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Þegar hausta tekur er algengt að 
D-vítamín birgðir okkar lækki. 
Því er upplagt að hefja inntöku á D-vítamíni til að fyrirbyggja ýmsa 

fylgikvilla haustsins og styrkja ónæmis-kerfið fyrir komandi vetur. Dlux 1000 er fyrsta D-vítamínið á markaðnum sem er í munnúðaformi. Kostir þess eru 
fjölmargir þar sem upptakan getur verið mun betri en í D-vítamíni sem tekið er inn í töfluformi.

Dlux 1000 er munnúði sem er spraut-að undir tungu til að tryggja fljóta og örugga upptöku. Vítamínið er blandað olíu og fer því beint inn í blóðrásina í stað þess að fara í gegnum meltingar-veginn og getur þ í h t ð þ

DLUX 1000 STYRK-
IR ÓNÆMISKERFIÐGENGUR VEL KYNNIR  Sólarvítamínið DLUX 1000.

KYRRÐARSTUND
Alþjóðadagur sjálfsvígs-
forvarna er í dag. Af því tilefni 
verða haldnar kyrrðarstundir 
í Dómkirkjunni í Reykjavík og 
Glerárkirkju klukkan 20.

ÓTRÚLEGA FLOTTUR

teg 58002 - 
fylltur í 70-85B  

og 75-85C  
 

á kr. 5.800,-  
buxur á kr. 1.995,-

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.  

lokað á laugardögum

2 SÉRBLÖÐ
Bílar  | Fólk  

Sími: 512 5000
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MENNING Bandaríski leikarinn J.J. 
Feild flaug hingað til lands í einn dag 
til að vera við tökur á Borgríki 2. 30

SPORT Annað sætið ætti að duga ís-
lenska liðinu í umspil fyrir HM. 26

Steinþór Guðbjartsson / Morgunblaðið

Friðrika Benónýsdóttir / Fréttablaðið

Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

Nú er opio allan 
sólarhringinn 

í Engihjalla
SKOÐUN Teitur Guðmundsson segir 
mikilvægt að greina streituvalda og 
losa um þá. 15

FERÐAÞJÓNUSTA Þjóðarátak þarf í 
uppbyggingu innviða til að taka á 
móti síauknum ferðamannastraumi. 
Ekkert bendir til annars en erlend-
ir gestir nái einni milljón árið 2015; 
fimm árum fyrr en talið var árið 
2011. Tugmilljarða fjárfestingu 
þarf í samgöngum, gistingu og af-
þreyingu.  

Stefnir í að fjöldi erlendra ferða-
manna nái yfir 800 þúsund á þessu 
ári. Vöxturinn í lok ágúst var um 22 
prósent. Gunnar Valur Sveinsson, 
hjá Samtökum ferðaþjónustunnar, 

segir fjölgunina svo hraða að bregð-
ast verði við án tafar.

„Það má segja að til þurfi þjóðar-
áætlun, svo allir séu að vinna að 
sama markmiði,“ segir Þórður H. 
Hilmarsson, forstöðumaður hjá 
Íslandsstofu. Fjárfesta verði fyrir 
tugmilljarða til næstu ára. Hætta 
sé á að innviðir landsins anni ekki 
eftirspurninni.

„Með svo örum vexti er hætta á 
gullgrafaraæði þar sem þjónustan 
er ekki ásættanleg,“ segir Gunnar 
Valur. Svara þurfi því hvað gefa eigi 

öllu þessu fólki að borða, og hvernig. 
„Erum við með nóg af lambakjöti í 
landinu, ef við mátum okkur við 1,5 
til tvær milljónir ferðamanna á ári?“ 
spyr Gunnar Valur.  -  shá / sjá síðu 6

Tugmilljarða króna 
þarf í ferðaþjónustu
Fjölgun erlendra ferðamanna er nú fimm árum á undan áætlun. Þjóðarátak þarf 
til að byggja upp innviði ferðaþjónustu. Samgöngur og gisting eru stór álitamál. 
Eins hvort við framleiðum nógu mikið lambakjöt fyrir 1,5 milljónir ferðamanna.

KNATTSPYRNA „Þetta er gríðar-
lega mikilvægur leikur og 
líklega einn sá mikil vægasti 
hjá Íslandi frá upphafi,“ segir 
Kolbeinn Sigþórsson, framherji 
íslenska landsliðsins í knatt-
spyrnu. 

Uppselt er á leik Íslands gegn 
Albönum í undankeppni HM 
sem fram fer á Laugardalsvelli 
í kvöld, en völlurinn tekur um 
tíu þúsund manns í sæti. 

Eins og kunnugt er á Ísland 
enn möguleika á að komast í 
umspil um sæti í úrslitakeppni 
HM í Brasilíu næsta sumar. 
Til þess þarf hagstæð úrslit í 
leik kvöldsins og þeim tveimur 
leikjum sem fram undan eru 
í október, fyrst gegn Kýpur á 
heimavelli og loks gegn Norð-
mönnum í Ósló. 

Albanir eru í 38. sæti 
styrkleika lista FIFA, 32 sætum 
fyrir ofan Ísland.

 - gar, ktd / sjá síðu 26

Stórleikur gegn Albönum:

Uppselt er á 
völlinn í kvöld

Bolungarvík 11°  SA 8
Akureyri 14°  SA 5
Egilsstaðir 15°  SA 3
Kirkjubæjarkl. 10°  SA 5
Reykjavík 12°  SA 12

HVESSIR MEÐ VÆTU    Gengur í hvassa 
SA-átt með mikilli rigningu S- og V-lands. 
Hægari og bjart NA-til. Hiti 8-15 stig. 4

LARS OG LIÐIÐ  Eiður Smári Guðjohnsen bregður sér í hlutverk Karatestráksins úr samnefndri kvikmynd á æfingu liðsins fyrir 
leikinn gegn Albaníu í kvöld. Þjálfarinn Lars Lagerbäck fylgist með.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Noregur til hægri 
Flokkar til hægri unnu öruggan sigur 
í kosningum til norska Stórþingsins í 
gær. 10
Vantreysta íslenskum sérfræð-
ingum  Lögmenn Annþórs Karlssonar 
og Barkar Birgissonar, sem sakaðir 
eru um að hafa orðið samfanga 
sínum á Litla-Hrauni að bana, krefjast 
aðkomu erlendra sérfræðinga að 
málinu. 4
Hluti af áróðri  Forsendur í skýrslu 
um uppbyggingu raforkukerfis halda 
ekki vatni og eru hluti af áróðri segir 
formaður Landverndar. 8

MENNING „Mér finnst það sorg-
legt ef ríkisstjórnin kýs að fara 
þessa leið þrátt fyrir þaulunnar 
rannsóknarskýrslur hámennt-
aðra hagfræðinga sem sýna 
svart á hvítu fram á að framlögin 
skila hagnaði til baka, einfaldara 
gæti það ekki verið eða hvað?,“ 
segir Rannveig Jónsdóttir kvik-
myndaframleiðandi um hugsan-
legan niðurskurð á framlögum til 
Kvikmyndasjóðs Íslands. 

Fram kom á Vísi í gær að rætt 
hefði verið um allt að fjörutíu 
prósenta niðurskurð í fjárlögum 
næsta árs. 

Kristín Atladóttir, sérfræðing-
ur á sviði menningarhagfræði, 
segir ekki hægt að draga stórar 
ályktanir af órökstuddum niður-
skurðinum. „Burtséð frá því er 

þó ljóst að það er mjög neikvætt 
fyrir rekstur fyrirtækja, sem í 
flestum tilfellum eru smá og við-
kvæm fyrir breytingum, þegar 
rekstrarforsendur breytast í 
sífellu.“

 Bjarni Benediktsson fjár-
málaráðherra vill ekki tjá sig 

um einstök atriði fjárlaganna 
sem nú eru í undirbúningi. „Það 
er ekki tímabært að tala um 
þetta en ég get sagt almennt um 
fjárfestingar áætlun fyrrverandi 
ríkisstjórnar að hún var illa fjár-
mögnuð.“ 

  - ósk / sjá síðu 38

Hugsanlega mun minni fjárframlög til kvikmyndagerðar á næsta ári:

Segir niðurskurðarleið sorglega

RANNVEIG 
JÓNSDÓTTIR

KRISTÍN 
ATLADÓTTIR

BJARNI 
BENEDIKTSSON

   Með svo örum vexti er 
hætta á gullgrafaraæði þar 

sem þjónustan er ekki 
ásættanleg.

Gunnar Valur Sveinsson
hjá Samtökum ferðaþjónustunnar

HEILBRIGÐISMÁL Kannað er 
hvort úrbóta er þörf á þjónustu-
íbúðum Laugardals og Háa leitis 
eftir að aldraður íbúi lést af 
slysförum við húsið aðfaranótt 
laugar dags. Þetta segir Aðal-
björg Traustadóttir, forstöðu-
maður íbúðanna. 

„Eitt af því sem við erum að 
skoða sérstaklega er hvort það 
þurfi að breyta staðsetningu 
öryggismyndavéla á þann hátt 
að vaktmaðurinn hafi yfirsýn 
yfir alla útgangana í einu,“ segir 
Aðalbjörg.

Aðeins einn starfsmaður er á 
vakt á nóttunni. Hlutverk hans 
er að fylgjast með því hverjir 
fara inn og út úr húsi í kjarn-
anum sem telur um sextíu íbúðir 
auk þess að líta til þeirra íbúa 
sem eiga að fá fast innlit að 
nætur lagi. 
 - jme / sjá síðu 2

Sextíu í þjónustuíbúðum:

Einn maður á 
næturvaktinni
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SPURNING DAGSINS

VIÐSKIPTI Ísfélagið í Vest-
mannaeyjum á í viðræðum 
um kaup á hlut í Kvos hf, 
móðurfélagi prentsmiðj-
unnar Odda. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins 
eru viðræðurnar vel á veg 
komnar og búist við niður-
stöðu úr þeim um miðjan 
mánuðinn.

Guðbjörg M. Matthías-
dóttir, útgerðar- og athafna-
kona í Vestmannaeyjum, er helsti 
eigandi Ísfélagsins. Hún er jafn-

framt stærsti eigandi 
Árvakurs, útgáfufélags 
Morgunblaðsins, í gegn-
um félögin Hlyn A og Ís-
félagið. Samtals eiga félögin 
tvö tæplega 30 prósent í 
Árvakri.

Ekki liggur fyrir hversu 
stóran hlut Ísfélagið vill 
eignast í Kvos, en heimild-
ir blaðsins herma að nýrra 
hluthafa hafi verið leitað um 

nokkurt skeið. Í kjölfar hruns krón-
unnar árið 2008 eignuðust kröfu-

hafar Kvos árið 2010. „Með því að 
leggja fram nýtt hlutafé gátu nokkr-
ir úr fjölskyldunum sem stofnuðu 
fyrirtækið fyrir tæpum 70 árum 
eignast prentsmiðjuna á ný. Eng-
inn fékk neitt gefins í afskriftum 
fjármálastofnana og enginn tapaði 
eins miklu og gömlu eigendurnir,“ 
segir á vef Kvosar, en félagið varð 
til í ársbyrjun 2006 sem móðurfélag 
prentsmiðjunnar Odda, Gutenberg, 
Kassagerðarinnar og fleiri fyrir-
tækja í prentiðnaði á Íslandi og 
erlendis.  - óká

KVOS, móðurfélag prentsmiðjunnar Odda, leitar nýrra hluthafa:

Samið um aðkomu Ísfélagsins

GUÐBJÖRG 
MATTHÍAS-
DÓTTIR

SVEITARSTJÓRNIR Fulltrúar minni-
hluta Á-lista í hreppsnefnd Rangár-
þings ytra gagnrýna utanumhald 
og kostnað við nágrannavörslu í 
sveitarfélaginu. Fulltrúarnir höfðu 
samþykkt tillögu meirihluta sjálf-
stæðismanna um að auka skipu-
lagningu á nágrannavörslu.

„Ekkert fréttist af málinu fyrr 
en VÍS var allt í einu orðið sam-
starfsaðili án samnings þar um,“ 
bókuðu fulltrúar Á-listans. Nú sé 
ætlast til að sveitarfélagið borgi 
rúmlega 400 þúsund króna kostn-
að. „Fulltrúar Á-lista taka ekki 
þátt í svona vinnubrögðum og gera 
einnig alvarlegar athugasemdir við 
það að VÍS bjóðist til að fella niður 
kostnað ef vátryggingafélagið fær 
vátryggingapakka sveitarfélags-
ins sem nú stendur til að bjóða út. 
Það geta varla talist eðlilegir við-
skiptahættir að opinber aðili eins 

og sveitarfélagið geti gengið að 
þannig kjörum.“

Meirihlutinn sagði að vegna 
samstarfs við VÍS um trygging-
ar hafi verið leitað eftir sérfræði-
þekkingu félagsins um nágranna-
vörslu almennt.

Til þess að tryggja algjört hlut-

leysi í komandi útboði á trygging-
um væri lagt til að áðurnefndur 
kostnaður yrði greiddur „og með 
því tryggt að engin slík hagsmuna-
tengsl verði til staðar þegar mat 
verður lagt á tilboð í trygginga-
pakkann,“ bókaði meirihlutinn.

  - gar

Aðkoma VÍS að nágrannavörslu í Rangárþingi ytra gagnrýnd í hreppsnefnd:

Buðu afskrift gegn viðskiptum

HEILBRIGÐISMÁL „Við erum að 
fara yfir alla þætti þessa máls 
og það verður skoðað sérstak-
lega hvort úrbóta sé þörf. Við 
höfum átt fundi með starfsfólki 
og íbúum og ætlum að  eiga fund 
með aðstandendum hins látna,“ 
segir Aðalbjörg Traustadóttir, 
forstöðu maður þjónustuíbúða 
Laugardals og  Háaleitis. Þjón-
ustuíbúðir fyrir aldraða við Norð-
urbrún falla undir þann kjarna. 
Aðfaranótt laugardags lést vist-
maður þar af slysförum.

Félagsbústaðir eiga 59 þjón-
ustuíbúðir við Norðurbrún 1. 
Þar leigir fólk af borginni sem 
er orðið of veikburða til að dvelja 
eitt heima en ekki nógu veikt til 
að vera á hjúkrunarheimili. Íbú-
arnir hafa lykla að útidyrum. Þeir 
þurfa mismikla þjónustu, hver og 
einn á að fá þjónustu í samræmi 

við heilsufar. 
Meðalaldur 
íbúanna er 89 
ár. Um nætur 
er einn starfs-
maður á vakt 
og hefur hann 
aðsetur í and-
dyri hússins. 

Þar er inngang-
ur í húsið en auk 
hans eru tveir 

aðrir inngangar. Öryggismynda-
vélar eru við alla inngangana. 
Vaktmaðurinn hefur ekki yfirsýn 
yfir alla útgangana í einu á sjón-
varpsskjá. Auk þess að fylgjast 
með því hverjir koma og fara inn 
í húsið á næturvörðurinn að líta 
til þeirra sem hafa fast innlit og 
sinna þeim sem hringja og biðja 
um aðstoð. 

„Eitt af því sem við erum að 

skoða sérstaklega er hvort það 
þurfi að breyta staðsetningu 
öryggismyndavéla á þann hátt að 
vaktmaðurinn hafi yfirsýn yfir 
alla útgangana í einu,“ segir Aðal-
björg. 

Af upptöku úr öryggismynda-
vél sést að hinn látni fór úr húsi 
tíu mínútur yfir eitt aðfaranótt 
laugar dags, án þess að nætur-
vörðurinn yrði þess var. Hann 
féll fram af steinvegg við bíla-
stæði Hrafnistu og um klukk-
an hálf þrjú fann starfsmaður 
Hrafnistu hann mikið slasaðan. 
Maðurinn var fluttur á sjúkra-
hús en lést síðar af sárum sínum.  

Ekki var litið til með honum 
á nóttunni þar sem þess þótti 
ekki þörf. Hinn látni, sem var 
á níræðis aldri, beið eftir því að 
komast í færni- og vistunarmat. 
 johanna@frettabladid.is

Einn á næturvakt 
fyrir um sextíu íbúa
Starfsmenn Reykjavíkurborgar ætla að skoða hvort breyta þurfi næturvörslu og 
staðsetningu öryggismyndavéla við Norðurbrún í kjölfar þess að aldraður maður 
fór út um nótt án þess að hans yrði vart og lést síðan af slysförum.

Magnús, var þetta rússnesk 
kosning?
„Ekki alveg. Það voru þarna ein-
hverjir fjórir sem létu sér ekki 
segjast.“
Magnús Júlíusson var kosinn formaður SUS 
um helgina með 94% atkvæða. Hann hlaut 
58 atkvæði af 62 greiddum atkvæðum.

HELLA 
  Efla átti 
nágranna-
vörslu á Hellu 
og öðrum 
þéttbýlis-
kjörnum 
Rangárþings 
ytra.
FRÉTTABLAÐIÐ/

HEIÐA

AÐALBJÖRG 
TRAUSTADÓTTIR

 N ORÐURBRÚN 1 Þar búa á sjötta tug aldraðra. Einn er á vakt á nóttunni og á hann að sinna öllum íbúum hússins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Barnaverndar-
yfirvöld hafa nú í sinni umsjá pilt 
sem sótt hafði um hæli á Íslandi 
ásamt föður sínum. Faðir hans 
svipti sig lífi í Skessuhelli norðan 
smábátahafnarinnar í Reykja-
nesbæ á sunnudag.

Að sögn lögreglu urðu börn 
sem voru að leik mannsins vör.

Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins verður í kjölfarið 
haft samband við ættingja pilts-
ins í föðurlandi hans, í samráði 
við hann sjálfan.  - sh

Unglingur í umsjá yfirvalda:

Rætt verður við 
aðstandendur

DÓMSMÁL Erlendur Magnússon, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri 
deildar skuldsettrar fjármögn-
unar hjá Glitni, krafðist þess í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær 
að máli Sérstaks saksóknara á 
hendur honum fyrir innherja svik 
yrði vísað frá dómi.

Erlendur sætir ákæru fyrir 
að hafa nýtt sér innherja-
upplýsingar þegar hann seldi 
bréf í eigu félagsins Fjársjóðs 
ehf., í eigu hans og konu hans, 
fyrir tíu milljónir vorið 2008. 
Þingfesting ákærunnar var á 
dagskrá í gær en Erlendur hyggst 
ekki taka afstöðu til ákærunnar 
fyrr en niðurstaða um frávísun-
arkröfuna liggur fyrir.  - sh

Ákærður fyrir innherjasvik:

Erlendur krefst 
frávísunar

RÚSSLAND, AP Rússneski stjórnar-
andstæðingurinn Alexei Navalní 
hefur krafist þess að atkvæði í 
borgarstjórakosningunum sem 
fram fóru í Moskvu um helgina 
verði talin á ný.

Sergei Sobjanín, sem er álitinn 
hallur undir Vladimír Pútín for-
seta, hlaut rétt rúmlega 51 pró-
sent atkvæða. Það tryggði að ekki 
þarf að kjósa á milli Sobjaníns og 
Navalnís, sem varð í öðru sæti með 
27 prósent atkvæða.

„Við viðurkennum ekki úrslit 
þessara kosninga,“ sagði Navalní. 
Meginathugasemd þeirra lýtur að 
því að þeim þykir hlutfall Sobjan-
íns af atkvæðum greiddum heim-
an frá fólki vera óeðlilegt.  - þj

Kosningar í Moskvu:

Navalní vill láta  
telja upp á nýtt

GVATEMALA Að minnsta kosti 40 manns létu lífið þegar farþegaflutninga-
bifreið hrapaði fram af klettum niður í djúpt gil í Gvatemala.

Um áttatíu manns voru í bílnum og voru um fjörutíu þeirra fluttir 
á sjúkrahús, en aðrir voru taldir látnir. Margir þeirra féllu úr bílnum 
áfram lengra niður í gljúfrið, en neðst niðri í gilinu er straumhart fljót.

Ekki er vitað hvað olli slysinu, en rútan var á leiðinni til Gvatemala-
borgar. Björgunarmenn segja að of margir farþegar hafi verið í bílnum.

Meðal hinn látnu voru allmörg börn, þar á meðal þrjú ungbörn. - gb

Rútuslys í Gvatemala kostaði tugi manns lífið:

Rútan hrapaði niður í djúpt gil

FLAK RÚTUNNAR Í FJALLSHLÍÐINNI  Allmörg börn voru meðal hinna látnu, þar á 
meðal þrjú ungbörn. NORDICPHOTOS/AFP



HVER ER LÉTTASTA LEIÐIN 
AÐ ÞINNI ÍBÚÐ?

Opinn fræðslufundur um fjármögnun fasteignakaupa.

17.30 Fundur settur.
17.35-18.05  Breki Karlsson, forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi,  
 fer  yfir það sem er vert að hafa í huga við fjármögnun   
 fasteigna ásamt því að bera saman óverðtryggð og   
 verðtryggð íbúðalán.
18.05-18.30  Sveinn Gíslason, svæðisstjóri á höfuðborgarsvæðinu,
 kynnir lánakosti bankans.
18.30-18.45  Fjármálaráðgjafar svara spurningum og veita ítarlega   
 ráðgjöf um þá lánamöguleika sem bankinn býður.
18.45 Fundi slitið.

Nýttu þér þetta tækifæri ef þú hefur áhuga á endurfjármögnun
eða ert í fasteignakaupahugleiðingum.

Fundurinn er opinn öllum og verður haldinn í Arion banka, Borgartúni 19, 
miðvikudaginn 11. september kl. 17.30.

Ef þú átt ekki kost að koma á fundinn eru fjármálaráðgjafar okkar reiðubúnir að 
aðstoða í næsta útibúi Arion banka.
 

Skráning er á arionbanki.is. 



10. september 2013  ÞRIÐJUDAGUR| FRÉTTIR | 4

DÓMSMÁL Verjendur Annþórs 
Kristjáns Karlssonar og Barkar 
Birgissonar treysta því ekki að 
íslenskir sérfræðingar gæti hlut-
lægni í máli þar sem tvímenning-
arnir eru sakaðir um líkamsárás á 
Litla-Hrauni sem leiddi til dauða. 
Þeir hafa þess vegna farið fram 
á yfir- og endurmat erlendra sér-
fræðinga á rannsóknarniðurstöð-
um þeirra íslensku.

Annþór og Börkur sæta ákæru 
fyrir að hafa ráðist á samfanga 
sinn, Sigurð Hólm Sigurðsson, 
á Litla-Hrauni í maí í fyrra með 
þeim afleiðingum að milta hans 
rofnaði og hann lést í kjölfarið. 
Þeir neita sök.

Við síðustu fyrirtöku málsins 
lögðu verjendurnir fram þríþætta 
kröfu: Í fyrsta lagi vilja þeir fá 
aðgang að öllum málsskjölum, líka 
þeim sem lögregla telur að hafi 
ekki þýðingu í málinu.

Í öðru lagi krefjast þeir þess 
að þýskur réttarmeinafræðingur 
sem þeir hafa sett sig í samband 
við vinni endurmat á niðurstöðum 
Þóru Steffensen, íslensks réttar-
meinafræðings sem er búsettur í 
Bandaríkjunum. Hún var fengin 
að málinu til að skerpa á niður-
stöðum annars þýsks réttarmeina-
fræðings sem fyrstur rannsakaði 
lík Sigurðar.

Í þriðja lagi krefjast þeir að 
erlendur sálfræðingur verði feng-
inn til að vinna svokallað yfirmat 
á sálfræðimati Gísla Guðjónssonar 
og Jóns Friðriks Sigurðssonar, sem 
rýndu í atferli og samskipti fanga á 
upptökum úr öryggismyndavélum.

„Við verjendurnir teljum að það 
sé ekki hægt að tryggja hundrað 
prósent hlutleysi innlendra sér-
fræðinga og því sé algjörlega 
nauðsynlegt að erlendir sérfræð-
ingar verði fengnir til að gera 
matsskýrslur sem á að byggja á 
í málinu,“ segir Hólmgeir Elías 
Flosason, verjandi Annþórs. Svo 
illa þokkaðir séu sakborningarnir 
í íslensku samfélagi.

„Þeir eru það vel þekktir á 

Íslandi og hafa nú ekki almenn-
ingsálitið með sér, blessaðir.“ Með 
þessu séu þeir ekki að draga fag-
mennsku íslensku sérfræðinganna 
í efa. „En okkur þykir tryggilegra 
að þarna komi að erlendir aðilar 
sem hafi ekki grænan grun um þá 
sem slíka.“

Saksóknarinn Helgi Magnús 
Gunnarsson mun í dag taka afstöðu 
til krafnanna.

 stigur@frettabladid.is

Treysta ekki hlutleysi 
íslenskra sérfræðinga
Verjendur Annþórs Karlssonar og Barkar Birgissonar vilja fá erlenda sérfræðinga 
til að vinna matsskýrslur í líkamsárásarmáli sem leiddi til dauða. Tvímenningarnir 
séu of illa þokkaðir hér á landi til að hægt sé að treysta íslenskum sérfræðingum.

ANNÞÓR OG BÖRKUR LEIDDIR FYRIR DÓMARA  Tvímenningarnir afplána nú sjö 
og sex ára fangelsisdóma fyrir hrottalegar líkamsárásir. Þeir hafa áfrýjað dómnum til 
Hæstaréttar. Þar hefur málið ekki verið tekið fyrir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Rannsóknin á andláti Sigurðar Hólm Sigurðssonar er án fordæma í sögu 
íslenskra lögreglurannsókna. Auk sálfræðimatsins sem liggur fyrir í málinu 
og er einstakt var byggð nákvæm eftirlíking af fangaklefa Sigurðar í 
húsakynnum Lögregluskólans. Þá var nokkrum samföngum þeirra leyft að 
bera vitni og njóta nafnleyndar, auk þess sem verkfræðingar voru fengnir 
til að meta kraftana sem þyrfti til að rjúfa milta hins látna og gerðar voru 
sérstakar mælingar á hljóðburði í fangelsinu.

Fordæmalaus rannsókn

SVÍÞJÓÐ Slökkviliðsmaður í Blek-
inge í Svíþjóð var handtekinn á 
sunnudag við slökkvistarf. Hann 
er grunaður um að hafa sjálfur 
kveikt í. Hann er líka grunaður 
um vera valdur að eldsvoða í 
ágústlok.

Á fréttavef Metro segir að í 
apríl hafi slökkviliðsmenn talið 
sig geta greint mynstur í tuttugu 
eldsvoðum á svæðinu. Rannsókn 
lögreglu leiddi til handtöku 
mannsins. Frekari rannsókn á 
að leiða í ljós hvort slökkviliðs-
maðurinn ber ábyrgð á fleiri 
eldsvoðum en þeim tveimur sem 
hann er nú grunaður um. - ibs

Handtekinn við slökkvistarf:

Átti að slökkva 
elda en kveikti

VIÐSKIPTI Lyfjafyrirtækið 
Actavis fékk nýverið markaðs-
leyfi í Japan fyrir veirusýkinga-
lyfið Valaciclovir. Lyfið var 
þróað í samstarfi við japanska 
fyrirtækið ASKA.

Veirusýkingalyfið er fyrsta 
lyfið sem er þróað og framleitt 
hér á landi fyrir almennan mark-
að í Japan.

Í tilkynningu frá fyrirtækinu 
vegna þessa segir að leyfisveit-
ingin sé mikil viðurkenning fyrir 
Actavis sökum þess að lyfja-
markaðurinn í Japan sé einn sá 
kröfuharðasti í heimi. 

  - hg  

Fengu markaðsleyfi í Japan:

Lyf Actavis á 
Japansmarkað

TYRKLAND Til átaka kom í Istanbúl í gær þar sem lögregla lét til skarar 
skríða gegn hópi fólks sem hafði komið saman í Okmeydani-hverfinu. 

Fólkið safnaðist saman til stuðnings við Berkin Elvan, fjórtán ára 
pilt sem er enn í dái á sjúkrahúsi eftir að hafa fengið táragashylki 
frá lögreglu í höfuðið á meðan á mótmælunum vegna fyrirhugaðra 
framkvæmda við Gezi-garð stóð í júní. Drengurinn var ekki þátttak-
andi í mótmælunum, heldur var á leið út í búð þegar hann fékk hylkið 
í höfuðið.

Frá þessu segir á fréttavefnum Hurriyet, en ekkert kemur þar fram 
um hvort nokkur hafi slasast í átökunum í gær.  - þj

Enn er undirliggjandi ólga til staðar í Tyrklandi:

Eldsprengjurnar flugu í Istanbúl

LÁTIÐ VAÐA   Mótmælandi lætur hér logandi bensínsprengju vaða í átt að lögreglu í 
Istanbúl í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Seðlabanki Íslands hefur öðru sinni 
kært meint brot Samherja á gjaldeyris lögum 
til embættis sérstaks saksóknara. Fyrri 
kæran var send aftur til Seðlabankans þegar í 
ljós kom að hún byggði á lagaákvæði sem ekki 
var lengur í gildi.

Seðlabankinn sendi í ágúst kæru til sak-
sóknara sem byggði á ákvæði í lögum um 
gjaldeyrismál sem snerist um refsiábyrgð 
lögaðila. Gallinn var sá að það ákvæði var 
afnumið með breytingu á lögunum árið 2008.

Seðlabankinn sendi því nýja kæru í gær-
morgun, að þessu sinni á hendur stjórnendum 
Samherja sjálfum.

Málið hefur verið til rannsóknar hjá Seðla-
bankanum síðan í fyrravor.

Í fréttum Stöðvar 2 í gær sagði Þorsteinn 
Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, það 
ekki hafa komið sér á óvart að fyrri kærunni 
hafi verið vísað frá. Þorstein sagði Má Guð-
mundsson hafa logið til um margt er varðar 
málið og komið fram af offorsi:

„Það er aldrei rætt við okkur í Samherja 
um þetta mál. Nú er liðið eitt og hálft ár, það 
er búið að halda okkur stjórnendum og starfs-
mönnum nánast í gíslingu síðan og við höfum 
aldrei fengið neinar heimildir um þetta mál 
nema í gegnum fjölmiðla.“  - sh / - þþ

Seðlabankinn hefur aftur kært stjórnendur Samherja til saksóknara vegna gjaldeyrismála:

Forstjóri brigslar seðlabankastjóra um lygi

ÞORSTEINN MÁR BALDVINSSON  Forstjóri Samherja 
segir upplýsingar skorta frá Seðlabankanum.

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
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Meðlimir Retro Stefson

4 sýningar

 að eigin vali

Áskriftar-

kortið okkar
etro Stefssonononnnokk

13% íslenskra karla 
borða í samræmi við 

ráðleggingar um saltneyslu 
og svo á við um 36% íslenskra 
kvenna. 
Samkvæmt ráðleggingum ættu karlar 
ekki að borða meira en sjö grömm af 
salti á dag en meðalneysla íslenskra 
karla er níu og hálft gramm á dag. 
Konur ættu ekki að borða meira en 
sex grömm en borða sex og hálft. 
 Heimild: Landlæknir



Komdu og skoðaðu úrvalið!
Laugavegi 174  |  Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is

Range Rover 4,4 HSE
Árgerð 2006, bensín 
Ekinn 65.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 3.750.000,- 

VW Passat Highl EcoFuel At
Árgerð 2012, bensín/metan 
Ekinn 24.000 km, sjálfskiptur

VW Passat Comfort Ecofuel
Árgerð 2011, bensín/metan 
Ekinn 67.000 km, sjálfskiptur

VW Passat Highl. 2,0TDI
Árgerð 2006, dísil 
Ekinn 124.000 km, sjálfskiptur

Mercedes-Benz ML350
Árgerð 2006, bensín 
Ekinn 158.000 km, sjálfskiptur

Toyota Land Cruiser 200
Árgerð 2008, dísil 
Ekinn 130.000 km, sjálfskiptur

Suzuki Grand Vitara 
Sport. Árgerð 2006, bensín 
Ekinn 65.000 km, sjálfskiptur

Audi Q7 4,2
Árgerð 2007, bensín 
Ekinn 101.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 3.790.000,- Ásett verð: 9.390.000,- Ásett verð: 2.350.000,- Ásett verð: 4.890.000,- 

MIKIÐ ÚRVAL AF 
GÆÐABÍLUM
Á GÓÐU VERÐI

Audi A4 Avant 2,0TDi
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 43.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:
5.190.000,-

Ásett verð: 4.450.000,- Ásett verð: 2.490.000,- Ásett verð: 1.690.000,- 

Skoda Fabia Classic
Árgerð 2011, bensín 
Ekinn 64.000 km, beinskiptur

Ásett verð: 4.990.000,- 

Skoda Superb Combi
Árgerð 2011, dísil 
Ekinn 165.000 km, sjálfskiptur

Audi A4 2,0 TDi AT
Árgerð 2012, dísil 
Ekinn 21.000 km, sjálfskiptur

Toyota Land Cruiser 120 VX
Árgerð 2006, dísil 
Ekinn 132.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 3.750.000,- Ásett verð: 5.990.000,- Ásett verð: 4.950.000,- 

Audi A3 Sportback 2.0 Fsi At
Árgerð 2005, bensín 
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 1.890.000,- 

VW Passat  Comfortline
Árgerð 2005, bensín 
Ekinn 95.000 km, beinskiptur

Toyota Corolla 1,4 VVTi
Árgerð 2006, bensín 
Ekinn 126.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 1.850.000,- Ásett verð: 1.350.000,- 

Nissan Navara LE
Árgerð 2007, dísil 
Ekinn 152.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð: 2.690.000,- 

Tilboð 1.490.000,-
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FERÐAÞJÓNUSTA Meiriháttar fjár-
festing þarf að koma til í inn-
viðum íslenskrar ferðaþjónustu 
á næstu árum ef svara á fjölgun 
erlendra ferðamanna ár frá ári. 
Ekkert minna en þjóðaráætlun 
þarf til ef uppbygging á að vera 
í samræmi við líklega fjölgun. 
Fjölgun ferðamanna var 22% á 
milli ára í lok ágúst.

Þórður H. Hilmarsson, for-
stöðumaður fjárfestingasviðs 
Íslandsstofu, segir að núna sé 
horft til þess að vöxtur ferða-
þjónustunnar verði sex til sjö pró-
sent á ári, næstu árin. Rannsókn-
ir á vegum Íslandsstofu sýni að 
ferðamannastaður eins og Ísland 
toppi á einhverjum tímapunkti, og 
því ekki hægt að reikna þennan 
vöxt til langrar framtíðar. „En það 
er eitt sem er alveg öruggt og það 
er að mikil þörf, sem fer vaxandi, 
er fyrir fjárfestingu í greininni.“

Þórður vitnar til rannsóknar 
PKF viðskiptaráðgjafar í Bret-
landi þar sem kom fram að fjöldi 
ferðamanna á Íslandi væri ekki 
lengur það sem horfa ætti til, 
heldur að fjölga þeim sem eru 
eyðsluglaðari. Markaðsstarf til 
framtíðar ætti að taka hliðsjón af 
því.

„En þessi hópur gerir kröfur 
um aðstöðu og aðbúnað í hæsta 
gæðaflokki og fjárfestingin sem 
þarf að koma til er í samræmi við 
það,“ segir Þórður. „Sameiginleg 
framtíðarsýn þeirra sem að þessu 

koma er mikilvæg og má segja að 
til þurfi þjóðaráætlun, svo allir 
séu að vinna að sama markmiði.“

Þórður bendir á að æskilegt 
sé að ríkið komi að uppbyggingu 
nýrra áfangastaða með því að 
gefa út að viðkomandi svæði séu 
fyrirhuguð til uppbyggingar. Það 
snerti samgöngur, aðbúnað og 
fleira. „Þannig má laða að fjár-
festingu að svæðunum eftir að 
búið er að undirbúa jarðveginn í 
skipulagsmálum og fleiru.“

Spurður um tölur í þessu sam-
hengi segir Þórður þær ekki 
liggja fyrir en um tugmilljarða 
sé að ræða til næstu ára.

Gunnar Valur Sveinsson, verk-
efnastjóri hjá Samtökum ferða-
þjónustunnar, sagði í viðtali við 
Morgunblaðið nýlega að ef vöxt-
ur ferðaþjónustunnar héldist 
að jafnaði út áratuginn eins og í 
ár, þá komi rúmlega tvær millj-
ónir erlendra ferðamanna til 
landsins árið 2020. Má í því sam-
bandi minna á það að árið 2011 
þótti mönnum rétt að landsmenn 
stefndu á að taka á móti milljón 
ferðamönnum árið 2020. 

„Það var leikur að tölum en 
það koma nú samt milljón ferða-
menn til landsins árið 2015. Ekk-
ert bendir til annars,“ segir Gunn-
ar Valur og bætir við að í ágúst 
hafi vöxturinn á milli ára verið 
kominn í 22%. Hann segir að þró-
unin gefi tilefni til þess að inn-
viðir ferðaþjónustunnar verði 

stórlega bættir og greinin verði 
að fá stuðning til að bregðast við. 
Svo hratt fjölgi ferðamönnum að 
bregðast verði við án tafar.

Gunnar Valur segir allt undir; 
hvernig þessum fjölda fólks verði 
komið til landsins og síðan hvern-
ig eigi að koma fólkinu um land-
ið. Svara þurfi því hvernig upp-
bygging samgangna eigi að verða 
í þessu samhengi og öll skipu-
lagning á einstökum svæðum. Um 
þetta hafi verið rætt í löngu máli, 
til dæmis gjaldtöku við náttúru-
perlur. „Innviðirnir eru lykil orðið 
hérna. Á sama tíma höfum við 
ekki aðgang að rannsóknum um 
hvernig þetta verður best gert. 
Það verður til dæmis að svara því 
hvað við eigum að gefa öllu þessu 
fólki að borða, og hvernig. Erum 
við með nóg af lambakjöti í land-
inu, ef við mátum okkur við 1,5 til 
tvær milljónir ferðamanna á ári. 
Ég er ekki viss um það,“ segir 
Gunnar Valur. „Hvað eigum við af 
starfsfólki til að sinna þessu verk-
efni, og svo framvegis.“

Árni Finnsson, formaður 
Náttúru verndar samtaka Íslands, 
bendir á að ef fjárfesting í inn-
viðum kemur ekki til á risaskala 
þá sé umhverfisslys í uppsigl-
ingu. Alþekkt sé að þolmörk við-
kvæmra náttúrusvæða séu þegar 
brostin. Innleiða verði nýja hugs-
un í greinina sem lýtur lögmálum 
sjálfbærrar nýtingar. 
 svavar@frettabladid.is

Alhliða fjárfestingu 
þarf í ferðaþjónustu
Ef spár um fjölgun ferðamanna ganga eftir þarf stórtæka fjárfestingu einkaaðila 
og hins opinbera. Huga þarf að gistirými, samgöngum og afþreyingu. 

STROKKUR  Ferðaþjónusta á Íslandi í hnotskurn? Byggja þarf upp innviði til að taka á móti einni til tveimur milljónum ferða-
manna á næstu árum. Til þess eigum við langt í land.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

fjölgun ferðamanna 
árið 2012 39% 

DANA 
segjast vera til 
í að ferðast til 

Íslands í náinni 
framtíð, 

38,4% 
BRETA 
51,4% 
ÞJÓÐVERJA

60,7% 
FRAKKA

Hingað komu 

488.000 
FERÐAMENN
árið 2010, en 

672.000 
í fyrra. Þeir voru 

303.000 
árið 2000.

Fjölgun ferðamanna á milli 
áranna 2010 og 2011 var 
16,6%; á milli áranna 2011-
2012 var fjölgunin 18,9%. 

Um 

47% 
ferðamanna á árinu 2012 

komu yfir sumarmánuðina 
þrjá. Tæplega þriðjungur 
kom að vori eða hausti og 

nærri fjórðungur að vetri til.
Heimild: 

Ferðamálastofa

VEISTU SVARIÐ?

18,9%
Ármúli 38

  S: 5516751 og 6916980
               Píanónámskeið að hefjast.

 Allir velkomnir.
Einkanám og hljómborðsnámskeið.

 Byrjendur sem og lengra komnir
Munið frístundakortið !

pianoskoli@gmail.com
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1. Hvar vill listamaðurinn Baski reisa 
minnisvarða um árangur knattspyrnu-
manna?
2. Hvar fer þing alþjóðasamtaka rit-
höfunda, PEN, fram þessa dagana?
3. Hver er nýkjörinn formaður Sam-
bands ungra sjálfstæðismanna?

SVÖR:

1. Á Akranesi. 2. Í Reykjavík. 3. Magnús 
Júlíusson verkfræðinemi.

DÓMSMÁL Nær tíu konur hafa feng-
ið bætur samkvæmt nýjum lögum 
um bætur til þolenda ofbeldis og 
fengu þær allar bætur vegna kyn-
ferðisbrota. Hæstu bæturnar sem 
greiddar hafa verið eru 1.500 þús-
und krónur. Í nokkrum tilvikum 
fengu konur eina milljón króna í 
bætur, að sögn Halldórs Þormars 
Halldórssonar, lögfræðings hjá 
Sýslumanninum á Siglufirði sem 
hefur umsjón með bótagreiðslun-
um. 

Samkvæmt eldri lögunum 

var greiðsla ríkissjóðs á miska-
bótum, sem átti venjulega við í 
kynferðisbrota málum, að hámarki 
aðeins 600 þúsund krónur og 
hafði verið óbreytt frá árinu 1995. 
Með breytingu á lögunum voru 
hámarksbætur fyrir miska hækk-
aðar í þrjár milljónir króna. Þol-
andi kynferðisbrots getur jafn-
framt krafist bóta vegna andlegs 
tjóns sem telst varanlegur miski.

Lagabreytingin um hærri bætur 
tók gildi í júní í fyrra en greiðslur 
samkvæmt henni hófust þó ekki 

fyrr en nú í sumar. „Málin eru 
lengi að velkjast í kerfinu þar til 
dómsniðurstaða fæst. Svo líður 
einhver tími áður en málin koma 
til okkar,“ segir Halldór. Hann 
getur þess að umsóknum um 
greiðslu vegna kynferðisbrota sem 
hafa verið kærð fari fjölgandi.

Hámarksbætur fyrir líkams-
tjón, þ.m.t. fyrir varanlegar afleið-
ingar fyrir andlega og líkamlega 
heilsu tjónþola, voru hækkaðar í 
fimm milljónir króna en voru áður 
2,5 milljónir króna. - ibs

Farið að reyna á breytt lög um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda ofbeldis:

1.500 þúsund í bætur í stað 600 þúsunda

HALLDÓR ÞORMAR HALLDÓRSSON 
  Að sögn Halldórs hefur hæsta greiðslan 
samkvæmt nýju lögunum verið 1.500 
þúsund krónur. Samkvæmt eldri lög-
unum hefði greiðslan verið 600 þúsund 
krónur.
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HELSTU FRAMKVÆMDAÁHERSLUR LANDSNETS
➜ Sviðsmynd 2

(án Blöndulínu 3)

Nýir strengir
Eldra flutningsnet
Flutningstakmarkanir og/eða 
skert afhendingaröryggi

➜ Sviðsmynd 1

IÐNAÐUR Illa hefur gengið að 
styrkja flutningskerfi raforku, að 
sögn Guðmundar Inga Ásmunds-
sonar, aðstoðarforstjóra Landsnets. 
„Framkvæmdir hafa verið strand 
hjá okkur,“ segir hann. Ekki strandi 
þó á fjárveitingum heldur komist 
fyrirtækið ekki í gegnum leyfis-
veitingaferilinn. 

Í gær var birt skýrsla sem unnin 
var fyrir Landsnet og sýnir þjóð-
hagslegan kostnað við að gera 
ekkert fyrir flutningskerfið. Sá 
kostnaður er sagður hlaupa á millj-
arðatugum næstu áratugi.

Landsnet hefur unnið að tveimur 
verkefnum undanfarið sem styrkja 
eiga flutningskerfið, en það eru svo-
kölluð Suðurnesjalína 2 og Blöndu-
lína 3. „Þar hafa verið miklar deilur, 
þótt ég vonist til þess að úr greið-
ist von bráðar á Suðurnesjum þar 
sem hefur verið kærumál í gangi.“ 
Blöndu lína hafi hins vegar verið í 
biðstöðu í fimm ár og sjái ekki fyrir 
endann á því. 

„Við vorum með áform uppi um 
að byggja þrjár línur. Alveg frá 
Blönduvirkjun í Fljótsdalsstöð í 
gegn um Akureyri og tengja svo í 
framhaldinu landshlutana.“ Síðan 
hafi þörf fyrir aukna orku á Norð-
austurlandi orðið meiri en spár hafi 
gert ráð fyrir þannig að fyrir tækið 
velti fyrir sér hvort ekki þurfi að 
bregðast hraðar við. „Við vorum 
bara í síðustu viku að fjalla um þann 
möguleika að taka línu yfir hálend-
ið og flýta undir búningi að henni,“ 
segir hann, en þar er um svokall-
aða Sprengisands línu að ræða, sem 

yrði 220 kílóvolt að stærð. „En það 
er kannski skjótvirkasta og tækni-
lega besta lausnin.“

Með slíkum framkvæmdum 
segir Guðmundur Ingi alls ekki 
lagt í of mikla flutningsgetu, líkt 
og gagnrýnendur hafi haldið fram. 
„Það er mjög mikilvægt að hafa 
sterkt flutningsöryggi, sérstak-
lega út frá umhverfissjónarmið-
um.“ Til dæmis tapist mikil orka ef 
flutnings kerfi séu veik og þá þurfi 
jafnvel að virkja meira. „Svo nýt-
ast virkjanir svo illa en við erum og 
höfum verið með í kerfinu ónýtta 
orku.“ Það hafi komið berlega í ljós 
í fyrravetur þegar komið hafi til 
skerðinga í raforkukerfinu á norð-
austurhorni landsins um leið og til 
hafi verið næg orka á suðvestur-
horni sem ekki var hægt að flytja 
austur vegna þess hve flutnings-
kerfið er veikt. „Svo náttúrulega ef 
koma náttúruhamfarir þá er ekki að 
sökum að spyrja.“

Guðmundur segir gert ráð fyrir 
því að endurnýja byggðalínukerfið 
allt á 220 kílóvolta spennu. „Ef við 
myndum velja lægri spennu á lín-
una, 130 kílóvolt, þá myndum við 
kannski komast upp í að ráða við 
ástandið eins og það er í augnablik-
inu, en undan því myndi fjara mjög 
fljótt.“ Þá þurfi líka sterkar línur til 
að koma í veg fyrir miklar spennu-
sveiflur í kerfinu. „Þetta snýst líka 
um að bæta gæðin á rafmagninu.“ 

Í viðtali við fréttastofu fagnar 
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, skýrsl-
unni sem unnin var fyrir Landsnet 
og segir umræðu um orkuöryggi og 
þjóðhagslegt mikilvægi hafa setið 
á hakanum. Þá segist hún ætla að 
leggja áherslu á orkumál á komandi 
þingi og kveðst opin fyrir þeirri 
hugmynd að lagðar verði raflínur 
í gegnum hálendið til að sameina 
raforku kerfin á milli landshluta. 
 olikr@frettabladid.is

Uppbygging strandar 
hjá sveitarfélögunum
Lagning Blöndulínu 3 hefur verið strand í viðræðum við sveitarfélög í fimm ár. Ekki 
sér fyrir endann á biðstöðunni segir aðstoðarframkvæmdastjóri Landsnets. Iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra kveðst opinn fyrir hugmynd um raflínu um hálendið.

Forsendur í skýrslu sem unnin var fyrir Landsvirkjun um 
framtíðaruppbyggingu flutningskerfis raforku halda ekki 
vatni, að mati Guðmundar Harðar Guðmundssonar, for-
manns Landverndar. „Hver er að fara fram á það að ekkert 
verði gert í uppbyggingu raforkukerfisins næstu áratugina?“ 
spyr hann. „Þetta er hluti af áróðri fyrir Sprengisandslínu 
sem Landsnet leggur nú til,“ bætir Guðmundur við. Flutn-
ingsgeta hennar eigi að vera miklu meiri en þurfi vegna 
fiskimjölsverksmiðja á Austurlandi. Framkvæmdin mæti 
andstöðu bæði í náttúruverndarhreyfingunni og hjá samtökum í ferðaþjónustu. 
„Sjálfsagt er að auka afhendingaröryggi, og sama á við um Suðurnes, og leggja 
viðbótarlínu, en hún þarf ekki að vera stóriðjulína. Í það minnsta þyrfti þá að 
vera öruggt að á Suðurnesjum komi á endanum stóriðja.“ 

Hluti af áróðri fyrir Sprengisandslínu

ÓLÍKAR SVIÐSMYNDIR  Í áætlunum Landsnets er annars vegar gert ráð fyrir Norðurlínu sem verið hefur strand í fimm ár og 
hins vegar Sprengisandslínu. Báðar áætlanir gera ráð fyrir því að orkuafhending verði ótrygg á hluta landsins. Samkvæmt þeirri 
síðarnefndu verður þó bara Norðvesturland og Vestfjarðakjálki á slíku svæði. Hér að ofan má sjá Suðurnesjalínu 2 og Blöndu-
línu 3 á öðru kortinu, en Sprengisandslínu á hinu. 

–  G Ó Ð U R  Á  B R A U Ð  –
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SPARNEYTNIR 
OG TRAUSTIR
Gerðu örugg bílakaup – veldu Subaru

Subaru Outback 2.0TD, sjálfskiptur, dísil
Verð: 6.990.000 kr.

6,4 l / 100 km
í blönduðum akstri

Subaru Forester PREMIUM, sjálfskiptur 
Verð: 5.790.000 kr.

6,5 l / 100 km
í blönduðum akstri

Subaru XV 2.0i, sjálfskiptur 
Verð: 5.390.000 kr.

6,6 l / 100 km
í blönduðum akstri

NÝR DÍSIL
SJÁLFSKIPTUR

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

GE bílar / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622
Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkst. Austurlands / Egilsst. / 470 5070
IB ehf. / Selfossi / 480 8080

SVEITARSTJÓRNIR Minnihlutinn í 
bæjarráði Kópavogs gagnrýndi 
á síðasta fundi hvernig taka ætti 
ákvörðun um 
umbeðinn fjár-
styrk handa 
Skáksambandi 
Íslands. Styrkur-
inn er vegna 
þátttöku barna 
úr Kópavogi í 
Evrópukeppni 
einstaklinga í 
skák í Svart-
fjallalandi nú í 
september.

Meirihlutinn fól málið í hendur 
Ármanni Kr. Ólafssyni bæjar-
stjóra en fulltrúar minni hlutans 
sögðu eðlilegt að íþróttaráð 
bæjar ins tæki málið fyrir á sama 
hátt og sambærilegar beiðnir 
vegna keppnisferða í íþróttum.

 - gar

Framlög frá Kópavogsbæ:

Deilt um styrk 
til skákferðar

ÁRMANN KR. 
ÓLAFSSON



Láttu hjartað ráða

„Lífræna kaf�ð mitt er ristað og malað á Íslandi, með vottun frá Túni.
Nú getið þið valið kröftugt espresso eða ljúft meðalristað.“
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Það er skemmtilegt að taka við lyklunum að notuðum bíl, ekki síst þegar þú færð hann 
á góðum kjörum. Með faglegri ráðgjöf og góðri þjónustu hjálpum við þér að fjármagna 
það sem upp á vantar til að þú getir keypt þér draumabílinn.

Suðurlandsbraut 14  >  sími 440 4400  >  www.ergo.is  >  ergo@ergo.is

Við aðstoðum með ánægju.

Við fjármögnum
notaða bíla

afsláttur af lántökugjöldum* í sept. og okt.

50%
*á bílalánum og bílasamningum

Trefjaríkt

10 g trefjar í 100 g 

Inniheldur náttúruleg
trefjaefni sem viðhalda 
heilbrigðri meltingu.

ORKA SEM ENDIST
Weetabix er frábær leið til að 
byrja daginn. Veldu næringar-
ríkan morgunverð sem heldur 
þér gangandi fram að hádegi.

Save the Children á Íslandi

SAMFÉLAGSMÁL „Það er óásættan-
legt hvað er búið að vísa mörgum 
frá í ár,“ segir Sigtryggur Jóns-
son, framkvæmdastjóri Þjónustu-
miðstöðvar Miðborgar og Hlíða. 
Hann leitar nú að nýju húsnæði 
fyrir Gistiskýlið, sem er húsnæði 
fyrir útigangsmenn. Það er rekið 
af Reykjavíkurborg og Samhjálp.

„Það er ekki auðvelt að finna 
nýtt húsnæði,“ útskýrir Sigtrygg-
ur. „Það þarf að uppfylla ákveðin 
skilyrði, bæði hvað varðar stað-
setningu í borginni, nágranna og 
svoleiðis.“ Hann segir leitina hafa 
staðið yfir síðan í vor, en mark-
miðið er að finna hús miðsvæðis í 
borginni. 

Gistiskýlið hefur verið vel sótt 
„Það hefur ekki verið rætt um að 
fjölga rúmum heldur að það verði 
hægt að setja dýnur á gólfið ef 
það koma of margir. Það er ekki 
hægt í húsinu eins og það er núna.“ 
Sigtryggur bætir við að húsið sé 
timbur hús og því hæpið að vera 

með marga þar inni ef það kviknar 
í. „Auk þess er mjög þröngt. Rétt 
þannig að rúmin komast fyrir.“ 

Sigtryggur segir slíka aðstöðu 
fyrir útigangsmenn ekki að finna 

í öðrum bæjarfélögum. Segir 
hann margoft hafa verið rætt við 
sveitar félögin í kringum höfuð-
borgina en því hafi verið tekið af 
fálæti.   nannae@frettabladid.is

Nýtt gistiskýli vantar
Gistiskýlið, húsnæði fyrir útigangsmenn, rúmar ekki lengur þá sem vantar pláss. 
Reykjavíkurborg leitar að nýju húsnæði. Önnur sveitarfélög eru sögð segja pass.

LÖNG RÖÐ  Margir biðu eftir húsaskjóli yfir nóttina þegar blaðamann Fréttablaðsins 
bar að garði gær. Ljóst var að vísa yrði einhverjum frá.  MYND/VILHELM

Talningu atkvæða var ekki lokið þegar Fréttablaðið fór í prentun en 
allt stefndi í að borgaralegu flokkarnir fengju 95 til 100 þingmenn en 
vinstriflokkarnir um 70 þingmenn.

Úrslit þingkosninganna

FLOKKAR FRÁFARANDI 
STJÓRNAR

Verkamannaflokkurinn
Um 30 prósent
Miðflokkurinn
Tæp 6 prósent
Sósíalíski vinstriflokkurinn
Um 4 prósent

BORGARALEGU FLOKKARNIR

Højre 
Um 27 prósent
Framfaraflokkurinn
Um 16 prósent
Kristilegi þjóðarflokkurinn
Um 5 prósent
Venstre
Um 5 prósent

NOREGUR Erna Solberg, leiðtogi 
Højre, mun að öllum líkindum setj-
ast að stjórnarmyndunarviðræðum 
með Siv Jensen, leiðtoga Framfara-
flokksins, ásamt leiðtogum Kristi-
lega þjóðarflokksins og Venstre.

Þetta verður í fyrsta sinn sem 
Framfaraflokkurinn kemst í stjórn, 
en borgaralegu flokkarnir fjórir 
unnu í gær öruggan sigur í þing-
kosningum.

Stjórn Jens Stoltenberg, leiðtoga 
Verkamannaflokksins, er því fallin 
eftir átta ár við stjórnvölinn.

Verkamannaflokkurinn verð-
ur engu að síður stærsti flokkur-
inn á þingi, Højre næststærstur 
en Framfara flokkurinn sá þriðji 
stærsti.

„Ég hef beðið lengi eftir því að fá 
að sjá þetta,“ sagði Siv Jensen, leið-
togi Framfaraflokksins, á kosninga-

fundi í gærkvöld þegar ljóst var 
orðið að flokkurinn hafði unnið 
stærsta sigur sinn frá upphafi: „Við 
erum þriðji stærsti flokkur lands-
ins.“

Talningu atkvæða var ekki lokið 
þegar Fréttablaðið fór í prentun 
en allt benti til þess að Umhverfis-
flokkurinn Græningjar næði í 
fyrsta sinn manni á þing, og voru 
leiðtogar flokksins harla ánægðir 
með þann sögulega árangur.

Stoltenberg óskaði Ernu Solberg 
til hamingju með sigurinn og þakk-
aði henni málefnalega kosningabar-
áttu en sagðist engu að síður ánægð-
ur með að Verkamanna flokkurinn 
væri stærsti flokkur landsins.

„Svo lofa ég því að við munum 
verða með ábyrga og uppbyggilega 
stjórnarandstöðu,“ sagði hann.

 gudsteinn@frettabladid.is

Erna Solberg 
hrósar sigri
Hægriflokkarnir í Noregi felldu í gær stjórn Jens 
Stoltenberg í þingkosningum. Verkamannaflokkur 
hans verður engu að síður stærsti flokkurinn á þingi.

ERNA SOLBERG  Leiðtogi Højre verður líklega forsætisráðherra, eftir sigur borgara-
legu flokkanna. NORDICPHOTOS/AFP
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FÆREYJAR Alls fóru 8.829 far-
þegar um alþjóðaflugvöllinn í 
Vágum í Færeyjum fyrstu átta 
mánuði ársins. Þeim hefur fjölg-
að um 5,6 prósent miðað við sama 
tíma í fyrra. Ferðafólki í ágúst 
fjölgaði hins vegar aðeins um 2,1 
prósent miðað við ágúst í fyrra. 

Á fréttavefnum Portal.fo er 
haft eftir Jákupi Sverri Kass 
flugvallarstjóra að meðal orsaka 
fyrir minni aukningu sé að sum-
aráætlunarflug Atlantic Airways 
hafi hafist síðar en í fyrra og að 
sumarflug til Lundúna teygist nú 
fram í september.  - þj

Flugfarþegar um Færeyjar:

Minni vöxtur í 
Vágum í ágúst

DANMÖRK Þeir sem valda skemmd-
um á bílum sem lagt hefur verið á 
bílastæðum stinga af í þremur af 
hverjum fjórum tilfellum. Þetta 
eru niðurstöður könnunar sem 
TNS Gallup gerði fyrir fyrirtækið 
Gjensidige Forsikring.

Viðgerð vegna slíkra skemmda 
kostar að meðaltali fimm til sex 
þúsund danskar krónur, jafngildi 
rúmlega 100 þúsunda íslenskra 
króna að því er greint er frá á vef 
Kristilega Dagblaðsins. 

Haft er eftir Christinu Busk, 
guðfræðingi og eins stofnenda 
fyrir tækisins Etikos, að segja 
megi að þannig sé verið að stela 
mörgum þúsundum af þeim sem 
verði fyrir tjóni. - ibs 

Skemmdir á bílastæðum:

Flestir söku-
dólga stinga af

BRETLAND Breska fyrirtækið 
GlaxoSmithKline (GSK) hefur selt 
vörumerkin Ribena og Lucozade 
fyrir 1,35 milljarða sterlings-
punda, eða um 260 milljarða 
íslenskra króna.   

Í frétt BBC um málið kemur 
fram að kaupandinn sé japanska 
fyrirtækið Suntory sem á fyrir 
vörumerkið Orangina Schweppes.

GSK ákvað í apríl síðastliðnum 
að selja bresku vörumerkin svo 
fyrirtækið gæti einbeitt sér að 
lyfjahluta GSK. Ribena-ávaxta-
safar eru seldir hér á landi og 
Lucozade-drykkirnir hafa verið 
seldir hér með hléum.  - hg

Sögufræg vörumerki seld:

Seldu Ribena-
vörumerkið 

FRÁ FÆREYJUM  Hægði á fjölgun ferða-
manna.

RIBENA SELT  Japanska fyrirtækið 
Suntory keypti Ribena-vörumerkið af 
GlaxoSmithKline.  NORDICPHOTOS/AFP.

SÝRLAND Sergei Lavrov, utanríkis-
ráðherra Rússlands, hvatti Sýr-
landsstjórn í gær til þess að láta 
efnavopnabirgðir sínar af hendi og 
láta undir stjórn alþjóðasamfélags-
ins til eyðingar, að því gefnu að það 
yrði til þess að koma í veg fyrir 
hernaðaríhlutun vesturveldanna.

Lavrov lýsti þessu yfir í gær 
eftir fund með sýrlenskum starfs-
bróður sínum Walid al-Moallem,

„Við vitum ekki hvort Sýrland 
fellst á þetta, en ef það að afhenda 
alþjóðasamfélaginu efnavopnin 

kemur í veg fyrir hernaðarárásir, 
þá erum við tilbúin til þess að hefja 
vinnu við þetta með stjórnvöldum í 
Damaskus,“ segir Lavrov og bætti 
því við að Rússland ætlaðist til 
þess að vopnunum yrði einnig eytt.

Moallem tók vel í þessar umleit-
anir Rússa og sagði að þær væru 
sýrlenskum almenningi í hag. 
Rússnesk stjórnvöld treystu á dóm-
greind sýrlenskra stjórnvalda.

Þessi snúningur Rússa endur-
ómar svör Johns Kerry, utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, á 

blaðamanna fundi fyrr um dag-
inn, en Kerry hefur ferðast vítt og 
breytt síðustu daga og vikur til að 
afla stuðnings við aðgerðir gegn 
Bashar al-Assad forseta og stjórn-
völdum í Sýrlandi. 

„Hann gæti auðvitað afhent 
alþjóðasamfélaginu hvert snitti af 
efnavopnunum á næstu viku, án 
tafa og leyfa að full grein sé gerð 
fyrir öllu. En hann er ekki að fara 
að gera það, og það er ekki ger-
legt,“ sagði Kerry. 

 - þj

Sergei Lavrov tók John Kerry á orðinu og gæti hafa valdið straumhvörfum í málefnum Sýrlands:

Biðlar til Sýrlendinga að eyða efnavopnum

MERKISFUNDUR  Utanríkisráðherra 
Rússlands ræddi við sýrlenskan starfs-
bróður sinn í gær.  NORDICPHOTOS/AFP 

UMBREYTING ÞÝSKA 
ORKUGEIRANS OG ÞRÓUN 
Á SVIÐI ORKUMÁLA
Iceland School of Energy við Háskólann í Reykjavík og sendiráð Þýskalands á Íslandi efna til 
ráðstefnu um orkumál þriðjudaginn 10. september. Í kjölfar ráðstefnunnar verður orkusýning 
á vegum DENA opnuð í Háskólanum í Reykjavík.

DAGSKRÁ

13:00  Welcome
 Dr. Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík.

13:05   Opening
 Thomas Hermann Meister, sendiherra Þýskalands á Íslandi.

13:15  Sustainable Energy for the Future; 
 The Transformation of the German Energy Sector and in Europe in General   
 Dr. Peter Hennicke, fyrrverandi forseti Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy.

13:45   Energy Research at the University of Michigan
 Dr. Ronald Gilgenbach, prófessor í kjarnorkuverkfræði, University of Michigan.

14.20    Kaffi 

14:40   Educating for Energy; the Making of a Renaissance Man
 Dr. Ágúst Valfells, dósent við Háskólann í Reykjavík.

15:00   Opportunities in Future Power Generation
 Dr. Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar.

15:20   Energy Developments in Iceland
 Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

15:40   Will Iceland be an Island Forever? Potential Interconnection of the Icelandic Power System 
 Gunnar Tryggvason, Senior Manager, KPMG Advisory.

16:00   Closing Remarks and Summary 
 Dr. Guðrún A. Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík.

Fundarstjóri: Halla Hrund Logadóttir, framkvæmdastjóri Iceland School of Energy.

Eftir ráðstefnuna opna Thomas Hermann Meister, sendiherra Þýskalands á Íslandi, og Ari Kristinn Jónsson, rektor HR, 
orkusýningu DENA (Deutsche Energie-Agentur). Þýska sendiráðið býður upp á léttar veitingar.

Hvar: Háskólinn í Reykjavík, Menntavegi 1.

ru.is
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Alþingi verður sett í dag, en þá hefst 
framhald sumarþings. Ég hef eins og 
örugglega flestir þingmenn lesið skýrslu 
Félagsvísindastofnunar sem kynnt var 
í sumar um það hvaða augum fólk lítur 
vinnustað okkar. Mig langar í því sam-
bandi að að beina orðum mínum til sam-
þingmanna minna í þessari grein, sem 
ég hlakka mjög til að hitta á ný, alla sem 
einn.

Kæru alþingisþingmenn. Ég vil auka 
virðingu Alþingis á ný og óska eftir 
samstöðu ykkar í þeim efnum. Fyrir 
mér var það besta lexían að lesa það 
sem rýnihóparnir í könnuninni höfðu 
um okkur þingmenn að segja. Ég gríp 
hér niður í ummæli: „[Mér þykir vera] 
ítrekað virðingarleysi þingmanna gagn-
vart skoðunum hvers annars.“ „Þing-
menn standa frekar í skítkasti og karpi 
en málefnalegri umræðu og sam-
skiptum þeirra er best lýst með því að 
þeir væru í sandkassaleik.“ „Það  fyrsta 
sem kom upp í huga minn var rifrildi og 
virðingar leysi.“ „Það myndi sýna styrk 
þingmanns ef andstæðingur hans kemur 
með punkt og hann segir „Já ég er sam-
mála þessu, þetta er góð hugmynd hjá 
þér … Eða jafnvel skipta um skoðun.“ 
„[Það fer] í taugarnar á manni þegar 
alþingismenn nota stóru orðin … til að 

koma skoti á andstæðinginn, sama hvort 
það er stjórnin eða stjórnarandstaðan 
t.d.: „ég furða mig á ummælum hátt-
virtrar… , í staðinn fyrir að vera heiðar-
legur og segja sína skoðanir þá er þetta 
svona skrípaleikur.“ 

Í einu rýnihópaviðtalinu segir enn 
fremur: „Á okkar vinnustöðum myndi 
ekki líðast sú framkoma sem að þeir 
sýna hver öðrum þarna á þessum virðu-
lega stað okkar. Þetta er upphaf skýrs 
virðingarleysis í þjóðinni. Þegar önnur 
af tveimur stofnunum hér í þjóðinni 
sem eiga að njóta stærstu virðingar, for-
setinn og Alþingi hagar sér svona þá 
verður þetta sjálfsagður hlutur líka hjá 
öðrum í þjóðfélaginu.“

Ég skora á þingmenn að koma já-
kvæðir og glaðir til starfa í dag með 
það að markmiði að breyta samskipta-
háttum á Alþingi. Okkur ætti ekki að 
verða skotaskuld úr því með sameigin-
legu átaki. Ég mun alla vega reyna mitt 
besta.

Kæru alþingismenn 
STJÓRNMÁL

Elín Hirst
alþingismaður

➜ Ég skora á þingmenn að koma 
jákvæðir og glaðir til starfa í dag 
með það að markmiði að breyta 
samskiptaháttum á Alþingi.

B
ókmenntahátíð í Reykjavík hefst í ellefta sinn á 
morgun og stendur til 15. september. Þar mæta 
höfundar frá flestum heimshornum, lesa úr verkum 
sínum, taka þátt í pallborðsumræðum, ræða við les-
endur sína og útgefendur, sýna sig og sjá aðra. Í þetta 

sinn er auk þess á sama tíma haldinn í Reykjavík ársfundur 
PEN-samtakanna, sem eru samtök rithöfunda frá 100 löndum, 
þannig að bærinn er undirlagður af bókmenntafólki í nokkra 
daga, sumum til mikillar hamingju, öðrum til ama og enn 

öðrum til axlayppinga. Er þetta 
ekki hátimbruð snobbsamkoma 
fyrir ofurstyrkta listamenn í 
101? spyr almenningur. Snýst 
þetta ekki bara um eitthvert 
útlendingadekur? Skiptir þessi 
hátíð nokkru máli fyrir hinn 
almenna Íslending?

Allt eru þetta góðar og gildar 
spurningar og eðlilegt og hollt að fólk velti fyrir sér gildi bók-
menntanna og menningar yfirleitt í því moldroki sem þyrlað 
hefur verið upp í kringum þá umræðu undanfarið. En um leið 
er líka eðlilegt að staldra við og spyrja hvað það sé sem ríkis-
stjórnin á við með þjóðmenningunni sem sumum ráðherrum 
verður svo tíðrætt um. Af tali þeirra að dæma mætti ætla að 
hér hafi sprottið upp einhver sérstæð útgáfa menningar sem 
ekki á sér hliðstæðu annars staðar. Fátt verður hins vegar 
um svör þegar spurt er hvaðan hún sé þá ættuð og enn færra 
sé spurt hvernig hún sé skilgreind. Getur þjóð til dæmis átt 
sér þjóðmenningu ef hún á ekki eigið tungumál? Getur þjóð-
menning sprottið upp úr engu án erlendra áhrifa eða tengsla 
við það sem hæst ber í heiminum á hverjum tíma? 

Svarið við báðum spurningum er blákalt nei. Tungumálið er 
það sem einna helst skilgreinir okkur sem þjóð og ef við glötum 
því er tómt mál að tala um þjóðmenningu þar sem við gætum 
ekki lesið okkar stærsta – margir segja eina – menningararf, 
fornsögurnar, og misstum þar með tengslin við það hver við 
erum og hvaðan við komum. Sá arfur sýnir líka svart á hvítu 
að ekkert sprettur af engu og að án þekkingar á bókmenntum 
og hugsunarhætti annarra þjóða verður engin framþróun í 
eigin menningu. Þær voru ekki skrifaðar af kotkörlum sem 
aldrei höfðu komið út fyrir túngarðinn heldur af víðlesnum 
mönnum með þekkingu á fornritum Grikkja og Rómverja sem 
sátu margir hverjir á vernduðum vinnustöðum í klaustrum og 
þurftu ekki nokkrar áhyggjur að hafa af því hvort bækurnar 
þeirra næðu að standa undir sér eða ekki. Þeir stóðu í bréfa-
skriftum við aðra munka í klaustrum úti um alla Evrópu og 
fylgdust vel með því sem þar var í deiglunni. Þeir voru eigin-
lega á stöðugri bókmenntahátíð, enda varð afrakstur vinnu 
þeirra í samræmi við það og er enn, mörgum öldum síðar, það 
sem helst heldur nafni íslenskrar menningar á lofti utan land-
steinanna. Þjóðmenningin okkar, sem við erum svo stolt af á 
tyllidögum, spratt sem sagt að hluta til úr erlendu umhverfi og 
þarfnast enn í dag stöðugrar vökvunar úr erlendum brunnum. 
Þess vegna þurfum við bókmenntahátíð.  

Þjóðmenningin er ekki sjálfsprottin.

Bókmenntahátíð 
fyrir hvern?

Einsdæmi
Fylgið hefur reyst af ríkisstjórn 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
frá því að hún tók við störfum í 
vor svo að mörgum þykir nóg um. 
Stjórnin fór vel af stað, með stuðning 
60 prósenta landsmanna á bak við 
sig, ef marka mátti Þjóðarpúls 
Capacent, en síðan hefur 
hallað verulega undan fæti, 
stjórnin nýtur innan við 
helmingsstuðnings, og sumir 
hafa spurt sig hversu 
lengi þetta geti 
gengið–  svona hratt 
fylgishrun sé svo gott 
sem einsdæmi.

En samt ekki
Friðjón Friðjónsson, 
almannatengill og 

fyrrverandi aðstoðarmaður Bjarna 
Benediktssonar, bendir hins vegar á 
að fylgishrunið eigi sér fordæmi, og 
að það sé ekki eldra en frá hveiti-
brauðsdögum ríkisstjórnar Jóhönnu 
Sigurðardóttur árið 2009. Friðjón 
bendir á að stuðningur við sitjandi 
ríkisstjórn hafi dvínað úr 62,4 
prósentum í 49 prósent á milli 
maí og ágúst 2013, eða um 13,4 
prósentustig, á meðan stuðn-
ingur við þá fyrri hafi minnkað 

úr 60,7 prósentum 
í 48,7 prósent 
á milli maí og 
ágúst 2009, 
eða um 12 
prósentustig. 
Þetta eru 
ekki ósvip-
aðir byrjunar-

örðugleikar. Á hitt ber að líta að 
ríkisstjórn Jóhönnu hafði þá setið frá 
því í febrúar, svo að hrapið er ef til 
vill fyrr á ferð á Sigmundi.

Ákveðin sátt um ákveðna hluti
Sigurður Ingi Jóhannsson um-

hverfisráðherra sagði í fréttum 
RÚV í gær að rammaáætlun ætti 
að vera í stöðugri endurskoðun 
og hver kynslóð yrði að fá að taka 
sínar eigin ákvarðanir um orku-

nýtingu. Þetta er þó ekki 
einhlítt, að sögn Sigurðar. 
„Menn geta væntanlega 
náð ákveðinni sátt um 
ákveðna hluti–  að breyta 
þeim ekki.“ Þetta virðist 
vera algjörlega útpælt 
hjá ráðherranum.
 stigur@frettabladid.is

NÁM Í TÖLVUVIÐGERÐUM
Næstu námskeið byrja 7. og 8. október

Þetta vinsæla námskeið er fyrir þá sem vilja starfa 
við tölvuviðgerðir, uppfærslur og endurbætur.
Námskeiðið er verklegur undirbúningur fyrir A+ 
gráðurnar frá Comptia. 
Allar nánari upplýsingar er að finna á ntv.is
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Mikilvægt er að 
greina streituvalda 

og losa um þá sem frekast 
er kostur.

HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

Vinstristefnan og þau 
megin markmið hennar að 
stuðla að jöfnuði og betra 
samfélagi eiga brýnt erindi 
við samtímann, nú þegar 
auður hefur færst á fárra 
hendur og ósjálfbær efna-
hagsstefna hefur leitt 
Vestur lönd í djúpa kreppu. 
Samt er því þó iðulega 
haldið fram að hugtökin 
hægri og vinstri séu orðin 
merkingarlaus í pólitískri 
umræðu. Slíkt minnir á að 
um það leyti sem mín kyn-
slóð var að skríða upp í gaggó var 
talað um sigur hægristefnunnar 
og endalok vinstristefnu í kjölfar 
falls kommúnista stjórna í Austur-
Evrópu. Það leiddi til gagnrýnis-
leysis á ríkjandi viðhorf og það 
efnahagskerfi sem hrundi fyrir 
fimm árum.

Illu heilli hefur þrátt fyrir efna-
hagskreppu enn lítið borið á því að 
spurt sé grundvallarspurninga um 
þetta efnahagskerfi. Meðal þess 
sem ekki hefur verið rætt nægi-
lega er hvort markaðnum séu ein-
hver takmörk sett og hver þau kunni 
að vera. Enn þrjóskast menn við að 
færa æ stærri hluta af sameigninni 
– skóla, heilbrigðisstofnanir, veitu-
kerfi – undir lögmál markaðar ins 
með þjónustusamningum við einka-
aðila sem eiga að græða á öllu en 
bera takmarkaða ábyrgð. Því miður 
boða ráðherrar nýrrar ríkisstjórnar 
útvistun, aukin gjöld, minna eftirlit, 
fjölbreyttari rekstrar form og einka-
væðingu í ræðu og riti eins og ekk-
ert hafi gerst árið 2008. 

Sömu blindu einsýni má líka sjá 
í Bretlandi þar sem stórir hlut-
ar heilbrigðisþjónustunnar hafa 
nú verið settir á markað; spítalar 
eru reknir af einkaaðilum en fyrir 

opinbert fé; í nafni þess að 
auka val sjúklinga. Afleið-
ingin er aukinn ójöfnuður 
þar sem hægt er að borga 
fyrir betri þjónustu, óhag-
kvæmara ríkiskerfi sem 
sinnir því sem ekki er 
hægt að útvista og aukinn 
gróði fyrir einkaaðila sem 
fæst í gegnum sjúkdóma 
annarra. Þessar breyting-
ar hafa orðið fyrst með 
aðgerðum af hálfu Verka-
mannaflokksins og síðar 
með róttækari breyting-

um af hálfu samsteypustjórnar 
íhaldsmanna og frjálsra demókrata. 
Má þá segja að hægrið og vinstrið 
hafi runnið saman? Svarið við því er 
nei. Segja má hins vegar að hægri-
stefnan hafi náð þeim hæðum að 
verða slíkt viðmið í samfélaginu að 
ýmsir sem kenna sig við vinstri hafi 
vanrækt að spyrja stóru spurning-
anna. Er það siðferðilega rétt eða 
skynsamlegt að einkaaðilar geti 
hagnast á þeim grunnstoðum sem 
samfélög hafa byggt upp saman? 
Er sá hagnaður samfélagsins alls? 
Eykur það jöfnuð og velsæld í sam-
félaginu? Svar mitt við því er líka 
nei. Það skiptir máli nú sem aldrei 
fyrr að vinstrimenn haldi uppi 
merki hins sameiginlega sem er 
ekki endilega arðbært á markaði 
en er mikilvægur þáttur í að byggja 
gott samfélag fyrir alla.

Sömu hættumerki hér
Annað dæmi sem sýnir þörfina á 
öflugri vinstristefnu er launakjör 
almennings. Á árunum fyrir hrun 
jókst ójöfnuður mjög hérlendis. Það 
var réttlætt með því að góð ærið 
væri slíkt að öllum gengi betur en 
áður. Eftir hrun þegar bent var á að 
jöfnuður hefði aukist þegar vinstri-

stjórn tók við stjórnar taumunum 
svöruðu hægrimenn því að „nú 
hefðu allir það jafn skítt“. Þar var 
litið fram hjá því að allar rann-
sóknir sýna að þar sem jöfnuður 
er mikill er velsæld sam félagsins 
alls meiri. Þess vegna er mikil-
vægt að horfa til þess við gerð kom-
andi kjarasamninga að bæta kjör 
almennings, sérstaklega þeirra 
verst settu. Þar þarf að hafa sjónar-
mið jafnaðar í huga.

Nú ber nokkuð á því að krepp-
an sé notuð til að réttlæta áfram-
hald hægristefnunnar. Þannig virð-
ast forkólfar Evrópusambandsins 
á borð við Olli Rehn leggja alla 
áherslu á að jöfnuði verði náð á 
fjárlögum með niðurskurði en ekki 
skattahækkunum samkvæmt frétt-
um sem berast frá Frakklandi þar 
sem hefur verið farin blönduð leið 
skattahækkana og niðurskurðar líkt 
og hér var gert á Íslandi í tíð síð-
ustu ríkisstjórnar. Niðurskurður og 
samdráttur á samneyslu í kreppunni 
virðast nú helsta markmið hægri-
sinnaðra afla sem gæti leitt til vax-
andi ójafnaðar og minni lífsgæða á 
komandi árum fyrir íbúa Evrópu og 
Bandaríkjanna. Sömu hættumerki 
eru á lofti hér á Íslandi með nýrri 
hægristjórn. Viðfangsefni vinstri-
aflanna er því að standa vaktina, 
og tryggja að félagsleg markmið og 
sjálfbærni verði höfð að leiðarljósi 
við mótun efnahagsstefnu komandi 
ára til þess að stuðla að bættum hag 
okkar allra.

Vinstristefnan og efnahagskreppan
STJÓRNMÁL

Katrín 
Jakobsdóttir
formaður Vinstri-
hreyfi ngarinnar–  
græns framboðs

Við þekkjum einstaklinginn sem 
andvarpar þegar hann kemur 
inn á fund, í kaffi meðal vinnu-
félaganna, eða heima fyrir. 
Kvartar um hausverk eða jafn-
vel svima og á stundum einhvern 
óljósan óróleika í líkamanum 
sem hann getur ekki lýst neitt 
nánar. Virkar þreyttur og ekki 
alveg með einbeitinguna í lagi, 
hefur líklega ekki sofið nógu vel. 
Þessi einstaklingur getur verið 
karl eða kona, það skiptir í sjálfu 
sér engu máli, en kvartanirnar 
geta verið örlítið mismunandi 
og þeir sem eru í kringum við-
komandi upplifa þær eins og ég 
lýsti hér að ofan. Karlmenn eiga 
þó frekar til að æsast upp eða 
vera stuttir í spuna en konur eru 
líklegri til að finna fyrir sveiflu-
kenndri líðan. Líkamstjáningin 
segir allt sem segja þarf stund-
um og það virðist vanta gleði.

Það er vel þekkt að langvar-
andi streita hefur áhrif á okkur 
í margvíslegu tilliti en það er 
líka býsna mörgu sem er klínt á 
hana sem á mögulega ekki alveg 
við rök að styðjast og ætla ég að 
tæpa á nokkrum atriðum. Streita 
er í raun ástand þar sem viðkom-
andi er ef kalla má í viðbragðs-
stöðu, það er aukin spenna og 
líkaminn breytir efnaskiptum 
sínum og framleiðir aukið magn 
streituhormóna og adrenalíns. 
Annars vegar er um að ræða 
eðlilegt viðbragð sem við þurf-
um til að bregðast við hættu, 
og þegar við verðum hrædd, til 
að koma okkur út úr aðstæðum 
eins og við gerðum forðum daga, 
hins vegar getur þetta viðbragð 
orðið langvinnt og þá veldur það 
skaða.

Sumir segja að nútímamaður-
inn þoli verr streitu en áður en 
áreiti hefur aukist til mikilla 
muna og er ekki sambærilegt 
því sem áður þekktist. Þar má 
nefna sérstaklega samskipta-
tækni og samgöngur sem gera 
það að verkum að við erum mun 
sveigjanlegri en við vorum áður 
og rannsóknir hafa sýnt að við 
þolum meira álag en áður í raun 
og veru, það getur engu að síður 
orðið of mikið. 

Greining streituvalda mikilvæg
Önnur mýta sem er algeng er sú 
að við grennumst vegna streitu 
og álags, slíkt er beinlínis rangt 
enda hefur framleiðsla streitu-
hormóna bein áhrif á sykur-
búskap okkar og ýtir þess utan 
undir fitusöfnun, sérstaklega 
kviðfitu hjá körlum. Óreglu-

legur matartími og samsetning 
fæðu sem ítrekað er skyndibiti 
hefur einmitt áhrif til þyngdar-
aukningar. Það er gott að gefa 
sér tíma til að borða, og þá helst 
hollt!

Því hefur verið haldið fram 
að þeir sem eldri eru þoli streitu 
verr en hinir yngri. Skoðun á 
þessu í t.d. Evrópu hefur leitt í 
ljós þveröfugar niðurstöður en 
þeir sem eru verst haldnir af 
streitu eru á aldursbilinu 40-45 
ára, en hraðasta aukningin er í 
aldurshópi 20-35 ára. Samspil 
vinnu og einkalífs er mikið í 
umræðu hvað þessi atriði snert-
ir og er vinnan oft talin bera 
ábyrgð á streitu einstaklinga, en 
það tengist ekki eingöngu vinnu-
álaginu sem slíku heldur virðast 
samskipti innan vinnustaðarins 
og möguleikar einstaklinga á að 
ráða við verkefni sín og að þau 
séu við hæfi vera mikilvægari 
þættir. Möguleikar á að vaxa í 
starfi og geta haft áhrif á það 
skipta miklu máli í að halda 
jafnvægi og draga úr streitu.

Mjög algengt er að fólk telji að 
afslöppun hafi góð áhrif á það 
að losa streitu, há gildi streitu-
hormóna og óróleiki kemur hins 
vegar í veg fyrir það og ætti 
því að leiðbeina um hreyfingu 
frekar en hvíld þegar mikið 
álag er á einstaklingum. Mikil-
vægt er að greina streituvalda 
og losa um þá sem frekast er 
kostur. Einstaklingar eru þarna 
mismunandi og finna mis mikið 
fyrir streitu, en við vitum að 
áföll, missir og veikindi geta 
valdið miklum einkennum. Það 
sem ber einna helst að varast 
eru þessi litlu smáatriði sem 
valda spennu og streitu og við-
halda henni daglega með þeim 
afleiðingum sem við þekkj-
um og eru sannarlega að hafa 
áhrif á líkamann til skemmri og 
lengri tíma.

Hið rétta er að krónískt álag 
hefur tilhneigingu til að hækka 
blóðþrýsting, auka líkur á syk-
ursýki, valda meltingartrufl-
unum, svefntruflunum, minnis-
skerðingu og síðast en ekki 
síst ýta undir andlega vanlíðan 
eins og þunglyndi og kvíða auk 
ýmissa annarra kvilla. Til að 
vinna gegn streitu kemur margt 
til en skipulag og tímastjórnun 
eru þar lykilatriði auk þess að 
fólk tjái sig og tali út um það 
sem því líður illa yfir. Almenn 
markmið um hollt líferni skipta 
auðvitað máli og eru ef kalla 
mætti grundvallaratriði.

Satt og logið 
um streitu ➜ Meðal þess sem ekki 

hefur verið rætt nægilega er 
hvort markaðnum séu ein-
hver takmörk sett og hver 
þau kunni að vera.

„Nýjar og ferskar hugmyndir“
Upplýst hefur verið að stærstu útgerðarfyrirtæki landsins borgi örfáa millj-
arða í auðlindagjald en hafi grætt 28 milljarða. „Nýjar og ferskar hugmyndir“ 
sem lofað var fyrir kosningar, birtust strax í framkvæmd þegar 10 milljarðar 
voru teknar af ríkissjóði til að þessi gróði yrði sem minnst snertanlegur. 

Fyrir liggur að auðlegðarskattur upp á 9 milljarða verði lagður niður í þágu 
innan við 1% af heimilum landsins.  

Fyrsta verkið á fyrsta vinnudegi iðnaðarráðherra var að slá álveri í Helguvík 
föstu, þótt orku og fé vanti, orkan verði fengin með rányrkju að stórum hluta 
og selja verði hana á gjafverði. 

Eitthvað rámar mig í að svipaðar hugmyndir hafi verið hér á kreiki 
áratugum saman en samt skulu þær heita nýjar og ferskar. 

Nú er farið að síast út hvar taka á peninga til að byrja að fylla upp í þetta 
tæplega 20 milljarða gat sem myndast vegna hinna nýju og fersku hugmynda. 

Fyrstu fersku og nýju hugmyndirnar virðast eiga að vera þær að höggva 
næstum helminginn af framlagi til kvikmyndagerðar, en sá iðnaður hefur 
blómstrað undanfarin ár með innstreymi milljarða af erlendum gjaldeyri 
vegna gerðar erlendra kvikmynda hér á landi … 

http://omarragnarsson.blog.is
Ómar Ragnarsson

AF NETINU
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

Elskulegi faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi okkar,

BRAGI EIRÍKSSON 
bifreiðarstjóri,
Hvassaleiti 40,

lést á Landspítalanum Fossvogi 
hinn 6. september. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
hinn 13. september kl. 15.00.

Jón Helgi Bragason Margrét Jónsdóttir
Freyr Bragason Halldóra Brynjarsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

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

HAUKUR HANNESSON 
frá Hækingsdal í Kjós, 

Lautasmára 5, Kópavogi,

lést á dvalarheimilinu Ísafold  
mánudaginn 2. september. Útförin fer fram  
frá Kópavogskirkju mánudaginn 16. september kl. 13.00. 

Guðný Anna Eyjólfsdóttir 
Rúnar Gils Hauksson 
Jón Hjálmar Hauksson Ike Tiora Hauksson 
Hannes Hauksson Hjördís Gunnarsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn 

Faðir okkar, stjúpi,  
tengdafaðir, afi og langafi,

BENJAMÍN JÓHANNESSON
frá Hellissandi,

Melabraut 18, Seltjarnarnesi,

lést hinn 6. september síðastliðinn.

Þóra Haraldsdóttir
Arngrímur Benjamínsson
Sverrir Benjamínsson
Jóhannes Geir Benjamínsson
Snjólaug Benjamínsdóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

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

RAGNHEIÐUR TORFADÓTTIR
Kambavaði 1, Reykjavík,

sem lést sunnudaginn 1. september, verður 
jarðsungin frá Fossvogskirkju 11. september kl. 13.00. Þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á styrktarsjóð Barnaspítala Hringsins. 

Sigurður Kr. Finnsson
Stefán Torfi Sigurðsson Sigurey Valdís Eiríksdóttir
Finnur Sigurðsson Hildigunnur Friðriksdóttir
Ármann Viðar Sigurðsson Elín Sigríður Friðriksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.  

Eiginkona mín og móðir okkar,

GUÐNÝ MAGNÚSDÓTTIR 
fyrrum húsfreyja Öngulsstöðum, 

lést föstudaginn 6. september. Jarðsett 
verður frá Munkaþverárkirkju mánudaginn 
16. september kl. 13.30.

Sigurgeir Halldórsson
Jóhannes Geir Sigurgeirsson Ragnheiður Ólafsdóttir
Halldór Sigurgeirsson Sigríður Ása Harðardóttir
Jóna Sigurgeirsdóttir Lúðvík Gunnlaugsson
Snæbjörg Sigurgeirsdóttir Friðrik Friðriksson
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærrar móður okkar,  
tengdamóður, ömmu og langömmu,

LILJU ÞORGEIRSDÓTTUR
frá Mýrum í Villingaholtshreppi,
áður til heimilis að Furugerði 1,  

Reykjavík.

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki Furugerðis og Eirar 
fyrir góða umönnun og hlýhug.

Ingibjörg Hrund Björnsdóttir
Þorgeir Björnsson Vilhelmína Sigurðardóttir
Þórdís Björnsdóttir Eðvald Möller
Lilja Guðrún Björnsdóttir Páll Helgi Möller
Gylfi Björnsson Anna Þóra Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

ÁSDÍS MAGNÚSDÓTTIR
frá Orustustöðum,

lést hinn 4. september á heimili sínu, 
Boðaþingi 5-7, Kópavogi. Útförin fer fram 
frá Kópavogskirkju fimmtudaginn 12. september kl. 13.00. 

Elsa Guðjónsdóttir Jóhannes G. M. Vignisson
Svanhvít Guðjónsdóttir Einar Ingi Einarsson
Magnús Guðjónsson Hulda Ragnheiður Árnadóttir
Friðgeir Guðjónsson Ragnheiður Gunnarsdóttir
Katrín Guðjónsdóttir Þorvaldur Gunnlaugsson
Guðdís Guðjónsdóttir Gunnar Karl Karlsson

„Rannsóknir sýna að svona „fjar-
meðferð“ getur skilað jafnmiklum 
árangri og meðferð sem fer fram hjá 
meðferðaraðila. Með þessu móti er 
hins vegar hægt að hjálpa miklu fleir-
um, ná til allra landshluta og bjóða 
upp á þessa þjónustu á mikið lægra 
verði en áður hefur þekkst,“ segir Erla 
Björnsdóttir, sálfræðingur með sér-
hæfingu í HAMS-S og doktorsnemi í 
svefnrannsóknum við Læknadeild 
Háskóla Íslands, sem stofnaði ný verið 
fyrirtækið Betri svefn í samstarfi við 
læknana Steindór Odd Ellertsson og 
Gunnar Jóhannsson.

Betri svefn tók þátt í Gull egginu 
2013 sem er frumkvöðlakeppni 
íslenskra háskólanemenda og ný-
útskrifaðra, fyrr á árinu og var meðal 
tíu efstu og fékk sérstök útflutnings-
verðlaun Íslandsstofu. 

Aðspurð segir Erla að hugmyndin 
að stofnun Betri svefns hafi sprottið 
út frá þeim vandamálum sem blasi við 
okkur í nútímasamfélagi. „Á hverj-
um tíma glíma 10-15% fullorðinna við 
langvarandi svefnleysi. Samhliða því 
eykst notkun svefnlyfja og á Íslandi 
hefur orðið gríðarleg aukning síðast-
liðna áratugi. Sálfræðimeðferð er mjög 
dýr og það eru fáir sálfræðingar sem 
bjóða upp á sérhæfða þjónustu fyrir 
fólk með svefnvandamál,“ segir Erla. 

Betri svefn, býður fólki með svefn-
vandamál upp á sambærilega meðferð 
og það fengi á stofu hjá sálfræðingi. 
„Með þessum hætti gefum við fólki 

tækifæri til að hafa samskipti við sinn 
sálfræðing heima í stofu. Á síðunni 
eru fyrirlestrar, persónuleg ráðgjöf og 
spjallborð þar sem einstaklingar geta 
rætt saman um vandamál sín,“ segir 
Erla um síðuna sem hefur verið starf-
rækt síðan í júlí. 

Rannsóknir í Bretlandi hafa sýnt 
að hugræn atferlismeðferð hjá fagað-
ilum á internetinu, skilar jafn góðum 

árangri og meðferð á stofu hjá sálfræð-
ingi. „Verkefnið hefur svo sannarlega 
undið upp á sig og nú þegar er byrjað 
að vinna að því að koma meðferðinni 
á laggirnar í Danmörku, Svíþjóð og 
Noregi. Við sjáum fyrir okkur að þessi 
lausn geti minnkað notkun svefnlyfja 
til muna í framtíðinni,“ segir Erla að 
lokum.  
 asa@frettabladid.is

Fengu útfl utnings-
verðlaun Íslandsstofu 
Erla Björnsdóttir, sálfræðingur og doktorsnemi í svefnrannsóknum, opnaði síðuna 
Betri svefn ásamt fl eirum þar sem boðið er upp á hugræna atferlismeðferð við svefn-
vandamálum í gegnum internetið sem hefur fengið frábærar viðtökur. 

SVEFNVANDAMÁL GRÍÐARLEGA ALGENG  Erla Björnsdóttir, sálfræðingur og doktorsnemi, er 
einn af stofnendum vefsíðunnar Betri svefn, sem sérhæfir sig í hugrænni atferlismeðferð við 
svefnvandamálum í gegnum internetið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á þessum degi árið 1938 í Hamborg 
í Þýskalandi, fæddist tískufrömuður-
inn Karl Otto Lagerfeld, eða Karl 
Lagerfeld eins og hann er kallaður. 
Lagerfeld flutti ungur að árum til 
Parísar þar sem hann hóf nám í 
listasögu og myndlist. Þegar hann var 
tvítugur vann hann fatahönnunar-
keppni og var í kjölfarið boðin vinna 
hjá franska tískumerkinu Balmain. 
Lagerfeld kom með sína fyrstu 
fatalínu þegar hann var 23 ára, þar 
sem hann hannaði undir nafninu 

Roland Karl. Fatalínan fékk ekki góða 
dóma og það fór lítið fyrir honum 
næstu fimm árin. 28 ára gamall hóf 
hann störf sem fatahönnuður hjá 
tískumerkinu Tiziani og var Elisabeth 
Taylor ein af hans fastakúnnum. Eftir 
nokkurra ára starfsferil hjá Tiziani, 
fór ferill hans hægt og rólega á flug. 
Í dag hefur Lagerfeld unnið með 
sænska tískurisanum H&M, hannað 
fyrir tískumerkið Chloé og nú 
starfar hann sem yfirhönnuður tísku-
veldanna Chanel og Fendi. 

ÞETTA GERÐIST 10. SEPTEMBER 1938

Tískufrömuðurinn Karl Lagerfeld fæddist 

MERKISATBURÐIR
422 Selestínus I. varð páfi.
1908 Fyrstu almennu leynilegu kosningarnar til Alþingis voru haldnar. Áður hafði verið 
kosið í heyranda hljóði. Þátttaka stórjókst og fór í 75,5%.
1911 Minnisvarði eftir Einar Jónsson um Jón Sigurðsson var afhjúpaður framan við 
Stjórnarráðshúsið í Reykjavík. Síðar var styttan flutt á Austurvöll.
1942 Þýsk orrustuflugvél gerði árás á tvo bæi á Breiðdalsvík og á fimm báta úti fyrir 
Austurlandi. Skemmdir urðu á húsum, en fólk slapp án meiðsla 
1950 Í Hellisgerði í Hafnarfirði var afhjúpaður minnisvarði um Bjarna Sívertsen ridd-
ara, sem hóf verslun í Hafnarfirði 1793 og hefur verið nefndur faðir staðarins.
1960 Samtök hernámsandstæðinga voru stofnuð.
1977 Síðasta aftaka með fallöxi fór fram í Frakklandi.
2006 Michael Schumacher, sjöfaldur heimsmeistari í Formúlu 1, tilkynnti að 
hann myndi hætta keppni í Formúlu 1 í lok ársins.



HVAR?
Fáanlegt í flestum 
apótekum, heilsu-
búðum, Fjarðar-
kaupum, Krónunni, 
Nóatúni, Vöruvali 
Vestmanneyjum 
og Kjarval.

Þegar hausta tekur er algengt að 
D-vítamín birgðir okkar lækki. 
Því er upplagt að hefja inntöku 

á D-vítamíni til að fyrirbyggja ýmsa 
fylgikvilla haustsins og styrkja ónæmis-
kerfið fyrir komandi vetur. Dlux 1000 er 
fyrsta D-vítamínið á markaðnum sem 
er í munnúðaformi. Kostir þess eru 
fjölmargir þar sem upptakan getur verið 
mun betri en í D-vítamíni sem tekið er 
inn í töfluformi.

Dlux 1000 er munnúði sem er spraut-
að undir tungu til að tryggja fljóta og 
örugga upptöku. Vítamínið er blandað 
olíu og fer því beint inn í blóðrásina í 
stað þess að fara í gegnum meltingar-
veginn og getur því hentað þeim sem 
eiga erfitt með að melta töflur. Í brúsan-
um eru u.þ.b. 100 sprey sem er 
um þriggja mánaðar skammtur 
en úr einu spreyi fást 1000 IU 
(alþjóðaeiningar) af D-vítamíni.

Dlux 1000 brúsarnir eru 
sérstaklega hentugir og passa 
fínt í veski eða í úlpuvasa. 
Ekki skemmir fyrir að úðinn er 
með bragðgóðu náttúrulegu 
piparmyntu bragði og getur 
hentað öllum fjölskyldu-
meðlimum sex ára og eldri.

HVAÐ ERU BÆTIEFNI UNDIR 
TUNGU OG HVERNIG NÝT-
AST ÞAU ÞÉR?
Dlux 1000 er sprautað undir 
tunguna til að tryggja fljóta 
og örugga upptöku. Þegar 
efnin komast í snertingu við 
slímhúðina undir tungunni 
seytla þau í gegnum hana. 
Þar sem vefurinn undir tung-
unni er ríkur af háræðum 
berast þau þaðan hratt inn 
í blóðrás líkamans. Í saman-
burði þurfa efni, sem fara 
í gegnum meltingarveginn 
fyrst, að fara í gegnum efna-
skipti í lifrinni áður en þau 
komast út í blóðrásina. Þá 
leið þurfa öll þau lyf og fæðu-
bótarefni, sem við gleypum 
og frásogast í meltingarveg-
inum, að fara. Þau fara úr 
meltingarveginum til lifrar-
innar og tapa á þeirri ferð 

sinni stórum hluta virkni sinnar 
vegna hreinsunar- og efna-
skiptavirkni lifrarinnar. Inntaka 
undir tungu hefur fjölmarga 
kosti fram yfir hefðbundna inn-
töku. Þar sem efnin komast 
fljótt í snertingu við blóðrás-
ina verður virkni þeirra hrað-
ari og rýrnun þeirra minni 
því aðeins munnvatnsensím 
komast í snertingu við þau á 
leið sinni inn í blóðrásina.

AF HVERJU AÐ TAKA INN D-
VÍTAMÍN?
D-vítamín er oft talið eitt 
nauðsynlegasta vítamín sem 
mannslíkaminn þarfnast.  D-
vítamín spilar lykilhlutverk í 
bein- og tannheilsu og hefur 
einnig styrkjandi áhrif á 
ónæmiskerfið. Þegar hausta 
tekur með lækkandi sól er 
ansi algengt að D-vítamín-
birgðir landans fari einnig 
lækkandi.

Best er að fá D-vítamín úr 
sólinni og fæðunni okkar en 
það getur þó verið þraut-
inni þyngra í hinu daglega 
amstri og og íslensku veður-
fari að fá nægilegt magn af 
D-vítamíni. 

DLUX 1000 STYRK-
IR ÓNÆMISKERFIÐ
GENGUR VEL KYNNIR  Sólarvítamínið DLUX 1000.

LITIÐ TIL SÓLAR
Dlux 1000 er fyrsta D-
vítamínið á markaðnum 
sem er í munnúða-
formi. Kostir þess eru 
fjölmargir þar sem upp-
takan getur verið mun 
betri en í D-vítamíni 
sem tekið er inn í töflu-
formi.

KYRRÐARSTUND
Alþjóðadagur sjálfsvígs-
forvarna er í dag. Af því tilefni 
verða haldnar kyrrðarstundir 
í Dómkirkjunni í Reykjavík og 
Glerárkirkju klukkan 20.

Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig 
á aðra. Margir Iðjuþjálfarar, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.

• Auðveld í uppsetningu.
• Engar skrúfur eða boltar. 
• Tjakkast milli lofts og gólfs.
•  Hægt að nota við hallandi loft, 0–45°  

timbur/gifsloft.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum.

• Margir aukahlutir í boði.
• Falleg og nútímanleg hönnun.
• Passar allstaðar og tekur lítið pláss.
•  Stillanleg frá 225–307 cm lofthæð, 

togátak allt að 205 kg.

Yfir 8000 ánægðir  

notendur á ÍslandiStuðnings-

stöngin

Stærðir  
42-52

Vertu vinur okkar á Facebook

ÓTRÚLEGA FLOTTUR

teg 58002 - 
fylltur í 70-85B  

og 75-85C  
 

á kr. 5.800,-  
buxur á kr. 1.995,-

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.  

lokað á laugardögum



HEILSA

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug-
lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýs-
ingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn 
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

ATH!
Námskeiðin fara 
fram í Brautarholti 
4a, 7. til 9. október 
og 10. til 11. októ-
ber. Nánari upplýs-
ingar er að finna á 
www.forvarnir.is

Aðalfyrirlesari á námskeiðunum 
Peningaspil og spilavandi, sem 
haldin verða dagana 7. til 9. októ-

ber annars vegar og 10. til 11. október 
hins vegar, er Lori Rugle. Hún er klín-
ískur sálfræðingur frá Bandaríkjunum 
sem rekur þar meðferðarstofnun,“ segir 
Daníel Þór Ólason, dósent við sálfræði-
deild Háskóla Íslands, um námskeið 
sem Norræna fagráðið í forvörnum 
og ráðgjöf stendur fyrir. „Fyrra nám-
skeiðið er ætlað fagfólki sem vinnur við 
fíkniráðgjöf og fjallar um meðferð við 
spilafíkn. Síðara námskeiðið er ætlað 
spilafíklum í bata,“ segir Daníel sem 
sjálfur mun flytja opnunarfyrirlestur á 
fyrra námskeiðinu. Þar mun hann fjalla 
um stöðu spilavanda á Íslandi.

„Ég mun tala stuttlega um rannsóknir 
sem gerðar voru á unglingum á árunum 
2004 til 2008 en algengi spilavanda 
þeirra var 2-3 prósent,“ segir Daníel en 
bendir á að á þessum árum hafi þeim 
unglingum fjölgað sem prófað höfðu 
peningaspil á netinu. „Þeim fjölgaði 
úr 2-3 prósentum og upp í tuttugu 
prósent,“ segir Daníel og telur bráð-
nauðsynlegt að gera fleiri rannsóknir 
á spilavanda unglinga til að sjá hver 
þróunin hefur verið frá 2008. 

Daníel mun einnig fjalla um rannsókn-
ir á fullorðnum. „Ég mun annars vegar 
tala um þrjár faraldsfræðilegar rann-
sóknir sem ég gerði 2005, 2007 og 2011 
og hins vegar um langtímarannsókn 
þar sem ég mældi sama fólkið 2007 og 
2011,“ segir Daníel og telur áhugavert 
að velta fyrir sér þessu tímabili, til 
dæmis hvort efnahagshrunið hafi haft 
einhver áhrif á þátttöku fólks í peninga-
spilum. Hann segir litla aukningu hafa 
orðið á milli áranna 2005 og 2007 en 
hins vegar hafi orðið töluverð aukning 
frá 2007 til 2011. „Töluvert meiri þátt-
taka var í leikjum á borð við lottó og 
bingó en einnig jókst þátttaka í póker 
og því að leggja pening undir á netinu,“ 
lýsir Daníel og segir það sama hafa ver-
ið uppi á teningnum í langtíma rannsókn 

sinni. „Þar spilaði fólk meira 2011 en 
2007 en aukningin var mest í lottó.“ Í 
báðum rannsóknum kom hins vegar í 
ljós minnkandi þátttaka í spilakössum.

Daníel mun einnig fjalla um spila-
vanda Íslendinga. „1,6 prósent full-
orðinna áttu við verulegan vanda að 
stríða árin 2005 og 2007. Árið 2011 voru 
tölurnar aðeins hærri, eða 2,5 prósent. 
Hins vegar kom sú hækkun ekki fram í 
langtímarannsókninni,“ upplýsir Daníel 
sem leitar nú svara við þessu misræmi. 
Ein ástæðan gæti verið aldur þeirra 
sem tóku þátt í langtímarannsókninni. 
„Tengslin við spilavanda nú er mest í 
spilun á póker, á internetinu og í spila-
kössum. Þeir sem spila helst póker og á 
netinu eru í meirihluta ungir karlmenn 
á aldrinum 18 til 25 ára og því falla þeir 
ekki inn í langtímarannsóknina,“ veltir 
Daníel fyrir sér. 

Hann telur aukninguna á spilavand-
anum árið 2011 ekki að rekja til al-
mennrar aukningu í þátttöku í peninga-
spilum heldur sé hægt að rekja hana 
til þess að fleiri ungir karlmenn spili 
póker og leggi undir á netinu. „Hvort 
sú aukning haldi áfram er óvíst og fleiri 
rannsókna er þörf,“ segir Daníel.

FRÆÐIR FÓLK 
UM SPILAFÍKN
HEILSA  Norræna fagráðið í forvörnum og ráðgjöf stendur fyrir námskeiðum 
um spilafíkn í október. Bandarískur sérfræðingur fjallar um spilavanda og 
Daníel Þór Ólason, dósent í sálfræði, fjallar um stöðu spilafíknar á Íslandi.

RANNSAKAR 
SPILAFÍKN
Daníel Þór Ólafsson, 
dósent í sálfræði við 
Háskóla Íslands, heldur 
fyrirlestur á fyrra nám-
skeiðinu um Peninga-
spil og spilavanda sem 
haldið verður í október.
MYND/GVA

Það getur verið þrautin þyngri að horfa 
fram á langan vetur þegar sumar-
frídögum sleppir. Þá er um að gera að 
framlengja sumarskapið með öllum til-
tækum ráðum.
● Haldið áfram að vera ævintýragjörn 

þótt fríið sé búið. Skráið ykkur á 
spennandi haustnámskeið, farið í 
sund með fjölskyldunni, göngur og 
útivist, og kallið á góða vini í skemmti-
lega matar-, föndur- eða lesklúbba. 

● Sumar er tími vellystinga og óþarfi að 
fara of geyst í heilsusprett haustsins. 
Farið rólega af stað og naslið á hollu 
en ljúffengu nasli eins og krydduðum 
hnetum, möndlum og fræjum.

● Látið eins og þið séuð enn í sumarfríi 
með réttu andrúmslofti í nærumhverf-
inu. Til dæmis með sumarlegum og 
frískandi sítrónuilmi sem lyft-
ir geði og minnir á heita og 
vermandi sumarsól.

● Blandið ykkur ljúffenga 
ávaxtakokteila með 
heilnæmu kókosvatni. 
Það minnir á strandlíf 

ásamt því að næra líkamann og setja 
frískandi hug í sálina.

● Í sumarfríum gefst kærkominn tími til 
að endurmeta líf sitt, starfsvettvang 
og ástarsambönd. Ekki láta þessa 
hluti danka þótt lífið gangi nú aftur 
sinn vanagang. Gefið ykkur tíma til 
daglegrar íhugunar.
● Ef allt um þrýtur og eirðarleysið 
verður óbærilegt er þjóðráð að 
bóka helgarferð í sumarbústað eða 

út til framandi borgar. Það er krafta-
verkameðal gegn haustblúsnum. 

HAUSTBLÚSINN KVADDUR

SYNT MÓT VETRI
Þótt skuggar haust-
myrkurs séu farnir að 
setja svip sinn á dagana 
er óþarfi að hætta að 
hafa gaman.

kr.

Fullt af ódýrum 

skóm fyrir alla  

á frábæru verði

OUTLET-SKÓR  |  FISKISLÓÐ 75  |  101 REYKJAVÍK
Opið: mán-fös 13-18 & lau 12-16 sími: 514 4407

Stelpu skór
St. 27-35

Herra skór
St. 39-51

Herra skór
St. 41-48

Dömu skór
St. 36–41

Kulda skór
St. 27-35

Sport

Fæst í flestum apótekum, Lifandi Markaði, Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Crossfit 
Reykjavík, Crossfit Hafnarfirði, Systrasamlaginu og TRI Suðurlandsbraut
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- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn



BÍLAR

B
ílgreina sambandið 
skorar á stjórnvöld 
að styðja við rafbíla-
væðingu á Íslandi og 
telur mikilvægt að 
framlengja ákvæði 
um niðurfellingu á 

virðisaukaskatti af raf bílum um 
næstu áramót svo halda megi 
áfram á þeirri braut að gera 
rafbíla að raunhæfum valkosti 
fyrir almenning og fyrirtæki. 
„Mikil vinna hefur verið unnin 
á síðustu misserum af fjölmörg-
um aðilum og samtökum í þá 
veru að gera bíla knúna áfram 
af rafmagni að kosti fyrir al-

menning þegar kemur að bíla-
kaupum. Bílainnflytjendur hafa 
lagt mikinn þrýsting á framleið-
endur að flýta kynningum á raf-
bílum hérlendis og er sú vinna 
að skila sér nú á síðustu mán-
uðum.

Langt í land

Þó svo nokkrar gerðir rafbíla 
standi fólki til boða í dag er 
langt í land með að Íslending-
ar nái þeim árangri sem lagt var 
upp með og nágrannalönd okkar 
hafa náð,“ segir Özur Lárusson, 
framkvæmdastjóri Bílgreina-
sambandsins. „Verðið á rafbílum 

er hlutfallslega hátt miðað við 
aðra kosti og er fullvíst að það 
hefur úrslitaáhrif á endanlegt 
val fólks við bílakaup þegar allir 
kostir eru metnir. Niðurfelling á 
virðisaukaskatti á rafbíla þetta 
árið hefur gert það að verkum 
að í lok árs má reikna með að um 
fimmtíu rafbílar verði nýskráð-
ir hér á landi sem er stórt skref 
upp á við, en er þó lítið hlutfall 
seldra bíla,“ segir Özur.

Leiðrétta misræmi

Bílgreinasambandið óskar einnig 
eftir samvinnu við stjórnvöld við 
útfærslu breytinga á vörugjöld-

um sem snúa að atvinnu bílum, 
en misræmi er í vörugjöldum á 
pallbílum annars vegar og sendi-
bílum hins vegar sem eru undir 
fimm tonnum að þyngd. „Sem 
dæmi um misræmið þá er hægt 
að taka tvo bíla sömu gerðar 
og eins búna að öllu leyti nema 
annar þeirra er með heilu húsi 
yfir grind og kallast sendiferða-
bifreið. Hinn er með opnum palli 
fyrir aftan bílstjórahús. Á pall-
bílinn leggjast sömu vörugjöld 
eins og á venjulegan fólksbíl og í 
flestum tilfellum 65% vörugjald. 
Á sendibílinn hins vegar leggst 
aðeins 13% vörugjald.

Pallbílar ekki kostur
Þetta er mikið misræmi og gerir 
það að verkum að pallbílar eru 
ekki kostur sem vinnubíll þó svo 
hann henti í mörgum tilfellum 
betur til slíkra notkunar en hefð-
bundinn yfirbyggður sendibíll,“ 
segir Özur. Hann segir það von 
Bílgreinasambandsins að stjórn-
völd verði tímanlega tilbúin með 
útfærslu á öllum þeim breyting-
um er kunna að verða og að allar 
breytingar vörugjalda bifreiða 
séu útfærðar í samvinnu við bíl-
greinina.

BÍLGREINASAMBANDIÐ SKORAR Á STJÓRNVÖLD 
AÐ STYÐJA VIÐ RAFBÍLAVÆÐINGU
Þó svo að nokkrar gerðir rafbíla standi fólki til boða í dag er langt í land með að Íslendingar nái þeim árangri sem 
lagt var upp með og nágrannalönd okkar hafa náð. Bílgreinasambandið vill einnig leiðrétta misræmi í vörugjöldum.

REYNSLUAKSTUR
KIA Pro cee’d GT
FORVAL Í BÍL ÁRSINS LJÓST
AUDI SPORT QATTRO Í FRANKFURT
FORSTJÓRI TESLA FER Í LANGFERÐ
Elon Musk hyggst aka þvert yfir 
Bandaríkin á rafbíl ÞRIÐJUDAGUR  10. SEPTEMBER 2013
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2 10. september 2013  ÞRIÐJUDAGUR

Flott innrétting og sportleg sæti sem halda einkar 
vel utan um ökumann, enda  veitti ekki af við 
frísklegan reynsluaskturinn.

KIA PRO CEE´D GT
Finnur Thorlacius  reynsluekur 

K
ia hefur ekki verið 
þekkt fyrir smíði 
sportbíla hing-
að til, en nú hefur 
orðið breyting þar 
á. Engu að síður er 
þessi fyrsti sport-

bíll Kia byggður á einum mest 
selda bíl Kia, hinum frekar smá 
cee´d og heitir Kia Pro cee´d 
GT. Alls ekki þjált nafn, sem 
hefur reyndar orðið skotspónn 
hjá mörgum þeim sem um bíl-
inn hafa fjallað. Þessum nýja bíl 
var reynsluekið í sumar í ægi-
fögru fjallalandslagi austur-
rísku Alpanna með heimastöð í 
hinum fræga skíðabæ Kitzbühel. 
Það voru ekki slæmar aðstæður 
fyrir svo skemmtilegan bíl sem 
þennan og vegirnir alveg frá-
bærir til þess að fá það besta 
fram úr þessum sprettharða og 
skemmtilega bíl. 

Kia cee´d GT er aflmesti bíll 
sem Kia hefur nokkurn tíma 
smíðað og með 201 hestafl í svo 
litlum bíl er hann harðduglegur 
að skila ökumönnum milli hinna 
fallegu skíðabæja sem þarna 
eru á hverju strái. Eftirminni-
leg var leiðin milli Kitzbühel og 
Zell am See, bæði hvað lýtur að 
fegurð og gæðum vegarins þar á 
milli. Túrbína bílsins hafði nóg 
að gera meðan á því stóð og allt 
í einu blasti við hið stórfallega 
stöðuvatn sem bærinn fríði er 
kenndur við.

Þrælöflug lítil vél
Þrátt fyrir allt aflið er vélin 
ekki stór, aðeins með 1,6 lítra 
sprengirými en öflug túrbínan 
bætir miklu við. Þetta er sama 
vélin og er í bíl systurfyrirtæk-
is Kia, Hyundai Velostar Turbo, 
sem ekki fæst reyndar á Íslandi. 
Allt aflið fer til framhjólanna 
og það vill oft verða illviðráðan-
legt í bílum að senda mikið afl 
eingöngu til þeirra, en svo vel er 
þessi bíll settur upp að það veld-
ur engum vandræðum og aftur-
endinn gengur ekki laus fyrir 
vikið. 

Að sjálfsögðu var reynsluakst-
ursbíllinn beinskiptur og sex 
gíra skiptingin er sportleg og 
hæfilega stutt á milli gíra. Bíll-
inn er 7,4 sekúndur í hundrað-
ið og hámarkshraði hans er 230 
km/klst. Þetta eru tölur sem 
narta í bíla eins og Ford Focus 
ST, Opel Astra VXR og Megane 
RS og enn þá nær þeim tölum 
sem Volkswagen Golf GTI skil-
ar. Bíllinn er eins og allir aðrir 
bílar Kia um þessar mundir 
hannaður af Peter Schreyer, 
enda er hann gullfallegur og 
alveg í stíl við getu hans.

Góður við hvers konar akstur
Kia Pro cee´d GT er eins auð-
veldur og góður í rólegum bæjar-
akstri og hann er þegar auðir 
vegir leyfa að á honum sé tekið. 
Þá er hann reyndar í essinu sínu 
og hann fer einstaklega vel með 
mikinn hraða og elskar að fara 
hratt í beygjur. Fjöðrunin er 

FYRSTI 
SPORTARINN 

FRÁ KIA
Kia hafði það að markmiði að smíða bíl 

sem hentaði jafn vel til sportlegs aksturs 
og daglegrar keyrslu og það hefur tekist.

Kia Pro cee´d GT 
í fallegu umh-
verfi  austurrísku 
Alpanna.

K E M U R  E K K I  Á  Ó VA R T
Að Kia fjölgi gerðunum í B 
stærðarflokki þar sem sá 
flokkur telur 26% allra 
þeirra bíla sem seldir eru í 
heiminum.

1,6 L. BENSÍNVÉL, 201 HESTÖFL
Framhjóladrif

Eyðsla 7,3 l/100 km 
í bl. akstri

Mengun 171 g/km CO2

Hröðun7,4 sek.
Hámarkshraði 230 km/klst
Verð frá 5.500.000 kr.
Umboð Askja

● Skortur á næmni í stýri
● hægur upp snúningskúrf-

una

● Fegurð
● Akstursgeta
● Staðalbúnaður

KIA 
PRO CEE´D GT

Kynntu þér langtímaleiguVetrarleiga frá46.900 kr.á mánuði! í síma 591-4000
Bílaleiga

0 kr. útborgun - Ekkert vesen



miklu stífari en í bróður hans 
sem ekki er með GT í nafninu, 
enda annað ekki við hæfi fyrir 
sportbíl. Hún er þó ekki svo hörð 
að hún fari illa með farþegana, 
bara einfaldlega vel stillt fyrir 
getu hans að öllu leyti. Þarna er 
því á ferðinni bíll sem er þægi-
legur við allar aðstæður og hver 
sem er getur keyrt. Kia setti 
það sem markmið við smíði bíls-
ins að hann væri þægilegur 
bíll við hvers konar akstur sem 
myndi höfða til flestra. Það hefur 
greinilega tekist. 

Ef eitthvað er hægt að setja 
út á bílinn er það helst það að 
sumir jafningjar hans gefa 
meiri tilfinningu fyrir stýringu 
og hann mætti fara hraðar upp 
snúningskúrfuna í hverjum gír. 
Því verða skiptingar ekki eins 
hraðar og óska mætti og fyrir 
vikið tælist ökumaður til þess að 
fara mjög hátt í snúningi áður 
en skipt er upp. Hann þolir það 
samt mjög vel. Bíllinn veitir 
ökumanni mikla öryggistilfinn-
ingu, er stöðugur á vegi með lít-
inn hliðarhalla, gott grip og á 
miklum hraða finnur ökumaður 
sig mjög öruggan.  

Enn teiknar Peter Schreyer fagur-
lega
Bíllinn er mjög laglegur að 
innan og Recaro-sportsætin 
gefa strax til kynna hvernig á að 
nota þennan bíl. Ekki minnkar 
sú tilfinning er augun berast að 
stýrinu, sannkallað smátt sport-
stýri og mjög flott. Reynslu-
akstursbíllinn var með leður-

sætum með fallegum rauðlitum 
saumum, allt í stíl við mjög svo 
fallega innréttingu bílsins. Bún-
aður bílsins er frekar á pari við 
mun stærri og dýrari bíla sem 
falla í D- eða E-stærðarflokk. 
GT-bíllinn verður bæði í boði 
þrennra dyra og fimm dyra. Eitt 
það alflottasta við þennan bíl 
eru álfelgurnar sem eru hrein-
lega einar þær fallegustu sem 
reynsluökumaður hefur augum 
litið. 

Fyrstu bílarnir af þessum 
frísklega sportbíl koma til Ís-

lands í þessum mánuði og full 
ástæða fyrir þá sem kjósa kraft-
mikla litla bíla að kíkja á grip-
inn og verðið ætti ekki að hræða 
frá. Það er frekar skrítið til 
þess að hugsa að liðin eru næst-
um sjö ár síðan að Kia kom fram 
með cee´d-bílinn og því eru þeir 
allir enn í ábyrgð og það sama á 
náttúru lega líka við þennan GT-
bíl. Það ætti að veita framtíðar-
eigendum hans mikla hugarró. 
Það var kominn tími á að Kia 
tæki þátt í samkeppninni um 
„hot hatch“ smábíla. 

Forstjóra Tesla, Elon Musk, er svo í mun 
að sanna fyrir löndum sínum að óhætt 
sé að kaupa rafmagnsbíl að hann ætlar 
á einum slíkum í ferðalag þvert yfi r 
Bandaríkin. Ferðin hefst í Los Angeles 
og endar í New York og fararskjótinn 
verður Tesla Model S. Milli borganna eru 
5.150 kílómetrar og ætlar hann að fara 
leiðina á sex dögum og með honum í 
för verða börn hans � ögur. Það þýðir að 
Musk þarf að aka 860 kílómetra á dag. 
Þykir mörgum nóg um og ekki er víst 
að ferðalangarnir njóti mjög ferðarin-
nar í þessum þolakstri. Musk segir að 
það muni duga að hlaða bílinn aðeins 
í 1,5 klukkutíma á dag á hraðhleðslu-
stöðvum og á meðan ætli � ölskyldan 
að matast og skoða sig um. Vonandi eru 
góðir veitingastaðir nálægt stöðvunum 
og fallegt útsýni. Musk er ekki enn 
lagður af stað en gaman verður að sjá 
hvernig honum mun ganga.

Þvert yfir Bandaríkin á TeslaÁ milli spretta á hinum lipra og sprettharða Kia Pro cee’d GT.

Tesla Model S á hraðhleðslustöð og þarf ekki nema 1,5 klukkutíma hleðslu á dag.

Elon Musk, forstjóri Tesla, fer í 
langferðalag með börnin.

BÍLAR
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FORD Focus 
Trend 1,6 
Station
Skr.03.2005, ekinn 
139 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 880.000. 
Nýleg tímareim.

Suzuki bílar hf Skeifan 17 108 Reykjavík Sími 568 5100 www.suzuki.is

 
 

 

 
 

 

 

 

SUZUKI Grand 
Vitara 
Premium
Skr. 06.2011, ekinn 
46 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 
Verð 4.290.000

SUZUKI Grand 
Vitara XL-7
Skr. 06.2007, ekinn 
95 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, 7 sæta. 
Verð 2.390.000

Gott úrval af notuðum bílum

Komdu og 
skoðaðu úrvalið

SUZUKI Swift 
GL 4x4
Skr. 06.2011, 
ekinn 44 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 2.090.000

TOYOTA  
Avensis Sol
Árgerð 2006, ekinn 
154 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000

SUZUKI Liana 
4x4
Skr. 12.2004, 
ekinn 162 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 790.000

VW Polo 
Comfortline
Skr. 09.2007, 
ekinn 110 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 1.150.000. 
Nýleg tímareim.

NISSAN Pathfinder SE
Skr. 06.2008, ekinn 64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.450.000. 

kr. 3.890.000

Til
bo

ð
VW Polo Comfortline. 
Skr. 09.2007, 
ekinn 110 Þ.KM,  
bensín,  
5 gírar. 
Nýleg tímareim.  
 
verð 1.150.000. 

SUZUKI Liana 4x4.  
Skr. 12.2004,  
ekinn 162 Þ.KM,  
bensín,  
5 gírar.  
 
Verð 790.000.

SUZUKI Grand Vitara 
XL-7. Skr. 06.2007,  
ekinn 91 Þ.KM,  
bensín,  
sjálfskiptur 7 sæta.  
 
Verð 2.390.000.

TOYOTA Avensis Sol. 
Skr. 05.2006,  
ekinn 154 Þ.KM,  
bensín,  
sjálfskiptur.  
 
Verð 1.490.000. 

FORD Focus Trend  
Station.  
Skr. 03.2005,  
ekinn 139 Þ.KM,  
bensín, 5 gírar.  
nýleg tímareim 
 
Verð 880.000. 

SUZUKI Grand  
Vitara V6. 
Skr. 05.2007,  
ekinn 75 Þ.KM,  
bensín,  
sjálfskiptur.  
 
Verð 2.390.000.

SUZUKI Swift GL 4x4. 
Skr. 05.2010,  
ekinn 57 Þ.KM,  
bensín, 5 gírar.  
 
Verð 1.850.000.

VW Touareg V8. Árgerð 2004, ekinn 110 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur, dráttarbeisli.  

Verð 2.880.000.

Tilboð kr. 2.390.000.

TILBOÐ
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Tesla Model S er þurftafrek á rafhlöður.

Audi Quattro er 700 hestöfl en eyðir aðeins 2,5 lítrum á hundraðið.

Nú er orðið ljóst hvaða bílar hafa 
komist í forvalið í hverjum flokki 
fyrir kjör á bíl ársins. Flokkarnir 
eru þrír, jeppar og jepplingar, 
minni fólksbílar og stærri fólks-
bílar. Í flokki jepplinga og jeppa 
eru komnir í úrslit bílarnir Mazda 
CX-5, Honda CR-V og Ford Kuga. 
Í flokki minni fólksbíla eru það 
bílarnir Nissan Leaf, Volkswagen 
Golf og Renault Clio. Í flokki stærri 
fólksbíla eru komnir í úrslit bílarnir 
Lexus IS 300h, Tesla Model S og 
Skoda Octavia. Kjör á bíl ársins 
og sigurvegari í hverjum þessara 
flokka verður kunngert seinna í 
þessum mánuði og er það Ban-
dalag íslenskra bílablaðamanna 
(BÍBB) og Bílgreinasambandið sem 
standa að kjörinu.

Forval fyrir bíl 
ársins ljóst

Eftirspurnin eftir eins framleiðslu-
bíl Tesla, Model S, er á góðri leið 
með að fylla framboðið á LiOn 
rafhlöðum sem framleidd eru í 
heiminum. Því gætu fartölvufram-
leiðendur barist við Tesla um þá 
framleiðslu sem í boði er. Í Tesla 
Model S eru 2.000 fleiri sellur er í 
hverri meðalfartölvu. Í ár er búist 
við því að 21.000 Tesla Model S-
bílar verði seldir og að sú tala verði 
komin upp í 40.000 bíla árið 2015. 
Þá fyrst verður vandinn raunver-
ulegur, þ.e. ef ekki verður mjög 
aukið við framleiðslu rafhlaðanna. 
Panasonic hefur á prjónunum að 
auka framleiðsluna til að mæta 
þessari stórauknu þörf, bæði með 
stækkun núverandi verksmiðja og 
byggingu nýrra.

Tesla gæti 
þurrkað upp 
rafhlöður fyrir 
fartölvur

Klæðin verða tekin af arftaka hins fræga Quattro-
bíls Audi á bílasýningunni í Frankfurt sem er að 
he� ast. Quattro-bíllinn kom fyrst fram árið 1980 
og vann ófáar rallkeppnirnar og setti brautarmet 
í Pikes Peak � allaklifurkeppninni árið 1987. Sá bíll 
var 306 hestöfl, sem þótti hressilegt þá. Arftakinn 
er með 700 hestöfl í farteskinu sem hann bæði fær 
með 560 hestafla 4,0 lítra V8 vél og Hybrid kerfi .

Aflið er sem fyrr sent til allra hjólanna. Bíllinn 
er 3,7 sekúndur í hundraðið og hámarkshraðinn er 
306 km/klst. Útlit nýja bílsins ber talsverðan keim 
af þeim gamla. Bíllinn er að miklu leyti smíðaður 
úr koltre� um og verður því mjög léttur. Bíllinn á að 
geta farið fyrstu 50 kílómetrana aðeins á rafmagns-
afli sem kemur frá 14,1 kWh lithium ion rafhlöðum. 
Með þessum Hybrid búnaði eyðir bíllinn aðeins 2,5 
lítrum og mengun bílsins er aðeins 59 g CO2.

Audi 
Sport 

Quattro 
í Frankfurt

Mercedes Benz A-Class, bíll ársins í 
fyrra á Íslandi.

www.adalskodun.is og www.adal.is

Aðalskoðun, faggiltur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

HJÁ AÐALSKOÐUN ER BÍLLINN

Í GÓÐUM HÖNDUM 
VERIÐ VELKOMIN Á GRJÓTHÁLSINN

Þaulreyndir fagmenn taka vel á móti þér þegar þú lætur skoða 
bílinn þinn hjá Aðalskoðun. Nýjasta skoðunarstöðin okkar er að 
Grjóthálsi 10. Hlökkum til að sjá þig, það er alltaf heitt á könnunni.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900  

Audi Qattro, árgerð 1980.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TRAFFICO RAFSKUTLA
Nýjar Traffico rafskutlur nú á sérstöku 
tilboðsverði Verð áður 139.900.- Verð 
nú 109.900.- Ýmsir litir til. Fæst í 
Ellingsen Fiskislóð 2 580-8500

Ellingsen
Fiskislóð 1, 101 Reykjavík

http://www.ellingsen.is

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð 
2012, ekinn 37 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.990.000. Rnr.990552.

KIA Ceed ex 1,6 bensín. Árgerð 2012, 
ekinn 10 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.690.000. Rnr.210154.

HYUNDAI I 30. Árgerð 2007, ekinn 
115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.690.000. Rnr.990322.

FORD Focus c-max. Árgerð 2006, 
ekinn 113 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.290.000. Rnr.111093.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

2012 ÁRG EKIN 35Þ
 HONDA Cr-v elegance. Árgerð 2012, 
ekinn 35 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.790.000. Rnr.13631

SNYRTILEGT EINTAK
 SUZUKI Grand vitara v6. Árgerð 
2009, ekinn 49 Þ.KM sjálsk leður Verð 
3.250.000. Rnr.193843.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

FORD Escape XLS 4x4. Árg 6/2008, ek 
122 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Loftkæling, 
Hraðastillir, heilsársdekk omfl Fínn 
bíll, Ásett verð 1.950.000. Rnr.150833. 
Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Bmw 3D90. 2005. Ek. 112.000. Lán 
1.200. ásett 2.100.000. Enginn skipti. 
s. 777-4314.

Toyota Corolla Wagon 1,4 VVTI. árg. 
2005, ek.139.000. Ásett 1.090.000. Vel 
með farinn. uppl. s. í síma 892-2184.

NÝR BÍLL Á TILBOÐI!
VW POLO TRENDLINE 2012 árgerð 
ek.29 þús, sk.16 ný heilsársdekk, 5 
dyra, beinskiptur, eyðsla 4,7ltr/100 
listaverð er 2 milljónir en fæst 
á Tilboðsverði 1850 þús, ekkert 
áhvílandi en ekkert mál að fá lán, 
uppls 691 9374

 0-250 þús.

TILBOÐ 250 ÞÚS
VOLVO S40 2.0 Sjálfskiptur, árgerð 98 
ek.177 þús, skoðaður 14, dökkar rúður, 
cd ofl, góður bíll ásett verð er 490 þús 
fæst á 250 þús s.841 8955.

 250-499 þús.

Toyota Corolla ‚98. Skoðaður 2014. Vel 
með farinn. Beinsk. V. 260þús. Uppl. í 
s. 695 4957.

 Bílar óskast

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ +. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

 Varahlutir

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.

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

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

 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

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

TOPPÞRIF EHF. S. 773 4020
Ræstingar fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki. Gerum verðtilboð. 
toppthrif@toppthrif.is

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

VIÐHALD FASTEIGNA
Getum bætt vð okkur verkefnum 
í viðhaldi á fasteignum, glugga og 
hurðasmíði. Uppl. í s. 862 7894

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

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

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

 Nudd

Slökurnudd, heilsunudd á 
nuddstofunni á svæði 200. 
Tímapantanir í Síma 771 2117.

 Spádómar

Símaspá, spái í spil, ræð drauma, 
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S. 
891 8727 Stella.

SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör 
trúnaður. Opið frá 15-22. S. 863 1987 
visa/euro.

 Rafvirkjun

AH-RAF

Dyrasímakerfi, töfluskipti og öll 
almenn raflagnavinna. Tilboð/
tímavinna arnar@ahraf.is Arnar s: 
897-9845.

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

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
hugmyndum. Sérsmíði ehf s. 587 
0777.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný 
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á 
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

BEAUTY IN BLACK 
HOLTSBÚÐ 61 GARÐABÆ

Nýjar vörur frá Eik design Sími 695-
6679 Facebook: Beauty in Black

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi
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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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Nuddbekkur til sölu. Upplýsingar í s. 
698 2260.

 Óskast keypt

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

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.

 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

 Nudd

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

 Þjónusta

DÁLEIÐSLA - EFT,
Einkatímar, reykstopp með 
árangri, sjálfsefling , losun streitu 
og kvíða Viðar Aðalsteinsson 
dáleiðslufræðingur og sérfræðingur 
í EFT. Áratuga reynsla í mannrækt S: 
694 5494 www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

VEIÐILEYFI
Veiðileyfi í staðará snæfellsbæ til 
sölu. Fyrir landi traða. Veiðihús fylgir. 
Kast Guesthouse. S. 421 5252 eða 
893 4515.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði óskast

MATREIÐSLUMAÐUR 
ÓSKAST

Sushisamba óskar eftir 
matreiðslumanni í fullt starf. Hægt er 
að senda allar umsóknir á eythor@
sushisamba.is

Tvítugur, reglusamur og reyklaus 
drengur í skóla og vinnu leitar sér 
að ódýri íbúð helst miðsvæðis. Lofar 
skilvísum greiðslum. Jóhann Dagur S. 
618-1350.

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir að fá leigt 40- 60 fm 
þjónusturými/aðstöðu á jarðhæð með 
góðu aðgengi. Óskastaðsetning væri 
101 til 108. Þetta er fyrir heilsutengda 
þjónustu og vel kemur til greina að 
deila húsnæði með öðru fyrirtæki 
t.d. hárgreiðslustofu. sigurdur10660@
gmail.com S. 864-9222

HÚSVAGNA OG HÚSBÍLA 
EIGENDUR

Til sölu tvö mjög hagkvæm 51,6 m2 
frístundabil. Milliloft. Lofthæð: 3,9 m. 
Hurð 3,6 m. Góðir gluggar. Sýningarbil 
á staðnum. Facebook/Steinhella 14. 
S: 660-1060

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

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

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.

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S: 899 7012, 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.

ATVINNA

 Atvinna í boði

KAFFIHÚS, BAKARÍ
Bakarameistarinn óskar 
eftir traustu starfsfólki í 

afgreiðslusstörf:

Húsgagnahöll, vinnutími alla 
virka daga frá 

14-19, 11-19 í Glæsibæ, 11-19 í 
Suðurveri og 

13-19 í Mjódd. 

Íslenskukunnátta skilyrði. 
Framtíðarstarf.

Umsóknir sendist á begga@
bakarameistarinn.is

N1 STAÐARSKÁLI
N1 óskar eftir kraftmiklum og 

áreiðanlegum liðsmönnum 
til starfa við ræstingar á 
þjónustustöð félagsins í 

Staðarskála.Unnið er á 12 tíma 
vöktum, viku í senn og frí í viku. 

Fyrsta flokks gistiaðstaða er 
fyrir starfsfólk á vakt í nýlega 
endurbættu húsnæði. Nánari 
upplýsingar veitir Svanhildur 
Hlöðversdóttir, stöðvarstjóri í 

síma 861-7756
Áhugasamir sæki um á www.

n1.is

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

KAFFI ZIMSEN
Óskar eftir vönum barþjónum, fólki í 
uppvask og dyravörðum. Uppl. í s. 775 
3939 / 774 5959

BAKARI / BJÖRNSBAKARÍ 
SKÚLAGÖTU

Bakari óskast sem fyrst. Upplýsingar 
á staðnum fyrir hádegi. Lárus s. 551 
1531.

 Atvinna óskast

65 ára mann vantar vinnu. Margt 
kemur til greina. Húsasmiður að 
mennt. S. 844 7901.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

HANNES RÍKARÐSSON 
TANNLÆKNIR

Hannes Ríkarðsson tannlæknir 
er fluttur í Bolholt 4, 3 hæð, 

lyftuhús, hringstiginn er farinn. 
Siminn er 568-5865.

 Einkamál

Hugguleg 52 ára kona vill kynnast 
einhleypum,reglusömum manni 50-60 
ára sem vinnur dagvinnu, hefur áhuga 
á útiveru,ferðalögum,heilsusamlegum 
lífsstíl,m.vinskap í huga. Reykleysi 
skilyrði! Áhugasamir sendi ítarl.
uppl.m.mynd á ljufa22@gmail.com

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Til sýnis á morgun miðvikud.  11 sept. milli kl. 18-19.00

Engimýri 13 – Garðabæ 

230 fm einbýlishús með tvöföldum bílskúr í barnvænu í grónu hverfi 
í Garðabæ.  Húsið er vel skipulagt og vel viðhaldið af núverandi  
eigendum. Sólskáli. Fjögur svefnherbergi. Parket. Stutt í  
grunnskóla og framhaldsskóla. Hús á besta stað.  
 
Verð 57.9 millj. 

Bárður tekur á  
móti áhugasömum. 
 S 896-5221.

OPIÐ HÚS

fasteignir

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS
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569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is  

221 Hafnarfjörður

Búagrund
StóStóStóSt rglrglrglrglæsiæsæsæs legleeggt 270 fm fmfmfm eineeinbýlbýlbýlý ishhis ús ús á eá einnni h æð á sá sjávjávávjávarlarlarlrlóð óðóðóððStóStóStóS l il t 270 f i býlb i hhúú á i i h
innnnnst stst st í bí bí bí bootnotot lanllla ga a meðmeð aukaíbúðbúðbúðú  í  í bílbílbíbí skúskúúúr.r.r.r.

Hússið ðiðð varvavv  allt hannað að innan af Elínuuu KjKjKjjjartarttararttansansansansan dótdódótdótó turtut  araaa kitkitektektektkk
og útsýnini úrúú  húsinu er sssstórtórtórtórt brobrobror tið. 

ÞrjÞrjÞrjÞrjjjjjú rú rú rú rú rú rú rúmgúmgúmgúmgúmgúmggggóð óðóóðóðóð ðóð óð óðóð barbarbarbarbabaarnahnahahnahnahhhnana eerberbee eergergergergergeergi áái sasasamams t hhjónjónónnasvasvasvasvvítuítuítuítítuítítuíítuu memememe me mememeð sð sð sð sð sð sð ssð sð érérér érérér ér baðbaðbaðbaðbaðbaðbaðð-
herherherherherherhereeehere berberberberberberberbb gi ggi gigigi ggggig og ogogogooooog o fatffatfattf aheaheahaaherberberberbebrberbebeergrgirgirgirgirgigrgirg . . .. 

ÖllÖllÖllllÖllÖllÖ  tæ tæ tæ tætætæki,kiki,ki,ki,ki,ki,k  in inin in ininin  innrénrénrénrénréttittittittittit ngangangangangangan rr or or or g gg gg gg gg ggólfólfó fólfólfólffól efnefnefnefnfefni ei ei ei ei eeii ru ru ru ru uu af af af af afaaafaf vanvavanvanandadaddaðdaðdaðdd ir ir rr gergergergerrgg ð. ð. ð. ð. 

GeGenGenGeG giðgiðg  er ererer úrúr úrú  ga gagagarðirðirðirð  ni niiniðurðurðurðurðurðurðurrður í  í í í ííí íí fjöfjöjöjööfjöfjöru ru uruuru í sí sí sí ssuðuuðuuðuððuuðuður or or or or oog vg vg vg vg vg vg vvg vg estestestestessestanananan a megmegmegmmeggin i er erererr
opopiopiopiopiopiopioppopið sð sð sð sð sð sð sð svæðvæðæðvæðvæðæðæðvæðæðæððði si si si si ssi ssi semem eemememem em ekkekkekkekkekkekkkekki vi vi vi vi vi vvi verðerðerðerðerðerðerðður ur ur ur ur uuu bygbygbybygby gt gt gt gt gt á sá sá sá sá sá sá samkamamamkmkamkmkmkmkamkamkmm vv. v. v. vvvv. deideideidededeedeiedd luslusluslususussskipkipkipkippkipkipulaulaulaulaulaulagi.gi.gi.gi.g  

Verð , j 87,0 millj.

Langholtsvegur
Algjörlega endurnýjað einbýlishús á tveimuimmumm r hr hhæðuæææ m semAl jö l d ýj ð i býli hú á t ii h ð
hefur verið tekið í gegn bæði að innn an sem utan. 

HúsHú ið er 225 fmfm að stærðrð og oo  vavav r byggt vvvið það og
endursteinað að utan fyrir nokkrum ám rum. 

Herbergin eru 4 og eru öll rúmgóð.

Allar innréttingar og gólfefni eru nýleg. 

Rúmgóður pallur er í vestur með heitum potti. 

Eign í algjörgum sérflokki. 

Verð 59,5 millj.59 5 millj

Svöluás 46
NýlNýlegtegt g, glæslæsililegt t eineinbýlbýlishishúús meðeð faalleegumgum in innnréttinggum og miklu útsýni til allra átta á þessum vinsæla sa staðtað í  í HaHafnarfirði.

Eignin er 241 fm að stærrðð og eg er ár á þr þremuemur pööllumm. 

Svefnherbergin eruu 4  4 og og öll rúmgómgóð ásamsamt ht hjónjó asvítu með sér baðherbergi og miklum skápum. 

Innnrétréttintingargar og og gógó felfefni eru af vandaðri gerð.

Mikið útsýni er af þaksvölum til allra átta.

Eignin er viðhaldslétt að utan og sérlega vel skipupupupulaglagagagt. t.t.t. Verð 79,9 millj.

116161166 Re Re Reykjkykykjavíavíkkk

104 Reykjavík

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307
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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
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SPAKMÆLI DAGSINS

Svampurinn dugar 
ekki! Komið með 

kælispreyið!

Tilgangs-
laust! Komið 

með allan 
pakkann!

Meira 
blóð!

Eru þeir alltaf 
með sína eigin 
bráðamóttöku 

á leikjum?

Bara 
þegar
þeir 

mæta 
okkur.

Ég fann kúluna mína, 
hún er hér á þessum 

agnarsmáa vegg.

Veistu, það er 
erfiðara að 
veiða flugur 
en ég hélt.

Ókei.

Þetta er maður 
  gegn rándýri. Aðeins 

      þeir færustu komast af. 
Gáfur gegn innsæi...

Ég vissi ekki 
að flugur gætu 

flissað.

...eða 
eitthvað.

LÁRÉTT
2. spjall, 6. tveir eins, 8. drulla, 9. 
æxlunarkorn, 11. slá, 12. aðfall, 14. 
skaf, 16. pot, 17. húsfreyja, 18. tugur, 
20. til, 21. handa.
LÓÐRÉTT
1. draga, 3. frá, 4. þegn, 5. augnhár, 7. 
frægð, 10. þrá, 13. hluti verkfæris, 15. 
koddi, 16. munda, 19. kringum.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. rabb, 6. oo, 8. for, 9. gró, 
11. rá, 12. aðsog, 14. skrap, 16. ot, 17. 
frú, 18. tíu, 20. að, 21. arma. 
LÓÐRÉTT: 1. toga, 3. af, 4. borgara, 
5. brá, 7. orðstír, 10. ósk, 13. orf, 15. 
púði, 16. ota, 19. um.

Magnús V. Pétursson er þekktur 
fyrir tilþrif sín við skákborðið. Hér 
teflir hann við Einar S. Einarsson.
Hvítur á leik

1. Rf7! (Bf7+ hefði líkað dugað vel) 
1...Rxf7 2. Bxf7 Kf8 3. Hh8+ Kxf7 
4. Dh7# mát! Goðinn-Mátar vann á 
sunnudag sigur á Víkingaklúbbnum í 
æsispennandi úrslitaviðureign Hrað-
skákkeppni taflfélaga.
www.skak.is Meistaramóti Hellis 
lauk í gær.

Hamingjusamasti maðurinn er sá sem hugsar skemmti-
legustu hugsanirnar. 

- Óþekktur

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

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

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

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

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

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

Fiskikóngurinn 
Sogavegi 3 • www.fiskikongurinn.isis



„Læk“ á loforðin!

AFTURKÖLLUN SKERÐINGA

HÆKKUN BÓTA
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Tuttugu og sjö skáld 
frá sautján löndum
Bókmenntahátíð í Reykjavík hefst í elleft a sinn á morgun. Sautján erlendir 
höfundar frá sextán löndum mæta til leiks og að auki munu tíu íslenskir höfundar 
taka þátt. Upplestrar, pallborðsumræður og fl eiri uppákomur fara fram víða um 
bæinn en allar upplýsingar um dagskrána er að fi nna á heimasíðu hátíðarinnar.pp ý
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Má bjóða þér fremst í röðina? 
Komdu endilega í Hörpusveitina

Við viljum bjóða þér að ganga til liðs við  
Hörpusveitina, nýja vildarklúbbinn okkar.
 
Þar bjóðast þér einstök kjör og ýmis fríðindi. Þú getur 
keypt miða í forsölu á valda viðburði og jafnvel fengið  
þá á betri kjörum.
  
Einnig færð þú reglulega sent rafrænt fréttabréf okkar, 
Hörpustreng. Þeir sem skrá sig í Hörpusveitina geta átt 
von á glæsilegu Gjafakorti Hörpu.

Skráðu þig í Hörpusveitina á harpa.is/horpusveitin

Svanavatnið  
Sérstök forsala
 
Svanavatnið er eitt dáðasta 
dansverk allra tíma.  
Önnur sýning er á Svana-
vatninu 13. nóvember 
vegna mikillar aðsóknar – 
forsala fyrir þá sem eru  
í Hörpusveitinni.

Moscow Virtuosi  
15% afsláttur 
 
Hin þekkta rússneska 
hljómsveit leikur undir 
stjórn Vladimir Spivakov 
ásamt hinum 13 ára píanó-
leikara Daniel Kharitonov.  
Í Eldborg í október.

STOMP  
Tilboð kynnt síðar
 
Dans, tónlist og leikrænni 
tjáningu er blandað 
saman í mögnuðum 
hrynjanda. Frábær 
fjölskylduskemmtun  
í desember í Hörpu. 

Skráðu þig núna og fáðu spennandi inngöngutilboð

er aðalstyrktaraðili Hörpu www.harpa.is/horpusveitin

Vertu með í Hörpusveitinni —  
þú gætir átt von á Gjafakorti Hörpu. B
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1. Hvenær byrjaðir þú að safna skeggi?
2. Hver er helsti kosturinn við að vera 

með skegg?
3. Hver er helsti ókosturinn við að vera 

með skegg?
4. Finnst þér skeggið passa við allt? 
5. Fylgir mikil umhirða skegginu?
6. Hvar kaupir þú helst föt á Íslandi?
7. Ætlar þú að halda skegginu?

Skeggið passar við allt
Ekkert lát virðist vera á skeggsöfnun íslenskra karlmanna, sem safna andlitshári 
í öllum litum, stærðum og gerðum. Fréttablaðið tók tali nokkra herramenn sem 
eiga það sameiginlegt að vera hrifnir af skegginu sínu. 

B aldvin Þormóðsson
Starfsmaður á auglýsingastofunni Fíton
 Aldur 19   ára  

1.   Ég byrjaði að safna skeggi þegar ég var að hitta stelpu 
árið 2011. Við vorum saman en ég klúðraði því sam-
bandi og ákvað að raka mig ekki fyrr en ég fengi hana 
aftur. Það tókst og ég hef verið með skegg síðan. 

2.  H elsti kosturinn við skeggið er að það gefur manni 
meiri karakter. Svo er ég of ungur til að djamma á 
skemmtistöðum en kemst frekar inn ef ég er með 
skegg. Mér finnst einnig að það glæði andlitið meira 
lífi að vera með skegg.

3.  Það er kannski smá galli að þegar ég borða skyr, þá 
festist það í skegginu. Ég er með frekar stutt skegg svo 
þetta er ekki stórt vandamál. 

4. É  g klæði mig ekki út frá skegginu en maður er kannski 
ekki eins fínn þegar maður er með skegg. Sem er 
jákvætt fyrir mig því ég var stundum of fínn þegar ég 
var ekki með skegg. 

5.  Ég snyrti það tvisvar í viku svo það verði ekki sítt og 
krullað. En það er aftur á móti minni umhirða að vera 
með skegg, áður þurfti ég að raka mig nánast daglega.

6.   Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Kron, GK 
Reykjavík og Spútnik.

7.  Já, klárlega ætla ég að gera það. 

 Ásgeir Börkur Ásgeirsson
Fótboltamaður 
A  ldur 26 ára

1.  Ég hef alltaf verið að safna skeggi en fyrir ári safnaði ég 
í góða sex mánuði og var þá kominn með frekar mikið 
skegg. En svo rakaði ég mig og er að byrja að safna 
aftur núna. 

 2. Kosturinn er aðallega hvað þetta er töff. Ég hreinlega 
elska þessa skeggmenningu. 

3.  Gallinn er að þegar ég borða þarf ég alltaf að vera 
með þurrkur á mér því maturinn á það til að festast í 
skegginu. 

4.  Ég klæði mig öðruvísi þegar ég er með skegg, það er 
ákveðinn stíll sem fylgir skeggmenningunni. Ég fer frekar 
í skyrtu og gallabuxur. Ekki það að ég sé mikill tísku-
mógúll en ég fylgi tískunni sem fylgir skeggmenningunni.

5.  Þegar ég er að safna læt ég það nánast alveg vera. Fer 
þó af og til og læt klippa aðeins í það til að móta það og 
þá fer ég annaðhvort niður í Herrafataverslun Kormáks 
og Skjaldar eða á Hárgreiðslustofuna Skugga. Ég er 
annars duglegur að greiða það og er nýlega farinn að 
nota skeggolíu, sem er alveg brilljant. 

6.  Ég versla úti um allt en aðallega í Susie Q og Spútnik. 
Annars versla ég voðalega mikið þegar ég fer til útlanda.

7.  Já, það ætla ég að gera. - áó

 Snæbjörn Ragnarsson
Samfélagsráðgjafi
 Aldur 35 ára 

1.  Ég hef safnað skeggi alveg frá því það byrjaði að 
koma, þá var ég í kringum 16 ára gamall. 

2.  Skeggið er þarna frá náttúrunnar hendi og maður á að 
safna þessu. Annars er ég mjög heitfengur og það er 
hálf heimskulegt að vera með þetta. 

3.  Mér finnst ekki vera margir ókostir en það er kannski 
óheppilegt þegar ég festi sinnep í skegginu, það á til 
að koma fyrir. 

4.  Já, þetta fer mínu lífsformi mjög vel. Ef ég fer í mjög 
fínar veislur þá kannski greiði ég skeggið. 

5.  Ég hirði það ekki mikið, er mjög latur við það. Fer til 
Stjúra hárgreiðslumanns á tveggja til þriggja vikna 
fresti og læt hann snyrta allt sem er fyrir ofan háls. 
Þess á milli tek ég ekki einu sinni upp greiðu.

6.  Ég kaupi fötin mín bara þar sem þau fást, annars 
versla ég mikið við Kormák og Skjöld. Mamma er líka 
dugleg að prjóna lopapeysur á mig. 

7.  Já.

 Skjöldur Sigurjónsson
Eigandi Ölstofu og Herrafataverslunar Kormáks og Skjaldar
 Aldur 48 ára

1.  Það er mjög lengi, ég hef verið með skegg síðan á 
síðustu öld.

2.      Þeir eru mjög margir. 
3.  Mér finnst ekki vera neinir ókostir.
4.   Já, skeggið prýðir allan klæðnað. 
5.  Alls ekki, ég snyrti það reglulega og klippi til svo það 

sjáist í varirnar.
6. É g versla að sjálfsögðu í Herrafataverslun Kormáks og 

Skjaldar.
7.  Ég hef ekkert hugsað út í það. Það má vel vera að ég 

láti það fjúka einn daginn. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NÝTT

Nicotinell er samstarfsaðili 
Krabbameinsfélagsins

Nicotinell Spearmint 2 mg og 4 mg lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Ábendingar: Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið 
dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og 
auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Skammtar fyrir fullorðna 18 ára og eldri: 
Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Mælt er með 4 mg lyfjatyggigúmmíi fyrir 
einstaklinga með mikla nikótínþörf og fyrir þá sem ekki hefur tekist að hætta með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Ef þú 
reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring má miða við notkun 4 mg, 20-30 sígarettur/sólarhring er miðað við 2 eða 4 mg eftir 
þörf en ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring er æskilegt að nota 2 mg. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri 
skammtsins (4 mg lyfjatyggigúmmí), skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stk við reykingaþörf þar til finnst 
sterkt bragð. Þá skal láta það hvíla milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal tyggja aftur. Þetta skal 
endurtaka í 30 mín. Venjuleg notkun er 8-12 stk, þó ekki fleiri en 15 stk af 4 mg og 25 stk af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á 
sólarhring. Meðferðarlengd er einstaklingsbundin en skal í flestum tilfellum standa í a.m.k. 3 mánuði, skal þá draga smám 
saman úr notkun lyfjatyggigúmmísins. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring. 
Venjulega er ekki mælt með notkun lyfsins lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð 
til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega 
komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Nota má lyfið til að lengja reyklaus 
tímabil og draga þannig úr reykingum. Ef ekki hefur dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar 
ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. 
Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Frábendingar: Ofnæmi fyrir 
nikótíni eða einhverju hjálparefnanna, reykleysi. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota 
lyfið ef þú: ert á meðgöngu eða með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með hjarta- eða 
æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta nýrna- og/eða 
lifrarstarfsemi eða ef þú ert yngri en 18 ára. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja 
tyggigúmmí er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfið. 
Athuga ber að lyfið inniheldur natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321). Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað 
er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn 
af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfishafi: Novartis Consumer 
Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

og eldri:raga úr reykingum. Skammtar fyrir fullorðna 18 ára
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Loksins
á Íslandi!

Nicotinell með 
Spearmint bragði
- auðveldar þér að 
hætta reykingum



NÝLEGIR 

Skoðaðu úrvalið og finndu bílinn þinn á 

NOTADIR.BRIMBORG.IS
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040

Verð: 1.890.000 kr.

E

Verð: 2.990.000 kr.
Ford Focus Titanium DAL62
Árgerð 2012, dísil, beinskiptur
Ekinn 68.000 km. Litur: brúnn

Tilboð: 1.190.000 kr.
Citroën C1 SX BTY52
Árgerð 2011, bensín, beinskiptur
Ekinn 75.000 km. Litur: ljósgrár
Ásett verð: 1.270.000 kr.

Tilboð: 3.090.000 kr.
Ford Mondeo Trend ULG08
Árgerð 2011, dísil, beinskiptur
Ekinn 61.000 km. Litur: brúnn
Ásett verð: 3.250.000 kr.

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Á FRÁBÆRU VERÐI
    ÁRGERÐIR 2011, 

2012 og 2013
MINNI 
EYÐSLA

MEIRA 
ÖRYGGI

BÍLAR Í MIKLU ÚRVALI

Myndir í auglýsingunni eru af sambærilegum nýjum bílum sömu gerðar. Útbúnaður og litur bílanna getur því verið frábrugðinn myndunum í auglýsingunni.

Verð: 2.140.000 kr.
Citroën C3 Seduction Airdream AZZ30
Árgerð 2012, dísil, beinskiptur
Ekinn 57.000 km. Litur: grár

Verð: 2.070.000 kr.
Ford Fiesta Trend KSA12
Árgerð 2012, dísil, beinskiptur
Ekinn 54.000 km. Litur: ljósgrár

Tilboð: 2.390.000 kr.
Citroën C4 Comfort KDM73
Árgerð 2012, dísil, beinskiptur
Ekinn 55.000 km. Litur: rauður
Ásett verð: 2.520.000 kr.0.0

Verð: 3.790.000 kr.
Ford Galaxy Trend 7 sæta HHB27
Árgerð 2011, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 83.000 km. Litur: grár

Verð: 2.050.000 kr.
Ford Fiesta Trend DDX41
Árgerð 2012, dísil, beinskiptur
Ekinn 60.000 km. Litur: grár

Verð: 2.790.000 kr.
Citroën Berlingo Multisp. 7 sæta BUK34
Árgerð 2012, dísil, beinskiptur
Ekinn 46.000 km. Litur: ljósgrár

Tilboð: 3.440.000 kr.
Ford Escape XLT AWD PMM87
Árgerð 2011, bensín, sjálfskiptur
Ekinn 77.000 km. Litur: ljósbrúnn
Ásett verð: 3.640.000 kr.

Tilboð: 3.090.000 kr.
Ford Focus Titanium STW ZSD15
Árgerð 2012, dísil, beinskiptur
Ekinn 48.000 km. Litur: ljósgrár
Ásett verð: 3.220.000 kr.

Tilboð: 4.580.000 kr.
Ford Kuga Titanium S AWD ROF80
Árgerð 2012, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: hvítur
Á tt ð 4 820 000 k

Tilboð: 2.250.000 kr.
Ford Focus Trend Collection TOV73
Árgerð 2011, dísil, beinskiptur
Ekinn 60.000 km. Litur: ljósgrár
Ásett verð: 2.350.000 kr.

Tilboð: 3.850.000 kr.
Ford Mondeo Titanium VOM89
Árgerð 2012, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 58.000 km. Litur: ljósgrár
Ásett verð: 3.970.000 kr.

Tilboð: 3.370.000 kr.
Ford Kuga Trend AWD JAT61
Árgerð 2011, dísil, beinskiptur

g
Ekinn 63.000 km. Litur: ljósgrár
Ásett verð: 3.550.000 kr.

Verð: 3.530.000 kr.
Mazda6 Premium LHP94
Árgerð 2012, bensín, sjálfskiptur
Ekinn 43.000 km. Litur: ljósgrár

Kauptu
í dag

Bíla�ármögnun
Landsbankans

Tökum allargerðir bíla
uppí!

Tilboð: 1.590.000 kr.
Mazda2 Takara VFT05
Árgerð 2012, bensín, beinskiptur
Ekinn 60.000 km. Litur: rauður
Ásett verð: 1.720.000 kr.

Tilboð: 1.950.000 kr.
Citroën C3 Seduction Airdream YEA15
Árgerð 2012, dísil, beinskiptur
Ekinn 61.000 km. Litur: ljósgrár
Ásett verð: 2.090.000 kr.
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BAKÞANKAR 
Ólafar 
Skaftadóttur

Tónlistarmaðurinn Bruno Mars 
mun skemmta áhorfendum í hálf-
leik á leiknum um Ofurskálina, eða 
Super Bowl eins og það nefnist á 
ensku. Leikurinn fer fram á Met-
Life-leikvanginum í New Jersey í 
febrúar. 

Tónlistarmaðurinn kemst þá í 
hóp listamanna á borð við The Roll-
ing Stones og Michael Jackson, en 
þeir hafa komið fram í sýningunni í 
hálfleik. Samkvæmt heimildum Los 
Angeles Times horfðu um 110 millj-
ónir manna á tónleika söngkonunn-
ar Beyoncé í síðasta hálfleik. 

Bruno Mars hefur notið mikilla 
vinsælda undanfarin ár og vann 
fyrir skemmstu verðlaun fyrir 
besta myndband með tónlistar-
manni á VMA-hátíðinni. 

Kemur fram í hálfl eik
Bruno Mars skemmtir áhorfendum á Super Bowl.

SKEMMTIR Í HÁLFLEIK  Bruno Mars 
mun skemmta fólki í hálfleik Super Bowl.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Andrés Jórvíkurhertogi var talinn 
vera innbrotsþjófur er hann var 
við kvöldgöngu í hallargarði 
Buckingham-hallar á miðviku-
daginn var. Vopnaðir verðir við 
höllina beindu byssum að prinsin-
um og skipuðu honum að leggjast á 
grúfu á jörðina. 

Yfirmenn hjá bresku lögreglunni 
hafa beðið prinsinn afsökunar, en 
brotist hafði verið inn í höllina 
tveim dögum fyrr. „Það er ótrúlegt 
að verðirnir hafi ekki þekkt prins-
inn í sjón, maður hefði talið að þeir 
vissu hvernig meðlimir konungs-
fjölskyldunnar litu út. Hertog-
inn er afar ósáttur,“ hafði Sunday 
Express eftir heimildarmanni. 

Hertoginn, sem er þriðja barn 
Elísabetar Bretlandsdrottningar, 
sendi síðar frá sér tilkynningu þar 
sem hann kvaðst þakklátur því að 
lögreglan hefði beðið hann afsök-
unar á atvikinu. „Það er vandasamt 
verk að gæta öryggis meðlima 
konungs fjölskyldunnar og stund-
um gerast óhöpp. Ég er þakklátur 
því að lögreglan bað mig afsökunar 
og hlakka til þess að geta gengið 
öruggur um hallargarðinn í fram-
tíðinni,“ sagði hertoginn í tilkynn-
ingunni.

Talinn vera innbrotsþjófur
Verðir við Buckinghamhöll töldu Andrés Jórvíkurhertoga vera innbrotsþjóf. 

TEKINN  Vopnaðir verðir töldu Andrés 
Jórvíkurhertoga vera innbrotsþjóf. 

 NORDICPHOTOS/GETTY

Bandaríski tónlistarmaðurinn R. 
Kelly er að undirbúa nýja plötu sem 
mun bera titilinn Black Panties. 
Þetta mun vera tólfta hljóðvers-
plata listamannsins og er stefnt á að 
platan komi út í nóvember í Banda-
ríkjunum. Fyrsta lagið sem komið 
hefur út af plötunni er lagið My 
Story og er það dúett með rappar-
anum 2 Chainz. Hinn umdeildi R. 
Kelly er best þekktur fyrir lagið 
I Believe  I Can Fly úr myndinni 
Space Jam og gaf hann síðast út 
plötuna Write Me Back árið 2012. 

R. Kelly með 
nýja plötu

NÝ PLATA  R. Kelly gefur út sína tólftu 
hljóðversplötu. 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

THIS IS US 3D         KL. 6 - 8
JOBS                       KL. 8    /   HROSS Í OSS     KL. 6 Í
2 GUNS                   KL. 10.15    /   ELYSIUM            KL. 10            
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„ÆSISPENNANDI!“
- ENTERTAINMENT WEEKLY

„HROSS Í OSS ER AFAR FRUMLEG  
   OG ÁHUGAVERÐ MYND“

THIS IS US 3D KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15 
THIS IS US 3D LÚXUS KL. 3.30 - 5.45 
JOBS KL. 8 - 10.40
FLUGVÉLAR É 2D ÍSL TAL Í KL  3.30 - 5.50 
ELYSIUM KL. 8 - 10.25 
ELYSIUM LÚXUS KL. 10.25
PERCY JACKSON KL. 3.20 - 5.40  
2 GUNS KL. 8 - 10.30 
2 GUNS LÚXUS KL. 8
STRUMPARNIR STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL ÍSL TALÍ KL. 3.20  5.40 KL. 3.20 - 5.40

THIS IS US 3D KL. 5.45 - 8 - 10.15
HROSS Í OSSÍ KL. 6 - 8 - 10
ELYSIUM KL. 10.20
PERCY JACKSON KL. 5.40 - 8 
2 GUNS KL. 8 - 10.30 
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL Í KL. 5.40

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

Miðasala á: og

GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ

 -H.S., MBL

-S.B., DV

-H.K., MBL / 
MONITOR

SANNSÖGULEG MYND UM 
ÆVI STEVE JOBS STOFNANDA 
APPLE, MEÐ ASHTON KUTCHER 
Í AÐALHLUTVERKI.

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S S I G H T S E E R S

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

JOBS 5.20, 8, 10.40
ELYSIUM 5.30, 8, 10.20
KICK ASS 2 8, 10.20
STRUMPARNIR 2 5.30 2Dþriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð

þriðjudagstilboðþriðjudagstilboð
T.V. - Bíóvefurinn

5%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

VARIETY

ROGER EBERT

Á

NEW YORK TIMES

SAN FRANCISCO CHRONICLE

COSMOPOLITAN

JULIANN GAREY / MARIE CLAIRE

S.E. FOX-TV

SCOTT MANTZ / ACCESS HOLLYWOOD

Foreldrar mínir bjuggu um skeið í 
Malaví í Afríku. Þar hefur tíminn að 

sumu leyti staðið í stað og pabbi hefur 
sagt mér að fólk hafi ekki fjarlægst 
náttúr una með sama hætti og við. Þar 
sögðust foreldrar mínir hafa kynnst 
fólki sem var ánægðara með hlutskipti 

sitt en nokkur annar sem þau þekktu, 
þó að fátækt og mannskæðir sjúk-
dómar væru hluti af daglegu lífi 
þess.

FORELDRAR mínir hafa sagt 
mér margar sögur af samspili 
dýra og fólks í þorpum við 

Malavívatn. Þar er flóð-
hesturinn til að mynda 

gjarnan ógnvaldur sögu-
hetjunnar. Í hverju þorpi 

er til saga af flóðhestum 
sem drepa fólk. Það er 
meira og minna sama 
sagan en alltaf á hún 
sér stað í heimaþorpi 
sögumanns.

ALLS staðar eru til óskráðar reglur um 
hvernig beri að umgangast flóðhesta, 
sem eru um allt. Þeir sem sleppa úr 
klóm flóðhesta og tekst að flæma þá út í 
vatnið eru miklar hetjur í augum þorps-
búa. Þeim hefur tekist að forða yfir-
vofandi ógæfu.

Í hverju þorpi eru líka vaktmenn sem 
gæta þorpsbúa meðan dimmt er, frá 
kvöldi til morguns. Þeir óttast ekki þjófa 
og ræningja heldur villidýr. Ekki dregur 
það úr að þarna er ekki rafmagn og því 
ekki götulýsing, ekki einu sinni lýsing 
á heimilum – og margt býr í myrkrinu. 
Munurinn á vaktmanni dagsins í dag og 
vaktmanninum fyrir þúsund árum er 
kannski sá að byssa hefur komið í stað 
spjóts, hugsanlega á hann vasaljós.

VARÐ bara hugsað til þessa þegar ég 
vafraði á internetinu og fann þar til sölu 
einhvers konar raf-leðurarmband sem 
segir manni hvenær maður á að borða, 
sofa og hreyfa sig. Ég sé dálítið eftir að 
hafa slegið til.

Margt býr í myrkrinu
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– Afslátt eða gott verð?

LAMPAÚRVAL

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Akureyri

Vestmannaeyjum

Ryco LCB-T5003 T5 lampi 
13W með 1,8 m snúru 59 cm
með peru

2.590Ryco LDL-MD418A lampi  
m. grind 4x18W T8 62x60x8 cm 
með perum

7.990
8W 

m

90
T8 62x60x8 cm 

0

m
með peru

2 590

Ryco LCB-T5003 T5 lampi 
13W með 1,8 m snúru 59 cm

ð
yco LDL-MD

m grind 4x1
D418A lampi 
8W T8 62x60x8 cmW T8 62x60x8 cm

Ryyco LDL MD418A lampiD418A lampi

ww.mur

Afslátt eða gott 

Ryco LDL-MD236A 
lampi m.grind 2x36w T8 
122x30x7,5cm með perum

6.990

Ryco LCL-M1036 T8/G13 
lampi 36W 122 cm 
með peru

2.490
Ryco lampi með perum 
hvítur spegill 2x36W

4.690

Ryco LCL-M2 T8 lampi 
2x36W 113 cm IP30  
með perum

7.990

30 ára afmælissýning 
Ferðaklúbbsins 4x4

Í Fífunni Kópavogi dagana 13. - 15. sept. 2013

Opnunartími:
Föstudaginn 13. september kl. 18:00 - 22:00
Laugardaginn 14. september kl. 12:00 - 20:00
Sunnudaginn 15. september kl. 12:00 - 20:00

Aðgangseyrir 1000 kr. / Helgarpassi 1500 kr.  
Frítt fyrir 14 ára og yngri ( í fylgd með fullorðnum)
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FÓTBOLTI „Þó svo að þetta hafi 
verið frækið stig í Sviss þá var 
þetta bara eitt stig. Þótt það hjálpi 
okkur og sé góður bónus skilar það 
engum árangri til lengdar,“ segir 
Hannes Þór Halldórsson, mark-
vörður íslenska karlalandsliðsins. 

Ísland mætir Albaníu á 
Laugardals velli í kvöld en bæði 
lið eygja von um sæti í lokakeppni 
HM. Hvorugt landsliðið hefur 
komist í lokakeppni stórmóts en 
bæði lið hafa tíu stig eftir sjö leiki 
í riðlinum.

„Þeir eiga bullandi möguleika 
líkt og fleiri lið,“ segir fyrir-
liðinn Aron Einar Gunnarsson. 
Akureyringur inn bendir á að fleiri 
lið eigi möguleika enda riðillinn 
sérstaklega jafn og opinn. 

„Það er í okkar höndum hvort 
við viljum fara áfram eða ekki. 
Þetta snýst um vilja og við viljum 
þetta. Það er klárt.“

Jafntefli Sviss og Íslands opnaði 
E-riðilinn upp á gátt. Sviss missti 
traustatak sitt af efsta sæti riðils-
ins í bili og Norðmenn gætu andað 
hraustlega ofan í hálsmálið á þeim 
með sigri í Ósló í kvöld. Ísland og 
Albanía gætu um leið blandað sér 
í baráttuna um toppsætið og í það 
minnsta stigið stórt skref í átt að 
öðru sæti riðilsins sem ætti að 
gefa sæti í umspilsleikjum. Sigur 

hjá Sviss og jafntefli í Laugardaln-
um tryggir á hinn bóginn læri-
sveinum Ottmars Hitzfeld efsta 
sætið og farseðilinn til Brasilíu 
næsta sumar.

Mótherjinn hærra skrifaður
„Þetta er gríðarlega mikilvægur 
leikur og líklega einn sá mikil-
vægasti hjá Íslandi frá upp-
hafi,“ segir Kolbeinn Sigþórsson, 
framherji liðsins. Kolbeinn opn-
aði markareikning sinn í undan-
keppninni í Bern og eru margir á 
því að Ísland eigi enn eftir að njóta 
þess besta sem hann hafi fram að 
færa.

„Ég hef þurft minn tíma og 
leiki til að koma til baka,“ segir 
Kolbeinn sem var frá keppni stór-
an hluta síðustu leiktíðar vegna 
axlarmeiðsla. „Ég á nóg inni enn 
þá,“ segir framherjinn sem fór á 
kostum í 4-2 tapi gegn Slóvenum 
fyrr í sumar án þess þó að skora. 
Vonandi er að stíflan hafi brostið í 
Bern og sá tími sé upprunninn þar 
sem Kolbeinn fagnar mikilvægum 
mörkum með þúsundum áhorfenda 
á Laugardalsvelli. Sjálfur segist 
hann vona það.

Mótherjann skal ekki vanmeta. 
Albanir sitja í 38. sæti styrkleika-
lista FIFA eða 32 sætum fyrir ofan 
Ísland. Þeir voru afar óheppnir í 

1-0 tapi í Slóveníu á föstudag þar 
sem þeir voru sterkari aðilinn. 
Þeir lögðu Slóvena heima, unnu 
Noreg í Ósló í mars og voru ekki 
síðri aðilinn í leiknum gegn Íslandi 
í Tírana fyrir tæpu ári. Þá skildi 
glæsimark Gylfa Þórs Sigurðsson-
ar liðin að þegar upp var staðið í 
leik sem óvíst var að færi fram 
vegna vatnselgs á vellinum. Þótt 
flestir landsmenn séu vongóðir um 
þrjú stig er langt í frá að sigurinn 
sé auðsóttur.

Skipst hafa á skin og skúrir í 
undankeppninni hjá okkar mönn-
um. Mynstrið er ekki flóknara en 
það að eftir góð úrslit hafa úrslitin 
verið slæm. Það þarf að breytast 
í kvöld.

„Við komumst ekki upp með það 
að spila slakan leik á morgun og 
tapa. Við verðum að ná í þrjú stig. 
Það er allt undir,“ segir Hannes 
Þór. Leikurinn hefst klukkan 19 og 
verður í beinni textalýsingu á Vísi.

 kolbeinntumi@frettabladid.is

Einn sá mikilvægasti
Eft ir endurkomuna ótrúlegu í Sviss eru Albanir næsti réttur á matseðlinum. 
Þótt andstæðingurinn sé hærra skrifaður segja strákarnir fullkomlega eðilegt að 
þjóðin krefj ist sigurs enda komist liðið ekki upp með tap.

EKKI FARA FRAM ÚR ÞÉR  Kolbeinn Sigþórsson sendir Ragnari Sigurðssyni skilaboð á æfingu liðsins í gær. Okkar menn virkuðu 
vel stemmdir og virtust komnir niður á jörðina eftir björgunarafrekið í Bern á föstudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

   Það er í okkar 
höndum hvort við viljum 

fara áfram eða ekki. 
Þetta snýst um vilja og 

við viljum þetta. 
Aron Einar Gunnarsson, fyrirliði Íslands

FÓTBOLTI Sigurvegarar riðlanna 
níu í undankeppni HM fara beint 
í lokakeppnina. Átta af þeim níu 
liðum sem hafna í öðru sæti spila 
svo um fjögur laus sæti í Brasilíu.

Til að meta hvaða átta lið kom-
ast í umspilið er miðað við árang-
ur gegn liðum í 1., 3., 4. og 5. sæti 
riðilsins. Þannig telja ekki úrslit-
in gegn liðinu í neðsta sæti enda 
fimm lið í einum riðlinum. Noreg-
ur situr sem stendur í 2. sæti E-
riðils okkar Íslendinga.

Sem stendur er Noregur það lið í 
2. sæti riðlanna sem hefur lakast-
an árangur og kæmist því ekki í 
umspilið. Þar spilar inn í að sex af 
ellefu stigum Norðmanna komu í 
gegn Kýpur sem situr í neðsta sæti 
riðilsins.

Í samanburði liðanna í öðru sæti 
riðlanna hefur Noregur aðeins 
fimm stig. Ísland, sem situr í 
fjórða sæti riðilsins sem stendur, 
hefur tíu stig. Liðið tapaði ytra 
gegn Kýpur en á heimaleikinn 
eftir í október.

Sigur á Albönum í kvöld er af 
þeim sökum mikilvægari en sigur 
gegn Kýpur síðar í mánuðinum 
hafni Kýpur í botnsæti riðilsins 
sem allt bendir til. Sigur í kvöld 
væri risaskref í átt að öðru sæti 
riðilsins. Þá hefði Ísland þrettán 

stig og ekkert þeirra væri úr 
leikjum gegn botnliðinu.  - ktd 

STAÐA LIÐANNA Í ÖÐRU SÆTI 
RIÐLANNA EFTIR SEX LEIKI

Þjóð (riðill)  Stig
*Króatía (A)  17  
Grikkland (G)  13
Rússland (F)  12
Frakkland (I)  11
Rúmenía (D)  10
Svartfjallaland (H)  9
**Svíþjóð (C)  8
Búlgaría (B)  7
Noregur (E)  5

*Króatar hafa spilað sjö leiki
**Svíar hafa spilað fimm leik

Tapið á Kýpur gæti 
hjálpað Íslandi
Mikil barátta um sætin í umspilinu fyrir HM.

REIMAR SKÓNA  Lagerbäck mun sjá til 
þess að leikmenn mæti klárir.
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR



Við lofum 
góðum 
íslenskum 
vetri

Stöð 2 kynnir með stolti 
glæsilegustu vetrardagskrá frá upphafi

Allar stöðvar sem fylgja áskrift að 
Stöð 2 verða opnar föstudag, laugardag 
og sunnudag!

Opin dagskrá 
alla helgina!

Skemmtiþáttur
Loga Bergmann

Stöð 2  / Stöð 3  / Krakkar / Stöð 2 Bíó /  Gull / Popp Tíví

Ekki missa af Loga Bergmann sem fer yfir allt það 
skemmtilegasta sem verður í boði á Stöð 2 í vetur, í 
beinni útsendingu sem hefst kl. 18:55 á föstudaginn.

Við erum afar ánægð með nýju vetrardagskrána okkar og flöggum nýjum og spennandi 

íslenskum þáttum. Aldrei áður hefur úrvalið verið jafn glæsilegt, fleiri og fjölbreyttari         

íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr ásamt erlendum þáttum og kvikmyndum í sérflokki.  

Við óskum þér góðrar skemmtunar með Stöð 2 í allan vetur
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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 STÖÐ 3

SKJÁREINN
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Í KVÖLD

9,0 8,1TV.COM 8,69,1TV.COM 6,98,2TV.COM

Stöð 2 kl 22.45 
The Daily Show:
Global Editon 
Spjallþáttur með Jon Stewart 
þar sem engum er hlíft  og allir 
eru tilbúnir að mæta í þáttinn 
og svara fáránlegum en furðu-
lega viðeigandi spurningum 
Stewarts. Ómissandi þáttur 
fyrir alla sem vilja vera með 
á nótunum og líka þá sem 
einfaldlega kunna að meta 
góðan og beinskeyttan húmor.

16.30 Ástareldur
17.20 Teitur 
17.30 Froskur og vinir hans
17.37 Teiknum dýrin
17.42 Skrípin
17.45 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.30 Veðurfréttir
18.40 Landsleikur í fótbolta (Ísland - Al-
banía) Bein útsending frá leik karlalands-
liða Íslands og Albaníu í forkeppni HM.
21.15 Castle (23:24) (Castle) 
22.00 Tíufréttir
22.20 Veðurfréttir
22.25 Hringiða (12:12) (Engrenage III) At-
riði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.20 Vörður laganna (5:10) (Copper) 
Þættirnir gerast í New York upp úr 1860 
og segja frá ungri írskri löggu sem hefur 
í nógu að snúast í hverfinu sínu þar sem 
innflytjendur búa.
00.05 Sönnunargögn (8:13) (Body of 
Proof )
00.45 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.35 Everybody Loves Raymond 
(16.23)
Endursýningar frá upphafi á þessum sí-
vinsælu gamanþátttum um Ray Barone og 
furðulegu fjölskylduna hans. 
08.00 Cheers (2.25) Endursýningar frá 
upphafi á þessum vinsælu þáttum um 
kráar eigandann og fyrrverandi hafnabolta-
hetjuna Sam Malone, skrautlegt starfs-
fólkið og barflugurnar sem þangað sækja. 
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.25 Once Upon a Time
17.05 Rules of Engagement 
17.30 Family Guy 
17.55 Dr. Phil
18.35 America‘s Funniest Home 
Videos 
19.00 Everybody Loves Raymond 
19.25 Cheers 
19.50 America‘s Next Top Model (1:13)
20.40 Design Star (1:13)
21.30 Málið (1:12)
22.00 House of Lies - LOKAÞÁTTUR 
Marty Khan og félagar snúa aftur í þessum 
vinsælu þáttum sem hinir raunverulegu 
hákarlar viðskiptalífsins.
22.30 Sönn íslensk sakamál (3:8) Að 
morgni 20. dags septembermánaðar sigldi 
skúta inn Fáskrúðsfjörðinn drekkhlaðin 
fíkniefnum. Áhafnarmeðlimir vissu ekki 
að lögreglumenn fíkniefnadeildar Ríkis-
lögreglustjóra höfðu fylgst með ferðum 
skútunnar og biðu átekta eftir þeim við 
höfnina.
23.00 Hawaii Five-0
23.45 CSI: New York
00.35 Design Star
01.25 Excused
01.50 House of Lies
02.20 Pepsi MAX tónlist

06.00 Eurosport 12.15 Golfing World 13.05 
Champions Tour - Highlights 14.00 The Players 
Championship 2013 18.00 Golfing World 18.50 
PGA Tour - Highlights 19.45 Champions Tour 
- Highlights 20.40 THE PLAYERS Official Film 
2012 21.35 Inside the PGA Tour  22.00 Golfing 
World 22.50 US Open 2009 - Official Film 23.50 
Eurosport

07.00 Barnatími
08.10 Malcolm In the Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.15 Wonder Years
10.40 The Glades
11.25 The Middle
11.50 White Collar  
12.35 Nágrannar
13.00 So You Think You Can Dance
14.35 In Treatment  
15.05 Sjáðu
15.35 Victourious
16.00 Leðurblökustelpan
16.25 Ellen  
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag 
19.11 Veður  
19.20 Ástríður  (10:12) Væringar eru á 
lofti. Það er ljóst að Sveinn var aldrei sá 
riddari sem Ástríður var að vonast eftir. Nú 
standa allir á krossgötum. Ekki síst Bjarni 
frændi sem heldur uppá fertugsafmælið 
sitt. Eða var það 45?
19.45 The Big Bang Theory  (3:24)
20.05 Mike & Molly  (2:23)
20.30 The Big Bang Theory  (15:24) 
20.50 How I Met Your Mother  (10:24) 
21.15 Orange Is the New Black  (8:13) 
Dramatísk þáttaröð á léttum nótum um 
unga konu sem lendir í fangelsi fyrir glæp 
sem hún framdi fyrir mörgum árum.
22.15 Veep  (8:10)
22.45 The Daily Show: Global Editon 
 (28:41) Spjallþáttur með Jon Stewart þar 
sem engum er hlíft og allir eru tilbúnir að 
mæta í þáttinn og svara fáránlegum en 
furðulega viðeigandi spurningum Stewarts. 
23.10 2 Broke Girls  
23.30 New Girl
23.55 Dallas  Lokaþáttur.
00.40 Mistresses
01.25 Miami Medical
02.10 The Closer  
02.55 Religulous  
04.35 American Teen 

08.22 Mörgæsirnar frá Madagaskar   08.44 
Doddi litli og Eyrnastór   08.55 Rasmus Klumpur 
og félagar   09.00 Latibær   09.24 Strumparnir 
09.49 Hvellur 10.00 Lukku láki   10.24 
Ofurhundurinn Krypto   10.46 Skoppa og Skrítla 
11.00 Könnuðurinn Dóra   11.24 Áfram Diego, 
áfram!  11.48 Elías 12.00 Svampur Sveinsson   
12.22 Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.44 
Doddi litli og Eyrnastór 12.55 Rasmus Klumpur 
og félagar   13.00 Latibær 13.24 Strumparnir   
13.49 Hvellur keppnisbíll 14.00 Lukku láki   
14.24 Ofurhundurinn Krypto   14.46 Skoppa og 
Skrítla 15.00 Könnuðurinn Dóra   15.24 Áfram 
Diego, áfram!  15.48 Elías   16.00 Svampur 
Sveinsson   16.22 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
16.44 Doddi litli og Eyrnastór 16.55 Rasmus 
Klumpur og félagar   17.00 Latibær   17.24 
Strumparnir   17.49 Hvellur keppnisbíll   18.00 
Lukku láki   18.24 Ofurhundurinn Krypto   18.46 
Skoppa og Skrítla 19.00 Unstable Fables: 3 Pigs 
& a Baby  

12.35 Spy Kids 4
14.00 Cyrus
15.30 Time Traveler‘s Wife
17.15 Spy Kids 4  
18.45 Cyrus
20.15 Time Traveler‘s Wife
22.00 Paul
23.45 Big Stan  
01.35 Chicago Overcoat  
03.10 Paul 

17.55 Strákarnir
18.20 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 The Big Bang Theory  (22:24) 
19.35 Modern Family  
20.00 Borgarilmur  (4:8) 
20.30 Hannað fyrir Ísland  (1:7) Glæsi-
legir þættir þar sem íslenskir hönnuðir 
fá að spreyta sig og nýta reynslu sína í 
að hanna bestu útivistarflíkur sem völ er 
á. Þóra Karitas Árnadóttir er stjórnandi 
þáttar ins.
21.15 Grey‘s Anatomy  
22.00 Lois and Clark  (11:22)
22.45 Borgarilmur
23.20 Hannað fyrir Ísland
00.05 Grey‘s Anatomy
00.50 Lois and Clark
01.35 Tónlistarmyndbönd

16.20 England - Moldavía
18.05 Meistaradeild Evrópu - frétta-
þáttur
18.35 Úkraína - England  Bein útsending
20.45 Noregur - Sviss  
22.50 Þýski handboltinn: Füchse 
Berlin - Göppingen
00.55 Brasilía - Portúgal  Bein útsending 

17.40 Ensku mörkin - úrvalsdeildin
18.35 Úkraína - England  Bein útsending
20.45 Premier League World
21.15 Chelsea - Aston Villa  
22.55 West Ham - Cardiff
00.35 Football League Show 2013/14 

20.00 Hrafnaþing 21.00 Stjórnarráðið 21.30 
Skuggaráðuneytið

17.30 The Lying Game
18.15 Suburgatory  
18.35 American Dad
19.00 School Pride  (1:7) Skemmtileg 
þáttaröð í anda Extrame Makeover: Home 
Edition þar sem heilu samfélögin koma 
saman og endurbyggja skóla sem eru í 
niður níðslu.
19.40 Hart of Dixie  (1:22) 
20.25 Pretty Little Liars  (1:24) 
21.10 Nikita  (1:23) 
21.50 Mildred Pierce  (3:5)
22.55 Arrow  (15:23) Bandarísk þáttaröð 
um ungan milljónamæring og glaumgosa 
sem snýr aftur eftir að hafa verið stranda-
glópur á eyðieyju í fimm ár og var talinn 
af. Núna er hann í hefndarhug og berst 
gegn glæpum og spillingu í skjóli nætur en 
viðheldur ímynd glaumgosans á daginn.
23.35 School Pride
00.20 Hart of Dixie
01.00 Pretty Little Liars
01.45 Nikita  
02.30 Tónlistarmyndbönd 

Rás 2 kl 06.45
Morgunútvarpið
Linda Blöndal 
og Bergsteinn 
Sigurðsson leiða 
hlustendur inn í 
daginn í Morgun-
útvarpi Rásar 2. 
Þátturinn er á 
dagskrá alla virka 
morgna.

Castle 
SJÓNVARPIÐ KL 21.15 Bandarísk 
þáttaröð. Höfundur sakamálasagna er 
fenginn til að hjálpa lögreglunni þegar 
morðingi hermir eft ir atburðum í bókum 
hans.

Orange Is the New Black 
STÖÐ 2 KL 21.15 Dramatísk þáttaröð á 
léttum nótum um unga konu sem lendir 
í fangelsi fyrir glæp sem hún framdi fyrir 
mörgum árum.

House of Lies 
SKJÁR EINN KL 22.00 Marty Khan 
og félagar snúa aft ur í þessum vinsælu 
þáttum sem hinir raunverulegu hákarlar 
viðskiptalífsins. Marty er ekki endilega 
alltaf með þetta eins og virðist ætla að 
vera niðurstaðan í þessum lokaþætti.
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J.J. Feild, sem lék í Hollywood-
myndinni Captain America, var 
staddur hér á landi í gær til að 
leika í Borgríki II - Blóð hraustra 
manna, sem er framhald glæpa-
myndarinnar Borgríkis sem kom 
út 2011.

„Hann leikur mann sem heitir 
Marcus. Hann kemur frá erlend-
um glæpahring og er að fylgja 
eftir ákveðnu máli hér á landi 
í tengslum við einn af okkar 
aðalkarakterum, Sergej,“ segir 
framleiðandinn Kristín Andrea 
Þórðar dóttir. Feild fer af landi 

brott í dag eftir að hafa lokið 
þessum eina tökudegi.

Aðspurð segir hún Feild vera 
vin Ingvars E. Sigurðssonar, 
sem leikur eitt aðalhlutverkanna 
í myndinni. „Þeir hafa þekkst í 
tíu ár og hann langaði virkilega 
að koma til landsins og leika með 
okkur.“ 

Feild og Ingvar léku einmitt 
saman í myndinni K-19: The 
Widowmaker sem kom út 2002 
með Harrison Ford í aðalhlut-
verki.

Tökur á Borgríki II- Blóð 

hraustra manna hófust um miðj-
an júlí og lýkur 22. september. 
Þær hafa að mestu farið fram á 
höfuðborgarsvæðinu. „Þetta er 
búið að ganga virkilega vel. Það 
hafa verið miklar áskoranir en 
einhvern veginn hefur þetta náð 
að ganga upp.“

Frumsýning er fyrirhuguð 
haustið 2014.  - fb

Hollywood-stjarna í Borgríki II
J.J. Feild leikur í Blóði hraustra manna, framhaldi glæpamyndarinnar Borgríkis.

J.J. FEILD  Leikarinn J.J. Feild fór með 
hlutverk í Hollywood-myndinni Captain 
America.  NORDICPHOTOS/GETTY

„Ég fæ mér hafragraut og kaffi á 
hverjum morgni.“
 Margrét Björnsdóttir hjá fyrirsætuumboðs-
skrifstofunni Elite á Íslandi. 

MORGUNAMATURINN 

➜ Rúmlega 16 þúsund 
Íslendingar sáu Borgríki 

í bíó árið 2011.

„Mig langaði bara að prófa eitthvað 
nýtt og krefjandi,“ segir söngkonan 
Regína Ósk Óskarsdóttir sem hóf 
nýverið nám í verkefnastjórnun við 
Háskólann í Reykjavík. 

Regína hefur ekki stundað nám 
í sextán ár, eða frá því hún lauk 
stúdentsprófi frá Menntaskólan-
um við Hamrahlíð. „Ég hafði lengi 
reynt að finna eitthvað nám sem ég 
hafði áhuga á. Þetta er nám í verk-
efnastjórnun, gæðastjórnun og 
upplýsingatækni sem á eftir að nýt-
ast manni í mörgu,“ segir Regína 
og bætir við: „Maður er aldrei of 
seinn að byrja að læra,“ segi ég 
alltaf við börnin mín.“

Regína er með mörg járn í eld-
inum því auk þess að stunda námið 
af krafti kennir hún einnig söng 
við Söngskóla Maríu Bjarkar 
og kemur reglulega fram á tón-
leikum. Hún segir að námið muni 
ekki taka tíma frá tónlistinni enda 
stundi hún fjarnám við skólann. 
„Maður hægir aldrei á í músík-
inni.“

Regína hefur verið að semja 
tónlist heima hjá sér og segir að 
ný plata gæti litið dagsins ljós á 
næsta ári. „Það er alveg mögulegt 
að það komi plata á næsta ári,“ 
segir hún að lokum.

  - glp

Regína Ósk sest á skólabekk
Söngkonan frábæra Regína Ósk komin í Háskólann í Reykjavík. 

SEST Á SKÓLABEKK  Regína Ósk 
Óskarsdóttir er aftur sest á skólabekk 
eftir 16 ára hlé.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 
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Þurfa nú að reiða 
sig á útlendinga
Fréttir um hugsanlegan niðurskurð á framlögum til Kvikmyndasjóðs Íslands hefur 
vakið hörð viðbrögð. Friðrik Þór Friðriksson líkir því við að skjóta mjólkurkúna.

➜ Einfaldara gæti 
það ekki verið  

„Mér finnst það sorglegt ef ríkisstjórnin 
kýs að fara þessa leið þrátt fyrir þaul-
unnar rannsóknarskýrslur hámenntaðra 
hagfræðinga sem sýna svart á hvítu 
fram á að framlögin skila hagnaði til 
baka, einfaldara gæti það ekki verið eða 
hvað? Fólk sem hefur lífsviðurværi af 
kvikmyndagerð er af öllum stærðum og 
gerðum; leikstjórar, handrits höfundar, 
framleiðendur, leikarar, tæknifólk, eftir-
vinnslufólk, tónlistarmenn og svo mætti 
lengi telja, fyrir utan afleidd störf sem 
eru óteljandi. Greinin er líka ung og 
það er mikið af fjölskyldufólki sem, ef 
af niðurskurðinum verður, missir það 
litla starfsöryggi sem búið var að lofa. 
Tæknifólkið þarf nú að reiða sig á að hér 
komi útlendingar og reddi þeim vinnu 
og hinir geta þá bara farið á bætur með 
tilheyrandi kostnaði. Nú fyrir utan það 
augljósa en það er hversu mikilvægt 
það er fyrir okkur sem þjóð að geta sagt 
okkar eigin sögur, nýjar og gamlar og 
speglað okkur í eigin raunveruleika. Það 
er hræðilegt ef við ætlum bara öll að 
útnárakjálkast hérna á Íslandi í álvers-
brælu, japlandi á lifrarpylsu og súru 
slátri, úr öllu sambandi við umheiminn,“ 
segir Rannveig Jónsdóttir, kvikmynda-
framleiðandi.

➜ Neikvætt fyrir 
rekstur fyrirtækja

„Ákvörðun um það hvort, hvernig og í 
hve miklum mæli hið opinbera leggur 
til lista og menningar er, þegar upp er 
staðið, pólitísk. Almannavaldið gefur sér 
ákveðnar forsendur um hvað sé æskileg 
staða eða útkoma. Í framhaldi er skoðað 
hvaða aðgerðir henta best til þess að ná 
þeirri útkomu. 

 Um lækkun framlags ríkisins til 
kvikmyndagerðar nú er ekki hægt að 
álykta stórt þar sem ekki hafa verið 
gefin rök fyrir þeirri ákvörðun. Burtséð 
frá því er þó ljóst að það er mjög 
neikvætt fyrir rekstur fyrirtækja, sem í 
flestum tilfellum eru smá og viðkvæm 
fyrir breytingum, þegar rekstrar-
forsendur breytast í sífellu. Fyrir utan 
breyttar fjárhagslegar forsendur hafa 
slíkar raskanir slæm áhrif á  gerða lang-
tímaáætlana, eftirfylgni við viðskipta-
samninga, viðhaldi tengslaneta og fleira. 
Þau áhrif geta verið allt eins slæm en 
skyndileg fjárþurrð. Mikilvægast er að 
hið opinbera taki ákvörðun um framlag 
til menningar og lista á vel hugsuðum 
forsendum og haldi sig síðan við þær 
ákvarðanir svo grundvöllur fyrir lang-
tímauppbyggingu geirans sé á föstum 
stoðum,“ segir Kristín Atladóttir, sér-
fræðingur á sviði menningarhagfræði.

➜ Tekjurnar skila sér 
ekki í ríkissjóð

„Fjárlögin hafa ekki verið sett fram og 
því er ekki tímabært að tjá sig um nein 
einstök mál. Ég er þessa dagana að 
vinna í því með ráðuneytunum að klára 
ramma fyrir hvert og eitt ráðuneyti–  ég 
hyggst ekki tjá mig um einstaka tillögur 
sem hugsanlega koma fram, það bara 
birtist þegar það birtist og fer svo til 
meðferðar á þinginu eins og önnur mál. 
Það er ekki tímabært að tala um þetta 
en ég get sagt almennt um fjárfestingar-
áætlun fyrrverandi ríkisstjórnar að hún 
var illa fjármögnuð. Tekjurnar sem hún 
átti að byggjast á eru ekki að skila sér 
í ríkissjóð,“ segir Bjarni Benediktsson 
fjármálaráðherra, sem vildi þó ekki stað-
festa hugsanlegan niðurskurð.

Fréttir um hugsanlegan niður-
skurð á framlögum til Kvik-
myndasjóðs Íslands í fjárlögum 
um fjörutíu prósent hafa vakið 
hörð viðbrögð kvikmyndagerð-
arfólks. Friðrik Þór Friðriksson 
kvikmyndagerðarmaður sagði í 

samtali við Vísi í gær, að hugsan-
legum niðurskurði mætti líkja 
við að skjóta mjólkurkúna. Hann 
benti á, að aukningu ferðamanna 
til landsins mætti að stórum 
hluta rekja til þess hvað kvik-
myndastjörnur sem hafa verið 

hér í tökum hafa auglýst landið 
á samfélagsmiðlum og í spjall-
þáttum. Og það án endurgjalds. 
Fréttablaðið ræddi við fagfólk og 
stjórnmálamenn um hvað niður-
skurður í kvikmyndagerð gæti 
þýtt. olof@frettabladid.is
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Miðstærð af pizzu með 3 áleggstegundum að eigin vali. Ef þú sækir.
Gildir fyrir klassískan, ítalskan og laufléttan botn.
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Ekki lengur ein og útskúfuð
2 Ráfaði einn í marga klukkutíma
3 Vændi og jafnvel mansal var stundað 

heima hjá henni: „Það er verið að 
misnota traust“

4 Segir „galið“ að forgangsraða í þágu 
eft irlitsiðnaðar

5 Meint vændiskona kom 30 sinnum 
til Íslands á fi mm árum
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Stilla saman strengi sína
Söngkonurnar Þórunn Antonía 
og Elín Eyþórsdóttir stilla saman 
strengi sína á Gamla Gauknum 
annað kvöld á órafmögnuðum tón-
leikum. Með þeim í för á gítar verður 
Bjarni Sigurðarson, kenndur við 
hljómsveitina Mínus.

Elín Eyþórsdóttir og Þórunn 
Antonía eru ekki vanar að koma fram 
saman, en Þórunn hefur undanfarin 
misseri verið í samstarfi við tón-

listarmanninn 
Berndsen. Elín 
er í hljóm-
sveitinni Sísý 
Ey en kemur 
einnig fram 
undir nafninu 
Elín Ey, þá 

ein á sviði. Því 
má búast við 

skemmtilegum 
tónleikum annað 

kvöld.  - ósk 

Rikka í jaðaríþróttir
Friðrika Hjördís Geirsdóttir, eða 
Rikka eins og hún er oft kölluð, mun 
taka af sér svuntuna og kanna jaðar-
íþróttir á Stöð 2 í vetur. 
Rikka er sjónvarpsáhorfendum 
Stöðvar 2 kunn enda var hún einn 
af þremur dómurum í íslensku 
útgáfunni af Masterchef sem var 
sýnd á Stöð 2 síðasta vetur. Þá hefur 
hún einnig séð um matreiðsluþætti, 
svo eitthvað sé 
nefnt. Samkvæmt 
upplýsingum 
Fréttablaðsins 
mun sjónvarps-
konan meðal 
annars stunda 
íþróttirnar sjálf.
 - vg


	FB040s_P001K.indd
	FB040s_P002K.indd
	FB040s_P003K.indd
	FB040s_P004K.indd
	FB040s_P005K.indd
	FB040s_P006K.indd
	FB040s_P007K.indd
	FB040s_P008K.indd
	FB040s_P009K.indd
	FB040s_P010K.indd
	FB040s_P011K.indd
	FB040s_P012K.indd
	FB040s_P012K.indd
	FB040s_P014K.indd
	FB040s_P015K.indd
	FB040s_P016K.indd
	FB040s_P017K.indd
	FB040s_P018K.indd
	FB040s_P019K.indd
	FB040s_P020K.indd
	FB040s_P020K.indd
	FB040s_P022K.indd
	FB040s_P023K.indd
	FB040s_P023K.indd
	FB040s_P025K.indd
	FB040s_P026K.indd
	FB040s_P027K.indd
	FB040s_P028K.indd
	FB040s_P029K.indd
	FB040s_P030K.indd
	FB040s_P031K.indd
	FB040s_P032K.indd
	FB040s_P033K.indd
	FB040s_P034K.indd
	FB040s_P035K.indd
	FB040s_P036K.indd
	FB040s_P037K.indd
	FB040s_P038K.indd
	FB040s_P039K.indd
	FB040s_P040K.indd

