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Fleiri andvígir
samþykkt
orkupakkans
Tæpur helmingur er andvígur því að Alþingi samþykki þriðja orkupakkann en innan við þriðjungur er því fylgjandi samkvæmt nýrri könnun. Tæp
59 prósent segjast annaðhvort ekki hafa kynnt sér
málið eða kynnt sér það illa. Stuðningur við málið
eykst eftir því sem fólk hefur kynnt sér það betur.
ORKUMÁL Tæpur helmingur þeirra
sem taka afstöðu er andvígur því
að þriðji orkupakkinn verði samþykktur á Alþingi. Þetta eru niðurstöður könnunar sem Zenter rannsóknir gerðu fyrir Fréttablaðið og
fréttablaðið.is.
48,7 prósent þeirra sem tóku
afstöðu eru andvíg samþykkt
þriðja orkupakkans, 29,6 prósent
eru hlynnt og 21,7 prósent hlutlaus.
Þetta eru svipaðar niðurstöður og
úr könnun Zenter frá desember á
síðasta ári.
Ef svör allra eru skoðuð kemur í
ljós að stærsti hópurinn, eða 36,3
prósent, segist ekki vita hvort hann
sé hlynntur eða andvígur þriðja
orkupakkanum. Af öllum svörum
reyndust 30,5 prósent andvíg samþykkt orkupakkans, 18,5 prósent
hlynnt, 13,6 prósent hlutlaus og
rúmt eitt prósent vildi ekki svara.
Einnig var spurt að því hversu vel
eða illa fólk hefði kynnt sér þriðja
orkupakkann. Tæpur þriðjungur,
eða 32,1 prósent, sagðist ekki hafa
kynnt sér hann, og 26,5 prósent
sögðust hafa kynnt sér hann illa.
22,2 prósent töldu sig hafa kynnt
sér orkupakkann vel og 19,2 prósent
hvorki vel né illa.
Stuðningur við samþykkt þriðja
orkupakkans eykst eftir því sem
fólk hefur kynnt sér málið betur.
Þannig segjast 46 prósent þeirra
sem hafa kynnt sér málið vel hlynnt
samþykkt, 26 prósent þeirra sem
hvorki hafa kynnt sér málið vel
né illa, 19 prósent þeirra sem hafa
kynnt sér það illa og 12 prósent
þeirra sem ekki hafa kynnt sér
málið.
Helmingur þeirra sem hafa kynnt
sér málið vel og þeirra sem hafa
hvorki kynnt sér það vel né illa er
andvígur samþykkt þriðja orkupakkans. Þá eru 46 prósent þeirra
sem hafa kynnt sér málið illa og 45
prósent þeirra sem ekki hafa kynnt
sér það andvíg samþykkt þess.
Könnun Zenter var netkönnun
framkvæmd 24. apríl til 2. maí.
Úrtakið var 2.500 manns en alls
svöruðu 1.443, eða 57,7 prósent.
Þriðji orkupakkinn var áfram

✿ Hversu hlynnt(ur)
eða andvíg(ur) ert þú
því að þriðji orkupakkinn verði samþykktur á
Alþingi?

29,6%

48,7%

Hlynnt(ur)
Hvorki né
Andvíg(ur)

21,7%

Þingsályktunartillaga
um þriðja orkupakkann var
lögð fram á Alþingi 1. apríl
og er nú til meðferðar hjá
utanríkismálanefnd.
til umræðu í utanríkismálanefnd í
gær en Stefán Már Stefánsson lagaprófessor og Friðrik Árni Friðriksson Hirst lögmaður komu á fund
nefndarinnar. Þeir telja leiðina sem
Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra ætlar að fara í málinu
ekki gallalausa.
„Við göngum út frá því að forsendur ráðherra séu réttar og við
höfum ekki kynnt okkur hvernig
fyrirvararnir verða útfærðir á síðari
stigum, það er eftirleikurinn, hvernig þingið kemur til með að útfæra
þessa fyrirvara,“ segir Friðrik Árni.
Stefán Már gat ekki sagt hvað
myndi gerast ef málið yrði sent
aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Það væri hins vegar rétta lögfræðilega leiðin, þar sem gert væri
ráð fyrir því í EES-samningnum.
Ekki væri hægt að útiloka að ESB
myndi grípa til einhverra gagnaðgerða og alls óvíst hvort Ísland
fengi varanlega undanþágu. Nánar
á fréttablaðið.is. – sar, ab

Unnið var að gluggaþvotti á þessu háhýsi í Skuggahverfinu í
miðborg Reykjavíkur í gær. Eins og gildir um annað rúðugler í
byggingum við sjávarsíðuna hérlendis sest gjarnan á það salt er
særokið gengur inn á land. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

stöð 2 maraþon
í 3 mánuði fylgir
öllum sjónvörpum

SAMSUNG
MSUNG
55” RU7105 UHD
SNJALLSJÓNVARP

22875

149.990

SAMSUNG
55” Q70R UHD QLED
SNJALLSJÓNVARP

22873

264.995

SAMSUNG
65” Q80R UHD QLED
SNJALLSJÓNVARP

22855

419.995

+PLÚS

Fleiri myndir úr mannlífinu er að
finna á +Plússíðu Fréttablaðsins.
Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu.
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Frumkvöðull borinn til grafar

Norðaustan 5-10 í dag, en 8-13
NV-til seinnipartinn. Áfram skúrir
sunnanlands og þykknar upp um
landið NA-vert með deginum,
dálítil él þar um kvöldið. Hiti 3 til
10 stig, hlýjast á Vesturlandi og
víða næturfrost inn til landsins.
SJÁ SÍÐU 14

Þota í litum WOW. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Leita aftur
til dómstóla
VIÐSKIPTI Leigufélagið ALC lagði í
gær fram nýja aðfararbeiðni hjá Héraðsdómi Reykjaness vegna Airbusþotunnar TF-GPA sem Isavia kyrrsetti í kjölfar falls WOW air vegna
ógreiddra lendingargjalda.
ALC greiddi í gær þau gjöld
sem hægt var að tengja beint við
notkun þotunnar en þau námu 87
milljónum króna. Í tilkynningu frá
ALC segir að það sé í samræmi við
úrskurð héraðsdóms frá því í síðustu viku. Samkvæmt honum hafi
einungis verið heimilt að kyrrsetja
vélina vegna ógreiddra gjalda sem
tengdust henni en ekki vegna annarra gjalda.
Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, segir að félagið muni
mótmæla þessari aðfararbeiðni á
þeim forsendum að málið sé nú á forræði Landsréttar. Hann segir Isavia
vera meðvitað um mögulega skaðabótaábyrgð í málinu.
„Mikilvægt er hins vegar að hafa í
huga að við höfum ekki staðið í vegi
fyrir því að afhending vélarinnar fari
fram gegn viðunandi tryggingu, svo
sem eins og bankatryggingu, með
fyrirvara um lögmæti kröfunnar en
síðan mætti takast á um ágreininginn fyrir dómstólum. Það er ákvörðun leigusalans að fara ekki þá leið,“
segir Guðjón.
Í tilkynningunni frá ALC segir
hins vegar að ítrekað hafi verið
leitað leiðbeininga um möguleika á
að leggja fram tryggingu með fyrirvara um lögmæti. Því hafi hins vegar
ekki verið svarað. – sar

Útför Atla Heimis Sveinssonar tónskálds fór fram frá Hallgrímskirkju í gær. Atli Heimir var einn af upphafsmönnum nútímatónlistar á Íslandi. Eftir
hann liggur mikill fjöldi tónverka, þar á meðal tíu einleikskonsertar og sex sinfóníur, auk fjölda einleiks- og kammerverka. Hann samdi fimm óperur, fjölda sönglaga, kórverk og leikhústónlist. Árið 1976 hlaut Atli Tónskáldaverðlaun Norðurlandaráðs fyrstur Íslendinga. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ingibjörg
Þorbergs látin
Ingibjörg Þorbergs,
söng kona og
lagahöfundur,
lést á Hrafnistu í Reykjanesbæ í gær.
Það var RÚV
sem greindi frá.
Ingibjörg var á
92. aldursári en hún
fæddist í Reykjavík 1927.
Hún hóf ung störf hjá Ríkisútvarpinu og sá meðal annars um
þáttinn vinsæla Óskalög sjúklinga.
Lengstan hluta starfsævinnar starfaði hún hjá dagskrárdeild Ríkisútvarpsins.
Snemma var Ingibjörg farin
að koma fram opinberlega sem
söngkona, bæði ein og með hljómsveitum. Fyrstu tvær hljómplötur
Ingibjargar komu út 1953.
Meðal þekktra laga Ingibjargar
eru Bangsímon-lögin, Hríslan og
lækurinn og Játning auk laganna
við Aravísur og Hin fyrstu jól.

Grínið er heilun fyrir
samfélag í erfiðleikum
Pólitískt grín er gagnlegt andlega fyrir samfélagið, segir nemandi í stjórnmálafræði. Grínþættir landans þróuðust úr saklausri skemmtun í beitta ádeilu upp
úr aldamótum. Samfélagsmiðlar tóku við af Spaugstofunni sem spéspegill.
SAMFÉLAG Pólitískt grín getur haft
áhrif á samfélagið og þá oftast til að
hjálpa borgurum í erfiðum aðstæðum. Þetta er meðal niðurstaðna BAritgerðar Fanndísar Birnu Logadóttur í stjórnmálafræði, sem fjallar um
pólitískt grín á Íslandi.
Í ritgerðinni er þróun bæði
Áramótaskaupsins og Spaugstofunnar lýst en báðir þættirnir
eiga sameiginlegt að hafa gengið
í marga áratugi og þróast úr saklausri skemmtun með söngatriðum
og aulahúmor yfir í beittari ádeilu.
Fanndís dvelur sérstaklega við
hrunið og áhrif þess á grínþættina
tvo.
Þættirnir urðu rammpólitískir
og virkilega beittir. Fanndís segir
þættina hafa ver ið
losun fyrir samfélagið
og veitt landsmönnum
útrás. Í þáttunum í
kringum hrunið megi
bera kennsl á ýmsar
tilfinningar, bæði reiði
og vonleysi.
Einnig er vikið að
tabúunum þremur sem
losnað hefur um í seinni
tíð, embætti forseta
Íslands, trúarbrögðum
og kynferðismálum.
Fjallað er um viðkvæmni við gríni um forsetann í
embættistíð Vigdísar Finnbogadóttur og greint frá því
að allt hafi orðið vitlaust
þegar Vigdís birtist í fyrsta
skipti í Áramótaskaupi árið
1994. Í atriðinu er forsetinn að panta pitsu
með erlendu áleggi.
Gríninu var ekki vel
tekið og mun leikst jór i Sk aupsins

Fanndís Birna Logadóttir, nemi í stjórnmálafræði. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

hafa fengið símtal frá sjálfri Vigdísi
vegna atriðisins. Embætti forsetans
væri ekki til að grínast með.
Einnig segir frá því í ritgerðinni að Spaugstofumenn
hafi ekki þorað annað en
að klippa út atriði í þætti
um þjóðvegahátíðina
svokölluðu þann 17.
júní 1994 sem sýna átti
Vigdísi Finnbogadóttur
fasta í umferðarteppu
á milli Reykjavíkur og
Þingvalla. Atriðið var
því ekki sýnt.
Fanndís tók viðtöl við landsþekkta grínara
við vinnslu ritgerðarinnar og í

„Helvítis fokking fokk“
Sena með Jóni Gnarr úr
Skaupinu 2008 varð myndlistarmanninum Gunnari Má
Péturssyni innblástur við
skiltagerð fyrir mótmæli á
Austurvelli.

þeim kemur söknuður til Spaugstofunnar fram og vonir til að þátturinn
endur fæðist í einhverri mynd.
„Það væri auðvitað ótrúlega
skemmtilegt að fá aftur landsþekkta grínara í vikulegum þáttum,“ segir Fanndís. Hún segir ótrúlega breiðan aldurshóp hafa horft á
Spaugstofuna og að þátturinn hafi
haft mikið gildi fyrir sig sem barn.
„Ég man að þegar ég var barn þá
vissi ég hvað var að gerast í samfélaginu af því að Spaugstofan hafði
tekið það fyrir.“
Aðspurð segir Fanndís samfélagsmiðlana hafa að nokkru leyti tekið
hlutverk Spaugstofunnar yfir og
vísar til þeirrar íþróttar Íslendinga
að tísta og snappa á skoplegan hátt
um málefni líðandi stundar um leið
og þau koma upp.
Hún heldur þó í vonina um vikulegan grínþátt og vísar til þátta
á borð við Saturday Night Live í
Bandaríkjunum sem enn lifa þrátt
fyrir samfélagsmiðlana.
adalheidur@frettabladid.is

RÚMGÓÐUR OG
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Eurovision-sviðið í Ísrael minna en Hatarar segjast hafa búist við
EUROVISION Sviðið í Expo-höllinni
í Tel Avív var minna en Hatari bjóst
við eftir fyrstu æfingu sem fram fór
í fyrradag.
Eurovision-hópurinn íslenski
þarf að huga sérstaklega vel að
sviðsetningu og því hvernig listafólkið hreyfir sig á sviðinu þar sem
eldur er stór hluti atriðisins.
Þeir K lemens Hannigan og
Matthías Tryggvi Haraldsson segjast þó ekki hafa áhyggjur af því að
verða eldinum að bráð þar sem allir
búningar Hatara séu eldþolnir og

Eurovison-hópurinn
íslenski þarf að huga sérstaklega vel að sviðsetningu
og að því hvernig þau hreyfa
sig á sviðinu þar sem eldur
er stór hluti atriðisins.

Engin ástæða til
kyrrsetningar

Telja skorta framtíðarsýn um
millilandaflug utan Keflavíkur

RÚSSLAND Stjórnvöld í Rússlandi
ætla ekki að kyrrsetja flugvélar Sukhoi af gerðinni Superjet 100. Þetta
segir Jevgeníj Dítrík samgöngumálaráðherra. Slík vél varð alelda
á sunnudag. 41 fórst.
Superjet 100 eru fyrstu farþegaflugvélarnar sem framleiddar eru í
Rússlandi eftir fall Sovétríkjanna.
Þykir slysið áfall fyrir rússneskan
f lugiðnað, segir Reuters. Yamal
Airlines, næststærsti viðskiptavinur Sukhoi, sagðist ætla að hætta
við kaup á tíu vélum. Það væri þó
gert vegna þjónustukostnaðar, ekki
áhyggja af öryggismálum. – þea
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Superjet 100 þotur voru
afpantaðar vegna kostnaðar.

Sjúkrahótelið
við Hringbraut
tekið í notkun
HEILBRIGÐISMÁL Sjúkrahótelið við
Landspítalann á Hringbraut var
tekið í notkun í gær og gistu fyrstu
fjórir gestirnir á hótelinu í nótt, þrír
sjúklingar og einn aðstandandi.
Sjúkrahótelið var afhent Landspítalanum við formlega athöfn þann
31. janúar síðastliðinn.
Stefnt var að því að opna sjúkrahótelið í byrjun apríl. „Það eru
margar ástæður fyrir því að þessu
seinkaði en nú er þetta allt að
gerast,“ segir Sólrún Rúnarsdóttir
hótelstjóri. „Þetta tekur allt sinn
tíma. Úttektunum var ekki lokið.
Við þurftum að yfirfara að allt væri í
lagi og atriði eins og að koma netinu
inn á kerfi Landspítalans.“ Búið er
að búa um rúmin í öllum 75 herbergjunum. – ab

FERÐAÞJÓNUSTA Heildræna nálgun
og framtíðarsýn skortir í íslenskum stjórnmálum um uppbyggingu millilandaf lugs um Egilsstaði og Akureyri og dreifa þannig
ferðamönnum betur um landið.
Þetta er skoðun Jóhannesar
Þórs Skúlasonar, framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar.
Jóhannes Þór hélt erindi á ráðstefnu á Egilsstöðum í gær þar
sem hann sagði íslensk stjórnmál
ekki hafa stigið nægilega ákveðið
til jarðar með heildrænni sýn á
íslenska f lugvelli.
„Pólitíkin hefur tekið ákveðin
skref og margir eru að gera ágæta
hluti víðs vegar um landið. Hins
vegar skortir að menn horf i á
þetta í heild og fari nægilega í
innviðauppbyggingu. Það virðist
ekki vera nóg að setja upp f lugþróunarsjóð og bíða eftir að
einhverjir sæki í sjóðinn,“ segir
Jóhannes Þór.
Um 2,3 milljónir ferðamanna
komu hingað í fyrra. Vonast er
eftir því að um tvær milljónir
ferðamanna heimsæki okkur á
þessu ári. Jóhannes segir mikilvægt fyrir alla að ferðamenn
dreifist um landið.
„Ef við ætlum að auka hlut
jaðarsvæða í verðmætasköpun í
ferðaþjónustu þá þarf að búa til
f leiri gáttir inn til landsins. Þetta
er auðvitað ekki einföld umræða
en á meðan innanlandsf lug er
hugsað sem almenningssamgöngur fyrir Íslendinga, sem ég geri alls
ekki lítið úr, þá gleymist stundum
að velta fyrir sér hvort hægt sé að

svört (Barnyard)
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Búningar Hatara eru sagðir eldþolnir. MYND/EUROVISION

Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir heildræna sýn á íslenska flugvelli skorta. Stjórnvöld þurfi að setja markmið um millilandaflugvelli og hrinda í framkvæmd. Öllum til góða að ferðafólk
komist á fleiri stöðum inn í landið. Framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands tekur í sama streng.

Rennihurðabraut

Fyrir renn
Fy
nnihhurðð al
a lt að 1000 kg.

yfirfarnir af sérfræðingum fyrir
hverja æfingu og f lutning. Þetta
kemur fram í viðtali Williams
Lee Adams við Hatara sem tekið
var eftir fyrstu æfingu hópsins á
sunnudag.
Eurovision-hópur okkar Íslendinga nýtur daganna í Ísrael þar sem
frí var frá æfingum í gær.
Hluti hópsins fór í skoðunarferð
til Jerúsalem og um kvöldið fór
mannskapurinn í boð til borgarstjóra borgarinnar Herzlya ásamt
öllum keppendum Eurovision. – bdj

Mitt á milli Akureyrar og Egilsstaða er aflmesti foss í Evrópu. Leikurinn er sagður til að markaðssetja slíka perlu.

Við höfum séð
undanfarið að
markaðsstofur landshlutanna hafa unnið að því að
markaðssetja sín
svæði.
Arnheiður
Jóhannsdóttir,
framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands

tengja betur millilandaf lug og
innanlandsf lug með einhverjum
hætti.“
Nokkur erlend f lugfélög hafa
sýnt því áhuga að f ljúga til Akurey rar og Egilsstaða og til að
mynda hefur millilandaf lug um
Akureyrarf lugvöll gengið vel í
vetur. Það sé hins vegar undir
erlendum f lug félögum komið
hvort þau vilji f ljúga eða ekki.
Uppbyggingu þurfi sem og markaðssetningu frá hinu opinbera til

að auka vægi þessara gátta inn til
landsins.
Arnheiður Jóhannsdóttir, framk væmd a st jór i Ma rk aðs stof u
Norðurlands, segir það alveg rétt
að heildræna sýn þurfi á dreifingu
ferðamanna um landið.
„Við höfum séð undanfarið að
markaðsstofur landshlutanna hafa
unnið að því að markaðssetja sín
svæði og reynt að fá inn f lugfélög
til að f ljúga inn á sín svæði,“ segir
Arnheiður. sveinn@frettabladid.is

Þörf á að endurskoða kjöt- og mjólkurneyslu
UMHVERFISMÁL Allt að milljón
plöntu- og dýrategundir gætu verið
í útrýmingarhættu og ástand lífríkis jarðar versnar á ógnarhraða
vegna matvæla- og orkuframleiðslu.
Þetta eru helstu niðurstöður
þriggja ára rannsóknarvinnu IPBES,
einnar af umhverfisstofnunum
Sameinuðu þjóðanna, sem birtar
voru í 1.800 blaðsíðna skýrslu í gær.
Samkvæmt skýrslunni töpuðust
100 milljónir hektara af regnskógum frá 1980 til 2000, einna helst við
að rýma til fyrir kúabúum í SuðurAmeríku og pálmaolíuekrum í
Suðaustur-Asíu. Árið 2000 voru
einungis þrettán prósent þess votlendis sem til var árið 1700 enn til.
Um 25 prósent dýra og jurta eru
sögð í bráðri hættu. Fari sem horfir
sé eyðileggingin margfalt meiri en
meðaltal síðustu tíu milljóna ára.
„Þetta er fordæmalaus hnignun
fjölbreytileika náttúrunnar og
gjörólík öllu öðru sem við höfum

Lífríki jarðar verður fátæklegra ef fram heldur sem horfir. NORDICPHOTOS/GETTY

séð í mannkynssögunni,“ hafði BBC
eftir Kate Brauman, einum leiðtoga
rannsóknarinnar.
„Rúmlega 70 prósent landbúnaðar tengjast kjötframleiðslu. Það
er kominn tími til að endurskoða
hlutfall kjöts og mjólkurafurða í
mataræði okkar,“ hafði BBC eftir

Yann Laurans, rannsakanda hjá
frönsku stofnuninni IDDRI.
Ástandið á hafinu er sambærilegt. Aðeins um þrjú prósent sjávar
voru laus við afskipti manna árið
2014 og hlutfall ósjálf bærra fiskveiða árið 2015 stóð í 33 prósentum.
– þea

Ný veröld á hverjum degi.
Audi Q5.
Tilkomumikið útlit, framsækin tækni og kraftur.
Þú fellur fyrir Q5 á augnabliki.
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#audiauglýsing

Audi Q5.
Design quattro.
Verð 7.990.000 kr.
Verð með aukabúnaði áður 9.840.000 kr.

Afsláttur 1.850.000 kr.

Sýningarsalurinn okkar á netinu er opinn
allan sólarhringinn. Skoðaðu úrvalið!
www.hekla.is/audisalur

· Innfellanlegt dráttarbeisli
· Leðurklætt aðgerðastýri
· Rafmagn í framsætum
· Milano leðuráklæði
· Rafdriﬁn opnun á afturhlera
· 18” álfelgur

· Nálgunarvarar að framan & aftan
· Bakkmyndavél
· Audi Sound System 180W
· 10 hátalarar
· Dökkar rúður
· LED aðalljós

HEKLA · Laugavegi 170-174 / Audi.is / 590 5000
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Puigdemont og aðrir útlagar mega bjóða sig fram til Evrópuþings
SPÁNN Carles Puigdemont, áður
forseti Katalóníuhéraðs á Spáni og
nú í sjálfskipaðri útlegð í Belgíu, má
bjóða sig fram til Evrópuþingsins í
kosningum 26. maí. Svo úrskurðaði
dómstóll í Madríd í gær og ógilti
fyrri ákvörðun landskjörstjórnar.
Úrskurðurinn nær líka til þeirra
Clara Ponsatí, fyrrverandi menntamálaráðherra, nú í útlegð í Skotlandi, og Antoni Comín, fyrrverandi
heilbrigðismálaráðherra og nú í
útlegð í Belgíu.
Landskjörstjórn meinaði þessum

katalónsku lýðveldissinnum að
bjóða sig fram eftir að Lýðflokkurinn og Borgaraflokkurinn í Katalóníu kvörtuðu. Lýðf lokkurinn
segist munu áfrýja úrskurðinum.
Óljóst er hvort útlagarnir geti yfirhöfuð tekið sæti á Evrópuþinginu,
nái þeir kjöri. Í nýrri skýrslu lögfræðisviðs Evrópuþingsins kemur
fram að nái Puigdemont kjöri muni
hann þurfa að fara til Madríd til að
sverja Spáni hollustueið. Það gæti
reynst flókið því hann hefur verið
ákærður fyrir uppreisn á Spáni.

Vopnahlé í gildi
eftir átök á Gasa

Gamli Þingvallavegurinn fái
veglegri sess með friðlýsingu

PALESTÍNA Vopnahlé tók gildi á
Gasasvæðinu og í suðurhluta Ísraels
í fyrrinótt eftir þriggja daga árásahrinu. Á sunnudag felldu Hamassamtökin fjóra almenna borgara í
Ísrael og Ísraelar 21 Palestínumann,
flest almenna borgara.
Palestínsk ir embættismenn
og fjölmiðlar greindu fyrst frá
vopnahléinu en ísraelsk stjórnvöld
vildu hins vegar ekki viðurkenna
það formlega. Reuters hafði þó eftir
embættismönnum innan stjórnar
Benjamíns Netanjahú forsætisráðherra að reynt væri að koma á friði.
Ísraelski herinn segir Hamas
hafa skotið yfir 600 eldflaugum og
sprengjum á Ísrael. 150 hafi verið
skotnar niður og herinn svarað með
loftárásum á 320 skotmörk. – þea

Hjólið nýskráð
fyrir banaslys
SLYS Rannsóknar nefnd samgöngu-

slysa vill að skoðað verði hvort og
hvernig koma megi í veg fyrir að
fólk sem ekki er með öku réttindi
geti verið skráð eigendur ökutækja.
Tuttugu og fimm ára karl lést fyrir
tveimur árum eftir að hafa ekið bifhjóli öku réttindalaus.

Beygt var fyrir bifhjól
með réttindalausum ökumanni á ofsahraða.

Þrjú sveitarfélög við Mosfellsheiði og minjavörður Suðurlands vilja að hafið verði ferli til að breyta skilgreiningu á nítjándu aldar hestvagnavegi sem liggur frá Geithálsi að Almannagjá úr því að vera friðaður
í það að verða friðlýstur. Þá yrði vegurinn merktur og vakin á honum athygli sem menningarminjum.
MENNING Minjastofnun vinnur nú
að því með þremur sveitarfélögum
að Gamli Þingvallavegurinn frá því
á 19. öld verði friðlýstur.
„Vegna aldurs síns er vegurinn
friðaður samkvæmt lögum en vert er
að skoða hvort ekki sé ástæða til að
ganga lengra og friðlýsa hann. Með
friðlýsingu fengi Gamli Þingvallavegurinn veglegri sess, hann yrði
merktur og vakin athygli á honum
sem merkum menningarminjum,“
segir í minnisblaði Tómasar G. Gíslasonar, umhverfisstjóra Mosfellsbæjar, sem lagt var fram er bæjarstjórnin
þar staðfesti vilja sinn í málinu.
Í framhaldinu var málið borið
undir yf irvöld í Grímsnes- og
Grafningshreppi og Bláskógabyggð
þar sem Gamli Þingvallavegurinn liggur einnig um lönd þeirra
sveitar félaga. „Að langstærstum
hluta er leiðin á landi Mosfellsbæjar; sker svo norðurhorn Grímsnesog Grafningshrepps við Klofningstjörn á stuttum kafla en fer þá yfir
í Bláskógabyggð, í Vilborgarkeldu
nálægt núverandi Þingvallavegi við
Torfdalslæk,“ segir Uggi Ævarsson,
minjavörður Suðurlands, í samantekt um málið.
Fram kemur í minnisblaði Tómasar að seint á 19. öld hafi verið
lagður vegur yfir endilanga Mosfellsheiði, frá Geithálsi við Suðurlandsveg og austur að Almannagjá.
Vegurinn hafi verið geysimikið
mannvirki á sinni tíð; upphlaðinn
á köflum með vatnsræsum, brúm og
vel hlöðnum vörðum. Hann sé vel
varðveittur hestvagnavegur.
„Hann markaði tímamót í sam-

Eftir að önnur
þjóðbraut var lögð
yfir norðanverða heiðina til
Þingvalla um 1930 var þessi
leið aflögð að mestu og hlaut
hún þá nafnið Gamli Þingvallavegurinn.
Tómas G. Gíslason,
umhverfisstjóri Mosfellsbæjar

Horft austur Gamla Þingvallaveginn. MYND/UMHVERFISSTJÓRI MOSFELLSBÆJAR

Gamli Þingvallavegurinn var upphlaðinn á
köflum með vatnsræsum,
brúm og vel hlöðnum
vörðum.

Gamli Þingvallavegurinn er 15 til 20 kílómetrar.

göngusögu heiðarinnar og við
hann var einnig hlaðið sæluhús úr
tilhöggnu grágrýti. Eftir að önnur
þjóðbraut var lögð yfir norðanverða
heiðina til Þingvalla um 1930 var
þessi leið aflögð að mestu og hlaut
hún þá nafnið Gamli Þingvallavegurinn,“ rekur Tómas umhverfisstjóri.
Nú liggur fyrir að afla þurfi upplýsinga um minjarnar og síðan fá
ráðgefandi álit Fornminjanefndar
áður en málið er kynnt almenningi
og á endanum lagt fyrir mennta- og
menningarmálaráðherra til endanlegrar ákvörðunar um friðlýsingu
eður ei. gar@frettabladid.is

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu
nefndarinnar um bana slysið við
Álf hellu í Hafnar firði í maí 2017.
Sá sem lést hafði verið sviptur
öku réttindum ævi langt. Fimmtán dögum fyrir slysið hafði hann
fengið skráð á sig þungt bif hjól.
Þrjár orsakir eru taldar vera fyrir
slysinu. Öku maður pallbíls beygði
fyrir hjólið, öku maður bif hjólsins
ók allt of hratt og öku maður bifhjólsins var réttinda laus. – smj

Carles Puigdemont fær að bjóða sig fram. NORDICPHOTOS/GETTY

*MXYPuXMPSK
TVzXIMRVuO  
… og passar með öllu

www.ms.is

Réttarhöldin yfir þeim tólf Katalónum sem ekki eru í útlegð héldu
áfram í gær. Líkt og útlagarnir eru
tólfmenningarnir sakaðir um uppreisn, uppreisnaráróður og aðra
glæpi í tengslum við sjálfstæðisatkvæðagreiðslu haustsins 2017.
Xavier Trias, borgarstjóri Barcelona frá 2011 til 2015, mætti í
skýrslutöku í gær og sagðist ekki
hafa orðið var við að nokkur kjósandi hefði beitt of beldi á kjördag
eða í kosningabaráttunni, líkt og
sækjendur hafa haldið fram. – þea

+PLÚS

Hvalaskoðunarbáturinn Rósin þeyttist um Sundin á hraðri siglingu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Allt að gerast
Fáir sem vettlingi geta valdið sitja auðum höndum í
geislum vorsólarinnar á höfuðborgarsvæðinu þessa
dagana. Ljósmyndari Fréttablaðsins fór um grundir.

Það var æðisgengið stuð á Víkings-Cheerios-mótinu á sunnudag.

Á Álftanesi var fólk í vorverkum með útsýni til Reykjavíkur.

Æðarfuglapar undi hag sínum vel á Álftanesi.

Þau vinna sig ekki sjálf, sumarverkin í garðinum.

WWW.BILALAND.IS

Yfirfarnir bílar
á góðu verði
Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

Rnr. 430346

Renault Megane GT
Nýskr. 12/17, ekinn 20 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000 kr.

Rnr. 145624

VW Golf Variant Comfortline
Nýskr. 05/17, ekinn 97 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.390.000 kr.

Subaru XV Lux
Nýskr. 04/18, ekinn 24 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.890.000 kr.

Dacia Logan
Nýskr. 01/18, ekinn 11 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 2.390.000 kr.

Rnr. 145785

Rnr. 145790

Rnr. 145776

Toyota Yaris Active
Nýskr. 01/16, ekinn 69 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 1.890.000 kr.

Ford Focus Titanium
Nýskr. 05/18, ekinn 3 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.490.000 kr.

Rnr. 121693

Subaru Forester Lux
Nýskr. 01/19, ekinn 2 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 5.990.000 kr.

Rnr. 145729

Honda CRV Executive

Nýskr. 07/16, ekinn 32 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000 kr.

Rnr. 145815

Nissan X-Trail Tekna 4wd
Nýskr. 08/18, ekinn 15 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 6.490.000 kr.

Rnr. 145788

Suzuki Vitara GL
Nýskr. 09/16, ekinn 38 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.290.000 kr.

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.

Valdir bílar á einstöku tilboðsverði.
Fyrstur kemur - fyrstur fær!

AFSLÁTTUR

700.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 145567

600.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 391541

800.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 430265

400.000 KR.

ENNEMM / SÍA /

NM93825

TILBOÐSBÍLAR

Rnr. 121675

AFSLÁTTUR
Rnr. 145749

600 .000 KR.

Rnr. 110005

BMW X3 Xdrive 20d
Nýskr. 02/16, ekinn 85 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 5.690.000 kr.

Renault Megane Zen
Nýskr. 06/18, ekinn 25 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 2.990.000 kr.

NISSAN Qashqai Acenta 4wd
Nýskr. 06/17, ekinn 76 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 3.390.000 kr.

Peugeot 508 Active
Nýskr. 04/16, ekinn 86 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 2.790.000 kr.

Hyundai Tucson Comfort 4wd
Nýskr. 03/17, ekinn 116 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 3.590.000 kr.

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

65.009 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

31.338 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

33.928 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

31.338 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

39.108 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

4.990.000 kr.

2.390.000 kr.

www.bilaland.is
www bilaland is
www.facebook.com/bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 alla virka daga
og laugardaga frá kl. 12–16

2.590.000 kr.

2.390.000 kr.

2.990.000 kr.

Ástandsskoðun

Allt að 80% lán

Ný vetrardekk

Fjármögnun á staðnum

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
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SKOÐUN

Raddir vorsins

Þ R I ÐJ U DAG U R

Halldór

Á
Kjartan Hreinn
Njálsson
kjartanh@frettabladid.is

Hvatirnar
sem knýja
okkur til að
beita
vopninu eru
knúnar
áfram af
neyslu,
græðgi og
yfirlæti
gagnvart því
ríkulega lífi
sem þrífst á
þessari litlu
plánetu.

haustmánuðum árið 1962 gaf bandaríska vísinda- og náttúruverndarkonan Rachel Carson
út stórvirkið Silent Spring, eða Raddir vorsins
þagna. Þetta einstaka og innblásna verk var
afrakstur þrotlausra og ítarlegra rannsókna
Carson á breiðvirkum skordýraeitrum, hörmulegum
áhrifum þeirra á vistkerfi og blekkingarleik efnaframleiðenda um skaðlega eiginleika þeirra. Titill bókarinnar
er vísun í þann dapra heim sem blasir við með áframhaldandi eyðingu og útrýmingu vistkerfa og dýrategunda. Heim þar sem vorfuglarnir og söngur þeirra er á
brott; heim þar sem vistkerfin eru fátækari.
Raddir vorsins þagna var neisti sem tendraði hugsjónabál á seinni hluta síðustu aldar, þar sem sjónum
var beint að þeirri staðreynd að náttúran er berskjölduð
fyrir áhrifum og gjörðum mannanna. Tilurð bókarinnar,
efnistök og áhrif ættu að gera Raddir vorsins þagna að
skyldulesningu í öllum skólum.
Núna þegar 57 ár eru frá útgáfu bókarinnar höfum
við fengið fullkomið fylgirit hennar. Milliríkjanefnd um
leiðir til að viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika og
vistkerfum (IPBES) birti í gær samantekt á niðurstöðum
umfangsmestu úttektar sem gerð hefur verið á áhrifum
mannsins á náttúru Jarðar.
Á öllum landsvæðum plánetunnar – frá regnskógum
Suður-Afríku og hitabeltisgresjum Afríku til sífrerasvæða
norðurhvelsins og akra Suðuraustur-Asíu – ógna gjörðir
mannanna líffræðilegum fjölbreytileika. Nefndin telur
að ein milljón tegunda dýra og plantna sé í hættu á að
deyja út. „Stöndugleiki vistkerfa sem við reiðum okkur á
er að hrörna hraðar en nokkru sinni fyrr,“ sagði Sir Robert
Watson, formaður IPBES, í fréttatilkynningu. „Um allan
heim erum við að eyða sjálfum grunni hagkerfa okkar,
lífsviðurværis okkar, fæðuöryggi okkar, heilsu okkar og
lífsgæðum.“
Vopnin sem maðurinn beitir í þessu stríði sínu gegn
náttúrunni eru land- og sjávarnýting, landbúnaður og
hvers kyns notkun lífvera, auk losunar gróðurhúsalofttegunda og mengunar. En hvatirnar sem knýja okkur til
að beita vopninu eru knúnar áfram af neyslu, græðgi og
yfirlæti gagnvart því ríkulega lífi sem þrífst á þessari litlu
plánetu. Þetta eru kenndir sem fela í sér það hörmulega,
og mjög svo mannlega, viðhorf að við séum ofar náttúrunni sett.
Þessar hvatir eru nákvæmlega þær sömu og Rachel Carson skrifaði um í Raddir vorsins þagna árið 1962. Ekkert
hefur breyst, nema það að við erum nú að tala um hrun
hnattrænna vistkerfa, en ekki staðbundinna.
Rétt eins og sláandi niðurstöður milliríkjanefndar
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar hafa kallað
á tafarlausar aðgerðir til að stemma stigu við losun
gróðurhúsalofttegunda og breytingum á veðrakerfum
plánetunnar, þá krefjast niðurstöður IPBES þess að
eitthvað sé gert. Til þess þurfum við ábyrgar og djarfar
ákvarðanir af hálfu þeirra sem við höfum kosið til að
vernda hagsmuni okkar. Kjörnir fulltrúar bera ábyrgð,
rétt og eins og almenningur. Það er okkar ábyrgð – það
er okkar byrði – að taka þessar erfiðu en nauðsynlegu
ákvarðanir og fylgja þeim eftir.

Varmadælur &
loftkæling
• Kyndir húsið á veturna
og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir
• Fjarstýring fylgir
• Virkar niður í -30°C
Verð frá aðeins
kr. 145.000 m.vsk
Midea KMB-E09
Max 3,4 kW
Wi¿ búnaður
fylgir með
öllum
varmadælum
meðan birgðir
endast

2,65 kW við -7° úti og
20° inni hita (COP 2,85)
f. íbúð ca 40m2.

Umhver¿svænn
kælimiðill
Uppsetningaaðilar og umboðsmenn um allt land

Frá degi til dags
Stasi-liði stígur fram
Rithöfundurinn Hermann
Stefánsson upplýsir í viðtali í
menningarkafla blaðsins í dag
að hann hafi skrifað upp Klaustursupptökurnar. Það gerði hann
sér þó ekki til ánægju heldur
vinnur hann sem verktaki í
fjarvinnslu hjá Alþingi. Þessir
verktakar hafa það hlutverk að
skrifa upp ræður sem fluttar eru
í þingsal þannig að Hermann
ætti að vera ýmsu vanur. Hann
rifjar upp að Sigmundur Davíð
hafi líkt þeim sem hefði verið
settur í þetta hlutverk við hvern
annan ritara hjá Stasi. Hermann
tekur því ekki illa og segist hafa
verið kallaður verri nöfnum.
Hann sé þar að auki lítið fyrir
skjall. Hér er augljóslega verið
að fjalla um líf annarra en Sigmundar Davíðs.
Selurinn Gunnar
Hin meintu selahljóð sem heyrast á upptökunum af Klaustri
urðu uppspretta ýmissa misgáfulegra kenninga. Stóll að
hreyfast, reiðhjól að bremsa eða
eitthvert annað umhverfishljóð
að utan. Hermann er hins vegar
búinn að leysa gátuna. Ef hlustað sé lengi á upptökurnar megi
heyra í ansi mörgum selum.
Skýringin sé einfaldlega sú að
Gunnar Bragi Sveinsson reki
stundum upp raddlausan hlátur
sem minnt geti á sel. Það er
hæfileiki sem mun án efa nýtast
honum í framtíðinni, hvort sem
hún verður í pólitík eða ekki.
sighvatur@frettabladid.is

Óbærilegt
hjónaband

H
Jón Steindór
Valdimarsson
þingmaður
Viðreisnar

Af hverju
þurfa að líða
minnst tvö ár
frá samvistarslitum hjóna
vegna ósamlyndis áður
en hægt er að
krefjast
lögskilnaðar?

jónaband er lögbundið og formlega staðfest
samkomulag tveggja einstaklinga um að
verja lífinu saman með þeim réttindum og
skyldum sem því fylgja. Hjónaband getur af mörgum
ástæðum orðið óbærilegt fyrir annan eða báða sem til
þess stofnuðu, t.d. vegna ofbeldis eða sundurlyndis.
Dæmin sanna að oft er hægara sagt en gert að losna úr
hjónabandi sem einkennist af andlegu og líkamlegu
ofbeldi.
Oft lýkur ofbeldi, líkamlegu en þó aðallega andlegu, ekki við það að fólk slíti sambúð. Sá sem ofbeldinu hefur beitt heldur því áfram með þeim aðferðum
sem tiltækar eru, svo sem með þrætum um forræði
og umgengni við börn, baráttu gegn lögskilnaði og
töfum á fjárhagslegum skiptum. Þannig er ofbeldinu
og tökum geranda á lífi þolandans haldið áfram um
árabil.
Það er undarlegt að hjúskaparbrot er mun greiðfærari skilnaðarástæða en ofbeldi. Hvernig má það vera
að löggjöfin sé þannig úr garði gerð að hún neyði fólk
til þess að vera mörg ár að losna úr sambandi sem það
vill ekki lengur? Af hverju þurfa að líða minnst tvö ár
frá samvistarslitum hjóna vegna ósamlyndis áður en
hægt er að krefjast lögskilnaðar?
Hjónaband er samkomulag og því verður að vera
hægt að rifta með lögformlegum hætti á skemmri
tíma en núgildandi lög leyfa. Engan á að neyða til þess
að vera í lagalegum tengslum við maka sem hann
vill losna úr tengslum við jafn lengi og núverandi
hjúskaparlög krefjast. Þessu verður að breyta og þess
vegna verður lagt fram frumvarp á næstu dögum sem
felur í sér að réttur hjóna til að krefjast lögskilnaðar
verði rýmkaður. Ekki skipti lengur máli hvort annað
eða bæði óski eftir lögskilnaði og um leið verði tímamörk til kröfu um lögskilnað í kjölfar samvistarslita
vegna ósamlyndis stytt úr tveimur árum í eitt.
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Takk fyrir!
Valgerður
Rúnarsdóttir
sérfræðilæknir
hjá SÁÁ

T

akk fyrir að styðja okkur
hjá SÁÁ til þess að taka á
móti einstaklingum og fjölskyldum, sem leita aðstoðar okkar
vegna vanda af áfengi og öðrum
vímuefnum.
Með ykkar aðstoð getum við veitt
30% meiri þjónustu en ríkið greiðir
fyrir með samningum Sjúkratrygginga Íslands.

Hjá SÁÁ bjóðast margs konar
inngrip allt frá viðtölum, kynningum og meðferð í göngudeildum, í inniliggjandi meðferð við
fíknsjúkdómi til mislangs tíma.
Úrræðin eru einstaklingsmiðuð og
meðferðarlínur eru sérhæfðar eftir
aldri, kyni og mismunandi neyslu.
Sjúkrahúsvist á Vogi er meðal annars með lyfjameðferðum, afeitrun,
skimunum smitsjúkdóma og meðferða þeirra, upphaf sálfélagslegrar
meðferðar og einstaklingsbundin
áætlun um næsta skref. Allt frá
skaðaminnkun í markvissa bataáætlun.
Á Vog vilja miklu fleiri koma en
við ráðum við að sinna. Því miður
er það svo. Það eru þung skref að
taka ákvörðun um að biðja um
inniliggjandi meðferð við fíkn-

sjúkdómi. Það er alltaf aðdragandi
að því, endurteknar tilraunir á
eigin spýtur og með öðru fagfólki
eins og heimilislækni, sálfræðingi,
félagsráðgjafa og fleirum. Sjúkrahúsið Vogur er f jársvelt heilbrigðisstofnun, sem ætti þó að fá
svigrúm til miklu meiri af kasta.
Þörfin er til staðar. Eftirspurnin er
til staðar. Það er ungt fólk sem hefur
væntingar og skyldur sem biður um
aðstoð, það þarf að sinna því. Vaxandi hópur eldri einstaklinga hefur
knýjandi þörf fyrir aðstoð.
Í nútíma velferðarþjónustu er
mikið talað um að mæta fólki þar
sem það er, virða ákvörðunarrétt
einstaklinga og vinna að valdef lingu hvers og eins. Þetta eru allt
eðlilegar kröfur og leiðandi í samskiptum í heilbrigðiskerfinu í dag,

Sjúkrahúsið Vogur er fjársvelt heilbrigðisstofnun,
sem ætti þó að fá svigrúm til
miklu meiri afkasta. Þörfin
er til staðar. Eftirspurnin er
til staðar.

hvort sem um er að ræða skaðaminnkun eða meðferð til lækninga.
Svo er einnig hjá SÁÁ.
Er mismunun einstaklinga eftir
því hvert val þeirra er?
Þegar einstaklingur hefur tekið

ákvörðun um að hætta neyslu
áfengis eða annarra vímuefna og
þarf til þess aðstoð, þá er slæmt að
valið standi honum ekki opið. Það
þurfa að vera opnar dyr, tækifæri til
inngripa og meðferðar, þar sem einstaklingurinn tekur ábyrgð á sjúkdómi og bata við honum.
Ef ekki kæmi til stuðningur
ykkar við SÁÁ, væri þjónusta
okkar umtalsvert minni þrátt fyrir
augljósa þörf fyrir það sem gert er
í dag. Helst af öllu vildum við geta
gert betur, sinnt f leirum og sinnt
þeim fyrr, útrýmt biðlista á Vog og
aukið til muna meðferð og möguleika í göngudeildum.
Á meðan stuðningurinn er til
staðar, höldum við áfram að gera
okkar besta fyrir fólk með fíknsjúkdóm og fjölskyldur þeirra.

Brúarskóli stækkaður?
Kolbrún
Baldursdóttir
sálfræðingur
og borgarfulltrúi Flokks
fólksins

Á

dagskrá borgarstjórnar í
dag er tillaga Flokks fólksins
þess efnis að byggt verði við
Brúar skóla til þess að hann geti
stækkað og tekið við f leiri nemendum. Staðsetning Brúarskóla í
Vesturhlíð er afar hentug m.a. vegna
þess að hún er ótengd íbúðarhverfi
og verslunum. Mikil friðsæld er í
hverfinu, gott næði til að vinna með
börnin en samt stutt í allar áttir.
Mikilvægt er að skólinn verði til
framtíðar á þeim stað sem hann er.
Í dag eru 24 börn í skólanum en lagt
er til að skólinn verði stækkaður til
að geta að minnsta kosti bætt við
6-8 nemendum. Núna eru 19 börn
á biðlista.
Brúarskóli er einn sinnar tegundar. Börn sem eiga við djúpstæðan
hegðunarvanda að stríða sem rekja
má til ólíkra orsaka og raskana

stunda þar nám. Skólinn er tímabundið úrræði og er markmiðið að
börnin fari aftur í heimaskólann.
Meðallengd skólavistar er 15-18
mánuðir. Brúarskóli sinnir f leiri
hlutverkum og eitt þeirra er ráðgjafarhlutverk við aðra skóla. Sérhæft ráðgjafarteymi fer á vettvang
í skóla sé þess óskað. Í Brúarskóla
eru 2 þátttökubekkir í tengslum
við skólann, annar í Húsaskóla og
hinn í Ingunnarskóla og eru samtals 10 börn í þessum bekkjum.
Brúarskóli sinnir auk þess kennslu á
Stuðlum og BUGL. Skólinn er rekinn
af Reykjavíkurborg með stuðning
úr Jöfnunarsjóði.

Ráðþrota foreldrar
Borgarfulltrúi Flokks fólksins
þekkir til mála þar sem foreldrar
og kennarar eru ráðþrota. Ýmislegt hefur kannski verið reynt til að
barninu geti liðið vel í skólakerfinu
sem er í mörgum tilfellum vanbúið
til að mæta öllum þörfum barna.
Enda þótt skólastefna Reykjavíkurborgar kallist „skóli án aðgreiningar“ vantar mikið af þeirri þjónustu í
almenna skóla sem þarf til að sinna
börnum með ákveðnar sérþarfir.
Sum börn passa heldur ekki í þær

Aðalfundur
Sérskólar í Reykjavík hafa
orðið út undan, eru jafnvel
einhvers konar afgangsstærðir og hafa þar af
leiðandi ekki fengið næga
athygli borgaryfirvalda.
sérdeildir sem reknar eru í skólunum.
Sérskólar í Reykjavík hafa orðið
út undan, eru jafnvel einhvers
konar afgangsstærðir og hafa þar af
leiðandi ekki fengið næga athygli
borgaryfirvalda. Sérskóli eins og
Klettaskóli er einnig yfirfullur. Lagt
hefur verið til af Flokki fólksins að
stækka úrræði eins og Klettaskóla
en sú tillaga var felld. Í ljósi þeirrar
staðreyndar að Brúarskóli annar
ekki eftirspurn er orðið tímabært
að stækka skólann til að hægt verði
að fjölga börnum upp í alla vega
30 nemendur. Skóla- og frístundaráð er hvatt til að vinna þétt með
starfsfólkinu hvað varðar framtíðarskipulag skólans.

Aðalfundur Félags kvikmyndagerðarmanna
verður haldinn laugardaginn 25. maí kl. 16.00
í Slippnum – Hótel Marina við Mýrargötu.
Aðalfundurinn fer fram samkvæmt lögum félagsins.
Dagskrá:
• Skýrsla stjórnar
• Endurskoðaðir reikningar félagsins
• Lagabreytingar ef einhverjar eru
• Kosning stjórnar
• Ákvörðun um fast félagsgjald
• Kosning endurskoðanda
• Önnur mál
Óskað er eftir framboðum í stjórn félagsins.
Vinsamlega sendið póst með framboðum á netfangið
formaður@ﬁlmmakers.is ef þið haﬁð áhuga á að
taka virkan þátt í starfsemi félagsins.

FORD TRANSIT
CUSTOM
– Betri en nokkru sinni!
Ford Transit Custom er þekktur fyrir
einstakan búnað, endingu og hagkvæmni.
Með nýrri kynslóð bætir Ford enn í og gerir
Transit Custom enn betri. Hinn nýi Ford
Transit Custom er ríkulega búinn m.a.
olíumiðstöð með tímastilli, upphitanlegri
framrúðu, aksturstölvu, Easy fuel
eldsneytisáfyllingu, upphitanlegu
ökumannssæti, spólvörn, ESP
stöðuleikakerﬁ, brekkuaðstoð og
14 geymsluhólfum í innréttingu.

Ford Transit Custom fékk 5 stjörnur
í árekstrarprófun Euro NCAP.

Verð frá:

4.090.000

MEÐ
KR.
M.VSK.
VSK.

3.298.387 KR. ÁN VSK.
EINNIG FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Ford tekur þig lengra!
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Transit Custom

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

ford.is
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Hæstánægður með silfrið en
finn að ég get gert mun betur
Júlían J.K. Jóhannsson segir blendnar tilfinningar bærast í brjósti sér eftir að hafa hreppt silfurverðlaun
á Evrópumeistaramótinu í kraftlyftingum um nýliðna helgi. Fyrst og fremst er Júlían hæstánægður með
árangurinn en að sama skapi sé ákveðið svekkelsi því að hann hafi fundið að hann gæti gert enn betur.
KRAFTLYFTINGAR Evrópumeistaramótið í kraftlyftingum fór fram
í Plzen í Tékklandi um helgina.
Þar náði Júlían J.K. Jóhannsson
þeim frábæra árangri að hreppa
silfurverðlaun í þungavigtarflokki.
Júlían segir að markmið hans fyrir
mótið hafi verið að enda á meðal
þriggja efstu og komast á pall. Það
tókst og gott betur en hann kveðst
hins vegar hefðu getað gert enn
betur ef undirbúningur hans hefði
verið með betra móti en raun bar
vitni. Júlían lyfti alls 1.085 kílóum
í keppni dagsins en var aðeins frá
sínum besta árangri sem er 1.115
kíló. Það var Rússinn Maksim Prokhorov sem varð Evrópumeistari.
„Ég er yfir mig ánægður með
að hafa hreppt silfurverðlaun á
svona sterku móti og ég er stoltur
af þessum árangri. Tölulega séð eru
lyfturnar líka mjög góðar og ég er að
bæta mig í bekkpressu svo dæmi sé
tekið. Það er flestallt jákvætt sem ég
get tekið frá þessu móti. Þegar litið
er til æfingauppkeyrslunnar sem
var ekki eins og best verður á kosið
þá er þetta bara mjög góð frammistaða,“ segir Júlían um árangurinn
í Tékklandi.
„Ég tognaði bæði í brjósti og baki
í upphafi ársins og það varð til þess
að ég gat ekki keppt á Reykjavíkurleikunum í febrúar og á þeim tímapunkti var tvísýnt um að ég gæti
tekið þátt í Evrópumeistaramótinu.
Þessi meiðsli höfðu þó nokkur áhrif
á undirbúninginn og ég fann fyrir
eymslum í brjósti í lyftunum um
helgina en bakið hélt hins vegar.
Ég gerði allt sem í mínu valdi stóð
til að ná þessu móti og leitaði til að
mynda aðstoðar heilara,“ segir þessi
öflugi kappi enn fremur um undirbúning sinn fyrir mótið.
„Þegar litið er til þess að mér finnist ég geta gert enn betur og varð
þrátt fyrir það í öðru sæti þá er ég
bara mjög sáttur og þetta gefur góð
fyrirheit fyrir árið. Það er vissulega lúxusvandamál að telja sig
að einhverju leyti svekktan með
jafn góðan árangur á eins sterku
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Nýjast
Pepsi-deild karla

Víkingur - FH

1-1

1-0 Nikolaj Andreas Hansen (40.), 1-1
Halldór Orri Björnsson (71.). Rautt spjald
Brandur Hendriksson Olsen (FH) (44.).

Efri
Fylkir
KR
ÍA
Breiðablik
FH
KA

Neðri
Víkingur
Stjarnan
Valur
HK
Grindavík
ÍBV

4
4
4
4
4
3

Enska úrvalsdeildin

Man. City - Leicester

1-0

1-0 Vincent Kompany (70.).
Manchester City komst á topp deildarinnar
með þessum sigri en liðið hefur 95 stig á
toppnum. Manchester City hefur eins stigs
forskot á Liverpool fyrir lokaumferðina.

Olís-deild karla
Úrslitakeppni

Selfoss - Valur

29-26

Selfoss: Elvar Örn Jónsson 6, Hergeir Grímsson 5, Haukur Þrastarson 4, Árni Steinn
Steinþórsson 4, Guðni Ingvarsson 3, Nökkvi
Dan Elliðason 3, Atli Ævar Ingólfsson 2,
Alexander Már Egan 1, Pawel Kiepulski 1.
Valur: Anton Rúnarsson 8, Ýmir Örn Gíslason 7, Róbert Aron Hostert 4, Ásgeir Snær
Vignisson 2, Sveinn Aron Sveinsson 2, Orri
Freyr Gíslason 1, Vignir Stefánsson 1, Arnór
Snær Óskarsson 1.

Júlían J.K. Jóhannsson er hér lengst til vinstri á verðlaunapallinum í Tékklandi um helgina. MYND/AUÐUNN JÓNSSON

Ég er yfir mig
ánægður með að
hafa hreppt silfurverðlaun á
svona sterku móti og ég er
mjög stoltur af þessum
árangri. Meiðsli höfðu þó
nokkur áhrif á undirbúnginn og svo frammistöðuna.
móti og ég náði. Mér finnst ég geta
endurmetið þau markmið sem ég
setti mér fyrir árið og sett slána enn
hærra. Næsta stóra verkefni hjá mér
er heimsmeistaramótið sem haldið
verður í Dúbaí í nóvember. Ég tvíbætti heimsmet á síðasta heimsmeistaramóti og ég stefni á að gera
enn betur,“ segir Júlían um framhaldið hjá sér.
„Nú þarf ég að greina það hvað ég

gerði vel og hvað aflaga fór á mótinu
um helgina. Sem dæmi þá held ég að
ég geti staðið mig enn betur með því
að huga betur að andlega hlutanum
og leitað kannski til íþróttasálfræðings í þeim efnum. Líkamlega hliðin
er á góðum stað en ég þarf að sinna
andlegu hliðinni betur. Þá er það að
mínu mati hnébeygjan sem skilur á
milli þess að ég hreppti ekki gullverðlaunin þessu móti. Ég þarf að
einbeita mér að því að bæta tæknileg atriði í hnébeygjunni til þess
að komast á pall á heimsmeistaramótinu,“ segir hann um komandi
verkefni.
Júlían bætti heimsmetið í réttstöðulyftu með því að lyfta 405
kílóum á heimsmeistaramótinu
í Halmstad í nóvember síðastliðnum. Þegar upp var staðið varð
hann í fjórða sæti en eins og áður

segir stefnir hann að því að bæta
um betur og komast á pall á sterkasta mótinu sem haldið er ár hvert
í kraftlyftingum. Á síðasta heimsmeistaramóti var Júlían 20 kílóum
frá því að næla sér í bronsverðlaun
og koma sér á pall. Hann telur það
vel raunhæft að bæta sig svo mikið
að hann endi með verðlaunapening
af einhverri sort um hálsinn í Dúbaí.
„Meiðslin eru nú að baki og mér
finnst ég á vera á þeim stað að það
sé rúm fyrir töluverða bætingu. Ef
mér tekst að ná upp fullum krafti
í æfingatörninni næstu mánuði,
tæknilega hliðin á hnébeygjunni
lagast og hugarfarið verður rétt, þá
mun ég komast á pall í Dúbaí. Það
væri frábær tilfinning og ég mun
leggja hart að mér til þess að það
takist,“ segir Júlían um draum sinn.
hjorvaro@frettabladid.is

Selfoss er þar af leiðandi komið í 3-0 og
hefur því tryggt sér farseðilinn í úrslitaviðureign úrslitakeppninnar. Þar mun Selfoss
annað hvort mæta Haukum eða ÍBV. Staðan
í einvígi þeirra liða er 2-1 fyrir Hauka.

Liverpool þarf
kraftaverk
FÓTBOLTI Liverpool fær Barcelona í
heimsókn í seinni leik liðanna í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í
knattspyrnu karla á Anfield í kvöld.
Katalónarnir unnu fyrri leik
liðanna 3-0 og eru því komnir með
annan fótinn í úrslitaleikinn. Lionel
Messi skoraði tvö marka Barcelona í
þeim leik og Luis Suárez það þriðja.
Til að bæta gráu ofan á svart verða
Roberto Firmino og Mohamed Salah
ekki með í þessum leik en Firmino er
meiddur og Salah glímir við afleiðingar höfuðhöggs. Þá er Virgil van
Dijk einnig tæpur vegna meiðsla. – hó

KILLING EVE
SUNNUDAGA

ÞÚ ÁTT SKILIÐ

SKEMMTILEGT
SJÓNVARP Í MAÍ

ATVINNUMENNIRNIR
OKKAR
SUNNUDAGA

NÆTURGESTIR
MÁNUDAGA

Tryggðu þér áskrift
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GENTLEMAN JACK
HEFST 22. MAÍ

FLÓRÍDAFANGINN
HEFST 19. MAÍ

CHERNOBYL
HEFST 7. MAÍ

THE RED LINE
HEFST 29. MAÍ

GAME OF THRONES
MÁNUDAGA

BLÍÐA OG BLÆR
SUNNUDAGA

BRITAIN'S GOT TALENT
MIÐVIKUDAGA

HEIMILISTÆKI · ÞVOTTAVÉLAR · KÆLISKÁPAR · UPPÞVOTTAVÉLAR
SJÓNVÖRP · HLJÓMTÆKI OG SVO MARGT FLEIRA!

BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18 og laugardaga 11 – 16
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TÍMAMÓT

Merkisatburðir
1981 Framhaldsþátturinn Dallas
hefur göngu sína í íslenska sjónvarpinu.
1982 Söngleikurinn Litla hryllingsbúðin er frumsýndur í New
York.
1986 Hornsteinn er lagður að
húsi Seðlabankans, við hátíðlega
athöfn á 25 ára afmæli bankans.
1989 Hljómsveitin Riva sigrar í Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva með laginu Rock Me. Framlag Íslands,
Það sem enginn sér, fékk ekkert stig.
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Skrifað undir sáttmála um stríðslok
Nasistastjórn Þjóðverja ritaði undir
skilyrðislausa uppgjöf í seinni heimsstyrjöldinni fyrir hönd landsins
þennan mánaðardag árið 1945. Þar
með lauk stríði sem staðið hafði yfir
í Evrópu í hátt í sex ár. Frakkar voru
fyrstir með fréttirnar enda átti undirskriftin sér stað í borginni í Reims í
norðausturhluta Frakklands snemma
morguns.
Fyrir hönd nasista skrifaði hershöfð-

inginn Gustav Jodl undir uppgjöfina
og fulltrúar Rússa, Frakka og bandamanna rituðu undir staðfestingu á
henni. Daginn eftir var haldið upp á
þennan viðburð víða um heim. Winston Churchill, forsætisráðherra Breta,
Jósef Stalín, leiðtogi Sovétríkjanna,
og Harry S. Truman, forseti Bandaríkjanna, tilkynntu allir þrír samtímis
opinberlega um uppgjöf Þjóðverja í
höfuðborgum landanna þriggja.

1994 Ermarsundsgöngin milli Englands og Frakklands eru
opnuð.
1994 Mannréttindasáttmáli Evrópu er lögtekinn á Íslandi.
2010 Hreiðar Már Sigurðsson og Magnús Guðmundsson,
fyrrverandi háttsettir starfsmenn KB banka, eru handteknir eftir skýrslutöku hjá sérstökum saksóknara.

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

Halldór Jóhann
Guðmundsson
bankastarfsmaður,
Haðalandi 10,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðný Berndsen
lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
föstudaginn 26. apríl. Útför hennar
fer fram frá Grafarvogskirkju
mánudaginn 13. maí klukkan 13.00.
Margrét Viðarsdóttir
Erla Viðarsdóttir
Kristinn Pedersen
Sólveig Viðarsdóttir
Logi Már Einarsson
Sigrún Viðarsdóttir
Elín Viðarsdóttir
Sigurður B. Viðarsson
Brynja Geirsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ólöf Vilhelmína
Ásgeirsdóttir
frá Húsavík,
er látin.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
föstudaginn 10. maí kl. 13.00.
Ásgeir Rúnar Helgason
Helga Lára Haraldsdóttir
Valdimar Helgason
Helena Margrét Jóhannsdóttir
Sigríður Björk Þormar
Hugi og Muni Ásgeirssynir
Helgi Már, Sigríður Ólöf og Jóhann Daði Valdimarsbörn
Sigurður Hrannar og Tómas Atli Björnssynir
og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri

Stefán Friðbjarnarson
fyrrum bæjarstjóri og blaðamaður,
Gullsmára 11, Kópavogi,
lést á líknardeild Landspítalans
fimmtudaginn 2. maí. Útförin fer fram
frá Digraneskirkju mánudaginn 20. maí
klukkan 13.00.
Sigmundur Stefánsson
Kjartan Stefánsson
Sigríður Stefánsdóttir

lést á LSH 1. maí og verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju
8. maí kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Barnauppeldissjóð Thorvaldsensfélagsins, sími: 551-3509.
Lára Margrét Gísladóttir
Guðmundur Ó. Halldórsson
Irena Galaszewska
Guðlaug Á. Halldórsdóttir
Þórarinn S. Halldórsson
Fatmata Bintu Cole
Halldór A. Halldórsson
Helga M. Reykdal
Gísli Á. Halldórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

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

Hjörleifur Guðbjörn
Bergsteinsson
vélfræðingur,
Reykjavíkurvegi 52a, Hafnarfirði,
lést á Hjúkrunarheimilinu Sólvangi þann 1. maí sl.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á Alzheimersamtökin.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
föstudaginn 10. maí nk. kl. 13.00.
Hafdís Maggý Magnúsdóttir
Herdís Hjörleifsdóttir
Magnús Hjörleifsson
Anna Sigríður Alfreðsdóttir
Bergsteinn Hjörleifsson
Helga Kristín Bragadóttir
Hjörleifur Hjörleifsson
Laufey Ingibjörg Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsa Jóna Theódórsdóttir

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

lést föstudaginn 3. maí á
hjúkrunarheimilinu Grund.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Krókeyrarnöf 24, Akureyri,

Hjalti Garðar Lúðvíksson
Theódór Lúðvíksson
Sigríður Einarsdóttir Laxness
Halldór E. Laxness
Margrét E. Laxness
Einar E. Laxness
og fjölskyldur.

Valur Baldvinsson
er látinn.
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju
þriðjudaginn 14. maí kl 13.30.
Okkar innilegustu þakkir til Nickolas Cariglia, stúlknanna í
Heimahlynningu og starfsfólksins á lyflækningadeild SAk
fyrir alúðleg störf og hlýhug.
Bernharð Valsson
Elva María Káradóttir
Hilmir Valsson
Gunnhildur Magnúsdóttir
Vala Valsdóttir
Jóhann Grímsson
Breki og Starri Bernharðssynir
Hugi, Selma, Hrund, Harpa og Hrafn Hilmisbörn.

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

Edvard van der Linden
(Eddý)
Steinahlíð 3b, Akureyri,
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 2. maí.
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju
föstudaginn 10. maí kl. 13.30. Sérstakar þakkir til
starfsfólks lyflækningadeildar SAK fyrir hlýja og góða
umönnun.
Herdís Guðrún van der Linden
Ómar Þór Edvardsson
Bára Einarsdóttir
Arnar Chr. Edvardsson
María Rán Pálsdóttir
Jón Örvar Edvardsson
Lind Hrafnsdóttir
Pálmar G. Edvardsson
Sólveig Jóna Geirsdóttir
afa- og langafabörn.

Ástkær eiginkona mín,
móðir og stjúpmóðir okkar,

Ingveldur Geirsdóttir
lést á krabbameinsdeild
Landspítalans föstudaginn 26. apríl.
Útför hennar fer fram í Grafarvogskirkju
þriðjudaginn 14. maí kl. 13.00. Blóm og
kransar eru vinsamlegast afþakkaðir.
Kristinn Þór Sigurjónsson
Ásgeir Skarphéðinn Andrason
Sigurjón Þór Kristinsson
Kristín Þórunn Kristinsdóttir
Gerður Freyja Kristinsdóttir

Elísabet Kristinsdóttir
Guðrún Sigurðardóttir

Ellen Árnadóttir
Gunnar Svavarsson
Lára Sveinsdóttir
barnabörn og langafabörn.

Elsku pabbi okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,
systir, frænka og vinkona,

Valdimar Sigfús Helgason

Ástríður K. Kristjánsdóttir

Grjótaseli 15, Reykjavík,

frá Ytri-Reistará,
Tröllagili 10, Akureyri,

lést á heimili sínu sunnudaginn
14. apríl. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju miðvikudaginn
8. maí. kl. 13.00.
Sigrún Steina Valdimarsdóttir Walter Schmitz
Kristín Helga Valdimarsdóttir Magnús Magnússon
Kolbrún Ásdís Valdimarsdóttir
Hörður Valdimarsson
Gunnar Grétar Valdimarsson
Ingibjörg Sigurðardóttir
Erna Valdimarsdóttir
Þórður Geirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 29. apríl.
Útför hennar fer fram frá Möðruvallakirkju
í Hörgárdal laugardaginn 11. maí kl. 14.00. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Heimahlynningu Akureyrar.
Sunneva Dögg Ragnarsdóttir
Bragi Austfjörð
Lovísa Buhl Kristjánsdóttir
Björn Einarsson
Magnús Kristjánsson
Hans Pétur Kristjánsson
Hólmfríður Kristjánsdóttir
Eggert Birgisson
fjölskyldur og vinkonur
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KYNNINGARBLAÐ

Heilsa

30% afsláttur

í hádeginu alla virka daga

María hefur alltaf verið ástríðukokkur. Á sumrin leitar hún að innblæstri í matargerðinni á Spáni, þaðan sem föðurætt hennar er.

Einfaldir og sumarlegir
alls konar flottir réttir
Osushi
Tryggvagötu

María Gomez hefur haldið úti matarblogginu paz.is í tvö ár. Hún er ástríðukokkur og kýs að elda einfaldan en góðan fjölskyldumat. María sækir innblástur til Spánar þangað sem hún á ættir að rekja en hér er sumarþema. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛
Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

M

aría gefur lesendum léttar
og sumarlegar uppskriftir
sem hún segir að séu mjög
góðar og auðvelt að útbúa. María
flutti til Íslands þegar hún var
fimm ára en hefur alla tíð verið
með annan fótinn á Spáni þar
sem föðurfjölskyldan býr. „Ég á
stóra fjölskyldu á Spáni sem ég er
í miklum og góðum samskiptum
við. Föðurfjölskyldan býr nálægt
Granada í Andalúsíu og þangað fer
ég oft,“ segir María en hún er með
stóra fjölskyldu, eiginmann og
fjögur börn, eina nítján ára og þrjú
á leikskólaaldri. Þar sem hún er
með ung börn finnst henni best að
elda einfaldan mat sem lítið þarf
að hafa fyrir. „Bloggið mitt hentar
einmitt fjölskyldufólki,“ segir hún.
María segir að hún detti oft í
Spánargírinn með uppskriftirnar
sínar á sumrin. „Bloggið mitt heitir
eftir spænskri ömmu minni og
föðursystur. Mér finnst gaman að
setja inn eitt og annað um hefðir
og venjur á Spáni. Sérstaða mín
liggur svolítið í Spánartengingunni,“ segir hún. „Mér hefur alltaf
þótt mjög gaman að elda mat en
er kannski minna fyrir að baka
kökur. Líklegast vegna þess að ég
er bæði fljótfær og óþolinmóð. Hér
áður fyrr keypti ég mikið af kokkabókum þegar ég var í útlöndum
og lá svo uppi í rúmi og las þær.
Mér finnst gaman að leika mér í
eldhúsinu og prófa nýja rétti. Ég er
þó fyrst og fremst áhugakokkur,“
segir María og hér eru spennandi
uppskriftir frá henni.

Fiskréttur með
skinkumyrju og
sveppum
Sveppir og skinkumyrja … tilvalið
að gera úr því góðan fiskrétt sem er
mjög einfaldur og smakkast vel.

Í réttinn þarf
1 miðlungsstórt glas hýðishrísgrjón, stutt (eða þau hrísgrjón
sem þið viljið nota) á móti 2
glösum af vatni til suðu
700 g ýsa eða þorskur
100 g sveppir
1 box af skinkumyrju
1 stór dós kotasæla (500 g)
Rifinn ostur
Papríkuduft
Salt og pipar
Byrjið á að sjóða grjónin eftir leiðbeiningum (munið að salta þau)
og hitið ofninn í 200°C. Skerið
fiskinn í sneiðar, þversum eftir
flakinu, og leggið á eldhúspappír

Eggaldinfranskar. Þær eru hollar og
frábærlega góðar, segir María.

Öðruvísi vorrúllur að hætti Maríu. Þessar eru ótrúlega flottur og skemmtilegur eftirréttur í sushi-partíi.

Granóla-skálar með
grískri jógúrt og
ferskum ávöxtum

María á fjögur börn og segist
heillast af einfaldri matargerð.

til að ná sem mestum raka úr
honum. Skerið sveppina í þunnar
sneiðar. Þegar grjónin eru til
eru þau sett í botninn á eldfasta
mótinu. Næst er svo fiskinum
raðað í eina röð ofan á og saltað
og piprað. Svo er skinkumyrjunni
smurt á, jafnt yfir allan fiskinn.
Raðið svo sveppunum jafnt ofan
á allt. Smyrjið næst kotasælunni
jafnt yfir allt saman. Að lokum er
rifnum osti stráð yfir og paprikudufti sáldrað létt yfir.
Bakið við 200°C hita í 35 mínútur.
Þennan rétt er best að bera fram
með fersku salati og hvítlauksbrauði. Best er að leyfa honum að
standa í 10 mínútur, meðan mesti
rakinn og hitinn er að rjúka úr
honum.
Meðan rétturinn er sjóðandi
heitur myndast eins og vatnskennd sósa í botninn en alls ekki
skilja hana eftir. Dreitlið sósunni
yfir fiskinn því þar er mesta
bragðið í réttinum. Sósan verður
svo þykkari eftir því sem rétturinn
kólnar.

og setjið út í pottinn. Setjið agave
og salt út í og látið sjóða í eins og
20 mínútur eða þar til grjónin
eru orðin mjúk og allur vökvi
gufaður upp. Setjið til hliðar og
kælið. Mýkið svo hrísgrjónablöðin
eftir leiðbeiningum á pakkanum.
Passið að láta þau bara rétt blotna
til að mýkjast, annars klístrast
þau. Niðurskornir ávextir eru
settir eins og á ⅓ neðst á blöðin og
grjónin svo ofan á. Brettið neðsta
partinn yfir og hliðarnar inn að
miðju eins og þegar maður gerir
burrito. Rúllið síðan upp þar til
rúllan lokast alveg.
Bræðið þvínæst súkkulaði og
rjóma ásamt salti í potti og setjið
í skál. Raðið rúllunum fallega á
disk og berið strax fram með heitri
súkkulaðisósu til að dýfa í.

Frábær fiskréttur fyrir alla fjölskylduna.

Eggaldinfranskar
með parmesan og
tómatbasilsósu
Þessar geggjuðu stökku parmesan
eggaldinfranskar með tómatbasilsósu er erfitt að standast. Ekki
skemmir fyrir að krakkar elska
þær líka en þær eru mun hollari
kostur en djúpsteiktar franskar.
1 eggaldin
3 egg
1 bolli, fínt rifinn parmesan-ostur
(rífið sjálf með smáu rifjárni, ekki
kaupa þennan í dollunni)
¾ bolli Panko-brauðrasp (ekki
sama og Paxo-rasp, passið það!)
Hveiti
Salt
Pipar
Skerið eggaldin í lengjur sem eru í
laginu eins og franskar, ekki taka
hýðið af. Takið lengjurnar í sundur
og setjið á borð eða bretti og saltið
þannig að fari á allar lengjurnar.
Setjið 3 egg í skál og saltið ögn.
Setjið hveiti í aðra skál og Panko
og parmesan-ost í þriðju skálina
(blandið því vel saman). Nú hefst
gamanið. Byrjið á að setja hverja
lengju í hveiti, svo egg og síðast í
parmesan/Panko-blönduna.
Raðið hverri frönsku fyrir sig á
grind (helst ekki setja á ofnplötu
með bökunarpappír). Ég set ofngrind ofan á ofnskúffu og baka þær
þannig. Það er allt í góðu að raða
þeim þétt saman. Bakist svo á 210220°C blæstri í 11-15 mínútur eða
þar til þær verða gullinbrúnar.

Tómatbasilsósa
2 hvítlauksrif
Ólífuolía
Rauðar chiliflögur (örfáar en má
sleppa)
½ bolli eplaedik
½ bolli púðursykur
1 tsk. Worchestershiresósa
1-2 dósir maukaðir tómatar
2 msk. tómatpúrrusalt, eftir
smekk

5-8 blöð fersk basilíka
Setjið olíu á botninn í potti og
hitið. Takið hvítlaukinn úr hýðinu
og berjið á hann með sleif eða
hníf til að hann opnist. Setjið rifin
í olíuna, en steikið ekki, heldur
meira sjóðið þau í olíunni, sem
þarf að vera við vægan hita.
Setjið næst chiliflögur, eplaedik,
Worchestershiresósu og púðursykur ofan í. Að lokum er tómatpúrru,
dósatómötum og basilíku bætt út
í og látið sjóða við vægan hita í 30
mínútur. Hrærið reglulega í svo
ekki brenni við botninn.

Vorrúllur með ávöxtum,
kókosgrjónum og
súkkulaðisósu
Hér má sko alveg segja að sé um
skemmtilega öðruvísi eftirrétt að
ræða, sem ég myndi klárlega hafa
með í sushi-partí. Hann er ekki
bara ofboðslega góður heldur líka
svo ótrúlega einfaldur og fagur.
Þetta er svo skemmtilega öðruvísi
að ég lofa að þið munuð slá í gegn
ef þið bjóðið upp á þessi dýrlegheit.
1 dós kókosmjólk
1 pakki af hrísgrjónablöðum
½ fyllt dós utan af kókosmjólkinni af hvítum ósoðnum grjónum
1 msk. sæta (ég notaði agavesíróp)
Klípa af salti
1 box af jarðarberjum
3 kíví
1 þroskað mangó
1 box brómber eða bláber eða
bæði

Súkkulaðisósa
100 g suðusúkkulaði
½ dl rjómi
Klípa af grófu salti
Byrjið á að setja eina dós af kókosmjólk í pott. Setjið svo hrísgrjón í
tóma dósina þannig hún sé hálffull

Þessar dásamlega fallegu granólaskálar eru ekki bara góðar heldur
líka svo fallegar að maður tímir
varla að borða þær. Þær eru rosa
sniðugar við alls kyns tilefni, eins
og í mömmuklúbbinn, brönsinn,
eða ef koma á ástinni á óvart sem
dæmi.
Það skemmtilegasta við þetta
er að þetta lítur út fyrir að vera
mikil vinna en er svo ferlega létt
að enginn mun fatta það. Allt í
allt tekur þetta kannski um 20
mínútur.

Í granóla-skálarnar þarf
1 pakki af góðu granóla með
ykkar uppáhaldsbragði, gott með
súkkulaði
6 msk. bráðið íslenskt smjör
3 msk. gott gæðahunang
1 tsk. gróft salt

Fylling og skraut
Ferskir ávextir eins og bláber,
jarðarber og vínber eða bara
ykkar uppáhald
Grísk jógúrt, hrein eða að eigin
vali
Nokkrir 70% súkkulaðibitar
Val – ætileg blóm, til dæmis fjólur
Hunang
Hitið ofninn á 180 C° blástur.
Setjið granólað í matvinnsluvél
eða blandara og malið örlítið en
ekki alveg að mylsnu. Bræðið
smjör og setjið út í ásamt hunangi
og salti. Maukið saman þar til
granólað verður svona límkennt.
Setjið þá í form að eigin vali, þessi
skammtur passar t.d. í stórt hringlaga form eða 6-8 lítil, og þjappið
vel. Setjið í ofninn í 10 mínútur og
leyfið svo að kólna í smástund (ég
setti smástund í frysti).
Takið þá botninn eða skálarnar
úr forminu og fyllið með grískri
jógúrt og skreytið með ávöxtum.
Notið hugmyndaflugið og njótið
í botn að skreyta því það er svo
skemmtilegt. Neytið strax því
annars kemur raki í botninn og
hann verður blautur, ekki láta líða
meira en 20 mínútur allavega. Gott
er að setja smá hunang eða döðlusíróp yfir í lokin.

Bílar
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Sá söluhæsti í sparifötin
Söluhæsta einstaka bílgerð heims er Toyota Corolla og er hún nú komin af 12. kynslóð. Verður í
boði í þremur ólíkum útfærslum sem þó fá allar nýjan undirvagn. Allar gerðir bílsins eru fríðar. ➛10

STUÐ Í ÚTILEGUNNI
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
UM

Pipar\TBWA • SÍA • 191429

Áreiðanlegir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir ýmsarr
gerðir af ferðatækjum, s.s. hjólhýsi, fellihýsi o.fl.
Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframleiðanda.

Ráðgjafar Olís og Rekstrarlands veita allar nánari
upplýsingar í síma 515 1100 eða pontun@olis.is.
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100.000 Volvo
XC40 á rúmu ári

E

ftirspurnin eftir XC40-bíl
Volvo hefur frá upphafi verið
svo mikil að Volvo hefur
engan veginn haft við að framleiða
bílinn. Frá kynningu hans í lok árs
2017 hafa selst yfir 100.000 eintök
af bílnum. Fátt var því annað að
gera en framleiða hann á fleiri
stöðum en í verksmiðju Volvo í
Gent í Belgíu, sem hingað til hefur
verið eini framleiðslustaður hans.
Núna er hafin framleiðsla á XC40 í
verksmiðju Geely í Luqiao, suður af
Sjanghaí í Kína. Með því er hægt að
anna eftirspurn eftir bílnum í Asíu
og ef til vill víðar.

Frá kynningu hans
í lok árs 2017 hafa
selst yfir 100.000 eintök
af bílnum.

Volvo XC40-bíllinn er smíðaður
á undirvagni sem fleiri bílar í eigu
Geely standa á, bílar sem ekki
eingöngu eru með Geely-merkið á
húddinu, heldur einnig Lync & Co
og Polestar-bílar. Til stendur hjá
Geely að bæta við jepplingi með
coupe-lagi sem einnig fær þennan
undirvagn. Þessi aðferðafræði
tryggir lægra verð þessara bíla,
minni þróunartíma og auðveldari
og samræmdari framleiðslu.

Geometry-tilraunabíll.

Geely kynnir
rafbílamerkið
Geometry

Svona gæti Ford Puma orðið í endanlegri mynd.

Ford Puma endurfædd
sem smár jepplingur
Mun sitja á milli
EcoSport og
Kuga í stærð,
fær mild-hybrid
kerfi og kemur í
enda ársins.

M

argir kannast eflaust við
litla bílinn Ford Puma
sem Ford framleiddi á
árunum 1997 til 2002. Nú ætlar
Ford að endurvekja Puma-nafnið
og setja það á smávaxinn jeppling sem koma mun á markað í lok
þessa árs. Þessi jepplingur verður
á milli EcoSport og Kuga í stærð og
á hann að keppa í sölu við bíla eins
og Nissan Juke, Peugeot 2008 og
Renault Captur. Ford Puma mun
sitja á sama undirvagni og er undir

Með mild-hybrid kerfi
Í Ford Puma verður 48 volta mildhybrid kerfi sem bæði eykur afl

bílsins og minnkar eyðslu hans.
Þetta kerfi mun brátt einnig sjást
í Fiesta- og Focus-bílum Ford. Hin
þekkta og góða 1,0 lítra EcoBoostbensínvél tengist síðan þessu kerfi
og saman skapa þau 153 hestöfl
og 240 Nm tog. Þó að þessi Ford
Puma bætist við bílaflóru Ford
ætlar fyrirtækið ekki að hætta
framleiðslu EcoSport-bílsins þó svo
að hann sé mjög nálægt honum í
stærð, en EcoSport verður ódýrari
bíll en Puma.

Volkswagen kynnir I.D. Roomzz
rafmagnsbíl í Sjanghaí í vikunni

K

ínverski bílaframleiðandinn
Geely, sem á Volvo og Lotus,
kynnti fyrir skömmu nýtt
bílamerki sem aðeins mun framleiða rafmagnsbíla og fær það
heitið Geometry. Bílum Geometry
verður aðallega beint að Kínamarkaði, en hægt verður að kaupa
bíla til annarra landa með því að
panta þá gegnum pöntunarkerfi
Geometry á netinu. Fyrirtækið
ætlar að framleiða 10 mismunandi
gerðir rafmagnsbíla til ársins
2025. Nú þegar eru komnar 26.000
pantanir í fyrsta bíl Geometry
og það ekki bara í Kína, heldur
um allan heim. Þessi fyrsti bíll
Geometry mun í langdrægustu
útfærslu komast 500 kílómetra á
fullri hleðslu.
Stefnan hjá Geometry er að
verða einn af 10 stærstu bílaframleiðendum heims, hvorki meira né
minna. Geely keypti fyrir skömmu
50% hlut í Smart-bílaframleiðandanum frá Daimler í Þýskalandi
og verður framleiðsla Smart-bíla
flutt til Kína. Geely ætlar að fjárfesta fyrir 36.500 milljarða króna
í rafbílum á næstu 5 til 10 árum og
er helmingur fjárfestingarinnar
ætlaður fyrir rafmagnsbíla selda í
Kína. Geely náði 20% vexti í bílasölu á síðasta ári, en á ekki von á
sams konar vexti í ár sökum minni
bílasölu í Kína í ár en í fyrra.

Ford Fiesta. Í útliti mun Ford Puma
líkjast töluvert nýjum Ford Kuga og
ljósin á bílnum mjög svipuð útlits.
Bíllinn á að verða talsvert hár frá
vegi og því að einhverju leyti fær
um að glíma við ófærð. Skottrýmið
verður óvenju mikið fyrir þennan
flokk bíla, eða 456 lítrar, og er það
46 lítrum meira en í Peugeot 2008.

V
Bentley Bentayga.

Bentley hugleiðir stærri jeppa en
Bentayga enda sala lúxusjeppa góð

S

vo virðist sem mjólkurkýr
flestra bílaframleiðenda sé í
formi jeppa og jepplinga og
eiga hefðbundnir fólksbílar undir
högg að sækja fyrir vikið. Svo
rammt kveður að þessu að breski
lúxusbílaframleiðandinn Bentley
býst við því að næsti nýi bíll fyrirtækisins verði enn stærri jeppi en
Bentayga-jeppinn sem selst nú
einkar vel. Auðvitað hafa bílaframleiðendur afrakstur smíði sinnar
mikið í huga við slíkar ákvarðanir

og fyrir vikið fjölgar nú jeppum,
ekki síst lúxusjeppum, sem aldrei
fyrr. Ef af smíði slíks risajeppa yrði
væri honum helst beint að bílamörkuðum í Asíu og Bandaríkjunum þar sem virðist vera óseðjandi
eftirspurn eftir dýrum og stórum
jeppum. Því dýrari og stærri, því
betra. Vafalaust mun Bentley vopna
stærri jeppa en Bentayga með enn
öflugri vél, en í Bentayga-jeppanum
er 600 hestafla og tólf strokka vél
með 6,0 lítra sprengirými.

olkswagen ætlar að kynna
glænýjan rafmagnsbíl á
bílasýningunni í Sjanghaí,
sem opnuð verður í vikunni.
Bíllinn tilheyrir svokallaðri I.D.röð rafmagnsbíla Volkswagen og
hefur fengið nafnið I.D. Roomzz
og er nafnið skírskotun í það
mikla rými sem er í bílnum. Svo
langur er þessi bíll að hann er
með þrjár sætaraðir. Það er engin
tilviljun að Volkswagen velji að
kynna þennan bíl í Kína, en þar
í landi er stærsti markaðurinn
fyrir umhverfisvæna bíla í heiminum.
Bíllinn er stærri en I.D. Cross
rafmagnsbíllinn sem Volkswagen sýndi fyrst almenningi á
bílasýningunni í Los Angeles árið
2017. Mikill sveigjanleiki er varðandi sætaskipan aftur í þessum
nýja I.D. Roomzz bíl og hægt að
breyta bílnum í hálfgerða setustofu. Bíllinn er með rafmótora
á báðum öxlum og því fjórhjóladrifinn og af l þeirra er samtals
302 hestöf l. Það gerir þennan
stóra bíl snöggan og tekur ekki
nema 6,6 sekúndur að ná 100 km
hraða. Hámarkshraði bílsins er
takmarkaður við 180 km.

I.D. Roomzz bíllinn
er stærri en I.D.
Cross rafmagnsbíllinn
sem Volkswagen sýndi
fyrst almenningi á
bílasýningunni í Los
Angeles árið 2017.

ENNEMM / SÍA /

Um er að ræða takmarkaðan fjölda Nissan TEKNA,
sem eru hlaðnir lúxusbúnaði, á verði ACENTA.

NISSAN QASHQAI

NISSAN X-TRAIL

TEKNA, 2WD, SJÁLFSKIPTUR, BENSÍN

TEKNA, 4WD, 7 SÆTA, SJÁLFSKIPTUR, DÍSIL

VERÐ FRÁ: 4.950.000 KR.

VERÐ FRÁ: 7.190.000 KR.

TILBOÐSVERÐ:

TILBOÐSVERÐ:

4.250.000 kr.
Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

6.490.000 kr.
Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

NM92711

BJÓÐUM NOKKRA SÉRÚTBÚNA X-TRAIL
OG QASHQAI MEÐ 700.000 KR. AFSLÆTTI

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Frábær fyrsti fjórðungur
Fyrsti rafmagnaði sendibíllinn frá Volkswagen, e- Crafter, er á leiðinni til
landsins. Spenna hefur myndast fyrir nýja e-Crafter og nýjum e-Caddy.
Fyrsta teikning af jeppanum.

Rafmagnsjeppi
frá Ford með
600 km drægi

F

ord ætlar í enda þessa árs að
kynna til leiks nýjan jeppa
sem eingöngu verður knúinn
rafmagni og drægi hans á að slá
flestu við. Ford segir að hann muni
komast 600 km á fullri hleðslu
og með því slær hann rækilega
við Jaguar I-Pace, Audi E-Tron og
það sem meira er, Tesla Model X
jeppanum. Ford segir að mælingar
á drægi bílsins séu samkvæmt
nýja WLTP-kvarðanum og samkvæmt því má treysta á þetta
drægi. Bíllinn á að verða með
einstaka aksturseiginleika og
minna á Mustang-sportbíl Ford
að því leytinu, en einnig munu
ákveðnir útlitsþættir bílsins
minna á Mustang. Til að minna nú
sem mest á Mustang-bílinn mun
jeppinn fá nafnið Mach 1. Hann
verður framleiddur í Mexíkó. Þessi
bíll verður aðeins einn af alls 16
rafmagnsbílum sem Ford ætlar að
kynna til ársins 2022.

Þegar litið er á
sölutölur hér á landi
í aprílmánuði eru
Volkswagen atvinnubílar í efsta sæti í sölu
sendibíla með ríflega
28% markaðshlutdeild.

V

olkswagen atvinnubílar
hafa verið að sækja í sig
veðrið síðustu misseri og
eru efstir í sölu meðal sendibíla
í aprílmánuði. Fram undan eru
miklar nýjungar og eins og hjá
Volkswagen-fólksbílum er veðjað
á rafmagnsbílana. Volkswagensamsteypan hefur gefið út að á
næstu árum muni rafmagnsbílum
fjölga gríðarlega og í fólksbílunum
er verið að hefja kynningu á nýrri
ID-rafbílalínu Volkswagen.

Ríflega fjórðungs hlutdeild
Þegar litið er á sölutölur hér á
landi í aprílmánuði eru Volkswagen-atvinnubílar í efsta sæti
í sölu sendibíla með ríflega 28%
markaðshlutdeild. Hjá Volkswagen eru það sendibílarnir
Crafter og Transporter sem eru
söluhæstir í mánuðinum en
fyrsti rafmagnaði sendibíllinn,
e-Crafter, er á leiðinni til landsins. Spenna hefur myndast fyrir
þessum nýja e-Crafter enda
Volkswagen þekkt fyrir afburðatækni í rafmagnsbílum. e-Crafter
er þar engin undantekning en
hann viðheldur meðal annars
hefðbundnu flutningsrými sem
er allt að 10,7 m3 ásamt 1.861 mm
hæð í flutningsrýminu sem þakka

Volkswagen Caddy.

má fyrirferðarlitlu rafhlöðustjórnkerfi og liþíum-jóna-rafhlöðu sem
komið er fyrir á undirvagninum.
e-Crafter býður einnig upp á
þann sveigjanleika sem viðskiptavinir þekkja og veitir góðan grunn
fyrir hvers kyns breytingar eða
umbætur sem þeir kjósa að gera.

Caddy trónir á toppnum
Næsta nýjung hjá Volkswagen
atvinnubílum verður e-Caddy
sem kemur til Íslands á næstu
mánuðum og með haustinu kemur
rafmagnaður e-Transporter.
Þegar litið er á árið í heild sinni
eru Volkswagen-atvinnubílar

Lægra lántökugjald
við bílakaup í maí
Einstaklingar fá 50% afslátt af lántökugjöldum við bílaármögnun hjá Landsbankanum í maí. Kynntu þér ölbreyttar
leiðir við bílaármögnun á landsbankinn.is/bilalan.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

með rétt rúmlega 20% markaðshlutdeild sendibifreiða en næsta
merki fylgir á eftir með rúm 18%.
Hjá Volkswagen trónir þar Caddy
á toppnum sem hefur síðustu ár
verið einn af vinsælustu sendibílum landsins. Nýlega komu aftur
til landsins metanknúnir Caddysendibílar sem hafa verið afar
vinsælir og eftirspurnin mikil en
90% af nýskráðum metanknúnum
bílum árið 2019 eru frá Volkswagen; hvort tveggja fólksbílar og
sendibílar.

F R U M S Ý N I N G

NÝR

PEUGEOT PARTNER
- LÁTTU GÆÐIN VINNA MEÐ ÞÉR!

TVÆR LENGDIR: L1 OG L2
ÖFLUGAR VÉLAR 100 EÐA 130 HESTÖFL
BEINSKIPTUR EÐA 8 ÞREPA SJÁLFSKIPTUR
HLEÐSLURÝMI: 3,3 M³ TIL 3,9 M³
i-COCKPIT ÖKUMANNSRÝMI
2JA EÐA 3JA SÆTA
VERÐ FRÁ 2.492.000 KR. ÁN VSK.

PEUGEOT Á ÍSLANDI | BRIMBORG frumsýnir nýjan Peugeot Partner sendibíl. Það segir margt um gæði Peugeot sendibíla að Peugeot Partner hefur í 20 ár verið einn mest keypti sendibíll
Evrópu. Hann hefur staðist kröfur fagmanna og er fyrirmynd í sínum flokki. Nýr Peugeot Partner byggir á reynslunni og er nú á nýjum undirvagni sem ættaður er frá fólksbílalínu Peugeot sem
hefur heillað heimsbyggðina með framúrskarandi aksturseiginleikum og styrk. Peugeot Partner vann á dögunum Sendibíll ársins 2019 – INTERNATIONAL
A
VAN OF THE YEAR 2019 sem segir
allt um gæðin.

KOMDU OG KEYRÐU SENDIBÍL ÁRSINS PEUGEOT PARTNER!
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

peugeotisland.is
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Bjarni Benediktsson er framkvæmdastjóri Víkurvagna en fyrirtækið hefur þjónað landsmönnum í rúmlega þrjá áratugi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hér má sjá sænska vörulyftu frá gæðamerki

Kynning

Traustur samstarfsaðili Ó
í rúmlega þrjá áratugi
Víkurvagnar eru leiðandi hér á landi í framleiðslu á dráttarbeislum, kerrum og
vögnum auk þess að flytja inn vörulyftur fyrir ýmsar gerðir bíla.

hætt er að segja að landsmenn geti stólað á frábærar
vörur, þjónustu og varahluti hjá Víkurvögnum enda var
fyrirtækið stofnað fyrir rúmum
þremur áratugum. Víkurvagnar
eru leiðandi hér á landi í framleiðslu á dráttarbeislum, kerrum
og vögnum auk þess að flytja
inn vörulyftur og starfa reynslumiklir starfsmenn hjá fyrirtækinu
að sögn Bjarna Benediktssonar,
framkvæmdastjóra Víkurvagna.
„Nú eru margir t.d. að íhuga kaup
á kerru fyrir sumarið og þá skiptir
miklu máli að huga að framboði
varahluta og viðgerðarþjónustu.

Þ R I ÐJ U DAG U R

7. MAÍ 2019
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Víkurvagnar
bjóða upp
á vélavagna
í mörgum
stærðum frá
Ifor Williams.

Starfsmaður Víkurvagna sérsmíðar hér kerru fyrir viðskiptavin.

Farangursboxin vinsælu frá ítalska framleiðandanum Fabbri.

slíkt sem stundum þarf að huga
að.“

Reynslan mikilvæg
Mikil reynsla hefur safnast upp
hjá starfsmönnum fyrirtækisins
undanfarna áratugi sem viðskiptavinir finna svo sannarlega
fyrir. „Við höfum selt dráttarbeisli,
vörulyftur og kerrur í langan
tíma og þekkjum þessar vörur og
merkin út og inn. Það skiptir miklu
máli fyrir viðskiptavini okkar að
finna að starfsmenn séu hoknir af
reynslu. Þegar kemur t.d. að því
að smíða kerrur erum við sérfræðingar í öllu ferli enda smíðum
við kerrur frá grunni.“

Vinsæl dráttarbeisli

nu Zepro.

Víkurvagnar selja varahluti í allar
tegundir kerra og við höfum upp á
að bjóða gott verkstæði til að viðhalda öllum tegundum kerra. Við
erum því eina fyrirtækið hérlendis
sem selur kerrur og býður upp á
fullkomna varahlutaþjónustu í
tengslum við þær
Ef kerra er t.d. keypt hjá Víkurvögnum er hægt að koma til okkar
eftir fimm ár til að kaupa eitt ljós,“
segir Bjarni. „Það sama verður ekki
sagt um aðra söluaðila á kerrum
hérlendis. Einnig má benda á að
við bjóðum upp á hjólabúnað fyrir
þá sem eru sjálfir að smíða kerrur.
Víkurvagnar sjá um viðgerðir á
öllum kerrum, bæði reglubundið
viðhald en einnig breytingar og

Dráttarbeisli njóta sífellt meiri
vinsælda hér á landi, ekki síst með
mikilli fjölgun hjól- og fellihýsa
auk þess sem hjólreiðafólki fjölgar
jafnt og þétt en það tekur hjólin
gjarna með í sumarfríið eða í lengri
ferðir út fyrir bæjarmörkin. „Hjólreiðafólk getur sett festingar ofan
á dráttarkúlurnar og þannig tekið
hjólin með hvert á land sem er. Það
eykur eðlilega notagildi hjólanna
talsvert enda hjólreiðafólk algeng
sjón í sveitum landsins yfir sumartímann.“
Víkurvagnar eru langelsta
fyrirtækið hér á landi sem selur
dráttarbeisli og þjónustar þau.
„Sú þekking sem hefur byggst
upp innanhúss er því afar verðmæt og viðskiptavinir njóta þess.
Við flytjum inn dráttarbeisli frá
tveimur virtum evrópskum framleiðendum, Westfalia og Steinhof.
Rafsettin fyrir beislin erum við að
taka frá Ryder í Bretlandi, Jaeger í
Þýskalandi og ECS í Hollandi. Við
smíðum einnig talsvert af beislum
sjálfir, t.d. undir ameríska bíla, en
einnig höfum við smíðað mikið
af prófílbeislum undir jeppa og
sendiferðabíla. Því getum við nán-

Dráttarbeisli sem hægt er að taka af, frá Westfalia.

Sú þekking sem
hefur byggst upp
innanhúss er því afar
verðmæt og viðskiptavinir njóta þess.
ast alltaf leyst beislismálin með því
að smíða þau, því ef við eigum það
ekki á lager er það smíðað undir
viðkomandi bíl. Við eigum mikið
af mótum fyrir beislin þannig að
oft erum við búnir að smíða beislin
áður en bíllinn kemur til okkar.“

Spara tíma og fyrirhöfn
Víkurvagnar eru umboðsaðilar
fyrir Zepro vörulyftur en þær eru
sænskar og hluti af HIAB samsteypunni. „Þessar lyftur spara
bæði tíma og fyrirhöfn. Hingað
til höfum við helst þjónustað
sendiferðabíla eins og MB Sprinter,
Renault Master, Ford Transit
en einnig aðra bíla. Við bjóðum
upp á skemmtilegar lyftur með
lyftublaði sem hægt er að leggja
saman, sem þýðir að hægt er að
ganga um aðrar afturdyrnar óháð
lyftunni. Þessar lyftur setjum við
undir og þjónustum að sjálfsögðu
alla leið. Víkurvagnar bjóða auk
þess upp á mjög góða varahlutaþjónustu fyrir allar Zepro lyftur,
bæði nýjar og gamlar. Við bjóðum
upp á mjög hátt þjónustustig þar
sem við getum útvegað nánast alla
varahluti á sólarhring sem skiptir
afar miklu máli fyrir upptekna viðskiptavini okkar.“
Bjarni hvetur sem flesta til að
kíkja í heimsókn að Hyrjarhöfða
8 í Reykjavík og kynna sér gott
vöruúrval og afbragðs viðmót
reynslumikilla starfsmanna.
Nánari upplýsingar má finna á
www.vikurvagnar.is.

Hjólagrindur frá Fabbrion sem
passa vel fyrir 2-3 reiðhjól.

Hér má sjá fast dráttarbeisli frá Steinhof.
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Árekstrarprófun á Range Rover Evoque.

Evoque fékk hæstu öryggiseinkunn

N

ý kynslóð Range Rover
Evoque hefur farið í gegnum
hinar ströngu öryggisprófanir Euro NCAP og svifið þaðan út
með hæstu einkunn fyrir öryggi
og náttúrulega 5 stjörnur. Bæði
reyndust þau öryggiskerfi sem
koma í veg fyrir árekstra og óhöpp
standast allar kröfur og árekstrarniðurstöður komu líka frábærlega
út frá öllum hliðum. Euro NCAP
sagði eftir mælingarnar á Evoque
að gaman væri að sjá að hann færi

vel fram úr þeim öryggiskröfum
sem nú væri miðað við, hann stæðist allar þær öryggiskröfur sem
miðað yrði við árið 2022. Sömu
sögu er ekki að segja af nýjum
Citroën C5 Aircross sem prófaður
var á sama tíma af Euro NCAP.
Hann hlaut aðeins 4 stjörnur og
er því talsverður eftirbátur Range
Rover Evoque í öryggismálum.
Þar fer kannski einn munurinn
á lúxusbílum og hefðbundnum
bílum sem kosta mun minna?

Mika Häkkinen er ekki af baki dottinn.

Mika Häkkinen
snýr til baka í Suzuka
Sala RAM-pallbíla jókst um 15 prósent milli ára.

RAM fram úr GM í pallbílasölu

F

iat Chrysler hefur lengi haft
það í augsýn að taka fram úr
General Motors í sölu pallbíla
og það tókst nú loksins á fyrsta
fjórðungi þessa árs. Ford-pallbíllinn með F-150 pallbílinn sem aðalsöluvöru Ford trónir hins vegar á
toppnum. Í fyrra seldi GM 585.000

Chevrolet Silverado pallbíla á
meðan Fiat Chrysler seldi 536.980
RAM bíla. Á nýliðnum fyrsta
ársfjórðungi þessa árs seldust
hins vegar 120.026 RAM-bílar en
114.313 Silverado-bílar. Sala RAM
jókst um 15% á milli ára en sala
Silverado minnkaði um 16%.

Mika Häkkinen
ætlar að setjast
aftur undir stýri
á hinni frægu
Suzuka-keppnisbraut

T

vöfaldi heimsmeistarinn í
Formúlu 1, Mika Häkkinen,
ætlar að setjast aftur undir
stýri í þolaksturskeppni sem haldin verður á hinni frægu Suzukabraut í Japan. Þolaksturinn mun
taka 10 klukkustundir og þar mun
Häkkinen aka McLaren 720S GT3
bíl, en keppnin mun fara fram í
ágúst í sumar. Þar verður hann
einn þriggja ökumanna bílsins, en
hinir tveir verða Super Formula

meistarinn Hiroaki Ishiura og
Formúlu 3 ökumaðurinn Katsuaki
Kubota, en báðir eru þeir japanskir. Af Mika Häkkinen er það
helst að frétta að hann er orðinn
fimmtugur og hefur raðað niður
börnum og á nú hvorki meira né
minna en fimm. Häkkinen vann
Formúlu 1 árin 1998 og 1999. Hann
hefur áður keppt í þolakstri, enda
keppti hann í DTM-mótaröðinni í
þrjú ár eftir formúluárin sín.

Búnaður fyrir je
eppann og ferðalagið.

www.arctictrucks.is
EXPLORE WITHOUT LIMITS

Toyota Mark X verður kvaddur eftir 52 ára sögu.

Arftaki Corona
og Cressida kveður

Kíktu á vöruúrvalið!

T
®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Arctic Trucks
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

oyota hefur tilkynnt um
endalok bílsins Mark X sem
áður bar nöfnin Corona og
síðar Cressida. Þessi nöfn eru
Íslendingum að góðu kunn en
þessir bílar voru seldir hér á landi
á árum áður. Toyota Mark X hefur
verið framleiddur í Japan og það
helst til sölu á heimamarkaði.
Heildarframleiðslan á Mark X
frá upphafi er 4,67 milljónir bíla.
Framleiðsla Corona-bílsins hófst
árið 1967 og því er verið að
kveðja bíl sem á 52 ára sögu í

farsælli framleiðslusögu Toyota.
Næsta kynslóð bílsins kom svo
árið 1977 og þá breytti Toyota
nafninu í Cressida og hélt hann
því nafni til ársins 1992. Eins og
svo oft vill verða ætlar Toyota að
kveðja Mark X bílinn með því að
framleiða af honum „Final Edition“-útfærslu. Hún verður öll hin
veglegasta og fær til dæmis rauða
og svarta innréttingu þar sem
leður og Alcantara-áklæði verður
í aðalhlutverki og bíllinn mun
standa á 18 tommu álfelgum.
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Umhverfismildir bílar rúm
16% sölunnar hjá BL í apríl

Kia Habaniro.

Bílaleigur landsins hafa dregið úr kaupum á nýjum bílum á árinu í takt við al- Kia Habaniro
menna þróun á markaðnum í heild. Nemur fækkun nýskráninga bílaleigubíla á pöllunum
31,4% það sem af er árinu, en heildarsamdrátturinn við lok apríl nemur 37,8%. í New York

Í

apríl voru alls 1.335 fólks- og
sendibílar nýskráðir hér á landi,
rúmum 32% færri en í sama
mánuði 2018. Af heildarfjöldanum
voru 398 frá BL eða rétt tæp 30%
sem var markaðshlutdeild fyrirtækisins í mánuðinum. Hyundai
var söluhæsta merkið með 123
bíla og í þriðja sæti yfir söluhæstu
bílana í mánuðinum með 9,2%
hlutdeild. Dacia var næstsöluhæsta merki BL með 80 bíla og
Nissan þriðja með 79 bíla.

Grænn lúxus hjá BL
Af heildarfjölda nýskráðra bíla
af merkjum BL í apríl voru 65
rafknúnir; 41 rafbíll og 24 tengiltvinnbílar og nam sala grænna
bíla rúmum 16% hjá BL í apríl.
Söluhæstu rafbílarnir voru frá
Hyundai, bæði Ioniq og Kona, eða
alls 17. Grænir bílar frá Nissan
voru 16, flestir af gerðinni Leaf. Af
tengiltvinnbílum voru 19 Range
Rover og 5 BMW. Alls voru 50
lúxusbílar frá BL nýskráðir í apríl,
33 frá Land Rover og 20 frá BMW.

Salan það sem af er ári

N

Fyrstu fjóra mánuði ársins voru
1.317 fólks- og sendibílar af
merkjum BL nýskráðir og var hlutdeild fyrirtækisins á bílamarkaðnum 29,7% á tímabilinu. Söluhæstu
merkin það sem af er ári er Nissan
með 326 bíla og Hyundai með 313.
Almennur samdráttur á markaði
fólks- og sendibíla það sem af er ári
nemur 37,8 prósentum miðað við
fyrra ár og er það rúmum sex prósentum meiri samdráttur en í sölu
merkja BL á sama tímabili.

Bílaleigur í takti
við þróunina
Bílaleigur landsins hafa dregið úr
kaupum nýrra bíla árinu í takt við
almenna þróun á markaðnum í
heild. Nemur fækkun nýskráninga
31,4% það sem af er árinu. Alls
nýskráðu leigurnar 681 bíl í apríl,
17% færri en í sama mánuði 2018,
og voru 253 bílanna af merkjum
sem BL er með umboð fyrir. Hlutdeild BL á bílaleigumarkaði var
37,2% í apríl.

Nissan Leaf.

BARNA KOJUR VIÐ
HLIÐINA Á HJÓNARÚMMI!
Nýtt Hobby 560KFU Excellent árg 2018
með mikið af aukahlutum á aðeins
kr 4.090.000

BOSAL.IS

EMAIL BOAS@BOSAL.IS

ú er nýafstaðin bílasýningin
New York Auto Show og
þar kynnti Kia þennan
Habaniro-tilraunabíl sem fellur
á milli Sportage- og Niro-bíla Kia
í stærð, þó nær Niro ef marka má
heiti bílsins. Habaniro verður
aðeins með þrjár hurðir og er bæði
djarflega teiknaður og sportlegur
bíll. Svo virðist sem hurðarhúnarnir falli inn í hurðirnar og engir
eru hliðarspeglarnir, eitthvað sem
sést meira og meira af í hugmyndabílum bílaframleiðenda.
Kia hefur ekki látið mikið uppi
um þennan tilraunabíl og því er
ekki ljóst hvort hér sé um að ræða
rafmagnsbíl eða bíl með brunavél.
Athygli vekur að framan á bílnum
er ekkert „tiger-nose“ grill sem er
jú einkennismerki bíla Kia. Svo
virðist sem bíllinn standi hátt frá
vegi og stór dekkin ýta fremur
undir að hér fari bíll sem fær sé
um að eiga eitthvað við torfærurnar. Svo gæti víst farið að nafnið
Habaniro verði ekki notað á bílinn
heldur Tusker eða Trazor.
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KOSTIR OG GALLAR

TOYOTA
COROLLA

● 2,0

LÍTRA BENSÍNVÉL –
HYBRID
● 180 HESTÖFL
● FRAMHJÓLADRIF

Eyðsla frá: 3,7 l/100 km í bl. akstri
Mengun: 84 g/km CO2
Hröðun: 7,9 sek. í 100 km hraða
Hámarkshraði: 180 km/klst.
Verð frá: 3.990.000 kr.
Umboð: Toyota Kauptúni

● Útlit

● Skottrými

● Eyðsla

● Hávaði vélar í háum

● Aksturseiginleikar

snúningi

● Búnaður

Sá söluhæsti í sparifötin
Söluhæsta einstaka bílgerð
heims er Toyota
Corolla og er hún
nú komin af 12.
kynslóð. Verður
í boði í þremur
ólíkum útfærslum
sem þó fá allar
nýjan undirvagn.
Allar gerðir bílsins
eru fríðar.
Reynsluakstur
Finnur
Thorlacius
finnurth@frettabladid.is

Þ

egar ný kynslóð af mest seldu
bílgerð heims er kynnt er
mikið undir og hægt að fullyrða að þar fari eitthvað bitastætt
til að fjalla um. Svo mikið hefur
selst af Toyota Corolla gegnum
tíðina að heildarsala hans er komin
yfir 46 milljónir bíla. Hann selst líka
í nokkuð meira magni en 1 milljón
bíla á ári. Corolla hefur verið til í 53
ár og er því ein langlífasta bílgerð
sem til er og hefur verið sú mest

Toyota Corolla af tólftu kynslóð kemur nú í þremur útfærslum og eru þær hver annarri fegurri.

framleidda allt frá árinu 1997, er
Corolla tók fram úr Bjöllunni. Ný
kynslóð bílsins er af tólftu gerð en
sú ellefta kom árið 2012. Corolla
fellur í C-stærðarflokk bíla. Nýi bíllinn mun nú fást í þremur gerðum,
Sedan, Hatchback og Touring sem
er langbaksgerð hans. Frómt frá
sagt eru allar gerðirnar gullfallegar
útlits og fara með miklum bravör
fram úr fyrri gerðum. Í raun eru
þær harla ólíkar innbyrðis þó svo

að framendi þeirra sýni mestu
líkindin. Nýr forstjóri Toyota
hefur tekið í gegn hönnunarmálin
hjá Toyota sem á tímabili höfðu
einkenni stöðnunar og hefur sent
heimsbyggðinni þá kjarnyrtu fullyrðingu „No more boring cars“. Með
nýrri Corollu hefur hann staðið við
það, því það má vart á milli sjá hver
af þessum þremur gerðum Corolla
er fallegust og vart hefur verið gert
betur meðal nýrra bíla í C-stærðarflokki.

Þrjár vélargerðir
Toyota Corolla er nú smíðaður á
glænýjum TNGA-undirvagni, en
smíðinni í heild hefur verið mikið
breytt og er bíllinn nú til dæmis
60% stífari, þyngdarpunkturinn
hefur færst niður um 1 cm og lengd
milli öxla hefur aukist. Allt er þetta
til að auka aksturshæfni bílsins og
fyrir því finnst. Corolla mun fást
með þremur vélargerðum, 1,2 lítra
forþjöppudrifinni 112 hestafla vél,
1,8 lítra og 122 hestafla vél með
hybrid-aðstoð og kraftmikilli 2,0
lítra og 180 hestafla vél, einnig
með hybrid-aðstoð. Með þeirri
vél er Corolla aðeins 7,9 sekúndur
í hundraðið, en 10,9 sek. með 122
hestafla vélinni. Það á við allar þessar vélar að til að leita að afli þeirra
er best að leyfa þeim að snúast hratt
og vera ekki feiminn við að sjá nálina á snúningsmælinum fara hátt.
Vélar með forþjöppu sem koma inn
á lágum snúningi skila meira togi á
lægri snúningi, en þessum þarf að
snúa hraðar og er það bara eitthvað
sem þarf að venjast.

Hljóðlátur og
mikil aksturshæfni

JEPPADEKK

Mikið úrval af M/T dekkjum fyrir
16, 17, 18 og 20” felgur
Icetrack ehf. Sími 773 4334 · mtdekk@mtdekk.is
www.mtdekk.is

Við fyrsta akstur nýja bílsins er eitt
það fyrsta sem tekið er eftir hversu
hljóðlátur hann er orðinn. Annað
sem slær mann fljótt er hve fjöðrunin er góð og hve vel hann étur
upp allar ójöfnur. Stýring bílsins
er bæði þægileg og nákvæm og nú
er Corolla farinn að velgja helstu
samkeppnisbílum sínum í C-flokki
undir uggum í aksturseiginleikum.
Þar var hann eftirbátur bæði Ford
Focus og VW Golf, en þvílík bæting.
Alls ekki skaðar að vera með 180

Hatchback gerð Corolla

Sláandi flott innrétting

Ferlega flott framsæti

hestafla vélina undir húddinu, en
þá er gaman að taka sprettinn og
alls ekki má gleyma því að sú vél vill
snúast hratt og getur það og þannig er best að njóta bílsins. Eyðsla
bílanna er sér kapítuli, eða aðeins
3,3 l með 1,8 lítra vélinni og hybridbúnaði og 3,7 l með kraftmiklu
2,0 lítra vélinni, líka með hybridbúnaði og mengunin er aðeins 76
og 84 g/km af CO2 sem tryggir betra
verð bílanna þar sem þeir falla í
góðan tollflokk. Með 1,2 l vélinni
án hybrid-búnaðar er eyðslan hins
vegar 5,6 lítrar með sjálfskiptingu,
en með því sést hve mikið hybridbúnaðurinn hjálpar til við að ná
eyðslunni niður.

Að innan er Corolla einfaldlega
hrikalega flott og með sláandi
flottum framsætum. Mjög gott
rými er fyrir þá sem sitja í framsætunum og ágætis pláss fyrir
fullorðna að meðalhæð aftur í. Rétt
er að hafa í huga að sú Corolla sem
seld er í Evrópu er hönnuð með
Evrópubúa í huga og hæð þeirra
og fyrir vikið ekki hægt að kvarta
yfir rýminu. Helst væri þó hægt að
kvarta yfir fremur skertu skottrými, en þá má hugga sig við það
að Corolla er að mestu hugsaður
sem borgarbíll, en þó er ekki hægt
að segja það um Touring-langbaksgerðina af Corolla, þar er fínt
rými til lengri ferðalaga. Í Hatchback hybrid-útfærslu er t.d. aðeins
313 l skottrými, en 581 l í Touring.
Bíllinn er í heild mjög vel búinn
með mikinn staðalbúnað sem eykst
eftir því hvort bíllinn er valinn í S,
SE eða XSE útfærslu. Corolla hefur
alltaf verið góð kaup, ekki síst í ljósi
þess að þar fer Toyota-bíll með lága
bilanatíðni og góða endursölu. En
með þessari nýju gerð fæst nú gullfallegur bíll í öllum gerðum hans,
með góða aksturseiginleika, fáránlega litla eyðslu, flotta og praktíska
innréttingu og með 180 hestafla
vélinni er líka komið skemmtilegt og sportlegt ökutæki. Corolla
er ekki lengur bara praktísk kaup
heldur skemmtileg og fyrir augað.

ID.

volkswagen.is/ID
Forsala hefst á morgun.
8. maí 2019 klukkan 11.

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

SsangYong Rexton

Bestu kaupin!
Fjórhjóladrifna SsangYong fjölskyldan hefur stimplað sig rækilega inn hjá
bílagagnrýnendum hér heima og erlendis og hlotið ótal verðlaun og viðurkenningar.
Nýjasti sigurvegarinn frá SsangYong er önnur kynslóðin af Rexton. Hann hlaut
hæstu einkunn hjá 4x4 Magazine, bæði sem 4x4 jeppi ársins og bestu kaupin.
Er ekki komið að þér að reynsluaka SsangYong?
„Frábærlega vel búinn bíll með ógnarmikið rými, hlaðinn búnaði og með
flotta
innréttingu.“
Finnur
Thorlacius – Fréttablaðið
„Ökutæki sem er hlaðið búnaði, meiri búnaði en hægt er að telja upp og ég hef það
á tilfinningunni að það vanti nánast ekki neitt. Bíllinn er með flottar innréttingar og
er eins og hugur manns í akstri.“ Jóhannes Reykdal – Bíllinn.is
„Bíllinn var svo skemmtilegur að litli rúnturinn endaði
í 300 km.“ Hjörtur L. Jónsson – Bændablaðið
„Yfirdrifið pláss er fyrir ökumann og farþega og yfirbragðið og efnisvalið innadyra
allt eins og í mun dýrara farartæki.“
Sigríður Vilhjálmsdóttir – Morgunblaðið

Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

Tivoli – Upplifun ársins

Með
veglegum aukahlutapakka
Verð frá:

3.490.000 kr.

benni.is

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2020

Margverðlaunaðir
alvöru 4x4 jeppar
með 5 ára ábyrgð
Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Korando – Dráttarbíll ársins

Með
veglegum

 aukahlutapakka
Verð frá:

4.290.000 kr.

Smáauglýsingar

3
550 5055
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Bílar
Farartæki

Almenn garðvinna, ódýr þjónusta.
Halldór garðyrkjumaður. S: 698
1215

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

Málarar
MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur
alla almenna málningarvinnu.
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 /
loggildurmalari@gmail.com

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi,
mynddyrasímar, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

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

Keypt
Selt

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Til sölu

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

Honda Jazz Trend
Nýskráður 6/2017, ekinn 26 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Ásett kr. 2.290.000

Tilboð
kr. 1.990.000
Afborgun kr. 25.931 á mánuði

Atvinna

Húsaviðhald

HÚSASMÍÐI:

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA
BÍL?

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

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

getum bætt við okkur verkefnum,
nýsmíði, viðgerðir og viðhald.
Uppl. í s. 858 3300

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.

Atvinnuhúsnæði

Geymsluhúsnæði

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

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk,
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Óskast keypt
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA
ÓSKAST Silfri ehf óskar eftir vönum trailer
bílstjóra
Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Honda CR-V Elegance Navi
Nýskráður 5/2017, ekinn 54 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Ásett kr. 3.990.000

Tilboð
kr. 3.590.000
Afborgun kr. 46.651 á mánuði

Vantar menn í málningarvinnu,
vanir menn óskast og íslensku
kunnátta nauðsynleg. Umsóknir
sendist á smaar@frettabladid.is
merkt : málun

Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 782 8800

Atvinna óskast

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Húsnæði

Nudd
NUDD

Peugeot 108 Active

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Nýskráður 3/2016, ekinn 76 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Húsnæði í boði

Verð
kr. 990.000
Allt að 100% fjármögnun í boði

Spádómar
Nýr 18 manna BUS og Nýr 12
manna 4x4 BUS. Til afhendingar
strax. 4.970 þús. og 6.250 þús.
Frábært verð.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

Bílar óskast
Peugeot 5008 Style
VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Nýskráður 6/2016, ekinn 67 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur, 7 manna.

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Verð
kr. 2.390.000
Afborgun kr. 31.111 á mánuði

Þjónusta

Pípulagnir
PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

Honda Civic Tourer
Nýskráður 8/2016, ekinn 35 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð
kr. 2.590.000
Afborgun kr. 33.701 á mánuði

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Garðyrkja
Tek að mér trjáklippingar og
garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569.

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is
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Fasteignir

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

VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján Baldursson
hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

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

Bára Daníelsdóttir

Gylﬁ Jens Gylfason

Skrifstofustjóri
S: 693-1837

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124

Garðar
Kjartansson
Sölufulltrúi
S: 853-9779

Skeljagrandi 6 – 107 Reykjavík

Sólveig
Regína Biard

Styrmir Þór
Sævarsson

Jóna Benný
Kristjánsdóttir

Gunnar
Þórisson

Einar Örn
Guðmundsson

Garðar
B. Sigurjónsson

Guðbjörg Helga
Jóhannesdóttir

Skjalavinnsla,
S: 869-4879

Sölufulltrúi
S: 846-6568

Lögmaður. Löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 869-8650

Viðskiptafræðingur,
Sölufulltrúi
S: 692-6226

Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi
S: 823-4969

Sölufulltrúi
S: 898-0255

Viðskiptafræðingur
Sölufulltrúi
S: 897-7712

Jöklasel 21 – 109 Reykjavík

OPIÐ H

ÞRIÐJU

ÞRIÐJU

Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

Bogabraut 952 – 262 Reykjanesb.

OPIÐ H

ÚS

DAG

Garðar Hólm

ÚS

OPIÐ H

DAG

ÞRIÐJU

ÚS

DAG

OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG KL. 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG KL. 17:30 - 18:00

Falleg og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á efri hæð með sérinngangi.
Sérbílastæði í bílageymslu. Uppgefin heildarstærð er 137,7 fm með eignarhlut í bílastæðahúsi. Auk þess er 18,6 fm óskráð sérgeymsla. Talsvert
endurnýjað hús. Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Helga í síma 897-7712,
gudbjorghelga@trausti.is
Verð: 54,9 millj.

Falleg og björt 155,3 fm íbúð á tveimur hæðum. Hluti efri hæðar er undir
súð svo gólfflötur er stærri en uppgefin fermetratala. Í dag eru í eigninni
3 svefnherbergi en gert er ráð fyrir tveimur í viðbót og auka baðherbergi í
ókláruðu rými á rishæð. Tvennar svalir. Eign sem býður upp á mikla möguleika. Nánari upplýsingar veitir Styrmir Þór Sævarsson í síma 846-6568,
styrmir@trausti.is.
Verð: 53,9 millj.

10 glæsilegar 89,3 – 97,2 fm eignir sem hafa verið endurnýjaðar að öllu leyti.
Hverri íbúð fylgir geymsla. Múrkerfi utan á húsinu hefur verið endurnýjað
og pússað í hvítum lit.
Nánari upplýsingar veitir Garðar B. Sigurjónsson í síma 898-0255,
gardarbs@trausti.is
Verð frá 26,5 millj.

Til sölu

Loftviftur
Frá 60-700cm í þvermál

kæla á sumrin - dreifa varma
án viftu

Ójafn hiti og
heitast efst.

MEÐ viftu

Jafnari hiti og
E¥tt loftƪ¥ði

Gott loft - alltaf góð fjárfesting

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

Andaðu léttar

viftur.is

SKÓGARVEGUR 16

8. MAÍ

Glæsilegar nýjar íbúðir á
eftirsóttum stað í Fossvogsdal

KYNNINGARFUNDUR
Miðvikudaginn 8. maí
kl. 17:30 verður haldin
kynning á Grand Hótel
að Sigtúni 38. Arkitekt
hússins verður á staðnum.
Skráning á fundinn:
skogarvegur.buseti.is

Íbúðirnar við Skógarveg eru staðsettar í miðri
útvistarparadís á gróðursælum stað neðarlega
í Fossvogsdalnum og því örstutt í fallegar
gönguleiðir og tækifæri til útivistar.
Hér býðst einstakt tækifæri til að búa í nýju
og vönduðu húsnæði á þessu eftirsótta svæði.
Um er að ræða fallegar 11 tveggja herbergja
og 9 þriggja herbergja íbúðir sem verða
tilbúnar í lok árs 2019.

svalagangur/stigahús
90,0 m²
andd.
4,5 m²

geymsla
2,9 m²

andd.
4,5 m²

andd.
4,5 m²

geymsla
2,9 m²

andd.
4,4 m²

geymsla
2,9 m²

geymsla
2,9 m²

andd.
4,5 m²

herbergi
8,6 m²

svefnherb.
13,0 m²

stofa og eldhús
30,1 m²

svalir
6,8 m²

herbergi
8,6 m²
baðh.
4,4 m²

svefnherb.
11,9 m²

baðh.
4,4 m²

stofa og eldhús
34,5 m²

Sala búseturétta hefst 9. maí og fer
úthlutun fram 22. maí næstkomandi.
Nánari upplýsingar um verkefnið:
skogarvegur.buseti.is

geymsla
2,9 m²

svefnherb.
11,9 m²

baðh.
4,4 m²

svefnherb.
11,7 m²

stofa og eldhús
31,2 m²

stofa og eldhús
31,2 m²

andd.
4,5 m²
baðh.
4,4 m²

stofa og eldhús
31,4 m²

baðh.
4,4 m²
geymsla
2,9 m²

stofa og eldhús
34,5 m²

baðh.
4,4 m²
svefnherb.
15,2 m²

svefnherb.
15,2 m²
geymsla
2,9 m²

svefnherb.
15,2 m²

baðh.
4,4 m²

andd.
4,5 m²

stofa og eldhús
34,5 m²
svalir
6,8 m²

svalir
7,0 m²

svalir
7,0 m²

svalir
6,8 m²

svalir
6,8 m²

herbergi
8,6 m²
svalir
7,1 m²

ÁVINNINGUR

VANDAÐUR FRÁGANGUR

INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI

50% FJÁRMÖGNUN

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

• Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
• Vandaðar innréttingar
• Fyrirmyndar aðgengi og hljóðvist
• Stæði í bílageymslu með möguleika
á rafbílahleðslu

Fjármagnskostnaður,
skyldutryggingar, hiti,
fasteignagjöld, hússjóður,
þjónustugjald og framlag
í viðhaldssjóð.

Auglýst verð á búseturéttum miðast
við staðgreiðslu. Í boði er allt að 50%
fjármögnun á búseturéttinum frá
Landsbankanum byggt á lánareglum
bankans.

WWW.BUSETI.IS · BUSETI@BUSETI.IS · SÍMI: 556 1000
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ÞRAUTIR

Norðaustan 5-10 í dag,
en 8-13 NV-til seinni
partinn. Áfram skúrir
sunnanlands og þykknar
upp um landið NA-vert
með deginum, dálítil él
þar um kvöldið. Hiti 3 til
10 stig, hlýjast á Vesturlandi og víða næturfrost
inn til landsins.

LÉTT

MIÐLUNGS
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Gunnar Björnsson

Svartur á leik
Wahls átti leik gegn van Wely í
Danmörku árið 1992.
1. … Bd4! 2. Hxd4 Dxf3+
3. Dxf3 Hg1# 0-1. Atskákmót
til minningar um Bedda á
Glófaxa verður haldið í Vestmannaeyjum á laugardaginn.
Mótið er afar sterkt. Skráningarfrestur er til kl. 16.00 á
fimmtudaginn.
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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.




















Pondus

www.skak.is: Nýjustu skákfréttir.

LÓÐRÉTT
1. sárasótt
2. rannsaka
3. sarg
4. stöðvun
7. dottinn
9. ekki beinlínis
12. illmenni
14. pípa
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. fruma, 5. rýr, 6. ff, 8. Angóla, 10. na, 11.
bál, 12. betl, 13. órói, 15. söfnun, 17. ritun.
LÓÐRÉTT: 1. fransós, 2. rýna, 3. urg, 4. aflát, 7.
fallinn, 9. óbeint, 12. bófi, 14. rör, 16. uu.

Skák

LÁRÉTT
1. sella
5. lélegur
6. tveir eins
8. ríki í Afríku
10. átt
11. eldur
12. snap
13. ókyrrð
15. tínsla
17. skráning

Eftir Frode Øverli

Ég skal sko
trúa því.

Verðlækkun!
Öll rúnstykki
á 99 kr.

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvaða bragð viltu, Palli? Kirsuberja?
Jarðarberja? Tyggjóbragð?

Hvað með
ekkert bragð?

Ertu að meina
án allra
ráðstafana?

Komdu mér
á óvart.

Barnalán
Ég er svo stressuð
með hann Hannes.

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 -16.00
9.00 -16.00

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

Ég held að við
höfum aldrei
farið í sleik
án varagloss
með bragði.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jóna, hann er að
leika tré.

Það er
líklega rétt
hjá þér.

Hann er ekki með neinar
línur. Hann þarf bara að
standa kyrr.

Barnið mitt er tréð
sem er að klóra
sér í rassinum.

Mitt er steinninn
sem er að bora í
nefið á sér.

SUMARIÐ NÁLGAST

allt innifalið
með öllum legsteinum
+pUKYtODKMyQLQ
+

5yVD0DUJUpW-yQVGyWWLU
5yVD0
K~VPyÛLU
IG
I

0DUJHLU3pWXUVVRQ
K~VDVPLÛXU
IG

/M~IPLQQLQJOLILU

2042

r.
214.900 k
r.
161.175 k

115

r.
451.900 k kr.
338.925

2020

113

104

900 kr.
287.9
r.
215.925 k

r.
343.900 k
r.
257.925 k

117

6080

r.
462.900 k
r.
347.175 k

106

r.
367.900 k
r.
275.925 k

900 kr.
477.9
r.
358.425 k

r.
355.900 k
r.
266.925 k

+pUKYtODKMyQLQ

5yVD0DUJUpW-yQVGyWWLU
IG

3iOO*UpWDU.DUOVVRQ
IG

%OHVVXÛVpPLQQLQJ\NNDU

r.
271.900 k
r.
203.925 k

114-1

r.
430.900 k
r.
323.175 k

129-3

r.
427.900 k
r.
320.925 k

ÖLL VERÐ MIÐAST VIÐ
FULLBÚINN STEIN MEÐ UPPSETNINGU
AUK AHLUTIR S.S. LUKT OG VASI FYLGJA EKKI MEÐ Í TILBOÐI

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.

MÖRKIN 4
108 REYKJAVÍK

FYR IR
EFTIR

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

20006
0

SÍMI 555 3888
GR ANITHOLLIN.IS
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„Lesendur eiga ekki að vita hvort þetta sé ég sjálfur eða einhver annar,“ segir Hermann. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Stefnum
sennilega
í alræði

D

Hermann Stefánsson er höfundur
bókarinnar Dyr
opnast. Ein sagan
fjallar á háðskan
hátt um Metoo.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

yr opnast er ný bók
eftir Hermann Stefánsson og fjórtánda
sk á ldverk ha n s .
„Þarna eru smáprósar, smásögur og
sagnaþættir. Mér finnst gaman að
blanda misjöfnu saman,“ segir höfundurinn.
Sögurnar í bókinni eru afar ólíkar
og lesandinn veit aldrei hverju hann
á von á næst. „Yfirlesarar höfðu orð
á þessu og þannig kom tegundarheiti bókarinnar, „Kímerubók“.
Kímera er grísk skepna sem er sett
saman úr dreka, ljóni og geithafri –
óskapnaður,“ segir Hermann.
Spurður hvort það sé eitthvað af
honum sjálfum í persónum bókarinnar segir hann: „Lesendur eiga
ekki að vita hvort þetta sé ég sjálfur
eða einhver annar. Mér er þó meinilla við að fólk setji samasemmerki
milli mín og brjálæðinganna sem ég
skrifa alla jafna um.“

Vandlæting góða fólksins
Í nokkrum sögum er fjallað um
íslenskt samfélag en Hermann
segist þó ekki hafa áhuga á pólitík.
„Við lifum þversagnakenndan samtíma og stefnum sennilega í alræði.

Góða fólkið verður betra og betra og
vandlæting þess æ meiri og vonda
fólkið verður sífellt verra. Góða
fólkið lætur ekki hvarfla að sér að
orð þess og gjörðir geti haft öfug
áhrif. Mín kenning er sú að íslenskir
vinstrimenn séu með tvískinnungi
sínum og þekkingarleysi á fólkinu
í landinu að koma Miðflokknum í
ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Í næstu kosningum fær flokkurinn um 15 prósent, Sigmundur
Davíð verður forsætisráðherra og
allir verða áfram reiðir. Samsæriskenningar Miðflokksins tala ekki
til fólks sem er vinstra megin við
miðju og býr í Reykjavík, þeir eru
að tala við sinn eigin áheyrendahóp. Og þeir vita alveg hvað þeir
eru að gera.“

Hlátur úr þjóðardjúpum
Auk þess að vera rithöfundur
vinnur Hermann sem verktaki í
fjarvinnslu fyrir Alþingi og upp úr
dúrnum kemur að hann fékk það
hlutverk að skrifa upp Klaustursupptökurnar. Hann segir málið
innihaldslítið. „Sigmundi Davíð
þykir þessi ókunni ritari hinn
undarlegasti og kenndi mig við Stasi
í blaðagrein á dögunum. Ég hef verið

ÉG ÞEKKI MARGAR
KONUR SEM HAFA
EFASEMDIR UM #METOO EN
KJÓSA AÐ ORÐA ÞÆR EKKI ÞVÍ
ÞÆR VILJA EKKI RJÚFA
KVENNASAMSTÖÐUNA. ÉG ÞARF
ÞÁ BARA AÐ FÓRNA MÉR Í ÞAÐ.

kallaður verri nöfnum og kann því
vel, ég er frekar lítið fyrir skjall.
Heil þjóð fékk á heilann hryllingskennt dýrahljóð sem hún hélt að
væri úr sel. Það voru engin óheilindi í viðkomandi blaðamanni,
bara misheyrn. En ef maður hlustar
lengi heyrir maður í ansi mörgum
selum. Það vill einfaldlega svo til að
Gunnar Bragi rekur stundum upp
raddlausan hlátur sem gæti minnt
á sel, beint úr þjóðardjúpunum.
Kynjaskepnur eru sem sagt víða.
Ég met það svo að allir eigi rétt á að

vita þennan sannleika sem ég held
þó að hvorki Miðflokksmenn, fjölmiðlar né þjóðin vilji heyra. Er það
ekki einmitt hlutverk rithöfunda að
segja þannig sannleika?“

Metoo og fórnarlömb
Ein sagan í bókinni heitir „Vitaverðir rjúfa þögnina“ og þar er
fjallað um #metoo á afar kaldhæðinn hátt. „Femínismi er ekki lengur
róttæk hugmyndastefna á jaðrinum
heldur meginstraumsstefna,“ segir
Hermann. „Stórgáfuð vinkona mín
spurði mig þegar #metoo-umræðan stóð sem hæst: Af hverju vilja
íslenskar konur vera fórnarlömb? Af
hverju vilja þær ekki taka ábyrgð á
eigin lífi? Hún sagði þetta mjög hátt
á kaffihúsi en ég lækkaði róminn:
Það vilja allir verða fórnarlömb.
Æðstu metorð eru að vera mesta
fórnarlambið.
Ég þekki margar konur sem hafa
efasemdir um #metoo en kjósa að
orða þær ekki því þær vilja ekki
rjúfa kvennasamstöðuna. Ég þarf
þá bara að fórna mér í það. Inni á
milli er svo mikið af rugli. Umræðan hlýtur að dýpka. Hlutverk rithöfunda er að miðla margvíðri og
sannri mynd, ekki flatri.“

Fótbolti fyrir alla
BÆKUR

Barist í Barcelona
Höfundur: Gunnar Helgason
Útgefandi: Mál og menning
Blaðsíður: 264
Fótboltasögurnar hans Gunnars
Helgasonar hafa flest til að bera sem
prýðir góðar barnabækur. Þær eru
skemmtilega skrifaðar og fyndnar,
söguþráðurinn er einfaldur en
ekki einfeldningslegur, það er boðskapur í þeim sem f lækist samt
ekkert fyrir sögunni og svo fjalla
þær á hispurslausan og aðgengilegan hátt um erfiða lífsreynslu sem
gefur börnum ákveðna fyrirmynd
í því hvernig væri mögulega hægt
að takast á við svipað ef það henti

þau. Fótboltinn er auðvitað í aðalhlutverki en stundum verður hann
að myndhverfingu fyrir það sem er
að gerast í sögunni og vísar þannig
út fyrir sig og stækkar söguna í stað
þess að þrengja hana.
Í stuttu máli sagt: þessar bækur
eru til þess gerðar að festa lesandann kirfilega við bókina, meira að
segja konur á miðjum aldri sem hafa
engan áhuga á fótbolta.
Nýjasta sagan, Barist í Barcelona, er engin undantekning frá
þessu. Í sögunni eru vinirnir Jón,
Skúli og Ívar komnir í sumarþjálfun hjá besta fótboltaliði í heimi í
heimaborg þess, Barcelona, og svo
skemmtilega vill til að íslenska
kvennalandsliðið U16 er einmitt
þar líka að keppa á Evrópumóti og
þar er að sjálfsögðu fremst í flokki

Rósa, kærasta Jóns, og tvær vinkonur hennar, Margrét María og
Inga Malika. Við þekkjum f lesta
þessa krakka úr fyrri bókum Fótboltasögunnar miklu en nú eru
þau orðin eldri og þroskaðri og
ástin leikur stærra hlutverk en
oft áður. Fótboltinn á þó sem fyrr
hug þeirra og hjörtu og við förum
með þeim í gegnum hvern leikinn
á fætur öðrum en fylgjumst einnig
með þeim gera afdrifarík mistök og
þurfa að gangast við þeim og leiðrétta ef þess er kostur.
Eitt af höfundareinkennum
Gunnars Helgasonar er græskulaust
grín sem einhvern veginn er aldrei
á kostnað neins beint. Það fór þó
pínulítið í taugarnar á mér að allir
spænskumælandi skyldu tala með
hreim sem var skrifaður út í text-

anum, það getur orðið leiðinlegt til
lengdar. Á móti kemur að fullorðnir
lesendur geta glaðst mjög innilega
yfir nöfnum liðsfélaga Jóns á alþjóðlegu námskeiðinu en þar eru meðal
annarra Camus, Kafka, Borges og
Ibsen.
Sjónarhornið f lakkar milli persóna í þessari sögu, ólíkt hinum
fyrri þar sem Jón hefur yfirleitt
orðið. Nú fáum við mismunandi
sjónarhorn persóna á sömu atvik
sem er bæði skemmtilegt stílbragð
en líka hollt til að minna lesendur á
að engir tveir upplifa atburði á sama
hátt. Brynhildur Björnsdóttir
NIÐURSTAÐA: Skemmtileg og læsileg
viðbót við Fótboltasöguna miklu sem
aðdáendur hennar munu taka opnum
örmum.
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yfirskriftina Skvísur og skvettur,
ásamt Antoníu Hevesi píanóleikara. Þær flytja aríur eftir Mozart,
Puccini og Gounod.
Hvað? Argentínskur tangó – milonga
Hvenær? 20.30-22.30
Hvar? Iðnó, Vonarstræti 3
Dj Þórður heldur uppi stuði með
gullaldartangótónlist. Allir velkomnir, engin danskunnátta
nauðsynleg og ekki þarf að mæta
með dansfélaga. Aðgangseyrir er
1.000 kr. Frítt fyrir 30 ára og yngri.

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19

The Wild Pear Tree (ICE SUB) ...... 17:30
Everybody Knows (ICE SUB)......... 17:30
Całe szczęście (POLISH W/ENG SUB) . 17:45
Yuli-Carlos Acosta Story (ENG SUB) 20:00

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Girl (ICE SUB) ............................................ 20:00
The House That Jack Built (ICE SUB) 21:00
Yuli-Carlos Acosta Story (ICE SUB) .22:15
Birds of Passage (ENG SUB) ............22:15

7. MAÍ 2019
Hvað? Kvartett Rebekku Blöndal
Hvenær? 20.30
Hvar? Kex Hostel, Skúlagötu 28
Með Rebekku leika þeir Ásgeir
J. Ásgeirsson á gítar, Sigmar Þór
Matthíasson á kontrabassa og
Matthías Hemstock á trommur.
Flutt verða þekkt djasslög, ásamt
tónlist eftir Thelonious Monk,
Miles Davis og fleiri: swing, blús,
bebop og jafnvel scat ef söngkonan verður í stuði. Aðgangur er
ókeypis.

Kvartett Rebekku Blöndal verður
á Kexi í kvöld klukkan 20.30. Aðgangur ókeypis.

Hvað? Mazen Maarouf – Málfundur
Hvenær? 16.00-18.00
Hvar? Veröld – hús Vigdísar
Maarouf var á dögunum tilnefndur til Man Booker International verðlaunanna fyrir bók sína
Brandarar handa byssumönnum,
sem hann segir frá og öðrum
verkum sínum. Einnig taka til
máls rithöfundurinn Sjón og
Gauti Kristmannsson prófessor,
sem báðir hafa þýtt verk Maarouf.
Fundarstjóri er Þórir Jónsson
Hraundal lektor. Allir velkomnir
og aðgangur er ókeypis. Boðið upp
á léttar veitingar að fundi loknum.
Hvað? Morgunganga FÍ
Hvenær? 06.00
Hvar? Mosfell í Mosfellsdal
Gangan hefst við bílastæðið við
Mosfellskirkju.
Hvað? Skvísur og skvettur – Hádegistónleikar
Hvenær? 12.00
Hvar? Hafnarborg, Strandgötu 34,
Hafnarfirði
Björk Níelsdóttir sópran kemur
fram á tónleikunum, sem bera

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu fréttir
dagsins og ítarlega umfjöllun um
málefni líðandi stundar.
Fylgstu með á frettabladid.is

Mazen Maarouf mætir á
málþing í Húsi Vigdísar.

E missa af neinu, fylgdu Fréttablaðinu
Ekki
á Facebook og Instagram

FRETTABLADID.IS
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DAGSKRÁ

Þriðjudagur

UNDANÚRSLIT
ÞRIÐJUDAG, KL. 18:50

LIVERPOOL VS BARCELONA
MIÐVIKUDAG, KL. 18:50

AJAXVS TOTTENHAM

Vertu í besta sætinu!

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

13.00 Kastljós
13.15 Menningin
13.25 Útsvar 2014-2015 Ásahreppur - Fjarðarbyggð
14.30 Andri á Færeyjaflandri
Edduverðlaunahafinn Andri
Freyr siglir til Færeyja og kynnist
náfrændum okkar og vinum, lífsháttum þeirra, viðhorfum, siðum
og venjum. Umsjón: Andri Freyr
Viðarsson. e.
15.00 Manstu gamla daga? Í
útvíðum buxum með túberað
hár Þáttaröð frá 1991 um sögu
íslenskrar dægurtónlistar. Umsjón: Helgi Pétursson og Jónatan
Garðarsson. Dagskrárgerð: Tage
Ammendrup. e.
15.40 Ferðastiklur Þingeyjarsýslur
16.30 Menningin - samantekt
16.55 Íslendingar Hákon Aðalsteinsson Hákon starfaði framan
af sem vélstjóri á skipum en
einnig sem bílstjóri og ökukennari.
Hann var um skeið lögregluþjónn
á Egilsstöðum og Húsavík og síðar
skógarbóndi á Húsum í Fljótsdal.
Hákon lét umhverfisvernd til sín
taka og gekk m.a. á fund Noregskonungs og orti honum tólf
kvæða drápu til að mótmæla fyrirhuguðum virkjunarframkvæmdum á Eyjabökkum. Hann skrifaði
sjö bækur, þar af þrjár ljóðabækur.
Dagskrárefnið er úr safni Sjónvarpsins. Umsjón og dagskrárgerð:
Andrés Indriðason.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr
18.29 Hönnunarstirnin
18.46 Bílskúrsbras
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Bólusetningar á Íslandi
Fræðslumynd þar sem íslenskir
sérfræðilæknar fjalla um fyrirkomulag bólusetninga hér á landi.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin
hefur lýst því yfir að þegar kemur
að heilbrigðismálum séu engar
aðgerðir eins hagkvæmar og
árangursríkar og bólusetningar.
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir segir frá veikindum dóttur
sinnar sem smitaðist af kíghósta
áður en hún hafði náð aldri til
að fá sína fyrstu bólusetningu.
Dagskrárgerð og framleiðsla: Páll
Kristinn Pálsson.
20.40 Hefðir um heim allan Heimildarþáttaröð í fjórum hlutum frá
BBC um hefðir og siði sem tíðkast
á mismunandi stöðum í heiminum, til dæmis í kringum fæðingar,
dauðann og náttúruna.
21.40 Kappleikur Norskir
gamanþættir þar sem atburðum
í lífi ungs manns er lýst eins og
íþróttaviðburði. Leikstjórn: Martin
Lund og Liv Karin Dahlstrøm.
Aðalhlutverk: Herbert Nordrum,
Fredrik Steen, Martin Lund, Eline
Grødal og Nader Khademi. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 McMafía
23.20 Fortitude
00.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 The Late Late Show
10.15 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.45 Life in Pieces
14.10 Survivor
14.55 Hannes í Baku
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The 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 Will and Grace
20.10 Crazy Ex-Girlfriend
21.00 FBI Bandarískur spennuþáttur um liðsmenn bandarísku
alríkislögreglunnar, FBI, í New
York. Frábær þáttaröð frá Dick
Wolf, framleiðanda Law & Order
og Chicago þáttaraðanna
21.50 Star
22.35 Heathers
23.20 The Tonight Show

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.50 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Divorce
10.05 Suits
10.50 Í eldhúsi Evu
11.25 Út um víðan völl
12.00 Um land allt
12.35 Nágrannar
13.05 The X Factor 2017
14.40 The X Factor 2017
16.00 The Truth About Carbs
17.00 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 Veður
19.25 Modern Family
19.50 Sporðaköst
20.20 The Village
21.05 The Enemy Within
21.50 Chernobyl
22.40 Strike Back
23.35 Last Week Tonight
00.05 Cheat
00.55 Veep
01.25 Arrested Developement
01.55 Lovleg
02.15 You’re the Worst
02.40 Mr. Mercedes
03.40 Gone
04.25 Gone

GOLFSTÖÐIN
Tryggðu þér áskrift

KAUPTU STAKAN LEIK:

08.00 Wells Fargo Championship
15.00 Wells Fargo Championship
19.00 PGA Highlights
19.55 Golfing World
20.45 Wells Fargo Championship

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Tríó Fjórir hljóðfæraleikarar
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp Krakka RÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Húsið. Lestur
hefst
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
11.30 Robot and Frank
13.00 Duplicity
15.05 Intolerable Cruelty
16.45 Robot and Frank
18.15 Duplicity
20.20 Intolerable Cruelty
22.00 The Legend of Tarzan
23.50 Tale of Tales
02.05 Arrival
04.00 The Legend of Tarzan

STÖÐ 3
19.10 Last Man on Earth
19.35 The Simpsons
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 One Born Every Minute
21.40 Flash
22.25 Supernatural
23.10 Gotham
23.55 Angie Tribeca
00.20 Pretty Little Liars. The Perfectionists
01.05 Krypton
01.50 Last Man on Earth
02.15 Seinfeld
02.40 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.05 Selfoss - Valur. Leikur 3
08.35 Espanyol - Atletico Madrid
10.15 Genoa - Roma
11.55 Spænsku mörkin
12.25 AC Milan - Bologna
14.05 Ítölsku mörkin
14.35 Víkingur - FH
16.15 Pepsi Max-mörk karla
17.35 Football League Show
18.05 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
18.30 Meistaradeildin - upphitun
18.50 Liverpool - Barcelona Bein
útsending frá leik í undanúrslitum
Meistaradeildar Evrópu.
21.00 Meistaradeildarmörkin
21.20Empoli - Fiorentina
23.00 Keflavík - ÍBV

STÖÐ 2 SPORT 2
07.00 Arsenal - Valencia
08.40 Eintracht Frankfurt Chelsea
10.20 Evrópudeildarmörkin
10.50 Cardiff - Crystal Palace
12.30 Chelsea - Watford
14.10 Huddersfield - Manchester
United
15.50 Selfoss - Valur. Leikur 3
17.20 Seinni bylgjan
17.50 Keflavík - ÍBV Bein útsending frá leik í Pepsi Max deild
kvenna.
20.00 Premier League Review
20.55 Manchester City - Leicester
22.35 Liverpool - Barcelona

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 100,5 K100
FM 97,7 X-ið

FM 102,9 Lindin

Besta
vörumerkið

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OLÍUR OG
EFNAVÖRUR
FYRIR BÍLA
Allt fyrir bílinn
Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is
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Spiderman flettir myndasögu. MYND/GUNNELLA ÞORGEIRSDÓTTIR

Þessar tvær voru vægast sagt glæsilegar í búningunum sínum.

VERKSTJÓRI
ÓSKAST

Margir tóku sig til og mættu í búningi til að fagna deginum í Nexus.

Búningaklæddir
gestir á ókeypis
myndasögudeginum
Löng röð myndaðist fyrir utan Nexus á laugardaginn þegar boðnar
voru ókeypis myndasögur. Margir mættu í Star Wars-búningum.

Verkstjóri við samsetningu og uppsetningu á svalalokunum
• Viðkomandi þarf að reynslu af verkstjórn
• Tala góða íslensku og ensku
• Verður að hafa reynslu eða þekkingu úr byggingariðnaði og geta
lesið teikningar
• Vera lipur í samskiptum
Nánari upplýsingar um starﬁð eru veittar í síma 777 7001 eða á
covericeland@covericeland.is
CoverIceland er umboðsaðili á Íslandi fyrir ﬁnnska fyrirtækið Cover Aluproducts sem
hefur verið frumkvöðull í hönnun á glerbrautaprófílum síðan á 9. áratugnum. Cover
kerﬁð er orðin vel þekkt vara um allan heim og Íslendingar hafa heldur betur tekið
vel við sér því á aðeins 3 árum hafa verið settar upp yﬁr 500 svalir og sólstofur. Cover
svalalokunarkerﬁð hefur breytt hugmyndum fólks um svalalokanir, garðskála o.þ.h. til
frambúðar enda svo sannarlega byltingarkennd vara.

GRENSÁSVEGUR 11

Þ R I ÐJ U DAG U R

SÍMI 588 9090

MOSAGATA 2, 210 GARÐABÆR

Ó

keypis myndasögudagurinn var haldinn
hátíðlegur í Nexus um
helgina, laugardaginn
4. maí.
Til gamans má geta þess að sá
dagur er kallaður alþjóðlegi Star
Wars-dagurinn, þar sem dagsetningin hljómar líkt og hluti þekktustu tilvitnunar í myndina, „May
the force be with you“, upp á enska
tungu, og því sagt „May the fourth
be with you“ þann daginn.
Í tilefni af því mættu margir í Star
Wars-búningum. Verslunin bauð
ekki aðeins fríar myndasögur heldur líka afslátt af Star Wars-varningi.
Löng röð myndaðist fyrir utan
Nexus-búðina í Glæsibæ fyrir
opnun en starfsmenn búðarinnar
hófu að deila út sögum klukkan
13.00 þegar hún var opnuð.
Þúsundir myndasagnaverslana
um allan heim taka þátt í að gefa
fríar myndasögur fyrsta laugardaginn í maí ár hvert.
Fyrsti ókeypis myndasögudagurinn var haldinn árið 2002 og er talið
að fyrstu 6 árin hafi alls 2.000 búðir
haldið upp á daginn í 30 löndum og
gefið alls 12 milljónir myndasagna.
steingerdur@frettabladid.is

Star Wars-aðdáendur héldu Star Wars-daginn hátíðlegan þann 4. maí.

Ungur drengur skoðar góss dagsins.

Nokkrir nýir myndasögutitlar voru
kynntir í búðinni í tilefni dagsins.

OPIÐ HÚS
2ja - 3ja herbergja íbúðir með stórum svölum með miklu útsýni.
Lausar við kaupsamning. V. frá 49,9 m.
Opið hús þriðjudaginn 7. maí milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is
Margir gestir lögðu leið sína í Nexus þennan daginn. MYND/GUNNELLA ÞORGEIRSDÓTTIR

Skál fyrür hollustu
ÍSLENSKA / SIA.IS / NAT 00000 12/15
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Þ R I ÐJ U DAG U R

AÐ SOFA BETUR OG LÍÐA BETUR ER OKKUR ÖLLUM DÝRMÆTT

HEILSUDAGAR Í BETRA BAKI
ÖLL HEILSURÚM OG KODDAR MEÐ 20% AFSLÆTTI

5  D L ĴïL   Ĵ   F4Ħť
Ň   >DF-ė  Ĵ$ $ 
ïť BĦ > F

Q

Náðir þú 8 klukkustunda svefni í
nótt? Komdu í Betra Bak, leyfðu
D ėBĦDï
réttu dýnuna og njóttu þess að
vakna tilbúin/n í daginn.

Q

Vissir þú að svefn getur haft
áhrif á þol þitt og úthald? Á
Ň ïBŘť
sem hentar þér hvort sem þú vilt
hafa hana mjúka eða stífa.

VERÐDÆMI

TEMPUR ORIGINAL
OG TEMPUR CLOUD
90 x 200 cm með
Comfort botni og fótum.
Fullt verð: 233.250

20%

Tilboð 186.600 kr.

A F S L ÁT T U R

SERTA ROYALITY

HEILSUDAGAR!

160 x 200 cm með
Comfort botni og fótum.
Fullt verð: 284.720

Tilboð 227.776 kr.
FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu
fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun
um málefni líðandi stundar.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Þetta verða fyrstu tónleikar söngkonunnar á Íslandi. NORDICPHOTOS/GETTY

Lykke Li með
tónleika í Hörpu
Sænska tónlistarkonan Lykke Li
heldur sína fyrstu
tónleika á Íslandi
fimmtudaginn 4.
júlí í sumar. Tónleikarnir verða í Silfurbergi í Hörpu og eru
hluti af tónleikaferðalagi til að fylgja
eftir plötunni So sad,
so sexy, sem hefur
hlotið einróma lof.

F

yrsta EP-plata hennar,
Little bit, kom út árið
2008 og varð þó nokkuð
v insæl hérlendis en
stjarna Lykke Li hefur
skinið skærar og skærar
með árunum. Hennar helstu smellir
eru til að mynda I follow rivers og
No rest for the wicked.
Lykke Li heitir fullu nafni Li
Lykke Timotej Zachrisson og er
fædd 11. mars árið 1986 í bænum
Ystad á Skáni í Suður-Svíþjóð.
Mamma hennar var ljósmyndari
og pabbi hennar er í pönk-bandinu
Dag Vag, svo ætla má að tónlistarhæfileikana hafi hún að einhverju
leyti frá honum. Þegar söngkonan
var 6 ára fluttist fjölskylda hennar
til Stokkhólms og svo á fjallstopp
í Portúgal þar sem hún dvaldi í 5
ár. Í kjölfarið bjó hún meðal annars í Lissabon í Portúgal, Marokkó,
Nepal og Indlandi og því má segja
að hún hafi átt nokkuð fjölbreytta
æsku.
Lykke Li lék í sinni fyrstu bíó-

Lykke Li heitir
fullu nafni Li
Lykke Timotej
Zachrisson.

ÁÐUR FYRR GAT ÉG
BARA SKRIFAÐ
ÖRFÁAR SETNINGAR OG SVO
VARÐ ÉG AÐ TAKA HLÉ FRÁ
SKRIFUNUM. EFTIR AÐ ÉG
BYRJAÐI AÐ HUGLEIÐA BREYTTIST ÞAÐ ALVEG.

mynd árið 2014 en þá fór hún með
hlutverk í sænsku krimmamyndinni Tommy. Árið 2017 lék hún
svo í kvikmynd Terrence Malick,
Song to Song, ásamt leikurunum
Ryan Gosling, Natalie Portman og
Michael Fassbender.
Söngkonan segist vera undir
áhrifum frá Neil Young, The

Shangri-Las, Bítlunum og The Rolling Stones í tónlistargerð sinni. Hún
er mikill aðdáandi hugleiðslu og
segir hana hafa hjálpað sér mikið
við lagasmíðar.
„Áður fyrr gat ég bara skrifað
örfáar setningar og svo varð ég að
taka hlé frá skrifunum. Eftir að ég
byrjaði að hugleiða breyttist það
alveg og ég gat sest niður og klárað
heilt lag á örskotsstund. Það var
eins og einhver innri flóðgátt hefði
opnast.“
Lykke Li eignaðist soninn Dion
með tónlistarframleiðandanum Jeff
Bhasker en hann hefur unnið með
stórstjörnum á borð við Kanye West
og Mark Ronson.
Frekari upplýsingar um miðasölu
verða kynntar síðar í mánuðinum.
steingerdur@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir johannahelga@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage
johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Benedikt Bóas Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

AÐEINS

873 KR.
Á MANN

3.490 kr.
4 Original kjúklingaborgarar
og 2 lítrar gos

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 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

BAKÞANK AR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

Eftirlegukindur
í kollinum

Þ

egar ég var ungur, með
Bubba-söngva í sálinni, og
gekk um götur Amsterdam
með gítarinn á öxlinni var ekkert
jafn viðeigandi og dramatískt
húðflúr á upphandlegginn. Mér
fannst ég líka vera orðinn gæi í
hærri gæðaflokki þegar ég kom
með litríkt djásnið heim. Loks gat
ég látið sjá mig með bera handleggi
í námunda við Bjössa frænda.
En svo leið tíminn og ég breyttist
en húðflúrið ekki, nema að það
varð aðeins fölara. Það kostaði mig
álitshnekki í Grikklandi á þeim
tímum sem skrautleðraðir menn
voru álitnir gamlir tukthúslimir
þar sem húðflúrun fór nánast einungis fram í fangelsum þar í landi.
Missti ég marga sénsa af þessum
völdum. Og enn hélt lífið áfram að
breyta mér úr takti við myndina
atarna og nú er svo komið að eiturnaðran, og ég tala nú ekki um rósin,
eru einsog einhver óskapnaður á
mér þá ósjaldan að maður brettir
upp ermar.
En húðflúr er nú bara skraut,
það er verra þegar við innprentum
í koll okkar hugmyndir sem, rétt
einsog húðflúrið, breytast ekkert
sama hvað tímans tönn tyggur
þær. Í kalda stríðinu náðu Bandaríkin að móta þá heimsmynd að
þau væru boðberar frelsis og ættu
sökum máttar síns og lýðræðishneigðar að koma skikk á veröld
vora. Tíminn hefur leitt í ljós hvers
konar valdhafar þeir eru en engu
að síður ráða þeir því nú að Íran er
hel en Sádi-Arabía til heilla, uppljóstrarar eru glæpamenn meðan
þeir sem frömdu glæpina sem
ljóstrað var upp um eru heiðvirðir
menn, sem þó úthella blóði hvenær
sem hagsmunir krefjast.
Þó menn lúti ennþá þessari
heimsmynd er hún rotin og mannkyni til álíka sóma og eiturnaðran
og rósin frá Amsterdam á upphandlegg miðaldra pistlahöfundar.

BRÆÐINGUR

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Torg. ehf

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

