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Kynningarblað 
Heilsurækt, húsráð, 
útiæfingar, fæðubótarefni, 
laktósafrí léttmjólk, 
sveppatínsla og sjósund. 

Andrúmsloft Baðhússins einkennist af 
hlýju og afslöppuðu umhverfi og við 
flytjum hlýleikann fyrst með okkur í 

Smáralind,“ segir Nana Þorgeirsdóttir, yfir-
þjálf i k

og fullkomnum technogym-líkamsræktarsal 
og þurfa ekki að borga aukalega fyrir einstök 
námskeið.

„Stundaskrá Baðhússins er byggð á blöndu 
námskeiða og opinna tíma og konum þykir 
gott að geta valið úr eftir hentugleik. Í boði 
eru einnig kraftmeiri tímar út frá Les Mills-
kerfinu og samanstanda af lyftingum, pöll-
um, combat-bardagalist og þolfimi. Við 
erum einnig með sívinsæl átaksnámskeið 
fyrir konur sem eru að byrja í líkamsrækt eftir 
langt hlé, eru orðnar of þungar, kannski með 
vandamál í stoðkerfi og veikari bakgrunn. 
Með þeim förum við hægt af stað og forðumst 
hopp, hlaup og læti,“ útskýrir Nana.

Hún segir lykilinn að velgengni Baðhússins 
felast meðal annars í traustum kennurum sem 
kennt hafa lengi og eru boðnir og búnir að að-
stoða viðskiptavini og hjálpa nýliðum af stað.

„Við hlökkum til að taka á móti nýjum og 
föstum viðskiptavinum þegar við flytjum yfir 
í nýtt og glæsilegt Baðhús í Smáralind í d

Dekur og vellíðan í BaðhúsinuÞað eru spennandi tímar fram undan í Baðhúsinu. Í desember flytur þessi rómaða kvennarækt í ný og glæsileg húsakynni í 
Smáralind þar sem hlýleiki og notaleg aðstaða verða í fyrirrúmi. Í haust verður rík áhersla á rækt við líkama og sál, við allra hæfi.

Nana Þorgeirsdóttir.

a kjúklingi
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Treystir sjálfri sér best
Fatahönnuðurinn Katrín María 
Káradóttir er yfirhönnuður Ellu og 
fagstjóri í fatahönnun við LHÍ.

SKOÐUN Aukinn óútskýrður launa-
munur kynja í borginni lýsir virðingar-
leysi, skrifar Hildur Sverrisdóttir.  16

MENNING EVE Online komst á lista 
yfir hundrað bestu tölvuleiki allra 
tíma.  34

SPORT Anna Björk Kristjánsdóttir 
er lykilleikmaður í magnaðri vörn 
Íslandsmeistara Stjörnunnar.  30

FÉLAGSMÁL Fleiri börn bíða 
úrvinnslu sinna mála hjá Barna-
húsi en nokkru sinni fyrr. Þrátt 
fyrir loforð stjórnvalda um annað 
hefur stækkun Barnahúss ekki 
orðið að veruleika. 

Biðlisti Barnahúss í dag stendur 
þannig að 26 börn bíða eftir könn-
unarviðtali eða skýrslutöku. 
Alls bíða 35 börn eftir meðferð, 
allt niður í tæplega fjögurra ára 
gömul. Því bíður 61 barn í dag eða 
tuttugu fleiri en í apríl. Börn sem 
hafa lent í mjög grófri kynferðis-
legri misnotkun, jafnvel yfir ára-
bil, bíða meðferðar.

Upplýsingar Fréttablaðsins 
greina að 225 börn hafi fengið 
þjónustu í Barnahúsi það sem af er 
ári. Allt árið í fyrra fengu 278 börn 
þjónustu. Þegar nánar er horft til 
þessa stóra hóps sést að á þessu ári 

hafa 163 börn farið í skýrslutöku 
eða könnunarviðtal og 58 börn 
komið til meðferðar hjá Barnahúsi 
sem ekki hafa fengið þá þjónustu 
áður. Börnin eru 85 alls sem njóta 
virkrar meðferðar, sem getur tekið 
tvö ár eða lengur.

Stefán Ingi Stefánsson, fram-
kvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, 
segir að stjórnvöld geti komið for-
vörnum í framtíðarfarveg. „Auð-
vitað á ekkert barn að þurfa að 
upplifa ofbeldi og það er á ábyrgð 
okkar allra að koma í veg fyrir 
það. Það er líka á ábyrgð stjórn-
valda að hafa viðbragðskerfið 
það sterkt að þegar börn eru beitt 
ofbeldi sé þeim tafarlaust sinnt. 
Samfélagið skuldar þessum börn-
um það,“ segir Stefán.

Í janúar var sett á fót nefnd 
fjögurra ráðuneyta um samhæfða 

framkvæmd stjórnvalda til þess að 
sporna gegn kynferðislegu ofbeldi 
og vinna að eflingu lögreglu og 
ákæruvalds og bættum úrræðum 
fyrir þolendur kynferðisofbeld-
is, einkum börn. Niðurstaða þess-
arar vinnu var fjöldi tillagna sem 
setja ætti í forgang. Sú fyrsta og 
mikilvægasta var um kaup á nýju 
Barnahúsi. Í fréttatilkynningu for-
sætisráðuneytisins sagði að vegna 
þess neyðarástands sem skapast 
hefði vegna kynferðisbrota gegn 

börnum þyldu kaup á nýju Barna-
húsi enga bið.

Þrír ráðherrar þáverandi ríkis-
stjórnar greindu frá því á fundi 
með Barnaverndarstofu (BVS) í 
apríl að búið væri að eyrnamerkja 
110 milljónir til þeirra kaupa. Kom 
fram á fundinum að „álitlegt hús 
fyrir Barnahús hafi þegar verið 
fundið. Kaup á því ættu að geta 
gengið í gegn á næstu vikum“, eins 
og BVS greindi frá á þeim tíma. 

  - shá

Loforð um Barnahús ekki 
efnt og biðlistarnir lengjast
Biðlistar í Barnahúsi eru lengri en nokkru sinni fyrr. Stjórnvöld hafa ekki staðið við loforð um stærra og betra 
húsnæði. Yngstu börnin sem bíða meðferðar vegna kynferðisofbeldis hafa ekki náð fjögurra ára aldri.

Ungmenni sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi og skipa sérfræði-
hóp barna hjá UNICEF á Íslandi hitta fjóra ráðherra nýrrar ríkisstjórnar í 
dag. Markmiðið er að hvetja ráðherrana til að gera allt sem í þeirra valdi 
stendur til að berjast gegn hvers kyns ofbeldi á börnum hér á landi. 

Til grundvallar fundinum liggur viðamikil skýrsla UNICEF (Barnahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna) um ofbeldi gegn börnum á Íslandi. 

Ráðherrar hitta þolendur ofbeldis í dag

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla

LYKILII RIT 
SKOTVEIÐI-
MANNSINSMANNSINS

Loksins 
fáanleg 
aftur!
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FÓLK „Þetta er í fyrsta skipti 
sem svona ferð er farin á vegum 
íslenskrar ferðaskrifstofu og þetta 
leggst rosalega 
vel í okkur,“ segir 
Ragnar Kristins-
son, sem verður 
fararstjóri ásamt 
manni sínum, 
Sigurði Karls-
syni, í svokall-
aðri hinseginferð 
á vegum Úrvals 
Útsýnar til Kan-
aríeyja í desember næstkomandi.
Ragnar segir margt í boði fyrir 
samkynhneigða á Kanarí. Slíkar 
ferðir séu kjörið tækifæri til þess að 
kynnast nýju fólki og njóta þess að 
vera í umhverfi þar sem engir for-
dómar séu fyrir hendi. - hó / sjá síðu 34

Hinseginferð í fyrsta sinn:

Engir fordómar 
á Kanaríeyjum

RAGNAR
KRISTINSSON

SKÓLALIÐAR FRÁ ÞREMUR HEIMSÁLFUM  Þau Piedade, Tatomir, Cecilia, Ping Rao, Katarzyna og Carmenita eru 
meðal þeirra átta skólaliða sem starfa við Sæmundarskóla í Grafarholti. Skólaliðarnir átta eru frá þremur heimsálfum.
 Sjá síðu 2

Bolungarvík 4°  NNV 14
Akureyri 7°  SV 4
Egilsstaðir 13°  SV 5
Kirkjubæjarkl. 8°  SSV 5
Reykjavík 8°  NV 13

Rok og rigning    Í dag má víða búast 
við strekkingi eða allhvössum vindi, síst 
NA-til. Lægðinni fylgir töluverð úrkoma, 
einkum fyrri part dags S- og V-til.  4

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Neitar sök   Friðrik Brynjar Friðriks-
son neitaði fyrir Héraðsdómi Austur-
lands í gær að hafa banað nágranna 
sínum.  4
Eyjamenn óánægðir   Elliði Vignis-
son bæjarstjóri, segir öryggi Eyja-
manna stefnt í voða verði skurðstofu 
í Eyjum lokað. 12
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Cecilia er frá Miðbaugs-Gíneu. 
Hún unir sér vel í vinnunni en seg-
ist þó sakna fjölskyldunnar, „Og 
sólarinnar reyndar líka,“ segir 
hún hlæjandi.

Starfsfélagi hennar, Katarzyna 
frá Póllandi, tekur undir með 
starfsfélaga sínum um veðrið. 
„Það er fínt að vera hérna, fyrir 
utan veðrið auðvitað.“

Aðspurðar hvernig samskiptin 
við nemendur skólans gangi eru 
þær sammála um að þau gangi vel. 
Ping Rao frá Kína segir að mórall-
inn sé góður „og fólk brosir bara 
til manns“.

Þegar blaðamaður spyr Kat-
arzynu, sem talar íslensku reip-
rennandi og er að öllu jöfnu kölluð 
Kata, hver munurinn sé á íslensk-
um börnum og þeim pólsku er 
stutt í svarið: „Íslensku krakk-
arnir haga sér aðeins verr en þau 
pólsku.“ Hún bætir þó við að þau 
séu yndisleg og ekki sé yfir miklu 
að kvarta.  valur@frettabladid.is

SPURNING DAGSINS

Casio úr í miklu úrvali

Oddgeir, ert þú sundkarl?
„Já, það er svo gott að fara í sund, 
maður.“
Oddgeir Sæmundsson prýddi forsíðu  
Fréttablaðsins í gær þar sem hann var að 
synda í Jökulsá á Brú.

STJÓRNMÁL 53 prósent vilja ljúka 
aðildarviðræðum við Evrópusam-
bandið (ESB) en 35,1 prósent vill 
slíta viðræðum samkvæmt nýrri 
könnun sem Gallup vann fyrir Já 
Ísland. Alls sögðust 11,3 prósent 
hlutlaus.

Stuðningur við að ljúka við-
ræðum hefur því aukist á ný en í 
könnun sem lögð var fyrir í júní 
vildu 49,6 prósent klára viðræð-
urnar en 41,1 prósent slíta þeim.

Töluverður munur er á afstöðu 
fólks til viðræðnanna eftir kyni, 
búsetu, stjórnmálaskoðunum og 
menntunarstigi. Þannig hallast 
karlar fremur að því að ljúka við-
ræðum, 57 prósent, á móti 50 pró-
sentum kvenna.

Í Reykjavík vilja 63 prósent 
klára aðildarviðræðurnar og 53 
prósent í nágrannasveitarfélögum 
borgarinnar. Annars staðar vilja 

45 prósent klára. Kjósendur Fram-
sóknarflokks vilja fæstir ljúka 
viðræðum, bara 27 prósent, og 
61 prósent þeirra vill slíta þeim. 
Hlutföllin eru svo 32 og 59 prósent 
hjá Sjálfstæðisflokki.

Þrír fjórðu kjósenda VG vilja 
klára viðræðurnar og 21 prósent 
slíta þeim. Mestur er stuðningur-
inn við að klára hjá Samfylkingu 
og Bjartri framtíð. Í þeim flokkum 
vill 91 prósent klára viðræður en 
fjögur og þrjú prósent slíta þeim. 

Þá dregur hratt úr andstöðu 
við aðildarviðræðurnar eftir 
því sem menntun fólks eykst. Af 
þeim sem bara eru með grunn-
skólapróf vilja 40 prósent klára 
viðræðurnar en 44 prósent slíta 
þeim. 55 prósent fólks með fram-
haldsskólapróf vilja ljúka við-
ræðum og 34 prósent slíta. Þegar 
horft er til fólks með háskólapróf 
vilja 67 prósent ljúka viðræðum 
en einungis 26 prósent slíta þeim.
 - óká

53,6 prósent vilja ljúka aðildarviðræðum við ESB en 35,1 prósent slíta:

Framsóknarmenn flestir á móti

 Ljúka viðræðum Hlutlaus  Slíta viðræðum
Karlar 57% 9%  34%
Konur  50%  14%  36%
Alls  54%  11%  35%

Heimild: Könnun Gallup dagana 22-29. ágúst. 1.450 manns á landinu öllu, 18 ára og eldri voru 
spurðir. Fjöldi svarenda var 801 og svarhlutfall 55,2 prósent.

Klára aðildarviðræður eða slíta þeim?

FÓLK „Þetta eru glaðlyndir og 
röskir starfskraftar sem auðga 
skólabraginn með nærveru sinni,“ 
segir Eygló Friðriksdóttir, skóla-
stjóri Sæmundarskóla í Grafar-
holti, en átta starfsmenn frá sex 
löndum í þremur heimsálfum 
starfa í skólanum sem skólaliðar. 
Ekki nóg með það heldur hefur 
tungumálakennari skólans tekið 
það að sér að kenna þeim íslensku 
einu sinni í viku.

„Ástæðan fyrir því að við buðum 
þeim íslenskukennslu hér var að 
það er langt að fara í íslenskunám 
niður í bæ,“ útskýrir Eygló. Hún 
segir Reykjavíkurborg bjóða upp 
á mjög góða íslenskukennslu sem 
starfsmenn geti sótt á vinnutíma. 
Það hafi því miður skapað vand-
ræði að bæði fór mikill tími í ferð-
ir og skólaliðarnir gátu ekki farið 
saman.

„Fyrsti íslenskutíminn var því 
í gærmorgun og það var glatt á 
hjalla hjá þeim,“ segir Eygló, sem 
segir íslenskunámið hjá borginni 
til fyrirmyndar en að í þessu til-
viki hafi sérlausn fyrir starfs-
mennina verið besta úrræðið. 

Skólaliðarnir eru frá Asíu, 
Evrópu og Afríku. Tveir skólaliðar 
eru frá Filippseyjum og aðrir tveir 
frá Póllandi. Þá koma skólaliðarnir 
einnig frá Kína, Miðbaugs-Gíneu, 
Serbíu og Portúgal. Það er því ljóst 
að skólinn er fjölmenningarlegur 
suðupottur, í það minnsta þegar 
kemur að starfsfólkinu. 

Alls eru 450 nemendur í skólan-
um sem er tíu ára gamall. Ekki er 
langt síðan nemendur fengu nýtt 
húsnæði sem stendur við Reynis-
vatn og það var þá sem ráða þurfti 
mikið af skólaliðum. 

Skólaliðarnir frá 
þremur heimsálfum
Alls starfa átta skólaliðar frá sex löndum í þremur heimsálfum í Sæmundarskóla 
í Grafarholti. Þeir læra einnig íslensku í skólanum. Einn skólaliðinn, sem er frá 
Póllandi, segist kíminn finna mun á hegðun krakka frá Íslandi og Póllandi. 

LÍBERÍA, AP Breytt inntökuskilyrði 
í Líberíuháskóla urðu til þess að 
25 þúsund umsækjendur, nánast 
allir þeir sem sóttu um skólavist, 
voru felldir á inntökuprófum.

Námsmenn sem gerðu sér 
vonir um að komast í háskóla 
hafa brugðist reiðir við, mótmæla 
nú hástöfum og krefjast þess að 
fá að minnsta kosti endurgreitt 
prófgjaldið, sem nemur um 3.600 
krónum.

Ellen Johnson Sirleaf, forseti 
Líberíu, hefur lagt fram hug-
myndir um að slaka á inntöku-
skilyrðunum. - gb

Reiðir námsmenn í Líberíu:

Tugir þúsunda 
felldir á prófum

INDLAND Hundruð barna tóku þátt í mótmælagöngu gegn barnaþrælk-
un í Nýju-Delhí á Indlandi í gær. Mótmælendur gengu að þinghúsinu 
og kröfðust þess að barnavinna yrði bönnuð.

Síðan í maí hefur indverska þjóðþingið verið að velta fyrir sér hvort 
setja eigi lög sem banna barnaþrælkun. Samkvæmt frumvarpinu 
verður bannað að ráða börn yngri en 18 ára í hættulega vinnu og alveg 
verður bannað að ráða til vinnu börn yngri en 14 ára.

Mótmælin vöktu töluverða athygli enda þátttakendurnir í mótmæl-
unum margir á barnsaldri, þar á meðal stór hópur barna sem laus er 
úr vinnuþrælkun. - gb

Indverska þingið hvatt til að banna barnaþrælkun:

Hundruð barna í mótmælum

MÓTMÆLA BARNAÞRÆLKUN  Hundruð barna tóku þátt í mótmælunum í Nýju-
Delhí í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SUÐUPOTTUR  Skólaliðarnir í Sæmundarskóla eru af sex þjóðernum.
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BRETLAND Breska þingið hafnaði í 
gærkvöld tillögu David Camerons 
forsætis ráðherra um hernaðarað-
gerðir gegn Sýrlandsstjórn.

Cameron lagði mikla áherslu á 
það í gær að þingið samþykkti að 
heimila breska hernum að taka 
þátt í hernaðaraðgerðum og lagði 
fram rökstuðning fyrir því að 
Bretar gætu gert þetta án umboðs 
frá öryggisráðherra Sameinuðu 
þjóðanna, jafnvel þótt ekki lægi 
fyrir óyggjandi staðfesting þess 
að Sýrlandsstjórn bæri ábyrgð á 

efnavopnaárásinni í síðustu viku.
Þetta mættu Bretar og önnur 

ríki gera ef árásir eru einungis 
gerðar í „mannúðarskyni“, það 
er að segja með það eitt í huga 
að koma í veg fyrir að sýrlensk 
stjórnvöld verði fleiri almennum 
borgurum að bana.

Tillaga Camerons mætti hins 
vegar töluverðri mótstöðu í 
þinginu, einkum meðal stjórnar-
andstæðinga en einnig meðal all-
margra liðsmanna Camerons úr 
Íhaldsflokknum. Þingmenn bentu 

óspart á sambærilegar aðstæður 
árið 2003 þegar breska stjórnin 
fékk þingið til að samþykkja hernað 
í Írak á ófullnægjandi forsendum.

Sérfræðingar frá Sameinuðu 
þjóðunum hafa undanfarna daga 
verið að rannsaka vettvang árás-
anna, en búist er við að rannsókn 
þeirra ljúki á næstu dögum. Ban 
Ki-moon, framkvæmdastjóri Sam-
einuðu þjóðanna, segist reikna með 
að fá skýrslu með niðurstöðum 
rannsóknarteymisins strax á laug-
ardaginn. - gb

Forsætisráðherra Bretlands segir Bretum heimilt að gera árásir á Sýrland án heimildar öryggisráðsins:

Breska þingið neitar að samþykkja hernað

BRETAR MÓTMÆLA  Hópur fólks 
stóð fyrir utan breska þinghúsið í gær 
meðan þingmenn ræddu hernað gegn 
Sýrlandi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Maður vopnað-
ur hnífi ruddist inn í Apótekið í 
Spönginni um klukkan hálf sjö í 
gærkvöldi og ógnaði starfsfólki. 

Lögreglan mætti á vettvang 
stuttu síðar og náði að yfirbuga 
og afvopna manninn, sem þá var 
búinn að grípa sér nokkurt magn 
lyfja og setja í poka. 

Maðurinn var handtekinn og 
færður á lögreglustöð. Hann 
verður svo yfirheyrður við fyrsta 
tækifæri, en að sögn lögreglu í 
gærkvöldi  var maðurinn í annar-
legu ástandi við handtökuna. 
 - ka

Tilraun til vopnaðs ráns:

Ógnaði starfs-
fólki með hnífi

  Það er fínt að vera 
hérna, fyrir utan veðrið 

auðvitað. Katarzyna, 
skólaliði frá Póllandi



Í dag færðu 10 kr. Ofurdagsafslátt hjá Orkunni og Shell þegar þú greiðir 
með kortum eða lyklum Orkunnar eða Staðgreiðslukorti Skeljungs.

Í tilefni af Ofurdeginum láta Orkan og Shell 2 krónur 
af hverjum seldum lítra renna til Ljóssins, sem er
stuðningssetur fyrir krabbameinssjúka og 
aðstandendur þeirra.

2 kr. 
til Ljóssins!
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FISKVEIÐAR Fiskifræðingar frá 
Færeyjum, Íslandi og Noregi telja 
um 8,8 milljónir tonna af makríl 
vera í Norðaustur-Atlantshafi. Þar 
af eru 1,5 milljón tonn eða rúm 17 
prósent innan íslenskrar efnahags-
lögsögu.

Þetta er útkoman úr sameigin-
legum leiðangri þessara þjóða til 
rannsókna á makríl fyrr í sumar.

Aldrei áður hefur mælst jafn 
mikið af makríl á heildarsvæðinu, 
en magn makríls innan íslenskrar 
lögsögu reyndist vera svipað og á 
síðasta ári.

Í tilkynningu frá Hafrannsókna-
stofnun kemur fram að svæðið, 
sem kannað var í ár, var mun 
umfangsmeira en áður og kann 
það að skýra að einhverju leyti þá 
aukningu sem mældist á heildar-
magninu.

Fjögur skip tóku þátt í leiðangr-
inum, eitt frá Íslandi, eitt frá Fær-
eyjum og tvö frá Noregi. 

Aldursgreiningar sýndu að 20 
prósent makrílsins var úr árgang-
inum frá 2010. Einnig voru áber-
andi árgangarnir frá 2006, 2007 og 
2011. - gb

Um 8,8 milljónir tonna af makríl mælast í Norðaustur-Atlantshafi:

Makríll aldrei mælst jafn mikill

HAFRANNSÓKNASKIPIÐ ÁRNI FRIÐ-
RIKSSON  Tók þátt í leiðangri fiskifræð-
inga frá Íslandi, Færeyjum og Noregi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sigurður Helgi Grímsson sigurdurhg@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  

FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

blús djass sönglögpopp

KÓPAVOGUR Lindasmári 18 til 54 
hefur verið valinn gata ársins 
2013 í Kópavogi. Íbúar við göt-
una fengu afhenda viðurkenn-
ingu bæjarstjórnar Kópavogs 
á fimmtudaginn síðasta. Íbúar 
að Birkihvammi 7 fengu viður-
kenningu fyrir umhirðu húss og 
lóðar. Íbúar á Huldubraut 31 fengu 
viðurkenningu fyrir endurgerð 
húsnæðis. Auk þess fengu Kárs-
nesskóli, Smáraskóli, Vatnsenda-
skóli og Menntaskólinn í Kópavogi 
viðurkenningar fyrir framlag sitt 
til umhverfismála. - hrs

Viðurkenningar í Kópavogi:

Lindasmári er 
gata ársins

DÓMSMÁL Tæplega fertugur karl-
maður var dæmdur í fimmtán 
mánaða óskilorðsbundið fang-
elsi í Héraðsdómi Reykjavíkur 
í gær fyrir umferðarlaga- og 
hegningar lagabrot. 
Meðal annars fékk maður bifreið 
hjá bílasölu til reynsluaksturs en 
skilaði henni aldrei þrátt fyrir 
að farið var fram á það við hann. 
Þá var maðurinn einnig fundinn 
sekur um að aka undir áhrifum 
auk þjófnaðarbrota. 
Að auki er áréttað í dóminum að 
maðurinn sé sviptur ökuréttind-
um ævilangt.  - vg

Fimmtán mánaða fangelsi:

Skilaði ekki 
lánsbíl til sölu

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR 
 Maður nokkur var dæmdur í fangelsi í 
gær, meðal annars fyrir að skila ekki bíl 
sem hann fékk lánaðan hjá bílasölu.

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

Sunnudagur
10-15 m/s V-til, annars hægari.

ROK OG RIGNING  Í dag og á morgun verður víða strekkingur og sums staðar 
hvassara um tíma. Lægðinni fylgir töluverð úrkoma í dag, rigning á láglendi en slydda 
eða snjókoma til fjalla.  Á morgun léttir til um tíma en á sunnudag rignir S- og V-til.

4°

14
m/s

6°

16
m/s

8°

13
m/s

X°

16
m/s

Á morgun 
Víða strekkingur.

Gildistími korta er um hádegi

11°

9°

12°

15°

9°

Alicante
Aþena
Basel

27°
33°
26°

Berlín
Billund
Frankfurt

24°
22°
25°

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn

24° 
19°
19°

Las Palmas
London
Mallorca

26° 
23°
27°

New York
Orlando
Ósló

26° 
32°
22°

París
San Francisco
Stokkhólmur

25° 
22°
18°

8°

5
m/s

9°

10
m/s

13°

5
m/s

7°

6
m/s

7°

4
m/s

5°

9
m/s

2°

7
m/s

11°

9°

9°

11°

8°

EGILSSTÖÐUM, FRÉTTABLAÐIÐ Frið-
rik Brynjar Friðriksson neitaði 
fyrir Héraðsdómi Austurlands 
í gær að hafa banað Karli Jóns-
syni, tæplega sextugum nágranna 
sínum, á Egilsstöðum í maí síðast-
liðnum. 

Aðalmeðferð í málinu hófst í 
Héraðsdómi Austurlands á Egils-
stöðum í gær. Ekki tókst að ljúka 
henni vegna erfiðleika við vitnis-
burð þýsks meinafræðings í gegn-
um síma en hann verður í fram-
haldinu kallaður til landsins til 
að bera vitni. Karl var stunginn 
að minnsta kosti 92 sinnum með 
eldhúshníf.

Rannsóknarlögreglumaður á 
Eskifirði sagði fyrir dómi í gær 
að engin samstaða hefði verið með 
hnífnum sem notaður var í árás-
inni og fannst í sturtuklefa íbúðar 
Karls og þeim hnífum sem fund-
ust í íbúðum Friðriks Brynjars 
og Karls við vettvangsrannsókn. 
Hann hefði ekki verið hluti af 
hnífasetti sem fannst í íbúð Karls.

Niðurstöður lögreglu benda til 
þess að tvær djúpar stungur sem 
fóru í hjarta Karls hafi dregið 
hann til dauða. Friðrik Brynjar 
hafi svo dregið Karl lífvana út á 
svalir þar sem stunguárásin hélt 
áfram, eftir að hjarta hans var 
hætt að slá. Hnífnum hafi verið 
beitt af svo miklu afli að blað hans 
brotnaði tvisvar.

Friðrik Brynjar sagði hins 
vegar allt aðra sögu fyrir dómi 
og neitaði að hafa banað Karli. 
Þeir hefðu þó lent í deilum vegna 
ummæla Karls um átta mánaða 
gamla dóttur Friðriks Brynjars. 

Friðrik sagðist hafa slegið Karl 
með flötum lófa og að því loknu 
farið út að viðra hundinn sinn. 
Þegar hann kom svo til baka hefði 
Karl verið látinn í stofunni. Hann 
hefði svo dregið hann út á svalir 

og hringt því næst í Neyðarlínuna.
Tveir lögreglumenn sem komu 

á vettvang um nóttina handtóku 
Friðrik Brynjar ekki, enda neitaði 
hann þá að hafa hringt í Neyðar-
línuna. Ekkert grunsamlegt hefði 
mátt greina í fasi hans og engin 
ummerki um átök í íbúð hans – 
eins og sagði í tilkynningu frá 
Neyðarlínunni. 

Friðrik Brynjar var svo hand-
tekinn um morguninn eftir að 
nágranni sá Karl liggja í blóði 
sínu á svölunum. Nágranninn 
sagðist hafa heyrt einhver átök 
í íbúðinni en ekki spáð frekar í 
málið. 

Klæðnaður Karls kom nokk-
uð til tals í vörn Friðriks Brynj-
ars. Hann sagði Karl hafa verið í 

gallabuxum þetta kvöld. „Ég man 
greinilega eftir því vegna þess að 
hann var alltaf með hendurnar í 
rassvasanum,” sagði hann. 

Þegar Karl fannst var hann 
hins vegar í íþróttabuxum. Rann-
sóknarlögreglumaður sagðist ekki 
muna til þess að gallabuxur hefðu 
fundist í íbúðinni – þær væru að 
minnsta kosti ekki á meðal gagna 
sem voru haldlögð á vettvangi. 

Rannsóknarlögreglumaður 
sagði fyrir dómnum að svo virtist 
sem Friðrik Brynjar hefði gengið 
berserksgang á svölunum. Grun-
ur lögreglu beindist ekki að nein-
um öðrum en Friðriki Brynjari en 
hann hefur setið í gæsluvarðhaldi 
á Litla-Hrauni í tæpa fjóra mán-
uði.  bodi@365.is

92 stungusár voru á líki Karls
Friðrik Brynjar Friðriksson neitaði að hafa orðið nágranna sínum að bana á Egilsstöðum í maí. Árásin var 
mjög ofsafengin þar sem 92 stungusár fundust á líki Karls og blað hnífsins sem notast var við brotnaði tvisvar.

Á LEIÐ Í DÓM  Friðrik Brynjar Friðriksson sést hér á leið í dómsal í fylgd lögreglu. 
Honum er gefið að sök að hafa myrt Karl Jónsson, tæplega sextugan nágranna sinn, 
í maí síðastliðnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/BOÐI

➜ Friðrik Brynjar: „Allir sem þekkja 
mig eitthvað, eða standa mér 
nærri, vita að ég gæti ekki gert 
svona.“ 

■ „Ég er búinn að vera andvaka yfir 
þessu máli núna í fjóra mánuði–  
hef hugsað um þetta frá A til Ö á 
hverjum degi.“

■ „Hann segir við mig að hann 
hlakki til að taka bleyjuna af 
barninu mínu og leika við hana. 
Þá slæ ég hann og hann dettur 
ofan í Lazyboy-stól við hliðina á 
stólnum.“

■ „Ég var aldrei með neinn hníf 
þarna. Ég hef aldrei notað hníf til 
að hóta einhverjum.“

■ „Löggan sagði við mig að ég hafi 
dregið hann úr stólnum og út á 
svalirnar. Mér hefur alltaf fundist 
eins og hann hafi verið í liggjandi 
stöðu. Hann sagði að þeir hefðu 
öll gögn, hann talaði bara eins og 
það væri til upptaka af þessu.“

■„… ég dró hann út á svalir, ég veit 
ekki af hverju ég gerði það.“

➜ Nágranni: „Ég heyrði bara í 
einum manni, mér fannst eins 
og einhver hefði verið að kalla 
á hund.”

■ „Ég hringi í Neyðarlínuna um leið 
og ég sé hann. Svo koma þeir 
nokkrum mínútum síðar.“

➜ Rannsóknarlögreglumaður á 
Eskifirði: „Það voru blóðslettur 
um allar svalir. Ég sé stungusár, 
hníf inni í sturtuklefanum, og að 
blaðið á hnífnum er brotið.“

➜ Rannsóknarlögreglumaður 
frá tæknideild lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu: „Áverk-
arnir á svölunum voru veittir af 
miklu afli.“

■ „Fundum fjögur fingraför á 
bjórdós. Eitt þeirra var samkennt 
við hinn látna og þrjú við hinn 
grunaða.“

ÚR VITNASTÚKUNNI

ÍTALÍA, AP Hæstiréttur Ítalíu birti 
í gær rökstuðning sinn fyrir því 
að staðfesta fangelsisdóm undir-
réttar yfir Silvio Berlusconi, 
fyrrverandi forsætisráðherra.

Dómurinn frá 1. ágúst byggði á 
því að Berlusconi hefði vitað um 
skattsvik fjölmiðlafyrirtækis-
ins Mediaset, sem er í eigu hans. 
Berlusconi hafi sjálfur verið 
heilinn á bak við ráðabruggið. 
Berlusconi hefur vísað þessu á 
bug og segir málaferlin af póli-
tískum rótum sprottin. - gb

Dómstóll birtir rökstuðning:

Berlusconi vissi 
af ráðabruggi

SAMGÖNGUR Nær 60 þúsund hafa 
skrifað undir stuðningsyfirlýs-
ingu um að Reykjavíkurflugvöllur 
verði áfram staðsettur í Vatns-
mýrinni. Undirskriftasöfnunin fór 
af stað á Lending.is fyrir tæpum 
tveimur vikum. Söfnunin stendur 
til 20. september, þegar frestur til 
að gera athugasemdir rennur út, 
en söfnunin er þegar orðin sú fjöl-
mennasta frá upphafi. Rúmlega 56 
þúsund gildar undirskriftir söfn-
uðust gegn Icesave samningnum á 
sínum tíma. - ka

Vilja flugvöllinn í Vatnsmýri: 

60 þúsund hafa 
skrifað undir
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TostitosTT
Ekta amerískt snakk og salsasósur. Tostitos scoops er í 

laginu eins og skálar og því auðvelt að borða með sósum.

Sveitabrauð
Alltaf nýbakað!

Lífrænt jurtate frá Pukka
Seljum yfir 25 bragðtegundir af lífrænu pukka te.

Skoðaðu úrvalið í næstu verslun.

Þú finnur okkur á facebook
www.facebook.com/hagkaup
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SAMGÖNGUR Daníel Jakobsson, 
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, hefur 
sent innanríkisráðherra, vega-
málastjóra sem og þingmönnum 
Norðvesturkjördæmis áskorun 
um að gera þjóðveg númer tvö, 
sem yrði hringvegur um Vestfirði.

„Þá gætu Vestfirðingar stoltir 
sagt að þeir ættu sinn eigin hring-
veg og aukið þannig á samkennd 
milli ólíkra hluta kjálkans á sama 
tíma og að þjóðvegur númer tvö 
væri í markaðslegu tilliti auðveld-
ur í kynningu,“ segir Daníel. „Svo 

væri þetta til 
þess að ramma 
inn þær fyrir-
ætlanir í vega-
framkvæmd-
um sem eru og 
hafa verið á dag-
skrá allra ríkis-
stjórna síðustu 
ára og áratuga.“

Hringvegur 
tvö myndi liggja frá Staðarskála 
um Strandir til Hólmavíkur, svo 
um Ísafjarðardjúp til Ísafjarðar 

og þaðan til Patreksfjarðar um 
Bíldudal. Frá Patreksfirði um 
Barðaströnd til Búðardals og yfir 
Bröttubrekku sem síðan liggur 
aftur inn á þjóðveg eitt í Borgar-
firði.

Hann segir þessa hugmynd 
líka vera til marks um nýja tíma 
í samgöngumálum Vestfjarða. 
„Heilmikið hefur áunnist, segir 
Jakob. „Nú er til dæmis þjóðveg-
urinn frá Ísafirði til Reykjavík-
ur meðal bestu vega á landinu,“ 
segir hann. - jse 

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar hefur sent ráðamönnum áskorun:

Vill lítinn hringveg um Vestfirði

Á VÆNTANLEGUM HRINGVEGI  Miklar 
framkvæmdir hafa farið fram á vegkafl-
anum um Vestur- og Austur-Barða-
strandarsýslur. Þessi mynd er frá Vatns-
firði sem er í þeirri vestari.

DANÍEL 
JAKOBSSON

NÁTTÚRA Hafin er árviss söfnun 
Hekluskóga á birkifræi og kall-
að eftir aðstoð almennings.

Hekluskógar nýta fræið 
til sáninga í hálfgróin lönd, 
svo sem í hraun og grýtt land 
þar sem erfitt getur verið að 
gróðursetja. Sáð verður strax í 
haust. 

Söfnunin snýst um að safna 
birkifrækönglum, helst af falleg-
um birkitrjám, frá byrjun sept-
ember og fram í byrjun október.

Tekið er á móti birkifræjum í 
móttökustöðvum Endurvinnsl-
unnar að Knarrarvogi 4 og Dal-
vegi 28. Eins má senda afrakstur 
söfnunarinnar beint til Heklu-
skóga í Gunnarsholti.  - óká

Biðlað til fólks um hjálp:

Birkifræ græða 
land við Heklu

Bílabúð Benna Reykjavík

Bílabúð Benna Reykjanesbær

Bílaleigubílar
í ábyrgð

Chevrolet Captiva  |  Árgerð 2012

 Tilboð: 4.990 þús. kr.

Notaðir bílar hjá Bílabúð Benna:

STJÓRNSÝSLA „Það er einhver 
hræðsla innan kerfisins hjá 
aðilum sem telja að við séum að 
taka frá þeim verkefni,“ segir 
Elías Ólafsson, stjórnarmaður í 
Gámaþjónustunni sem ekki fær 
að safna lífrænum úrgangi frá 
heimilum í Reykjavík.

Eins og fram kom í Frétta-
blaðinu í gær synjaði umhverf-
is- og skipulagsráð Reykjavíkur 
Gámaþjónustunni um undanþágu 
til að safna lífrænum úrgangi frá 
heimilum.

Í umsögn ráðsins segir að líf-
rænn úrangur geti valdið lyktar-
mengun, að skordýr og meindýr 
sæki í hann og að úrgangurinn 
geti borið með sér sóttkveikjur.

„Því er mjög mikilvægt að 
regluleg hirða sé tryggð og rétt 
staðið að söfnun úrgangsins,“ 
segir ráðið og bendir á að umferð 
um íbúagötur muni aukast veru-
lega eftir því sem oftar verði hirt 
og fleiri úrgangsflokkum safnað.

Elías bendir á að Gámaþjón-
ustan hafi nú í tvö ár safnað líf-
rænum úrgangi frá heimilum á 
Akureyri og Dalvík með góðum 
árangri. Ef rétt sé að farið þurfi 
umferð ekki að aukast.

„Sveitarfélögin nyrðra virð-
ast ekki eins hrædd við okkur 
og sveitarfélögin fyrir sunnan. 
Við tökum lífræna úrganginn í 
sömu ferð og við náum í annan 
úrgang. Rökin eru eiginlega allt-
af þau að við séum að taka ein-
hver verkefni frá sveitarfélög-
unum og að það geti enginn gert 
þetta almennilega nema þau,“ 
segir Elías.

Þá nefnir Elías að á höfuð-
borgarsvæðinu safni Gáma-

þjónustan nú þegar snurðulaust 
lífrænum úrgangi frá fyrirtækj-
um. „Manni finnst skrítið að ein-
mitt þau yfirvöld sem hafa það 
markmið að minnka urðun skuli 
stöðugt setja fótinn fyrir mann,“ 
segir hann.

Að sögn Elíasar er umdeilan-
legt hvort borginni komi það yfir 
höfuð við að íbúar semji við fyrir-
tækið um sorphirðu. Gámaþjón-
ustan hafi þó viljað vinna málið í 
bróðerni og fá leyfi borgarinnar. 
„En embættismönnum borgarinn-
ar finnst að það sé verið að rugga 
bátnum þeirra,“ segir hann.

Gámaþjónustan er ásamt 

Sorpu og Íslenska gámafélag-
inu ráðandi á markaði hérlendis. 
Aðspurður segir Elías að þessi 
fyrirtæki velti samtals fimm til 
sex milljörðum króna. Það eru 
því miklir viðskiptahagsmunir í 
húfi. gar@frettabladid.is

Segir ekki mega rugga 
báti embættismanna
Stjórnarmaður í Gámaþjónustunni hafnar rökum umhverfisráðs Reykjavíkur fyrir 
því að synja fyrirtækinu um að safna lífrænum úrgangi við heimili. Hann segir 
embættismönnum í kerfinu finnast að verið sé að taka verkefni frá þeim.

AÐ STÖRFUM  Starfsmenn Gámaþjónustunnar, ásamt Elíasi Ólafssyni, sóttu líf-
rænan úrgang við Hagkaup í Garðabæ í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LANDHELGISGÆSLAN Þyrla Landhelgisgæslunnar, TF-LÍF, fór í gæslu- 
og eftirlitsflug um norðvestur- og norðurmið á þriðjudag. 
Í tilkynningu frá Gæslunni kemur fram að flogið hafi verið yfir Kol-
beinsey og maður sigið úr þyrlunni, en þar hafi ekki verið að sjá að 
byggður hafi verið þyrlupallur á eynni árið 1989. Kolbeinsey hefur 
minnkað jafnt og þétt undanfarin ár og er nú við það að hverfa. Eyjan 
er nyrsti punktur Íslands og var miðað við hana þegar landhelgin var 
færð út í 200 mílur árið 1976. Þegar eyjan var mæld árið 2001 var hún 
aðeins 90 fermetrar.   - ka

TF-LÍF flaug um norðvestur- og norðurmið á þriðjudag:

Kolbeinsey er við það að hverfa

MINNKAR OG MINNKAR  Þyrla Landhelgisgæslunnar flaug yfir Kolbeinsey í fyrra-
dag. Eyjan gefur sífellt eftir vegna ágangs sjávar. MYND/LANDHELGISGÆSLAN

KÓPAVOGUR
Hamraborgarhátíð
Hamraborgarhátíðin verður haldin í 
fjórða sinn í Kópavogi laugardaginn 
31. ágúst. Hátíðin hefst klukkan 11 
og stendur yfir til kl. 16. Á meðan 
á hátíðinni stendur verður Hamra-
borginni breytt í göngugötu þar sem 
Kópavogsbúar og aðrir gestir geta 
gert sér glaðan dag. Þar verður meðal 
annars pönnukökubaksturskeppni og 
menningarstofnanir verða opnar.

ÁRÉTTING
Ekki starfsmaður Strætó
Tekið skal fram að þjónustufulltrúar í 
strætisvögnum sem foreldraráð Hafnar-
fjarðar segir einhver börn hafa hræðst 
eru ekki starfsmenn Strætó. Þar sé um 
að ræða starfsmenn á vegum bæjaryfir-
valda. Þjónustufulltrúarnir aðstoða 
börn sem sækja frístundir víðs vegar 
um bæinn.

1. Hver er Nidal Hasan?
2. Hvað heitir eina stúlkan sem tekur 
þátt í tölvuhakkarakeppni Háskólans í 
Reykjavík?
3. Í hvaða ísköldu á syntu þrír menn á 
miðvikudag?

SVÖR

VEISTU SVARIÐ?

1. Geðlæknir sem framdi fjöldamorð í banda-
rískri herstöð og dæmdur hefur verið til dauða.
2. Helga Guðmundsdóttir.
3. Jökulsá á Brú.

   Manni finnst skrítið 
að einmitt þau yfirvöld 

sem hafa það markmið að 
minnka urðun skuli setja 

stöðugt fótinn fyrir mann.
Elías Ólafsson 

stjórnarmaður í Gámaþjónustunni



LíTtU iNn í hádEgInU 
7 fJöLbReYtTiR hádEgIsTóNlEiKaR 
yFiR vEtUrInN. 

Meðal flytjenda eru Bjarni Thor 
Kristinsson, Ástríður Alda Sigurðardót-
tir, Flautukórinn, Guðrún Birgisdóttir, 
Martial Nardeau, Selma Guðmundsdót-
tir, Páll Óskar og Mónika, Peter Maté 
og Aladár Rácz, Kristinn Árnason ofl.

Miðaverð aðeins 1.000 kr.

Ég vEiT þú kEmUr
Kristinn Sigmunds, 
Björn Thoroddsen og Diddú

TkTk 
Tónleikaveisla kennara 
tónlistarskóla Kópavogs

ThE lAmB lIeS dOwN oN BrOaDwAy
Genesis hópurinn

SöNgKoNuR sTríðSáRaNnA
Kristjana Skúladóttir ásamt 
hljómsveit flytur einstaka dagskrá 
með lögum og frásögnum 
frá  stríðsárunum.

Ljóð oG lEiKuR 

Vox feminae og Þóra Einarsdóttir 
flytja rómantísk ljóð, söng- og 
óperulög. Stjórnandi Margrét 
Jóhanna Pálmadóttir

Af fInGrUm fRaM
JóN ÓlAfSsOn sPjAlLaR vIð gEsTi

Gestir Jóns í vetur verða 
Páll Óskar, Eiríkur Hauksson, 
Bjartmar Guðlaugsson, Gunnar 
Þórðarson, Stefán Hilmarsson og 
Björgvin Halldórsson 

Miðaverð 3.500 kr.
3 tónleikar í áskrift á aðeins 9.000 kr.

BeRgþóRuTóNlEiKaR 
RaGnHeIðAr GrönDaL
Ragnheiður flytur lög 
Bergþóru Árnadóttur

Sally Matthews, Finnur Bjarnason, 
Simon Lepper, Sigurbjörn Bernharðsson, 
Edda Erlendsdóttir, Jane Ade Sutarjo, 
Ástríður Alda Sigurðardóttir, Hanna 
Dóra Sturludóttir, Steinunn Birna 
Ragnarsdóttir, Sigrún Pálmadóttir, 
Ísafoldarkvartettinn, Strokkvartettinn 
Siggi, Anna Guðný Guðmundsdóttir, 
Sif Tulinius, Sibylle Wagner ofl.

Miðaverð 3.300 kr.
10 tónleikar í áskrift á aðeins 16.500 kr.
Frítt fyrir 12 ára og yngri í fylgd 
með fullorðnum.

VeRdI oG aFtUr vErDi
Sýning um líf og list Verdis í 
flutningi Óp hópsins í leikstjórn 
Sveins Einarssonar.

LöGiN úR tEiKnImYnDuNuM 
- fJöLsKyLdUtónLeIkAr
Valgerður Guðnadóttir, Þór 
Breiðfjörð og Felix Bergsson

KvölDsTuNd mEð 
ÞóR BrEiðfJöRð
Fjölbreytt efnisskrá 
laga úr ýmsum áttum í 
flutningi eins okkar 
besta söngvara.

TöFrAhUrð – þReNnIr fJöLsKyLdU-
tónLeIkAr yFiR vEtUrInN
Þrennir tónleikar á aðeins 3.900 kr.

KlAsSíK í SaLnUm 
10 gLæSiLeGiR tónLeIkAr mEð 
fReMsTu lIsTaMöNnUm þJóðaRiNnAr 
oG eRlEnDuM gEsTuM.

JóLaTóNlEiKaR 
BoRgArDæTrA

JóLaTóNlEiKaR 
mEð GiSsUrI PáLi 
oG ÁrNa HeIðArI

JaZz- oG bLúShátíð 
KóPaVoGs
3. – 5. október

Bjössi Thor ásamt Tim Butler, Trevor 
Gordon Hall, Craig D‘Andrea ofl.

Hátíðarpassi á þrenna tónleika á 
aðeins 6.000 kr.

Kk oG ElLeN – 
AðVeNtUtónLeIkAr

EnSk oG sKoSk rómAnTíSk 
sönGlög
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir 
og Fransisco Javier Jáuregui

FjölBrEyTt dAgSkRá í sAlNuM 2013-2014

góðA sKeMmTuN!
AfSlátTuR á vAlDa tónLeIkA í 
fOrSöLu tIl 15. sEpTeMbEr. MiðaSaLa
í símA 5700 400 oG á sAlUrInN.iS
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www.volkswagen.is

Fullkominn ferðafélagi

Tiguan kostar aðeins frá

5.360.000 kr.

Volkswagen Tiguan eyðir aðeins frá 5,8l /100 km

Volkswagen Tiguan

Í Volkswagen Tiguan sameinast fullkomið fjórhjóladrif, sparneytin dísilvél 
og einstakir aksturseiginleikar sem veita þér algjört ferðafrelsi. BlueMotion 
tæknin frá Volkswagen leggur áherslu á lágmarks eyðslu eldsneytis og 
hámarks umhyggju fyrir umhverfinu. Kynntu þér kosti Volkswagen Tiguan 
og veittu þér sannkallað frelsi til að ferðast.

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

VEÐUR „Þetta eru átök,“ sagði Sæþór 
Gunnsteinsson, gangnaforingi Aðal-
dæla, sem hefur ásamt tuttugu 
öðrum bændum riðið um hálendið 
frá Mývatnssveit austur í Keldu-
hverfi að smala saman fé áður en 
boðað óveður skellur á landinu 
vestan verðu um helgina.

Hópurinn fór af stað á miðviku-
dag og smalaði fram í myrkur. Í gær 
vöknuðu þeir svo klukkan fimm og 
héldu áfram. Mennirnir eru ríðandi 
og allir vanir að sögn Sæþórs.

Tíminn er naumur, enda þarf 
að smala saman fimm þúsund fjár 
fyrir kvöldið í kvöld. Stefnt er á að 
féð verði komið niður í Hraunsrétt í 
Aðaldal síðdegis í dag.

Veðurstofan hefur spáð hvass-
viðri eða stormi um landið vestan-
vert, á Vestfjörðum, Ströndum og 
Norðurlandi vestra seinnipartinn í 
dag. Þá er þar einnig búist við tals-
verðri eða mikilli úrkomu, rigningu 
á láglendi en snjókomu í meira en 
200-300 metra hæð yfir sjó norð-
vestan til.  

Sæþór er bjartsýnn á að verk-
efnið takist fyrir tilsettan tíma en 
mannskapurinn var þreyttur þegar 
Fréttablaðið hafði samband við 
Sæþór í gær. „Það eru allir upp-
gefnir, hundar, hestar og menn,“ 
sagði Sæþór sem segir sína menn 
þó ekki láta deigan síga. Svo virð-
ist sem veðrið sem spáð er sé að 
færast eitthvað til, helst er að vind-

strengurinn hefur færst enn vestar. 
Hvassast verður á Vestfjörðum og 
eins er gert ráð fyrir hvassri norð-
vestanátt inn Breiðafjörð og Faxa-
flóa og svo hvessir norðan- og norð-
vestanlands um nóttina.

Sæþór segir að það stefni í skárra 
veður á þeirra slóðum, en minn ugir 
norðanbálsins sem skall óvænt á 
snemma síðasta haust, er engin 
áhætta tekin þegar kemur að veðri.

Víðir Reynisson hjá almanna-
vörnum Ríkislögreglustjóra segir 
að mesta áherslan, eftir að bænd-
ur voru látnir vita af yfirvofandi 
óveðri, hafi verið á að vara ferða-
menn við.

„Skálaverðir víða hafa markvisst 
stoppað ferðamenn og gefið þeim 
upplýsingar um veðrið,“ segir Víðir 
og bætir við að þetta hafi tekist vel. 
Hann segir ekki mikið um ferða-
menn á hálendinu þar sem versta 
veðrinu er spáð.

Þessi mikla smalamennska breyt-
ir þó ýmsu hjá bændum á svæðinu. 
Að sögn Sæþórs þurfa bændur lík-
lega að bíða hátt í átta vikur eftir að 
dýrunum verði slátrað. Hann segir 
þó fátt vera svo með öllu illt, enda 
kemur sauðféð vel undan sumrinu. 

„Kjötið verður algjörlega æðis-
legt í ár. Féð kemur úr þessum 
blómskrúðahaga og það er eiginlega 
ótrúlegt að ríða um landið núna því 
það lítur svo vel út,“ segir Sæþór. 
 valur@frettabladid.is

Segir hunda, hesta og menn 
vera uppgefna eftir smölun
Gangnamenn keppa við tímann á Norðurlandi og eltast við þúsundir sauðfjár áður en illviðri skellur á. Gangnaforingi 
segir menn og dýr þreytt. Víðir Reynisson, deildarstjóri almannavarna, segir verkefnið nú að vara ferðamenn við.

VIÐVARANIR GILDA  Víðir Reynisson, deildarstjóri almannavarna ríkislögreglu-
stjóra, segir allar viðvaranir gilda þrátt fyrir óljósar veðurspár.

1.169ný fyrirtæki hafa 
verið skráð á Ís-

landi fyrstu sjö mánuði ársins 
2013.
Það þýðir að nýskráðum fyrirtækj-
um hefur fjölgað um 10,5% á milli 
ára, en 1.058 fyrirtæki voru skráð á 
sama tímabili árið 2012.

PORTÚGAL, AP Dómstóll í Portú-
gal hefur skipað stjórnvöldum 
að hætta við áform sem áttu að 
spara stórfé í ríkisrekstri. 

Stjórnin, sem glímir við afar 
erfiðan efnahagsvanda, hafði 
hugsað sér að losna við fjöldann 
allan af ríkisstarfsmönnum. 

Hugmyndin var sú að setja 
starfsmennina fyrst á endur-
menntunarnámskeið og væru 
þeir þá á lægri launum. Síðan 
yrðu þeir ýmist færðir til í 
starfi eða reknir. 

Þessi áform standast ekki 
landslög, samkvæmt úrskurði 
dómstóls í Lissabon, því óheim-
ilt er að reka ríkisstarfsmenn 
nema í undantekningartilvikum, 
eins og til dæmis ef þeir hafa 
gerst sekir um alvarleg brot í 
starfi. - gb

Niðurskurður í Portúgal:

Launalækkun 
ekki heimiluð

Tíu þúsund fjár drápust í norðanbálinu sem varð snemma síðasta haust. 
Þá brast illviðrið á þann 11. september. Skaðinn var gríðarlegur, ekki að-
eins fyrir bændur, heldur fóru einnig rafmagnslínur í sundur víða og máttu 
sumir sætta sig við rafmagnsleysi í nokkra daga. Ríkið styrkti bændur sem 
urðu fyrir tjóni en heildartjónið var um 140 milljónir á 200 býlum.
Samkvæmt nýjustu spám er enn uppi óvissa með veðrið en það hefur 
verið að færa sig vestar. Samkvæmt upplýsingum frá almannavörnum 
standa allar viðvaranir að óbreyttu.

Tjónið á síðasta ári um 140 milljónir

SVONA ERUM VIÐ



Tilboðin gilda 29. ágúst - 01. september
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

M/SÚKKULAÐI

ÁÐUR 1.198 KR/KG

SVÍNAHRYGGUR
KÓTILETTUR Í POKA
VÍNAHRYGGURVÍNAHRYGGU

ÞUNNSAGAÐ

ÁÐUR 298 KR/STK

SPÆGIPYLSA
95GR BRÉF

ÁÐUR 1.398 KR/KG

SALTKJÖT
BLANDAÐ

ÁÐUR 1.049 KR/KG

KJÚKLINGUR
HEILL

ÁÐUR 798 KR/STK

RÚLLUTERTA BRÚN
KRISTJÁNSBAKARÍ

ÁÐUR 498 KR/KG

EPLI 1.5KG Í POKA
PRINCE

NÝ VERSLUN 
NETTÓ GRANDA

OPIÐ 
DAG&NÓTT

ÁÐUR 1.898 KR/KG

ÞORSKHNAKKAR
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SKINKA
150GR BRÉF
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SAMGÖNGUR „Samstillt átak lögreglu og fjölda ann-
arra hefur náð til ökumanna,“ segir Rannveig Þóris-
dóttir, stjórnandi upplýsinga- og áætlunardeildar  
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Rannveig og 
Kristján Ólafur Guðnason aðstoðaryfirlögregluþjónn 
hafa tekið saman skýrslu þar sem leitað er skýringa á 
umtalsverðri fækkun umferðarslysa síðustu ár.

Samanteknar tölur sýna að frá árinu 2008 hefur 
slysum á höfuðborgarsvæðinu fækkað um 30 prósent 
og um 32 prósent á landinu öllu. Þá hefur slösuðum 
á höfuð borgarsvæðinu fækkað um 37 prósent og um 
34 prósent annars staðar. „Þetta er þróun sem virðist 
halda sér nokkurn veginn inn í 2013, þótt greina megi 
einhverja aukningu slysa í ár,“ segir Kristján.

Með skýrslunni er brugðist við almennum skýring-
um sem kastað hefur verið fram um orsök fækkunar 
slysa, til dæmis að hærra eldsneytisverð hafi kallað 
fram samdrátt í umferð og breytt aksturslag. „Það er 
ekki að umferðarþungi skipti þarna máli. Hann hefur 
sveiflast og er sá sami 2012 og 2008 um leið og slysum 
hefur fækkað,“ segir Kristján.

Vitnað er til talna Umferðarstofu sem sýna að flest 
slys megi rekja til gáleysis ökumanna eða rangra 
aðgerða þeirra. Þar eru undir þættir á borð við akst-
ur undir áhrifum og of hraðan akstur. Tölurnar sýni 
hins vegar að slysum vegna áhættuhegðunar hafi 
fækkað mjög. Til dæmis fækkar slysum þar sem ekið 
var gegn rauðu ljósi um 44 prósent. Þá hefur slysum 
ungra ökumanna fækkað jafnt og þétt. Slys í þeim 

hópi hafi verið tæplega 60 prósentum færri árið 2012 
en 2007. „Það er erfitt að benda á eitthvað eitt sem 
orsakaþátt, líklegra er að þarna spili saman fleiri 
þættir,“ segir Rannveig.

Þar nefna þau meðal annars aukið og breytt eftirlit 
þar sem áhersla hefur verið lögð á sýnileika lögreglu. 
Sömuleiðis geti spilað inn í breytt lagaumhverfi varð-
andi punktasöfnun, akstursbann ungra ökumanna og 
breytingar á tilhögun ökukennslu. Ekki sé til dæmis 
loku fyrir það skotið að um leið og æfingaakstur með 
forráðamanni geri ökunema gott sé í honum falin 
ákveðin endurmenntun fyrir reyndari ökumanninn. 
Kristján bendir líka á að vegabætur á stöðum þar sem 
slys hafi verið tíð skipti líka miklu máli. Dæmi séu um 
dramatíska fækkun slysa með því einu að koma fyrir 
hringtorgi.

„Ökumenn eru orðnir betri en áður, bæði ábyrgari 
og varkárari, og við stöndum vel í samanburði við 
Norðurlöndin,“ segir Kristján.   olikr@frettabladid.is

FARIÐ YFIR TÖLURNAR  Kristján Ólafur Guðnason aðstoðaryfirlögregluþjónn og Rannveig Þórisdóttir, stjórnandi upplýsinga- og 
áætlunardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ÓKÁ

Umferðarmenningin 
hefur farið batnandi
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu reynir að grafast fyrir um orsakir umtalsverðrar 
fækkunar slysa í umferðinni síðustu ár. Samstillt átak um bætta umferðarmenn-
ingu virðist hafa náð til ökumanna. Slysum fækkar mest hjá ungum ökumönnum.

Land Banaslys á 100 þús. íbúa
Finnland  6,2
Danmörk  5,9
Ísland  5,5
Noregur 4,7
Svíþjóð  4,4
 Heimild: Umferðarstofa

Norðurlönd 2003-2012

ALHLIÐA
HREINSIEFNI
Með ilmi
Verð 449 kr.

Skeifunni 11  | Sími 515 1100 www.rekstrarland.iswww.rekstrarland.is

A STTTTERERERERERERRRRRERRERRERERERERRERRERKUKUKUUKUKKUKUKUKUKUKUKKUKUKUUKUKUKUUKUKUK RRRRRRRRRRRRRRRRRR
ALHREIINSIR
Á erfiða bletti
Verð frá 995 kr.

Gæðin 
skipta máli
Í Rekstrarlandi finnurðu 
mikið úrval af vistvænum 
og vottuðum vörum.

VNR. 31651

VNR. 99514

SALERNISPAPPÍR
8 rúllur í pakka,

umhverfisvottaður,

húðofnæmisprófaður,

eyðir lykt, stíflar ekki lagnir.

Verð 738 kr.

www.volkswagen.is
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Volkswagen Polo

Sparar sig vel
Meðaleyðsla aðeins 
5,5 lítrar á hverja 100 km 

Polo Trendline 1.2 bensín, 70 hestafla, beinskiptur

Polo 1.2 bensín kostar aðeins:

2.460.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is 
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn ÍsafirðiKomdu og reynsluaktu Volkswagen Polo

SKÓLAMÁL Hulda Linda Stefáns-
dóttir, eigandi Leikskólans 101, 
hefur ákveðið að hætta rekstri 
skólans. Þetta kemur fram í til-
kynningu sem hún sendi frá sér 
síðdegis í gær. Til stóð að opna 
leikskólann á ný í gærmorgun en 
ekkert varð af því. 

Hulda segir að hún hafi vonast 
til þess að geta opnað leikskól-
ann að nýju með trúverðugum 
hætti eftir aðstoð og úrræði frá 
Barnaverndarnefnd Reykjavíkur 
og Reykjavíkurborg en að beiðni 
hennar hafi verið hafnað. Því hafi 
hún ekki átt annarra kosta völ en 
að loka leikskólanum fyrir fullt 
og allt. Hulda segir ákvörðunina 
afar þungbæra og tekur hún fram 

að þær ásakanir sem fram hafa 
komið í garð hennar séu ekki á 
rökum reistar.  -ka

Umdeildum leikskóla í Reykjavík lokað:

Hættir rekstri 101

LEIKSKÓLANUM LOKAÐ  Barnavernd-
aryfirvöld og lögregla rannsaka ásakanir 
um að börn á leikskólanum hafi verið 
beitt harðræði.
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NISSAN

QASHQAI

NISSAN QASHQAI DÍSIL 4WD 
VERÐ FRÁ 4.990 ÞÚS. KR.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

KAUPAUKI AÐ ANDVIR

500 ÞÚS. KR.
· Vetrardekk
· Dráttarbeisli
· iPad 32 GB

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

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

500 ÞÚS. KR. KAUPAUKI FYLGIR QASHQAI

Þeir sem kaupa Qashqai eru að leita að fallegum fjórhjóla-
drifnum bíl sem er hagkvæmur í rekstri og góður í endursölu. 

Qashqai eyðir einungis frá 4,6 l/100 km

Qashqai 1,6 dCi beinsk.
Verð: 4.990 þús. kr. 

Qashqai+2 1,6 dCi beinsk. 7 manna
Verð: 5.390 þús. kr.

Qashqai 2,0 bensín, sjálfsk.
Verð: 5.790 þús. kr.

Qashqai 2,0 dCi sjálfsk.
Verð: 6.090 þús. kr.

iPad 32GBfylgir með ásamt veglegri hlífðartösku
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HEILBRIGÐISMÁL Þau áform yfir-
valda að loka skurðstofu Heilbrigð-
isstofnunar Vestmannaeyja þann 1. 
október næstkomandi mæta mikilli 
andstöðu bæjarráðs Vestmanna-
eyjabæjar. Elliði Vignisson bæjar-

stjór i ,  seg i r 
öryggi Eyja-
manna stefnt í 
voða og óttast að 
fæðingar muni 
heyra sögunni til 
í Eyjum.

Á skurðstof-
unni vinna bæði 
skurð- og svæf-
ingalæknar og 

segir Elliði að slíkir sérfræðingar 
komi að öllum gerðum tilfella. „Það 
kom fyrir í ágúst að héðan var ekki 
fært í meira en einn sólarhring svo 
menn geta ímyndað sér hvernig það 
getur verið að vetri,“ segir Elliði. 
„Þá getur brugðið til beggja vona ef 
þessarar þjónustu nýtur ekki við.“

Hann segir ítrekað hafa reynt 
á mikilvægi skurðstofunnar. Til 
dæmis sé ekki langt síðan maður 
féll fram af klöpp í Brandi og slas-
aðist alvarlega. 

En hvernig vill Elliði skera niður? 
„Ég myndi vilja ræða það af fullri 
alvöru að við byggjum þannig um 
hnútana að það yrði til ein velferð-
arstofnun sem hefði með höndum 
alla heilbrigðis- og velferðarþjón-

ustu. [...] Þannig mætti spara veru-
legar fjárhæðir.“

Hann segist hafa rætt við Krist-
ján Þór Júlíusson heilbrigðisráð-
herra sem mun funda með Eyja-
mönnum á næstu dögum.

Elliði segist þekkja mikilvægi 
skurðstofunnar á eigin skinni. „Ég 
hef tvisvar lagst undir hnífinn 
þarna og svo er annað barna minna 
fætt þar,“ segir hann. „Ef þessi 
áform hefðu verið komin til hefðum 
við þurft að búa inni á fólki í viku til 
tíu daga í Reykjavík þar til allt væri 
um garð gengið og ég óttast að það 

verði hlutskipti margra héðan því ef 
af þessu verður munu allar konur 
með fyrsta barn fæða í Reykjavík 
og allar áhættumeiri fæðingar færu 
fram þar líka. Maður óttast það nú 
helst að fæðingar muni leggjast af 
hér.“ jse@frettabladid.is

Sameina frekar en 
sjá á eftir skurðstofu
Bæjarstjóri segir að frekar ætti að sameina velferðar- og heilbrigðisstofnanir í 
Eyjum en að sjá á eftir skurðstofu sem til stendur að loka fyrir fullt og allt. Hann 
segir oft hafa reynt á brýna nauðsyn hennar. Óttast að fæðingar leggist af í eynni. 

SLYS Í BRANDI  Víða er vá í í Vestmannaeyjum og heimamenn óttast öryggisleysið 
ef skurð- og svæfingalæknir hverfa á braut. Þessi mynd er frá slysi sem varð í Brandi 
í síðasta mánuði þegar maður féll niður af klöpp. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

ELLIÐI 
VIGNISSON

  Ég hef tvisvar lagst 
undir hnífinn þarna og 

svo er annað barna 
minna fætt þar.

Elliði Vignisson, 
bæjarstjóri í Eyjum

VIÐSKIPTI Hagnaður Advania nam 
960 milljónum króna fyrir vexti, 
skatta og afskriftir (EBITDA) á 
fyrri helmingi ársins saman borið 
við 48 milljónir króna á sama 
tímabili í fyrra. 

Heildartekjur fyrstu sex mán-
uðina námu 14.178 milljónum og 
jukust um 9,4% á milli ára. Þegar 
tekið hefur verið tillit til fjár-
magnsliða og skatta nemur hagn-
aður af rekstri Advania á fyrri 
helmingi ársins 247 milljónum 
króna samanborið við 580 millj-
óna króna tap á sama tíma í fyrra. 

Mikill viðsnúningur hefur orðið 
hjá Advania í Noregi eftir mjög 
erfiðan rekstur á síðasta ári, er 
fram kemur í hálfs árs uppgjöri 
félagsins. - ka

Hálfs árs afkoma Advania: 

Mikill viðsnún-
ingur í rekstri

HAFNARFJÖRÐUR Bæjarráð Hafnar-
fjarðar hefur ákveðið að ábyrgð 
bæjarins á greiðslu lífeyris taki 
ekki til sjóðfélaga sem starfað hafa 
hjá Sparisjóði Hafnarfjarðar. Í til-
kynningu frá Hafnarfjarðarbæ 
segir að starfsmönnum Sparisjóðs 
Hafnarfjarðar hafi verið heimilað 
að ganga í Eftirlaunasjóð starfs-
manna bæjarins árið 1973. 

Sameiginlegir hagsmunir bæjar-
búa og þeirra sem störfuðu hjá 
Sparisjóðnum og greiddu í góðri 
trú hluta launa sinna í umræddan 
sjóð eru nú í uppnámi. Þá segir að 
ábyrgðin hvíli hjá Hafnarfjarðar-
bæ og bæjarstjórn og að útkljá 
þurfi málið sem fyrst.  - ka

Starfsmenn Sparisjóðsins:

Fá ekki lífeyri 
frá Hafnarfirði

PAKISTAN, AP Rétta þarf aftur 
yfir Shakil Afridi, pakistanska 
lækninum sem hjálpaði Banda-
ríkjamönnum 
að finna Osama 
bin Laden.

Dómsyfirvöld 
í Pakistan hafa 
ógilt fangelsis-
dóm sem hann 
hlaut fyrr á 
þessu ári fyrir 
„samsæri gegn 
ríkinu“. 

Ógilding dómsins er byggð á 
því að dómarinn sem kvað upp 
refsinguna hafi ekki haft heim-
ild til að taka þetta mál að sér.

 - gb

Yfirvöld ógilda dóm:

Rétta þarf aftur 
yfir lækninum

SHAKIL AFRIDI 

UMHVERFI Nýlega bættust við 
fjögur farfuglaheimili í hóp 
grænna heimila og græn far-
fuglaheimili eru því þrettán tals-
ins. Nýju heimilin eru á Reyðar-
firði, Vagnsstöðum í Suðursveit, í 
Vík og Gaulverjaskóla í Gaul-
verjabæjarhreppi. 

Til þess að hvetja rekstrar-
aðila farfuglaheimila til að vinna 
markvisst að umhverfismálum 
ákvað stjórn Farfugla árið 2003 
að þau heimili sem uppfylltu 
ákveðin viðmið fengju heimild til 
að kalla sig græn farfuglaheimili. 
Viðmiðin eru fjölbreytt og á sviði 
innkaupa, flokkunar, orkunotk-
unar og umhverfisfræðslu. - hrs

Umhverfisvænar áherslur:

Fjögur ný græn 
farfuglaheimili
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Íslenska flugfélagið WOW air 
skilaði 184 milljóna króna rekstr-
arhagnaði fyrstu sjö mánuði ársins 
og námu rekstrartekjur félagsins 
5,5 milljörðum.

WOW air var stofnað í lok árs 
2011 og hefur vaxið ört síðan þá. 
Félagið yfirtók rekstur Iceland 
Express í lok október í fyrra.

„Það að stofna flugfélag kallar 
augljóslega á mikla fjárfestingu 
og gerði ég ráð fyrir að tap yrði 
af rekstri félagsins fyrstu árin. 
Það er því mjög ánægjulegt að sjá 
hagnaðartölur eftir fyrstu sjö mán-
uðina strax á okkar fyrsta heila 
starfsári, sem er mun fyrr en áætl-
anir gerðu ráð fyrir,“ segir Skúli 
Mogensen, forstjóri og eigandi 
WOW air.

Hagnaður á fyrsta starfsári:

WOW air 
skilar hagnaði

VIÐSKIPTI Hagnaður Arion banka 
á fyrri helmingi ársins 2013 nam 
5,9 milljörðum króna eftir skatta 
samanborið við 11,2 milljarða 
króna á sama tímabili á árinu 
2012. Frá þessu segir í tilkynn-
ingu frá bankanum.

Heildareignir Arion banka 
námu 929,0 milljörðum króna 
samanborið við 900,7 milljarða 
króna í árslok 2012.

Eiginfjárhlutfall bankans í lok 
tímabilsins var 24,3%, sem er það 
sama og í árslok 2012. - þj

Afkoma Arion banka:

Minni hagnað-
ur en í fyrra

DÓMSMÁL Ekki verður ákært í 
málum sem tengd eru fyrirtæk-
inu Sigurplasti og fyrrverandi for-
svarsmönnum þess. Sérstakur sak-
sóknari hafði í vor fellt málið niður 
með þeim röksemdum að ekkert 
hefði komið fram við rannsóknina 
sem gæfi tilefni til opinberrar rann-
sóknar og ríkissaksóknari staðfesti 
þá ákvörðun í vikunni.

Í umfjöllun Fréttablaðsins um 
málið í október 2010 var vitnað í 
fréttastofu RÚV um að Arion banki 
hefði kært fyrri eigendur vegna 

gruns um misnotkun á fyrirtækinu í 
aðdraganda gjaldþrotaskipta. Einn-
ig var haft eftir heimildarmönnum 
að fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Sigurplasts hefði fært innflutning 
til nýs félags, hefði haft bókhalds-
gögn á brott og væri talinn hafa átt 
við tölvukerfi fyrirtækisins.

Sérstakur saksóknari hafði 
kærurnar á hendur fyrrverandi 
forsvarsmönnum Sigurplasts til 
rannsóknar í tvö og hálft ár. Í rök-
stuðningi embættisins fyrir því að 
fella málið niður segir meðal ann-

ars að ekkert hafi vantað í bókhalds-
kerfið og kærandi virðist hafa byggt 
mat sitt á því að einhver hafi átt við 
tölvukerfið á líkum. - þj

Ríkissaksóknari staðfestir fyrri ákvörðun Sérstaks saksóknara:

Ekki ákært í Sigurplastsmálinu

FELLT NIÐUR  Mál gegn fyrrverandi for-
svarsmönnum Sigurplasts hefur verið 
látið niður falla.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VIÐSKIPTI Hagnaður tölvuleikja-
framleiðandans CCP hrapar á 
milli ára í uppgjöri fyrirtækisins 
fyrir fyrri helming ársins.

Í tilkynningu til Kauphallar 
kemur fram að á öðrum ársfjórð-
ungi hafi félagið hagnast um tæpa 
157 þúsund Bandaríkjadali (18,9 
milljónir króna). Á sama tímabili í 
fyrra nam hagnaður um 1,7 millj-
ónum dala (201 milljón króna). 

Samdrátturinn nemur 90,6 pró-
sentum milli ára á öðrum fjórð-
ungi. Hagnaður fyrstu sex mánuði 
ársins hefur hins vegar dregist 
saman um 94,6 prósent, var 318,5 
þúsund dalir í ár á móti 5,9 millj-
ónum dala í fyrra.  - óká

Samdráttur á 2. fjórðungi:

Hagnaður CCP 
hrapar milli ára

FRÁ KYNNINGU Á DUST 514  Fram 
kemur í uppgjöri CCP að kostnaður við 
rannsóknir og þróun hafi stóraukist 
milli ára.  FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

LAUNAMÁL Launamunur kynjanna 
er mestur hjá Reykjavíkurborg, 
segir í tilkynningu frá sjálfstæðis-
mönnum í borgarráði. Þeir segja 
að á engum öðrum vinnustað sé 
launamunur kynjanna jafnmik-
ill samkvæmt launakönnun BHM 
sem kynnt var í borgarráði í gær. 
Óútskýrður launamunur kynjanna 
í Reykjavík er 8,5% en 6,4% hjá 
öðrum sveitarfélögum. Í skýrslu 
starfshóps um launamisrétti frá 
2011 kemur fram að launamunur 
kynjanna hafi verið 8,1% í Reykja-
víkurborg. Munurinn hefur því 
aukist á milli ára.  - ka

Launamunur kynjanna:

Mestur munur 
hjá borginni

BANDARÍKIN, AP Bandaríkjamenn 
hafa leyft tveimur Alsírmönnum 
að fara heim eftir að hafa verið í 
haldi Bandaríkjahers í meira en 
áratug í fangabúðunum í Guant-
anamo á Kúbu.

Mennirnir heita Nabil Hadj-
arab og Sadiq Ahmad Sayyib. Áður 
hafa þrettán aðrir Alsírbúar verið 
látnir lausir frá Guantanamo. Eng-
inn þeirra hefur verið fangelsaður 
aftur.

Enn eru 164 menn í haldi á 
Guantanamo og hafa verið þar 
í áratug án dóms og laga vegna 
gruns um aðild að hryðjuverkum.

 - gb

Tveir  Alsírbúar frjálsir:

Farnir heim frá 
Guantanamo
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Samkvæmt nýrri kjarakönnun BHM er 
óútskýrður launamunur kynjanna mest-
ur hjá starfsmönnum Reykjavíkurborg-
ar. Hann er því meiri í höfuðborginni en 
hjá ríkinu og öðrum sveitarfélögum.

Í byrjun kjörtímabils hafði meirihluti 
borgarstjórnar áætlanir um að stemma 
stigu við þessum óútskýrða launamun í 
borginni. Settur var á laggirnar starfs-
hópur sem átti að skila tillögum að því 
hvernig mætti útrýma kynbundnum 
launamun. Þeim tillögum var skilað 
í nóvember 2011 en þær virðist hafa 
dagað uppi í borgarkerfinu þar sem ekk-
ert hefur til þeirra spurst. Einhverjar 
þeirra fundu sér stað í annarri áætlun 
sem kallast aðgerðaráætlun Reykjavíkur-
borgar í jafnréttismálum en aðgerðirnar 
hafa þar einnig látið á sér standa.

Óútskýrður launamunur hjá Reykja-
víkurborg er einnig meiri en í einka-
geiranum. Það er áhugavert þar 
sem spjótin hafa ekki síst beinst að 
einkafyrir tækjum þegar velt er upp 
ástæðum ójafnréttis. Hið opinbera ætti 
að sýna fram á árangur hjá fyrirtækj-
um og stofnunum á sínum vegum áður 
en farið er að setja reglur um hvernig 
einkaaðilar eigi að haga sinni starfsemi. 
Það er lítið sniðugt að réttlæta inngrip 
í atvinnurekstur einkaaðila á þeim for-

sendum að hið opinbera viti betur – og þá 
ekki síst þegar það kemur í ljós að mark-
aðurinn þróast í átt að auknu jafnrétti á 
skilvirkari hátt en hjá hinu opinbera.

Reykjavíkurborg á að vita upp á sig 
sökina og bregðast við aðgerðarleysinu 
sem veldur því að staðan þar er orðin 
svona slæm. Núverandi meirihluti ætti 
að taka til sín að það er hlutverk þeirra 
sem þar sitja sem kjörnir fulltrúar 
að passa upp á mannréttindi kvenna í 
borginni en ekki bara hafa vökult auga 
með mannréttindum í öðrum ríkjum. 
Það er ekki nóg að tala fallega og áætla 
alls konar þegar staðreyndin er sú að á 
undanförnum þremur árum hefur þessi 
óásættanlegi óútskýrði launamunur 
aukist í borginni í staðinn fyrir að halda 
áfram að lækka eins og þróunin hafði 
verið. Það eru vandræðalegar kveðjur 
til Reykjavíkurdætra að í ráðhúsinu sé 
jafnrétti sýnt svona virðingarleysi.

Vandræðalegur launamunur
JAFNRÉTTI

Hildur 
Sverrisdóttir
varaborgarfulltrúi 
Sjálfstæðisfl okksins

➜Það eru vandræðalegar kveðjur 
til Reykjavíkurdætra að í ráðhúsinu 
sé jafnrétti sýnt svona virðingar-
leysi.

Auðlegðarskattur og ábyrgðin
Mikið hefur verið fjallað um orð 
Bjarna Benediktssonar um að 
ríkisstjórnin hyggist ekki framlengja 
álagningu auðlegðarskatts. Óvíst er 
þó hvort niðurstaðan hefði orðið 
öðruvísi ef aðrir en auðmenn á 
Alþingi hefðu tekið ákvörðun um 
skattinn. Fyrrverandi 
fjármálaráðherra, 
Oddný Harðardóttir, 
sagði skýrt í viðtali 
við Fréttablaðið, 6. 
janúar 2012, að það 
myndi vel koma til 
greina að endurskoða 
auðlegðarskattinn. 
Hún benti á að 
skatturinn væri 
tímabundin lausn 
og að hún myndi 

ekki leggja áherslu á að hann yrði 
endurnýjaður. 

Nýir ráðgjafar ráðherra
Svo talað sé meira um umdeildar 
ákvarðanir fjármálaráðherra þá 
skipaði hann í síðustu viku sérstakt 
ráðgjafaráð um efnahagsmál og 
opinber fjármál. Hlutverk ráðsins er 
að veita ráðherra ráðgjöf og aðstoð 
við verkefni á sviði efnahags-
mála og fjármála hins opinbera. 
Spurningin er hins vegar hvernig 
ráðherra lítur á hlutverk fjár-
málaráðuneytisins sjálfs. Eru 

starfsmenn ráðu-
neytisins nú 

verkefna-
lausir?

Foreldar vilja ekki hraðahindranir
Fátítt hlýtur að vera að íbúar 
mótmæli auknu umferðaröryggi í 
hverfum sínum, líkt og á sér stað í 
Vesturbænum nú á dögum. Íbúa-
fundur var haldinn í vikunni þar 
sem íbúar mótmæltu breytingum 
á Hofsvallagötu, en þar er verið að 
þrengja götuna, meðal annars til 
þess að hægja á umferð og bæta 

aðgengi hjólareiðafólks.  Það er eitt 
að mótmæla ósmekklegum fánum 
og fuglabúrum sem skreyta nú 

götuna, en annað að mótmæla 
hraðahindrunum í miðju 

íbúahverfi sem eru til þess að 
börnin í hverfinu geti gengið 

í skólann án þess að eiga á 
hættu að verða fyrir bíl á 

fullri ferð. 
 lovisa@frettabladid.is

U
mhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur gerði furðulega 
samþykkt í fyrradag. Meirihluti Bezta flokksins og Sam-
fylkingarinnar, ásamt fulltrúa Vinstri grænna, ákvað þá 
að hafna beiðni fyrirtækis sem vildi bjóða borgarbúum 
aukna þjónustu í þágu umhverfisverndar.

Málavextirnir eru þeir að Gámaþjónustan hf. sótti um starfsleyfi 
til að safna lífrænum heimilisúrgangi, sem nýta átti til jarðgerðar. 
Borgin sér sjálf um að hirða heimilissorp hjá fólki, en samkvæmt 
samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Reykjavíkurborg má veita 
öðrum aðilum undanþágu til söfnunar á flokkuðum heimilisúrgangi 
frá íbúðarhúsum, að því gefnu að veitt sé meiri þjónusta en borgin 
gerir. Og það var einmitt það sem Gámaþjónustan hugðist gera.

Í tillögu sem embættismenn borgarinnar lögðu fyrir umhverfis- 
og skipulagsráð segir að eðli 
lífræns eldhúsúrgangs sé annað 
en þeirra þurru endurvinnsluefna 
sem einkafyrirtæki safna í dag 
frá heimilum í Reykjavík (til 
dæmis pappír, mjólkurfernur og 
plast). Úrgangurinn geti valdið 
lyktarmengun, skordýr og mein-
dýr geti sótt í hann og hann borið 

með sér sóttkveikjur. Því sé mjög mikilvægt að hirða hann reglulega 
og standa rétt að söfnuninni. Og vegna þess hvað það þurfi að hirða 
úrganginn oft muni það valda aukinni umferð sorpbíla um íbúagötur.

Í bókun meirihlutans, sem hafnaði beiðni Gámaþjónustunnar, 
segir síðan: „Einkafyrirtæki hafa hingað til haft starfsleyfi til að 
sækja þurr endurvinnsluefni til heimila. Fyrirkomulag varðandi 
lífrænan úrgang og blandaðan heimilisúrgang er annars eðlis. Þar er 
um grunnþjónustu að ræða. Við teljum að henni sé best fyrir komið 
hjá sveitarfélögunum enda hafa þau lögbundnar skyldur á þessu 
sviði.“

Eins og fram kemur í Fréttablaðinu í dag safnar Gámaþjónustan 
lífrænum úrgangi frá heimilum bæði á Akureyri og Dalvík. Hún 
safnar slíkum úrgangi líka frá fyrirtækjum í Reykjavík. Fyrirtækið 
hefur með öðrum orðum langa reynslu í söfnun og meðhöndlun líf-
ræns úrgangs og engin ástæða er til að ætla annað en að vel verði að 
henni staðið. 

Elías Ólafsson, stjórnarmaður í fyrirtækinu, segir að hægt sé að 
komast hjá því að auka umferð sorpbíla. Og jafnvel þótt hún ykist, 
gerði það varla meira en að vega upp minni umferð sorpbíla Reykja-
víkurborgar, eftir að núverandi borgarstjórnarmeirihluti ákvað að 
hirða sjaldnar heimilissorp borgarbúa (og auka þar með líkurnar á 
vondri lykt, sóttmengun og meindýrasverm).

Í rauninni eru rök meirihlutans í málinu engin rök. Það skín í gegn 
hinn gamli valdhroki; að þetta geti nú ekki aðrir gert almennilega en 
borgin. Það þarf ekki annað en að horfa á slátt og umhirðu í görðum 
borgarbúa og á lóðum einkafyrirtækja annars vegar og svo ástand 
borgarlandsins hins vegar til að sjá að margt geta einkaaðilar gert 
betur en Reykjavíkurborg. Það er ekki nokkur einasta ástæða til að 
ætla að Gámaþjónustan standi sig verr í að hirða lífrænan úrgang en 
borgin sjálf.

Það er þröngsýni og gamaldags vantrú á einkaframtakinu, sem 
hefur af borgarbúum aukna þjónustu og af umhverfinu ávinning 
minni sorpurðunar.

Af hverju þessi vantrú á einkaframtakinu?

Vér einir getum 
sótt ruslið
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Nú er aftur rætt um völlinn í 
Vatnsmýrinni. Það er gott. Eitt 
af því sem haldið er fram er að 
hann gegni mikilvægu hlutverki 
sem varaflugvöllur fyrir Kefla-
vík. Skoðum það aðeins.

Á heimasíðu söfnunarinnar 
„Hjartað í Vatnsmýrinni“ segir 
m.a.:

„Eini varavöllurinn – Flugvöll-
urinn í Vatnsmýri er eini þriggja 
brauta flugvöllurinn á Íslandi 
fyrir utan Keflavíkurvöll.“

„Næsti í Skotlandi – Sé ófært 
á Keflavík þá er næsti fjöl-
brauta flugvöllur í Skotlandi.“

„Aukin mengun – Hver vél 
sem færi yfir hafið yrði að 
bera aukaeldsneyti til að fara 
í versta falli til Skotlands verði 
Reykjavíkurvelli lokað.“

„Hærra miðaverð – Ef hver 
vél þarf að bera meira eldsneyti 
þá eykst kostnaður við hverja 
flugferð. Þann kostnað bera far-
þegar í millilandaflugi.“

Skilaboðin eru einföld: „Án 
Vatnsmýrarvallarins þyrfti allt-
af að drífa til Skotlands. Það er 
dýrt og þú borgar.“

Staðreyndir málsins
Á Íslandi eru fjórir alþjóðlegir 
flugvellir: Keflavík, Reykja-
vík, Akureyri og Egilsstaðir. Í 
Keflavík eru tvær flugbrautir. 
Í Reykjavík eru þær þrjár. Ein 
flugbraut er á Akureyri og ein 
á Egilsstöðum. Lengsta flug-
brautin í Reykjavík er 1.567 
metrar. Flugbrautin á Akureyri 
er 2.400 metrar en sú á Egils-
stöðum er 2.000 metrar.

Fyrirsögnin „Eini varavöll-
urinn“ er því augljóslega röng. 
Á Íslandi væru áfram tveir 
varavellir fyrir Keflavík þótt 
Reykjavíkurflugvöllur yrði 
lagður niður og ekkert annað 
kæmi í staðinn. En er hann 
kannski besti varavöllurinn, 
verandi „fjölbrauta“ og allt það? 
Það er ekki. Reykjavíkurflug-
völlur var, skv. nýlegri frétt 
Morgunblaðsins, minnst notaði 
íslenski varaflugvöllurinn í 
millilandaflugi.

Af hverju ætli það sé? Sam-
kvæmt skýrslunni Flight 
Technical Assessment of 

Reykjavik Airport (NLR, 2006) 
kemur fram að lágmarksflug-
brautarlengd fyrir Boeing 757 
vélar, miðað við þurra braut, 
góð vindskilyrði og fullhlaðna 
vél er 1.500 metrar. Einungis 
ein braut er yfir þeim mörkum í 
Reykjavík. Raunar eru almenn 
viðmið Icelandair sögð vera 
1.600 metrar en undantekning 
er gerð í Vatnsmýrinni sökum 
þess að flugmenn félagsins 
þekkja vel til vallarins þar. 

Samspil veðurs á báðum 
 stöðum takmarkar svo verulega 
notkunargildi Reykjavíkurflug-
vallar sem varaflugvallar fyrir 
Keflavík. Samkvæmt skýrslunni 
getur Reykjavíkurflugvöllur 
einungis nýst sem varavöllur 
fyrir Keflavík í um 30% tilfella. 
Og þá sem einnar brautar völlur.

Þannig að hvað millilandaflug 
snertir þá hefur svört spá stuðn-
ingsmanna Vatnsmýrarvallarins 
þegar ræst. Næsti fjölbrauta-
völlur er þegar í Skotlandi.

Varavellir í Skotlandi
Ég sendi fyrirspurnir á nokkur 
þeirra erlendu flugfélaga sem 
hingað fljúga. Ég spurði hvaða 
varaflugvöllum þau gerðu ráð 
fyrir í flugáætlununum sínum 

þegar flogið væri til Íslands. 
Hjá Norwegian var mér tjáð að 
áætlaðir varaflugvellir í sein-
ustu viku hefðu verið Akur-
eyri, Reykjavík, Egilsstaðir og 
Glasgow, í þessari röð. Hjá Air 
Berlin var mér tjáð að varaflug-
vellir þeirra væru Egilsstaðir, 
Edinborg, Belfast og Shannon. 
Hjá báðum flugfélögunum var 
raunar tekið fram að þetta færi 
eftir veðri.

Hér má sjá að Reykjavíkur-
flugvöllur er vissulega hafður 
með í plönum sem varavöllur 
hjá einhverjum flugfélögum. 
En í báðum tilfellum var engu 
að síður gert ráð fyrir vara-
flugvöllum utan Íslands. Ég 
veit ekki hvort algengt sé að 
veðurspáin fyrir Ísland sé það 
frábær að menn geri alls ekki 
ráð fyrir að þurfa að fara til 
Skotlands. Kannski má þá trúa 
því að tilvist Reykjavíkurflug-
vallar spari í einhverjum til-
fellum eldsneyti. En að hún ein 
og sér ráði alltaf úrslitum um 
það hvort vélarnar þurfi að fara 
til Skotlands? Þá útreikninga á 
ég eftir að sjá.

Sérfræðingar í herferð
En við þurfum ekki einu sinni að 

fækka flugvöllum. Við skulum 
reyna að finna Reykjavíkurflug-
velli annan stað nálægt borginni. 
Helst þannig að sá völlur gæti 
borið millilandaflug líka, lands-
byggðinni til hagsbóta. Viljann 
til þess að eyða í það fé skortir 
ekki hjá flestum þeirra sem vilja 
nýta Vatnsmýrina undir byggð. 
Viljann til að skoða slíka kosti 
skortir hins vegar klárlega hjá 
flugvallarvinum.

Í þessu máli er það reyndar 
stundum vandinn að þeir sem 
mestu sérfræðiþekkinguna eiga 
að hafa eru það tengdir öðrum 
málstaðnum að erfitt getur 
verið að treysta þeim. Þannig er 
það með varaflugvallarrökin. 
Þau gætu verið gild. En sé rýnt 
í skýrslur og svör erlendra flug-
félaga virðist margt benda til 
þess að þau séu verulega upp-
blásin.

Varaflugvöllurinn mikli
Í DAG 
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Tugir þúsunda nema streyma 
þessa dagana inn í grunn- og 
framhaldsskóla landsins eftir 
sumarleyfi. Sumir stíga þar 
sín fyrstu skref – aðrir nálgast 
útskrift. Ef marka má opinbera 
umræðu mun hópurinn næstu 
mánuði stunda nám í kerfi sem 
er dýrt, ósveigjanlegt og óhag-
kvæmt. Þar sem afköst eru lítil 
og hætta á brottfalli á seinni 
 stigum námsins yfirvofandi. 
Raunveruleikinn er annar. Þrátt 
fyrir mikinn niðurskurð síðustu 
ár hefur tekist að halda uppi 
metnaðarfullu starfi. Enda eru 
kröfurnar sem landsmenn gera 
til skólanna mjög miklar. Þær eru 
meðal annars að allir eigi að hafa 
möguleika á námi, óháð þroska, 
efnahag eða búsetu. Námið á að 
vera fjölbreytt og sveigjanlegt. 
Skólinn á að vera skapandi staður 
þar sem öllum líður vel og pláss 
er fyrir alla. 

Loforðin gleymast 
Í hátíðarræðum á tyllidögum 
taka stjórnmálamenn undir þetta. 
Segjast stoltir af því öfluga starfi 
sem fram fer í skólunum. Allt 
verði gert til að tryggja  börnum 
þeirra sem besta menntun. En 
þegar komið er inn á Alþingi, eða í 
borgar-, bæjar- og sveitar stjórnir 
kemur annað hljóð í strokkinn. 
Horfinn er  kjarkurinn. Gleymd 

eru loforðin. 
Engir peningar eru til. Eðlileg-
ar kröfur kennara um að fá svip-
uð laun og aðrir hópar með sam-
bærilega menntun og ábyrgð eru 
hundsaðar. Of fátt ungt fólk sæk-
ist eftir því að verða kennarar, því 
eldist kennara stéttin stöðugt. Í 
skólunum eins og á ýmsum öðrum 
sviðum hleðst vandinn upp. 

Engu að síður hafa stjórn-
málamenn háleitar hugmyndir 
um breytingar á skólakerfinu. 
Koma þarf í veg fyrir brott-
fall. Stytta námið. Kerfið þarf 
að bæta. En um leið þarf að 
spara. Þá eru notuð orð eins og 
framleiðni. Litið er á mennta-
kerfið sem færiband sem hægt 
er að láta snúast hraðar. Þegar 
fagfólkið í skólunum og félög 
kennara og stjórnenda vara við 

 þessari hugsun er sagt að staðið 
sé í vegi fyrir framþróun. Verið 
sé að verja gamaldags kerfi sem 
sé ríg bundið í  ákvæðum kjara-
samninga. Ekkert er fjær sann-
leikanum.

Miklar breytingar hafa orðið 
í skólastarfinu síðustu ár og 
áratugi. Nemendahópurinn 
er mun fjölbreyttari en áður. 
Aukin áhersla er á foreldrasam-
starf. Reynt er að aðlaga námið 
 nýjungum í upplýsingatækni og 
breyttum kennsluháttum. Breyt-
ingarnar eru óteljandi og miða 
allar að því að laga sig að breyttu 
samfélagi. Raunar eru breyting-
arnar svo miklar að skólar dags-
ins í dag eru óþekkjanlegir miðað 
við þá sem störfuðu fyrir fáum 
árum. Minnt er á að félög kenn-
ara og stjórnenda hafa faglegar 

skyldur gagnvart nemendum og 
samfélaginu. Ef þau telja stjórn-
völd vera á villigötum í skóla-
málum, ber þeim að segja það.

Sparnaður ræður för 
Yfir skólunum vofir stöðugt krafa 
um aukna hagræðingu. Gera má 
ráð fyrir að sparnaðurinn í skóla-
kerfinu nemi rúmlega tíu pró-
sentum síðustu ár. Á sama tíma 
hefur kostnaður við æðstu stjórn-
sýslu landsins hækkað um tutt-
ugu prósent, sem sýnir forgangs-
röðun stjórnmálamanna. En þótt 
kennarar leggi sig alla fram 
þá er óhjákvæmilegt að niður-
skurður til menntamála bitni 
á starfinu. Námshópar stækka 
og um leið versna starfsskilyrði 
nemenda og kennara. Kennslan 
verður einhæfari, námsmatsað-
ferðir sömuleiðis. Bein samskipti 
kennara og nemenda minnka sem 
bitnar sérstaklega á þeim sem 
standa  höllum fæti í sínu námi. 
Nemendur hafa takmarkað og 
fábreytt námsval. Þeim er hand-
stýrt í almennt bóknám því skól-
unum er gert erfitt fyrir að halda 
úti verk- og tækninámi. Ástæðan 
er kostnaður. Mun ódýrara er að 
setja sem flesta nemendur saman 
í skólastofur og kenna þeim bók-
legu fögin. Nemendur sem ekki 
fóta sig í bóknáminu hrökklast 
úr skóla. 

Stöndum vörð um menntakerfið
Ástandið í heilbrigðiskerfinu 
hefur verið áberandi í opin-
berri umræðu, sem og ástandið 
í löggæslunni og hjá Landhelgis-
gæslunni. Landsmönnum er nú 
ljóst að þar styttist í að neyðar-
ástand skapist. Minna hefur verið 
fjallað um stöðuna í skólakerfinu. 
Ástandið þar er síst betra. Það 
ætti að vera ráðamönnum jafnt 
sem almenningi mikið áhyggju-
efni. Krafa nútímans er að  þjóðin 
sé vel menntuð. Ungt fólk veit að 
það nær vart árangri í lífinu án 
góðrar menntunar. Krafan til 
þingmanna og sveitarstjórna-
manna er að þeir hugsi alvarlega 
um þetta. Að samræmi verði 
milli orða og athafna. 

Skólar eru ekki verksmiðjur

Samkvæmt skýrsl-
unni getur Reykja-

víkurflugvöllur einungis nýst 
sem varavöllur fyrir Keflavík 
í um 30% tilfella. Og þá sem 
einnar brautar völlur.

MENNTUN

Aðalheiður 
Steingrímsdóttir
formaður Félags 
framhaldsskóla-
kennara

Ólafur Loftsson
formaður Félags 
grunnskólakennara

Ólafur H. 
Sigurjónsson
formaður Félags 
stjórnenda 
í framhaldsskólum

Svanhildur María 
Ólafsdóttir
formaður Skóla-
stjórafélags Íslands

➜ Krafa nútímans er að 
þjóðin sé vel menntuð. 
Ungt fólk veit að það nær 
vart árangri í lífi nu án 
góðrar menntunar. Krafan 
til þingmanna og sveitar-
stjórnamanna er að þeir 
hugsi alvarlega um þetta. Að 
samræmi verði milli orða og 
athafna.

40%
KAST- OG  

RENNSLISSTANGIR 

FLUGUHJÓL 

VEIÐIHJÓL

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

RÝMINGARSALA VEIÐIVÖRUR50%
AFSLÁTTUR AF

ÖLLU  

FRÁ LOOP

Aðrar veiðivörur 
á afslætti

REYKJAVÍ

A

RR 

25%SPÚNAR OG FLUGURVÖÐLUJAKKARSMÁ VÖRUR
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Frá hruni hefur mikil 
umræða átt sér stað um 
það hvernig almanna-
fjármunum skuli varið, 
þ.e. forgangsröðun þeirra 
til verkefna sem ríkið 
hefur lagalega skyldu til 
að sinna. Mikilvægt er að 
forgangsröðun og ákvarð-
anir sem teknar eru leiði 
til athafna og finni sér 
stað í stefnum og áætl-
unum til nokkurra ára í 
senn. 

Markmiðið er að leiða 
almannafé til góðra 
verka með faglega unnum 
stefnum þar sem aðgerða-
áætlanir telja verkefni, 
skýrar tímaáætlanir, fjár-
mögnun o.fl. Í skýrslunni 
Samhent stjórnsýsla sem 
kom út í lok árs 2010 var 
bent á að hlutur stefnu-
mótunar og áætlana-
gerðar í stjórnsýslunni 
væri minni en hann ætti 
að vera, auk þess sem 
þekkingu á skipulagi 
og vinnulagi við stefnu-
mótun, áætlanagerð og verkefna-
stjórnun þyrfti að bæta innan 
Stjórnarráðsins.

Markvissari stefnumótun 
Fyrir rúmu ári birtu höfundar 
grein í þessu blaði undir yfir-
skriftinni Stefnumótun og áætl-
anagerð í opinberum rekstri. 
Þar var m.a. sagt frá greiningu á 
nokkrum helstu stefnum og áætl-
unum ríkisins, hvað vel var gert 
og hvar skórinn kreppti. Helstu 
niðurstöður voru þær að styrk-
leiki stjórnsýslunnar við stefnu-
mótun fælist í undirbúningi og 
setningu markmiða en veik-
leiki stjórnsýslunnar fælist í að 
stefnur og áætlanir væru sjaldn-
ast fjármagnaðar, framkvæmd 
ófullnægjandi og eftirfylgni og 
mat væri takmarkað.  Greiningin 
leiddi það í ljós að stefnur og 
áætlanir ríkisins segja til um 
hvað þær ætla að gera en gera 
ekki það sem þær segja.

Nú ári síðar hefur innan 
Stjórnar ráðsins átt sér stað vinna 
hóps sérfræðinga allra ráðuneyta 
að gerð sam hæfðrar handbókar 
í stefnumótun og áætlanagerð. 

Markmið hand bókarinnar 
er m.a. að samræma 
vinnulag og samhæfa 
orða- og hugtaka notkun 
til að auka þekkingu 
starfsfólks innan stjórn-
sýslunnar þegar kemur 
að gerð stefna og áætl-
ana. Handbókinni er 
ætlað að leiðbeina starfs-
fólki stjórnsýslunnar við 
opinbera stefnumótun og 
áætlanagerð, hvort heldur 
er frumvinnu eða endur-
skoðun á eldri stefnum. 
Sérstök áhersla er lögð á 
málefnasviðsstefnur en 
jafnframt er fjallað um 
almenn atriði og fleiri 
afurðir stefnumótunar. 

Til fyrirmyndar
Vinnu við gerð handbók-
arinnar er nú lokið og 
fyrsta útgáfan tilbúin til 
notkunar. Sú samvinna 
allra ráðuneyta sem var 
ástunduð við handbók-
argerðina var til fyrir-
myndar og er merki um 

aukna áherslu á samhæfingu 
vissra verkefna innan Stjórnar-
ráðsins. Á sama tíma hefur átt 
sér stað vinna við gerð frum-
varps um opinber fjármál sem 
leidd var af fjármála- og efna-
hagsráðuneytinu. Það frumvarp 
er þegar komið í kynningu á vef 
ráðuneytisins og verður væntan-
lega lagt fyrir Alþingi á komandi 
hausti. Í drögum frumvarpsins er 
kveðið mun skýrar á en áður um 
stefnumótun fyrir málefnasvið 
og málaflokka sem ráðherra skal 
setja fram til fimm ára. Í stefnum 
skal koma fram hvernig markmið 
þeirra verði tryggð, þ.m.t. þjón-
ustumarkmið, með tilliti til gæða, 
nýtingar fjármuna og tímasetn-
ingar. Handbókin um stefnumót-
un mun nýtast vel starfsmönnum 
Stjórnarráðsins við þá vinnu sem 
kveðið er á um í frumvarpinu.

Samhæfð stefnumótun
Ásamt handbókinni skilaði sér-
fræðingahópur ráðuneytanna af 
sér sjö tillögum um samhæfð-
ari stefnumótun og áætlanagerð. 
Efni tillagnanna sneri m.a. að því 
að starfrækt yrði stýrinet sér-

fræðinga innan Stjórnarráðsins 
sem hefði það hlutverk að hafa 
yfirsýn yfir stefnur og áætlanir 
hins opinbera, greina þær, sam-
hæfa vinnubrögð við gerð þeirra, 
stuðla að tengslum þeirra við 
fjárlög og veita ráðgjöf við inn-
leiðingu og framkvæmd. Ef til-
lögurnar ná fram að ganga mun 
stórt skref stigið í átt að sam-
hæfingu stefnumótunar og áætl-
anagerðar hins opinbera. Í fram-
tíðinni væri æskilegt að stefnur 
yrðu færri, jafnvel ein í hverju 
ráðuneyti, með nokkrum mark-
vissum áætlunum fyrir alla 
helstu málaflokka ráðuneytanna. 
Í þessum áætlunum væri síðan að 
finna verkefni og aðgerðir, með 
skilgreindum framkvæmda- og 
ábyrgðaraðilum, sérstaklega 
fjármagnaðar og samhæfðar að-
gerðum í öðrum áætlunum.

Þróast í rétta átt
Að mati höfunda hefur Stjórnar-
ráðið þróast í rétta átt er kemur 
að skipulagi og vinnulagi við 
stefnumótun og áætlanagerð. En 
það má enn gera betur. Það er 
gömul saga og ný að það tekur 
alltaf tíma fyrir stjórnkerfi að 
tileinka sér breytingar og nýjar 
leiðir. Fyrst þarf að nást sam-
staða um nauðsyn breytinganna 
og svo innleiða þær í átta ráðu-
neytum sem á margan hátt eru 
átta sjálfstæðar skipulags heildir. 
Aukin samhæfing í stefnu mótun 
og áætlanagerð mun skila bættri 
nýtingu fjármuna, faglegri 
og gagnsærri stjórnsýslu, en 
umfram allt einfaldara stjórn-
kerfi þar sem „lóðréttar“ skipu-
lagsheildir ná að vinna vel saman 
sem ein „lárétt“ heild. 

Íslenska stjórnkerfi ð – lárétt 
áskorun í lóðréttu kerfi Esjan er fjall, um það eru 

flestir sammála. Þó mætti 
með einbeittum vilja 
útskýra hana burt og kalla 
missýn, með því að telja 
mosann sér, kjarr, möl, og 
sprungur þar til ekkert 
stendur eftir.
Umræða um launamun 
kynja fær oft þennan blæ. 
Ævitekjur karla og kvenna 
eru misstór fjöll, sem þó 
tíðkast að útskýra burt og 
viðurkenna bara bunguna sem eftir 
stendur.

Nýútkomin kjarakönnun BHM 
sýnir skýrt að störf karla og kvenna 
eru misjafnt metin á Íslandi í dag. 
Ýmsar skýringar eru tíndar til, en 
þó mynda tölurnar útlínur á mjög 
svo raunverulegu fjalli. 

Þess má geta að lífeyrisgreiðslur í 
ellinni miðast ekki við málefnalega 
útskýrðan launamun, þær eru ein-
faldlega afurð af ævitekjum. Launa-
munurinn eltir okkur  þannig út 
ævina, hvort sem hann er út skýrður 
burt eður ei.

Gleymdist að senda karlinn heim?
Vinnumarkaðurinn var veröld karls-
ins og enn í dag er hugsað í karlkyni 
þegar rætt er um að „hreyfa hjól 
atvinnulífsins“. 

Konur hafa alltaf unnið, þótt 
þeirra iðja hafi ekki alltaf verið 
 kölluð vinna, nema þá með forskeyt-
inu „heima-“. Auðvitað hafa bæði 
kynin unnið alla tíð, þótt verðmat á 
störfunum sé ólíkt.

Í dag vinna íslenskar konur meira 
utan heimilis en kynsystur í  flestum 
samanburðarlöndum. Samfélagið 
er þó enn að laga sig að þeim veru-
leika. Konur fóru út að vinna en 
samfélagið gleymdi lengst af að 
senda mennina heim á móti. 

Fórnarlambinu kennt um
Strax og rætt er um launamun 
 dúkkar upp kunnugleg fullyrðing: 
konur eru bara ekki nógu dug legar 
að heimta laun. Getur endalaust 
verið rétt að kenna láglaunafólki 
um eigin stöðu? Þarf ekki sá sem 
kröfuna fær að breyta sínu viðmóti? 
Konur berjast sannarlega fyrir 
launahækkunum, það sem á vantar 
er að kröfunum sé mætt.

Einnig þarf að horfast í augu við 
að kjörin endurspegla verðmat sem 
ekki er alltaf viðkunnanlegt. Það er 
t.d. mjög skýrt að uppeldi, menn-
ingarstörf og heilbrigðisþjónusta 
eru metin lágt til fjár. Að steypa 

veg er mun verðmætari 
framkvæmd en að hjúkra 
barni, sé einungis horft á 
verðmiðann.

Rétt er að benda á að ef 
störf eru kerfisbundið van-

metin í kjarasamningum eykst 
þrýstingur á aukasporslur, falin 
laun. Slíkt hefur hingað til fremur 
ratað til karla en kvenna. Of lágir 
kauptaxtar geta þannig aukið launa-
mun kynja. 

Er þekking metravara?
Venjur á vinnumarkaði bera keim 
af verklegum störfum. Kaffihlé í 
kjarasamningum eiga rót sína þar 
fremur en í eðli þeirra starfa sem 
verið er að semja um í dag.

Hærri laun fyrir mannaforráð 
eru af svipuðum toga, aðskilnaður 
starfsmanns á plani frá verkstjór-
anum og laun eftir fjölda unninna 
stunda endurspegla líkamleg störf.

Háskólamenn vinna með höfð-
inu, við að beita þekkingu. Spyrja 
má hvort alltaf sé réttlætanlegt að 
sá sem er staðsettur í tilteknu húsi 
(með þar til gerðri stimpilklukku) í 
lengri tíma en næsti maður, fái af 
þeim sökum hærri laun. Hvað ef 
snilldarhugmyndir fæðast heima í 
sturtunni eða á rauðu ljósi í  bílnum? 
Er framleiðsla þekkingar sem 
kemur vinnustað til góða ókeypis ef 
henni er „landað fram hjá stimpil-
klukku“?

Á fræðimaður sem býr til vinnu-
skýrslur skýlaust rétt á hærri 
 launum en hinn sem bara vinnur 
við sitt fag og gerir það vel? Er yfir 
höfuð hægt að vera starfsmaður á 
plani ef söluvaran er þekking?

Við hljótum að mega fara að 
endur skoða þetta.

Dropinn holar stein
Rétt eins og tannburstun alla daga, 
allt árið, er besta forvörn gegn 
tannskemmdum er nauðsynlegt að 
halda á lofti jöfnum rétti drengja og 
stúlkna, karla og kvenna, alla daga, 
ársins hring. 

Við getum ekki slakað á þessum 
taumi, nema við séum bara sátt við 
að karlar komist á topp Esjunnar 
með launin sín en konurnar bara að 
Steini.

Að útskýra burt fjall
JAFNRÉTTI

Guðlaug 
Kristjánsdóttir
formaður BHM

➜ Að mati höfunda hefur 
Stjórnarráðið þróast í rétta 
átt er kemur að skipulagi og 
vinnulagi við stefnumótun 
og áætlanagerð. En það má 
enn gera betur. 

➜ Konur berjast 
sannarlega fyrir 
launahækkunum, það 
sem á vantar er að 
kröfunum sé mætt.

STJÓRNSÝSLA

Héðinn 
Unnsteinsson
stefnumótunar-
fræðingur í for-
sætisráðuneytinu

Pétur Berg 
Matthíasson
stjórnmála- og 
stjórnsýslufræð-
ingur í fj ármála- 
og efnahags-
ráðuneytinu



Matreiðslumaðurinn Úlfar Finn-
björnsson sér um sjónvarps-
þáttinn Eldað með Holta á ÍNN. 

Þar eldar hann ljúffenga rétti úr Holta-
kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar 
okkur uppskrift að heitreyktum kjúklinga-

bringum með sesamsósu og salati. Hægt 
er að fylgjast með Úlfari elda þessa girni-
legu máltíð í kvöld  klukkan 21.30 á sjón-
varpsstöðinni ÍNN.  Þættirnir verða svo 
endursýndir yfir helgina. Einnig er hægt 
að horfa á þá á heimasíðu ÍNN, inntv.is.

ELDAÐ MEÐ HOLTA 
HOLTA KYNNIR  Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann 
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN. Þar fáum við að fylgjast með 
honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

SPENNANDI RÉTTUR 
Heitreyktar kjúklinga-
bringur eru spennandi 
kostur, bæði heitar eða 
kaldar. 
MYND/GVA

FORRÉTTUR FYRIR 4
400 g kjúklingabringur, u.þ.b. 2-3 bringur
Salt og nýmalaður pipar
1½ dl reykspænir
Blandað salat

Kryddið bringurnar með salti og pipar. Setjið 
reykspæni í botninn á þar til gerðum heit-
reykingakassa. Leggið bringurnar á grindina í 
kassanum og leggið lokið ofan á. Kveikið undir kass-
anum. Látið vera góðan hita undir kassanum í 10 mín-
útur. Slökkvið þá undir og látið standa í 5 mínútur. Snúið þá 
bringunum við og kveikið undir aftur í 5-10 mínútur eða þar 
til kjarnhiti sýnir 70°C. Berið fram heitar, volgar eða kaldar 
með sesamsósunni, salati og góðu brauði.

SESAMSÓSA
1½ msk. dijon-sinnep

1½ msk. hunang
1 msk. edik
5 msk. þurrristuð 
sesamfræ

1 msk. sítrónusafi
Salt og nýmalaður 

pipar
1½ dl olía

Setjið allt í skál nema olíuna og 
pískið vel saman. Hellið þá olíunni 

í mjórri bunu í skálina og þeytið vel 
allan tímann.

HEITREYKTAR KJÚKLINGABRINGUR MEÐ SESAMSÓSU OG SALATI
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LUMMUANGAN
Gamli bærinn í Laufási og Kaffi 
Laufás bjóða gestum í bæinn í 
síðasta sinn fyrir vetrarlokun í 
dag. Markaðsstemning verður í 
Laufási og lummuveisla á kaffihúsinu.

Verslunin Belladonna

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Flottar yfirhafnir  
fyrir flottar konur 
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Draugaslóð er einn af 
fjölmörgum skemmti-
legum viðburðum Akur-

eyrarvöku sem stendur fram á 
sunnudag. Draugaslóðin fer fram 
í elsta hluta Akureyrarbæjar, inn-
bænum, og í samkomuhúsinu 
sem verður sveipað dulúð og 
drungalegheitum.

Haraldur Þór Egilsson, safn-
stjóri Minjasafns Akureyrar, 
er einn þeirra sem skipuleggja 
draugaganginn í ár.

„Þetta byrjaði sem lítil og 
sæt kvöldstund á Minjasafninu 
árið 2002 þar sem sagðar voru 
draugasögur. Áhuginn varð svo 
mikill að húsið rúmaði ekki þann 
fjölda sem vildi koma. Næstu 
ár var því farið í gönguferð um 
innbæinn sem lauk í leikhúsinu 
með draugasögum,“ upplýsir 
Haraldur. Þegar gestir göngunnar 
voru orðnir fimm hundruð var 
ljóst að breytinga var þörf. „Þá 
breyttum við þessu í Drauga-
slóð,“ segir Haraldur en slóðin 
byggist upp á innsetningum um 
innbæinn, auk þess sem íbúar 
hverfisins taka virkan þátt. „Öll 
ljósin eru slökkt, bæði götuljósin 
og ljósin í húsunum. Eina birtan 
verður frá kertum og kyndlum.“

Í ár hefst slóðin í Samkomu-
húsinu sem Leikfélag Akureyrar 
hefur breytt í draugahús. Þar 
munu gestir ferðast um rangala 
leikhússins, hitta ýmsar kynja-

verur og fá reimleikann beint 
í æð. Tilkomumikil gandreið á 
vegum hestamannafélagsins 
Léttis verður á flötinni neðan við 
húsið. Þá liggur leiðin í innbæinn 
sem verður sveipaður dulúðugu 
andrúmslofti. „Auk innsetninga 
víða um bæinn og skreytinga 
íbúanna verða draugar á gangi 
innan um aðra vegfarendur,“ 
segir Haraldur en slíkum draug-
um fer fjölgandi ár frá ári. „Í fyrra 
voru þeir rúmlega fimmtíu og á 
öllum aldri, allt frá sjö ára upp í 
sjötugt,“ segir Haraldur og lofar 
dulmagnaðri stemningu.

Draugaslóðin stendur frá 22.30 
til 23.30 í kvöld. Nánari upplýs-
ingar má finna á www.visitakur-
eyri.is. ■ solveig@365.is

GENGIÐ MEÐ 
DRAUGUM
AKUREYRARVAKA  Dulmögnuð stemning leggst 
yfir innbæinn og samkomuhúsið á Akureyri í kvöld 
þegar draugar ganga um myrkvuð stræti.

DULMAGNAÐ ANDRÚMSLOFT 
Draugalegir íbúar fara á kreik á Akureyri 
í kvöld.

SMÁDRAUGAR Draugarnir sem ganga um stræti innbæjarins eru á öllum aldri.
 MYND/HÖRÐUR GEIRSSON

Kínverjar hafa löngum verið þekktir 
fyrir langlífi og heilbrigða lifnaðar-
hætti,“ segir Dong Qing Guan, eig-

andi Heilsudrekans sem kennir rólega, 
kínverska leikfimi við allra hæfi.

Qing segir hugmyndafræði kínverskr-
ar leikfimi byggja á kínverskri heimspeki 
og kínverskum lækningum.

„Í þúsundir ára hafa Kínverjar þróað 
fullkomnar aðferðir til heilsueflingar. Að-
alsmerki kínverskrar leikfimi er jafnvægi 
á líkama og sál og við iðkum leikfimi í 
friði og ró.“

Í Heilsudrekanum bjóðast leikfimi-
tímar fyrir börn, unglinga og fullorðna. 

„Meðal rólegrar leikfimi eru tai chi, 
heilsu-qigong og hugræn teygjuleikfimi. 
Æfingarnar byggja á 5.000 ára gamalli 
tækni sem er enn stunduð í Kína og um 
gjörvallan heim til að stuðla að bættri 
heilsu og vellíðan,“ útskýrir Qing.

Í boði eru líka kraftmeiri tímar, eins og 
kung fu. 

„Kínversk leikfimi er sannreynd 
heilsubót og að baki henni liggja niður-
stöður margra rannsókna. Æfingarnar 
opna fyrir rásir um hjarta- og æðakerfi 
líkamans, lungu og lifur. Við vinnum í 
gegnum nálarstungupunkta sem gefa 
líkamanum skilaboð um að leiðrétta 
orkuflæði líkamans og veldur heilsubót 
við líkamlegum og andlegum kvillum,“ 
segir Qing.

Að sögn Qing er kínversk leikfimi upp-
byggjandi heilsurækt og laus við álags-
meiðsl.

„Æfingarnar mýkja líkamann, vinna 
með innri orku og gefa heilbrigt flæði 
sem vinnur á móti hvers kyns verkjum 
og sjúkdómum.“

Heilsudrekinn á í nánu samstarfi 
við íþróttafélagið Drekann og hefur frá 
fyrstu tíð fengið virta gestakennara frá 
Kína til kennslu hér á landi, ásamt því að 
fara utan með íslenskt keppnisfólk.

„Árangur Íslendinga í kínverskri leik-
fimi hefur vakið athygli út fyrir landstein-
ana. Herdís Ólína Hjörvarsdóttir fékk 
gullverðlaun í alþjóðlega Qigong-mótinu 
í New York og krakkarnir sem æfa kung 
fu hafa hlotið mörg gullverðlaun. Allt 
hefur þetta vakið forvitni og aðdáun á 
Íslandi og verið góð landkynning,“ segir 
Qing, sem er afar ánægð með árangurinn 
og þróun kínverskrar leikfimi hér á landi.

„Ég er ekki síst ánægð með aukna vel-
líðan þeirra sem stunda kínverska leik-
fimi í Heilsudrekanum. Það er mitt helsta 
takmark; jafnvægi á líkama og sál.“

Heilsudrekinn er í Skeifunni 3j. Sjá 
nánar á www.heilsudrekinn.is. Opið hús 
er frá klukkan 10 til 18 í dag og frá klukk-
an 10 til 16 á morgun, laugardag.

EKKERT DÝRMÆT-
ARA EN HEILSAN
HEILSUDREKINN KYNNIR  Orka, lækning, heimspeki og hugarró eru mark-
mið kínverskrar leikfimi. Í dag og á morgun er opið hús í Heilsudrekanum.

YFIRVEGUN Hér má 
sjá Dong Qing Guan í 
fararbroddi.

KÍNVERSK LEIKFIMI
Dong Qing Guan með 
hópi iðkenda kínverskrar 
leikfimi þar sem áhersla 
er lögð á jafnvægi lík-
ama og sálar.
MYNDIR/DANÍEL

Buxur á 6.900 kr.
Gallabuxur/stretch  
Einn litur: dökkblátt

 

Opið virka daga kl. 11–18. 

Opið laugardaga kl. 11–16.
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Laugavegi 178 (Bolholtsmegin)  |  Sími 555 1516

Kakíbuxur/stretch 
4 litir: svart, fjólublátt,  
dökkbrúnt, berjarautt 

Stærð 38 - 48.
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Lífrænn
maskari á 
góðu verði

kr.1800

fyrirbyggjandi fæðubótarefni
Innheldur: 60 Töflur með Riboflavin - Magnesíum Citrate
Magnesíum Oxide og Puracol Feverfew. 1-2 töflur á dag 

Hausverkur 
Ekki þjást

BEST OF
SUPPLEMENTS

AWARD 
WINNER

Mígreni.isMígreni.is

Save the Children á Íslandi
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FÖSTUDAGUR

Auður, Hrefna María 
og Kristín María
TÍSKUSTRAUM-
ARNIR Í HÁSKÓLA 
REYKJAVÍKUR 2

Katrín María Káradóttir

MITT FEGURÐARSKYN 
SOFNAR ALDREI

visir.is/lifi d

Ingrid Karis nýút-
skrifaður ljósmyndari
HREYFANLEGAR 
LJÓSMYNDIR 
VEKJA ATHYGLI 4

Bryndís Björg Einarsdóttir, 
eigandi Kastaníu
Á SPENNANDI 
HLUTI Í FATA-
SKÁPNUM 10
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HVERJIR
HVAR?

Umsjón blaðsins 
Marín Manda Magnúsdóttir 

marinmanda@frettabladid.is
Umsjón Lífsins á Vísir.is

Ellý Ármanns 
elly@365.is
Útgáfufélag 

365 miðlar ehf. 
Forsíðumynd 

Arnþór Birkisson
Auglýsingar 

Atli Bergmann 
atlib@365.is 

Hönnun
Silja Ástþórsdóttir 

siljaa@frettabladid.is 
Lífið 

Skaftahlíð 24, 
105 Reykjavík, 
sími 512 5000

www.visir.is/lifid

Förðun
  Helena Konráðsdóttir hjá Mac. 

Lífi ð
Hamingja, fólk og 

annað frábært

Eðalkokkurinn Hrefna Rósa Sætr-
an ákvað að veiða sjálf í matinn í 
þessari viku en hún er í sinni fyrstu 
laxveiðiferð ásamt Guðlaugi Frí-
mannssyni, sameiganda sínum frá 
Grillmarkaðnum, og öðrum kokkum.

Athafnamaðurinn Jón 
Gunnar Geirdal var í sig-
urliði Premier FC gegn KF 
Mjöðm í átta liða úrslitum 
Gulldeildarinnar á miðviku-

dag. Jón Gunnar og félagar 

höfðu 4-2 sigur en í liði 
andstæðinganna voru 
leikmenn á borð við DJ 
Margeir og Eggert 
Gíslason úr Maus, sem 

varði markið.
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SNYRTIBUDDAN 
RAUÐUR VARALITUR 
GETUR BJARGAÐ 
DEGINUM

É
g er alltaf með rauðan varalit í töskunni ef það 
dettur inn tilefni. Hann hentar líka vel ef maður 
er litlaus og í daufu skapi, þá hressist maður við. 
Ég er með Maybelline Red Passion,“ segir Sóley 
Kristjánsdóttir. „Svo er ég núna að nota Loréal 

Volume Million maskarann, þennan gyllta. Ég nota yfir-
leitt frekar mikinn maskara og vil frekar hafa augnhár-
in þykk þar sem þau eru ekki mjög löng. Litlu naglalökk-
in frá Loréal eru frábær en ég á örugglega fimmtán mis-
munandi liti. Þetta er frábær stærð því naglalökk verða 
leiðinleg með aldrinum og þessi haldast einstaklega 
lengi. Fínt að vera með í töskunni af því að nútímakonur 
hafa ekki mikinn tíma til að sitja og naglalakka sig.“

TÖFF TÍSKA Í HR
Lífi ð myndaði nemendur í Háskólanum í Reykjavík 
í vikunni. Eins og sjá má er háskólatískan áberandi 

smart á sama tíma og hún er einföld og þægileg.

Hrefna María 
Ómarsdóttir
viðskiptafræði

Kristin María 
Benjamínsdóttir 
viðskiptafræði 

Sigríður Elfa Elídóttir 
heilbrigðisverkfræði

Viktoría Sigurðardóttir 
fjármálaverkfræði

Sólrún Dögg 
Sigurðardóttir
heilbrigðisverkfræði

Auður Jónsdóttir 
viðskiptafræði 
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Jakki: Zara
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Peysa: 
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Buxur: 
Top shop
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H&M 

Skór:  Deres 
(keyptir fyrir 10 árum)
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ZZZarZarZarra aa 
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Jakki: 
Vila
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H&M
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H&MH&MH&MH&MMM

LegLeLLegL ginni gs:gs:gs:g
H&M&MMM

Buxur: 
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Peysa: 
Mangó
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H&MMMM

Jakki: 
Share

Skór: 
Focus

Taska: 
Lindex 

Toppur: 
H&M 
Toppur:
H&M 



skráðu þig núna

ný námskeið að hefjast

D A L E  C A R N E G I E  N Á M S K E I Ð

Komdu í hóp með þeim sem ná árangri. Þjálfun Dale Carnegie vísar þér leiðina til að 

njóta þín betur á meðal fólks, hafa góð áhrif á aðra og nýta hæfileika þína til fullnustu, 

hvort sem er í starfi eða einkalífi. Á hverjum degi heyrir þú af fólki sem skarar fram úr í 

athafnalífinu, stjórnsýslu, íþróttum, fjölmiðlum og á sviði menningar og lista. Þetta fólk 

er í hópi þeirra 20.000 Íslendinga sem hafa sótt þjálfun Dale Carnegie.

Ármúla 11, 108 Reykjavík  ı  Sími 555 7080  ı  www.dale.is

555 70 80
H R I N G D U  N Ú N A  EÐA  S K R Á Ð U  Þ I G  Á  

w w w.d a l e . i s

// Elísabet Margeirsdóttir, næringarfræðingur og hlaupari

Dale Carnegie færir manni í hendur verkfæri sem nýtast frá degi til 
dags í stóru sem smáu. Þau hjálpa til við að bæta samskipti við aðra, 
ná markmiðum sínum og ekki síst að njóta lífsins til fulls.

Námskeiðið hjálpaði mér að finna eldmóðinn og brjótast út 
úr þægindahringnum í leik og starfi. 

// Komdu í ókeypis kynningartíma 

Fullorðnir miðvikudaginn 4. sept. kl. 20:00
Ungt fólk 10–15 ára þriðjudaginn 3. sept. kl. 19:00
Ungt fólk 16–25 ára þriðjudaginn 3. sept. kl. 20:00

Sjáðu fleiri dagssetningar kynningartíma á dale.is

// Kynningartímar fyrir önnur námskeið

Kynningartími fyrir sölunámskeið 4. sept. kl. 8:30–9.30
Kynningartími fyrir stjórnendanámskeið 10. sept. kl. 8:30–9:30
Kynningartími fyrir þjálfun í kynningum 11. sept. kl. 8:30–9:30

Skráðu þig á dale.is/fyrirtaeki
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É
g er alltaf að mynda og 
læra eitthvað nýtt en 
ég útskrifaðist úr Ljós-
myndaskóla Sissu í febrú-
ar. Nú stefni ég á flutn-

ing til Kaliforníu því ég komst inn 
í BA-nám í Brooks Institute,“ segir 
Ingrid Karis ljósmyndari og bætir 
við að heimasíðan hennar  ingridk-
aris.com hafi vakið mikla lukku 
í inntökuferlinu. „Það er svolítið 
skemmtilegt en ég þurfti því ekki 
að senda inn möppu. Það er svo 
mikil samkeppni í ljósmyndun hér 
á landi en mig langar að fá meiri 
þekkingu og kannski jafnvel kenna 
síðar meir.“ Ingrid Karis er frá 
Eistlandi en hún flutti að heiman 
aðeins 16 ára og ferðaðist víða um 
heiminn. Ástina fann hún á Íslandi 
og segist hún vera nánast orðin Ís-
lendingur eftir 14 ára búsetu. Lífið 
á Eistlandi var ekki auðvelt þegar 

Ingrid var krakki því fátæktin var 
mikil. Hún segist hafa fundið fyrir 
því að hafa verið öðruvísi en marg-
ir aðrir og var strítt vegna klæða-
burðar. Það er því ekki að undra að 
hugmyndin að lokaverkefni hennar 
„The Gray Matter“ sé sprottin upp 
úr ævintýrum og einelti. „Grím-
urnar eru eineltistuddar og fólk 
sem gerir ekki annað en að öfunda, 
dæma og baknaga aðra. Fólk sem 
fær þig til þess að vantreysta sjálfri 
þér. Þessi innri gagnrýnisrödd 
tekur yfir og fær þig til að hugsa: 
Á ég að gefast upp eða á ég að bera 
höfuðið hátt og vera ég sjálf?“ Ljós-
myndirnar eru unnar með hreyf-
anlegri tækni og aðspurð segist 
Ingrid vera sú fyrsta sem gerir 
svona myndaseríu á Íslandi. Fram 
undan eru skemmtileg verkefni en 
Ingrid hefur fengið birtar nokkrar 
myndir á heimasíðu Vogue Italia.  

MYNDIR  
HREYFANLEGAR 
LJÓSMYNDIR HEILLA

 Lokaverkefni Ingridar Karis ljósmyndara, 
„The grey matter“, vekur athygli.   

Ingrid Karis ljósmyndari er nánst orðin íslensk eftir búsetuna hér á landi. 

Húðfl úr hafa sést 
oftar undanfarin ár 

en þau hafa verið 
geysilega vinsæl í öll-
um regnbogans litum 

og gerðum. Margir 
hafa látið sig dreyma 
um húðfl úr en varan-

leg líkamsskreyting 
hefur hrætt marga. 
Vefverslunin Tattly.

com kemur þá sterkt 
inn á markaðinn með 
skemmtilegu einnota 
húðfl úri fyrir alla fjöl-
skylduna. Hjá Tattly.

com er mikið úrval af 
myndum sem prent-

aðar eru með lífrænu 
bleki og teiknaðar af 
listamönnum sem fá 

sinn skerf af hverri 
sölu. 

HÚÐFLÚR MEÐ LÍFRÆNU BLEKI

Húðflúrið er af ýmsum stærðum og gerðum sem hægt er að nota um allan líkamann. 

Það er gaman að prófa sig áfram með einnota húðflúr. 

Glæsilegt úrval  
af sparifatnaði!

Vertu vinur okkar á Facebook





FRÉTTABLAÐIÐ Katrín María Káradóttir.  Ljúflingsverzlun. Fataskápurinn. Helgarmaturinn og Spjörunum úr. 

6 • LÍFIÐ 30. ÁGÚST 2013

K
atrín María bjó sín fyrstu 
fimm ár í Vík í Mýrdal en 
fluttist svo til miðborg-
ar Reykjavíkur. Tengsl-
in við náttúruna og sveit-

ina hafa ávallt verið sterk og seg-
ist hún hafa stungið af að heiman 
þegar hún var yngri svo hún gæti 
notið útiverunnar í friði. Frelsið 
hefur henni þótt mikilvægt bæði í 
sköpun sinni og lífi. Katrín María 
hefur ætíð valið út frá hjartanu 
og segist hafa uppgötvað tísku-
strauma þegar hún var gripin í út-
víðum gallabuxum á yngri árum á 
röngum tíma.    

Hvað vildir þú verða þegar 
þú varst yngri? „Ég var með alls 
konar drauma þegar ég var lítil 
um að verða loftfimleikakona, 
bóndi og orrustuflugmaður en það 
var ekki fyrr en eftir tvítugt að 
mig dreymdi um að verða fata-
hönnuður. Ég ætlaði alltaf að hafa 
gaman og vera frjáls. Um tvítugt 
var ég í Vélskólanum og ætl-
aði á sjó til að ná mér hratt í pen-
ing til að geta keyrt frá ströndu 
til strandar á mótorhjóli í Banda-
ríkjunum. Það setti auðvitað strik 
í reikninginn að ég varð ólétt 
að dóttur minni og þurfti því að 
breyta örlítið plönum mínum.“

Hvers vegna fórstu svo úr Vél-

skólanum í klæðskeranám og 
fatahönnun? „Ég var alltaf flink 
í höndunum og sem krakki var ég 
oft skömmuð fyrir að láta mömmu 
vinna fyrir mig handavinnuna, 
sem hún hafði ekki gert.

Ég var því hvött til þess að 
fara að læra klæðskurð í Iðnskól-
anum þar sem hæfileikar mínir 
lágu. Eins og svo mörgum öðrum 
þá fannst mér ekki neitt sérstak-
lega merkilegt að geta gert það 
sem mér fannst vera auðvelt og 
gaman.“ 

Katrín María hafði áhuga á að 
vinna við búningahönnun. Þegar 
langt var liðið á námið við Iðn-
skólann sótti hún um starfsnám 
hjá BBC í London en varð þó hissa 
þegar hún fékk jákvæð viðbrögð 
og var ráðin. Hún hafði á þessum 
tíma unnið meðal annars í skyrtu-
verksmiðju og hjá Þjóðleikhúsinu 
og var óhrædd við að fara út í heim 
til að upplifa nýja hluti.

Fann sig fyrir alvöru í París
Í framhaldi af starfsnáminu hjá 
BBC bauðst Katrínu Maríu mán-
aðarstyrkur til frönskunáms og 
starfsnám hjá Martine Sitbon 
í París. „Þegar til Parísar kom 
lauk leit minni að framtíðarnámi 
í bili því það var eins og ég hefði 
á einhvern hátt fundið skýring-
ar á sjálfri mér með því að hitta 
allt þetta framandi fólk sem þó 
var alveg eins og ég. Ég hóf því 
fljótlega nám í París í fatahönn-
un við Studio Berçot, sem var lík-
lega ein alversta hugmynd sem 
ég hafði fengið. Fatahönnun var 
ekki einu sinni alvöru fag á Ís-
landi og ég var einstæð móðir. Að 
auki hafði ég ekki neina trú á að 
ég hefði sérstaka hæfileika held-
ur vonaði ég bara að ég gæti orðið 
betri klæðskeri og komist í nánari 
snertingu við þá fegurð og faglegu 
snilld sem ég hafði fengið nasasjón 
af.“ Katrín María hóf starfsnám í 
hönnunarstúdíói Johns Galliano/
Dior að námi loknu og varð fljótt 
aðstoðarhönnuður þar sem hún 
gerði tilraunir með efni og snið. 
Þar segist hún hafa fengið gríðar-
lega reynslu sem hún býr enn að 
í dag.

NAFN 
Katrín María Káradóttir
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STARF
 Fagstjóri í Fatahönnun við LHÍ, 
yfirhönnður ELLU og fjallaleið-

sögumaður hjá Íslenskum 
fjallaleiðsögumönnum.

HJÚSKAPARSTAÐA 
Frátekin

BÖRN 
Sóley Rut Jóhannsdóttir

KATRÍN MARÍA  
ÉG TREYSTI SJÁLFRI MÉR BEST

Katrín María Káradóttir 
hefur alla tíð verið óhrædd 

við að setja sér mark-
mið í lífi nu og fylgja þeim 

eftir. Frá unga aldri var 
hún fl ink í höndunum og 

var skömmuð fyrir að láta 
móður sína vinna handa-
vinnuna fyrir sig. Í dag er 

Katrín María yfi rhönnuður 
Ellu og hefur nýverið tekið 

við starfi  fagstjóra hönn-
unar- og arkitektúrdeildar 

Listaháskóla Íslands. Lífi ð 
ræddi við hana um upp-

hafi ð á ferlinum, hönnun, 
tenginguna við náttúruna 

og nýja starfi ð. 

Sóley Rut dóttir 
Katrínar Maríu. 

Katrín María 
dáir útivist. 

Silja Magg tók 
„campaign“ 
myndina fyrir 
Ellu. 

Myndaalbúmið

Augnablikið sem breytti lífinu
„Ef mamma sagði að ég væri fín 
þá treysti ég því bara. Eitt sinn var 
ég svo úti að labba á Barónsstígn-
um og mætti stelpum sem horfðu 
upp eftir mér og sögðu háðslega; 
rosalega ertu í fínum buxum. Ég 
leit þá niður og sá að ég var í út-
víðum gallabuxum en þeirra voru 
þröngar niður. Þá uppgötvaði ég að 
mamma gat ekki hjálpað mér leng-
ur og ég þurfti að vera meira með-
vituð um klæðaburð minn, því það 
skiptir máli. Síðan þá treysti ég 
engum. Það var augnablikið sem 
breytti lífi mínu. Ég var kannski 
ekki endilega að fylgja tískunni 
sem unglingur en ég treysti engum 
nema sjálfri mér.“ 

Hvernig skynjar maður tískuna, 
hvað er „in“ og hvað er ekki? 
„Þetta er bara í eðli fólks og ég 
hef þróað mitt fegurðarskyn með 
tímanum og það sofnar aldrei. 
Ég hanna aldrei neitt nema vinna 
mikla rannsóknarvinnu á undan. 
Ég er með einhverja hugmynd en 
það er heilmikil vinna á bak við 
einn bol. Annars verður þetta ekki 
sannfærandi. Kannski er ég að 
gera mér stundum erfitt fyrir en 
ég er að vonast til að kúnninn finni 
muninn á gæðunum.“

Þú ert nú nýráðin sem fag stjóri 
hönnunar- og arkitektúrdeildar 
Listaháskóla Íslands. Hvern-
ig kom það til? „Það bar nú frek-
ar brátt að þrátt fyrir að ég hafi 
kennt við skólann í ellefu ár. Staða 

fag stjóra losnaði óvænt svo mér 
bauðst staðan. Ég ákvað að taka 
þeirri áskorun, enda er ég sá kenn-
ari sem hefur kennt mest undan-
farin ár. Ég kom fyrst inn sem 
klæðskeri og það er mitt sérsvið að 
vera með í öllum mátunum svo ég 
geti hjálpað nemendum að búa til 
flíkina sem er á teikningunni. Það 
er langskemmtilegast ásamt rann-
sóknarvinnunni.“ 

Hvernig er aðsóknin í hönnun-
arnám í dag? „Aðsókn í hönnun-
arnám á heimsvísu er gott og hafa 
hönnuðir haslað sér völl hraðar 
og á fleiri sviðum en flesta óraði 
fyrir þegar skólinn var stofnað-
ur. Ekki eru margir sem gera sér 
grein fyrir að hönnunar- og arki-
tektúrdeildin er langstærsta deild 
skólans og telur um 40% allra nem-
enda við LHÍ í dag. Deildin á stór-
an hlut í þeirri staðreynd að skap-
andi greinar halda áfram að auka 
hlut sinn í þjóðarframleiðslunni. 
Ég væri hins vegar alltaf til í að sjá 
fleiri umsækjendur.“ 

Hvernig finnst þér íslenskir 
hönnuðir standa sig? „Mjög marg-
ir íslenskir hönnuðir standa sig vel 
í að hanna en mættu vera duglegri 
að ná sér í góða reynslu, trausta 
viðskiptafélaga og fjármagn. Ég 
hvet alla til að taka þessa hlið mála 
alvarlega, ná sér markvisst í frek-
ari upplýsingar með því að byrja 
að starfa fyrir aðra og skapa sér 
sérstöðu í framhaldi af því. Mér 
finnst ég eiga svo mikið í mörgum 

af þessum hönnuðum og þykir svo 
vænt um þá. Það er dýrt að gera 
mistök með sína eigin peninga og 
það gera allir mistök. Það er erf-
itt að vera einyrki og sjá um alla 
fjármála- og framleiðsludeildina. 
Margir hönnuðir þurfa að vinna 
þrotlaust í jafnvel tíu ár áður en 
þeir slá í gegn og flestir hafa haft 
samstarfsfélaga.“ 

Hverjir eru þínir uppáhalds-
hönnuðir og af hverju? „Það eru 
svo margir góðir hönnuðir til í 
heiminum og það er útilokað að 
ég geti nefnt einn sem er og verð-
ur að eilífu í uppáhaldi. Í dag 
eru það Dries van Noten og Ann 
Demeulemeester en í gegnum tíð-
ina hef ég dáðst að Chanel og 
Cristobal Balenciaga.”

Hannar fyrir ELLU
„Ég er eini starfandi fatahönn-
uður ELLU þótt ég hafi verið 
með aðstoðarhönnuði öðru hvoru. 
Hins vegar sér grafískur hönn-
uður um þá hlið mála og einnig 
höfum við notið aðstoðar iðnhönn-
uðar. Öll vinnum við svo saman 
með Elínrós, eiganda og listrænum 
stjórnanda fyrirtækisins, að fyrstu 
hugmyndum og þróum eitthvað 
áfram út frá heildinni.“ 

Hvernig byrjaði samstarf ykkar 
Elínrósar? „Sameiginleg vinkona 
okkar kynnti okkur og sagði að 
Elínrós hefði áhuga á að stofna 
fyrirtæki. Þetta var ekki í fyrsta 
skipti sem einhver vildi stofna 
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Kynningarblað 
Heilsurækt, húsráð, 
útiæfingar, fæðubótarefni, 
laktósafrí léttmjólk, 
sveppatínsla og sjósund. 

Andrúmsloft Baðhússins einkennist af 
hlýju og afslöppuðu umhverfi og við 
flytjum hlýleikann fyrst með okkur í 

Smáralind,“ segir Nana Þorgeirsdóttir, yfir-
þjálfari og rekstrarstjóri Baðhússins.

Hún segir sérstaka orku verða til í húsi þar 
sem bara eru konur og að sú góða orka valdi 
keðjuverkun á milli kvenna sem æfa í Bað-
húsinu. 

„Undanfarin misseri hefur orðið mikil 
aukning í hugleiðslu og jóga, með mýkri 
líkamsrækt og andlegri vakningu. Þann-
ig fórum við úr tveimur jógatímum yfir í 
tólf fyrir nokkrum misserum og erum enn 
að bæta við fjölbreyttum og skemmtileg-
um jógatímum þar sem allir finna tíma við 
hæfi.“

Meðal nýjunga í Baðhúsinu er einkaþjálf-
un í jóga og ný heilsuátaksnámskeið í sam-
vinnu við Elísabetu Reynisdóttur, næring-
arþerapista og meistaranema í næringar-
fræði. Áfram verður boðið upp á detox-jóga, 
pilates og hugleiðslunámskeið sem njóta 
mikilla vinsælda. 

„Konur eru nú meðvitaðri um að ef þær 
ætla að gera heilsurækt að lífsstíl og stunda 
líkamsrækt um ókomna tíð þurfi þær að 
tengja hana betur andlegri líðan og huga að 
streitulosun. Þess vegna hafa jóga- og hug-
leiðslutímar slegið í gegn; konur finna hvað 
þeim líður vel af því að hugsa inn á við og 
upplifun af ræktinni verður notaleg og góð.“ 

Nana segir árangur í líkamsvexti fram-
úrskarandi við jógaiðkun. „Þótt æfingar 
séu mýkri og hægari eykst styrkur og þol ef 
ástundun er jöfn og þétt. Það þarf því ekki 
að vera með blóðbragð í munni og standa 
á öndinni við líkamsrækt eins og gamla 
mýtan sagði til um. Nú er tilhlökkunarefni 
og ánægjulegt að hlúa að líkama og sál.“

Baðhúsið í Smáralind
Konur sem ganga í KK-klúbb Baðhússins hafa 
aðgang að öllum tímum á stundaskrá, nýjum 

og fullkomnum technogym-líkamsræktarsal 
og þurfa ekki að borga aukalega fyrir einstök 
námskeið.

„Stundaskrá Baðhússins er byggð á blöndu 
námskeiða og opinna tíma og konum þykir 
gott að geta valið úr eftir hentugleik. Í boði 
eru einnig kraftmeiri tímar út frá Les Mills-
kerfinu og samanstanda af lyftingum, pöll-
um, combat-bardagalist og þolfimi. Við 
erum einnig með sívinsæl átaksnámskeið 
fyrir konur sem eru að byrja í líkamsrækt eftir 
langt hlé, eru orðnar of þungar, kannski með 
vandamál í stoðkerfi og veikari bakgrunn. 
Með þeim förum við hægt af stað og forðumst 
hopp, hlaup og læti,“ útskýrir Nana.

Hún segir lykilinn að velgengni Baðhússins 
felast meðal annars í traustum kennurum sem 
kennt hafa lengi og eru boðnir og búnir að að-
stoða viðskiptavini og hjálpa nýliðum af stað.

„Við hlökkum til að taka á móti nýjum og 
föstum viðskiptavinum þegar við flytjum yfir 
í nýtt og glæsilegt Baðhús í Smáralind í des-
ember. Það verða mikil umskipti frá því að 
starfa inni á gamla skemmtistaðnum Þórs-
café í hálfgerðum bútasaum sem hefur verið 
púslað upp reglulega yfir í nýtt Baðhús, sem 
er sérhannað fyrir starfsemina í nýja norð-
urturni Smáralindar. Þar munum við áfram 
byggja á okkar góða grunni en einnig bjóða 
upp á spennandi nýjungar og vitaskuld verð-
ur Baðhúsið enn þá kvennastöð.“

Þess má geta að þær sem ganga í KK-klúbb-
inn í haust halda áfram á sama gamla verð-
inu í Smáralind. Það borgar sig því að ganga í 
klúbbinn strax í haust.

Eva Mendes í toppformi
Í Baðhúsinu æfa konur á öllum aldri og úr 
öllum þjóðfélagshópum. Í sumar hefur leik-
konan og þokkagyðjan Eva Mendes verið 
þar í stífri einkastyrktarþjálfun hjá Nönu og 
einkaþjálfun í jóga hjá Evu Rún jógakennara. 

„Evu var bent á að æfa í Baðhúsinu af 
ánægðum viðskiptavini Baðhússins. Hún 
kemur hingað oft og líður afskaplega vel eins 
og öðrum konum í rólegu umhverfi Baðhúss-
ins. Eva er yndisleg eins og allar konur sem 
ég þjálfa og við vorum meira að segja til-
búnar til að gera undantekningu og hleypa 
unnusta hennar inn þótt þetta sé kvenna-
staður,“ segir Nana hláturmild og vísar til 
leikarans Ryans Gosling.

„Í Baðhúsinu fá allir að vera í friði og 
engin sem abbast upp á Evu. Reyndar sagði 
ein við mig í gríni: „Láttu mig vita hvenær 
Eva er hjá þér næst; þá ætla ég að fara að leita 
að honum!“ Við Eva spjöllum um daginn og 
veginn eins og gengur og hún er tilgerðar-
laus og ekkert uppstríluð. Það fer ekki á milli 
mála að hún er glæsileg og í toppformi, enda 
meðvituð um mikilvægi þess að hugsa vel 
um sig.“ 

Dekur og vellíðan í Baðhúsinu
Það eru spennandi tímar fram undan í Baðhúsinu. Í desember flytur þessi rómaða kvennarækt í ný og glæsileg húsakynni í 
Smáralind þar sem hlýleiki og notaleg aðstaða verða í fyrirrúmi. Í haust verður rík áhersla á rækt við líkama og sál, við allra hæfi.

Nana Þorgeirsdóttir.

Baðhúsið er hlýlegt, fagurt og notalegt athvarf kvenna sem vilja rækta líkama og sál í rólegu andrúmslofti. Eigandi 
þess er alheimsfegurðardrottningin Linda Pétursdóttir.

www. b a d h u s i d . i sStakur mánuður, óbundinn 13.900 kr.Sjá nánar www.badhusid.is/kk

Komdu strax í KK klúbbinn og haltu gamla verðinu 
í nýju Baðhúsi í Smáralind.KK-Skólaáskrift 5.990 pr. mánuð.

KK-Grunnáskrift 7.190 pr. mánuð.
KK-Eðaláskrift 8.890 pr. mánuð.



KYNNING − AUGLÝSINGHeilsa FÖSTUDAGUR  30. ÁGÚST 20132

Halldór R. Magnússon, eigandi 
HM-flutninga ehf., vinnur við 
alhliða vörudreifingu og f lutn-
ingsþjónustu og keyrir bíl stóran 
hluta vinnudagsins. Tíðar ferðir á 
klósettið, næturbrölt og slappari 
þvagbuna gerðu honum lífið leitt 
þar til hann prófaði ProStaminus, 
náttúrulegt bætiefni sem er sér-
staklega hannað fyrir karlmenn 
með vandamál tengd þvagbunu 
og stækkuðum blöðruhálskirtli.

Þvagbunan var orðin slöpp 
„Þvagbunan var farin að slappast 
og ég þurfti oft að pissa á næturn-
ar. Á daginn var orðið afar þreyt-
andi að þurfa sífellt að fara á kló-
settið og svo þegar maður loksins 
komst á klósettið þá kom lítið sem 
ekkert!“ segir Halldór, eða Dóri 
eins og hann er jafnan kallaður. 
Hann bætir við að margir karl-
menn sem vinna við akstur kann-
ist við það vandamál að komast 
ekki alltaf á klósettið þegar kall-
ið kemur og vinna þar að auki oft 
óreglulegan vinnutíma og þetta 
tvennt saman kalli á vandamál við 
þvaglát. „Ég var allavega orðinn 
það þreyttur á þessu að mér fannst 
ég verða að leita leiða til að bæta 
ástandið. Ég datt þá niður á ProS-
taminus sem ég hef tekið í um það 
bil hálft ár með frábærum árangri,“ 
segir Dóri en ProStaminus er nátt-
úrulegt efni og megininnhaldsefn-
in eru hörfræjaþykkni, graskers-
fræjaþykkni, granateplaþykkni, 
sink, selen, D- og E-vítamín. „Ég 
tek eina töflu á morgnana og aðra 
á kvöldin og finn að ég þarf sjaldn-
ar að pissa á næturnar. Bunan er 

orðin miklu betri og klósettferð-
irnar á daginn eru færri og áhrifa-
ríkari og minna um „false alarm“,“ 
segir Dóri kíminn og léttur í lundu.

Nýtur hjólaferðanna betur
Dóri hefur stundað enduro-
sport, sem er líkt mótorkrossi, og 
áður fyrr trufluðu verkir hann og 
að þurfa sífellt að fara að pissa í 
miðjum klíðum. „Þetta hefur batn-
að til muna og gerir mér kleift að 
njóta frítímans mun betur, enda 

veit ég fátt betra en að fá útrás á 
hjólinu mínu. Það var auðvitað 
óþolandi að fá þau skilaboð frá lík-
amanum að maður þyrfti að pissa 
og svo kom ekkert!“ segir Dóri. „Ég 
get með heilum hug mælt með því 
við karlmenn að þeir prófi Pro-
Staminus, enda er það einfalt í 
notkun og fæst í f lestum heilsu-
búðum og apótekum og þar með 
er engin afsökun að næla sér ekki í 
glas. Ég held meira að segja að það 
sé 20% afsláttur í Apótekinu til 30. 

Tíð þvaglát trufluðu vinnuna, 
svefninn og áhugamálin
ProStaminus hefur gagnast Halldóri R. Magnússyni mjög vel. Hann þarf 
sjaldnar að pissa á næturnar og bunan er orðin betri.

HEILSUSKÓLI TANYU
Heilsuskóli Tanyu er persónulegur heilsuræktarskóli í notalegu og afs-
löppuðu umhverfi. Skólinn var opnaður í ágúst að Furugrund 3, Kópavogi. 
Morgun-, hádegis-, kvöld- og helgartímar eru í boði svo sem kvennaleik-
fimi, Pilates, Zumba Fitness, Zumba Sentao (nýjung – Zumba með stólum), 
Zumba Kids (fyrir börn á aldrinum 8 til 12 ára) og Zumba® Kids Jr. (fyrir 
börn á aldrinum 5 til 7 ára).
Heilsuskóli TANYU er vel staðsettur í hverfinu, næstum því í Fossvogsdal, 
við hliðina á Snælandsskóla og hentar fólki sem vill æfa á heimilislegum 
stað í litlum, lokuðum hópum. 
Fjögurra vikna námskeið hefjast 9. september. Tanya Dimitrova hefur 
starfað í meira en tvo áratugi sem heilsuræktar- og danskennari á Íslandi.

Halldór Rúnar Magnússon, eigandi HM 
flutninga (hmflutningar@hmflutningar.is), 

er ánægður með Pro-Staminus.

Yfir 70% ProStaminus notenda finna fyrir 
jákvæðum breytingum strax fyrsta mánuðinn. 
Hagkvæmast er að kaupa stórt glas sem dugar í 
þrjá mánuði því þá eiga áhrifin klárlega að vera 
komin í ljós. Dagskammtur tvær töflur á dag 
t.d. með kvöldmáltíð. Útsölustaðir: Flest apótek, 
heilsubúðir, Hagkaup og Fjarðarkaup. Nánari 
upplýsingar á www.gengurvel.is. 

Þarftu oft að pissa á nóttunni? 
Er bunan orðin slöpp?

Í sumar hefur hópur sprækra 
kvenna hist reglulega á Klam-
bratúni og stundað þar hlaup 

og æfingar. Hópurinn saman-
stendur að mestu leyti af konum 
sem búa nálægt Klambratúni en 
eftir því sem leið á sumarið bætt-
ust vinkonur þeirra í hann. Leik-
konan Tinna Lind Gunnarsdóttir 
er upphafskona hópsins, sem kall-
ar sig Saga Class eftir þjálfaranum, 
Sögu Garðarsdóttur leikkonu. „Ég 
var búin að ganga með þessa hug-
mynd lengi. Sjálf er ég ein af þeim 
sem eru alltaf að styrkja einhverjar 
líkamsræktarstöðvar en nýta sér 
aðstöðuna takmarkað. Mér finnst 
alltaf svo mikið vesen að koma 
mér á staðinn. Svo er ég voða dug-
leg að svíkja sjálfa mig um að fara 
út að hlaupa. Mér fannst tilval-
ið að skuldbinda mig til að hitta 
einhvern svo ég myndi nú drífa 
mig út.“ Tinna sendi því skila-
boð gegnum Facebook á nokkrar 
konur sem hún þekkti og bjuggu 
nálægt Klambratúni. Svörunin var 
mjög góð og hópurinn hefur vaxið 
jafnt og þétt í sumar. 

Tinna segist alltaf hafa verið 
með vinkonu sína, Sögu Garð-
arsdóttur, í huga til að þjálfa hóp-
inn enda sé hún allt í senn: töffari, 

snillingur, skemmtileg og mikil 
keppnismanneskja. „Við höfum 
yfirleitt hist tvisvar í viku og þjálf-
unin byggir á svipuðum æfingum 
og í víkingaþreki eða boot camp. 
Við erum af öllum stærðum og 
gerðum og í misgóðu formi en 

þetta fyrirkomulag hentar öllum. 
Það gera bara allir eins mikið og 
þeir geta. Ef Saga kemst ekki á 
æfingu tekur einhver önnur að 
sér að stýra æfingunni og þá yfir-
leitt eftir forskrift Sögu.“

Mætingin er misgóð eftir 

dögum en um 30 konur eru í 
hópnum í dag. „Sjálf reyni ég að 
mæta sem oftast en hef reynd-
ar lítið getað mætt undanfarið 
þar sem ég er á fullu að stjórna 
Reykjavík Dance Festival sem 
haldin er þessa dagana. Síðan 

fjölgum við stundum æfingum, 
til dæmis ef veður er gott eða ef 
einhverjar vilja taka lengri hlaup.“

Hópurinn ætlar að halda áfram 
í vetur og segir Tinna snjó og 
kulda ekki stoppa þær. „Við höld-
um áfram óháð veðri og vindum 
og látum þetta rúlla áfram. Ef það 
snjóar mikið þá bara búum við til 
snjókarl.“

Þrátt fyrir að konurnar þekkist 
ekki allar innbyrðis hefur stemn-
ingin verið mjög góð í sumar að 
sögn Tinnu. „Það gerist einhvern 
veginn bara sjálfkrafa þegar allir 
eru hressir. Við höfum svo sem 
ekki gert neitt sérstakt til þess að 
hrista okkur saman. En við gerum 
samt voða mikið af því að hrista 
okkur!“

Á Saga Class um Klambratúnið
Almenningsgarðar borgarinnar eru margir notaðir undir líkamsrækt yfir sumartímann. Á Klambratúni hittist hópur hressra 
kvenna tvisvar í viku og stundar hlaup og æfingar. Hópurinn samanstendur af konum úr hverfinu og vinkonum þeirra.

„Við erum af öllum stærðum og gerðum 
og í misgóðu formi en þetta fyrirkomulag 
hentar öllum,“ segir Tinna Lind Gunnars-
dóttir leikkona. MYND/ARNÞÓR

Sex fulltrúar Saga Class að lokinni fyrstu æfingu sumarsins á Klambratúni. MYND/ÚR EINKASAFNI



Ég æfi þríþraut með áherslu á hjólreiðar. 
Æfingarnar eru mjög fjölbreyttar að lengd og 
gæðum en lengstu æfingarnar eru 6 tímar. 

Ég prófaði  Nutrilenk Gold fyrir rúmlega ári 
og fannst það hjálpa mér mikið.  Ýmsar  
rannsóknir í ritrýndum alþjóðlegum timaritum 
hafa sýnt fram á jákvæða  virkni innihalds-
efna sem eru í Nutrilenk án þess að þau séu 
skráð sem lyf. 

Ég prófaði að hætta að taka inn Nutrilenk 
nokkrum mánuðum síðar  en byrjaði aftur 
og hef tekið Nutrilenk núna í rúmlega hálft 
ár og ætla að  halda því áfram enda hafa 
æfingar og keppnir gengið mjög vel.

Nutrilenk er fáanlegt í flestum apótekum, 
heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaðanna

Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is
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- hollráð við liðkvillum. Náttúruleg bætiefni fyrir liðina

Nutrilenk Gold gerir gæfumuninn

Hákon Hrafn Sigurðsson

Hvað getur Nutrilenk
gert fyrir þig?

Heilbrigður liður

Við mikið álag og eftir því sem árin færast yfir getur 
brjóskvefurinn rýrnað sem veldur því að liðirnir slitna. 
Mjög margir finna fyrir óþægindum og verkjum 
þegar liðfletirnir núast saman, sérstaklega í liðamó-
tum í mjöðmum , hrygg og hnjám. Þess vegna er til 
mikils að vinna að styrkja liðbrjóskið á náttúrulegan 
hátt.

Náttúrulegt byggingarefni fyrir 
liðbrjóskið og beinin
Nutrilenk Gold er frábært byggingarefni fyrir brjóskvef 
og getur minnkað liðverki, brak í liðum og stirðleika. 
Inniheldur  brjósk úr fiski- og hákarlabeinum sem er 
öflugt byggingarefni fyrir bein og brjósk enda ríkt af 
kondritíni, kondritín súlfati, kollageni og kalki. 
Hentugt fyrir þá sem þjást af minnkuðu liðbrjóski 
og slitnum liðum

NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgum.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.

Prófið sjálf - upplifið breytinguna!

Liður með slitnum
brjóskvef

Hákon Hrafn er 39 ára fjölskyldumaður, 
Íslandsmeistari í þríþraut síðustu þrjú ár, 

þríþrautarmaður ársins og Íslandsmeistari 
í tímakeppnihjólreiðum.
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Fyrst þegar ég fór fannst mér 
eins og það kristallaðist í mér 
blóðið. Ég varð skíthrædd-

ur,“ segir Sveinn Ólafur Gunnars-
son leikari þegar hann er spurð-
ur út í heilsuræktina. Kuldasjokk-
ið varð þó ekki til að fæla hann frá 
sjósundinu heldur þvert á móti.

„Nú er svo komið að kulda-
höggið í byrjun er mitt uppáhald. 
Þetta er svo kröftug stund,“ segir 
Sveinn, sem hefur farið tvisvar til 
þrisvar í viku í sjóinn í bráðum tvö 
og hálft ár. Hann fer þó ekki einn 
heldur syndir ásamt vini sínum, 
Hilmari Guðjónssyni leikara. Þeir 
nota tímann í sjónum til að ræða 
málin.

„Þetta er alveg dásamlegt. 
Sundið hefur einhvers konar heil-
andi áhrif á okkur og við getum 
talað saman um listina og fótbolt-
ann. Ég myndi kalla þetta „instant 
hugleiðslu“. Maður skilur allt eftir 
í landi þegar vaðið er út í og það er 
einmitt kuldasjokkið sem hreins-
ar burt allar áhyggjur heimsins. 
Eftir það er hugurinn hreinn og 
skýr. Við erum misjafnlega lengi 
í sjónum, það fer eftir árstíðum. 
Sjósundið er áhugaverðara á vet-
urna, þá eru áhrifin sterkari,“ segir 
Sveinn en ítrekar þó að hann fari 
ekki einn í sjóinn.

„Ef ég er alveg sjúkur að kom-

ast út í bið ég einhvern að standa 
í fjörunni og horfa á eftir mér, þá 
bara til að veifa mér í kveðjuskyni, 
ef ég skyldi fá krampa. Pabbi gerir 
það stundum fyrir mig,“ segir hann 
kankvís. 

„Yfirleitt förum við Himmi tveir 
en þó höfum við synt með Sjósund-
félaginu. Jóhann Pétur Harðarson 
leikari hefur líka slegist í hópinn. 
Hann hafði séð okkur striplast inn 
og út úr Neslauginni, þegar við 
vorum að fara í sjóinn við Gróttu, 
og vildi vera með,“  segir Sveinn 
og telur sjósundið hjálpa til við 

leikarastarfið. Það vindi ofan af 
stressinu. Hann stendur einmitt 
í ströngu þessa dagana en hann 
leikur í verkinu Eiðurinn og Eitt-
hvað eftir Guðberg Bergsson, sem 
leikhópurinn GRAL sýnir í Tjarn-
arbíói. Hefur hann kannski þurft 
að henda sér oftar í sjóinn þess 
vegna?

„Nei, alls ekki,“ segir hann 
hlæjandi. „Æfingarnar hafa geng-
ið mjög vel. Þetta er reyndar 
skemmtileg sýning fyrir leikara að 
sýna. Hún er svo lifandi og öðru-
vísi.“ - rat

Skíthræddur þegar höggið kom
Sveinn Ólafur Gunnarsson leikari hendir sér í sjóinn þegar hann þarf að hreinsa hugann. Kuldahöggið sem heltekur hann fyrstu 
sekúndurnar er það sem dregur hann aftur og aftur ofan í ískaldan sjóinn, sérstaklega á veturna.

Sveinn Ólafur Gunnarsson leikari segir kuldahöggið sem heltekur líkamann fyrstu 
sekúndurnar það besta við sjósundið. Ekkert sé betra til að hreinsa hugann.
 MYND/DANÍEL

„Þetta er alveg 
dásamlegt.“ 

Sveinn segir áhrif 
sjósundsins sterkari 

á veturna. 

Í laktósafrírri mjólk er búið að fjarlægja laktósann úr mjólk-
inni en laktósi er mjólkursykur sem er í mjólkinni frá 
náttúrunnar hendi. 

Hvað er laktósaóþol?
Laktósaóþol hefur verið nokkuð í umræðunni en hjá fólki 
með laktósaóþol er minnkuð virkni eða skortur á ákveðnu 
ensími sem nefnist laktasi. Það sér um niðurbrot mjólkur-
sykursins í líkamanum. Neysla á vörum með laktósa getur 
því valdið fólki með laktósaóþol kviðverkjum og öðrum 
óþægindum. Hafa ber þó í huga að laktósaóþol eða mjólkur-
sykursóþol er gjörólíkt mjólkurofnæmi, sem er ofnæmi fyrir 
mjólkurpróteinum.  

Laktósafrí mjólk hentar fólki með mjólkursykursóþol en 
hún inniheldur jafnframt mun minna kolvetni en önnur 
mjólk. Laktósafrí léttmjólk er einnig D-vítamínbætt. Það 
vítamín er af skornum skammti í mat og sérstaklega mikil-
vægt fyrir íbúa á norðlægum slóðum sem lítið sjá af sólinni á 
vetrarmánuðum. 

Góð út í kaffið
Laktósafrí léttmjólk hentar vel, hvort sem það er út á morgun-
kornið eða til drykkjar með brauði og kökum eða bara hverju 
sem er. Hún er líka góð út í kaffið og þeytist vel svo að hún 
hentar vel í kaffidrykki á borð við kaffi latte og macchiato. 

Fleiri nýjungar væntanlegar
Nýja laktósafría léttmjólkin hefur mælst vel fyrir meðal neyt-
enda og í ljós hefur komið talsverð eftirspurn eftir fleiri lakt-
ósafríum mjólkurvörum. Nú í haust verður kynnt á mark-
aði önnur laktósafrí nýjung sem er laktósafrí súrmjólk. Fleiri 
nýjungar munu svo líta dagsins ljós á næstu mánuðum.   

Neysla brokkolís getur haft góð áhrif á fólk sem þjáist af slitgigt, 
eftir því sem vísindamenn við breskan háskóla halda fram.

Í frétt á vef BBC segir að vísindamenn við háskólann í East 
Anglia í Bretlandi hafi komist að því innan veggja tilraunastofu 
að efnasambönd í brokkolíi hindri myndun skaðlegra ensíma sem 
eyðileggja brjósk.

Nú er ætlunin að prófa kenninguna á fólki en tuttugu sjúk-
lingar sem bíða uppskurðar á hné vegna gigtar munu fá daglegan 
skammt af sérræktuðu brokkolíi. Sjúklingarnir munu vera á fæð-
inu í tvær vikur áður en þeir leggjast undir hnífinn. Læknar munu 
í kjölfarið skoða þann vef sem þarf að fjarlægja til að sjá hvort ein-
hver bati hafi orðið vegna brokkolíátsins. Tuttugu aðrir sjúkling-
ar sem ekki fá brokkolí verða notaðir sem 
samanburðarhópur.

Vísindamennirnir gera sér reynd-
ar engar vonir um að brokkolí 
geti læknað gigt en þeir von-
ast til að með réttu fæði 
verði hægt að koma í 
veg fyrir að gigtin 
myndist. 

Brokkolí við slitgigtLaktósafrí 
léttmjólk
– fleiri vörur 
væntanlegar
Laktósafrí léttmjólk frá MS kom á 
markað í sumarbyrjun og hefur vakið 
talsverða athygli meðal neytenda.



 EXEM    ÞURRKUR ÍÍ  HÚÐ    PSORIASISSRÚRÞME

ENGIN ILM- EÐA LITARE NIFN

FÆST Í NÆSTA APÓTEKI

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA
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Kristallar bæta minni
Allmargir trúa því að kristallar og eðal-
steinar búi yfir orku sem hafi græðandi 
áhrif. Orkusteinar hafa í raun verið notað-
ir til lækninga í þúsundir ára. Eiginleikar 
steinanna eru misjafnir eftir gerð þeirra. 
Til dæmis er blákvars talinn bæta minni. 
Með því að hafa steininn ávallt nálægt sér 

á orka hans að verða til 
þess að hug-

urinn starfi 
betur.

Hunang við hey-
mæði
Þetta húsráð lifir góðu lífi, sérstak-
lega í Englandi. Hugmyndin er sú 
að hunang sem framleitt er innan 
25 mílna frá heimili þess sem þjá-
ist af frjókornaofnæmi geti haft 
góð áhrif. Ástæðan á að vera sú 
að hunangið inniheldur frjó-
korn frá plöntum sem orsaka 
ofnæmið. Með því að borða 
skeið af þessu hunangi dag-
lega yfir vetrartímann er 
talið líklegt að það virki eins 
og ofnæmissprauta og geti 
því dregið úr ofnæmisvið-
brögðum. Hvað sem líður 
árangrinum er hugmynd-
in falleg og hættulaus 
og því sársaukalaust fyrir 
ofnæmis pésa að prófa hana.

Tómatsafi við  
líkamslykt

Gamalt húsráð við lík-
amslykt er að bæta 
tveimur til þremur boll-

um af tómatsafa í bað-
vatnið og liggja í því í 

korter. Árangurinn 
hefur svo sem aldrei 
verið mældur en 

þar sem þessi að-
ferð hefur verið 
notuð á hunda 
sem lent hafa í 
skunkaárás má 
ætla að ein-
hver sann-

leikur liggi 
þarna að baki.

Lausn við siggi
Hér er furðulegt ráð við siggi á fótum. 
Leggið hálfa sneið af gömlu brauði í bleyti í 
eplaedik. Notið límband til að festa brauð-
ið við þann hluta fótarins sem er verst far-
inn af siggi. Vefjið fætinum í plastfilmu og 
farið loks í bómullarsokk. Þannig á 
að sofa um nóttina og að morgni 
á siggið að heyra 
sögunni til.

Poppkornssúpa 
við ógleði

Þetta húsráð virðist kannski ekki sér-
lega lystugt en vera má að það virki fyrir 

einhvern. Poppið popp á gamla mátann 
og setjið í skál. Hellið sjóðandi vatni yfir 
og látið standa í korter. Borðið teskeið af 
grautnum á fimmtán mínútna fresti og 
ógleðin mun hverfa. En við seljum það 
ekki dýrara en við keyptum það.

Kaffi við augnangri
Sums staðar á Ítalíu er kaffigerðarlist-
in í hávegum höfð. Þar má meðal 
annars rekast á það húsráð að 

nota kalt espresso-kaffi 
við augnangri. 

Sagt 
er að 

kaffið 
inni-
haldi 
sama 

sýrustig 
og bór-

sýra, þá 
hafi koffín-

ið þau áhrif að 
blóðflæði minnki 

sem verður til þess 
að draga úr þrota.

Húsráð við ýmsum kvillum
Allt frá örófi alda hefur fólk nýtt sér hin ýmsu húsráð til lækninga. Um árangur þeirra skal ekki segja en gaman er að kynna sér 
þessi fjölbreyttu ráð sem sum hver lifa góðu lífi. Á vefriti Readers Digest eru talin upp nokkur skemmtileg húsráð.

Stúdíó Sóleyjar · Suðurlandsbraut 6b · Sími 822 7772 / 892 1598 
soley@studiosoleyjar.is  · www.studiosoleyjar.is

Sýnilegur árangur eftir aðeins fjórar vikur:

Mótaðu líkamann á fljótvirkan 
og öflugan hátt með tækni sem 
samþættir fitubrennslu, upp-
byggingu vöðva og teygjur. 

Markmiðið er að bæta líkams-
stöðu og auka líkamsvitund
og þokka.

Aukið þol og meiri orka 
með markvissri, lifandi og 
skemmtilegri þjálfun fyrir allar 
konur, jafnt þær sem eru nú 
þegar í góðu formi sem þær 
sem vilja bæta formið.  

Einnig frábærar æfingar fyrir 
hlaupara og skokkara.  

Stinnari og mótaðri  vöðvar
Sýnilegri brjóst-, handleggs- 
og lærvöðvar

Grennra mitti
Sterkari kvið- og bakvöðvar
Bætt líkamsstaða

FRÍIR

Eitt nýjasta og vinsælasta æfingakerfið
frá Bandaríkjunum loks í boði á Íslandi

Þrek og Þokki

Kennsla hefst 9. september að Suðurlandsbraut 6b, 2 hæð og í Sporthúsinu.
Upplýsingar og skráning í síma 822 7772 og 892 1598.

www.facebook.com/studiosoleyjar.is



Hvað er
Weetabix?

Trefjaríkt

Inniheldur
náttúruleg
trefjaefni
sem viðhalda
heilbrigðri
meltingu.

10 g trefjar í 100 gFlókin 
kolvetni

Sjá vöðvum 
líkamans og 

heilafrumum 
fyrir orku. 

68,6 g kolvetní í 100 g

Heilkorna

Allir kostir kornsins
nýttir. Hvert lag 
kornsins inniheldur 
næringarefni sem eru 
líkamanum nauðsynleg.

Vítamín og
steinefni

Inniheldur mikilvæg 
vítamín, steinefni 
og járn sem eru nauð-
synleg fyrir vöxt og 
viðhald heilbrigðs líkama.

Sykurminnsta
morgunkornið

Sykurinnihald er það 
lægsta sem gerist 
í morgunkorni.

4,4 g sykur í 100 g

95% heilkorna

ORKA SEM ENDIST
Weetabix er frábær leið til að byrja daginn. 

Veldu næringarríkan morgunverð sem 
heldur þér gangandi fram að hádegi.

Einnig til með súkkulaðibragði

Próteinríkt

Prótein byggja m.a. 
upp og endurnýja 
vöðvavefinn, styrkja 
ónæmiskerfi líkamans 
og flytja næringarefni 
inn og út úr frumum.

11,5 g prótein í 100 g

a

Einnig til m

Wee

ulaðibragði
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SVEPPAFERÐ Í HEIÐMÖRK
Sveppaferð verður farin í Heiðmörk laugardaginn 31. ágúst klukkan 10. 
Silke Werth, nýdoktor við líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands, 
leiðir ferðina í samvinnu við fararstjóra Ferðafélags Íslands. 
Hist verður við Öskju, náttúrufræðahús Háskóla Íslands, klukkan 10 
þar sem hægt verður að sameinast í bíla. Þaðan verður ekið í lest upp í 
Heiðmörk. 
Þátttakendur eru hvattir til að taka með sér sveppabækur og ílát fyrir 
sveppina. Meðan fólk safnar sveppum fræða Silke og hinir fararstjórarnir 
það um hvaða sveppi megi borða, hverjir eru eitraðir og hvernig skuli verka 
sveppina.
Ferðin er farin í samvinnu við Ferðafélag barnanna og því tilvalið fyrir fjöl-
skyldur að fara saman. Leiðsögn verður á ensku og íslensku en þátttaka er 
ókeypis og allir eru velkomnir.

VORT DAGLEGT BRAUÐ
Með því að taka lítil en fótviss 
skref í átt að heilnæmum lífs-
háttum er hægt að uppskera 
hraustan og heilbrigðan líkama.
■ Mættu nýjum degi með 
jákvæðu hugarfari. Það hefur bein 
áhrif á heilsuna og viðhorf okkar 
til dagsins. 

■ Gefðu þér fimm 
mínútur á dag 

til að hugleiða. 
Hugleiðsla 
hreinsar hug-
ann og losar 
um streitu, 
taugaóstyrk 

og verki. 
■ Byrjaðu dag-

inn á vatnsglasi með 
vænni sneið af sítrónu. 

Það kemur meltingunni af stað 
fyrir daginn. 
■ Reyndu að skipta einni máltíð 
út fyrir góðan djús úr eplum, 
perum, sítrónu og engifer. Það 
eykur þyngdartap, losar út eitur 
og styrkir ónæmiskerfið.
■ Verið virk og stundið reglu-
bundna hreyfingu. Aðeins 
tuttugu mínútna göngutúr 
hraðar efnaskiptum og heldur 
kroppnum hraustum.

PRÓTÍNSKORTUR GÆTI 
VERIÐ ORSÖK MINNIS
LEYSIS
Lágt hlutfall prótíns í heila gæti 
verið orsök þess að minninu 
hrakar með aldrinum ef marka 
má niðurstöður tilrauna banda-
rískra vísindamanna á músum. 
Eftir að hafa fundið út að virkni 
ákveðins prótíns í heilanum 
minnkaði með tímanum gátu vís-
indamenn örvað virkni þess aftur 
í gömlum músum með tilbúnum 
vírus. Við það virtust mýsnar 
verða minnugri. Vísindamennirnir 
vonast til að niðurstöðurnar leiði 
til þess að hægt verði að snúa 
gleymskuferlinu við í mönnum en 
segja að langur vegur sé þó milli 
heila músa og manna. 
Fréttina má lesa á bbc.co.uk.



VELDU 

GRILL 

SEM ENDIST 
OG ÞÚ

 SPARAR
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Smiðjuvegi 2, Kópavogi  |  S. 554 0400  |  Við hliðina á BÓNUS  |  grillbudin.is

Eina sérverslun landsins  
með grill og garðhúsgögn

Garðhúsgögn í  

Frá Þýskalandi

www.grillbudin.is

S ð | S | ð hl ð

Komdu og fáðu ráðleggingar

Kynnið ykkur muninn á Tekki og öðrum harðvið

Viðhaldsfrí garðhúsgögn úr Tekki

Garðhúsgögn í
hæsta gæðaflokki

Viðhaldsfrí garðhúsgögn úr Tekki
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„Verslunin var upphaflega stofn-
uð með umhverfissjónarmið að 
leiðarljósi. Allt sem er keypt inn 
hefur einhverja skírskotun í um-
hverfisvernd en allur pappír og 
kort eru endurunnin. Hugsunin 
var því bæði að geta gefið af sér 
og endurnýtt áfram,“ segir Heið-
ur Reynisdóttir, eigandi vefversl-
unarinnar Íslenska pappírsfélag-
ið. Vinkonurnar Heiður Reynis-
dóttir og Ragnhildur Jónsdóttir, 
sem reka verslanirnar Íslenzka 
pappírsfélagið og Jónsdóttir og 
co., taka sig saman reglulega og 
opna búð yfir helgi sem nefn-
ist Ljúflingsverzlun. Vöruúrval-
ið spannar allt frá litlum límmið-
um, sápum, kertum og pappír upp 
í stór og vönduð ullarteppi. Versl-
unin er opin um helgina frá kl. 
11 til 17 en hún poppar upp í Álf-
heimum 2-4. „Það á að vera góð 
upplifun og afslappandi að koma 
inn og skoða hluti sem gleðja 
augað,“ segir Heiður. 

VERSLUN  
FYRIR LJÚFAR KONUR

Vinkonurnar Heiður Reynisdóttir og Ragnhildur Jónsdóttir 
opna „pop up“-verslunina Ljúfl ingsverzlun um helgina.

Vinkonurnar Heiður Reynisdóttir og 
Ragnhildur Jónsdóttir.

Ljúflingsverzlunin poppar upp um helgina í Álfheimum. 

Allt sem er keypt 
inn hefur ein-

hverja skírskotun 
í umhverfisvernd.

eitthvað og vildi tala við mig. 
Fólk heldur að hönnuðir geri hluti 
því það er svo gaman og við lærum 
svo mikið á þessu en í lok dagsins 
viljum við bara fá útborgað eins 
og aðrir. Ég er prinsippmanneskja 
og er listamaður. Þetta var í miðju 
bankahruni en Elínrós kom og 
hitti mig á hvíta Range Rovernum 
sínum með bleiku sólgleraugun. Ég 
ætlaði ekkert að vinna fyrir hana 
og reyndi að gera henni erfitt fyrir 
en svo bara endaði ég úti í bílskúr 
hjá henni því hún sótti mig alltaf. 
Í dag er gagnkvæm virðing og við 
erum búnar að takast á við margt. 
Við vitum báðar að við sleppum 
ekkert lifandi frá þessu lífi og því 
er mikill húmor hjá okkur.“ 

Hönnunarferlið er ferðalag
Hvers konar hugmyndafræði er 

„slow fashion“ eins og ELLA legg-
ur áherslu á? „Þessi hugmynda-
fræði hafnar í raun fyrst og fremst 
hraðanum sem mörg tískufyrir-
tæki starfa við í dag. Hún tekur 
mið af því að taka sér tíma til að 
gera vel en líka að varan endist 
kaupandanum, bæði vegna gæða 
en einnig vegna tímalausrar hönn-
unar. Þetta snýst ekki um að fylgja 
trendinu heldur að skapa eitthvað 
frá sínu eigin hjarta, þótt tíðarand-
inn sé ætíð hafður í huga. Í „fast 
fashion“ er línan markaðssett svo 
mikið að línan verður búin eftir 
tímabilið. Það fer í raun rosalega 
mikið á haugana eftir útsölur.“

Er á stefnuskránni að koma 
með þína eigin línu? „Það er svo 
mikil ábyrgð að vera með fyrir-
tæki og ég vil halda í mitt persónu-
lega frelsi. Hins vegar á einhverj-
um tímapunkti sé ég fyrir mér 
að vinna fyrir fleiri viðskiptavini 
og jafnvel mig sjálfa. Þótt ég sé 
komin í þessa stöðu í Listaháskól-
anum held ég að það sé gott fyrir 
akademíur að það sé flæði. Því var 

spáð fyrir ári síðan að ég myndi 
ekki nenna að stússa í svona skipu-
lagningu en ég hef komist að þeirri 
niðurstöðu að ég nýt þess að taka 
þátt í að mennta hönnuði til fram-
tíðar. Maður má ekki festast í því 
sem listamaður að komast á spena 
innan listaakademíunnar og fara 
að óttast að fara aftur í harkið. 
Hönnunarferli er ferðalag rétt eins 
og lífið. Allt getur gerst og það er 
ekkert öryggi.“ 

Heimskautskuldinn er heillandi
Þú hefur einnig starfað við leið-

sögn og dvalið mikið á Grænlandi. 
Hver er tengingin þangað? „Ég 
byrjaði í hjálparsveit þegar ég var 
17 ára og hef alltaf verið viðloð-
andi fjallamennsku. Ég hef starf-
að við leiðsögn í 13 ár og hef und-
anfarið verið töluvert á Austur-
Grænlandi. Við mína fyrstu 
komu til landsins horfði ég út um 
gluggann úr flugvélinni og augun 
voru barmafull af tárum, svo fal-
legt var það. Landið er stórt, hrátt 
og hættulegt en óendanlega fal-
legt. Við komuna upplifði ég á 
sama tíma mikið frelsi og minni-
máttarkennd, enda ekki annað 
hægt gagnvart svo stórfeng-
legu landi. Hvað Grænlendingana 
varðar þá er djúp menningarleg 
gjá á milli þeirra og okkar Vest-
urlandabúa. Augljóst er að þeir 
glíma við stór vandamál sem stafa 
meðal annars af gríðarlega hröð-
um breytingum og einangrun. 
Talandi um innblástur í lífsbarátt-
una, stundum þegar ég vorkenni 
sjálfri mér prófa ég að bæta við 
heimskautskulda, selspiki og ís-
birni.“

Þú hefur greinilega mikla orku 
og margar hugmyndir. Hvernig 
hefur þú tíma fyrir alla þessa 
vinnu? „Það kemur alltaf öðru 
hvoru upp að ég sé byrjuð að missa 
hárið og að keyra mig út. Stundum 

Talandi um 
innblástur í 

lífsbaráttuna, 
stundum þegar 

ég vorkenni 
sjálfri mér, þá 

prófa ég að 
bæta við heim-

skautskulda, 
selspiki og 

ísbirni.“

MATUR 
Finnst flestur matur góður.

DRYKKUR 
Kaffi og appelsínusafi.

VEITINGAHÚS Snaps. 

VEFSÍÐA bbc.com og lhi.is.

VERSLUN ELLA.

HÖNNUÐUR Dries van 
Noten og Ann Demeule-
meester eru í uppáhaldi ein-
mitt núna.

HREYFING Fjallgöngur o.fl.

Uppáhalds

spring ég og fer inn í mína skel. 
Ég hef alltaf valið út frá hjartanu 
og hjartað vill það sem það vill og 
mitt vill bara oft helst vinna. Ég 
baka ekki og elda ekki mikið og fer 
ekki í búðaráp. Ég fer sjaldan í bíó 
og nota þá tímann minn í annað. 
Mörkin milli heilbrigðs metnað-
ar og bilunar eru ekki alltaf alveg 
skýr en ég er svo heppin að hafa 
mikið af góðu fólki í mínu lífi sem 
þekkir mig og fyrirgefur.“

Hvernig sérðu framtíðina fyrir 
þér? „Það þarf að finna lausn á 
náttúrumálum og fólk þarf að 
vera meðvitaðra í gegnum hönn-
un. Við megum ekki vera kynslóð-
in sem eyðilagði allt. Ég verð að 
trúa því að við getum nýtt allar 
þær framfarir sem hafa orðið til 
að gera heiminn betri. Kannski 
skrepp ég fljótlega til Sikileyjar 
til að æfa mig í að slaka á.“

Ný sending af Yoga buxum og íþróttatoppum!

Grensásvegur 8, sími 553 7300 
mán-fim 12–18, fös 12–19, lau 12–17

SOHO/MARKET  
Á FACEBOOK

Yoga buxurnar koma í 
12 litum og 3 stærðum

Stuttar: 2690 kr.-
Síðar: 3290 kr.-

Þröngar: 2990 kr.-

Íþróttatoppar
Verð 1390 kr.-

Íþróttatoppar
Verð 3990 kr.-

Íþróttatoppar
Verð 1790 kr.-
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TÓK EFTIR SKÓFATNAÐI KÓNGAFÓLKSINS
Ljósir hælaskór frá Cole Haan. Þetta skómerki er í miklu upp-
áhaldi hjá mér enda þægilegir, elegant og flottir. Ég hef alltaf átt 
a.m.k. eina natur-hælaskó síðan ég byrjaði að ganga á hælum. 

Langamma mín var dönsk og var alltaf áskrifandi að dönsku 
blöðunum sem ég elskaði að skoða. Snemma tók ég eftir því 

að allar prinsessurnar og drottningarnar í Skandinavíu gengu í 
svona ljósum skóm við flestar flíkur. Klúturinn er silkiklútur frá 

Plomo o Plata, elegant en rokkaður. Úrið er frá Triwa.

BLÁR Í UPPÁHALDI
Þessir skór eru líka frá Cole Haan. Blár er minn uppáhaldslit-
ur svo ég gat alls ekki látið þessa fram hjá mér fara. Hatturinn 

er Tommy Hilfiger. Mér finnst æðislegt að 
setja upp hatt af og til. Ég á nokkra en þessi 

er í uppáhaldi. Úrið er 
frá Triwa.

ÞÆGINDIN SKIPTA MÁLI
Strategia-skórnir eru mjög þægilegir og klassískir. Klúturinn er 
bómullarklútur frá Plomo o Plata. Skórnir sem ég er í á mynd-
inni eru líka Strategia. Armböndin 
eru eftir Hildi Hafstein og úrið er 
Triwa.NAFN 

Bryndís Björg 
Einarsdóttir

STARF 
Eigandi verslunarinnar Kastaníu, 

ásamt Ólínu Gísladóttur.

ALDUR 34 ára.

STJÖRNUMERKI Steingeit.

UPPÁHALDSHÖNNUÐ-
UR Ég á mér ekki endilega einn 

uppáhaldshönnuð. Mér finnst 
skipta mestu máli að varan sé 

falleg, fari mér vel og að gæðin 
séu mikil. Nokkur merki sem 

eru í miklu uppáhaldi hjá mér í 
fötum, skóm og fylgihlutum eru 

French Connection, Boss, 
Cole Haan, Triwa, Plomo o Plata 

og Louis Vuitton. 

ELSKAR GÖNGUR
Lomir-gönguskórnir mínir eru í miklu uppáhaldi enda einstaklega þægi-
legir fyrir lengri göngur. Ég elska að fara í krefjandi göngur, gista í skálum 
og vera fjarri flestum lífsins nauðsynjum í nokkra daga. Fyrir mitt leyti eru 
það bestu húsmæðraorlofin. Göngustafir og kaffibrúsinn eru meðal þess 
sem kallast staðalbúnaður í styttri sem lengri fjallgöngur.

FATASKÁPURINN 

BRYNDÍS BJÖRG  LEGGUR ÁHERSLU 
Á ÞÆGINDI OG GÆÐI

BLÁBERJASULTA
450 gr bláber frosin eða fersk
25 gr Sukrin Melis Funksjonell
40 dropar vanillustevía
1 tsk. xanthan-gum
 
Setjið allt nema xanthan-gum í pott, hitið vel þar til 
berjablandan fer að malla, dreifið svo xanthan-gum 
yfir og hrærið stöðugt í 
þar til sultan er hæfilega þykk, 1-3 mínútur.
Hellið blöndunni í tvær góðar sultukrukkur og leyfið 
henni að kólna. 
Góð á vöfflur, í bakstur og margt fleira.

SYKURLAUS BLÁBERJASULTA
Nú er sultutíðin gengin í garð og því tilvalið að útbúa 

sultur heima við. María Krista Hreiðarsdóttir er grafískur 
hönnuður og deilir hér uppskrift að einfaldri heima til-

búinni sultu sem er sykurlaus þótt ótrúlegt sé.

Girnileg bollakaka með sykurlausri bláberjasultu. 

Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar 
núna á www.stod2.is/vild 
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30% afsláttur á Ladda í Hörpu. Gildir á allar sýningar í sölu fram að fyrstu sýningu haustsins, þann 7. september. 
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 30% afsláttur á % Ladda í Gildir á allar sýningar í sö
að fyrst ý i

AFSLÁTTUR

30
20% afsláttur af öllum námskeiðum 

sem hefjast 9. september. 

Aðalkennari er Kameron Bink úr 

So You Think You Can Dance.

af öllum námskeiðum 

ast 9. september. 
Bi k úr

AFSLÁTTUR20

LADDI
LENGIR LÍFIÐ

María Krista 
Hreiðarsdóttir

grafískur hönnuður.



Rúm | Sængurver | Springdýnur | Púðar og rúmteppi | Kistur og náttborð
Gaflar | Heilsukoddar | Dýnuhlífar og lök | Fylgihlutir

Allt fyrir svefnherbergið

RB rúm | Dalshrauni 8 | Hafnarfirði | Sími: 555 0397
       

Opið alla virka daga frá kl. 09.00–18.00, laugardaga 10.00–14.00, sunnudaga lokað

www.rbrum.is | rum@rbrum.is | erum á

Íslensk
hönnun

RÚM

ára
1943-2013

Framúrskarandi
fyrirtæki 2012

Framúrskarandi
fyrirtæki 2011

Framúrskarandi
fyrirtæki 2010
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HELGAR MATURINN KJÚKLINGARÉTTUR MEÐ SÓLÞURRKUÐUM TÓMÖTUM

Hvern faðmaðir þú síð-
ast?  Mamma fékk gott kram 
að kveðjuskyni síðast þegar 
ég heimsótti hana. 

En kysstir?  Myndarmann. 

Hver kom þér síðast á 
óvart og hvernig?  Ég 
sjálf fyrir að standa einstak-
lega vel með sjálfri mér í sér-
stökum aðstæðum nýlega. 

Hvaða galla í eigin fari 
ertu búin að umbera 
allt of lengi?  Ég á það 
til að vera á síðustu stundu 
þegar ég þarf að mæta eitt-
hvert. Ég er sjúklega áreið-
anleg þegar kemur að vinnu 
og verkefnum sem ég tek að 
mér en þetta er eitthvað sem 
vissulega mætti betur fara. 

Ertu hörundsár?  Yfirleitt 
ekki. Ég á mjög auðvelt með 
að hlæja að sjálfri mér. Og 
öðrum líka. Það má.
 

Dansarðu þegar eng-
inn sér til?  Já, oft. Ég á 
það til að taka tilfinninga-
þrunginn túlkunardans og 
önnur vel valin spor í eldhús-
inu heima við góða tónlist. 
En svo dansa ég líka alveg 
innan um annað fólk, þó það 
nú væri!  

Hringirðu stundum í 
vælubílinn?  Ég var með 
vælubílinn á hraðvali síðustu 
helgi í svona klukkutíma en 
svo bað vinkona mín mig um 
að gjöra svo vel og hætta 
þessu, ég mætti væla þang-
að til við værum búnar að 
skila af okkur bílnum mínum 
og svo yrði farið niður í bæ 
og dansað. Ég hlýddi og 
það var geðveikt gaman. 

Tekurðu strætó?  Ekki að 
staðaldri. Ég er oft í mörg-
um verkefnum hér og þar um 
bæinn þannig að á meðan 
drossían mín leyfir þá keyri 
ég. 

Ferðu hjá þér þegar þú 
hittir fræga eða heils-
arðu þeim?  Ég hef aldrei 
orðið jafn spennt og þegar 
ég rakst á Sabra Johnson, 
sigurvegara So You Think 
You Can Dance árið 2007, 
á Laugaveginum. Ég hljóp 
upp að henni, umlaði eitt-
hvað um hvað hún væri frá-
bær, fór í kleinu og fékk svo 
vinkonu mína til að taka 
mynd af okkur saman. Good 
times.

Lumarðu á einhverju 
sem fáir vinir þínir vita 
um þig?  Einu sinni vissu 
ekki svo margir að ég væri 
með misstóra fætur. Núna 
vita það mjög margir. En já, 
ég get hreyft vinstra eyrað. 
Ekki bæði, bara það vinstra. 

Hvað ætlarðu alls ekki 
að gera um helgina? 
 Vera í fýlu. 
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Þórhildur Ýr Arnardóttir 
starfar á vökudeild Land-

spítalans og er að vinna að 
lokaritgerð sinni í félags-

fræði. Hún er einnig tveggja 
barna móðir og hefur mikinn 

áhuga á eldamennsku og 
deilir hér girnilegum kjúk-

lingarétti með sólþurrkuðum 
tómötum.

Kjúklingabringurnar eru 
kryddaðar með salti og 
svörtum pipar og steiktar 
upp úr olíu af sólþurrkuð-
um tómötum. Þær eru svo 
settar í eldfast mót.

4 kjúklingabringur
1 laukur
8 sveppir
2 gulrætur
6 sólþurrkaðir tómatar
1 kjötkraftur
½ dós af rjómaosti með 

sólþurrkuðum tómötum
½ dós af rjómaosti með 
pipar
matreiðslurjómi
Þetta er skorið niður 
og steikt á pönnu. Svo 
bæti ég við kjötkraftin-
um, rjómaostinum með 
sólþurrkuðum tómötun-
um, rjómaostinum með 
piparnum og matreiðslu-
rjóma (u.þ.b. hálfri fernu) 
og læt þetta malla í smá-

stund. Eftir það er þessu 
öllu hellt yfir bringurn-
ar í eldfasta mótinu og 
svo er það sett inn í ofn 
á 200°C í um 30 mín-
útur.

Ómissandi er að 
hafa gott salat 
með, t.d. kál, 
rauða papriku, 
avókadó, jarðar-
ber og fetaost.

ON-OFF vekjaraklukka
Slökkt er á vekjaranum með
því að velta klukkunni
á hinn arminn.

Kr. 4.900

Hani, krummi, hundur, svín
Veggskraut með 4 snögum. Kr. 11.900
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   Heico
   Ugla
Kr. 7.400

Heico Dád‡r
Kr. 13.300

            Heico
  Páfagaukur
       Kr. 10.900

Eilíf›ardagatal MoMA

Skafkort
Þú skefur gylltu

himnuna af þeim
löndum sem þú hfur
heimsótt og útbýrð
þannig persónulegt

heimskort. (Stærð: 82
X 58 cm)  Kr. 2.990Distortion

Hefðbundið form kertastjaka bjagað
og útkoman er óvenjuleg. Margir litir.

Kr. 4.690

   Einstök hönnun
frá nútímalistasafni
       New York borgar.
           Aðeins kr. 8.900

Cubebot róbótar
Cubebot er róbót úr tré, vélarlaust vélmenni, hannað

undir áhrifum japanskra Shinto Kumi-ki þrauta.
Ferningsmennið fjölbreytilega er
jafnt leikfang, skraut og þraut.

      Margir litir,
         nokkrar stærðir.

               Verð frá 1.930

K
raftaverk

Espresso mál.....kr. 2.100 Miðlungs mál....kr. 2.490
Smámál............kr. 2.290 Meiriháttarmál...........kr. 2.690

KeepCup kaffimál

    High Heel
 kökuspa›i
    Kökuspaðinn
nýstárlegi!

Diskamottur
- Með texta úr bókinni
“Matur og drykkur”
  eftir Helgu Sigurðardóttur,
  matmóður Íslendinga.
- Kennslukortið góða
- Skjaldarmerki Íslendinga
- Fornkort

  50 mottur í blokk, kr. 2.790

Lasso
   flöskustandur

Hver er flottastur
Herrasnuð Kr. 1.790

Around Clock
eftir Anthony Dickens

Kr. 3.900

Mezzo útvörp frá Lexon
Kr. 8.700

(Vín)andi
flöskunnar
svífur í
reipinu.
Kr. 3.900

Kr. 3.390
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu 
strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

OPEL Astra enjoy . Árgerð 2008, ekinn 
118 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.890.000. Rnr.990321.

KIA Sorento ex classic 140 hö. 
Árgerð 2006, ekinn 143 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.390.000. 
Rnr.990308.

HONDA Cr-v panorama. Árgerð 2007, 
ekinn 102 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.590.000. Rnr.990074.

CHEVROLET Lacetti station. Árgerð 
2007, ekinn 96 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.050.000. Rnr.990520.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

LAND ROVER Discovery 4 HSE. 
Árgerð 06.11, ekinn 52 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur, vel útbúinn , 1 
eigandi,toppeintak - er á staðnum. 
Verð 11.900.000. Rnr.155077.

SKODA OCTAVIA 1.9 TDI Ambiente 
Combi. Árgerð 07.07, ekinn 85 Þ.KM 
,TOPP EINTA ,er á staðnum, DÍSEL, 5 
gírar. Verð 2.290.000. Rnr.155115.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

NISSAN PATHFINDER LE IT 35” 
breyttur 06/2006, ekinn 107 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.680.000. 
Raðnr.283476 - Er á staðnum!

SUZUKI GRAND VITARA 06/2007, 
ekinn 95 Þ.km, 5 gíra. Verð 1.870.000. 
Raðnr.281925 - Er á staðnum!

HYUNDAI TUCSON LUX 4X4 10/2007, 
ekinn 116 Þ.km, bensín, sjálfskiptur, 
leður, lúga ofl. Verð 1.790.000. 
Raðnr.310721 - Er á staðnum!

SUBARU FORESTER LUX 082007, 
ekinn 134 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 
1.590.000. Raðnr.135967 - Er á 
staðnum!

SUBARU FORESTER 02/2006, ekinn 
141 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 1.390.000. 
Raðnr.251376 - Er á staðnum!

FORD ESCAPE XLS 4X4 4DR 08/2005, 
ekinn 120 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 
1.150.000. Raðnr.310747 - Er á 
staðnum!

NISSAN X-TRAIL 04/2003, ekinn 126 
Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 990.000. 
Raðnr.283593 - Er á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 Bílar til sölu

RENAULT TILBOÐ 199ÞÚS!
Renault laguna. árg.‘99 ek. 185þús. 
1600 beinsk. Ný tímareim. sk. ‚14 
Rúmgóður bíll á tilboði 199þús. S. 
891 9847.

Til sölu Honda HR-V, 4X4, árg. ‚04, ek. 
112 þ. Eyðsla 8 l. /100 km. Sumar- og 
vetrardekk. Verð 900 þ. Tilboð. Uppl. í 
S: 616 2597.

Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000 
heimkominn! Rafbílar og Evrópsk 
hleðslutæki fyrir alla rafbíla. Bjóðum 
allar gerðir nýrra og nýlegra bíla frá 
helstu framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði 
bíla til Íslands. www.islandus.is - S. 
5522000.

Keyrðu á rafmagni eða bensíni. 
Nissan Leaf rafbíll frá Kr. 2.995.000, 
Chevrolet Volt rafmagn og bensín frá 
Kr. 3.995.000, Toyota Prius Plug-in 
rafmagn og bensín frá Kr. 3.995.000. 
Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan, bensín 
og díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt 
að 75% fjármögnun í boði. islandus.
is 5522000

Til sölu Subaru Legacy, árgerð 1999. 
Sjálfsk. 5.dyra, fjórhjóladr. Ekinn 277 
km. Ný tímareim, nýjar bremsur og 
púst. Verð 350. þús. Uppl. í síma. 
8929097.

Er er að selja Toyota hikux, rétt 
keyrður um 100 þús., læstur að 
framan og að aftan, gormar allan 
hringinn, skriðgír, lengdur pallur 
og á góðum 38‘ dekkjum. Er heitur 
fyrir skiptum en þá helst á BMV eða 
eitthverju til að brenna gummí. Fæst 
á 650 þús. staðgr. Gaui ásin eða Mr. 
Petersen 822 2831.

Til Sölu: Kia Carens árg. 2005, ekin 
116. þús., km. Uppl. í síma 8676914.

 250-499 þús.

SPARNEYTINN - TILBOÐ 450 
ÞÚS.

 SKODA FABIA 1,4 16v MPI 2003 
ek.147 þús., 5 dyra, beinskiptur, 
skoðaður 14 sparneytinn og 
snyrtilegur bíll ásett verð 590 þús. 
TILBOÐ 450 ÞÚS. möguleiki á 100% 
visarað s.841 8955.

SJÁLFSKIPT STATION 
COROLLA TILBOÐ 390 ÞÚS.

TOYOTA COROLLA WAGON TERRA 1,6 
VVTI árg‘00 ek.193 þús, Sjálfskiptur, 
dráttarkrókur ofl. ásett verð 590 þús 
TILBOÐ 390 ÞÚS s.841 8955.

 Bílar óskast

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

Óska eftir hvítri hagstæðri fyrrverandi 
lögreglubifreið ástand ómikilvægt, 
verður tjónaður í kvikmynd. Birgir 
820 2223.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Til sölu Husaberg 650 enduro 2005. 
Yfirfarinn mótor.Gott ástand. Verð 
390.000.- Uppl. í S: 692 7495.

 Varahlutir

Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla 
s: 896 8568.

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló, 
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar. 
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar 
eða niðurrifs. S. 892 7852

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

VW - SKODA - VARAHLUTIR 
Eigum varahluti í VW, Skoda og 
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla 
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið, 
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Viðgerðir

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

ÞJÓNUSTA
 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í 
s. 699 6069 & 663 5315.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

HYUNDAI Terracan GLX. Nýskr. 
11/05, ekinn 136 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.790.000 Tilboðsverð 
1.290.000. Rnr.151593.

RENAULT Megane Scenic. Nýskr. 
04/05, ekinn 131 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 990.000  Tilboðs-
verð 690.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.151750.

BMW X5 3,0i. Nýskr. 06/04, 
ekinn 143 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 2.690.000 Tilboðsverð 
1.780.000. Rnr.141318.

OPEL Zafira Comfort. Nýskr. 10/03, 
ekinn 171 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 590.000 Tilboðsverð 
350.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.141600.

NISSAN Patrol SE. Nýskr. 08/08, 
ekinn 125 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 4.480.000 Tilboðsverð 
3.780.000. Rnr.151451.

OPEL Astra Enjoy. Nýskr. 09/05, 
ekinn 122 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 1.250.000 Tilboðsverð 
950.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.170315.

M.BENZ C 320. Nýskr. 12/01, 
ekinn 148 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 1.590.000 Tilboðsverð 
990.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.130529.
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir 
og vanir menn.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

Tek að mér Ársuppgjör fyrirtækja. 
Rafrænskil á vsk, staðgr, líffsj og fl. 
Unnið er á DK-Bókhaldskerfið Réttskil 
ehf s: 696-6714 réttskil@simnet.is

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Frítt verðtilboð. Alhliða 
málningarþjónusta. S. 778 0100.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Múrvinna, málnigarvinna, flísalagnir, 
smíðum milliveggi. Tilboð/tímavinna. 
Uppl. í síma 892 9295.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899-4254.

Hreinsa þakrennur og tek að mér 
ýmis verkefni. Uppl. í s, 847 8704, 
manninn@hotmali.com

HÚSASMIÐUR
Tilboð eða tímavinna fagleg og góð 
vinnubrögð. Björn s. 898-5626 bjornz@
internet.is

 Nudd

NUDD
Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá 
9-24. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 13 alla daga.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

HITAVEITUSKELJAR OG LOK
Eigum til Hitaveituskeljar til afgreiðslu 
strax.Stærð 210x210cm. 1650 lítrar. 
Byggaðar úr trefjagleri. Sterkustu 
og vönduðustu hitaveituskeljar á 
markaðnum í dag. Litir: Svört og 
Moonscape. 100% sjálfberandi skeljar. 
Eigum lok á lager fyrir rafmagnspotta 
og hitaveituskeljar. www.Heitirpottar.is 
Sími 777 2000, (Sogavegi 3, í verslun 
Fiskikóngsins)

MILD MORGUN- OG 
KVÖLDBIRTA

Fallegir saltkristalslampar í miklu 
úrvali. Ditto, Smiðjuvegi 4 (græn gata), 
200 Kópavogi. Opið mán-fös: kl 14-18. 
Sími 517-8060. www.ditto.is

NÝJAR VÖRUR
Mussa með mynd 5.990, 
Leðurleggings 3.490, Taska 6990, 
Mussupeysa 7.590, Taska með blómi 
6.590. Súpersól Hólmaseli 2 109 
Reykjavík 587-0077 567-2077 Erum á 
facebook.

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara, 
uppþvottavélar, Ford Explorer ‚96 
nýskoðaður ‚14, frystikista, eldavélar, 
hjólastóll, video, reiðhjól, þríhjól, 
hlaupahjól, mikið af ódýrum dekkjum 
og felgum S. 896 8568.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. S. 845 5976.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

KAUPUM GULL

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.

Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854 

www.siggaogtimo.is

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi. Kaupi 

allt gull, nýlegt, gamalt og illa 
farið. Leitið til fagmanns og fáið 

góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 

eða í Pósthússtræti 13 ( við 
Austurvöll ), Verið velkomin

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

HEILSA
 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg & www.lifsstill.is

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Ýmislegt

HÚSNÆÐI

 Húsnæði óskast

Reglusamur, skilvís, 45 ára 3 barna 
faðir óskar eftir íbúð í 104 rvk eða 
nágreni. Uppl. S. 616 1811.

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlagegi 6 og 8 (gamla 
Toyotahúsinu) 150 - 750 fm 

húsnæði sem hægt er að nýta 
sem lagerhúsnæði, fyrir léttan 
iðnað eða verkstæði. Öflugt 
loftræstikerfi, niðurföll með 

olíugildrum, stórar innkeyrsludyr, 
allt að 4 metra lofthæð, 

greið aðkoma að húsnæðinu, 
matvöruverslanir, veitinga og 

kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 8 (gamla 
Toyotahúsinu) 20 - 50 fm vel 
staðsettar skrifstofur, einnig 
skrifstofuhæðir 3 - 400 fm 

með glæsilegu útsýni, fjölmörg 
bílastæði, greið aðkoma að 

húsnæðinu, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Möguleiki á að leigja stakar 
skrifstofur eða heila hæð.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661-7000

VERSLUNAR EÐA 
VEITINGAHÚSNÆÐI 

MIÐSVÆÐIS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Nýbýlavegi 4 - 8 (gamla 
Toyotahúsinu) Til leigu 

300- 700 fm verslunar eða 
þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleiraa, greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Sverrir í s. 661-7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S: 499 3070, www.solbakki.com

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

SÓLAR EHF
Ósku eftir fólki í ræstingarvinnu, 
þarf að hafa bílpróf og eigin bíl. 
Upplýsingar í s.820-4065. 

 

 

 We are looking for people for 
cleaning jobs, must have driving 
license and own car.

WILSON‘S PIZZA 
LEITAR AF STARFSFÓLKI 

Í EFTIRFARANDI STÖÐUR.

Pizzabakara - Sendla - afgreiðslu 
í lúgu (Drive in Vesturlandsvegi) 

- símsvörun.

Áhugasamir vinsamlegast 
sendið umsókn með ferilskrá á 
netfangið: atvinna@wilsons.is

Óskum eftir vönum pizzbökurum á 
Hróa á Smiðjuvegi og Austurstræti. 
Uppl. 774-5959 eða hroi@hroi.is

Vissa byggingaverktaki óskar eftir 
smiðum í vinnu. Uppl. í S: 659 9661

KAFFI KVOS
Vantar samviskusaman, 
þjónustulundaðan og heilsuhraustan 
starfsmann á morgunvakt virka daga á 
Kaffi Kvos Aðalstræti 6. Upplýsingar á 
staðnum og í síma 690 5060 Gunnar.

 Atvinna óskast

2 málarar geta bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í síma 892 9295.

 Viðskiptatækifæri

Til sölu: Einkahlutafélag sem á og 
rekur vefverslun. Fyrirspurnir sendist á 
postval@postval.is

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu  virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu
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Þökkum innilega öllum þeim sem sýnt hafa 
fjölskyldunni samúð og stuðning við andlát 

og útför móður okkar, tengdamóður,  
ömmu og langömmu,

ELÍNAR SIGURBJARGAR ÁRNADÓTTUR
Hlíf II, Ísafirði.

Sérstakar þakkir eru færðar systrum í  
Oddfellowstúkunni Þóreyju á Ísafirði.

Halldór Guðbjarnason
Eydís Guðbjarnadóttir Trausti Þórðarson
Ásthildur Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar og bróðir,

JAKOB ÁGÚSTSSON 
loftskeytamaður,

Háaleitisbraut 49, Reykjavík,

lést sunnudaginn 18. ágúst sl. á dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Grund. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey. Sérstakar þakkir til starfsfólks 
heimahlynningar í Háaleitishverfi, starfsfólks Hlíðabæjar  
og starfsfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund. 

María Franklín Jakobsdóttir
Ágúst Jakobsson
Kristín Ágústsdóttir
Sigurður Ágústsson 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ELÍNBJÖRG GUTTORMSDÓTTIR
áður til heimilis að Mánagötu 8,  

Reyðarfirði,

lést 24. ágúst á hjúkrunarheimilinu 
Uppsölum á Fáskrúðsfirði. Jarðarförin fer fram frá 
Reyðarfjarðarkirkju laugardaginn 31. ágúst kl. 14.00. 
Okkar bestu þakkir til starfsfólks og heimilisfólks Uppsala.

Hulda Vídal
Sigurður Kr. Einarsson Guðbjörg Guðmundsdóttir
Þórunn Björk Einarsdóttir
Berglind Einarsdóttir Páll L. Sigurjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Kærar þakkir til allra sem sýnt  
hafa okkur samúð og hlýhug vegna 

andláts og útfarar elskulegs föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

ÓLAFS JÓNSSONAR
Lindargötu 57, Reykjavík.

 
Þórir Ólafsson Sigrún Áskelsdóttir
Linda Ólafsdóttir Hafsteinn Eyjólfsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur maðurinn minn,  
pabbi okkar, tengdapabbi og afi,

DANÍEL HALLDÓRSSON 
bifreiðastjóri og verslunarmaður,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
mánudaginn 26. ágúst. Minningarathöfn 
og útför fara fram frá Fella- og  Hólakirkju 
mánudaginn 2. september kl. 15.00.

    
 Elín Elídóttir
Brynja Daníelsdóttir
Björn Daníelsson
Eva Maria Daniels
Aron Daníelsson Thelma Lind Jónasdóttir
og barnabörn.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is

sttattVV

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

SIGURÐUR JÓHANN STEFÁNSSON
fv. bóndi Stærra-Árskógi,

Víðilundi 24, Akureyri,

lést mánudaginn 26. ágúst.

Helga Sólveig Jensdóttir
og fjölskylda.

MERKISATBURÐIR
1720 Jón Vídalín Skálholtsbiskup andast á leið norður í 
 Kaldadal, 54 ára að aldri.
1779 Íslendingar í Kaupmannahöfn stofna Hið íslenska lær-
dómslistafélag. Jón Eiríksson er forseti þess. Markmiðið er að 
fræða Íslendinga um bústjórn, bæta vísindaþekkingu þeirra og 
bókmenntasmekk.   
1874 Þjóðhátíð er haldin í Reykjavík í besta veðri til að minnast 
þúsund ára sögu Íslandsbyggðar.
1967 Eldur kemur upp í vöruskemmum Eimskipa við Borgartún. 

Eignatjón er meira en áður hefur orðið í elds-
voða á Íslandi.

1990 Aserbaídsjan 
lýsir yfir sjálfstæði frá 
Sovét ríkjunum.

2004 Fjölbrauta-
skóli Snæfell-

inga tekur til 
starfa.

Eine kleine Nachtmusik, Fiðlukons-
ert nr. 4 og Sinfóna nr. 36 eftir W.A. 
Mozart eru á efnisskrá Sinfóníu-
hljómsveitar Norðurlands í kvöld 
klukkan 20. „Þetta eru fyrstu tón-
leikarnir á þessu starfsári og þeir 
eru á heimsmælikvarða,“ segir 
Brynja Harðardóttir, framkvæmda-
stjóri hljómsveitarinnar. Hún segir 
eina stóra afmælisveislu fram undan 
í vetur því sveitin sé að halda upp 
á tvítugsafmæli sitt og mikið sé í 
vetrar dagskrána lagt. 
En byrjum á tónleikunum á morgun. 
„Já, ég er svo hátt uppi því ég er búin 
að vera á æfingunum,“ segir Brynja 
hlæjandi. „Með sveitinni stíga á svið 
heimsfrægir listamenn, hinn þýski 
Wolfgang Trommer hljómsveitar-
stjóri og hin glæsilega ungverska 
Zsuzsa Debre einleikari. Þau eiga 
bæði farsælan og glæsilegan feril 
að baki um allan heim og koma nú 
í fyrsta sinn fram á Íslandi.“ Hún 
segir stjórnandann vera 86 ára en 
dansa á sviðinu sem tvítugur væri. 
„Ég hef aldrei séð jafn gamlan mann 
sem er eins ungur,“ segir hún  hrifin. 
„Trommer hefur meðal annars 
stjórnað Fílharmóníuhljóm sveitum 
Berlínar, München og Rómar og 
er með mjög flottan stjórnunarstíl 
þannig að hinar sterku andstæður, 
blíðan og krafturinn sem einkenna 
tónlist Mozarts, koma vel fram. Ég 
er afskaplega ánægð með það, bæði 
fyrir hljómsveitina og áheyrendur, 
að njóta krafta hans.“  
Um afmælisárið fram undan segir 
Brynja meðal annars þetta: „Við 
leggjum mikla áherslu á að höfða 
til ólíkra hópa. Erum til dæmis með 
tvenna fjölskyldutónleika og tvenna 
popptónleika. Svo sinnum við klass-
íkinni af metnaði og verðum með eitt 
stærsta verk sem sveitin hefur  tekist 
á við þegar við flytjum 6. sin fóníu 
Mahlers á skírdag. Þá verða 100 
manns á sviðinu.“ 

Blíðan og kraft urinn hjá 
Mozart koma vel fram
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands verður með Mozart-veislu í Hofi  í kvöld klukkan 20 á 
Akureyrarvöku. Þar með hefst nýtt tónleikaár sveitarinnar sem fagnar tvítugsafmæli.

FRAM-
KVÆMDA-
STJÓRINN  
„Við leggjum 
áherslu á 
að höfða til 
ólíkra hópa,“ 
segir Brynja.
MYND/ÞÓRGNÝR 

DÝRFJÖRÐ

STJÓRN-
ANDINN  
Wolfgang 
Trommer 
stjórnar með 
tilþrifum.
MYND/DANÍEL 

STARRASON

Meðal viðburða sem Brynja nefnir er 
heimsókn Sinfóníuhljómsveitar Fær-
eyja í október. „Færeyingar eru líka 
að halda upp á stórafmæli því þeirra 
sveit er þrítug. Þeir verða með mjög 

spennandi dagskrá, meðal annars 
verður frumflutningur á nýju fær-
eysku verki, „Veitsla“ eftir Sunleif 
Rasmussen, sem færði hljómsveit-
inni það í afmælisgjöf.“ - gun

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT 
NORÐURLANDS  Tekst 
á við verðug verkefni á 

afmælisárinu.
MYND/DANÍEL STARRASON



Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  
Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.

Chevrolet Spark er söluhæsti smábíllinn á landinu. Hann er sparneytinn, 
umhverfi svænn og jafnframt sá ódýrasti á markaðinum. Rekstrarsparnaður með 
Spark skilar sér því bæði í heimilisbudduna og í betra andrúmslofti.

SÖLUHÆSTI SMÁBÍLLINN 
ER JAFNFRAMT SÁ ÓDÝRASTI
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1.790 ÞÚS. KR. 

Verð aðeins: 1.790 þús. kr.
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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 8 7 4 2 9 6 5 3
3 6 2 5 7 1 9 8 4
9 4 5 8 3 6 1 2 7
4 3 1 9 6 8 5 7 2
7 5 6 1 4 2 8 3 9
2 9 8 3 5 7 4 6 1
5 1 3 2 8 4 7 9 6
6 2 9 7 1 5 3 4 8
8 7 4 6 9 3 2 1 5

2 7 8 3 5 9 4 6 1
3 6 9 4 7 1 5 8 2
4 1 5 2 6 8 3 7 9
9 2 6 7 3 5 1 4 8
7 8 1 9 4 6 2 3 5
5 3 4 1 8 2 6 9 7
6 4 2 5 9 7 8 1 3
8 5 7 6 1 3 9 2 4
1 9 3 8 2 4 7 5 6

5 9 4 6 1 7 2 3 8
1 2 7 9 8 3 4 6 5
6 8 3 2 4 5 7 9 1
7 1 6 8 5 9 3 2 4
8 3 5 7 2 4 9 1 6
9 4 2 1 3 6 5 8 7
2 5 8 3 7 1 6 4 9
3 7 9 4 6 8 1 5 2
4 6 1 5 9 2 8 7 3

8 9 4 5 1 6 3 2 7
5 2 6 7 3 8 1 4 9
1 3 7 2 9 4 5 6 8
7 1 2 8 4 3 9 5 6
4 8 9 6 5 2 7 1 3
6 5 3 9 7 1 4 8 2
9 6 5 1 2 7 8 3 4
2 4 1 3 8 9 6 7 5
3 7 8 4 6 5 2 9 1

9 2 5 7 3 6 1 4 8
3 6 7 8 4 1 2 9 5
8 1 4 2 5 9 6 3 7
7 3 6 9 1 4 5 8 2
1 4 8 3 2 5 7 6 9
2 5 9 6 7 8 3 1 4
4 9 2 1 6 7 8 5 3
5 7 1 4 8 3 9 2 6
6 8 3 5 9 2 4 7 1

9 2 5 8 1 6 3 4 7
8 1 7 4 5 3 9 2 6
3 4 6 7 9 2 5 8 1
1 7 8 5 3 4 6 9 2
6 5 4 9 2 1 7 3 8
2 9 3 6 7 8 1 5 4
4 3 2 1 6 9 8 7 5
7 6 9 2 8 5 4 1 3
5 8 1 3 4 7 2 6 9

Hæ Eddi! Takk fyrir 
síðast! Þú manst eftir 

mér, ekki satt?

Ekki seg ja mér að þú 
hafir gleymt mér? 

Var ég ekkert fyrir þér?
Hm?

Hver var 
þetta?

Auðvitað man ég 

eftir þér Karamella! 

Hvað heldurðu að 

ég sé?

Sorry Eddi! Eigum 
við að taka upp 
þráðinn frá því 

síðast?

Frá því 
síðast? 

Think not!

Dónalegi 
maður. 

Stefnumóta-
skrifstofa 

Eiku
Kannski getum 
við fundið ein-
hvern sem gæti 
dregið þig út úr 

skelinni.

Solla, hefurðu 
séð spaðann 

minn?

Já.

Nú, geturðu 
sagt mér hvar 

hann er?

Ummm ... 
við gang 

þrjú, minnir 
mig.

Skilið dótinu 
mínu!!

Það verður ekki gott 
fyrir lagerstöðuna.

LÁRÉTT
2. skrambi, 6. ógrynni, 8. óhróður, 9. 
rúm ábreiða, 11. í röð, 12. hroki, 14. 
dralla, 16. kveðja, 17. stjórnarum-
dæmi, 18. angan, 20. skóli, 21. 
klúryrði.
LÓÐRÉTT
1. líkami, 3. ónefndur, 4. fax, 5. starf, 7. 
heilladrjúgur, 10. óvild, 13. mæliein-
ing, 15. ilmur, 16. töf, 19. eyðileggja.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. ansi, 6. of, 8. níð, 9. lak, 
11. mn, 12. dramb, 14. slóra, 16. hæ, 
17. lén, 18. ilm, 20. fg, 21. klám. 
LÓÐRÉTT: 1. hold, 3. nn, 4. símbréf, 
5. iðn, 7. farsæll, 10. kal, 13. mól, 15. 
angi, 16. hik, 19. má.

Auð né heilsu ræður engi maður þótt 
honum gangi greitt.

Sólarljóð

Stefán Bergsson (2131) hefur farið 
mikinn á Meistaramóti Hellis og 
er efstur með fullt hús eftir þrjár 
umferðir. Hann mætti Vigfúsi Ó. 
Vigfússyni (1994) í þriðju umferð.
Hvítur á leik

18...Rf4+! Hvítur gafst upp enda 
tapar hann drottningunni eftir 19. 
Bxf4 Bxc4+ / – Oliver Aron Jóhannes-
son og Mikael Jóhann Karlsson hafa 
fullt hús eins og Stefán. 
www.skak.is Minningarmót um 
Guðmund Arnlaugsson fer fram í MH 
á morgun.
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4FALDIR  

VILDARPUNKTAR  

ICELANDAIR

Í DAG!

(30. ÁGÚST)

Dæmi: 10.000 kr. áfylling 

gefur 600 Vildarpunkta.

-10KR. 

ELDSNEYTISAFSLÁTTUR

MEÐ ÓB-LYKLINUM

Til að safna Vildarpunktum Icelandair með ÓB-lyklinum 
þarf að hafa hann tengdan Visa Icelandair korti eða 
American Express vildarkorti. Einnig er hægt að safna 
punktum með Sagakorti. Nánari upplýsingar um 
vildarkerfi ÓB eru á ob.is/vildarkerfi
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Kátt í Tjarnarbíói
Alþjóðlega leiklistarhátíðin Lókal hófst á miðvikudag. Hátíðin er haldin árlega og 
fer nú fram í sjötta sinn. Fjórar nýjar, íslenskar sýningar verða settar upp í tilefni 
hátíðarinnar, auk þess sem sýndar verða gestasýningar frá Noregi, Kanada, Belgíu 
og Finnlandi. Opnunarhátíð Lókal fór fram í Tjarnarbíói á miðvikudag.

BROSMILDAR VINKONUR  Bryndís Ösp, Sigríður og Pernille 
Mogensen sóttu opnunina á miðvikudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MÁLIN RÆDD   Hlín Agnarsdóttir leikstjóri, ásamt Signýju, 
Sveini og Sigrúnu.

GÓÐIR GESTIR  James Long, Ástbjörg og Marcus Youssef voru 
á meðal gesta. 

ÞREMENNINGAR  Bjarni, Ragnheiður Harpa og Ragnheiður 
Skúladóttir stilltu sér upp fyrir ljósmyndara Fréttablaðsins.

SMART  Hrafnhildur Hagalín og Viðar Eggertsson voru flott til fara. KUMPÁNLEG  Lennart og Giedre voru glöð á að líta. 

Ofurfyrirsætan Rosie Hunting-
ton-Whiteley, sem hefur meðal 
annars setið fyrir hjá breska 
tískuveldinu Burberry, Marks 
og Spencer og undirfatamerk-
inu Victoria Secret, brá sér í nýtt 
hlutverk nú á dögunum. Fyrir-
sætan tók að sér hlutverk list-
ræns stjórnanda í tískuþætti 
fyrir blaðið Violet Grey, þar sem 
leikkonan Jessica Paré, úr sjón-
varpsþáttaröðinni Mad Men, 
situr fyrir. Tískuþátturinn var 
tekinn upp í gömlu húsi í Beverly 
Hills sem passaði einstaklega vel 
við gamaldags útlitið sem ein-
kennir myndirnar.

Nýtt hlutverk 
fyrirsætu 

BREGÐUR SÉR Í NÝTT HLUTVERK  
Fyrirsætan Rosie Huntington-Whiteley 
stjórnaði tískuþætti fyrir blaðið Violet 
Grey. NORDICPHOTOS/GETTY

Áheyrnarprufur verða í Hallgrímskirkju, mánudaginn 
2. september   kl: 17 og eru söngelskir og áhugasamir  
drengir á aldrinum 8-12 ára boðnir velkomnir. Spennandi 
verkefni framundan.

Skráning er hjá kórstjóra  
Friðriki S. Kristinsyni  

á netfanginu fsk@kkor.is.                                                                            
Nánari upplýsingar um kórinn eru á  
heimasíðu hans www.drengjakor.is

Drengjakór Reykjavíkur  
auglýsir eftir kórfélögum
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4FALDIR    

VILDARPUNKTAR  

ICELANDAIR

Í DAG!

(30.  ÁGÚST)

Dæmi: 10.000 kr. áfylling 
gefur 600 Vildarpunkta.

-10KR.

ELDSNEYTISAFSLÁTTUR 

MEÐ OLÍS-LYKLINUM, STAÐGREIÐSLU- 

OG TVENNUKORTI OLÍS

     

Til að safna Vildarpunktum Icelandair með Olís-lyklinum 
þarf að hafa hann tengdan Visa Icelandair korti, 
American Express vildarkorti eða Einstaklingskorti Olís.  
Einnig er hægt að safna punktum með Sagakorti.  
Nánari upplýsingar um vildarkerfi Olís eru á  
olis.is/vidskiptakort/vildarkerfi

PI
PA

R\
TB

W
A

 - 
SÍ

A
 - 

13
24

64



30. ágúst 2013  FÖSTUDAGUR| MENNING | 24

Risavaxin blóm og íslenskir 
farfuglar eru meðal myndefna 
listakonunnar Maríu Sigríðar 
Jónsdóttur, sem er með sýn-
ingu á verkum sínum í Gull-
kúnst Helgu að Laugavegi 13. 
Sum verkanna fjalla um drauma 
hennar og hugsýnir og um mörg 
þeirra leikur norræn birta. 

María ólst upp á Akureyri. 
Hún stundaði myndlistarnám í 

Ríkisakademíunni í Flórens á 
árunum 1994 til 1998 og hefur 
síðan búið og starfað við mynd-
list á Ítalíu. Hún kemur þó alltaf 
heim á sumrin og oft um jól. 

 - gun

Blóm í norrænni birtu
Myndlistarkonan María Sigríður Jónsdóttir sýnir 
olíumálverk í Gullkúnst Helgu að Laugavegi 13. 

MARÍA SIGRÍÐUR „Ég fæ kraft úr 
birtunni þegar ég kem hingað heim,“ 

segir hún.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
FÖSTUDAGUR 
30. ÁGÚST 2013 

Opnanir
20.00 Í kvöld opnar sýningin Vísar: 
húsin í húsinu í Hafnarborg. Á sýning-
unni eru ný verk eftir myndlistarmenn-
ina og arkitektana Elínu Hansdóttur, 
Ilmi Stefánsdóttur, Marcos Zotes og 
Theresu Himmer. Sýningarstjóri er 
Anna María Bogadóttir.

Tónlist
20.00 Í kvöld hefur Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands sitt 21. starfsár. Það hefst 
á Mozartveislu. Með Sinfóníuhljóm-
sveitinni stíga á svið Wolfgang Trommer 
hljómsveitarstjóri og Zsuzsa Debre ein-
leikari. Þau koma nú í fyrsta sinn fram 
á Íslandi. Tónleikarnir fara fram í Hofi 
og er miðasala hafin í miðasölu Hofs 
og á netinu.  
  

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is 

Nótnabókin Íslensk sönglög – 
með undirleik er nýkomin út hjá 
Forlaginu. Hún geymir sautján 
íslenskar söngperlur á borð við 
Dagnýju, Ég leitaði blárra blóma, 
Ég veit þú kemur, Hagavagninn, 
Kata rokkar, Hvert örstutt spor 
og Nú liggur vel á mér. Útsetn-
ingarnar í bókinni eru eftir Einar 
Scheving og er hún ætluð öllum 
laglínuhljóðfærum. Einnig getur 
hún nýst söngvurum, þeim sem 
leika á hljómahljóðfæri og þeim 
sem vilja æfa spuna. 

Bókinni fylgir geisladiskur þar 
sem lögin eru leikin bæði með og 
án laglínu.  - gun

Sautján 
söngperlur

NÝJA BÓKIN  Hvert lag er prentað í fjórum 
útgáfum; fyrir C-, Bb- og Eb-hljóðfæri og 
fyrir hljóðfæri skrifuð í F-lykli.
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Hrafnkell Sigurðsson opnar sýn-
ingu í dag klukkan 17 í menningar-
húsinu Skúrnum, sem er í skemmu 
í eigu HB Granda nyrst á Granda-
garði. Sýningin ber titilinn Smíð 
og er ljósmyndainnsetning, unnin 
sérstaklega inn í Skúrinn. Í texta 
sem Guðmundur Andri Thors-
son skrifar með sýningunni segir 
meðal annars: 

Manni finnst maður vera ein-
hvern veginn – sem einstaklingi 
og sem hluta af heild, samfélagi, 
byggð, þjóð. Íslensk sjálfsmynd er 
eins og glerið, sterk og brothætt: 
hún sýnir velgengni og kjafthátt 
og þrjóskulega staðfestu, í henni 
blandast væg gúanólykt kölnar-
vatninu, íslensk gleði snýst um 
dugnað, við tengjum farsæld okkar 
við vellíðan.“

Sýningin er opin nú um helgina 
og þá næstu milli klukkan 14 og 18.

Smíð 
í Skúrnum

EIN MYNDANNA  Á sýningunni er 
ljósmyndainnsetning.

Anno 2013 nefnist ný plata Krist-
jáns Hrannars Pálssonar. Það er 
hans fyrsta sólóplata og geymir 
tíu frumsamin lög og texta. Um 
er að ræða rafpopp með píanó-
ívafi og talsvert þjóðlegum blæ á 
köflum. Kristján Hrannar syngur 
og leikur á flest hljóðfæranna 
en nokkrir aðrir tónlistarmenn 
koma þó við sögu. Dimma gefur 
plötuna út.

Kristján Hrannar er Reyk-
víkingur. Hann nam klassískan 
píanóleik hjá Ágústu Hauksdóttur 
og lagði eftir það stund á djass-
píanóleik. Hann hefur leikið fjöl-
breytta tónlist með ótal hljóm-
sveitum, meðal annars Fjórum á 
palli.  - gun

Rafpopp með 
píanóívafi 

KRISTJÁN HRANNAR  Hann syngur 
og leikur á flest hljóðfæranna á nýju 
plötunni.

Daníel Starrason opnar ljósmynda-
sýningu í Hamragili í Hofi klukkan 
18 í dag sem ber yfirskriftina Norð-
lenskt tónlistarfólk. Sýningin er liður 
í Akureyrarvöku sem fram fer um 
helgina. Daníel hefur myndað tónlist-
arfólk úr ýmsum áttum sem á það þó 
sameiginlegt að hafa búið eða starfað 
á Norðurlandi. Hjónin Hjalti og Lára 
stíga á svið í Hamragili ásamt hljóm-
sveit um klukkan 22 og spila lög af 
nýútkominni plötu. Það má búast við 
notalegri stemningu við kertaljós og 

ljúfa tóna. Enginn aðgangseyrir er 
inn á tónleikana. 

Á morgun er alþjóðleg matar-
veisla í Hamragili. Þar verður hægt 
að smakka á kræsingum frá yfir tutt-
ugu þjóðlöndum. Á sama tíma verð-
ur alþjóðlegt barnagaman í Nausti 
með andlitsmálningu, leikjum og 
fleiru skemmtilegu. Syrpa Akureyr-
arkvikmynda frá Kvikmyndasafni 
Íslands verður sýnd í Hömrum, sem 
breytt verður í notalegt kaffihús 
með kertaljósum og ljúfum tónum. Á 

torginu fyrir utan Hof verður alþjóð-
legur nytja- og handverksmarkaður. 
Að loknum tónleikum í Gilinu taka 
Hvanndalsbræður á móti gestum í 
Hamragili. Þekktir Akureyringar 
stíga á svið með þeim og má búast 
við að gestalistinn komi á óvart.

Á sunnudagsmorgun klukkan ell-
efu eru börn og fjölskyldur þeirra 
sérstaklega velkomin í Hof þegar 
töframaðurinn Einar Mikael sýnir 
sjónhverfingar og kennir töfra-
brögð. - gun

Alþjóðleg stemning á Akureyri
Akureyrarvaka er að hefj ast í dag og stendur um helgina. Dagskráin í 
Menningar húsinu Hofi  er fj ölbreytt og alþjóðleg.

TÖFRAR  Einar Mikael sýnir sjónhverfingar og töfrabrögð í Hofi á sunnudagsmorgun. 

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Hvanndalsbræður
í Hofi

Íslandsbanki og Hof bjóða á tónleika með 

Hvanndalsbræðrum laugardaginn 31. ágúst 

kl. 23.30 í Menningarhúsinu Hofi.

Tónleikarnir fara fram í Hamraborg og munu þekktir

Akureyringar stíga á stokk með hljómsveitinni og

flytja nokkur af þeirra þekktustu lögum.

Góða skemmtun!

Íslandsbanki og Hof 
bjóða á tónleika 31. ágúst kl. 23.30

Enginn aðgangseyrir og allir velkomnir.
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Heimildarmyndin The 
Act Of Killing í leik-
stjórn Joshua Oppen-
heimer verður frum-
sýnd í Bíói Paradís í 
kvöld. Í myndinni sjást 

fyrrverandi herforingjar dauða-
sveita í Indónesíu leika fjöldamorð-
in sem voru framin þar í landi árið 
1965. Leikstjórinn fékk foringjana 
til þess að setja morðin á svið og 
máttu þeir ákveða með hvaða 
hætti það var gert. Meðal annars 
eru morðin sett fram í klassískum 
Hollywood-glæpastíl og stórbrotn-
um söngleikjastíl. 

Fjöldamorðin í Indónesíu hafa 
haft mikil áhrif á samfélagið þar 
í landi. Um ein milljón meintra 
kommúnista var drepin. Morðingj-
unum hefur verið hampað og alið 
er á hræðslu almennings í garð 
yfirvalda. Hugmyndina að mynd-
inni fékk Oppenheimer þegar hann 
myndaði aðra mynd þar í landi um 
konur sem vinna lífshættuleg störf 
á plantekrum. Þær þora ekki að 
stofna með sér verkalýðsfélög eða 
gera uppreisn með neinum hætti af 
ótta við að það sama hendi þær og 
formæður og forfeður þeirra sem 
létu lífið í fjöldamorðunum 1965. 

Blaðamaður ræddi við leikstjór-
ann í gegnum Skype um gerð mynd-
arinnar og upplifun hans á ástand-
inu í Indónesíu. 

Ef nasistarnir hefðu unnið 
„Ásamt því að taka viðtöl við for-
ingja dauðasveitanna tók ég einnig 
viðtöl við þá sem lifðu af og aðstand-
endur þeirra sem dóu. Þetta frétt-
ist að sjálfsögðu fljótt út og það kom 
mér á óvart að við lentum í hand-
tökum vegna viðtalanna við fórn-
arlömbin og þau myndbönd voru 
gerð upptæk. Aftur á móti var það 
látið vera að ég tæki viðtöl við for-
ingjana, þá sem frömdu morðin,“ 
segir Oppen heimer um gerð mynd-
arinnar. Hann líkir þessu við að 
vera kominn til Þýskalands 40 árum 
eftir helförina og átta sig á því að 
nasistarnir hefðu unnið.

„Aðstandendur og fórnar-
lömb fjöldamorðanna í Indónesíu 
hafa verið neydd til að þegja um 
atburðina en foringjarnir, eða morð-
ingjarnir, hafa stært sig af verkum 
sínum.“ 

Oppenheimer segir að ekki sé 
hægt að hugsa þessi morð sem eitt-
hvað sem gerðist langt í burtu fyrir 
langa löngu síðan. Morðingjarnir 
hafi í raun unnið og alla tíð síðan 
hafi verið byggt á miklum ótta hjá 
almenningi í Indónesíu. Það hafi 
þær afleiðingar að hann þorir ekki 
að gera uppreisn eða stofna með sér 

Fjöldamorðinginn 
dansaði tsja-tsja-tsja
Heimildarmyndin The Act of Killing verður frumsýnd í Bíói Paradís í kvöld. 
Myndin gerist í Indónesíu og segir frá fj öldamorðunum árið 1965.

ÓLÝSANLEGT  Joshua Oppenheimer er leikstjóri The Act of Killing. Hann telur sig ekki eiga afturkvæmt til Indónesíu því líf hans 
er í hættu eftir að myndin var frumsýnd. 

LEIK-
STJÓRINN 
 Joshua 
Oppenheimer, 
leikstjóri 
myndarinnar, 
mun sitja 
fyrir svörum 
í gegnum 
Skype.  

verkalýðsfélög. Almenningur óttast 
að það fari eins fyrir honum og for-
feðrunum árið 1965.

„Fólk er neytt til að vinna störf 
sem eru hættuleg og margir láta 
lífið við störf sín til þess að útbúa 
vörur fyrir okkur í hinum vestræna 
heimi. Fólk hugsar ekki nógu mikið 
út í það að líf þessa fólks sé hluti af 
verðinu sem er greitt fyrir þessar 
vörur,“ segir hann.

Minnir á nýju fötin keisarans
Oppenheimer segir að myndin hafi 
slegið í gegn í Indónesíu og orðið 
til þess að breyta hugarfari þjóðar-
innar. Það sé þó ekki eins og hinar 
slæmu afleiðingar hafi ekki verið 
þekktar, það sé frekar að myndin 
sé svolítið eins og barnið sem benti 
á að keisarinn væri nakinn í sög-
unni um nýju fötin keisarans. Barn-
ið bendir fólki á það sem það vissi 
þegar en þorði ekki að ræða um. 

Myndin hefur ekki verið sýnd 
opinberlega en samtök og skólar 
hafa pantað myndina. Oppenheimer 
vildi óska þess að hann gæti farið til 
Indónesíu og upplifað breytingarn-
ar en hann telur að honum sé ekki 
óhætt að fara til landsins. Hann 
yrði umsvifalaust settur í fangelsi, 
ef ekki drepinn. 

 

Morðin sett upp í söngleikjastíl 
„Það kom mér á óvart að það var 
ekki erfitt að fá foringjana til þess 
að tala um morðin. Þeir voru mjög 
fúsir að ræða þessa atburði, jafnvel 
fyrir framan eiginkonur sínar, börn 
og barnabörn. Þeir stungu svo sjálf-
viljugir upp á því að sýna mér stað-
ina þar sem morðin voru framin og 
buðust til að endurleika atvikin. Ég 
tók þá stefnu að leyfa þeim að velja 
í hvaða stíl atriðin væru sett upp og 
þau eru meðal annars í söngleikja-
stíl og hinum venjulega glæpastíl 
sem við þekkjum frá Hollywood.“

„Það voru aðstandendur og 
fórnar lömb morðanna sem hvöttu 
mig til þess að gera þetta, fara og 

taka þessi viðtöl í þeirri von að þau 
fengju loks að heyra um afdrif ást-
vina sinna.“

Dansar tsja-tsja-tsja og kyrkir fólk 
„Einn af morðingjunum sem ég 
myndaði bestu tengsl við á meðan 
á upptökunum stóð var Anwar. Árið 
1965 var hann meðlimur í gengi 
sem seldi kvikmyndir frá Banda-
ríkjunum á svörtum markaði. Hann 
var ósáttur við kommúnistana sem 
vildu banna þessar myndir. Hann og 
félagar hans voru hækkaðir í tign ef 
svo má segja og gerðir að meðlim-
um í þessum dauðasveitum.“

Anwar beitti aðferðum sem hann 
þekkti úr heimi kvikmyndanna 
þegar hann drap fórnarlömb sín, en 
hann er talinn hafa drepið um þús-
und manns. Að sögn Oppenheimers 
er eitt áhrifaríkasta atriði myndar-
innar þegar Anwar sést dansa tsja-
tsja-tsja og leika hvernig hann kyrk-
ir fórnarlömbin með vírum. 

„Ég ákvað strax að fara þá leið 
að dæma hann ekki fyrir það sem 
hann gerði heldur að verða vinur 
hans. Við náðum vel saman og það 
var áhugavert að kynnast þessum 
manni. Hann hafði aldrei þurft að 
horfast í augu við það sem hann 
gerði heldur hafði honum stöðugt 
verið hampað fyrir ódæðisverkin,“ 
segir Oppenheimer.

„Anwar sagði mér að þetta væri 
í raun mikill léttir fyrir hann að 
horfast loks í augu við það sem hann 
hefur gert og fá loksins tækifæri til 
að tala um það.“ 

Oppenheimer segir heiminn ekki 
svartan og hvítan og telur að hver 
sem er gæti í raun framið svona 
ódæðisverk. Eftir að mennirnir 
höfðu drepið einn, þá gátu þeir í 
raun ekki farið til baka, því með 
því væru þeir að viðurkenna fyrir 
sjálfum sér að það sem þeir hefðu 
gert væri rangt. 

Á sunnudaginn verður mynd-
in sýnd óstytt og mun leikstjórinn 
svara spurningum áhorfenda með 
aðstoð Skype.  hannarun@365.is

Fyrrverandi bítillinn og sjarmörinn 
Paul McCartney hefur nú sent frá sér 
nýja smáskífu sem heitir einfaldlega 
New og verður á samnefndri plötu hans 
sem kemur út 15. október næstkom-
andi. Sex ár eru liðin síðan McCartney 
gaf síðast út sólóplötu en þá sendi hann 
frá sér plötuna Memory Almost Full. 
Lagið New var pródúserað af meistar-
anum Mark Ronson, sem þeytti skífum 
í brúðkaupi McCartneys og konu hans 
Nancy Shevall árið 2011. Fréttir herma 
að lagið sé ljúft og frekar hefðbundið 
McCartney-lag þar sem hann syngur 
meðal annars um frelsi mannsins til að 
gera það sem honum sýnist. 

Semur um frelsið  
Laginu New þykir svipa til fyrri tónlistar McCartney.

NÝ SÓLÓPLATA VÆNTANLEG  
Fyrrverandi bítillinn Paul 
McCartney gefur út smáskífuna 
New. NORDICPHOTOS/GETTY

FRÉTTABLAÐIÐ 
ER HELGARBLAÐIÐ

Ómissandi hluti af góðri helgi
Skaft ahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000  
Auglýsingar 512-5401 | visir.is

FANNST ÉG VERÐA AÐ 
KUNNA AÐ VERJA MIG
Sunna Rannveig Davíðsdóttir er fremst 
íslenskra kvenna í blandaðri bardagalist og 
tekst á við áföll með átökum.

Ekki viðkvæm 
fyrir umtali
Áslaug Hulda Jóns-
dóttir, forseti bæjar-
stjórnar Garðabæjar: 
„Hafi maður skoðanir 
verður maður að geta 
tekið því að fólk sé 
ósammála.“

Herraleg hausttíska
Miklar, síðar kápur, víðar síðbuxur 
og teinóttar buxnadragtir eru 
á meðal þess sem haust- og 
vetrarlínur tískuhúsanna bjóða 
upp á.
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- SKÓÚTSALA-

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR AF UPPHAFLEGU VERÐI VERSLANA!*

SPARISKÓR - ÍÞRÓTTASKÓR - KULDASKÓR 
GÚMMÍSTÍGVÉL - INNISKÓR - SUNDSKÓR

30% AFSLÁTTUR
AF OUTLETVERÐUM

ERU SKÓRNIR Á KRAKKANA ORÐNIR OF LITLIR EFTIR SUMARIÐ, EÐA LANGAR ÞIG BARA Í NÝJA? - ALLIR SKÓR Á ÚTSÖLU!
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BAKÞANKAR 
Álfrúnar 
Pálsdóttur

Eftir fréttir að undanförnu um 
erfið leika í hjónabandi raunveru-
leikastjörnunnar Khloe Kard-
ashian og Lamars Odom greina 
erlendar slúðursíður frá því að nú 
sé því endanlega lokið. Ástæðan 
mun vera fíkniefnavandi Lamars 
en hann er sagður háður krakki. 
Áður hafa sögusagnir um framhjá-
hald hans gengið fjöllum hærra og 
því er ekki að furða að Khloe setji 
honum stólinn fyrir dyrnar. 

Lamar Odom er körfuknattleiks-

maður og lék með Los Angeles 
Clippers í vetur við góðan orð-
stír. Eins og Vísir greindi frá í 
gær hefur hann ekki sést í nokkra 
sólarhringa en hann var lagður 
inn á meðferðarstofnun síðast-
liðið sumar til þess að vinna bug á 
vanda sínum. 

Hjónin hafa enn ekki sótt opin-
berlega um skilnað sem hefur 
vakið von í hjörtum einhverra 
aðdáenda þeirra um að þau gætu 
náð sáttum. - hó

Khloe og Lamar skilin
Erlendir slúðurmiðlar greina frá skilnaði parsins.

SKILIN  Hjóna-
bandi Khloe 
Kardashian 
og Lamars 
Odom er lokið 
samkvæmt 
erlendum 
slúðursíðum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Madonna þarf ekki að hafa 
áhyggjur af fjármálunum. Sam-
kvæmt nýjasta lista Forbes, sem 
birtir reglulega tölur yfir tekju-
hæstu einstaklinga Bandaríkj-
anna, kemur í ljós að Madonna 
er hæst launaða stjarnan. Í öðru 
sæti listans er leikstjórinn Steven 
Spielberg. Fast á hæla þeirra 
koma Lady Gaga og Katy Perry. 
Madonna þénaði hvorki meira né 
minna en 15 milljarða íslenskra 
króna fyrir sölu á fatalínu sinni, 
ilmvatni og miðasölu á MDNA-
tónleikaröðinni sinni á síðasta ári, 
sem verður að teljast ansi gott. 

Madonna ríkari 
en Spielberg

MOLDRÍK  Madonna er ríkust af fræga 
fólkinu. NORDICPHOTOS/GETTY

„Fólk má í raun gera hvað sem 
er en þetta er auðvitað dans hátíð 
þannig að það er ágætt ef það 
hefur það í huga,“ segir Berglind 
Pétursdóttir dansari um „per-
formance marathon“, eða röð af 
listgjörningum sem haldin verð-
ur á vegum Reykjavík Dance 
Festival á föstudag. 

Í auglýsingu fyrir viðburðinn 
stendur að kvöldið einkennist af 
„performönsum sem halda áfram 
of lengi“ og að þetta sé „tækifæri 
fyrir alla sem eru í Reykjavík til 
þess að deila þeirra upp áhalds, 
þeirra gleymdu, fáránlegu, 
röngu, eða grafalvarlegu kóreó-
grafíu.“ 

Berglind segir umgjörðina 

vissulega vera mjög frjálslega 
og að einu kröfurnar sem gerðar 
eru til þeirra sem koma fram séu 
að þeir haldi stutta kynningu um 
sjálfan sig og verkið. „Fólk má 
koma með leikmuni með sér og 
má nota eins mikið af búningum 
og þeir koma fyrir í bónuspoka. 
Í fyrra var þetta í gangi alla 
nóttina og fjölbreytnin var mjög 
mikil. Fólk er líka kannski komið 
í glas um nóttina og verður mót-
tækilegra fyrir alls kyns dans-
listagjörningnum.“

Maraþonið verður haldið í 
Dansverkstæðinu, Skúlagötu 30, 
og byrjar klukkan 20.00. Enginn 
aðgangseyrir. 

 - hó

Tækifæri fyrir fólk að 
koma fram og dansa
Frjálslegt dansgjörningamaraþon á vegum Reykjavík 
Dance Festival fer fram í Dansverkstæðinu í kvöld. 

DANS  Berglind Pétursdóttir dansari 
er einn aðstandenda Reykjavík Dance 
Festival sem stendur fyrir „performance 
maraþoni“ í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SJÁ SÝNINGARTÍMA Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS
STRUMPARNIR 3D     KL. 6
ONLY GOD FORGIVES  KL. 8 - 10O GO O G S 8 0       /   WOLVERINE O 3D  KL. 10 0             
GROWN UPS 2           KL. 6 - 8           

-H.G., MBL -V.G-V.GV G-V.G-V.VVV GVV-V.GV-V-V.GVVV GV G-V.G-V.G-V-V.GVV GG-V.GV GVVVVV-V.GGGG-V.-V.GVVV-V.G-V.GVVVV-V.GVVVVVV-V.V-V-V.VVVV ., D., D., D., D., D., D., D., D., D., VVVVVVVVVVVVV

-T.V. - BÍÓVEFURINN.IS / SÉÐ & HEYRT

“SPARKAR FAST Í MEIRIHLUTANN Á AFÞREYINGARMYNDUM   
  SUMARSINS. FÍLAÐI HANA Í BOTN.”

„ÆSISPENNANDI!“
- ENTERTAINMENT WEEKLY

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR BÍLA

ÖRLÖG HEIMSINS ERU Í HANS HÖNDUM

ELYSIUM KL. 5.30 - 8 - 10.25 
ELYSIUM LÚXUS KL. 8 - 10.25
ONE DIRECTION KL. 5.45
HROSS Í OSS Í KL. 6
FLUGVÉLAR 2D / 3D ÍSL TAL KL  3.20
KICK ASS 2 KL.  8 - 10.20 
PERCY JACKSON KL. 3.20 - 8 
2 GUNS KL. 5.30 - 8 - 10.30
2 GUNS LÚXUS KL. 5.30
STRUMPARNIR STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL ÍSL TALÍ KL. 3.20KL 3 20
GROWN UPS KL. 10.20

ÍHROSS Í OSS KL. 6 - 8 - 10
ELYSIUM KL. 5.30 - 8 - 10.25 
PERCY JACKSON KL. 5.40 - 8 
2 GUNS KL. 8 - 10.30 
STRUMPARNIR 2D Í ÍSL TAL KL. 5.40
WAY WAY BACK KL. 10.20

ELYSIUM 5.50, 8, 10.20(P)
KICK ASS 2 8, 10.20
2 GUNS 3.40, 5.50, 8, 10.20
PERCY JACKSON 3.40
STRUMPARNIR 2 3.40, 5.50 2D

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

T.V. - Bíóvefurinn

-H.G., MBLH G MH G MBL
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EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

AKUREYRI
KEFLAVÍK

ROGER EBERT

COSMOPOLITAN

JULIANN GAREY / MARIE CLAIRE

SCOTT MANTZ / ACCESS HOLLYWOOD

NEW YORK TIMES
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Nú þegar rúmur mánuður er liðinn 
af fæðingarorlofinu er ég loksins 

farin að venjast nýju hversdagslífi. Er 
svo gott sem hætt að muna hvaða 

vikudagur er og fer í matarbúðina 
með ellilífeyrisþegunum fyrir 
hádegi. Dásamlegt. Merkilegt 
samt hvað tíminn líður hratt 
þrátt fyrir að dagarnir fari 
ekki í mikið annað en brjósta-
gjöf, bleyjuskipti og göngu-
túra.

ALLT í einu sit ég hér með 
rúmlega mánaðargamlan 
peyja sem gengur ýmist 
undir nöfnunum „litli 
brósi“, „litli karl“ eða 
„langimann“ á heimilinu. 
Nöfn sem ég vil síður 
að festist á einkasynin-
um þegar fram í sækir. 
Auðvitað hefði ég, já 
eða við, enda drengur-
inn ekki eingetinn, átt 
að eyða meðgöngunni 
í að ákveða eitthvert 
tímamótanafn á son-

inn. Þá værum við ekki í þessari stöðu 
í dag, heltekin af valkvíða með vini og 
vandamenn á línunni að býsnast yfir 
nafnleysi drengsins. 

ÞAÐ er mikið vald að gefa einstak-
lingi nafn sem hann þarf að bera alla 
ævi. Fyrir 30 árum kom víst til greina 
að skíra mig Tíbrá, Tíbrá Pálsdótt-
ir. Já, og húsbóndinn á heimilinu átti 
fyrst að heita Brúnó Vestmann, hálf-
partinn í höfuðið á sjálfum Vestmanna-
eyjum. Alveg dagsatt. Bæði nöfnin eru 
svo fjarstæðukennd fyrir mér að það 
er erfitt að ímynda sér þau Tíbrá og 
Brúnó sem par í dag. Já, valdi fylgir 
svo sannarlega ábyrgð. 

ÚTLIT er fyrir að drengurinn litli 
verði nafnlaus enn um sinn á meðan 
foreldrarnir brjóta heilann. Einhver 
sagði mér einu sinni að maður ætti 
alltaf að skíra nafni sem hæfir for-
seta. Það er ágætis ráð og viðmið þegar 
flett er í gegnum nafnabækur og mis-
jafnar samsetningar skoðaðar. Ætli 
þau Tíbrá og Brúnó hefðu orðið góðir 
húsráðendur á Bessastöðum?

Hvað á barnið að heita?



MEIRA EN 1000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

RAKVÉLAR

FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

UPPÞVOTTAVÉLAR

Sjá allt úrvalið 
á ht.is

Opið laugardag 11-16 
og sunnudag 13-17
á Suðurlandsbraut

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

VALDAR VÖRUR Á ENN MEIRI AFSLÆTTI

VALDAR VÖRUR Á ENN MEIRI AFSLÆTTI

ÚTSÖLULOK UM HELGINA

ÚTSÖLULOK UM HELGINA
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visir.is
Allt um leiki 
gærkvöldsins

PEPSI DEILDIN 2013 
STAÐAN
KR  16  13  1  2  40-18  40
FH  17  11  3  3  35-17  36
Stjarnan  17  10  4  3  26-17  34
Breiðablik  16  9  5  2  26-15  32
Valur  17  6  7  4  33-25  25
ÍBV  17  6  5  6  21-20  23
Fram  17  5  3  9  22-30  18
Fylkir  17  4  5  8  23-25  17
Keflavík  17  5  2  10  20-34  17
Þór  17  4  4  9  24-37  16
Víkingur Ó.  17  2  7  8  13-25  13
ÍA  17  2  2  13  21-41  8

NÆSTU LEIKIR
Sunnudagur 1. september: 17.00 Þór - Fram, 
ÍBV - Valur, 18.00 Keflavík - Stjarnan, ÍA - KR, 
FH - Víkingur Ó., Breiðablik - Fylkir.

Mörkin:  0-1 Halldór Orri Björnsson (22.), 1-1 
Guðjón Pétur Lýðsson, víti (55.), 2-1 Nichlas 
Rohde (64.).

Breiðablik (4-3-3): Gunnleifur Gunnleifsson 
7 - Þórður Steinar Hreiðarsson 6, Renee Troost 
5, Sverrir Ingi Ingason 6, Kristinn Jónsson 6 - 
*Finnur Orri Margeirsson 7, Andri Rafn Yeoman 
6, Guðjón Pétur Lýðsson 5 - Ellert Hreinsson 6 
(80., Elfar Freyr Helgason -), Nichlas Rohde 6 (86, 
Arnar Már Björgvinsson -), Árni Vilhjálmsson 7.

Stjarnan (4-3-3): Ingvar Jónsson 7 - Hörður 
Árnason 6, Martin Rauschenberg 5, Daníel Laxdal 
5, Jóhann Laxdal 5 - Michael Præst 5, Robert 
Sandnes 7, Kennie Knak Chopart 5 (73., Gunnar 
Örn Jónsson -) - Ólafur Karl Finsen 4 (73., Tryggvi 
Sveinn Bjarnason -), Halldór Orri Björnsson 5, 
Garðar Jóhannsson 5.

Skot (á mark): 11-9 (7-3) Horn: 10-6

Varin skot: Gunnleifur 2 - Ingvar 4

2-1
Kópavogs- 
völlur

 Þóroddur 
Hjaltalín (7)

Mörkin:  1-0 Gary Martin (20.), 2-0 Baldur 
Sigurðsson (65.), 2-1 Patrick Pedersen (80.), 3-1 
Emil Atlason (86.).

KR (4-3-3): Hannes Þór Halldórsson 6, Haukur 
Heiðar Hauksson 8, Jonas Grönner 6, Grétar 
Sigfinnur Sigurðsson 7, Guðmundur Reynir 
Gunnarsson 6 (75. Gunnar Þór Gunnarsson 
6), Brynjar Björn Gunnarsson 7, Jónas Guðni 
Sævarsson 8, *Baldur Sigurðsson 8, Atli 
Sigurjónsson 6 (62. Emil Atlason 6), Óskar Örn 
Hauksson 7, Gary Martin 7..

Valur (4-3-3): Fjalar Þorgeirsson 5, Jónas Tór 
Næs 6, Magnús Már Lúðvíksson 5, Matarr 
Jobe 6, Bjarni Ólafur Eiríksson 6, Haukur Páll 
Sigurðsson 5, Andri Fannar Stefánsson 5, Indriði 
Áki Þorláksson 5, Kristinn Freyr Sigurðsson 5 (79. 
Lucas Ohlander -), Sigurður Egill Lárusson 6 (72. 
Matthías Guðmundsson 5), Patrick Pedersen 6..

Skot (á mark): 10-10 (5-5) Horn: 6-3

Varin skot: Hannes 4 - Fjalar 2

3-1
KR-völlur       
1626 áhorfendur

 Garðar Örn 
Hinriksson (7)

FÓTBOLTI „Maður verður bara 
gráðugri þegar maður vinnur titil. 
Maður verður aldrei saddur,“ segir 
miðvörðurinn Anna Björk Krist-
jánsdóttir hjá Stjörnunni.

Anna Björk og félagar tryggðu 
sér Íslandsmeistaratitilinn á mið-
vikudagskvöldið með 4-0 sigri á 
Val þótt enn sé fjórum umferðum 
ólokið. Liðið hefur skorað 50 mörk 
í fjórtán leikjum en aðeins fengið 
á sig fjögur mörk. Allt stefnir í að 
liðið bæti metið yfir fjölda marka 
fengin á sig frá því sumarið 2011, 
þegar liðið varð í fyrsta skipti 
Íslandsmeistari og fékk á sig 14 
mörk.

„Maður er farinn að setja háar 
kröfur,“ segir Anna Björk og viður-
kennir að það sjóði á henni þegar 
liðið fær á sig mark. „Ég viður-
kenni það. Við hugsum þetta þann-
ig að ef við fáum á okkur mark þá 
erum við að gleyma okkur.“

Harpa hefur bætt varnarleikinn
„Allar í liðinu vinna varnarvinn-
una. Sú samheldni hefur skilað 
okkur þessum árangri. Miðju-
mennirnir vinna líka til baka og 
Harpa (Þorsteinsdóttir) hefur líka 
bætt varnarvinnuna mikið,“ segir 
Anna Björk um leiðina að vel-
gengni í varnarleik Garðabæjar-
liðsins.

Anna Björk gekk í raðir Stjörn-
unnar frá KR veturinn 2008. Þá 
hafði hún setið á bekknum hjá 
Vesturbæjarliðinu og taldi tíma til 
kominn að söðla um.

„KR á hlut í mér og mér yrði 
seint fyrirgefið í Vesturbænum ef 
ég segði að KR-hjartað væri farið,“ 
segir Anna Björk. Hún er þó pott-
þétt á að ákvörðunin hafi verið 
rétt, enda hefur hún leikið stórt 
hlutverk hjá Stjörnunni síðan. 

Anna Björk var valin í A-landslið 
Íslands í fyrsta skipti í sumar og í 
kjölfarið var hún í 23 manna lands-
liðshópi Íslands á EM í Svíþjóð.

„Það var mjög skemmtilegur 
mánuður,“ segir Anna Björk um 
þann hluta júní þegar hún var 
valin í lokahópinn. Skömmu síðar 
fékk hún að vita að hún hefði kom-
ist í gegnum inntökuprófið í sjúkra-
þjálfun við Háskóla Íslands. Þar 
situr hún á skólabekk með Söndru.

„Það var mjög skemmtilegt að 
við skyldum báðar komast inn,“ 
segir Anna en aðeins 25 kom-
ast í sjúkraþjálfun á hverju ári. 
Hún segir þær Söndru hafa unnið 
saman í undirbúningi fyrir inn-
tökuprófið, mikið rætt saman og 
það hafi örugglega einhver áhrif á 
hve vel þær nái saman inni á vell-
inum. Henni líst vel á sjúkraþjálf-
aranámið.

Vill ekki sitja á bekknum
„Þetta er inni á áhugasviðinu. 
Svona getur maður líka haldið 
áfram lengi í fótboltanum og verið 
á bekknum sem sjúkraþjálfari.“
Anna Björk, sem einnig þjálf-
ar 5. flokk kvenna hjá Gróttu, 
hefur verið aðeins undir radarn-
um í sumar. Athyglin hefur beinst 
að hinni ungu Glódísi Perlu auk 
Söndru í markinu.

„Það skiptir mig engu máli á 
meðan ég stend mig vel,“ segir 
Anna Björk. Hún segir Glódísi 
frábæran leikmann og vonast til 
að þær geti staðið vaktina í vörn-
inni hjá landsliðinu í framtíðinni. 
„Það er ekki stefnan að vera allt-
af á bekknum. Maður vill alltaf 
spila,“ segir Anna Björk sem enn á 
eftir að þreyta frumraun sína með 
A-landsliðinu. 

Stjörnustelpur fá bikarinn ekki 
afhentan fyrr en í lokaumferðinni 
gegn Blikum. Hún segir marga 
hafa velt fyrir sér hvers vegna 
bikarinn hafi ekki verið afhentur 
eftir stórsigurinn á Val á miðviku-
dag sem var afar sætur.

„Það var ljúft að tryggja sér 
titilinn á móti Val og verður ljúft 
lyfta honum svo gegn Blikum. Í 
bæði skiptin á heimavelli,“ segir 
Anna sigurreif.  kolbeinntumi@365.isv

KR-hjartað til staðar
Anna Björk Kristjánsdóttir segir óþolandi að fá á sig mark. Miðvörðurinn ætlar 
sér sæti í byrjunarliði landsliðsins enda leiðist henni að sitja á bekknum.

ÞJÁLFARINN   Anna Björk hefur þjálfað 5. flokk kvenna hjá Gróttu udnanfarin tvö ár. 
Hún kann vel við þjálfarahlutverkið. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Kolbeinn Sigþórsson og félagar hans í Ajax Amsterdam lentu annað árið í röð í mjög erfiðum riðli í Meistara-
deildinni en dregið var í riðla í gær. Ajax er í riðli með Barcelona, AC Milan og Celtic.
Manchester United var heppið með riðil eins og oft áður og sömu sögu er hægt að segja af Chelsea, sem er í einum 
léttasta riðlinum.  Manchester City var ekki alveg eins heppið en City-liðið er meðal annars í riðli með Evrópumeist-
urum Bayern München. Arsenal er síðan í mjög erfiðum riðli með Dortmund, Marseille og Napoli.   - óój

Kolbeinn og félagar aft ur í rosalegum riðli í Meistaradeildinni

A-riðill: Man. United, Shakhtar, 
Bayer Leverkusen og Real Sociedad.

B-riðill: Real Madrid, Juventus, 
Galatasaray og FC Kaupmannahöfn

C-riðill: Benfica, Paris SG, Olympia-
kos og Anderlecht

D-riðill: Bayern München, CSKA 
Man. City og Pilsen.

E-riðill: Chelsea, Schalke, Basel og 
Steaua Búkarest.

F-riðill: Arsenal, Marseille, 
Dortmund og Napoli

G-riðill: Porto, Atlético,  Zenit og 
Austria Vín.

H-riðill: Barcelona, AC Milan, Ajax 
og Celtic.

RIÐLARNIR Í MEISTARADEILDINNI 2013-14: KOLBEINN 
SIGÞÓRS-
SON  Fær 
að fara á 
Nou Camp 
í Barcelona 
og San Siro í 
Mílanó.  MYND/

NORDICPHOTOS/

GETTY

FH-ingar eru úr leik í Evrópudeild UEFA eftir 2-5 tap í seinni 
leiknum á móti belgíska félaginu Genk í gærkvöldi en FH 
tapaði samanlagt 2-7. Þetta er önnur Evrópukeppnin sem FH 
fellur úr í sumar en liðið tapaði fyrir Austria Vín í forkeppni 
Meistaradeildarinnar. FH-ingar eiga þrátt fyrir það enn 
smá von um að komast í riðlakeppni Evrópudeildarinnar 
en þeir taka þátt í happadrætti í dag. Þau lið sem féllu út 
úr keppninni í gær fara öll í pott þar sem dregið verður 
um hvaða lið tekur sæti tyrkneska liðsins Fenerbahce 
sem hefur verið vísað úr keppni. FH er eitt af 30 félögum 
sem gætu komist bakdyramegin inn í Evrópudeildina. FH 
lenti 0-1 undir í gær en Ólafur Páll Snorrason og Björn 
Daníel Sverrisson komu FH yfir í 2-1. Belgarnir 
skiptu þá um gír, skoruðu þrjú mörk á aðeins sjö 
mínútna kafla og unnu á endanum 5-2.

Hafa FH-ingar heppnina með sér?
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Fáðu þér áskrift
512 5100
stod2.is

BAYERN MÜNCHEN
CHELSEA

MEISTARARNIR
MÆTAST

Í KVÖLD KL. 18:30

Í kvöld mætast Bayern München og Chelsea í Super Cup. 
Nær Portúgalinn Mourinho að leika á Spánverjann Guardiola 
eða reynast Bayern einfaldlega of stór biti fyrir Chelsea? 
Ekki missa af baráttu þessara stórvelda í beinni á 
Stöð 2 Sport!

SUPER CUP
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SÆKTU EÐA FÁÐU SENT HEIM • SENDINGAR-

KOSTNAÐUR AÐEINS KR. 950 HVERT Á LAND SEM ER 

• VERSLUN Í BÆJARLIND 1-3 • 201 KÓPAVOGI 

• OPIÐ VIRKA DAGA 10 -18 • SÍMI 569 0700 • www.att.is

3JA DAGA 
VERÐSPRENGJA
VERÐ GILDA Í VERSLUN OG Í NETVERSLUN MEÐAN BIRGÐIR ENDAST!

1.950Verð
AÐEINS

3.950Verð
AÐEINS

4.950Verð
AÐEINS

9.950Verð
AÐEINS 9.950Verð

AÐEINS

16.950Verð
AÐEINS14.950Verð

AÐEINS 29.950Verð
AÐEINS

22.950Verð
AÐEINS

15.950Verð
AÐEINS 11.950Verð

AÐEINS 19.950Verð
AÐEINS

AOC E2450SWDAK
Þunnur 23.6" LCD skjár með Full HD 1920x1080 
upplausn, 20.000.000:1 í skerpu og 5ms svartími. 
VGA og DVI tengi.

23,6"

2TB HARÐUR DISKUR
ÞRÁÐLAUST N

ETKORT
ÞRÁÐLAUST LYKLABORÐ

LEIKJAHEYRN
ARTÓL

M
ÓÐURBORÐ

ÖRGJÖRVI

24" FULL HD SKJÁR

FJÖLN
OTATÆ

KI

650W
 AFLGJAFI

M
SI SKJÁKORT

Seagate 2TB
2TB SATA3 6Gb/s, 64MB cache, 
7200rpm harður diskur.

16. 750

3. 950

5. 750

9. 450

14. 750 12. 750

21. 450 33. 950

28. 750

20. 750 14. 450 22. 950

MSI N650GTX 1GD5 OCV1
Gott skjákort með 1GB GDDR5 minni, 1084 MHz core 
klukku, DVI, VGA & HDMI útgangur.

LEIKJASKJÁKORT

LEIKJATURN
KASSI

MSI R7850 2GD5 OC
Leikjaskjákort með 2GB 4800MHz DDR5 og 900MHz 
Core, DVI, DisplyPort, HDMI, PCI-E.

CoolerMaster Elite K350
Leikjaturnkassi án aflgjafa. USB 3.0, USB 2.0 
og hljóðtengi. Pláss er fyrir allt 
að 7 diska og stór skjákort.

Planet WNL-U554A 
USB þráðlaust netkort með loftneti, 
nett og hraðvirkt, samhæft við 
802.11g/n allt að 150 Mbps.

Epson XP-305
Fjölnotatæki. Prentari, skanni og ljósritunarvél. 
USB 2.0 og þráðlaus nettenging.

Fortron Raider
650W aflgjafi með hljóðlátri 120mm 
viftu undir aflgjafanum, ATX rev 2.3.

Logitech MK260
Þráðlaust lyklaborð og mús. 128-BIT dulkóðun.  
Flýtitakkar s.s reiknivél, e-mail og media player. 
Lyklaborð í fullri stærð. 
Vökvaþolið.

Corsair 1300 Vengeance
Vönduð heyrnatól með hljóðnema. Sérstaklega 
hannað fyrir leikjaspilun, frábær hljómur og 
einstaklega þægileg.

MSI A75MA-E35
Móðurborð fyrir FM2, 6xSATA3 Raid, 2xUSB3, 
Gb Lan, 2xDDR3 1866, PCI-E 16X, 7.1 hljóð, 
VGA, DVI og HDMI skjátengi.

AMD 6600K Richland A8 
Örgjörvi með 3.9GHz Quad Core, Socket FM2, 
32nm, 4MB cache, 100W og HD8570D 
skjákortskjarna.
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
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 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2

SKJÁR EINN

19.00 Friends  (15:23) 
19.20 Two and a Half Men  (8:16) 
19.40 Simpson-fjölskyldan  (2:22) 
20.05 Don‘t Tell the Bride  (5:6) 
21.00 The Lying Game  (9:20) 
21.45 The Lying Game  (10:20)
22.25 Friends  (15:23) 
22.50 Two and a Half Men  (8:16) 
23.10 Simpson-fjölskyldan  (2:22) 
23.35 Don‘t Tell the Bride  (5:6) 
00.30 The Lying Game  (9:20) 
01.15 The Lying Game  (10:20) 
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.10 Malcolm In the Middle  (13:22) 
08.30 Ellen  (33:170)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  (48:175) 
10.15 Fairly Legal  (1:13) 
11.00 Drop Dead Diva  (7:13) 
11.50 The Mentalist  (15:22) 
12.35 Nágrannar  
13.00 Dodgeball. A True Underdog 
Story  
14.35 Extreme Makeover. Home 
Edition  (17:25) 
15.20 Scooby-Doo!
15.45 Ævintýri Tinna  
16.10 Doddi litli og Eyrnastór
16.25 Ellen  (34:170) 
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  (5:22) 
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.06 Veður  
19.15 Ástríður  (3:12) 
19.40 Arrested Development  (12:15) 
Fjórða þáttaröðin um hina stórskrítnu 
en dásamlega fyndnu Bluth-fjölskyldu.
20.15 Bara grín  (4:6) Sprenghlægilegur 
og stórskemmtilegur gamanþáttur þar 
sem Björn Bragi Arnarsson rifjar upp 
bestu gamanþættina úr sögu Stöðvar 2 
með myndbrotum og viðtölum við þau 
sem komu að gerð þáttanna. Þær þátta-
raðir sem teknar verða til umfjöllunn-
ar eru  Fóstbræður, Stelpurnar, 70 mín-
útur og Steindinn okkar auk vakta-þátta-
raðanna svokölluðu; Næturvaktarinnar, 
Dagvaktarinnar og Fangavaktarinnar.
20.45 Charlie &amp; Boots  
22.25 American Reunion  
00.15 Walk the Line  
02.30 Awake
03.55 Dodgeball. A True Underdog 
Story  
05.30 Fréttir og Ísland í dag  

12.05 Nanny McPhee
13.40 Benny and Joon  
15.15 Soul Surfer
17.00 Nanny McPhee  
18.40 Benny and Joon  
20.15 Soul Surfer  
22.00 Rock of Ages  
00.00 The Night of the White Pants  
01.30 In Bruges
03.15 Rock of Ages  

20.00 Það var lagið
21.00 A Touch of Frost
22.45 Monk  (11:12) 
23.30 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia  (3:10)
23.55 Það var lagið
00.50 A Touch of Frost  
02.35 Monk  (11:12)
03.20 It‘s Always Sunny In Phila-
delphia  (3:10)
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp-
tíví  

07.00 Lalli 07.05 Lalli   07.10 Refurinn Pablo   
07.15 Kai Lan 07.40 Svampur Sveinsson   
08.00 Könnuðurinn Dóra 08.25 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar   08.45 Strumparnir 09.10 
Waybuloo 09.30 Fjörugi teiknimyndatíminn   
09.55 Áfram Diego, áfram!   10.15 Histeria!   
10.35 Doddi litli og Eyrnastór   10.45 Ofuröndin 
11.10 Lalli   11.15 Lalli   11.20 Refurinn Pablo 
11.25 Kai Lan 11.45 Svampur Sveinsson 
12.10 Könnuðurinn 12.35 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar   12.55 Strumparnir 13.20 
Waybuloo   13.40 Fjörugi teiknimyndatíminn   
14.00 Áfram Diego, áfram! 14.25 Histeria!   
14.45 Doddi litli og Eyrnastór   14.55 Ofuröndin   
15.20 Lalli   15.25 Lalli 15.30 Refurinn Pablo 
15.35 Kai Lan   15.55 Svampur Sveinsson 
16.20 Könnuðurinn Dóra   16.45 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar   17.05 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar   17.30 Strumparnir 17.55 
Waybuloo 18.15 Fjörugi teiknimyndatíminn 
18.35 Áfram Diego, áfram! 19.00 Histeria!   
19.25 Doddi litli og Eyrnastór 19.35 Ofuröndin 

07.00 KR - Valur  
13.00 Metamót Spretts  Bein útsend-
ing
18.30 Bayern - Chelsea  Bein útsend-
ing
20.40 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
21.10 La Liga Report  
21.40 Einvígið á Nesinu  
22.35 Pepsi-mörkin 2013  
23.50 Bayern - Chelsea

16.40 Everton - WBA  
18.20 Liverpool - Man. Utd. 
20.00 Match Pack
20.30 Premier League World
21.00 Enska úrvalsdeildin - upphitun  
21.30 Football League Show 2013/14  
22.00 Arsenal - Tottenham
23.40 Enska úrvalsdeildin - upphitun
00.10 Messan  
01.10 Fulham - Arsenal  

Stöð 2 kl. 20.15
Bara grín 
Sprenghlægilegur og stórskemmti-
legur gamanþáttur þar sem Björn 
Bragi Arnarsson rifj ar upp bestu 
gamanþættina úr sögu Stöðvar 2 
með myndbrotum og viðtölum við 
þau sem komu að gerð þáttanna. 
Þær þáttaraðir sem teknar verða 
til umfj öllunar eru Fóstbræður, 
Stelpurnar, 70 mínútur og 
Steindinn okkar, auk Vakta-
þáttaraðanna svokölluðu; 
Næturvaktarinnar, Dagvaktar-
innar og Fangavaktarinnar.

15.40 Ástareldur
16.30 Ástareldur
17.20 Sumar í Snædal (6:6)
17.47 Unnar og vinur (20:26)
18.10 Smælki (7:26)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Draumagarðar
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Gunnar á völlum  Í þáttunum 
Gunnar á völlum fara þeir Gunnar Sig-
urðarson og Fannar Sveinsson um víðan 
völl og skoða það markverðasta sem er 
að gerast í íslenskri knattspyrnu. 
19.45 Dagfinnur dýralæknir (Dr. Do-
little)  Dagfinnur dýralæknir uppgötvar 
að hann skilur það sem dýrin tala sín 
á milli og þau komast að því að hann 
skilur þau. Meðal leikenda eru Eddie 
Murphy, Oliver Platt og Peter Boyle.
21.15 Endeavour–  Morse hinn ungi 
(Endeavour: Young Morse)  Bresk saka-
málamynd úr flokki um Morse lögreglu-
fulltrúa í Oxford á yngri árum. 
22.50 Laus úr prísund (Crazy on the 
Outside)  
00.25 Coldplay á Glastonbury 2011 
(Glastonbury 2011)
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Dr. Phil
08.40 Pepsi MAX tónlist
15.10 The Voice (10:13)
17.25 The Office (21:24)
17.50 Dr. Phil
18.30 Happy Endings (1:22)
18.55 Minute To Win It
19.40 Family Guy (19:22)  Ein þekkt-
asta fjölskylda teiknimyndasögunnar 
snýr loks aftur á Skjá einn. 
20.05 America‘s Funniest Home 
Videos (38:44)  Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin 
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur 
hafa fest á filmu. 
20.30 The Biggest Loser (10:19) 
 Skemmtilegir þættir þar sem fólk sem er 
orðið hættulega þungt snýr við blaðinu 
og kemur sér í form á ný. 
22.00 See No Evil, Hear No Evil 
 Klassísk gamanmynd frá árinu 1989 
með Richard Pryor og Gene Wilder í 
aðalhlutverkum. 
23.45 Excused
00.10 Nurse Jackie (10:10)
00.40 Flashpoint (11:18)
01.30 Bachelor Pad (4:6)
03.00 Lost Girl (22:22)
03.45 Pepsi MAX tónlist

20.00 Hrafnaþing
21.00 Motoring
21.30 Eldað með Holta

06.00 Eurosport 11.30 The Barclays - PGA 
Tour 2013 (4:4) 14.35 PGA Tour - Highlights 
(33:45) 15.30 The Open Championship Official 
Film 1989 16.25 Inside the PGA Tour (35:47) 
16.50 Ryder Cup Official Film 2012 (1:1) 18.05 
Champions Tour - Highlights (18:25) 19.00 
Deutsche Bank Championship - PGA Tour 2013 
(1:4) 22.00 Deutsche Bank Championship - PGA 
Tour 2013 (1:4) 01.00 Eurosport

Arrested Development
STÖÐ 2 KL. 19.40 Fjórða þáttaröðin 
um hina stórskrítnu en dásamlega 
fyndnu Bluth-fj ölskyldu. Michael tók við 
fj ölskyldufyrirtækinu eft ir að faðir hans 
var settur í fangelsi. En aðrir í fj ölskyld-
unni gera honum lífi ð leitt því þeir eru 
ekki í tengslum við raunveruleikann.

The Lying Game
POPPTÍVÍ KL. 21.00  Þættir sem fj alla 
um eineggja tvíburasystur sem voru 
aðskildar við fæðingu. Örlög þeirra urðu 
gjörólík; önnur ólst upp í fátækt, hin í 
vellystingum. Þegar sú fyrrnefnda kemst 
að sannleikanum ákveður hún að hafa 
uppi á systur sinni. 

Family Guy
SKJÁR EINN KL. 19.40 Ein þekktasta 
fj ölskylda teiknimyndasögunnar snýr 
loks aft ur á Skjá einn. Peter Griffi  n og 
fj ölskylda ásamt hundinum Brian búa 
á Rhode Island og lenda í ótrúlegum 
ævintýrum þar sem kolsvartur húmor er 
aldrei langt undan. 

Bylgjan kl. 13.00
Rúnar Róberts
Rúnar er í loft inu á milli 13 og 16 alla 
virka daga. Rúnar fylgist með því sem 
er að gerast í þjóðlífi nu hverju sinni, 
kíkir á sportið ásamt því að gefa þér 
vænan skammt af góðri 
Bylgjutónlist til að 
stytta þér stundirnar 
við vinnuna.
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Í KVÖLD

9,0 9,2TV.COM 8,48,9TV.COM 6,78,2TV.COM

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

2. önn

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

Stundaskrá

Starfsmöguleikar eftir nám eru 
margir og spennandi og geta nýst á 
ýmsum sviðum og atvinnugreinum. 
Hver önn tekur þrjá mánuði og 
fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum 
einu sinni í viku frá kl. 18-22.

The Academy of Colour and Style er skóli 
sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er 
meðal annars tekið fyrir litgreining, 
fatastíll og textill. Eftir nám fá 
nemendur alþjóðlegt diplóma í 
útlitsráðgjöf (fashion consultant).

VILTU VERÐA

STÍLISTI?

SAMSTARF VIÐ 
KVIKMYNDASKÓLA ÍSLANDS

Dæmi um það sem 

tekið er fyrir í náminu:

Lita- og línufræði

Tónalgreining

Vaxtarbygging

Heitt og kalt rými

Stórt og lítið rými

Uppröðun hluta

Stílistun á:

Baðherbergi

Svefnherbergi

Barnaherbergi

Eldhúsi

Garðhýsi

Stofu

Og margt fleira.

The Academy of Colour and Style býður nú upp á nám í 
innanhússtílistun.  Farið er í helstu grunnþætti í lita- og 
línufræði.  Einnig er kennt að meta stíl út frá persónunni 
sjálfri.  Þá er hún greind út frá vaxtarbyggingu og 
litgreiningu en þær upplýsingar segja mikið til um hvernig 
einstaklingur vill hafa sitt nánasta umhverfi eins og liti og

fyrir stílistun á stofu, baðherbergi, barnaherbergi o.fl.
stíl.  Nemendur vinna svo verkefni í hverri viku og taka þá 

Gestafyrirlesarar koma í tíma og kynna fyrir nemendum 
ýmis atriði sem koma þeim til góða.
Hver önn tekur þrjá mánuði.  Kennsla fer fram í 
Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101

www.utlit.is

www.utlit.is

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101

Anna F. Gunnarsdóttir
Stílisti

Helga Sigurbjarnadóttir
Innanhúsarkitekt

Þorsteinn Haraldsson
Byggingafræðingur

INNANHÚSSTÍLISTANÁM

The Academy of Colour and Style og 
Kvikmyndaskóli Íslands hafa hafið 
samstarf sín á milli, sem felst í því að 
nemendur í innanhússtílistanámi og 
útlits- og förðunarnámi koma að 
verkefnum nemenda í Kvikmynda-
skólanum. Nemendur í útlits- og 
förðunarnáminu vinna að búninga-
gerð og förðun fyrir verkefni í 
skólanum en nemendur í innanhús-
stílistanáminu aðstoða við þróun á 
leikmynd og útfærslu hennar.
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„Það verður mjög mikið stuð um 
helgina en ég er á leið í frændsystk-
inaboð og tvö afmæli hjá góðum 
vinkonum. Ég ætla einnig að sjá 
nokkur spennandi verk á leik-
listar- og danshátíðunum Lókal og 
Reykjavík Dance Festival.“
Hallfríður Þóra Tryggvadóttir 

HELGIN

„Þetta er í fyrsta skipti sem svona 
ferð er farin á vegum íslenskrar 
ferðaskrifstofu og þetta leggst 
rosalega vel í okkur,“ segir Ragn-
ar Kristinsson, sem verður farar-
stjóri ásamt manni sínum, Sigurði 
Karlssyni, í svokallaðri hinsegin-
ferð á vegum Úrvals Útsýnar til 
Kanaríeyja í desember næstkom-
andi.

Ferðin var auglýst í kringum 
Hinsegin daga og segir Ragn-
ar að viðbrögðin hafi verið góð. 
„Það hafa líka mörg gagnkyn-
hneigð pör sýnt ferðinni áhuga og 
vilja koma með. Þetta er auðvitað 
hugsað fyrir samkynhneigða, en 
þú mátt alveg vera svona aðeins 
hinsegin til að koma með. Það 
þarf enginn að leggja fram vott-
orð um að hann sé „gay“,“ segir 
Ragnar og hlær. 

Ragnar og Sigurður eru öllum 
hnútum kunnugir á Kanarí eftir 
að hafa ferðast þangað margsinn-
is. Hann segir fjölmargt í boði þar 
fyrir hinsegin fólk og að þar mæti 
enginn fordómum. „Það kippir sér 
til dæmis enginn upp við að sjá 

tvo karla eða tvær konur leiðast. 
Svo eru sérstakar „gay“ strendur 
og ýmislegt fleira í boði.“

Ragnar segir að ferðin sé bæði 
hugsuð fyrir pör og þá sem eru 
einir á ferð. Enginn þurfi að láta 

sér leiðast þar sem ýmislegt verði 
gert til að hrista hópinn saman. 
„Þetta getur verið góð leið til þess 
að kynnast öðru fólki og skemmta 
sér í leiðinni,“ segir Ragnar að 
lokum. - hó

Sérstök hinseginferð til Kanarí
Boðið upp á sérstaka sólarlandaferð fyrir samkynhneigða til Kanarí í vetur

HINSEGIN  Ragnar Kristinsson og Sigurður Karlsson verða fararstjórar í hinsegin-
ferðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

„Mig hefur lengi dreymt um að reka 
mitt eigið fyrirtæki. Þegar ég var 
í fæðingarorlofi fór ég alvarlega að 
hugsa um að kominn væri tími til 
að breyta til og gera eitthvað nýtt. 
Ég vann sem viðskiptafræðingur 
og var búin að starfa á sama vinnu-
staðnum í sex ár þegar ég ákvað að 
segja starfi mínu upp og láta draum-
inn rætast,“ segir Heiðrún Ósk Sig-
fúsdóttir, sem hannar flíkur í sam-
starfi við landslagsljósmyndarann 
Sigurð Hrafn Stefnisson undir 
merkinu Dimmblá. 

Heiðrún hefur alltaf haft mikinn 
áhuga á tísku og langaði mikið til 

þess að prófa sig áfram á því sviði. 
Aðspurð segir hún norðurljósin allt-
af hafa heillað sig og að hana hafi 
langað til þess að hanna flíkur með 
þau í huga. „Landslagsljósmynd-
arinn Sigurður Hrafn Stefnisson 
hefur náð ótrúlega flottum mynd-
um af norðurljósunum og var til í að 
láta mig fá myndir sem ég lét síðan 
prenta á fötin.“

Flíkurnar sem Heiðrún hannar 
eru umhverfisvænar og unnar úr 
svokallaðri trjákvoðu. Náttúran er 
Heiðrúnu hugleikin og mun ágóði 
af sölu fatalínunnar renna til Land-
verndar. Aðspurð segir hún að fata-

línan sé væntanleg í verslan-
ir á næstu vikum. „Ég er að 
skipuleggja vægast sagt 
spennandi viðburð þar 
sem ég ætla að kynna 
fyrstu fatalínuna. Það 
kemur í ljós bráðlega 
hvar og hvenær hann 
verður, þetta verður 
eitthvað alveg ein-
stakt,“ segir Heiðrún 
að lokum. - áo

Flíkur búnar til úr trjákvoðu
Heiðrún Jónsdóttir lét drauminn rætast og hannar nú fl íkur sem innblásnar eru af íslenskri náttúru.

SAGÐI UPP STARFI SÍNU   
Heiðrún Jónsdóttir var komin 

með vinnuleiða og ákvað því 
að stofna sitt eigið fyrirtæki. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þetta er fyrst og fremst heil-
mikil viðurkenning fyrir okkur í 
CCP og okkar vinnu,“ segir Eldar 
Ástþórsson, upplýsingafulltrúi 
hjá tölvuleikjaframleiðandanum 
CCP. Tölvuleikurinn EVE Online, 
sem fagnaði tíu ára afmæli sínu 
á árinu, var valinn einn af 100 
bestu tölvuleikjum allra tíma af 
tímaritinu PC Gamer. 

„Við fengum að vita þetta um 
leið og blaðið kom út. Mikil leynd 
hvíldi yfir þessum lista og störf-
um dómnefndarinnar. Blaðinu 
var fyrst dreift til okkar sem á 
listanum voru og svo lenti það 
í verslunum á svipuðum tíma,“ 
segir hann.

EVE Online situr í tólfta sæti 

listans, en besti leikur allra tíma 
þykir vera The Elder Scrolls V: 
Skyrim. Viðurkenning sem þessi 
hefur að sögn Eldars jákvæð 
áhrif í för með sér fyrir fyrir-
tækið. „Við höfum áður hlotið 
viðurkenningar og verðlaun fyrir 
leikinn og það skilar sér helst í 
enn frekari athygli á honum. Til 
lengri tíma litið mætti þó sann-
arlega segja að það skilaði okkur 
fleiri spilurum.“

Í dag eru um 500 þúsund 
áskrifendur að leiknum, sem 
hefur tekið umtalsverðum breyt-
ingum á þeim tíu árum sem liðið 
hafa frá sköpun hans. 

„Leikurinn hefur tekið umtals-
verðum breytingum á þessum 

árum þó að kjarninn í hug-
myndafræðinni sé enn til staðar. 
Á meðan aðrir leikir á þessum 
lista heyra nú sögunni til er EVE 
enn að stækka og eflast og það 
er ekki síst því að þakka að hann 
er í stöðugri þróun,“ segir Eldar 
að lokum.
  sara@365.is

EVE á lista yfi r bestu 
tölvuleiki allra tíma
EVE Online er í tólft a sæti á lista bestu tölvuleikja allra tíma. Tímaritið PC 
Gamer tók saman listann og hvíldi mikil leynd yfi r gerð hans. 

➜ 1. The Elder Scrolls V:
 Skyrim 

2. Mass Effect 2 
3. Half-Life 2 

4. Team Fortress 2 
5. Deus Ex

VIÐURKENNING 
 Eldar Ástþórsson, 
upplýsingafulltrúi 
CCP, segir það 
mikla viðurkenn-
ingu fyrir EVE 
Online að hafa 
lent á lista yfir 
bestu tölvuleiki 
allra tíma.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DIMMBLÁ  Flíkurnar 
eru allar úr umverfis-

vænu efni og inn-
blásnar af norðurljósunum. 



www.sena.is/hross

FRUMSÝND Í DAG!



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 „Það er ekkert meira sem hann getur 
gert mér“

2 Flugvallarmálið: „Slepjuleg slagorð 
og ósvífi n tilfi nningarök“

3 Börnin segjast hrædd í strætó
4 Heiðarleiki borgar sig
5 Hraðbátur Skúla fundinn

Hlaðin lofi
Ný plata hljómsveitarinnar Hjaltalín, 
Enter 4, hefur hlotið frábæra dóma 
frá gagnrýnendum tímarita á borð 
við Clash, Sunday Times, Mojo og Q. 
Gagnrýnandi The Sunday Times segir 
meðal annars þetta um plötuna: „Þetta 
er ein magnaðasta plata sem ég hef 
nokkru sinni hlustað á. Sannkallað 
meistaraverk.“ 

Gagnrýnandi Mojo lýsir samsöng 
Sigríðar Thorlacius og Högna Egils-

sonar sem einkar 
skemmtilegum 

og gefur Enter 4 
fjórar stjörnur 
líkt og gagn-
rýnandi Q. 
Hjaltalín er 
ein þeirra 
sveita er 

munu koma 
fram á tónlist-

arhátíðinni 
Iceland 
Airwaves 
í lok 
október. 
 - sm

Hér bjó Sveppi
Gísli Marteinn Baldursson stakk 
þeirri hugmynd að hlustendum RÚV 
þegar hann var þar í Breiðholtsspjalli að 
merkja hús þar í hverfi sem verið hefðu 
bústaðir frægra Breiðhyltinga. Frétta-
blaðið spurði hann nánar út í þessa hug-
mynd og sagði hann þá að málið væri 
ekki komið í formlegan farveg en hann 
hefði stungið henni að málsmetandi 
mönnum og konum. „Þetta yrði meira 
svona til gamans gert,“ segir hann. 
Þau hús sem fengju bláa spjaldið, álíka 
skiltunum sem sett eru við sögufræg 
hús í London, væru 
fyrrverandi bústaðir 
Sveppa, Sjóns, 
Eiðs Smára, 
Bjarkar og mun 
fleiri. Aðspurður 
hvort bernsku-
heimili hans sjálfs 
fengi slíkt skilti 
segir Gísli Marteinn 
„til þess var nú 
leikurinn ekki 
gerður“.

Mest lesið
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Meiri Vísir.
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