— M e s t l e s n a dag b l a ð á Í s l a n d i * —

89. tölublað 18. árgangur

Þ RIÐ J UDAGUR

17. apríl 2018

Loftárásir Breta, Bandaríkjamanna og Frakka á Sýrland um helgina sæta gagnrýni víðsvegar um heim. Í gær var mótmælt fyrir framan þinghúsið í Lundúnum. Theresa May, forsætisráðherra Breta, flutti skýrslu um Sýrland í neðri deild þingsins. Stuðningur Atlantshafsbandalagsins við aðgerðirnar var til umræðu á þingflokksfundi VG. frÉttablaðið/epa Sjá síðu 4.

Segir þörf á breyttu skipulagi skimunar
Yfirlæknir á krabbameinslækningadeild Landspítala telur ekki heppilegt að frjáls félagasamtök eins og Krabbameinsfélag Íslands hafi
umsjón með og framkvæmi skimun fyrir krabbameini. Framkvæmdastjóri KÍ segir félagið vel í stakk búið til að sinna því hlutverki.
HEILBRIGÐISMÁL Á sama tíma og
þátttaka í skimun fyrir krabbameini
í brjóstum og leghálsi minnkar og
er undir viðmiðunarmörkum fá
konur bjagaðar upplýsingar um
gagnsemi skimunar. Þetta segir
Helgi Sigurðsson, prófessor við
Læknadeild Háskóla Íslands og
yfirlæknir á krabbameinslækningadeild Landspítala. „Það er ekki nógu
mikil áhersla lögð á að kynna neikvæða þætti skimana fyrir þessum
konum,“ segir Helgi.

Sóun í kerfinu
segir forstjórinn
HEILBRIGÐISMÁL Steingrímur Ari
Arason, forstjóri Sjúkratrygginga
Íslands, gagnrýnir stjórnvöld fyrir
skammsýni og sóun við fyrirkomulag liðskiptaaðgerða hér á landi.
Steingrímur segir í greininni að
aðgerðir á einkareknum stofum
gætu grynnkað á biðlistum.
„Frá árinu 2016, þegar sérstakt
átak til að stytta biðlista hófst, hafa
þrír heilbrigðisráðherrar ákveðið
að liðskiptaaðgerðir í íslenska heilbrigðiskerfinu skuli einungis vera í
boði hjá stofnunum ríkisins. Samtímis hefur þeirri ósk SÍ verið hafnað að semja um gerviliðaaðgerðir á
þeim grunni að „mæli fagleg og fjárhagsleg rök með því verði SÍ jafnframt heimilað að semja um hluta
aðgerðanna við sjálfstætt starfandi
bæklunarlækna“, segir í greininni.
– jóe / sjá síðu 11

Þátttaka í skimun fyrir krabbameini í brjóstum og leghálsi er langt
undir viðmiðunarmörkum. Árið
2016 höfðu 55 prósent kvenna mætt
á síðustu tveimur árum í skimun
fyrir brjóstakrabbameini en æskileg þátttaka er yfir 75 prósentum.
68 prósent mættu á síðustu þremur
árum í skimun vegna krabbameins
í leghálsi. Æskileg þátttaka í skimun
fyrir krabbameini í leghálsi er yfir
85 prósent.
Skiptar skoðanir eru um hvernig

best sé að haga fyrirkomulagi skimunar á Íslandi en vonast er til að sérstakt skimunarráð skili tillögum að
framtíðarfyrirkomulagi stjórnunar
og skipulags skimunar fyrir krabbameini á Íslandi í byrjun sumars.
Fáheyrt er í alþjóðlegu samhengi að
frjálsum félagasamtökum sé falið að
skipuleggja skimanir, stýra þeim og
framkvæma.
Helgi telur að skimunarstarfið og
krabbameinsskrá hafi á sínum tíma
verið lofsvert framtak hjá Krabba-

Fréttablaðið í dag
Skoðun Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri skrifar um borgarlínu. 10
sport Valur og Fram mætast í
úrslitum Olísdeildar kvenna.
Einvígið hefst í Valshöllinni í
kvöld. 12

við allra hæfi

lífið Hanna Rún kann ýmislegt
fleira fyrir sér en að
dansa. 22
plús sérblað

l Fólk

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

SENDUM UM
LAND allt
ELKO.IS

meinsfélaginu en slík verkefni séu
í dag orðin of stór fyrir starfsemi
félagsins, sem ætti frekar að leggja
áherslu á forvarnir og einkum þó að
styrkja stöðu og réttindi þeirra sem
greinst hafa með krabbamein.
„Við eigum að fylgja því fordæmi
sem sett hefur verið meðal annars
í Danmörku, Noregi og Svíþjóð þar
sem krabbameinsfélögin eru ekki
lengur í forsvari fyrir hvorki leitarstarfi né krabbameinsskráningu.“
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis-

ráðherra tekur ekki afstöðu til þess
hvort eðlilegt sé að félagasamtök
beri ábyrgð á skimunum. „Ráðherra telur eðlilegt að bíða niðurstöðu skimunarráðs áður en tekin
er afstaða til þessarar spurningar,“
sagði í svari ráðherra.
Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags
Íslands, segir félagið vel í stakk búið
til að standa að skimunum og unnið
sé að því að auka þátttöku í þeim.
– khn / sjá síðu 6
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Margmenni á ársfundi SA

Veður

Gert er ráð fyrir austan hvassviðri
og jafnvel stormi syðst á landinu og
einnig mjög hvössum vindhviðum
á þeim slóðum. Talsverð rigning
suðaustanlands og á Austfjörðum
en annars úrkomuminna. Dregur
úr úrkomu og vindi þegar líður á
daginn. sjá síðu 16

Nýir eigendur
að Hótel Öldu
Viðskipti Icelandair hótel hafa
gengið frá kaupum á Hótel Öldu
við Laugaveg. Hótelið verður rekið
áfram undir sama nafni.
Í tilkynningu frá Icelandair kemur
fram að Hótel Alda hafi tekið til
starfa vorið 2014. Í hótelinu eru 89
herbergi.
„Húsnæði hótelsins hefur á
undanförnum árum verið algjörlega endurnýjað að innan sem utan
á vandaðan hátt,“ segir í tilkynningunni.
Eftir kaupin á Hótel Öldu verður
fjöldi herbergja Icelandair hótela
alls 1.937 um land allt, 876 í Reykjavík og 450 herbergi á landsbyggðinni í rekstri allt árið en þar að auki
611 Eddu-hótelherbergi í sumarrekstri. – jhh

Innflytjendur á
vinnumarkaði
aldrei fleiri
VINNUMARKAÐUR Árið 2017 voru

16,5 prósent starfandi fólks á
vinnumarkaði hérlendis innflytjendur. Hlutfall innflytjenda á
vinnumarkaði hefur aldrei verið
hærra. Þetta má lesa úr tölum frá
Hagstofunni.
Rúmlega 190 þúsund manns
voru á vinnumarkaði og voru tæplega 53 prósent þeirra karlmenn.
97 prósent starfandi einstaklinga á
vinnumarkaðnum voru með skráð
lögheimili hér á landi. 83,7 prósent
innflytjenda á vinnumarkaðnum
voru með lögheimili skráð hér á
landi.
Í tölum Hagstofunnar telst innflytjandi vera sá sem fæddur er
erlendis og foreldrar og báðir afar
og ömmur eru fædd erlendis. Aðrir
teljast hafa einhvern íslenskan bakgrunn. – jóe

Ársfundur Samtaka atvinnulífsins fór fram í Hörpu í gær. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, hefur ítrekað rætt það
undanfarnar vikur að fjárfesta þyrfti meira í innviðum. Aldrei að vita nema það mál hafi komið upp í samtali hans við Dag B. Eggertsson borgarstjóra og oddvita Samfylkingarinnar, sem viðstaddur var fundinn. Fundurinn er hluti af 100 afmælishátíð fullveldisins. frettablaðið/sigtryggur ari

Skúli Eggert í
stað Sveins
STJÓRNSÝSLA Skúli Eggert Þórðarson
ríkisskattstjóri var á þingfundi í gær
kjörinn ríkisendurskoðandi til næstu
sex ára. Hann tekur við þann 1. maí
næstkomandi. Kjör Skúla var samþykkt á þingi með fimmtíu samhljóða
atkvæðum en þrettán þingmenn voru
fjarverandi við kosningu hans.
Frá árinu 2006 hefur Skúli Eggert
verið ríkisskattstjóri en þar áður var
hann skattrannsóknarstjóri árin 19932006. Árin þar á undan hafði hann
gegnt embætti vararíkisskattstjóra.
Skúli tekur við embætti ríkisendurskoðanda af Sveini Arasyni en hann
hefur gegnt því frá árinu 2008. – jóe

Skúli Eggert
Þórðarsson

AÐALFUNDUR
FVFÍ 2018

Verður haldinn að Borgartúni 22
Verður haldinn að Borgartúni 22
fimmtudaginn 26.apríl
26.apríl kl.19:00.
kl.19:00.
fimmtudaginn
Fundarefni:
1. Venjuleg
aðalfundarstörf
Fundarefni:
2. Lagabreytingar
og kosning
um lagabreytingar sjúkrasjóðs
1. Venjuleg
aðalfundarstörf
3. Önnur2.mál

Lagabreytingar og kosning um lagabreytingar sjúkrasjóðs
Önnur
mál
Veitingar3.
að fundi
loknum.
Tillögur til lagabreytinga verða að hafa borist stjórn félagsins eigi síðar en viku
Veitingar að fundi loknum.
fyrir aðalfund.
Ársreikningur félagsins mun liggja frammi á skrifstofu FVFÍ alla virka daga
Tillögur til lagabreytinga verða að hafa borist
milli kl. 10-15 vikuna fyrir fund.

stjórn félagsins eigi síðar en viku fyrir aðalfund.

Mætið vel og stundvíslega.

Ársreikningur félagsins mun liggja frammi á
skrifstofu FVFÍ alla virka daga milli kl. 10-15
vikuna fyrir fund.

Stjórnin

Vandamál hversu fáir
karlar nema hjúkrun
Félag hjúkrunarfræðinga ætlar að greiða innritunargjöld fyrir karlmenn sem
fara í hjúkrunarfræði. Aðeins nítján karlar eru í námi eins og staðan er núna.
Ísland er með eitt lægsta hlutfall karla í hjúkrun á öllum Vesturlöndum.
Menntun Félag hjúkrunarfræðinga
hefur ákveðið að greiða skólagjöld
karla í hjúkrunarfræðum. Er um
fimm ára tilraunaverkefni að ræða
til að fjölga karlmönnum í hjúkrun.
Hlutfall karla í stétt hjúkrunarfræðinga hér á landi er með því lægsta
sem þekkist í hinum vestræna
heimi.
Háskólinn á Akureyri vinnur nú
að samnorrænni rannsókn á hvernig á því standi að karlar séu svo ólíklegir eins og raun ber vitni til að
nema hjúkrunarfræði. Aðeins nítján
karlmenn eru í hjúkrunarfræði við
íslenska háskóla í dag. Að mati Guðbjargar Pálsdóttur, formanns Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga, er það
allt of lítið.
„Stjórn hjúkrunarfræðingafélagsins vinnur nú að því að auka hlutfall karla í hjúkrunarfræðum. Við
vitum ekki hvað það er sem veldur
því að karlar vilji ekki læra hjúkrunarfræði, við þurfum að komast
til botns í því. En við munum reyna
að fjölga þeim með því að greiða
skólagjöld karla næstu fimm árin
til að fjölga körlum í stéttinni,“ segir
Guðbjörg.
„Þetta hefur gefist ágætlega hjá
leikskólakennurum til að mynda
og við ætlum að reyna þetta líka.
Hvort þetta beri síðan árangur
verður svo bara að koma í ljós,“
segir hún.
Gísli Kort Kristófersson, lektor
í hjúkrunarfræði við Háskólann á
Akureyri, segir það mikilvægt fyrir
stéttina að fjölga karlmönnum.
„Við erum númer eitt í heiminum þegar kemur að jafnrétti en
við erum með eitt lægsta hlutfall
karla í heiminum í hjúkrun. Í þessu

Það er ekki vitað hvað veldur því að karlar vilja ekki læra hjúkrunarfræði.
Hjúkrunarfræðingafélagið vill komast til botns í því. Fréttablaðið/Vilhelm

Við erum númer eitt
í heiminum þegar
kemur að jafnrétti en við
erum með eitt lægsta hlutfall
karla í heiminum í hjúkrun.
Gísli Kort
Kristófersson,
lektor í
hjúkrunarfræði

framsækna þjóðfélagi verðum við
að finna út hví karlar sæki sér ekki
menntun í hjúkrun.“
Hlutfall karlhjúkrunarfræðinga
í Bretlandi er um 11,5 prósent og í
Noregi er hlutfallið í kringum tíu
prósent. Danir eru einnig með lágt
hlutfall karlmanna í hjúkrun, um
fjögur prósent.
„Miðað við sum karlastörf, þá er
þetta ekkert illa launað, þannig. Við
alla vega sjáum enga eina skýringu á
því hvers vegna hlutfall okkar bifast
ekki. Því viljum við skoða þetta náið
með Norðmönnum og Dönum til að
sjá hvað við getum gert betur hér á
Íslandi til að fjölga karlmönnum,“
segir Gísli.
sveinn@frettabladid.is

NÝR LAND CRUISER
ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 88187 04/18

E I N FA L D L EG A TO P PA R A L LT

Verð frá: 7.490.000 kr.

Í 65 ár hefur Land Cruiser drottnað yfir landslaginu og nú skartar þessi fjórhjóladrifni konungur jeppanna nýju útliti, ytra sem innra.
Hann státar af nýju mælaborði með stærri skjá og nýjum eiginleikum á borð við Toyota Safety Sense sem auka enn á öryggið sem
alltaf hefur verið hluti af sterkbyggðri gæðahönnun jeppans sem einfaldlega toppar allt.
· Nýr Land Cruiser 150 býðst með 33" breytingu að kostnaðarlausu
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Land Cruiser 150
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Nýr verjandi Thomasar Møller segir málið líklega bíða til hausts
Dómsmál Mál Thomasar MØller
Olsen fer að öllum líkindum ekki
fyrir Landsrétt fyrr en í haust. Enn
er beðið matsskýrslu sem óskað var
eftir til að meta hvar líkama Birnu
var komið fyrir í sjó.
„Skýrslan átti að vera tilbúin í byrjun apríl en er ekki komin. Svo höfum
við frest til 2. maí til að skila greinargerð í málinu og svo á ákæruvaldið
eftir að skila greinargerð og réttar-

gæslumenn þannig að mér finnst nú
ólíklegt að þetta verði fyrr en eftir
réttarhlé,“ segir Björgvin Jónsson
hæstaréttarlögmaður.
Thomas óskaði nýverið eftir að
Björgvin yrði skipaður verjandi hans
í stað Páls Rúnars Kristjánssonar sem
verið hefur verjandi Thomasar frá
því hann var handtekinn í janúar á
síðasta ári vegna hvarfs Birnu Brjánsdóttur.

Samkvæmt upplýsingum frá
Landsrétti fer það eftir umfangi
málsins hvort málflutningur getur
farið fram fyrir réttarhlé og ekki sé
unnt að taka afstöðu til þess fyrr en
greinargerðum hefur verið skilað.
Venju samkvæmt er réttarhlé í júlí
og ágúst.
Þótt kveðinn hafi verið upp
dómur yfir Thomasi í héraði hefur
hann ekki enn hafið afplánun

Thomas var dæmdur í 19 ára fangelsi
í héraði Fréttablaðið/Anton Brink

heldur situr hann í gæsluvarðhaldi
þar til endanlegur dómur hefur
verið kveðinn upp í málinu. Vegna
lagaáskilnaðar um að mál séu
dæmd án ástæðulauss dráttar, sér
í lagi ef menn sem bíða dóms sitja
í gæsluvarðhaldi, eru áhöld um
hvort það samræmist stjórnarskrá
og ákvæðum mannréttindasáttmála Evrópu að fresta málflutningi
vegna sumarleyfa. – aá

Samstarfið trompar stefnu VG

Þingmenn VG segja að flokkurinn væri óstjórntækur á Íslandi ef áhersla hans gegn NATO væri ófrávíkjanleg. Nokkur umsvif verða á næstu misserum vegna NATO og áhugi Bandaríkjanna á Íslandi eykst á ný.

Sektin fyrir að nota síma við akstur
áttfaldast frá því sem áður var.

Hærri sektir
fyrir brot

sa m g ö n g u r Lægsta sektarfjárhæð fyrir umferðarlagabrot
verður 20.000 krónur, samkvæmt
nýrri reglugerð sem Sigurður Ingi
Jóhannsson samgöngumálaráðherra hefur undirritað. Sektin var
áður 5.000 krónur. Eina undantekningin er að sekt fyrir að hafa
ekki ökuskírteini meðferðis verður
áfram 10.000 krónur.
Sekt fyrir að nota farsíma við
stýrið án handfrjáls búnaðar verður
40.000 krónur í stað 5.000 króna.
Þau rök eru meðal annars gefin fyrir
hækkuninni að tíðni slíkra brota
hafi aukist og að hætta hljótist af
notkun farsíma við akstur. – jhh

Lentu með
látinn farþega
Samgöngur Lenda þurfti flugvél,
sem var á leið frá Amsterdam í Hollandi til New York í Bandaríkjunum,
á Keflavíkurflugvelli síðasta fimmtudag vegna veikinda farþega. Lögreglumenn á Suðurnesjum, sjúkraflutningamenn og læknir fóru um
borð, og úrskurðuðu farþegann
látinn skömmu síðar.
Fram kemur í tilkynningu frá
lögreglu að um hafi verið að ræða
erlendan ferðamann og að lögreglan
hafi haft samband við sendiráð viðkomandi ríkis vegna málsins. – sks

Utanríkismál Loftárásirnar um
liðna helgi og viðbrögð ríkisstjórnarinnar voru til umræðu á fundi
þingflokks Vinstri grænna í gær
og þrátt fyrir afstöðu Rósu Bjarkar
Brynjólfsdóttur herma heimildir
blaðsins að góð samstaða hafi verið
á fundinum.
Ástandið í heimsmálunum virðist
ætla að koma illa heim og saman
við stefnu VG í öryggis- og varnarmálum. Ekki nóg með að Ísland, sem
aðili að NATO, hafi ásamt öðrum
ríkjum bandalagsins lýst stuðningi
við loftárásir Bandaríkjamanna,
Breta og Frakka í Sýrlandi, heldur
má ætla að umsvif NATO verði töluverð á næstu misserum og fleiri tilvik komi upp þar sem afstöðu eða
aðgerða ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur verði krafist.
Þannig stendur til að mynda stór
heræfing NATO-ríkja fyrir dyrum
í Noregi í haust og þó að þátttaka
Íslendinga verði takmörkuð verður
í aðdraganda hennar haldin minni
æfing hér á landi með einhverri
þátttöku íslenskra stofnana. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu liggur ekki enn fyrir
með hvaða hætti Ísland tekur þátt í

Þingflokkur Vinstri grænna fundaði í þinghúsinu í gær og ræddi meðal annars
viðbrögð stjórnvalda við loftárásum vesturveldanna. Fréttablaðið/Ernir

þeirri æfingu.
Í friðarstefnu VG er tekin skýr
afstaða gegn heræfingum hér á landi.
Raunar er VG eini flokkur landsins
sem haft hefur í hávegum þá friðarstefnu íslenskra vinstrimanna sem
mótaðist í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar fyrir um 70 árum.
Hornsteinar hennar hafa verið
úrsögn úr NATO og herinn burt.
Þótt flestir hafi talið að síðarnefnda
baráttumálinu væri lokið með fullnaðarsigri hafa kólnandi samskipti
Vesturlanda og Rússlands haft þau
áhrif að Bandaríkjaher hefur fengið
nokkurn áhuga á aðstöðu á Keflavíkurvelli á ný.
Þessu heldur Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra Íslands bæði í
Moskvu og Washington, fram í ritgerð á vefsvæði sínu. Albert segir
þann áhuga þó ekki lúta að fastri
viðveru heldur tímabundinni staðsetningu kafbátaleitarflugvéla, annars vegar til æfinga og hins vegar til
að leita að og veita rússneskum kafbátum eftirför, sjáist þeir á kreiki
nálægt landinu.
En þingmenn flokksins standa
keikir. Valið stendur milli friðarstefnunnar og þátttöku í ríkisstjórn.

Hvað segja þingmenn Vinstri grænna um málið?
Ari Trausti
Guðmundsson
Ef vinstri græn
ætluðu
alltaf að
halda
þessu
til ýtrasta
málstaðar, þá sætu
þau náttúrulega aldrei í
ríkisstjórn því þetta er eini
flokkurinn á Íslandi sem
vill úrsögn úr NATO og
er andvígur öllum
hernaðaríhlutunum.

Kolbeinn Óttarsson Proppé
Það var alveg skýrt, alveg frá
upphafi, að þessi ríkisstjórn
myndi ekki starfa eftir
hreinni stefnu vinstri
grænna í utanríkismálum. Hún er
mynduð um mjög
samfélagslega
mikilvæg verkefni
en því miður eru ekki
fleiri flokkar með okkar
góðu stefnu um að Ísland skuli
standa utan allra hernaðarbandalaga.

Steinunn Þóra Árnadóttir
Ég hef sagt og ítrekað að það er
stefna VG að vera utan herðnaðarbandalaga. En við ákváðum að
fara í þetta ríkisstjórnarsamstarf þrátt fyrir að fyrir
lægi að við værum
ekki sammála um
þessi mál og það
væri alveg sama
hvaða ríkisstjórnarsamstarf við hefðum
farið inn í, við höfum alltaf
aðra skoðun á NATO en aðrir
flokkar. En við erum ekki eins máls

hreyfing þannig að ég legg áherslu
á að við sem hreyfing tölum fyrir
okkar friðarstefnu og reynum að
afla henni fylgis.

Rósa Björk Brynjólfsdóttir
Stefna VG verður að koma
fram með skýrari hætti í
utanríkisstefnu Íslands,
það er mín skoðun og ég
mun ekki hvika frá henni.
Hernaðaraðgerðir koma
ekki á friði. Pólitískar viðræður og diplómatískar lausnir
koma á friði.

Við hjálpum þér
að bæta lífsgæðin
Rexton™ heyrnartækin opna nýjar leiðir í samskiptum
og auka lífsgæðin. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu
og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

Kringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

HEYRNARSTÖ‹IN

BMW i

FJÓRHJÓLADRIF.
KNÚIÐ AF RAFMAGNI.
BMW 225xe xDrive EXCLUSIVE, sjálfskiptur,
plug-in hybrid. Verð: 5.350.000 kr.
Aukabúnaður í EXCLUSIVE útgáfu: Sensatec leðuráklæði, LED aðalljós, rafdrifin framsæti,
sjálfvirkur „Leggja í stæði“ búnaður, skyggðar rúður, HIFI 9 hátalara 205W hljómkerfi, lykillaust aðgengi,
rafdrifinn afturhleri, snertilaus opnun/lokun á afturhlera, 17" álfelgur, állistar í kringum rúður og þakbogar.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

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

ENNEMM / SÍA / NM86567 BMW 2 PHEV exclusive 5x38 feb

Sheer
Driving Pleasure
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Hvetja til þess að skimanir
verði á forræði stjórnvalda

Almenningur á Indlandi er reiður
vegna ástandsins. Fréttablaðið/EPA

Sagðir hafa grýtt
stúlku til dauða

Indland Réttarhöld hófust í gær
yfir átta mönnum, ákærðum fyrir að
hafa nauðgað og myrt átta ára gamla
stúlku í Jammu- og Kasmír-héraði Indlands. Málið hefur vakið reiði á meðal
almennings og ríkisstjórnin verið
gagnrýnd fyrir getuleysi í baráttu gegn
slíkum glæpum.
Stelpan var múslimi úr hirðingjasamfélagi í Kasmír. Áttmenningarnir eru sakaðir um að hafa byrlað
henni ólyfjan, dregið hana inn í yfirgefið musteri og misþyrmt henni þar
dögum saman áður en þeir kyrktu og
grýttu hana til dauða.
Fimmtíu fyrrverandi lögreglustjórar, sendiherrar og erindrekar sendu
Narendra Modi, forsætisráðherra
Indlands, bréf fyrir helgi þar sem þeir
kenna þjóðernishyggjusinnuðum BJPflokki Modi, og öfgahópum hindúa,
um að kynda undir árásargirni. – þea

Tími er kominn á endurnýjun leikvangsins. Fréttablaðið/Andri Marinó

Taka ákvörðun
um áramótin

Stjórnsýsla Ríkisstjórn, borgarráð
og stjórn KSÍ hafa samþykkt að stofna
undirbúningsfélag um mögulega
endurnýjun á núverandi þjóðarleikvangi í Laugardal. Undirbúningi fyrir
ákvörðun um uppbyggingu skal lokið
fyrir árslok.
Ákvörðunin er tekin á grundvelli
niðurstaðna starfshóps sem ríki og
Reykjavíkurborg skipuðu 11. janúar
síðastliðinn og hafði það hlutverk að
skoða tillögur og meta þær.
Hlutverk undirbúningsfélagsins verður að bjóða út samning um
endanlega þarfagreiningu, skipulagningu verkefnisins, kostnaðaráætlun og
gerð útboðsgagna. – jhh

Þ R I Ð J U DA G U R

Ráðherra bíður tillagna fagráðs um framtíð skimana fyrir krabbameini áður en hún tekur afstöðu til þess
hvort eðlilegt sé að slík leit sé á forræði frjálsra félagasamtaka. Yfirlæknir á krabbameinslækningadeild segir
að skimun og rekstur krabbameinsskráar eigi að vera í höndum stjórnvalda líkt og tíðkast annars staðar.
HEILBRIGÐISMÁL Vonast er til að
sérstakt skimunarráð muni skila
tillögum sínum að framtíðarfyrirkomulagi stjórnunar og skipulags
skimunar fyrir krabbameini á
Íslandi í byrjun sumars. Hlutverk
ráðsins er að koma með tillögur
varðandi hvar í heilbrigðiskerfinu
stjórnstöð skimunar eigi að vera til
frambúðar og hvar sjálf skimunin
fari fram.
Skiptar skoðanir eru um hvernig
best sé að haga fyrirkomulagi skimunar á Íslandi, það er, hvort hún
skuli vera á forræði félagasamtaka
eins og Krabbameinsfélags Íslands,
eða á vegum opinberra aðila. Í
minnisblaði sem þáverandi landlæknir sendi velferðarráðuneytinu
í desember 2016 kom fram að mikilvægt væri að greina á milli skimunar
fyrir krabbameini og frjálsrar félagastarfsemi.
Fáheyrt er í alþjóðlegu samhengi
að frjálsum félagasamtökum sé falið
að skipuleggja skimanir, stýra þeim
og framkvæma.
Í svari við fyrirspurn Fréttablaðsins vill Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra ekki taka afstöðu til
þess hvort eðlilegt sé að félagasamtök beri ábyrgð á skimunum. „Ráðherra telur eðlilegt að bíða niðurstöðu skimunarráðs áður en tekin
er afstaða til þessarar spurningar,“
segir í svari ráðherra.
Þegar rýnt er í ársskýrslur
Krabbameinsfélags Íslands, sem
sinnir skimun fyrir stjórnvöld á
grundvelli þjónustusamnings við
Sjúkratryggingar Íslands, blasir
við að þátttaka í skimunum hefur
farið minnkandi undanfarin ár.
Árið 2016 höfðu 55 prósent kvenna
mætt á síðustu tveimur árum í
skimun fyrir brjóstakrabbameini en
æskileg þátttaka er yfir 75 prósent.
68 prósent mættu á síðustu þremur
árum í skimun vegna krabbameins
í leghálsi. Æskileg þátttaka í skimun
fyrir krabbameini í leghálsi er yfir
85 prósent.
Kristján Oddsson var yfirlæknir
og sviðsstjóri leitarsviðs Krabbameinsfélagsins í fjögur ár. Hann
hefur ekki farið leynt með gagnrýni
sína á félagið og segir að betur megi
standa að skimun hér á landi.
„Þátttakan [í skimun] hefur
farið minnkandi síðustu 25 ár og
hefur á síðasta áratug ekki náð

Skiptar skoðanir eru um hvernig skipulagðri skimun fyrir krabbameini skuli háttað hér á landi. nordicphotos/Getty

Við fögnum því að
stjórnvöld taki
aukna ábyrgð á skimun fyrir
sjúkdómum.
Halla Þorvaldsdóttir,
framkvæmdastjóri
Krabbameins
félags Íslands

íslenskum viðmiðum. Afleiðingin
er sú að konur bíða tjón á bæði lífi
og heilsu,“ segir Kristján. „Að mínu
mati er þetta grafalvarlegt mál.“
Kristján segir brýnt að færa
umsjón og framkvæmd skimunar í
hendur opinberra aðila.
Helgi Sigurðsson, prófessor og
yfirlæknir í krabbameinslækning-

Skattskrár vegna álagningar 2017 og
virðisaukaskattskrár vegna tekjuársins
2016 verða lagðar fram 17. apríl 2018
Skrárnar, sem sýna álagða skatta og gjöld á gjaldendur í hverju
sveitarfélagi, eru lagðar fram á viðkomandi starfsstöðvum
ríkisskattstjóra eða á sérstaklega auglýstum stöðum dagana
17. apríl til og með 30. apríl 2018. Framlagning skattskráa er
samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 98. gr. laga nr. 90/2003 og 46. gr.
laga nr. 50/1988.

17. apríl 2018

um á Landspítalanum, tekur í sama
streng: „Við eigum að fylgja því fordæmi sem sett hefur verið meðal
annars í Danmörku, Noregi og Svíþjóð þar sem krabbameinsfélögin
eru ekki lengur í forsvari fyrir hvorki
leitarstarfi né krabbameinsskráningu,“ segir hann en ítrekar engu að
síður mikilvægi frumkvöðlastarfs
Krabbameinsfélagsins á sínum tíma
í skimunarmálum og rekstri krabbameinsskráarinnar.
Helgi bendir einnig á að upplýsingar séu bjagaðar um gagnsemi
skimana. „Það er of mikil áhersla
á gagnsemi skimunar og of lítil
áhersla á að kynna mögulega neikvæða þætti þeirra til dæmis við leit
að brjóstakrabbameini.“
Helgi telur að skimunarstarfið og
krabbameinsskrá hafi á sínum tíma
verið lofsvert framtak hjá Krabbameinsfélaginu en slík verkefni séu
í dag orðin of stór fyrir starfsemi
félagsins, sem ætti frekar að leggja
áherslu á forvarnir og einkum þó
að styrkja stöðu og réttindi þeirra
sem greinst hafa með krabbamein.

Krabbameinsskrá ætti einnig að
vera í höndum stjórnvalda og helst
innan vébanda Landspítalans, sem
sinnir 90 prósentum af öllum tilfellum.
Halla Þorvaldsdóttir, núverandi
framkvæmdastjóri Krabbameinsfélags Íslands, segir félagið vel í stakk
búið til að standa að skimun. Þegar
kemur að þátttöku í skimunum sé
nú starfandi hópur innan félagsins
þar sem verið er að kortleggja leiðir
til að efla þátttöku.
„Við fögnum því mjög að stjórnvöld taki aukna ábyrgð á skimun
fyrir sjúkdómum, það gerist með
því að heilbrigðisyfirvöld skipi
þetta ráð,“ segir Halla. Varðandi
framkvæmdina skipti mestu að
kröfurnar séu vandlega skilgreindar
og að framkvæmdaraðilar uppfylli
þau skilyrði sem sett eru. „Og viðkomandi aðili þarf þá að uppfylla
þau skilyrði. En ákvarðanir um
fyrir hverju á að skima, hverja á að
skima og hvenær, þær eiga auðvitað
að vera hjá stjórnvöldum.“

kjartanh@frettabladid.is

Veiðiréttareigendur hvetja
til sniðgöngu á eldislaxi
Fiskeldi „Ég á alveg eins von á að
aðrir í þessum geira muni fylgja í kjölfarið,“ segir Haraldur Eiríksson, söluog markaðsstjóri hjá Veiðifélaginu
Hreggnasa, sem birti í gær afgerandi
stjórnarsamþykkt félagsins gegn
sjókvíaeldi og afurðum þess.
Sjókvíaeldi á norskum laxi er
hafið við strendur Íslands og segir í
samþykkt stjórnarinnar að fjölmörg
dæmi séu um að slíkt eldi hafi neikvæð áhrif á náttúrulega stofna laxa
og silunga. Bent er á umhverfisáhrif
og sjúkdómahættu sem fylgi slíkum
iðnaði.
„Vegna þessa er rétt að ítreka að
Veiðifélagið Hreggnasi býður viðskiptavinum sínum ekki upp á slíka
vörur í sínum veiðihúsum. Jafnframt
er því beint til viðskiptavina, bæði
innlendra og erlendra, að sniðganga
sjókvíaeldisfisk og kynna sér vel uppruna vörunnar í verslunum og á veit-

ingastöðum,“ segir í samþykktinni
sem birt var á Facebook.
Hreggnasi leigir meðal annars
Grímsá, Laxá í Dölum og Laxá í Kjós,
„Margir af erlendum viðskiptavinum okkar hafa mjög sterkar skoðanir
á þessu. Stór hluti viðskipta okkar
kemur frá Bretlandseyjum og þar er
mönnum mjög heitt í hamsi því þar
horfa menn til Skotlands og hvernig
ástandið er þar,“ segir Haraldur í samtali við Fréttablaðið
Hann segir sjókvíaeldi á laxi vera
veiðiréttareigendum, sem og öðrum,
mikið áhyggjuefni og bendir á harðorða yfirlýsingu Veiðifélags Víðidalsár á dögunum.
„Við erum bara að skerpa á þessu,
þetta er ekki stefnubreyting hjá okkur
en í fyrsta skipti sem við förum opinberlega með það að við sniðgöngum
þetta og erum ekkert feimnir við
það.“ – smj
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Bílaland býður nokkra bíla á einstökum
kjörum! Komdu strax í dag og tryggðu
þér góðan bíl á frábæru verði!

Rnr. 144980

kr.
19.575

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 284643

kr.
13.133

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 390837

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 390712

Rnr. 144865

VW Passat Comfortline
Nýskr. 08/14, ekinn 87 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.590 þús. kr.

RENAULT Clio Dynamic
Nýskr. 09/15, ekinn 27 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 1.990 þús. kr.

MERCEDES BENZ E220 cdi
Nýskr. 12/16, ekinn 8 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 7.990 þús. kr.

OPEL Corsa E
Nýskr. 10/15, ekinn 20 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.990 þús. kr.

KIA Picanto LX
Nýskr. 01/16, ekinn 50 þ.km,
bensín, beinskiptur.
Verð 1.390 þús. kr.

TILBOÐ:

2.190 þús. kr.

TILBOÐ:

1.490 þús. kr.

TILBOÐ:

TILBOÐ:

TILBOÐ:

kr.
18.287

kr.
37.614

kr.
26.017

kr.
51.787

kr.
15.710

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 370773

6.990 þús. kr.
gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 331235

1.490 þús. kr.
gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 144764

990 þús. kr.
á mán.

gun.
% útbor
m.v. 20

Rnr. 153159

Rnr. 390669

RENAULT Clio Sport Tourer
Nýskr. 07/14, ekinn 49 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 1.790 þús. kr.

HONDA HRV
Nýskr. 10/16, ekinn 12 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.390 þús. kr.

OPEL Ampera Hybrid
Nýskr. 02/13, ekinn 49 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.790 þús. kr.

KIA Sportage EX 4wd
Nýskr. 03/17, ekinn 48 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 4.690 þús. kr.

TOYOTA Aygo X
Nýskr. 10/17, ekinn 1 þ.km,
bensín, beinskiptur.
Verð 1.490 þús. kr.

TILBOÐ:

1.390 þús. kr.

TILBOÐ:

2.890 þús. kr.

TILBOÐ:

TILBOÐ:

TILBOÐ:

kr.
20.313

kr.
24.729

kr.
51.787

kr.
25.319

kr.
33.748

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 153167

1.990 þús. kr.
gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 284719

3.990 þús. kr.
gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 390675

1.190 þús. kr.
gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 144677

Rnr. 144515

SKODA Octavia Combi Classic
Nýskr. 01/12, ekinn 138 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 1.490 þús. kr.

HYUNDAI i20 Comfort
Nýskr. 05/16, ekinn 17 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.290 þús. kr.

SUBARU Forester Premium
Nýskr. 02/17, ekinn 48 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 4.690 þús. kr.

VW Passat Variant Highline
Nýskr. 03/12, ekinn 154 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.990 þús. kr.

NISSAN Qashqai Acenta 4wd
Nýskr. 06/16, ekinn 73 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 3.190 þús. kr.

TILBOÐ:

1.190 þús. kr.

TILBOÐ:

1.890 þús. kr.

TILBOÐ:

TILBOÐ:

TILBOÐ:

kr.
36.325

kr.
49.210

kr.
15.710

kr.
55.652

kr.
23.440

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 144514

3.990 þús. kr.
gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 144497

1.490 þús. kr.
gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 153081

2.590 þús. kr.
gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

Rnr. 144388

Rnr. 121348

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 07/16, ekinn 67 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 3.290 þús. kr.

HYUNDAI Santa Fe III Style
Nýskr. 11/15, ekinn 170 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 4.590 þús. kr.

RENAULT Clio Authentic
Nýskr. 06/15, ekinn 47 þ.km,
bensín, beinskiptur.
Verð 1.490 þús. kr.

NISSAN X-Trail Acenta Plus 4wd
Nýskr. 03/17, ekinn 28 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 4.990 þús. kr.

HYUNDAI iX20 Comfort
Nýskr. 11/14, ekinn 43 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.390 þús. kr.

TILBOÐ:

TILBOÐ:

TILBOÐ:

TILBOÐ:

TILBOÐ:

2.790 þús. kr.

3.790 þús. kr.

1.190 þús. kr.

4.290 þús. kr.

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

1.790 þús. kr.
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kr.
90.441

kr.
19.575

gun.
% útbor
m.v. 20
á mán.

ENNEMM / SÍA /

kr.
28.594

ÞÚ FINNUR BÍLINN Á WWW.BILALAND.IS

Birt með fyrirvara á verðbreytingum, innsláttarvillum og myndbrengli.

Mánaðargreiðsla er gerð samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að
kynna sér lánaskilmálana á heimasíðu lykill.is. Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalaána frá
lykill.is er breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.
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Deilt um tálmanir á rannsókn

Rússar sagðir hrófla við árásarvettvangi í Douma. Segja árásina sviðsetta og neita alfarið ásökunum um að
þeir hindri rannsókn Efnavopnastofnunarinnar. Rannsakendur fengu ekki að fara inn á svæðið í gær.
Við landamæri Mjanmar og Bangladess. Fréttablaðið/EPA

Yfirlýsingar
um heimkomu
fáránlegar

Mjanmar Yfirlýsing stjórnvalda
í Mjanmar um að fimm manna
Róhingjafjölskylda hafi snúið aftur
heim til Rakhine-héraðs er fáránleg
og farsi. Þetta sögðu stjórnvöld í
Bangladess í gær, sögðu fjölskylduna
raunar aldrei hafa yfirgefið Mjanmar
yfirhöfuð.
Hundruð þúsunda Róhingjafjöl
skyldna hafa hins vegar flúið Mjan
mar frá því í ágúst í fyrra. Flestir hafa
flúið til Bangladess en mjanmarski
herinn hefur verið sakaður um þjóð
ernishreinsanir, jafnvel þjóðarmorð
á Róhingjum.
Ríkin tvö hafa komist að afar
umdeildu samkomulagi um að senda
flóttamennina heim aftur en slíkir
flutningar eru ekki hafnir.
Að sögn Abul Kalam, sem fer með
stjórn á málefnum flóttamanna í
Bangladess, fór umrædd fjölskylda
ekki lengra en að landamærasvæð
inu sjálfu, sem tilheyrir Mjanmar.
„Þess vegna er ekki hægt að tala
um neina heimkomu. Bangladess
á engan hlut að þessu máli,“ sagði
Kalam við fréttastofu AP. – þea

Sýrland Rússar voru í gær sakaðir
um að hafa mögulega hróflað við
vettvangi meintrar efnavopnaárásar
í Douma í Sýrlandi. Þeir neituðu því
alfarið. Stofnunin um bann við efna
vopnum (OPCW) fundaði í Haag í
gær. Fundurinn var lokaður en sam
kvæmt heimildum Reuters lét Kenn
eth Ward, fulltrúi Bandaríkjanna,
ásakanirnar falla þar.
„Okkur skilst að Rússar hafi mögu
lega heimsótt árásarvettvanginn. Við
höfum áhyggjur af því að þeir gætu
hafa hróflað við vettvangi í því skyni
að tálma rannsókn OPCW,“ sagði
Ward.
Sergei Lavrov, utanríkisráðherra
Rússlands, hafnaði ásökunum Wards
í gær. „Ég get ábyrgst það að Rússland
hefur ekki hróflað við vettvangi.“
Jafnframt sagði hann enn á ný að
engum efnavopnum hefði verið beitt
í Douma. Rússar hafa áður sagt enga
árás hafa átt sér stað, hafa jafnvel sagt
að Bandaríkjamenn eða Bretar hafi
sviðsett árásina.
„Allar þær sannanir sem leið
togar Frakklands, Bretlands og
Bandaríkjanna hafa vísað í byggjast
á fjölmiðlaumfjöllun og samfélags
miðlum. Þetta átti sér ekki stað. Það
sem gerðist var það sviðsetta,“ sagði
Lavrov í gær. Ráðherrann sagði
undarlegt að loftárásir hefðu verið
gerðar daginn áður en rannsakendur
áttu að hefja vinnu sína á svæðinu.
Hin meinta árás hefur sett sam
skipti Vesturlanda við Rússland í

Við höfum áhyggjur
af því að þeir
[Rússar] gætu hafa hróflað
við vettvangi í því skyni að
tálma rannsókn OPCW.
Kenneth Ward, fulltrúi Bandaríkjanna
á fundi Efnavopnastofnunarinnar

Stjórnarhermenn slappa af innan um rústir í Douma. Nordicphotos/AFP

bál og brand. Bandaríkin, Frakkar
og Bretar gerðu á laugardag loft
árásir á skotmörk í Sýrlandi, sem
talin voru tengjast efnavopnafram
leiðslu, -þróun og -notkun stjórnar
hers Basharsal-Assad forseta. Rússar,
Sýrlendingar og Íranar fordæmdu
síðan árásina.
Bandaríkjastjórn sagði 105 eld
flaugum hafa verið skotið og að Sýr
lendingar hefðu ekki náð að skjóta
neina þeirra niður. Rússar sögðu hins
vegar að 71 eldflaug hefði verið skotin

niður. Skotmörkin voru rannsóknar
svæðið í Barzeh, þar sem Bandaríkja
menn segja þróun og framleiðslu á
efnavopnum fara fram, og tvö önnur
framleiðslusvæði í Him Shinshar.
Vitni á vettvangi í Douma
hafa greint frá því að fórnarlömb
meintrar árásar hafi lyktað af klór
og verið með þykka froðu í munni.
Bandaríkjamenn hafa sagt afgerandi
sannanir vera fyrir því að klórgasi
hafi verið beitt. Möguleiki sé á að
saríngasi hafi verið beitt.

Rannsókn OPCW á vettvangi
var frestað í gær og var ekki hafin
þegar þessi frétt var skrifuð. Að sögn
sænska fulltrúans á fundinum sögðu
Rússar og Sýrlendingar rannsak
endum að ekki væri hægt að tryggja
öryggi á vettvangi. Breski fulltrúinn
sagði það óboðlegt, þörf væri á sam
starfi Rússa og Sýrlendinga og að
óhindraður aðgangur væri nauð
synlegur. Dmítrí Peskov, talsmaður
Rússlandsforseta, sagði af og frá að
það væri Rússum að kenna að rann
sókn tefðist.
OPCW hefur áður komist að því, í
samstarfi við Sameinuðu þjóðirnar,
að Assad-liðar hafi oftsinnis beitt
efnavopnum undanfarin ár. Meðal
annars í fyrra þegar nærri hundrað
fórust í saríngasárás á Khan Sheik
houn. thorgnyr@frettabladid.is

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

ENDURNÝJAÐU TENGSLIN
MEÐ KODIAQ OG KAROQ.

KODIAQ OG KAROQ. FYRIR FÓLKIÐ ÞITT OG NÁTTÚRUNA.
Það er mikilvægt að vera í góðum tengslum við fólkið sitt og náttúruna. Hvort sem þú
velur margverðlaunaðan KODIAQ eða glænýjan og snjallan KAROQ gerir þú hvorutveggja.
Komdu og prófaðu jeppabræðurna frá ŠKODA. Hlökkum til að sjá þig!
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

ŠKODA KODIAQ 4x4 frá:

5.590.000 kr.

ŠKODA KAROQ frá:

3.890.000 kr.
www.skoda.is

ÍSAGA ehf. fagnar nýrri
súrefnis- og köfnunarefnisverksmiðju
í Vogum á Vatnsleysuströnd

Við þökkum eftirtöldum aðilum gott samstarf

Hreint loft – tær snilld!
Það er mikið öryggismál fyrir íslenskt þjóðfélag að vera sjálfbært í framleiðslu súrefnis og köfnunarefnis, ekki síst með tilliti til öryggis
sjúklinga, en sjálfbærni og umhyggja fyrir umhverfinu eru leiðarstef í starfsemi ÍSAGA og Linde samsteypunnar. Fyrirtækið kappkostar enda
að vera með vistvænar vörur og tæknilausnir, í takt við þá tæru snilld að vinna súrefni og köfnunarefni úr andrúmslofti - hreinu lofti!
Verksmiðjan í Vogum er alsjálfvirk og er henni fjarstýrt af starfsfólki ÍSAGA, sem fylgist með rekstrinum allan sólarhringinn. Enginn mengandi
úrgangur eða aukaefni fylgja framleiðslunni og eini útblásturinn er lyktarlaus vatnsgufa. Staðsetningin dregur einnig úr kolefnisspori ÍSAGA
en u.þ.b. 90% af því fljótandi súrefni sem fyrirtækið dreifir fer til viðskiptavina sem eru í innan við 100 km fjarlægð frá nýju verksmiðjunni.

SKOÐUN
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Halldór

V

Kjartan Hreinn
Njálsson

kjartanh@frettabladid.is

Þetta lífsviðhorf Björns er
nauðsynlegt í
samfélagi sem
ætlar sér að
byggja á
grundvelli
lýðræðislegra
gilda, og
virkri þátttöku borgara
í ákvarðanatöku og
stjórnarfari.

andvirkni, óþreytandi starfsorka, rökhyggja, útsjónarsemi og
frumleiki.“ Svona lýsti Margrét
Guðnadóttir veirufræðingur leiðbeinanda sínum og fyrsta forstöðumanni Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í
meinafræði að Keldum, Birni Sigurðssyni.
Björn lést árið 1959, þá 46 ára. Þó að Björn
hafi fallið frá ungur að árum þá lagði hann
með rannsóknum sínum á hæggengum veirusýkingum grunninn að þeirri merku vísindavinnu sem stunduð hefur verið á Keldum frá
stofnun tilraunastöðvarinnar árið 1948. Rannsóknir hans á lentiveirum (mæði-visnuveiran),
ásamt þeirri vinnu á Keldum, sem byggir á
arfleifð hans, er vafalaust eitt stórkostlegasta
framlag Íslands til vísindanna á heimsvísu.
Það sem við vitum í dag um hæggenga
smitsjúkdóma, eins og HIV, fellur algjörlega
að upphaflegum tilgátum Björns. Eins og
Sigurður Guðmundsson, prófessor við læknadeild HÍ, sagði á málþingi á dögunum um störf
Björns, þá er vart skrifuð vísindagrein í dag um
HIV þar sem ekki er vitnað í Björn og rannsóknir hans enda hafa þær auðgað skilning
okkar á veirunni og heimsfaraldri hennar.
Þessa merku arfleifð ættu allir Íslendingar að
þekkja og henni ætti að hampa í skólastofum
landsins, þá sérstaklega um þessar mundir
þegar Tilraunastöðin að Keldum fagnar 70 ára
starfsafmæli. Því það er sannarlega ekki aðeins
uppgötvanir og árangur vísindavinnunnar á
Keldum sem er merkilegt, heldur einnig það
viðhorf og atgervi sem hún byggir á og Margrét
heitin lýsti hér að ofan.
Þetta lífsviðhorf Björns er nauðsynlegt í
samfélagi sem ætlar sér að byggja á grundvelli
lýðræðislegra gilda, og virkri þátttöku borgara
í ákvarðanatöku og stjórnarfari. Slíkt samfélag
verður að vera skipað einstaklingum sem hafa
vilja, getu og skilning til að taka upplýstar
ákvarðanir.
Um leið getum við þó ekki gert þá kröfu að
hver einasti einstaklingur sé vísindamenntaður og ekki dugar að upplýsa fólk aðeins um
ávinning vísindanna, heldur verður að mæta
fjárfestingu í vísindum með eflingu vísindalæsis meðal almennings.
Þess vegna ætti það að vera keppikefli allra
vísindamanna, bæði í vísindavinnu sinni og í
samskiptum við almenning og þá sem koma
að opinberri stefnumótun, að miðla þekkingu sinni af ástríðu og áhuga, svo að við hin
getum verið virkir þátttakendur í samfélagi
sem reiðir sig æ meira, og í raun alfarið nú á
dögum, á vinnu þeirra sem stunda góð vísindi
af vandvirkni, óþreytandi starfsorku, rökhyggju, útsjónarsemi og frumleika.

Frá degi til dags
Skýrsla hvers?
Það varð uppi fótur og fit á
þinginu í gær þegar beiðni
Rósu Bjarkar Brynjólfsdóttur,
þingmanns Vinstri grænna, um
skýrslu um framkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga við flutning
á vopnum var snögglega kippt
af dagskrá. Beiðninni er beint
til Guðlaugs Þórs Þórðarsonar
utanríkisráðherra sem virðist
ekkert vilja vita af skýrslunni
og berst um á hæl og hnakka
til að losna við hana. Vill hann
meina að beina eigi beiðninni til
annars ráðherra. Ætla má þó að
hann muni þurfa að lúffa fyrir
þingmanninum, sem hann telur
eflaust til stjórnarandstæðinga,
enda kofi hennar ekki tómur
þegar kemur að utanríkismálum.
Nýju klæðin
„Það eru ummæli eins og þessi,
m.a. úr þessum virðulega ræðustól, sem einmitt eru til þess
fallin miklu fremur en margt
annað að grafa undan trausti
og trúverðugleika stofnana
ríkisvaldsins,“ sagði Sigríður Á.
Andersen dómsmálaráðherra
þegar Píratinn Þórhildur Sunna
Ævarsdóttir minnti hana á að
ráðherrann hefði brotið lög við
skipan Landsréttar. Í svari sínu
líkti Þórhildur ráðherranum
við allsnakinn keisara H.C.
Andersen sem kenndi barninu
sem á það benti um ófarir sínar.
Nokkuð til í því.
joli@frettabladid.is

Borgarlína á dagskrá

U
Dagur B.
Eggertsson
borgarstjóri

Að festa
borgarlínu í
sessi, er
afrakstur
umfangsmikils og
náins samstarfs sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu sem
hefur gengið
ótrúlega vel.

m þessar mundir eru öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að staðfesta breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins um legu borgarlínu.
Þessi niðurstaða, að festa borgarlínu í sessi, er afrakstur
umfangsmikils og náins samstarfs sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu sem hefur gengið ótrúlega vel
– þvert á sveitarfélagamörk og flokkslínur. Með staðfestingu svæðisskipulagsins er staðfest sú sameiginlega
stefna að öflugri almenningssamgöngur með borgarlínu
verði hryggjarstykkið í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu til að mæta þeim mikla vexti sem fyrirsjáanlegur
er á svæðinu, án þess að umferð aukist að sama skapi.

Borgarlína í fjármálaáætlun ríkisins
Í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir
að samið verði um framgang borgarlínu milli ríkisins
og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu á þessu ári.
Í áætluninni segir skýrt að ríkið muni styðja borgarlínu
og í Morgunblaðsgrein tekur forsætisráðherra Katrín
Jakobsdóttir einnig af öll tvímæli í því efni. Þetta er
fagnaðarefni. Á grundvelli fjármálaáætlunar og yfirlýsinga forsætisráðherra hefur stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu falið fulltrúum Reykjavíkur, Kópavogs og Garðabæjar að undirbúa komandi
samningagerð fyrir hönd sveitarfélaganna.
Skýr framtíðarsýn
Hundruð borga um allan heim, af öllum stærðum,
gerðum og loftslagi notast við hraðvagnakerfi með
góðum árangri. Þar er víða að nást góður árangur að
fjölga notendum almenningssamganga og það viljum
við líka gera. Borgarlínan er hluti af framtíðarsýn um
fjölbreyttari ferðamáta og meira val í samgöngumálum.
Borgarlínan á að verða góður, öruggur valkostur sem
veitir tíða þjónustu og keyrir í sérrými. Borgarlínan mun
því ekki verða fyrir töfum á annatíma þar sem hún nýtur
forgangs í umferðinni. Allir munu hins vegar njóta góðs
af því. Eftir því sem notendum borgarlínu fjölgar verður
meira rými á götunum fyrir bíla, auk þess sem borgarlínan er afar mikilvægt tæki til að bæta loftgæði, bæta
hljóðvist og draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Einar Þór Sverrisson Forstjóri: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum
án endurgjalds. Issn 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5800, ritstjorn@frettabladid.is helgarblað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is Markaðurinn: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Ljósmyndir: Anton Brink anton@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is
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Skammsýni og sóun
Steingrímur Ari
Arason
forstjóri Sjúkratrygginga
Íslands

S

ystur tvær „skammsýni og
sóun“ fara oft saman. Í atvinnurekstri og stjórnmálum er viðvarandi viðfangsefni að fyrirbyggja
að þær fái ráðið för.

Kerfið segir nei
Ragnar Hall lögmaður skrifaði
13. apríl sl. athyglisverða grein þar
sem fjallað er um þá niðurstöðu
Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) og
úrskurðarnefndar velferðarmála að
synja einstaklingi um greiðsluþátttöku vegna liðskiptaaðgerðar hjá
Klíníkinni Ármúla. Þetta gerist þrátt
fyrir að einstaklingurinn hafi verið
í brýnni þörf fyrir aðgerðina, þrátt
fyrir meira en árs bið eftir aðgerðinni hjá Landspítalanum, þrátt fyrir
að Klíníkin Ármúla hafi uppfyllt öll
fagleg skilyrði og þrátt fyrir lægri
kostnað ríkisins við að samþykkja
aðgerðina hjá íslenskum fremur en
sænskum aðila. Nei skal það vera
þar sem SÍ hafa einungis heimild
til að taka þátt í kostnaði við liðskiptaaðgerðir sem framkvæmdar
eru erlendis.
Í byrjun árs biðu um 1.100 einstaklingar eftir að komast í liðskiptaaðgerð. Meðalbiðtíminn
var um sex mánuðir, en jafnframt

upplýst að biðin eftir að komast á
biðlistann gæti verið 6-8 mánuðir!
Starfsmenn sjúkrahúsa, ekki síst
Landspítalans, eru þannig settir í
óbærilega stöðu. Synja þarf fólki
um þjónustu sem það á rétt á. Jafnframt fer mikill tími starfsmanna í
að flokka sjúklingana og í raun að
mismuna þeim: „Hvort á að komast
á undan í aðgerð sá sem er búinn að
bíða í tólf mánuði uppdópaður á
verkjalyfjum eða sá sem er búinn að
bíða í sex mánuði sárkvalinn?“

Skammsýni
Frá árinu 2016, þegar sérstakt átak
til að stytta biðlista hófst, hafa þrír
heilbrigðisráðherrar ákveðið að liðskiptaaðgerðir í íslenska heibrigðiskerfinu skuli einungis vera í boði hjá
stofnunum ríkisins. Samtímis hefur
þeirri ósk SÍ verið hafnað að semja
um gerviliðaaðgerðir á þeim grunni
að „mæli fagleg og fjárhagsleg rök
með því verði SÍ jafnframt heimilað
að semja um hluta aðgerðanna við
sjálfstætt starfandi bæklunarlækna.“
Ósk sem er sett fram til að tryggja
sjúkratryggðum greiðan aðgang að
þjónustunni og að nýta fjármuni
ríkisins eins vel og kostur er.
Árið 2018 hefur heilbrigðisráðherra ákveðið að fela Landspítala,
Sjúkrahúsinu á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Vesturlands að
framkvæma allar biðlistaaðgerðir
átaksins án sérstaks samnings.
Þetta er ákveðið þó að fyrir liggi að
sjálfstætt starfandi aðilar séu einnig
reiðubúnir að veita þjónustuna og
að biðlistaaðgerðirnar koma orðið
niður á annarri þjónustu Land-

Svo dæmi sé tekið sýnir
íslensk athugun frá árinu
2014 að lækka mætti samfélagslegan kostnað á hvern
sjúkling um a.m.k. 500 þús.
kr. með því að stytta biðlista
eftir liðskiptaaðgerð á hné
niður í þrjá mánuði.

spítalans. Þannig mátti nýverið lesa
í blöðum að takmarkaður mannskapur og aðstöðuleysi valda því að
oft þarf að fresta stærri aðgerðum
á skurðstofum. Dæmi er um að
hjartaaðgerð sjúklings hafi verið
frestað sex sinnum. Vegna skorts
á legurýmum á gjörgæsludeild og
skorts á sérhæfðu hjúkrunarfólki
kemst Landspítalinn ekki hjá því
að fresta skipulögðum aðgerðum
sem krefjast gjörgæslu „jafnvel þótt
um lífsnauðsynlegar aðgerðir sé að
ræða.“

Sóun
Ragnar Hall bendir á að kostnaður
sjúkratrygginganna vegna liðskiptaaðgerða sé í flestum tilvikum hærri
erlendis en hérlendis. Með því að
sækja þjónustuna til útlanda kemur
óhjákvæmilega alls konar viðbótarkostnaður til sögunnar. Löngu og
erfiðu ferðalagi fylgir fyrirhöfn og
óþægindi. Sjúkdómar og aðstöðu-

leysi geta auk þess útilokað að einstaklingar eigi þess kost að sækja
meðferð erlendis á eigin vegum.
Staða þeirra er þannig að þeir verða
að bíða eftir meðferð innan íslenska
heilbrigðiskerfisins.
Þessu til viðbótar má svo ekki
gleyma sóuninni sem fylgir því að
íslenska heilbrigðiskerfið skuli láta
það líðast ár eftir ár að sjúklingar
þurfi að bíða í neyð eftir aðgerð
umfram þrjá mánuði. Svo dæmi sé
tekið sýnir íslensk athugun frá árinu
2014 að lækka mætti samfélagslegan kostnað á hvern sjúkling um
a.m.k. 500 þús.kr. með því að stytta
biðlista eftir liðskiptaaðgerð á hné
niður í þrjá mánuði, en bið umfram
það er talin óásættanleg samkvæmt
viðmiði Embættis landlæknis.

Skynsemin segir já
Árið 2004 sagði Birgir Jakobsson,

nú nýskipaður aðstoðarmaður
heilbrigðisráðherra, að biðraðamenning innan heilbrigðiskerfisins væri krónískur sjúkdómur sem
að verulegu leyti væri skipulagsgalli. Undir það er tekið.
Flest Evrópulönd hafa nú leyst
þennan skipulagsgalla og treyst
réttarstöðu sjúkratryggðra, sbr.
„vårdgaranti-fyrirkomulagið“ í Svíþjóð. Ef stofnanir ríkisins og samningsbundnir þjónustuveitendur
eru ekki sjálfir í stakk búnir til að
veita þjónustu sem sjúkratryggðir
eiga rétt á innan ásættanlegra tímamarka ber þeim að vísa á tiltekinn
annan veitanda. Að öðrum kosti er
sjúkratryggðum gert kleift að leita
eftir þjónustunni út fyrir „kerfið“.
Þar af leiðandi verður það einungis
í undantekningartilvikum að ekki
tekst að framkvæma umsamda
aðgerð á réttum tíma.

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð: 2.217.000 kr. án vsk.

Verð frá: 2.943.000 kr. án vsk.

Verð frá: 3.669.000 kr. án vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

Eyðsla 7,8 l/100 km*

2.750.000 kr. m. vsk.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

3.650.000 kr. m. vsk.

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

E N N E M M / S Í A / N M 8 7 0 4 9 R e n*Miðað
a u l t við
3 x uppgefnar
a t v i n n utölur
b í l aframleiðanda
r 5 x 2 0 mum
a r seldsneytisnotkun í blönduðum akstri

Þú tankar sjaldnar
á Renault sendibíl

4.550.000 kr. m. vsk.

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

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

sport
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Spá Fréttablaðsins fyrir Pepsi-deild karla 2018
Pepsi
deildin
2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

?
?
?
?
?
?

Enkunnaspjaldið

?
?
?
?
Fylkir
Keflavík

Lykilmaðurinn í sumar

Fréttablaðið spáir því að Fylkir fylgi
hinum nýliðunum, Keflavík, niður
í Inkasso-deildina. Fylkir féll 2016
eftir 16 ára samfellda veru í efstu
deild. Helgi Sigurðsson tók við
Fylkismönnum fyrir síðasta tímabil
og kom þeim strax upp. Eins og oft
áður er Fylkisliðið að mestu skipað
heimamönnum sem margir hafa
mikla reynslu í efstu deild.

Líkt og síðustu ár er Albert Brynjar
Ingason aðalmaðurinn í sóknarleik Fylkis. Hann hélt tryggð við liðið
þegar það féll og var þriðji markahæsti
leikmaður Inkasso-deildarinnar í fyrra.
Albert er markahæsti leikmaður Fylkis í
efstu deild og þarf að skora 8-10 mörk ef
Árbæingar ætla að halda sæti sínu
í Pepsi-deildinni.

Vörnin HHHHH ❘ sóknin HHHHH ❘ Þjálfarinn

Gengið síðustu sex tímabil

Ítarlegri grein má lesa á Fréttablaðið.is

Fylkir

hafnar í 11. sæti

Tölfræði frá
síðasta sumri

Albert Brynjar Ingason

6

mörk
fékk
Fylkir á sig á
heimavelli.

0 leikjum
tapaði

Fylkir eftir að
hafa náð forystunni.

Handbolti Reykjavíkurliðin Fram

Hvor þeirra lyftir bikarnum, Sigurbjörg eða Gerður? Fréttablaðið/Sigtryggur ari

keppnina. Frammistaða okkar er
því framar vonum og það er mjög
gaman að hafa náð svona langt.
Við erum hins vegar klárlega ekki
saddar og ætlum okkur titilinn fyrst

við erum komnar svona langt. Það
er rík hefð fyrir því að vinna titla á
Hlíðarenda og margir leikmenn í
liðinu sem hafa verið í þessari stöðu
áður. Það kemur ekkert annað til

Nýr Crafter.
Sendibíll ársins 2017.
Staðalbúnaður
270° opnun á afturhurðum
Rennihurðir á báðum hliðum
Hiti í afturrúðum
Composition Media útvarp með 6,5" skjá
Hliðarklæðningar
Vatnsheldur krossviður á gólfi
Comfort seat plus fyrir ökumann
Skilrúm með glugga
Hraðastillir
Bakkmyndavél
Aðgerðastýri
12V og 230V tengi
Þokuljós að framan
Loftkæling

Fylgstu með þessum

Emil Ásmundsson var einn besti
leikmaður Inkasso-deildarinnar í
fyrra. Miðjumaðurinn var á mála hjá
Brighton en kom aftur heim eftir að
hafa lent í erfiðum meiðslum.

Nýjast

Olís-deild karla, 8-liða úrslit

Haukar - Valur

greina en að sækja þennan titil,“
segir Gerður Arinbjarnar, fyrirliði
Vals, við Fréttablaðið.
„Þetta eru afar áþekk lið sem hafa
bæði á að skipa mörgum reynslumiklum leikmönnum í bland við
ungar og sprækar stelpur. Það er
ákveðin nostalgía í því að mæta Val
á nýjan leik í úrslitum. Við riðum
ekki feitum hesti frá viðureignum
okkar gegn Val hér á árum áður og
erum staðráðnar í að bæta upp fyrir
það,“ segir Sigurbjörg Jóhannsdóttir, fyrirliði Fram, þegar Fréttablaðið
ræðir við hana.
„Við höfum verið að ná vopnum
okkar hægt og bítandi í vetur. Það
hefur verið stígandi í spilamennsku
okkar í allan vetur og ég held að við
séum að toppa á hárréttum tímapunkti. Viðureignin við ÍBV var
mjög erfið og það skapaðist góð
stemming í Safamýrinni í því einvígi
sem ég held að muni halda áfram í
leikjunum gegn Val. Við erum alla
vega klárar í slaginn,“ sagði Sigurbjörg enn fremur.
hjorvaro@frettabladid.is

Haukar unnu einvígið 2-0.

Stjarnan - Selfoss

28-30

Markahæstir: Leó Snær Pétursson 7, Egill
Magnússon 6, Aron Dagur Pálsson 6 - Hergeir Grímsson 10, Teitur Örn Einarsson 6,
Einar Sverrisson 4/2.
Selfoss vann einvígið 2-0.

Tryggvi ætlar
í nýliðavalið
körfubolti Tryggvi Snær Hlinason
hefur ákveðið að gefa kost á sér í
nýliðaval NBA-deildarinnar 2018.
Hann segir þó allt eins líklegt að
hann dragi nafn sitt til baka áður en
að valinu kemur.
„Þegar maður setur nafnið sitt inn
í þennan hóp verða NBA-liðin að
skoða þig, finna styrkleika og veikleika. Ef maður myndi draga nafnið
sitt til baka, sem eru meiri líkur en
minni á, getur maður undirbúið
næsta ár betur,“ segir Tryggvi. – iþs

Nýr Volkswagen Crafter er hannaður með þarfir
iðnaðarmanna að leiðarljósi. Fyrsti sendibíllinn
með 8 þrepa sjálfskiptingu fyrir allar útgáfur.
Crafter er betri en nokkurn tímann áður en
hægt að velja um fjölda útfærslna á hleðslurými,
farþegarými og aðstoðarkerfi.

Sendibíll verð frá 5.970.000 kr. m/vsk
Pallbíll verð frá 5.610.000 kr. m/vsk

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

29-19

Markahæstir: Adam Haukur Baumruk 7,
Daníel Þór Ingason 6, Heimir Óli Heimisson 5 - Sveinn Aron Sveinsson 5/2, Anton
Rúnarsson 5, Ólafur Ægir Ólafsson 3.

Alþjóðlegur sendibíll
ársins 2017.

Við látum framtíðina rætast.
www.volkswagen.is

Helgi Valur Daníelsson byrjaður
aftur
Jonathan Glenn North Carolina
Stefán Ari Björnsson Gróttu

2017 1. sæti (B-deild) ❘ 2016 11. sæti ❘ 2015 8. sæti ❘ 2014 6. sæti ❘ 2013 7. sæti ❘ 2012 7. sæti ❘

Fyrirliðar Vals og Fram, sem mætast í úrslitum í Olísdeild kvenna, eru sammála um að lítill munur sé á liðunum. Valur er deildarmeistari og Fram Íslands- og bikarmeistari. Einvígið hefst í Valshöllinni í kvöld.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nýju andlitin

HHHHH ❘ breiddin HHHHH ❘ liðsstyrkingin HHHHH ❘

Komið að úrslitastundinni
og Valur hefja einvígi sitt um
Íslandsmeistaratitilinn í handbolta
kvenna þegar liðin leiða saman
hesta sína í Valshöllinni í kvöld.
Valur mætir til leiks sem ríkjandi
deildarmeistari á meðan Fram
hefur titil að verja, auk þess að hafa
landað bikarmeistaratitlinum fyrr á
þessari leiktíð.
Liðin háðu eftirminnilegar hildir
þar sem barist var um Íslandsmeistaratitilinn á árunum 20102012. Valur hafði þá betur gegn
Fram í úrslitum þrjú ár í röð. Þá var
Stefán Arnarsson við stjórnvölinn
hjá Val, en hann stýrir nú skútunni
hjá Fram. Ágúst Jóhannsson heldur
hins vegar um stjórntaumana hjá
Val þessa stundina.
Liðin hafa mæst þrívegis í deildinni í vetur, en Fram hefur haft
vinninginn í tveimur leikja liðanna
og Valur í einum. Lítill munur er þó
á liðunum og það er því búist við
jöfnum og spennandi viðureignum.
„Markmiðið fyrir veturinn var
fyrst og fremst að komast í úrslita-
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Kynningarblað

Heilsa

Ljósið hefur þróað
styrkjandi námskeið
fyrir ungmenni sem eiga
krabbameinsgreinda
ástvini. Kristín Berta
Guðnadóttir félagsráðgjafi er leiðbeinandi.
  ➛4
Enzymedica 47x90 Digest Gold kubbur copy.pdf
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Í tilefni vorkomu hefur TEKK Company bætt við nýjum og spennandi vörulínum sem heita By-Boo, ELEONORA og SEVN. Lögð er áhersla á smekkleg húsgögn á
góðu verði, að sögn Telmu og Elínar Maríu. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Söluhæsta
meltingarvaran í
Bandaríkjunum

Ný vörulína í

TEKK Company

Hjá TEKK Company fæst allt sem prýða má fallegt heimili. Nú hefur bæst við
ný vörulína þar sem fjölbreytni, gæði og gott verð er í fyrirrúmi, að sögn þeirra
Telmu Birgisdóttur og Elínar Maríu Sigurjónsdóttur, eigenda verslunarinnar. ➛2
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EKK Company hefur fyrir
löngu skipað sér sess á meðal
vinsælustu húsgagnaverslana
landsins og hefur vöruúrvalið aldrei
verið meira en nú, að sögn þeirra
Telmu og Elínar Maríu, sem eru tvær
af fjórum eigendum verslunarinnar.
„Í tilefni vorkomu höfum við hjá
TEKK Company bætt við nýjum og
spennandi vörulínum sem heita
By-Boo, ELEONORA og SEVN. Þar
er lögð áhersla á smekkleg húsgögn
fyrir heimilið, svo sem staka stóla,
borðstofuborð í mörgum stærðum
og gerðum, flottar hillur og skápa
og úrval af fallegum og þægilegum
sófum. Frá By-Boo, ELEONORA
og SEVN koma einnig smávörur í
miklu úrvali, eins og mottur, vasar,
klukkur, speglar, púðar og sófateppi,
eða allt sem þarf til að gera heimilið
hlýlegt og notalegt,“ segir Telma.

Hollensk gæðamerki

By-Boo, ELEONORA og SEVN eru
frá hollenskum framleiðanda sem
er þekktur fyrir gæði og fjölbreytt
úrval. „Húsgögnin eru á góðu verði
svo allir ættu að finna eitthvað við
sitt hæfi,“ segir Elín María. „Við
getum einnig sérpantað húsgögn
að óskum viðskiptavina okkar og
tekur aðeins um 3-4 vikur að fá þau
afhent,“ bætir hún við.
„Hjá TEKK Company er einstaklega gott úrval af fallegum sófum,
þar á meðal góðir einingasófar en
þá getur fólk raðað saman einingum
eftir því sem hentar best og valið
úr meira en 200 gerðum af áklæði.
Við bjóðum upp á alls konar liti,
gróft eða fínt efni og flauel eða leður.
Þessa dagana er mikill áhugi á sófum
og gaman að sjá hvað fólk er duglegt að prófa nýja liti, ekki síst unga
fólkið,“ segir Telma.

Fagur flauelssófi frá ELEONORA. Hann fæst í fjórum litum, grænum, bláum, gulum og gráum.

20 ára afmæli í haust

TEKK Company er í 1.000 fermetra
húsnæði við Skógarlind 2 í Kópavogi og í haust verða 20 ár frá því að
verslunin var opnuð. Á haustmánuðum verður þessum merka áfanga
fagnað með ýmsum tilboðum og
uppákomum.
Undir sama þaki er verslunin
Habitat sem er mörgum að góðu
kunn fyrir stílhrein og falleg húsgögn. „Við eigum von á nýrri sumarlínu frá Habitat og í henni eru stólar,
borð og blómapottar sem henta vel
á pallinn,“ segir Elín María.

Líkt og ávallt er góð þjónusta í
fyrirrúmi og starfsfólk TEKK Company er ávallt reiðubúið að veita ráð
við val á húsgögnum og fylgihlutum.
Boðið er upp á fría heimkeyrslu á
húsgögnum.
Nánari upplýsingar má fá á heimasíðunni, tekk.is, eða á facebook.
com/tekkcompany.
Tekk Company, Skógarlind 2, Kópavogi, s. 564 4400.

Mango borðstofuborðin koma í nokkrum stærðum og
líka kringlótt.

Stóllinn er frá ELEONORA og kemur í bláum, gulum,
grænum og gráum lit.

Sjónvarpsskenkur
frá LOFT línunni.
Í sama stíl fást
skenkur og skápur.

Borð frá By-Boo en í þeirri línu er fjölbreytt úrval af sófaborðum og smáborðum á mjög góðu verði.
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.

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir,
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson,
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 |
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Viltu bæta tímann á hlaupunum?
Magnesíumspreyin
frá Better You hafa
reynst sérstaklega
vel fyrir alla þá sem
stunda íþróttir,
mikla útivist og/eða
fjallgöngur. Magnesium Recovery er
sérstaklega hugsað
fyrir íþróttafólk og
þá sem hreyfa sig
mikið.

M

agnesíum er fjórða
mikilvægasta steinefni
líkamans og er gríðarlega
mikilvægt fyrir heilsu okkar. Það
kemur við sögu í yfir 300 mismunandi efnaskiptaferlum í líkamanum og getur magnesíumskortur
haft mjög alvarlegar afleiðingar í
för með sér. Magnesíum er nauðsynlegt til orkuframleiðslu í líkamanum ásamt því að stuðla að betri
heilsu vöðva og beina, vökvajafnvægi og til stjórnunar á tauga- og
vöðvasamdrætti.

„Ég er búinn að nota Magnesíumspreyið síðan 2011 þegar
ég setti núgildandi Íslandsmet í
100 km hlaupi og hef notað það
í öllum keppnum og æfingum
síðan. Síðasta alvörukeppni
mín var á Laugaveginum fyrir
tveimur árum, 2016, en þá bætti
ég Íslandsmetið í 60 ára flokki og
fór fram úr mörgum hlaupurum
seinni hluta hlaupsins. Þegar þeir
komu í mark sögðu þeir mér að
þeir hefðu fengið krampa. Sjálfur
slapp ég alveg við það enda notaði
ég magnesíumspreyið vel fyrir
hlaupið.
Svo meiddist ég á hásin í Reykjavíkurmaraþoninu og var greindur
með króníska hásinabólgu. Mér
var ráðlagt hálfu ári síðar þegar
ég var ennþá að berjast við þessi
meiðsl að nudda mig með magnesíumolíu og ég er aftur byrjaður
að hlaupa.“

Bættur árangur
og slepp við krampa

Sigurjón Sigurbjörnsson er
rúmlega sextugur ofurhlaupari sem notar Magnesium
Recovery frá Better You. Með
því hefur hann losnað við
vöðvakrampa og um leið
bætt sig í hlaupinu:

Með Magnesium Recovery frá Better You hefur Sigurjón Sigurbjörnsson losnað við hvimleiða vöðvakrampa.

Virkar á 10 sekúndum

Sigurjón getur sagt margar
reynslusögur um hversu vel magnesíumolían hefur reynst honum:
„2015 ákvað ég að hlaupa í
Reykjavíkurmaraþoninu og reyna
að bæta metið í heilu maraþoni
í 60 ára flokki og verða fyrstur
Íslendinga að hlaupa vegalengdina
á undir 3 tímum. Ég hljóp á 2.59:29
og þegar ég kom í mark fékk ég
krampa. Ég hafði notaði spreyið
fyrir hlaupið en drakk svo ekki
nægan vökva í hlaupinu sjálfu. Mér
voru gefnar magnesíumtöflur í
sjúkratjaldinu og sagt að það gætu
liðið 15 mín. þar til þær virkuðu. Ég

Í mínu fyrsta
hlaupi eftir að ég
fór að nota magnesíum
úðann fékk ég enga
vöðvakrampa, bætti
tímann og jafnaði mig
rosalega fljótt.
fór út af svæðinu og hitti konuna
mína sem var með magnesíumspreyið mitt, ég spreyjaði á mig og
eftir 10 sek. var ég krampalaus.“

Steinefni skolast út með svita

15 ml glas
passar full
komlega
í hlaupa
Beetroot-Ingveldur
buxurnar!

5x10 copy.pdf
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Magnesium Recovery hefur reynst
fjölda íþróttafólks afar vel en það
inniheldur einnig kamfóru, svartan
pipar og sítrusolíur til að styrkja
æfinguna og flýta endurheimt.

Lífrænt rauðrófuduft
eykur úthald
Rannsóknir á rauðrófu hafa sýnt að hún hefur jákvæð áhrif á
blóðflæðið í líkamanum. Íþróttafólk er sérlega hrifið af Organic
Beetroot því það hefur góð áhrif á hjarta- og æðakerfi líkamans. Það
víkkar æðar, lækkar blóðþrýsting og eykur snerpu, orku og úthald.
„Um það bil tveimur vikum eftir að ég
fór að taka rauðrófuhylkin jókst úthaldið
og þrekið á hlaupunum og ég fann bara
almennt fyrir meiri orku“
Ingveldur Erlingsdóttir maraþonhlaupari

Magnesíumskort má oft rekja
til lélegs og rangs mataræðis,
mikillar streitu, ýmissa lyfja,
mikillar koffínneyslu og næringar
snauðs jarðvegs sem nýttur er til
ræktunar matvæla. Einnig skolast
steinefni út úr líkamanum þegar
við svitnum, þannig að ef við æfum

mikið þá töpum við steinefnum
sem við þurfum að passa að bæta
okkur upp.

Magnesíum hefur áhrif á:

l Orkumyndun (ATP í frumunum)
l Vöðvastarfsemi
l Taugastarfsemi
l Myndun beina og tanna
l Meltingu
l Blóðflæði
l Kalkupptöku
l Húðheilsu

Merki um magnesíumskort:
l Svefnerfiðleikar
l Sinadráttur
l Vöðvakrampi
l Aukið næmi fyrir stressi
l Síþreyta
l Orkuleysi
l Höfuðverkir
l Fjörfiskur

Sölustaðir: Flest apótek, Fræið
Fjarðarkaup & Heilsutorg Blómavali.

LÍ
OF FRÆ
UR NT
FÆ
ÐI

� Aukið blóðflæði
� Bætt súrefnisupptaka
� Lægri blóðþrýstingur
� Minni hand- og fótkuldi
� Aukið úthald, þrek og orka
� Heilbrigðara hjarta- og æðakerfi
� Betri heilastarfsemi

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.
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Það má halda áfram að hlæja
Ljósið hefur þróað styrkjandi og skemmtilegt námskeið fyrir ungmenni sem eiga ástvini
sem greinst hafa með krabbamein. Námskeiðin eru ókeypis, uppbyggjandi og jákvæð.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

thordisg@frettabladid.is

Í

fyrstu verða allir hræddir þegar
aðstandandi greinist með
krabbamein. Við tölum því
um óttann og horfum ákveðið til
vonarinnar því krabbamein þarf
ekki endilega að fara á versta veg.
Í æ fleiri tilvikum er hægt að vinna
bug á sjúkdómnum, en krabbameini fylgir óvissa og það er erfitt
að lifa í óvissu.“
Þetta segir Kristín Berta Guðnadóttir, félagsráðgjafi, fjölskylduráðgjafi og jógakennari. Kristín
er leiðbeinandi á tveimur nýjum
námskeiðum Ljóssins sem ætluð
eru unglingum á aldrinum 14 til 16
ára og ungmennum á aldrinum 17
til 20 ára.
„Námskeiðin eru ókeypis og opin
öllum unglingum og ungmennum
sem eiga náinn aðstandanda sem
greinst hefur með krabbamein.
Það geta verið foreldrar, systkini,
ömmur og afar, frændur, frænkur
og vinir,“ útskýrir Kristín.
Á námskeiðunum er farið yfir
hvað gerist í fjölskyldum þegar einn
innan fjölskyldunnar veikist, en
Kristín hefur mikla reynslu af vinnu

með börnum og ungmennum sem
lent hafa í áföllum.
„Við tjöldum öllu til á námskeiðinu,“ segir Kristín. „Við förum
í ýmsa gagnlega fræðslu og veitum
unga fólkinu dugandi verkfæri til
að takast á við erfiðleika og hafa
betri stjórn á hugsunum sínum.
Við notum líka sköpunarkraftinn
til listsköpunar en slíkt losar um
streitu og veitir hugarró. Þá förum
við í hugleiðslu, jóga og hópefli og í
síðasta tímanum pöntum við pítsu
og fáum leikara í heimsókn til að
vinna með okkur spunaverkefni,“
upplýsir Kristín en námskeiðin fara
fram á fimm mánudagskvöldum.

Styrkur að standa ekki einn

Markmið nýrra námskeiða Ljóssins er að þróa þau áfram í samstarfi
við þátttakendur.
„Krakkarnir geta þannig lagt
fram spurningar sem þau skortir
svör við og sett fram tillögur um
umfjöllunarefni,“ segir Kristín.
„Við leggjum líka ríka áherslu
á að hafa gaman. Það er áhrifamikið fyrir ungt fólk að hitta aðra
í sömu stöðu og vita að maður
er ekki einn. Í því felst styrkur að
heyra í öðrum krökkum og vera í
hópi með jafnöldrum sem ganga
í gegnum sömu hluti, hugsanir og
tilfinningar.“

Kristín Berta Guðnadóttir er félagsráðgjafi, fjölskylduráðgjafi og jógakennari.
MYND/ERNIR

Kristín kemur einnig að námskeiðinu sem aðstandandi.
„Ég veit hvernig það er að vera
aðstandandi þess sem er krabbameinsveikur. Þess vegna veit ég
líka að þrátt fyrir áfallið, erfiðustu
tímabilin og þótt alvaran sé yfir
öllu, má maður halda áfram að
hlæja, lifa og hafa það gaman. Það
er nefnilega erfitt að lifa með stöðugar áhyggjur af framtíðinni og
því sem við getum ekki stjórnað.
Því förum við yfir aðferðir sem
hjálpa krökkunum að vera hér og

nú og njóta lífsins áfram, því við
höfum enga stjórn á því hvað gerist
á morgun. Einmitt þess vegna er
svo gott að fara á stað þar sem við
getum hlegið og gert skemmtilega
hluti meðfram góðri fræðslu, og
við höfum þetta á léttum nótum.“

Öflug verkfæri við vanlíðan

Orðið krabbamein veldur sumum
ungmennum kvíða og vanlíðan.
„Við tölum því um streituna og
kvíðann sem fylgir álaginu við
það að náinn ástvinur er veikur.

Helstu spurningar sem kvikna eru:
Hvers vegna fær maður krabbamein? Hvernig get ég tekist á við
kvíðann? Hvernig get ég tekist
á við vanlíðan mína í þessum
aðstæðum? Verkfærin sem við
veitum til þess eru öflug, gerð
til þess að takast á við streitu og
tilfinningar, og unglingarnir tala
um að þau geti líka notað þau í
öðrum aðstæðum lífsins, yfirfært
þau á aðra hluti og að þeim liði svo
sannarlega betur.“
Næsta námskeið hefst mánudaginn 23. apríl og er aðgangur
sem fyrr segir ókeypis.
„Við hvetjum ungt fólk á aldrinum 17 til 20 ára til að koma á
næsta námskeið og foreldra til að
segja sínu unga fólki frá námskeiðinu. Við viljum endilega fá sem
flesta og það gerir öllum gott að
vera á meðal annarra sem standa
í sömu sporum og hitta fagfólk til
að uppskera betri líðan og meiri
gleði. Námskeiðið er á jákvæðum,
uppbyggjandi og styrkjandi
nótum og unga fólkið fær vettvang
til að ræða málin og úrræði sem
gagnast þeim til að geta liðið sem
best í erfiðum aðstæðum.“
Nánari upplýsingar um námskeiðin
og skráningar á ljosid.is

Hvernig fannst þeim námskeiðið?
Fannar Þórir Samúelsson

A

f hverju ákvaðst þú
að fara á þetta
námskeið hjá
Ljósinu?
Ég ákvað að fara
vegna þessi að ég
er aðstandandi og
vildi læra meira.
Hvernig nýttist námskeiðið þér?
Námskeiðið nýttist
mjög vel. Ég fékk að
vita það sem ég vildi
Fannar Þórir Samúelsson,
vita og svo var þetta
nemandi í Hólabrekkuskóla.
líka gaman.
Myndirðu mæla með því við aðra krakka í svipuðum aðstæðum?
Já, ég mæli með þessu námskeiði. Það er
bæði fræðandi og skemmtilegt, og gæti hjálpað
mörgum.

Garðar Máni Ágústsson

A

f hverju fórstu á námskeiðið hjá Ljósinu?
Vegna þess að
litli bróðir minn greindist með krabbamein og
mér leið illa. Fannar,
vinur minn, sagði mér
frá námskeiðinu og ég
ákvað að prófa.
Hjálpaði námskeiðið þér
eitthvað?
Já, það reif mig upp að fara
á þetta námskeið og
Garðar Máni Ágústsson,
það var gott að tala um
nemandi í Hólabrekkuskóla.
það sem er búið að vera í gangi og hitta aðra í sömu
sporum. Ég lærði að fólk er að lenda í því sama. Ég fór
að geta einbeitt mér meira og hætti að einblína eingöngu á það neikvæða.
Myndir þú mæla með þessu námskeiði fyrir aðra?
Að sjálfsögðu, ef þeim líður illa.

ERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 26. apríl gefur Fréttablaðið út sérblaðið

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.
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Camilla Hjördís Samúelsdóttir

H

vers vegna ákvaðstu að fara á námskeið
Ljóssins?
Vegna þess að afi minn, sem greindist
með krabbamein fyrir rúmu ári síðan, benti
okkur Fannari bróður mínum á þetta námskeið. Mér þótti námskeiðið áhugavert og
hélt að það gæti hjálpað mér að takast á við
veikindi afa míns.
Hvernig nýttist námskeiðið þér?
Það nýttist mér mjög vel og var virkilega
hjálplegt. Ég nota sumt af því sem okkur var kennt
á námskeiðinu í daglegu lífi og mér líður betur
að tala um krabbamein við aðra. Áður en ég fór á
námskeiðið fékk ég kvíðahnút í magann við það Camilla Hjördís Samúelsdóttir,
nemandi í Breiðholtsskóla.
eitt að heyra orðið krabbamein. Námskeiðið
var líka mjög skemmtilegt og við fengum að kynnast fleira fólki í sömu aðstæðum.
Myndirðu mæla með námskeiðinu fyrir krakka í svipuðum aðstæðum?
Ég mæli hiklaust með þessu námskeiði. Það er í senn mjög hjálplegt og
skemmtilegt. Svo eru stjórnendur námskeiðsins rosalega hjálplegir, skemmtilegir
og skilningsríkir.

allt innifalið
með öllum legsteinum

Hér hvíla hjónin

Rósa Margrét Jónsdóttir
f. 10. 2. 1924

d. 21. 3. 2012

Páll Grétar Karlsson
f. 5. 12. 1930

d. 21. 5. 2009

Blessuð sé minning ykkar

149.900 KR .

ÁÐUR : 276.60 0 KR .

115

369.420 KR .

ÁÐUR : 532.90 0 KR .

104

329.420 KR .

ÁÐUR : 482.90 0 KR .

2046

270.220 KR .

6010

ÁÐUR : 408.90 0 KR .

113

297.420 KR .

2021

129-3

385.420 K R .

KR .
ÁÐUR : 552.90 0

ÁÐUR : 462.90 0 KR .

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

305.420 KR .

ÁÐUR : 452.90 0 KR .

ÁÐUR : 451.90 0 KR .

ÖLL OKK AR VERÐ MIÐAST VIÐ
FULLBÚINN STEIN
MEÐ UPPSETNINGU

MÖRKIN 4
108 REYKJAVÍK

106

304.620 KR .

313.420 KR .

267.020 KR .

ÁÐUR : 404.90 0 KR .

ÁÐUR : 431.90 0 KR .

ÁÐUR : 442.90 0 KR .

118

114-1

288.620 KR .

Með öllum keyptum
steinum í Apríl fylgja 2 hvítir
spörfuglar að verðmæti 18.800,-kr
eða 1 hvít dúfa að verðmæti
12.900,-kr
FYR IR
EFTIR

*Frí uppsetning miðast við uppsetningu á höfuðborgarsvæðinu.
Með fyrirvara um prentvillur og uppseldar vörur.

2041

SÍMI 555 3888
GR ANITHOLLIN.IS

6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

1 7 . a p r í l 2 0 1 8 Þ R I ÐJ U DAG U R

Nátthrafnar í vondum málum

Dagurinn eftir andvökunótt getur reynst nátthröfnum sérstaklega erfiður og þá er mikilvægt
að grípa ekki til örþrifaráða sem viðhalda vítahringnum.
Brynhildur
Björnsdóttir

Nátthrafnar
þurfa að leggja
sig fram við
að aðlagast
samfélagi sem
hannað er fyrir
morgunhana.

brynhildur@frettabladid.is

E

f þú áttir erfitt með að sofna í
gærkvöldi og byltir þér næturlangt ertu sennilega ekki upp
á þitt besta í dag. Samfélagið er
skipulagt með tilliti til morgunhana sem fara snemma að sofa og
vakna eldhressir og til í daginn rétt
eftir að nátthrafnarnir svífa loks
inn í draumalandið. Morgunhanarnir sjá svo um að draga nátthrafnana á fætur og þeyta þeim, vansvefta og ómögulegum, inn í annir
hversdagsins. Nátthrafnar geta því
upplifað þunglyndi þar sem það er
eins og þeir séu aldrei í takt, alltaf
þreyttir og gengur verr að einbeita
sér að verkefnum dagsins.
Nýlegar rannsóknir, sem gerðar
voru á 433.000 Bretum og stóðu í
tæp sjö ár sýna að nátthrafnarnir,
lifa skemur en morgunhanar og
þeim er frekar hætt við efnaskiptasjúkdómum, taugasjúkdómum
og geðsjúkdómum meðal annars.
Verið er að rannsaka ástæður þessa
en þangað til ættu nátthrafnarnir
að reyna að koma reglu á líf sitt
eins og best þeir geta þar sem sama
rannsókn sýndi einnig að þótt hluti
af ástæðunni fyrir því að sumum
lætur betur að vakna fyrr og öðrum

Kaffið getur bjargað deginum en rústað nóttinni svo aðgát skal höfð.

Ertu í lEit að
draumastarfinu?
Það gerir engum gott að lúra lengur heldur veldur það aðeins morgunstreitu.

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is
Glæný og fersk störf í hverri viku.

seinna sé erfðabundinn er hægt að
hafa áhrif á svefninn með því að
tileinka sér aðrar venjur og sjá hvort
ekki tekst að koma líkama og sál í
betra horf með því móti.
Flestir nátthrafnar eru fastir
í ákveðnum vítahring morgunþreytu og næturgölturs og hér eru
nokkrar góðar aðferðir til að rjúfa
hann.
l Ekki lúra lengur. Tíu mínútur til
eða frá breyta engu fyrir ósofna
sál. Þú ert bara að koma þér upp
morgunstressi sem hjálpar ekki
þegar þú ert úr jafnvægi fyrir.
l Ekki sofa út. Því miður getur
þessi eini frímorgunn sett alla
reglu úr skorðum. Líkaminn
veit ekki hvaða dagur er og ef þú
hefur komið á reglu er synd að
rústa henni fyrir einn útsvefn.
l Fáðu þér kaffi fyrripartinn en
slepptu því eftir klukkan tvö.
Athugaðu að kóladrykkir, orkudrykkir og grænt og svart te
geta verið jafnörvandi og kaffi
svo það borgar sig að takmarka
neyslu þess á sama hátt.
l Hreyfing er mikilvæg en athugaðu það tekur um þrjá tíma fyrir
líkamann að vinna úr hressu
hormónunum og ná hinni eftirsóknarverðu líkamsþreytu sem
gefur svo góðan svefn.
l Blundur og lúr er í góðu lagi,
en hann má ekki vera lengri en
20 mínútur, annars fer líkamsklukkan í rugl.

l Nældu þér í dagsbirtu. Reyndu
að komast aðeins út undir bert
loft meðan sólin er á lofti, þó það
sé bara í nokkrar mínútur. Dagsbirta hjálpar til að stilla líkamsklukkuna og gera henni grein
fyrir hvenær er dagur og hvenær
nótt. Á björtum sumarnóttum er
þess vegna mikilvægt að draga
vel fyrir glugga.
l Ekki fara á netið eða í símann
rétt fyrir svefn. Öll birta truflar
svefnskynið en bláa birtan sem
snjalltækin okkar gefa frá sér er
sérstaklega ruglandi. Reyndu
frekar að róa þig með öðrum
aðferðum og gerðu þessi tæki
útlæg úr svefnherberginu.
l Ekki taka afdrifaríkar ákvarðanir þegar þú ert svefnlaus.
Þú ert bæði líklegri til að vera
kvíðnari og ábyrgðarlausari en
ella auk þess sem dómgreind
þinni verður ábótavant þar sem
yfirkeyrðar heilasellur eiga erfitt
með að tengja saman einföldustu
upplýsingar. Bíddu með ákvarðanatöku þangað til svefninn er
kominn í lag.
l Athugaðu að stundum er svefnleysi eðlileg viðbrögð líkamans
við streitu, tilhlökkun og
óreglulegum svefnvenjum. Ef
svefnvandamál fer hins vegar að
hafa alvarleg áhrif á líðan þína í
leik og starfi ættirðu að tala við
lækni, einkum ef vandamálið
hefur staðið í mánuð eða meira.

Smáauglýsingar
Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

512 5800

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

Málarar

Húsaviðhald

Keypt
Selt

Getum bætt við okkur inni og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758

Til sölu

Búslóðaflutningar

Toyota Yaris árg 06 beinsk vél 1.0 ek
128 þús nýskoðaður góð dekk topp
bíll verð 540 þúsund 8927852

Rafvirkjun
Hreingerningar
Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Garðyrkja

Þarftu að kaupa
eða selja bíl?

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

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

MMC.IS

MMC OUTLANDER PHEV Hybrid
Intense Plus. Nýr ! Árgerð
2018,Rafmagn/ bensín, Sjálfsk,
Leður/rússkin, 18” felgur, ofl.
Verð 4.690þ. 3 litir í boði ! Sjá
Raðnr.112180.á www.bilagalleri.is

Bílagallerí bílasala
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur
Sími: 554 6700
www.bílagalleri.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.
Felli tré og klippi runna. Besti tíminn
Halldór garðyrkjum. s:698 1215

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

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Save
ve
e the
t
Chi
C
Children
h ldren
n á Íslandi

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

Atvinna

SMIÐIR -- VERKAMENN
SMIÐIR
VERKAMENN– -MÚRARAR
MÚRARAR
– LAGERSTARFSMENN

Erum
vana smiði,
Erum
meðmeð
vana smiði,verkamenn,
verkamenn,
og pípara
múrara, píparamúrara
og lagerstarfsmenn
sem eru
klárir
í mikla
sem eru
klárir í mikla
vinnu.vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780
HANDAFL
EHF
s. 777
2 1444
333
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SÍÐUSTU
BÍLARNIR

Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

VERÐ

!

VERÐ KR.

GÓÐUR
G
ÓÐUR B
BÍLL
ÍLL

BETRI DÍLL

TOYOTA YARIS 2017
Komið og reynsluakið

KAUPAUKI
KI

AÐ VERÐMÆTI
TI

250.000
NÝJAR 15” ÁLFELGUR
(svart/silfraðar)

Allir bílar yrfarnir og í ábyrgð***

Allt að 100% lánamöguleiki****

Handfrjáls búnaður (bluetooth)

Góð endursala

*Yaris 1.0 bensín beinskiptir eknir á bilinu 25-30 þús.

*

1.790

Tökum bíla uppí

Til í ýmsum litum
Allir bílar með USB og AUX

NÝ VETRARDEKK
FILMUR Í AFTURGLUGGUM

Búnaður bíla á mynd getur verið frábrugðinn sölubílum - Takmarkað magn

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

kaﬃ á könnunni

opið mán-fös 10-18
lau 12-15

...á verði fyrir þig!

ÞÚS.

** Miðað við 80% lán til 84 mánaða - Árleg Vaxtakjör 7,95%. ÁHK 9,64%
***Miðað við 90% lán til 60 mánaða - Ársvextir eru 8,15%. ÁHK 10,05%

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

PLUGINHYBRID.IS

BMW X5 Xdrive 40e PLUG IN
HYBRID. 5.2016, ekinn 35 Þ.km,
Sjálfsk, Leður, Panorama, ofl ! Verð
9.480þ. Sjá Raðnr.102091 á www.
bilagalleri.is

Nudd
Nudd

Þjónusta
SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is
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Skólar
Námskeið
Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við
endurtökupróf og akstursmat.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Húsnæði

Húsnæði í boði
3.herb.íbúð í blokk í Vesturbænum
til leigu frá 10. mai til 21. júní,með
húsgögnum.Verð 150 þús.Uppl.8924400 Erla.

Óskast keypt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Atvinnuhúsnæði
Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga:
99 þús Facebook: steinhella 14. S:
661-6800

Geymsluhúsnæði
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Atvinna

Atvinna

Atvinna í boði
Óska eftir duglegum starfsmanni í
bílaþrif. Umsóknir sendist á dussy@
centrum.is.
Aðstoðarmaður óskast á
þjónustubíl sem fer um landið í
sumar,konur jafnt sem karlmenn
hvattir til að sækja um. Helst að
hafa bílpróf. Umsóknir berist
á smaar@frettabladid.is merkt
Aðstoðarmaður
Starfskraft vantar í Sauðburð
æskilegt að viðkomandi gæti unnið
inniverk með Uppl. í s. 864 2146

Atvinna óskast
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

HANDAFL STARFSMANNAVEITA s.
780 1444

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

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

KAFFIBARÞJÓNAR
ÓSKAST
Te & Kaffi leitar að metnaðarfullum og brosmildum
kaffibarþjónum til að starfa á kaffihúsunum okkar á
höfuðborgarsvæðinu.
Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og
metnaðarfullu fólki og nú vantar að bæta í þann góða hóp.
Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingum til að
takast á við spennandi verkefni á kaffihúsunum okkar.
Aldurstakmark er 18 ár og um framtíðarstörf er að ræða.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is fyrir 30. apríl
næstkomandi.

Loftræsting
fyrir eldri hús

-Auðveldari uppsetning
-Varmaendurvinnsla
-Engar lagnir
-Alltaf ferskt loft
-Óþarﬁ að opna glugga
-Minna ryk
-Jafnara rakastig
-Sjálfvirkt

Endurnýtir varma - gefur ferskt loft

viftur
.is
-andaðu léttar

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

SMÁAUGLÝSINGAR
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Fasteignir

Nýbýlavegur 8, 2. hæð • 200 Kópavogur • domusnova@domusnova.is • S 527 1717

GISTIHEIMILI/HÓTEL TIL SÖLU - MIKLIR TEKJUMÖGULEIKAR

Bæjarlind 7-9
201 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 98-162 fm

Engimýri lll sem stendur við þjóðveg 1 um er að ræða 284,6 fm gistiheimili/
hótel með fullkomnum veitingastað ca 25-30 mín fjarlægð frá Akureyri.
Eignin er skráð sem gistiheimili hjá Fmr.

FJÖLBÝLI

HERB: 2-4

Nýjar tveggja til fjögurra herbergja íbúðir í
glæsilega hönnuðu fjölbýlishúsi að Bæjarlind
7-9. Húsið er álklætt með áltré gluggum og
verður því viðhaldslítið. Íbúðirnar skilast
fullbúnar án gólfefna, granít borðplötur.
Afhending maí-júní 2018.

Verð frá 46.9M

Viltu skapa þínar eigin tekjur ! Aukning ferðamanna !
Auðvelt að skapa sér mjög arðbæran rekstur í þessari hratt vaxandi atvinnugrein. BÓKUNARSTAÐA góð fyrir sumarið.
Hagstæð áhvílandi lán - Eignaskipti möguleg - Afhending við kaupsamning.
Verð 65 milljónir.

450 Fasteignasala ehf. kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

OPIÐ HÚS

17. APRÍL 17:30 – 18:00

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

Frekari upplýsingar veita Agnar í s. 820-1002 eða agnar@domusnova.is
og Bergþóra Lárusdóttir aðstoðarmaður fasteingasala í s. 895-3868 eða
bergthora@domusnova.is
www.domusnova.is

450 Fasteignasala ehf. kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Gunnar Sv. Friðriksson

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

löggiltur fasteignasali
S: 842 2217

I

OP

S

Ú
ÐH

ÍBÚÐ TIL SÖLU FYRIR
ELDRI BORGARA Í HINNI
SVOKÖLLUÐU VR-BLOKK.
Opið hús þriðjudaginn 17.04.
milli kl. 12:30-13:00

REYKJAVÍKURVEGUR 52A - HAFNARFIRÐI.
Vönduð eign fyrir 50 ára og eldri. 117, 3 fm. endaíbúð
með glerlokun á svölum. Stæði í bílageymslu.
Laus fljótlega. Verð: 57.9 millj. kr.
Nánari uppl. veitir Gunnar Sv. Friðriksson lögg. fast.
í s: 842 2217 eða gunnar@helgafellfasteignasala.is

HVASSALEITI 58, REYKJAVÍK, þ.e. 2ja herbergja 77,5 fm. á 6. hæð í lyftuhúsi. Inngangur er

um sameiginlegan snyrtilegan stigagang/sameign. Á hæðinni er sameiginlegt þvottaherbergi með
sameiginlegum vélum og einnig sérgeymslu en geymsla er einnig í kjallara. Í húsinu er Hverfistöð
Reykjavíkurborgar þar sem rekin er ýmis þjónusta. Frábærlega vel staðsett eign. Verð 39.900.000

Upplýsingar gefur Erlendur Davíðsson, löggiltur fasteignasali í erlendur@450.is og síma 897-0199.
Suðurlandsbraut 52
Suðurlandsbraut
20
108 Reykjavík
Sími
533
6050
Sími 533 6050
Faxnr.
Faxnr. 533533
6055 6055
www.hofdi.is
www.hofdi.is

EFSTASUND 67 - REYKJAVÍK
ÚS

H
PIÐ

O

Þarftu að ráða starfsmann?
OPIÐ HÚS! Í dag milli kl.17:30 og 18:00
FALLEG OG RÚMGÓÐ 3JA HERB. ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANG
OG SÉR SÓLAPALL Á EFTIRSÓTTUM STAÐ - 104 REYKJAVÍK.
Um er að ræða 95,1 fm íbúð sem er búið að endurnýja að
miklu leyti. Rúmgóð svefnherbergi og góð stofa, opið eldhús,
sólpallar við innagn og sér innkeyrsla. Sjón er sögu ríkari.
Ásett verð aðeins kr. 44,7 millj.
Allar nánari uppl. veitir Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á
johann@hofdi.is
Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

RÁÐUM EHF

• Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

tímamót
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Ástkær eiginmaður minn og vinur, faðir
okkar, stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,

Aðalsteinn Kristinsson

lést á Landspítalanum þriðjudaginn
3. apríl. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hins látna.
Magnea Jónsdóttir,
Bryndís, Þórey, Sigrún, Auður
og aðrir aðstandendur.

Ástkær faðir, tengdafaðir,
afi og langafi okkar,

Reynir Bergsveinsson
frá Gufudal,

andaðist föstudaginn 6. apríl á
sjúkrahúsinu á Akranesi. Útför hans fer
fram frá Gufudalskirkju laugardaginn
21. apríl kl. 14. Þeir sem vilja minnast hans eru beðnir að
leyfa góðgerðarsamtökum að njóta þess.
Þröstur, Svandís, Erla, Hrafnhildur, Bergsveinn, Sævar,
Herdís,
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

17. apríl 2018
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Gréta Sigrún Tryggvadóttir
lést á sjúkrahúsinu á Akureyri 11. apríl
sl. Hún verður jarðsungin frá StærraÁrskógskirkju nk. laugardag, 21. apríl,
kl. 13.30. Aðstandendur vilja koma fram
þökkum til starfsfólks dvalarheimilisins Dalbæjar.
Sigríður Kolbrún
Tryggvi Kristbjörn
Rúnar
tengdabörn
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir og systir,

Guðrún Ólafsdóttir Regan
lést á heimili sínu á Flórída
föstudaginn 13. apríl.
James Regan
James Regan Jr.
Helen Harless
Vilhelmína Ólafsdóttir
Eyjólfur Ólafsson
Ólafur Valur Ólafsson

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Bjarni Rafn Guðmundsson
stýrimaður,
Hafnarfirði,

lést á líknardeild Landspítalans
fimmtudaginn 5. apríl.
Útför hans fór fram í kyrrþey.
Jón Rafn Bjarnason
Anna Kristín Bjarnadóttir Guðbjörn Sigurþórsson
Hörður Bjarnason
Rhonda Bjarnason
Bjarki Bjarnason
Árný Björg Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Elín Þóra Friðfinnsdóttir
sem lést 9. apríl síðastliðinn,
verður jarðsungin frá Háteigskirkju
þriðjudaginn 24. apríl klukkan 13.00.
Eva Bergþóra Guðbergsdóttir
Eyjólfur Sveinsson
Hildigunnur H.H. Thorsteinsson
Ólafur Steinn Ingunnarson
Salka Sól Styrmisdóttir
Daníel Þór Magnússon
barnabörn.

Birna S. Björnsdóttir

lést á heimili sínu sunnudaginn 1. apríl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey
að hennar ósk.
Hólmgeir Valdemarsson
Börkur Hólmgeirsson
Dagmar Hlín Valgeirsdóttir
Þórir Rafn Hólmgeirsson Rannveig Inga Ómarsdóttir
og barnabörn.

frá Skallabúðum

lést fimmtudaginn 12. apríl á
hjúkrunarheimilinu Fellaskjóli,
Grundarfirði. Útför hennar fer fram
í Grundarfjarðarkirkju laugardaginn
28. apríl og hefst athöfnin kl. 11.00.
Fjölskylda hinnar látnu

byggingartæknifræðingur

lést að morgni 14. apríl í Bergen í
Noregi eftir erfið veikindi.
Jarðarför á Íslandi auglýst síðar.

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

Guðbjörg Þrúður Gísladóttir
Dagmar Róbertsdóttir
Ólafur Ríkharð Róbertsson Halldóra Jóna Sigurðardóttir
Ellen Dóra Guðbjargardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

& lögfræðiþjónusta

undirbúningsog
ogframVið önnumst alla þætti undirbúnings
framkvæmd
útfarar
ásamt
við dánarbúskvæmd
útfarar
ásamt
vinnuvinnu
við dánarbússkiptin.
skiptin.
Við þjónum
með virðingu
og umhyggju
Við
þjónum
með virðingu
og umhyggju
að
að leiðarljósi
af faglegum
metnaði.
leiðarljósi
og og
af faglegum
metnaði.
Með kærleik og virðingu
Útfararstofa Kirkjugarðanna

Vesturhlíð 2 Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Birgir Tómas Arnar

Þóra Sigríður Sigfúsdóttir
Sigga,

Miðnestorgi 3, Sandgerði,

Geir Sigurlíni Geirmundsson
Regína Geirsdóttir
Haukur Georgsson
Hrafnhildur Geirsdóttir
Ottó Þormar
Sæunn Geirsdóttir
Sigurpáll Sigurbjörnsson
Guðrún Geirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Áslaug Zoëga

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja laugardaginn 7. apríl.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju föstudaginn
20. apríl kl. 13.

Útfararþjónusta

Ásgeir Sverrisson
Bryndís Guðjónsdóttir

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

Marín Kristjánsdóttir
Karl Víðir, Daði Hrafn og Linda
Jóhanna og Gunnar

símsmiður og fyrrverandi
slökkviliðsmaður,
Lóulandi 6, Garði,

Ellert Ingason,
umsjón sálmaskrár

Merta Bergþórsdóttir
Böðvar V. Bergþórsson
Ólafía Bergþórsdóttir
Vildís Bergþórsdóttir

lést á Landspítalanum miðvikudaginn 11. apríl.
Útförin fer fram frá Safnaðarheimilinu í Sandgerði
föstudaginn 20. apríl kl. 14.

Róbert Örn Ólafsson

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

verður jarðsungin frá Landakirkju
laugardaginn 21. apríl kl. 14.

Okkar ástkæra

Magnús Þór Gunnarsson

snyrti- og fótaaðgerðafræðingur,
Skálatúni 6, Akureyri,

Sólhlíð 19,
Vestmannaeyjum,

Vigdís Gunnarsdóttir

Okkar ástkæri

Eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Elskuleg móðir okkar,

Sigurlaug Vilmundardóttir

Sólheimum 23, Reykjavík,
lést á Landspítalanum 13. apríl sl.
Geir Gunnlaugsson
Jónína Einarsdóttir
Páll Gunnlaugsson
Hrafnhildur Óttarsdóttir
Helgi Gunnlaugsson
Kristín Hildur Ólafsdóttir
Hólmfríður Gunnlaugsdóttir Pálmar Hallgrímsson
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð vegna andláts föður okkar,
afa og langafa,

Helga Ólafs Björnssonar
Læk,
Skagaströnd,

Ástkær eiginmaður,
faðir, afi og langafi,

Þorsteinn Þorvaldsson
vélstjóri,
Hjarðarholti 11, Akranesi,

andaðist mánudaginn 2. apríl á
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Elín Hanna Hannesdóttir
Hannes Þorsteinsson
Þorsteinn Hannesson
Bjarni Þór Hannesson
og barnabarnabörn.

og heiðruðu minningu hans.
Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu Skjóli.
Björn Helgason
Sigrún Helgadóttir
Anna Helgadóttir
Jóhann Helgason

Ásta Harðardóttir
Alfred G. Matthíasson
Gunnar Kristófersson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 512 5407.

FORSALA
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Vegna gífurlegrar eftirspurnar hefur forsalan
verið framlengd til og með 21. apríl. Tæki úr fyrstu
pöntun eru uppseld, önnur pöntun komin í sölu
og verður til afhendingar í seinni hluta maí.
Þú pantar Samsung Q9F árgerð 2018 og færð Dolby Atmos Soundbar
HW-K960 að verðmæti 179.900,- frítt með.

The Q9F delivers not just the best
picture quality I’ve ever seen from an
LED TV, but the best HDR picture
I’ve seen from any TV, period.
John Archer , Contributor,
forbes.com - 4. apríl 2018

Samsung’s impressive Q9F QLED TV
is a significant step forward for the
technology.

HHHHH
www.whathifi.com/samsung/qe65q9fn/review
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Opnunartímar:nýr ve
Netverslun
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15.

unartímar:
aga kl. 10-18 1922 - 2017
aga kl. 11-15.
LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Samsung Q9F Review: Quite possibly
the best TV we’ve seen all year.

HHHHH
www.trustedreviews.com/reviews/samsung-qe65q9fn

vSeAfuÍ r
NÚ TnILýrHÚ
8
Netverslun
LÁGMÚLA
Greiðslukjör

Greiðslukjör
LágMúLA
8 · sÍMI 530 2800
Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

PENNINN
TÆKNIBORG
OMNIS
ORMSSON
GEISLI
BLóMSTuRvELLIR
ORMSSON
PENNINN
TÆKNIBORG
ORMSSON
KSORMSSON
SRORMSSON
BYGG
ORMSSON
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
HÚSAVÍK
AKRANESI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
HELLISSANDI
SÍMI 480 1160
SÍMI 464 1515
SÍMI 422 2211
SÍMI 433 0300 VÍK
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI
481 3333
HÚSAVÍK
SÍMI -EGILSSTÖÐUM
436 6655
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SAUÐÁRKRÓKI
SIGLUFIRÐI
AKUREYRI
PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500
SÍMI 467 1559 SÍMI 461 5000 SÍMI 464 1515
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

BYGG
ORMSSON
ORMSSON
LUFIRÐI
AKUREYRI
467 1559KEFLAVÍK
SÍMI 461 5000

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655
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veður, myndasögur

Þriðjudagur

17. apríl 2018

Þrautir

Þ R I Ð J U D AGU R

Gert er ráð fyrir
austan hvassviðri og
jafnvel stormi syðst
á landinu og einnig
mjög hvössum
vindhviðum á þeim
slóðum. Talsverð
rigning suðaustanlands og á Austfjörðum en annars
úrkomuminna.
Dregur úr úrkomu
og vindi þegar líður
á daginn. Hiti 3 til 12
stig, mildast sunnan
til.
Létt

miðlungs

Krossgáta

þung
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LÁRÉTT
1. hlýna
5. jafnvel
6. í röð
8. puðra
10. átt
11. ósigur
12. spjalla
13. ástúð
15. seglhringur
17. smyrsl
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Owen átti leik gegn Burn í
Liverpool árið 1887. Hvort hér
sé um að ræða forföður Mich
aels Owen liggur ekki fyrir.
Hvítur á leik
1. Rxd5! Re8 (1. … exd5 2. Dxf6!)
2. Dxg7+! Rxg7 3. Rf6+ Kh8
4. Rxd7 Hfd8 5. Hg1 1-0. Skóla
skákmót Reykjavíkur fer fram
í dag í Laugalækjarskóla. Guð
mundur Kjartansson stendur
sig vel í Úkraínu.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Nýjar vörur frá geoSilica
Recover Fyrir vöðva og taugar

4
6

7

12
13

14

15

16
17

Pondus Eftir Frode Øverli

www.skak.is: Lenka á EM
kvenna.

Kísill Íslenskt kísilsteinefni

3

LÁRÉTT: 1. hitna, 5. eða, 6. fg, 8. frussa, 10. na, 11.
tap, 12. tala, 13. alúð, 15. ráband, 17. salvi.
LÓÐRÉTT: 1. hefndar, 2. iðra, 3. tau, 4. afsal, 7.
gapandi, 9. staðal, 12. túba, 14. lás, 16. nv.

1

Gunnar Björnsson

Skák

2

LÓÐRÉTT
1. refsingar
2. innyfla
3. fataefni
4. afhending
7. flakandi
9. fasta stærð
12. hljóðfæri
14. loka
16. átt

Já … svona
er þetta. Ég
Alveg
dekka allt í
æðislegt,
íþróttunum. Allt
Eddi.
frá fótbolta
til dver … eh …
varps á stuttum
einstaklingum.

Renew Fyrir húð, hár og neglur

Hvað með
ykkur?
Fenguð þið
eitthvað
almennilegt
út úr námslánunum?

Já, það held
ég bara. Ég er
lögfræðingur
hjá Sigga, Skúla,
Ragga & Bigga.
Og ég er
fjárfestingarráðgjafi
hjá Nóa
og Steina.

Það er líklega
alveg geggjað
að landa
djobbi þar sem
maður fær að
vera með bindi
alla daga.

Það get ég
staðfest.
Bindi
er í raun
frekar
praktísk
flík, Eddi.

Já … til að loka
öndunarveg- Já … og þegar
inum fyrir fullt
allt er á
og allt þegar
uppleið er
Wall Street fer
það orðið
á hliðina?
mjög töff
hausband.

Repair Fyrir bein og liði

Gelgjan

VÍÐAR
BUXUR

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

KÖFLÓTTAR
SKYRTUR

ROSA
STÓRIR
SKÓR

Allt komið.
Förum
heim.

Það var einu
sinni gaman að
kaupa föt á þig.
Veistu það?

Fæst í öllum helstu apótekum, heilsuvöruverslunum,
Hagkaupum, Nettó, Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.geosilica.is

Barnalán
Hæhæ, komið inn!

Stendur undir nafni

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hérna er bleyjupokinn, hann
inniheldur bleyjur, þurrkur, snakk,
leikföng... allt sem þú gætir þurft.

Það er peli fullur af
víni með nafninu
mínu á.

Eins og ég
sagði „allt
sem þú gætir
þurft“.

Þ R IÐ J U D A G U R
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Þriðjudagur
Hvar@frettabladid.is

17. apríl 2018
Tónlist
Hvað? Bjössi Thor Band á Kex
Hvenær? 20.30
Hvar? Kex hostel, Skúlagötu
Auk Björns skipa tríóið þeir
Jóhann Ásmundsson á bassa og
Sigfús Óttarsson á trommur. Djass,
rokk og blús verður uppistaðan í
efnisskrá félaganna en höfundar
á borð við Duke Ellington, Jimi
Hendrix, Harold Arlen and Johnny
Mercer koma við sögu. Tónlistin
á Kex hosteli hefst kl. 20.30 og er
aðgangur ókeypis.
Hvað? Vortónleikar Fóstbræðra 2018
Hvenær? 20.00
Hvar? Harpa
Karlakórinn Fóstbræður heldur
árlega vortónleika sína í Norðurljósasal Hörpu.
Hvað? Burtfarartónleikar Kristínar
Jónu Bragadóttur frá MÍT
Hvenær? 20.00
Hvar? Safnahúsið
Burtfararprófstónleikar Kristínar
Jónu Bragadóttur á D- og Es-klarínett frá MÍT, Menntaskóla í tónlist,
verða haldnir í Safnahúsinu í dag.

Fóstbræður halda árlega vortónleika í kvöld. Fréttablaðið/Anton Brink

og Jónína G. Óskarsdóttir verða
með myndasýningar og segja sögurnar á bak við myndirnar.

Viðburðir
Hvað? Skjaldmeyjar á víkingaöld?
Hvenær? 16.30
Hvar? Lögberg, Háskóla Íslands
Neil Price, prófessor í fornleifafræði
við Uppsalaháskóla, heldur fyrirlestur hjá Miðaldastofu Háskóla
Íslands í stofu 101 í Lögbergi um
skjaldmeyjar á víkingaöld. Konur
sem stunduðu hermennsku, skjaldmeyjar, hafa lengi verið hluti af hugmyndum um mannlíf á víkingaöld.
Ímynd skjaldmeyjanna nær allar
götur frá valkyrjum miðaldabókmenntanna til verka Wagners. Í
fyrirlestrinum verður fjallað um
rannsóknir á kumlinu Bj. 581 í
víkingabyggðinni í Birka í Svíþjóð
sem grafið var upp 1878. Þar fannst
beinagrind með margvíslegum
vopnabúnaði og hefur jafnan verið
álitið að þarna hafi verið grafinn
hátt settur hermaður. Nýlegar rannsóknir á erfðaefni úr beinunum
benda aftur á móti til að beinin séu
úr konu en ekki karli.
Hvað? Adam
Hvenær? 17.00
Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Myndin gerist í listamannahverfinu Neuköln í Berlín, þar sem hinn
ungi Adam stendur frammi fyrir
erfiðustu ákvörðun lífs síns þegar
móður hans, alkóhólsjúkri teknótónlistarkonu, er komið fyrir á
stofnun.
Hvað? Nornafundur
Hvenær? 19.00
Hvar? Vínyl, Hverfisgötu
Takið fram tarotspilin og hlaðið
kristalana ykkar, fram undan er
nornafundur á Kaffi Vínyl. Viðburðurinn hefst á ljóðalestri nokkurra góðra skálda en þegar lestrinum lýkur mun DJ Hexía þeyta
skífum.
Hvað? Myndaþraut, myndavefur og
grúskhorn
Hvenær? 10.00
Hvar? Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Á Ljósmyndasafninu í Reykjavík
verður boðið upp á skemmtilega
myndaþraut um sýninguna Þessi
eyja jörðin, sem fjallar um íslenskt
landslag. Þrautin gengur út á sam-

Salka Sól tekur lagið í Mosfellsbæ í tilefni menningarvors. fréttablaðið/Valli

veru og samvinnu fjölskyldunnar
sem þarf að hjálpast að við að leysa
það sem fyrir hana er lagt. Á safninu
er að finna leitarvélar sem gaman
er að setjast við og skoða gamlar
ljósmyndir. Í einni af vélunum er að
finna myndir sérstaklega af börnum
við ýmis tilefni í leik og störfum.
Á Ljósmyndasafninu er einnig að
finna grúskhorn en þar verða í tilefni af Barnamenningarhátíð hafðar
barnabækur sem fjalla um ævintýraeyjur, skrímsli, geimverur og
fjölbreytta náttúru en þetta eru viðfangsefni sem eru í takt við inntak
yfirstandandi sýningar á safninu.

unglingum og fjölskyldum þeirra
með það í huga að geta veitt þeim
betri þjónustu og fyrr en áður
hefur þekkst.

Hvað? Menningarvor í Mosfellsbæ:
söngur og uppistand
Hvenær? 20.00
Hvar? Bókasafn Mosfellsbæjar
Salka Sól syngur og Þórhallur Þórhallsson verður með uppistand.

Hvað? Myndasýningarkvöld Fugla
verndar og Canon
Hvenær? 19.00
Hvar? Origo, Borgartúni
Fuglavernd, Canon og Origo efna
til viðburðar þann í dag þar sem
öflugir fuglaljósmyndarar munu
sýna ljósmyndir og fræða fólk um
fuglaljósmyndun. Þau Daníel Bergmann, Guðbjartur Ísak Ásgeirsson

Hvað? Málþing: Þjónusta við börn og
ungmenni í Hafnarfirði
Hvenær? 17.00
Hvar? Hraunvallaskóli, Hafnarfirði
Hafnarfjarðarbær blæs til sameinaðs málþings í næstu viku undir
yfirskriftinni „Þjónusta við börn
og ungmenni í Hafnarfirði“ en það
fer fram í Hraunvallaskóla. Það eru
tvö umfangsmestu svið sveitarfélagsins, fræðslu- og frístundaþjónusta og fjölskylduþjónustan,
sem standa sameiginlega að málþinginu en síðustu misseri hafa
sviðin markvisst unnið að enn
meira samstarfi í ýmsum málaflokkum sem snúa að börnum og

Hvað? Börnin og bækurnar þeirra |
Sýning
Hvenær? 15.00
Hvar? Borgarbókasafnið, Tryggvagötu
Í sýningunni Börnin og bækurnar
þeirra má sjá börnin í frístundaheimilinu Eldflauginni með
uppáhaldsbækurnar sínar. Þau
hafa verið dugleg að heimsækja
bókasafnið í vetur en þar er alltaf
eitthvað spennandi að gera. Það er
líka svo gaman að lesa skemmtilegar bækur og þá er nú gott að fá
ábendingar frá öðrum krökkum.

Sýningar
Hvað? Skógardagurinn
Hvenær? 13.30
Hvar? Leikskólinn Hálsaskógur, Hálsa
seli
Opinn dagur í leikskólanum í
tengslum við Barnamenningarhátíð. Verk barnanna verða til
sýnis.

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD
Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

Rafmagnstjakkar
Kynningarverð:
282.897 kr. m/vsk

ára
s. 511 1100 | www.rymi.is

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Narzeczony Na Niby ENG SUB
Adam
Doktor Proktor & tímabaðkarið
Hleyptu Sól í hjartað
Pitbull Ostatni Pies
Doktor Proktor & Prumpuduftið
Loving Vincent
The Florida Project
Andið eðlilega ENG SUB

17:45
17:00
18:00
20:00
20:00
20:00
22:00
22:30
22:00
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Þriðjudagur

HÖNNUN OG LÍFSSTÍLL MEÐ VÖLU MATT
KL. 20:20

Nýir og skemmtilegir þættir þar sem Vala Matt fer í ævintýralegan
leiðangur og heimsækir skapandi, skemmtilega og litríka einstaklinga.
Í þáttunum fjallar hún um lífsstíl, hönnun, tísku, förðun, mat og margt
ﬂeira.

Þrælgott
Þriðjudagskvöld
Fáðu þér áskrift á 365.is

Ný

TIMELESS

þáttaröð

KL. 20:50

Glæný sería af þessum stórskemmtilegu spennuþáttum um þríeyki sem
ferðast aftur í tímann til þess að koma í veg fyrir þekkta glæpi
sögunnar.

Stöð 2

Stöð 3

Stöð 2 bíó

07.00 The Simpsons
07.20 Strákarnir
07.45 The Middle
08.10 Mike & Molly
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 Jamie's 30 Minute Meals
10.40 Landnemarnir
11.15 Hið blómlega bú 3
11.50 Mr Selfridge
12.35 Nágrannar
13.00 The X Factor UK
14.30 The X Factor UK
16.05 The Secret Life of a 4 Year Olds
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Last Week Tonight With
John Oliver
19.55 Modern Family
20.20 Hönnun og lífsstíll með
Völu Matt Nýir og frábærir þættir
þar sem Vala Matt fer í ævintýralegan leiðangur þar sem hún
heimsækir skapandi, skemmtilega og litríka einstaklinga. Í
þáttunum fjallar hún um lífsstíl,
hönnun, tísku, fatahönnun, förðun, mat og margt fleira skemmtilegt. Vala heimsækir spennandi
hönnuði bæði á vinnustofur og
heim, skoðar fatastíl þekktra einstaklinga og skyggnist á bak við
tjöldin í ljósmyndatökum.
20.45 Timeless
21.30 Unsolved: The Murders of
Tupac and the Notorious B.I.G.
S akamálaþættir af bestu gerð frá
leikstjóra The People v. O.J. Simpson: American Crime Story með
Josh Duhamel og Jimmi Simpson
í aðalhlutverkum. Þættirnir eru
byggðir á morðrannsókninni á
bandarísku röppurunum Tupac
Shakur og Biggie Small sem voru
skotnir til bana á tíunda áratugnum.
22.15 I Am Evidence
23.45 Grey's Anatomy
01.20 Nashville
02.05 The Girlfriend Experience
02.30 This Is England '90
03.15 This Is England '90
04.10 We'll Never Have Paris
05.45 The Middle

19.10 The New Girl
19.35 The Big Bang Theory
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 The Last Man on Earth
21.15 The Americans
22.00 Supernatural
22.45 Legends of Tomorrow
23.30 Krypton
01.10 The New Girl
01.35 The Big Bang Theory
01.55 Seinfeld
02.20 Tónlist

0.40 Tootsie
12.35 Friday Night Lights
14.30 The Edge of Seventeen
16.15 Tootsie
18.15 Friday Night Lights
20.15 The Edge of Seventeen
D ramatísk gamanmynd frá 2016.
Allir vita að það er erfitt að vaxa
úr grasi, og það er það sem miðskólaneminn Nadine upplifir
líka. Henni finnst allt vera hálf
vandræðalegt í kringum sig og
ekki batnar það þegar eldri bróðir
hennar Darian, sem er aðalgaurinn í skólanum, byrjar með bestu
vinkonu hennar, Kristu.
22.00 Masterminds
23.35 Pawn Sacrifice Myndin
segir frá uppgangi undrabarnsins
Bobbys Fischer í skákheiminum.
Sjö ára gamall var hann búinn að
sjálfmennta sig svo vel að hann var
farinn að vinna alla sem tefldu við
hann. Fjórtán ára að aldri rúllaði
hann síðan upp átta bandarískum
stórmótum í röð og varð stórmeistari, sá yngsti í sögunni. Hann tefldi
síðan um bandaríska landsmeistaratitilinn og vann allar skákirnar.
Hann kom síðan til Íslands í júlí
1972 til að etja kappi við þáverandi
heimsmeistara, Boris Spasskí.
01.30 Pasolin
02.55 Masterminds

stöð 2 sport

UNSOLVED:
THE MURDERS OF TUPAC

AND THE NOTORIOUS B.I.G.

07.45 ÍR - Tindastóll
09.25 Domino's körfuboltakvöld
09.55 Haukar - Valur
11.25 Seinni bylgjan
11.55 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
12.20 West Ham - Stoke
14.00 Swansea - Everton
15.40 Barcelona - Valencia
17.20 Spænsku mörkin
17.50 Þýsku mörkin
18.20 Premier League Review
19.15 Leikur 1 í úrslitum
21.00 Seinni bylgjan
21.30 UFC Now
22.20 Brighton - Tottenham

KL. 21:35

Þættirnir eru byggðir á
morðrannsókninni á bandarísku
röppurunum Tupac Shakur og
Biggie Small sem voru báðir skotnir
til bana á tíunda áratugnum.

stöð 2 sport 2
©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

I AM EVIDENCE
KL. 22:20

Vönduð heimildarmynd úr smiðju HBO þar sem leikkonan Mariska
Hargitay úr Law and Order og ﬂeiri afhjúpa
hvernig rannsóknum á nauðgunarmálum
er háttað í Bandaríkjunum.

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

365.is

08.25 Malaga - Real Madrid
10.05 Spænsku mörkin
10.35 Wolfsburg - Augsburg
12.15 Crystal Palace - Brighton
13.55 Huddersfield - Watford
15.35 Valur - Haukar
18.35 Brighton - Tottenham
20.45 Bayern München - Mönchengladbach
22.25 KR - Haukar

Stöð 2 Krakkar
07.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
07.47 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Lalli
08.55 Rasmus Klumpur og félagar
09.00 Strumparnir
09.25 Hvellur keppnisbíll
09.37 Ævintýraferðin
09.49 Gulla og grænjaxlarnir
10.00 Stóri og Litli
10.13 Tindur
10.27 Zigby
10.38 Mæja býfluga
10.50 Kormákur
11.00 Könnuðurinn Dóra
11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
11.47 Doddi litli og Eyrnastór
12.00 Áfram Diego, áfram!
12.24 Svampur Sveinsson
12.49 Lalli
12.55 Rasmus Klumpur og félagar
13.00 Strumparnir
13.25 Hvellur keppnisbíll
13.37 Ævintýraferðin
13.49 Gulla og grænjaxlarnir
14.00 Stóri og Litli
14.13 Tindur
14.27 Zigby
14.38 Mæja býfluga
14.50 Kormákur
15.00 Könnuðurinn Dóra
15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
15.47 Doddi litli og Eyrnastór
16.00 Áfram Diego, áfram!
16.24 Svampur Sveinsson
16.49 Lalli
16.55 Rasmus Klumpur og félagar
17.00 Strumparnir
17.25 Hvellur keppnisbíll
17.37 Ævintýraferðin
17.49 Gulla og grænjaxlarnir
18.00 Stóri og Litli
18.13 Tindur
18.27 Zigby
18.38 Mæja býfluga
18.50 Kormákur
19.00 Kalli Blómkvist í hættu
staddur

Mörgæsirnar frá Madagaskar,
07.24, 11.24 og 15.24

golfStöðin
09.00 RBC Heritage
12.00 PGA Highlights
12.55 2018 Masters
18.25 Golfing World
19.15 RBC Heritage
22.15 PGA Highlights
23.55 Golfing World

RúV
15.05 Saga HM: Mexíkó 1986
16.30 Menningin - samantekt
16.50 Íslendingar
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Dýrabörn
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Kveikur
20.40 Tímamótauppgötvanir
21.25 Á meðan við kreistum sítrónuna
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Leikurinn
23.15 Erfingjarnir
00.15 Kastljós
00.30 Menningin
00.35 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
08.00 King of Queens
08.25 Dr. Phil
09.05 The Tonight Show
09.45 The Late Late Show
10.25 Síminn + Spotify
13.10 Dr. Phil
13.50 The Good Place
14.15 Jane the Virgin
15.00 9JKL
15.25 Survivor
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 The Late Late Show
19.45 Speechless
20.10 Will & Grace
20.30 Strúktúr
21.00 For the People
21.50 The Assassination of Gianni
Versace
22.35 Shots Fired
23.25 The Handmaid's Tale
00.50 The Late Late Show
01.30 CSI Miami
02.15 The Disappearance
03.00 Chicago Med
03.50 Bull
04.35 American Crime
05.25 Síminn + Spotify

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 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

Hjólagrindur
og ferðabox

Sti l l i ng hf. | Sí m i 520 8000 | www. s t i lli n g. i s | s t i lli n g@ s t i lli n g. i s
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Skáldskapur

A Shore Thing
eftir Snooki

Snooki úr raunveruleika
þáttunum Jersey Shore
skrifaði skáldsöguna A
Shore Thing. Sagan fjallar
um lágvaxna partístelpu
af ítölskum ættum sem
fer ásamt hávaxinni
íþróttastelpu á ströndina
í New Jersey til að lifa
lífinu. Kunnuglegt?
Bókin fær þrjár stjörnur á
Amazon en Sylvia gefur henni
fimm stjörnur, fullt hús stiga, og
segir um hana: „Þetta er Snooki!“

fræga fólksins

Kanye West, sem hefur verið þögull upp á síðkastið, rauf þögnina á sunnudaginn. Hann sendi
frá sér helling af tístum og sagðist ætla að gefa
út heimspekibók. Hér verður farið yfir
þann misjafna skáldskap sem fræga
fólkið hefur sent frá sér.

If I did it

eftir O.J. Simpson

O.J. Simpson skrifaði bók sem fjallar um hvern
ig hann hefði myrt konuna sína og Ron Gold
man elskhuga hennar, svona ef hann hefði gert
það. Hann gerði það auðvitað alls ekki og því
er bókin bara um það hvernig hann hefði
farið að því að myrða þau ef hann væri
sekur um morðið, sem hann er að
sjálfsögðu alls ekki. Bókaútgefandinn
Judith Regan missti vinnuna í kjölfar
þess að hún reyndi að gefa bókina
út – en svo fór að lokum að fjöl
skylda Rons Goldman eignaðist
handritið og gaf bókina út
á þeim forsendum að hér
væri um að ræða játningu OJ
Simpson.
Bókin fær fjórar stjörnur á
Amazon og segir flgonza, sem
gefur henni fullt hús stiga, að
hún hjálpi manni setja sig í spor
morðingja.

Rebels: City of Indra

eftir Kylie Jenner og Kendall Jenner
Það eru ekki margir sem vita að
Kylie og Kendall Jenner skrifuðu
saman vísindaskáldsögu (reyndar
er það Maya Sloan sem skrifar
bókina, en nafn hennar er ekki á
kápunni). Bókin fjallar um fram
tíðarheim, dystópíu, þar sem þeir
ríku búa í fallegri borg á yfirborð
inu og þeir fátæku í neðanjarðar

Þ R I ÐJ U DAG U R

borg þar undir. Þær Lex og Liva
eru tvær stelpur með ofurkrafta
sem finnst þetta ekkert æðislega
sanngjarnt og ætla að gera eitt
hvað í málunum.
Bókin fær tvær og hálfa stjörnu á
Amazon þar sem James Holmes
gefur henni eina stjörnu og segir
einfaldlega: „Ég dó.“

Directing Herbert White: Poems

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN ÞÆGINDI
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

eftir James Franco
Ljóðabók James Franco
fjallar að mestu um
hann sjálfan og störf
hans í Hollywood.
Hér kemur íslensk
þýðing blaða
manns á broti
úr einu ljóðinu,
en það tileinkar
James Franco
Heath Ledger
heitnum:
Einu sinni
komum við til
greina í
sama hlutverkið,
í kvikmyndinni 10
Things I Hate about
You
(Byggð á Snegla tamin)

og The Patriot –
fyndið, þú varst Ástrali
og líka Mel –
þú varst riddarinn í A
Knight‘s Tale.
Bókin fær
fjórar stjörnur
á Amazon og
segir Johnny,
sem gefur henni
eina stjörnu,
að hún sé
„vandræða
leg, klaufaleg
og sjálfhverf.
Mér varð óglatt
við að lesa þessi
ljóð.“

citroen.is
Citroën Grand C4 Picasso er rúmgóður 7 sæta fjölskyldubíll, þar sem öll sætin í miðjuröðinni eru jafn stór og á sleðum. Með Isofix festingum getur þú jafnvel komið fyrir 3
barnabílsstólum í sömu sætaröð. Öftustu sætin eru einnig stök og fellanleg niður í gólf
sem bíður uppá mikinn sveigjanleika.

Viking
Veldu þægindi fyrir þig og
fjölskylduna. Þú færð Citroën Grand
C4 Picasso 7 sæta á frábæru verði
eða frá 3.490.000 kr.
KOMDU OG MÁTAÐU
CITROËN GRAND C4 PICASSO!

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

eftir Fabio
Hinn ótrúlega
myndarlegi, hár
prúði og massaði
leikari Fabio
skrifaði skáld
söguna Viking (og
reyndar margar
aðrar) um gríðar
lega myndarlegan,
síðhærðan og vöðva
stæltan leikara að nafni Marco
sem er sendur aftur í tímann og alla
leið til Norðurlanda þar sem hann
hittir fyrir víkinga. Þeir lenda í alls
konar ævintýrum saman og Fabio …
nei, Marco, endar með að kynnast

konu sem lítur alveg eins
út og hræðileg fyrr
verandi kærasta hans
í framtíðinni, nema
ekki jafn hræðileg.
Hann reddar
líka mataræði
víkinganna, en
þeir drukku áfengi
óhóflega og borð
uðu alltof mikið af
kólesterólríkum mat
áður en Marco kom til
sögunnar.
Bókin fær þrjár stjörnur á Amazon
og segir viðskiptavinur sem kýs
að láta nafn sitt ekki koma fram
en gefur bókinni fimm stjörnur að
Viking eftir Fabio sé „draumur sem
verður að veruleika“.

25 ára afmælistilboð Hirzlunnar

ÓDÝRUSTU
RAFMAGNSBORÐIN
Á ÍSLANDI!

-45%
PRIMA
RAFMAGNSBORÐ
120x80cm

Áður 91.800 kr.
Nú 48.700 kr.

30% afsláttur af öllum vörum
... og meira af sumum allan afmælismánuðinn!

-43%

-50%

SUPPORT

SITNESS HIGH BOB

Áður 34.900 kr.
Nú 19.800 kr.

Áður 39.900 kr.
Nú 19.950 kr.

ERT ÞÚ MEÐ
VERKEFNI?

Leitaðu tilboða því
við viljum allt fyrir þig
gera á afmælisárinu

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN – MEÐ ÞÉR Í 25 ÁR

Síðumúla 37,
108 Reykjavík
Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is
www.hirzlan.is
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Hanna Rún

bjó til bleikt
glimmerbindi

Bergþórs

-6°

21° Tilfinning

-7°

-8°

Og þú hitar bílinn með
fjarstýringu – Webasto bílahitari
BÍLASMIÐURINN HF
BÍLDSHÖFÐA 16
SÍMI: 567-2330
www.bilasmidurinn.is • bilasmidurinn@bilasmidurinn.is

0_StH_ANZ_Snow_99,3x99,5_Island.indd 1

V

27.10.17

lyftarar og hillukerfi

www.velaborg.is velaborg@velaborg.is s. 414 8600

Bindið sem Bergþór Pálsson dansaði með í síðasta þætti af Allir geta
dansað hefur vakið verðskuldaða
athygli. Hanna Rún, dansfélagi hans,
dundaði sér við að gera bindið eina
kvöldstund. Þetta er ekki fyrsta
flíkin sem hún gerir og slær í gegn.

F

atnaður þeirra Hönnu
Rúnar Bazev Óladóttur
og Bergþórs Pálssonar í
síðasta þætti Allir geta
dansað sló í gegn svo
eftir var tekið. Hanna
var í sérsaumuðum svörtum kjól
sem virtist minnka eftir því sem
leið á dansinn. Fatnaður Bergþórs,
þó aðallega bleikt glimmerbindi,
vakti mesta athygli og jafnvel Selma
Björnsdóttir, einn af dómurum þáttarins, sagðist vilja eignast bindið.
Þá voru fjölmörg ummæli látin
falla um glimmerbindið á samfélagsmiðlum. „Það voru margir að
tala um þetta blessaða bindi og ég
var ánægð að heyra það. Það eru
14:2
ekki allir sem vilja kannski eiga
svona bindi en það fer allt fallegt
Bergþóri vel,“ segir Hanna sem var
nýbúin að klára hátt í fjögurra tíma
æfingu fyrir næsta þátt.
„Mér finnst búningar skipta máli
og ég legg mikið upp úr þeim. Þegar
við dönsuðum Cha cha cha þá
steinaði ég vesti sem Bergþór var í
og gerði skó í stíl.
Við dönsuðum Tangó í síðasta
þætti þar sem venjan er að vera í
svörtu og rauðu. Ég ákvað að vera
aðeins öðruvísi með þessum bleika
tón. Mamma mín var í Þýskalandi
og keypti rósirnar sem ég var með
á öxlinni. Hún ætlaði að hafa þær
úti í garði hjá sér en ég fékk að taka
þær og steinaði þær. Þá vantaði
mig bindi svo ég spurði pabba og
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bindi í s a í handn
til að rý dsliðið.
boltalan
og hann fann eitt sem hann gaf mér
sem ég steinaði.“
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Hanna Rún lætur til sín taka í fatasaum en Fréttablaðið greindi frá
því fyrir skömmu að hún hefði
saumað brúðarkjól fyrir vinkonu
sína og varið 300 klukkustundum
í þá vinnu. Þá hefur hún saumað

Ólafur
Ragnar
Grímss
með gu on Mætti
lt
100% sil fílabindi úr
ki og tilk
ynnti
þjóðinn
i
væri hæ að hann
ttu
hætta v r við að
ið fram
boð.

kjóla á sig sem hún hefur keppt í.
Hún var þó aðeins skemur að
föndra bindið því hún segir það
aðeins hafa tekið sig eina kvöldstund. Hún viðurkennir að hún hafi
gleymt að telja steinana sem fóru í
bindið en þeir voru þó nokkrir. Allir
handlímdir, hver einn og einasti.
benediktboas@365.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H.
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

NÚ ERU HJÓLIN AÐ SNÚAST
Mikið úrval af vönduðum reiðhjólum frá Jamis fyrir börn og fullorðna
í hjóladeild Útilífs í Smáralind

26“ unglingahjól · 69.990 kr.

20“ barnahjól · 44.990 kr.

Diskabremsur, 80 mm framdempari,
álstell, 21 gíra

V-bremsur, álstell, 6 gíra

24“ barnahjól · 59.990 kr.
Diskabremsur, 45 mm framdempari,
álstell, 14 gíra

28“ dualsporthjól · 95.990 kr.
Diskabremsur, 75 mm framdempari, álstell, 24 gíra

28“ götuhjól · 75.990 kr.
29“ fjallahjól · 94.990 kr.

ÁRNASYNIR

V-bremsur, 60 mm framdempari,
dempari í sæti, álstell, 21 gíra

Diskabremsur, 100 mm framdempari, 24 gíra

KRINGLUNNI · SMÁRALIND
utilif.is

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

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is

Bakþank ar
Hauks Arnar
Birgissonar

Vinnufriður

U

mræðan um skipan dómara
við Landsrétt hefur farið
fram hjá fáum undanfarið.
Ég er þó ekki viss um að margir hafi
nennt að setja sig inn í umræðuna og
því látið sér nægja að lesa fyrirsagnir
í fjölmiðlum, sem gjarnan einkenndust af yfirlýsingum þeirra sem stóðu
í einhvers konar pólitík í kringum
þetta mikilvæga mál. „Spilling“,
„réttaróvissa“, „flokksskírteini“
og „vantraust“ voru meðal helstu
gífuryrðanna. Þessar fyrirsagnir
gáfu ranga og ósanngjarna mynd af
raunverulegri stöðu málsins.
Þeir sem hæst töluðu um mikilvægi þess að dómstólar landsins
nytu trausts almennings voru
þeir sömu og notuðu bragðmestu
yfirlýsingarnar þegar þeir töluðu
niður þá dómaraskipun sem varð
ofan á við meðferð málsins. Það
var engu líkara en að þeir teldu þá
umsækjendur, sem skipaðir voru af
Alþingi, vanhæfa til starfans. Engu
máli virtist skipta að allt voru þetta
dómarar við héraðsdóma landsins,
með áralanga dómarareynslu í farteskinu, sem jafnvel höfðu setið sem
dómarar í Hæstarétti Íslands! Ekki
vildi ég vera í sporum þessara ágætu
umsækjenda, sem rúnir voru trausti
af fólki sem situr á Alþingi, hvorki
meira né minna.
Bíóið hélt svo áfram fyrir
skemmstu þegar lögmaður einn,
fyrir hönd skjólstæðings síns, lagði
fram kröfu um að tiltekinn dómari
við Landsrétt myndi víkja sæti í máli
vegna meints vanhæfis dómarans.
Þessi dómari hafði nefnilega ekki
verið meðal þeirra sem, að því er
virðist óskeikul, dómnefnd taldi
hæfasta til starfans. Réttilega var
kröfunni hafnað og var henni svo
vísað frá Hæstarétti. Þrátt fyrir það,
virðist hún aftur ætla að rata á borð
réttarins á næstunni.
Það er löngu kominn tími til að
þessu farsakennda leikriti í kringum
skipan Landsréttardómara ljúki.
Dómstóllinn á skilið traust, virðingu
og umfram allt vinnufrið.

Opið allan
sólarhringinn
í öllum verslunum

Í dag er
góður dagur.
Bræðingur er
bátur dagsins

á 649 kr.

Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

