
FRÉTTIR

UPPLÝSINGAR UM EBÓLUEbóluveiran hefur herjað á Vestur-Afríku undanfarið. Margir 

eru vitanlega áhyggjufullir um framhaldið. Þeir sem vilja vita 

meira um ebólu geta farið á landlaeknir.is en þar er sérflipi með 

upplýsingum um ebólu.

Þ að eru ekki einungis unglingar sem glíma við bólur heldur fólk á öllum aldri. Antiac-vörurnar frá Salcura eru kærkomin hjálp í baráttunni við óhreina húð,“ segir Elísabet Guðmunds-
dóttir, vörustjóri Salcura hjá Gengur vel 
ehf. 

Salcura Antiac Activ Liquid Spray inniheldur einstaka náttúrulega formúlu 
sem hreinsar húðina innan frá og út. Spreyið fer djúpt inn í húðina, kemur jafn-
vægi á fituframleiðslu hennar og stuðlar
að hreinsun henn A

BÓLURNAR BURTGENGUR VEL KYNNIR  Salcura Antiac-húðvörur eru 100% náttúrulegt meðferðar-

úrræði sem getur veitt langvarandi bata við bólum, fílapenslum, stífluðum fitu-

kirtlum og óhreinni húð. Frábær árangur, auðvelt í notkun og engar aukaverkanir.FYRIR ALLA SEM ÞJÁST AF
● Bólum
● Fílapenslum
● Kýlum
● Óhreinni húð

ALLAR VÖR

TUPPERWARE LAGERSALAí Háholti 23, Mosfellsbæ 
  Frábærar vörur í miklu úrvali 

  Allt að 60% afsláttur!
Opið alla virka daga kl. 11:00-17:00

     Mirella ehf – heildverslun    Háholt 23, 270 MosfellsbærSími: 586 8050 / Netfang: mirella@simnet.is
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SÉRBLAÐ
Fólk  

Sími: 512 5000

16. september 2014
217. tölublað 14. árgangur

SKOÐUN Teitur Guðmunds-
son skrifar um heilsu og 
þyngdartap. 15

MENNING Vel heppnuð 
Karlsvaka þrátt fyrir 
tækniörðugleika. 20

LÍFIÐ Magnús Scheving var 
í stuði á frumsýningu Ævin-
týra í Latabæ um helgina. 24

SPORT Hættur að finna 
fyrir svima og byrjaður aftur 
að æfa. 26

Opið allan 
sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Fjölvítamín 
með steinefnum

G æ ð i  •  H r e i n l e i k i  •  V i r k n i

hámarks upptaka 
næringarefna

STJÓRNSÝSLA  Gísli Freyr Valdórs-
son, fyrrverandi aðstoðarmað-
ur Hönnu Birnu Kristjánsdótt-
ur innanríkisráðherra, heldur 
óskertum launum á meðan mál 
hans er til meðferðar hjá dóm-
stólum. 

Gísli Freyr er með rúm 764 
þúsund á mánuði og fyrir fasta 
yfirvinnu fær hann greidd rúm 
128 þúsund. Heildarmánaðar-
laun hans nema því 893 þúsund 
krónum.

Innanríkisráðherra leysti 
Gísla Frey frá störfum 15. ágúst 
síðastliðinn, eftir að ríkissak-
sóknari ákvað að ákæra hann í 
„lekamálinu“ svokallaða. Gísli 
er ákærður fyrir að hafa lekið 
trúnaðarupplýsingum um hælis-

leitenda til ótil-
greindra aðila. 
M á l ið  geg n 
honum verð-
ur  þingfest í 
Héraðsdómi 
Reykjavíkur í 
dag. 

Hann neitar 
alfarið sök í 
málinu.

Lögfræðing-
ar innanríkisráðuneytisins telja 
að um aðstoðarmenn ráðherra 
gildi lög um Stjórnarráð Íslands 
sem og lög um réttindi og skyld-
ur opinberra starfsmanna. 

Í svari ráðuneytisins við fyrir-
spurn Fréttablaðsins segir: 
„Miðað við þá framkvæmd sem 

tíðkast hefur, er Gísli því í laun-
uðu leyfi frá störfum líkt og 
almennt gildir um starfsmenn 
Stjórnarráðsins í stöðu sem 
þessari samanber meðalhófs-
reglu stjórnsýsluréttar.“                                                    

 - jme

Fyrrverandi aðstoðarmaður innanríkisráðherra heldur óskertum launum:

Með tæp 900 þúsund á mánuði

STJÓRNSÝSLA Talið er að veikindi 
starfsmanna Velferðarsviðs Reykja-
víkurborgar og fjarvistir vegna 
þeirra hafi kostað borgina 145 millj-
ónir króna á fyrstu sex mánuðum 
ársins. Á þeim tíma hafa laun og 
launatengd gjöld alls farið 256 millj-
ónir króna fram úr áætlun, eða um 
fimm prósent.

Unnið er að því á vegum borgar-
innar að greina þessar miklu fjar-
vistir og veikindi starfsmanna á 
sviðinu.

Áslaug Friðriksdóttir, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins á Vel-
ferðarsviði, fer fram á að skoðaðar 
verði ástæður þess að launakostn-

aður vegna veikinda sé eins hár og 
raun ber vitni. Áslaug lagði fram 
bókun á fundi velferðarráðs þann 4. 
september síðastliðinn vegna máls-
ins. Í bókun Áslaugar kemur fram 
að launakostnaður Velferðarsviðs á 
árinu líti út fyrir að verða nokkru 
hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir. 
„Samkvæmt mínum upplýsingum 
frá borginni er einn hluti af skýring-
unni veikindi starfsmanna. En talið 
er að þessi kostnaður sé um 145 millj-
ónir króna í 6 mánaða uppgjöri sviðs-
ins. Við teljum nauðsynlegt að bregð-
ast við og skoða hvort veikindin séu 
vinnutengd og þá hvort nauðsynlegt 
sé að gera breytingar á skipulagi á 

vinnu starfsmanna. Hvort eitthvað 
í vinnuumhverfi starfsmanna sé að 
hafa neikvæð áhrif á heilsu þeirra.“ 

Hún segir önnur svið borgarinn-
ar standa frammi fyrir sama vanda 
þannig að búast megi við að saman-
lögð upphæð sé mun hærri þegar á 
heildina er litið.

Björk Vilhelmsdóttir, formaður 
velferðarráðs, bendir á að málið sé 
í skoðun hjá borginni en endanleg 
niðurstaða liggi ekki fyrir. „Kostn-
aðurinn hefur farið vaxandi með 
auknu álagi og breytingum á þjón-
ustu sviðsins. Ég fagna því að þetta 
verði tekið til athugunar.“

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 

sér meðal annars um rekstur hjúkr-
unarheimila, húsnæðis- og búsetu-
úrræði, barnavernd, félagsþjónustu 
fyrir alla aldurshópa, heimahjúkrun, 
dagvist aldraðra og ferðaþjónustu.

Árið 2013 voru starfsmenn sviðs-
ins 2.269 talsins í 1.536 stöðugildum 
og var meðalaldur þeirra 42 ár.

 hannarut@frettabladid.is

Veikindi borgarstarfsmanna 
kosta mörg hundruð milljónir 
Veikindi starfsmanna á Velferðarsviði hafa kostað borgina yfir hundrað milljónir króna fyrstu sex mánuði 
ársins. Formaður Velferðarsviðs hefur látið skoða málið. Fleiri svið borgarinnar glíma við svipaðan vanda.  

LÖGREGLUMÁL „Þetta er alger 
óhugnaður og svo viðbjóðslegt 
að lömbin væru lifandi hálfétin,“ 
segir Jökull Helgason á Ósabakka 
á Skeiðum þar sem tveir aðkomu-
hundar gengu berserksgang í 
kindahópi.

Þegar Hildur Sigurðardóttir 
kom að hundunum á miðvikudag í 
síðustu viku lágu þrjú lömb í valn-
um og tvö önnur voru helsærð eftir 
hundana. „Annað lambið sem var 
lifandi voru þeir búnir að éta frá 
hálsi og niður á bóg svo skein í 
beinin. Þetta er svo hryllilegt að 
fólk trúir því ekki nema sjá það,“ 
segir Hildur.

Hundarnir voru hvor frá sínu 
heimilinu á tvíbýli í nágrenninu. 
Hundurinn sem handsamaður var 
á staðnum var fljótlega aflífaður 
og svæfa átti hinn hundinn í gær.

„Þetta eru dýrbítar og það er 
búið að tendra þá og ekki hægt 
að treysta þeim eftir þetta,“ 
segir Guðmundur Bjarnason 
dýralæknir. - gar / sjá síðu 6

Óhugnaður á Ósabakka:

Hundarnir átu 
lömbin lifandi

HRYLLILEG AÐKOMA  Jökull Helgason og Hildur Sigurðardóttir eru slegin yfir hroðalegri atlögu tveggja hunda að lömbum 
þeirra. Tvö lambanna voru lifandi þegar að var komið þótt hundarnir hefðu rifið utan af þeim kjötið inn að beini. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bolungarvík 10°  SV 6
Akureyri 13°  SV 5
Egilsstaðir 15°  SV 2
Kirkjubæjarkl. 13°  V 2
Reykjavík 12°  SV 4

BJARTVIÐRI  Í dag verða suðvestan 
yfirleitt 3-8 m/s og bjartviðri, en skýjað 
SV-til. Hiti 8-15 stig, mildast A-lands. 4

➜ Gísli Freyr Valdórsson, 
fyrrverandi aðstoðarmað-
ur innanríkisráðherra, fær 

893 þúsund krónur á mán-
uði á meðan mál hans er 

til meðferðar hjá 
dómstólum. 

Annars goss er að vænta
Mikið sig í öskju Bárðarbungu, sem 
líkt er við hrun, er einn möguleiki 
framhalds jarðhræringa í og við 
Vatnajökul. Þó að eldgosið í Holu-
hrauni sé í rénun er það ekki til vitnis 
um minni virkni á svæðinu. Annars 
eldgoss er að vænta lokist sprungan. 8
Greitt ofan á launin  Um áttatíu 
prósent opinberra starfsmanna fá 
aukagreiðslur ofan á grunnlaun sín. 
Karlar fá frekar slíkar aukagreiðslur 
en konur. 4
Njóti eigin afraksturs  Koma þarf á 
skipulagi þar sem frumkvöðlar sem 
leggja í áhættusamar tilraunaveiðar 
njóti afraksturs frumkvöðlastarfs 
með sanngjörnum hætti. 6

 GÍSLI FREYR 
VALDÓRSSON

milljónir er 
kostnaður 
borgarinnar 

vegna veikinda starfsfólks 
Velferðarsviðs fyrstu sex 
mánuði ársins.
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  Almennt 
séð hafa 

viðbrögðin 
verið mjög 

góð, þótt líka 
hafi heyrst 
efasemdar-

raddir en þær eru í mikl-
um minnihluta.
Menja von Schmalensee

UMHVERFISMÁL Nær öll verslunar- 
og þjónustufyrirtæki í Stykkis-
hólmi hafa hætt notkun plastburð-
arpoka. Áfanganum var fagnað af 
stórum hluta bæjarbúa fyrir helgi 
á sérstakri hátíð þar sem plastpok-
inn var formlega kvaddur.

Þetta er árangur tilraunaverk-
efnis Umhverfishóps Stykkishólms 
sem hefur staðið yfir undanfarna 
mánuði. Ríflega 95 prósent versl-
unar- og þjónustufyrirtækja í 
Stykkishólmi eru þegar hætt að 
bjóða burðarplastpoka, en verk-
efninu er þó síður en svo lokið, að 
sögn aðstandenda. Áfram verður 
unnið að því að síðustu fyrirtækin, 
sem ekki hafa treyst sér til að taka 
lokaskrefið og hætt notkun burðar-
plastpoka, bætist í hópinn á næstu 
vikum eða mánuðum. 

Spurð um viðtökur meðal bæjar-
búa segir Menja von Schmalensee, 
formaður Umhverfishóps Stykkis-
hólms, að verkefninu verði fylgt 
eftir með haustinu og lögð ánægju-
könnun fyrir íbúa og verslunar-
rekendur með það að markmiði að 
kanna hvernig fólki hugnast breyt-
ingin. „Almennt séð hafa viðbrögð-
in verið mjög góð, þótt líka hafi 
heyrst efasemdarraddir en þær 
eru í miklum minnihluta,“ segir 
Menja sem bætir við að í vetur 
verði skrifuð skýrsla um reynsl-
una og hvað gekk vel og hvað illa. 

„Reynsla okkar ætti svo að geta 
auðveldað öðrum samfélögum að 
gera eitthvað sambærilegt. Frum-
kvæðið að því þarf þó líklega að 
koma frá íbúum, verslunum eða 
sveitarstjórnum. Fjölmargir hafa 
spurt okkur út í lausnir, t.d. varð-
andi poka undir almennt sorp, sent 
okkur hvatningu og óskað þess að 

í sínu samfélagi væri sambærilegt 
verkefni í gangi. 

Menja bætir við: „Það er mjög 
vaxandi hreyfing fólks víða um 
heim sem hugsar á svipuðum 
nótum og við og víða hefur burðar-
plastpokanotkun lengi verið mun 
minni en hér á landi. Enn sem 
komið er eru þó mjög fáar borgir 
og bæir langt komin í því að losna 
alveg við burðarplastpokann og ég 
held að fá samfélög hafi komist jafn 
langt og við án þess að beita boðum 
og bönnum.“ Þegar hafa fyrirtæki í 
Stykkishólmi sett upp þar til gerð-
ar merkingar um að þau hafi sagt 
skilið við plastburðarpokann. Verk-
efni Umhverfishóps Stykkishólms 

um burðarplastpokalaust sveitar-
félag er unnið í samvinnu við Nátt-
úrustofu Vesturlands, Landvernd 
og UMÍS. svavar@frettabladid.is

Plastpokinn gott sem 
útlægur í Hólminum
Vel á þriðja tug verslunar- og þjónustufyrirtækja í Stykkishólmi hafa hætt notkun 
plastburðarpoka. Vonir standa til þess að nýta verkefnið til að ná sama árangri í 
fleiri sveitarfélögum. Viðbrögð bæjarbúa hafa heilt yfir verið mjög jákvæð.  

STJÓRNSÝSLA Sigríður Friðjóns-
dóttir ríkissaksóknari segir að hún 
hafi leitast við að koma á eftirliti 
með hlustunum lögreglustjóra og 
embættis sérstaks saksóknara og 
meðal annars krafið embættin um 
gögn og upplýsingar tengdar hler-
ununum. Þau svör sem borist hafi 
frá embætti sérstaks saksóknara 
hafi ekki gefið tilefni til að ætla að 
þar sé ekki farið eftir ákvæðum 
laga um meðferð sakamála. 

Jón Óttar Ólafsson, fyrrverandi 
lögreglumaður hjá  sérstökum 

saksóknara, fullyrti í viðtali við 
Fréttablaðið á laugardag að sér-
stakur saksóknari hefði hlerað 
símtöl sakborninga og verjenda. 

Sigríður segist staðfesta að 
í greinargerð, sem Jón Óttar 
Ólafsson og Guðmundur Haukur 
Gunnarsson sendu ríkissaksókn-
ara í tengslum við kæru á hendur 
þeim vegna meints trúnaðarbrots 
í starfi, komi fram ábendingar um 
misfellur við meðferð rannsókn-
argagna af hálfu starfsmanna 
við embætti sérstaks  saksóknara. 

Hún segir að þær upplýsingar 
samrýmist ekki að öllu leyti því 
sem fram kemur í viðtalinu. Sig-
ríður segir við Fréttablaðið að 
ekkert komi fram í greinargerð-
inni sem samræmist frásögn í 
Fréttablaðinu, um að hann hafi 
orðið vitni að því þegar símtöl lög-
manna hafi verið spiluð í hátalara 
á borði svo saksóknarar og aðrir 
gætu heyrt hvað mönnum fór á 
milli, er lögmennirnir ráðlögðu 
sakborningum og fóru yfir vörn 
þeirra.   - jhh

Ríkissaksóknari staðfestir að ábendingar hafi borist um misfellur við meðferð rannsóknargagna:

Telur að farið sé að lögum við símhleranir

ALÞINGI Árni Páll Árna-
son, formaður Samfylk-
ingarinnar, telur illa 
staðið að flutningi dóms-
mála frá innanríkisráðu-
neytinu og telur breyting-
arnar handahófskenndar 
og klæðskerasaumaðar 
fyrir Hönnu Birnu Krist-
jánsdóttir. Þetta kom 
fram í sérstakri umræðu 
um stjórnarráð Íslands þar sem 
Bjarni Benediktsson, fjármála-
ráðherra, var til andsvara. 

Bjarni Benediktsson gaf lítið 
fyrir gagnrýni Árna Páls. Benti 
Bjarni á að síðasta ríkisstjórn 
Vinstri grænna og Samfylking-
ar hefði verið iðin við kolann að 
færa málefni milli ráðuneyta og 
„endalausar hræringar“ í ráð-
herraskipan, eins og hann orð-

aði það. Nú heyra mál-
efni dómsmála undir 
forsætisráðherra eftir að 
Hanna Birna Kristjáns-
dóttir sagði sig frá mála-
flokknum. Árni bendir á 
að fullnusturéttarfar er 
áfram í höndum innan-
ríkisráðherra en dómstól-
ar og lögreglan séu komin 
til forsætisráðherra. Árni 

telur Bjarna hafa brugðist í mál-
inu sem formaður Sjálfstæðis-
flokksins.

„Þegar aðstoðarmaður ráð-
herra er ákærður fyrir að mis-
fara með opinber gögn í ráðu-
neyti ráðherrans var ljóst að 
ráðherrann gat ekki setið áfram, 
það er ljóst,“ sagði Árni Páll 
Árnason í ræðu sinni á þingi. 

 - sa

Gagnrýndi ríkisstjórn harðlega vegna færslu dómsmála til forsætisráðherra:

Handahófskenndar breytingar

ÁRNI PÁLL 
ÁRNASON

BJARNI BENEDIKTSSON   Gaf lítið fyrir 
gagnrýni formanns Samfylkingarinnar.
  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

INNKAUP  Verslun Bónuss í Stykkishólmi stefnir á að losa sig við plastpokana eins 
og önnur fyrirtæki á staðnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

RÍKISSAKSÓKNARI  Sigríður telur að 
svör sérstaks saksóknara gefi ekki tilefni 
til aðgerða af hálfu ríkissaksóknara.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Guðmundur, ertu kannski súr?
„Nei, en nú þarf að sæta lagi.“
Guðmundur Löve, framkvæmdastjóri SÍBS, 
gagnrýnir áform stjórnvalda um að fella 
niður svokallaðan sykurskatt. Það segir hann 
kolranga leið til að bæta heilsu- og holdafar 
þjóðarinnar.

BANDARÍKIN, AP Skógareldar í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum sem 
erfitt hefur reynst að slökkva hafa þvingað hundruð íbúa til þess að 
yfirgefa heimili sín. Eldarnir kviknuðu síðdegis á sunnudaginn og 
hafa þegar eyðilagt 21 byggingu.

Einn eldanna kviknaði við Yosemite-þjóðgarðinn og nær nú yfir 320 
ekrur. Annar eldur sem er norðar í ríkinu við Sacramento hefur orðið 
til þess að 133 heimili standa nú auð. Sá brennur nú á 3.900 ekrum.

Sex slökkviliðsmenn hafa meiðst lítillega við að reyna að ráða niður-
lögum eldsins, flestir í tengslum við örmögnun vegna ofhitnunar.  - nej

Skógareldar í Kaliforníuríki neyða íbúa til að yfirgefa hús sín:

Erfitt að ráða niðurlögum eldanna

STÓRT SVÆÐI  Eldarnir breiðast hratt út um svæðið en erfiðlega gengur að ráða 
niðurlögum þeirra.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ALÞINGI Nefnd á vegum félags-
málaráðherra mun á næstu 
vikum leggja fram tillögur um 
breytingar á lífeyriskerfinu.

Ellilífeyrisaldurinn skal hækk-
aður um þrjú ár og um leið verð-
ur í boði fyrir eldri borgara að 
vinna lengur án þess að lífeyrir 
þeirra skerðist. Þá er vilji til að 
taka upp starfsgetumat í stað 
örorkumats þar sem atvinnu-
tekjur skerða ekki bætur.

Nefndin var skipuð í nóvember 
í fyrra og er Pétur Blöndal, þing-
maður Sjálfstæðisflokksins, for-
maður hennar. - hh

Öllu lífeyriskerfinu breytt: 

Fólki verði gert 
að vinna lengur

DÓMSMÁL Gæsluvarðhaldsúr-
skurður héraðsdóms yfir karl-
manni á fertugsaldri sem gefið 
er að sök að hafa stungið annan 
mann fjórum sinnum í brjósthol 
á Frakkastíg í ágúst síðastliðn-
um hefur verið framlengt um 
fjórar vikur, eða til 10. október 
næstkomandi.

Gæsluvarðhaldsúrskurðurinn 
var framlengdur á grundvelli 
almannahagsmuna. Að sögn 
lögreglu miðar rannsókn máls-
ins vel og lýkur henni á næstu 
vikum. 

   - sks

Gæsluvarðhald framlengt:

Almannahags-
munir réðu 

SPURNING DAGSINS



NOTADIR.BRIMBORG.ISSöludeildir 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
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

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

í ábyrgð!í ábyrgð!

Notaðir bílar
- Brimborg 

Ford Galaxy Ghia MPV IRS54
Skráður apríl 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 94.000 km. Litur: Ljósbrúnn
Ásett verð: 3.850.000 kr.

BÍLALEIGUBÍLAR TIL SÖLU

Ford Focus Titanium  USL85
Skráður júní 2012, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 86.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 2.860.000 kr.

Citroën Berlingo Multisp. 7 sæta ULN53
Skráður apríl 2012, 1,6HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 67.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 2.490.000 kr.

Ford Kuga Titanium S NPX65
Skráður apríl 2012, 2,0 TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 100.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 3.590.000 kr.

TILBOÐ: 4.090.000 KR.

Citroën C1 SX GPU11
Skráður apríl 2012, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 72.000 km. Litur: Ljósgrár
Ásett verð: 1.290.000 kr.

Mazda3 Advance OXN64
Skráður apríl 2013, 1,6TDi dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 2.530.000 kr.

Ford Explorer Limited TGX72
Skráður maí 2012, 3,5i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 93.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 6.880.000 kr.

Volvo XC90 Mom. AWD D5 VPY19
Skráður des. 2012, 2,4 D5 dísil, sjálfskiptur
Ekinn 85.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 8.790.000 kr. 

 TILBOÐ: 8.350.000 KR.
Citroën C4 Comfort LNZ23
Skráður maí 2013, 1,6HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 72.000 km. Litur:  Ljósgrár
Ásett verð: 2.470.000 kr. 

TILBOÐ: 2.290.000 KR.

Ford Kuga Titanium S YLD59
Skráður desember 2012, 2,0 TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 84.000 km. Litur: Hvítur
Ásett verð: 4.450.000 kr.

TILBOÐ: 3.290.000 KR.

ÓDÝRARI REKSTUR LÆGRA VERÐ
Nýlegir bílar lækka rekstrar- 
kostnaðinn með lægri eyðslu og 
minna viðhaldi og eru jafnframt 
öruggari. Skoðaðu úrval nýlegra 
bíla strax í dag.

Finndu bílinn þinn á:
notadir.brimborg.is

TILBOÐ: 1.150.000 KR.

TILBOÐ: 2.390.000 KR.

TILBOÐ: 6.530.000 KR.

TILBOÐ: 2.690.000 KR.

Kauptu nýlegan bíl á lægra verði.
Nýlegir bílaleigubílar eru af nýjustu 
gerðum (árgerðir 2012, 2013, 2014) 
en fást á lægra verði. 

Hafðu samband við ráðgjafa 
og við gerum þér frábært tilboð. 

LÉTTARI KAUP
Landsbankinn og Brimborg létta 
þér kaupin á nýlegum bíl. 

Landsbankinn býður sérkjör 
á fjármögnun við kaup á 
nýlegum bílaleigubíl frá Brimborg: 

Nýttu tækifærið!

FINNDU BÍLINNÞINN HÉR

FYLGSTU MEÐ NÝJUSTU TILBOÐUNUM

SSSSSSSSSSS
ÞIN

gunni.

r
gg NÝJUÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ

• 9,15% vextir
• Lægri lántökugjöld
• Allt að 7 ára lánstími
• Allt að 75% fjármögnun

Brimborg tekur allar tegundir 
bíla upp í. Hagstætt uppítökuverð.

 

KOMDU NÚNA

AFSLÁTTUR: 140.000 KR.

AFSLÁTTUR: 350.000 KR.

AFSLÁTTUR: 130.000 KR.

AFSLÁTTUR: 180.000 KR.

AFSLÁTTUR: 360.000 KR.

TILBOÐ: 1.790.000 KR.

AFSLÁTTUR: 300.000 KR.

Citroën C3 Seduction Airdream  BAE53
Skráður maí 2012, 1,6 HDi dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km. Litur: Dökkgrár
Ásett verð: 1.920.000 kr. 

000 KR.

AFSLÁTTUR: 400.000 KR.

AFSLÁTTUR: 150.000 KR.

AFSLÁTTUR: 200.000 KR.

AFSLÁTTUR: 140.000 KR.

AFSLÁTTUR: 170.000 KR.

AFSLÁTT 000 KR.

TILBOÐ: 3.650.000 KR.

TILBOÐ: 2.340.000 KR.

L85
skipturki t

KR. AFSLÁTTUR
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ATVINNA Stærstur hluti félags-
manna í SFR og Starfsmannafélagi 
Reykjavíkurborgar fær greiddar 
einhverjar aukagreiðslur umfram 
grunnlaun. Hjá SFR er þetta hlut-
fall 83 prósent en rétt tæplega 80 
prósent hjá Starfsmannafélagi 
Reykjavíkurborgar. 

Karlar fá frekar aukagreiðslur 
en konur. Hjá SFR er þessi munur 
93,5 prósent karla á móti 78,7 
prósentum kvenna. Hjá Starfs-
mannafélagi Reykjavíkurborg-
ar er þessi munur 89,9 prósent á 
móti 74,3 prósentum. 

Hluti af þessum aukagreiðslum 
er óunnin yfirvinna, en um það 
bil 25 prósent félagsmanna 
beggja félaga fá greiðslur fyrir 
slíkt. 

Árni Stefán Jónsson, formaður 
Starfsmannafélags ríkisins, segir 
að þessi þáttur hafi fylgt ríkis-
starfsmönnum lengi. 

Hann segir að stjórnendur 
ríkis stofnana búi til óunna yfir-
vinnu eða aðrar sporslur til þessa 
að fela laun gagnvart öðrum, eða 
til þess að fela laun gagnvart 
ráðuneytinu. „Þetta er alveg 
ótrúlegur leikur í kringum þetta 
og hann er alltaf að aukast aftur 
og aftur,“ segir hann. 

Árni Stefán segir að ríkið 
græði líka á því að halda grunn-
launum niðri vegna skuldbind-
inga gagnvart lífeyrissjóðum. 

Hann segir að ef stjórnendur 
vilji umbuna starfsmönnum fyrir 
hæfni eða annað þá sé eðlilegra 
að gera það bara með hækkun á 
launaflokkun. „En, nei, þeir fóru 
allir út í hitt,“ segir hann. Hugs-
anlega geti ástæðan verið sú að 
það sé auðveldara að taka óunna 

yfirvinnu aftur af starfsfólk-
inu en það sé erfiðara að draga 
launahækkanir til baka þegar 
fólk hefur verið hækkað í laun-
um með það sé fært upp í launa-
flokkum. „Það er alveg ótrúlegt 
hvað menn eru að byrja þenn-
an feluleik aftur,“ segir Árni. 
Garðar Hilmarsson, formaður 
Starfsmannafélags Reykjavík-
urborgar, tekur undir með Árna 
og segir að þessi aðferðafræði, 
að bæta óunninni yfirvinnu á 
laun, sé aðferð vinnuveitanda 
til að hækka launin og gera þau 

samkeppnishæfari við almennan 
markað. Hann segir að eðlilegra 
væri að þessi óunna yfirvinna 
kæmi inn í taxta.

Ragnhildur Ísaksdóttir, starfs-
mannastjóri Reykjavíkurborgar, 
segir að verið sé að skoða það 
að taka upp viðbótarlaunakerfi. 
Samhliða því yrðu fastlauna-
samningar afnumdir og mark-
visst dregið úr yfirvinnu starfs-
fólks borgarinnar. Ekki náðist í 
Gunnar Björnsson, skrifstofu-
stjóra kjara- og mannauðssýslu 
ríkisins.  jonhakon@frettabladid.is

Segir ríkið græða á 
lágum grunnlaunum
Um áttatíu prósent starfsmanna fá greiddar aukagreiðslur ofan á grunnlaun sín. 
Karlar fá frekar slíkar aukagreiðslur en konur. Formenn SFR og Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar segja eðlilegra að hafa slíkar greiðslur inni í taxta.

260 metrar á dýpt er 
Jökulsárlón á Breiða-

merkursandi og er það því dýpsta 
stöðuvatn á Íslandi. 
Öskjuvatn var lengi dýpsta vatn á 
Íslandi, 220 metrar.

LEIÐRÉTT
Laun hækkað um 
18 prósent
Í undirfyrirsögn fréttar um hækkun 
heildarlauna starfsmanna í gær sagði 
að laun starfsmanna ríkisins hefðu 
annars vegar hækkað um 20% og hins 
vegar 18%. Eins og fram kom í megin-
máli textans hafa laun félagsmanna í 
Starfsmannafélagi ríkisins hækkað um 
20% en laun félaga í Starfsmannafélagi 
Reykjavíkurborgar um 18%.

SKOTLAND, AP Ákveðið kynslóðabil 
hefur gert vart við sig í aðdraganda 
kosninganna í Skotlandi á fimmtu-
daginn. Skoðanakannanir sýna að 
meira fylgi er meðal yngra fólks en 
eldra við sjálfstæði Skotlands. 

Mestur er stuðningurinn við 
óbreytt ástand meðal þeirra sem 
komnir eru yfir sextugt. Sjálfstæð-
ishreyfingin er hins vegar öflugust 
meðal þeirra sem enn eru undir fer-
tugu. Kosningabaráttan hefur kall-
að fram sterkar tilfinningar, en enn 
er mjótt á mununum og óvíst hvort 

verður ofan á þegar talið verður upp 
úr kjörkössunum að kvöldi fimmtu-
dags. Óvenju mikill áhugi er á þess-
um kosningum meðal Skota. Alls 
hafa 97 prósent kosningabærra 
manna skráð sig til þátttöku, en það 
er hærra en menn eiga að venjast.

Talið er að kosningaþátttakan 
geti orðið meiri en 85 prósent, en í 
kosningum til skoska þingsins árið 
2011 var þátttakan ekki nema 50,4 
prósent. Í bresku þingkosningunum 
árið 2010 var þátttakan 63,8  pró-
sent. - gb

Mikill áhugir er meðal Skota á kosningunum um sjálfstæði á morgun:

Yngri kynslóðin vill sjálfstæði

KYNSLÓÐABIL  Fylgismenn og and-
stæðingar sjálfstæðis hlið við hlið á úti-
fundi í Edinborg á mánudaginn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

STJÓRNSÝSLA Bæjarstjórn Garða-
bæjar hefur samþykkt að ný 
nefnd taki til starfa á vegum bæj-
arins sem mun kallast mannrétt-
inda- og forvarnarnefnd.

Hlutverk nefndarinnar er að 
veita bæjarstjórninni ráð til þess 
að auka íbúalýðræði og efla for-
varnir og vera bæjarstjórn ráð-
gefandi í málefnum sem varða 
jafnrétti kynjanna og jafnrétti í 
víðum skilningi. Fyrsti fundur 
nefndarinnar verður á morgun, 
17. september. - nej

Auka jafnrétti í Garðabæ:

Ný nefnd til að 
efla íbúalýðræði

FELULEIKUR  Árni Stefán Jónsson, formaður Starfsmannafélags ríkisins, segir auka-
greiðslur til ríkisstarfsmanna hluta af feluleik sem færist í aukana.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

MALTA Talið er að um fimm 
hundruð flóttamenn hafi drukkn-
að við strendur Möltu þegar 
bátur sigldi á þann sem flótta-
mennirnir ferðuðust með. 

Tveir Palestínumenn sem kom-
ust lífs af halda því fram að bátn-
um hafi verið sökkt að yfirlögðu 
ráði. Mönnunum var bjargað á 
fimmtudag, daginn eftir að bátur-
inn sökk. 

Í bátnum voru meðal annars 
Sýrlendingar, Palestínumenn og 
Egyptar.  - nej

Bátur sökk við Möltu:

500 flóttamenn 
drukknuðu 

ALÞINGI Að mati Helga Hrafns 
Gunnarssonar, þingmanns 
Pírata, er það ekki formaður 
stjórnmálaflokks sem gegnir því 
hlutverki að tryggja að aðrir ráð-
herrar axli ábyrgð. 

Þetta kom fram í sérstökum 
umræðum á Alþingi, um Stjórn-
arráð Íslands en í umræðunni 
var rætt um tilflutning á verk-
efnum innanríkisráðherra til 
forsætisráðherra vegna leka-
málsins. 

Helgi Hrafn vísaði í skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis og 
sagði: „Það er forsætisráðherra 
sem ber „ábyrgð“ á ráðherrum 
í sinni ríkisstjórn, að því marki 
sem þeir rísa ekki undir henni 
sjálfir.“   - jme

Rætt um ráðherraábyrgð:

Á ábyrgð for-
sætisráðherra

HELGI HRAFN GUNNARSSON  Tók þátt 
í umræðum um Stjórnarráðið.
  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@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, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@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

SVONA ERUM VIÐ

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

VINDÁTT SNÝST   til austlægra átta á morgun en vindur verður víðast mjög hægur 
næstu daga. Bjartviðri á landinu í dag en skýjað með köflum á morgun, líklega dálítil 
væta syðra seinnipartinn. Víða einhver væta á fimmtudag en þurrt fyrir norðan.
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Basel
Berlín
Billund
Frankfurt

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

FIMMTUDAGUR

Á MORGUN

ALÞINGI Ögmundur Jónasson, 
þingmaður VG, spurði Bjarna 
Benediktsson fjármálaráðherra 
í gær út í hvernig á því stæði að 
eina rafræna undirskriftin sem 
tekin yrði gild í tengslum við 
skuldaniðurfellingu ríkisstjórn-
arinnar væri á vegum fyrirtæk-
isins Auðkennis. Það væri verið 
að þvinga fólk í viðskipti við 
fyrirtækið. Bjarni sagði að í raf-
rænum samskiptum væru mishá 
öryggisstig og sagði hann Auð-
kenni uppfylla þau skilyrði sem 
stjórnvöld settu. „Þetta breytir 
því ekki að til stendur að bjóða 
öllum þessa lausn gjaldfrjálst og 
líka aðra valkosti ef ástæða þykir 
til,“ sagði Bjarni. - jm

Rætt um Auðkenni á þingi:

Fólk þvingað
í viðskipti 

BRETLAND Breskur læknir hefur 
viðurkennt að hafa brotið kyn-
ferðislega gegn krabbameins-
sjúkum drengjum sem voru í 
meðferð hjá honum.

Læknirinn, Myles Bradbury, 
blóðsjúkdómalæknir við Adden-
brooke-sjúkrahúsið í Cambridge, 
kom fyrir dóm og sagðist hafa 
brotið 25 sinnum af sér. Brotin 
snúa að átján drengjum. Á Brad-
bury að hafa tekið yfir sextán 
þúsund nektarmyndir af þeim. 

Bradbury var vísað úr starfi í 
nóvember í fyrra. - aí

Breskur læknir fyrir dóm:

Braut gegn sjúk-
lingum sínum
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Átu lærin á lifandi lömbum
Fimm lömb á bænum Ósabakka á Skeiðum voru étin lifandi af tveimur aðkomuhundum í síðustu viku. Tvö 
lambanna voru enn lifandi þegar að var komið þótt étin væru inn að beini. Hundunum hefur nú verið lógað.

Sjónmælingar 
í Optical Studio

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind  
sími 5288500

Optical Studio í Keflavík  
sími 4213811

Optical Studio í Leifsstöð  
sími 4250500

UTANRÍKISMÁL Ríki Evrópusam-
bandsins auk Bandaríkjanna, Ástr-
alíu, Brasilíu, Ísraels, Mexíkós og 
Nýja-Sjálands mótmæla hvalveið-
um Íslendinga harðlega. Ríkin hafa 
komið formlegum mótmælum á fram-
færi við ríkisstjórnina. Ríkin lýsa yfir 
þungum áhyggjum vegna ákvörðunar 
stjórnvalda um að halda hvalveiðum 
áfram. Milliríkjaviðskipti Íslendinga 
með hrefnu og langreyði eru harðlega 
gagnrýnd, þar sem báðar tegundirnar 
eru á alþjóðlegum lista yfir villt dýr í 
útrýmingarhættu. Skorað er á stjórn-

völd að endurskoða ákvörðun um að 
leyfa veiðar á allt að 770 langreyðum 
á næstu fimm árum. 

Lýst er yfir sérstökum áhyggjum 
vegna veiða Íslendinga á 125 lang-
reyðum árið 2009, 148 langreyðum 
árið 2010 og 134 árið 2013. Ríkin telja 
þetta verulega aukningu miðað við 
þær sjö langreyðar sem voru veidd-
ar á árunum 1989 til 2009. 

Ríkin krefjast þess að íslensk 
stjórnvöld fylgi ráðleggingum 
Alþjóðahvalveiðiráðsins og hætti 
veiðum og verslun með hval. - jme

Ríki Evrópusambandsins, Bandaríkjamenn og fleiri mótmæla hvalveiðum:

Krefjast þess að veiðum verði hætt

ALÞINGI Sjö þingmenn Framsóknar-
flokksins hafa lagt fram, í annað 
sinn, þingsályktunartillögu þess 
efnis að Alþingi álykti að fela ríkis-
stjórn að kanna hagkvæmni þess 
að reisa áburðarverksmiðju. 

Í tillögunni er tekið fram að 
áburðarverð muni haldast hátt 
næstu árin vegna aukinna áburð-
arkaupa Indverja og Kínverja. 

Flutningsmenn telja áburðar-
verksmiðju einnig mikilvæga 
„til að laða brottflutta Íslendinga 
aftur heim og til að vekja ungum 
Íslendingum von í brjósti um að 
stjórnvöld ætli sér að skapa þeim 
tækifæri og atvinnuöryggi í fram-
tíðinni“, eins og segir í tillögunni.

 - sa

Áburðarverksmiðja fyrir þing:

Kanna fram-
leiðslu áburðar

ÓHUGNAÐUR Á ÓSABAKKA  Jökull Helgason og Hildur Sigurðardóttir með lömbin 
sem tveir hundar drápu fyrir þeim á miðvikudag í síðustu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÖGREGLA Reglur um skipan 
hæfnisnefndar lögreglunnar eru 
nú til umsagnar hjá innanríkis-
ráðuneytinu og er umsagnar-
frestur til 22. september næst-
komandi.

Tilgangur reglnanna er að 
stuðla að því að val á lögreglu-
mönnum ráðist af hæfni umsækj-
enda og grundvallist á ráðn-
ingarferli þar sem jafnræði og 
gagnsæi eru höfð að leiðarljósi. 

Hæfnisnefnd skal vera sjálf-
stæð í störfum sínum. - jme

Um hæfnisnefnd lögreglunnar:

Nýjar reglur um 
hæfnisnefnd

STJÓRNSÝSLA Félagið Costa Invest 
ehf. hefur orðið fyrir fjárhags-
legum skaða vegna manneklu hjá 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auð-
lindamála. Ekki hefur verið hægt 
að úrskurða í kæru sem varðar 
deiliskipulag á svæði þar sem 
félagið á tvær fasteignir. Óvissa 
um niðurstöðu kærunnar gerir það 
að verkum að ekki er hægt að selja 
fasteignir félagsins. 

Félaginu var tjáð að úrskurðar 
væri von þremur mánuðum eftir 
að kæran barst í febrúar síðast-
liðnum en nú hefur komið í ljós að 
ekki verður úrskurðað í málinu 
fyrr en á næsta ári.  - nej 

Mannekla veldur fjártjóni:

Bíða í nær ár 
eftir niðurstöðu

Í HAFNARFIRÐI  Fasteignir Costa Invest 
sem um ræðir eru í Hafnarfjarðarbæ. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

er búið að tendra þá og ekki hægt 
að treysta þeim eftir þetta,“ segir 
Guðmundur Bjarnason dýra-
læknir.

Húsbóndinn á Ósabakka, Jökull 
Helgason, var við smalamennsku 
inni á afréttum þegar hundana bar 
að garði en sá ummerkin er hann 
kom til byggða.

„Maður hefur upplifað ýmislegt 
en þetta er alger óhugnaður og 
svo viðbjóðslegt að lömbin væru 

lifandi hálfétin,“ segir Jökull sem 
er ríflega fimmtugur og hefur átt 
kindur frá því að hann man eftir 
sér. Hann kveður enn óljóst hversu 
tjónið sé mikið. „Það eru fjögur 

lömb til viðbótar örkumla og það 
er verið að reyna að bjarga þeim 
með pensilíni.“

Lögreglan hefur málið til rann-
sóknar. gar@frettabladid.is

  Þetta er svo
hryllilegt að fólk trúir 
því ekki nema sjá það.

Hildur Sigurðardóttir,
bóndi á Ósabakka

LÖGREGLUMÁL „Þetta var í svæsn-
ari kantinum,“ segir Guðmundur 
Bjarnason dýralæknir um aðkom-
una að fimm lömbum sem tveir 
hundar drápu á bænum Ósabakka á 
Skeiðum í síðustu viku.

Hildur Sigurðardóttir, bóndi á 
Ósabakka, segir að á miðvikudags-
morguninn hafi hún fengið ábend-
ingu um að ekki væri allt með felldu 
hjá kindahópi í hólfi skammt frá 
bænum. Tveir hundar, annar hrein-
ræktaður labrador en hinn labrador-
blendingur, voru hjá fénu. „Þetta 
er það ljótasta sem þeir sem að 
komu hafa nokkurn tíma séð. Þeir 
átu undan þeim lærin lifandi. Þeir 
voru með eitt lamb sem þeir voru 
að djöflast í þegar ég kom,“ segir 
Hildur sem tókst að handsama yngri 
hundinn en sá eldri forðaði sér. Á 
vígvellinum voru þrjú dauð lömb.

„Það var búið að éta alveg undan 
þeim lærin svo skein bara bókstaf-
lega í bein. Tvö önnur voru á lífi og 
þau voru hræðilega útleikin, þeir 
átu þau lifandi. Annað lambið sem 
var lifandi voru þeir búnir að éta frá 
hálsi og niður á bóg svo skein í bein-
in. Þetta er svo hryllilegt að fólk 
trúir því ekki nema sjá það,“ segir 
Hildur. Hundarnir höfðu étið annað 
lærið undan hinu særða lambinu inn 
að beini. Lömbin tvö voru aflífuð.

Þess utan var eitt lamb drukkn-
að í skurði. „Féð tryllist náttúrlega 
af hræðslu en hafði ekki mikil und-
anfæri. Það voru þrjár kindur sem 
voru fastar í vírnum og við björg-
uðum,“ segir Hildur sem kveður 
upplifunina hafa verið óraunveru-
lega. „Maður fer í þannig ástand 
að maður gerir það sem þarf að 
gera. Svo kemur áfallið eftir á.“

Hundarnir voru hvor frá sínu 
heimilinu á tvíbýli í nágrenninu. 
Hundurinn sem handsamaður var 
á staðnum var fljótlega aflífað-
ur og svæfa átti hinn hundinn í 
gær. „Þetta eru dýrbítar og það 

ÉTIN LIFANDI  Þetta lamb var lifandi 
þegar að var komið þrátt fyrir að hund-
arnir hafi éti það inn að beini frá hálsi 
niður í bóg.

MÓTMÆLA  Evrópusambandið, Banda-
ríkjamenn, Ástralir, Brasilíumenn og 
fleiri vilja að íslendingar hætti hval-
veiðum.  MYND/AFP

1. Hverrar þjóðar er Fredrik Rein-
feldt?
2. Hvaða eyju á að friðlýsa í námunda 
við Reykjavík?
3. Hver hætti sem formaður stjórnar-
skrárnefndar?

SVÖR

1. Sænskur 2. Akurey 3. Sigurður Líndal

VEISTU SVARIÐ?



Nýr Toyota Yaris
 275.000 kr.*

* Útborgun: 275.000 kr. I Lánshlutfall: 90% I Lánsfjárhæð: 2.475.000 kr. I Breytilegir vextir: 9,15% I Annar kostnaður 
á lánstímanum: 97.865 kr. (Þinglýsing, lántökugjald og greiðslugjald) I Árleg hlutfallstala kostnaðar: 10,79% I 
Mánaðargreiðslur: 42.139 kr. í 84 mánuði. I
Lánshlutfall ræðst af lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%.
Bíllinn á myndinni kann að vera búinn búnaði sem ekki á við uppgefið verð.

Lykillán gerir þér kleift að eignast nýjan bíl á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af 
verði bílsins og við lánum þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá viðurkenndu 
bílaumboði og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Skylt er að húftryggja bifreiðina á lánstímanum.

Kynntu þér kosti Lykillána og fáðu allar nánari upplýsingar á lykill.is

Lægstu vextir 8,75%
ræðst af lánshlutfalli

Lykill er hluti af Lýsingu hf.  I  Ármúla 1  I  108 Reykjavík  I  lykill.is  I  lykill@lysing.is
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Frá grunni að viðurkenndum bókara

Það hefur vakið athygli hversu margir nemendur 
okkar hafa fengið vinnu eftir að hafa lokið 
bókhaldsnámi. 

Viðurkennt bókaranám er bæði skemmtileg og 
krefjandi námsbraut sem býr nemendur undir 
próf sem leiðir til vottunar frá efnahags- og 
viðskiptaráðuneytinu sem Viðurkenndur bókari.

Helstu námsgreinar

Verslunarreikningur - 24 stundir
Excel-töflureiknir - 30 stundir
Bókhald - 36 stundir
Tölvubókhald í Navision - 54 stundir
Excel við áætlanagerð - 30 stundir
Launakerfi - 24 stundir
Lánardrottnar og viðskiptamenn - 12 stundir
Fyrningar - 12 stundir
Virðisaukaskattur - 6 stundir
Lán - 18 stundir
Gerð og greining ársreikninga - 24 stundir
Lokaverkefni - 36 stundir 
Skattaskil - 18 stundir
Reiknishald,  viðbætur - 36 stundir
Upplýsingatækni, viðbætur - 6 stundir
Upprifjun fyrir próf - 24 stundir

Lengd námskeiðs:

2 annir - 390 kennslustundir - kennt tvisvar í viku

Verð: 

384.000 kr. - kægt er að dreifa greiðslum

Næstu námskeið:

Morgunnámskeið byrjar 1. og 2. okt. 
Kvöldnámskeið eru fullbókuð.

VIÐURKENNT
BÓKARANÁM

VIÐSKIPTI Meðmælavísitala íslenskra 
fyrirtækja mælist almennt lág en 
það þýðir að minnihluti viðskipta-
vina fyrirtækja á Íslandi er tilbúinn 
til að mæla með þjónustu fyrirtækj-
anna. Þetta kemur fram í könnun 
MMR en niðurstöður hennar voru 
birtar í gær.

MMR kannaði meðmælavísitölu 
73 íslenskra fyrirtækja í nítján 
atvinnugreinum. Af þessum nítján 
greinum mældist meðmælavísi-
talan neikvæð í átján. Meðal með-
mælavísitala atvinnugreinanna var 
á bilinu -61 prósent til 0 prósent. Af 
fyrirtækjunum mældist meðmæla-
vísitalan neikvæð í 63 fyrirtækjum 
eða í 86 prósentum þeirra. 

„Lágt hlutfall meðmælenda er 

áhyggjuefni fyrir íslensk fyrirtæki 
enda benda rannsóknir eindregið 
til þess að jákvæð (og/eða neikvæð) 
umfjöllun viðskiptavina sé sá þátt-
ur sem hafi hvað mest áhrif á öflun 
nýrra viðskiptavina,“ segir í niður-
stöðum könnunarinnar. Þar er vísað 
í eldri kannanir MMR þar sem fram 
kom að 80 prósent viðskiptavina 
treystu  helst á meðmæli fólks sem 
þeir þekkja þegar þeir leita upplýs-
inga um vörur eða þjónustu.

Þegar miðað er við Bretland, 
Frakkland og Þýskaland kemur í 
ljós að meðmælavísitala er almennt 
lág í öllum löndunum en í þremur 
af fjórum atvinnugreinum var hún 
lægri á Íslandi en í hinum þremur. 
 - nej 

Niðurstöður meðmælavísitölukönnunar MMR áhyggjuefni fyrir fyrirtæki:

Fáir mæla með þjónustu á Íslandi

NÁTTÚRA Þrátt fyrir að eldgosið í 
Holuhrauni sé í rénun er ekkert 
sem bendir til þess að það eigi 
að öðru leyti við um jarðhrær-
ingar í og við Vatnajökul. Þvert á 
móti má búast við að sprungan í 
Holuhrauni opnist fljótlega aftur, 
eða að eldvirkni hefjist á öðrum 
stað. Sigið í Bárðarbungu gæti án 
fyrir vara orðið margfalt meira en 
það er í dag.

Ari Trausti Guðmundsson, jarð-
eðlisfræðingur og rithöfundur, 
segir það miklu líklegra en hitt, að 
umbrotin muni halda áfram í ein-

hvern tíma eftir 
að Holuhrauns-
gosið lognast 
út af, sem virð-
ist aðeins daga-
spursmál. 

„Hvar gýs þá, 
næst ganginum, 
er ekki hægt 
að segja til um. 
Haldi óróleik-

inn í Bárðarbungu áfram og til 
dæmis sig í öskjunni getur þar 
komið upp gos en engin leið er 
til að segja hvar, eða hvenær eða 
hversu stórt,“ segir Ari Trausti 
sem útskýrir að „þegar litið er til 
gangsins, stærðar hans og kviku-
magns, til þess hve hraustlegt 
hraunrennslið hefur verið í Holu-
hrauni og loks til látanna í Bárð-
arbungu, er líklegra en ekki að 
umbrotahrinunni ljúki ekki þegar 
það slokknar á þeim gígum sem 
nú eru virkir.“

Undir þetta sjónarmið tekur 
Ágúst Guðmundsson, prófessor 
við jarðvísindadeild Lundúnahá-
skóla. „Það eru ýmsir möguleikar 
í stöðunni varðandi framhaldið. 
Ef sigið tengist beint grunnstæða 
kvikuhólfinu undir Bárðarbungu, 
þá getur það varla haldið áfram 

miklu lengur án þess að raun-
verulegt öskjusig verði. Með því 
á ég við snögga færslu um nokk-
ur hundruð metra á hringsprungu 
Bárðarbungu. Slíkar færslur er 
það sem við eigum venjulega við 
með öskjusigi, sem mætti ef til vill 
betur kalla öskjuhrun sem er svo 
sannarlega enn inni í myndinni,“ 
segir Ágúst og bætir við að slíkt 
öskjuhrun, þótt það yrði nokkur 
hundruð metrar, myndi ekki endi-
lega leiða af sér stórt gos.

Ágúst segir að hrun öskjunn-
ar gæti ýtt kviku frá hólfinu út 

í bergganginn og aukið þrýsting 
í honum. Slíkt gæti leitt til meiri 
krafts í gosinu norðan við Dyngju-
jökul, en gæti allt eins leitt til 
þess að nýjar gossprungur myndu 
opnast. 

„Allar breytingar í stærð og 
kvikuþrýstingi inni í megin-
ganginum breyta spennusvið-
inu á stóru svæði kringum hann, 
einkum að því er varðar spennu-
söfnun eða mögnun við eldfjöll í 
grenndinni með ófyrirsjáanlegum 
atburðum,“ segir Ágúst.

 svavar@frettabladid.is

Öskjuhrun í Bárðar-
bungu er möguleiki
Mikið sig í öskju Bárðarbungu, sem líkt er við hrun, er einn möguleiki framhalds 
jarðhræringa í og við Vatnajökul. Þó eldgosið í Holuhrauni sé í rénun er það ekki 
til vitnis um minni virkni á svæðinu. Annars eldgoss er að vænta lokist sprungan. 

NEIKVÆÐIR NEYTENDUR   Neytendur 
þjónustu íslenskra fyrirtækja eru 
almennt ekki tilbúnir að mæla með 
þjónustunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HOLUHRAUN  Brennisteinsmengun frá gosinu gerir fólki lífið leitt á Norður- og 
Austurlandi. Mengunin er margföld við það sem áður þekktist.  FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL

ARI TRAUSTI 
GUÐMUNDSSON

  Ef sigið tengist beint grunnstæða kviku-
hólfinu undir Bárðarbungu, þá getur það varla 

haldið áfram miklu lengur án þess að raunveru-
legt öskjusig verði. Með því á ég við snögga 
færslu um nokkur hundruð metra á hring-

sprungu Bárðarbungu. 
Ágúst Guðmundsson, prófessor við jarðvísindadeild Lundúnaháskóla

HVALVEIÐAR Gísli A. Víkingsson, 
hvalasérfræðingur hjá Hafrann-
sóknastofnun, segir að ekki hafi 
komið til tals að breyta hrefnukvót-
anum á Íslandi. 

Aðeins 22 hrefnur höfðu veiðst 
um síðustu mánaðamót en 36 á sama 
tíma í fyrra. Kvótinn er 229 hrefn-
ur en til að anna eftirspurn þarf að 
landa 40 til 50 dýrum. Veiðar mega 
standa yfir í sex mánuði og lýkur 
þeim í lok október.

„Þótt hrefnuveiðar hafi gengið 
illa undanfarin ár bendir það ekki 
til að stofninn hafi minnkað að 

sama skapi,“ segir Gísli, aðspurð-
ur. „Mun líklegra er að orðið hafi 
tilfærsla eða breyting á útbreiðslu 
innan stofnsvæðisins vegna mikilla 
breytinga á útbreiðslu og/eða stofn-
stærð mikilvægra fæðutegunda, s.s. 
sandsílis og loðnu.“

Hann bætir við að hafa beri í 
huga að hrefnuveiðarnar og reyndar 
hvalaskoðunin sömuleiðis fari fram 
á mjög litlum hluta stofnsvæðisins, 
aðallega Faxaflóa. Stofnsvæðið nær 
yfir hafsvæðið frá austurströnd 
Grænlands, um Ísland og austur 
fyrir Jan Mayen.   - fb

Stofninn ekki minnkað þrátt fyrir að hrefnuveiðar hafi gengið illa:

Hrefnukvótanum ekki breytt

HREFNA   Hrefnuveiðar mega standa 
yfir í sex mánuði og lýkur þeim í lok 
október.  MYND/HREFNA.IS
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  Það geta 
verið miklir 
hagsmunir í 

húfi í við-
skiptum með 

dýraafurðir ef 
landið er ekki 

með þennan gæðastimpil. 
Sigurborg Daðadóttir,

yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun

Framúrskarandi 
eignastýring

MP banki hefur verið valinn fremstur í flokki í eignastýringar þjónustu á Íslandi 
af alþjóðlega fjármálatímaritinu World Finance. Hafðu samband við sérfræðinga 
okkar og kynntu þér kosti eignastýringar MP banka.

www.mp.is
Ármúli 13a / 540 3200

LANDBÚNAÐUR Heilasýni úr íslensk-
um nautgripum hafa skilað sér illa 
til rannsókna og svo gæti farið að 
Ísland missi stöðu sína sem kúa-
riðulaust land ef ekki verður gerð 
bragarbót á því.

Sigurborg Daðadóttir, yfirdýra-
læknir hjá Matvælastofnun, segir 
það vera alvarlegt mál ef Ísland 
missir viðurkenningu Alþjóðlegu 
dýraheilbrigðismálastofnunarinnar 
sem kúariðulaust land. Til að geta 
viðhaldið stöðu sinni verður Ísland 
árlega að sýna fram á tilskilinn 

fjölda sýna til skimunar. „Viðskipta-
legir hagsmunir landsins eru í húfi 
því Alþjóðlega dýraheilbrigðis-
málastofnunin er þessi gæðastimp-
ill fyrir löndin. Öll viðskiptalönd 
leita á heimasíðu stofnunarinnar 
eftir heilbrigðisstöðu hvers lands,“ 
segir Sigurborg, aðspurð. „Það geta 
verið miklir hagsmunir í húfi í við-
skiptum með dýraafurðir ef landið 
er ekki með þennan gæðastimpil.“ 

Kúariða er banvænn sjúkdómur 
sem leggst á heila nautgripa. Að 
sögn Sigurborgar hvatti Matvæla-

stofnun bændur til að láta vita af 
grunsamlegum tilvikum heima á 
bæjum. 

„Við höfðum samband við forystu 
Landssambands kúabænda í vor og 
þeir tóku vel í þetta og hvöttu bænd-
ur til að láta okkur vita af grun-
samlegum kúm, kúm sem er slátr-
að heima í neyðar slátrun eða þeim 
sem sýna klínísk einkenni en það 
hefur ekki skilað sér. Núna erum 
við að hvetja virkilega til þess að 
bændur láti okkur vita,“ segir hún.

  - fb 

Ísland gæti misst stöðu sína sem kúariðulaust land ef bændur skila ekki inn heilasýnum til rannsókna: 

Miklir viðskiptahagsmunir eru í húfi

ALÞINGI Hanna Birna Kristjáns-
dóttir innanríkisráðherra sagði 
frá því í sérstakri umræðu um 
fjarskiptamál á landsbyggðun-
um, að hringtengja ætti Vestfirði 
á næstu árum til þess að öryggi 
fjarskipta landshlutans væri 
tryggt. Hún vill fá fleiri fyrir-
tæki en hið opinbera til að fjár-
magna verkið. 

Lilja Rafney Magnúsdótt-
ir, þingmaður Vinstri grænna, 
var frummælandi umræðunnar 
á þingi. Sagði hún að þann 26. 
ágúst síðastliðinn, þegar gagna-
flutningar og símasamband fór 
út á Vestfjörðum, hefði skap-
ast mjög hættulegt og ótryggt 
ástand. Ekki var hægt að hafa 
samband við viðbragðsaðila og 
sýndi þetta atvik fram á mikinn 
veikleika í flutningskerfinu á 
Vestfjörðum.

„Ekkert varasamband var 
um svæðið og það vakti athygli 
hversu langan tíma lagfæringin 
tók,“ sagði Lilja Rafney. 

Hún spurði að lokum innanrík-
isráðherra hvernig hann hygðist 
bregðast við. „Hvernig hyggst 
hæstvirtur ráðherra bregðast 
við alvarlegu ástandi sem varð 
á Vestfjörðum í ágúst síðastliðn-
um og hver er ábyrgð viðkomandi 
fyrirtækja?“

Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
ráðherra samgöngumála, telur 
öryggi í fjarskiptum á Vestfjörð-
um ekki vera nægilega sterkt.  
Hún hefur þess vegna lagt til að 
lagning ljósleiðara frá Súðavík til 
Brúar í Hrútafirði verði styrkt 
en með því næst hringtenging 

um Vestfirði sem eykur öryggi 
í fjarskiptum á Vestfjörðum. 
Hins vegar vildi ráðherra ekki 
svara því til hvenær hringteng-
ing kæmist á og taldi óábyrgt af 
sér að nefna tímasetningar í þeim 
efnum. Til stæði að nota um 100 
milljónir af fjármagni fjarskipta-
sjóðs til verksins. 

Þær eitt hundrað milljónir sem 
fjarskiptasjóður leggur í verkið 
eru um þriðjungur af heildar-
fjármögnuninni. Ráðherra vill 
að fleiri leggi fé í verkið en ríkið 
þar sem þeir hagnast af verkinu.

Í stefnumótandi byggðaáætlun 
fyrir árin 2014-2017 er ítarlega 
gerð grein fyrir stefnu stjórn-
valda í uppbyggingu fjarskipta á 
landsbyggðunum. Eitt af leiðar-
ljósum fjarskiptaáætlunarinnar 
er áhersla á atvinnuuppbyggingu, 
bætt lífsgæði og jákvæða byggða-
þróun. sveinn@frettabladid.is

Hringtengja 
á Vestfirði
Innanríkisráðherra boðaði á Alþingi í gær að hring-
tengingu ljósleiðara á Vestfjörðum yrði lokið á næsta 
ári. Samstaða um málið meðal allra flokka á Alþingi.

LILJA RAFNEY MAGNÚSDÓTTIR  Spurði ráðherra hvað liði hringtengingu ljósleið-
ara á Vestfjörðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FLEIRI EN HIÐ OPINBERA  Hanna Birna 
Kristjánsdóttir,  innanríkisráðherra, vill 
að fleiri en hið opinbera komi að fjár-
mögnun hringtengingar á Vestfjörðum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

REYKJANESBÆR Árshlutareikningur 
Reykjanesbæjar fyrir fyrstu sex 
mánuði ársins sýnir að rekstrar-
niðurstaða A-hluta bæjarsjóðs 
er neikvæð um 648 milljónir 
króna samkvæmt tilkynningu frá 
bænum. Áætlanir höfðu gert ráð 
fyrir því að staðan yrði neikvæð 
um 494 milljónir og því er afkom-
an mun lakari en búist var við.

Til A-hluta reksturs Reykjanes-
bæjar telst starfsemi sem er fjár-
mögnuð að hluta eða að öllu leyti af 
skatttekjum.  - nej

Tilkynning frá Reykjanesbæ:

Rekstur A-hluta 
í miklum mínus

Save the Children á Íslandi
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LANDBÚNAÐUR Ásgeir Eiríksson, 
bæjarstjóri í Vogum, segir að til 
standi að láta yfirfara hólf fyrir 
kindur til að tryggja að öryggis-
mál séu í lagi á Reykjanesbraut-
inni. 

„Þetta er að öllum líkindum á 
höndum sveitarfélagsins að ann-
ast þetta viðhald. Við erum ekk-
ert að hlaupast undan neinu varð-
andi ábyrgð á því,“ segir Ásgeir, 
aðspurður.

Í Fréttablaðinu fyrir helgi 
kvörtuðu feðgar á Vatnsleysu-

strönd yfir því 
að kindur slyppu 
ítrekað úr hólf-
inu, sem ekki 
hefði verið hald-
ið við í mörg ár. 
Þeir töldu Vega-
gerðina bera 
ábyrgð á viðhald-
inu en svo virð-
ist sem yfirvöld 

í Vogum eigi að sjá um viðhaldið. 
„Ég veit af þessum girðingum. 

Við höfðum fengið ábendingar 

um að sauðfé væri að valsa með-
fram Reykjanesbrautinni, sem er 
alvarlegt mál. Við munum á næst-
unni gera viðeigandi ráðstafanir 
til að þessi mál verði í lagi,“ segir 
Ásgeir. 

„Það eru alls konar flækjuatriði 
í þessu sem gerir það að verkum 
að ég vil skoða þetta mál heild-
stætt og eiga samtal við fjárbænd-
ur um hvað sé eðlilegt og hverjar 
skyldur aðila séu í þessu sam-
bandi,“ segir Ásgeir. 

 - fb 

Bæjarstjórinn í Vogum segir alvarlegt mál að kindur valsi óhindrað meðfram Reykjanesbrautinni :  

Lofar að taka á lausagöngu við þjóðveginn

NÍGERÍA Samkvæmt nýrri skýrslu 
Amnesty International sem ber 
heitið Welcome to hell fire: Tort-
ure and other ill-treatment in 
Nigeria, pynda lögregla og her í 
Nígeríu kerfisbundið konur, menn 
og börn allt niður í 12 ára gömul. 

Margvíslegum aðferðum er 
beitt, svo sem barsmíðum, nauðg-
unum og skotárásum. Í skýrsl-
unni kemur fram að fjöldi fólks 
er oft settur í varðhald í fram-
haldi af yfirgripsmiklu áhlaupi 
lögreglu og það pyndað í refsi-
skyni, til að fá fram játningu 
eða til að hafa af því peninga. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá Íslandsdeild Amnesty Inter-
national.  - fb

Ný skýrsla frá Amnesty:

12 ára börn 
eru pynduð 

STJÓRNMÁL Jón Baldvin Hanni-
balsson, fyrrverandi utanríkis-
ráðherra, flytur á fimmtudag 
fyrirlestur sem hann nefnir 
„Endurreist sjálfstæði Eystra-
saltsríkjanna – upphafið að enda-
lokum Sovétríkjanna.“

Í fyrirlestrinum mun Jón Bald-
vin ræða hver hlutur Íslands var 
í „þessu endatafli kalda stríðs-
ins“, eins og segir í tilkynningu 
frá stjórn Bókmenntafélags jafn-
aðarmanna sem stendur fyrir 
fyrirlestrinum sem fram á að 
fara í fundarsal Þjóðminjasafns-
ins. - gar

Endalok Sovétríkjanna:

Fyrirlestur um 
hlut Íslands

JÓN BALDVIN HANNIBALSSON  Fjallar 
um endurreisn Eystrasaltsríkjanna.

DÓMSMÁL Fimmtugur karlmaður 
er ákærður fyrir að hafa ráðist á 
sambýlismann sinn með hnífi á 
heimili þeirra í Reykjavík í ágúst 
í fyrra.

Samkvæmt ákæru stakk mað-
urinn sambýlismann sinn í bakið 
með þeim afleiðingum að hann 
hlaut þriggja sentimetra langan 
skurð neðarlega á baki, hrufl á 
baki og vinstri olnboga auk þess 
sem hann á að hafa slegið hann í 
höfuðið með skefti hnífsins þann-
ig að hann fékk kúlur á höfuðið.

Þess er krafist að maðurinn 
verði dæmdur til að greiða fyrr-
verandi sambýlismanni sínum 
eina og hálfa milljón króna í 
miskabætur.        - hó

Ákærður fyrir líkamsárás:

Stakk sambýlis-
mann í bakið

DÓMSMÁL Lögreglan á Suður-
nesjum óskar eftir upplýsingum 
vegna skemmdarverka sem unnin 
voru nýverið á fjórum vinnuvélum 
í eigu Íslenskra aðalverktaka.

Gröfurnar stóðu við Fuglavík 
nærri Sandgerði en rúður voru 
brotnar og útvörpum stolið úr 
tveimur þeirra. Þá var rúða brot-
in í einni til viðbótar og úr hinni 
fjórðu var útvarpi stolið. Talið er 
að skemmdarverkin hafi átt sér 
stað aðfaranótt föstudags síðast-
liðins. - hó

Lögreglan leitar að þjófum:

Brutust inn í 
gröfur og stálu

SLEPPA ÚR HÓLFI  Landeigandinn Virg-
ill Scheving Einarsson segir að kindur 
sleppi ítrekað úr hólfinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁSGEIR 
EIRÍKSSON

FRÉTTABLAÐ
IÐ
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SVÍÞJÓÐ  Svíþjóðardemókratarnir 
þykja að margra mati ekki í 
húsum hæfir í sænskri póli-
tík. Allir hinir stjórnmálaflokk-
ar landsins, jafnt til hægri sem 
vinstri, hafa sameinast um að 
hafna öllu samstarfi við þá.

Samt sem áður unnu þeir mik-
inn kosningasigur á sunnudaginn, 
eina sigurinn sem svo má kalla í 
þessum kosningum. Nærri 800 
þúsund kjósendur greiddu þeim 
atkvæði sitt, eða þrettán prósent 
þeirra sem mættu á kjörstað.

Þetta tryggði þeim 49 þingmenn 
á 349 manna þjóðþingi Svíþjóðar, 
og er flokkurinn þar með orðinn 
sá þriðji stærsti í landinu – næst á 
eftir Sósíaldemókrötum, sem eru 
með 113 þingmenn, og Hófsama 
flokknum, sem áður hét Hægri-
flokkurinn og fékk 84 þingmenn.

Sjálfir taka Svíþjóðardemókrat-
ar þetta sem skýrt merki um að nú 
verði ekki lengur hægt að útskúfa 
þeim. „Það væri ólýðræðislegt,“ 
sagði Richard Jomshof, einn þing-
manna flokksins, að loknum kosn-
ingunum á sunnudagskvöld: „Ef 
sænska þjóðin gefur stjórnmála-
flokki 13 prósent þá er ekki hægt 
að hunsa slíkan flokk.“

Eitt stærsta baráttumál flokks-
ins hefur jafnan gengið út á það 
að stöðva þurfi straum innflytj-
enda til landsins. Þeir aðlagist 
samfélaginu illa og skárra væri 
að nota peninga úr ríkissjóði til 
að aðstoða fólk í öðrum löndum, 
svo það þurfi ekki að koma til Sví-
þjóðar. Aðallega eigi þó að nota 
peninginn til að hjálpa öldruð-
um heima fyrir og styrkja lög-
reglu og dómsvald til að draga úr 
glæpum.

Flokkur Svíþjóðardemókrata 
var stofnaður árið 1988, hafði 
frá upphafi margvísleg tengsl 
við nýnasista en komst aldrei til 
neinna áhrifa. Á seinni árum hafa 

leiðtogar flokksins lagt sig fram 
um að skapa flokknum jákvæða 
ímynd og gera hann kjósenda-
vænni. Öfgafyllstu meðlimir 
flokksins hafa verið reknir úr 
honum, bann hefur verið lagt við 
því að menn gangi í búningum 
sem minna á þá sem þýskir nas-
istar notuðu og merki flokksins 
hefur verið breytt, þannig að það 
virki ekki jafn ógnvekjandi.

Nú er áherslan sú, að flokk-
urinn sé óhræddur við að segja 
sannleikann, þótt óþægilegur 
kunni að vera. Til þess er ýmsum 
brögðum beitt.

„Rasismi er viðbjóðslegur,“ 
segir til dæmis í einu kosninga-
myndbanda flokksins frá því 
fyrir helgina. Þar talar ungur 
þeldökkur maður, sem síðan 
bætir við: „Að verja landið okkar, 

menninguna okkar og sögu okkar 
er ekki rasismi.“ Svo birtist hjá 
honum ung kona, ljós á hörund en 
asísk að uppruna, og segir: „Vilj-
inn til að stöðva heiðursmorð, 
betl og mansal er heldur ekki 
rasismi.“ 

Þau tala bæði óaðfinnanlega 
sænsku, eru hvítklædd og alvar-
leg á svip. Leiðtogi flokksins, 
Jimmie Åkesson, kemur svo til 
þeirra, harla föðurlegur og segir: 
„Látið ekki eftirlitslögregluna og 
hrædda valdhafa þagga niður í 
umræðunni.“

Þessi málflutningur, og áhersl-
an á erfitt líf innfæddra, skilaði 
því að kjósendum flokksins fjölg-
aði um helming frá síðustu kosn-
ingum og þingsætum fjölgaði úr 
20 í 49. 

 gudsteinn@frettabladid.is

Útlendingahræðslan virkar
Leiðtogar Svíþjóðardemókrata hafa á seinni árum reynt að skapa flokknum jákvæða ímynd. Öfgafyllstu með-
limir hans hafa verið reknir og flokksmönnum bannað að ganga í búningum sem minna á þýska nasista.

Málflutningur Svíþjóðardemókrata 
hefur verið sagður öfgakenndur, en 
sjálfir segjast þeir aðeins vera að 
benda á óþægilegar staðreyndir. 

Með öfgastefnu í stjórnmálum 
er oft átt við málflutning yst 
á hægri- eða vinstrijaðri hins 
pólitíska litrófs. Samkvæmt þeirri 
skilgreiningu er erfitt að greina á 
milli öfgastefnu og meinlausrar 
sérvisku af ýmsu tagi.

Öfgastefna hefur hins vegar 
einnig verið skilgreind þannig, að 
í henni felist afneitun á algildi 
mannréttinda og þeirrar grund-
vallarreglu að allir séu jafnir 
fyrir lögunum. Samkvæmt þeirri 
skilgreiningu eru öfgaflokkar 
ógn við tilveru ákveðinna hópa í 
samfélaginu.

➜ Öfgastefna eða ekki?

JIMMIE ÅKESSON  Leiðtogi Svíþjóðardemókrata fagnar kosningasigrinum á sunnudagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VISTVÆNAR 
SAMGÖNGUR
- vegur eða vegleysa?

Græna orkan býður til 
ráðstefnu 17. september 
næst komandi á Grand Hótel 
Reykjavík, Sigtúni 38

Þátttökugjald er 12.500 kr. 
og hádegismatur er inni-
falinn. Skráning tilkynnist  
í glk@newenergy.is. 

Kynntu þér dagskrána  
á grænaorkan.is
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MENNTAMÁL „Það má 
segja að það geri sér 
allir grein fyrir því að 
það þarf að eiga sér stað 
einhver breyting,“ segir 
Sirrý Hallgrímsdóttir, 
aðstoðarmaður Illuga 
Gunnarssonar mennta-
málaráðherra, en þau 
ferðast nú vítt og breitt 
um landið til þess að 
kynna Hvítbókina.

„Við erum með íbúafundi um 
Hvítbókina og um menntamál 

almennt þar sem bæði 
kennarar, skólastjórn-
endur, foreldrar og aðrir 
sem hafa áhuga á mennta-
málum mæta og spjalla 
saman. Illugi fer yfir þau 
markmið sem hann hefur 
sett sér í menntamálum 
og hópurinn ræðir um 
mögulegar aðgerðir.“ 

Sirrý segir að vel hafi 
verið mætt á fundina en leiðang-
ur ráðherra hófst nú í septem-
ber og mun standa yfir í þrjár 

vikur. Þegar hefur hann heimsótt 
Norðurland og hluta Suðurlands. 
Á sunnudag var fundur í Vest-
mannaeyjum og á Patreksfirði í 
gærkvöldi. Seinnipart vikunnar 
ferðast ráðherra austur á land 
og kemur svo til með að enda í 
Reykjavík og nágrenni.

Að mati Sirrýjar hafa fundirn-
ir verið ákaflega gagnlegir og í 
ljós hafi komið að enginn sé sátt-
ur við þann stað sem Íslending-
ar eru á núna hvað varðar læsi 
og námsframvindu. Þriðjungur 

ungra drengja getur ekki lesið 
sér til gagns að loknu grunn-
skólanámi og innan við helming-
ur þeirra sem skrá sig til náms 
í framhaldsskóla klára það á til-
settum tíma.

En er teymið bjartsýnt á að 
það takist að snúa þessari þróun 
við? „Já, með sameiginlegu átaki. 
Þess vegna þarf að eiga sér stað 
ákveðin vitundarvakning. Það er 
meðal annars ástæða þess að ráð-
herra er að ferðast um landið og 
spjalla við fólk.“  - nej

Menntamálaráðherra ferðast um landið, heldur íbúafundi og kynnir Hvítbókina og markmið sín í menntamálum:

Íslendingar ósáttir við stöðu læsis og námsframvindu

SJÁVARÚTVEGUR Ekkert íslenskt 
skip hefur leyfi Fiskistofu til veiða 
á síld í grænlenskri lögsögu, enda 
eru ekki skilyrði til slíkrar leyfis-
veitingar þar sem enginn samning-
ur er milli Grænlands og Íslands 
um síldveiðar. 

Samkvæmt reglugerð um tak-
markanir á veiðum íslenskra skipa 
úr deilistofnum í lögsögu annarra 
ríkja er ákvæði sem bannar slíkar 
veiðar nema með leyfi Fiskistofu. 

Þessar reglur voru áréttaðar við 
íslenskar útgerðir í síðustu viku og 
grænlensk stjórnvöld hafa verið 
upplýst um stöðu mála.  - jme

Ekki verið samið um veiðar:

Engar síldveiðar 
við Grænland

LANDBÚNAÐUR Sala á kindakjöti 
var 642 tonn í ágúst en í sama 
mánuði í fyrra var salan 621 tonn.
Þetta kemur fram á vef Landssam-
bands sauðfjárbænda.

Ef litið er á tólf mánaða mark-
aðshlutdeild er alifuglakjöt í fyrsta 
sæti með 32 prósenta markaðs-
hlutdeild, kindakjöt er í öðru sæti 
með 27 prósenta markaðshlutdeild, 
svínakjöt í þriðja sæti með 24 pró-
sent og nautakjöt með 15 prósent. 

Ofangreindar tölur miðast ein-
göngu við heildsölu afurðastöðva á 
innlendu kjöti. Innflutt kjöt er ekki 
talið með. - jme

Kjúklingurinn vinsælastur:

Sala á kinda-
kjöti eykst

SALAN JÓKST  Sala á kindakjöti jókst 
heldur í ágúst miðað við sama mánuð 
fyrir ári.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÁHYGGJUEFNI  Þeir sem Illugi Gunn-
arsson menntamálaráðherra hefur rætt 
við eru sammála um að staða læsis og 
námsframvindu á Íslandi sé ekki góð. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SIRRÝ HALL-
GRÍMSDÓTTIR

FRAKKLAND Utanríkisráðherrar 
fjörutíu ríkja hafa heitið því að 
aðstoða íröksk stjórnvöld í baráttu 
sinni gegn vígamönnum Íslamska 
ríkisins (IS). Verði „öllum ráðum 
beitt“ gegn samtökunum sem ráða 
yfir stórum landsvæðum í bæði Írak 
og Sýrlandi.

Fundur fulltrúa ríkjanna fór fram 
í París, höfuðborg Frakklands, í dag 
og var haldinn í boði Francois Hol-
lande Frakklandsforseta og Fuads 
Masum Íraksforseta.

Hollande sagði við opnun fund-
arins að þörf væri á samhæfð-
um alþjóðlegum aðgerðum til að 
stemma stigu við framgöngu liðs-
manna IS, en í frétt breska útvarps-
ins segir að bandaríska leyniþjón-
ustan áætli að milli 20 og 31 þúsund 
vígamenn berjist nú undir merkj-
um IS í Írak og Sýrlandi.

Segir að fjörutíu ríki hafi nú heit-
ið því að berjast saman gegn IS, þar 
af tíu arabaríki.

  - aí

Utanríkisráðherrar funduðu saman í Frakklandi:

Berjast saman við IS

STILLTU SÉR UPP  Ráðherrarnir stilltu sér upp á tröppum franska utanríkisráðuneyt-
isins í París í gær.  NORDICPHOTOS/AFP



Ástarsaga úr fjöllunum

Lau. 4. okt. » 14:00  
Í Ástarsögu úr fjöllunum eftir 
Guðrúnu Helgadóttur eru dregnar 
upp litríkar hljóðmyndir af dulúðug-
um, spennandi og tregafullum heimi 
tröllanna. Egill Ólafsson situr við 
sögu steininn undir kraftmiklum 
myndum Brians Pilkington. Tröllslega 
skemmtilegir tónleikar, stútfullir af ást.

Guðni Franzson  
hljómsveitarstjóri og tónskáld
Egill Ólafsson sögumaður

Jólatónleikar Sinfóníunnar  

Lau. 13. des. » 14:00 og 16:00  
Sun. 14. des. » 14:00

Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar-
innar hafa notið gífurlegra vinsælda 
og eru fastur liður í jólahaldi margra 
fjölskyldna á Íslandi. Í ár, sem endra-
nær, verður hátíðleikinn í fyrirrúmi 
þar sem sígild jólalög og klassísk 
balletttónlist er í forgrunni.

Bernharður Wilkinson 
hljómsveitarstjóri 
Trúðurinn Barbara kynnir

Hetjur og valkyrjur  

Lau. 14. feb. » 14:00  
Í Hetjum og valkyrjum er farið 
í spennandi ferðalag um lendur 
hljóm mikilla og gáskafullra tónverka. 
Indiana Jones, Vilhjálmur Tell, hug-
rakka stúlkan Mulan og valkyrjan 
Guðrún í Djáknanum á Myrká eru 
túlkuð af Sinfóníuhljómsveit Íslands  
á óvið jafnanlegan hátt.

Bernharður Wilkinson 
hljómsveitarstjóri 
Trúðurinn Barbara kynnir

Dimmalimm og Svanavatnið  

Lau. 25. apríl » 14:00  
Listmálarinn Muggur samdi ævintýrið 
um Dimmalimm handa lítilli íslenskri 
frænku sinni. Gullfallegum myndum 
málarans verður varpað upp meðan á 
flutningi ævintýrsins stendur við tónlist 
Atla Heimis Sveinssonar. Tónleikunum, 
þar sem hversdags leikinn er hvergi 
nálægur, lýkur á völdum þáttum úr 
Svanavatninu eftir Tsjajkovskíj.

Bernharður Wilkinson 
hljómsveitarstjóri 
Trúðurinn Barbara kynnir

Verð á 4 tónleika aðeins 6.720/8.000 kr.

Miðasala   »   www.sinfonia.is   »   www.harpa.is   »   Miðasala í anddyri Hörpu   »   Sími: 528 5050   »   Opið 9-18 virka daga og 10-18 um helgar

Litli tónsprotinn
Áskrift að skemmtun fyrir alla fjölskylduna þar sem ungir  

tónlistarunnendur kynnast töfrum tónlistarinnar.

#tonsprotinn@icelandsymphony
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Friðrika 
Benónýsdóttir

fridrikab@frettabladid.is

B
akslag í launajöfnuði kynjanna hefur enn og aftur 
skotið upp kollinum. Það virðist vera óvinnandi 
vegur að koma því í gegn að konur og karlar fái 
greidd sömu laun fyrir sömu vinnu, þrátt fyrir að 
lög hafi kveðið svo á um áratugum saman. Jafnvel 

þótt grunnlaun séu þau sömu virðast karlar lunknari við að 
næla sér í alls kyns sporslur og fríðindi framhjá launastefnum. 
Eða hvað? Er raunin kannski sú að launagreiðendum þyki það 
ennþá óeðlilegt að bjóða körlum sömu laun og sessunautum 
þeirra af kvenkyni og séu því duglegri að bjóða þeim hærri 

laun í formi óunninnar yfir-
vinnu – hvað sem það nú þýðir 
– bílastyrkja og annarra fríð-
inda? Allt með leynd auðvitað.

Árni Stefán Jónsson, formað-
ur Starfsmannafélags ríkisins, 
segir í frétt Fréttablaðsins í 
dag að þessi þáttur hafi fylgt 
ríkisstarfsmönnum lengi. 

Hann segir að það verði til einhver menning í kringum 
þessi launamál, það verði til feluleikur. Stjórnendur ríkis-
stofnana búi til óunna yfirvinnu eða aðrar sporslur til þess að 
fela laun gagnvart öðrum starfsmönnum og jafnvel til þess 
að fela laun gagnvart ráðuneytinu. Það er sem sagt ekki nóg 
með að launaleyndin ali á óvissu og tortryggni milli starfs-
manna heldur er líka verið í feluleik gagnvart launagreiðand-
anum, ríkinu sjálfu. Grunnlaununum er haldið niðri vegna 
þess að ríkið græðir á því að halda þeim í lágmarki vegna 
skuldbindinga gagnvart lífeyrissjóðum. Feluleikurinn er sem 
sagt margfaldur og eins og Árni Stefán segir gæti ástæðan 
hugsanlega verið sú að það sé auðveldara að taka óunna yfir-
vinnu aftur af starfsfólkinu en að draga launahækkanir til 
baka þegar fólk hefur verið hækkað um launaflokk. Ofan á 
það bætist að í þessari launaþoku skortir yfirsýn yfir raun-
verulegar launahækkanir og þar á meðal þá áráttu að borga 
körlum í raun hærri laun en konum, hvað sem lögin segja.

Það heldur nefnilega ekki vatni að ástæðan fyrir þessum 
mun sé hvað karlar séu miklu fylgnari sér og duglegri að 
halda sínum hlut í launasamningum. Undirliggjandi er sú 
gamla klisja að karlar séu fyrirvinnur heimila og þurfi því 
hærri laun til að geta framfleytt fjölskyldunni, þar á meðal 
konunni sem ekki nýtur sömu sömu launakjara og þeir. Það 
er með algjörum ólíkindum á því herrans ári 2014 að enn sé 
leynt og ljóst álitið að karlinum beri að hafa konuna á fram-
færi ef hún er ekki matvinnungur, en það þarf ekki að grafa 
djúpt undir yfirborð umræðunnar til að það viðhorf skjóti upp 
kollinum. Svo ekki sé nú minnst á allar „fræðigreinarnar“ 
á netinu sem fullyrða að sjálfsmynd og sjálfsálit karlmanna 
skerðist sé konan launahærri en þeir. Það sé árás á karl-
mennskuna að borga konum sömu laun og körlunum þeirra. 
Það var og.

Skýringarnar á launamuninum eru eflaust margar en 
launaleyndin er þó mesti sökudólgurinn. Á meðan hún er við 
lýði er erfitt fyrir konur að rísa upp og brjóta þennan hvim-
leiða ósið á bak aftur. Hvernig á að sigra óvin sem ekki sést? 
Það hlýtur að vera lágmarkskrafa að látið sé af þeim feluleik 
sé einhver áhugi í raun fyrir hendi á því að jafna launamun-
inn.

Skýrist launamunur kynja af launaleynd?

Fiff og feluleikir

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

Okkur Íslendingum finnst landið okkar 
fagurt og merkilegt. Vissulega er feg-
urð afstætt hugtak, en við getum þó með 
nokkru rökstutt þessa skoðun okkar. 
Hér er fjölbreytt landslag og stórbrotin 
náttúra, frá brimsorfnum ströndum til 
óbyggðra víðerna, þar sem spúandi eld-
gígar gjósa nú við jökulsporð. Við erum 
heldur ekki ein um þessa skoðun, því 
sérstök náttúra Íslands dregur æ fleiri 
erlenda ferðamenn til sín. Á sama tíma 
fjölgar stöðugt þeim Íslendingum sem 
sækjast eftir því að njóta náttúrunnar til 
útivistar og ferðalaga. 

Um leið hafa menn áhyggjur af því 
að íslenskir ferðamannastaðir séu 
ekki í stakk búnir til að taka við þeim 
fjölda ferðamanna sem sækja þá heim. 
Í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 
er unnið að gerð frumvarps sem tekur 
til þess með hvaða hætti best verði að 
byggja upp og jafnframt að viðhalda 
ferðamannastöðum til lengri tíma í formi 
framkvæmdaáætlunar. Gert er ráð fyrir 
að leggja fram þingsályktunartillögu á 
Alþingi til tólf ára, þar sem fram kemur 
hvernig uppbyggingu innviða á ferða-
mannastöðum verður háttað. 

Þá er unnið að því því í atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytinu að útfæra leiðir 
til að fjármagna uppbyggingu og viðhald á 

ferðamannastöðum. Mikilvægt er að hafa 
víðtækt samráð svo ekki myndist gjá á 
milli ferðaþjónustunnar og almennings í 
landinu. 

Nauðsynlegt er að tryggja, eins og áður, 
sanngjarnan rétt almennings til frjálsrar 
farar svo hann geti notið náttúru lands-
ins, án þess að gengið sé á hagsmuni sem 
þar kunna að liggja fyrir. Spyrja má hvort 
ekki þurfi að skilja betur að almanna-
réttinn, þ.e. rétt einstaklinga til frjálsrar 
farar um landið og svo þeirra sem taka 
gjald fyrir að fara með ferðamenn um 
land í eigu annarra. 

Þá þurfum við að huga að fagurri 
ásýnd náttúrunnar og skilja ekkert eftir 
sem ekki á þar heima. Með samstilltu 
átaki getum við í sameiningu gætt þess 
að halda landinu hreinu og umgangast 
náttúruna af virðingu. Þar þurfum við 
að byrja á okkur sjálfum og brýna fyrir 
börnum okkar þá hugsun að henda ekki 
rusli á almannafæri. 

Megi dagur íslenskrar náttúru verða 
okkur öllum ánægjulegur.

Hugleiðingar á degi íslenskrar náttúru
UMHVERFISMÁL

Sigurður Ingi 
Jóhannsson
umhverfi s- og 
auðlindaráðherra

➜ Með aukinni umferð um landið 
eykst hættan á mengun lífríkis og 
vistkerfi s, sem eru í raun undirstaða 
tilveru okkar. 

Snjallur spilari
Það er bersýnilegt að formaður fjár-
laganefndar, Vigdís Hauksdóttir, hefur 
nokkurn tíma aflögu. Fréttavefurinn 
Vísir greindi frá því í gær að hún er 
mjög snjöll í leiknum Candy Crush og 
sjálf segist hún vera komin upp í borð 
580. Hún segist líka vera mikil skák-
drottning og spila Candy Crush dálítið 
eins og skák. Væntanlega mun þó 
verða minni tími aflögu núna, þegar 
Alþingi er tekið til starfa að nýju og 
styttist í að fjárlaganefnd taki fjár-
lagafrumvarpið til meðferðar, eins 
og þingsköp gera ráð fyrir. 

Ástæðulaust að missa trúna
Þorsteinn Sæmundsson og 
fleiri þingmenn hafa 
að nýju lagt fram 
þingsályktun um að 

ríkið kanni möguleika á því að reisa 
áburðarverksmiðju. Þorsteinn lagði 
svipaða tillögu fram á síðasta þingi. 
Hann segir tilganginn vera að laða brott-
flutta Íslendinga aftur heim og skapa 
þeim tækifæri og atvinnuöryggi í fram-
tíðinni. Það hefur ekki öllum íslenskum 
nýsköpunarfyrirtækjum, sem greiða vel 
menntuðu fólki há laun, vegnað vel að 

undanförnu. En það er nú samt 
óþarfi hjá Þorsteini að missa 
alveg trúna á nýsköpun.

Umhugsunarefni 
fyrir hægrimenn
Hannes Hólmsteinn 

Gissurarson skrifar 
pistil á Pressuna 

í gær þar 

sem hann leggur út frá niðurstöðum 
sænsku þingkosninganna. Hann segir 
meðal annars að kjósendur í Svíþjóð 
hafi viljað takmarka innflutning fólks 
til Svíþjóðar, sérstaklega ef innflytj-
endur þar fari beint á bætur, með því 
að kjósa jaðarhægriflokk í meira mæli 
en áður. Þessi þróun, sem megi einnig 
sjá á Englandi, hljóti að vera íslenskum 

hægrimönnum umhugsunarefni 
– skilaboðin séu skýr. Það er 

nokkuð ofsögum sagt hjá 
Hannesi að skilaboðin séu 
skýr. Vill hann að íslenskir 
hægrimenn taki upp sömu 
stefnu og jaðarhægriflokkar 
annars staðar í Evrópu og 
feti brautir innflytjenda-

andúðar?
  jonhakon@frettabladid.is,
 fanney@frettabladid.is
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HEILSA
Teitur 
Guðmundsson
læknir

Við horfum fram á verulegan vanda 
í flestum vestrænum þjóðfélögum 
og víðar reyndar, sem felst í geysi-
legri þyngdaraukningu heilu sam-
félaganna frá barnsaldri til elliár-
anna. Hér á Íslandi glímum við við 
sömu atriði og allir hinir og okkur er 
ekki að takast sérlega vel að leysa úr 
þeim, ekki frekar en öðrum þjóðum. 
Það mun reynast okkur dýrkeypt ef 
við náum ekki að snúa þróuninni 
við og munu lífsstílssjúkdómar 
herja enn frekar á okkur en þegar 
er orðið með tilheyrandi kostnaði 
og vanheilsu. Ástæður þessa geta 
ekki verið annað en fjölþættar og 
þar af leiðir að lausnin getur aldrei 
orðið önnur en fjölþætt. Þá er deg-
inum ljósara að erfðir, umhverfi og 
uppeldi spila mjög stórt hlutverk í 
þróun lífsstílssjúkdóma

Mikill markaður fyrir töfralausnir
Þegar tekist er á um það í hvaða átt 
skal haldið koma til persónulegt 
valfrelsi hvers einstaklings hvort 
heldur sem er varðandi fæðu eða 
hreyfingu, pólitískar ákvarðanir 
um skattlagningu eða skattfrelsi 
á matvöru svo dæmi séu tekin auk 
stefnumörkunar í lýðheilsu- og 
heilbrigðismálum. Peningar skipta 
máli, bæði ráðstöfunartekjur ein-
staklinga sem og ríkisins. Þá má að 
sjálfsögðu ekki gleyma þeim þætti 
er lýtur að fræðslunni sem er gíf-
urlega mikilvægur og nauðsyn þess 

að gefnar séu góðar og gagnlegar 
upplýsingar. Krafan um að þær 
séu gagnreyndar er sterk af hálfu 
fræðasamfélagsins, en eðli máls-
ins samkvæmt verður hluti þeirra 
engu að síður ekki á þeim forsend-
um. Þó má ætla að alltaf sé byggt 
á nýjustu þekkingu hvers tíma, 
hverju sinni. 

Hafandi sagt þetta er ljóst að 
markaðurinn fyrir töfralausnir er 
gríðarlega mikill og „hin eina sanna 
megrunarpilla“ mun gera hvern 
þann sem hana þróar og selur auð-
ugri en hann getur ímyndað sér, 
svo fremi sem hún virkar. Laus-
lega áætlað er á bilinu fimmtungur 
til þriðjungur einstaklinga í vest-
rænum ríkjum í ofþyngd/offitu-
ástandi, eftir því hvernig á það er 
litið og má ætla að verulegur hluti 
þeirra sé einmitt að leita lausna. 
Sú lausn hefur enn ekki fundist í 
raun og mörg lyf sem þróuð hafa 
verið í þessum tilgangi hafa farið 
af markaði sökum aukaverkana og/
eða lélegrar sölu, en markaðslegur 
ávinningur er gríðarlegur fái lyf 
skráningu og sé talið virkt, jafnvel 
bara í stuttan tíma. Því halda lyfja-
fyrirtækin að sjálfsögðu áfram 
rannsóknum og nú fyrir nokkrum 
dögum fékk enn eitt slíkt lyf leyfi 
frá FDA (Food and Drug Admin-
istration) í Bandaríkjunum, en það á 
líka að virka fyrir þá sem flokkast í 
ofþyngd en eru með háan blóðþrýst-
ing, sykursýki eða blóðfituhækkun. 
Semsé fullt hús.

Spaugilegur árangur
Það má segja að það sé næsta 
spaugilegt að lesa um þann árangur 
sem lyfið á að ná en þarna er verið 
að blanda saman tveim þekktum 
lyfjum, annars vegar geðlyfi og 
hins vegar lyfi gegn fíkn. Útkom-
an er pilla sem á að hafa áhrif á 

löngunina til að borða. Lyfið fær 
markaðsleyfi þrátt fyrir að vís-
indamennirnir sem þróuðu það 
viti ekki alveg hvernig það virk-
ar. Þess er krafist að frekari rann-
sóknir verði gerðar með tilliti til 
öryggis gagnvart sjúklingum sem 
eiga æðaáföll á hættu, sem er auð-
vitað stór hluti af þeim sem glíma 
við lífsstílssjúkdóma. Til viðbótar 
við þetta kemur fram að lyfið virki 
ekki eitt og sér heldur eingöngu 
hjá þeim sem taka til í mataræði 
sínu og hreyfingu samtímis, sem 
reyndar er grundvallaratriði hjá 
öllum sem ætla að megrast! Best 
þótti mér þó að munurinn sem ætla 
má að náist er 5% meira þyngdar-
tap með notkun þessa lyfs í sam-
anburði við lyfleysu. Þið munið 
kannski að ég sagði að lyfið hefði 
áhrif á löngunina til að borða, í 
rannsóknum kom fram að 34% 
þátttakenda kvörtuðu um ógleði, 
aðrar aukaverkanir voru niður-
gangur, uppköst, svimi, munn-
þurrkur og hægðatregða. Er nema 
von að þátttakendur á lyfinu hafi 
grennst meira en þeir á lyfleysu? 
Ég bara spyr.

Enn langt í land
Með þetta nýjasta megrunarlyf á 
markaði og jafn auman árangur 
held ég að megi fullyrða að langt 
sé í land að við finnum hina einu 
sönnu megrunarpillu. Það liggur 
fyrir að við glímum við stórkost-
legan heilsuvanda til framtíðar 
sem verður einungis leystur með 
samtakamætti allra hagsmuna-
aðila. Þá er líka ljóst að fræðsla og 
stuðningur við rétt val á fæðu og 
hreyfingu fyrir hvern og einn ein-
stakling auk andlegrar styrkingar 
hans mun alltaf vega þyngra en 
nokkuð annað og er eina leiðin að 
langtímaárangri.

Hin eina sanna megrunarpilla

Hver er þín uppáhalds-
hreyfing? Talið er að um 
600.000 þúsund dauðs-
falla í Evrópu megi rekja 
beint til hreyfingarleys-
is. Flestir sem hreyfa 
sig ekki segja ástæðuna 
vera peningaskort. Það er 
margt hægt að gera til að 
bæta lífsgæði sem hvorki 
kostar krónu né fyrirhöfn. 
Mestu máli skiptir að hafa 
gaman af hreyfingunni 
sinni því það eykur lík-
urnar á því að maður við-
haldi heilbrigðum lífsstíl.

Það eru skilaboðin í samfé-
laginu og boðskapurinn sem 
skiptir máli. Frá því að við vökn-
um á morgnana og förum að sofa 
á kvöldin þá erum við að hreyfa 
okkur og öll hreyfing telur. Hins 
vegar þurfum við að fá hjartað 
til að pumpa duglega að minnsta 
kosti í 30 mínútur á dag til að 
endurnýja frumurnar okkar og 
þannig bæta heilsuna – helst 
60 mínútur á dag. Alltof marg-
ir velja kyrrsetulífsstíl í stað 
þess að uppfylla ráðlagðan dag-
skammt. Við pössum okkur að 
hafa símann okkar vel hlaðinn 
til að hann nýtist yfir daginn en 
hvað með líkamann okkar – hans 
hleðsla er hreyfing, holl næring 
og góður svefn. 

Hvernig fáum við fleiri til að 
hreyfa sig? Alls staðar í heiminum 
er reynt að finna töfralausnina og 
það á einnig við um Hreyfivikuna, 
Move Week, sem fer fram um gjör-
valla Evrópu dagana 29. september 
til 5. október 2014 – en bara aðeins 
öðru vísi! 

Klæðskerasniðið
Hreyfivikan Move Week 
er herferð Internation-
al Sport and Culture 
Association (ISCA) sem 
hefur það að markmiði 
að kynna kosti þess að 
hreyfa sig reglulega. 
Ungmennafélag Íslands 
(UMFÍ) er aðili að ISCA 
og tekur þátt í verkefnum 
samtakanna. 

Framtíðarsýn herferð-
arinnar er „að 100 millj-
ónir fleiri Evrópubúa 

verði orðnir virkir í hreyfingu 
og/eða íþróttum fyrir árið 2020“. 
Það sem er öðru vísi við þessa 
herferð er að hún er ekki snið-
in að ákveðinni íþrótt eða hreyf-
ingu. Allir geta klæðskerasniðið 
sína Hreyfiviku og nýtt til þess 
þá kosti sem samfélag þeirra býr 
yfir til að smita frá sér jákvæðri 
nálgun á hreyfingu. 

Sambandsaðilar UMFÍ, sveit-
arfélög, einstaklingar og fyrir-
tæki um allt land, taka þátt í 
Hreyfivikunni. Fjöldi viðburða 
og tækifæra verður um allt land 
til að kynna sér fjölbreytta hreyf-
ingu. Því er um að gera að fylgj-
ast með á http://www.iceland.
moveweek.eu/. UMFÍ hefur feng-
ið til liðs við sig Trópí og Nettó 
sem munu hvetja almenning í 
Hreyfivikunni og hafa appels-
ínugular heilsuvörur á tilboði í 
lit herferðarinnar. 

Vilt þú vera boðberi hreyf-
ingar? Skráðu þig sem boðbera 
á heimasíðunni og bjóddu upp á 
viðburð, því saman getum við gert 
frábæra hluti. Áfram við, öll! 

Vilt þú vera boðberi 
hreyfi ngar?

HEILSA

Sabína Steinunn 
Halldórsdóttir
landsfulltrúi UMFÍ 
og verkefnastjóri 
Hreyfi viku
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EYÐIR BARA 2.900 KR. Á MÁNUÐI*

4
 KLST.

5 ÁRA ÁBYRGÐ
Öllum Nissan Leaf rafbílum sem BL ehf. selur fylgir 3 ára 
verksmiðjuábyrgð auk 5 ára verksmiðjuábyrgðar á rafhlöðu 
sem tryggir þig fyrir mögulegum bilunum, innköllunum 
eða uppfærslum á búnaði sem kunna að koma upp yfir 
ábyrgðartímann.

NOTAÐUR BÍLL SEM INNÁBORGUN
Þeir sem kaupa Nissan Leaf Nordic rafbíl frá BL ehf. geta 
greitt hluta kaupverðsins með notuðum bíl. Restina er hægt 
að taka að láni að hluta eða öllu leyti. 

45 DAGA SKIPTIRÉTTUR
Langar þig að prófa en ert ekki viss? Öllum Nissan Leaf Nordic 
rafbílum sem BL ehf. selur fylgir 45 daga skiptiréttur.** 

ÞÚ KEMST ALLRA ÞINNA FERÐA Á NISSAN LEAF FYRIR EINUNGIS 
BROT AF ELDSNEYTISKOSTNAÐI HEFÐBUNDINS BÍLS

250.000 KR. HEIMAHLEÐSLUSTÖÐ 
SEM HLEÐUR BÍLINN Á AÐEINS 
4 KLST. FYLGIR ÖLLUM NÝJUM 
NISSAN LEAF

KAUPAUKI

**Ef viðskiptavinur sem keypt hefur Nissan Leaf Nordic telur bílinn ekki henta 
þörfum sínum bjóðum við 45 daga skiptirétt. Viðskiptavinur getur þá skilað bílnum 
og látið kaupverðið ganga upp í kaup á sambærilegum eða dýrari nýjum bíl frá 
BL ehf. Miðað er við að bíllinn sé ekinn að hámarki 1.500 km á tímabilinu.

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

NISSAN LEAF NORDIC
VERÐ FRÁ: 4.490.000 KR.

*Miðað við verðskrá ON 10.09.2014 og 1.250 km akstur á mánuði / 15.000 km á ári.

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080
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Eiginkona mín, 

SIGRÚN ELÍSABET SIGURJÓNSDÓTTIR 
sem lést mánudaginn 25. ágúst sl. 
verður jarðsungin frá Fossvogskapellu 
miðvikudaginn 17. september kl. 13.00.

Pálmi Jónsson og aðstandendur

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

ELÍN GUÐBJÖRNSDÓTTIR 
Lynghaga 14,

lést föstudaginn 12. september síðastliðinn. 
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
föstudaginn 19. september kl. 13.00.

Guðbjörn Björnsson Júlíana B. Erlendsdóttir
Júlía Björnsdóttir
Anna Guðný Björnsdóttir Björn Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir,  
afi og bróðir,

HÖRÐUR JÓNSSON 
efnaverkfræðingur,

Strikinu 2, Garðabæ,

lést á Landspítalanum föstudaginn 
12. september sl. Útförin fer fram frá 
Garðakirkju 19. september kl. 13.00. 

Þorgerður Brynjólfsdóttir 
Ævar Harðarson Gerður Tómasdóttir
Gunnar Örn Harðarson Anna Kristinsdóttir
Brynjólfur Birgir Harðarson Sif Hauksdóttir
Hörður Már Harðarson Guðfinna Dröfn Aradóttir
Svava Jónsdóttir 
barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og auðsýnda 
samúð við andlát og útför okkar elskulega 
eiginmanns, föður, stjúpföður, tengdaföður, 

afa og langafa,

KNÚTS BJÖRNSSONAR
lýtalæknis.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk lungna-
deildar A6 á Landspítalanum fyrir einstaka 
umönnum og hlýhug.

Kristjana Ellertsdóttir
Sólveig Knútsdóttir
Sigurveig Knútsdóttir
Sæmundur Knútsson  
Kári Knútsson                   Erla Ólafsdóttir
Steinunn Knútsdóttir         Eiríkur Smári Sigurðarson
Björn Knútsson                 Sigrún Þorgilsdóttir
Ellert Sigurðsson
Þór Snær Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

„Það var alþýðumaður úti í bæ sem 
hringdi inn í síðdegisútvarpið fyrir 
fjórum árum og kom með uppástungu 
um að gera afmælisdaginn minn að 
degi íslenskrar náttúru og áður en 
varði var bara búið að ákveða að 
svo yrði,“ rifjar Ómar Ragnarsson 
upp þegar honum er óskað til ham-
ingju með daginn. Skyldi hann ekki 
hafa verið stoltur? „Ég átti bara ekki 
orð. Mest varð ég undrandi þegar ég 
fór að hugsa um að við værum búin 
að vera með dag íslenskrar tungu í 
næstum áratug áður en einhverjum 
datt í hug að íslensk náttúra gæti 
kannski verðskuldað dag.“

Ómar var bara átta ára þegar hann 
fékk óbilandi áhuga á Íslandi og nátt-
úru þess og man þann dag. „Það var 
þegar ég sá símaskrána 1948 í fyrsta 
skipti,“ segir hann. „Símaskráin 1948 
opnað mér nýja sýn á landið. Hún er 
áhrifamesta bók sem ég hef séð af 
því þar var kort af Íslandi með neti af 
símalínunum og líka kort af heimin-
um með yfirliti yfir helstu fjarskipti 
innan hans. Þetta var opinberun fyrir 
mig sem krakka og upp frá því varð 
ég alger landafræðinörd.“

Ómar er nýlega kominn úr þriggja 
vikna dvöl á gosstöðvunum norðan 

Vatnajökuls, þar sem hann bjó í hús-
bíl á Sauðárflugvelli. „Ég vildi fylgj-
ast með gosinu og það var miklu auð-
veldara að vera á Sauðárflugvelli en 
annars staðar. Ég þurfti ekki nema að 
bregða mér á loft í tvær mínútur til 
að sjá hvað væri að gerast,“ útskýrir 
hann. „Völlurinn er með fimm braut-
ir og er sá næststærsti á landinu á 
eftir Keflavíkurvelli, viðurkenndur 
og skráður með alþjóðastimpli. Það 
getur komið sér vel því allar vélar 
sem fljúga innanlands á Íslandi geta 
lent þar, meira að segja Fokker,“ 
segir hann.

Eins og flestir vita er Ómar eins 
og alfræðirit um íslenska náttúru. 
Nú býður Bókasafn Seltjarnarness 
til stefnumóts við hann í dag klukkan 
17 í tilefni dagsins. Hvað skyldi hann 
ætla að spjalla um? 

„Þetta verða nánast eins og tón-
leikar með kynningum á milli. Í fyrra 
frumsýndi ég sjö mínútna stuttmynd 
sem heitir Íslands ljóð, ég geri ráð 
fyrir að sýna hana. Ég hef stundum 
farið í skóla með tæpan klukkutíma 
af spjalli um íslenska náttúru, vídeó-
myndir og söng. Er með helstu söngv-
ara landsins á þessum myndböndum 
eins og Kristin Sigmunds, Diddú og 

Egil og Bubba. Þau syngja um þau 
fyrirbæri sem ég er að kynna því að 
á bak við textana eru sögur. 

 Eitt ljóðið mitt fjallar um svæðið 
fyrir norðan Vatnajökul sem einmitt 
er að láta okkur vita af sér núna og 
á engan sinn líka í heiminum. Það 
heitir Kóróna landsins og er sungið 
af Diddú og Agli Ólafssyni. Bubbi 
syngur lagið Maður og hvalur. Bak 
við það er sagan af enska drengnum 
sem kom sérstaka ferð til Íslands 
til að sjá hval áður en hann dæi og  
sagan af Fjalla-Eyvindi og Höllu er í 
lögunum Flökkusál og Jól útlaganna. 
Þannig að hvert lag hefur sitt megin-
stef og er myndskreytt og sungið af 
eins góðu fólki og hægt var að fá.“

 gun@frettabladid.is

Símaskráin 1948 opnaði 
mér nýja sýn á landið
Dagur íslenskrar náttúru er í dag. Hann var fyrst haldinn hátíðlegur 2010, á sjötugs-
afmæli Ómars Ragnarssonar vegna framlags hans til náttúruverndar og almennings-
fræðslu. Ómar verður með sögur, myndir, ljóð og lög í Bókasafni Seltjarnarness í dag.

FRÆÐAÞULUR OG FLUGMAÐUR  „Ég þurfti ekki nema að bregða mér á loft í tvær mínútur til að sjá hvað væri að gerast,“ segir Ómar sem var 
í nágrenni gosstöðvanna norðan Vatnajökuls í þrjár vikur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

 Eitt ljóðið mitt fjallar 
um svæðið fyrir norðan 

Vatnajökul sem einmitt er 
að láta okkur vita af sér 

núna og á engan sinn líka í 
heiminum.

MERKISATBURÐIR
1508 Ferja sekkur á Ölfusá með tugi manna og farast yfir 30 
manns á leið frá messu í Kaldaðarnesi í Flóa.
1810 Mexíkó lýsir yfir sjálfstæði frá Spáni.
1940 Tvö íslensk skip, Arinbjörn hersir og Snorri goði, bjarga um 
400 manns af franska flutningaskipinu Asca sem ferst á Írlands-
hafi eftir árás þýskrar flugvélar.
1963 Lyndon B. Johnson, varaforseti Bandaríkjanna, kemur til 
Íslands í opinbera heimsókn. 
1970 Hussein, konungur Jórdaníu, setur herlög í landinu til að 
hindra palestínska uppreisnarmenn í að ná þar völdum.

1979 Minn-
isvarði er 
afhjúpað-
ur á Hólma-
vík um Her-
mann Jón-
asson 
ráðherra, 
sem í ára-
raðir var 
þingmað-
ur Stranda-
manna og 
Vestfirð-
inga.
1989 Erró, 

Guðmundur Guðmundsson listmálari, gefur Reykjavíkurborg tvö 
þúsund listaverk eftir sig og er þeim komið fyrir á Korpúlfsstöð-
um.

Vísindamaðurinn franski Jean-Baptiste Charcot fórst, ásamt 37 öðrum skipverjum, 
þennan dag árið 1936 er rannsóknaskipið Pourquoi-pas? fórst í ofviðri í skerjagarð-
inum við Álftanes á Mýrum. 

Skipið var komið suður að Garðskaga á leið frá Reykjavík til Kaupmannahafnar 
þegar ofviðri skall á. Sneri það þá við til að leita lægis en dimmviðri var mikið. Hrakti 
skipið vestur undir Mýrar og barst þar af einu skeri á annað uns það nam staðar á 
skerinu Hnokka út af Straumfirði. Þá varð ketilsprenging í skipinu.

Brimið gekk yfir skipið og skoluðust skipverjar fyrir borð einn af öðrum, þó komnir 
í björgunarbelti. Aðein einn maður komst lífs af, hann náði taki á lausri landgöngubrú 
sem flaut framhjá honum og barst með henni að landi. 

Áður en Charcot gekk í dauðann fór hann undir þiljur að frelsa máf sem hann hafði 
alið frá því hann var við Grænland. Sá sveif frjáls út í geiminn.

ÞETTA GERÐIST: 16. SEPTEMBER 1936

Pourquoi Pas? strandaði út af Straumfi rði

JEAN-
BAPTISTE 
CHARCOT



UPPLÝSINGAR UM EBÓLU
Ebóluveiran hefur herjað á Vestur-Afríku undanfarið. Margir 
eru vitanlega áhyggjufullir um framhaldið. Þeir sem vilja vita 
meira um ebólu geta farið á landlaeknir.is en þar er sérflipi með 
upplýsingum um ebólu.

Það eru ekki einungis unglingar sem 
glíma við bólur heldur fólk á öllum 
aldri. Antiac-vörurnar frá Salcura 

eru kærkomin hjálp í baráttunni við 
óhreina húð,“ segir Elísabet Guðmunds-
dóttir, vörustjóri Salcura hjá Gengur vel 
ehf. 

Salcura Antiac Activ Liquid Spray 
inniheldur einstaka náttúrulega formúlu 
sem hreinsar húðina innan frá og út. 
Spreyið fer djúpt inn í húðina, kemur jafn-
vægi á fituframleiðslu hennar og stuðlar 
að hreinsun hennar. Allar vörur í húðlínu 
Salcura Antiac innihalda aðeins náttúru-
legar ilmkjarnaolíur, vítamín og steinefni 
til að hreinsa, róa og sótthreinsa húðina.

Antiac Activ Gel Serum notast beint 
á bóluna. Öflug innihaldsefnin minnka 
bólgu og sýkingu. Sjáanlegur munur á ból-
unni á innan við 4 klst.

Antiac-andlits-
hreinsir ph-hlutlaus 
djúphreinsandi andlits-
hreinsir.

Hentar öllum húð-
gerðum. 

Antiac Daily Face 
Wipes mildir hreinsi-
klútar. Henta öllum 
húðgerðum. Tilvalið í 
íþróttatöskuna eða í 
ferðalagið.

VIRKU INNIHALDS-
EFNIN ERU: 
Tea Tree-olía sem er 
einstaklega bakteríu-
drepandi og eyðir 
sýkingum fljótt, Man-
uka-olía, einstaklega 
græðandi, Sea Buck-
thorn- og Eucalyptus-
olía ásamt Aloe Vera 
sem draga úr bólgu og 
róa húðina. 

BÓLURNAR BURT
GENGUR VEL KYNNIR  Salcura Antiac-húðvörur eru 100% náttúrulegt meðferðar-
úrræði sem getur veitt langvarandi bata við bólum, fílapenslum, stífluðum fitu-
kirtlum og óhreinni húð. Frábær árangur, auðvelt í notkun og engar aukaverkanir.

TILBOÐ  
Tilboðspakkningin inni-
heldur Salcura Antiac-
sprey, 100 ml, og Daily 
Face Wash sem fylgir 
með í kaupbæti.

ELÍSABET 
GUÐMUNDSDÓTTIR
Viðskiptastjóri Salcura 
hjá Gengur vel ehf.

FYRIR ALLA SEM ÞJÁST AF

● Bólum
● Fílapenslum
● Kýlum
● Óhreinni húð

ALLAR VÖRURNAR ERU ÁN

● Parabena
● Benzoylperoxíðs
● Sýklalyfja
● Ætandi efna

ÚTSÖLUSTAÐIR
Flest apótek og 
heilsubúðir.
Nánari upplýsing-
ar á: www.gengur-
vel.is.

TUPPERWARE 
LAGERSALA

í Háholti 23, Mosfellsbæ 

  Frábærar vörur í miklu úrvali 

  Allt að 60% afsláttur!

Opið alla virka daga kl. 11:00-17:00

     Mirella ehf – heildverslun
    Háholt 23, 270 Mosfellsbær

Sími: 586 8050 / Netfang: mirella@simnet.is

Nýtt námskeið hefst 9. febrúar.Nýtt námskeið hefst 26. septemberNýtt námskeið hefst 17. aprílNæsta námskeið hefst 12. júníNæsta námskeið hefst 2. apríl 2014Næsta námskeið hefst 17. september 2014

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

www.tk.is

10% afsláttur



FÓLK|HEILSA

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  Kolbeinn Kolbeinsson, kkolbeins@365.is, s. 512 5447

Rúmlega eitt þúsund Svíar 
voru nýlega spurðir um 
líkamsrækt og hreyfingu. 

Í ljós kom að þótt hreyfing sé 
töluvert í tísku og mikið um 
hana rætt hefur ekkert breyst 
í betri átt frá því 2011 þegar 
Norræna ráðherranefndin lét 
gera slíka könnun. Þátttakend-
ur voru spurðir eftir búsetu í 
Svíþjóð og kom í ljós að mjög 
misjafnt er eftir bæjarfélögum 
hversu virkir bæjarbúar eru. 
Má nefna að í heildina eru um 
38% Svía óánægð með líkamlegt 
ástand sitt. Í Kalmar eru 65% 
óánægð en bara 8% á Gotlandi. 
Annar hver Svíi stundar hreyf-
ingu einu sinni í viku á meðan 
fimmti hver hreyfir sig ekk-
ert. Um 37% segja að þau vanti 
hvatningu til þess að hreyfa sig. 

DÝRT FYRIR SAMFÉLAGIÐ
Fólk sem hreyfir sig ekkert er 
dýrt fyrir samfélagið, sam-
kvæmt rannsóknum sem 
sænska Lýðheilsustofnunin 
hefur gert. „Við vitum að við 
lifum lengur og heilsan er betri 
hjá þeim sem hreyfa sig,“ segir 
Daniel Almgren. „Það er þó ekki 
þannig að ef við hreyfum okkur 
í einn dag verðum við hress 

þann næsta. Við þurfum stöð-
uga hreyfingu. Nauðsynlegt er 
að byrja rólega. Margir kaupa 
árskort í janúar en eru hættir í 
mars. Það þarf að setja sér lang-
tímamarkið og hafa hreyfinguna 
fjölbreytta. Hreyfing getur verið 
margvísleg, til dæmis sund eða 
hjólreiðar.“

Í Svíþjóð er yfirvigt vandamál 
eins og í fleiri löndum. Ástæðan 
er sögð óheilbrigt líferni, fólk 
hreyfir sig lítið, borðar skyndi-
bita, sefur illa og er of stressað.

ELDAST BETUR
Fólk sem hreyfir sig og lifir heil-
brigðu lífi má búast við að eld-
ast betur en þeir sem lítt hugsa 
um heilsuna. Aldrei er of seint 
að byrja að hreyfa sig. Þeir 
sem stunda líkamsrækt borða 
ómeðvitað hollari mat og hugsa 
betur um heilsuna. 

Lífsstílssjúkdómar eru 
áhyggjuefni allra heilbrigðis-
stétta Norðurlanda. Hjarta- og 
æðasjúkdómar eru algengir 
og sömuleiðis eru margir sem 
eru með of háan blóðþrýsting. 
Koma má í veg fyrir þessa sjúk-
dóma með aukinni hreyfingu og 
betra mataræði. 

MARGIR HREYFA SIG EKKERT
LÍFSSTÍLL  Þrátt fyrir að það sé löngu sannað að hreyfing bætir heilsu og lífsgæði fólks er enn langt í land að líkamsrækt sé fyrir 
alla. Í nýlegri könnun í Svíþjóð kemur fram að fimmti hver Svíi hreyfir sig ekkert.

BETRA LÍF
Hreyfing er margvísleg. 
Aldrei er of seint að 
byrja að hreyfa sig og 
um að gera að velja eitt-
hvað sem manni þykir 
skemmtilegt.

● Slökktu á sjónvarpinu. Hafðu eitt 
sjónvarpslaust kvöld í vikunni 
og gerðu eitthvað skemmtilegt í 
staðinn. Til dæmis er hægt að fara í 
kvöldgöngu. Allt er betra en að sitja 
hreyfingarlaus í sófanum öll kvöld.

● Gakktu meira. Skipuleggðu göngu-
túr daglega, byrjaðu með stuttum 
gönguferðum. Leggðu leið þína 
á áhugaverða staði þar sem þú 
getur skoðað eitthvað í leiðinni. Þá 
verður gangan miklu skemmtilegri. 

● Hreinsaðu til í garðinum. Það er 
góð hreyfing að raka lauf, þvo 
bílinn, skúra gólfin eða moka snjó. 

● Skrifaðu niður alla þína hreyfingu 
daglega til að finna út hvort hún er 
nægjanleg. Ef þú situr allan dag-
inn við vinnu skaltu standa upp á 
hverjum klukkutíma og taka smá 
göngu. Notaðu stiga í stað lyftu. 

● Borðaðu meira af ávöxtum. Bættu 
ávöxtum í salatið þitt.

● Meira grænmeti á diskinn þinn, 

tómatar, paprikur eða hvað annað 
sem þér finnst gott.

● Gættu að því að salatdressing 
getur verið mjög fiturík. 

● Ef þú drekkur mjólk, skiptu þá yfir í 
léttmjólk.

● Borðaðu trefjaríkan mat.
● Fiskur ætti að vera á borðum 

minnst tvisvar í viku. 
● Gættu að saltnotkun. 

Hér eru nokkur góð ráð fyrir þá sem vilja breyta um lífsstíl

MMikilvægt
Magnesíum plús með B12, B6 og fólinsýru er slakandi 
og styrkjandi fyrir líkama og sál.

Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

20% afsláttur í september

ibuxin rapid

Fæst hjá okkur án lyfseðils

Fluconazol 
ratiopharm

Naso-ratiopharmN r ti ph rm

Fluconazol

400 mg hraðvirkt ibuprofen
10 töflur og 30 töflur

150 mg fluconazol
1 hylki til inntöku

Xylometazolin hýdróklóríð
0,5 mg/ml og 1 mg/ml 
10 ml nefúði
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Ég get ekki hugsað mér að 
vera án gerlanna,“ segir 
Marta Eiríksdóttir jógakenn-

ari, sem hefur notað OptiBac 
Probiotics-gerlana að staðaldri í 
eitt ár. 

„Ég er með viðkvæma 
meltingu og hef þjáðst af 
meltingaróþæg indum í langan 
tíma. Gerlarnir hjálpa til við 
niðurbrot mjólkursykurs og 
sterkju í meltingarvegi og koma í 
veg fyrir óþægindi sem tengjast 
fæðuóþoli,“ segir Marta, sem 
reynir eftir megni að sneiða hjá 
mjólkurvörum, sykri, glúteni og 
unnum kjötvörum.

„Líkami minn þolir ekki 
þessar matvörur. Meltingin fer 
úr skorðum og ég verð þreytt og 
orkulaus. Vissulega getur verið 
erfitt að sneiða hjá þessum fæðu-
tegundum en þegar ég borða mat 
sem ég þoli illa á ég alltaf til poka 
af „One Week Flat“ í veskinu.“

Marta mælir hiklaust með 
OptiBac Probiotics-vörunum.

„Ég nota „One Week Flat“ sem 
dregur úr lofti í maga og gerir 
þaninn kvið flatari. Það er sjö 
daga kúr sem inniheldur vinsam-
legar bakteríur eins og acido-
philus og svo prebiotics-trefjar 
fyrir þá sem þjást af óþægindum 
vegna lofts í maga.“

Marta bendir á að einn af 
hverjum fimm fái þaninn maga 
einu sinni eða oftar í mánuði sem 
stafað geti af fæðuóþoli, streitu, 
fyrirtíðaspennu, tíðahvörfum eða 
lélegu mataræði. 

„Því er gott að nota „One Week 

Flat“ til að draga úr neikvæðum 
áhrifum eins og uppþembu 
vegna grillmatar og sætinda sem 
fólk borðar gjarnan yfir sumar-
mánuðina. Þá er „One Week Flat“ 
nú vinsælt fyrir brúðkaup og 
veislur, til þess að brúðurin líti 
betur út í kjólnum, svo maður 
tali nú ekki um sundferðir sum-
arsins.“

VÍSINDALEGA SANNAÐ
OptiBac Probiotics er ný lína af 
meltingargerlum með vísindalega 
sannaðri virkni í meira en þrjátíu 
klínískum rannsóknum. Aðrar 
gagnlegar vörur frá OptiBac Pro-
biotics eru:
Bowel Calm (Saccharomyces 

Boulardii) sem stoppar niður-
gang á náttúrulegan og fljót-
virkan hátt og er áhrifaríkt gegn 
gersveppa óþoli (Candida).

Optibac for Every Day (extra 
sterkur) inniheldur 20 milljarða 
lifandi baktería í dagskammti. 
Bakteríurnar hafa verið ítarlega 
rannsakaðar í yfir 75 klínískum 
rannsóknum. Virkar vel gegn 
gersveppaóþoli (Candida) og 
iðrabólgu (IBS), sem hrjáir tutt-
ugu prósent manna.

Bifidobacterium BB12 með 
trefjum virkar vel gegn hægða-
tregðu og kemur meltingu í 
eðlilega virkni. Gott fyrir alla og 
öruggt fyrir konur á meðgöngu 
og börn frá eins árs aldri.

Optibac for Traveling Abroad 
inniheldur mikið af góðum 
gerlum fyrir meltinguna en 
einnig Saccharomyces Boul-
ardii sem stoppa niðurgang og 
hjálpa líkamanum að losa sig 
við óæskilegar bakteríur á nátt-
úrulegan hátt.

FLATUR MAGI 
Á SJÖ DÖGUM
RARITET KYNNIR  Ertu með loft í maganum og þjáist af vindverkjum? Þá er 
lausnin fundin með hjálp vinveittra meltingargerla frá OptiBac Probiotics.

GÓÐUR ÁRANGUR Marta Eiríksdóttir jógakennari hefur góða reynslu af OptiBac 
Probiotics-trefjunum og notar „One Week Flat“ til að fá flatan maga.  MYND/DANÍEL

VINVEITTIR MELTINGARGERLAR
OptiBac-vörurnar innihalda blöndu sýruþolinna meltingargerla sem komast örugglega 
og lifandi gegnum magasýrur smáþarma þar sem þeim er ætlað að virka.

For a Flat Stomach breytist í 
One Week Flat. Nákvæmlega 
sama varan en undir nýju 
heiti. Ný sending er komin 
í verslanir. Síðasta sending 
seldist upp.

HVAR FÆST 
OPTIBAC 
PROBIOTICS?
Þessar lyfjaverslanir selja 
Optibac Probiotics: Lyf og heilsa, 
Apótekarinn, Apótekið, Lyfja, 
Heilsuhúsið, Lyfsalinn, Lyfjaver, 
Lyfjaval, Reykjavíkur Apótek, Apótek 
Vesturlands, Apótek Suðurnesja, 
Árbæjarapótek, Apótek Garðabæjar, 
Apótek Hafnarfjarðar, Urðarapótek, 
Rimaapótek, Garðs Apótek, Apótek 
Ólafsvíkur og Hagkaup.

Opið hús
LEIÐSÖGUNÁM OG

FARARSTJÓRN ERLENDIS
Kynning á námi í máli og myndum 
fer fram í skólanum að Bíldshöfða 18 
fimmtudaginn 18. sept. frá kl. 18 til 20.

Kjartan Trausti Sigurðsson, 
fararstjóri til fjölda ára, 

mætir á svæðið.

Bíldshöfða 18, sími 567 1466 
www.menntun.is

Ný sending 
af vetravörum!

Skipholti 29b • S. 551 0770

Fylgist með okkur á facebook.com/Parisartizkan

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

www.tk.is

10% afsláttur

Veggfodur.is
r s ur i ir

egi d

i ri. . . og u. .

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Heimild: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) US/ Woods Hole Sea Grant, US.

Ég hef mikinn áhuga á rusli 
og hef lengi haft. Upphafið 
að síðunni má hins vegar 

rekja til þess að ég keypti osta-
slaufu í Krónunni fyrir dóttur 
mína í byrjun árs. Hana gat 
ég aðeins fengið innpakkaða í 
heilmiklar plastumbúðir. Mér 
hefur oft verið hugsað til þessa 
umbúðaflæmis sem viðgengst 
en þarna var mér nóg boðið,“ 

segir Mar-
grét Gauja 
sem setti 
inn mynd 
af osta-
slaufunni á 
Facebook og 
fékk mikil 
viðbrögð. 
„Í kjölfarið 
setti ég upp 
til gamans 

Facebook-síðuna Bylting gegn 
umbúðum. Hún hefur náð því-
líku flugi og greinilegt að fólk 
þurfti sameiginlegan vettvang 
til að pústa út um þessi mál,“ 
segir hún en tæplega tíu þúsund 
manns líkar við síðuna. 

Þegar síðan fór í loftið var 
Margrét Gauja stjórnarfor-
maður Sorpu en ruslaáhuginn 
nær langt aftur. „Ég smitaðist 
af eiginmanninum sem meðal 
annars kláraði umhverfisdeild-
ina hjá Garðyrkjuskólanum fyrir 
tuttugu árum og kom þaðan 
uppfullur af alls konar hug-
myndum,“ segir Margrét Gauja 
en fjölskyldan gerir sitt til að 

sporna við umbúðaflóðinu. „Við 
söfnum að sjálfsögðu öllum dós-
um, flokkum stórt og plássfrekt 
plast og förum með í grenndar-
gám, förum með allt tau í Rauða 
krossinn og notum alltaf fjölnota 
poka við innkaupin.“ 

PLASTPOKAR BANNAÐIR
Margrét Gauja segist þess full-
viss að plastpokar heyri brátt 
sögunni til á Íslandi. „Það liggur 
fyrir tillaga hjá ESB um að banna 
plastpoka, Kaliforníuríki var að 
banna plastpoka núna um daginn 
og New York-ríki og fleiri í Banda-
ríkjunum eru að fara að taka á 
þessum málum,“ upplýsir Mar-
grét Gauja. Hana dreymir um að 
plastpokar heyri sögunni til á Ís-
landi eftir fimm ár. „En ég ætla að 
vera raunsæ og segja tíu ár.“ 

RUSLIÐ Í SJÓNUM
Á Facebook-síðunni Bylting 
gegn umbúðum er að finna 
afar áhugaverða og upplýsandi 
mynd um ruslið í sjónum og 
hversu langan tíma tekur ýmis-
konar rusl að eyðast. Margrét 
Gauja segist verða æ upptekn-
ari af því rusli sem er að finna í 
hafinu og hvernig megi bregðast 
við því. „Við búum á eyju og 
sjórinn er ein af okkar stærstu 
auðlindum. Þannig að ég myndi 
halda að það væri mikið kapps-
mál fyrir okkur Íslendinga að 
vera til fyrirmyndar í þessum 
málum þar sem við höfum svo 
mikilla hagsmuna að gæta.“ 

BYLTING GEGN 
UMBÚÐUM
UMHVERFISVITUND  Margrét Gauja Magnúsdóttir 
heldur úti Facebook-síðunni Bylting gegn umbúðum. 

MARGRÉT GAUJA 
MAGNÚSDÓTTIR

BÓMULLARSKYRTA
2–5 MÁNUÐIR

GLERFLÖSKUR
EKKI VITAÐ

EINNOTA BLEIA
450 ÁR

ÁLDÓS
200 ÁR

PLASTPOKI
10-20 ÁR

KROSSVIÐUR
1–3 ÁR

EPLAKJARNI
2 MÁNUÐIR

PAPPAKASSI
2 MÁNUÐIR

HVE LENGI ER RUSLIÐ AÐ EYÐAST?
 Niðurbrotstími nokkurra hluta sem algengt er að finnist í sjónum.

MJÓLKURFERNA
3 MÁNUÐIR

ULLARSOKKAR
1–5 ÁR

FRAUÐPLASTGLAS
50 ÁR SÍGARETTUSTUBBAR

1–5 ÁR

PLASTFLASKA
450 ÁR



BÍLAR &
FARARTÆKI

SJÁLFSKIPTUR GETZ
 HYUNDAI Getz gls. Árg. 2004, ekinn 
aðeins 67þ.km. sjálfskiptur. Verð 990þ. 
Einn eigandi - gott eintak! Rnr.125945. 
Er á staðnum - Bílalíf

DÍSEL- SJSK - EK.35Þ.
 HYUNDAI I30 wagon comfort dísel. 
Árg. 2009, ekinn aðeins 35þ.km. dísel, 
sjálfskiptur. Eintak í sérflokki! Verð 
2.390þ. Rnr.125934. Er á staðnum- 
Bílalíf

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

2014 NÝJIR CHRYSLER 
TOWN & COUNTRY LIMITED
Flottasti fjölskyldubíllinn, V6 290hö, 
eyðsla í blönduðum akstri 11.8, Með 
öllum lúxus, 2x Blueray DVD afurí, 
Rafmagn í hurðum omfl, Tilboðsverð 
aðeins 7.990þkr, Eru í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

11-15
http://www.isband.is

TOYOTA Rav4. 05/08, ekinn 168 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Ásett 2.190.000. 
Tilboðsverð 1.790.000. Rnr.400421.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
www.bilalind.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

VW Golf comfortline 16v. Árgerð 1999, 
ekinn 160 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
450.000. Rnr.322641. nýtt í bremsum, 
uppl s 567-4000

BMW X5 3.0d e70. Árgerð 2008, 
ekinn 103 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.980.000. Rnr.322605. gott 
staðgreiðsluverð, bíllinn er á staðnum. 
uppl. s 567-4000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

MMC Pajero intense. Árgerð 2007, 
ekinn 103 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.690.000. Rnr.990679.

MERCEDES-BENZ E 250 cdi 4matic. 
Árgerð 2013, ekinn 11 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 10.980.000. 
Rnr.990813.

Kia cee‘d h/b LX 1.6 disel 
sjálfsk.. Árgerð 2012, ekinn 75 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.490.000. Rnr.210301. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

AUDI A4 limousine. Árgerð 2012, 
ekinn 58 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.890.000. Rnr.210490.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

Öflugir loftskipti-
blásarar.  Hægt að

fá barka með.
Úrval stærða.

Blásarar

Fittings
Rör, beygjur og 
annar fittings úr
plasti eða blikki.

íshúsið30
ára reynsla

1983 - 2013

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata 
viftur.is

VIFTUR

Viftan og aukahlutirnir!

Hestaviftur
Verð frá kr.
34.990

Öflugu 
loftskiptivifturnar.
Margar útfærslur 

og stærðir.

TILBOÐ

Hljóðlátar

Hljóðlátar

Verð frá kr.
21.990

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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TOYOTA Avensis. Árgerð 2012, 
ekinn 24 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
3.250.000. TILBOÐ 2.890.000.- 
Rnr.371896.

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 31 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.990.000. Rnr.372153.

SUZUKI Sx4. Árgerð 2012, ekinn 46 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.790.000.
TILBOÐ 2.390.000.- Rnr.372080.

SUZUKI Grand vitara v6. Árgerð 2008, 
ekinn 64 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000.- TILBOÐ 2.190.000. 
Rnr.380795.

VW Polo trendline. Árgerð 2006, 
ekinn 119 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
990.000.TILBOÐ 850.000.- 100% 
VISA/EURO LÁN Í BOÐI. Rnr.336699.

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2003, ekinn 
196 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
590.000.- TILBOÐ 395.000. 100% 
VISA/Euro lán Rnr.372177.

HONDA Jazz comfort. Árgerð 2010, 
ekinn 66 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.790.000. TILBOÐ 1.550.000.- 
Rnr.372090.

HONDA Cr-v. Árgerð 2005, ekinn 137 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.490.000.- 
TILBOÐ 1.290.000. Rnr.336698.

FORD Mondeo. Árgerð 2006, ekinn 
120 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.190.000. Rnr.286116.

CHEVROLET Volt exclusive. Árgerð 
2012, ekinn 33 Þ.KM, rafmagn, 
sjálfskiptur. Verð 4.490.000. 
Rnr.380563.

CHEVROLET Captiva. Árgerð 2013, 
ekinn 25 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.390.000. Rnr.336876.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

 Bílar til sölu

Suzuki Cool Car 1400, 4x4 árg. 2013 
ekin 1300km. (nýr bíll) skráður 6 
manna en með belti fyrir 8 (hægt 
að fá breytingu á skráningu) Verð 
2.850þús. Uppl. í s. 6995595

SPARIBAUKUR!
Daihatsu Cuore árg 2009, ek. 50 þús, 
5 gíra beinsk.gott eintak, sumar og 
vetrardekk. TILBOÐ 990.000,- Uppl. í 
s. 843 4384.

Til sölu Mercedes Benz Sprinter. Árg. 
1995. Ekinn 490.000km. Tekur 13 
farþega + ökumann. Verð 1.600.000kr 
án vsk. Uppl.í s. 893-8410.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Reiðhjól

 Vinnuvélar

ÓSKA EFTIR 
SKOTBÓMULYFTARA

Óska eftir að kaupa Bobcat 3571 má 
þarfnast viðgerðar. Uppl. í s. 892 0566

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

 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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 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. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Save the Children á Íslandi

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín
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ELDRI MÚRARI
Eldri múrari óskar eftir múrverki 
td. múra bílskúra, kjallara, einnig 
flísalögn. S. 866 3175

Tökum að okkur stærri og smærri 
verkefni f. einstaklinga og húsfélög. 
Fagmenn á öllum sviðum. B. R Bygg 
ehf S. 858 3373 brbygg@simnet.is

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

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

 Trésmíði

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

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta 
prentara, Hagkaup Smáralind, 
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG 
LÁNUM ÚT Á: GULL, 
DEMANTA, VÖNDUÐ 

ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

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.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

Nuddtilboð s. 5616254/8543454 - opið 
frá 13.00-20.00

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

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

 Þjónusta

REYKSTOPP MEÐ ÁRANGRI 
S: 694-5494

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. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU 80- 400 FM 
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT 

AÐ 4M LOFTHÆÐ 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu 
Toyota húsunum) hentar undir 

léttan iðnað, heildsölur o.fl greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

Einstaklingsíbúð er til leigu í 
Garðabænum. Sér inngangur. Leigist 
til árs í senn. Mánaðarleiga er 
90.000 kr innifalið hiti og rafmagn. 
Leigusamningur og tryggingarfjár er 
krafist. Áhugasamir sendi póst með 
uppls. um viðkomandi til bea1@mi.is

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Opið helgina 27. - 28. 
september og 4. - 5. október frá kl. 11 
til 18. Uppl. í s. 895 3176 & 864 3176

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

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARF.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 Sólbakki.

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

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

NONNABITI
Starfsfólk óskast í Reykjavík til 
starfa. Reyklaus og þarf að geta 

unnið undir álagi.
Sendið umsókn á nonnabiti@
nonnabiti.is eða á staðnum.

Óska eftir mönnum í hellulagningar. 
Uppl. s. 898 4202 eða netfang baldur@
btverk.is

Starfsmenn vantar á 
hjólbarðaverkstæði Sólningar. 
Umsóknir á solning@soning.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Allsherjaratkvæðagreiðsla verður viðhöfð við kjör full-
trúa á 41. þing Alþýðusambands Íslands sem haldið 
verður í Reykjavík dagana 22.-24. október 2014.

Tillögur vegna þingsins með nöfnum 47 aðalfulltrúa 
og jafnmörgum til vara ásamt meðmælum 120 
fullgildra félagsmanna skulu hafa borist skrifstofu 
Eflingar-stéttarfélags fyrir kl. 16.00 þriðjudaginn  
23. september 2014. 

  Kjörstjórn 
  Eflingar-stéttarfélags

Fulltrúakjör til 41. þings 
Alþýðusambands Íslands

Þorrasalir 17 Kópavogi

Opið hús þriðjudag 16. september kl. 17.30-18.30
Smart íbúðir. Sérinngangur í allar íbúðir. Leyfi fyrir dýrahaldi. Stæði í 
bílageymslu. 
Vel búnar innréttingum og tækjum. Útsýni yfir Heiðmörk og golfvöll. 
Afhending október 2014

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

FAGMENNSKA – REYNSLA – METNAÐUR

OPIÐ HÚS

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

fasteignir

tilkynningar

Iðnaðarhúsnæði til leigu

Óskum eftir leigjanda að um 200 fermetra iðnaðarhúsnæði 
að Malarhöfða 2. Tvær rennihurðir eru að húsnæðinu, sem 
eru 4.22 á hæð og 4.20 á breidd. 
Verð er um 290 þúsund. Húsnæðið er laust strax.  
Leigutími samkomulag en að lágmarki til 31. maí 2016.  

Áhugasamir hafi samband við Viktor í síma 696-9420 eða  
sendist til Fréttablaðsins á netfangið: box@frett.is merkt 
„Malarhöfði“ 

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn

til leigu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Sóleyjarimi 17 -112 Reykjavík

Mjög falleg 2 herbergja, 71,9 m2 íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi við 
Sóleyjarima í Reykjavík. Gott skipulag. Fallegar innréttingar og 
gólefni. Suðursvalir. V. 23,0 m.

Víkurás 3 - 110 Reykjavík  

Falleg 2 herbergja. 58,8 m2, íbúð á 3 hæð í stigahúsi við Víkurás í 
Reykjavík. Sameiginlegt þvottahús og sérgeymsla á hæðinni. 
 V. 18,5 m.

Álfkonuhvarf 55 - 203 Kópavogur 

Mjög falleg 100,4 m2 3ja herbergja íbúð með fallegu útsýni á efstu 
hæð, ásamt bílastæði í bílakjallara í lyftuhúsi við Álfkonuhvarf 55 í 
Kópavogi.Suðvestursvalir. V. 29,0 m.

Svalbarð 11 - 220 Hafnarfjörður 

144,5 m2 einbýlishús, hæð og rými í kjallara, ásamt bílskúr við 
Svalbarð í Hafnarfirði. Íbúð er skráð 116 fm bílskúr 28,5 m2, alls 
144,5 m2. Eignin þarfnast viðhalds og lagfæringa. V. 31,0 m.

Byggðarholt 1D - 270 Mosfellsbær 

5 herbergja. 158,9 m2, raðhús, hæð og kjallari, við Byggðarholt í 
Mosfellsbæ. Eignin þarfnast viðhalds og lagfæringa. V. 28,5 m.   

Klapparhlíð 26 - 270 Mosfellsbær 

3-4 herbergja, 98,2 m2 endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi við 
Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Afgirt timburverönd í suðvestur. Eignin 
þarfnast viðhalds og lagfæringa. V. 30,5 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Nýhöfn 6 – Sjálandi Garðabæ

Útsýnisíbúð á efstu hæð með tvennum svölum í nýju fjölbýli. 
Glæsileg 145,0 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð, með tvennum svölum 
til suðausturs og austurs að meðtalinni 9,1 fm. sér geymslu í kjallara 
í 3ja hæða nýju lyftuhúsi við Nýhöfn nr. 6 í Garðabæ. Sér stæði í 
lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Eignin skiptist í 
anddyri, eldhús, stofu, sjónvarpshol, snyrtingu með sturtu, þvottahús, 
2 barnaherbergi og stórt hjónaherbergi með baðherbergi inn af. 
Afhendist fullbúin án gólfefna í október nk. Frábær staðsetning við 
sjávarsíðuna. Stutt í falleg útivistarsvæði. Útsýni er yfir sjóinn og 
fjallahringinn. Íbúð merkt 0306. Verið velkomin.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45

OPIÐ HÚS

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  23,9 millj.

Hraunbær  90% Yfirtaka1 1 0 
R e y k j a v í k

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Góð 85,5 fm íbúð á þriðju hæð

Björt og rúmgóð

Útgengi út úr stofu á svalir

Góð staðsetning

Greiðslubyrði á mánuði kr. 99.788- 

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Glæsileg 113 fm. 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð. Nýkomin sérlega falleg og vel innréttuð íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli með 
sérinngangi. 3  góð svefnherbergi. Góðar stofur, tvennar svalir. Útsýni. Allt sér.  Verð: 33.7 millj. 
Hilmar Bryde sölumaður s:  892-9694 verður á staðnum.

Blikaás 9 íbúð 203 –Hafnarfjörður - Glæsileg 4ra herbergja

OPIÐ HÚS

Opið hús í dag frá kl. 18:30 -19:00

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú 
þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. september 2014, virði-
saukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. september 2014 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir 
er fallið hafa í eindaga til og með 15. september 2014, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, 
virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, 
áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og 
aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi 
af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, 
skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, 
eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, sér-
stakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlána-
sjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 
ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt  
dráttarvöxtum og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í rík-
issjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur 
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda 
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir 
gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum 
kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu 
áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

 
Reykjavík, 16. september 2014

Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal

Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík
Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri

Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
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Oliver Aron Jóhannesson (2.165) 
vann Jón Árna Halldórsson (2.170) 
á laglegan hátt í fyrstu umferð 
Haustmóts TR.
Hvítur á leik

26. Hd1! f5 (26...g5 veitir meiri vörn 
en textaleikurinn en hvítur svarar 
því best með 27. Hd8+ Kg7 28. Bxe7 
Hxc6 29. Bf6+ Kg6 30. g4!h5 31. 
Hg8+ Kh7 32. Hh8+ Kg6 33. Hxh5 og 
svarta staðan hrynur) 27. Hd8+ Kf7 
28. Be8+ Kf8 29. Bg6#.
www.skak.is Huginn mætir ofur-
sveit á EM.

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8
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13

119
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19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. árás, 6. umhverfis, 8. slit, 9. mak, 
11. berist til, 12. kompa, 14. bjúga, 16. 
ætíð, 17. tunnu, 18. orga, 20. á fæti, 
21. grobb.

LÓÐRÉTT
1. óregla, 3. fæddi, 4. listastefna, 5. 
lúsaegg, 7. talsmaður, 10. stúlka, 13. 
hamfletta, 15. kjáni, 16. mar, 19. tví-
hljóði.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. sókn, 6. um, 8. lúi, 9. kám, 
11. bt, 12. klefi, 14. pylsa, 16. sí, 17. 
ámu, 18. æpa, 20. il, 21. raup. 
LÓÐRÉTT: 1. sukk, 3. ól, 4. kúbismi, 
5. nit, 7. málpípa, 10. mey, 13. flá, 15. 
auli, 16. sær, 19. au.

„Leiðtogi leiðir fólk þangað sem það vill fara. Mikill leiðtogi 
leiðir fólk þangað sem það vill ekki endilega fara … en ætti að 
fara.“ Rosalynn Carter

Góður 
strákur!

Ég stöðvaði hann um 
kílómetra héðan eftir 
að hafa fylgst með 

honum keyra sautján 
sinnum upp og niður 

sömu götuna.

Vinur minn 
býr þarna. 

Þú stalst bílnum 
um miðja nótt til að 
geta keyrt framhjá 
húsi stelpu sautján 

sinnum. Það var ekki 
sautján sinnum 

- heldur 63.

Rólegur …
Og þú ert 

alveg að verða 
bensínlaus.

Hvað viltu, Lóa? Viltu eitthvað? Haa? Upp!
Ég held að þú 

hafir kennt henni 
nýtt orð. Það held 

ég líka.

Klapp klapp 
klapp
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TÓNLIST  ★★★★ ★

Karlsvaka
STÓRTÓNLEIKAR Í MINNINGU KARLS 
J. SIGHVATSSONAR Í ELDBORG HÖRPU 
FÖSTUDAGINN 12. SEPTEMBER.

Hljóðmönnum finnst oft erfitt að 
eiga við akústísk (þ.e órafmögn-
uð) hljóðfæri á rafmögnuðum tón-
leikum. Þetta virtist vera raunin á 
Karlsvöku í Eldborg á föstudags-
kvöldið. Tónleikarnir voru haldn-
ir til minningar um Karl Sighvats-
son hljómborðsleikara sem lést af 
slysförum langt fyrir aldur fram 
árið 1991. Þarna var lítil kamm-
erhljómsveit, ViktOrkestra, sem 
var í misstóru hlutverki. Hún 
hljómaði ekki vel fyrst framan af. 
Hljóðið var þurrt og hvasst. Sér-
staklega var ein klarinetta óþægi-
leg áheyrnar. 

Kassagítar Mugisons kom ekki 
heldur vel út. Hann virkaði eins og 
hann væri ekki með neinn hljóm-
botn. Rödd Mugisons var líka of 
hávær. 

Þar fyrir utan hefði söngur 
Ísfólksins í Andvöku eftir Karl og 
Arnar Sigurbjörnsson mátt vera 
tærari. Einn söngvarinn var áber-
andi falskur.

Rafmagnið varð almennt fyrir-
ferðarmeira eftir því sem á leið. 
Þar með lagaðist hljóðið, sem 
betur fer. Þegar Mannakorn steig 
á sviðið rétt fyrir hlé voru hlutirn-
ir orðnir eins og þeir áttu að vera. 

Mannakorn var frábært, ein-
staklega þétt og flott. Lögin Sam-
ferða og Ég elska þig voru afar 
grípandi. Margt annað var auk 
þess sérlega skemmtilegt. Þar má 
nefna músík með Apparat organ 
kvartett, Hjaltalín, KK, Flowers og 
eftirlifandi liðsmönnum Trúbrots.  

Falleg nostalgía sveif yfir 
vötnunum á tónleikunum. Meira 
að segja líka þegar hljóðið var 
ófullnægjandi. Tónleikarnir áttu 
fyrst og fremst að varpa ljósi á 
feril Karls, og það tókst hvað sem 
tæknilegum atriðum leið. Karl var 
greinilega ákaflega hæfileika-
ríkur og hann var tilraunaglað-
ur með afbrigðum. Hann var inn-
blásinn lagahöfundur og sumar 
tónsmíða hans voru frumlegar og 
áhugaverðar. Þar var veigamest 
Hallgrímur hvað? (eða kvað) sem 
hann samdi ásamt Jóni Kristni 
Cortes. Verkið var langt og sýru-
kennt ferðalag um veröld Passíu-
sálma Hallgríms Péturssonar. 
Högni Egilsson söng af gríðar-
legri tilfinningu og útsetning 
Viktors Orra Árnasonar var full 
af fögrum, lokkandi litbrigðum.

Gaman var að heyra Karl sjálf-
an leika á orgel af bandi við lif-
andi söng Megasar. Og útsetning 
Karls á Pílagrímakórnum eftir 
Wagner var mögnuð. Hinn bráð-
fyndni kynnir tónleikanna, Val-
geir Guðjónsson, gaf í skyn að 
tónlistardeild RÚV hefði á sínum 
tíma næstum fengið hjartaáfall 
yfir útsetningunni. Hér var það 
Sigríður Thorlacius sem söng af 
sinni alkunnu mýkt, og ViktOrk-
estra spilaði undir. Ég gat ekki séð 
að neinn á meðal áheyrenda væri í 

krampaflogum – sennilega var þar 
enginn frá tónlistardeild RÚV!

Talandi um Wagner, þá voru 
tónleikarnir nánast jafn langir 
og Wagner-ópera. Eitthvað virð-
ist skipulagið hafa brugðist. Allt-
ént gaf Ólafur Arnalds það í skyn 
eftir hlé þegar hann kynnti lagið 
sitt Near Light (sem var unaðs-
lega fallegt). Tvö lög eftir Ólaf 
áttu að vera á tónleikunum, en 
hann sagði að aðeins eitt yrði 
flutt, til að „hraða aðeins á dag-
skránni“. 

Samt sem áður var maður ekki 

þreyttur þegar tónleikunum lauk. 
Þeir voru svo hjartnæmir, and-
rúmsloftið í salnum var mjög til-
finningaþrungið. Margir hefðu 
örugglega getað setið þarna ennþá 
lengur, undirritaður var þar á 
meðal. Ljóst er að Karls verður 
saknað um ókomna tíð.  

 Jónas Sen   

NIÐURSTAÐA: Hljóðið var ekki gott 
fyrst framan af, en svo lagaðist það. 
Dagskráin var áhugaverð, þótt hún 
væri í lengri kantinum. Karl Sighvats-
son var frábær listamaður. 

Ljúfur söknuður á Karlsvöku

KARL SIGHVATSSON  „Gaman var að heyra Karl sjálfan leika á orgel af bandi 
við lifandi söng Megasar. Og útsetning Karls á Pílagrímakórnum eftir Wagner var 
mögnuð,“ segir Jónas Sen.

LEIKLIST  ★★★★ ★

Lína langsokkur
Astrid Lindgren
LEIKSTJÓRN: ÁGÚSTA SKÚLADÓTTIR

AÐALLEIKARAR: Ágústa Eva Erlends dóttir, 
Kristín Þóra Haraldsdóttir, Sigurður Þór 
Óskarsson, Maríanna Clara Lúthersdóttir, 
Örn Árnason o.fl.
ÞÝÐANDI: Þórarinn Eldjárn
LEIKMYND: Ilmur Stefánsdóttir
FRUMSÝNT Í BORGARLEIKHÚSINU 
13. SEPTEMBER

Lína Langsokkur er Íslendingum 
afar kær og ætíð mikið tilhlökk-
unarefni að sjá hana sviðsetta. 
Áratug eftir að Ilmur Kristjáns-
dóttir lék rauðhærða orkubolt-
ann tekur Ágústa Eva við keflinu 
í Borgarleikhúsinu. Verkefnið er 
veigamikið, í raun að bera heila 
sýningu á herðum sér og tekst 
Ágústu Evu það prýðilega þó að 
hún eigi enn eftir að finna rétta 
taktinn. Stundum virtist Lína 
vera of upptekin af sínum eigin 
uppátækjum, fettum og brettum 
frekar en því sem var að gerast í 
kringum hana.

Aftur á móti er leikhópurinn 
sterkur og nýtur Ágústa Eva góðs 
af því. Hesturinn (Magnús Guð-
mundsson) og hinn ómótstæði-
legi Herra Níels (Gríma Valsdótt-
ir) eru kostuleg sem kumpánar 
Línu. Kristín Þóra og Sigurður 
Þór eru líka virkilega smellin 
sem kurteisu systkinin Anna og 
Tommi. En það er aftur á móti 
Maríanna Clara sem hreinlega 
stelur senunni. Hún er frábær 
sem hin aðþrengda frú Prússólín 
sem þráir að koma Línu á „góða 
og ábyggilega uppeldisstofnun“. 
Maríanna Clara gæðir þessa 

grámyglulegu konu slíku lífi að 
stundum er hrein unun að fylgj-
ast með henni.

Leikmynd Ilmar Stefánsdótt-
ur er hugmyndarík og litskrúð-
ug líkt og búningar Maríu Ólafs-
dóttur. Lítil hljómsveit sem er 
á sviðinu nær allan tímann sér 
um að spila tónlistina en einnig 
um sviðshljóðin sem heppnuð-
ust einkar vel og voru skemmti-
leg viðbót. Hópsenurnar eru nær 
undantekningarlaust grípandi. 
Ágústa Skúladóttir hefur næmt 
auga fyrir smáatriðum og skapar 
heim þar sem nær allir þorpsbúar 
haga sér svo vel að þeir gleyma 
að lifa en það kemur í hlut Línu 
að hrista upp í þeim. Fyrsta köku-
boð Línu er gott dæmi um slíka 
vinnu. Lítið atriði en svakalega 
vel útfært.

Ágústa leggur áherslu á lifandi 
sviðshreyfingar þar sem atriðin 
fljóta saman áreynslulaust. Þetta 
tekst að mestu og sum atriðin, til 
dæmis innkoma skólabarnanna 
inn í kennslustofuna, eru virki-
lega vel gerð. En stundum vant-
aði aðeins betri uppbyggingu og 
spennu. Langsokkur skipstjóri 
röltir hinn rólegasti inn á svið 
þegar hann á innistæðu fyrir 
miklu stærri kynningu. Hið sama 
má segja um lokaatriðið þegar 
Lína verður að ákveða hvort hún 
ætli að vera eftir á Sjónarhóli 
eða sigla um höfin sjö með pabba 
sínum. Hlutverkið smellpassar 
Erni og þó hann fái ekki að skína 
nægilega skært fer hann á kost-
um í besta söngatriði sýningar-
innar, „Hæ hó!“.

 Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Eins og endranær 
svíkur Lína Langsokkur engan. 
Bráðskemmtileg sýning þar sem 
aukaleikararnir skína.

Ekki gleyma að lifa

LÍNA OG HERRA NÍELS  „Verkefnið er veigamikið, í raun að bera heila sýningu á 
herðum sér og tekst Ágústu Evu það prýðilega þó að hún eigi enn eftir að finna 
rétta taktinn.“ MYND: GRÍMUR BJARNASON
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www.lyfja.is

Fyrir
þig
í Lyfju

www.lyfja.is

Fyrir
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í Lyfju

www.lyfja.is

Lægra 
verð í 
LyfjuNicorette 

Fruitmint, forðaplástrar og innsogslyf. 
Allar pakkningar og styrkleikar.

20%
afsláttur
Gildir út september.

- Lifi› heil

sogslyf. 
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Opið virka daga 9-18 
og laugardaga 11-15

ÍSKALDIR DAGAR

15-25% 
AFSLÁTTUR AF 
KÆLISKÁPUM!
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HRESSAR  Stella og leikkonan Dakota Johnson ásamt vinkonu. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Fjórar leiðir til að hressa upp á matarboðið
Svona getur þú verið frumlegur í skreytingum, án þess að kosta miklu til.

LITAÐUR DÚKUR  Dúka er auðveldlega hægt að lita 
sjálfur. Svona dúkur er bæði í tísku og felur bletti.

LJÓSAKRÓNA ÚR RÓSUM  Fallegt og 
frumlegt stofustáss.

ÚTPRENTAÐIR MATSEÐLAR  Gerir matarboðið sérstaklega 
hátíðlegt.

KOKTEILAR Í HAUSTLITUNUM  Rósa- og 
hvítvínið út, og inn með kokteila í haustlitunum.

Tískuelítan fj ölmennti 
til Stellu McCartney
Það er nóg að gera hjá tískupressunni um þessar mundir þar sem stærstu 
tískuvikurnar fara fram í New York, London, Mílanó og París. Það var varla 
þverfótað fyrir stjörnum í tískupartíi Stellu McCartney í tengslum við tískuvik-
una í  London í vikunni. Þangað mættu meðal annars leikarinn Colin Firth og 
eiginkona hans, Livia, söngkonurnar Rita Ora og Ellie Goulding og auðvitað faðir 
hönnuðarins, Paul McCartney, og nýbökuð eiginkona hans, Nancy Shevell.  

FLOTT FEÐGIN  Mary McCartney og Sir 
Paul McCartney.

SMART  Daisy Lowe og Poppy Delev-
ingne.

HJÓNIN MÆTTU  Salma Hayek og 
Francois-Henri Pinault.

HRESS  Rita Ora, Stella McCartney og stjörnuljósmyndarinn 
Mario Testino.

FLOTT Í TAUINU 
 Olivia Palermo 
mætti vel klædd 
í partíið. 
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Kæru landsmenn,
til hamingju með 
Dag íslenskrar náttúru!

Megi dagurinn verða okkur öllum 

ánægjulegur og góður til að fagna og 

njóta fegurðar og gjafa íslenskrar náttúru. 

Upplýsingar um dagskrá er að finna á 

www.umhverfisraduneyti.is

DAGUR 
ÍSLENSKRAR 
NÁTTÚRU

VINNUVERNDehf

Vinnuvernd ehf. 
Brautarholt 28 
105 Reykjavík 
s: 5780800 
www.vinnuvernd.is
vinnuvernd@vinnuvernd.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

RITSTJÓRINN 
 Anna Wintour var 
glæsileg að vanda. 
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BAKÞANKAR 
Söru
McMahon

Enginn latur í Þjóðleikhúsinu
Leikritið Ævintýri í Latabæ var frumsýnt um helgina í Þjóðleikhúsinu. Mikið var um dýrðir þar sem þau Solla 
stirða og Íþróttaálfurinn hafa fyrir löngu fest sig í sessi hjá ungu kynslóðinni. Með aðalhlutverk fara þau Dýri 
Kristjánsson og Melkorka Davíðsdóttir Pitt en þeir Rúnar Freyr Gíslason og Magnús Scheving sjá um leikstjórn. 

STANDANDI 
LÓFAKLAPP 
 Aðstandendur 
sýningarinnar 
með Magnús 
Scheving í 
fararbroddi. 

FJÖR  Magnús Scheving tók Maríu 
Kristínu í sveiflu fyrir sýninguna. 

FLOTT FEÐGIN  Hallgrímur 
Helgason og Margrét María 
Hallgrímsdóttir.

SPENNTAR  Sandra 
Sigþórsdóttir og Ísabella 
Hjaltadóttir.

GLAÐLEG  Elín Greta Stefánsdóttir, Kris-
tinn Gíslason, Gabríel Máni og Magnús 
Scheving.

SÆTAR  Þessar biðu spenntar eftir 
sýningunni. 

STÓR FJÖLSKYLDA  Rúnar Guðbrandsson og 
Birna Hafstein ásamt börnum. 

GAMAN  Helgi Seljan og Indíana Karítas.

BROSANDI 
Þorsteinn 
Snorrason, 
Dagur Thors, 
Júlía Stefáns-
dóttir, Stefán 
Baldursson 
og Steinunn 
Ólína Þor-
steinsdóttir.

FLOTTAR  Nanna Ósk, Sigurlaug, Embla og Hrafntinna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

Fríyrkjan, skáldskaparhópur 
ungmenna á Íslandi, hefur nú 
gefið út aðra ljóðabók félags-

ins. Bókin er 
saman safn 
ljóða eftir 24 
skáld á aldr-
inum 18-26 ára 
en tólf ný ung-
skáld hafa bæst 
við hópinn frá 
síðustu útgáfu. 

Hægt er að 
kaupa bókina 
á 2.000 krónur 
með því að hafa 

samband við Fríyrkjuna á Fés-
bók. „Ég er að kasta þessu út,“ 
segir Sólveig en aðeins 150 ein-
tök eru til.

„Þetta er góður vettvangur 
fyrir áhugafólk til að koma sér 
á framfæri af því að öllum er 
velkomið að vera með í Fríyrkj-
unni. Við sjáum um útgáfur, 
ljóðakvöld og svo erum við með 
ljóð dagsins á Fésbók.“

Ný ljóðabók 
unga fólksins

SÓLVEIG 
MATTHILDUR

PÓSTURINN PÁLL 2D 5:50

THE NOVEMBER MAN 5:50, 8, 10:20

PARÍS NORÐURSINS 5:50, 8, 10:10

LIFE OF CRIME 10

LUCY 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

ÞRIÐJUDAGUR ER TILBOÐSDAGUR

MIÐASALA Á

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

PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL 2D KL. 5.50
PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45 - 8 - 10.15
THE GIVER  KL. 8 - 10.15
LET́S BE COPS KL. 5.45 - 8
DAWN.. .PLANET OF THE APES 3D  KL. 10.15
VONARSTRÆTI ENSKUR TEXTI KL. 5.20
VONARSTRÆTI  KL. 8 - 10.40
 

THE NOVEMBER MAN KL. 5.30 - 8 - 10.25 
THE NOVEMBER MAN LÚXUS KL. 10.10
PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL 2D KL. 3.30 - 5.45
PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL 3D KL. 3.30 
PARÍS NORÐURSINS  KL. 3.30 - 5.45 - 8
PARÍS NORÐURSINS  LÚXUS KL. 8 
THE GIVER  KL. 10.10
LET́S BE COPS  KL. 5.45 - 8 - 10.20
LET́S BE COPS LÚXUS KL. 3.30 - 5.45 
EXPENDABLES  KL. 8 - 10.40
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL 2D KL. 3.30  

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

DENOFGEEK.COM

RICHARD ROEPER-CHICAGO SUN TIMES

ÁLFABAKKA

FRAMLEIÐENDURNIR STEVEN SPIELBERG 
OG OPRAH WINFREY BJÓÐA ÞÉR UPP Á 

SANNKALLAÐA VEISLU

ARIZONA REPUBLIC NEW YORK OBSERVER

Á FÖSTUDAGINN var brunaði ég 
norður á land í þeim tilgangi að tína 
heilan helling af íslenskum berjum. 

Við vorum tvö sem héldum saman í 
þetta ferðlag. Tvö sem höfðum það 

að markmiði að tína eins mikið af 
berjum og við mögulega gætum 

á einum degi. 

AÐ morgni laugardags var 
haldið sem leið lá inn í svo-
lítið gil uppi á heiði sem ég 

man ekki nafnið á. Þessi sami 
staður hafði tveimur árum áður 

gefið vel af sér af aðalbláberj-
um (sem mér skilst að séu 
jafngildi trufflu eða kaví-

ars). Í ár var þó annað uppi 
á teningnum, enda vorum 
við töluvert seinna á ferð 
en árin áður, og bláberin 
báru þess augljós merki. 
En! Svæðið var fullt af 
krækiberjum. Stórum, 
bústnum, safaríkum og 
gómsætum krækiberjum á 
stærð við fingurnögl. 

ÉG ER MIKILL aðdáandi kræki-
berja – mér finnst þau næstum betri 
en fyrrnefnd aðalbláber. Þau springa 
svo skemmtilega þegar bitið er í þau 
og svo eru þau alveg passlega sæt. Ég 
hugsaði mér því gott til glóðarinnar og 
hófst rösklega handa við berjatínsluna. 

ÞEGAR fyrsta ílátið var orðið fullt 
bar ég það undir hinn berjatínslu-
manninn, yfirberja tínarann, sem var 
ekki ýkja hrifinn. Samkvæmt fag-
manninum er stranglega bannað að 
blanda tegundum saman eins og ég 
hafði gert – og það sem verra var: Ég 
hafði ekki einbeitt mér bara, og aðeins 
bara, að því að tína aðalbláberin eftir-
sóttu. 

ÞAÐ sem eftir lifði dags fór ég eftir 
settum reglum og tíndi bara bláber 
með hálfloppnum höndum. En þegar 
þau voru ekki fleiri gat ég loks snúið 
mér aftur að óæðri berjum. Patt-
aralegum, vænum krækiberjum sem 
springa svo skemmtilega þegar bitið 
er í þau.

Óæðri berin
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Stjörnuparið Beyoncé og Jay-Z hafa verið 
mikið í umræðunni undanfarið vegna 
meintra hjónabandserfiðleika þeirra. Sjálf 
hafa þau neitað því að nokkuð ami að í hjóna-
bandinu enda eru þau saman núna á tónleika-
ferðalaginu On the Run. 

Sumir hafa látið að því liggja að meintir 
hjónabandserfiðleikar hjónanna séu búnir 
til af markaðsöflum til þess að reyna að 
selja fleiri miða á tónleikana. Þau Beyoncé 
og Jay-Z hafa líka verið dugleg við að kveða 
þessar sögusagnir niður með því að vera afar 
innileg í hvert skipti sem þau koma opinber-
lega fram. 

Hjónin stigu á svið í París á föstudag og 

í laginu Beach Is Better breytti Jay-Z einni 
laglínunni í það sem myndi þýðast á íslensku 
sem: „Af því að hún er ólétt að öðru barni.“ 
Stóra spurningin er svo hvort að með þessu 
hafi Jay-Z verið að tilkynna að hjónin ættu 
von á öðru barni eða hvort hann hafi verið að 
stríða aðdáendum þeirra. 

Fyrir eiga þau Blue Ivy sem er tveggja 
ára gömul síðan í janúar. Hjónin fóru held-
ur óhefðbundna leið þegar þau tilkynntu um 
komu hennar í heiminn. 

Beyoncé nuddaði þá bumbuna eftir að hafa 
flutt lagið Love on Top á VMA-verðlauna-
hátíðinni árið 2011. 

 - vh

Tilkynnti um mögulegan erfi ngja
Jay-Z breytti laglínu í París og söng um að Beyoncé ætti von á barni. 

NEITA SÖGUSÖGNUM UM SKILNAÐ  Jay-Z og Beyoncé ýjuðu að því í lagatexta að annað barn væri á leiðinni.
 AFP/NORDICPHOTOS

Leikkonan Daniele Watts, sem 
er líklega best þekkt fyrir að 
leika í myndinni Django Un-
chained, var handtekin í Los 
Angeles í vikunni eftir að lög-
reglu barst tilkynningu um 
ungt par í ástaratlotum í kyrr-
stæðum bíl. 

Watts segist hafa verið hand-
tekin fyrir að hafa smellt kossi 
á eiginmann sinn, Brian James 
Lucas, sem er hvítur á hörund, 
á meðan vitni segja að þau hafi 
í reynd verið að stunda kynlíf. 
Lucas segir á Facebook að það 
hafi legið í augum uppi að lög-
reglumennirnir hafi talið hann 
vera vændiskaupanda og eigin-
konu hans vera vændiskonu. 

„Þeir sáu hvítan rokkara strák 
og heita svarta stúlku með 
stóran afturenda og héldu að 
við værum „hóra“ og „kóninn“ 
hennar,“ segir Lucas.

Lucas segir að Watts hafi 
skorið sig á handjárnunum 
en að sögn lögreglunnar í Los 
Angeles var parið „sett í stutt 
varðhald“. Fréttin fór sem 
eldur í sinu í netheimum, þar 
sem fram kom að Watts hefði 
verið handtekin fyrir það eitt 
að kyssa manninn sinn en í gær 
kom síðan fram á slúðursíðunni 
TMZ að vitni hefðu séð til pars-
ins í ástaratlotum.

  - áp

Handtekin
eft ir ástarleik

EKKI SÁTT  Daniele Watts segist hafa 
verið handtekin fyrir að kyssa eigin-
mann sinn.  NORDICPHOTOS/GETTY

Afgreiðslutími alla virka daga 9–16

 
UNDIR EINU ÞAKI
Samgöngustofa hefur flutt starfsemi sína í Ármúla 2

Samgöngustofa  -  Ármúla 2  -  108 Reykjavík  -  Sími 480 6000  -  samgongustofa.is   

Samgöngustofa hefur flutt alla starfsemi sína á höfuðborgar- 
svæðinu í Ármúla 2, á horni Háaleitisbrautar og Ármúla. 
Breytingunni fylgir aukið hagræði, samræmdur afgreiðslutími 
og bætt þjónusta við viðskiptavini stofnunarinnar.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála og varð til 
við samruna Umferðarstofu, Flugmálastjórnar og stjórnsýsluhluta 
Siglingastofnunar og Vegagerðarinnar.

Hljómsveitin Foo Fighters var 
aðalnúmerið á tónleikum í Lond-
on um helgina þegar hún spilaði 
við lokaathöfn Invictus-leik-
anna. Á leikunum keppa særðir 
og veikir hermenn. 

Athöfnin fór fram á Ólympíu-
leikvanginum í London og voru 
Harry Bretaprins og Boris 
Johnson, borgarstjóri Lundúna, 
á meðal gesta. Harry kynnti 
Foo Fighters á svið eftir að hafa 
flutt ræðu og féllust þeir Dave 
Grohl, höfuðpaur sveitarinnar, 
í faðma. Sveitin lék öll sín vin-
sælustu lög og tileinkaði Grohl 
lagið My Hero öllum þeim her-
mönnum sem þarna kepptu. Foo 
Fighters nýtti ferðina til Bret-
lands vel og kom fram á nokkr-
um leynitónleikum til að gleðja 
aðdáendur sína. Nöfn á borð við 
Kaiser Chiefs, Ellie Goulding og 
Ryan Adams komu einnig fram 
við lokaathöfnina.

  - glp

Grohl og Harry 
féllust í faðma
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 Hjálmur eða hlífðar-
búnaður gerir ekkert til 

að verjast heilahristingi.
Guðjón Árni Antoníusson,

leikmaður FH

PEPSI-DEILDIN 2014
STAÐAN
FH  18  13  5  0    36-11  44
Stjarnan  18  12  6  0    35-20  42
KR  18 11  2  5    31-19  35
Víkingur  18  9  3  6    24-21  30
Valur  19  7  4  8    28-29  25
Fylkir  19  6  4  9    28-35  22
Breiðablik  19  3  12  4    29-30  21
ÍBV  19  5  6  8    25-30  21
Fjölnir  19  4  7  8    29-34  19
Keflavík  19  4  7  8    25-31  19
Fram 19  5  3  11    24-37  18
Þór  19  2  3  14    21-38  9

NÆSTU LEIKIR
Fimmtudagur 18. september: 17.00 Víkingur 
- Stjarnan, 17.00 FH - KR

Markahæstir:
Jonathan Glenn, ÍBV 10
Ólafur Karl Finsen, Stjörnunni 9
Hörður Sveinsson, Keflavík 9
Pape Mamadou Faye, Víkingi 8
Atli Viðar Björnsson, FH 7
Gary Martin, KR 7
Árni Vilhjálmsson, Breiðabliki 7
Jeppe Hansen, Stjörnunni 6
Arnar Már Björgvinsson, Stjörnunni 6

Mörkin: 0-1 Gunnar Már Guðmundsson (26.), 0-2 
Þórir Guðjónsson (32.), 0-3 Ragnar Leósson (54.), 
Haukur Lárusson (88. sjálfsm.).

FRAM (4-3-3): Denis Cardaklija 6 - Halldór Arnars-
son 2 (46. Hafsteinn Briem 5), Ingiberg Ólafur 
Jónsson 2, Tryggvi Sveinn Bjarnason 3, Einar 
Bjarni Ómarsson 3 - Orri Gunnarsson 4 (68. Viktor 
Bjarki Arnarsson 5), Jóhannes Karl Guðjónsson 
4, Haukur Baldvinsson 4 - Ásgeir Marteinsson 3 
(65. Arnþór Ari Atlason 4), Aron Bjarnason 5, Guð-
mundur Steinn Hafsteinsson 5.

FJÖLNIR (4-4-2): Þórður Ingason 6 - Gunnar Valur 
Gunnarsson 6, Haukur Lárusson 5, Bergsveinn 
Ólafsson 6, Matthew Ratajczak 6 - Ragnar Leósson 
8 (77. Aron Sigurðarson -), Gunnar Már Guð-
mundsson 7, Guðmundur Böðvar Guðjónsson 7, 
Guðmundur Karl Guðmundsson 7 - Mark Charles 
Magee 5 (61. Christopher Paul Tsonis 5), *Þórir 
Guðjónsson 8 (89. Viðar Ari Jónsson -).

Skot (á mark): 8-14 (5-6) Horn: 2-6

Varin skot: Denis 3 - Þórður 5

1-3
Laugardalsv.
Áhorf: Óuppgefið

 Þorvaldur 
Árnason (8)

FÓTBOLTI Arnóri Ingvi Trausta-
son, leikmaður U21 árs landsliðs 
Íslands, var maður leiksins í sigri 
Norrköping á Brommapojkarna, 
3-1, í sænsku úrvalsdeildinni í 
fótbolta í gærkvöldi.

Keflvíkingurinn öflugi lagði 
upp fyrstu tvö mörk síns liðs og 
skoraði það þriðja sjálfur áður 
en honum var skipt af velli á 77. 
mínútu leiksins.

Stigin þrjú komu Norrköping 
upp úr fallsæti, en það er nú í 13. 
sæti af 16 liðum með 24 stig, einu 
stigi frá umspilssætinu. Frammi-
staða Arnórs Ingva skipti því 
sköpum í gærkvöldi. Kristinn 
Jónsson var ekki í leikmannahópi 
Brommapojkarna.  - tom

Stórleikur hjá 
Arnóri Ingva

FRÁBÆR  Keflvíkingurinn var maður 
leiksins í gærkvöldi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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FÓTBOLTI „Ég er búinn að vera að 
æfa síðan í lok júlí og líður vel,“ 
segir bakvörður FH-inga, Guðjón 
Árni Antoníusson, en hann kom 
óvænt af bekknum í leik Þórs og 
FH á sunnudag og spilaði þá síð-
ustu fjórar mínútur leiksins.

Það voru flestir búnir að 
afskrifa knattspyrnuferil hans og 
hann var nánast búinn að því sjálf-
ur í viðtali við Stöð 2 í lok júní. Þá 
sagði hann að það hefði verið lang-
skynsamlegast að hætta í fyrra. 
Guðjón Árni hefur fengið alvarleg 
höfuðhögg sem hafa nánast hald-
ið honum frá vellinum í tvö ár. Nú 
síðast fékk hann höfuðhögg í maí. 
Það kom því mörgum gríðarlega á 
óvart að sjá hann koma inn í leikn-
um gegn Þór.

„Ég hætti að finna fyrir svim-
anum er ég byrjaði að hlaupa í júlí 
og ég fór svo að mæta á æfingar í 
lok mánaðarins. Ég gat svo alltaf 
gert meira á hverri æfingu.“

Var með svima á hverjum degi
Í fyrra var Guðjón Árni með mik-
inn svima á hverjum degi í marg-
ar vikur. Þá var hann ekki að æfa. 
Svo fór sviminn en hann kom aftur 
er bakvörðurinn fór að æfa á nýjan 
leik.

„Ég finn ekki fyrir neinu núna 
þegar ég æfi. Það er allt eðlilegt 
og því ekkert að óttast.“

Leikmaðurinn notaðist við hlífð-
arbúnað á höfði í fyrstu en hann er 
hættur því núna.

„Hjálmur eða hlífðarbúnaður 
gerir ekkert til þess að verjast 
heilahristingi. Menn tóku til dæmi 
úr NFL-boltanum þar sem menn 
eru með hjálma en eru endalaust 
að fá heilahristing. Hann hjálpar 
til að verjast brotum en heilinn 
hristist alltaf jafn mikið. Ég próf-
aði hlífina og æfði með hana í allan 
vetur en það breytti engu. Svo fékk 
ég óvænt högg á æfingu í maí sem 
stöðvaði mig aftur.“

Læknar sem Guðjón Árni ræddi 
við í fyrstu ráðlögðu honum að 

hvíla sig lengi og jafnvel að hætta 
í fótbolta.

„Maður er alltaf að taka áhættu 
með því að vera í íþróttum þar 
sem er snerting. Það getur gerst 
í hverju sem er að menn fái þungt 
höfuðhögg. Ég er búinn að fara í 
margar rannsóknir og þeir segja 
að allt sé eðlilegt. Ég er ekki að 
skemma neitt, sögðu fremstu menn 
landsins í heila- og taugaskurð-
lækningum. Mér leið svo betur 
þegar ég fór aftur af stað núna í 
júlí,“ segir Guðjón og bætir við:

„Það var sagt við mig í fyrra, 
og aftur núna, að það geti enginn 
sagt að ég þurfi að hvíla í ákveð-
inn tíma. Þetta er ekki eins og með 
tognun þar sem menn vita hvað 
það þarf að hvíla lengi. Menn vita 
ekki nógu mikið um þessa tegund 
meiðsla og því er öruggast að segja 
mönnum að hvíla sig og hætta 
þessu bara. Það er öruggast og ég 
þarf að finna mér eitthvað örugg-
ara. Ég talaði við Aron Björns-
son, heila- og taugaskurðlækni, og 
hann kom með nýjan punkt í mitt 
mál. Það gaf mér von um að fara 
aftur af stað þegar ég var nánast 
búinn að gefast upp.“

Ógeðslega gaman í fótbolta
Guðjón Árni segist hafa leitað að 
ýmsu sem gæti komið í stað fót-
boltans en það hafi ekki fundist.

„Mér finnst svo ógeðslega 
gaman í fótbolta og ástríðan er enn 
þar. Ég reyndi að finna mér annað 
að gera eins og tengt þjálfun. Ég 
þarf einhvern meiri aðdraganda 
áður en ég hætti. Mér finnst svo 
gaman að fara á æfingar og taka 
á því,“ segir Guðjón og bætir við 
að hann sé ekkert hræddur um að 

skaða sig enn frekar. „Fyrst var 
ég samt að velja mér bolta til að 
fara í. Það gengur auðvitað ekki 
og Heimir þjálfari sá það alveg. 
Ég vissi síðan alveg hvenær ég 
ætlaði að fara í að skalla bolta á 
æfingum. Þegar ég byrjaði á því 
var þetta ekkert mál.“

Bakvörðurinn öflugi segist vera 
í góðu líkamlegu ástandi en eðli-
lega vantar upp á leikformið hjá 

honum. Hann er þó til í að spila ef 
eftir því er leitað.

„Ég er klár og það er þjálfar-
inn sem velur liðið. Ég mun spila 
ef eftir því verður leitað. Ég mun 
ekkert hlífa mér og á reyndar erf-
itt með það. Ef ég ætlaði að gera 
það þá þyrfti ég að spila í neðri 
deildum eða snúa mér að einhverju 
öðru.“ 

 henry@frettabladid.is

Á erfi tt með að hlífa mér
FH-ingurinn Guðjón Árni Antoníusson er byrjaður að spila fótbolta á nýjan leik þrátt fyrir nokkur alvarleg 
höfuðhögg sem nánast bundu enda á feril hans. Hann segist ekki fi nna fyrir neinu í dag og mun spila án 
höfuðhlífar. Guðjón segir ástríðuna enn vera í boltanum og mun spila áfram af fullum kraft i.

ALLS ÓHRÆDDUR  Guðjón Árni er mættur aftur út á völlinn þó svo hann hafi hvílt 
mikið vegna höfuðhögga. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Formaður knattspyrnudeildar Þórs segir að engin áform séu 
uppi um að skipta um þjálfara eftir að liðið féll úr Pepsi-deildinni um 
helgina. Staða hans eins og annarra samningsbundinna aðila innan 
liðsins verður þó skoðuð í lok tímabilsins.

„Hann er með sinn samning og það er uppsagnarákvæði í 
honum eins og gengur og gerist hjá leikmönnum og þjálf-
urum,“ sagði Aðalsteinn Ingi Pálsson við Fréttablaðið í gær. 
„Ég geri ráð fyrir því að stjórn, leikmenn og þjálfarar hugsi 
sinn gang og íhugi hvað sé best í þeirri stöðu sem upp er 
komin,“ bætti hann við en þess má geta að Lárus Orri 
Sigurðsson er einnig í þjálfarateymi Þórs.

Páll Viðar hefur undanfarin ár einnig starfað sem 
framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Þórs en hætti 
því í sumar. „Það var að hans eigin frumkvæði. Hann 
ákvað að einbeita sér alfarið að þjálfuninni,“ sagði 
Aðalsteinn Ingi.  - esá

Engin áform um að segja Páli upp

FÓTBOLTI „Ég er mjög  spenntur. 
Fimm ár er langur tími. Við 
eigum skilið að vera með í þess-
ari keppni,“ sagði Brendan Rodg-
ers, stjóri Liverpool, sem leikur 
í kvöld sinn fyrsta leik í Meist-
aradeild Evrópu í fimm ár. Liðið 
mætir þá búlgarska liðinu Ludog-
orets á heimavelli sínum, Anfield. 
„Við viljum komast upp úr okkar 
riðli en munum engu að síður taka 
bara einn leik fyrir í einu. Fyrsta 
markmið okkar er að standa okkur 
vel,“ bætti Rodgers við.

Liverpool-menn eru þó enn að 
sleikja sárin eftir tap fyrir Aston 
Villa í ensku úrvalsdeildinni um 
helgina en Rodgers segir að leik-
ur kvöldsins sé kjörið tækifæri til 
að komast aftur á beinu brautina.

„Við vorum með mikla yfirburði 
gegn Aston Villa en úrslitin voru 

ekki okkur að skapi. En við verð-
um bara að halda áfram og einbeit-
um okkur nú að næsta leik.“

Liverpool þarf að byrja vel í 
kvöld en búlgarska liðið er fyr-
irfram talið það lakasta í riðlin-
um. Rodgers og lærisveina hans 
bíður erfiðara verkefni gegn Real 
Madrid og Basel frá Sviss. Rod-
gers hefur skoðað búlgarska liðið 
vel og á von á að gestirnir muni 
sækja í kvöld.

„Þetta er topplið í Búlgaríu og 
ég veit að leikurinn verður erfið-
ur. Þeir spila 4-2-3-1 og eru með 
bakverði sem sækja upp kantana. 
Þetta er lið sem vill sækja,“ sagði 
Rodgers sem bætti því við að varn-
armaðurinn Martin Skrtel mundi 
missa af leiknum vegna meiðsla.

Meðal annarra leikja í kvöld má 
nefna að Arsenal á erfiðan útileik 

fyrir höndum í D-riðli gegn þýska 
liðinu Dortmund á Signal Iduna-
leikvanginum.

Allir leikir kvöldsins hefjast 
klukkan 18.45 en upphitun hefst á 
Stöð 2 Sport klukkan 18.00. Meist-
aramörkin hefjast svo klukkan 
20.45. -esá

Fimm ára bið Liverpool loks á enda í kvöld
Keppni í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu hefst í kvöld með átta leikjum víðs vegar í Evrópu.

LEIKIR KVÖLDSINS

A-RIÐILL
Olympiakos - Atletico Madrid
Juventus - Malmö FF
B-RIÐILL
Liverpool - Ludogorets Sport 3
Real Madrid - Basel Sport 4
C-RIÐILL
Monaco - Bayer Leverkusen
Benfica - Zenit St. Pétursborg
D-RIÐILL
Galatasaray - Anderlecht
Dortmund - Arsenal Sport HD

SPENNTUR  Brendan Rodgers vill byrja 
leiktíðina í Meistaradeild Evrópu með 
sigri. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Fjölnismenn komust upp í níunda sæti Pepsi-
deildar karla í fótbolta í gærkvöldi með gríðarlega mikil-
vægum 3-1 sigri á Fram á Laugardalsvellinum. 

Gunnar Már Guðmundsson, Þórir Guðjónsson og Ragnar 
Leósson skoruðu mörk Fjölnis, en Fjölnir var búið að tapa 
sex útileikjum í röð fyrir sigurinn í gærkvöldi. Fjölnir hafði 
ekki fagnað sigri utan Grafarvogs síðan liðið vann Þór á 
Akureyri 8. maí.

Fjölnismenn sáu reyndar alfarið um markaskorun í 
leiknum því Haukur Lárusson, miðvörður Grafarvogsliðsins, 
varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark.

Sigur Fjölnis hleypir gríðarlegri spennu í botnbaráttuna, 
en aðeins munar einum sigurleik á liðunum í sjöunda til 
ellefta sæti Pepsi-deildarinnar. Meira má lesa um leikinn 
á Vísi. 

 - tom

Fjölnir komst upp úr fallsæti

GLEÐI  Fjölnismenn fagna marki í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN





DAGSKRÁ
16. september 2014  ÞRIÐJUDAGUR

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

12.10 The Winning Season  
13.55 Solitary Man
15.25 Clear History  
17.05 The Winning Season
18.50 Solitary Man
20.20 Clear History
22.00 Dark Shadows  
23.55 Behind The Candelabra  
01.50 Taken 2
03.20 Dark Shadows

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 
2014  13.50 Countdown to the Ryder Cup 
14.15 Inside The PGA Tour 2014 14.40 Web.
com Tour Highlights 15.35 Champions Tour 
2014 - Highlights 16.30 European Tour 2014 - 
Highlights 17.15 Golfing World 2014 18.05 PGA 
Tour 2014 - Highlights 19.00 PGA Tour 2014 

17.35 Strákarnir
18.00 Frasier
18.25 Friends  
18.45 Seinfeld  
19.10 Modern Family  
19.35 Two and a Half Men  (19:24) 
19.55 Höfðingjar heim að sækja 
20.10 Veggfóður 
21.00 Homeland  (9:12)  
21.45 Zero Hour  (3:13) 
22.30 Red Widow  
23.15 Shameless
00.05 Chuck  
00.45 Cold Case
01.30 Höfðingjar heim að sækja  
01.45 Veggfóður  
02.35 Homeland  
03.20 Zero Hour 
04.05 Red Widow
04.45 Shameless  

Stöð 2 kl. 20.05
Gatan mín
Skemmtilegur þáttur þar 
sem Valgerður Matthías-
dóttir fer í gönguferð með 
þekktum Íslendingum 
um uppáhalds-
göturnar þeirra. 
Áhugaverðar 
sögur, fróðleikur og 
skemmtilegt fólk.

07.00 Dóra könnuður  07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  07.45 Doddi litli og Eyrnastór  07.55 
Sumardalsmyllan  08.00 Áfram Diego, áfram! 
 08.24 Svampur Sveinsson  08.45 Elías 08.55 UKI 
 09.00 Ofurhundurinn Krypto  09.22 Ljóti andar-
unginn og ég  09.44 Gulla og grænjaxlarnir 09.56 
Tommi og Jenni  10.00 Lukku-Láki  10.25 Latibær 
10.47 Hvellur keppnisbíll  11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.45 Doddi 
litli og Eyrnastór  11.55 Sumardalsmyllan  12.00 
Áfram Diego, áfram! 12.24 Svampur Sveinsson 
 12.45 Elías  12.55 UKI  13.00 Ofurhundurinn 
Krypto  13.22 Ljóti andarunginn og ég  13.44 Gulla 
og grænjaxlarnir  13.56 Tommi og Jenni 14.00 
Lukku-Láki 14.25 Latibær 14.47 Hvellur keppnis-
bíll  15.00 Dóra könnuður  15.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 15.45 Doddi litli og Eyrnastór  15.55 
Sumardalsmyllan   16.00 Áfram Diego, áfram! 
 16.24 Svampur Sveinsson  16.45 Elías  16.55 UKI 
 17.00 Ofurhundurinn Krypto  17.22 Ljóti andar-
unginn og ég  17.44 Gulla og grænjaxlarnir  17.56 
Tommi og Jenni 18.00 Lukku-Láki  18.25 Latibær 
 18.47 Hvellur keppnisbíll 19.00 Baddi í borginni 
 20.35 Sögur fyrir svefninn 

16.30 Ástareldur
17.20 Snillingarnir
17.40 Violetta
18.25 Táknmálsfréttir
18.35 Melissa og Joey
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Kastljós
20.00 Alheimurinn (8:13) (Cosmos: A 
Spacetime Odyssey)  Áhugaverð þátta-
röð þar sem skýringa á uppruna manns-
ins er leitað með aðstoð vísindanna auk 
þess sem tilraun er gerð til að staðsetja 
jörðina í tíma og rúmi. Umsjón: Neil 
deGrasse Tyson.
20.40 Hefnd (9:13) (Revenge III)  Banda-
rísk þáttaröð um unga konu sem snýr 
aftur eftir fjarveru með það að mark-
miði að hefna sín á þeim sem sundruðu 
fjölskyldu hennar. Meðal leikenda eru 
Emily Van Camp og Max Martini.
21.25 Skotar kjósa; já eða nei  Þjóð-
aratkvæðagreiðsla verður í Skotlandi 
18. september um hvort landið eigi að 
verða sjálfstætt ríki.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Skylduverk
23.20 Gullkálfar
00.20 Djöflar Da Vincis
01.15 Kastljós
01.40 Fréttir
01.50 Dagskrárlok 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.20 Design Star 
15.05 Made in Jersey 
15.45 Happy Endings
16.05 Kirstie
16.25 Men at Work
16.45 30 Rock
17.05 Reckless 
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 Trophy Wife 
20.10 The Royal Family - NÝTT (1:10)
20.35 Welcome to Sweden - NÝTT 
(1:10)  
21.00 King & Maxwell - LOKAÞÁTT-
UR (10:10)   
21.45 Ray Donovan (3:12)  Vandað-
ir þættir um harðhausinn Ray Donovan 
sem reynir að beygja lög og reglur sem 
stundum vilja brotna. 
22.35 The Tonight Show
23.15 The Moaning of Life 
00.00 Flashpoint 
00.45 Scandal 
01.30 Ray Donovan 
02.20 The Tonight Show

11.50 Stjarnan - Keflavík
13.40 Real Madrid - Atletico
15.20 Celta - Real Sociedad  
17.00 Spænsku mörkin 14/15  
17.30 Þýsku mörkin
18.00 Meistaradeildin - upphitun  
18.30 Dortmund–  Arsenal  Bein út-
sending frá leik Dortmund og Arsenal í 
Meistaradeild Evrópu.
20.45 Meistaradeildin - Meistaramörk  
21.30 Liverpool - Ludogorets  
23.20 Real Madrid - Basel  
01.10 Meistaradeildin - Meistaramörk

07.00 Hull - West Ham
08.40 Messan
13.15 Southampton - Newcastle
14.55 Hull - West Ham
16.35 Premier League World
17.05 Messan
18.20 Liverpool - Aston Villa  
20.00 Premier League Review
20.55 Sunderland - Tottenham
22.35 Football League Show
23.05 Stoke - Leicester

06.25 The Big Bang Theory
07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.05 Malcolm in the Middle  
08.30 Gossip Girl  
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors  
10.15 The Middle
10.40 Go On  
11.00 Flipping Out  
11.45 The Newsroom  
12.35 Nágrannar  
13.00 Cold Feet 5  
13.50 American Idol
15.35 The Mentalist  
16.20 Sjáðu
16.50 The Big Bang Theory
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 The Simpsons  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Back in the Game  (13:13)  
19.40 2 Broke Girls  (14:24) 
20.05 Gatan mín  
21.20 White Collar  (15:16) 
22.05 Burn Notice  (15:18)  
22.50 Daily Show. Global Edition
23.15 The Night Shift
00.00 Covert Affairs  
00.45 Mistresses
01.25 Bones  
02.10 Girls  
02.40 Five Star Day  
04.15 Brake
05.45 2 Broke Girls

17.15 Who Do You Think You Are? 
18.15 Jamie’s 30 Minute Meals  
18.40 Baby Daddy
19.00 Total Wipeout UK  
20.00 One Born Every Minute  (9:12) 
20.50 How To Live With Your Pa-
rents for the Rest of your Life  (9:13) 
21.15 Drop Dead Diva  (5:13) 
22.00 Witches of East End  (3:10) 
22.40 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles  
23.25 Utopia
00.20 Gang Related  
01.05 Total Wipeout UK  
02.05 One Born Every Minute  
02.50 How to Live With Your Par-
ents for the Rest of Your Life
03.10 Drop Dead Diva
03.50 Witches of East End
04.35 Terminator. The Sarah Connor 
Chronicles

X-ið 977 kl. 08.00
Harmageddon
Harmageddon er 
morgunþátturinn á 
X977, á dagskrá alla 
virka daga kl. 8-11. 
Harmageddon er 
hrikalegur útvarps-
þáttur sem tekur 
púlsinn á öllu því 
helsta sem gerist í 
þjóðfélaginu í dag.

20.00 Frumkvöðlar 20.30 Græðlingur 21.00 
Fyrirtækjaheimsókir 21.30 Stormurinn.

Alheimurinn
SJÓNVARPIÐ KL. 20.00 Áhugaverð 
þáttaröð þar sem skýringa á uppruna 
mannsins er leitað með aðstoð vís-
indanna auk þess sem tilraun er gerð til 
að staðsetja jörðina í tíma og rúmi.

Dortmund–  Arsenal
STÖÐ 2 SPORT KL. 18.30 Bein út-
sending frá leik Dortmund og Arsenal í 
Meistaradeild Evrópu.

Höfðingjar heim að sækja
STÖÐ 2 GULL KL. 19.55 Vandaðir 
þættir með Evu Laufeyju Kjaran Her-
mannsdóttur þar sem hún heimsækir 
þjóðþekkta Íslendinga. Viðmælendurnir 
eru sannkallaðir sælkerar og eru fl estir 
þekktir fyrir eitthvað allt annað en að 
vera í eldhúsinu.

KOMIN Í KVIKMYNDAHÚS UM LAND ALLT

Arizona Republic

“A FEAST FOR THE SENSES”

Charlotte Observer

“A TRUE MASTERPIECE”

Front Row

“LEAVING YOU FULFILLED AND SMILING...HARD!“

New York Observer

“DELICIOUS FOR THE SOUL”
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EGGJANÚÐLUR

AÐEINS 980kr.

MEÐ KJÚKLINGI, EGGJUM OG GRÆNMETI

BRAKANDI FERSKAR OG SPENNANDI

VIÐ ELSKUM NÚÐLUR!
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FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Það er gaupa. Sem er fjallaljón. Þar 
á eftir er það blessuð húsflugan.“
Saga Garðarsdóttir, leikkona

UPPÁHALDSDÝRIÐ

„Ég er mjög spennt og hef fulla trú 
á því að það verði þar framúrskar-
andi hæfileikafólk sem tók kannski 
ekki þátt af einhverjum ástæðum á 
síðasta tímabili,“ segir Selma Björns-
dóttir sem tekur sæti í dómnefnd 
hæfileikaþáttarins Ísland Got Tal-
ent, sem hefst á Stöð 2 í janúar.

Hún starfaði í fyrra sem listrænn 
stjórnandi fyrir beinar útsendingar 
á þættinum. „Þá vann ég með kepp-
endum í því að færa atriðið þeirra 
upp á næsta plan og að hjálpa við 
að gefa hugmyndum þeirra vængi,“ 
segir Selma sem sest nú í dómara-

sætið en hún er ekki alveg óvön þar 
sem hún hefur meðal annars verið 
dómari í Idol Stjörnuleit og gesta-
dómari í Dans dans dans.

„Ég hef trú og von á því að „stand-
ardinn“ muni hækka, hann gerir það 
oft þegar líður á svona tímabil. Ég 
hvet fólk á öllum aldri með alls konar 
hæfileika til að koma í þáttinn.“

Selma er með mörg járn í eldinum 
um þessar mundir en hún leikstýr-
ir leikriti Vesturports, The Heart of 
Robin Hood, ásamt Gísla Erni Garð-
arssyni. Það verður sett upp á fjór-
um stöðum; í Uppsölum í Svíþjóð, í 

New York og í Manitoba og Toronto 
í Kanada.

Þá leikstýrir Selma einnig rokk-
söngleiknum Loki læðist í samstarfi 
við Hugleik Dagsson og Sigurjón 
Kjartansson en söngleikurinn fjallar 
um norræna goðafræði og verður 
frumsýndur 27. febrúar í Þjóðleik-
húsinu.

„En hvað varðar Ísland Got Talent, 
þá er ég náttúrulega mjög spennt að 
uppgötva framúrskarandi hæfileika 
því sem leikstjóri þá er maður allt-
af að leita að nýju framúrskarandi 
fólki.“  - þij

Spennt að uppgötva framúrskarandi hæfi leika
Selma Björnsdóttir tekur sæti sem dómari í Ísland Got Talent en er á fullu að leikstýra hérlendis sem erlendis. 

GAMAN  Selma Björnsdóttir tekur full 
tilhlökkunar sæti í dómnefnd Ísland Got 
Talent.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Með myndinni vonast ég til þess að 
vekja þá tilfinningu hjá áhorfendum 
að við viljum samfélag þar sem allir 
eru jafnir og það sé það samfélag 
sem við viljum búa í,“ segir Íris 
Stefanía Skúladóttir sem var að 
klára lokaverkefni sitt í meistara-
námi í Hagnýtri menningarmiðlun 
frá Háskóla Íslands. Verkefnið er 
heimildarmyndin Samsuða – saga 
átta listamanna. Myndin fjallar um 
átta listamenn sem unnu saman 
í pörum þar sem einn listamaður 
var með fötlun og annar án, við að 
skapa eitt listaverk fyrir uppboðs-
sýninguna Samsuðu. Sýningin var 
haldin á Kjarvalsstöðum og var á 
vegum listahátíðarinnar List án 
landamæra vorið 2014. Hugmynd-
ina að myndinni fékk Íris þegar hún 
var í náminu og starfaði einnig sem 
framkvæmdastýra Listar án landa-
mæra. 

 „Markmiðið með myndinni er að 
brúa bilið á milli samfélagshópa og 
stuðla að jafnara samfélagi,“ segir 
Íris Stefanía. Í myndinni má heyra 
listamennina ræða það hvað þeir 
lærðu hver af öðrum og hve gefandi 
samstarfið var. 

Stefnt er að því að sýna mynd-
ina í Bíói Paradís í október og síðan 

á alþjóðlegu mannréttindakvik-
mynda hátíðinni í Valencia á Spáni 
í framhaldi af því. 

Íris Stefanía setti myndina nýlega 
inn á vefsíðuna Karolina Fund þar 
sem hún safnar nú fyrir kostnaði 
við eftirvinnslu, þýðingu og kynn-
ingu myndarinnar svo eitthvað sé 
nefnt. „Ég vonast auðvitað til þess 
að myndin verði sýnd sem víðast 
því að mér finnst boðskapurinn svo 
mikilvægur og hann á að fá að heyr-
ast.“  - vh

Samfélag þar sem allir eru jafnir 
Samsuða–  saga 8 listamanna brúar bilið milli listamanna með og án fötlunar.

HUGLEIKUR OG ÍSAK  Hugleikur Dagsson og Ísak Óli eru meðal þeirra listamanna 
sem tóku þátt í Samsuðu.   

■ Guðrún Bergsdóttir og Eggert 
Pétursson

■ Erling T.V. Klingenberg og Karl 
Guðmundsson

■ Sigrún Huld Hrafnsdóttir og 
Sara Riel

■ Hugleikur Dagsson og Ísak Óli 
Sævarsson

Listamannapörin
í Samsuðu:

„Tónleikaferðalagið er tæknilega 
séð búið en við vildum taka einn 
lokasprett. Það verður gaman að 
taka þetta prógramm hér á landi, 
fyrir mömmu og pabba og svona,“ 
segir tónlistarmaðurinn Ólafur 
Arnalds en hann ætlar að ljúka tón-
leikaferðalagi sínu um heiminn í 
Hörpu á fimmtudag. Hann hefur nú 
komið fram á yfir 130 tónleikum um 
heim allan. „Þetta er búið að vera 
stanslaust núna í eitt og hálft ár og 
ég ætla að hætta þessu í bili. Við 
höfum verið að þróa tónleikapró-
grammið allt ferðalagið þannig að 
það verður gaman að flytja pró-
grammið fullmótað hérna heima,“ 
segir Ólafur. Hann sendi frá sér 
plötuna For Now I Am Winter árið 
2013 og var að fylgja henni eftir 
en platan hefur selst í yfir fimmtíu 
þúsund eintökum á heimsvísu, sem 
þykir mjög gott miðað við að þetta 
er ekki popptónlist. „Við eigum bara 
eftir að heimsækja Afríku og Suð-
ur-Ameríku en ég er þó að fara til 
Suður-Ameríku á næsta ári. Ég ætla 
lítið að túra á næsta ári.“

Með honum á sviðinu er að jafn-
aði strengjakvartett, Bergur Þór-
isson leikur á synþa og aðra hljóð-
gervla. Þá hefur söngvarinn Arnór 
Dan Arnarson komið fram á stærri 
giggum og á tónlistarhátíðum. 

Ólafur er með mörg járn í eld-
inum og vinnur nú við að smíða 
tónlist við aðra seríu sjónvarps-
þáttanna Broadchurch, en hann 
vann einmitt BAFTA-verðlaun 
bresku kvikmyndaakademíunnar 
fyrr á þessu ári fyrir tónlistina í 
fyrstu seríu þáttanna. „Þetta er 
flókið ferli, mikil skipulagsvinna 
og maður er í miklum samskipt-
um við pródúsera og aðra aðila í 

tengslum við þættina. Annars sest 
maður bara niður og semur melódí-
ur, maður þarf að tjúna sig í ákveð-
ið andrúmsloft og finna grunn sem 
allir eru sammála um,“ segir Ólaf-
ur spurður út í ferlið. Hann vinn-
ur tónlistina í sérhæfðu forriti þar 
sem hann hefur myndina á skjánum 
og getur því unnið í takt við mynd-
ina. „Þetta þarf allt að passa upp á 
sekúndubrot og getur verið erfitt,“ 
bætir hann við. 

Ólafur hóf ferilinn sem trommu-
leikari í ýmsum þungarokkshljóm-

sveitum en fékk svo sérlega mikinn 
áhuga á klassískri tónlist og kvik-
myndatónlist upp úr aldamótum 
og langar að halda áfram á þeirri 
braut. „Það hefur verið nóg að gera 
í þessum geira og ég vil endilega 
halda áfram í kvikmyndaheim-
inum, en ég vil þó ekki eingöngu 
vera í því, ég vil líka semja efni 
fyrir sjálfan mig.“

Tónleikarnir fara fram í Norður-
ljósasalnum í Hörpu á fimmtudags-
kvöld og hefjast klukkan 20.30. 

 gunnarleo@frettabladid.is

Lokar ákveðnum kafl a
Tónlistarmaðurinn Ólafur Arnalds hefur komið fram á 130 tónleikum um all an 
heim og klárar tónleikaferðalagið heima. Hann er með mörg járn í eldinum.

Ólafur Arnalds hefur komið fram á 
um 130 tónleikum um heim allan 
undanfarið ár.

Fyrstu tónleikar ferðalagsins voru 
með bresku sinfóníunni í Barbican 
Hall í London 11. mars í fyrra.

Ólafur hefur komið fram í helstu 
borgum Evrópu, Bandaríkjanna, Asíu 
og Ástralíu.
Hann hefur gefið út þrjár breiðskífur

Eulogy for Evolution árið 2007
… And They Have Escaped the 

Weight of Darkness árið 2010
For Now I Am Winter árið 2013 

en platan hefur selst í yfir 50.000 
eintökum um heim allan.

Tónlist eftir hann hefur hljómað 
í kvikmyndum eins og The Hunger 
Games og Looper og sjónvarps-
þáttum eins og So You Think You 
Can Dance og Broadchurch en Ólafur 
vann til hinna virtu BAFTA-verðlauna 
fyrir tónlistina í þeim síðarnefndu.

FERÐALAGIÐ MIKLA

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

2. önn

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

Stundaskrá

Starfsmöguleikar eftir nám eru 
margir og spennandi og geta nýst á 
ýmsum sviðum og atvinnugreinum. 
Hver önn tekur þrjá mánuði og 
fylgja öll kennslugögn með náminu. 
Kennsla fer fram í Tækniskólanum 
einu sinni í viku frá kl. 18-22.

The Academy of Colour and Style er skóli 
sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á 
helstu atriðum útlitshönnunar og er 
meðal annars tekið fyrir litgreining, 
fatastíll og textill. Eftir nám fá 
nemendur alþjóðlegt diplóma í 
útlitsráðgjöf (fashion consultant).

VILTU VERÐA

STÍLISTI?

SAMSTARF VIÐ 
KVIKMYNDASKÓLA ÍSLANDS

Dæmi um það sem 

tekið er fyrir í náminu:

Lita- og línufræði

Tónalgreining

Vaxtarbygging

Heitt og kalt rými

Stórt og lítið rými

Uppröðun hluta

Stílistun á:

Baðherbergi

Svefnherbergi

Barnaherbergi

Eldhúsi

Garðhýsi

Stofu

Og margt fleira.

The Academy of Colour and Style býður nú upp á nám í 
innanhússtílistun.  Farið er í helstu grunnþætti í lita- og 
línufræði.  Einnig er kennt að meta stíl út frá persónunni 
sjálfri.  Þá er hún greind út frá vaxtarbyggingu og 
litgreiningu en þær upplýsingar segja mikið til um hvernig 
einstaklingur vill hafa sitt nánasta umhverfi eins og liti og

fyrir stílistun á stofu, baðherbergi, barnaherbergi o.fl.
stíl.  Nemendur vinna svo verkefni í hverri viku og taka þá 

Gestafyrirlesarar koma í tíma og kynna fyrir nemendum 
ýmis atriði sem koma þeim til góða.
Hver önn tekur þrjá mánuði.  Kennsla fer fram í 
Tækniskólanum einu sinni í viku frá 18-22.

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101

www.utlit.is

www.utlit.is

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533 5101

Anna F. Gunnarsdóttir
Stílisti

Helga Sigurbjarnadóttir
Innanhúsarkitekt

Þorsteinn Haraldsson
Byggingafræðingur

INNANHÚSSTÍLISTANÁM

The Academy of Colour and Style og 
Kvikmyndaskóli Íslands hafa hafið 
samstarf sín á milli, sem felst í því að 
nemendur í innanhússtílistanámi og 
útlits- og förðunarnámi koma að 
verkefnum nemenda í Kvikmynda-
skólanum. Nemendur í útlits- og 
förðunarnáminu vinna að búninga-
gerð og förðun fyrir verkefni í 
skólanum en nemendur í innanhús-
stílistanáminu aðstoða við þróun á 
leikmynd og útfærslu hennar.

KOMINN HEIM  
Tónlistarmaðurinn 
Ólafur Arnalds 
kemur fram í Hörpu 
á fimmtudaginn. 



Þriðjudags 

Miðstærð af pizzu með 3 áleggstegundum að eigin vali. Ef þú sækir.
Gildir fyrir klassískan, ítalskan og laufléttan botn.

VIÐ NOTUM EINGÖNGU 100% ÍSLENSKAN OST!

 DOMINO’S 

VIVIÐÐ NONOTUTUM EINGÖÖNGUGU 110000%% ÍSÍSLELENSN KAN OST!

ÍTALÍA: Ferskur mozzarella, kirsuberjatómatar og basilpestó

DOMINO’S APPWWW.DOMINOS.IS SÍMI 58 12345
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 „Sá sem gerði þetta gæti átt yfi r 

höfði sér allt að tveggja ára fangelsi“
2 Dansandi lífvörður drottningarinnar í 

þriggja vikna herfangelsi
3 Hvítur minkur við Vesturlandsveg: 

{Eins og köttur sem vildi láta klappa 
sér“

4 Páfi nn segir þriðju heimsstyrjöldina 
hafna

5 Rio: Það var neyðarlegt að spila undir 
stjórn Moyes

Birgitta flutt heim 
Söngkonan Birgitta Haukdal er flutt 
aftur heim til Íslands eftir að hafa 
verið búsett á Spáni undanfarin þrjú 
ár. Birgitta bjó þar ásamt eigin-
manni sínum, Benedikt Einarssyni, 
og syni þeirra. Benedikt var þar í 
MBA-námi en Birgitta lagði stund á 
spænsku nám í háskóla í Barcelona 
meðan á dvöl þeirra stóð. „Ég er 
flutt aftur til Íslands og elska það, 
fyrir utan veðrið,“ 
sagði Birgitta á 
Facebook-síðu 
sinni í tilefni 
flutninganna.

Birgitta 
hefur um 
árabil verið 
ein þekktasta 
söngkona 
landsins og 
mun hún meðal 
annars ætla 
að starfa við 
söngkennslu 
nú þegar 
hún er flutt 
aftur heim. 
 - vh
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

LaToya aðdáandi Önnu
Anna Mjöll Ólafsdóttir söngkona 
var stödd í partíi hjá Brent Shapiro-
stofnuninni á sunnudagskvöld og 
hitti þar dásamlegustu og fallegustu 
konu jarðar að eigin sögn. Konan 
sem um ræðir var LaToya Jackson 
söngkona sem sagðist hafa notið 
sín í botn á tónleikum Önnu Mjallar 

fyrr á árinu og að hún 
hygðist mæta aftur 

á skemmtun hjá 
söngkonunni 
ásamt eiginmanni 
sínum. Anna 
Mjöll fagnaði 
mjög og sagði á 
Facebook-síðu 
sinni: „They 

were both 
SO nice! 
I’m so 
lucky! 
Yay!“

  - nej
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