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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

 Í kvöld er komið að stóru stundinni hjá Ara Ólafssyni og laginu Our Choice er fyrri undanúrslitariðillinn í Eurovision fer fram. Í könnun MMR telja 49 prósent svarenda að Ari komist 
áfram en 51 prósent er á því að hann falli úr leik. Lokaæfing fór fram á sviðinu í Lissabon í gær og þá tók íslenski hópurinn vel á því með Ara í fylkingarbrjósti. Sjá síðu 30 Mynd/EuroviSion.tv

• Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða 
 eða 15 milljónir króna á einfaldan miða
• Drögum út meira en 51 þúsund vinninga á árinu

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Mestu vinningslíkurnar 
- skynsamlegasti kosturinn

Vikulegir útdrættir

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti 
DAS

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Nýtt happdrættisár hefst í maí

Miðflokkurinn
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Afgerandi forysta Samfylkingar
Samfylkingin, VG og 
Píratar gætu myndað 
meirihluta ef kosið yrði 
til borgarstjórnar núna. 
Samfylkingin er stærsti 
flokkurinn og Sjálf-
stæðisflokkurinn næst-
stærstur.

KOsningar Samfylkingin er 
stærsti flokkurinn í Reykjavík 
samkvæmt nýrri könnun sem 

Fréttablaðið og frettabladid.is hafa 
gert. Mælist Samfylkingin með 30,5 
prósenta fylgi. Sjálfstæðisflokkurinn 
er næststærsti flokkurinn og mælist 
með 22,4 prósent.

Þriðji stærsti flokkurinn er VG 

með tæplega 11 prósent. Viðreisn 
er með rúm 8 prósent, Píratar með 
7,5 prósent og Miðflokkurinn með 
rúmlega 7 prósent. Þá fengi Flokkur 
fólksins 2,8 prósent og Framsóknar-
flokkurinn og Kvennaframboðið 
fengju 2,5 prósent hvor flokkur. 
Borgin okkar, sem er framboð 
Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdótt-
ur, fengi 1 prósent. Alþýðufylkingin, 
Karlalistinn og Höfuðborgarlistinn 
fengju minna en 1 prósents fylgi. 
Svarendur í könnuninni nefndu 
hvorki Frelsisflokkinn né Íslensku 
þjóðfylkinguna.

Ef niðurstaða kosninga yrði í takti 
við þessa nýju könnun fengi Sam-
fylkingin 8 borgarfulltrúa, Sjálfstæð-
isflokkurinn fengi 6, VG fengi 3 og 
Viðreisn, Píratar og Miðflokkurinn 
fengju 2 fulltrúa hver flokkur. 

Þeir flokkar sem núna mynda 
meirihluta í borgarstjórn Reykja-
víkur, það er Samfylkingin, VG og 
Píratar, fengju samanlagt 13 borgar-
fulltrúa af 23 og gætu því myndað 
meirihluta áfram.

Hringt var í 1.050 manns með 
lögheimili í Reykjavík þar til náðist 
í 796 samkvæmt lagskiptu úrtaki 
7. maí. Svarhlutfallið var 75,8 pró-
sent. Þátttakendur voru valdir með 
slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur 
skiptust jafnt eftir kyni og hlutfalls-
lega eftir aldri. 

Alls tóku 52,9 prósent þeirra sem 
náðist í afstöðu til spurningarinnar. 
Þá voru 11,4 prósent sem sögðust 
ekki ætla að kjósa eða ætla að skila 
auðu, 17,6 prósent sögðust óákveð-
in og 18,0 prósent vildu ekki svara 
spurningunni. – jhh



Veður

Austlæg átt 3-10 m/s í dag. Rigning 
öðru hverju, einkum suðaustan-
lands, en yfirleitt þurrt norðantil á 
landinu. Vaxandi norðaustanátt á 
Vestfjörðum um kvöldið. 
sjá síðu 22

Skin á milli skúra

Trúmál Rabbíninn Avi Feldman 
mun ásamt eiginkonu sinni Mushky 
og dætrum tveim flytjast til Íslands 
á sunnudaginn, með það fyrir 
augum að setja á laggirnar fyrstu 
íslensku sýnagóguna.

Feldman-hjónin stofnuðu hóp-
fjármögnunarsíðu fyrir flutningana 
og söfnuðust sex milljónir króna á 
aðeins hálfum sólarhring.

Eins og greint hefur verið frá í 
fjölmiðlum stendur til að Avi verði 
fyrsti rabbíninn með fasta búsetu á 
Íslandi eftir að hafa verið kjörinn til 
þess í byrjun febrúar síðastliðins. 
Reykjavík hefur lengi verið eina 
höfuðborgin í Evrópu án rabbína 
eða bænastaðar fyrir gyðinga.

Hingað til hefur verið flogið með 
rabbína sérstaklega til landsins til 
að þjónusta íslenska gyðingasam-
félagið, sem í eru á þriðja hundrað 
manns, auk þúsunda ferðamanna.

Rabbíninn Avi Feldman tilheyrir 
hinum strangtrúaða Chabad-söfn-
uði en í tölvupósti til stuðnings-
manna og fylgjenda sem sendur var 
á sunnudagskvöld var tilkynnt að 
fjáröflun væri hafin fyrir flutninga 
fjölskyldunnar til Íslands. Takmark-
ið var að safna 50 þúsund banda-
ríkjadölum á sólarhring.

„Ísland er afskekkt eyja. Það er 
margt sem þarf að flytja inn og þar 
er dýrt að búa. Því leitum við til 
ykkar til að styrkja ferðalag okkar til 
Íslands og ná settu markmiði,“ segir 
í kynningu hópfjármögnunarinnar.

Og viðbrögðin létu ekki á sér 
standa. Aðeins rúmum 10 klukku-
stundum síðar barst áskrifendum 
fréttabréfs rabbínans tölvupóstur  
þess efnis að takmarkinu væri náð. 
Ríflega 50 þúsund dalir höfðu safn-

ast, eða sem nemur rúmum fimm 
milljónum króna. Og stóð í sem 
nemur sex milljónum króna þegar 
þessi frétt var skrifuð. Þegar mark-
inu var náð var stefnan sett á að ná 
90 þúsund dölum, en enn liggur 
ekki fyrir hvort það hafi náðst.

Á hópfjármögnunarsíðunni Char-
idy.com má sjá að ótal framlög bár-
ust með skilaboðum og heillaóskum 
um gott gengi á Íslandi. Hæsta fram-
lagið til söfnunarinnar hljóðaði 
upp á fjögur þúsund dali, rúmar 
400 þúsund krónur. Fyrirkomulag 

söfnunarinnar var þannig að hverju 
framlagi var mætt með mótframlagi 
frá stuðningsaðilum verkefnisins.

Segjast verður að aðferðin við 
fjármögnun flutninganna sé nýstár-
leg og athyglisvert hversu skamman 
tíma tók að safna svo hárri fjárhæð. 

Avi Feldman hefur lýst því yfir 
að hann muni leggja sín lóð á 
vogarskálarnar við að berjast gegn 
umskurðarfrumvarpinu svokallaða 
sem leggur til bann við umskurði 
drengja nema í læknisfræðilegum 
tilgangi. Frumvarpið, sem var lagt 
fram í byrjun janúar, hefur kallað 
fram heitar umræður en ríflega 130 
umsagnir bárust þinginu frá bæði 
öflugum stuðningsmönnum og 
andstæðingum þess víðs vegar að 
úr heiminum.

Tímasetning tilkynningar um að 
rabbíninn hefði verið skipaður fyrir 
Ísland var því ekki tilviljun og kom í 
raun í mesta fárinu í þjóðfélagsum-
ræðunni um það. Líkt og Fréttablað-
ið greindi frá í lok síðasta mánaðar 
mun allsherjar- og menntamála-
nefnd ekki hleypa umskurðarfrum-
varpinu til þinglegrar meðferðar og 
vísa því til ríkisstjórnar.

Frumvarpið umdeilda lifir því 
áfram, þó örlög þess og bannsins 
við umskurði séu enn óráðin. Avi 
rabbíni fagnaði þessum áfangasigri 
á dögunum, en nú er hann spenntur 
fyrir yfirvofandi flutningum.

„Við erum auðmjúk og full 
þakklætis í garð allra sem opnuðu 
hjörtu sín og hjálpuðu okkur að láta 
Íslandsdrauminn verða að veru-
leika,“ segja Feldman-hjónin í til-
kynningu er þau sendu frá sér þegar 
hinu háleita 50 þúsunda dala mark-
miði var náð.  mikael@frettabladid.is

Rabbíni hópfjármagnar 
flutning sinn til Íslands
Sex milljónir söfnuðust á hálfum sólarhring til að fyrsti rabbíninn geti flutt með 
fjölskylduna til Íslands á sunnudag. Stefnt er að opnun fyrstu sýnagógunnar hér 
á landi. Rabbíninn hyggst beita sér gegn umskurðarfrumvarpi á Alþingi.

GrÆNlAND Kenna á ensku sem 
fyrsta erlenda tungumálið í grunn-
skólum á Grænlandi. Þetta er mark-
mið nýrrar stjórnar Grænlands, að 
því er kemur fram í stjórnarsáttmála 
hennar. Nú er kennsla í grænlensku, 
dönsku og ensku í skólunum. Leggja 
á meiri áherslu á kennslu í ensku í 
framtíðinni þar sem Grænland er að 
verða hluti af alþjóðasamfélaginu.

Markmið flokkanna fjögurra sem 
myndað hafa stjórn er samtímis að 
árangur nemenda batni í öllum 
þremur tungumálunum. – ibs

Enskan númer 
eitt á Grænlandi

Hjónin Avi og Mushky Feldman með 
dætrum sínum, Chana og Batshev. 
Mynd/JewisHiCelAnd.CoM

Það er margt sem 
þarf að flytja inn og 

þar er dýrt að búa. Því 
leitum við til ykkar til að 
styrkja ferðalag okkar til 
Íslands og ná settu mark-
miði. 
Avi og Mushky Feldman

 Umskipti eru orðin í veðri eftir sérkennilega viku með éljagangi og sólarglennum á víxl. Fram undan er hlýrra veður á suðvesturhorninu, jafnvel með 
sólskini og yfir tíu stiga hita í Reykjavík á laugardag ef marka má spár Veðurstofu Íslands. Rigningarskúrir verða hins vegar ekki langt undan næstu 
daga. Samspil ljóss og veðurs skapar oft fallegar myndir eins og þegar þessi flugvél kom inn til lendingar á Reykjavíkurflugvelli. FréttABlAðið/eyþór

Börn í Kulusuk á Grænlandi.
FréttABlAðið/PJetUr

kjArAmál „Það er fáránlegt að það 
hvarfli ekki að forstjóranum að 
hún taki á sig launalækkun sjálf,“ 
segir starfsmaður Hörpu. Þar sögðu 
20 þjónustufulltrúar upp í gær eftir 
fund með forstjóranum að því er 
segir í yfirlýsingu þeirra.

Liðlega helmingur af um 30 þjón-
ustufulltrúum í Hörpu mætti á fund 
í Háuloftum með Svanhildi Konráðs-
dóttur forstjóra síðdegis í gær. Til-
efnið var fréttir Fréttablaðsins af 20 
prósenta launahækkun Svanhildar 
í fyrra á sama tíma og þjónustufull-
trúarnir létu undan kröfum og tóku 
á sig um 16 prósenta launalækkun.

„Við vorum ekki sátt en hún 
sagðist oft vera að snúa við hverjum 
einasta steini til að bæta rekstur 
Hörpu. En svo var hún þá búin að 
fá launahækkun. Það er fáránlegt að 
kíkja ekki á stærsta steininn,“ segir 
starfsmaðurinn sem ekki vill láta 
nafns síns getið.

Þjónustufulltrúinn útskýrir að 
fyrir um tveimur árum hafi hópur-
inn á gólfinu fengið launahækkun 
samhliða útvíkkun á starfsskyldum. 
Að sögn hans var fundurinn með 
forstjóranum í gær mikil vonbrigði. 
Komið hefði fram hjá Svanhildi að 
hún sjálf ætlaði ekki að taka á sig 
launalækkun. Þjónustufulltrúarnir 
fengju ekki aftur sömu laun og þeir 
voru á fyrir lækkun, eins og þeir báðu 
um. „Flestir þjónustufulltrúanna 
sem mættu á fundinn sögðu upp 
snögglega eftir að fundurinn var 
búinn. Það eru flestir því annað-
hvort búnir að segja upp eða ætla 
að gera það,“ segir hann.

Ekki náðist í Svanhildi Konráðs-
dóttur í gærkvöldi. – gar

Allt í háaloft  
í Háuloftum

svanhildur  
Konráðsdóttir, 
forstjóri Hörpu.
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

www.volkswagen.is

Við látum framtíðina rætast.
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Megi raforkan vera með þér.

Passat GTE á betra verði. Góð ástæða til að skipta um orkugjafa.
Á Passat GTE kemstu flestra þinna ferða á raforkunni einni saman, en í langferðum tekur sparneytin bensínvélin 
við. Þú þarft aldrei aftur að fara inn í kaldan bíl eða týna honum á bílastæðinu. Í gegnum Car-Net appið getur þú notað 
snjallsímann sem fjarstýringu fyrir þinn Passat GTE. Komdu í reynsluakstur og upplifðu snerpuna.

Til afhendingar strax!

Vistvænt tilboðsverð

5.290.000 kr.

Passat GTE Premium
Sóllúga, WiFi, 18“ álfelgur, 
leðursæti ofl.

Vistvænt tilboðsverð

4.590.000 kr.

Passat GTE Comfort
Bílastæðaaðstoð, lyklalaust 
aðgengi, leiðsögukerfi ofl.

Vistvænt tilboðsverð

3.990.000 kr.*

Passat GTE
Bakkmyndavél, LED aðalljós, 
17“ álfelgur ofl.



Makita rafhlöðugarðverkfærin eru ýmist fyrir eina eða tvær 18 v rafhlöður 
– sömu rafhlöður og eru í öðrum Makita 18 v rafhlöðuverk færum – 

Hraðhleðslutæki, sem tekur 2 rafhlöður í einu,  er fáanlegt. 
  Makita rafhlöðuverkfærin er þekkt fyrir gæði og endingu.   

Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum.

l Sláttuvélar l Hekkklippur l Keðjusagir l Sláttuorf 
l Grasklippur  l Greinaklippur l Blásarar l Laufsugur

RAFHLÖÐUGARÐVERKFÆRI

ÞÓR F
H

Akureyri:
Baldursnesi 8
603 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:

Opið alla virka daga
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

DýrahalD Matvælastofnun telur að 
án ráðningar erlendra dýralækna geti 
stofnunin ekki sinnt skyldum sínum. 
Án opinbers dýralæknis geti slátur-
hús ekki starfað.

Umboðsmaður Alþingis segir í nýju 
áliti að ráðning Matvælastofnunar á 
erlendum dýralæknum til starfa í 
opinberri þjónustu fullnægi ekki 
skilyrði laga um að þeir hafi vald á 
íslenskri tungu.

Matvælastofnunin segir að hlutfall 
erlendra dýralækna sem þar starfi 
hafi aukist undanfarin ár þar sem ekki 

hefur tekist að ráða íslenskumælandi 
dýralækna í tiltekin störf. Ítrekað hafi 
tilteknar stöður dýralækna verið aug-
lýstar lausar án þess að dýralæknar 
með vald á íslenskri tungu hafi sótt 
um. Við slíkar aðstæður hafi erlendir 
dýralæknar verið ráðnir.

„Hjá Matvælastofnun starfa í dag 
um 35 dýralæknar í fullu starfi. Um 
þriðjungur þeirra er erlendur og 
stærstur hluti þeirra með takmarkað 
vald á íslenskri tungu. Stofnunin 
ræður auk þess dýralækna frá EES-
ríkjum í tímabundnar ráðningar yfir 

sláturtíðina,“ segir í tilkynningu frá 
Matvælastofnun.

Á annan tug erlendra dýralækna 
hafi verið ráðnir til slíkra starfa í haust.

„Ljóst er að án dýralækna mun 
Matvælastofnun ekki geta sinnt lög-
bundnum skyldum sínum. Í slátur-
húsum er krafa um viðveru opinbers 
dýralæknis við alla slátrun, í þeim 
tilgangi að fylgja eftir kröfum um vel-
ferð dýra og öryggi afurða. Án viðveru 
opinbers dýralæknis geta sláturhús 
þar með ekki starfað,“ segir í tilkynn-
ingunni. – jhh

Segja erlenda dýralækna nauðsynlega

Án viðveru dýralæknis er ekki hægt að slátra dýrum. Fréttablaðið/GVa

Kjaramál Nærri 70 prósent þeirra 
sem greiddu atkvæði um nýjan 
kjarasamning Félags framhalds-
skólakennara og Félags stjórnenda í 
framhaldsskólum samþykktu nýjan 
kjarasamning. Tæplega 30 prósent 
greiddu atkvæði á móti.

Á vef Kennarasambands Íslands 
segir að launaliður samningsins sé 
til samræmis við launalið þeirra 
kjarasamninga sem stéttarfélög 
opinberra starfsmanna hafa skrifað 
undir síðustu mánuði. Samnings-
tíminn er út mars 2019. Af 1.498 á 
kjörskrá greiddu 1.043 atkvæði.

Eins og fram hefur komið felldu 
grunnskólakennarar sinn samning. 
Samningafundur þeirra við samn-
inganefnd Sambands íslenskra 
sveitarfélaga verður á föstudag. – jhh

Kennarar með 
nýjan samning

Kosningar  Níu framboðslistar 
skiluðu gildu framboði til sveitar-

stjórnarkosninga í Kópavogi, að því er 
kemur fram í tilkynningu frá bæjar-
skrifstofunni.

Framboðin eru B-listi Framsóknar-
flokks, C-listi BF Viðreisnar, D-listi 
Sjálfstæðisflokks, J-listi Sósíalista-
flokks Íslands, K-listi Fyrir Kópavog, 
M-listi Miðflokks, P-listi Pírata, S-listi 
Samfylkingar og V-listi Vinstrihreyf-
ingarinnar – græns framboðs.

Flokkar sem eiga fulltrúa í bæjar-
stjórn í dag eru Sjálfstæðisflokkur, 
Samfylking, Björt framtíð, Fram-
sóknarflokkur og Vinstri græn. – gar

Níu framboð 
gild í Kópavogi

Í Kópavogi. Fréttablaðið/Vilhelm

heimilisofbelDi Magnús Guðmunds-
son, formaður knattspyrnudeildar ÍA, 
segir félagið þegar á árinu 2014 hafa 
horfst í augu við fortíðina og reynt 
sem allra best að draga lærdóm af því 
sem betur mátti fara í ofbeldismáli 
leikmanns félagsins, Marks Doninger, 
gegn kærustu hans Guðrúnu Dögg 
Rúnarsdóttur árið 2011.

Til að læra af erfiðri reynslu var 
í framhaldinu sett af stað vinna á 
vegum félagsins við að útbúa við-
bragðsáætlun. Niðurstaðan var að 
setja á fót sérstakt fagráð sem hefur 
það meginhlutverk að vera álitsgjafi 
vegna alvarlegra agavandamála.

Guðrún Dögg sagði í viðtali við 
helgarblað Fréttablaðsins sögu sína 
um ítrekað ofbeldi sem hún varð 
fyrir af hendi þáverandi kærasta síns 
á meðan hann starfaði sem knatt-
spyrnumaður hjá ÍA. Félagið breytti 
að hennar mati ekki rétt í málinu.

„Við hjá ÍA fullyrðum að við 
munum vinna hlutina allt öðru-
vísi komi viðlíka mál upp hjá okkur 
í framtíðinni en auk þess hefur 
umræðan í samfélaginu haft þau áhrif 
að við eru almennt betur undirbúin 
að taka á erfiðum málum. Það skiptir 
miklu máli að taka svona mál alvar-
lega og að hvers konar ofbeldi, áreitni 
eða óæskileg hegðun verður alls ekki 
liðin hjá félaginu,“ segir Magnús.

Fram undan er vinna við að fræða 
starfsmenn og leikmenn. „Við höfum 
á síðustu mánuðum farið yfir okkar 
mál með Knattspyrnusambandi 
Íslands, Íþróttasambandi Íslands 
sem og Akraneskaupstað og á næstu 
vikum munum við fræða alla okkar 

starfsmenn og þjálfara um ofbeldi 
sem þetta í samvinnu við Bjarkarhlíð, 
miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, sem 
sérhæfir sig í að veita stuðning og ráð-
gjöf ásamt fræðslu og umfjöllun um 
eðli og afleiðingar ofbeldis,“ bætir 
Magnús við.

Mark Doninger lék alls þrjátíu leiki 
fyrir ÍA árin 2011 og 2012.

„Knattspyrnufélagið harmar fram-
angreint mál og lítur það mjög alvar-
legum augum en það reyndist öllum 
sem að því komu mjög viðkvæmt og 
erfitt og ég vil fyrir hönd félagsins 
enn og aftur biðja Guðrúnu Dögg og 
fjölskyldu hennar afsökunar. Stefna 
okkar gegn einelti, kynferðislegri 
áreitni, ofbeldi og annarri ótilhlýði-
lega háttsemi er skýr og við munum 
fylgja henni í framtíðinni,“ undir-
strikar Magnús. sveinn@frettabladid.is

ÍA biður Guðrúnu afsökunar

Guðrún Dögg lýsti í Fréttablaðinu vinnubrögðum Ía-manna eftir að hún varð 
fyrir ofbeldi af hálfu eins liðsmanna félagsins. Fréttablaðið/SiGtryGGur ari

Úr Hæstaréttardómi 
yfir Mark Doninger
„Fyrir líkams-
árás á […], 
aðfaranótt 
sunnu-
dagsins 22. 
maí 2011, á 
skemmtistaðn-
um [...] með því 
að hafa kýlt [...] einu hnefahöggi 
með krepptum hnefa í andlitið 
á vinstri kjálkann þannig að hún 
féll niður á „poolborð“ sem hún 
sat á, og fyrir að hafa gert atlögu 
að henni fyrir utan skemmti-
staðinn stuttu síðar, með því 
að henda henni í götuna, rífa í 
hár hennar og ýta henni ítrekað 
niður er hún reyndi að reisa sig 
við, með þeim afleiðingum að 
hún hlaut mar og bólgu á kjálka-
beini vinstra megin, mar og yfir-
borðsáverka á hné og fótlegg og 
tognun á ökkla.“

[...]

„Fyrir líkamsárás á [...], aðfara-
nótt sunnudagsins 30. október 
2011, á heimili ákærða [...] með 
því að hafa ráðist á […], dregið 
hana á hárinu inn í svefnher-
bergi þar sem hann henti henni 
upp í rúm, settist ofan á hana 
og sló hana utan undir, tók um 
munn hennar og nef með þeim 
afleiðingum að hún átti erfitt 
með andadrátt og að því loknu 
skallað hana í andlitið þannig að 
enni hans lenti á munni hennar 
allt með þeim afleiðingum að 
hún hlaut yfirborðsáverka í 
andliti og á hálsi og að báðar 
varir hennar sprungu þannig að 
úr blæddi.“

Formaður knattspyrnu-
deildar ÍA segir félag-
ið hafa brugðist í máli 
Guðrúnar Daggar 
Rúnarsdóttur og Marks 
Doninger. Hann biður 
Guðrúnu Dögg afsökun-
ar og segir félagið verða 
að læra af þeim mis-
tökum. Allir starfsmenn 
fá fræðslu um ofbeldi og 
verkferla ÍA.

Ég vil fyrir hönd 
félagsins enn og 

aftur biðja Guðrúnu Dögg og 
fjölskyldu hennar 
afsökunar.
Magnús  
Guðmundsson, 
Formaður knatt-
spyrnudeildar ÍA
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Hreint vatn
Grænmeti sem ber merkið okkar
er ræktað með hreinu, íslensku vatni.
Hvaða vatn fer í gegnum grænmetið þitt?

Hvaða vatn

grænmetið þitt?
fer í gegnum

islenskt.is



www.apotekarinn.is
- lægra verð

REYKLAUS
VERTU

Í EITT SKIPTI FYRIR ÖLL MEÐ

Nicotinell
Nicotinell Mint/Fruit/Lakrids/IceMint/Spearmint lyfjatyggigúmmí, Nicotinell Mint munnsogstöflur, Nicotinell forðaplástur. Inniheldur nikótín. 
Til meðferðar á tóbaksfíkn. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf 
á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

15%
afsláttur*

* 2MG og 4MG 204 stk 
pakkningum. Gildir af öllum 
bragðtegundum.

Nicotinell reyklaus 5x10 apotekarinn copy.pdf   1   30/04/2018   10:43

StjórnSýSla „Það er algjört grund-
vallaratriði að tryggja að allir borgi 
lögleg laun og standi skil á sköttum 
og gjöldum og við þurfum að gera 
betur í því,“ segir Þórdís Kolbrún 
Reykfjörð Gylfadóttir, ráðherra 
ferðamála, vegna fréttar í Frétta-
blaðinu í gær um erlend ferðaþjón-
ustufyrirtæki og undirboð á vinnu-
markaði.

Kolbrún segir að greiningar sem 
unnar hafi verið um þessi efni bendi 
til þess að mikilvægast sé að auka 
eftirlit og herða eftirfylgni með 
gildandi reglum, frekar en að stór 
brotalöm sé í sjálfum reglunum.

Ráðherra vísar þó til nokkurra 
frumvarpa sem liggi fyrir þing-
inu núna sem ætlað er að bæta 

úr brotalömum í regluverkinu og 
varði meðal annars öryggisáætl-
anir, úrbætur vegna launakjara 
starfsmanna erlendra fyrirtækja 
og um aðgerðir og hert eftirlit gegn 
skattaundanskotum.

Forsvarsmenn íslenskra ferða-
þjónustufyrirtækja sem Frétta-
blaðið ræddi við eru sammála því 
að herða þurfi eftirlit og nefna til 
dæmis vettvangseftirlit Ríkisskatt-
stjóra á ferðamannastöðum og segja 
því eingöngu beint að íslenskum 
fyrirtækjum og starfsmönnum 
þeirra.

Guðrún Jenný Jónsdóttir hjá emb-
ætti Ríkisskattstjóra segir ekki rétt 
að vettvangseftirlitinu sé eingöngu 
beint gegn íslenskum fyrirtækjum.

„Embættið er með vettvangseftir-
lit í samstarfi við lögreglu og það 
sem við erum að kanna er hvort við-
komandi leiðsögumenn, bílstjórar 

og aðrir starfsmenn í þessum ferð-
um, séu rétt skráðir á Íslandi og séu 
að skila þeim sköttum og gjöldum 
sem á að skila hér á landi,“ segir 
Guðrún. Yfir háannatímann séu sjö 
manns sem sinni svona eftirliti á 
helstu ferðamannastöðum.

Einnig hefur verið gagnrýnt að 
umræddum erlendum fyrirtækjum 
sé hampað á vefsíðum íslenskra 
markaðsátaka eins og Inspired by 
Iceland, þótt þau skili litlu sem engu 
inn í hagkerfið. Á vefsíðunni inspi-
redbyiceland.com má finna lista yfir 
íslensk og erlend ferðaþjónustufyr-
irtæki sem bjóða ferðir hér á landi.

Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðu-
maður ferðaþjónustu hjá Íslands-
stofu, segir þau ekki sinna eftirliti 

og hafi engar forsendur til að meta 
hvort fyrirtæki stundi ólöglega starf-
semi. Almennt sé ekkert óeðlilegt 
að kynna erlend fyrirtæki líkt og 
íslensk, enda vilja margir vera með 
leiðsögumann frá sínu heimalandi. 

Inga Hlín segist þó muna eftir 
tveimur tilvikum um að fyrirtæki 
hafi verið fjarlægð af umræddum 
lista yfir þjónustuaðila vegna 
ábendinga frá öruggum aðila.

Bandaríska fyrirtækið Backroads, 
sem fjallað var um í Fréttablaðinu 
í gær, er samkvæmt heimildum 
blaðsins annað þeirra fyrirtækja 
sem fjarlægð voru af fyrrnefndri 
vefsíðu vegna tilkynningar frá ASÍ 
um undirboð og brot á réttindum 
launafólks. adalheidur@frettabladid.is

Ráðherra ferðamála vill herða eftirlitið
Ráðherra ferðamála segir að tryggja þurfi betur að allir standi skil á sköttum og borgi lögleg laun í ferðaþjónustunni. Telur frekar þörf á 
auknu eftirliti en breytingum á lögum og reglum. Talsmenn íslenskra fyrirtækja segja eftirlitið eingöngu beinast að íslenskum aðilum.

Loftárás Sádi-Araba í Sana

Forsetahöllin í Sana, höfuðborg Jemen, er rústir einar eftir loftárás Sádi-Araba í borginni í gær. Að minnsta kosti sex eru látnir og þrjátíu særðir. 
Samkvæmt AP-fréttastofunni voru allir hinna látnu óbreyttir borgarar. Á blaðamannafundi í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu, sagði Turki al-Maliki 
ofursti að forsetahöllin hefði verið skotmark vegna þess að þar hefðu háttsettir uppreisnarmenn úr röðum Húta haldið til.  NORDICPHOTOS/AFP

Það er algjört grund-
vallaratriði að allir 

borgi lögleg laun og standi 
skil á sköttum og gjöldum og 
við þurfum að gera betur í 
því.  
Þórdís Kolbrún  
Reykfjörð  
Gylfadóttir,  
ráðherra  
ferðamála

viðSkipti „Félag atvinnurekenda 
mótmælir þessum áformum ráðu-
neytisins harðlega,“ segir í bréfi 
félagsins til Kristjáns Þórs Júlíus-
sonar landbúnaðarráðherra vegna 
áforma ráðherrans um að „skerða 
einhliða tollfrjálsa innflutnings-
kvóta fyrir kjöt“.

FA vísar í frétt á vef ráðuneytisins 
um að ráðherra ætli að fara að til-
lögu starfshóps frá 2016 um að „við 
útreikning á magni tollkvóta við 
innflutning verði miðað við ígildi 
kjöts með beini, í samræmi við 
alþjóðlegar skuldbindingar“.

FA segir að í tollasamningi Íslands 
og ESB sé hvergi kveðið á um að inn-
flutningskvótar fyrir kjöt miðist 
við kjöt með beini. Algjörlega for-
kastanlegt sé að ráðherra áformi „að 
hafa af neytendum stóran hluta þess 
ávinnings, sem í samningnum felst“, 
eins og segir í bréfi FA. – gar

Segja ráðherra 
skerða kjötkvóta

Kristján Þór Júlíusson landbúnaðar-
ráðherra. FRéTTAblAðIð/ERNIR
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DEWALT Á HEIMA HJÁ SINDRA

HÖRKUTÓL Á TILBOÐI 
OPIÐ ALLA VIKUNA TIL 18:00

4 X Sjáanlegri en Rauður.
geisli. 3 X 360°. Vatns og
rakavarinn IP65.
Prófaður fyrir 2m fall
10.8v 2.0 Ah Rafhlaða.

LASER 360° 3JA LÍNU- GRÆNN

74.713 m/vsk

Fullt verð 93.616

vnr 94DCE089D1G

Tvær rafhlöður og
aukahlutir fylgja.
Fljótvirk blaðaskipting & 
stilling 0 - 20.000 OPM
Kolalaus mótor.

FJÖLNOTASÖG OG JUÐARI

52.090 m/vsk

Fullt verð 5.113

vnr 94DCS355D2

18v sett í þremur töskum
Settið inniheldur:
Fjölnota sög
Hjólsög
Slípirokk
Borvél
SDS + Borvél
Skrúfvél
Hleðslutæki
3x Rafhlöður 18v 5 Ah

HLEÐSLUSETT 6 VÉLAR 18V

165.000 m/vsk

Fullt verð 197.976
 

vnr 94DCK654P3T

Tilboð gilda frá 7. - 11. maí eða á meðan birgðir endast

Afl inn: 800 Wött
Mesta borun í steypu:
26 mm
Þyngd: 2,6 Kg

HÖGGBORVÉL SDS+

27.181 m/vsk

Fullt verð 33.976

vnr 94D25133K

Skútuvogi 1 - Reykjavík  I  Viðarhöfða 6 - Reykjavík  I  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði
www.sindri.is  /  sími 575 0000

Mesta skurðargeta: 68 X 140 mm
Mesti halli: 45°
Blaðastærð: 250 mm
Segull til að festa við stályfirborð

VELTISÖG 250 MM

85.000 m/vsk

Fullt verð 105.757

vnr 94DW743

+ Tveir miðar

Ef verslað er fyrir 35.000 kr eða meira
á Sindra torfæruna á Hellu 12. maí .
Tveir miðar fylgja*

+ Tveir miðar

+ Tveir miðar + Tveir miðar

*Einungis eru afhentir tveir miðar á mann ef verslað er vara eða vörur fyrir 35.000 kr. eða meira.

vnr 93033720

MÁLBAND FATMAX 5 M

2.671 m/vsk

 Fullt verð 3.424

vnr 93XTHT1-42134

HALLAMÁL 120 CM

4.846 m/vsk

Fullt verð 6.213



Kristrún Heimisdóttir stýrir fundinum

ALDREI AFTUR! - FUNDARÖÐ SAMTAKA SPARIFJÁREIGENDA

Vilhjálmur Bjarnason
fv. alþingismaður

Stefán Svavarsson
endurskoðandi 

Rússland Vladímír Pútín var í gær 
settur inn í embætti Rússlandsfor-
seta. Athöfnin fór fram með miklum 
glæsibrag í Kreml. Um fimm þúsund 
sóttu forsetann heim, meðal ann-
ars Gerhard Schröder, fyrrverandi 
kanslari Þýskalands og nú lykil-
maður hjá rússneska gasfyrirtækinu 
Gazprom, og fyrrverandi Holly-
wood-stjarnan og rússneski ríkis-
borgarinn Steven Seagal.

Athöfnin var svo sem ekki ný fyrir 
forsetanum en þetta var í fjórða 
skipti sem hann er settur í embætti. 
Það gerðist fyrst árið 2000, svo 2004 
og því næst 2012.

Valdatíð Pútíns er löng, lengri en 
nokkurs í Rússlandi frá því Stalín 
var við völd. Hún spannar samtals 
fjórtán ár á forsetastóli auk fjögurra 
í forsætisráðuneytinu. Þegar næstu 
forsetakosningar fara fram munu 
árin á forsetastóli verða tuttugu, 
enda var kjörtímabil forseta lengt 
úr fjórum árum í sex árið 2008. 

Samkvæmt stjórnarskránni 
ætti þetta kjörtímabil að verða 
Pútíns síðasta. Ekkert er þó öruggt 
í þeim málum, enda komst Pútín 
áður framhjá stjórnarskránni með 
því að sitja eitt kjörtímabil á stóli 
forsætisráðherra, frá 2008 til 2012.

Pútín fór um víðan völl í innsetn-
ingarræðu sinni. „Við höfum endur-
vakið stolt þjóðarinnar á föðurland-
inu. Sem þjóðhöfðingi mun ég gera 
allt sem í valdi mínu stendur til að 

margfalda styrk Rússlands og vel-
sæld Rússa,“ sagði forsetinn.

Sem þjóðhöfðingi vill Pútín 
stuðla að hagkvæmri samvinnu við 
öll önnur ríki og vinna að friði og 
stöðugleika á jörðu. „Rússland er 
sterkur og áhrifaríkur leikmaður á 
sviði alþjóðastjórnmálanna. Þjóðar-
öryggi er tryggt og varnarmöguleik-
ar okkar miklir. Við munum halda 
áfram að einbeita okkur að þessum 
málaflokkum.“

Þótt Pútín verði 71 árs þegar kjör-
tímabilinu lýkur og þótt hann eigi 
ekki möguleika á að bjóða sig aftur 
fram til forseta strax samkvæmt 
stjórnarskránni þykir ekki öruggt 
að þessi fyrrverandi KGB-liði hverfi 
frá völdum árið 2024.

Undanfarna mánuði, sér í lagi í 
kringum forsetakosningar mars-
mánaðar, hefur því verið haldið fram 
að Pútín muni annaðhvort breyta 
stjórnarskránni svo hann geti boðið 
sig fram aftur eða að hann muni 
koma á fót ríkisráði þar sem hann 
taki sjálfur stöðu leiðtoga. Yrði 
staða Pútíns sem leiðtoga einhvers 
konar ríkisráðs þá sambærileg stöðu 
Ali Khamenei, æðstaklerks Írans.

The Washington Post tók í mars 
saman ummæli fjölmargra banda-
manna Pútíns sem þykja benda til 
að eitthvað þessu líkt sé í pípunum 
hjá Rússlandsforseta. Konstantín 
Gaaze, sjálfstæður stjórnmálaskýr-
andi, sagði til að mynda að með 

Fjórða kjörtímabilið er hafið hjá Pútín
Vladímír Pútín hefur sitt fjórða, mögulega síðasta, kjörtímabil á stóli Rússlandsforseta. Hefur gegnt embættinu í fjórtán ár sem verða 
tuttugu er kjörtímabilinu lýkur. Bandamenn Pútíns telja líklegt að hann muni með einhverjum hætti stýra landinu lengur en til 2024. 

Gestir freistuðu þess að ná mynd af leiðtoganum þegar hann gekk inn í hallarsalinn í gær. Fréttablaðið/EPa

Andstaðan við Pútín

Ljóst er að ekki eru allir sáttir við 
Pútín í Rússlandi þótt hann sé 
að hefja sitt fjórða kjörtímabil. 
Það sást bersýnilega um helgina 
þegar þúsundir mótmæltu í níutíu 
borgum og bæjum víðs vegar um 
Rússland.

Alexeí Navalní, stjórnarand-
stæðingur og aktívisti, var hand-
tekinn við mótmælin ásamt um 
1.600 öðrum mótmælendum. 
Navalní var þó sleppt úr haldi síðar 
um helgina.

Þetta var ekki í fyrsta skipti sem 
Navalní kemst í kast við lögin. 
Þegar ljóst var að hann ætlaði í 
forsetaframboð var hann til að 
mynda sakfelldur fyrir fjárdrátt. 
Navalní hefur sjálfur sagt þær sakir 
upplognar, hann hafi einungis 
verið sakfelldur svo hann gæti 
ekki boðið sig fram.

Á mótmælum laugardagsins 
mátti heyra mótmælendur hrópa: 
„Niður með keisarann!“

Navalní sagði á mótmælunum 
að Moskva tilheyrði Pútín ekki. 
Engin þörf væri á keisara. Eftir að 
honum var sleppt úr haldi sagði 
hann svo: „Það kom greinilega 
tilskipun frá Kreml um að fangelsa 
mig ekki fyrir innsetningarathöfn-
ina!“

En Navalní hefur ekki tekist að 
steypa Pútín af stóli, hvergi nærri. 

Og þótt Vesturlönd einblíni á 
utanríkismálastefnu Rússa virðist 
hún ekki vera Rússum til armæðu. 
Það eru efnahagsmálin sem 
reynast Pútín erfiðust.

Samkvæmt skoðanakönnun 
Levada hafa Rússar einna helst 
verið ósáttir við að ekki hafi tekist 
að draga úr ójöfnuði í rússnesku 
samfélagi. Næstflestir sögðu að 
Pútín hefði helst átt að tryggja að 
Rússar fengju aftur það sparifé 
sem tapaðist í efnahagsaðgerðum 
yfirvalda.

Lækkandi olíuverð, verðminni 
rúbla, verðbólga og slæm áhrif 
viðskiptaþvingana á rússneska 
hagkerfið hafa leitt til þess að 
virði rússneskra meðallauna hefur 
minnkað um fjörutíu prósent 
samanborið við bandarísk meðal-
laun á undanförnu ári.

lögregla tók harkalega á mótmæl-
endunum. NordicPhotos/aFP

kosningasigrinum hefði leið opnast 
fyrir Pútín að því að koma á fót ein-
hvers konar ævilangri stöðu þjóð-
höfðingja.

Alexeí Tjesnakov, áður ráðgjafi 
í Kreml og nú sjónvarpsmaður, 
sagði eftir kosningarnar í mars að 
hann væri nokkuð viss um að Pútín 
myndi ekki fara neitt árið 2024. „Það 
er of snemmt að segja til um hvernig 
það verður. Ég veit ekki hvort hann 
hætti sem forseti eða hvort hann 
framlengi valdatíð sína einhvern 
veginn.“

Þá vitnaði The Washington Post 
einnig í Vladímír Sjírínovskí, banda-
mann Pútíns og ævarandi forseta-
frambjóðanda. Sjírínovskí sagði í 
aðdraganda forsetakosninganna 
að fólk hefði einfaldlega ekki áhuga 

á að velja annan leiðtoga en Pútín. 
„Þessar kosningar verða þær síð-
ustu. Þú ættir að skilja það. Komið 
verður á fót ríkisráði sem forsetinn 
mun stýra.“

Setti Sjírínovskí framtíð Pútíns 
í samhengi við Xi Jinping, forseta 
Kína. Benti á að Xi hefði nýverið 
afnumið reglur um hversu mörg 
kjörtímabil forseti Kína má sitja.

Sjálfur hefur Pútín ekki viljað 
tala mikið um hvað framtíðin ber í 
skauti sér. Þegar hann var spurður 
um hvort hann ætlaði að bjóða sig 
fram aftur, stuttu eftir kosningarnar 
í mars, sagði hann spurninguna 
nokkuð fáránlega. „Á ég að vera for-
seti þangað til ég verð hundrað ára 
gamall? Nei,“ svaraði Pútín svo.
thorgnyr@frettabladid.is
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Í útboðinu verða boðnir til sölu 750.000.000 nýir hlutir í Heimavöllum. Gefi eftirspurn 
tilefni til hefur félagið heimild til að fjölga seldum hlutum í útboðinu þannig að þeir nemi 
samtals allt að 900.000.000. Hlutafjáraukningin nemur 6,7%-7,9% af hlutafé Heimavalla að 
útboði loknu allt eftir því hvort heimild til að fjölga seldum hlutum verður nýtt eða ekki.
Markmiðið með útboðinu er að fjölga hluthöfum í Heimavöllum þannig að félagið uppfylli skilyrði  
Aðalmarkaðar Kauphallar Íslands varðandi dreifingu hlutafjár og fjölda hluthafa.

Tekið verður við áskriftum rafrænt á vef Landsbankans www.landsbankinn.is/utboð-heimavellir

Fjárfestar geta valið um þrjár tilboðsbækur í útboðinu sem eru m.a. ólíkar hvað varðar stærð áskrifta, verðlagningu 
og úthlutunarreglur. Hver hlutur í Heimavöllum er að nafnverði 1 króna. Allir hlutir verða seldir á sama verði í 
hverri tilboðsbók (hollenskt útboð). 

Söluandvirði útboðsins, miðað við að allir hlutir í útboðinu verði seldir á lágmarksverði 
hverrar tilboðsbókar, er á bilinu 1.024.650.000 - 1.229.580.000 krónur eftir því hvort 
heimild til að fjölga seldum hlutum verður nýtt eða ekki. 
Niðurstaða útboðsins verður birt á vefsíðu Heimavalla fyrir klukkan 16:00 þann 9. maí 2018.  
Gjalddagi og eindagi áskrifta er 18. maí 2018.

Félagið mun falla frá útboðinu ef Kauphöll Íslands samþykkir ekki fyrir 23. maí 2018 fyrirhugaða umsókn  
stjórnar Heimavallar um að taka alla hluti útgefna í félaginu til viðskipta á Aðalmarkaði Kauphallar Íslands.  
Komi til þess verða áskriftir felldar niður og gerðar ógildar og tafarlaust haft sambandi við fjárfesta sem greitt  
hafa greiðsluseðla og þeim endurgreitt.

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er skuldbindandi. 

Áður en tekin er ákvörðun fjárfestingu í hlutabréfum í Heimavöllum eru fjárfestar hvattir til að kynna sér allar 
upplýsingar um Heimavelli og skilmála útboðsins sem finna má í lýsingu Heimavalla sem dagsett er 23. apríl 2018 
og birt er á vefsíðu Heimavalla hf., www.heimavellir.is

Tilboðsbók A Tilboðsbók B Tilboðsbók C
Stærð áskrifta (kaupverð) 100.000 kr. - 500.000 kr. 550.000 kr. – 10.000.000 kr. > 10.000.000 kr.

Tilboðsverð Á útboðgengi 
tilboðsbókar A

Á bilinu 1,38-1,71 kr./
hlut eða á útboðsgengi 

tilboðsbókar B

Að lágmarki á genginu 
1,38 kr./hlut

Útboðsgengi 5% lægra en útboðsgengi 
tilboðsbókar B

Á bilinu 1,38-1,71 kr./
hlut, þó ekki hærra en 

útboðsgengi tilboðsbókar C

Að lágmarki á genginu  
1,38 kr./hlut

Meginreglur varðandi 
úthlutun

Leitast við að skerða 
ekki áskriftir undir 

100.000 kr. að kaupverði

Á grundvelli tilboðsverðs, 
leitast við að skerða ekki 

áskriftir undir 550.000 kr. að 
kaupverði, annars hlutfallsleg

Á grundvelli tilboðsverðs, 
annars hlutfallsleg

Landsbankinn hf. hefur umsjón með útboðinu. Upplýsingar og tæknileg aðstoð:

Vegna tilboðsbóka A og B Vegna tilboðsbókar C

Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans

Sími: 410-4040 Sími: 410-4000

fjarmalaradgjof@landsbankinn.is utbod@landsbankinn.is

Hlutafjárútboði
í Heimavöllum 
lýkur í dag
Útboðinu sem hófst mánudaginn 7. maí lýkur  
kl. 16:00 í dag, þriðjudaginn 8. maí 2018. 



svokölluðum 1MDB-sjóði, þróunar-
sjóði malasíska ríkisins. Því hefur 
Najib alla tíð neitað.

En þrátt fyrir þennan tiltölulega 
litla mun á fylgi þykir nær ólíklegt 
annað en að ríkisstjórnin haldi 
velli. Einmenningskjördæmi eru í 
Malasíu og hafa stjórnarandstöðu-
flokkarnir kvartað sáran yfir kjör-
dæmabreytingum BN.

Dreifbýliskjördæmi, sem falla 
flest BN-megin, eru sum svo fámenn 
að sex þyrfti til að jafnast á við eitt 
þéttbýliskjördæmi. Þetta þýðir 
að BN getur í raun fengið hreinan 
meirihluta á þingi með einungis 
fimmtung atkvæða á bakinu.

Þá hefur hlutleysi kjörstjórnar 
verið dregið í efa. Sex frambjóð-
endum stjórnarandstöðunnar hefur 
verið vísað úr framboði af „vafasöm-
um, tæknilegum ástæðum“ að því er 
BBC greinir frá. Aukinheldur hefur 
verið bent á að kjörskrá sé gölluð 
og þá þykir ákvörðun stjórnarinnar 
um að kjördagur sé í miðri viku en 
ekki um helgi óásættanleg. Það sé 
einungis gert til að lágmarka kjör-
sókn. Það komi sér vel fyrir BN. 
thorgnyr@frettabladid.is

Bandaríkin Boris Johnson, utan-
ríkisráðherra Bretlands, fundaði 
með Mike Pence, varaforseta Banda-
ríkjanna, og John Bolton þjóðar-
atkvæðisráðgjafa í gær til þess að 
reyna að sannfæra Bandaríkja-
stjórn um að rifta ekki kjarnorku-
samkomulaginu við Íran. Johnson 
sagði í skoðanagrein í The New 
York Times í gær að samkomulagið 
væri vissulega gallað en þá galla 
væri hægt að lagfæra með tíð 
og tíma.

Bandaríkin, Bretland, 
Frakkland, Rússland, 
Kína, Þýskaland og ESB 
gerðu samkomulagið 
árið 2015 og er það 
talið krúnudjásn utan-
ríkisstefnu Baracks 
Obama, þáverandi 

Bandaríkjaforseta. Samkomulagið 
gengur út á að viðskiptaþvingunum 
gegn Írönum verði lyft gegn því að 
ríkið hætti vinnu við kjarnorku-
áætlun sína.

Donald Trump forseti hefur oft-
sinnis lofað að rifta samkomulag-
inu. Johnson sagði í grein sinni að 
rangt væri að rifta samkomulaginu 
þar sem þá myndu Íranar aftur geta 
unnið að kjarnorkuáætluninni. „Ég 
held að það sé mikilvægt að halda 

þessum hömlum á kjarnorkuáætl-
anir Íransstjórnar. Þær hömlur 
gætu haldið aftur af árásargirni 
Írana í heimshlutanum.“

Hassan Rouhani,  for-
seti Írans, gaf í gær í skyn að 
ríkið væri tilbúið að standa 

við samkomulagið jafnvel 
þótt Bandaríkjamenn riftu því 

af sinni hálfu. „Við höfum ekki 
áhyggjur af illgjörnum ákvörð-

unum Bandaríkjamanna. Við 
erum viðbúin öllu og ekkert 

mun breytast í okkar lífi í 
vikunni,“ sagði Rouhani. 
Ákvörðunar Trumps er 
að vænta fyrir 12. maí 
næstkomandi. – þea

Boris sendur til að verja 
kjarnorkusamkomulagið

Boris Johnson, utanrík-
isráðherra Bretlands. 

Nordicphotos/AFp

Malasía Kosið verður til þings 
í Malasíu á morgun. Kosninga-
baráttan hefur verið afar hörð og 
samkvæmt skoðanakönnunum er 
líklegt að lítill munur verði á fylgi 
stærstu flokka.

Samkvæmt könnun Merdeka 
Center frá því í apríl eru tveir 
turnar í malasískum stjórnmálum 
um þessar mundir. Annars vegar 
ríkisstjórnarflokkurinn, Þjóðfylk-
ingin (BN), bandalag hægriflokka 
undir forystu UMNO-flokksins, og 
hins vegar Vonarbandalagið (PH). 
Í könnuninni mældist BN með 40,3 
prósenta fylgi, PH með 43,7 prósent.

Alveg þangað til í janúar leit hins 
vegar út fyrir að BN myndi vinna 
öruggan sigur og að Najib Razak, 
forsætisráðherra og leiðtogi BN, 
myndi halda velli. Þá tilkynnti 
Mahathir Mohamad, 92 ára og for-
sætisráðherra fyrir hönd UMNO frá 
1981 til 2003, um að hann ætlaði 
aftur í framboð.

Mahathir endurvakti bandalag 
stjórnarandstöðuflokkanna í því 
skyni að koma sínum gömlu sam-
flokksmönnum frá völdum. Hann 
fékk til liðs við sig Anwar Ibrahim, 
áður varaforsætisráðherra Moha-
mads. Þessi nýja vinátta Anwars og 
Mahathirs var óvænt í ljósi þess að 
árið 1999 lét Mahathir henda Ibra-
him í fangelsi fyrir sódómsku, þar 
sem hann mátti dúsa í fimm ár.

Málflutningur Mahathirs og 
Anwars hefur mikið til byggst á því 
að nauðsynlegt sé að koma Najib 
og UMNO frá völdum vegna spill-
ingar. Og í ljósi fortíðar sinnar sem 
forsætisráðherra fyrir hönd UMNO 
hefur Mahathir beðist afsökunar. 
„Ég vil biðja alla afsökunar. Ég kom 
Najib í þessa stöðu. Það voru mestu 
mistök lífs míns. Ég vil leiðrétta 
þau mistök,“ sagði hinn rúmlega 
níræði Mohamad á baráttufundi 
sem blaðamaður BBC fylgdist með.

Spillingarmálið sem Mahathir 
hefur keyrt á er kallað 1MDB-málið. 
Najib hefur verið sakaður um að 
draga sér rúmlega sjötíu milljarða úr 

Líklegt að endurkoma 
hins níræða dugi ekki
Þingkosningar eru í Malasíu á morgun. 92 ára fyrrverandi forsætisráðherra 
sækir fram gegn fyrrverandi samflokksmanni. Allt bendir til þess að fylgi fylk-
inganna verði svipað en skipting kjördæma eykur sigurlíkur ríkisstjórnarinnar.

hinn 92 ára gamli Mahathir Mohamad vill aftur í forsætisráðuneytið. hann 
býður sig fram gegn sínum gömlu félögum. hann mælist vinsælli en ríkis-
stjórnarflokkarnir en kosningakerfið er óhagstætt. Nordicphotos/AFp

Svo gæti farið að ríkis-
stjórnin fái meirihluta á 
þinginu með einungis 
fimmtung atkvæða á bakinu.

Nokkrir góðir inn í sumarið

Audi Q5 
Quattro 2.0 TDI

5.590.0002014

Álfelgur, dráttarkrókur, rafdrifin opnun/lokun á afturhlera, nálgunarvari 
í stuðurum, 6 diska magasín, loftkæling, milano leðuráklæði, 
bluetooth símkerfi, rafdrifin framsæti o.fl.

36.000Ekinn

30

Raf / Bensín

Ekinn þús. km.

Myndir á vef 

Dísil

Fjórhjóladrif

Metan & bensín

Sjálfskiptur

Beinskiptur

Rafmagnsbíll

Fleiri bílar og 
myndir á netinu: hnb.is

VW Polo
Highline 1.2 TSI

1.690.0002013

58 Mitsubishi Pajero
Instyle 3.2 DID

6.550.0002016

67

VW Golf Sportsvan
Comfortline 1.4 TSI

2015

55

2.590.000

VW Up!
MoveUP 1.0

2015

12

1.390.000 

Klettháls 13   ·   hnb.is   ·   590 5040

Hyundai IX20
Comfort

2017

2

2.890.000 

Toyota Yaris
Hybrid Style Bi-tone 

2018 2.990.000 

3
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SJÁLFVIRK NEYÐARHEMLUN
STAÐALBÚNAÐUR Í TEKNA

SJÁLFVIRKUR AKREINAVARI 
STAÐALBÚNAÐUR Í TEKNA

LEGGJA Í STÆÐI HJÁLP
VALBÚNAÐUR

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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NISSAN QASHQAI
Verð frá: 3.550.000 kr.

NÝR NISSAN QASHQAI
TILBÚINN Í FERÐALAG MEÐ ÞÉR

Staðalbúnaður í Qashqai m.a.:

• Leiðsögukerfi með Íslandskorti

• Nissan Connect 7" snertiskjár

• LED dagljósabúnaður

• Tveggja svæða miðstöð 
  með loftkælingu

• Þokuljós að framan

• Bakkmyndavél

• D-laga leðurstýri með aðgerðahnöppum

Nánari upplýsingar á nissan.is

• Skyggðar rúður að aftan

• Stopp/start búnaður

• 17" álfelgur

• Hraðastillir

• Regnskynjari á framrúðu

• Hiti í framrúðu



Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Einar Þór Sverrisson  forStjóri: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is   
aðStoðarritStjórar: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.  
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum 
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Halldór

Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@frettabladid.is

 

Með sam-
komulaginu 
hefur RÚV 
blásið þeim 
eldmóð í 
brjóst sem 
komast upp 
með að hóta 
blaðamönn-
um og vega að 
starfsheiðri 
þeirra, og 
þeim sem 
dreifa ósann-
indum.

 

Fólk sem 
hefur aflað 
sér mennt-
unar verður 
að sjá sér hag 
í því að setjast 
hér að og taka 
þátt í upp-
byggingu 
samfélagsins.

Varmadælur &
loftkæling

Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk 
Midea MOB12  
Max 4,92 kW 
2,19 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,44) 
f. íbúð ca 60m2.

• Kyndir húsið á veturna      
   og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir 
• Fjarstýring fylgir

Uppsetningaaðilar og 
umboðsmenn um allt 
land

Berglind er dæmigerð íslensk kona. Hún hefur 
lokið stúdentsprófi og aflað sér háskólagráðu 
og starfsréttinda. Hún kemur út á vinnumark-

aðinn um 25 ára aldurinn og er svo heppin að fá starf 
í sínu fagi. Hún eignast maka og börn. Húsnæðisör-
yggi er lítið og hún ræðst í að kaupa íbúð. Í háskóla-
námi framfleytti hún sér með lánum frá LÍN. Hún 
átti þess ekki kost að fá fjárhagslegan stuðning frá 
foreldrum sínum. Berglind starfar hjá hinu opinbera 
og gengur inn í nýtt og samræmt lífeyriskerfi á vinnu-
markaði. Ávinnsla lífeyrisréttinda er mest fyrstu árin 
á vinnumarkaði en minnkar svo þegar hún eldist. 
Þetta kemur ekkert sérstaklega vel út fyrir Berglindi 
sem kemur seinna inn á vinnumarkaðinn en þeir 
sem ekki fara í háskólanám. Hún þarf auðvitað að 
greiða af námslánunum og þær afborganir samsvara 
einni útborgun launa á ári. Afborganir húsnæðis- og 
námslána taka í heimilisreksturinn en þetta hefst 
með ráðdeild og hagsýni. Berglind er með rúmlega 
hálfa milljón á mánuði í heildarlaun. Samanlagðar 
tekjur hennar og makans þýða að heimilið fær svo að 
segja engar bætur frá ríkinu, hvorki vaxta- né barna-
bætur. Berglind á þess ekki kost að leggja fyrir eða 
leyfa sér einhvern óþarfa.

Dæmið af Berglindi er tilbúið dæmi en samt hlut-
skipti mjög margra háskólamenntaðra á vinnu-
markaði. Ráðstöfunartekjur hennar eru litlu hærri en 
ráðstöfunartekjur þess sem ekki hefur lokið háskóla-
námi. Ávinningur Berglindar er lítill í alþjóðlegum 
samanburði. Öll menntun er fjárfesting samfélags í 
einstaklingum og sjálfu sér. Um það er ekki deilt en 
svo virðist sem lítill skilningur sé fyrir því á Íslandi 
að langskólamenntun sé fjárfesting sem umbuna beri 
fyrir.

BHM hefur ítrekað bent á að þetta sé óviðunandi 
staða sem skaði langtímahagsmuni íslensks sam-
félags. Fólk sem hefur aflað sér menntunar verður 
að sjá sér hag í því að setjast hér að og taka þátt í 
uppbyggingu samfélagsins. Ellegar verður Ísland 
undir í samkeppninni við önnur lönd um verðmæta 
þekkingu og hæfni.

Ævitekjur Berglindar

Þórunn  
Sveinbjar-
nardóttir
formaður BHM

B laðamenn búa að djúpum reynslu-
brunni fyrri kynslóða. Þeir sækja í 
þessa auðlind í öllum sínum störfum. 
Þeir eru traustsins verðir aðeins vegna 
þeirra verka sem forverar þeirra hafa 
unnið. En þessi erfðagjöf er brotgjörn. 

Minnsta hnjask skilur eftir sig ör.
Samkomulag stjórnenda Ríkisútvarpsins og 

Guðmundar Spartakusar vegur að þessari sam-
eiginlegu uppsprettu. RÚV samdi og greiddi 
Guðmundi tvær og hálfa milljón í miskabætur og 
málskostnað utan réttar. Upphæðin er í sjálfu sér 
ekki það sem skiptir máli hér. Samkvæmt sam-
komulaginu þurfti RÚV ekki að biðjast afsökunar 
og ekki að leiðrétta fréttaflutning sem leiddi til 
ófjárhagslegs tjóns Guðmundar, þó svo að útvarps-
stjóri segði á síðum Fréttablaðsins í síðustu viku 
að fréttaflutningur hefði „að einhverju marki verið 
leiðréttur“. RÚV og Guðmundur sammæltust um 
að halda trúnaði um samkomulagið.

Í svari við fyrirspurn Fréttablaðsins um það 
af hverju ákveðið hafi verið að semja við Guð-
mund vísar útvarpsstjóri til niðurstöðu Mann-
réttindadómstóls Evrópu (MDE) í júlí í fyrra þar 
sem íslenska ríkið var sýknað af kröfu fyrrverandi 
fréttamanns RÚV sem dómstóllinn sagði ekki hafa 
flutt fregnir í góðri trú. Þannig taldi útvarpsstjóri 
að „umtalsverðar líkur stæðu til þess að tilteknar 
kröfur stefnanda málsins [Guðmundar] næðu 
fram að ganga“.

Þó svo að stjórnendur RÚV hafi vafalaust talið 
sig hafa haft góð rök máli sínu til stuðnings, þá eru 
þetta hörmuleg skilaboð til þeirra blaðamanna 
sem þar starfa, og í raun til allra þeirra einstaklinga 
hér á landi sem gera blaðamennsku að ævistarfi 
sínu og flytja fréttir í góðri trú.

Þessi skilaboð, og þau ákvæði í 25. kafla 
almennra hegningarlaga sem eru til grundvallar, 
fela í sér hættuleg kælingaráhrif á tjáningarfrelsi 
blaðamanna hér á landi. Áhrif sem valda ótta eða 
kvíða meðal blaðamanna sem síðan leiða til sjálfs-
ritskoðunar og þar með rýrari umræðu á opin-
berum vettvangi.

Með samkomulaginu hefur RÚV blásið þeim 
eldmóð í brjóst sem komast upp með að hóta 
blaðamönnum og vega að starfsheiðri þeirra, og 
þeim sem dreifa ósannindum. Oft er þetta einn og 
sami hópurinn.

Stjórnendur RÚV vilja vernda sína blaðamenn, 
en samkomulag sem þetta er einmitt til þess fallið 
að gera starf þeirra sem flytja fréttir í góðri trú 
erfiðara og hættulegra. Í því felst köld kveðja til 
allra blaðamanna. Hafi markmiðið verið það að 
komast hjá því að biðjast afsökunar, eða leiðrétta 
fréttaflutning, þá er það vanvirða við stéttina af allt 
öðrum toga enda er það ekkert annað en heilbrigð 
skynsemi að fagna mistökum sínum, leiðrétta þau 
og læra af, en ekki fela þau undir trúnaði.

Í góðri trú

Sunna og samstarfshrútarnir
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 
þingkona Pírata, fékk loks lang-
þráða afmælisgjöf frá foreldrum 
sínum um helgina; innrammaða 
skopmynd Gunnars Karlssonar 
úr Fréttablaðinu af henni og þing-
mönnunum Páli Magnússyni, 
Birgi Ármannssyni, Jóni Gunn-
arssyni og Brynjari Níelssyni sem 
allir skarta tilkomumiklum hrúts-
hornum. Sunna reyndi að gera 
ráðstafanir til að eignast myndina 
strax þegar hún sá hana en Ævar 
Örn Jósepsson, faðir hennar, 
ákvað nánast samstundis að færa 
henni myndina í afmælisgjöf. 
Varð úr þessu nokkur núningur 
en Sunna sagði við Fréttablaðið.is 
í mars að hún vildi síður þurfa að 
bíða eftir afmælisdeginum í maí. 
Sá gamli fékk þó sitt í gegn og for-
eldrar þingkonunnar færðu henni 
myndina á afmælinu.

Vigdís slettir skyri Dags
Vigdís Hauksdóttir og víkingarnir 
sem eru ásamt henni í efsta lagi 
framboðslista Miðflokksins í 
Reykjavík sendu frá sér enn eitt 
kosningamyndbandið í gær. Að 
þessu sinni smurðu víkingarnir 
rúnstykki með sveðjum, hrærðu 
skyr og sulluðu mjólk ofan í 
grunnskólabörn undir þeim skila-
boðum Vigdísar að Miðflokkur-
inn ætli að bjóða upp á fríar 
grunnskólamáltíðir. Slagorðið er 
„Et, drekk og ver glaðr“ þar sem 
tækifærin eiga að sögn Vigdísar 
ekki að vera háð efnahag for-
eldranna. thorarinn@frettabladid.is
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Verða lífeyrissjóðir 
of stórir fyrir Ísland?

Dagskrá:

     

Íslenska lífeyrissjóðakerfið er stórt miðað við hagkerfi landsins. Eignir í lífeyris- 
sjóðakerfinu eru um ein og hálf landsframleiðsla og eiga sjóðirnir um þriðjung af 
heildarfjármunum á Íslandi. Er því spáð að sjóðirnir haldi áfram að stækka á 
næstu árum.
 
En stefnir lífeyrissjóðakerfið í að verða of stórt fyrir Ísland? Landssamtök 
lífeyrissjóða, í samstarfi við vefmiðlinn Kjarnann, standa fyrir morgun- 
verðarfundi þar sem leitast verður við að svara þeirri spurningu. Fundurinn 
verður sendur út á vef Kjarnans. 

8:00 - 8:30 Morgunverður

8:30 - 9:40 Framsögur

  Þorbjörn Guðmundsson, formaður stjórnar LL 

  Gylfi Magnússon, dósent í viðskiptafræði við HÍ

  Már Guðmundsson, seðlabankastjóri 

  Jón Þór Sturluson, starfandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins

9:40 - 10:00 Almennar umræður framsögumanna og fyrirspurnir

Stjórnandi:  Fanney Birna Jónsdóttir, aðstoðarfréttastjóri Kjarnans

Skráning á: www.lifeyrismal.is/LLskraning 

Fundurinn er öllum opinn og aðgangur er ókeypis

www.lifeyrismal.is

Miðvikudaginn 9. maí 2018 kl. 8.30-10.00 á Grand Hótel Reykjavík

Skammt er til sveitarstjórnar-
kosninga en framboðsfrestur 
ekki útrunninn, þegar þetta 

er skrifað. Engu að síður er löngu 
byrjað að kjósa í atkvæðagreiðslu 
utan kjörfundar og er þá kjörseðill-
inn autt blað. Þess munu vart dæmi 
um víða veröld að unnt sé að kjósa 
þannig út í bláinn, enda hefur lýð-
ræðis- og mannréttindaskrifstofa 
Öryggis- og samvinnustofnunar Evr-
ópu (ÖSE) margsinnis gert athuga-
semdir við þetta fyrirkomulag. 
Þetta er aðeins eitt dæma um hvað 
kosningalög okkar eru um margt 
forneskjuleg, bæði lögin um kosn-
ingar til Alþingis svo og þau um kjör 
sveitarstjórna. Aldrei hefur verið 
gert hreint í þessum lagabálkum 
og ákvæðin færð til nútímahorfs. 
Þannig má t.d. ætla að enn sé kosið 
á opnum fundum, sbr. hugtakið 
„utankjörfundaratkvæðagreiðsla“.

Þó liggja hjá Alþingi hugmyndir 
um verulegar endurbætur á ákvæð-
um um framkvæmd þingkosninga. 
En það sama á við um þessi grund-
vallarlög og sjálfa stjórnarskrána: 
Alþingi virðist aldrei hafa dugnað 
til að taka á málinu. Eða skortir 
pólitískan vilja?

Af nógu er að taka eigi að benda 
á ákvæði sem laga þarf í kosninga-
lögum. Þegar hefur verið nefndur 
sá afkáraleiki að framboð liggi ekki 
fyrir þegar kosning hefst. Þá erum 
við langt á eftir flestum grönnum 
okkar í því að auðvelda kjósendum 
að neyta kosningaréttar síns. Bréf-
kosningar þekkjast hér ekki, en 
sums staðar nýtir stór hluti kjós-
enda sér þá leið. Um rafrænar kosn-
ingar er nánast ekkert rætt, hvorki 
um kosti þeirra né galla.

Ofangreind dæmi lúta að fram-
kvæmd kosninga en lýðræðisþáttur 
málsins er þó mikilvægastur.

Vita kjósendur að þeir geta nánast 
engin áhrif haft á röð frambjóðenda 
á listum við sveitarstjórnarkosning-
ar? Útstrikanir eða umraðanir eru 
tilgangslausar. Þetta er þó ekki alveg 
markleysa í þingkosningum, enda 
var vægi slíkra breytinga aukið tals-
vert með lögum frá aldamótaárinu. 
En það hefur „gleymst“ í 18 ár að 
gera hliðstæðar breytingar á lögum 
um sveitarstjórnarkosningar. Þar 
gilda enn ákvæði frá 1987 sem gerðu 
kjósendur nær valdalausa um lista-
breytingar. Víðast hvar í grannlönd-
unum er þó kjósendum veitt meira 
vald til að velja sér frambjóðendur í 
kosningum til sveitarstjórna en til 
þjóðþinga. Á Íslandi er þessu öfugt 
farið! Að mati margra kjósenda 
skiptir þó meira máli hvaða ein-
staklingar veljast til sveitarstjórna 
en hvaða flokk þeir skipa.

Nefna má annað sem hefur dagað 
uppi í meðferð kosningalaga. Í þing-
kosningum geta framboð spyrt sig 
saman í vísi að kosningabanda-
lögum. Ákvæðin eru þó ófullkomin 
og hafa því ekki verið nýtt. Með 
slíkum bandalögum væri þó unnt 
að gefa kjósendum vísbendingu 
um það hvaða fylkingar gætu staðið 
saman að myndum ríkisstjórnar 
eftir kosningar í stað þess að þeim 
sé haldið í óvissu með tuggunni 
„að ganga óbundin til kosninga“. Í 
lögum um sveitarstjórnarkosningar 
er ekki gefinn kostur á neinum slík-
um listasamsteypum. Í þeim fjölda 
framboða, sem nú stefnir í, a.m.k. í 
Reykjavík, væri fengur að því fyrir 
kjósendur að framboðin sýndu lit 
með því að hópa sig eitthvað saman.

Hér er lítt tóm til að fjalla um 
brýnar lýðræðisumbætur í lögum 
um þingkosningar. Nefna má virkt 
persónukjör, eins og nær 80% 
kjósenda tjáðu sig fylgjandi í þjóð-
aratkvæðagreiðslunni 2012. Eða þá 
það ranglæti að vægi kjósenda er 
enn misjafnt. Vildu þó um 2/3 fyrr-
greindra kjósenda fullan jöfnuð. 

Fyrirkomulag kosninga er forneskjulegt
ÖSE hefur þrívegis gert alvarlegar 
athugasemdir við þessi ójöfnu 
mannréttindi íslenskra kjósenda.

Þá er það ámælisvert að það skuli 
geta gerst að flokkar fái fleiri þing-
sæti en landsfylgi þeirra veitir þeim 
rétt til. Að ekki sé komið í veg fyrir 
þetta kann að vera stjórnarskrár-
brot. En því miður höfum við engan 
dómstól sem tekur á stjórnlaga-
brotum með almennum hætti. Þó 
hefur þessi ójöfnuður milli flokka 
haft pólitískar afleiðingar. Síðasta 

ríkisstjórn, sú sem sat lungann úr 
árinu 2017, hafði eins sætis meiri-
hluta á Alþingi með hjálp þessa 
lýðræðishalla.

Stjórnlagaráð gerði margvíslegar 
og útfærðar tillögur um bætt fyrir-
komulag kosninga. En þeim, eins 
og öðrum tillögum ráðsins, hefur 
verið stungið undir stól. Þó hafa 
2/3 hlutar kjósenda í almennri 
atkvæðagreiðslu kallað eftir nýrri 
stjórnarskrá á grundvelli tillagna 
ráðsins.

Þorkell  
Helgason
sat í stjórn-
lagaráði

Þessi aðdragandi kosninga er 
lítt frábrugðinn öðrum. Fram-
bjóðendur og flokkar keppast 

við að laða að sér kjósendur og sem 
fyrr flýgur það hæst sem vel lætur 
í eyrum. Nokkuð hefur verið rætt 
um hið risavaxna vandamál sem er 
aðgengi að húsnæði. Birtingarmynd 
þess er nýlegt útspil byggingaverk-
taka sem auglýsir íbúðarkost sem 
fyrstu kaup á tæpar 700 þúsund á fer-
metra. Fjörutíu milljónir takk, fyrir 60 
fermetra. Húsaleigumarkaðurinn er 
í sama móanum og nánast útilokað 
fyrir aðra en kvótakrakka og silfur-
skeiðunga að taka þátt í þessu. Hinir 
húka í foreldrahúsum.

Einhvern tíma á þessu kjörtímabili 
var frábært byggingarland í vesturbæ 
Reykjavíkur afhent einum hrunverj-
anum sem sýnir glöggt að ráðamenn 
sjá ekki eða vilja ekki sjá samhengi 
húsnæðisvandans við fjármagnseig-
endur. En í hnotskurn er hann þessi: 
Fjárfestingafélög gleypa allt sem til 
fellur á húsnæðismarkaði, sprengja 
upp öll verð og verða feitari og feitari 
á brauðstriti okkar hinna. Vel má vera 
að þetta hljómi eins og kommúnista-
ávarp en þetta er samt svona.

Þess vegna er skrítið, ekki sízt að 

framboð sem kenna sig við jöfnuð, 
skuli humma þetta af sér og jafnvel 
taka þátt í þessum okurleik. Hvers 
vegna í ósköpunum ganga sveitar-
stjórnir stærstu bæjarfélaganna ekki 
fram fyrir skjöldu og boða bílskúrs-
blokkir, gámaraðhús og einbýliskofa 
fyrir ungt fólk? Einfalda og ódýra 
íverustaði til kaups eða leigu, 20, 30 
og 40 fermetra? Þetta yrði valkostur 
þeirra sem EKKI vilja ganga bönkum 
eða öðrum fjármagnsöflum á hönd 
og strita lungann úr ævinni í þeirra 
þágu. Verð á svona húsnæði gæti 
verið um fjórðungur af rassaboðum 
þeim sem nú tíðkast og leigan aðeins 
brotabrot.

Í dag hefur ungt fólk harla lítinn 
hvata til að hasla sér völl á húsnæðis-
markaði, nýr alvöru valkostur í lík-
ingu við framansagt gæti breytt því á 
einni nóttu. Hættum að vera meðvirk, 
bjóðum einkaframtaki birginn sem 
ekki bætir lífskjörin í landinu heldur 
þvert á móti, heldur þeim niðri.

Hvað eru sveitarstjórnar- 
menn að hugsa?

Lýður Árnason
læknir og  
kvikmynda-
gerðarmaður

Fjárfestingafélög gleypa allt 
sem til fellur á húsnæðis-
markaði, sprengja upp öll 
verð og verða feitari og feitari 
á brauðstriti okkar hinna. 
Vel má vera að þetta hljómi 
eins og kommúnistaávarp en 
þetta er samt svona.

Vita kjósendur að þeir geta 
nánast engin áhrif haft á röð 
frambjóðenda á listum við 
sveitarstjórnarkosningar? 
Útstrikanir eða umraðanir 
eru tilgangslausar.
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ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Þjóðvegur 1 er nú fær rafbílum alla leið. 
Hraðhleðslur ON gera þér kleift að ferðast á hreinum, 

innlendum orkugjafa hringinn í kring um Ísland.

Til hamingju Íslendingar!

VIÐ HÖFUM 
OPNAÐ 

HRINGINN

Fitjar
Freysnes

Hvolsvöllur

Minni Borg

Hveragerði

Þorlákshöfn

Akranes

Borgarnes

Staðarskáli

Blönduós

Varmahlíð

Akureyri
Mývatn

Egilsstaðir

Stöðvarfjörður

Djúpivogur

Selfoss

Hellisheiði

Vík

Kirkjubæjar-
klaustur

Jökulsárlón

Reykjavík & 
nágrenni

Skjöldólfsstaðir

Nesjahverfi

Frá árinu 2014 hefur Orka náttúrunnar verið í fararbroddi við að auðvelda orkuskipti í samgöngum 
á Íslandi. Með ON-lyklinum færðu aðgang að hlöðum ON vítt og breitt um landið. 

Pantaðu lykilinn að hringveginum á on.is

Meðalfjarlægð á milli hraðhleðsla ON
á þjóðvegi 1 er um 70 km.
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Það skiptir því miklu máli 
að upplýsingar til fólks 
sem boðið er í skimun fjalli 
bæði um kosti og hugsanleg 
skaðleg áhrif skimana. Það 
á að gefa fólki kost á að velja 
eða hafna.

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.

NÝR FORD 
TRANSIT CUSTOM 
– Betri en nokkru sinni

3.590.000 KR. MEÐ VSK.
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

2.895.000 KR.
ÁN VSK.

FORD TRANSIT CUSTOM KOSTAR FRÁ:

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

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

Ford_Transit_Custom_5x15_20180504.indd   1 07/05/2018   09:36

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 21. mars 2018 að kynna drög að breytingu á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, leiðrétta afmörkun landnotkunar á nokkrum svæðum.
Í tillögunni felst að leiðrétta afmörkun landnotkunar á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags til samræmis við 
lóðamörk og núverandi notkun viðkomandi lóða. Leiðréttingarnar ná til svæða fyrir samfélagsþjónustu við 
Vesturhlíð og Völvufell og mörk íbúðarbyggðar og hafnarsvæðis við Vogbyggð.

Drög að breytingartillögu hafa verið aðgengileg á adalskipulag.is undanfarnar vikur.  

Þriðjudaginn 8. maí verður verkefnisstjóri til svara um tillöguna, 
milli kl. 15.00-16.00 í þjónustuverinu að Borgartúni 12-14.

Áformað er að samþykkja tillöguna í lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemdafresti á næstunni.
Þeir sem óska frekari upplýsinga um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Ábendingum og athugasemdum við drögin má koma á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Afmörkun landnotkunar 
leiðrétt til samræmis ið lóðamörk og núverandi notkun lóða  

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Í dag fer fram ráðstefna um kyn-
bundinn launamun hjá Reykja-
vík. Kynbundinn launamunur 

hjá borginni var fyrst mældur árið 
1995, skömmu eftir að Ingibjörg 
Sólrún varð borgarstjóri – fyrir það 
skipti kynbundinn launamunur 
greinilega engu máli. Um leið og 
þessar mikilvægu mælingar hófust 
tók launamunurinn að minnka – en 
á undanförnum árum hefur hann 
minnkað hraðar og meira í kjölfar 
markvissra aðgerða af hálfu borgar-
yfirvalda þar sem stærsti þátturinn 
er framfylgd jafnlaunastefnu. Við 
fengum nýlega niðurstöður frá 
Félagsvísindastofnun Háskólans 
sem hefur fylgst með þróun launa-
munar frá árinu 1995. Skemmst 

Útrýmum kynbundnum launamun

Dagur B. 
Eggertsson
borgarstjóri

Heiða Björg 
Hilmisdóttir
borgarfulltrúi Geta skimanir skaðað? Blaða-

maður spurði mig þessarar 
spurningar fyrir 18 árum 

þegar umræðan um skimanir stóð 
sem hæst í fjölmiðlum. Já, svaraði 
ég, „allar skimanir skaða, en sumar 
þeirra gera meira gagn en skaða“. 
Blaðamaðurinn átti eðlilega erfitt 
með að skilja hvernig forvörn eins 
og skimun fyrir ákveðnum sjúk-
dómi gæti skaðað. Útskýringarnar 
eru í sjálfu sér flóknar og byggja á 
faraldsfræðilegum gögnum, en í 
stuttu máli:

Skimuninni fylgir fórnarkostn-
aður, að jafnaði nefnt skaðleg áhrif 
skimunar. Ef skimun fyrir ákveðn-
um sjúkdómi reynist jákvæð (vís-
bending um sjúkdóm eða aukna 
áhættu), leiðir slíkt að jafnaði til 
frekari inngripa t.d. ástungu eða 
speglunar til nánari sjúkdómsgrein-
ingar og eða lyfjameðferðar. Slík 
inngrip geta verið áhættusöm auk 
þess sem lyfjameðferð er ekki laus 
við aukaverkanir. Þess háttar íhlut-
un getur leitt til alvarlegra fylgikvilla 
og jafnvel ótímabærs dauða. Auk 
þess er ofgreining eða óþarfagrein-
ing sjúkdóma og óþarfa meðferð 
fylgifiskur allra skimana. Þetta þýðir 
að annars heilbrigður einstaklingur 
fær sjúkdómsgreiningu og meðferð 
við sjúkdómnum, án þess að „sjúk-
dómurinn“ sem slíkur hefði haft 
áhrif á lífslíkur viðkomandi. Sá fríski 
fær titilinn „sjúklingur“ og fer í með-
ferð að óþörfu fyrir hann sjálfan.

Árangur skimunar er hins vegar 
að jafnaði mældur í hlutfallslegum 
líkum stórra rannsóknarhópa á 
fækkun dauðsfalla af þeim sjúk-
dómi sem skimað er fyrir. Heildar-
niðurstaðan verður svo að vera sú 
að það sé hægt að bjarga fleirum en 
þeim sem er fórnað. Skimun fyrir 
krabbameini í blöðruhálskirtli er 
ágætt dæmi. Þessari skimun var 
mikið beitt í Bandaríkjunum í ára-

tugi, en sem betur fer, aldrei tekin 
upp hér á landi. Rannsóknir (m.a. 
Evrópurannsóknin 2009) á árangri 
þessarar skimunar með PSA-prófi, 
sýndu að til þess að bjarga einum 
karlmanni frá dauða af völdum 
þessa krabbameins, þurfti að skima 
1.410 einkennalausa karla og gera 
48 þeirra að sjúklingum að óþörfu 
með tilheyrandi fylgikvillum svo 
sem þvagleka og getuleysi. Nýleg 
rannsókn frá 2018 sýndi einnig að 
eftir að 400.000 körlum í Englandi 
var fylgt eftir í 10 ár, var enginn 
munur á dánartíðni þeirra sem fóru 
í PSA-skimun og meðferð og þeirra 
sem ekki fóru í slíka skimun.

Það skiptir því miklu máli að 
upplýsingar til fólks sem boðið er 
í skimun fjalli bæði um kosti og 
hugsanleg skaðleg áhrif skimana. 
Það á að gefa fólki kost á að velja 
eða hafna. Markmiðið er fyrst og 
fremst að auka upplýsta þátttöku 
(informed participation). Sömuleið-
is verður að virða ákvörðun þeirra 
sem ekki mæta eða vilja ekki taka 
þátt í skimun. Það er vandasamt 
verk að búa til hlutlausa upplýs-
ingabæklinga og netsíður um kosti 
og galla skimana sem almenningur 
skilur. Þarna hefur verulega skort á 
síðustu áratugi, líklega vegna hags-
munaárekstra. Slíkar upplýsingar 
þarf að semja af fagráðum sem í 
eru sérfræðingar í lýðheilsu, sið-
fræði, almennir borgarar auk ann-
arra sérfróðra aðila um skimanir. Ég 
tek undir orð Helga Sigurðssonar, 
yfirlæknis krabbameinslækninga-
deildar Landspítalans, sem greint 
var frá í Fréttablaðinu 17. apríl sl. 
um að þörf sé á breyttu skipulagi 
skimunar hér á landi.

Geta skimanir skaðað?
Jóhann Ágúst 
Sigurðsson
fv. prófessor,  
form. Samtaka 
norrænnna 
heimilislækna 

✿   Þróun á leiðréttum kynbundnum launamun heildarlauna
 Uppreiknuð heildarlaun starsfólks í a.m.k. 70% starfi
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er frá því að segja að á því tímabili 
hefur kynbundinn launamunur 
farið úr 21,1% niður í 2,2% eins og 
sést á línuritinu hér fyrir ofan.

Starfsmat er jafnréttistæki
Jafnlaunastefnan er hornsteinn í 
launastefnu Reykjavíkurborgar. Með 
því er átt við þá einbeittu stefnu að 
greiða starfsfólki sömu laun fyrir 
sambærileg og jafnverðmæt störf 
líkt og jafnréttislög kveða á um. Til 
að vinna að því marki hefur Reykja-
víkurborg frá árinu 2001 byggt launa-
röðun starfa á starfsmatskerfi hjá 
þeim stéttarfélögum sem um það 
hafa samið. Mikill meirihluti starfs-

manna Reykjavíkurborgar tekur laun 
samkvæmt starfsmati sem er í raun 
það launajafnandi tæki sem hefur 
reynst okkur best.

Gegn kynbundnum launamun
Sú sérfræðiþekking sem hefur 
myndast innan borgarinnar á 
undan förnum árum er ótrúlega 
mikil og næstu skref hjá okkur verða 
að miðla þeim árangri til annarra 
sveitarfélaga og stórra vinnustaða. 
Sá meirihluti sem nú situr hefur 
farið í umfangsmiklar aðgerðir gegn 
kynbundnum launamun sem hafa 
skilað þessum góða árangri sem við 
fögnum nú í dag.

1995 2017

n Tillit tekið til sviðs/málaflokks
n Án titils til sviðs/málaflokks
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Kynningarblað

Læknirinn í eldhúsinu, 
Ragnar Freyr Ingvars-
son, bíður spenntur 
eftir grillsumrinu sem er 
fram undan. Hann gefur 
lesendum hér uppskriftir 
að þremur ljúffengum og 
ilmandi grillsósum.  ➛6
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svefnlaus?
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anton gylfi Pálsson segir að ÍSaM bjóði upp á frábær bætiefni fyrir hár, bein og liði sem eru fáanleg í flestöllum apótekum. MynD/Ernir

Einstök bætiefni  
fyrir hár, bein og liði
íSam selur hágæða bætiefni sem styrkja hár, bein og liði með einstökum 
innihaldsefnum. Nourkrin® styrkir hársekki og vinnur gegn hárlosi og skalla-
myndun og LithoLexal styrkir bein, brjósk og liðamót. ➛2



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Þessi 31 árs gamla kona fékk blettaskalla. Hér sést árangurinn eftir 4 mánaða notkun á Nourkrin®. MYND/ÍSAM

Þessi 63 ára kona fékk hárlos vegna skjaldkirtilsvandamáls. Hér sést árangur eftir 6 mánaða notkun á Nourkrin®. MYND/ÍSAM

ÍSAM býður nú upp á ný hágæða 
bætiefni fyrir hár, bein og liði frá 
fyrirtækinu Pharma Medico. Ann-

ars vegar Nourkrin® bætiefni fyrir 
hár og hins vegar LithoLexal bætiefni 
fyrir bein, brjósk og liðamót.

Endurheimtir  
eðlilegan hárvöxt
„Nourkrin® Woman er vinsælasta 
bætiefnið fyrir hár í Bretlandi og 
inniheldur hið byltingarkennda 
innihaldsefni Marilex, sem er unnið 
úr sjávarríkinu,“ segir Anton Gylfi 
Pálsson, sölustjóri sérvöru hjá ÍSAM. 
„Nourkrin® er eina hárbætiefnið 
sem byggir á vísindalegum rann-
sóknum, en alls hafa 56 klínískar 
rannsóknir á efninu verið gefnar út.

Eðlileg hringrás hárvaxtar líkam-
ans kallast hárvaxtarhringur. Í eðli-
legum hárvaxtarhring eru 85-90% 
háranna á vaxtarstigi á meðan 
10-15% þeirra eru á hvíldarstigi 
eftir að hafa náð fullum vexti,“ segir 
Anton. „Hárlos á sér stað hjá konum 
þegar hinn hefðbundni hárvaxtar-
hringur brenglast vegna þess að hár-
sekkirnir fá ekki réttu næringarefnin. 
Það geta verið ýmsar ástæður fyrir 
því, en algengar ástæður eru meðal 
annars: stress, veikindi, sykursýki, 
lyfjaneysla, reykingar, meðganga, 
fæðing, slæm hármeðhöndlun og 
fleira. Nourkrin® Woman inniheldur 
réttu næringarefnin fyrir hársekkina 
og þannig verður hárvaxtarhringur-
inn eðlilegur á ný.“

Lausn á algengu vandamáli
„Það er talið að um 60% kvenna upp-
lifi hárlos á einhverjum tímapunkti. 
Það er oft erfitt ástand fyrir konur 
og mikið feimnismál. En Nourkrin® 

Woman er öruggt og lyfjalaust 
bætiefni fyrir konur sem nærir hárið 
og viðheldur eðlilegum hárvaxtar-
hring,“ segir Anton. „Níu af hverjum 
tíu sem tóku þátt í prófunum á 
vörunni tóku eftir breytingu á hárinu 
eftir meðferðina, sem felst í að taka 
tvær töflur á dag í að lágmarki 4-6 
mánuði.

Hárlos og skallamyndun er 
vandamál sem margir karlmenn 
standa frammi fyrir, en Nourkrin® 
Man er öruggt og lyfjalaust bætiefni 
fyrir karlmenn sem veldur engum 
aukaverkunum,“ segir Anton. „Með 
reglulegri og fyrirbyggjandi notkun 
frá fyrstu ummerkjum hárþynningar 
getur varan seinkað eða alveg komið 
í veg fyrir skallamyndun. Rétt eins og 
konur eiga karlar að taka tvær töflur 
á dag í að lágmarki 4-6 mánuði.“

Byltingarkennt bætiefni
„Nourkrin® inniheldur bætiefnið 
Marilex®, sem er byltingarkennt og 
einkaleyfisvarið bætiefni sem er ein-
göngu að finna í vörum frá Pharma 
Medico,“ segir Anton. „Marilex® er 
unnið úr sjávarríkinu og inniheldur 
rétt hlutfall af svokölluðum próteó-
glýkönum, sem næra hársekkina svo 
þeir geti viðhaldið hinum eðlilega 
hárvaxtarhring. Önnur helstu inni-
haldsefni Nourkrin® eru bíótín, 
acerola kirsuberjaþykkni, kísill og 
klóelftingarþykkni.

Marilex® hefur verið prófað um 
allan heim og er samþykkt af heilsu-
yfirvöldum í öllum heimsálfum, 
svo það er algjörlega öruggt. Allir 
geta notað það, nema þeir sem hafa 
ofnæmi fyrir fiski eða skelfiski,“ segir 
Anton. „Nourkrin® Woman hefur 
reynst konum sem eru að koma 

Bætiefnin eru nú fáanleg í öllum helstu apótekum og Heilsuhúsinu.

úr krabbameinsmeðferð og hafa 
misst hárið einstaklega vel. Með 
Nourkrin® vex nýja hárið hraðar og 
verður sterkara.

Hefðbundin meðferð er tvær töflur 
daglega í sex mánuði og ástæðan fyrir 
lengd meðferðarinnar er sú að það 
tekur hárvaxtarhringinn sex mánuði 
að ná jafnvægi,“ segir Anton. „Hár-
sekkirnir geta verið á misjöfnum stað 
í hringnum þegar meðferð hefst og 
því tekur þetta þennan tíma.“

Vinnur gegn beinþynningu og 
styrkir liðamót
„LithoLexal er ný kynslóð bætiefna 
fyrir bein sem byggir á vísindalegum 
rannsóknum og stuðlar að sterkum, 

heilbrigðum beinum og liðamótum 
út lífið. Litholexal vörurnar eru 
nýlega komnar á markað, en þær 
voru lengi í þróun og fóru í gegnum 
klínískar rannsóknir, svo það er 
vísindalega sannað að þessi bætiefni 
virka,“ segir Anton. „Það hefur verið 
hægt að sýna fram á áhrif efnisins á 
uppbyggingu brjósks og beina með 
bæði in-vivo og in-vitro rannsóknum.

Litholexal eru einu vörurnar sem 
innihalda einstakt efni sem unnið er 
úr þörungum og er mun betra og frá-
brugðið þeim innihaldsefnum sem 
almennt eru notuð í kalsíumvörur,“ 
segir Anton. „Það eru til þrjár gerðir 
af LithoLexal bætiefnum. Bone care, 
sem er fyrir alla sem eru eldri en 20 

ára, Bone Health, sem er fyrir konur 
eftir tíðahvörf, en þá minnkar bein-
þéttni verulega, og Joint Health, sem 
er fyrir liðina og viðheldur eðlilegri 
brjóskmyndun.

Tíu prósent af beinagrindinni 
eru endurbyggð á hverju ári, en ef 
þessi endurnýjun gengur ekki sem 
skyldi þynnast beinin. Beinþynning 
veldur helmingi af öllum bein-
brotum kvenna sem eru 50 ára eða 
eldri og er algengasta ástæða þess að 
konur eldri en 45 ára þurfa að dvelja 
á sjúkrahúsi,“ segir Anton. „Það er 
því mjög mikilvægt að tryggja að fá 
nauðsynleg bætiefni til að viðhalda 
heilbrigðum beinum og koma í veg 
fyrir beinþynningu og skylda kvilla.

LithoLexal hefur líka gagnast 
íþróttamönnum vel og minnkað 
þörf þeirra fyrir sterk verkjalyf vegna 
verkja í beinum og liðum,“ segir 
Anton. „Bætiefnið hefur einnig gert 
frábæra hluti fyrir þá sem þjást af 
slitgigt.“

Nánari upplýsingar um Nourkrin® er 
að finna á www.isam.is/nourkrin og 
það fæst líka á www.harland.is.

Nourkrin® er eina 
hárbætiefnið sem 

byggir á vísindalegum 
rannsóknum, en alls hafa 
56 klínískar rannsóknir á 
efninu verið gefnar út.
Anton Gylfi Pálsson
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LÍFRÆNT 
OFURFÆÐI

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

Lífrænt rauðrófuduft
eykur úthald  

 

 
„Um það bil tveimur vikum eftir að ég 
fór að taka rauðrófuhylkin jókst úthaldið 
og þrekið á hlaupunum og ég fann bara 
almennt fyrir meiri orku“
Ingveldur Erlingsdóttir maraþonhlaupari

Rannsóknir á rauðrófu hafa sýnt að hún hefur jákvæð áhrif á 
blóðflæðið í líkamanum. Íþróttafólk er sérlega hrifið af Organic 
Beetroot því það hefur góð áhrif á hjarta- og æðakerfi líkamans. Það 
víkkar æðar, lækkar blóðþrýsting og eykur snerpu, orku og úthald.

� Aukið blóðflæði
� Bætt súrefnisupptaka
� Lægri blóðþrýstingur
� Minni hand- og fótkuldi
� Aukið úthald, þrek og orka
� Heilbrigðara hjarta- og æðakerfi
� Betri heilastarfsemi
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Náttúruleg innihaldsefni ásamt hampolíu sem hjálpar til við að örva, veita raka og vernda húð og hár.

Hemp vörulínan frá Dr. 
Organic inniheldur sérlega 
rakagefandi og nærandi hár- 

og húðvörur sem hafa reynst vel 
þeim sem kljást við hárvandamál 
eins og hárlos, þurrk og líflaust 
hár. Kremin eru einnig afar góð 

fyrir þurra og exemkennda húð. 
Allt eru þetta náttúruleg innihalds-
efni ásamt hampolíu sem hjálpar 
til við að örva, veita raka og vernda 
húð og hár.

Hampur (Cannabis sativa)
Hampur eða cannabis sativa er ein 
tegund sem skiptist í tvær undir-
tegundir: C. sativa og C. indica og 
er það sú fyrrnefnda sem hér um 
ræðir. Saga hampræktunar nær 
árþúsundir aftur í tímann og forn-
minjar benda til að nytjar á þessari 
plöntu nái að minnsta kosti tólf 
þúsund ár aftur í tímann.

Hampur í fatnaði og snyrti-
vörum
Iðnaðarhampur er nú ræktaður í 
um 30 löndum en hann er nýttur 
víða en hátt í 25 þúsund mismun-
andi vöruflokkar eru framleiddir 
úr honum. Stofn plöntunnar, sem 
verður allt að sex metra hár, er 
mjög trefjaríkur og úr honum er 
m.a. búinn til pappír, náttúrulegt 
plast og vefnaðarvara. Úr fræjum 
hampsins er unnin olía sem notuð 
er í lækningaskyni en þess ber að 
geta að hún inniheldur ekki efnið 
THC í því magni að hægt sé að nýta 

sér það sem vímugjafa. Olían er 
einnig notuð í matargerð, blandað 
í fæðubótarefni, hampmjólk og í 
snyrtivörur.

Dr. Organic Hemp hár- og 
húðvörur
Dr. Organic hefur nú hannað heila 

línu af hár- og húðvörum sem 
innheldur þessa mögnuðu olíu 
sem er eins og áður sagði rík af lífs-
nauðsynlegum olíum, vítamínum 
og próteinum. Hárvörurnar sem 
samanstanda af sjampói, nær-
ingu, hármaska og froðu innhalda 
einnig lífrænar jurtir, plöntur, 
amínósýrur og BaicapilTM. Baica-
pilTM er ákveðin samsetning 
virkra plantna sem geta örvað 
hárvöxt og komið í veg fyrir hárlos 
en það hjálpar til við að virkja og 
vernda stofnfrumurnar svo þær 
geti framleitt sterkara hár með 

auknum þéttleika. Til að ná sem 
mestri virkni er best að nota hemp 
hárnæringuna og hármaskann 
samhliða sjampóinu.

Fyrir þurra húð og exem
Dr. Organic húðvörurnar eru einn-
ig ríkar af hampolíu og innheldur 
24 tíma „rescue“ andlitskremið 
einnig býflugnavax, bifurolíu, 
elftingu, humla og hibiskus (havaí-
rós). Þessi einstaka blanda jurta 
gefur húðinni raka og hjálpar til 
við endurnýjun. Í hemp línunni 
er einnig að finna frábært body 
lotion sem inniheldur aloe vera 
safa, avocado olíu og blöndu af 
lífrænum jurtum og plöntum. 
Augngel (serum) með ólívulaufi 
og varanæringu eða „lip serum“ 
sem inniheldur grænt te og berja-
þykkni.

Hampolía að innan sem utan
„Hampolía er afar holl og góð til 
inntöku og ættu allir sem kljást við 
þurrk eða exem einnig að íhuga 
inntöku á hreinni olíu en eitt það 
besta sem við gerum fyrir húðina 
okkar er að næra hana innan 
frá,“ segir Hrönn Hjálmarsdóttir, 
heilsumarkþjálfi hjá Artasan.

Hampolía – fullkomin næring

Hrönn Hjálmarsdóttir heilsumark-
þjálfi mælir með Dr. Organic vörum. 

Dr. Organic hemp 
línan inniheldur 
lífræna hampolíu 
sem oft er lýst 
sem hinni full-
komnu olíu en 
hún inniheldur 
lífsnauðsyn-
legu fitusýrurnar 
ómega 3, 6 og 9 
ásamt vítamínum 
og próteinum.

Hemp línan inni-
heldur öfluga 

samsetningu virkra 
plantna sem geta örvað 
hárvöxt og komið í veg 
fyrir hárlos, hún hjálpar 
til við að virkja og vernda 
stofnfrumurnar svo þær 
geti framleitt sterkara hár 
með auknum þéttleika.
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Fólk á öllum aldri 
getur fengið frjó-

kornaofnæmi og oft 
kemur það eins og þruma 
úr heiðskíru lofti. 
Ofnæmispróf sker úr um 
hvort eða hvernig frjó-
kornaofnæmi hrjáir fólk 
en prófið þarf að gera að 
hausti til þegar ofnæmis-
vakar eru ekki lengur í 
loftinu.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Þótt sumarið sé enn handan 
við hornið eru frjókorn frá 
túnfíflum og trjám á borð 

við aspir, birki og víði þegar farin 
að valda mörgum óþægindum. 
Grasfrjó eru algengasti ofnæmis
valdurinn hérlendis en búast má 
við að þau fari af stað á næstu 
dögum og vikum.

Einkenni frjókornaofnæmis 
lýsa sér helst með einkennum og 
óþægindum í augum, nefi, nefkoki, 
eyrum og stundum jafnvel með 
astma. Þessi ofnæmiseinkenni 
geta minnt á kvef og því eru margir 
sem telja sig þjást af svokölluðu 
sumarkvefi en ekki ofnæmi. Þá 
getur þreyta fylgt þessum ein
kennum.

Best að draga úr einkennum
Hægt er að draga verulega úr 
einkennum frjókornaofnæmis 
með því að nota réttu lyfin en þau 
hafa fyrirbyggjandi áhrif. Best er 
að leita til læknis til að fá réttu 
lyfin, auk þess sem sum þeirra 
eru lyfseðilsskyld. Þau lyf sem 
helst eru notuð eru steranefúði, 

Frjókornin láta á sér kræla
Frjókornatímabilið er að hefjast en frjókornaofnæmi getur valdið börnum jafnt sem fullorðnum 
óþægindum. Mikilvægt er að halda einkennum þess í skefjum til að hægt sé að njóta sumarsins.

Þótt flestir 
hlakki til 
sumarsins eru 
margir sem þjást 
yfir þann tíma 
af völdum frjó-
kornaofnæmis. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

ofnæmistöflur og ofnæmisaugn
dropar. Gott er að taka þessi lyf 
á sama tíma til að fá sem bestu 
verkun en mismunandi er hvort 
það henti fólki að taka lyfin kvölds 
eða morgna. Sumum finnst lyfin 
valda þreytu en ekki má gleyma 
að frjókornaofnæmið sjálft getur 
haft þau áhrif. Mælt er með því að 
byrja að nota nefúða um tveimur 
vikum áður en frjókornin fara af 
stað. Um leið og frekari einkenna 
verður vart ætti fólk að byrja að 
taka ofnæmistöflur og augndropa 
daglega. Hver og einn þarf að finna 
út hvaða tími dagsins hentar best 
til þess. Sumir taka lyfin að morgni 
en aðrir að kvöldi.

Ofnæmi en ekki einbeiting-
arskortur
Fólk á öllum aldri getur fengið 
frjókornaofnæmi og oft kemur það 
eins og þruma úr heiðskíru lofti. 
Ofnæmispróf sker úr um hvort 
eða hvernig frjókornaofnæmi 
hrjáir fólk en prófið þarf að gera að 
hausti til þegar ofnæmisvakar eru 
ekki lengur í loftinu.

Samkvæmt nýlegum fréttum 

frá Bandaríkjunum hafa ofnæmis
læknar þar í landi bent á að ekki 
sé óalgengt að frjókornaofnæmi 
sé vangreint hjá börnum. Þau séu 
talin eiga við einbeitingarskort og 
námserfiðleika að etja en í raun 
séu þau með frjókornaofnæmi sem 
valdi þeim vanlíðan með þessum 
afleiðingum. Ofnæmislæknar vest

anhafs vilja meina að ef börn eigi 
erfitt með að sitja kyrr og einbeita 
sér geti orsökin verið sú að þau 
þjáist af höfuðverk vegna bólgu í 
kinnholum og kláða í augum. Þeir 
segja að börn geti átt erfitt með að 
útskýra hvernig þeim líður og þess 
vegna geti reynst erfitt að finna út 
hvað hrjáir þau í raun og veru. Því 
er mælt með að foreldrar fylgist 
vel með líðan barna sinna og hafi 
augun opin fyrir því hvort þau eigi 
betur með að einbeita sér þegar 
engin frjókorn eru í lofti.

Gott að forðast ofnæmis-
vakann
Þeir sem eru með frjókornaof
næmi geta sjálfir gert eitt og annað 
til að halda einkennum niðri. Ráð 
er að sofa ekki við opinn glugga, 
þurrka þvott innandyra, nota 
stór sólgleraugu og jafnvel hatta 
eða húfur og skola andlit og hár 
reglulega með vatni. Þá ættu þeir 
sem eru með ofnæmi fyrir grasfrjói 
ekki að slá gras.

 Nánari uppl. www.ao.is  www.ni.is.

MAGNESÍUM VÖKVI FRÁ FLORADIX

Magnesíum er nauðsynlegt líkamanum. 
Magnesíum hjálpar til við vöðva
og taugaslökun.

Bragðgóð steinefnabland sem inniheldur
magnesíum úr lífrænum jurtum.

Fæst í apotekum, heilsuvörubúðum og 
heilsuhillum verslana
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Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is  

Liðaktín Quatro í Gula miðanum inniheldur sér- 

valda blöndu bætiefna sem styðja við heilbrigði 

liða. Blandan hefur um árabil verið eitt vinsælasta 

liðabætiefnið á Íslandi enda hefur hún hjálpað 

mörgum að draga úr einkennum liðavandamála 

og koma í veg fyrir áreynsluáverka.

Liðaktín Quatro inniheldur bæði vítamín og 

fitusýrur sem vinna saman að því að draga úr 

óþægindum, vegna bæði álags og slits. Meðal 

innihaldsefna eru kondrotitín, hyaluronsýra, 

C–vítamín, rósaber og Omega 3 fitusýrur. Saman 

stuðla þessi efni að framleiðslu kollagens, veita 

liðunum mikilvæga smurningu, verja þá gegn 

höggum og álagi og vinna gegn bólgum.

Þú finnur Liðaktín Quatro undir merki Gula 

miðans í apótekum, heilsuvöruverslunum 

og í heilsuhillum verslana.



Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

NÝ SENDING AF
SUMARYFIRHÖFNUM
Vinsælu termo �ís jakkarnir eru komnir í mörgum litum.

Þótt lítið sjáist til sólar 
þessa dagana á suðvestur-
horni landsins er Ragnar 

Freyr Ingvarsson, best þekktur 
sem læknirinn í eldhúsinu, svo 
sannarlega farinn að huga að 
grillsumrinu. „Við hjónin erum að 
undirbúa pallinn okkar þar sem 
við erum að koma fyrir heitum 
potti og eldunaraðstöðu. Ég er að 
sjálfsögðu búinn að þrífa grillið, 
kaupa kol og fylla á gaskútinn fyrir 
vertíðina sem er að ganga í garð. 
Þó að ég grilli einstaka sinnum yfir 
vetrarmánuðina þá er sumarið 
óneitanlega tíminn þar sem grillið 
er mest notað.“

Hann segist vera nafntoguð 
kjötæta en í sumar ætli hann að 
leggja áherslu á að grilla íslenskt 
grænmeti. „Ég hef viðað að mér 
nokkrum matreiðslu- og grill-
bókum til að hafa til hliðsjónar 
en svo ætti hráefnið sem er innan 
seilingar líka að geta veitt manni 
innblástur. Við Íslendingar búum 
við það ríkidæmi að eiga ofgnótt 
af ljúffengu hráefni til að elda og 
þar er grænmetið engin undan-
tekning.“

Grillsumarið nálgast óðum
Læknirinn í eldhúsinu, Ragnar Freyr Ingvarsson, bíður spenntur eftir grillsumrinu sem er fram 
undan. Hann gefur lesendum hér uppskriftir að þremur ljúffengum og ilmandi grillsósum.

Dásamleg paprikusósa inniheldur 
m.a. papriku, chili og eggaldin.

Choronsósan er 
ljúffeng smjör-
sósa í ætt við 
béarnaisesósu 
og inniheldur 
tómatmauk.

Ilmandi myntusósan hentar frábær-
lega með grilluðu lambakjöti.

Ragnar Freyr Ingvarsson, best 
þekktur sem læknirinn í eldhúsinu.

Choronsósa
4 eggjarauður
200 g smjör
2 tsk. tómatmauk
1 skalottulaukur
45 ml hvítvínsedik
45 ml hvítvín
1 grein ferskt fáfnisgras
10 piparkorn
1 msk. smátt skorið ferskt fáfnis-
gras
Salt og pipar

Útbúið béarnaisebragðbætinn 
með því að setja hvítvín, hvít-
vínsedik, fáfnisgras, gróft skorinn 
skalottulauk og piparkorn í pott og 
hleypið suðunni upp. Sjóðið niður 
þar til tvær matskeiðar eru eftir. 
Síið bragðbætinn.
Setjið eggjarauður í skál og hrærið 
bragðbætinum saman við. Setjið 
skálina yfir vatnsbað og hrærið í 
eggjunum. Gætið þess að hita þau 
ekki of mikið, annars breytast þau 
bara í eggjahræru.
Þegar eggin fara að þykkna 
(pískurinn myndar þéttar rákir 
í eggjunum) er hægt að byrja að 
bæta smjörinu rólega saman við 
(vanir geta sett brætt smjör, óvanir 
ættu heldur að nota kalt smjör í 
teningum til að hafa betri hita-
stjórn á sósunni). Takið ykkur 
tíma, hrærið stöðugt og bætið 
smjörinu rólega út í rauðurnar, sér-
staklega í byrjun.
Þegar allt smjörið hefur verið þeytt 
inn í sósuna er tómatmaukinu 
hellt saman við og þeytt áfram 
þannig að sósan haldist þykk og 
girnileg.
Fínsaxið fáfnisgras og sáldrið yfir 
sósuna. Smakkið til með salti og 
pipar.

Myntusósa

2 plöntur fersk mynta
1 planta ferskt kóríander
Handfylli af steinselju
2 stk. grænn chilipipar (kjarn-
hreinsaður)
1 grænt epli (kjarnhreinsað)

2 hvítlauksrif
2 tsk. hlynsíróp
1 msk. jógúrt
2 msk. jómfrúarolía
¼ tsk worcestershiresósa (Lea & 
Perrins)
½ msk. garam masala
Salt og pipar

Setjið myntu, kóríander og 
steinselju í matvinnsluvél ásamt 
grænum chili, hvítlauk og gróft 
hökkuðu epli. Brytjið vandlega í 
matvinnsluvélinni. Blandið næst 
hlynsírópi, jógúrt og olíu saman 
við.
Smakkið sósuna til með worcester-
shiresósu, garam masala og salti 
og pipar.

Dásamleg paprikusósa
Hér er lykillinn að grilla paprik-
urnar og chilipiparinn. Ef húðin 
brennur er hún einfaldlega fjar-
lægð.

3 rauðar paprikur
2 rauðir chilibelgir
1 eggaldin
4 msk. jómfrúarolía
1 rauðlaukur
4 hvítlauksrif
Safi úr ½ sítrónu
Salt og pipar

Veltið heilum paprikum, eða 
bitum, og chilibelgjum upp úr 
jómfrúarolíu og grillið á blússhita 
þar til húðin á paprikunum fer 
að brenna. Eldið eggaldinið með 
sama hætti. Skerið lauk og hvítlauk 
afar smátt. Takið brenndu húðina 
af chilipiparnum og paprikunum 
og setjið þær í matvinnsluvélina 
með lauknum. Skafið innan úr egg-
aldininu og blandið saman við.
Blandið að lokum sítrónusafa 
saman við og smakkið til með salti 
og pipar.

Góðar sósur lyfta grillmatnum 
upp í hæstu hæðir og hér gefur 
Ragnar þrjár uppskriftir úr smiðju 
sinni. „Fyrst má nefna choronsósu 
sem er ljúffeng smjörsósa í ætt við 
béarnaisesósu nema hún er bætt 
með tómatmauki. Hún hentar frá-
bærlega vel með stórsteikum, eins 
og entrecôte. 

Næst er dásamleg paprikusósa 
sem inniheldur m.a. papriku, chili 
og eggaldin og fer afar vel með 
grilluðu kjöti. 

Að lokum er það fagurgræn og 
ilmandi myntusósa sem hentar 
með nær öllum grillmat, ekki síst 
lambakjöti.“
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Bílar 
Farartæki

TOYOTA Rav4 vx hybrid. Árgerð 
2017, ekinn 14 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. vel búinn og fallegur bíll 
Ásett verð 5.990.000. Rnr.289307.

TOYOTA Hilux d/c gx diesel. 
Árgerð 2017, ekinn 30 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar.Bakkmyndavél, 
dráttarkrókur om.fl Ásett verð 
6.290.000. Rnr.289603.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Þarftu að kaupa  
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Hópferðabílar

rÚtur tIl sÖlu
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Bátar

NÝtt - NÝtt - NÝtt 
HeImavíkur plÖtukróka 

Nr. 12
Góð reynsla - meiri afli Heimavík 
ehf Heimavik.is sími 892-8655

Þjónusta

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

almeNN garðvINNa

sláttur og klIppINgar 
ofl.

Halldór 
garðyrkjumaður.  

s: 698 1215

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

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

 Húsaviðhald

Hreinsa þakrennur, laga á þökum og 
tek að mér ýmis verkefni. Uppl:847-
8704 eða manninn@hotmail.com

 Nudd

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

raflagNIr og 
dyrasímakerfI s. 896 6025

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

 Spádómar

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

kaupum gull -  
jóN & óskar

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

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

Komið og 
reynsluakið

Hlaðnir 
þægindum

Allir bílar í ábyrgð og nýkomnir úr þjónustueirliti    -    Allt að 90% fjármögnun    -    Til í ýmsum litum    -  Skoðum með uppítöku á öllum gerðum bifreiða * Eknir á bilinu 8 - 29 þúsund

19“ álfelgur

Íslenskt leiðsöguker

Vetrarpakki

Leðursæti með rafmagni

Panorama þak

Stærri vélin 180 hestö 

Til í mörgum litum

...á verði fyrir þig!

VERÐ FRÁ KR.

ÞÚSUND
5.990

RANGE ROVER

Árgerð 2017 - Stærri vélin 180 hestö – 4x4-  Sjálfskiptir – Dísel

EINN VINSÆLASTI LÚXÚSJEPPI LANDSINS Á FRÁBÆRU VERÐI

*

EVOQUE SE

Save the Children á Íslandi

SMÁAUGLÝSINGAR  7 Þ R I ÐJ U DAG U R   8 .  M A Í  2 0 1 8 512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Skólar
Námskeið

 Ökukennsla

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
 FyRsti mÁNUÐUR FRÍR

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

Atvinna

 Atvinna í boði

Óskum eftir hressu fólki til að 
vinna á matarvögnum staðsettum 
í Reykjavík næg vinna í boði Uppl. 
Kobbi@humarsalan.is

smiÐa.is
óskar eftir að ráða smiði eða menn 
vana smíðavinnu til hinna ýmsu 
smíðastarfa. Uppl. í s. 899 7262 og 
smida@smida.is

smiÐUR / UppslÁttUR
Heimaás óskar eftir að ráða smiði 

í uppsláttarvinnu.

-Mæling/einingarverð

-Sveinspróf skilyrði

-Kranapróf kostur

Til greina kemur að ráða 
mótagengi.

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

 Atvinna óskast

VaNtaR Þig smiÐi, 
mÚRaRa, mÁlaRa eÐa 

aÐRa staRFsmeNN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

smiÐiR - VeRKameNN 
- mÚRaRaR- 

lageRstaRFsmeNN
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA  
s. 780 1444

Tilkynningar

Þann 3.maí 2018 samþykkti Borgarráð Reykjavíkur verkefnislýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, er varðar breytta landnotkun á íþróttasvæði KR við Kaplaskjólsveg. 
Til skoðunar er að breyta afmörkuðu svæði meðfram Kaplaskjólsvegi og Flyðrugranda þannig að fjölþættari 
landnotkun verður heimil. 

Með vísan til 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er verkefnislýsingin lögð fram til kynningar og 
umsagnar (sjá reykjavik.is og adalskipulag.is). Óskað er eftir því að athugasemdum við verkefnislýsinguna 
verði komið á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 28. maí 2018. Þeir sem óska nánari 
upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Þann 3.maí 2018 samþykkti Borgarráð Reykjavíkur verkefnislýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, er varðar breytta landnotkun á svæðum samfélagsþjónustu á 
svokölluðum Sjómannaskólareit (þróunarsvæði 32) og Veðurstofuhæð (þróunarsvæði 35). Til skoðunar er 
að breyta landnotkun á hluta svæðanna, þannig að almennar íbúðir verði heimilar á viðkomandi reitum.  

Með vísan til 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er verkefnislýsingin lögð fram til kynningar og 
umsagnar (sjá reykjavik.is og adalskipulag.is). Óskað er eftir því að athugasemdum við verkefnislýsinguna 
verði komið á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 28. maí 2018. Þeir sem óska nánari 
upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

 Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.

KR-svæði 
Breytt landnotkun

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

 Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.

Sjómannaskólareitur (Þ32)     Veðurstofuhæð (Þ35)
Breytt landnotkun  -  Fjölgun íbúða

Kraftviftur
Öflugar á gólfinu

Tilboð
frá kr9.990

Gluggaviftur
Blæs inn og út. 

Veggvifta

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

Tilboð
frá kr9.990

Úti - sogar út - hraðastýring

Loftviftur
Hreyfir loftið
Dreifir varma

Rakatæki

Hljóðlátur

viftur.is
-andaðu léttar

Hljóðlát loftun
Færanleg kæling

Tilboð149.990

Loftræsting
Bættu loftgæði

og vellíðan.
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Þann 28. mars 2018 birtist í 
Fréttablaðinu grein eftir Ingólf 
Ásgeirsson. Þar gefur hann sig 

út fyrir að tala máli náttúruverndar-
sinna í stað þess að koma fram í nafni 
hagsmunaaðila sem hann sannarlega 
er. Fjallað hefur verið um viðskipta-
hugmyndir hans í fjölmiðlum, m.a. er 
hann leigði Þverá/Kjarrá fyrir 111,7 
milljónir króna árlega í fimm ár.

Í grein Ingólfs kom fram að hann 
hafði haft samband við norska fræði-
manninn Keven Glover í tilefni af 
nýbirtum rannsóknarniðurstöðum 
hans og umfjöllun um þær hér-
lendis. Niðurstöður Glovers benda 
til þess að þegar hlutfall sleppifiska í 
á verður um 5-10% í 50 ár verði áhrif 
erfðablöndunar mjög lítil. Það er ekki 
fyrr en hlutfallið fer upp í 30-50% sem 
breytingar verða augljósar á þessu 
sama tímabili. Niðurstöðurnar benda 
til þess að hætta á erfðablöndun eldis-
laxa við villta laxastofna sé stórlega 
ofmetin af leikmönnum.

Rannsókn Glovers tók til Norður-
Atlantshafslax en það er sá lax sem 
er að finna bæði á Íslandi og í Nor-
egi. Ingólfur gefur sér að niðurstöður 
rannsóknarinnar hafi ekki þýðingu 

hér á landi og að ekki sé hægt að 
heimfæra þær yfir á Ísland þar sem 
stofnar hér séu ólíkir þeim norsku. 
Hins vegar má benda Ingólfi á að 
sömu náttúrulögmál gilda á Íslandi 
og í Noregi. Reyndar mætti Ingólfur 
lesa fræðigreinar af meiri athygli áður 
en hann ríður fram á ritvöllinn, en í 
grein Glovers kemur einmitt fram að 
því óskildari sem aðkomulaxinn er 
villta laxinum því ósennilegra er að 
hann skilji eftir sig spor.

Í grein Glovers kemur fram að sam-
setning ákveðinna þátta, eins og lítill 
árangur eldislaxins við hrygningu, 
náttúrulegt val sem hyglir aðlöguðum 
fenótýpum/genótýpum frá hinum 
villtu stofnum sem og fenótýpískur 
sveigjanleiki, dregur úr hraða og 
stærðargráðu breytinga í fenótýpum/
genótýpum og lýðfræðilegum ein-
kennum villta laxastofnsins sem hefur 
upplifað innstreymi frá eldislaxi. Þetta 
er í samræmi við niðurstöður annarra 
aðila í fræðaheiminum svo sem Hind-
ar, Norsku hafrannsóknastofnunar-
innar og fleiri. Það þarf mikla, stöðuga 
og viðvarandi innblöndun af eldislaxi 
í áratugi til að hætta á erfðablöndun 
sé raunveruleg (Hindar; 2006, 2017). 
Um þetta eru fræðimenn nokkuð 
sammála í Noregi og víðar.

Í grein sinni kemur Ingólfur 
Ásgeirsson fram sem einn af stofn-
endum Icelandic Wildlife Fund. Af 
þessu enska heiti félagsins myndu 
menn ætla að um væri að ræða öflug 
náttúruverndarsamtök sem hefðu 
rödd á alþjóðavettvangi en þegar 
betur er að gáð reynist Icelandic 

Wildlife Fund vera óþekkt sjálfseign-
arstofnun. Hér á þessari afskekktu og 
fámennu eyju hafa fyrirbæri í gegnum 
tíðina fengið stærri nöfn en innistæða 
er fyrir eða leitast hefur verið við að 
upphefja heitið með útlenskum blæ. 
Slíkt er að mörgu leyti falleg og sak-
laus sveitamennska.

Það sem vekur hins vegar furðu er 
að sjá mann stíga fram í tómstundum 
sínum sem stofnanda samtaka til 
verndar náttúrunni og hugsjóna-
mann á meðan sá sami hefur að 
aðalstarfi að fljúga breiðþotum um 
heiminn á krítískum tímum „global 
warming“ eða hnatthlýnunar. Það 
er allt að því leikhúsleg upplifun að 
sjá menn gefa sig út fyrir að vera bar-
áttumenn fyrir villtri náttúru á sama 
tíma og þeir verja dögum sínum í 
að skilja eftir sig stór kolefnisspor í 
einni mest mengandi atvinnustarf-
semi sem stunduð er. Sé stofnanda 
framangreindra náttúruverndarsam-
taka alvara ætti hann að hafa í huga 
þá gullnu reglu að byrja á að breyta 
sjálfum sér ætli maður að breyta 
heiminum. Að sýna gott fordæmi 
væri eðlilegt fyrsta skref.

Stofnanda áhugamannafélagsins 
IWF svarað

Gunnar Steinn 
Gunnarsson
líffræðingur

Niðurstöðurnar benda til 
þess að hætta á erfðablönd-
un eldislaxa við villta laxa-
stofna sé stórlega ofmetin af 
leikmönnum.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Sparneytnir sportjeppar

Renault Captur, verð frá: 2.750.000 kr.
Renault Kadjar, verð frá: 3.550.000 kr.
Renault Koleos, verð frá: 5.490.000 kr.

KADJAR, KOLEOS & CAPTUR
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Nýjast
Pepsi-deild karla
 
FH - Breiðablik 1-3 
0-1 Gísli Eyjólfsson (45.), 0-2 Elfar Freyr 
Helgason (49.), 0-3 Jonathan Hendrick (64), 
1-3 Steven Lennon (67.).  
 
Víkingur R. - Valur 0-0. 
 
Keflavík - Grindavík 0-2 
0-1 Björn Berg Bryde (59.), 0-2 Sam Hewson 
(62.). 

Efri
Breiðablik 6
Valur  4
Víkingur R. 4
Grindavík 3 
KR 3 
Fylkir 3 
 
 

Neðri 
FH  3
Fjölnir  2
Stjarnan  1
KA 1 
Keflavík 1 
ÍBV 1

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

399 
kr.
pk.

Gardchips flögur, 150 g

Krónan
mælir með!

Gott með 
borgaranum

599 
kr.
pk.

Fylltir hamborgarar, 2x120 g

Körfubolti Landsliðsbakvörður-
inn Martin Hermannsson er eftir-
sóttur maður þessa dagana. Ítalska 
félagið Felice Scandone hafði áhuga 
á að fá Martin til liðs við sig undir 
eins en Chalons-Reims, félag hans, 
vildi ekki missa hann. Hafði ítalska 
félagið hug á því að bæta Martin 
við fyrir úrslitakeppnina sem hefst 
á næstu dögum. Óskaði umboðs-
maður Martins eftir því að hann 
yrði leystur fyrr undan samningi í 
Frakklandi þar sem hann á eitt ár 
eftir af samningi. Chalon samþykkti 
það ekki enda tvær umferðir eftir 
af deildarkeppninni og getur Cha-
lon enn tölfræðilega fallið. Var því 
engin áhætta tekin.

Komu aftur með betra tilboð
Í samtali við Fréttablaðið segir 
Martin frá því að þetta hafi ekki 
verið í fyrsta sinn sem hann hafi 
heyrt frá ítalska félaginu. Þeir hafi 
fyrst haft samband fyrir tveimur 
vikum með tilboð sem honum leist 
ekki vel á og ákvað hann að hafna 
því. Þeir sneru aftur með betra til-
boð sem Martin leist betur á en 
franska liðið hafnaði því. 

„Umboðsmaðurinn minn talaði 
fyrst um þetta fyrir mánuði síðan 
hvort ég væri opinn fyrir því að 
klára tímabilið einhvers staðar ann-
ars staðar. Ég var tilbúinn að skoða 
allt og ég heyrði fyrst frá Felice 
Scandone fyrir tveimur vikum en 
afþakkaði það,“ segir Martin sem 
vildi ekki fara til að sitja bara á 
bekknum.

„Svo komu þeir með betra boð 
fyrir viku, það kveikti aðeins í 
manni þegar þeir sýndu hvað þeir 
vildu mikið fá mig til liðs við liðið. 
Fyrst og fremst vildi ég vera viss 
um að vera ekki bara trygging ef 
einhver skyldi meiðast, mér fannst 
ekkert vit í því að fara og sitja bara á 
bekknum en seinna boðið sem var 
líka út úrslitakeppnina hljómaði 
betur.“ 

Martin líður vel í Frakklandi og 
var rólegur yfir ákvörðun Chalon.

„Þetta var sérstök tilfinning, 
ég er ekkert óánægður hér en gaf 
umboðsmanninum grænt á að 
kanna allavega stöðuna hjá Chalon, 

hvort þeir væru til í að skoða þetta 
en ég var ekkert að krefjast þess að 
fara,“ segir Martin en hann á von á 
fyrsta barni sínu á næstu mánuðum 
með kærustu sinni.

„Okkur hefur liðið vel hér í Frakk-
landi og þetta var ekkert besti tím-
inn til að yfirgefa landið. Það hefði 
verið púsluspil en hefði gott tæki-
færi boðist eins og kom upp vorum 
við tilbúin að skoða það. “

Stærri lið sýna áhuga
Samningur Martins í Frakklandi 
rennur út á næstu vikum en hann 
hefur vakið mikla athygli fyrir 
vaska frammistöðu sína með Cha-
lon og íslenska landsliðinu.

„Ég á von á því að þegar tíma-

bilunum í Evrópu lýkur, þá fari 
fleiri lið að hafa samband. Þetta ár 
í Frakklandi var hugsað til þess að 
sýna að ég gæti spilað á þessu getu-
stigi og að eitthvað stærra kæmi 
út frá því. Ég reyni að taka þetta í 
skrefum, ég vildi frekar feta mig 
áfram heldur en að hoppa strax út 
í djúpu laugina,“ segir Martin sem 
vill ekki nefna nein lið.

„Ég veit af nokkrum liðum en ég 
get ekki greint frá því strax, það er 
á viðkvæmu stigi en maður finnur 
fyrir töluvert meiri áhuga í ár og af 
hálfu stærri liða. Þetta kemur allt í 
ljós á næstu vikum en það er gaman 
að heyra af áhuga liða þótt tímabil-
unum sé ekki lokið,“ segir Martin.
kristinnpall@frettabladid.is

13,9
Martin er stigahæstur hjá 
Chalon-Reims í deildinni 
með 13,9 stig að meðaltali í 
leik í vetur.
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spoRt

fótbolti Það er óhætt að segja að 
í kvöld fari fram sennilega einn 
ójafnasti bikarúrslitaleikur í sögu 
knattspyrnunnar þegar 3. deildar 
lið Les Herbiers mætir Paris Saint-
Germain á þjóðarleikvangi Frakka. 
Er þetta þriðja árið í röð sem PSG 
leikur til úrslita og hafa Parísar-
menn unnið öll þrjú skiptin en PSG 
hefur unnið 41 leik í röð í bikar-
keppninni.

Les Herbiers komst óvænt í 
úrslitaleikinn með því að leggja lið 
á borð við Auxerre og Lens á leið-
inni en félagið er við það að falla úr 
3. deildinni utan bikarævintýrisins 
þegar ein umferð er eftir. Gæti farið 
svo að þeir leiki í deild með varaliði 
PSG á næsta ári.

Til þess að setja þetta í samhengi 
eru árstekjur Les Herbiers um tvær 
milljónir evra en það eru tæplega 
hálfs mánaðar laun Neymars, 
launahæsta leikmanns Parísar-
liðsins.

Sagan er ekki hliðholl smáliðinu 
en þetta er í þriðja skiptið sem lið 
úr 3. deildinni keppir til úrslita en 
ekkert þeirra hefur hampað bik-
arnum í leikslok. – kpt

Davíð mætir 
Golíat í kvöld

Seinna tilboð Ítalanna heillaði
Landsliðsmaðurinn Martin Hermannsson fékk spennandi tilboð frá Ítalíu en félag hans í Frakklandi vildi 
ekki sleppa honum strax. Samningur hans hjá Chalon rennur út í sumar og veit hann af áhuga stærri liða.

Martin ber upp boltann fyrir Chalon-Reims í leik í Frakklandi en hann hefur verið einn albesti leikmaður liðsins á sínu 
fyrsta ári í efstu deild. Hafa stærri lið sýnt honum áhuga en hann verður samningslaus í sumar. NoRdiCPHotoS/GEtty
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Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,
Þórhallur Gíslason

fv. skipstjóri og hafnarvörður, 
frá Setbergi, Sandgerði,

lést á Hrafnistu, Hlévangi, miðviku- 
daginn 25. apríl. Útförin fer fram frá 

Safnaðarheimilinu í Sandgerði, föstudaginn 11. maí kl. 13.

Þóra Þórhallsdóttir Sigurbjörn Björnsson
Benóný Þórhallsson Svava Jónsdóttir
  Sigurður Sveinsson
Jónas Karl Þórhallsson Dröfn Vilmundardóttir
Gísli Þór Þórhallsson Helga Bylgja Gísladóttir

og fjölskyldur.

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Veist þú hvert eignir þínar renna eftir þinn dag? 
Kynntu þér málið á heimasíðu okkar, www.útför.is.  
Þar getur þú m.a. sett inn þínar forsendur  
í reiknivél. Við aðstoðum þig við gerð  
erfðaskrár, kaupmála og við dánarbússkipti.

Katla Þorsteinsdóttir,
lögfræðingur

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna
Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Áslaugar Zoëga
Sólheimum 23, Reykjavík.

Geir Gunnlaugsson Jónína Einarsdóttir
Páll Gunnlaugsson Hrafnhildur Óttarsdóttir
Helgi Gunnlaugsson Kristín Hildur Ólafsdóttir
Hólmfríður Gunnlaugsdóttir Pálmar Hallgrímsson

og fjölskyldur.

Okkar elskulegi eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir,

Guðmundur Albert 
Guðjónsson 

lést á líknardeildinni þann 27. apríl 
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hins látna. Hvíl í friði.

Ásrún Sigurbjartsdóttir
Sigurbjörg E. Guðmundsdóttir
Sigurbjartur Á. Guðmundsson Katrín Baldvinsdóttir
Guðjón Guðmundsson Anna M. Guðmundsdóttir
Aldís Guðmundsdóttir Pétur Þ. Brynjarsson
Hanna A. Guðmundsdóttir
barnabörn og langafabörn 
Sigríður S. Guðjónsdóttir, Guðlaug Guðjónsdóttir og 
Inga Rósa Guðjónsdóttir

Merkisatburðir
1636 Eldgos verður í Heklu.

1752 J.C. Pingel, amtmanni 
Íslands, vikið úr embætti 
vegna skulda.

1835 Fyrstu ævintýri H.C. 
Andersen eru gefin út í 
Danmörku, þar á meðal 
Eldfærin og Prinsessan á 
bauninni.

1945 Síðari heims-
styrjöldinni lýkur í 
Evrópu með upp-
gjöf Þjóðverja.

1970 Tólfta og síðasta breiðskífa 
Bítlanna, Let it be, kemur út.

1979 Félag frjálshyggjumanna er 
stofnað á Íslandi.

1987 Á Norður-Írlandi situr breska 
sérsveitin fyrir Austur-Tyrone-her-
deild IRA, átta mönnum, og tekur 
þá af lífi.

1996 Stjórnarskrá Suður-Afríku 
tekur gildi. Stjórnarskráin þykir 

nokkuð nýstárleg því hún tryggir 
ríkisborgurum víðtæk réttindi 

og valddreifingu.

Indverski stjórnmálaleiðtoginn Mahatma Gandhi fór í nokkur 
hungurverkföll um ævina til þess að mótmæla yfirgangi 
Breta á Indlandi. Eitt hið frægasta þeirra hófst þennan dag 
árið 1933 og stóð í þrjár vikur. Gandhi fór fyrir sjálfstæðis-
hreyfingu Indlands og friðsamlegri baráttu Indverja fyrir 
sjálfstæði frá Bretum, hreyfingu sem tugir milljóna Indverja 
tóku þátt í. Alla ævi hryllti hann við tilhugsuninni um ofbeldi 
og hryðjuverk. Heimspeki hans var friðsamleg og hafði áhrif 
á friðsamlegar fjöldahreyfingar innan lands sem utan. Staða 
verkafólks og ánauðugra var slæm á Indlandi, Bretar komu illa 
fram við heimamenn í krafti valds nýlenduherranna. Gandhi 
stakk upp á friðsamlegri óhlýðni og enn fremur krafðist hann 
þess að mótmælendur einbeittu sér að mótmælum gegn 
harðstjórninni vegna hins mannlega harmleiks og að þeir 
myndu ekki tala um sjálfstæði. Er Gandhi var tekinn höndum 
og ákærður fyrir að vera valdur að þeim óróa sem skapast 
hafði á Indlandi, mótmæltu hundruð þúsunda handtökunni 
og fangelsuninni fyrir framan fangelsið, dómhús og lög-
reglustöðvar og kröfðust þess að hann yrði látinn laus, sem 
dómurinn að endingu gerði tilneyddur. Eftir það skipulagði 
Gandhi mótmæli og verkföll til að vinna gegn misrétti því sem 
herraþjóðin beitti. Upp frá því var Gandhi jafnan ávarpaður 
Bapa (faðir) ellegar Mahatma (mikla sál).

Þ etta  g e r ð i st :  8 .  m a í  1 9 3 3

Gandhi fór í hungurverkfall 
í þrjár vikur

Mahatma Gandhi.

Bítlarnir árið 1967.Nelson Mandela
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tímamót

Arnór gauti Helgason, mat-
reiðslumaður á sjúkra-
húsinu Vogi, ætlar að 
hjóla í kringum landið 
á sjö dögum til þess að 
vekja athygli á álfasölu 

sÁÁ. Ferðalagið hófst í tíðaskarði í 
Hvalfirði á laugardaginn, en þegar blaða-
maður náði tali af arnóri gauta í gær 
var hann staddur á Laugum í aðaldal að 
gæða sér á norðlenskri pitsu og hafði þá 
hjólað rúmlega 400 kílómetra. „Við erum 
aðeins að hlaða batteríin fyrir átökin 
sem fram undan eru.“ Leiðin sem hann 
hjólar er samtals um 1.300 kílómetrar.

aðspurður segir arnór gauti aðdrag-
andann að þessu framtaki sínu stuttan 
– hafa einkennst af hvatvísi frekar en mik-
illi yfirlegu. „Ég ræddi þessa hugmynd við 
Valgerði rúnarsdóttur, sem er yfirlæknir 
á Vogi, og svo stuttu síðar var ég einhvern 
veginn bara kominn af stað! Þegar þetta 
var ákveðið sá ég fram á að hjóla þetta á 
stuttbuxunum og ná almennilegum lit í 
leiðinni. en þetta er þriðji dagurinn á hjól-
inu og jafnframt sá fyrsti sem er snjólaus,“ 
útskýrir arnór gauti og hlær. „Það var til 
dæmis ófært á Öxnadalsheiði og ég þurfti 
því að stökkva upp í bíl undan veðrinu. svo 
var veghefill fyrir framan okkur á Holta-
vörðuheiðinni til þess að greiða leiðina.“

arnór gauti er hins vegar hvergi 
banginn og ætlar sér ótrauður að klára 
hringinn. Bráðum lýkur fimm ára starfs-
ferli hans á sjúkrahúsinu og hann segist 

vilja þakka fyrir frábæran tíma með því 
að vekja athygli á álfasölunni, sem arnór 
gauti segir eina mikilvægustu fjáröflun 
samtakanna. „Nú kveð ég minn frábæra 
vinnustað innan skamms. Þetta hefur 
verið ótrúlega lærdómsríkur tími. Ég hef 
séð í gegnum starf mitt það mikilvæga starf 
sem sÁÁ vinnur, hvað prógrammið er að 
hjálpa mörgum og ég vil bara endilega að 
allir muni eftir okkur – og kaupi álfinn!“

En hvað tekur við hjá Arnóri Gauta? 
„Það er nú kannski ákveðin mótsögn 

í því, en ég er að taka við mötuneytinu í 
ÁtVr,“ segir hann og hlær. 
olof@frettabladid.is

Hjólar hringinn í kringum 
landið og lýkur för á Vogi

Arnór Gauti Helgason ætlar að hjóla um 1300 kílómetra. 

Kokkurinn á Vogi er að 
söðla um og hjólar hring-
inn til þess að minna á 
álfasölu SÁÁ sem hefst í 
næstu viku og þakka fyrir 
sig. Sjálfur tekur hann við 
mötuneytinu hjá ÁTVR.

Ég hef séð í gegnum 
starf mitt það mikil-

væga starf sem SÁÁ vinnur, hvað 
prógrammið er að hjálpa 
mörgum og ég vil bara endilega 
að allir muni eftir okkur – og 
kaupi álfinn!



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Bónus Smáratorgi:  Mánudaga-Fimmtudaga; 10:00-19:00 • Föstudaga-Laugardaga; 10:00-19:30 • Sunnudaga; 11:00-18:00 – Verð gildir til og með 13. maí eða meðan birgðir endast. 

Pepsi og Pepsi Max kassi
24x330 ml

1.560
kr./ks.

Aðeins

65kr.
dósin

ÍSLENSK
framleiðsla

KASSATILBOÐ

2
brauð í 
pakka

Hvítlauksbrauð
Frosin, 2 stk. í pakka

139
kr. pk.

ES Tortilla snakk
450 g, 2 tegundir

198
kr. 450 g

ES Ostapizza  
Frosin, 300 g

179
kr. 300 g

ES Salamipizza  
Frosin, 350 g

259
kr. 350 g

Matarmikil súpa  
FULLELDUÐ
Aðeins að hita

Mexíkósk Kjúklingasúpa 
1 kg

1.598
kr. 1 kg

1kg

Fljótlegt
og gott



LÁRÉTT
1. skán 
5. dvelja 
6. í röð 
8. nísta 
10. prófgráða 
11. vöntun 
12. mynt 
13. viðkvæmni 
15. drifskaft 
17. fíflast

LÓÐRÉTT
1. áform 
2. spyrja 
3. mánuður 
4. að baki 
7. glettast 
9. sveifla 
12. sýking 
14. heiður 
16. möndull

LÁRÉTT: 1. himna, 5. una, 6. fg, 8. gnísta, 10. ma, 11. 
van, 12. sent, 13. næmi, 15. drifás, 17. atast.
LÓÐRÉTT: 1. hugmynd, 2. inna, 3. maí, 4. aftan, 7. 
gantast, 9. sveifa, 12. smit, 14. æra, 16. ás.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

veður, myndaSögur   Þrautir

LÉTT miÐLungs þung

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.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Ársfundur Lífeyrissjóðs 
Tannlæknafélags Íslands

Ársfundur Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands 
verður haldinn föstudaginn 25. maí 2018 kl. 16:00   
í sal Tannlæknafélags Íslands Síðumúla 35.

Dagskrá fundarins er samkvæmt samþykktum 
sjóðsins.

Upplýsingar um fundinn og ársreikning má nálgast 
á heimasíðu sjóðsins www.landsbankinn.is/ltfi .

Stjórn Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands.

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Þrátt fyrir langar 
viðræður hóp-

anna eru þeir enn 
mjög langt frá 
því að komast 

að sameiginlegri 
niðurstöðu.

Kröfum um 2,50 sinnum 
fyndnari punchline og 
ókeypis strokleður var 

ekki mætt.

Þannig að verkfall 
meðal teiknimynda-

sögu teiknara 
landsins verður lík-
legast staðreynd...

Jæja, gerðist eitt-
hvað merkilegt í dag, 

Palli?

Gaur! Það er mikið að þú 
hringdir aftur!

Bíddu þangað 
til ég segi þér 
hvað gerðist 

í dag!

Uu... nei!

Ókei, þú mátt þá nota karlaklósettið. En ekki tala við neinn, 
og læstu hurðinni á 

eftir þér.

Og hrópaðu ef þú þarft 
á mér að halda.

Mamma! Klukkan 
tikkar hérna!

2 5 6 3 1 8 7 4 9

4 7 1 2 9 6 5 8 3

8 9 3 4 5 7 1 2 6

9 1 7 6 3 4 2 5 8

5 8 4 7 2 9 6 3 1

3 6 2 1 8 5 9 7 4

6 4 5 8 7 1 3 9 2

7 2 8 9 6 3 4 1 5

1 3 9 5 4 2 8 6 7

4 5 7 3 2 8 1 6 9

8 9 2 1 7 6 4 3 5

1 3 6 9 4 5 8 2 7

6 8 5 7 3 1 2 9 4

7 1 4 8 9 2 3 5 6

9 2 3 5 6 4 7 1 8

5 6 8 4 1 3 9 7 2

3 4 9 2 5 7 6 8 1

2 7 1 6 8 9 5 4 3

5 3 6 1 4 7 2 8 9

1 7 8 9 6 2 5 4 3

2 4 9 3 8 5 1 6 7

6 9 2 4 5 3 7 1 8

7 5 3 8 9 1 4 2 6

8 1 4 7 2 6 9 3 5

4 6 1 5 7 8 3 9 2

3 8 7 2 1 9 6 5 4

9 2 5 6 3 4 8 7 1

5 8 1 7 4 2 6 9 3

9 2 4 8 6 3 5 1 7

3 6 7 5 9 1 2 8 4

1 4 8 9 2 7 3 5 6

2 5 6 3 8 4 1 7 9

7 3 9 1 5 6 4 2 8

4 9 2 6 1 8 7 3 5

6 7 5 2 3 9 8 4 1

8 1 3 4 7 5 9 6 2

6 8 3 4 9 2 1 7 5

9 4 5 1 8 7 2 3 6

2 7 1 6 5 3 4 8 9

7 9 4 2 6 5 3 1 8

3 6 8 7 1 9 5 2 4

1 5 2 8 3 4 9 6 7

4 1 9 3 7 8 6 5 2

5 3 7 9 2 6 8 4 1

8 2 6 5 4 1 7 9 3

6 8 5 2 9 1 7 4 3

9 1 7 3 4 8 6 2 5

2 3 4 5 7 6 8 9 1

3 9 2 6 8 4 5 1 7

1 5 6 7 2 3 9 8 4

4 7 8 9 1 5 2 3 6

5 4 3 8 6 2 1 7 9

7 2 1 4 5 9 3 6 8

8 6 9 1 3 7 4 5 2

Austlæg átt 3-10 
m/s í dag. Rigning 
öðru hverju, einkum 
suðaustanlands, 
en yfirleitt þurrt 
norðan til á landinu.
Vaxandi norðaust-
anátt á Vestfjörðum 
um kvöldið. Hiti 
yfirleitt 5 til 10 stig.

Þriðjudagur

Stendur undir nafni

Levon Aronian (2.793) átti leik 
gegn Magnusi Carlsen (2.832) í 
fjórðu umferð Norway Chess-
mótsins í Stafangri 2017. 
Hvítur á leik
11. a3! Bxa3 12. Hxa3! Dxa3 
13. c5. Sérdeilis skemmtileg 
og óvænt skiptamunsfórn hjá 
Aronian sem leiddi til frá-
bærs sigurs. Við höldum áfram 
að skoða skákina á morgun. 
Nakamura var efstur eftir fjórar 
umferðir. 

www.skak.is: Allt um Lands-
mótið.
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EUROVISION PARTÝIÐ
BYRJAR Í ICELAND

BEN & JERRY´S

FIMM TEGUNDIR

699
500 ML.

VERÐ

KR. 

18 MINI 
DEEP DISH PIZZAS

799
VERÐ

KR.PK. 

BEN & JE

FIMM TEGU
500 M

VERÐ

ENGIHJALLI •  VESTURBERG • ARNARBAKKI • GLÆSIBÆR • STAÐARBERG • HAFNARGATA • KAUPANGUR 

BAILEYS
PROFITEROLES

499
VERÐ

KR.PK. 

CREAM PUFFS

BAILEYS
ECLAIRS

499
VERÐ

KR.PK. 

MINI PASTRIES

100 INDIAN
PLATTER

1299
VERÐ

KR.PK. 

ICELAND
CHICKEN BREAST 

FILLET

1399
VERÐ

KR.PK. 
KR.

C
VERÐ

FIMM TEGUNDIR



OPINN FUNDUR - ALLIR VELKOMNIR

Opinn fundur ÖBÍ með framboðum til sveitarstjórnarkosninga.
Hver er réttur fatlaðs fólks í sveitarfélaginu? 
Hverjar eru áherslur framboðanna varðandi: 
Búsetu, atvinnu, NPA, skólamál, frístund, aðgengi, ferðaþjónustu o.s.frv.

DAGSKRÁ 
-Áherslur og stefnumál ÖBÍ: Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands
-Kynning á Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks: Árni Múli Jónasson, Þroskahjálp
-Niðurstöður Gallup kynntar
-Frambjóðendur kynna sig og sínar áherslur
-Pallborðsumræður / Spurningar úr sal

Fundarstjóri: Þröstur Emilsson, ADHD samtökunum

        - EKKERT UM OKKUR ÁN OKKAR!

Réttur fatlaðs fólks í sveitarfélögum 
KÓPAVOGUR Salurinn

miðvikudaginn 9. maí kl. 16.30-18.30

Þjónustumiðstöð
tónlistarfólks

www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með GUM tannvörum

GUM Orginal 2x10 copy.pdf   1   26/01/2018   12:51

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

8. maí 2018
Tónlist
Hvað?  Skuggakvartett Sigurðar Flosa-
sonar á Kexi
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu
Þórir Baldursson leikur á Hamm
ondorgel, Andrés Þór Gunn
laugsson á gítar og Einar Scheving 
á trommur. Kvartettinn flytur 
blúsaðan djass og djassaðan 
blús, meðal annars af plötum 
Sigurðar; Blátt ljós, Bláir 
skuggar og Blátt líf. Tónlistin á 
Kexi hosteli hefst kl. 20.30 og 
er aðgangur ókeypis.

Hvað?  Hádegistónleikar í 
Hafnarborg – Þorsteinn Freyr 
Sigurðsson
Hvenær?  12.00
Hvar?  Hafnarborg, Hafnarfirði
Í dag mun tenórinn Þorsteinn 
Freyr Sigurðsson koma fram á 
hádegistónleikum í Hafnarborg 
ásamt Antoníu Hevesi. Þetta verða 
síðustu hádegistónleikar vetrarins 
fyrir sumarfrí. Þorsteinn og Ant
onía munu flytja vinsælar óperettu
aríur eftir Strauss II, Lehár, Albert 
Lortzing og Emmerich Kálmán. 
Mikil ástríða einkennir þessar aríur 
og eru tónleikarnir titlaðir sam
kvæmt því: „Tenórórar.“

Hvað?  Lisa Knapp & Gerry Diver í 
Hörpu

Ari Ólafsson 
freistar þess að 
komast áfram 
í Eurovision í 

kvöld og verður 
meðal annars 

hægt að fylgjast 
með því í Bíó Paradís. 
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Ársfundur Frjálsa lífeyrissjóðsins verður haldinn miðvikudaginn 
30. maí nk. kl. 17.15 í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19.

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar
2. Kynning ársreiknings
3. Tryggingafræðileg athugun
4. Fjárfestingarstefna sjóðsins
5. Kosning stjórnar og varamanna
6. Kjör endurskoðanda
7. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins
8. Laun stjórnarmanna
9. Önnur mál

Meginniðurstöður ársreiknings 
(í milljónum króna)

 Efnahagsreikningur 31.12.2017

Lífeyrisskuldbindingar skv. niðurstöðu 
tryggingafræðings 31.12.2017

Nafnávöxtun

Yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu 
lífeyris fyrir árið 2017

Iðgjöld  16.632
Lífeyrir -3.777
Hreinar fjárfestingartekjur 12.473
Rekstrarkostnaður -381

Hækkun á hreinni eign á árinu 24.948
Hrein eign frá fyrra ári 185.545
Hrein eign til greiðslu lífeyris  210.493

Eignir umfram áfallnar skuldbindingar 3.033
   Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum 5,1%
Eignir umfram heildarskuldbindingar 2.782
   Í hlutfalli af heildarskuldbindingum 1,9%

Kennitölur

 1 Meðalfjöldi sjóðfélaga sem greiddi iðgjald á árinu.

 2 Meðalfjöldi lífeyrisþega sem fékk greiddan lífeyri á árinu.

Eignir í íslenskum krónum 79,5%
Eignir í erlendri mynt 20,5%
Fjöldi virkra sjóðfélaga¹ 18.307
Fjöldi sjóðfélaga í árslok 56.590
Fjöldi lífeyrisþega² 2.479

  2017  Sl. 5 ár*

Frjálsi 1  6,9% 6,5%
Frjálsi 2  6,5% 6,0%
Frjálsi 3  6,7% 4,7%
Frjálsi Áhætta  5,8% 7,9%
Tryggingadeild  4,8% 6,4%

*Á ársgrundvelli

Eignir
Eignarhlutar í félögum og sjóðum 77.653
Skuldabréf 124.546
Bundnar bankainnstæður 1.012
Fjárfestingar alls 203.211

Kröfur 1.180
Handbært fé 6.964

Eignir samtals 211.355
Skuldir -862
Hrein eign til greiðslu lífeyris  210.493

Mest verðlaunaði sjóðurinn 
Frá árinu 2005 hefur Frjálsi lífeyrisjóðurinn 
unnið til ellefu verðlauna í 
lífeyrissjóðasamkeppnum 
á vegum fagtímaritsins Investment Pension 
Europe. Þetta er mesti fjöldi verðlauna sem 
íslenskum lífeyrissjóði hefur hlotnast.

Ársfundur
Frjálsa lífeyrissjóðsins 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn hentar þeim sem hafa frjálst val um í hvaða 
lífeyrissjóð þeir greiða skyldulífeyrissparnað. Allir geta greitt viðbótar-
lífeyrissparnað í sjóðinn.

Hafðu samband við okkur í síma 444 7000 eða sendu tölvupóst 
á lifeyristhjonusta@arionbanki.is. 

Á frjalsi.is má sjá upplýsingar um þjónustustaði sjóðsins.

Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins verða birtar á vef sjóðsins, 
frjalsi.is, tveimur vikum fyrir ársfund.

Á fundinum verður kosið um tvo stjórnarmenn til tveggja ára og tvo varamenn 
til eins árs. Framboð til stjórnar þarf að liggja fyrir eigi síðar en sjö dögum fyrir 
ársfund og ber að tilkynna framboð til stjórnar með sannanlegum hætti.

Gauti Kristmannsson ræðir við Stanislaw Strasburger um skáldskapinn og fleira í Gröndalshúsi.

Hvenær?  21.00
Hvar?  Harpa
Lisa Knapp og Gerry Diver eru 
meðal hinna fremstu í flokki þjóð-
lagatónlistar á Bretlandseyjum um 
þessar mundir. Þau hafa saman og 
hvort í sínu lagi vakið verðskuld-
aða athygli fyrir sína nýstárlegu og 
skapandi nálgun. Þau munu heiðra 
Hörpu (nánar tiltekið Kaldalón) 
með sinni einstöku tónumvefjandi 
nærveru í dag í boði Heimstón-
listarklúbbsins sem er styrktur af 
Reykjavíkurborg og Tónlistarsjóði. 
Miðaverð aðeins 2.500 krónur.

Viðburðir
Hvað?  Eurovision
Hvenær?  18.30
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Eurovision-partí í Bíói Paradís. 
Partíið hefst kl. 18.30 með Euro-
drykkjum á barnum og svo hefst 
útsendingin stundvíslega kl. 19.00.

Hvað?  Vantrú vs. Kristniboðssam-
bandið
Hvenær?  19.00
Hvar?  Samband íslenskra kristniboðs-
félaga, Háaleitisbraut 58
Vantrú og Kristniboðssambandið 
eru félög með afar ólíkar áherslur 
og sýn á lífið og tilveruna. En 
innan félaganna eru einstaklingar 
sem eiga það sameiginlegt að 
kunna að meta fegurð vel tefldrar 
skákar. Á þeim grundvelli munu 
félögin mætast þann 8. maí nk. og 
keppa í hraðskák tvöfalda umferð 
á fimm borðum. Verið öll hjartan-
lega velkomin að kíkja um kvöldið 
í sal SÍK, Háaleitisbraut 58, 3. hæð. 
Sjóðheitt kaffi og eitthvað að narta 
í á boðstólum.

Hvað?  Svipir minninga
Hvenær?  17.00
Hvar?  Gröndalshús, Fischersundi
Stanislaw Strasburger og Gauti 
Kristmannsson spjalla um minni 
og minningar, fólksflutninga og 
innflytjendamál í Evrópu í dag og 
síðast en ekki síst skáldskapinn 
sem tekur á þessum brennandi 
málefnum. Spjallið verður á 
ensku og fer fram í Gröndalshúsi í 
Fischersundi.

Sýningar
Hvað?  Opnunarhátíð í Vatnshelda 
Galleríinu
Hvenær?  17.00
Hvar?  Laugarnesvegur 91
Splunkunýtt gallerí – fimm opn-
anir á fimm dögum.

Hvað?  Útskriftarsýning BA-nemenda í 
hönnun, arkitektúr og myndlist
Hvenær?  10.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Útskriftarsýning bakkalárnema í 
arkitektúr, hönnun og myndlist á 
Kjarvalsstöðum. Verslun nemenda 
verður opin á meðan á sýningunni 
stendur. Þar verður til sölu sýn-
ingarskrá myndlistardeildar, bók 
með verkum útskriftarnema í arki-
tektúr ásamt ýmiss konar varningi 
og verkum nemenda sem tengjast 
útskriftarverkefnum þeirra.

Hvað?  Kynjaverur – Myndasögusýning
Hvenær?  10.00
Hvar?  Borgarbókasafnið Tryggvagötu
Úrslit í myndasögusamkeppni 
Borgarbókasafnsins voru tilkynnt 

síðasta laugardag og um leið var 
opnuð sýning á völdum sögum 
sem bárust í keppnina. Sýningin 
verður opin til 27. maí.

Hvað?  Fjölþing | Ljósmyndasýning
Hvenær?  13.00
Hvar? Borgarbókasafnið | Menningar-
hús Gerðubergi
Myndlistarkonan Hildur Björns-
dóttir sýnir ljósmyndir og innsetn-
ingar frá ferðum sínum um Asíu. 
Hún hefur á undanförnum árum 
ferðast víða um Asíu og kynnst 
fjölbreyttri menningu, trúar-
brögðum og lífsháttum. Sýningin 
býður áhorfandanum í heimspeki-
legt ferðalag á framandi slóðir.

Hvað?  Erró: Því meira, því fegurra
Hvenær?  10.00
hvar?  Hafnarhúsið
Á þessari sýningu er varpað sér-
stöku ljósi á verk Errós sem 
byggjast á ofgnótt og ofmettun. 
Slík myndgerð hefur alla tíð verið 
mikilvægur þáttur í listsköpun 
hans og má rekja aftur til ung-
dómsverka hans. Meira en þrjátíu 
verk úr Errósafni Listasafns Reykja-
víkur – málverk, klippimyndir 
og kvikmyndir – sýna hvernig 
listamaðurinn skapar flóknar 
og hlaðnar myndbyggingar, sem 
miðla myndefni tengdu stjórn-
málum, vísindum, skáldskap og 
listasögu.
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Þriðjudagur

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 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS
Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

12.40 Carrie Pilby 
14.20 The Red Turtle 
15.40 50 First Dates
17.20 Carrie Pilby  Gráglettin 
gamanmynd um hina nítján ára 
Carrie Pilby, afburðagáfaða stúlku 
sem hefur lagt alla áherslu á nám 
og er nýútskrifuð úr Harvard-há-
skóla. Hún reynir að komast til 
botns í því hvað snýr upp og niður 
í heiminum, og hugleiðir siðferði, 
sambönd, kynlíf og það að fara 
út úr íbúðinni í New York, en hún 
treystir fáum og sér hræsnara í 
hverju horni. 
19.00 The Red Turtle 
20.20 50 First Dates
22.00 Suicide Squad  Spennandi 
ævintýramynd frá 2016 með Will 
Smith, Margot Robbie, Jaret Leto, 
Violu Davis og fleiri stórgóðum 
leikurum. Myndin er byggð á sam-
nefndum teiknimyndablöðum frá 
DC-Comics og segir frá nokkrum 
andhetjum sem hafa hingað til 
notað hæfileika sína til illra verka, 
enda eru þær allar í fangelsi. Dag 
einn býðst þeim að sameina 
krafta sína í sérsveit á vegum 
stjórnarinnar og takast á hendur 
það verkefni að stöðva yfirvof-
andi ógn. Verkið er lífshættulegt í 
meira lagi, en ef sveitin getur stillt 
saman strengi sína og náð árangri 
gæti það orðið til þess að dómar 
yfir þeim yrðu mildaðir.
00.05 Klovn Forever 
01.45 Before I Go To Sleep 
03.20 Suicide Squad

08.00 LPGA Tour  
11.00 PGA Tour  
15.00 PGA Highlights  
15.55 LPGA Tour  
18.55 Golfing World  
19.45 PGA Tour 

14.25 Saga HM: Frakkland 1998 
15.50 Menningin - samantekt 
16.10 Íslendingar 
17.10 Táknmálsfréttir 
17.20 KrakkaRÚV 
17.21 Ungviði í dýraríkinu 
18.08 Hundalíf 
18.10 Krakkafréttir 
18.20 Fréttir 
18.40 Íþróttir 
18.45 Veður 
19.00 Eurovision 2018 
21.00 Skemmtiatriði 
21.10 Tímamótauppgötvanir 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Leikurinn 
23.15 Rauði þríhyrningurinn 
00.15 Dagskrárlok

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

07.35 Pepsí deild karla  
09.15 Pepsímörkin  
10.15 Pepsímörk kvenna  
11.20 Everton - Southampton 
13.00 WBA - Tottenham 
14.40 Messan 
15.40 Football League Show 
18.05 Þýsku mörkin 
18.35 Swansea - Southampton 
20.45 Fyrir Ísland 
21.25 Premier League Review 
22.20 Pepsí deild karla 

07.00 Inkasso deildin  
08.40 Stoke - Crystal Palace 
10.20 Köln - Bayern 
12.00 Augsburg - Schalke 
13.40 NBA - Playoff Games 
15.35 Brighton - Manch. United 
17.15 Marseille - Red Bull 
18.55 Arsenal - Atlético Madrid 
20.35 Evrópudeildarmörkin 
21.25 Real Madrid - Bayern 
Munchen 
23.05 Meistaradeildarmörkin 
23.35 Pepsímörk kvenna 

07.00 The Simpsons 
07.20 Strákarnir 
07.45 The Middle 
08.10 Mike & Molly 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Jamie's 30 Minute Meals 
10.40 Mr Selfridge 
11.25 Landnemarnir 
12.00 Hið blómlega bú 3 
12.35 Nágrannar 
12.55 The X Factor UK 
13.40 The X Factor UK 
14.55 The X Factor UK 
15.40 The X Factor UK 
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 Fréttayfirlit og veður 
19.25 Last Week Tonight With 
John Oliver
19.55 Modern Family  Frábær 
gamanþáttur um líf þriggja 
ólíkra en dæmigerðra nútíma-
fjölskyldna. Leiðir þessara fjöl-
skyldna liggja saman og í hverjum 
þætti lenda þær í hreint drep-
fyndnum aðstæðum sem samt 
eru svo skelfilega nálægt því sem 
við sjálf þekkjum alltof vel.
20.20 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt   Frábærir þættir þar 
sem Vala Matt fer í ævintýralegan 
leiðangur þar sem hún heimsækir 
skapandi, skemmtilega og litríka 
einstaklinga. Vala heimsækir 
spennandi hönnuði bæði á vinnu-
stofur og heim, skoðar fatastíl 
þekktra einstaklinga og skyggnist á 
bak við tjöldin í ljósmyndatökum.  
20.45 Timeless
21.30 Unsolved: The Murders of 
Tupac and the Notorious B.I.G.
22.15 Blindspot  Þriðja syrpa þess-
ara spennandi þátta um Jane, unga 
konu sem finnst á Times Square 
en hún er algjörlega minnislaus og 
líkami hennar er þakinn húðflúri. 
Alríkislögreglan kemst að því að 
hvert húðflúr er vísbending um 
glæp sem þarf að leysa.
23.00 Grey's Anatomy 
23.45 The Detail 
01.15 The Girlfriend Experience 
01.40 Absentia 
02.30 Absentia 
03.15 Absentia 
04.00 The Few Less Men 
05.30 The Middle

19.10 Anger Management 
19.35 The Goldbergs 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 The Last Man on Earth 
21.15 The Americans 
22.00 Supernatural 
22.45 Flash 
23.30 Krypton 
01.00 The Goldbergs 
01.25 Seinfeld 
01.50 Friends 
02.15 Tónlist

07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
09.00 Strumparnir 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Ævintýraferðin 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Stóri og Litli 
10.13 Tindur 
10.27 Zigby 
10.38 Mæja býfluga 
10.50 Kormákur 
11.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
13.00 Strumparnir 
13.25 Hvellur keppnisbíll 
13.37 Ævintýraferðin 
13.49 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Stóri og Litli 
14.13 Tindur 
14.27 Zigby 
14.38 Mæja býfluga 
14.50 Kormákur 
15.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
17.00 Strumparnir 
17.25 Hvellur keppnisbíll 
17.37 Ævintýraferðin 
17.49 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Stóri og Litli 
18.13 Tindur 
18.27 Zigby 
18.38 Mæja býfluga 
18.50 Kormákur 
19.00 Rasmus fer á flakk

Mörgæsirnar 
frá Madagaskar,
07.24, 11.24 og 15.24

Fáðu þér áskrift á  365.is

 

Þrælgott
Þriðjudagskvöld

SUICIDE SQUAD

Myndin er byggð á samnefndum 
teiknimyndablöðum frá DC-Comics 
og segir frá nokkrum andhetjum sem 
hafa hingað til notað hæfileika sína 
til illra verka.

KL. 22:00

LAST WEEK TONIGHT 
WITH JOHN OLIVER

Skemmtileg og fersk sería úr smiðju 
HBO með hinum eina sanna John 
Oliver. Strax á eftir fréttum alla 
þriðjudaga.

KL. 19:25

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

 365.is

TIMELESS

Frábær sería af þessum stór-
skemmtilegu spennuþáttum um 
þríeyki sem ferðast aftur í tímann til 
þess að koma í veg fyrir þekkta 
glæpi sögunnar.

KL. 20:50

HÖNNUN OG LÍFSSTÍLL MEÐ VÖLU MATT

Skemmtilegir og fjölbreyttir þættir þar sem Vala Matt fer í ævintýra-
legan leiðangur og heimsækir skapandi, skemmtilega og litríka 
einstaklinga. Í þáttunum fjallar hún um lífsstíl, hönnun, tísku, förðun, 
mat og margt fleira. 

KL. 20:25

UNSOLVED: 
THE MURDERS OF TUPAC 
AND THE NOTORIOUS B.I.G. 

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

KL. 21:35

THE AMERICANS

Skemmtilegir þættir um rússnesku 
njósnarana Phillip og Elizabeth sem 
sigla undir fölsku flaggi í Banda-
ríkjunum og njósna fyrir KGB á 
dögum kalda stríðsins.

KL. 21:15

BLINDSPOT

Skemmtilegir og stórgóðir 
spennuþættir um hina eitursnjöllu 
Jane Doe og félaga hennar hjá FBI.

KL. 22:25

Lokaþáttur
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EUROVISION
Í EINUM GRÆNUM

Austurstræti 17
Bankastræti 11
Barónsstígur

Birkimelur 1
Borgartún 26
Bústaðavegur 20

Grímsbær
Grjótháls 8
Hjarðarhagi 47

Kleppsvegur
Laugalækur 9
Laugavegur 116

Laugavegur 180
Lágmúli 7
Miklabraut 100

Suðurfell 4 Reykjavíkurv. 58 Dalvegur 20
Hagasmári 9

Fitjar 
Keflavíkurflugv.

Litlatún Skagabraut 43

REYKJAVÍK HAFNARFJÖRÐUR KÓPAVOGUR REYKJANESBÆR GARÐABÆR AKRANES



Even Asteroids are not 
alone nefnist stutt heim-
ildarmynd Jóns Bjarka 
Magnússonar sem var 
frumsýnd á sunnudaginn 
á alþjóðlegu heimildar-

myndahátíðinni Ethnocineca sem 
fram fer nú um þessar mundir og er 
myndin tilnefnd til ESSA-verðlaun-
anna á hátíðinni en verðlaunin eru 
tileinkuð ungum kvikmyndagerðar-
mönnum. Myndin fjallar um vináttu 
og traust innan íslenska fjölspil-
unartölvuleiksins EVE Online. 
Um er að ræða fyrstu mynd 
Jóns Bjarka – en myndina 
gerði hann í kúrsi í staf-
rænni mannfræði sem 
hann stundar um þessar 
mundir meistaranám 
í við Freie Universität 
í Berlín. Myndin verður 
frumsýnd hér á landi á Skjaldborg-
arhátíðinni sem fer fram dagana 18. 
til 21. maí.

„Sjónræn mannfræði gengur í 
stuttu máli út á það að miðla mann-
fræðirannsóknum með sjónrænum 
hætti, svo sem í gegnum heimildar-
myndir, ljósmyndir og/eða einhvers 
konar innsetningar. Námið er mjög 
alþjóðlegt sem gerir það dýnamískt 
og útvíkkandi en samnemendur 
mínir eru frá yfir 20 þjóðlöndum. Ég 
hef starfað við blaðamennsku síðast-
liðin tíu ár, og lagt stund á ljóðlist, en 
lengi viljað dýpka þekkingu mína á 
hinni sjónrænu hlið frásagnarlistar-
innar og ekki síður aðferðum mann-
fræðinnar. Eitt af skilyrðunum fyrir 
inngöngu í námið er einmitt einhvers 
konar bakgrunnur úr fjölmiðlum svo 
þetta virkaði einhvern veginn sér-
sniðið fyrir það sem ég var að leita að.“

Jón Bjarki segir að rætur myndar-
innar liggi líklega alveg aftur til ársins 
2001 þegar starfsmenn CCP héldu fyr-
irlestur í menntaskólanum hans um 
leik sem þá var í þróun, EVE Online.

„Á þessum tíma vissi ég lítið sem 
ekkert um fjölspilunartölvuleiki en 
sú hugmynd að geta týnt sér á meðal 
„alvöru“ fólks hvaðanæva úr heim-
inum í einhverju þeirra þúsunda lit-

Rannsókn á samfélagi 
EVE Online spilara
Heimildarmyndin 
Even Asteroids are 
not alone er fyrsta 
mynd Jóns Bjarka 
Magnússonar en 
hann gerði hana sem 
hluta af meistara-
námi sínu í sjón-
rænni mannfræði. 

skrúðugu sólkerfa sem 
þeir voru að teikna upp 
heillaði úthverfaungl-
ingshjartað. Ég hef 
fylgst með leiknum alla 
tíð síðan, bæði með því 
að grípa niður í hann 
endrum og eins, en ekki 
síður með því að lesa mér 
til um það sem þar fer fram.“

Samfélagið í EVE dúkkaði svo 
aftur upp í huga Jóns Bjarka síðasta 
vetur þegar kom að því að vinna 
verkefni í einum kúrsinum í náminu. 
Honum varð hugsað til hins fjölskrúð-
uga samfélags manna sem er saman-
komið innan leiksins og hvernig það 
stendur í mótsögn við steríótýpuna 
um tölvuleikjaspilarann sem einmana 
og aflokaða persónu sem stundar 
áhugamál sitt í einrúmi.

„Ég vildi draga fram aðra og dýpri 
mynd af þeim sem spila slíka tölvu-
leiki og þetta var kjörinn rannsóknar-
vettvangur til þess að leita svara við 
einfaldri sammannlegri spurningu: 
Hvernig eignast maður eiginlega vini 
hér? Með hana að leiðarljósi ferðaðist 
ég svo um geiminn í á annan mánuð, 
réði mig til „fyrirtækis“ í leiknum og 
kynntist fólki í gegnum leik og störf. 

Eignaðist vini sem 
buðu mig velkom-

inn í þeirra hóp 
og voru 

tilbúnir 

til að deila sögum sínum með 
mér.“

Jón Bjarki segir vinnslu myndarinn-
ar hafa gengið mjög vel og ekki tekið 
ýkja langan tíma eftir að búið var að 
negla niður hugmyndina.

„Það tók mig svolítinn tíma að 
komast aftur inn í leikinn, átta mig 
á því hvernig og hvar ég ætti að leita 
að fólki sem hefði áhuga á að ræða 
við mig, en eftir því sem ég kynntist 
fleirum þeim mun auðveldara varð 
þetta allt saman. Framan af óttaðist ég 
kannski mest að það væri helst til lítið 
að koma út úr þessu brasi mínu en sá 
ótti reyndist óþarfur þegar leið á enda 
og reyndust viðmælendurnir einstak-
lega gjafmildir á reynslusögur sínar og 
er ég þeim afar þakklátur fyrir það.“

Fólkið sem er fylgst með í myndinni 
kemur fram undir spilaranöfnum 
sínum og þá sést aldrei í andlit þeirra 
en allt myndefni verksins er tekið úr 
leiknum sjálfum.

„Ég vildi vera trúr skáldskapnum 
sem á sér stað inni í leiknum því þó 

að nöfnin séu hreinn tilbúningur og 
andlitsmyndir persónanna sem þau 
leika tölvugerðar þá eru raddirnar 
sannar, og jafnvel sannari einmitt 
vegna þess að þau sem eru raunveru-
lega á bak við þær fá að hvíla í skugg-
anum. Ég er inspíreraður af franska 
heimildarmyndagerðarmanninum og 
mannfræðingnum Jean Rouch í þessu 
samhengi, en hann nýtti sér skáldskap 
ítrekað í myndunum sínum og trúði 
á hann sem verkfæri til þess að draga 
fram ummerki „sannleikans“.

Sögusviðið er mestmegnis innan 
leiksins en það teygir sig út fyrir hann 
rétt eins og vináttan sjálf, sem verður 
oft til innan leiksins en þróast svo 
áfram og út yfir í hinn „raunverulega“ 
heim. Þannig skarast mörk veru-
leikans og sýndarveruleikans ítrekað 
svo oft getur hreinlega verið erfitt að 
greina á milli hvort kom á undan, og 
ekki síður hvort sé eiginlega raunveru-
legra.“

Í EVE Online er samvinna milli leik-
manna lykilatriði til að geta spilað 
leikinn á sem skilvirkastan og bestan 
hátt – því verður þarna til ákveðinn 

vettvangur fyrir félagsleg tengsl.
„Fólk safnast saman í 
fyrirtækjum sem setja 
upp bækistöðvar í 

ákveðnum sólkerfum þar 
sem þau stunda námuvinnslu, 

framleiðslu, viðskipti og/eða 
heyja styrjaldir við önnur 

fyrirtæki um yfirráð 
auðlinda. Söguper-

sónurnar lýsa 
því margar 
hverjar hvern-

ig einfalt spjall 
um tæknileg atriði 

í leiknum sjálfum þróast smám saman 
yfir í persónulegar samræður um lífið 
sjálft. Hér kynnist fólk í gegnum leik-
inn sjálfan – það að leika sér og leika 
einhvern annan – sem getur ef til vill 
verið frelsandi fyrir fullorðið fólk sem 
var að ljúka erfiðum vinnudegi upp-
fullum af stressandi og alvörugefnum 
samskiptum í veruleikanum. Þannig 
lýsir maður á sextugsaldri því til dæmis 
hvernig hann hafi tengst sjötugum 
bróður sínum í gegnum þetta tól sem 
þeir fengu til þess að leika sér saman.“

Jón Bjarki segist aðspurður vera að 
vinna að tveimur myndum núna og er 
önnur hluti af lokaverkefni hans. Hann 
segir að þeirra megi vænta á næstu 
misserum. 
stefanthor@frettabladid.is

SöguSViðið 
ER MESt-

MEgniS innan 
lEikSinS En það 
tEygiR Sig út 
fyRiR hann Rétt 

EinS Og Vináttan 
SJálf.

Sögusviðið í 
myndinni er 
tölvuleikurinn 
EVE Online.

PURE COMFORT
hvít teygjulök
Stærðir Fullt verð Tilboðsverð

80/100 x 200/220 x 35 2.990 kr. 1.794 kr
90/100 x 200/220 x 35 3.490 kr. 2.094 kr 
120/140 x 200/220 x 35 3.990 kr. 2.394 kr
160 x 200/220 x 35 4.990 kr. 2.994 kr
180/200 x 200/220 x 35 5.490 kr. 3.294 kr

Frábært verð!

• Svæðaskipt 
pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn
• 320 gormar á m2

• Vandaðar kantstyrkingar

Stærð í cm Fullt verð Tilboðsverð

160x200 134.900 101.175

180x200 149.900 112.425

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Vikutilboð
3. til 10. maí

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Classic botni

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

25%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

40%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

Ertu í lEit að draumastarfinu?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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B Y  H Y U N D A I

Hyundai KONA er nýstárlegur sportjeppi sem er fáanlegur annaðhvort fjórhjóladrifinn 
eða framhjóladrifinn með sjálfskiptingu eða beinskiptingu. KONA er einstaklega vel 
útbúinn og með tæknilegar nýjungar á borð við Apple CarPlayTM og Android AutoTM sem 
gera ökumanni kleift að spegla upplýsingar úr síma á litaskjá í mælaborði. 
Verið velkomin í kaffibolla og reynsluakstur.

Hyundai KONA Comfort. Verð frá 3.590.000 kr.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Þú ekur. Þú skilur.

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
8

6
2

2
8

 H
y

u
n

d
a

i 
K

O
N

A
 5

x
3

8
 a

lm
e

n
n



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

Það er svolítið fyndið og 
mjög merkilegt að hitta 
alla þessa aðdáendur sem 
vita að því er virðist allt 
um mann,“ segir Ari Ólafs-
son sem mun stíga á svið í 

kvöld á stóra sviðinu í Lissabon þegar 
fyrri undanúrslitariðillinn fer fram.

Ari er annar á svið í Altice-höllinni í 
Lissabon í Portúgal en hann segist hafa 
notið hverrar stundar í þessu Eurovis-
ion-ferðalagi sínu. Eitt sem hafi komið 
honum á óvart er hversu stór Euro-
vision-heimurinn, sé. „Hann er miklu 
stærri en ég átti von á. Þetta er svolítið 
djúp laug sem ég stakk mér út í og ótrú-
lega mikið af aðdáendum en góðu fólki 
í kringum þetta batterí.

Ég hef alltaf sagt að þetta væri stærsti 
atburður utan íþróttanna sem er sýnd-
ur um heiminn og nú eru Bandaríkin 
og Asía búin að bætast við svo þessi 
heimur fer stækkandi.“

Ari naut sín á bláa dreglinum þar 
sem brosið hans bræddi fjölmörg 
hjörtu, bæði blaðamanna og aðdá-
enda. „Það var mjög gaman að labba 
eftir dreglinum. Það var skemmtileg 
stund að hitta allt þetta fólk og spjalla. 
Það var líka gott veður og maður naut 
sólarinnar,“ segir hann.

Ari viðurkennir að Eurovision hafi 
opnað fjölmargar dyr sem geti hjálpað 
honum í framtíðinni. „Ég get ekki alveg 
farið út í það. En það hafa komið upp 
tækifæri sem munu vonandi hjálpa 
mér í framtíðinni,“ segir Ari sem er 
bjartsýnn fyrir kvöldið. „Áfram Ísland,“ 
segir hann og hlær. 
benediktboas@365.is 

Bjartsýnn   
           fyrir  kvöldið
Í kvöld er komið að stóru stundinni hjá Ara Ólafssyni og laginu Our 
Choice þegar fyrri undanúrslitariðillinn í Eurovision fer fram. Ari 
segir Eurovision-heiminn vera mun stærri en hann óraði fyrir. 

ÞjÓðin klofin

Í könnun MMR kom fram að 
rúmur meirihluti þjóðarinnar telur 
að Our Choice komist ekki áfram 
úr undanúrslitunum. Um 49 pró-
sent töldu að lagið myndi komast 
á úrslitakvöldið á laugardaginn. 
Tíu prósent svarenda sögðust 
vongóð um að lagið myndi 
hreppa eitt af tíu efstu sætum 
keppninnar en 34 prósent sögðu 
að lagið myndi enda í einhverju af 
átta neðstu sætunum.

Í tilkynningu frá MMR segir að 
konur hafi verið jákvæðari en 
karlar við spurningunni um hvort 
lagið kæmist áfram úr undanúr-
slitunum, eða 54 prósent á móti 
45. Þá voru karlar einnig líklegri 
til að telja að lagið myndi enda í 
36. til 43. sæti. Þar að auki var elsti 
aldurshópurinn, 68 ára og eldri, 
hvað jákvæðastur fyrir velgengni. 
81 prósent þeirra taldi að lagið 
myndi komast áfram.

Ari var glæsilegur og stutt í sprellið skömmu áður en hann fór á bláa dregilinn í Lissabon um helgina. MyND/ANDRES PUTTING 

Vel hefur gengið á æfingum hjá Ara og félögum og sagði blaðamaður breska 
dagblaðsins Metro, Benny Royston, Ara eiga möguleika á að komast í úrslit. 
MyND/ANDRES PUTTING 
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Rnr. 430047

Rnr. 121431

Rnr. 192630

Rnr. 121430

RENAULT Nýskr. 04/17
Kadjar Bose 2wd_______________________________

Ekinn 15 þ.km
Dísil
Sjálfskiptur

VERÐ:

3.890 þús. kr.

HONDA Nýskr. 03/16
CRV Executive_______________________________

Ekinn 72 þ.km
Dísil
Sjálfskiptur

VERÐ:

4.490 þús. kr.

RENAULT Nýskr. 03/17
Talisman Zen_______________________________

Ekinn 33 þ.km, dísil, beinskiptur

NISSAN Nýskr. 02/17
Qashqai Acenta 4wd_______________________________

Ekinn 56 þ.km
Dísil
Beinskiptur

VERÐ:

3.590 þús. kr.

HYUNDAI Nýskr. 03/16
i20 Comfort_______________________________

Ekinn 67 þ.km
Dísil
Beinskiptur

VERÐ:

1.850 þús. kr.

VERÐ: 3.290 þús. kr.
Rnr. 144508

ÞÚ FINNUR BÍLINN
Á WWW.BILALAND.IS

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og 
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is

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

www.facebook.com/bilaland.is

ÚRVAL AF
GLÆSILEGUM

NOTUÐUM BÍLUM

Mánaðargreiðsla er gerð samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru 
viðskiptavinir hvattir til að kynna sér lánaskilmálana á heimasíðu lykill.is. 

Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalaána frá lykill.is er breytilegur og kjör 
lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.
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ÞÚ TRYGGIR 12. STIG HEIM Í STOFU MEÐ
25 BITA EUROVISION HOT WINGS FÖTU!

2.999 KR.

STIG 
 Í STOFU
HEIM

TILBOÐ ÞRIÐJUDAG, FIMMTUDAG OG LAUGARDAG



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAkþAnkAR

Salöt frá 
649 kr.

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Þegar við mannskepnurnar 
hyggjumst hrinda í fram-
kvæmd hugmyndum sem 

runnar eru undan oflæti okkar 
kann náttúran ýmis brögð til að 
stöðva óvitaskapinn. Ég var ungur 
þegar ég komst að þessu en í þá 
daga var diskótek í skólanum á 
föstudögum og einn sunnudaginn 
var svo uppi á mér typpið að ég 
lagði á ráðin um að taka stúlku 
eina á löpp sem í þá daga var hvers 
drengs draumur. Var ákafinn svo 
mikill að ég kom ekki auga á þá 
staðreynd að þetta væri feigðar-
flan.

Þennan sunnudag sá ég í huga 
mér hvernig ég myndi nálgast hana 
með svipinn hans Clints Eastwood 
framan í mér, sjarmera hana upp 
úr skónum og loks þegar hún væri 
farin að skjálfa í hnjánum myndi 
ég bjóða henni í bíó.

Á mánudag var ég strax farinn 
að finna fyrir þunga þessara 
ráðagerða og á þriðjudaginn var 
ég farinn að skjálfa í hnjáliðum. 
Á miðvikudeginum kviknaði í 
hausnum á mér þegar ég mætti 
henni á skólaganginum. Á fimmtu-
daginn stappaði ég hins vegar 
í mig stálinu á ný. Það var því 
töggur í mér þegar ég vaknaði á 
föstudagsmorguninn örlagaríka, 
fór ég inn á salerni og þvoði mér í 
framan en þá blasti við mér þessi 
risavaxna bóla sem veifaði mér 
frá nefbroddinum. Ekki bætti úr 
skák þegar karl faðir minn gerði 
því skóna að ég þyrfti að fara með 
hana niður á Hagstofu til að fá 
fyrir hana kennitölu. Ég hætti við 
áformin svo þar sparaði náttúran 
mér og stúlkunni mikið ómak.

Eftir Ég líka byltinguna hefur 
þetta svo bara aukist, ég fékk til 
dæmis bólu á nefið nýverið. Þó 
stóð ekkert meira til en að vera 
kammó við konuna í bakaríinu.

Náttúran tekur 
þátt í Ég líka
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