchi eftir Bellini.“
Dæmi um aðra söngvara og hljóðfæraleikara sem koma fram á hátíðinni eru
Hallveig Rúnarsdóttir, Hrönn Þráinsdóttir, Guja Sandholt, Anna Guðný
Guðmundsdóttir, Matthildur Anna
Gísladóttir og Francisco Javier Jáuregui.
Og eins og áður sagði munu einnig nemendur sýna afrakstur námskeiða hátíðarinnar.

Við sendum öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför okkar ástkæru

Þóru Þorsteinsdóttur
áður til heimilis að
Bogatúni 38, Hellu.

Óskar Haraldsson og fjölskylda.

Sigríður Kristinsdóttir
sjúkraliði,

lést á heimili sínu föstudaginn
23. júní. Jarðarförin fer fram í Neskirkju
þriðjudaginn 4. júlí, klukkan 13.
Þeim, sem vildu minnast hennar, er bent á Meltingar- og
nýrnadeild Landspítalans 12E. (Reikningur: 0301-13113033, kennitala: 270349-3749.) Kærar þakkir færum við
starfsfólki Landspítalans, einkum á 11D (Speglun), 12E og
Heimahlynningu fyrir alúð og umhyggju.
Jón Torfason
Sigfríð Sigurðardóttir
Þröstur Sigurðsson
Erna Kristín Sigurðardóttir
Torfi Stefán Jónsson
Margrét A. Markúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

FÖSTUDAGUR

Áhorfendur fá að hlýða á
söng og syngja sjálfir

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á
hjúkrunarheimilinu Lundi fyrir elskulegheit og umhyggju.
Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,
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Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi

Sigurjón Hannesson

fv. skipherra,
Klapparhlíð 5, Mosfellsbæ,
sem andaðist laugardaginn 24. júní sl.
verður jarðsunginn frá Guðríðarkirkju
mánudaginn 3. júlí kl. 15.00.
Maggý Björg Jónsdóttir
Jóhann Sigurjónsson
Ásta Hilmarsdóttir
Ólafur G. Sigurjónsson
Lilja Guðbjartsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

„Á lokatónleikunum muna börnin úr
tónlistarsmiðjunni til dæmis koma fram.
Hugmyndin er að gefa börnunum tækifæri til að fá góða þjálfun í vikulangri
tónlistarsmiðju og koma svo fram á tónleikum sjálf.“
Guðrún segir áhorfendur þá fá tækifæri til að þenja raddböndin sjálf á lokatónleikum. „Hátíðinni lýkur á fjöldasöng, við dreifum þá textunum út og
bjóðum fólki að syngja með okkur.“
Að lokum bendir Guðrún áhugasömum á að kynna sér dagskrána nánar
á vef hátíðarinnar, songhatid.is.
gudnyhronn@365.is

Elsku, hjartans drengurinn okkar,
sonur, bróðir og barnabarn,

Ragnar Emil Hallgrímsson
Kvistavöllum, Hafnarfirði,

sem lést á Barnaspítala Hringsins
25. júní 2017, verður jarðsunginn
frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði
föstudaginn 30. júní kl. 15.00. Blóm eru vinsamlegast
afþökkuð en ef þið viljið minnast hans er bent á
Barnaspítala Hringsins og FSMA félagið á Íslandi.
Aldís Sigurðardóttir
Guðmundur Freyr Hallgrímss.
Silja Katrín Hallgrímsdóttir
Ragnhildur G. Harðardóttir
Áslaug F. Rafnsdóttir
Guðmundur J. Hallgrímsson

Hallgrímur Guðmundsson
Aðalbjörg Aðalbjörnsdóttir
Sigurður Sindri Hallgrímss.
Sigurður G. Þorláksson
Sigurður Einarsson

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

KYNNINGARBLAÐ

Með rödd
sem hæfir
F Ö S T U DAG U R
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risa

Kristjana Stefánsdóttir fór heim
með Grímuna fyrir tónlist
ársins þegar verðlaunin voru
veitt í júní. Hún er afar stolt af
þessari viðurkenningu en
Blái hnötturinn fékk flest
verðlaun á Grímunni,
eða fjögur.

Lífsstíll

Eva Laufey heldur áfram
að framkalla girnilega
rétti fyrir áhorfendur
Stöðvar 2. Uppskriftirnar
má sjá hér.
matur ➛6
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Ég er alltaf að
semja tónlist. Ég
gaf út plötuna Ófelíu í
október en hef ekki haft
nægan tíma til að fylgja
henni eftir. Mig langar
til að syngja lögin meira
af þeirri plötu.

Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

Framhald af forsíðu ➛

B

lái hnötturinn hefur slegið í
gegn í Borgarleikhúsinu og
tónlist Kristjönu í verkinu
er sungin á flestum barnaskólum
landsins. „Það líður varla sú vika
að ég fái ekki senda upptöku af
barni að syngja lagið Sautján
þúsund sólargeislar. Það bræðir
hjarta mitt,“ segir Kristjana sem
hefur verið leiðandi söngkona í
íslenskri djasstónlist um árabil.
Hún starfar sem tónlistarstjóri og
útsetjari í Borgarleikhúsinu. „Ég
var eina konan í hópi þeirra sem
tilnefndir voru fyrir tónlist ársins
og mér þótti mjög vænt um að fá
verðlaunin,“ segir hún. „Það var
biluð vinna að gera þennan söngleik þannig að þetta var frábært.“
Blái hnötturinn er unninn eftir
handriti Andra Snæs Magnasonar
frá því að það var sett upp í Þjóðleikhúsinu árið 2001 en það var
Kristín Eysteinsdóttir, leikhússtjóri
Borgarleikhússins, sem fékk þá
hugmynd að setja verkið upp aftur.
„Kristín kom að máli við okkur
Berg Þór Ingólfsson og bað okkur
að skoða handrit Bláa hnattarins
en sýningar á verkinu hafa farið
um allan heim. Við fengum frjálsar
hendur með uppsetninguna sem
endaði í söngleik með börnum
sem aðalleikurum. Það komu
mörg börn í prufur en við eigum
nú þegar reynslumikla unga
leikara sem hafa leikið í hinum
ýmsu sýningum, eins og Billy
Elliot, Óvitum, Mary Poppins og
fleirum. Í sýningunni eru 23 börn
svo þetta var viðamikið verkefni
en skemmtilegt,“ segir Kristjana en
hún hlaut einnig Grímuna ásamt
fleirum árið 2010 fyrir sýninguna
Jesús litli sem sýnd hefur verið
í Borgarleikhúsinu við miklar
vinsældir. Þá var hún tilnefnd í
tveimur flokkum Íslensku tónlistarverðlaunanna í ár, Söngkona
ársins og Plata ársins, leiksviðs- og
kvikmyndatónlist, ásamt Bergi Þór
Ingólfssyni.

Hressandi samband

Kristjana er þessa stundina í sumarfríi frá leikhúsinu en hefur undan-

Kristjana Stefánsdóttir

Kristjana Stefánsdóttir er mikill listamaður. Hún semur tónlist fyrir hin ýmsu leikverk í Borgarleikhúsinu. MYND/ERNIR

faðir hennar notaði það nafn á
hana þegar hún var lítil.

Á sveitaböllum

Kristjana með systur sinni,
Ragnheiði Blöndal.

Kristjana og dóttir hennar, Lóa.

farið ferðast um landið ásamt
Svavari Knúti tónlistarmanni undir
yfirskriftinni Firðir og firnindi en
þau hafa farið í slíkar tónleikaferðir
frá árinu 2008 og ávallt verið vel
tekið. Kristjana og Svavar Knútur
gáfu út plötuna Glæður árið 2011
sem seldist upp á stuttum tíma.
Kristjana hefur gefið út fjölmargar
plötur á ferlinum, bæði sjálf og með
öðrum. „Samstarf okkar Svavars
hefur verið fallegt. Við hittumst
tvisvar á ári og gerum eitthvað
skemmtilegt saman, á sumrin og

fyrir jólin. Raddirnar okkar renna
saman eins og smjör. Það er gaman
að vinna með Svavari Knúti sem er
einstakur listamaður og stórkostlegur karakter. Í næstu viku förum
við norður til Dalvíkur, Siglufjarðar
og Akureyrar.“

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
Frelsi til að veiða!

00000

www.veidikortid.is

333 kr
á dag*
*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Vatnaveiðin er
komin í gang!
Ertu klár?

Bambaló syngur

Kristjana segist ganga með margar
hugmyndir í maganum sem hana
langar til leggja meiri vinnu við
á næstunni. „Ég er alltaf að semja
tónlist. Ég gaf út plötuna Ófelíu í
október en hef ekki haft nægan
tíma til að fylgja henni eftir. Mig
langar til að syngja lögin meira af
þeirri plötu. Ég er gamaldags og
sem alla mína tónlist á píanó þrátt
fyrir alla þessa nýju og frábæru
tækni sem er í boði í dag. Ég vil líta
á mig sem alhliða tónlistarmann
þótt ég sé kannski ennþá þekktust
fyrir djassinn,“ segir hún en Kristjana hefur margoft komið fram
með Stórsveit Reykjavíkur í Hörpu.
Hún hefur á undanförnum árum
samið tónlist fyrir fjórar leiksýningar og það eru fleiri í pípunum.
Á plötunni Ófelía notast Kristjana
við gælunafnið sitt Bambaló en

Ferill Kristjönu spannar langan
tíma. Vorið 2000 lauk hún námi í
djasssöng frá Konunglega Listaháskólanum í Haag í Hollandi. Áður
hafði hún lokið námi við Söngskólann í Reykjavík undir handleiðslu
Diddúar, Sigrúnar Hjálmtýsdóttur,
og Sigríðar Ellu Magnúsdóttur.
Hún hefur nokkrum sinnum verið
tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir plötur sínar. Kristjana er alin upp á Selfossi frá sjö
ára aldri. „Ég held að áhugi á tónlist
hafi vaknað þegar ég var mjög
ung og það kom aldrei annað til
greina en að fara þessa leið í lífinu,“
segir hún. „Ég byrjaði í barnakór
á Selfossi og hélt síðan áfram í
kór Fjölbrautaskóla Suðurlands.
Minn fyrsti lærifaðir var Jón Ingi
Sigurmundsson sem var stjórnandi
kórsins. Ég lærði mikið af honum
og fékk hvatningu. Það hefur alltaf
verið mikil tónlistarstemning
á Selfossi og þaðan hafa komið
þekktar hljómsveitar, má þar til
dæmis nefna Mána og Skítamóral.
Það er fullt af góðum tónlistarmönnum sem koma frá Selfossi,
til dæmis krakkarnir í Kiriyama
Family. Tónlistarskólinn á Selfossi
er öflugur og kórastarf í miklum
blóma,“ segir Kristjana.
Þegar hún var á átjánda ári hóf
hún feril sinn opinberlega með
hljómsveitinni Lótus. Síðan lá
leiðin í hljómsveit með Labba í
Mánum og fleirum sem nefndist
Karma og var gríðarlega vinsæl
á sveitaböllunum. „Við vorum
stundum með fjögur böll á viku.
Það var mikill skóli fyrir mig. Ég er
alin upp hjá einstæðri móður og
ekki voru alltaf miklir peningar á

heimilinu. Sveitaböllin gáfu svo
vel af sér að ég gat greitt sjálf fyrir
námið mitt. Ég kláraði stúdentspróf og burtfararpróf frá Söngskóla
Reykjavíkur og hélt síðan til Hollands þar sem ég lauk bachelorgráðu í tónlist og kennslufræðum.
Ég hef alltaf séð fyrir mér að ferðast
um heiminn með tónlistina mína.
Mér hefur alltaf þótt einstaklega
skemmtilegt að ferðast. Örlögin
leiddu mig þó í leikhúsið sem
hefur reyndar líka alltaf heillað
mig. Ég var virkur meðlimur í leikfélagi Selfoss þegar ég var krakki.
Leiklistin höfðaði mikið til mín en
ég komst hvorki lönd né strönd í
prufum,“ segir hún og hlær.

Á fullu í ræktinni

Kristjana hefur verið að taka sig í
gegn að undanförnu með einkaþjálfara. „Ég tók mig til eftir hlé
og finnst það æðislegt. Það hefur
verið annasamur tími í leikhúsinu
en nú ætla ég að gera eitthvað fyrir
sjálfa mig. Ég á stórafmæli á næsta
ári og ætla að vera í betra formi
þá,“ segir Kristjana sem verður
fimmtug 25. maí 2018 og ætlar
kannski að halda upp á það. „Það
gætu orðið tónleikar eða bara gott
partí,“ segir Kristjana sem á eina
14 ára nýfermda dóttur, Lóu. Þær
mæðgur ætla að skreppa í sólarlandaferð síðar í mánuðinum.
„Það verður æðislegt að slappa af
og njóta lífsins. Eiginlega löngu
kominn tími á það. Ætli maður
ferðist ekki líka eitthvað innanlands með tjaldið,“ segir hún.
Þegar Kristjana er spurð um
áhugamálin segist hún vera dugleg
að fara á tónleika. „Útivera heillar
mig mikið. Ég labbaði Laugaveginn
árið 2008 og mig langar að fara á
fleiri fjöll. Ferðalög til útlanda eru
líka áhugamál og að elda góðan
mat. Ég er ágætis kokkur og finnst
gaman að halda matarboð,“ segir
Kristjana sem mun syngja á Jómfrúnni 15. júlí áður en hún flýgur
á vit sólarinnar. Bubbi Morthens
bloggaði eitt sinn eftir að hafa
unnið að plötu með Kristjönu.
„Hún er risi í íslenskum djasssöng,
hún hefur rödd sem hæfir risa,
hjarta sem hæfir risa, auðmýkt
sem hæfir risa og elsku sem hæfir
risa.“ Þegar Kristjana er spurð um
þessi orð, svarar hún: „Mér þótti
mjög vænt um þessi orð. Ég fékk
þann heiður að vinna með Bubba
á þremur af hans plötum og mér
finnst alltaf jafngaman að vinna
með honum.“

Kristjana með
börnunum í
Bláa hnettinum
á degi rauða
nefsins fyrir
Unicef.

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

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

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 |
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433
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Svanur Valgeirsson
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Hjónin sjá
fram á sæludaga í sumarbústaðnum
eftir þrotlausa
málningarvinnu
undanfarnar
helgar. MYNDIR/
INGUNN HALL-

GRÍMSDÓTTIR

Gangurinn fyrir og eftir. Hver einasti flötur var málaður með pensli.

Bústaðurinn
eins og nýr
Ingunn Hallgrímsdóttir og Hlynur
Jónsson tóku sumarbústaðinn sinn í
gegn með málningarpensil að vopni.
Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

V

ið keyptum bústaðinn að
fullu í vor en ég hafði átt
helming í honum í mörg
ár. Okkur langaði að fríska upp
á hann og höfum verið að hverja
einustu helgi frá því í mars,“ segir
Ingunn Hallgrímsdóttir en hún og
eiginmaður hennar, Hlynur Jónsson, gerbreyttu sumarbústaðnum
að innan með pensil að vopni.
„Þetta er eins og annar bústaður.
Við grunnuðum vel á undan
og máluðum svo tvær til þrjár
umferðir á hvern einasta flöt í
húsinu, með pensli. Aðeins á
plöturnar milli bita í loftinu á
neðri hæðinni komumst við að
með rúllu. Á sjálfa bitana þurfti
fjórar umferðir. Það fóru einnig
fleiri túbur af kítti en Hlynur er
afar vandvirkur og kíttaði í hverja
einustu sprungu. Hann er einn
af þessum þúsundþjalasmiðum,
annars væri þetta ekki hægt,“ segir
Ingunn.

Ljós málningin gjörbreytir rýminu.

Ingunn og Hlynur segjast alltaf sammála um val á litum og húsgögnum.

Strax í upphafi verks var
ákveðið að kosta eins litlu til við
framkvæmdirnar og hægt væri.
Þó þurfti að skipta út skápum í
eldhúsinu og en Ingunn og Hlynur
nýttu sér sölusíður á netinu og
nytjamarkaði.
„Við notuðum allt sem hægt var
að nota og keyptum annað eins

Tvær til þrjár umferðir voru farnar á alla fleti í húsinu. Á bitana í loftinu þurfti
fjórar umferðir. „Þetta er eins og annar bústaður.“

Sumartilboð

ódýrt og við gátum. Við fundum
til dæmis eldhúsinnréttingu á
Bland sem fékkst gefins gegn því
að við tækjum hana niður. Við
keyptum tækin líka á Bland og
einnig rúmgafl og náttborð. Eldhússtólana keyptum við á nytjamarkaði, máluðum þá og keyptum nýjar pullur. Við skiptum um
fætur á eldhúsborðinu og parketlögðum borðplötuna, máluðum
gamlan veggskáp í stofunni hvítan
og færðum í eldhúsið. Við erum
sem betur fer með nákvæmleg
sama smekk og fullkomlega sammála um liti og húsgögn,“ segir
Ingunn. Eftir annasamar helgar
í vor geta þau loks slappað af í
bústaðnum.
„Reyndar þurfum við að mála
húsið okkar í bænum að utan í
sumar. Það tekur beint við. Hlynur
þarf alltaf að hafa eitthvað fyrir
stafni.“

Opið laugardag og sunnudag frá kl. 11.00 til 16.00

Hágæða
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blómapottar
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Borgari, taco og loka
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Lokaþáttur Í eldhúsi Evu var sýndur á Stöð 2 í gærkvöldi. Heimalagaður
skyndibiti var þemað og sýndi Eva Laufey hvernig töfra má fram girnilegt
laxa-taco, ljúfa kjúklingaloku og safaríkan pulled pork hamborgara.
Í eldhúsi Evu
Eva Laufey
Hermannsdóttir

Laxa-taco
600 – 700 g lax, skorinn í litla
teninga
2 msk. ólífuolía
1 tsk. paprikukrydd
1 tsk. cuminkrydd
Salt og pipar, magn eftir smekk
1 hvítlauksrif
Við steikingu:
1 msk. ólífuolía
1 límóna
1 msk. sesamfræ
Skerið laxinn í jafn stóra bita,
kryddið til með kryddunum og
bætið olíunni saman við. Rífið
niður hvítlauk og bætið honum
saman við.
Hitið ólífuolíu á pönnu, steikið
fiskinn í nokkrar mínútur eða þar
til hann er eldaður í gegn. Sáldrið
sesamfræjum yfir fiskinn í lokin
og kreistið safann úr hálfri límónu
yfir fiskinn.
Blandið laxinum saman við
mangósalsa og berið fram í tacoskeljum.

Mangósalsa

1 ferskt mangó í teningum
1 rauðlaukur, meðalstór fínsaxaður
½ agúrka, smátt skorin
½ rauð paprika
1 stór tómatur, fínt skorinn
1 msk. fínsaxaður kóríander
Safi og rifinn börkur af ½ límónu
1 tsk. gróft salt
Ferskmalaður svartur pipar, magn
eftir smekk
Skerið hráefnin afar smátt niður
og blandið saman í skál, kryddið
til með salti og pipar og kreistið
safann úr límónunni yfir. Geymið
salsa í kæli áður en þið berið það
fram.
Hitið tacoskeljar í ofni samkvæmt
leiðbeiningum á pakkanum, þið
getið auðvitað notað heilhveitivefjur líka. Berið laxinn fram í tacoskeljum og hellið vel af sósu yfir rétt
áður en þið berið skeljarnar fram.

Einföld kóríandersósa

Handfylli kóríander
1-2 msk. ólífuolía
Salt og pipar
2 dl sýrður rjómi
Rifinn börkur af ¼ límónu
Merjið kóríander og ólífuolíu
í mortéli eða í matvinnsluvél,
blandið kóríanderblöndunni
saman við sýrða rjómann og rífið
niður börk af límónu. Kryddið til
með salti og pipar.

Kjúklingaloka með
jalepenosósu
700 g úrbeinuð kjúklingalæri
200 g kornflex, mulið
3 – 4 msk. ólífuolía
150 g sýrður rjómi
1 – 2 msk. srirachasósa
2 tsk. hveiti
Salt og pipar
½ tsk. hvítlauksduft
Blandið saman í skál, sýrða
rjómanum, srirachasósunni, salti,
pipar, hvítlauksdufti og hveiti.
Þerrið kjúklingakjötið vel og
setjið ofan í chilisósuna og veltið
því næst kjúklingakjötinu upp úr
muldu kornflexi. Hitið vel af olíu
á pönnu og steikið kjúklinginn í
ca. 2 mínútur á hvorri hlið, takið
kjúklinginn varlega upp úr pönnunni og leggið í eldfast mót og
setjið inn í ofn við 180°C í 20 – 22
mínútur.
Berið stökka kjúklinginn fram
með jalepenosósu og fersku salati í
hamborgarabrauði.

Hamborgarar
með hægelduðu
svínakjöti.

Hellið bjórnum í
pottinn og leyfið
sósunni að ná suðu. Setjið
lok á pottinn og setjið inn
í ofn og eldið í 3-6 klst.
(því lengur, því mýkra
verður kjötið) við 140°C.
rétt í lokin. Bakið við 210°C í 15-18
mínútur eða þar til hamborgarabrauðin eru orðin gullinbrún.

Jalepenosósa

2 dl majónes
1 dl grískt jógúrt
½ laukur
2 stilkar vorlaukur
1 msk. smátt söxuð steinselja
1 tsk. hlynsíróp
Salt og pipar
1 – 2 msk. smátt saxaður jalepeno
(magn fer eftir smekk)
Skerið niður vorlauk, steinselju
og lauk, setjið í skál og blandið
majónesi og grísku jógúrti saman
við. Kryddið til með salti og pipar
ásamt skvettu af hlynsírópi. Bætið
jalepeno saman við í lokin og það
er ágætt að bæta honum smám

Pulled pork – hægeldað
svínakjöt
Laxa-taco með mangósalsa.

Girnileg kjúklingaloka með jalapenosósu.

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

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

saman við, setjið lítið af honum
til að byrja með og vinnið ykkur
svo upp ef þið viljið sterkari sósu.
Þið getið annaðhvort hrært sósuna
saman í skál eða maukað með
töfrasprota eða í matvinnsluvél.

Pulled pork
hamborgarar með
hrásalati
Hamborgarabrauð
470 g hveiti
3 tsk. þurrger
1 tsk. hunang
250 g volgt vatn
1 tsk. salt
1 dl ólífuolía
1 egg, pískað

Ofan á:
Egg
Sesamfræ
Setjið þurrger og hunang út í
volgt vatn og hrærið, um leið og
það byrjar að freyða í skálinni er
gerblandan tilbúin og þá má bæta
hveitinu, saltinu, pískuðu eggi og
ólífuolíu saman við. Þegar deigið
er orðið þétt og fínt þá stráið þið
hveiti á borðflöt og hnoðið deigið,
setjið deigið í hreina skál og leyfið
því að hefast í um það bil klukkustund eða þar til það hefur tvöfaldast að stærð.
Skiptið deiginu í jafnstóra bita og
mótið hvern bita í kúlu, leggið þær
síðan á pappírsklædda ofnplötu
og penslið eggi yfir ásamt því að
sáldra sesamfræjum yfir bollurnar

700-800 g úrbeinaður svínahnakki
1 tsk. paprikukrydd
1 tsk. cuminkrydd
1 tsk. hvítlauksduft
Salt og pipar, magn eftir smekk, ca.
1 tsk. af hvoru
1 laukur
1 msk. ólífuolía
2 dl bbq-sósa
200 ml bjór
Hitið olíu í potti, kryddið kjötið
með kryddunum. Brúnið kjötið á
öllum hliðum, skerið niður lauk og
bætið lauknum og bbq-sósunni út
í pottinn. Hellið bjórnum í pottinn
og leyfið sósunni að ná suðu. Setjið
lok á pottinn og setjið inn í ofn
og eldið í 3-6 klukkustundir (því
lengur, því mýkra verður kjötið)
við 140°C.
Þegar kjötið er tilbúið er það rifið
niður og meiri bbq-sósu er bætt
við, magnið fer eftir smekk.

Hrásalat með chili-majónesi

2 dl majónes
1-2 msk. chilimauk, magn eftir
smekk
Salt og pipar
½ höfuð ferskt rauðkál
4 gulrætur
Handfylli spínat
2 msk. kóríander
Safi úr hálfri límónu
Salt og pipar
Blandið majónesi og chilimauki
saman og kryddið til með salti og
pipar.
Rífið niður ferskt rauðkál og
gulrætur, saxið niður spínat
og kóríander og blandið öllum
hráefnum saman í skál. Kreistið
safann úr límónu yfir og kryddið til
með salti og pipar. Berið fram með
hamborgurunum.
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Heldur mest upp
á íslenska lambið
Böðvar Darri Lemacks nýtur þess að
grilla og þá verður lambið oft fyrir valinu, kjúklingalæri og keila. Hann mun
standa vaktina á KRÖST sem verður
opnað á Hlemmi Matarhöll í sumar.

M

atreiðslumaðurinn Böðvar Darri Lemacks nýtur
þess að grilla og segir að
þegar hráefnið sé gott jafnist fátt
á við þá eldunaraðferð. „Ég á erfitt
með að velja einn rétt eða hráefni
umfram annað en ég er ekki frá því
að það sé skemmtilegast að grilla
íslenskt lamb því það býður upp á
svo mikla möguleika.“
Uppáhaldshráefni hans er kjúklingalæri, lambamjöðm og keila.
„Þau krydd sem ég nota oftast eru
kerfill, chili, hvítlaukur, sítróna,
sojasósa og gott franskt sinnep.
Það er skemmtilegt handverk að
marinera kjöt og setja á spjót með
ýmsu meðlæti. Útkoman getur
verið svo falleg og um leið ótrúlega fjölbreytt. Þegar ég vil vera
frumlegur við grillið verður ferskur
grillaður maís oft fyrir valinu. Þá
pensla ég hann með mæjónesi
og velti honum upp úr stökku
brauðraspi, chili og parmesanosti.
Þetta er dásamlegur réttur.“

Böðvar mun ráða ríkjum á nýjum
veitingastað, KRÖST, sem verður
opnaður innan skamms á Hlemmi
Matarhöll. „KRÖST er grill- og
vínbar þar sem fólk getur tekið
með sér mat eða sest niður
og notið hans með góðu
vínglasi eða bjór. Við
verðum með framúrskarandi gott íslenskt
hráefni, lambakjöt,
nautakjöt, kjúkling,
fisk og grænmeti sem
sumt er ræktað alveg
sérstaklega fyrir
okkur. Hlemmur
Mathöll er frábært framtak
og ég er viss um
að það muni
koma fólki á
óvart hversu stór og
glæsileg hún verður.“
Hér gefur Böðvar
lesendum nokkrar ljúffengar og
skemmtilegar grilluppskriftir

SKVÍSAÐU ÞIG UPP
ÚTSALA
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28
30-50%

Sjáðu úrvalið í netverslun Curvy.is
eða komdu í verslun okkar að Fákafeni 9
Opið alla virka daga frá kl. 11-18 og
Laugardaga frá kl. 11-16

Grillaður
kjúklingur
Fyrir 4 til 6

1 kg úrbeinuð kjúklingalæri
2 stk. habanero chil
3 stk. hvítir laukar
2 stk. paprika
3 stk. hvítlauksgeirar
4 stk. sítrónur

Olía
Salt
Hvítur pipar
Grænmetið skorið í litla bita og
safinn kreistur úr sítrónunni. Olíu,
salti og pipar bætt við þannig
að hráefnið líti út eins og salsa.
Helmingurinn af blöndunni settur
á kjúklinginn og marinerað í 24
tíma. Hinn helmingurinn notaður
sem sósa. Kjúklingurinn grillaður í
6-8 mínútur á hvorri hlið. Bakaðar
nípur með smjöri og timjan passa
vel með.

Grilluð keilusamloka
Fyrir 4 til 6

1 kb keila
100 g salt
100 g sykur
Kóríanderfræ
2 stk. lime
200 g hvítkál
10 stk. grillspjót
Grillað brauð
Blandað salat
Keilan skorin
í 20 g bita.
Limeberki,
sykri og salti er
blandað saman og
keilunni velt upp úr blöndunni. Afgangi hellt yfir. Marinerað
í 20 mínútur og blandan skoluð af.
Hvítkál er skorið í bita og raðað á
spjótið, fiskur og hvítkál til skiptis.
Grillað í 3-4 mín. á hvorri hlið.

Sítrónu- og kóríandersósa
2 stk. sítrónur
20 g kóríander
400 g mæjónes
30 g hlynsíróp
Salt og pipar eftir þörfum

Safinn kreistur úr sítrónunni.
Kóríander skorið smátt og sett út í
ásamt öðrum hráefnum. Blandað
vel saman og saltað og piprað að
smekk.
Fiskurinn og salatið sett á grillaða
brauðsneið sem búið er að smyrja
með sósu. Önnur sneið með sósu
sett ofan á.

Grillaður
portobellosveppur með
guacamole (vegan)
4 stk. portobellosveppir
20 g sojasósa
10 g púðursykur
50 g eplaedik
Salt og pipar
Grillað brauð
Sojasósu, púðursykri, ediki,
salti og pipar blandað saman
í skál. Sveppirnir settir í
blönduna
og lánir
marinerast í
30 mín. Sveppirnir grillaðir í
um 2-3 mín. á hvorri
hlið. Brauð grillað eða
ristað, guacamole sett á það og
svo sveppur.

Guacamole

6 stk. avókadó
1 pakki kóríander
1 hvítlauksgeiri
5 stk. lime
2 stk. chili
3 stk. skarlottulaukar
2 dl olía
Allt sett í matvinnsluvél og
maukað.
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Lindí hopp í Hinu húsinu

L

Glimmervarir í sýningu Fendi.
NORDICPHOTOS/GETTY

indy Ravers standa fyrir lindí hopp danssmiðju í Hinu húsinu um helgina. Lindí
hopp dansararnir Fabien Vrillon og Lisa
Clarke kenna sporin. Lindy Ravers heldur
reglulega dansuppákomur og námskeið og er
þessi smiðja ætluð þeim sem sótt hafa námskeið áður.
Fabien og Lisa hafa keppt bæði saman og
hvort í sínu lagi í fjölda danskeppna og unnu
meðal annars á dögunum fyrstu verðlaun í
ILHC, International Lindy Hop Championships. Fabien er frá Grenoble í Frakklandi og
hefur kennt svingdansa frá árinu 2004. Hann
hefur sérhæft sig í lindí hopp og og blús. Lisa

er atvinnudansari frá London en hún lærði
í London Studio Centre. Hún sérhæfði sig í
hipphopp dansi en féll fljótlega fyrir lindí
hopp. Saman hafa þau kennt lindí hopp
og svingdansa frá árinu 2010 og þykja hafa
skemmtilegan stíl.
Sögu lindí hopps má rekja allt til þriðja áratugar síðustu aldar en sporin þróuðust upp úr
djassi, steppi og Charleston í Harlemhverfinu
í New York.
Nánar um smiðjuna á Facebook-síðu Lindy
Ravers.

eykjavík
Laugarnar í R
Glimrandi augnskuggi hjá Marc
Jacobs.

Glimrandi
sumar

E

itt af þeim tískutrendum sem
tískuspekúlantar spáðu að
yrði vinsælt í sumar er glimmer. Glitrandi glimmer sást víða á
tískupöllunum þegar sýndar voru
línur sumarsins 2017. Dramatískar
glimmervarir sáust til dæmis í sýningum Fendi og DKNY, fyrirsætur
í sýningu Giamba voru skreyttar
með glitrandi andlitsskrauti og
glimmeraugnskuggar voru notaðir
hjá Marc Jacobs.

Skynsamlegt
sældarlíf

M

argir verða digrari í sællífi
sumarsins enda drýpur nú
smjör af hverju strái með
tilheyrandi garðveislum og matarfjöri. Hér gefast heilræði til að njóta
lífsins um leið og bumban er tamin.
● Náðu góðum nætursvefni
nóttina áður en þú ferð í veislu.
Rannsóknir sýna að svefnvana
einstaklingar borða allt að 300
hitaeiningum meira en þeir
úthvíldu og sækja þar að auki í
fituríkara fæði.
● Veldu vandlega það sem þú setur
á diskinn í fyrstu umferð. Sýnt
hefur verið fram á að við erum
gráðugust á fyrsta skammti. Því er
skynsamlegt að gæða sér á grænmeti og hummus í stað franskra
kartaflna og kokkteilsósu í fyrstu
atrennu.
● Notaðu minni diska en stærri.
Með því gabbarðu heilann sem
telur að þú borðir meira þegar þú
ert í rauninni að borða 40 prósent
minna.
● Taktu minni bita og tyggðu
matinn lengur og hægar. Þá telur
heilabúið að þú borðir meira á
meðan þú innbyrðir 30 prósent
færri hitaeiningar.

LENGRI
TÍMI
AFGREIÐSLUAR
UM HELG
Í SUMAR S
ITR.I
NÁNAR Á

Fyrir
líkaammaa
lík

l
á
s
g
o
fyrir alla
fjölsky lduna

í þí nu
hv erfi

Fr á
m or gn i
t il kvölds

Sími: 411 5000 • www.itr.is

SUMARLEIÐIN

Fullt af gagnamagni
fyrir aðeins minna.

SKRÁÐU ÞIG Á 365.IS

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bílar óskast

Bílar
Farartæki

Hjólhýsi

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

100% LÁN

GOLFBÍLL !

Yamaha Ydre 48 volt árg 2013
golfbíll sem fer leikandi 36 holur á
hleðslu getum boðið hann á 780
þús eða 1.080 með húsi aðein
3 bílar á þessu verði / Gunnar
8972908

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SKODA Rapid 1.2 TSI. Árgerð 2015,
ekinn 16 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.290.000. Rnr.170591.

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

Fjórhjól

Fellihýsi

100% LÁN

VW Sharan 2.0 TDi Comfortline.
Árgerð 2015, ekinn 29 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.690.000.
Rnr.136164.

100% LÁN

SUZUKI SX4 GLX. Árgerð 2013,
ekinn 61 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.190.000. Rnr.170616.

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

Bílar til sölu

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

100% LÁN

SKODA Octavia 1.2 TSI Combi.
Árgerð 2012, ekinn 65 Þ.KM, bensín,
6 gírar. Verð 1.980.000. Rnr.136165.

RÁÐNINGAR

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

Subaru Legacy árg 2009. Keyrður
aðeins 87þús. Mjög vel með farinn.
Sjálfsk. Nýskoðaður. Verð 1890þús.
Uppl. í 660 0747.

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.

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.

VW Caddy Kasten 1.6 TDi. Árgerð
2013, ekinn 39 Þ.KM, dísel,
beinskiptur. Verð 1.590.000 án VSK.
Rnr.136163.

LMC Vivo 520d, skráður 08/2016.
Ónotaður vagn. Nett og þægileg
stærð, falleg innrétting og litir, stór
ískápur, sólarrafhlaða, set krókur
frammí, hjónarúm og klósett að
aftan. Vandaður og fallegur vagn,
tilbúinn í sumarið. Verð 4.290 þkr.
Er til sýnis hjá Útilegumanninum
Korputorgi til 10. júlí.

intellecta.is
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Rafvirkjun

Þjónusta

Húsnæði

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Hreingerningar

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 662 4010 / 552 4010
www.vy.is

Garðyrkja

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

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

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Önnur þjónusta

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

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

Óskast keypt

Parket/sólpallaslípun/
parketvélaleiga um allt land. www.
parketslipunmeistarans.is -7817200
í Reykjavík og Akureyri.

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

Til sölu Hárgreiðslustofa í Malarholti
2, 110 Reykjavík. Húsnæði lítur vel
út og er tilbúið til reksturs. Vefsíða
“beverly.is” og facebooksíða fylgir.
Stór fastur kúnnahópur. Verð:
Tilboð. Frekari upplýsingar í S:7608717

Spádómar
661 3839 - SÍMASPÁ

Opið frá kl. 14 alla daga.

Heilsa

Húsnæði óskast

Ártúnsholt / Árbær

VERKFRÆÐITEIKNINGAR

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

Atvinna

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Nudd

Save the Children á Íslandi

Aðeins langtímaleiga kemur til greina.
Reglusemi og skilvísar greiðslur.

LEIKIR HELGARINNAR:
TANTRA NUDD

Allar nánari upplýsingar sendist á:
sendtohelgi@gmail.com

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

Laugardaginn 3. júní
18:45 Juventus - Real Madrid

Skemmtanir

HAPPY HOUR
alla föstudaga
16-19

HÖNNUN

Atvinna óskast

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

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

Sumarbústaðir

K

Fyrirtæki

Til sölu

NUDD

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

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

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

Keypt
Selt

Nudd

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

TIL LEIGU NÝLEGT 285 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Búslóðaflutningar

Hjólbarðar

Húsnæði í boði

Hönnun

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Rúnar Þór og Klettar spila um helgina
föstudag frá 23-02
laugardag frá kl. 00-03
r

omni

velk
Allir

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

VANTAR ÞIG STARFSMENN?

Erum með smiði, aðstoðarmenn
við smiði, verkamenn, flísara,
múrara og aðra iðnaðarmenn sem
geta byrjað strax. Við finnum réttu
mennina fyrir þig. Verkleigan sími:
780-1000 vinna@verkleigan.is

ÚRVALIÐ
ER Í ICELAND
KJARNAFÆÐI

NEW YORK

FRAMPARTSSNEIÐAR

1199

KJARNAFÆÐI

SIRLOIN

KR.
KG.

LAMBALÆRISSNEIÐAR

1999

ÍSLAND

LAMBA PRIME

KR.
KG.

3599

KR.
KG.

KJARNAFÆÐI

ARGENTÍNU

ALI

HUNANGS

LAMBALÆRISSNEIÐAR

2799

KÓTILETTUR

2099

KR.
KG.

KR.
KG.

SS LAMBALÆRI
BLÁBERJAKRYDDLEGIÐ
STUTT - HÁLFÚRBEINAÐ

1499

KR.
KG

ICELAND

ER MEÐ ALLT

SS LAMBALÆRI
LA
BRAGÐ FRÁ
F
GRIKKLANDI
STUTT - H
HÁLFÚRBEINAÐ

Á GRILLIÐ

FJALLALAMB

LÆRISSNEIÐAR

2999

KR.
KG.

1499

KR.
KG

SMASS

HAMBORGARAR

499

KR.
PK.

2x 120g

BEN & JERRY´S
ALLAR TEG.

ORA

GRILLSÓSUR
VERÐ FRÁ

429

KR.
STK.

599

ALI GRÍSAHNAKKI

KR.
PK.

FERSKUR

1499

500ml

170g

550g

MARS / SNICKERS
9 STK. Í PAKKA

299

NONNI LITLI

GRILLSÓSUR

299
VERÐ FRÁ

KR.
STK.

225ml

KJÖT
KJÖTBANKINN
J
HEL
HELGARSTEIK
MARINERUÐ

2099

KR.
KG.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

KR.
PK.

KR.
KG.

20
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

Föstudagur

30. JÚNÍ 2017

ÞRAUTIR

FÖSTUDAGUR

Suðlæg átt í dag,
skýjað með köflum,
skúragangur, einkum
síðdegis, en úrkomulítið á Austurlandi.
Hiti 8 til 18 stig að
deginum, hlýjast í innsveitum norðaustanlands.

LÉTT
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LÁRÉTT
2. barningur
6. samþykki
8. spendýr
9. þrá
11. rás
12. bolur
14. dútl
16. sjó
17. gerast
18. vætla
20. frá
21. síll
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Gunnar Björnsson
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Lengyel átti leik gegn Kaufman í
Los Angeles árið 1974.
Hvítur á leik
1. Bb4! cxb4 (1...Hxb4 2.
Hxb4 cxb4 3. a6 b3 4. a7 b2 5.
a8D+) 2. a6 Hc3 3. a7 Hc8 4.
Hxb4! (miklu sterkara en 5.
a8D þar sem þá heldur svartur
b-peðinu sínu). Svartur gafst
upp. Jóhanni gengur mjög vel á
Norðurlandamótinu í skák.
www.skak.is: Ofurmót í
Belgíu.
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Skák

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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8

17
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Pondus

FRÉTTABLAÐIÐ

4

LÁRÉTT: 2. basl, 6. já, 8. api, 9. ósk, 11. æð, 12.
stofn, 14. stúss, 16. sæ, 17. ske, 18. íla, 20. af, 21.
alur.
LÓÐRÉTT: 1. fjós, 3. aa, 4. spænska, 5. lið, 7. ástsæll,
10. kot, 13. fús, 15. sefi, 16. sía, 19. au.

8

LÓÐRÉTT
1. útihús
3. samtök
4. tungumál
5. aðstoð
7. vinsæll
10. garðshorn
13. viljugur
15. rói
16. sigti
19. tvíhljóði

Eftir Frode Øverli

Er þetta allt
sem þú hefur
upp á að
bjóða?

Geisp.

Komið
að þér.

er Helgarblaðið

Hleður batteríin

Á dögunum endaði Jökull
Júlíusson í Kaleo á sjúkrahúsi
sökum of mikils álags. Hann ætlar
að slaka á með fjölskyldu og
vinum í sumar á milli tónleika og
segist finna jarðtenginguna sem
hann þarf á Íslandi.

Hvítar strendur Mexíkó

Gelgjan
Hvernig gengur
með stóra
enskuverkefnið,
Palli?

Yucatan-hérað í Mexíkó býður upp á skemmtilega blöndu
af fornmenningu Maya-fólksins, sjávaríþróttum og
endalausum hvítum ströndum.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Vel.

Hvenær er
skiladagur?

Á fimmtudag.

Næsta fimmtudag??
Hversu langt ertu
eiginlega kominn?
Hvaða dagur
er í dag?

Mánudagur.

Þá eru tveir
dagar í að ég
byrji á því.

Slugs er eins og
kryptonít fyrir mæður.

Íslenskir Potter-aðdáendur

Tuttugu ár eru liðin síðan fyrsta
bókin um Harry Potter kom út.
Íslenskir Harry Potter aðdáendur
ræða um aðdráttarafl bókanna
og huggunina sem þeir fundu í
sköpunarverki J.K. Rowling.

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jæja...?
Læknaði ég
hikstann þinn?

Skrautlegt íhald

Nýr samstarfsflokkur Íhaldsflokksins á Bretlandi á sér
skrautlega sögu og þykir afar íhaldssamur.

Fréttablaðið – ómissandi hluti af góðri helgi

Það var í
gær, fíflið
þitt!

útsala
Yfir 4000 vörur

20%
40%
50%
75%

PRÓTEINBRAUÐ
Inniheldur 25% prótein

Aðeins 12g kolvetni pr. 100g

10

Pylsur

259

398

759

kr. 992 g

kr. 420 g

Hunt’s Tómatsósa
992 g

Bónus Próteinbrauð
420 g

kr. 10 stk.

SAFARÍKT OG FERSKT

259

259

259

Ferskjur
Spánn, 1 kg, box

Nektarínur
Spánn, 1 kg, box

Plómur
Spánn, 1 kg, box

kr. 1 kg

259

159

Ananas
ca. 1,57 kg

Vatnsmelónur
í lausu

kr. 1 kg

3,5kg

Engin kolvetni
Enginn sykur

69

kr. 145 g

2L

598
kr. 3,5 kg

159

Royal Oak Grillkol
3,5 kg

Egils Kristall
Sítrónu, 2 lítrar

kr. 2 l

kr. 1 kg

NÝ SENDING

kr. kg

kr. stk.

SS Vínarpylsur
10 stk.

239

Maryland Kex
145 g, 4 tegundir

98

kr. 500 ml
7up Mojito
500 ml

kr. 330 ml

Nocco BCAA Orkudrykkur
330 ml

ÍSLENSK

ORKUDRYKKUR

framleiðsla

Líka til sykurlaus

kr. 330 ml

69

kr. 250 ml

Pepsi eða Pepsi Max
330 ml

ES Orkudrykkur
250 ml, 3 teg.

Verð gildir til og með 2. júlí eða meðan birgðir endast

59

1ÍSL0EN0SK%T

1 AM

17

ai

ungnautakjöt

6

5/9/

11:0

midi

amb-

le-h

hSty

smas

0.
90x9

SH
SMA
YLE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

ST

K

398
kr. 2x100 g

469
kr. 2x120 g

549

LEGUR
ENGINN VENJU

kr. 2x140 g

HAMBORGARI

SMASH
STYLE

120g borgari+brauð

295

ARI?
DS HAMBORG
L
A
H
Á
P
P
U
N
HVER ER IN

kr/stk.

ÍSLENSKT
Grísakjöt

1.298
kr. kg

198

Bónus Grísakótilettur
Kryddaðar

Hunt’s BBQ sósa
510 ml, 3 teg.

ÍSLENSKT
Lambakjöt

kr. 510 ml

119
kr. 2 stk.

Smash Style Hamborgarabrauð
2 stk. í pakka

ÍSLENSKT
Lambakjöt

Miðlærissneiðar

ÍSLENSKT
Lambakjöt

ÍSLENSKT
Lambakjöt

1.298
kr. kg

2.798
kr. kg

2.598
kr. kg

1.998
kr. kg

Íslandslamb Bógsneiðar
Kryddaðar

Íslandslamb Lambakótilettur
Kryddaðar

Íslandslamb Lærissneiðar
1. flokkur, kryddaðar

Íslandslamb Lærissneiðar
Blandaðar, kryddaðar

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
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Miðasala og nánari upplýsingar

Frá leikstjóranum Michael Bay

INDIEWIRE

ENTERTAINMENT WEEKLY







EMPIRE

USA TODAY

THE WRAP

VARIETY

92%

THE SEATTLE TIMES

INDIEWIRE

Anthony Hopkins

Mark Wahlberg
Frábær gamanmynd frá þeim sömu og
færðu okkur Bad Neighbours myndirnar

SÝND KL. 5, 8, 10.25

SÝND KL. 8, 10.20
ÍSL. TAL

SÝND KL. 3.50, 6

SÝND KL. 8, 10.20

ÍSL. TAL
SÝND KL. 3.50

ÍSL. TAL
SÝND KL. 5.40

Barrátta tveggja heima – Aðeins annar lifir
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

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

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

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

AKUREYRI

THE HOUSE
TRANSFORMERS 3D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
PIRATES 2D

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

Sýnd með íslensku og
ensku tali
KRINGLUNNI

THE HOUSE
TRANSFORMERS 3D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
WONDER WOMAN 2D
PIRATES 2D

L.A. TIMES


TIME OUT N.Y.

NÚMERUÐ SÆTI

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

KL. 4:50 - 7:30

KEFLAVÍK

THE HOUSE
TRANSFORMERS 3D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
WONDER WOMAN 2D




TOTAL FILM

KL. 8:20 - 10:30
KL. 7:30
KL. 6
KL. 10:30

KL. 10

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

30. JÚNÍ 2017
Tónlist
Hvað? Hulduhljóð að handan
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu
Tónleikarnir Hulduhljóð að
handan eru samstarfsverkefni
Lilju Maríu Ásmundsdóttur píanóleikara og Ingibjargar Ýrar Skarphéðinsdóttur tónskálds. Þar verður
frumflutt verk samið af Ingibjörgu
Ýri þar sem bæði hún og Lilja
María leika á píanó, langspil og
ljós- og hljóðskúlptúrinn Huldu.
Hvað? Sumar í Havarí
Hvenær? 21.00
Hvar? Havarí, Karlsstöðum
Í kvöld mætir Lay Low á svæðið.
Lay Low spratt fram á sjónarsviðið
árið 2006 og á augabragði heillaði
hún þjóðina upp úr skónum með
sínum einstaka sjarma og þroskuðum lagasmíðum. Á undan Lay
Low mun Katrín frá Núpi koma
fram en Katrín er ung og rísandi
stjarna af Berufjarðarströnd.
Hvað? AmabAdamA
Hvenær? 22.00
Hvar? Græna hattinum, Akureyri
Sveitin gaf nýlega út smellinn geng
á eftir þér fyrir sýningu Borgarleikhúsins Út að aka, en hann
hefur verið eitt vinsælasta lagið á
Íslandi síðustu vikur. Von er á fullt
af nýju efni frá sveitinni á komandi
mánuðum og má því gera ráð fyrir
stóru sólskins-reggí-sumri.
Hvað? Úlfur Úlfur læf á Bryggjunni
Hvenær? 22.00
Hvar? Bryggjunni brugghúsi,
Grandagarði
Í kvöld munu þeir Arnar Freyr
Frostason og Helgi Sæmundur
Guðmundsson eða bara Úlfur
Úlfur mæta á Bryggjuna brugghús
og fýra upp í kofanum. Þeir gáfu
nýlega út sína þriðju plötu sem
heitir Hefnið okkar og munu að
sjálfsögðu taka lög af henni auk
sinna landsþekktu slagara sem
flestir þekkja. Tónleikarnir hefjast
upp úr klukkan 22 og það er betra
að mæta snemma því aðgangur er
ókeypis.
Hvað? DJ Moonshine
Hvenær? 21.00
Hvar? Tívolí, Hafnarstræti
DJ Moonshine verður hress á

Úlfarnir rappa hratt á fólk úti á Granda í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

spilurunum á Tívolí. Hann er alltaf
hress. Mögulega verður hann bókstaflega á spilurunum. Það er aldrei að vita með þennan mann.

Viðburðir
Hvað? Kynning á Kínaferð
Hvenær? 17.30
Hvar? Kínasafni Unnar, Njálsgötu
33b
Kínaklúbbur Unnar verður með
kynningu á Kínaferðinni 1.-19.
september í Kínasafni Unnar. Jafnframt verða safngripir skoðaðir
og kínverskt te drukkið. Ókeypis
aðgangur og allir velkomnir,
meðan rúm endist.
Hvað? Myrkusinn kemur í bæinn
Hvenær? 12.30
Hvar? Bernhöftstorfu
Götuleikhús Hins hússins mun
flytja gjörninginn Myrkusinn
kemur í bæinn á Bernhöftstorfu á
hádegi í dag. Um er að ræða leikgerð upp úr bókinni Drápu eftir
Gerði Kristnýju. Leikhópurinn
fékk leyfi höfundar til að vinna
leikgerð upp úr bókinni og höfundur kíkti í heimsókn til Götuleikhússins.
Hvað? Föstudagspartísýning –
Flashdance
Hvenær? 20.00

Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Myndin greinir frá stúlku sem
vinnur fyrir sér með logsuðustörfum á daginn en dreymir
um að verða atvinnudansari.
Til að komast í rétta gírinn
hvetjum við fólk til að
mæta í 80’s gallanum og
syngja með. Allir dansunnendur og Flashdance aðdáendur ættu
að fjölmenna.

Amabadama fara með sumarið
norður yfir heiðar og beint inn á
Græna hattinn í kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

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 grundu á undanförnum árum.

Sýningar
Hvað? Málverkasýningin
Sögur í lit
Hvenær? 14.00
Hvar? Grafíksalnum, Tryggvagötu
Þann 17. júní sl. opnaði Laufey
Vilhjálmsdóttir Bustany málverkasýningu með olíumálverkum í
Grafíksalnum, Tryggvagötu 17,
hafnarmegin í Hafnarhúsinu.
Þetta er fyrsta sýning Laufeyjar
á Íslandi en hún hefur búið tugi
ára í Bandaríkjunum og haldið
sýningar i New York, Kaliforníu og
Washington DC.
Hvað? Louisa Matthíasdóttir:
Kyrrð
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstöðum
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? Ásmundur Sveinsson:
List fyrir fólkið
Hvenær? 10.00
Hvar? Ásmundarsafni, 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 brons. 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.

25% afsláttur

af öllum rafmagnsverkfærum
frá AEG og Ryobi um he lgina !

Aeg og Ryobi verða með
vörukynningu í vöruhúsinu
Föstudaginn 30.júní frá 14-18
Laugardaginn 1. júlí frá 10-14

Bor-/skrúfvél með
hleðslurafhlöðu
12V. 2 x 2,0 Ah rafhlöður. Hleðslutæki, USB
hleðslutæki fylgir. Kemur í tösku.

13.495.17.995.-

20.245-

18.745.-

26.995.-

17 HLUTUM

24.995.-

100 HLUTUM

Bor-/skrúfvél með hleðslurafhlöðu og 17 hlutum Bor-/skrúfvél með hleðslurafhlöðu og 100 hlutum
RCD18-LL25T. 18 V handhæg bor- og skrúfvél. Snúningsvægi 50 Nm, 2 gírar,
0-440/0-1600 snún./mín., Heavy-Duty borpatróna 13 mm, 2 stk. 2,5 Ah litíum-ion
rafhlöður, hraðhleðslutæki. Verkfærataska fylgir.

BS18G2LI. 18 V. Hámarkssnúningsvægi 50 Nm, 24 snúningsþrep. Tveggja
þrepa gír, 0-400 snún./mín. og 0-1500 snún./mín. LED-ljós. 2 x 2,0 Ah Pro Li-ion
rafhlöður,100 hluta fylgihlutasett, hleðslutæki og sterkbyggð verkfærataska fylgja.

BAUHAUS REYKJAVÍK - Tilboðið gildir frá föstudeginum 30. júní til og með sunnudeginum 2. júlí og á meðan birgðir endast.

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

2.698

2.328

kr./kg

498

kr./kg

kr.

ALI KJÚKLINGABRINGUR M/SUÐRÆNUM
ÁVÖXTUM

ÞYKKVABÆJAR SÆTAR KARTÖFLUR

4.298
kr./kg

NAUTA RIB-EYE

LAMBAINNRALÆRI

verð áður 4.898 kr./kg

verð áður 3.598 kr./kg

1.598

2.298

1.598

kr./kg

kr./kg

kr./kg

468

498

kr.

kr.

NAUTAGÚLLAS

558

335

kr.

BACON PYLSUR
verð áður 448 kr.

Snertilausar greiðslur

kr.

HAMBORGARAR 115G 2 STK. Í PK.

KJÖRÍS ÍSBOLTAR

SVÍNAKÓTILETTUR

verð áður 620 kr./pk.

378
kr.

BRATWURSTE PYLSUR
verð áður 418 kr.

SÆTAR KARTÖFLUSALAT

1.198

kr./pk.

kr./stk.

353

BEARNAISE
KARTÖFLUSALAT

ALI KJÚKLINGUR HÆGELDAÐ LÆRI OG LEGGUR

verð áður 2.798 kr./kg

verð áður 1.498 kr.

385
kr.

PÓLSKAR PYLSUR
verð áður 428 kr.

388
kr.

PYLSUR PYLSUR
verð áður 445 kr.

- Tilvalið gjafakort

OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is

353
kr.

ÓÐALS OSTAPYLSUR
verð áður 448 kr.

243
kr.

KIELBASA PYLSUR
verð áður 298 kr.

238
kr.

MEXICO SMÁPYLSUR
verð áður 258 kr.

1.698

498

kr./kg

762

298

kr./pk.

258

kr.

kr./pk.

kr.

SS PYLSUR
10 STK.

TÓMATSÓSA
680G

109
kr.

MUFFINS M/SÚKKULAÐI EÐA
SKÚFFUKÖKUMUFFINS

NAUTAHAKK

verð áður 1.945 kr./kg

verð áður 598 kr./pk.

498

verð áður 343 kr./pk.

217

kr.

verð áður 582 kr.

598

378

kr.

kr.

MIX BLANDAÐ
SÆLGÆTI

198

STEIKTUR LAUKUR

198

kr./pk.

SÍRÍUS RÚSÍNUR RJÓMASÚKKULAÐI

HRÍS 200G

SÆLUSNÚÐAR EÐA
SÚKKULAÐISNÚÐAR

kr.

698

kr./pk.

kr.

CRAWFORDS VANILLU EÐA SÚKKULAÐIKEX
KÓSÝ KEX 3 GERÐIR

EMMESS TOPPUR

FJARDARKAUP

198
kr./kg

SUMAR

Í FJARÐARKAUP
FERSKUR ANANAS

238
kr.

498

288
kr.

254
kr.

kr.

KIT KAT 4 Í PK. 4X41,5G

798
kr.

NESTLÉ LION 10 STK.

KELLOGGS CARS

288

398

kr.

kr.

KELLOGGS VARIETY

298
kr.

266
kr.

KJÖRÍS JÓKER

PYLSUSINNEP
200G

KREMKEX 260G

PÓLÓ SÚKKULAÐIKEX

KÓKÓMJÓLK 6X1/4L
verð áður 498 kr.

LAKKRÍS SPYRNUR
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FÖSTUDAGUR

Föstudagur

Pub
Quiz

ingaSpurn

þáttur

Stórskemmtilegur spurningaþáttur að Pub-Quiz fyrirmynd þar
sem áhorfendur heima í stofu geta tekið þátt í leiknum.
Keppendur í sal spila innbyrðis í pörum og mun það lið sem er
með flest rétt svör hverju sinni vera sigurvegari kvöldsins með
tilheyrandi verðlaunum.
Umsjónarmaður þáttarins er Jóhann G. Jóhannsson.

FRÁBÆRT

FÖSTUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

THE LOBSTER
David er nýbúinn að missa konuna sína í fangið á öðrum manni
og mætir á hótel þar sem örvæntingarfullur stefnumótaleikur
fer fram. Skemmtileg gamanmynd með Rachel Weisz og Colin
Farrell í aðalhlutverkum.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Kalli kanína og félagar
07.45 Litlu Tommi og Jenni
08.05 The Middle
08.30 Pretty Little Liars
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Save With Jamie
11.10 The Heart Guy
12.05 The New Girl
12.35 Nágrannar
13.00 As Good as It Gets
15.15 Anger Management
15.35 Flúr & fólk
16.05 Top 20 Funniest
16.50 Litlu Tommi og Jenni
17.15 Simpson-fjölskyldan
17.40 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.55 Íþróttir Íþróttafréttamenn
fara yfir það helsta úr heimi
íþróttanna.
19.05 Ísland í sumar
19.25 The Simpsons
19.50 Svörum saman
20.20 The Lobster Gamansöm
mynd frá 2015 með Rachel Weisz
og Colin Farrell. Í nálægri framtíð
er illa séð að vera einhleypur –
svo illa að fólki eru aðeins gefnir
45 dagar til að finna sér maka,
annars verður þeim breytt í dýr
sem eru svo send út í skóg. David
er nýbúinn að missa konuna
sína í fangið á öðrum manni og
mætir því á hótelið þar sem þessi
örvæntingarfulli mökunarleikur
fer fram. En mun hann enda með
Hjartalausu konunni, Kexkonunni, Blóðnasakonunni, Nærsýnu
konunni – eða aleinn sem eitthvert allt annað dýr?
22.20 Town, The
00.25 Girl Interrupted Mögnuð
kvikmynd sem færði Angelinu
Jolie Óskarsverðlaunin. Sagan
gerist í Bandaríkjunum eftir miðjan sjöunda áratuginn. Susanna
er 17 ára stúlka sem á erfitt með
að fóta sig í lífinu. Hún er vistuð
á geðsjúkrahúsi þar sem sjúklingarnir eiga við ólík vandamál
að stríða. Lisa er í þeim hópi en
kynnin við hana hafa djúpstæð
áhrif á Susönnu.
02.30 Lovelace Dramatísk mynd
sem byggð er á lífi aðalleikkonu
hinnar goðsagnarkenndu klámmyndar Deep Throat. Með aðalhlutverk fara Amanda Seyfried og
Peter Sarsgaard.
04.00 As Good as It Gets Jack
Nicholson og Helen Hunt fengu
Óskarsverðlaun fyrir leik sinn í
þessari frábæru gamanmynd.
Aðalpersónan er kuldalegur og
með eindæmum sérvitur náungi
sem forðast náin samskipti við
annað fólk. Örlögin haga því hins
vegar þannig að hann tengist
smám saman gengilbeinu á veitingahúsi og homma í næstu íbúð
sterkum böndum.

17.30 Raising Hope
17.55 The New Girl
18.15 Community
18.40 Modern Family
19.05 Ástríður
19.35 Lip Sync Battle
20.00 Gilmore Girls
20.45 Silicon Valley
21.15 Eastbound & Down
21.45 Entourage
22.15 Six Feet Under
23.10 Fresh Off The Boat
23.35 Ástríður
00.05 Lip Sync Battle
00.25 Gilmore Girls
01.10 Silicon Valley
01.40 Eastbound & Down
02.05 Entourage
02.35 Tónlist

12.20 My Dog Skip
13.55 A Cinderella Story. If the
Shoe Fits
15.30 Book of Life
17.05 My Dog Skip
18.45 A Cinderella Story. If the
Shoe Fits
20.20 Book of Life Skemmtileg
teiknimynd fyrir alla fjölskylduna
frá 2014 sem fjallar um ungan
mann, Manolo, sem býr við þá
togstreitu hvort hann eigi að
standa undir væntingum fjölskyldu sinnar, eða gera það sem
hann vill sjálfur gera. Áður en
hann tekur ákvörðun fer hann í
ótrúlega ævintýraferð til lendna
forfeðra sinna.
22.00 The Boss
23.40 The Sapphires
01.20 The Pyramid
02.50 The Boss Stórkemmtileg
gamanmynd frá 2016 með
Melissu McCarthy og Kristen
Bell. Myndin fjallar um viðskiptajöfurinn Michelle Darnell sem
er fangelsuð fyrir innherjaviðskipti. Þegar hún losnar út aftur
leitar hún ásjár fyrrverandi starfsmanns síns og fær að halla sér á
sófanum hjá henni. Darnell lætur
engan segja sér fyrir verkum og
er ákveðin í að bæta fyrir tapaðan
tíma í fangelsinu. Það líður ekki
á löngu uns Michelle hefur aftur
tekið upp sína fyrri iðju, þ.e. að
hasla sér völl í viðskiptum, sem
eru þó af allt öðrum toga en þau
sem hún stundaði áður. Staðráðin
í að gera allt rétt í þetta sinn og
helst löglega byrjar hún svo að
hrinda kostulegum áætlunum
sínum í framkvæmd.

SPORT

GOLFSTÖÐIN

07.05 Inkasso deildin-ÍR - Leiknir R.
08.50 Borgunarbikar kk-Fylkir FH
10.30 Premier League World
12.40 Pepsí deild kk-Fjölnir - Valur
14.30 Pepsímörkin
15.55 Pepsímörk kvenna
16.55 Sumarmótin
17.30 Inkasso deildin-ÍR - Leiknir R.
19.10 Borgunarbikar kk-Fylkir - FH
21.50 1 á 1
00.30 1 á 1

07.55 Inside the PGA Tour
08.20 KPMG Women's PGA Championship
11.20 Champions Tour Highlights
12.15 Inside the PGA Tour
12.40 Quicken Loans National
15.40 Golfing World
16.30 KPMG Women's PGA Championship
19.30 Quicken Loans National
22.30 KPMG Women's PGA Championship

KRAKKASTÖÐIN
07.00 Dóra könnuður
07.24 Mörgæsirnar
07.47 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Lalli
08.55 Rasmus Klumpur
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 g
10.38 Ljóti andarunginn og ég
11.00 Dóra könnuður
11.24 Mörgæsirnar
11.47 Doddi litli og Eyrnastór
12.00 Áfram Diego, áfram!
12.24 Svampur Sveinsson
12.49 Lalli
12.55 Rasmus Klumpur
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 Ljóti andarunginn og ég
15.00 Dóra könnuður
15.24 Mörgæsirnar
15.47 Doddi litli og Eyrnastór
16.00 Áfram Diego, áfram!
16.24 Svampur Sveinsson
16.49 Lalli
16.55 Rasmus Klumpur
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 The Boxtrolls

Svampur
Sveinsson
kl. 08.24,
12.24 og
16.24

THE TOWN
Harðsvíraður bankaræningi lætur atvik frá síðasta bankaráni
trufla sig við skipulagningu nýs verks. Hann og félagar hans
þurfa því að gæta sín við hvert fótmál því alríkislögreglan er á
hælum þeirra. Stórgóð glæpamynd með Ben Affleck og Blake
Lively í aðalhlutverkum.

THE BOSS
Viðskiptajöfurinn Michelle
Darnell er fangelsuð fyrir
innherjaviðskipti og þegar hún
losnar út aftur leitar hún ásjár
fyrrverandi starfsmanns síns
og fær að halla sér á sófanum
hjá henni.

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

30. JÚNÍ 2017

RÚV
16.50 Fagur fiskur í sjó
17.25 Brautryðjendur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Pósturinn Páll
18.16 Kata og Mummi
18.30 Ævar vísindamaður
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Saga af strák
20.00 Poirot
20.55 Chaplin
23.15 Mindscape
00.50 Útvarpsfréttir í 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
13.10 Dr. Phil
13.50 Making History
14.15 Pitch
15.00 Friends with Benefits
15.25 Friends With Better Lives
15.50 Glee
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
19.10 The Wrong Mans
19.40 The Biggest Loser
20.40 The Bachelor
22.10 Under the Dome
22.55 The Tonight Show
23.35 Prison Break
00.20 Ray Donovan
01.05 Penny Dreadful
01.50 Secrets and Lies
02.35 Extant
03.20 The Wrong Mans
03.50 Under the Dome
04.35 Síminn + Spotify

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

býður upp á

2.990 KR
Á MÁNUÐI*

.is
ow
2n

AÐEINS

stærsta safn
íslensks sjónvarpsefnis
*Fylgir með völdum
sjónvarpspökkum
Stöðvar 2

sem völ er á

Horfðu á heilu þáttaraðirnar af íslensku sjónvarpsefni.
MAGNÚS JÓNSSON
STEINUNN ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR

HEIMSÓKN

2now.is

LÍFIÐ
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FÖSTUDAGUR

Svona verslar
þú á útsölum

1. Ekki kaupa flíkina einungis
vegna þess að hún er á útsölu.
2. Ef flíkin sem þú ert að hugsa
um passar ekki við neitt annað í
fataskápnum þínum, ekki kaupa
hana. Þú munt mjög líklega aldrei
nota hana.
3. Ef stærðin þín er ekki til,
slepptu þessu. Ekki kaupa of litla
stærð því þú heldur að þú munir
passa í hana seinna. Það er ávísun
á að flíkin muni daga uppi í fataskápnum með verðmiðanum á
og enda í endurvinnslunni.
4. Vertu undirbúin, ef þú hefur
haft auga á einhverri flík lengi
þá er tækifærið núna. Farðu yfir
fataskápinn og athugaðu hvað
vantar í hann. Gott er að nýta
sumarfríið í að taka góða tiltekt í
fataskápnum og undirbúa hann
fyrir veturinn. Þá er maður með
betri yfirsýn yfir hvað vantar.

5. Geturðu notað flíkina við fleiri
en eitt tilefni og geturðu notað
hana á marga vegu?

Nú eru útsölur í
fullum gangi og hægt
að gera góð kaup
á sumarflíkunum.
Það er mikilvægt að
vanda valið og forðast mistök og því
tók Glamour saman
nokkur góð ráð til
að hafa í huga þegar
verslað er á útsölum
til að gera sem best
kaup.

Nokkrar flíkur sem verða
áfram í tísku í vetur samkvæmt tískusérfræðingunum:
● Einfaldir
stuttermabolir
● Gallabuxur
● Mokkasínur
● Strigaskór
● Rykfrakkar
● Þunnir
silkiklútar

● Skyrtur

● Kímonóar

● Blómakjólar,

sem hægt er
að nota í vetur
yfir buxur og
undir þykkar
peysur

EINFALDIR BOLIR,
SKYRTUR OG
GALLABUXUR Í KLÆÐILEGU
SNIÐI ERU KLASSÍSKAR FLÍKUR
SEM FARA EKKI ÚR TÍSKU.

6. Leitaðu að einföldum og
klassískum hlutum. Kannski ekki
kaupa þér kjól með sebramynstri
bara af því að hann er á góðu
verði, ef það er ekki beint þinn
stíll.
7. Skoðaðu hvað verður í tísku
næstu árstíðir. Ef þú finnur
til dæmis klassíska kápu fyrir
haustið þá ertu að gera góð kaup.
Einfaldir bolir, skyrtur og gallabuxur í klæðilegu sniði eru
klassískar flíkur sem fara ekki úr
tísku. Skoðaðu flíkur með hærri
verðmiða, eins og yfirhafnir eða
leðurflíkur, því þá eru allar líkur
á að þú sért að fá meira fyrir
peninginn.

ÚTSALA
38
ÞREP
Laugavegi 49 / sími 561 5813

Farðu inn á Glamour.is og fáðu daglegar
fréttir úr heimi hönnunar, lífsstíls og tísku.
● Facebook ● Instagram ● Twitter

YFIR 3000
VÖRUR

RISA

Sjáðu allar
rá
útsöluvörurna
s
byggtogbuid.i

SUMARÚTSALAN
ER HAFIN!
SÚ STÆRSTA TIL ÞESSA

20-75%
afsláttur!
KAFFIVÉLAR,
ELDHÚSÁHÖLD,
POTTAR OG PÖNNUR,
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR,
DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL,
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR,
BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAROG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR,
HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT,
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR,
BAÐVOGIR OG MARGT
FLEIRA!

KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Sjáðu all
ar
útsöluvör
urn
byggtogb ar á
uid.is

ur
við okk
Líkaðu
:
ook
á Faceb k.com/
aceboo
www.f ogbuid
byggt
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Mundir þú eftir að
bursta og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur
knar
tannlæmeð
mæla
GUM m
ru
tannvö

... fæst í næsta apóteki
og helstu stórmörkuðum

allar upplýsingar
á www.icecare.is

MERKIÐ
MITT

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

Ásgeir er í stuttu fríi á milli tónleikaferðalaga og nýtir það til að halda óvænta útgáfutónleika. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Rifjar upp gamla
takta á æskuslóðunum
Ásgeir Trausti ætlar að halda óvænta tónleika í félagsheimilinu á
Hvammstanga í tilefni þess að hann sendi frá sér nýja plötu í maí.
Þar endurtekur hann leikinn frá því að hann gaf út Dýrð í dauðaþögn en þá fóru útgáfutónleikarnir fram á þessum sama stað.

V
BÆJARLIND 16 | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI 553 7100 | LINAN.IS
OPIÐ MÁN TIL FÖSTUDAGA 11 - 18 | LAUGARDAGA 11 - 16

intellecta.is

RÁÐNINGAR

ið ákváðum þetta
fyrir
nokkrum
dögum í raun og veru
að nýta fríið á milli
túra og taka smá tónleika hérna heima,“
segir Ásgeir Trausti en hann heldur
á heimaslóðir og kemur óvænt fram
fyrir sveitunga sína í félagsheimilinu
á Hvammstanga.
Líta má á tónleikana sem útgáfutónleika en nýjasta platan hans
Afterglow kom út í síðasta mánuði.
Ásgeir kom einmitt fram í þessu
sama félagsheimili fyrir rúmum
fjórum árum eftir að hann sendi frá
sér Dýrð í dauðaþögn.
„Stemmingin var mjög góð þá og
það sem stóð upp úr var þakklætið
sem maður fann fyrir hjá sveitungunum því að það er ekki algengt að
svona viðburðir poppi upp þarna.
Fólk var þakklátt fyrir að maður
nennti að koma.
Ég spilaði auðvitað líka þarna í
félagsheimilinu þegar ég var lítill,
frá tíu ára aldri og upp úr. Það er
eitthvað gaman við það að fara með
svona tónleika þangað. Ég man að
þegar ég var að alast upp var það
virkilega óalgengt að það kæmi
einhverjir svona alvöru tónleikar á

ÉG MAN AÐ ÞEGAR ÉG
VAR AÐ ALAST UPP
VAR ÞAÐ VIRKILEGA ÓALGENGT
AÐ ÞAÐ KÆMU EINHVERJIR
SVONA ALVÖRU TÓNLEIKAR Á
STAÐINN.

staðinn. Það voru aðallega bara böll
svona þrisvar á ári og svo litlir tónleikar þar sem einhver bönd voru
að túra Ísland. Þannig að það kitlar
þessi hugmynd að koma með alvöru
„show“ í sveitina.“
Gerirðu þetta ekki bara að árlegum viðburði? „Það fer að verða
þannig. En þá er óvænta hliðin alveg
farin úr þessu. En ég held að ég haldi
þessu alltaf áfram, það væri gaman.
Pælingin er auðvitað líka sú að
kynna plötuna og það sem við erum
að gera. Það er ekki búið vera neitt
mikið ráðrúm til að gera það hérna
heima eftir að platan kom út – það
fór allt á fullt í spilamennskunni
strax,“ segir Ásgeir en hann hefur
verið í ákaflega stífu prógrammi
í spilamennskunni úti í heimi og
heldur nú bráðum aftur út.
„Við erum búin með tvo Evrópu-

túra. Einn stóran túr og svo vorum
við í Frakklandi að spila í minni
bæjum úti á landi. Næst förum við
aftur til Frakklands að hita upp fyrir
London Grammar. Þaðan er það
Ástralía, Japan og svo Bandaríkjatúr
fljótlega eftir það. Þetta heldur síðan
áfram alveg fram í næsta ár,
Ég er alveg til í að það sé nóg að
gera. Ég var orðinn mjög þreyttur á
tímabili á því að vera aldrei á sama
staðnum en núna er ég alveg búinn
að safna kröftum í næstu lotu,“ segir
Ásgeir en tónleikarnir fyrir norðan
verða einu tónleikar hans hér á
landi á árinu fyrir utan á Airwaveshátíðinni í haust. Hann hefur verið
í stuttu fríi núna upp á síðkastið en
er í rauninni einhvern tímann frí hjá
tónlistarmanninum?
„Maður vill eiginlega ekki taka
frí, hausinn er alltaf í þessu. Þó að
maður sé ekki að vinna vinnu sem
býr eitthvað til sem maður getur
haldið á þá er hausinn samt alltaf
á fullu. Eins og ég segi er ég til í að
taka þetta ár í að túra og hlakka
mikið til.“
Miðasalan á tónleikana hefst í dag
á tix.is en tónleikarnir fara fram í
félagsheimilinu á Hvammstanga
þann 8. júlí. stefanthor@frettabladid.is
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NÝTT
BRAGÐ

ÞÚ BARA VERÐUR

AÐ SMAKKA

REGNBOGANN
LÍTILL 399kr. | STÓR 549kr. | 2FYRIR1 - VIRKA DAGA KL. 14-17

Gerðu
frábær
kaup!

25%

25%

POTTAR, PÖNNUR
& BÚSÁHÖLD

50%
Öll verð birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.

25%

ÁBURÐUR

GARÐHÚSGÖGN

REIÐHJÓL

BAVARIA
RAFMAGNSVERKFÆRI

25%

35%

30%

20-40%
KEÐJUSAGIR

REYKOFNAR

REIÐHJÓLAFYLGIHLUTIR

30%
HEKKKLIPPUR,
HEKKSNYRTAR
& LAUFSUGUR

30-40%
VERKFÆRABOX

25%

20%

BAÐFYLGIHLUTIR

FERÐAVARA

20-40%
SLÁTTUVÉLAR

70%
VORLAUKAR

35%

FERÐATÖSKUR

VALDAR VÖRUR Á TILBOÐSVERÐI

- 50%

HANDLAUG
56x45cm. Blöndunartæki
fylgir ekki.

9.995

kr

10708505
Almennt verð: 19.795kr.

Tilboðsverð

- 40%

Tilboðsverð
GIRÐINGAEINING
Viola, 80x200cm.

2.997

kr.

0291444
Almennt verð: 4.995kr.

- 30%

Tilboðsverð
FERÐAGASGRILL
Svart, 2,93kW.

13.997
50632100
Almennt verð: 19.995kr.

kr.

20%

35% 25% 30%

30%

SMÁRAFTÆKI

BLÓMAPOTTAR &
GARÐSKRAUT

ALLT GJÖCO

TIMBURBLÓMAKASSAR

BLÓM, TRÉ &
RUNNAR

40%
30%
25%

35% 40%

25% 35% 30%

25%

ELDSTÆÐI

JÁRNHILLUR

KERTI, LUKTIR &
HEIMILISSKRAUT

FÖNDURVÖRUR

MOTTUR &
DREGLAR

LEIKFÖNG

Tilboðsverð

BOSCH BÚTSÖG
PCM 8, 1200W.

19.596
74862008
Almennt verð: 27.995kr.

kr.

- 30%

Tilboðsverð

- 30%

INNIMÁLNING
BYKO 10, 2,5l.

1.747

kr.

85540025
Almennt verð: 2.495kr.

PLASTBOX

KÖRFUBOLTASPJÖLD

ll
Skoðaðu ö
tilboðin á
byko.is

FRÆ

30-40%
NAPOLEON GRILLFYLGIHLUTIR

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

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
Kristins Inga
Jónssonar

Að falla í freistni

Í

talskir skattborgarar eiga alla
mína samúð. Fyrr í vikunni
varð ljóst að þeir þyrftu, þrátt
fyrir ítrekuð loforð um annað,
að reiða fram tug milljarða evra
til þess að bjarga enn eina bankanum. Og reyndar tveimur að
þessu sinni. Sagan endalausa
heldur áfram. Ég hef ekki tölu á því
hversu oft á síðustu árum grey Ítalarnir hafa þurft að hlaupa undir
bagga með bönkum sem hafa
farið illa að ráði sínu. Alltaf eru
bankarnir leystir úr snörunni. Þeir
hagnast ríkulega þegar vel árar en
virðast sleppa billega þegar það
syrtir í álinn.
Og þannig hefur það verið um
allan heim. Ef draga má einhvern
lærdóm af síðustu fjármálakreppu
er það að ríkisábyrgð á innstæðum
banka er arfaslæm hugmynd sem
leiðir af sér alls kyns vanda. Í krafti
slíkrar ábyrgðar geta bankar leikið
sér með fé almennings og hirt
hagnaðinn án þess að bera tapið.
Ríkisábyrgðin gerir einnig þá sem
leggja bönkum til fé sinnulausa
um fé sitt. Í stað þess að veita
bönkum aðhald geta þeir einfaldlega slappað af og lagt traust
sitt á að ríkið reddi málunum ef í
nauðirnar rekur.
Það væri til marks um einfeldni
að halda því fram að íslensku
ríkisbankarnir glímdu ekki við
ámóta freistnivanda. Þvert á móti.
Ríkisbankar sem eru reknir á
ábyrgð skattborgara eru ekkert
skárri en einkabankar á ábyrgð
skattborgara. Í báðum tilfellum fá
bankarnir að leika lausum hala í
skjóli þess að almenningur komi
til bjargar ef í harðbakkann slær.
Réttara væri að ábyrgðin lægi hjá
bönkunum sjálfum. Þeir njóta
hagnaðar þegar vel gengur og er
því ekki nema sanngjarnt að þeir
beri tapið ef illa fer.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ICELAND ENGIHJALLA,
VESTURBERGI,
ARNARBAKKA
OG GLÆSIBÆ

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja
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Reykjavík
588 8477
3 6 5.is

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177
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Akureyri
588 1100
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Ísafirði
456 4566
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www.betrabak.is

