
KJARAMÁL Miklum átökum er spáð 
á vinnumarkaði næstu mánuði og 
verkalýðsfélög landsins eru nú 
að móta kröfugerð fyrir komandi 
samninga. Telja margir verkalýðs-
leiðtogar að dagar samræmdrar 
launastefnu séu taldir og að tilraun-
in sem gerð var með desember-
samningunum á síðasta ári hafi mis-
tekist að stórum hluta.

Guðmundur Ragnarsson, formað-

ur Félags vélstjóra og málmtækni-
manna, segir að nú í aðdraganda 
endurnýjunar kjarasamninga á 
almenna vinnumarkaðnum viti eng-
inn hvernig eigi að hefja þá vinnu 
sem átti raunar að hefjast fyrir ári. 

„Það er ekkert traust til staðar 
og engin ný fagnaðarerindi sem 
hægt er að leggja á borð fyrir 
launþega þessa lands,“ segir Guð-
mundur.  - jme / sjá síðu 10
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MÓÐURHRINGURLeikkonan Mila Kunis hefur hannað smaragðs-
hring í tilefni af fæðingu dóttur sinnar. Hluti af 

ágóða sölu á hringnum, sem hún hannaði 
með skartgripahönnuðinum Marina B, fer í 
að stofna fæðingarmiðstöð í Sambíu.

Chello er alveg náttúrulegt efni sem jafnar 
hormónasveiflurnar og slær þannig á hita-
kófin. Það eru engir hormónar í þessum 
töflum og Chello er eitt af fáum efnum sem skandinavísk læknablöð og kvensjúk-
dómalæknar hafa mælt með fyrir konur á 
breytingaskeiðinu. Svala Vignisdóttir er um fimmtugt og 
starfar hjá Nýsköpunarsjóði. Fyrir ári fór hún að finna fyrir miklum einkennum 
breytingaskeiðsins, s.s. slæmum hitakóf-
um, skapsveiflum og vanlíðan. Hún reyndi 
ýmis mismunandi efni sem í boði eru á 

markaðnum fyrir breytingaskeiðið, til að 
vinna bug á þessum óþægindum, en það 
var ekki fyrr en hún prófaði Chello Forte 
með D-vítamíni sem einkennin hurfu. „Chello breytti öllu, hreinlega bjargaði lífi mínu. Ég var búin að reyna bæði nátt-

úruleg efni og hormóna en ekkert virkaði. 
Nú er ég laus við hitakófin og skapsveifl-
urnar og er alsæl. “

Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is Útsölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir og Fjarðarkaup.

EINKENNIN HURFU MEÐ CHELLOGENGUR VEL KYNNIR  Þrjár af hverjum fjórum konum upplifa einhver óþæg-

indi við tíðahvörf. Breytingaaldurinn er í raun frábært aldursskeið þar sem 

andlegur þroski konunnar er í blóma en því fylgja oft kvillar eins og hita- og 

svitakóf, geðbreytingar, leiði og orkuleysi. Chello hefur hjálpað mörgum.

BETRI LÍÐANSvala fór að finna fyrir miklum einkennum breytingaskeiðsins fyrir ári. Hún prófaði Chello Forte með D-vítamíni og einkennin hurfu.

CHELLO CLASSIC GRÆNN  er gott við mildum einkennum af svita og hitakófi. Það inniheldur plöntu-extrakt úr dong quai ásamt rauðsmára, vall-humli, kamillu og túnfífli. Inniheldur ekki soja.

CHELLOFORTE RAUÐUR  er ætlað konum yfir fimmtugt og er gott við miklu svita- og hitakófi. Það inniheldur dong quai og soja-extrakt sem hefur reynst virka vel á hita- og svitakóf, ásamt rauðsmára og salvíu.

CHELLO FORTE +D-VÍTAMÍN BLÁR  er gott fyrir kon-ur undir fimmtug. Það slær á mikil hita og svitakóf og inniheldur sömu efni og rauða Chello með við-bættu D-vítamíni sem styrkir beinin sem er mikil-vægt fyrir konur sem byrja snemma á breytingaskeið-inu
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SPORT Strákarnir okkar
unnu öruggan sautján 
marka sigur á Ísrael. 50

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

SWANSON – ánægðustu 
viðskiptavinirnir í USA árið 2013.

Söluaðilar á Íslandi á www.swanson.is.

Probiotic 16 Strain

Betri 
melting!
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Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

STÚFULLUR AF JÓLALEGUM VÖRUM Í FRÉTTABLAÐINU Í DAG

NÝR 4BLS 
BÆKLINGUR

SKOÐUN Björt Ólafsdóttir 
segir mál Landspítala bara 
rædd á yfirborðinu. 19

MENNING Hundur í óskil-
um teflir fram nýrri sýningu 
á Akureyri. 36

LÍFIÐ Hljómsveitin Árstíðir 
spilar í fyrsta sinn í Síberíu í 
næsta mánuði. 54

Bolungarvík 1°  NA 5
Akureyri -1°  A 2
Egilsstaðir 0°  SA 5
Kirkjubæjarkl. 4°  A 11
Reykjavík 4°  A 12

Hvessir    Í dag verður hæglætisveður 
N- og NA-lands en víða 10-20 m/s annars 
staðar. Vaxandi úrkoma á landinu, fyrst 
syðst en yfirleitt bjart norðanlands. 4

STJÓRNSÝSLA „Óhjákvæmilega mun 
starfsmönnum við þjónustustofn-
anir Reykjanesbæjar fækka í nið-
urskurði næstu ára,“ segir Kjart-
an Már Kjartansson, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar. Svört skýrsla 
KPMG og Haraldar Líndal Har-
aldssonar um rekstur sveitar-
félagsins var kynnt á opnum íbúa-
fundi í gær. 

Í skýrslu Haraldar Líndal 
kemur fram að uppsafnaður halli 
á rekstri sveitarfélagsins frá árinu 

2002 er rúmir 25 milljarðar króna. 
Þessu var mætt með nýrri lántöku 
og sölu eigna Reykjanesbæjar. 
Rekstur sveitarfélagsins hafi ekki 
með neinu móti verið sjálfbær.

„Við munum reyna að mæta nið-
urskurðinum á þá vegu að hlífa 
grunnþjónustu sveitarfélagsins, 
taka af yfirvinnu starfsmanna, 
hætta að greiða fasta bifreiða-
styrki og fækka starfsmönnum,“ 
segir Kjartan Már. 

Skuldir sem hlutfall af reglu-

legum tekjum bæjarins eru um 
270 prósent. Samkvæmt sveitar-
stjórnarlögum mega sveitarfélög 
ekki skulda meira en 150 prósent 
af reglulegum tekjum. 

Haraldur setur fram í skýrslu 
sinni ýmsar tillögur að leiðum til 
að rétta af stöðu sveitarfélagsins. 
Veigamestu tillögur Haraldar snúa 
að lækkun launakostnaðar sveitar-
félagsins með yfirvinnubanni, 
styttri vöktum starfsmanna og 
lækkun bifreiðastyrkja.

Samhliða skýrslu Haraldar 
kynnti KPMG samantekt sína til 
að snúa stöðunni við. Sú áætlun 
nefnist „Sóknin“ þar sem ítarlega 
er farið yfir hvernig hægt sé að 
bæta stöðu Reykjanesbæjar.  

 - sa / sjá síðu 4

Starfsmönnum Reykjanes-
bæjar fækkað í niðurskurði
Svört skýrsla um rekstur Reykjanesbæjar var kynnt á íbúafundi í Stapa í gær. Á tólf árum var uppsafnaður 
halli sveitarfélagsins 25 milljarðar króna. Hallanum var mætt með nýjum lántökum og sölu eigna bæjarins.

einstaklingar 
starfa hjá 

Reykjanesbæ. Ljóst er að 
þeim mun fækka.

900Gosmengun gæti versnað
Veðuraðstæður í vetur geta valdið 
enn meiri mengun en verið hefur 
hingað til frá gosinu í Holuhrauni. 6
Skaðabætur vegna skóla  Íbúar í 
nágrenni Krikaskóla í Mosfellsbæ 
segja skólann skerða útsýni og 
valda hávaða. Krefjast skaðabóta frá 
bænum. 2
Aukið sjálfstæði  Ritstjóri Seðla-
banka Íslands segir að auka mætti 
sjálfstæði bankans með lengri skip-
unartíma seðlabankastjóra. 4
Morgunhreyfing eykur einbeit-
ingu  Sjá má árangur af breyttu skipu-
lagi skóladags hjá yngstu nemendum 
Flataskóla í Garðabæ. 16

Dagar samræmdrar launastefnu eru taldir segja verkalýðsleiðtogar:

Búa sig undir harða baráttu

KVIKMYNDIR „Tilfinningin er bara 
rosa fín. Þetta er líka yndislegt 
fyrir íslenska kvikmyndagerð,“ 
segir Friðrik Þór Friðriksson, 
framleiðandi kvikmyndarinnar 
Hross í oss. Þeir Benedikt Erlings-
son, leikstjóri og handritshöfundur 
myndarinnar, tóku á móti Kvik-
myndaverðlaunum Norðurlanda-
ráðs 2014 fyrir myndina í Stokk-
hólmi í gær. Verðlaunaféð nemur 
350 þúsund dönskum krónum, eða 
rúmum sjö milljónum íslenskra 
króna. Verðlaunahafi síðasta árs, 
Sisse Graum Jørgensen, afhenti 
verðlaunin í ráðhúsinu í Stokk-
hólmi.  - glp

Hross í oss verðlaunuð:

Besta myndin á 
Norðurlöndum

SÁTTIR SAMAN  Friðrik Þór Friðriks-
son og Benedikt Erlingsson taka hér við 
verðlaununum í Stokkhólmi í gær.  
 MYND/MAGNUS FRÖDERBERG/NORDEN.ORG

GENGIÐ Í VERKIÐ  Vinna við gerð göngubrúar yfi r Breiðholtsbraut er í fullum gangi. Brúin mun liggja milli Seláshverfi s og 
Norðlingaholts. Útivistarsvæðið í grennd við Elliðaárvatn verður því enn aðgengilegra þegar smíðinni lýkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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á að gert yrði yfirmat og var niður-
staðan úr því mati sú að íbúar í fyrr-
nefndum húsum ættu einnig rétt á 
bótum. Því hafnaði Mosfellsbær og 
er málið því nú fyrir dómi.

Bryndís Haraldsdóttir, formaður 
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, 
segir að eftir mótmæli íbúa vegna 
breytinga á upphaflegu deiliskipu-
lagi hafi bygging verið færð fjær 
nálægum húsum og þannig lækkað 
í landinu. „Einhverjir nágrannar 
sættu sig ekki við þetta og kærðu 
málið áfram, Mosfellsbær gerði til-
raun til sáttar í málinu en það var 
ekki samþykkt af öllum aðilum. Þá 
leita þeir aðilar réttar síns fyrir 
dómstólum.“ Hún nefnir að Mos-
fellsbær sé ánægður og stoltur af 
Krikaskóla. „Bæði starfinu þar og 
byggingunni sjálfri og telur skólann 
vera til mikilla bóta fyrir bæinn og 
hverfið sjálft,“ segir Bryndís að 
lokum. hannarut@365.is

Guðmundur Ari, er ekki hægt 
að setja málið í nefnd?
„Ekki nema það borgi sig.“
Guðmundur Ari Sigurjónsson, bæjar-
fulltrúi úr Samfylkingunni á Seltjarnarnesi, 
leggur til að bæjarfulltrúum verði aftur 
greitt fyrir setu í nefndum í bænum.

DÓMSMÁL Átta íbúar í fjölbýlishús-
inu að Stórakrika 1 sem og íbúar 
í einbýlishúsi að Stórakrika 11 í 
Mosfellsbæ hafa höfðað mál gegn 
bænum þar sem þeir telja að bygg-
ingin þar sem Krikaskóli er til húsa 
rýri verðgildi eigna þeirra. Fara 
þeir fram á skaðabætur frá einni til 
sjö milljóna króna vegna útsýnis-
skerðingar og hávaðamengunar.

Jón Magnússon lögmaður, sem fer 
fyrir máli íbúanna að Stórakrika 1, 
segir að um stórtjón fyrir íbúana sé 
að ræða. „Þetta snýst um verðrýrnun 
þar sem skjólstæðingar mínir voru 
að kaupa eign í rólegu úthverfi en nú 
er allt í hávaðalátum, bjölluhringing-
um og mikilli umferð á öllum virk-
um dögum. Þetta er meiriháttar tjón 
fyrir einstaklinga þar sem við erum 
að tala um milljónir.“

Samkvæmt upphaflegu deili-
skipulagi var gert ráð fyrir leik-
skóla á lóðinni en því var breytt 
eftir samkeppni um hönnun á 
starfi og útliti skólans með þeirri 
niðurstöðu að reisa skyldi í stað-
inn leik- og grunnskóla fyrir eins 
til níu ára gömul börn. 

Það fór því svo að skólinn fór úr 
því að vera á einni hæð yfir í tvær 
og stækkaði um tæplega helming 
frá upphaflegum teikningum.

Gert var mat á aðstæðum íbúa 
í nærliggjandi húsum með þeirri 
niðurstöðu að Mosfellsbær féllst á 
að greiða fjórum íbúum í raðhúsa-
lengju næst skólanum 1,4 til 1,9 
milljónir í skaðabætur vegna þess 
tjóns sem þeir urðu fyrir vegna 
skerðingar á verðmæti eigna þeirra. 
Í því mati var ekki fallist á að íbúar 
í fjölbýlishúsi að Stóra krika 1 og í 
einbýlishúsi að Stóra krika 11 ættu 
rétt á skaðabótum. Farið var fram 

Vilja skaðabætur frá 
bænum vegna skóla
Íbúar í nágrenni Krikaskóla í Mosfellsbæ segja skólann skerða útsýni og valda há-
vaðamengun og krefjast skaðabóta. Niðurstaða yfirmats er að verðgildi eignanna 
skerðist vegna skólans. Mosfellsbær fellst ekki á skaðabótaskyldu bæjarins.

JÓN MAGNÚSSON 
 lögmaður íbúa að 
Stórakrika 1

BRYNDÍS 
HARALDSDÓTTIR  
 formaður 
skipu lagsnefndar 
Mosfellsbæjar

KRIKASKÓLI  Íbúar í nágrenni Krikaskóla hafa sumir höfðað mál á hendur Mos-
fellsbæ þar sem þeir halda því fram að byggingin rýri verðgildi eigna þeirra.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

EFNAHAGSMÁL Á þriðja ársfjórðungi voru að 
meðaltali 7.700 manns án vinnu og í atvinnuleit, 
eða fjögur prósent vinnuaflsins, samkvæmt 
nýbirtum tölum Hagstofu Íslands. Miðað við 
sama ársfjórðung í fyrra fækkar atvinnulaus-
um um 600 og hlutfallið lækkar um 0,4 pró-
sentustig. „Atvinnuleysi hefur ekki mælst jafn 
lágt í ársfjórðungum síðan á fjórða ársfjórð-
ungi 2008, en þá mældist atvinnuleysi einnig 
fjögur prósent,“ segir á vef Hagstofunnar. Þá 
hefur einnig dregið úr langtímaatvinnuleysi, en 
í þeim hópi er fólk sem verið hefur án vinnu í 
12 mánuði eða lengur. Á þriðja ársfjórðungi í ár 
höfðu um 900 verið langtímaatvinnulausir, sam-

anborið við 1.900 í fyrra. Langtímaatvinnuleysi 
hefur ekki mælst jafn lágt síðan á þriðja fjórð-
ungi 2009. Hagstofan segir að á þriðja fjórð-
ungi í ár hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði 
190.400 manns á aldrinum 16-74 ára sem jafn-
gildir 82,4 prósenta atvinnuþátttöku.  - óká

Á meðan fækkar um 900 í hópi langtímaatvinnulausra fjölgar fólki utan vinnumarkaðar um 1.500:

Atvinnuleysi ekki minna síðan árið 2008

MENN AÐ STÖRFUM  Minna kul virðist yfir vinnu-
markaði en verið hefur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem grun-
aður er um að hafa orðið konu sinni 
að bana á heimili þeirra í Stelks-
hólum í lok síðasta mánaðar hefur 
verið vistaður á réttargeðdeildinni 
á Kleppi.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur það verið gert til hag-
ræðingar að frumkvæði geðlæknis 
sem sér um að framkvæma geðmat 
á manninum. Mun hann dvelja á 
réttargeðdeildinni að minnsta kosti 
þar til að geðmati loknu. Hann hafði 
áður setið í gæsluvarðhaldi á Litla-
Hrauni.

Rannsókn tæknideildar lög-
reglu er langt á veg komin en íbúð 
hjónanna er enn þá innsigluð.

Börn mannsins dvelja enn hér á 
landi hjá vinafólki fjölskyldunn-
ar en barnavernd vinnur að því 
að kanna aðstæður hjá ættingjum 
þeirra í Póllandi. - hó

Maðurinn sem er grunaður um morðið í Stelkshólum færður:

Vistaður á réttargeðdeildinni

GRUNAÐUR  Maðurinn er vistaður á réttargeðdeildinni á Kleppi á meðan geðrann-
sókn stendur yfir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  2011 2012 2013 2014
Atvinnuþátttaka  81,1% 81,3% 82,7% 82,4%
Hlutfall starfandi  76,3% 77,2% 79,1% 79,1%
Atvinnuleysi 5,9%  5,0%  4,4%  4,8%
 Heimild: Hagstofa Íslands

➜ Atvinnulíf á þriðja fjórðungi 
borið saman

DÓMSMÁL 33 ára karlmaður var 
í Héraðsdómi Reykjaness í gær 
dæmdur í 75 daga fangelsi fyrir 
að aka ölvaður, sviptur ökurétti 
og hafa í vörslu sinni fiðrildahníf. 
Dómurinn taldi hafið yfir vafa að 
maðurinn hefði ekið bílnum en 
hann hafði neitað því. Í ljósi þess 
að hann hefði ítrekað verið tekinn 
ölvaður undir stýri og sviptur öku-
réttindum endurtekið þótti rétt að 
dæma hann í tveggja og hálfs mán-
aðar fangelsi. Þá var ævilöng öku-
réttarsvipting áréttuð og hnífurinn 
gerður upptækur.  - ktd

Ók ölvaður og réttindalaus:

Dæmdur í 75 
daga fangelsi

AKUREYRI Snjóframleiðsla hófst 
klukkan 6 í gærmorgun í Hlíð-
arfjalli á Akureyri. Að sögn 
Guðmundar Karls Jónssonar, 
forstöðumanns Hlíðarfjalls, 
gengur framleiðslan vel. 

„Við stefnum svo á opnun 19. 
desember og búumst bara við 
góðum, löngum, snjómiklum 
og sólríkum vetri,“ segir Guð-
mundur og bætir við að stefnt 
sé að því að framleiða snjó fram 
á föstudag en þá eigi veður að 
fara hlýnandi.

 - skh

Búast við góðum vetri:

Framleiða snjó 
í Hlíðarfjalli

GÓÐGERÐARMÁL Hagaskóli stóð fyrir góðgerðardegi í gær í húsakynnum 
sínum en markmiðið var að safna peningum fyrir tvenn góðgerðarsam-
tök. Verkefnið kallast Gott mál eða Unglingar fyrir unglinga og er þetta í 
sjötta skiptið sem skólinn stendur fyrir góðgerðardeginum.

Dagskráin var fjölbreytt en á meðal áhugaverðustu dagskrárliðanna 
var uppboð á landsliðstreyjunni sem Gylfi Sigurðsson lék í á móti Hol-
landi fyrir skömmu. Treyjan fór á 200.000 þúsund krónur og Creditinfo 
átti hæsta boð. Þorsteinn J sá um að stýra uppboðinu.

Í ár kusu nemendur að styrkja krabbameinsdeild Landspítalans og 
neyðaraðstoð við börn á Gasasvæðinu.

Síðast styrktu nemendurnir SOS Barnaþorp og Barnaheill og söfnuðust 
þá rúmar 2,2 milljónir króna.  - glp

Góðgerðardagurinn fór fram í 6. skipti í Hagaskóla í gær:

Treyja Gylfa fór á 200.000 krónur

GÓÐ STUND  Treyjan sem Gylfi Sigurðsson lék í á móti Hollandi fyrir skömmu var 
boðin upp og fór á 200.000 krónur. Fyrirtækið Creditinfo eignaðist treyjuna en féð 
rann til góðs málefnis. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SPURNING DAGSINS

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

VINNUVERNDehf



Konukvöld

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

Blómavals í Skútuvogi í kvöld
kl. 18:00 til 21:00

ALLT F ÁRÁ GRUNNI AÐ GÓÓÐU HEIMILI

HLUTI AF BYGMA

Dagskrá hefst kl. 18:00
Kynnir kvöldsins: Björk Jakobsdóttir
 Helgi Björns tekur lagið kl. 19:30

 Blómaskreytar Blómavals sýna skreytingar   
 og gefa góð ráð. 

 ...og margt fleira!

Vörukynningar:
Konfekt frá Nóa og Síríus, Kötlu vöffludeig og Aviken vöfflujárnið, Quality street konfekt, Safar og súkkulaði frá Arka, Ame drykkur 
og snakk frá Heilsu, Snyrtivörur frá Weleda, Bætiefni frá Vaxa, Coconutsnakk frá Hreinni heilsu, Bætiefni og súkkulaði frá Icecare, 
Rapunzel þurrkaðir ávextir og snakk, Bætiefni saft og söl frá Íslenskri hollustu, Kaja organic súkkulaði og salt, Biosa og hrákökur frá 
Organic, Yggdrasill snakk og safar, Balsam bætiefni, D-3, magnesium og green coffee frá Góðri heilsu, Blómadropar frá Kristbjörgu, 
Bygg og hrökkvi hrökkbrauð frá Móðir jörð, Rauðrófuduft frá Vítex, Blómadropar Stefaníu, Saga pro og hálstöflur, Góðir gerlar frá 
Raritet, Jurtin og heilsa kynna Clinica góðir meltingagerlar, Hafkalk frá Jóni Garðari, Crabtree and Evelyn, Tinktúrur og húðkrem 
frá Önnu Rósu, Hárlitir og te frá Blóm í eggi, Reykelsi frá Búlandi, Green People snyrtivörur, Lavera snyrtivörur, Nanoclusteredwater, 
Purity Herbs snyrtivörur, Sóley snyrtivörur, Benecos snyrtivörur, Bætiefni frá Gengur vel, Ritzenhoff glös frá Casa, Matargatið kynnir 
matreiðslubók.

Mættu tímanlega
Kaffi Garður kl. 17:00-20:00
Sjávarréttasúpa og hvítlauksbrauð 1.490 kr
Nicole salat og brauð 790 kr

*AFSLÁTTUR gildir ekki af vörum merktum  
Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar og tilboðsvörum.
*AFSLÁTTUR gildir ekki af vörum merktum 

gggggg  kkkkkkkkllllllllll....  111111888888888::::::::000000000000000000

25%
25%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM Í BLÓMAVALI, JÓLAVÖRU, GJAFAVÖRU AFSKORNUM BLÓMUM OG  POTTA-PLÖNTUM. EINNIG AF ÖLLUM JÓLA-LJÓSUM, ÚTIVISTARFATNAÐI OG BÚSÁHÖLDUM.
AFSLÁTTUR AF SNYRTI- OG HREINLÆTISVÖRUM Í HEILSUTORGI OG  10% AF ÖLLUM ÖÐRUM VÖRUM.
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HAPPDRÆTTIFJÖLDI 
GLÆSILEGRA VINNINGA!

 Gjafavara frá Blómavali
ja

 Hársnyrtitæki frá Remington Snyrtivörur frá Avon
yy

 Snyrtivörur frá Weleda
yy

 Frost jólaljós
 Lifandi jólatré
 Gjafakörfur með heilsuvörum,     

 snyrtivörum og margt, margt fleira

KKKKKKKKKyyyyy
DDDDDDDDD

Björk Jakobsdóttir

Helgi Björns
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STJÓRNSÝSLA Skýrslur KPMG og 
Haraldar Líndal Haraldssonar voru 
kynntar á íbúafundi í Stapanum í 
Reykjanesbæ í gær. Skýrslurnar 
sýna að fjárhagsleg staða bæjarins 
er gífurlega erfið og þarf að grípa 
til margvíslegra aðhaldsaðgerða til 
að snúa stöðunni við. Reykjanesbær 
er skuldugasta sveitarfélag lands-
ins. 

Skýrsla Haraldar Haraldsson-
ar fer yfir rekstur sveitarfélags-
ins frá árinu 2003. Þar kemur fram 
að aðeins einu sinni hefur rekst-
ur sveitarfélagsins verið réttum 
megin við núllið. Uppsafnaður halli 
á rekstri sveitarfélagsins á þessu 
tímabili er um 25 milljarðar króna. 

Skuldahlutfall bæjarfélagsins, 
skuldir sem hlutfall af reglulegum 
tekjum bæjarins, er um 270%. Sam-
kvæmt sveitarstjórnarlögum mega 
sveitarfélög ekki skulda meira en 
150% af reglulegum tekjum. Árið 
2002 skuldaði Reykjanesbær 8,3 
milljarða króna. Sú tala var komin 
upp í 40 milljarða árið 2013. 

Kjartan Már Kjartansson, bæjar-
stjóri Reykjanesbæjar, segir verk-
efnið fram undan, að koma skikki 
á rekstur sveitarfélagsins eftir ára-
tuga hallarekstur, afar krefjandi. 
„Þetta verður erfitt, nú þurfum við 
að auka framlegð sveitarfélagsins 
um næstum einn milljarð árlega. 
Þessu munum við ná með því að 
auka tekjur um 400 milljónir króna 
og hagræða um 5% í rekstri sveitar-
félagsins.“ 

Kjartan segir samstöðu ríkja 
um næstu skref. „Við munum 
kappkosta að verja grunnþjónustu 
sveitarfélagsins með öllum ráðum. 
Mikilvægast þó í öllu þessu er að 
allir bæjarfulltrúar, hvort sem þeir 
eru í meirihluta eða minnihluta, 

standi saman að þeim verkefnum 
sem þarf að ganga í. Það mun taka 
sveitarfélagið um átta ár að komast 
niður fyrir skuldaviðmið sveitarfé-
laga og munum við kappkosta að ná 
því markmiði.“

Haraldur leggur til í skýrslu 
sinni ýmsar tillögur sem miða að 
því að rétta stöðu sveitarfélagsins. 
Veigamestu tillögur Haraldar snúa 
að lækkun launakostnaðar sveitar-
félagsins. Gerir hann að tillögu 
sinni að yfirvinnubann verði sett 
á í Reykjanesbæ og aðeins verði 
heimil yfirvinna í undantekningar-
tilfellum og þá með samþykki bæj-
arstjóra eða fjármálastjóra. Einnig 
leggur hann til að laun verði greidd 

samkvæmt kjarasamningum. Ef 
um sé að ræða hærri laun vegna 
óunninnar yfirvinnu verði þeir 
samningar teknir til endurskoðun-
ar. Að lokum leggur Haraldur til 
að greiðslur bifreiðastyrkja sam-
kvæmt samningum verði teknar 
til endurskoðunar og aðeins greitt 
fyrir raunverulegan akstur. 

Samhliða skýrslu Haraldar 
kynnti KPMG samantekt sína um 
leið til að snúa stöðunni við. Sú 
áætlun nefnist „Sóknin“ þar sem 
ítarlega er farið yfir hvernig hægt 
er að bæta stöðu Reykjanesbæjar. 
Tillögurnar miða að því að skera 
niður rekstrarkostnað um 500 millj-
ónir króna og auka tekjur bæjar-

sjóðs um 400 milljónir. Reykjanes-
bær þurfi um 900 milljónir í aukna 
framlegð til að bæta hag bæjarins.
 sveinn@frettabladid.is

841 einstaklingur búsettur 
á Íslandi á afmæli í dag. 

Íbúar landsins voru 325.671 hinn 1. 
janúar síðastliðinn.

Gríðarlegur niðurskurður 
áformaður í Reykjanesbæ
Skýrsla Haraldar L. Haraldssonar á rekstrarstöðu Reykjanesbæjar dregur upp dökka mynd af rekstrarstöðu 
bæjarins. Skýrslan og áætlun KPMG um aðgerðir til að snúa stöðunni við voru kynntar á íbúafundi í gær.

ÍBÚAFUNDUR  Margmenni var á fundinum í Reykjanesbæ. MYND/VÍKURFRÉTTIRSTYRKIR Stjórn Öldrunarráðs 
Íslands afhenti á Hrafnistu í 
gær fjóra styrki úr styrktar-
sjóði ráðsins vegna verkefna í 
öldrunarmálum. Álfhildur Hall-
grímsdóttir, Ólöf Árnadóttir, 
Margrét Guðnadóttir og Hall-
veig Skúladóttir hlutu styrk. 
Sjóðurinn afhendir árlega 
styrki á afmælisdegi Gísla Sig-
urbjörnssonar, stofnanda og for-
stjóra Grundar.  - aí

Verkefni í öldrunarmálum:

Fjögur verkefni 
fengu styrki 

LEIÐRÉTTING

Sýningin Lífið í Tjarnarbíói fékk fjórar 
stjörnur hjá gagnrýnanda blaðsins en 
ekki fimm eins og ranghermt var í 
blaðinu í gær. 

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

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

VINDASAMT  Í dag kemur lægð upp að landinu, það hvessir fyrst sunnantil en 
yfirleitt hæglætisveður norðanlands. Á morgun verður vindasamt og það fellur 
töluverð úrkoma í öllum landshlutum en á laugardaginn léttir til suðvestanlands.
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LAUGARDAGUR

Á MORGUN

Gæði fara aldrei úr tísku

Vaskar og 
blöndunartæki

LÖGREGLUMÁL Er Héraðsdómur 
Reykjavíkur tók fyrir mál þeirra 
sem ákærðir voru fyrir að ryðjast 
inn í Alþingishúsið 8. desember 
2008 taldi lögreglan nauðsynlegt 
að hafa viðbúnað. „Nokkur fjöldi 
lögreglumanna var hafður inni í 
dómhúsinu […]. „Landslið“ mót-
mælenda var mætt á vettvang,“ 
segir Geir Jón Þórisson, fyrrver-
andi yfirlögregluþjónn, í skýrslu 
sinni um mótmæli á hrunárun-
um. Í landsliðið tilnefnir Geir Jón 
meðal annars Birgittu Jónsdóttur 
alþingismann. - gar

Umsögn yfirlögregluþjóns:

Landsliðsfólk
í mótmælum

GEIR JÓN ÞÓRISSON   Gerði skýrslu um 
mótmæli. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EFNAHAGSMÁL Til að auka sjálf-
stæði Seðlabanka Íslands mætti 
lengja skipunartímann, til dæmis 
í átta ár án endurskipunarmögu-
leika. Þetta sagði Stefán Jóhann 
Stefánsson, ritstjóri Seðlabanka 
Íslands, í erindi sem hann hélt á 
málstofu Seðlabankans á þriðju-
dag.

Erindi Stefáns Jóhanns bygg-
ir á meistararitgerð sem hann 
skrifaði í námi í opinberri stjórn-
sýslu. Í erindinu rekur hann 
helstu mælikvarða sem fræði-

menn hafa sett fram um sjálf-
stæði seðlabanka. Þar kemur 
fram að talið sé æskilegt að skip-
unartíminn sé lengri en nú er, 
jafnvel 8 ár eða meira.

Skipunartíminn hafi aftur á 
móti verið lækkaður úr 7 árum í 
5 ár með lagabreytingu í febrúar 
2009. „Möguleiki á endurskipun 
eykur ekki sjálfstæðið, síður en 
svo, samanber nýlega atburði,“ 
sagði Stefán Jóhann.

Annað lykilatriði sé hver skipi 
seðlabankastjóra. Eftir því sem 

fleiri komi að skipunarferlinu, 
þeim mun meira teljist sjálfstæð-
ið. „Hér á landi er það nú einn 
ráðherra sem skipar seðlabanka-
stjóra eftir að þriggja manna val-
nefnd hefur metið hæfi umsækj-
enda. Einkunn Seðlabankans gæti 
því verið hærri. Kannski væri 
ráð að auka aðkomu þingsins, til 
dæmis þannig að efnahags- og 
viðskiptanefnd, eða önnur nefnd 
á vegum þingsins, staðfesti val á 
bankastjóra, til að hækka einkunn 
okkar hér,“ sagði Stefán.  - jhh

Ritstjóri Seðlabankans segist telja æskilegt að skipunartími seðlabankastjóra sé átta ár eða meira:

Lengri skipunartími myndi auka sjálfstæði

  Við 
munum 

kappkosta að 
verja grunn-

þjónustu 
sveitarfélags-

ins með 
öllum ráðum. 

Kjartan Már Kjartansson, 
bæjarstjóri Reykjanesbæjar.

RITSTJÓRINN  Stefán Jóhann Stefáns-
son hélt erindi um sjálfstæði Seðla-
bankans í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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1. Hver er meðalaldur sjúkraliða?
2. Hvað heitir forstjóri Marels?
3. Hver er nýr þjálfari KR í fótbolta?

SVÖR:

1. 52 ár. 2. Árni Oddur Þórðarson. 
3. Bjarni Guðjónsson.

VEISTU SVARIÐ?

Ný tækni 
við göngu-
greiningu

Flexor notast við nýja tækni við 
göngugreiningu. Göngu- og hlaupa-
brettið okkar býr yfir innbyggðum 
þrýstinemum sem skilar nákvæmum 
upplýsingum um göngulag.

Fáðu góð ráð, faglega göngugreiningu 
og lausnir við stoðkerfisvandamálum 
hjá Flexor.

Pantaðu 
tíma 

í síma 
5173900

Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

Kringlan
588 2300

Fullt af 
nýjum 
vörum

Húfa / Trefill
2.295 kr.

Leðurtaska
21.995 kr.

Peysa
10.995 kr.

DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 
hefur ákært mann, sem hefur verið starfandi hér-
aðsdómslögmaður um árabil, fyrir að hafa í vörslu 
sinni í sölu- og dreifingarskyni tuttugu kannabis-
plöntur, rúm átta kíló af kannabisplöntuhlutum og 
4,5 kíló af kannabisstönglum. 

Í ákærunni kemur fram að maðurinn hafi ræktað 
plönturnar um nokkurt skeið. 

Krafist er upptöku á ofangreindum kannabis-
plöntum og plöntuhlutum en einnig er krafist upp-
töku á tveimur tímarofum, þremur viftum, tveimur 
spennubreytum,  loftblásara, loftsíu, fjórum lömp-
um og átta brúsum af næringu, en þessir munir 
voru notaðir við framleiðslu kannabisplantnanna 
samkvæmt ákæru. - hó

Héraðsdómslögmaður ákærður fyrir ræktun og dreifingu á kannabisplöntum:

Með 20 plöntur heima hjá sér

KANNABIS  Hérðasdómslögmaður hefur verið ákærður fyrir að 
hafa 20 kannabisplönturheima hjá sér í þeim tilgangi að selja 
og dreifa. Myndin tengist fréttinni ekki beint. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ATVINNULÍF „Okkur finnst að með 
þessum gjörningi sé Vísir búinn 
að uppfylla samfélagslegar skyld-
ur sínar eins og nokkur kostur er,“ 
segir Pétur Hafsteinn Pálsson, 
framkvæmdastjóri Vísis hf. 

Á vormánuðum tilkynnti Vísir 
að fyrirtækið ætlaði að flytja fisk-
vinnslu sína á Djúpavogi til Grinda-
víkur um áramótin og vakti sú 
ákvörðun gremju heimamanna á 
Djúpavogi. Starfsfólki var boðið að 
flytja með fyrirtækinu til Grinda-
víkur en mörgum hugnaðist það 

ekki. Nú hefur hins vegar orðið 
vending í málinu því fiskvinnsla 
verður áfram á Djúpavogi en nú 
undir merkjum Búlandstinds. 
Vísir hefur selt Ósnesi á Djúpa-
vogi hlutafé sitt í Búlandstindi á 
hálfa milljón króna. Vísir afhendir 
nýja fyrirtækinu fasteignir sínar á 
Djúpavogi endurgjaldslaust en þær 
eru metnar á 50 milljónir króna. Það 
er háð því skilyrði að stöðug vinnsla 
verði í húsunum næstu fimm árin.  

Engin starfsemi hefur verið 
undir nafni Búlandstinds síðustu 

ár en Ósnes og Fiskeldi Austfjarða 
hf. hafa skuldbundið sig til þess að 
auka hlutafé Búlandstinds um 140 
milljónir og hefja þar fiskvinnslu, 
auk vinnslu og pökkunar á eldis-
fiski. Ósnes kaupir tæki og búnað 
Vísis á staðnum og leggur inn sem 
hlutafé í Búlandstind og hlutafé 
Fiskeldis Austfjarða verður í formi 
tækjabúnaðar. 

Gert er ráð fyrir um 30 störfum 
hjá Búlandstindi við almenna fisk-
vinnslu og slátrun, vinnslu og pökk-
un á eldisfiski.  - jme

Vísir hf. í Grindavík lætur fasteignir sínar á Djúpavogi af hendi endurgjaldslaust og selur hlutafé:

Höfum uppfyllt samfélagslegar skyldur 

VINNAN TRYGGÐ  Búið er að tryggja 
áframhaldandi fiskvinnslu á Djúpavogi.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM. 

Harður árekstur varð á Akureyri á 
öðrum tímanum í gær. Þar var sendi-
ferðabíl ekið í veg fyrir jeppa að sögn 
lögreglunnar á Akureyri. 

Engin slys urðu á fólki þrátt fyrir að 
höggið væri mikið. Annað hjól jeppans 
datt undan bílnum og flytja þurfti báða 
bíla af vettvangi.

LÖGREGLA
Harður árekstur 

UMHVERFISMÁL Haldi eldgosið í 
Holuhrauni áfram næstu vikur 
og mánuði, eins og flest bendir 
til, má búast við enn hærri meng-
unartoppum í byggð en sést hafa 
í haust. Við þær aðstæður sem 
hættast er við svifryksmengun 
má búast við verulega skertum 
loftgæðum liggi gosmökkurinn 
yfir svæðinu á sama tíma.

Þorsteinn Jóhannsson, sér-
fræðingur hjá Umhverfisstofn-

un, segir að 
með breyttum 
veðuraðstæð-
um í vetur geti 
brennisteins-
díoxíðmengun 
frá eldgosinu 
í Holuhrauni 
orðið enn hvim-
leiðari en hing-
að til – ekki síst 

í froststillum. Árstíðasveifla 
mælinga á mengun hér á landi 
sýni þetta ótvírætt. 

Eins og komið hefur fram 
mældist mengun á Höfn í Horna-

firði 21.000 míkrógrömm á rúm-
metra á sunnudag og sprengdi 
það skala Umhverfisstofnunar í 
upplýsingatöflu um viðbrögð við 
mengun. Þorsteinn játar því að 
enginn hafi í raun búist við að 
mengun í byggð gæti náð þeim 
hæðum sem hún gerði á Höfn. Þá 
hafi fáir búist við því að mengun 
myndi mælast allt að 250 míkró-
grömm í Noregi og Austurríki, 
eins og þó er raunin.

Þá bendir Þorsteinn á til sam-
anburðar að fyrir eldgosið hafi 
hæstu mælingar á brennisteins-
díoxíði verið um 200 míkró-
grömm við Grundartanga. Hins 
vegar hafi gasmengun mælst 
90.000 míkrógrömm í eftirlits-
flugi við Vatnajökul, og slegið í 

130.000 míkrógrömm á mæli vís-
indamanns við eldstöðina.

Spurður um þýðingu þessa 
fyrir höfuðborgarsvæðið, og 
önnur svæði þar sem svifryk 
hefur ítrekað verið vandamál að 
vetri, segir Þorsteinn að þegar 
gosmengunin fari saman við svif-
ryk þá geti komið upp ný staða 
varðandi loftgæði.

„Áhrif af hverju og einu efni 
hafa verið rannsökuð. Samlegðar-
áhrif fleiri loftmengunarefna 
á heilsu geta verið mikil, enda 
magna þau hvert annað upp. 
Þessi kokteill hefði enn meiri 
heilsufarsáhrif en erfitt er að 
segja hversu mikil nákvæmlega,“ 
segir Þorsteinn.

 svavar@frettabladid.is

Gosmengun í byggð 
gæti versnað í vetur
Veðuraðstæður í vetur geta valdið enn hærri mengunartoppum en hafa sést 
hingað til frá gosinu í Holuhrauni. Mengun er þó miklu meiri en búist var við í 
upphafi. Gosmengun þar sem svifryk er landlægt gæti skapað sérstakt vandamál.  

Á vetrum myndast frekar en á öðrum tímum árs svokallað hitahvarf, eða 
lagskipting í loftinu, sem veldur því að loft sem stígur frá jörðu kemst ekki 
nema í vissa hæð. Mengun frá eldgosinu norðan Vatnajökuls getur auð-
veldlega safnast fyrir við slíkar aðstæður, og aðrar aðstæður að vetrarlagi. 

Sérstök skilyrði auka hættu á mengun

Liðlega þrítugur karlmaður var í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær dæmdur í fimm 
mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að 
hafa haft fíkniefni í vörslu sinni í sölu- 
og dreifingarskyni í maí síðastliðnum. 
Á heimili hans fundust átta kannabis-
plöntur, tæpt kíló af maríjúana og tæp 
tvö kíló af kannabislaufum.

LÖGREGLA
Fimm mánaða fangelsi

ÞORSTEINN 
JÓHANNSSON

STÆRST 
 Veðurstofan 
gaf það út í 
gær að nýja 
hraunið 
[Norna-
hraun] sé það 
stærsta sem 
hefur runnið 
á Íslandi 
frá því í 
Skaftáreldum 
1783. Það er 
65 ferkíló-
metrar að 
stærð.
MYND/MTG



ht.is

HEIMILISTÆKJA
DAGAR
20-50% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM STÓRUM 
HEIMILISTÆKJUM

OFNAR
ÞVOTTAVÉLAR
ÞURRKARAR

FRYSTISKÁPAR
FRYSTIKISTUR
GUFUGLEYPAR 

HELLUBORÐ
KÆLISKÁPAR

UPPÞVOTTAVÉLAR
ÖRBYLGJUOFNAR 

ELDAVÉLAR
HÁFAR

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

VAXTALAUSAR GREIÐSLUR 
TIL 6 MÁNAÐA Í BOÐI
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VIÐSKIPTI Halla Sigrún Hjartar-
dóttir, stjórnarformaður Fjár-
málaeftirlitsins, ætlar að hætta 
sem stjórnarformaður þegar 
skipun hennar rennur út í lok 
árs.

Halla Sigrún segir að fjöl-
skylda hennar hafi verið áreitt af 
fréttamönnum undanfarna daga. 
Hún hafnar því í yfirlýsingu að 
hún hafi átt hlut í Skeljungi líkt 
og fullyrt hefur verið.

Morgunblaðið sagði frá því í 
gær að Halla Sigrún hefði hagn-

ast um 830 milljónir króna þegar 
gengið var frá sölu á Skeljungi og 
færeyska olíufélaginu P/F Magn 
í lok árs 2013, á sama tíma og 
hún tók sæti sem stjórnarfor-
maður Fjármálaeftirlitsins.

Félag í eigu Höllu Sigrúnar 
fór með 22 prósenta hlut í Heddu 
eignarhaldsfélagi sem átti fjórð-
ungshlut í Skeljungi og 66 pró-
senta hlut í P/F Magn. 

Halla Sigrún segist hafa keypt 
hlut í færeyska olíufélaginu P/F 
Magn í gegnum eignarhalds-

félagið Heddu ehf. sumarið 2011. 
„Hlut minn í Heddu ehf. keypti 
ég af eigendum Skeljungs. Eig-
endur Skeljungs tóku síðar þá 
ákvörðun að Skeljungur eignað-
ist hlut þeirra í Heddu ehf., og 
greiddu með bréfum í félaginu. 
Þótt bréf í Skeljungi væru í eigu 
Heddu ehf. voru þau séreign eig-
enda Skeljungs. Ég átti aldrei 
hlut í Skeljungi, né hafði ég nokk-
urn tíma fjárhagslegan ávinning 
af því félagi,“ segir Halla Sigrún.

 - jhh

  Ég átti 
aldrei hlut í 

Skeljungi, né 
hafði ég 

nokkurn tíma 
fjárhagslegan 

ávinning af 
því félagi.

Halla Sigrún Hjartadóttir,
stjórnarformaður FME.

BANDARÍKIN, AP Ómönnuð geim-
flaug með vistir og rannsóknar-
gögn, sem flytja átti í Alþjóðlegu 
geimstöðina sem er á sporbaug um 
jörðu, sprakk í loft upp rétt eftir að 
henni var skotið á loft á þriðjudags-
kvöld. Flaugin var í eigu einkafyr-
irtækisins Orbital Sciences Corp.  
(OSC) sem starfar sem undirverk-
taki fyrir Bandarísku geimvísinda-
stofnunina, NASA. Enginn meiddist 
í sprengingunni eða þegar logandi 
braki úr flauginni rigndi yfir skot-
pallinn og hafsvæði við hann.

Guardian greinir frá því að 
tæknimenn á jörðu niðri hafi kveikt 
á sjálfseyðingarbúnaði flaugarinn-
ar sex sekúndum eftir að henni var 
skotið á loft vegna stórfelldrar bil-
unar í tækjabúnaði.

Um leið og gagnrýni hefur auk-
ist á samninga NASA við sjálf-
stæða verktaka til að „brúa bil“ í 
geimferðaáætlun Bandaríkjanna 
þá hefur fyrirtækið varið ákvörð-
un sína um að nota rússneskan eld-
flaugabúnað sem kominn er til ára 
sinna og hefur verið sniðinn að þörf-
um Antares-geimflauganna. Haft 
er eftir Frank Culbertson, aðstoð-
arforstjóra OSC, að of snemmt sé 
að fullyrða um orsakir slyssins. 
Hann segir OSC tryggt gegn slys-
um en tjón í sprengingunni, fyrir 
utan viðgerðarkostnað á skotpalli 
og nágrenni, sé nálægt 200 milljón-
um Bandaríkjadala, eða sem svarar 
24,2 milljörðum króna.

Um borð í flauginni voru um 2,3 
tonn af rannsóknar- og tækjabún-

aði frá NASA, auk matvæla handa 
geimförum um borð í geimstöðinni.

Fara á aðra ferð með vistir í geim-
stöðina, sem er á sporbaug í 420 
kílómetra hæð yfir jörðu, að sögn 
Mike Suffredini, geimstöðvarstjóra 
hjá NASA. Hann segir geimfarana 
sex, tvo Bandaríkjamenn, þrjá 
Rússa og einn Þjóðverja, sem um 
borð eru hafa nægar birgðir fram 
á vor.

Tilviljun er sögð hafa ráðið því 
að á nánast sama tíma og Antares-
geimflaugin átti að fara, þá var 
skotið á loft frá Kasakstan geim-
flaug Rússnesku geimvísinda-
stofnunarinnar. Hún kom á áfanga-
stað í Alþjóðlegu geimstöðinni sex 
klukkustundum síðar með um þrjú 
tonn af matvælum.   olikr@frettabladid.is

Geimflaug sprakk 
í lofti yfir skotpalli
Mannlaus Antares-birgðageimflaug sprakk í loft upp í flugtaki á leið frá Banda-
ríkjunum til Alþjóðlegu geimstöðvarinnar. Enginn slasaðist í sprengingunni.

ÚR MYNDBANDI  Hér má sjá brot úr myndbandsupptöku NASA af því þegar ómönnuð geimflaug Orbital Sciences Corp. sprakk í 
tætlur yfir skotstað á Wallops Island í Virginíu í Bandaríkjunum. Áhorfendur fylgjast með úr fjarlægð.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórnarformaður Fjármálaeftirlitsins neitar því að hafa hagnast þegar olíufélagið Skeljungur var selt:

Formaðurinn hættir hjá Fjármálaeftirliti
DÓMSMÁL Rannveig Rist og Jóhann 
Ásgeir Baldurs lýstu yfir sakleysi 
sínu af ásökunum um umboðssvik 
sem stjórnarmenn SPRON í hér-
aðsdómi í gær.

Þeim og þremur öðrum er gefið 
að sök að hafa misnotað aðstöðu 
sína hjá sparisjóðnum og stefnt 
fé hans í verulega hættu með því 
að fara út fyrir heimildir til lán-
veitinga. 

Málið snýst um tveggja millj-
arða lánveitingu sparisjóðsins til 
Exista skömmu fyrir hrun.  - ktd

Rannveig Rist segist saklaus:

Misnotuðu ekki 
aðstöðu sína

VIÐSKIPTI Sigurður Viðarsson, 
forstjóri Tryggingamiðstöðvarinn-
ar, segist mjög sáttur við afkomu 
félagsins á þriðja ársfjórðungi. 
Hagnaðurinn nam 527 milljónum 
króna, 0,7 krónum á hlut. Þetta er 
fjórðungi minna en á sama tíma-
bili í fyrra þegar hagnaðurinn var 
714 milljónir.

Framlegð af vátryggingastarf-
semi var 146 milljónir króna en 
var 38 milljónir á sama tíma í 
fyrra. Aftur á móti voru fjárfest-
ingatekjur 612 milljónir króna, 
sem er 173 milljónum minna en á 
sama tímabili árið á undan.

„Samsett hlutfall var 95% þrátt 
fyrir að mikill kostnaður félli til 
vegna stórbrunans í Skeifunni 11 
en handbært fé frá rekstri var nei-
kvætt á tímabilinu vegna hans,“ 
segir Sigurður. Vísbendingar séu 
um aukinn vöxt í vátrygginga-
starfsemi erlendis. - jhh

Framlegð af tryggingastarfsemi eykst á milli ára:

Minni hagnaður TM

FORSTJÓRINN  Sigurður Viðarsson segir 
vísbendingar um aukinn vöxt. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Save the Children á Íslandi

KÖNNUN Fólk ber mest traust 
til lögreglunnar af stofnunum 
samfélagsins, en tæp 80 pró-
sent treysta henni. Þetta kemur 
fram í nýrri könnun MMR. 70 
prósent segjast treysta Háskóla 
Íslands, 58 prósent Háskólanum í 
Reykjavík og  51 prósent treyst-
ir Ríkisútvarpinu. Innan við 20 
prósent sögðust bera mikið traust 
til bankakerfisins, Alþingis, Fjár-
málaeftirlitsins og lífeyrissjóð-
anna. 

Til að taka þátt í könnuninni 
voru valdir af handahófi einstak-
linar 18 ára og eldri úr álitsgjafa-
hópi MMR. 959 svöruðu.  - jme

Fæstir treysta stjórn og þingi:

Lögreglan nýt-
ur mests trausts

20%
AFSLÁTTUR

Gildir í október

Lyfjaauglýsing

Nína Helgadóttir, verkefnisstjóri málefna 
Miðausturlanda, heldur fyrirlestur um 
mannúðarverkefni í Palestínu föstudaginn 
31. október kl. 14 í húsi Rauða krossins, 
Efstaleiti 9. 

Allir eru velkomnir og boðið verður upp 
á léttar veitingar.
 
Skráning á raudikrossinn.is

Uppbygging framundan
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Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf ,  það breytist  ekki!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

GÆÐAMÁLNING

Deka Pro 10
Innimálning. 10 lítrar

6.995

Deka Meistaragrunnur
Hvítur. 1 líter

1.790
Deka Meistaragr nDDekaka MeMeistataraggrunnn

Deka Meistaralakk 70 
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

1.995

Scala Panellakk
Glært. 1 líter

1.695

LF Veggspartl 
0,5 litrar 

845

Scala málarakýtti

420

Mako ofnarúlla

415

Mako pensill 50mm 

245

Málningarlímband 
25mmx50m

225

20m2 málningar-
yfirbreiðsla

195

Deka Olíulakk 30 

1.990
Deka Gólfmálning grá 
3 lítrar 

4.695

DDeDeDekekakaa Oa OOlOlílíuíululalakakkkkk k 330300 0

Hagmans 2 þátta  
Vatnsþ / epoxy 4kg

11.995

Deka Project 
grunnur. 10 lítrar

5.990
Aqua 25 innimálning á böð
4 lítrar

4.495

Deka Spartl LH. 3lítrar

2.100

yriii rrr  a lalal lalala,,  a la lal l tl tl t fafaf ,  þþað breytist  ekki!

Bakki, 25 cm rúlla, grind 
og pensill. - Sett

1.695

Deka menja 1 líter 

1.190

Deka Olíugrunnur 
1 líter

1.795

Áltrappa 4 þrep 

4.990

din.is  -  www.murbudin.is

rrrarr ar trarlítra3 lítr3 lí3

Framlengingarskaft 
fyrir rúllur Tia-EP 1,2 metrar 

375

25cm Málningar-
rúlla og grind

810  

DekaCryl 7 
Innimálning. 10 lítrar

5.995

Mako málaramotta 
1x3 metrar

1.095

Litaspray, verð frá 995

Málningarpappi 20mx80cm

 755 

Mako bakki og 
10 cm rúlla

375

ÁltrappaÁlt pa 4 þrep

Maston Hammer 
málning 250 ml. 

995
Maston Hammer 
málning 750 ml. 

2.295

55c25
úúlrú

Litaspray, verð frárá ð fráverðray, vaspraLitaL

V-tech epoxy lím 

410
V-tech alhliða lím, 7ml. 

210

Deka Pro 4. Veggja- og 
loftamálning. 10 lítrar

5.895
GÓÐ ÞVOTTAHELDNI

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18
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Á árinu hækkuðu laun 
félaga í Banda lagi 
háskólamanna um rúm

Á hálfu ári 
hækkuðu laun 
flugmanna um PRÓSENT

var launahækkun félaga í 
Alþýðusambandi Íslands á árinu.

laun Grunn-
skólakennara 
hækkuðu um 

7,5 16
prósent
 á árinu.

laun framhalds-
skólakennara 
hækkuðu um

prósent 
á einu ári. 

7
PRÓ-
SENT4 3,1PRÓSENT
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NÝLEGAR LAUNAHÆKKANIR NOKKURRA STARFSSTÉTTA Á ÁRINU

KJARAMÁL Dagar samræmdrar 
launastefnu eru taldir ef marka 
má ummæli ýmissa verkalýðsleið-
toga. Margir telja að tími sé kom-
inn til að samið verði við einstök 
fyrirtæki, eða að einstakar starfs-
greinar semji sér. Það verði afkoma 
viðkomandi greinar eða fyrirtækis 
sem ráði því hversu miklar launa-
hækkanir sé hægt að semja um. 
Verkalýðsfélög landsins eru nú 
að móta kröfugerð fyrir komandi 
samninga. Miklum átökum er spáð á 
vinnumarkaði næstu mánuði. Menn 
telja að tilraunin sem gerð var með 
desembersamningunum á síðasta 
ári hafi mistekist að stórum hluta. 
Því þegar félögin á almenna mark-
aðnum voru búin að samþykkja 
sína samninga komu aðrir hópar, 
svo sem kennarar, háskólamennt-
aðir, flugmenn og fleiri og sömdu 
um mun meiri hækkanir. Þó benda 
menn á að eitt markmið hafi náðst 
og það er að ná niður verðbólgu sem 
hefur um nokkurt skeið verið fyrir 
neðan markmið Seðlabankans sem 
er 2,5 prósent.

Kristján Þórður Snæbjarnarson, 
formaður Rafiðnaðarsambands 
Íslands,  segir samstöðu innan stóra 
hópsins mikilvæga, en óvíst sé að 
hún náist eftir síðustu kjarasamn-
inga. Samstaðan hafi brugðist þegar 
aðrir hafi fengið meiri hækkanir en 
ASÍ-félögin. Menn ætluðu að nota 
þetta ár til að undirbúa gerð lang-
tímasamnings en lítið hefur orðið 
úr því.

Guðmundur Ragnarsson, formað-

ur félags vélstjóra og málmtækni-
greina, segir að nú í aðdraganda 
endurnýjunar kjarasamninga á 
almenna vinnumarkaðnum viti eng-
inn hvernig eigi að hefja þá vinnu 
sem átti raunar að byrja á fyrir ári. 
„Það er ekkert traust til staðar og 
engin ný fagnaðarerindi sem hægt 
er að leggja á borð fyrir launþega 
þessa lands. Það er fullreynt með 
kjarasamninga sem byggja á lágum 
launahækkunum og væntingum um 
litla verðbólgu. Þar hefur allt farið 
á sama veg. Launamaðurinn tekur 
á sig verðbólguna en fyrirtækin og 
ríkisvaldið og sveitarfélög velta 

verðhækkunum út í verðlag og 
skatta,“ segir Guðmundur. 

Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness, segir að 
dagar samræmdrar láglaunastefnu 
séu liðnir og nú sé komið að því að 
hver og einn semji fyrir sig. Hann 
segir útflutningsgreinarnar, það 
eru fiskvinnslan og ferðaþjónustan, 
hafa hagnast vel á lágu gengi krón-
unnar. Þessar greinar geti borgað 
mun hærri laun en þær gera í dag  
og sama gildi um stóriðjuna.  

Ólafía Rafnsdóttir, formaður VR, 
segir að það sé ekkert óhugsandi 
að sú leið verði farin innan VR að 

semja sér við stór 
fyrirtæki eins 
og Haga, sem 
hafi sýnt mikinn 
hagnað á síðasta 
ári.  

Finnbogi 
Sveinbjörnsson, 
formaður Verka-
lýðsfélags Vest-
firðinga, segir 

að það sé skýrt í hans huga að það 
verði að bæta kjör þeirra verst 
settu, það sé forgangsatriði. Hann 
segir vinnumarkaðinn tvískiptan. 
„Annars vegar er það landsbyggðin 
sem býr við þann kalda veruleika 
að fólki eru greidd taxtalaun, hins 
vegar er það suðvesturhornið, en 
þar fær fólk oftar en ekki greidd 
markaðslaun,“ segir Finnbogi og 
bætir við að það liggi í augum uppi 
að það verði að hækka laun lands-
byggðarfólksins og það sé hugsan-
legt að gera það í gegnum sérkjara-
samninga. 

 johanna@frettabladid.is

Verkalýðshreyfingin býr
sig undir harða baráttu 
Menn vilja ekki samflot í komandi kjarasamningum á almenna markaðnum. Þeir telja hagsmunum sínum 
betur borgið með því að hver semji fyrir sig. Margar greinar geti borgað mun hærri laun en þær gera í dag.

Jóhanna Margrét
Einarsdóttir
jme@365.is

KRISTJÁN Þ. 
SNÆBJARNARSON

GUÐMUNDUR 
RAGNARSSON

VILHJÁLMUR 
BIRGISSON

ÓLAFÍA B. 
RAFNSDÓTTIR 

FINNBOGI 
SVEINBJÖRNSSON

NÝR TÓNN 
 Verkalýðsleiðtog-
ar segja að dagar 
samræmdrar 
launastefnu séu 
taldir hér á landi.  
Í komandi samn-
ingum semji hver 
fyrir sig.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI. 

HVERSU MIKIÐ 
ÞURFA LAUNIN
AÐ HÆKKA?

GRÍMUR 
TÓMASSON,  
 tölvunarfræðingur 
 Það er mismun-
andi eftir starfs-
stéttum hversu 
launin þurfa að 
hækka mikið. En 
ég tel að kröfur 
lækna upp á 30 
til 36 prósenta 

hækkun launa séu sanngjarnar.

INGIBJRÖG 
SIGURJÓNS-
DÓTTIR,
 sálfræðingur
 Ég held að það 
þýði ekki að bjóða 
almenningi upp á 
þriggja prósenta 
launahækkun 
enn og aftur. Hins 
vegar verður að 

gæta þess að launin hækki ekki svo 
mikið að þau auki verðbólguna. 

ÖRN KARLSSON,
 einyrki 
 Það verða þó 
allir að geta lifað 
mannsæmandi 
lífi af laununum 
sínum. Það þarf 
að huga sér-
staklega að unga 
fólkinu sem er að 
byggja upp heimili 

og er með lítil börn. Mér finnst að 
ríkisstjórnin eigi að lækka skatta hjá 
ungu barnafólki.  

BIRNA LIND 
BJÖRNSDÓTTIR,  
 sölu og 
markaðsstjóri 
Norðursiglingar 
 Það fer eftir ýmsu, 
til að mynda hvað 
fólk hefur fyrir. 
Það verður þó 
að gæta þess að 
reyna að viðhalda 

stöðugleikanum. Annars verður fólk 
líka að berjast fyrir sínu inni á vinnu-
stöðunum og semja sjálft um laun sín.  
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Harka í mótmælaaðgerðum eftir 
hrunið hafði verið stigvaxandi 
þegar kom að mótmælum við setn-
ingu Alþingis þriðjudaginn 20. janú-
ar 2009. Mótmælafundur var þá á 
Austurvelli og hópur manna fór inn 
í Alþingisgarðinn þar sem rúða var 
brotin. Barið var á glugga hússins. 
Þingsetningin var klukkan eitt og 
um hálf tvö var sérsveit lögregl-
unnar beðin að vera til taks með 
gas. Aðgerðastjórn gaf lögreglu-
mönnum leyfi til að beita kylfum á 
þá sem ekki færu að fyrirmælum. 
Reykbombum var hent að lögregl-
unni. Þetta kemur fram í skýrslu 
sem Geir Jón Þórisson, þáverandi 
yfirlögregluþjónn, tók saman um 
aðgerðir lögreglu vegna mótmæla á 
árunum 2008 til 2011. Skýrslan var 
opinberuð eftir að úrskurðarnefnd 
um upplýsingamál tók undir kröfu 
Evu Hauksdóttur þess efnis.

Þingmenn í gluggum
Í skýrslunni kemur fram að fólk 
sem var handtekið þingsetningar-
daginn hafi verið geymt í glerskála 
Alþingis. Einnig að lögregla hafi 
sérstaklega beðið um að alþingis-
menn héldu sig frá gluggum þing-
hússins því það virtist æsa upp mót-
mælendur. Ítrekaðar athugasemdir 
við framgöngu þingmanna í mót-
mælunum eru í skýrslunni. Eru 
þar liðsmenn Vinstri grænna helst 
nefndir, þá sérstaklega Álfheiður 
Ingadóttir og Steingrímur J. Sigfús-
son, þáverandi formaður VG.

Um klukkan hálf fjögur um dag-
inn höfðu um tuttugu verið hand-
teknir en ekki var enn unnt að koma 
þeim frá þinghúsinu. „Svo virtist 
sem mótmælendur hefðu ætíð vitn-
eskju um áætlanir lögreglunnar. 
Í hvert skipti sem kallað var í tal-
stöð varðandi mögulegar útgöngu-
leiðir færðu mótmælendur sig til 
og fylktu sér á þann stað þar sem 
lögreglumenn ætluðu að taka hina 
handteknu út,“ segir í skýrslunni. 

Loks tókst að flytja þá handteknu 
á brott frá einu húsa Alþingis við 
Kirkjustræti.

Óvenju herskáir mótmælendur
Nokkru fyrir klukkan sjö voru þing-
menn og ráðherrar teknir að tín-
ast frá þinghúsinu og þurftu þeir 
aðstoð lögreglu til að komast leiðar 
sinnar. Utan við húsið var byrjað að 
hlaða upp bálkesti. Um klukkan níu 
um kvöldið taldi lögregla að allt að 
eitt þúsund manns væri á staðnum. 
Kallað var eftir aðstoð frá Suður-
nesjum. Eins var lögreglan á Akur-
eyri og á Selfossi beðin um að kalla 
saman aðgerðaflokka. „Klukk-
an 23.53 sást hvar mótmælendur 
klipptu á víra sem héldu Óslóar-
trénu og brutu það niður og settu á 
eldinn,“ segir um framvinduna.

Það var ekki fyrr en klukkan 
fimm um morguninn sem lögregla 
var farin af vettvangi. „Mótmæl-
endur voru óvenju herskáir, miklu 
herskárri en áður, og því þurfti að 
beita piparúða, og í einstaka til-
fellum kylfum, svo lögreglan gæti 
haldið aftur af þeim sem verst létu,“ 
segir Geir Jón um atburði dagsins.

Yfirmennirnir uppi í Hvalfirði
Geir Jón segir að vitað hafi verið að 
yfirlögregluþjónn almennrar lög-
gæslu, ásamt aðstoðaryfirlögreglu-
þjónum þeirrar deildar, yrðu á hefð-
bundnum ársfundi á Hótel Glym í 
Hvalfirði þennan dag og fram að 
hádegi næsta dag. „Sú spurning var 
borin upp við SE [Stefán Eiríksson] 
lögreglustjóra, hvort ekki væri rétt 
að hætta við þennan fund vegna 
þingsetningarinnar og væntan-
legra mótmæla. Ákvörðun hans var 
að halda þennan fund, enda nægur 
fjöldi stjórnenda til staðar hjá LRH 
[Lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu] til að stjórna aðgerðum.“

Þeir lögreglumenn sem voru 
á staðnum og gefa í skýrslunni 
umsagnir um aðgerðirnar eru gagn-
rýnir á fjarveru yfirmanna. „Óþol-
inmæði var komin fram í hópum 
um hve aðgerðarleysi lögreglu var 
algjört og ekki batnaði það þegar 
[þær] upplýsingar komu til okkar 

  Mótmælendur voru 
óvenju herskáir, miklu 

herskárri en áður, og því 
þurfti að beita piparúða, 

og í einstaka tilfellum 
kylfum.

  Fram eftir kvöldi 
heyrði maður ekkert nema 
öskrin og sönglið (vanhæf 

ríkisstjórn) auk brothljóða 
fyrir aftan mann.

  Þar sem slökkvilið 
treysti sér ekki til að fara 

inn á meðal mótmælenda 
fóru lögreglumenn í 

flokkum fram og slökktu 
þessa elda jafnóðum.

Undirmenn með bakið upp við vegg
Við setningu Alþingis í janúar 2009 tókust undirmenn í lögreglu á við hörðustu mótmæli eftir hrunið fram að því. Á meðan dvöldu yfir-
menn í lögreglunni á hóteli í Hvalfirði. Næsta kvöld gekk hluti mótmælendanna fram fyrir skjöldu og varði lögregluna og Stjórnarráðið. 

„VIÐ VORUM STANSLAUST GRÝTTIR“ „ Endurkast var frá vegg Alþingishússins og við vorum farnir að finna til óþæginda á bak-
hluta líkamans vegna grjótkasts og svo má ekki gleyma þeim sprengjum sem sprungu í kringum okkur,“ lýsir lögreglumaður.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Garðar Örn 
Úlfarsson
gar@frettabladid.is

Úr samantekt lögreglu um mótmælin 2008 til 2011

að þeir yfirmenn lögreglunnar sem 
voru á fundi á Glymi í Hvalfirði 
myndu ekki koma í bæinn, en ítrek-
að kom fram hjá mönnum hvern-
ig þeim hefði dottið í hug að halda 
fund utanbæjar á þessum degi í 
hópi þeirra sem voru utandyra,“ 
segir í umsögn lögreglumanns sem 
var settur í hlutverk varðstjóra þar 

sem varðstjórinn þurfti að taka að 
sér hlutverk aðalvarðstjórans sem 
var ásamt fleiri stjórnendum lög-
reglunnar uppi í Hvalfirði.

Þá tók hið óbærilega við
Lýsingar lögreglumanna á vett-
vangi bera vott um hversu nærri 
atburðirnir gengu þeim. „Reglu-
lega gerðist múgurinn ágengur við 
lögreglu, okkur fannst sem að hann 
yrði æstari eftir því sem þingmenn 
héngu á gluggum þinghússins en 
þeir áttu erfitt með að hlýða fyrir-
mælum lögreglu um að halda sig 
frá gluggum að minnsta kosti sumir 
hverjir,“ lýsir þessi lögreglumaður 
sem var einn þeirra sem vöktuðu þá 
sem voru handteknir.

„Þegar fyrstu einstaklingarnir úr 
hópi mótmælenda komu fyrir horn-
ið þá tók hið óbærilega við, það er 
að ég þurfti að nota kylfu í fyrsta 
skipti á starfsferlinum. Þessi ein-
staklingur fékk tvö til þrjú högg og 
þá hörfaði hann, mér fannst í fyrstu 
að ég hefði beitt ofbeldi gagnvart 
þessum manni en þá komu skip-
anir um að verja bílalestina og við 
áttum að koma henni sem fyrst af 
vettvangi, við þurftum að ýta fólki 
frá og berja með kylfum, mér sjálf-
um leið ömurlega en mér varð fljót-
lega ljóst að þetta var hlutverk sem 
mér hafði verið falið að gera og ef 
til vill valið.“ Þegar varðstöðunni 
lauk loks kveðst þessi lögreglumað-
ur hafa verið orðinn mjög þreyttur. 
„Öskur, sprengjuregn og trommu-
sláttur hljómuðu í höfði mínu með 
taktföstum hætti.“ Þessa nótt svaf 
hann nokkrar klukkustundir undir 
teppi á júdódýnu á lögreglustöðinni.

Heyrðu ekkert nema öskrin
Annar lögreglumaður, sem stýrði 
hópi á vettvangi, segir að fram eftir 
degi og fram á kvöld hafi rignt yfir 
þá alls kyns drasli, grjóti, matvöru, 
málningu og glerflöskum.

„Fram eftir kvöldi heyrði maður 
ekkert nema öskrin og sönglið (van-
hæf ríkisstjórn) auk brothljóða 
fyrir aftan mann þar sem annað-
hvort glerflöskur splundruðust á 
steinveggjum Alþingis eða rúður í 

húsinu gáfu sig.“ Ljóst er af fram-
burði lögreglumannanna að þeir 
telja að einhverjir innan veggja 
Alþingis hafi lekið upplýsingum 
lögreglunnar í mótmælendur utan 
dyra. Mátt hefði skipta eftir þing-
flokkum hversu velkomnir lögreglu-
mennirnir voru.

„Þótti mér það persónulega 
leiðinlegt viðmót þar sem ekki 
var það val okkar að vera þarna 
heldur skylda. Skylda okkar við 
að verja Alþingi og uppfylla það 
drengskaparheit sem við lögreglu-
menn höfum allir svarið.“ Lög-
reglumaðurinn ræðir eldana sem 
kveiktir voru á Austurvelli þetta 
kvöld. „Þar sem slökkvilið treysti 
sér ekki til að fara inn á meðal 
mótmælenda fóru lögreglumenn 
í flokkum fram og slökktu þessa 
elda jafnóðum með handslökkvi-
tækjum. Svona gekk þetta fram og 
aftur fram á nótt, eldar kveiktir og 
við slökktum.“

Heimsatburður við Stjórnarráðið
Klukkan átta um morguninn voru 
yfirmennirnir komnir til Reykja-
víkur. Þá tók við nýr dagur harðra 
átaka sem endaði með óvæntum 
hætti við Stjórnaráðshúsið um 
klukkan tvö aðfaranótt næsta dags.

„Þegar atgangur mótmælenda 
var sem mestur, kastandi grjóti og 
öðru á lögreglumenn og stjórnar-
ráðið, gerðist það að nokkrir úr hópi 
mótmælenda tóku sig út úr hópnum 
og mynduðu línu fyrir framan lög-
reglumennina. Þeir hvöttu félaga 
sína til að hætta að grýta lögregl-
una, þar sem hún væri ekki í neinu 
stríði við mótmælendur, heldur að 
verja eigur ríkisins. Við þetta hætti 
algjörlega allt grjótkast og algjör 
viðsnúningur varð í öllu atferli mót-
mælenda eftir þetta. Þetta vakti 
mikla undrun og eins ánægju lög-
reglumanna,“ lýsir Geir Jón þessum 
atburði sem hann telur stórmerkan:

„Þetta kom öllum á óvart og má 
segja að hér hafi átt sér stað heims-
atburður þar sem ekki er vitað til 
þess að neitt erlent lögreglulið hafi 
upplifað neitt þessu líkt, í tengslum 
við mótmæli af þessum toga.“
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Ingibjörg Bára
Sveinsdóttir
ibs@frettabladid.is

Fyrsti og annar bekkur nem-
enda í Flataskóla í Garðabæ hafa 
frá upphafi haustannar byrjað 
skóladaginn á skipulagðri hreyf-
ingu. Nú þegar má sjá árangur af 
breyttu skipulagi skóladagsins, að 
því er Elín Guðmundsdóttir deild-
arstjóri greinir frá.

„Börnin í fyrsta og öðrum bekk 
og að hluta til í þriðja bekk eru 
ýmist í íþróttum, sundi eða skipu-
lögðum hreyfileikjum á skólalóð-
inni fyrstu kennslustund dagsins 
alla fimm daga vikunnar. Það er 
greinilegt að þau eru búin að fá 
útrás fyrir hreyfiþörf sína þegar 
þau koma inn í kennslustofuna. 
Þau einbeita sér nefnilega betur 
að verkefnum sínum.“

Verkefnin sem þau takast fyrst 
á við að lokinni hreyfingu eru lest-
ur og stærðfræði og er það í sam-
ræmi við hugmyndir Hermund-
ar Sigmundssonar, prófessors 
við norska tækni- og vísindahá-
skólann í Þrándheimi. „Við fylgd-
umst með því sem hann var að 
gera í Noregi. Við teljum að það 
skipti miklu máli að einbeita sér 
að grunnþáttunum fyrir hádegi,“ 
segir Elín.

Hermundur segir hugmyndir 
sínar um skipulag skóladagsins 
hafa hlotið góðar viðtökur í Noregi 
og að þær byggist meðal annars á 
niðurstöðum rannsóknar sem gerð 
var á nokkrum 14 ára nemendum í 
Norður-Þrændalögum árið 2010 í 

tengslum við meistaranám. Skoð-
að var annars vegar hvaða áhrif 
skipulögð hreyfing í lok skóladags 
hafði á einbeitingu og hins vegar 
hreyfing í upphafi skóladags. 
Rannsóknin stóð yfir í 30 daga 
og leiddi í ljós að meiri ró varð 
í kennslustundum ef nemendur 
byrjuðu skóladaginn á hreyfingu.

„Aðrar rannsóknir hafa einn-
ig leitt í ljós að börn eru betur í 
stakk búin til að einbeita sér að 
námi fái þau næga hreyfingu. Að 
byrja skóladaginn með hreyfingu 
gæti verið ein af lausnunum til að 
bæta árangur í skólanum en þetta 
þyrfti að rannsaka betur. Það þarf 
ekki að kosta mikið fyrir skólana 
að breyta skipulagi skóladagsins. 
Fyrstu árin er mikilvægast að ná 
góðum tökum á lestri og stærð-
fræði. Lestur er lykillinn að öllu. 
Við vitum af vandamálum eins 
og skorti á lesfærni og brottfalli. 
Þetta eru áskoranir sem þarf 
að takast á við og við ættum að 
byggja á nýjustu rannsóknum,“ 
segir Hermundur og leggur um 
leið áherslu á mikilvægi þess að 
kennslustundir séu ekki lengri en 
40 mínútur í senn.

Niðurstöður nýrrar rannsókn-
ar vísindamanna á heilbrigðis-
vísindasviði Gautaborgarháskóla 
leiddu í ljós að nemendum í 5. 
bekk grunnskóla sem fengu tvo 
viðbótartíma í íþróttum á viku 
gekk betur í samræmdum prófum 
í sænsku, ensku og stærðfræði en 
viðmiðunarhópum.

Niðurstöður stórrar rannsóknar 
á Íslandi, Lífsstíll 7 til 9 ára grunn-

Morgunhreyfing eykur einbeitingu
Sjá má árangur af breyttu skipulagi skóladags hjá yngstu nemendum Flataskóla í Garðabæ. Hreyfing, lestur og stærðfræði fyrir hádegi. 
Byggja þarf á nýjustu rannsóknum, segir Hermundur Sigmundsson prófessor. Breytingarnar þurfa ekki að kosta skólana mikið.

FJÖR Á SKÓLA LÓÐINNI  Nemendur fá útrás fyrir hreyfiþörf sína í upphafi hvers skóladags. Þeir fara einnig í frímínútur eins og 
venjulega. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Að byrja 
skóladaginn með 
hreyfingu gæti 
verið ein af lausn-
unum til að bæta 
árangur í skólanum 
en þetta þyrfti að 
rannsaka betur.
Hermundur Sigmundsson prófessor.

ELÍN GUÐMUNDS-
DÓTTIR

skólabarna – íhlutunarrannsókn til 
bættrar heilsu, gefa til kynna að 
þau sem juku hreyfingu sína og 
borðuðu hollari mat náðu mark-
tækt betri námsárangri í sam-
ræmdu prófi í íslensku og stærð-
fræði við 9 ára aldur en börn í 
samanburðarhópi. Rannsóknin var 
gerð í sex grunnskólum í Reykja-
vík, þremur íhlutunarskólum og 
þremur viðmiðunarskólum, frá 
2006 til 2008.
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Ellert / Ellen       15.990 kr. Eldbjörg      8.000 kr.

Kibba       4.790 kr.

30. OKTÓBER - 2. NÓVEMBER
OUTLETSPRENGJA

Brósi / Brói       4.790 kr. Antonía         7.990 kr.

Kria / Konráð      7.990 kr.Jónas / Jenna      7.990 kr.

Fiffó       7.990 kr.

50 - 90 % AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM VÖRUM

Mánudag - Föstudag 10 - 18
Laugardagur 10 - 16
Sunnudagur 12 - 17Austurhraun 3, Garðabæ    Sími: 533-3811
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS
Þora ekkert að segja
Fram undan er sameining Lands-
sambands íslenskra útvegsmanna og 
Samtaka fiskvinnslustöðva. Leitað 
hefur verið viðbragða, helst hjá þeim 
sem ekki eru með útgerð og kaupa 
hráefni af útgerðum eða á mörkuðum. 
Allir eiga það sameiginlegt að kjósa 
að tjá sig ekki um sameininguna. 
Viðmælendurnir benda á ýmislegt til 
að forðast að koma fram opinberlega. 
Einn þeirra benti á móttökurnar sem 
Bryndís Loftsdóttir fékk þegar hún 
andmælti hækkun matar-
skattsins, þegar hún fór gegn 
vilja flokksins. Þeir sem 
kunna að hafa eitthvað út á 
stækkun LÍÚ að setja, leyna 
því ekki í tveggja manna 
tali að þeir kjósa að 
þegja.

Umræða á villigötum
„Margar rannsóknir sýna nefnilega 
fram á það að öryggi eykst ekki með 
vopnaburði lögreglumanna heldur 
þvert á móti. Í stað þess að ræða um 
vopnavæðingu mætti ræða á alvar-
legum nótum um fjölgun lögreglu-
manna en þeim hefur fækkað töluvert 
eftir hrun og eru langt undir þeim 
viðmiðum sem eðlilegt getur talist. 
Fámenn lögreglulið og jafnvel staðir 
þar sem aðeins einn lögreglumaður 
er að störfum segir sig sjálft að auki 
hvorki né tryggi öryggi almennings.“ 

Þannig skrifar lögreglukonan 
Eyrún Eyþórsdóttir í Frétta-
blaðið og slær þar á umræðuna 
um nauðsyn vopnavæðingar 

lögreglunnar, þar sem þingmað-
urinn Vilhjálmur Árnason hefur 

haft forystu.

Vilhjálmur ekki í takti
Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsfor-
kólfur á Akranesi, skilaði séráliti í 
sérfræðingahópi ríkisstjórnarinnar um 
framtíð verðtryggðra lána. Hann vill 
að öll verðtryggð lán verði óheimil, en 
meirihlutinn var ekki eins ákveðinn. 
Enn og aftur bregður svo við að al-
menningur, það er það fólk sem tekur 
lán, kýs almennt að taka verðtryggð 
lán, einmitt þau sem Vilhjálmur vill 
banna. Hann sagði í áliti sínu: „Verði 
ekki komið böndum á verðtryggingu 

eldri lána eða hún afnumin blasir 
við sú hætta að verðtryggingin éti 
á örfáum misserum upp skulda-
leiðréttinguna, sem kynnt var í 
lok nóvember 2013.“ Fólkið hefur 
ekki hlustað og velur verðtryggðu 

lánin.  
 sme@frettabladid.is

Það er sannarlega sorgleg staða að tón-
listarkennarar séu nú í annað sinn komn-
ir í þau spor að þurfa að grípa til verk-
fallsaðgerða til að berjast fyrir launum 
sem eru námi þeirra og störfum sam-
boðin og á pari við það sem aðrar kenn-
arastéttir njóta, sem verða að teljast 
sanngjörn markmið og eðlileg.

Tónlistargróskan á Íslandi er eitt af 
því sem ég er stoltust af á mínu landi og 
í hvert sinn sem erlendir gestir heim-
sækja Hörpu taka þeir undir þau sjón-
armið að þessi gróska skapi okkur mikil 
verðmæti. 

Hún er sameiginlegur auður allra 
landsmanna alveg eins og tónlistarhúsið 
okkar.

Það er einmitt samhengið sem er mér 
svo hugleikið þessa dagana. Það skýt-
ur skökku við að á sama tíma og húsið 
er að stíga sín fyrstu spor á langri ævi 
og skapa sér virðingarsess í alþjóðlegu 
samhengi skuli vegið að grunnstoðunum, 
þ.e. tónlistarnáminu sem er sá jarðvegur 
sem öll gróskan sprettur upp úr. Ef húsið 
á að geta dafnað verður þessi undir-
stöðu grein að njóta sannmælis og fá alla 
þá næringu sem henni ber.

Ég gæti haft um það mörg orð hvað 
tónlistin skiptir okkur miklu máli, eykur 

lífsgæði okkar og gleði, en þetta finna 
allir á eigin skinni mörgum sinnum á 
dag svo það þarf ekki að fjölyrða um 
það. Ég bið þig samt, lesandi góður, að 
íhuga eitt mikilvægt andartak hvað við 
yrðum öll fátækari ef tónlistarinnar nyti 
ekki við.

Nú þegar hafa næstum því milljón 
manns notið tónlistarflutnings í Hörpu. 
Það þurfti mikið hugrekki til þegar sú 
ákvörðun var tekin að ljúka við byggingu 
hússins og þeir sem í hlut áttu sýndu 
mikla framsýni. Það þarf hugrekki til að 
sjá stóra samhengið og tjalda ekki bara 
til einnar nætur heldur hugsa stórt og 
hugsa langt.

Það er nákvæmlega hugrekkið sem ég 
kalla nú eftir til að tryggja að ein mikil-
vægasta verðmætasköpun okkar og stolt 
sem þjóðar, þ.e. tónlistin og tónlistar-
námið verði ekki gengisfellt með ófyrir-
séðum afleiðingum fyrir okkur öll.

Hugrekki óskast!
MENNING

Steinunn Birna 
Ragnarsdóttir
tónlistarstjóri 
Hörpu

➜ Það þurfti mikið hugrekki til 
þegar sú ákvörðun var tekin að 
ljúka við byggingu hússins og þeir 
sem í hlut áttu sýndu mikla fram-
sýni.

BORÐLEGGJANDI
HÁGÆÐA DÚKAR OG MUNNÞURRKUR

FYRIR VEISLUBORÐIÐ

Síðumúli 16  •  108 Reykjavík  •  sími 580 3900  •  www.fastus.is   •   opið mán - fös 8.30 - 17.00
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Veit á vandaða lausn

141 ÞRÁÐA

100%  
SATÍNBÓMULL

K
raftur stærðarinnar getur gert stórþjóðum kleift 
að ganga þannig fram að setur nágranna þeirra í 
heiminum í skrítna stöðu. Í grein í Markaðnum, við-
skiptariti Fréttablaðsins, vekur Vala Valtýsdóttir, 
sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs Deloitte, athygli 

á því að með lögfestingu Bandaríkjanna á svokölluðum FATCA-
lögum séu fjármálastofnanir og bankar í öðrum ríkjum skylduð 
til að „leita logandi ljósi“ að bandarískum skattgreiðendum til 

að upplýsa bandarísk skattyfir-
völd um innstæður þeirra.

Hún bendir á að detti ein-
hverjum í hug að fara ekki að 
bandarísku lögunum þá komi 
skattyfirvöld þar til með að 
leggja 30 prósenta skatt á allar 
greiðslur sem viðkomandi 
fjármálastofnun og viðskipta-

vinir hennar fá frá Bandaríkjunum. „Ljóst er að umrædd lög 
leggja óvenjumiklar kvaðir á fjármálastofnanir um allan heim, 
með tilheyrandi kostnaði sem að sjálfsögðu verður mun þyngri 
fyrir minni fjármálastofnanir, sem á frekar við á Íslandi vegna 
smæðar landsins,“ bendir hún á.

Hætt er við því að erlend ríki og forsvarsmenn fjármála-
stofnana þar myndu yppa öxlum ef Íslendingum dytti í hug að 
setja viðlíka lög. Smæð landsins gerir að verkum að það getur 
illa farið fram með ofríki og frekju. Hag Íslands hlýtur að vera 
best borgið með samstarfi og samningum við aðrar þjóðir. Og 
saman geta lönd hrint ofríkisaðgerðum ríkja sem vaða fram í 
frekju og eiginhagsmunagæslu.

Því er sannarlega önugt að ríkisstjórnin sem komst til valda 
vorið 2013 hafi hætt samningaviðræðum við Evrópusambandið, 
þar sem ríki taka höndum saman um sameiginlega hagsmuni.

Þá snertir líka rekstrarumhverfi fjármálastofnana þessa 
lands að hér verður höftum á fjármagnsflutninga milli landa 
líkast til aldrei aflétt að fullu á meðan hér á að notast við 
krónu. Þær „þjóðhagsvarúðarreglur“ sem Seðlabankinn hefur 
rætt um að taki við eru líka höft og óvíst að nýtt orðalag um 
framkvæmd þeirra verði til þess að draga úr fælingarmætti 
hafta á erlenda fjárfestingu.

Í nýrri grein í Vísbendingu áréttar Gylfi Zoëga, hagfræðipró-
fessor og nefndarmaður í peningastefnunefnd Seðlabankans, 
mikilvægi „þjóðhagsvarúðarreglna“ til þess að krónuhagkerfið 
verði ekki „brothætt“ eftir að búið er að gera upp þrotabú 
föllnu bankanna. Hlutirnir sem gæta þarf að eru þó æði 
margir. Takmarka þarf ákveðna starfsemi banka, Seðlabank-
inn þarf með ærnum tilkostnaði að koma sér upp gjaldeyris-
varaforða, reka þarf ríkissjóð með afgangi og „stemma stigu 
við óhóflegu útflæði og innflæði fjármagns“, svo fátt eitt sé 
nefnt. Þá telur Gylfi erlenda banka helst þurfa að eignast hlut í 
þeim íslensku til að draga úr áhrifum kunningjasamfélagsins 
og dreifa áhættu.

Hún virðist í það minnsta síður brothætt sú leið að binda 
gengi krónunnar evru með aðild að ESB og stuðningi Evrópska 
seðlabankans, með þeim kostum sem aukin samtenging við 
evrópska fjármálamarkaði og -eftirlit hefur í för með sér. Með 
samningum og samstarfi hafa Íslendingar þó tækifæri til að 
hafa áhrif á lög og reglur sem hér taka gildi, í stað þess að láta 
ruglið óþvegið yfir sig ganga.

Bandaríkin beygja banka á Íslandi og víðar:

Brothætta leiðin

Óli Kristján
Ármannsson

olikr@frettabladid.is



FIMMTUDAGUR  30. október 2014  | SKOÐUN | 19

Mörgum brá við að hlusta 
á læknahóp og hjúkrunar-
fræðing á Landspítalan-
um tala í Kastljósi í síð-
ustu viku um alvarlega 
stöðu hans. Hingað til hafa 
stjórnendur verið orðvar-
ir til þess að skapa ekki 
óöryggi og kvíða í sam-
félaginu. En það er orðið 
morgunljóst að starfsfólk 
Landspítalans getur ekki 
tryggt öryggi sjúklinga 
sinna svo vel sé og starfs-
fólk hvorki getur né á að bera þá 
ábyrgð.

Staðan á LSH hefur verið okkur 
stjórnmálamönnum vel kunn alveg 
síðan fyrir kosningar og auðvitað 
mun lengur. Stjórnendur og starfs-
fólk spítalans hefur treyst því að við 
virðum sérfræðikunnáttu þeirra og 
tökum mark á henni. Annaðhvort 
búa ríkjandi stjórnvöld ekki yfir 
nægilegum skilningi á aðstæðum, 
eða þá að þeim er hreinlega sama. 
Ég veit eiginlega ekki hvort er 
verra.

Á þinginu hefur þessi 
alvarlega staða margoft 
verið rædd. Margir hafa 
lýst yfir þungum áhyggj-
um, og margir þingmenn 
hafa nálgast málið lausna-
miðað og reynt að aðstoða 
við verkefnið. Fyrst er auð-
vitað að skyggnast fyrir um 
hvað stjórnvöld sjá fyrir sér, 
en erfiðast er að fá svör um 
hvað eigi að gera. Heilbrigð-
isráðherra hefur rætt um að 
selja ríkiseignir til þess að 

fjármagna uppbyggingu spítalans. 
Fjármálaráðherra hefur slegið í 
og úr með þá leið eftir aðstæðum 

en báðir hafa þeir talað um það í 
ræðum á Alþingi, að það sem standi 
helst uppbyggingu LSH fyrir þrif-
um sé að á síðasta kjörtímabili hafi 
það verið sett í lög að framkvæmdin 
eigi að vera á hendi hins opinbera. 
Á síðasta þingi var hins vegar sam-
þykkt samhljóða þingsályktunartil-
laga um að skoða hinar ýmsu leiðir í 
fjármögnun LSH. Þarna stendur því 
enginn hnífur í kúnni. 

Rætt á yfirborðinu
En málið er ekki rætt nema á yfir-
borðinu og á meðan við bíðum og 
hlustum á bergmálið af sjálfum 
okkur en engin svör, fer að teiknast 

upp ákveðin mynd. Eina fjármagn-
ið sem stjórnvöld eru að setja í upp-
byggingu á LSH á yfirstandandi 
fjárlögum fer í uppbyggingu sjúkra-
hótels sem stjórnvöld hafa boðið út 
til einkareksturs. Þar er forgangs-
röðunin. Hún getur haft sínar skýr-
ingar, og einkarekstur og fjölbreytt 
þjónustuform geta verið skynsam-
leg, en slíkt getur líka verið glap-
ræði. 

Á meðan ekkert er gert í málefn-
um LSH fer alltaf að verða meira 
aðkallandi að ræða, hvort einka-
framkvæmdin sé Sjálfstæðisflokkn-
um svo heilög að opinberi rekstur-
inn verði fyrst keyrður í kaf. Svo 

verði einkavætt með hraði?  Ef þetta 
er stefnan, þá er það alvarlegt mál. 
Þannig æfingar geta kostað mikið 
fé. 

Stefna stjórnvalda þarf umfram 
allt að vera uppi á borðum. Og í allri 
umræðu um aðhald í ríkisfjármál-
um, vil ég í öllu falli vinsamlegast 
biðja menn að taka eyðileggingu á 
einu stykki spítala og daglegan fjár-
austur í óhagræði með í reikning-
inn.

Ætla þau ekki að gera neitt?

Undanfarin ár hafa leikskólar í 
Garðabæ tekið þátt í tilraunaverk-
efninu Virkur vinnustaður. Verk-
efnið er á vegum Starfsendurhæf-
ingarsjóðsins VIRK og tilgangur 
verkefnisins er að veita stjórnend-

um og starfs-
mönnum fræðslu 
og aðstoð við 
að móta og inn-
leiða stefnu um 
velferð og fjar-
vistir. Áhersla er 
lögð á jákvæða 
og heilsusam-
lega nálgun, 
með þátttöku 
stjórnenda og 
starfsmanna 
við þarfagrein-

ingu vinnustaðarins, og útfærslu 
á stefnu og leiðum eftir því sem 
best hentar hverri starfsemi. Hver 
leikskóli hefur mótað sér viðveru-
stefnu og liður í henni er svokallað 
viðverusamtal sem er öflugt verk-
færi viðverustjórnunar. Útgangs-
punktur samtalsins er umhyggja 
vinnustaðarins fyrir starfsmann-
inum og sameiginlegt markmið 
stjórnanda og starfsmanns að 
leggja áherslu á góða heilsu starfs-
mannsins, jákvæðan starfsanda og 
starfsánægju.

Allir leikskólar Garðabæjar 
hafa á undanförnum þremur árum 
unnið markvisst að viðverustjórn-
un og margir þeirra náð góðum  
árangri. Má þar nefna fækkun 
veikindadaga á leikskólanum 
Holtakoti en þar fækkaði veik-
indadögum um 35% á milli áranna 
2012 og 2013 og vill Ragnhildur 
Skúladóttir leikskólastjóri þakka 
markvissri viðverustjórnun betri 
mætingu starfsfólks. Árangur leik-
skólans Kirkjubóls hefur einnig 
vakið verðskuldaða athygli en í 
viðtali við leikskólastjórann Mörtu 
Sigurðardóttur á heimasíðu VIRK, 
kemur fram: „Verkefnið hefur skil-
að okkur því að fólk hugsar um sig 
sem heilbrigt og innan leikskól-
ans er unnið út frá heilbrigði, bæði 
hvað varðar starfsfólk og börnin 
sem hér dvelja.“

Mannauðsstjóri Garðabæjar 
flutti á dögunum erindi á ráðstefn-
unni Viðverustjórnun og heilsu-
eflandi aðgerðir á vinnustað fyrir 
stjórnendur hjá ríki og sveitar-
félögum en það bar yfirskriftina 
Viðverustjórnun hjá Garðabæ – 
árangur og áskoranir. Þar fór hann 
yfir ferlið við innleiðingu viðveru-
stefnu og þær aðgerðir sem hafa 
skilað árangri.

Í endurskoðaðri mannauðsstefnu 
Garðabæjar er viðverustjórnun 
sett í forgrunn og stefnan verður 
innleidd í allar stofnanir Garða-
bæjar á næstunni.

Árangursrík 
viðveru-
stjórnun

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Björt Ólafsdóttir
þingmaður Bjartrar 
framtíðar

STJÓRNSÝSLA

Vilhjálmur Kári 
Haraldsson
mannauðsstjóri 
Garðabæjar

➜ Staðan á LSH hefur verið 
okkur stjórnmálamönnum 
vel kunn alveg síðan...
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Allt frá stofnun RÚV árið 
1930 hafa skoðanir verið 
skiptar meðal þjóðarinnar 
um hlutverk þess og stöðu. 
Það er bara eðlilegt í heil-
brigðu lýðræðissamfélagi, 
ekkert væri verra en þögn 
og skeytingarleysi. Íslenska 
þjóðin, eigandi RÚV, gerir 
miklar kröfur til þess að 
vel sé farið með það fé sem 
til þess rennur og það skili 
sér í sem allra bestri þjón-
ustu, góðri og vandaðri dagskrá í 
útvarpi, sjónvarpi og á vefnum. Það 
er og verður síðan alltaf mats- og 
smekksatriði, en mestu skiptir að 
þjóðin treysti Ríkisútvarpinu og 
líti á það sem einn af burðarásum 
íslensks nútímasamfélags.

Traustið grundvallaratriði
Hlustenda- og notendakannanir eru 
bestu mælikvarðarnir á það traust 
sem fólk ber til fjölmiðla. Hér eru 
nokkrar beinharðar staðreynd-
ir: Segja má að nánast allir lands-
menn njóti dagskrár RÚV á einn 
eða annan hátt í viku hverri. 87% 
landsmanna horfa á RÚV að meðal-
tali í hverri viku, 30% hlusta á Rás 1 
og 62% á Rás 2 í viku hverri. Vefur-
inn ruv.is er í 5. sæti í vefmælingu 
Modernus með 212 þúsund notendur 
í viku 41 (6. til 10. október s.l). Í við-
horfskönnun sem Capacent gerði í 
september 2013 sögðust 70,5% 
landsmanna telja RÚV vera mikil-
vægasta fjölmiðilinn fyrir þjóðina 
og þrátt fyrir stöðugar umkvartan-
ir stjórnmálamanna nýtur frétta-
stofa RÚV meira trausts en nokk-
ur annar fjölmiðill. Í könnun sem 
MMR gerði í desember 2013 sögð-
ust 76,5% þeirra sem tóku afstöðu 
bera mikið traust til Fréttastofu 
RÚV. Þetta sýnir glögglega að enda 
þótt RÚV eigi sér nokkra háværa og 
áhrifamikla óvildarmenn og -konur 
treystir íslenska þjóðin mjög vel 
þeim upplýsinga- og mannræktar-
miðli sem RÚV er.

Brugðist við vandanum
Ég hef setið í stjórn RÚV frá því í 
byrjun þessa árs og þekki því nokk-
uð vel til mála þar. Magnús Geir 
Þórðarson tók við starfi útvarps-
stjóra um miðjan mars, kynnti 
breytingar í rekstrinum sem hann 
taldi nauðsynlegar og hlaut til þess 
fullt umboð stjórnar RÚV. Meðal 
þess var að stokka upp í fram-

kvæmdastjórn, minnka 
yfirbyggingu og einfalda 
allar boðleiðir. Með öðrum 
orðum, minna bákn og 
meiri skilvirkni í rekstr-
inum og starfseminni, allt 
í þágu betri þjónustu við 

þjóðina. 
Útvarpsstjóri og framkvæmda-

stjórn hafa síðan unnið sleitulaust 
að því undanfarna fimm mánuði 
að hagræða í rekstri RÚV og fá 
skýrari mynd af fjárhagnum. Eins 
og fram hefur komið hjá útvarps-
stjóra og formanni stjórnar RÚV er 
nú unnið hörðum höndum að því að 
koma skikk á fjármál RÚV, leigja út 
hluta hússins, selja lóð og/eða hús-
næði, en ekki síst að fá Alþingi til 
að samþykkja þá eðlilegu beiðni að 
RÚV fái þann markaða tekjustofn 
sem því er ætlað, útvarpsgjaldið, 
óskertan. Hluta af útvarpsgjald-
inu hefur ríkið notað í önnur verk-
efni. Þessar skertu tekjur duga ekki 
fyrir óbreyttri starfsemi, en verði 
það látið renna óskert til RÚV, sem 
er líka heiðarlegra gagnvart skatt-
greiðendum, ætti það að duga til að 
koma rekstrinum í jafnvægi. 

Stöðugt ræktarstarf
Staðan er sannarlega ekki góð, það 
hefur verið vitað lengi, og á m.a. 
rætur sínar að rekja til þess að 
RÚV var gert að opinberu hluta-
félagi árið 2007 og látið taka á sig 
óheyrilegar skuldbindingar. En nú 
er loks verið að gera eitthvað í mál-
inu. Þess vegna er hann heldur hjá-
rænulegur, sá heilagi vandlæting-
artónn sem nokkrir fjölmiðla- og 
stjórnmálamenn hafa sent RÚV 
undanfarið. Þeir minna einna helst 
á foreldri sem hundskammar ung-
linginn á heimilinu fyrir að drattast 
loks til að taka til í herberginu sínu. 

„RÚV á að rækta mann,“ segir 
góð kona stundum í mín eyru. Það 
er hárrétt, en þá þurfum við líka að 
rækta RÚV, hlúa að því og efla það 
til að geta tekist á við ýmis verk-
efni sem markaðsfyrirtæki ræður 
ekki við. Þá munum við öll, íslenska 
þjóðin, uppskera ríkulega í enn fjöl-
breyttara, umburðarlyndara og 
betra mannlífi.

Mannræktarstarf 
RíkisútvarpsinsYfirvaldið boðar enn 

þyngri bókaskatt á heims-
ins minnsta bókamarkað – 
skattahækkun á afurðina 
sem bókaþjóðin kennir sig 
við og skilgreinir sig út frá. 
Skattheimta á bækur skal 
nú hækka úr sjö prósentum 
í tólf. Þetta ku yfirvaldið 
gera til að einfalda kerfin og 
tilvistina. Engar rannsókn-
ir liggja að baki, engar hug-
mynda- og hagfræðilegar 
úttektir á því hvort menn-
ing, tungumál og bókaþjóð 
þoli aukið skattaálag. Aðeins einföld 
hugmynd um einföldun sem er púss-
uð og potað á blað. Svo veltist blaðið 
manna á milli þar til einhver gríp-
ur og meitlar í stein. Orð eru lögð 
á borð og verða að lögum. Enginn 
veit alveg af hverju ekki var gripið í 
tauma áður en það var of seint. Ferli 
ákvarðana virðist oft á þessa lund á 
sögueyjunni. 

Þó er löngu vitað að undirstaða 
þess að viðhalda þjóðtungu er öflug 
útgáfa á prentuðu máli. Sú barátta 
er töpuð ef stjórnvöld snúa ekki vörn 
í sókn og beita sértækum aðgerðum 
til að auðvelda sem allra mest og 
víðast aðgengi að rituðu máli – fjöl-
breyttum bókmenntum á auðugri 
tungu. Afnám bókaskatts væri liður 
í slíkri varnarbaráttu. Bókaútgáfa 
í landinu stendur nú þegar höllum 
fæti og minni forlög berjast í bökk-
um. Barnabókatitlum fækkar og 
nýliðun í þeirri stétt er lítil. Útgáfa 
myndskreyttra íslenskra barna-
bóka heyrir nú þegar nær sögunni 
til. Aukin skattlagning á greinina 
gæti veitt náðarhögg.  

Sjálfsmynd þjóðar
Fótgönguliðar ganga þessa dagana 
frá Heródesi til Pílatusar til að biðja 

bókinni griða. Áheyrn hjá 
menntamálaráðherra hefur 
skilað skilningi og samúð 
ásamt óljósum vangavelt-
um um mótvægisaðgerðir 
í formi styrkja. Áheyrn hjá 
viðskiptanefnd hefur skilað 
skilningi og samúð ásamt 
fyrirspurnum um mótvæg-
isaðgerðir. En læsi og þjóð-
tunga er ekki einkamál rit-
höfunda og bókaútgefenda 
heldur hagsmunamál og 
sjálfsmynd heillar þjóðar. 
Því skýtur skökku við að 

ráðherra menntamála ferðist nú eyj-
una þvera og endilanga og boði læsi 
og málrækt um leið og hann leggur 
harkalega til atlögu gegn bókaút-
gáfu. Það er skrítinn skottís.  

Enska er okkar mál
Með ört vaxandi rafmenningu 
þrengir mjög að bókinni, læsi og 
tungumáli. Kynslóðir vaxa sem 
beita í auknum mæli fyrir sig 
enskri tungu í daglegum tjáskipt-
um. Sú þróun er ógnvænleg. Um 
það votta framhaldsskólakennarar 
og háskólakennarar sem lýsa hraðri 
þróun í eina átt. Ein öflugasta mót-
vægisaðgerðin gegn þeirri þróun 
er að auðvelda sem mest aðgengi 
að rituðu móðurmáli, meðal annars 
með því að afnema bókaskatt. Það er 
jafnframt viðurkennd og meðvituð 
aðgerð í nágrannalöndum sem hafa 
metnað fyrir menningu og framtíð-
arvon fyrir tungumál.

Meistaradeild í bókaskatti 
Fimm Evrópulönd leggja ekki virð-
isaukaskatt á bækur þar sem slíkt 
stríðir gegn menningar- og mennta-
stefnum þessara þjóða. Meðal 
þeirra landa eru Bretland, Írland 
og Noregur sem þó eru ekki örsmá 

málsvæði líkt og Ísland og að auki 
með margfalt stærri bókamarkað en 
okkar litla samfélag. Tuttugu lönd 
eru með lægri en 7% bókaskatt og 
aðeins fjögur lönd Evrópu eru með 
12% virðisaukaskatt á bókum eða 
meira. Við skipum okkur á bekk 
með þeim Evrópumeisturum í bóka-
skattheimtu ef af hækkun verður.

Skilaboð frá sögueyju
Hækkun virðisaukaskatts á bækur 
sendir sterk skilaboð til landsmanna 
og nágrannalanda um þá menning-
arstefnu sem stjórnvöld vilja standa 
fyrir. Skattahækkun á bækur sýnir 
framtíðarsýn fyrir bókmenntir, 
tungu og læsi í landinu. Alþjóðlegi 
bókmenntaheimurinn er ekki stór 
og það fregnast fljótt ef stjórnvöld á 
sögueyju leggjast af fullum þunga á 
bókaútgáfu með skattaálögum. Slík 
tilraun hefur langvarandi afleiðing-
ar, rétt eins og að naga af sér fót-
inn. Útgefendur fækka fljótt titlum, 
aðgengi ungra höfunda minnkar 
enn. Nýjum höfundum, einkum 
barnabókahöfundum, fækkar hratt 
og kostnaðarsamasta og metnaðar-
fyllsta útgáfan hverfur af sjónar-
sviðinu.   

Stjórn Rithöfundasambands 
Íslands krefst þess að bókaskattur 
verði aflagður með öllu og þar með 
snúið af þeirri ógæfuleið sem slig-
að gæti stóran hluta bókaútgáfu í 
landinu og haft hraðvirk hrunáhrif 
á viðkvæma menningu bókaþjóðar. 

Að naga af sér fótinn 

Gerum ráð fyrir ríkið 
ákveði einn daginn að nú 
geti fólk ekki lengur keypt 
brauð í kjörbúðum. Fara 
verði í sérstök bakarí til 
þess. Hver yrðu líkleg við-
brögð fólks við slíku vald-
boði?

Samkvæmt könnun, 
sem birt var nýlega varð-
andi frumvarp til laga um 
að heimilt verði að selja 
áfengi í matvöruverslun-
um, er sennilegt að viðbrögð fólks 
yrðu eftirfarandi:

Um 30% fólks myndi finnast það 
skerðing á einstaklingsfrelsi að fá 
ekki að kaupa sér brauð í næstu 
kjörbúð um leið og það keypti ýmiss 
konar annan varning til heimilisins. 
Að þurfa að taka á sig krók eftir 
einu brauði sem vantaði í matarkörf-
una fæli í sér hömlur og óþægindi 
sem það kærði sig ekki um. 

Á hinn bóginn er líklegt út frá 
ofannefndri skoðanakönnun að um 
70% fólks yrði hæstánægt með þessa 
lagasetningu. Þetta fólk kæmi ekki 
auga á með hvaða hætti persónu-
frelsi þeirra hefði verið skert því það 
gæti jú áfram keypt sér brauð. Það 
þyrfti að vísu að hafa meira fyrir 
því, en brauðið fengi það að lokum.

Sambærilegar vörur?
Nú kann einhver að hugsa, að ekki 
sé um sambærilega vöru að ræða, 

vín og brauð. Vín geti vald-
ið skaða, bæði fyrir einstak-
linginn og samfélagið, sé 
þess neytt í óhófi. Því er til að 
svara, að hið sama má segja 
um brauð. Gæti menn ekki 
hófs í brauðáti, fitna þeir 

og líkur aukast á hjarta- og æða-
sjúkdómum með tilheyrandi kostn-
aði fyrir heilbrigðiskerfið. Vín og 
brauð eru því sambærilegar vörur 
í þessu samhengi. Báðar vörurnar 
eru löglegar, báðar valda skaða við 
óhóflega neyslu og báðar kalla fram 
ánægju sé þeirra neytt af skynsemi.

Sjónarmiðin sætt
En viti menn! Til er lausn sem gerir 
báðum þessum hópum til hæfis. 
Annars vegar getum við leyft 30% 
hópnum að kaupa vín og brauð í 
kjörbúðum en einnig í vínbúðum 
og bakaríum. Hins vegar skulum 
við leyfa 70% hópnum að sniðganga 
vín og brauð í matvöruverslunum 
og gera sér í staðinn sérstaka ferð 
í vínbúð eftir víni og aðra sérstaka 
ferð í bakarí eftir brauði. Þannig 
geta 30 prósentin og 70 prósentin 
orðið vinir og lifað hamingjusömu 
lífi ævina á enda.

Vín eða brauð?

RÚV

Friðrik Rafnsson
þýðandi og stjórn-
ar maður í RÚV

MENNING

Kristín Helga 
Gunnarsdóttir
formaður 
Rithöfundasam-
bands Íslands

➜ Þessar skertu 
tekjur duga ekki fyrir 
óbreyttri starfsemi.

Nánari upplýsingar er að finna  á

www.thjodarspegillinn.hi.is

Allir velkomnir - Aðgangur ókeypisÞ
jó

ða
rs

p
eg

ill
in

n 
20

14

Rannsóknir í félagsvísindum XV
Opnir fyrirlestrar

Föstudaginn
31. október 2014
kl. 9-17 við Háskóla Íslands

• Félags- og mannvísindadeild

• Félagsráðgjafardeild

• Hagfræðideild

• Lagadeild

• Stjórnmálafræðideild

• Viðskiptafræðideild

➜ Báðar vörurnar eru 
löglegar, báðar valda 
skaða við óhófl ega 
neyslu ...

➜ Fimm Evrópulönd leggja 
ekki virðisaukaskatt á 
bækur þar sem slíkt stríðir 
gegn menningar- og mennta-
stefnum þessara þjóða.

VIÐSKIPTI

Guðmundur 
Edgarsson
málvísindamaður



50.000
króna

afsláttur

AFSLÁTTUR
KYNNINGAR-

AF SUNDAY
SÓFANUM

VIKUNA
30.10–5.11



Kræsingar & kostakjör

Tilboðin gilda 30. okt – 2. nóv 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

NAUTALUNDIR
ERLENDAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.789,-

2.993,-

-21%

DÁDÝRALUNDIR
VILLIBRÁÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 6.989,-

5.382,-

ANDABRINGUR
FRANSKAR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 4.279,-

2.995,-

ANDALEGGIR LÆRI
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.989,-

1.392,-

GRÍSAKÓTELETTUR
KRYDDAÐAR
KÍLÓAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.798,-

1.259,-

HANGILÆRI
ÚRBEINAÐ
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.995,-

2.597,-

OSTAKEX - HVÍTLAUKS
FRÓN
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 245,-

198,-

OSTAKEX - CHILI
FRÓN
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 245,-

198,-

PIZZASTYKKI - NÝBAKAÐ
MARGARITA/SALAMI
STYKKJAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 359/398,-

180/199,-

DÁDÝRAVÖÐVAR
NÝJA SJÁLAND
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 4.498,-

3.598,-

-23%

-30%

-30% -30%

-35%-19%-19%

-35%



www.netto.is
| Mjódd · Grandi · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

LAMBAHRYGGUR
HÁLFUR - FERSKUR
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.198,-

1.780,-

LAMBALÆRI
ÁN MJAÐMABEINS
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.698,-

1.392,-

LAMBAKÓRÓNA
FRESK
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 3.998,-

3.598,-

LAMBAÖXL
FERSK
KÍLÓVERÐ
VERÐ ÁÐUR 1.298,-

999,-

KALKÚNAHAKK
ÍSFUGL 600 G
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 798,-

399,-

KJÚKLINGABRINGUR
ÍSFUGL MAGNPAKNING
PAKKAVERÐ
VERÐ ÁÐUR 2.598,-

1.949,-

-50% -25%

NICE’N EASY SÚPUR
2 TEGUNDIR
PAKKAVER
VERÐ ÁÐUR 498,-

299,-

PAPRIKA
RAUÐ
VERÐ ÁÐUR 598,-
KKÍLÓVERÐ

299,-

-40% -50%
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Ástkær dóttir mín, móðir, tengdamóðir, 
amma, systir,  

frænka og mágkona, 

KRISTÍN GUÐMUNDSDÓTTIR
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
mánudaginn 27. október. Jarðarförin  
verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Kristbjörg Hallsdóttir 
Ása Björg Árnadóttir 
Sylvía Mekkín Antonsdóttir 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og sonur,

HALLDÓR GESTSSON
þúsundþjalasmiður,

Akureyri,

lést laugardaginn 25. október.  
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju 
föstudaginn 7. nóvember kl. 13.30.

Hildur Halldórsdóttir Jón Ísleifsson
Þórður Halldórsson Halldóra Kristín Hauksdóttir
Hlynur Halldórsson Fanney Lind Pétursdóttir
Guðrún Jónsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

FRIÐBJÖRG BERGÞÓRA  
BJARNADÓTTIR

Skólagarði 2, Húsavík,
síðast til heimilis að Hvammi,  

heimili aldraðra,

sem lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga 23. október sl. verður 
jarðsungin frá Húsavíkurkirkju laugardaginn 1. nóvember nk.  
og hefst athöfnin kl. 14.00.

Bjarni Aðalgeirsson Þórhalla Sigurðardóttir
Sigurður Aðalgeirsson Sigurhanna Salómonsdóttir
Sigrún Aðalgeirsdóttir Baldur Baldvinsson
Sigurgeir Aðalgeirsson Erla Bjarnadóttir
Sigríður Aðalgeirsdóttir
Sveinn V. Aðalgeirsson  Unnur Ingibjörg Gísladóttir
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma, langamma og langalangamma,

INGVELDUR JÓNASDÓTTIR
Seljahlíð, heimili aldraðra,

lést fimmtudaginn 23. október.  
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 31. október kl. 13.00.

María Jónsdóttir Axel Stefán Axelsson
Leifur Jónsson Bryndís Petersen
barnabörn, barnabarnabörn og langalangömmubarn.

Elskulegur faðir okkar, sonur,  
afi og tengdafaðir,

ÁGÚST ÞÓRÐUR ARNÓRSSON
verkfræðingur,

lést laugardaginn 25. október síðastliðinn 
í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu.
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju 
mánudaginn 3. nóvember kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á minningarsjóð líknardeildar og heimahlynningar LSH.

 
Vera Þórðardóttir  Philip Harrison
Lára Þórðardóttir
Ingibjörg Unnur Sigmundsdóttir
Mía Mist Philipsdóttir
systkini og aðrir aðstandendur.

Okkar ástkæri

SIGURÐUR ARNAR MAGNÚSSON
lést á heimili sínu föstudaginn 17. október. 
Hann verður jarðsunginn frá Glerárkirkju 
mánudaginn 3. nóvember kl. 13.30.

Sigrún Björk Sigurðardóttir Hrafn Jóhannesson
Dagbjört Rós, Karen Hulda og Víkingur Kári,
Sigurrós Anna Gísladóttir
Guðfinna Sigurðardóttir Magnús Stefánsson
Hólmsteinn Rúnar Magnússon
Kristín Elva Magnúsdóttir Örn Guðmundsson
Stefán Atli og Unnar Óli 

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

INGÓLFUR SVEINSSON
Ásbúð 64, Garðabæ,

lést fimmtudaginn 23. október síðastliðinn  
í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu. 
Útför hans fer fram frá Vídalínskirkju 
föstudaginn 31. október kl. 13.00. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Karitas, hjúkrunar- og 
ráðgjafarþjónustu. 

Anna Björg Pálsdóttir
Gyða Ingólfsdóttir  Benedikt Stefánsson
Agnar Páll Ingólfsson  Hildur Baldvinsdóttir
Sigurbjörn Ingi Ingólfsson 
Gyða Ingólfsdóttir 
og barnabörn. 

Hjartkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

ÁRNI RAGNAR GUÐMUNDSSON
lést á Landspítalanum við Hringbraut þann 
17. október síðastliðinn. Útför hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hins látna. Þökkum 
auðsýnda samúð við fráfall hans.

Stefanía D. Helgadóttir
Ragnar Árnason Birgitte Árnason
Katrín H. Árnadóttir Haldor G. Haldorsen
Árdís Árnadóttir
Hrafnhildur Haldorsen Atli Ívar Guðmundsson
Árni Stefán Haldorsen
Stefanía Ásbjörnsdóttir
Ásbjörn Árni Ásbjörnsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

SIGRÍÐUR MAGNÚSDÓTTIR
f. 23. apríl 1928, 

áður til heimilis að Melgerði 26, Kópavogi,

lést á Droplaugarstöðum,  
mánudaginn 27. október sl.  
Jarðsungið verður frá Kópavogskirkju 
fimmtudaginn 6. nóvember kl. 15.00.

Kári Stefánsson Bjarnheiður Elísdóttir
Björg Stefánsdóttir Þorsteinn Steinþórsson
Ernir, Dúna, Elísa, Sunna, Sigríður Björg og Steinþór Örn
Emma Stefanía og Fálki Stefán

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

FRISSA BURINGRUD 
(FRIÐRIKA B. FRIÐRIKSDÓTTIR)  

FRÁ AKUREYRI
Skogheim, Maridalsveien 78,

Ósló,

sem lést laugardaginn 18. október, var jarðsett frá Grefsen 
Kapel, Ósló, þriðjudaginn 28. október.

Við þökkum fyrir auðsýnda samúð,

Kim Buringrud Mona Buringrud
Dora Buringrud Steinar Helvik
Mona Buringrud Jan Risdal
  Anne Kristin Buringrud

Kær systir okkar, mágkona og frænka,

GUÐRÚN ÞORSTEINSDÓTTIR NAISH 
DALLA

Woking, Surrey, Englandi,

lést að morgni þriðjudagsins 28. október. 
Útför hennar fer fram í Englandi.

Ása O. Þorsteinsdóttir Sverrir Axelsson
Geir H. Þorsteinsson Elísabet Kristinsdóttir 
og fjölskyldur.

MERKISATBURÐIR
1611 Gústaf 2. Adolf er krýndur konungur Svíþjóðar.
1936 Mikið tjón vegna sjávarflóða verður á Suðvesturlandi.
1941 Lokið er við höggmyndir af fjórum forsetum Bandaríkj-
anna á Rushmore-fjalli.
1983 Fyrstu frjálsu kosningarnar eru haldnar í Argentínu eftir 
sjö ára herforingjastjórn.
1985 Eduard Shevardnadze, utanríkisráðherra Sovétríkjanna, 
kemur í opinbera heimsókn til Íslands.
2006 Síðasta skipið er afgreitt úr Daníelsslipp í Reykjavíkur-
höfn.
2008 Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu vinnur það írska 
3-0 á Laugardalsvelli og kemst þar með í úrslitakeppni EM 2009, 
fyrst íslenskra A-landsliða í knattspyrnu.

Samband íslenskra myndlistarmanna, SÍM, heldur dag 
myndlistar hátíðlegan í fimmta sinn laugardaginn 1. 
nóvember. Markmið dagsins er að vekja athygli á myndlist 
sem starfsgrein og því mikla starfi sem myndlistarmenn 
inna af hendi í þágu samfélagsins. 

Elísabet Brynhildardóttir er verkefnastjóri dags mynd-
listar. Hún segir daginn eins konar vitundarátak í því hve 
mikilvægt sé fyrir samfélagið að hafa myndlistarmenn. 
„Þetta er svolítið leynd starfsgrein, almenningur veit yfir-
leitt ekki hvernig myndlistarmenn vinna eða taka eftir 
því, þar sem 90% af vinnunni fara fram inni á vinnustof-
um,“ segir hún. 

Í tilefni dagsins ætla myndlistarmenn um allt land að 
bjóða almenningi að heimsækja vinnustofur sínar frá 
klukkan 14 til 17 á laugardag. Þar verður hægt að skyggn-
ast inn í þennan lokaða heim og sjá hvernig listamennirnir 
vinna. „Það verður margt spennandi í gangi. Gunnhild-
ur Þórðardóttir ætlar að starta fyrirbæri sem hún kallar 
Gallerí-bíl, sem hún keyrir frá Keflavík með stoppum í 
Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi, en þetta er nokkurs 
konar gallerí á hjólum. Þar verður hún með sýninguna 
„Órói – ferðasaga úr bíl“. 

Galleríið Kunstschlager á Rauðarárstíg verður opið 
og ætla listamennirnir þar að opna vinnustofur sínar í 
kjallaranum fyrir almenningi,“ segir Elísabet og hvet-
ur áhugasama til þess að kynna sér dagskrána á www.
dagurmyndlistar.is. „Það er líka skemmtilegt að segja frá 
því að Íslensk grafík, Tryggvagötu 17, verður með opnar 
vinnustofur og verkstæði og þeir eru með rosalega flottar 
prentvélar og fleira sem gaman er að skoða,“ segir Elísa-
bet. 

Listamenn á landsbyggðinni verða einnig með opið og 
verða þó nokkrar vinnustofur opnar á Akureyri og í Eyja-
firði og í Keflavík. 

Dagur myndlistar verður settur á morgun í Iðnó kl. 
16.00 og eru allir velkomnir.  adda@frettabladid.is

Vekja athygli á starfi  
myndlistarmannsins
Dagur myndlistar verður haldinn hátíðlegur í fi mmta sinn á laugardag. Markmið hans er 
að opna hinn lokaða starfsheim myndlistarmannsins fyrir almenningi og kynna starfi ð. 

VERKEFNASTJÓRI  „Almenningur veit yfirleitt ekki hvernig mynd-
listarmenn vinna,“ segir Elísabet.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



STÚTFULLAR VERSLANIR AF NÝJUM JÓLALEGUM VÖRUM;)

HITUM UPP 
FYRIR JÓLIN
0%
VEXTIRALLAR VÖRURVAXTALAUST Í 12 MÁNUÐI

Til jóla fást allar 

vörur með vaxtalausum 

raðgreiðslum með 3.5% 

lántökugjaldi og 340kr 

greiðslugjaldi af hverjum 

gjalddaga
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12.900
3TB AÐEINS 17.900

Stórglæsilegur og hraðvirkur USB3.0 flakkari 
frá Seagate, viftulaus og einstaklega hljóðlátur 

2TB FLAKKARI

ENN 
BETRA 
VERÐ

Glæsilegur skjár frá BenQ með nýjustu VA-LED 
tækninni sem tryggir ótrúlega litadýpt og skerpu

19.900
ENN BETRA VERÐ!

TRUE BLACK

VALED
TÆKNI MEÐ ALLT AÐ 

178° SJÓNARHORN

ULTRA
SLIMSLISLSLILIMIM

ÖRÞUNNUR 

RAMMI

22”VALED SKJÁR

39.900
VERÐ ÁÐUR 44.900

Spjaldtölva frá Apple með ofur öflugum Dual-Core A5 
örgjörva, glæsilegum 7.9” IPS fjölsnertiskjá og iOS stýrikerfi

iPAD MINI

AFSLÁTTURAF iPAD SPJALDTÖLVUM MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

20%
 

ALLT AÐ

Hallarmúla 2 Reykjavík Undirhlíð 2  Akureyri 

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS STÆRSTA TÖLVUVERSLUN NORÐURLANDS

SMELLTUÁ KÖRFUNANETBÆKLINGUR Á WWW.TOLVUTEK.IS MEÐ GAGNVIRKUM KÖRFUHNAPP

ÖÖ

SNJALLÚR
Mest selda snjallúr í heimi er nú loksins 

fáanlegt á Íslandi. Pebble úrið er með 

baklýstum LED 1.26” e-paper skjá,

BT 4.0 og allt að 7 daga rafhlöðu :)

19.900
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44.900
SNJALLÚR
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39.900
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2.990

MÚS OG PENNI

GJAFATASKA

ÞRÁÐLAUS MÚS

M185

2.990
M18

222

ÞRÁÐLAU

2.

ENNIMÚSS OG P

DIAMANTE PENNIER BÆÐI KÚLUPENNI OG MEÐ SNERTIFLETI FYRIR SPJALDTÖLVUR OG SNERTISKJÁI

119.900
ÖFLUG MEÐ QUAD CORE

• Thermaltake Versa H21 Deluxe turn
• AMD A8-7600 Quad Core 3.8GHz Turbo
• GIGABYTE A88XM-D3H móðurborð
• 8GB DUAL DDR3 1600MHz minni
• 120GB SSD Chronos SATA3 diskur
• 1TB SATA3 7200RPM 64MB diskur
• 8GB Radeon R7 384GCN skjákjarni
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

DELUXE TÖLVUTILBOÐ 1

120GB

SSD
STÝRIKERFISDISKUR

USB3AÐ FRAMAN

49.900
ÓTRÚLEGT VERÐ!

•   AMD Beema Quad Core E2-6110 1.5GHz
•   4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
•   500GB SATA3 7200RPM diskur
•   16xDVD SuperMulti DL skrifari
•   2GB AMD R2 128GCN DX11 skjákjarni
•   Gigabite netkort og SD kortalesari
•   2xUSB3, 6xUSB2, HDMI1.4a, VGA o.fl.
•   Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

XC115

ASPIRE XC
NETT OG ÖFLUG BORÐTÖLVA

9.990
HÁGÆÐA LEIKJALYKLABORÐ

FORCEK7
GIGABYTE LEIKJALYKLABORÐ

Fullkomið og öflugt leikjalyklaborð með LED 
upplýstu íslensku letri, hlaðið nýjungum og  
með Anti-Ghosting tækni á WASD svæðinu 
sem gerir það fullkomið í leikjaspilun.

• Ný kynslóð Membrane leikjalyklaborða
• LED baklýst lyklaborð með ljósrofa
• Ábrennt og upplýst íslenskt letur
• Dynamic stillir fyrir hljóðstyrk og baklýsingu
• Anti-Ghosting tækni á leikjatökkum
• Hot-link flýtihnappar fyrir helstu aðgerðir
• Scissor-Key tækni veitir minna viðnám
• Þéttvafin snúra og gullhúðað USB tengi 

MEST 
SELDA

LEIKJA-
LYKLABORÐIÐ 

OKKAR

Hz
ni

kjarni

A o.fl.

C
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NÝ
KYNSLÓÐ

ÖRÞUNN AÐEINS 

8.9mm OG 

580gr F

8

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
5843

2229

Intel
Clover
Trail+
CPU

Standard
CPU

19.900

ICONIA

ÓTRÚLEGT VERÐ!

• 7” IPS HD fjölsnertiskjár 1280x800
• Intel Dual Core Z2560 1.6GHz Turbo, 4xHT
• PowerVR SGX 544 Dual Core skjákjarni
• 8GB FLASH og allt að 64GB Micro SD
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 3.0, GPS
• Li-Polymer rafhlaða allt að 7.5 tímar
• USB2 micro og Micro SD kortalesari
• Tvær HD vefmyndavélar 2MP&0.3MP
• Android 4.2 og tilbúin fyrir 4.4 KitKat

NÝ
KYNSLÓÐ

ÖRÞUNN AÐEINS 

8.9mm OG 

320gr

1280x800IPSHD SKJÁR MEÐ ALLT AÐ178° SJÓNARHORN

B1-730

7

USB LYKLABORÐUSB

1.990
K120

ALLT ÞRÁÐLAUSTA

4.990
KM7580

ÞRÁÐLAUST LYKLABORÐOG MÚS

500GB USB3 FLAKKARI

500GB D20

14.90014.9001114.90014.900014.908.990AÐEINS135gr

50

111SS

1TB FERÐAFLAKKARI1TB

USB

3.0
10X HRAÐARA TENGI OG 

SAMHÆFT VIÐ ELDRI USB2 

Á ENN MEIRI HRAÐA

14.900
1TB PORSCHE 2.5”

00000014 9014 9014.9014.900

BLING HEYRNARTÓLÓ

4.990

149.900
NÝ KYNSLÓÐ SNERTITÖLVA

Einstaklega glæsileg All-In-One tölva innbyggð
í 23” Full HD IPS fjölsnertiskjá, HD vefmyndavél
og Dolby Digital Cinematic hljóðkerfi.

• AMD Beema Quad Core E2-6110 1.5GHz
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SATA3 UltraFast harðdiskur
• 23’’ Full HD IPS 1920x1080 fjölsnertiskjár
• 1GB AMD R5 240 leikjaskjákort
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• 2xUSB3, 3xUSB2, HDMI inn og út tengi
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

ASPIRE Z3
ALL-IN-ONE BORÐTÖLVA

29.900

• 4TB LaCie Porsche hágæða flakkari
• Hannaður af Porsche fyrir LaCie
• Nær hljóðlaus viftulaus hönnun
• Sparar orku og slekkur á sér sjálfur
• PC&Mac öryggis/afritunarhugbúnaður
• Sterkbyggt 5mm burstað álhús
• 10x meiri hraði með USB3.0

2TB 19.900 | 3TB 24.900

PORSCHE
4TB USB 3.0 FLAKKARI

19.900

• Örsmár Seagate USB3.0 ferðaflakkari
• Slim Metal hönnun með burstaðri áferð
• Fær straum úr USB tengi
• Hugbúnaður f/ MAC, IOS, Android, Windows
• One-Click Plan afritunarhugbúnaður
• Örþunnur og fisléttur aðeins 159gr.
• SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0

2TBSlim
HÁGÆÐA FERÐAFLAKKARI

FÆST Í 2 LITUM

34.900
ÞITT EIGIÐ TÖLVUSKÝ :)

LaCie CloudBox tengir þig við þinn heim. 
Öll þín tónlist, kvikmyndir, ljósmyndir og 
meira, aðgengilegt á öllum þínum tölvum 
og tækjum hvaðan sem er í heiminum:)

• 4TB LaCie CloudBox tölvuský
• Gögnin þín alltaf við hendina hvar sem er
• Deildu gögnum með vinum og fjölskyldu
• Sjálfvirk gagnafritun, Time Machine ofl.
• Streymir margmiðlunarefni í öll tæki
• 10 notendur með lykilorð og einkamöppur
• Gigabit net, HTTP, FTP, SMB og Torrent
• Fyrir PC, Mac, Android, iOS, SmartTV, ofl.

CLOUDBOX
ÞITT EIGIÐ 4TB TÖLVUSKÝ

ÖLL ÞÍN GÖGN!4TBHVAR OG HVENÆRSEM ER:)

• Professional Precision Optical 3200 DPI vél
• On-the-fly 3ja þrepa DPI stillingar
• Gaming Grade 30G hröðun
• 7 forritanlegir hnappar
• Gaming Grade gúmmí grip
• GIGABYTE FORCE hugbúnaður
• Glæsileg leikjamús frá GIGABYTE

M6900
ALVÖRU LEIKJAMÚS

4.990
FRÁBÆRT VERÐ!

9.990
EIN SÚ FLOTTASTA Í DAG

• Ein magnaðasta leikjamúsin í dag
• Gaming Gear Laser 6500dpi vél
• Frábær hönnun með gúmmíhúðu gripi
• 128K minni fyrir leikjaprófíla og Macros
• Stillanleg þyngd eftir smekk
• Allt að 45 Macro sett í innra minni
• Fæst í 2 litum, svörtu & Combat White

BLACK ELEMENTBLACK ELEMENTBLAACK ELLEMENNT

EEEE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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MÓÐURHRINGUR
Leikkonan Mila Kunis hefur hannað smaragðs-
hring í tilefni af fæðingu dóttur sinnar. Hluti af 

ágóða sölu á hringnum, sem hún hannaði 
með skartgripahönnuðinum Marina B, fer í 
að stofna fæðingarmiðstöð í Sambíu.

Chello er alveg náttúrulegt efni sem jafnar 
hormónasveiflurnar og slær þannig á hita-
kófin. Það eru engir hormónar í þessum 
töflum og Chello er eitt af fáum efnum 
sem skandinavísk læknablöð og kvensjúk-
dómalæknar hafa mælt með fyrir konur á 
breytingaskeiðinu. 

Svala Vignisdóttir er um fimmtugt og 
starfar hjá Nýsköpunarsjóði. Fyrir ári 
fór hún að finna fyrir miklum einkennum 
breytingaskeiðsins, s.s. slæmum hitakóf-
um, skapsveiflum og vanlíðan. Hún reyndi 
ýmis mismunandi efni sem í boði eru á 

markaðnum fyrir breytingaskeiðið, til að 
vinna bug á þessum óþægindum, en það 
var ekki fyrr en hún prófaði Chello Forte 
með D-vítamíni sem einkennin hurfu. 
„Chello breytti öllu, hreinlega bjargaði 
lífi mínu. Ég var búin að reyna bæði nátt-
úruleg efni og hormóna en ekkert virkaði. 
Nú er ég laus við hitakófin og skapsveifl-
urnar og er alsæl. “

Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is 
Útsölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir 

og Fjarðarkaup.

EINKENNIN HURFU 
MEÐ CHELLO
GENGUR VEL KYNNIR  Þrjár af hverjum fjórum konum upplifa einhver óþæg-
indi við tíðahvörf. Breytingaaldurinn er í raun frábært aldursskeið þar sem 
andlegur þroski konunnar er í blóma en því fylgja oft kvillar eins og hita- og 
svitakóf, geðbreytingar, leiði og orkuleysi. Chello hefur hjálpað mörgum.

BETRI LÍÐAN
Svala fór að finna 
fyrir miklum einkennum 
breytingaskeiðsins fyrir 
ári. Hún prófaði Chello 
Forte með D-vítamíni og 
einkennin hurfu.

CHELLO CLASSIC 
GRÆNN  er gott við 
mildum einkennum af svita 
og hitakófi. Það inniheldur 
plöntu-extrakt úr dong quai 
ásamt rauðsmára, vall-
humli, kamillu og túnfífli. 
Inniheldur ekki soja.

CHELLOFORTE 
RAUÐUR  er ætlað 
konum yfir fimmtugt og 
er gott við miklu svita- og 
hitakófi. Það inniheldur 
dong quai og soja-extrakt 
sem hefur reynst virka vel 
á hita- og svitakóf, ásamt 
rauðsmára og salvíu.

CHELLO FORTE 
+D-VÍTAMÍN 
BLÁR  er gott fyrir kon-
ur undir fimmtug. Það slær 
á mikil hita og svitakóf 
og inniheldur sömu efni 
og rauða Chello með við-
bættu D-vítamíni sem 
styrkir beinin sem er mikil-
vægt fyrir konur sem byrja 
snemma á breytingaskeið-
inu.

ÚTSKRIFTARGJAFIR

Laugaveg i  178  -  S ím i :  568  9955

www.tk.is

- mikið af frábærum tilboðum

10% afsláttur

Vertu vinur okkar á Facebook

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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my style

Smart föt, fyrir smart konur

Stærðir 38-52

Allir eiga sér eitthvert annað sjálf. Ég er 
sjálfur samanskrúfaður úr mörgum karakt-
erum, er bæði kona og maður, köttur og 

hrafn, súperhetja og trúður. Á hrekkjavökunni 
nota ég tækifærið til að fá útrás fyrir þessa hlið á 
mér,“ segir Páll Óskar Hjálmtýsson sem stendur 
fyrir Halloween-balli um helgina. 

„Dags daglega er ég ofsalega jarðbundinn í 
klæðavali, jafnvel þurr og leiðinlegur í jogging-
galla. En, þegar sjóið byrjar umturnast ég alger-
lega og legg gríðarlega vinnu í það,“ segir Páll 
Óskar sem veit engin böll skemmtilegri en 
hrekkjavöku- og Eurovisionböll.

Undirbúningurinn fyrir ballið er mikill og ekki 
síst líkamlegur og andlegur en Páll Óskar er á 
leiðinni í tveggja tíma nudd og nálastungur þegar 
blaðamaður hefur uppi á honum. „Ég þarf að liðka 
líkamann til enda er það strangt ferli þegar stórar 
helgar eru fram undan. Það gengur ekki að hoppa 
upp á svið í óspurðum fréttum,“ segir hann og 
hlær. „Við vorum byrjuð að skreyta á þriðjudaginn 
og erum að umbreyta Rúbín í vampírukastala.“

Tónlistarmaðurinn á langa helgi fram undan 
því hann mun standa fyrir einkahrekkjavöku partíi 
á föstudagskvöldið og svo tekur við pásulaus 
skemmtidagskrá á Rúbín frá ellefu til fjögur um 
nóttina á laugardaginn. Einn búningur nægir ekki 
fyrir slíkt maraþonkvöld. 

„Ég verð í þremur búningum. Byrja sem glamúr-
gaur með kórónu, lepp, handaskraut og axlarskart 
úr semelíusteinum sem var hannað sérstaklega 
fyrir mig. Í þessu þeyti ég skífum þar til ég er 
orðinn mjúkur eins og smjör. Þegar ég stíg á svið 
breytist ég í Pál Óskar og bæði ég og dansararnir 
verðum klæddir silfri frá toppi til táar. Þegar 
sjóinu lýkur er ég orðinn gegnumblautur og skipti 
því um búning og lýk kvöldinu sem hrafn,“ lýsir 
Páll Óskar en vinur hans, Kókó Viktorsson, á heið-

urinn að krummajakkafötunum sem hann klæðist 
á myndinni og eru alsett svörtum fjöðrum.   

„Það er ekki krafa að vera í búningi á ballinu en 
það er miklu skemmtilegra. Svo verðum við líka 
með förðunardömur á staðnum sem geta hresst 
upp á sminkið,“ segir hann glettinn.

 ■ solveig@365.is

KRUMMI Í KASTALA
HREKKJAVAKA  Páll Óskar heldur Halloween-ball á Rúbín í Öskjuhlíð á laug-
ardagskvöldið. Hann tjaldar öllu sem til er í skreytingum en ekki síður í bún-
ingum. Hann mun ljúka kvöldinu sem sótsvartur krummi.

HRAFNINN FLÝGUR Páll Óskar er ógnvænlegur krummi. MYND /ERNIR

MYRKRAPRINS Páll Óskar með kórónu og fleira skraut úr 
semelíusteinum. MYND/ERNIR





FÓLK

Bókin sýnir leiðir til að færa talið að 
einkastöðum líkamans og mikil-
vægi þess að segja frá óþægilegum 

leyndarmálum og snertingum,“ segir 
Sigríður Björnsdóttir, sem er höfundur 
bókarinnar ásamt Kristínu Bertu Guðna-
dóttur, félagsráðgjafa og fjölskylduþerap-
ista.

„Samkvæmt niðurstöðum íslenskra 
rannsókna verða 17 prósent barna fyrir 
kynferðisofbeldi fyrir átján ára aldur. 
Við þurfum að hafa á bak við eyrað að 
gerendur kynferðisofbeldis eru ekki 
einstaklingar með horn og hala og því 
ómögulegt að sigta þá úr umhverfinu. 
Hins vegar getum við veitt börnum okkar 
fræðslu og fært þeim tækifæri til að tala 
um þessi mál við okkur.“

Einkastaðir líkamans er tímamótaverk, 
fyrsta bókin sinnar tegundar hér á landi 
og mikilvæg í umræðu um forvarnir gegn 
kynferðisofbeldi í garð barna. 

„Þessi umræða er jafn brýn og það að 
kenna börnum að nota hjálm á hjóli og 
kút þegar þau læra að synda. Foreldrar 
fara gjarnan á versta stað í huganum 
þegar þeir hugsa út í þennan málaflokk 
og það vefst fyrir sumum hvernig eigi 
að tala um þetta við börnin. Bókin getur 
gefið þeim hugmynd um það og hafa 
bæði unglingar og fullorðnir talað um 
það við okkur að ef þeir hefðu fengið 
meiri fræðslu um kynferðisofbeldi hefðu 
þeir getað sagt fyrr frá ofbeldinu sem 
þeir urðu fyrir.“

BÖRN TAKA Á SIG ÁBYRGÐINA
Alls tók fjögur ár að fullgera Einkastaði 
líkamans sem margir sérfræðingar lásu 
yfir til að gefa sín bestu ráð.

„Efniviður bókarinnar gagnast börnum 
frá fimm til tólf ára. Fyrri hlutinn er ætl-
aður foreldrum beint og seinni hlutinn 
gefur foreldrum hugmyndir að leiðum til 
umræðna og fræðslu,“ útskýrir Sigríður 
og bætir við að umræðu um líkamann 
og einkastaði þurfi að taka með tilliti til 
þroska barnsins. Bókin sé ekki til þess 
fallin að lesa fyrir börn á einu kvöldi 

ÁTTU LEYNDARMÁL? 
KYNNING  Einkastaðir líkamans er ný foreldrahandbók sem aðstoðar foreldra 
meðal annars við að kenna börnum á aldrinum fimm til tólf ára að setja 
öðrum mörk og greina muninn á slæmum og góðum leyndarmálum. 

EINKASTAÐIR 
LÍKAMANS
Bókin er myndskreytt 
af Kristínu Maríu 
Ingimarsdóttur.

BLÁTT ÁFRAM
Sigríður Björnsdóttir 
segir öll börn eiga rétt 
á vernd gegn ofbeldi. 
Hún leggur stund á 
nám í sálfræði við 
Háskólann á Akur-
eyri og hefur starfað 
við fræðslu hjá Blátt 
áfram, forvarnarverk-
efni gegn kynferðisof-
beldi á börnum síðan 
2004.  MYND/STEFÁN

Leikkonan Helen Mirren 
er sönnun þess að aldur 
er ekki hindrun á fegurð. 

Það þykir ákaflega jákvætt að 
snyrtivörufyrirtæki skuli nýta sér 
fegurð eldri kvenna til þess að 
koma vöru sinni á framfæri. Nú 
stendur þessi frábæra og flotta 
leikkona á sama palli og meira en 
helmingi yngri konur sem einnig 
hafa kynnt L’Oréal-merkið, þær 
Cheryl Fernandez-Versini, söng-
kona sem er 31 árs, Lara Stone, 
30 ára fyrirsæta, og Blake Lively 
leikkona, sem er 27 ára.

Fegurð hefur ekkert með 
aldur að gera. Það sannar Helen 
Mirren sem á glæsilegan feril að 
baki sem leikkona og er enn að. 
Hún fékk Óskarsverðlaun fyrir 
leik sinn sem Elísabet drottning 
í kvikmyndinni The Queen og 
hefur að auki hlotið margvísleg 
önnur verðlaun. Helen hefur sagt 
að hún hafi orðið sjálfsöruggari 
með aldrinum. 

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
L’Oréal kynnir eldri konu sem 
andlit fyrirtækisins. Bæði Jane 
Fonda og Diane Keaton hafa 
verið í þessum sporum en þær 
eru 76 og 68 ára. 

Á undanförnum árum hafa 
snyrtivörufyrirtækin sett á mark-
að alls kyns krem sem kynnt 

eru sem hrukkubanar. Ekki er 
óeðlilegt að andlit slíkra söluvara 
séu þroskaðar konur. Það er að 
minnsta kosti jákvætt að snyrti-
vörufyrirtækin líti á eldri konur 
sem aðlaðandi kost til að kynna 
vörur sínar. 

Nú er spurt hvort snyrti-
vörufyrirtækin séu að vakna 
til meðvitundar um að það eru 
eldri konur sem hafa fjárráðin 
og kaupa mun meira af dýrum 
snyrtivörum en þær ungu. 
Markaðssetning þeirra ætti því 
að beinast að eldri og þrosk-
uðum konum. Til marks um 
þessar breytingar hefur Revlon 
unnið með Susan Sarandon og 
Marc Jacobs með Jessicu Lange. 
Konur eru mun unglegri í dag 
en formæður þeirra voru. Þær 
eru atorkusamar, hugsa vel um 
heilsuna og útlitið. Það er mikill 
auður í konum yfir fimmtugu. 
Þessu virðist snyrtivörumarkað-
urinn vera að átta sig á.  

Bretar hafa alltaf borið mikla 
virðingu fyrir Helen Mirren og 
drottningin sæmdi hana heið-
ursnafnbótinni Dame árið 2003 
fyrir þjónustu í leiklist, en það 
er æðsta viðurkenning breska 
heimsveldisins. Helen Mirren er 
gift bandaríska leikstjóranum 
Taylor Hackford.

HELEN MIRREN 
ANDLIT L’ORÉAL
ÓSKARSVERÐLAUNALEIKKONA  Helen Mirren 
sem er 69 ára er nýtt andlit snyrtivörurisans 
L’Oréal í Bretlandi. Fjölmiðlar fagna því að konur 
á þessum aldri njóti athygli fyrir fegurð. 

HUNDRED FOOT JOURNEY Helen Mirren við frumsýningu nýjustu myndar sinnar.
 MYND/GETTY

heldur sé miklu fremur verið að færa 
foreldrum verkfæri og hugmyndir að 
því hvernig nálgast má umræðuna.

„Þetta er bók sem ætti að vera til 
á hverju heimili, bæði hjá foreldrum 
ungra barna sem og heima hjá ömmu 
og afa. Það er mikilvægt að tala við 
börn um líkamann og mörk og brýna 
fyrir þeim að ef einhver snertir þau 
þannig að þeim líði óþægilega eða illa 
sé mikilvægt að geta sagt frá því.“

Sigríður segir börn sem lent hafa í 
kynferðisofbeldi oft ekki átta sig á því 
hvað sé að eiga sér stað og hafa þá 
oft tekið ábyrgðina sjálf.

„Ef börn búa ekki yfir nauðsynlegri 
vitneskju um hvað sé eðlilegt og hvað 
ekki kunna þau ekki að bregðast við 
og segja frá. Við gerum þau sterkari 
með því að gera þau meðvituð um 
umhverfi sitt og hvert þau eigi að 
leita með allar sínar vangaveltur og 
það sem þeim liggur á hjarta. Kenna 
þeim að það sé hlutverk fullorðinna 
að passa börn og hjálpa þeim í erf-
iðum aðstæðum.“ 

Þjóðkirkjan og Reykjavíkurborg 
styrktu útgáfu bókarinnar sem fæst í 
Hagkaup og Eymundsson.

Glæsilegar náttúrulegar snyrtivörur!

BENECOS – náttúruleg fegurð
Lífrænt vottaðar snyrtivörur þurfa ekki að vera dýrari! 

Benecos eru frábærar lífrænar snyrtivörur á enn betra verði.

  Lífrænt vottað     
  Ótrúlegt verð     
  Án parabena
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Securitas hefur í árarað-
ir boðið viðskiptavin-
um sínum upp á Örygg-

ishnapp og þjónustu í kringum  
hann. Öryggishnappur Secur-
itas er einfalt og fyrirferðarlít-
ið öryggistæki sem er borið um 
háls eða úlnlið og er alltaf innan 
seilingar að sögn Guðmundar 
Arasonar, forstjóra Securitas. 
„Verði óhapp, veikindi eða slys 
innan heimilisins þá er nóg að 
ýta á hnappinn til þess að kom-
ast í beint talsamband við stjórn-
stöð Securitas. Þar er sérþjálfað 
starfsfólk á vakt 24 tíma á sólar-
hring alla daga ársins. Aðstoð 
er strax veitt í gegnum talsam-
band við hnappþega og um leið 
er viðbragðsteymi sent heim til 
viðkomandi.“

Öryggishnappurinn er til þess 
ætlaður að veita fólki öryggi á 
heimili sínu í þeim tilgangi að 
það geti búið þar sem lengst, 
ásamt því að bæta lífsgæði þess. 
„Einn af kostum hnappsins er 
sá að hann dregur verulega úr 
áhyggjum aðstandenda sem 
vita af sínum nánustu í öruggum 
höndum öllum stundum. Þjón-
ustan stendur öllum til boða en 
Sjúkratryggingar Íslands greiða 
niður hluta af kostnaðinum fyrir 
skjólstæðinga sína. Í dag eru um 

2.000 viðskiptavinir okkar um 
allt land með öryggishnapp sem 
tengdur er Stjórnstöð Securitas.“

Viðbragðsteymi Securitas
Að sögn Guðmundar hafa allir 
öryggisverðir Securitas hlot-
ið öryggisvarðaþjálfun og eru 
vel þjálfaðir í aðstæðum sem oft 
blasa við þeim sem eru fyrst-
ir á vettvang óhappa. „Securitas 
hefur hins vegar ákveðið að stíga 
skrefi lengra og bjóða viðskipta-
vinum sínum upp á enn betri og 
sérhæfðari þjónustu með því að 

auka þjálfun Viðbragðsteymis 
Securitas. Með samvinnu  Sec-
uritas-skólans og Sjúkraf lutn-
ingaskóla Íslands hafa átta örygg-
isverðir farið í gegnum stíft nám 
í vettvangshjálp og undirbúning 
fyrir sjúkraflutning. Sérþjálfaðir 
starfsmenn Securitas munu því 
í framtíðinni tryggja, með enn 
skilvirkari hætti en áður hefur 
þekkst, að hnappþegar fái besta 
mögulegan undirbúning fyrir 
f lutning á sjúkrahús eða komu 
sérfræðinga svo sem sjúkraflutn-
ingsmanna og lækna.“ 

Rauði jakkinn
Þeir öryggisverðir í viðbragðs-
teymi Securitas, sem hafa farið 
í gegnum námið, eru klæddir í 
rauðan öryggisvarðarjakka sem 
aðgreinir þá frá hefðbundnum 
öryggisvörðum í svörtu jökkun-
um. „Markmið Securitas er að 
sem flestir öryggisverðir í við-
bragðsteymi fyrirtækisins fari 
í gegnum þessa þjálfun. Stefna 
Securitas er að veita ætíð frá-
bæra þjónustu og við erum stolt 
af þessari viðbót við þjónustu-
framboðið okkar.“

Sérhæfðir í vettvangshjálp
Öryggishnappur Securitas er einfalt öryggistæki sem veitir notendum og aðstandendum þeirra mikið öryggi inni á heimilum. 
Nokkrir öryggisverðir í viðbragðsteymi Securitas hafa sótt stíft nám í vettvangshjálp og undirbúningi fyrir sjúkraflutning.

Einn kostur 
öryggishnapps-
ins er sá að hann 
dregur verulega 
úr áhyggjum 
aðstandenda, að 
sögn Guðmund-
ar Arasonar, for-
stjóra Securitas.

Fyrsti útskriftarhópur viðbragðsteymis Securitas fór í gegnum erfitt nám í Sjúkraflutningskóla Íslands og lauk prófum með miklum glans. Þeir munu hér eftir klæðast rauðum jökkum sem greinir þá frá öðrum öryggisvörðum.  
 MYNDIR/ANTON BRINK

Íris Árnadóttir hefur haft eftir-
lit með öryggishnöppum frá 
árinu 2011 og verið tengill við 
notendur þeirra. Hún segir 
rauða jakkann frábæra viðbót 
við núverandi þjónustu við 
hnappþega. „Fyrstu viðbrögð 
á stað skipta öllu máli og því 
betur sem öryggis- og við-
bragðsaðilar eru þjálfaðir því 
betra.“ Sjálf hefur hún í starfi 
sínu orðið vitni að krítískum 
augnablikum. „Það er ekki nóg 
með að það sé ánægjulegt að 
þjálfun öryggisvarða sé tekin 
á enn hærra stig heldur einnig 
að sjá hversu mikinn áhuga 
þetta vekur meðal starfsfólks 
Securitas. Ég er sjálf í næsta 
hópi sem fer í gegnum þessa 
þjálfun og hlakka mikið til að 
klæðast rauða jakkanum.“

FRÁBÆR VIÐBÓT

„Fyrstu viðbrögð á stað skipta öllu 
máli,“ segir Íris Árnadóttir.
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Félag eldri borgara í Reykjavík er hagsmunafélag eldri borg-
ara en hagsmunir eru meira en bara að berjast fyrir bættum 
kjörum. Eitt af okkar aðalmarkmiðum er að styrkja félagslega 

virkni,“ segir Gísli Jafetsson, rekstrar- og skrifstofustjóri félagsins.
„Við höldum úti viðamikilli starfsemi frá félagsheimili okkar að 

Ásgarði í Stangarhyl og höfum bætt við starfið jafnt og þétt. Fræðslu-
fundum og stuttum námskeiðum hefur fjölgað nú á haustönn. Margt 
spennandi er í boði, auk fastra þátta, sem eru danskennsla á mánu-
dögum, Qigong efling lífsorkunnar og skák á þriðjudögum, göngu-
hópur, söngvaka og söngfélag á miðvikudögum, síðdegisdans, bók-
mennta- og ljóðahópar á fimmtudögum, sögunámskeið á föstudög-
um svo byrjum við nýja viku með dansleik á hverjum sunnudegi.“

„Þá erum við þegar farin að skipuleggja sumarferðina fyrir næsta 
sumar en félagið stendur fyrir lengri og skemmri ferðum, bæði 
innan lands og utan,“ segir Gísli. 

Félagið er opið öllum 60 ára og eldri og segir Gísli stöðugan 
straum nýrra félaga. Leitast sé við að veita þjónustu við allra hæfi.

 „Við spönnum í raun stóran hluta af æviskeiði hvers félaga eða 
allt að þrjátíu ára aldursbil og hugsum dagskrána út frá því. Hingað 
leita einnig margir með sína erfiðleika og það er stór þáttur í okkar 
starfi að hlusta á félagsmenn. Félagið gefur einnig út Félagstíðindi 
tvisvar á ári og er seinna blað ársins að berast félagsmönnum þessa 
dagana.“

Gísli segir því alltaf nóg um að vera.
„Við verðum til dæmis með sviðaveislu núna á laugardaginn.“
Nánari upplýsingar um starfsemi félagsins má finna á www.feb.is

Dansað alla 
sunnudaga
Félag eldri borgara í Reykjavík er á meðal 
stærstu félagasamtaka landsins, með tæplega 
níu þúsund félagsmenn. Félagið berst fyrir 
hagsmunum eldri borgara en heldur einnig 
úti viðamikilli starfsemi frá félagsheimilinu 
að Ásgarði í Stangarhyl. 

Gísli Jafetsson, rekstrar- og skrifstofustjóri Félags eldri borgara, segir félagið halda úti viðamikilli starfsemi 
fyrir tæplega níu þúsund félagsmenn, sextíu ára og eldri. MYND/GVA

Aldursbundin augnbotnahrörn-
un (AMD) er algengasta orsök lé-
legrar sjónar hjá fólki yfir sex-
tugu. Hún veldur ekki sársauka 
og leiðir nánast aldrei til algjörs 
sjóntaps því aðeins miðjusjón-
in verður fyrir skemmdum. Það 
þýðir að nánast allir með AMD 
munu halda nægri hliðarsjón til 
að komast um og viðhalda sjálf-
stæði sínu. 

Á fyrstu stigum AMD verður 
miðjusjónin óskýr eða bjöguð. 
Hlutir geta tekið á sig óvenjulega 
stærð eða lögun, beinar línur 
geta virkað hlykkjóttar eða bogn-
ar og stafir í orðum geta horfið. 
Þessar breytingar geta átt sér 
stað á stuttum tíma eða þróast á 
mörgum mánuðum. Fólk getur 
orðið viðkvæmt fyrir ljósi eða séð 
ljós, form eða liti sem ekki eru til 
staðar. Þar sem AMD hefur áhrif 
á miðju sjónhimnunnar munu 
þeir sem hafa hana taka eftir 
f lekkjum eða bletti fyrir miðju 
sjónar á síðari stigum sjúkdóms-
ins. Það gerir það að verkum að 
lestur, skrift og að þekkja litla 

hluti eða andlit verður erfiðara. 
Eins og sakir standa er engin 

góð lyfjameðferð tiltæk við 
AMD og ekki hefur heldur tek-
ist að finna orsök hennar. Samt 
sem áður eru ýmsir áhættu-
þættir til staðar. Þeir eru eftir-
farandi: aldur, erfðir, reykingar, 
sólarljós og næring. Þó að hvorki 
sé hægt að koma í veg fyrir að 
við eldumst, né hafa áhrif á þau 

gen sem við erfum, er hægt að 
stjórna þeim umhverfisþáttum 
sem tengjast AMD. Að vernda 
augun fyrir sólarljósi, neyta 
hollrar fæðu með nóg af ávöxtum 
og grænmeti og hætta að reykja 
getur allt dregið úr hættunni á að 
fá AMD. Rannsóknir hafa sýnt að 
viss vítamín og fæðubótarefni 
geta seinkað þróun sjúkdóms-
ins lítilsháttar.

Algengasta orsök lélegrar sjónar
hjá fólki sem komið er yfir sextugt

„Eitt af okkar aðalmarkmiðum er að styrkja félagslega virkni,” segir Gísli.
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið 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. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

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

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

Félag eldri 
borgara 

heldur úti 
viðamikilli 
starfsemi í 
félagsheimilinu 
Ásgarði í 
Stangarhyl. 
Fræðslufundum og 
stuttum 
námskeiðum hefur 
fjölgað og auk þess 
eru haldin 
dansnámskeið, 
söngvökur og 
fjölmenn 
bókmenntakvöld 
svo fátt eitt sé nefnt.
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Lokaverkefni Eyrúnar Jón-
atansdóttur, félagsráðgjafa 
í norrænu MA-námi í öldr-

unarfræðum frá Háskóla Íslands, 
byggir á rannsókn meðal 67 ára og 
eldri í Reykjavík sem fá heimaþjón-
ustu og eiga samþykkt færni- og 
heilsumat í dvalarrými. Verkefnið 
ber titilinn „Heima alla ævi? Helstu 
áhrifaþættir er kemur að því að eld-
ast heima“ og þar leitast Eyrún, 
sem starfar sem félagsráðgjafi hjá 
Heimaþjónustu Reykjavíkur, við 
að svara spurningunum um helstu 
áhrifaþætti þegar kemur að mögu-
leikum á að eldast heima og hvaða 
áhrif magn og gæði heimaþjónustu 
hafa á þá möguleika. 

„Í yfirliti verkefnis kemur fram að 
á næstu árum og áratugum er gert 
ráð fyrir mikilli fjölgun aldraðra og 
sérstaklega er gert ráð fyrir að fjölgi 
í elsta aldurshópnum. Á sama tíma 
er stefna stjórnvalda að draga úr 
stofnanavæðingu og gera öldruðum 
kleift að búa sem lengst heima með 
viðeigandi stuðningi og þjónustu.“ 
Hún segir þessar áherslur vera í 
samræmi við vilja aldraðra en rann-

sóknir hafa sýnt að langstærsti hluti 
aldraðra vill búa heima sem lengst. 
Fleiri aldraðir munu því búa leng-
ur heima á komandi árum og þurfa 
aðstoð, meðal annars hjá Heima-
þjónustu Reykjavíkur. Í verkefninu 
er einnig fjallað um samþættingu 
heimaþjónustu sem unnið hefur 
verið að hér á landi á síðustu árum 
í Reykjavík.

„Niðurstöður rannsóknar leiddu 
í ljós að f lestir sóttu um dvalar-
rými af heilsufarsástæðum, oft í 
tengslum við bráðaveikindi eða 
innlögn á sjúkrahús. Einnig komu 
til aðrir áhrifaþættir svo sem óhent-
ugt húsnæði og óskir frá aðstand-
endum. Þá kom í ljós að magn og 
gæði heimaþjónustu geta haft mikil 
áhrif á hvort aldraðir telji sig geta 
búið áfram heima.“ 

Meðal þátttakenda kom fram 
að gera þyrfti heimaþjónustuna 
sveigjanlegri, meðal annars gagn-
vart akstursþjónustu og heims-
endingu á mat. Dagdvöl reyndist 
mörgum einnig mikilvægur félags-
legur stuðningur. „Af þeim fimm-
tán sem tóku þátt í rannsókninni 

töldu þrettán að þeir gætu búið 
áfram heima með sömu eða meiri 
aðstoð heim. Þau viðhorf sem 
áður voru ríkjandi um að aldrað-
ir ættu að draga sig í hlé og eðli-
legur endir á æviskeiðinu væri á 
dvalar- eða elliheimili eru á und-
anhaldi og mikilvægt að koma til 
móts við aukna þörf aldraðra fyrir 
aðstoð heima þar sem meirihluti 
þátttakenda vill búa áfram heima 
eins lengi og mögulegt er og rann-
sóknir sýna að er grundvallaratriði 
þegar kemur að lífsgæðum.“

Vilja búa heima
Þau viðhorf sem áður voru ríkjandi um að eðlilegur endir á æviskeiðinu væri á 
dvalar- og elliheimil eru á undanhaldi. Auka þarf aðstoð við aldraða heima fyrir.

„Meirihluti þátttakenda vill búa áfram 
heima eins lengi og mögulegt er,“ segir 
Eyrún Jónatansdóttir, félagsráðgjafi hjá 
Heimaþjónustu Reykjavíkur. MYND/GVA

Höfuðborgir Norðurlandanna, Helsinki, Kaupmannahöfn, Ósló, 
Stokkhólmur og Reykjavík, standa fyrir verðlaunasamkeppi á sviði 
velferðartæknilausna í samstarfi við Nordic Innovation, sem er 
stofnun á vegum norrænu ráðherranefndarinnar. Að sögn Þór-
hildar Egilsdóttur, deildarstjóra heimþjónustu, er hugmyndin 
sú að Norðurlöndin, með öflugu tengslaneti, gagnkvæmri þekk-
ingarmiðlun og tilraunastarf-
semi, verði brautryðjendur nýrra 
lausna á sviði velferðarmála. 
„Markmið keppninnar er að þróa 
nýjar tæknilausnir sem geta nýst 
öldruðu og fötluðu fólki til þess 
að lifa sjálfstæðu lífi þannig að 
það sé síður háð opinberri þjón-
ustu. Leitað verður eftir sam-
starfi við einkafyrirtæki, sprota-
fyrirtæki, rannsóknastofnanir, 
námsmenn, heilbrigðisstarfs-
menn innan sveitarfélaga sem 
utan og við áhugasama einstak-
linga.“

Allir geta sent inn hugmynd-
ir en keppnin á að leiða til þess 
að þróaðar verði nýjar lausn-
ir til aðstoðar við aldrað og fatl-
að fólk á heimilum sínum auk fagfólks sem veitir því þjónustu að 
sögn Þórhildar. „Markmiðið er einnig að skapa viðskiptatækifæri 
fyrir starfandi og ný fyrirtæki. Aðalverðlaunin verða ein milljón 
norskra króna en allir sem komast í úrslit fá stuðning við að þróa 
hugmyndir sínar. Verkefnið mun hefjast formlega í janúar 2015.“

Samkeppni um lausnir 
fyrir aldraða og fatlaða 

Þórhildur Egilsdóttir, deildarstjóri 
heimþjónustu Reykjavíkurborgar.
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Málefni aldraðra hafa verið 
mikið í umræðunni að 
undanförnu og ber þar 

mikið á umræðunni um hækk-
andi lífaldur og fjölgun aldr-
aðra. Þörf er á fjölbreyttri aðstoð 
til þessa hóps en innan hans eru 
ólíkir einstaklingar með mis-
munandi þarfir. Í stefnu Reykja-
víkurborgar í málefnum eldri 
borgara til ársins 2017 kemur 
fram sýn til framtíðar sem snýst 
m.a. um það hvernig Reykjavík-
urborg getur stutt við samfélags-
þátttöku og virkni eldri borgara, 
að sögn Sigurlínu Andrésdóttur, 
verkefnastjóra hjá Reykjavíkur-
borg. „Því er mikilvægt að þjón-
ustan sé þannig uppbyggð að 
starfsfólk í heimaþjónustu og á 
stofnunum leggi sig fram um að 
virkja frumkvæði og ná fram vilja 
þeirra sem þjónustunnar njóta. 

Til að tryggja samfellu í þjón-
ustu og heildarsýn er stefnt að því 
að öll nærþjónusta verði á hendi 
Reykjavíkurborgar. Nú þegar er 
heimahjúkrun rekin sem hluti af 
heimaþjónustu borgarinnar sam-
kvæmt þjónustusamningi milli 
ríkis og borgar og á næstu árum 
er stefnt að því að öll öldrunar-
þjónusta færist frá ríki til sveit-
arfélaga.“

R e y k j a v í k u r b o r g  l e g g u r 
áherslu á forvarnir í málefnum 
eldri borgara en með öf lugum 
forvörnum er hægt að auka lífs-
gæði og stuðla að virkni og heil-
brigði borgara. Brýnt er að fjöl-
breyttur stuðningur til sjálf-
stæðrar búsetu sé fyrir hendi til 
að styðja fólk til að búa sem lengst 
heima, þrátt fyrir heilsubrest eða 
færniskerðingu. 

Í samræmi við þá stefnu stjórn-
valda í málefnum aldraðra um 

hjálp til sjálfshjálpar hefur vel-
ferðarráðuneytið lagt heima-
hjúkrun í Reykjavík til fjármagn 
til að setja af stað tilraunaverk-
efnið „Sem lengst við stjórnvöl-
inn í eigin lífi“ sem er byggt á 
danskri fyrirmynd sem er verk-
efnið „Længst muligt i eget liv“ 
sem hófst sem tilraunaverkefni í 
danska sveitarfélaginu Fredericia 
árið 2008.

Að sögn Ásbjargar Magnús-
dóttur, iðjuþjálfa hjá Reykjavík-
urborg, hefur verkefnið feng-
ið f jölda v iðurkenninga og 
verðlauna. „Hugmy ndafræði 
Fredericia-módelsins snýst um 
að virkja eldri borgara og styrkja 
þá til að vera virkir þátttakendur 
í eigin lífi eins lengi og mögulegt 
er. Markmiðið með verkefninu er 
því að bæta lífsgæði eldri borgara 
og á sama tíma að seinka þeim 
tímapunkti að viðkomandi þurfi 
opinbera aðstoð.“

Minni hjálp
Í Fredericia fóru einstaklingar að 
meðaltali í gegnum 6-8 vikna end-
urhæfingu þar sem unnið var að 
því að ná þeim markmiðum sem 
höfðu verið sett í upphafi. „Eftir 
mat á tveggja ára tímabili kom í 
ljós að eftir að hafa farið í gegnum 
þessa nýju aðferðafræði þurftu 
45% notenda enga hjálp, 40% 
þurftu minni hjálp en þeir hefðu 
annars þurft og 15% fengu sömu 
hjálp og þeir hefðu haft áður.“

Sigurlína og Ásbjörg segja sér-
stöðu Fredericia-módelsins vera 
að hugmyndafræðin gangi út á 
að þjálfa starfsmenn til að leið-
beina og þjálfa eldri borgara í því 
að gera hlutina sem mest sjálf-
ir. Unnið er að því að byggja upp 
gott samstarf við eldri borgara 

með vel skilgreindum starfshóp-
um sem vinna markvisst að sett-
um markmiðum. 

Undirbúningur fyrir verkefnið 
hjá Reykjavíkurborg er hafinn og 

er unnið að því að fá fagaðila inn í 
sérstakt teymi sem stofnað verður 
fyrir þetta tímabundna verkefni. 
Tilraunaverkefnið verður í hönd-
um heimaþjónustu Reykjavíkur 

og er ætlunin að þróa kerfi sem 
taki mið af því að sveitarfélög og 
ríki horfi í meiri mæli til endur-
hæfingar og forvarna í heimahús-
um með virkri þátttöku aldraðra.

Virkir þátttakendur í eigin lífi 
Velferðarráðuneytið hefur lagt heimahjúkrun í Reykjavík til fjármagn til að setja af stað tilraunaverkefnið „Sem lengst við 
stjórnvölinn í eigin lífi“. Verkefnið er byggt á danskri fyrirmynd sem hófst sem tilraunverkefni í danska sveitarfélaginu Fredericia 
árið 2008. Verkefnið hefur hlotið fjölda viðurkenninga og verðlauna en undirbúningur þess er hafinn hjá Reykavíkurborg.

Verkefnahópurinn: Aftari röð frá vinstri: Linda Sjöfn Þórisdóttir hjúkrunarfræðingur og Sigurlína Andrésdóttir verkefnisstjóri. Neðri 
röð frá vinstri: Ásbjörg Magnúsdóttir iðjuþjálfi og Eyrún Jónatansdóttir félagsráðgjafi. MYND/GVA
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Þetta er afskaplega skemmti-
legt, bæði að leika og vera 
með fólkinu. Það er mjög 

gaman að skapa persónurnar sem 
maður er að leika auk þess sem 
það er heilmikil heilaleikfimi að 
leggja textann á minnið en það 
skerpir heilann,“ segir Björg Aðal-
steinsdóttir, formaður leikfélags-
ins Snúður og Snælda. „Fólk helst 
í þessu alveg þangað til það hættir 
að geta lært utan að,“ segir Björg 
glettin og ber leikstjóra hóps-
ins vel söguna. „Bjarni Ingvars-
son er svo þolinmóður og yndis-
legur. Hann er ekkert að æsa sig 
upp þótt fólk sé ekki alveg búið 
að meðtaka hlutina einn, tveir og 
fimmtíu,“ segir hún glaðlega.

Leikfélag með sögu
Leikfélagið Snúður og Snælda 
var stofnað í janúar 1990 af Sig-
ríði Eyþórsdóttur og Brynhildi 
Olgeirsdóttur. Á hverju ári eru 
leikverk tekin til sýninga, ýmist 
gömul eða ný. Þá hafa nokkrir 
innan leikhópsins skrifað leik-
verk byggð á gamla tímanum 
sem leikhópurinn hefur síðan 
spunnið áfram. Má þar nefna 
Ástandsárin, Rauðu klemmuna 
og Í lífsins ólgusjó, söngleik með 
gömlum slögurum frá síldaræv-
intýrinu á Siglufirði.

Á vef Félags eldri borgara er 
upphaf leikhússins rakið. Bryn-
hildur Olgeirsdóttir var fyrsti for-
maður leikfélagsins. Í lok 9. ára-
tugar síðustu aldar, þá komin á 
eftirlaunaaldur, sá hún auglýst 
framsagnarnámskeið hjá Sigríði 
Eyþórsdóttur, fór á námskeiðið og 
nærvera hennar þar kveikti áhuga 
hjá Sigríði að stofna leikfélag eldri 
borgara. Fyrstu tvö árin snerust 
um framsögn og listina að læra að 
tala, en frá 1992 hafa verið sýnd 
ný verk árlega. Nafnið Snúður og 
Snælda var dregið út frá þeirri 
staðreynd að sviðsetning leikrits 
sé hálfgerður spunarokkur.  Leik-
stjórinn er við fótafjölina og lætur 
allt snúast og þráðurinn fer upp á 
snælduna.

Sjálfstætt starfandi leikhús
Nokkur breyting varð á starf-
semi leikhússins á síðasta ári. 
„Það voru nokkrir umbrotatímar 

hjá leikfélaginu í fyrra þar sem 
það var að breytast úr því að vera 
deild undir merkjum Félags eldri 
borgara í Reykjavík og nágrenni 
yfir í að vera sjálfstætt leikfélag 
með eigin kennitölu. Starfið lá 
því niðri að einhverju leyti,“ segir 
Björg. Nú er hins vegar stefnt að 
því að setja á svið leikrit eftir ára-
mót. 

„Við erum byrjuð að hittast og 
ræða efnisval vetrarins en okkur 
langar að fá f leira fólk til liðs við 
okkur. Hins vegar er svo margt 
um að vera alls staðar og mikið 
framboð af af þreyingu að það 
reynist stundum erfitt,“ segir 
Björg, en lofar þeim sem taka 
þátt góðum félagsskap og mikilli 
skemmtun.

Leikhópurinn hefur æfinga-
aðstöðu í félagsmiðstöð aldr-
aðra í Hraunbæ 105 en síðustu 
ár hafa sýningarnar verið settar 
upp í Iðnó. Þá hefur leikhópur-
inn einnig tekið upp á því að fara 
með styttri skemmtidagskrá inn 
á félagsmiðstöðvar aldraðra sem 
Björg segir að sé vinsælt hjá fólki 
en gagnrýnir þó hversu takmörk-
uð fjárráð félagsmiðstöðvarnar 
hafi til að bjóða gestum sínum 
upp á afþreyingu.

Mikil gleði á æfingum
Leikstjórinn Bjarni Ingvarsson 
hefur fylgt leikfélaginu nánast 
frá upphafi. „Ég setti upp næst-
fyrstu sýninguna og var til skipt-
is í nokkur ár en síðustu fjórtán 
ár hef ég verið aðalleikstjóri hóps-
ins,“ segir Bjarni, sem finnst afar 
gaman að vinna með svo lífs-
reyndu fólki. „Þetta er allt saman 
fólk sem komið er á eftirlaun og 
hefur ágætan tíma, mikinn áhuga 
á viðfangsefninu og leikhúsi yfir-
höfuð. Það er gaman að sjá þegar 
fólk sem er hætt að vinna hell-
ir sér svona út í áhugamálið sitt,“ 
segir Bjarni og tekur fram að leik-
húsvinnan taki mikinn tíma. „Við 
æfum mikið lengur en almennt 
gerist hjá áhugaleikfélögum. Við 
byrjum að æfa dálítið í október, 
eða nóvember en eftir áramót 
er æft nánast daglega nema um 
helgar fram í febrúar, þegar sýn-
ingin er sett á svið,“ segir Bjarni. 

Hann segir mikla gleði ríkja á 

æfingum. „Það er margt sem er 
spjallað um, og ekki alltaf njörv-
að niður við viðfangsefnið. Oft er 

farið um víðan völl eftir því hvað 
er að gerast í þjóðfélaginu og um-
ræðurnar verða oft mjög líflegar.“

Þeir sem vilja taka þátt í leik-
félaginu geta haft samband við 
Björgu í síma 557 5325.

Leikurinn léttir lundina
Leikfélagið Snúður og Snælda er skipað áhugaleikurum sextíu ára og eldri. Leikfélagið hefur starfað í 24 ár, var lengst af deild innan 
Félags eldri borgara en er nú sjálfstætt starfandi. Ætlunin er að setja upp leikverk í vor og óskar hópurinn eftir fleiri félögum.

Hér er leikhópurinn eftir vel heppnaða sýningu á Dularfulla skókassanum.

Björg er hér fremst með harmóníku í fanginu. Myndin er tekin 2012 þegar sett voru upp leikritin Ráðabrugg og Bland í poka.
MYND/BJARNI INGVARSSON

Erum með glæsilegar og hlýjar úlpur
Stærðir 36-50 á verði frá 18.600 krónum

Mjög góð þjónusta við eldri borgara

við Laugalæk - sími 553 3755
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GLÆSILEGUR
STUÐNINGUR

Einfaldur stuðningur getur skipt öllu fyrir þá sem eiga erfitt með að 

komast um. Handföng, sæti, slár til að styðjast við, t.d. á baðherbergi, 

sjálfvirk hurðaopnun eða hurð með fjarstýringu, auka öryggi og létta undir 

í daglegri umgengni. Glæsileg hönnun gleður augað og nærir sálina og í 

fjölbreyttu vöruvali Véla og verkfæra er mikið af hlutum sem auðvelda 

hreyfihömluðum að taka þátt í daglegu lífi með reisn.

ITÆSGNÖFDNAHSLÁR

SJÁLFVIRKIR HURÐAOPNARAR
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Samkvæmt nýrri rannsókn 
sem unnin var við Karol-
insku stofnunina í Stokk-

hólmi hefur regluleg hreyfing hjá 
fólki á aldrinum 60-70 ára mikil 
og góð áhrif á lífsgæði. Blóðflæði 
eykst til heilans og minnið verð-
ur miklu betra. Rannsóknin sýnir 
svo ekki verður um villst að hreyf-
ingin hjálpar fólki sem er með lé-
legt minni. 

Við hreyfingu eykst upptaka 
súrefnis í líkamanum og vöðvar fá 
meiri næringu. Hreyfingin eykur 
möguleika líkamans til að brjóta 

niður fitu og kolvetni. Við það eykst 
orka hjá viðkomandi og blóðflæði 
verður betra. Það hefur verið ljóst 
í nokkurn tíma að hreyfing bætir 
lífsgæði aldraðra til mikilla muna. 
Nýjar rannsóknir sem gerðar eru 
staðfesta þetta enn frekar. Reglu-
leg hreyfing minnkar áhættu á 
hjartasjúkdómum og ótímabær-
um dauða. 

Öll hreyfing góð
Það er í rauninni alveg sama hver 
hreyfingin er. Það er gott að stunda 
leikfimi, synda, hjóla, skokka eða 

dansa. Öll hreyfing er til góða. Ekki 
er verra að stunda fleiri en eina 
tegund af hreyfingu. Nýleg rann-
sókn sem gerð var í Þýskalandi 
sýnir að það er ekki bara eldra fólk 
sem hefur gott af hreyfingu, yngra 
fólk fær líka betra minni stundi það 
hreyfingu. Rannsókn sem gerð var 
í Bandaríkjunum fyrr á þessu ári og 
birtist í Acta Psychologica sýnir að 
kraftlyftingar eru sömuleiðis góð 
hreyfing. Þeir sem stunduðu lyft-
ingar fengu sterkari vöðva og bein, 
juku brennslu líkamans, styrktu 
ónæmiskerfið og bættu minni sitt 

til mikilla muna. Samkvæmt rann-
sókninni er aukið blóðflæði til 
heilans lykillinn af betra minni. 
Allir vita að kyrrseta er hættuleg 
og það má hafa í huga að aldrei er 
of seint að byrja að hreyfa sig. 

Góður árangur
Rannsóknin sem gerð var við Kar-
olinsku stofnunina náði einungis 
til fólks sem er yfir sextugu. Einn 
hópur hreyfði sig í hálftíma þrisvar 
í viku, annar hópur gerði teygju- og 
slökunaræfingar. Líkamleg hæfni 
var skoðuð hjá báðum hópum og 

minni kannað. Báðir hóparnir voru 
í betra andlegu jafnvægi eftir til-
raunina og minnið var mun betra. 
Bestum árangri í bættu minni náði 
fólk á aldrinum 60-70 ára. Heilinn 
virðist hafa minni hæfileika til að 
breyta sér þegar fólk er komið yfir 
sjötugt. 

Regluleg hreyfing bætir minnið
Allar rannsóknir benda til þess að regluleg hreyfing bæti lífsgæði eldra fólks til mikilla muna. Nýjar rannsóknir sýna einnig að með 
því að stunda einhvers konar hreyfingu verður minnið mun betra. Öll hreyfing er til góðs. Göngutúrar jafnt sem líkamsrækt. 

Sund er ekki síður heilsusamlegt en önnur hreyfing. Það skiptir ekki máli hver hreyfingin er. Jóga gerir til dæmis mjög gott.

Sífellt kemur 
betur í ljós 

hversu hreyfing er holl 
fyrir allan aldur.

Þótt fólk á öllum aldri geti 
misst heyrn gerist það einna 
helst eftir 65 ára aldurinn. Með 
aldrinum minnka hæfileik-
ar okkar til að heyra mjúk há-
tíðnihljóð. Sumir taka eftir því 
að eiga erfiðara með að fylgj-
ast með samtali í fjölmenni 
eða klið, aðrir taka eftir því að 
þeir heyra ekki lengur fugla-
söng í garðinum. Fuglasöng-
ur er eitthvað sem vel er hægt 
að lifa án en þegar viðkomandi 
heyrir ekki aðalatriði á fundum 
og samkomum er vandamálið 
mun stærra.

Þegar heyrn skerðist þá ger-
ist það oftast á löngum tíma. 
Því getur reynst erfitt að átta sig 

á vandamálinu og mikilvægt að 
þekkja einkennin. Eftirfarandi 
eru nokkur dæmi um einkenni 
heyrnarskerðingar sem við-
komandi getur orðið var við:

● Að finnast fólk muldra, tala 
óskýrt eða lægra en það er 
vant að gera

● Að horfa meira á varir eða 
andlit viðmælenda til að 
fylgja eftir samtali

● Að eiga í erfiðleikum með að 
heyra í fjölmenni eða klið 

● Þurfa að hækka hljóðstyrk 
í sjónvarpi eða útvarpi um-
fram það sem öðrum fjöl-
skyldumeðlimum finnst 
eðlilegt

● Finnast erfitt að heyra í leik-
húsi, kirkju eða á öðrum 
samkomum
Talið er að um tíu prósent 

mannkyns hafi heyrnarskerð-
ingu að einhverju leyti sem hafi 
áhrif á samskiptahæfni þeirra. 
Faraldsfræðirannsóknir gefa 
til kynna að þessi prósentutala 
muni hækka þar sem öldruðum 
sé stöðugt að fjölga. 

Tíðni heyrnarskerðingar er 
mest hjá þeim sem eu 65 ára og 
eldri en talið er að um 33 pró-
sent þessa aldurshóps séu með 
skerta heyrn og um fimmtíu 
prósent þeirra sem eru 75 ára 
eða eldri. 

Heimild: Heyrnartækni.is

Heyrnarskerðing tengist 
oftast hækkandi aldri

Þegar heyrn 
skerðist 
gerist það 
oft á löngum 
tíma og oft 
erfitt fyrir við-
komandi að 
átta sig á því.  
MYND/GETTY

Kynntu þér BELLAVISTA  á www.gengurvel.is

BELLAVISTA er eitt öflugasta fæðubótarefnið á 
markaðnum fyrir sjónina. Náttúrulegir  plöntukjarnar 
ásamt vítamínum og steinefnum sem gegna mikil-
vægu hlutverki í að viðhalda góðri og skarpri sjón 
langt fram eftir aldri. Í BELLAVISTA er hátt hlutfall 
af bláberjaþykkni og lúteini.
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HUGAÐ AÐ HOLLUSTU
Þegar aldurinn færist yfir og 
fólk hættir að vinna verður það 
stundum minna svangt en áður 
þegar allt var á fullum gangi 
í lífinu. Ekki er þó sniðugt að 
svelta sig. Góður morgunverður 
er ákveðin vítamínsprauta fyrir 
daginn. Þegar ekki er verið að 
flýta sér úr húsi er gott að slaka 
á yfir góðum morgunverði.
Fólk þarf að vera meðvitað 
um hollustu, því ekki er gott að 
borða bara sætabrauð. Það sem 
ætti alltaf að vera á morgun-
verðarborðinu eru ósaltaðar 
hnetur og þurrkaðir ávextir, afar 
hollt og gott út í jógúrt eða 
hafragraut. Soðið egg ætti að 
vera á morgunverðarborðinu, 
það er prótín- og vítamínríkt. 
Hollt álegg, eins og brauðost, 
tómata, agúrku og paprikubita 
er sömuleiðis gott að hafa á 
borðum. 
Fullorðið fólk ætti alltaf að 
vera með niðurskorna ávexti 
hjá sér til að grípa í, til dæmis 
appelsínu- og eplabáta. Allt 
gefur þetta vítamín í kroppinn. 
Ekki veitir af því að fá kraft og 
orku yfir vetrarmánuðina. 

BARÁTTUMÁL LANDSSAM
BANDS ELDRI BORGARA
Landssamband eldri borgara 
hefur það að markmiði að 
byggja upp öflug samtök 
eftirlaunafólks sem gæta 
réttar aldraðra og vinna að 
hagsmunum þeirra gagnvart 
stjórnvöldum. Í afmælisútgáfu 
sambandsins af tímaritinu 
Listin að lifa eru tekin saman 
nokkur atriði sem landssam-
bandið leggur áherslu á. Þau 
eru eftirfarandi.

… að dvalargjöld á stofnunum/
heimilum fyrir eldri borgara verði 
lögð niður í núverandi mynd og 
að íbúar haldi fjárhagslegu sjálf-
stæði.
… að eldri borgurum standi til 
boða notendastýrð persónuleg 
aðstoð.
… að valkostir varðandi búsetu 
og þjónustu við aldraða verði 
auknir.
… að heimaþjónusta verði efld 
verulega í samræmi við stefnu 
stjórnvalda.
… að samræmi verði í líf-
eyrisgreiðslum öryrkja og eldri 
borgara. 
… að stuðlað verði að lækkun 
lyfjaverðs til dæmis með lækkun 
virðisaukaskatts í sjö prósent 
og að kostnaður eldra fólks 
vegna heilbrigðisþjónustu verði 
lækkaður
… að fasteignagjöld af íbúðum 
sem eldri borgarar eiga og búa í 
verði lækkuð verulega eða felld 
niður. 
… að komið verði á fót embætti 
umboðsmanns aldraðra.

Kjaramál og lífeyrismál á 
hverjum tíma eru auk þess sífelld 
baráttuefni sambandsins og fjöl-
margt fleira. Sjá nánar á leb.is.

KNÚS OG HLÝJA GERA KRAFTAVERK
Snerting er hið fullkomna lyf við hinum ýmsu sálar- og líkamskvillum. 
Hvort sem það er handaband, faðmlag eða nudd lækkar snerting blóð-
þrýsting og öran hjartslátt, styrkir ónæmiskerfið, linar sársauka, dregur 
úr kvíða og eykur hamingju. Verum því dugleg að snerta gamla fólkið.
● Að haldast í hendur við ástvin er einkar róandi. Það veldur notalegri 
samlíðan, eykur öryggistilfinningu og minnkar kvíða.
● Hlýtt og gott faðmlag fær ástarhormónið oxytósín til að flæða, það 
dregur úr streitu og fyllir fólk trausti og öryggi gagnvart hvort öðru. Nið-
urstöður rannsóknar sýndi að streituhormón mældist enn lægra heilli 
klukkustund eftir faðmlag á milli fullorðinna mæðgina og mæðgna. 
● Nudd slakar á vöðvum, lækkar blóðþrýsting og dregur úr streitu-
hormóninu hýdrókortisóni sem bælir ónæmiskerfið. Við nudd nær 
líkaminn að endurhlaða sig og um leið styrkist ónæmiskerfið.





FÓLK|TÍSKA

Ég hafði aldrei prjónað 
neitt, kannski einn trefil 
þegar ég átti dóttur mína 

í júlí í fyrra. Svo lærði ég líka 
að hekla á þessu ári, þetta er 
allt frekar nýtt fyrir mér,“ segir 
Fanney Svansdóttir. Hún var þó 
fljót að  komast upp á lagið með 
prjónana og prjónar nú barna-
föt undir merkinu Ylur. 

„Ég prjónaði peysu á dóttur 
mína, eftir uppskrift en núna 
prjóna ég ekki neitt eftir upp-
skriftum. Ég bý þær bara til. 
Það krefst auðvitað þolinmæði 
og útreikninga og mikið sem 
þarf að rekja upp. Mamma 
hjálpar mér svolítið, hún er 
mjög klár í þessu,“ segir Fanney. 

Enn sem komið er inniheldur 
línan Ylur peysur, kjóla og sam-
fellur úr merinó-ull en Fanney 
ætlar sér að bæta við línuna. 
Hún notar eingöngu fjóra liti og 
eru bleikur og blár ekki þar á 
meðal.

„Ég er svo sérvitur á barnaföt 
og vil hafa þau frekar natúral. 
Ég er lítið fyrir bleikt eða blátt 
með glimmer og pallíettum,“ 
segir Fanney kankvís. 

Hún hefur varla lagt frá sér 
prjónana síðasta árið og stefnir 
heils hugar að því að gera 
prjónaskapinn að atvinnu sinni. 
Fyrst ætlar hún sér þó að ljúka 
námi en hún stundar nám í 
félagsráðgjöf.

„Ég er með margar prjóna-
hugmyndir sem mig langar að 
framkvæma en hef ekki haft 
tíma til þess enn þá. Ég útskrif-
ast næsta vor en draumurinn 
er að gera prjónaskapinn að at-
vinnu. Núna er ég kannski átta 
tíma á dag að prjóna og er farin 
að hugsa þetta eins og vinnu-
dag. Þetta er það skemmtileg-
asta sem ég veit.“

Nánar má forvitnast um 
prjónaföt Fanneyjar undir Ylur 
á Facebook.  ■ heida@365.is

ENGAR PALLÍETTUR
TÍSKA   Fanney Svansdóttir prjónar barnaföt undir merkinu Ylur. Hún hafði 
einungis prjónað trefil þegar hún prjónaði fyrstu peysuna á dóttur sína. Nú býr 
hún til sínar eigin uppskriftir og leggur varla frá sér prjónana.

SÆTAR SAMFELLUR Fanney sá mynd 
af samfellum á Pinterest en fann enga 
uppskrift og bjó þá til sína eigin. 

FALLEG LÍNA Ylur samanstendur 
af peysum, kjólum og samfellum en 
Fanney ætlar sér að bæta við línuna. 

KJÓLL Fanney lærði að hekla í sumar og langar 
að bæta hekluðum vörum við línuna.

PRJÓNAKONA Fanney Svansdóttir prjónaði fyrstu peysuna þegar dóttirin fæddist í júlí í 
fyrra. Nú hefur hún sett saman línu eftir eigin uppskriftum undir heitinu Ylur.
 MYND/ÚR EINKASAFNI

EKKERT GLIMMER Fanney segist sérvitur á barnaföt og er lítið fyrir blátt og bleikt með glimmer og pallíettum.

ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTU

Salatið 
okkar er 
eitthvað 
ofan á 
brauð.

 Erum byrjuð með lagersölu af eldri vöru - frábær verð.
 Komdu og gerðu frábær kaup á vandaðri vöru.  
Vertu velkomin.

Skipholti 29b • S. 551 0770

15%
afsláttur af  

allri vöru
frá Max Mara, Max Mara Weekend,   
Penny Black, Max Mara Code,  
Marina Rinaldi og Persona

Æðisleg kóngablá lína komin í verslun.Æðisleg kóngablá lína komin í verslunÆÆððissleg kókóngablá llínna kominína kokomin í veve lrsrslunn

Ný sending af  
yfirhöfnum frá Basler!

Max Mara dagar 

Sjáðu myndirnar á facebook.com/Parisartizkan



HARDKORNA
Hin einu sönnu

H A R Ð K O R N A D E K K
Íslenskt hugvit með umhverfi og öryggi að leiðarljósi

DEKK

– stórauka veggrip í hálku
– má keyra á allt árið
– auka rásfestu
– valda hverfandi svifryki
– endast  allan líftíma dekksins 

„Ég er búinn að nota 
Harðkornadekkin í heilt ár  
á pickup bíl. Þetta eru ein 
þau bestu dekk sem ég hef 
notað. Bíllinn er rásfastari 
og um leið mýkri í akstri á 
Harðkornadekkjunum en á 
öðrum dekkjum sem ég hef 
notað. Ég mæli eindregið 
með Green Diamond 
Harðkornadekkjunum.“  

Sigurður Hafliðason 
forstöðumaður Þjónustu-
miðstöðvar Garðabæjar.

"Í stefnumiði Isavia er m.a. 
lögð áhersla á að lágmarka 
áhættu, stuðla að auknu 
öryggi og hafa umhverfismál 
í öndvegi.  Það er því í góðu 
samræmi við stefnumið 
Isavia að hafa bifreiðar okkar 
á Green Diamond Harðkorna-
dekkjum. Góð reynsla og 
hagstætt verð styður enn 
frekar þessa ákvörðun."

Vilhjálmur Karl Karlsson 

Innkaupadeild.

„Hjá Öryggismiðstöðinni erum 
við með allan okkar bílaflota á 
heilsársdekkjum. Undanfarin 
ár höfum við notað Harðkorna-
dekkin með iðnaðardemant-
inum og hafa þau reynst vel í 
hálku og snjó. Dekkin uppfylla 
okkar markmið um að vera 
umhverfisvæn og örugg. 
Getum því með góðri 
samvisku mælt með Green 
Diamond Harðkornadekkjum.

Reynir Valbergsson, frkvstj. 

„Fyrir tæpu ári settum við 
Green Diamond Harðkornadekk 
undir forgangsbifreiðina okkar. 
Það er samdóma álit þeirra 
sem keyrt hafa bifreiðina að 
þau standist allar okkar kröfur 
um öryggi og mýkt við þau störf 
sem við sinnum. Dekkin eru 
hljóðlát og ekki sjálfgefið að 
dekk með þessa eiginleika séu 
á viðráðanlegu verði.“  

Borgþór Vignisson, formaður 
Björgunarfélagsins Eyvindur, 
Flúðum.

markað sér skýra stefnu í 
umhverfismálum og viljum 
við forðast nagladekkja-
notkun og stuðla þannig að 
minnkun svifryksmengunar. 
Eftir góða reynslu af notkun 
Harðkornadekkja frá haustinu 
2012 munum við áfram velja 
Green Diamond Harðkorna-
dekk umfram önnur dekk.“ 

Gunnar Guðnason 
umsjónarmaður tækja   

Björgunarfélagið 
Eyvindur Flúðum

FRÁBÆR MEÐMÆLI...
www.hardkornadekk.is

611  7799

PANTIÐ Á:panta@hardkornadekk.is

Í Harðkornadekkjum eru
iðnaðardemantar sem...

[ [Ath. iðnaðardemanta er ekki að finna í 
neinum öðrum „korna“ dekkjum á Íslandi.

frá traustum og kröfuhörðum viðskiptavinum.

...öruggust 
í prófunum*
Rannsóknir fagaðila tala sínu máli...
Samkvæmt rannsókn Sweden Vej og Traficc Institut (VTI *) á vetrar-
dekkjum komu Harðkornadekkin mun betur út en önnur þekkt merki 
á markaðnum, m.a. þegar skoðuð var virkni dekkjanna við frost-
mark. Við þær aðstæður verða flest óhöpp í umferðinni. 

Harðkornadekk ættu því að vera fyrsti kosturinn fyrir þá   
sem vilja auka öryggi sitt og stuðla að betra umhverfi,  
þar sem  þau valda hverfandi svifryki, eru endurnýtt  
hráefni og þróuð fyrir íslenskar aðstæður

www.hardkornadekk.is/pages/profanir-dekk*

hardkornadekk.is     panta@hardkornadekk.is 



BÍLAR &
FARARTÆKI

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2013, 
ekinn 51 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.150.000. stg Rnr.106415.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

 PORSCHE 911 carrera 4 . Árgerð 
2001, ekinn 65 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 5.490.000. Rnr.133586. 
Glæsilegur bíll. Skipti möguleg.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

TILBOÐ1290Þ. E:27Þ.KM.
 CHEVROLET Spark. Árgerð 2011, 
ekinn aðeins 27þ.km 5 gírar. Einn 
eigandi, moli! Tilboðsverð 1.290þ. 
Rnr.125964.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

BÍLL DAGSINS !!!
 LAND ROVER LR3 HSE árg. 2005 
ek. 136 Þkm, 7 manna, krókur, nýjar 
20” felgur og dekk, topp eintak !! 
Tilboðsverð 2.990 Þús, Rnr 148018 
gsm 893-9500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

OPEL Astra enjoy turbo. Árgerð 2007, 
ekinn 83 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.161232.

MERCEDES-BENZ E 220 bluetec. 
Árgerð 2014, ekinn 3 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 8.990.000. 
Rnr.990994.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 54 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.990689. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

JEEP Grand cherokee laredo 4x4. 
Árgerð 2006, ekinn 189 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.250.000. 
Rnr.210496.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TOYOTA Auris terra. Árgerð 
2012, ekinn 54 Þ.KM, bensín, 
6 gírar. tilboðsverð. 2.190.000. 
Rnr.322801. bíllinn verður á nýjum 
heilsársdekkjum, bíllinn er á staðnum.

RENAULT Clio. Árgerð 2014, ekinn 
29 Þ.KM, bensín, 5 gírar. staðgr.verð 
1.990.000. Rnr.322807. eins og nýr, 
eyðir ca. 5l á hundraði. bíllinn er á 
staðnum.

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2013, 
ekinn 50 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.322922. bíllinn er á 
staðnum, algjör sparibaukur.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

FORD Transit 300 116hö. 04/2011, 
ekinn 58 Þ.KM, dísel, 9 manna, 
bakkmyndavél. Verð með niðurfellingu 
til leigubílstjóra 3.990.000. Rnr.411378.

MMC L200 D/C GLS 4wd. 08/2004, 
ekinn 190 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, 
nýleg Toyo harðskeljadekk. Lækkað 
verð 1.090.000. Skiptiverð 1.490.000. 
Rnr.410392.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
www.bilalind.is

Nissan Pathfinder 02/2007 Ekinn 96 
þkm. Dísil, sjálfskiptur, álfelgur, leður, 
dráttarkúla o.fl. Verð kr. 3.390.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

Skoda Octavia Station Dísel Árgerð 
2010. Ekinn 125þ.km. Beinsk. Nýleg 
heilsársdekk. Góður bíll á flottu 
tilboðsverði aðeins 2.370.000kr. Raðnr 
156353. Sjá á www.stora.is

Toyota Corolla Terra Dísel Árgerð 
2014. Ekinn 17þ.km. Beinsk. Frábær 
eyðslugrannur bíll. Er í fullri ábyrgð. 
Verð 3.290.000kr. Raðnr 156582. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

NÝ A-LINER SOFA BED
ÚTSALA, A-liner Classic Sofa Bed, 
Ísskápur, Truma, álfelgur, hár og flottur 
vagn, ATH aðeins 2 stk í boði, Verð 
2.690.000kr , Er á staðnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

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

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

VW Passat Comfort, árg. 6/2004, ek 
122þús.km, sjálfskiptur, lúga, álfelgur, 
sumar og nagladekk á felgum, Flottur 
bíll, Ásett verð 890þ.kr Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Svartur Mercedes Bens CLS 500, árg. 
06, í toppstandi, hlaðinn aukabúnaði 
til sölu. Ekinn aðeins 71 þús. km Verð 
tilboð. Guðlaugur gsm.:896-0747.

Honda CRV skr. 10/2006. Ekinn aðeins 
69þ.km. Bensín, sjálfskiptur. Vel með 
farinn. 1 eigandi. Verð 2.200.000 kr. 
Uppl. í síma 693 2504.

Útsala !! Opel Vectra ‚01 st. ssk ek. 
115 þ. Opel Astra ‚00 st. ssk. ek 190þ. 
Mmc outlander ‚04 ssk. ný sk. mikið 
yfirfarnir S. 8446609.

 250-499 þús.

EYÐIR LITLU - TILBOÐ 320 
ÞÚS!

OPEL ASTRA-G 1,2 ECOTEC árg ‚01 
ek.151 þús, 5 dyra, bsk, heilsársdekk, 
sk. 15 tímakeðja, eyðir mjög litlu, 
ásett verð 450 þús TILBOÐ 320 ÞÚS 
möguleiki á 100% vísaláni i 36 man 
s.841 8955

 500-999 þús.

TILBOÐ 690 ÞÚS - 
VÍSLÁN Í BOÐI

CITRON C4 2006 ek,152 þús, bsk, 
sk.15, góð vetrardekk, mjög góður bíll 
sem lýtur vel út, ásett verð 890 þús 
TILBOÐ 690 þús möguleik á 100% 
vísaláni í 36 man s.841 8955

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vinnuvélar

VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Varahlutir

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

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 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

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

 Húsaviðhald

 Rafvirkjun

 Önnur þjónusta

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

ÓDÝR HEIMILSTÆKI
Þvottavélar, þurrkarar, ísskápar og fl. 
Ábyrgð fylgir. Sala og viðgerðir. S. 587 
5976.

FRÁBÆRT VERÐ Á 
LOPAGARNI

Álafosslopi 429 kr. Léttlopi 259 kr. 
Plötulopi 399 kr. Gefjun.is

 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.

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

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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29.900

ICONIA

NÝ OG ÖFLUGRI KYNSLÓÐ

• 8” IPS HD fjölsnertiskjár 1024x768
• Intel Dual Core Z2560 1.6GHz Turbo, 4xHT
• PowerVR SGX 544 Dual Core skjákjarni
• 16GB FLASH og allt að 64GB Micro SD
• 300Mbps WiFi net, Bluetooth 3.0, GPS
• Li-Polymer rafhlaða allt að 7.5 tímar
• 1xUSB2 micro og Micro SD kortalesari
• Tvær HD vefmyndavélar 5MP og 2MP
• Android 4.2 og tilbúin fyrir 4.4 KitKat

250%
ÖFLUGRI

Í NÝJUSTU 3D LEIKJUM 

MEÐ INTEL CLOVER-

TRAIL+ ÖRGJÖRVA

A1-830

Ótrúlegt þráðlaust undratæki frá Brother 
sem skannar, ljósritar og prentar hágæða 
ljósmyndir í allt að A3 stærð, rammalaust.

• Hágæða þráðlaust A4 lita fjölnotatæki
• Prentar allt að 18 bls/mín, 16 bls/mín í lit
• 4 hagkvæm hylki, fáanleg allt að 1200 bls
• 6000x1200 dpi prentari og 2400 dpi skanni
• 150 bls A4 bakki og A3 bak-matari
• Duplex sjálfvirk tvíhliða prentun, 6bls/mín 
• 4.5cm lita snertiskjár fyrir allar aðgerðir
• Þráðlaust WIFI / Airprint / Cloud Print
• USB 2.0 tengi, PC, MAC og LINUX

J4110DW
WIFI A4/A3 FJÖLNOTATÆKI

29.900
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SSSSI GERIRALLT

HINN FULLKOMNI PRENTARI!

LEIKJASKJÁKORT

79.900
MEÐ 500GB DISK Í VÖGGU 99.900

SW5

7
ME

SWITCH 
FRÁBÆR FYRIR SKÓLAFÓLK

Skólavélin í ár er þessi öfluga og fjölhæfa 
spjaldtölva sem breytist í fartölvu þegar henni 
er smellt í lyklaborðsvöggu, sem fylgir með;)

• 10’’ IPS HD 10-punkta fjölsnertiskjár 1280x800
• Intel Quad Core Z3735F 1.83GHz Burst
• Intel HD 3D Graphics grafískur kjarni
• 2GB DDR3 1333MHz vinnsluminni
• 64GB FLASH SSD og allt að 64GB Micro SD
• 300Mbps WiFi Nplify og Bluetooth 4.0
• Crystal Eye Full HD 1080p vefmyndavél
• Örþunn lyklaborðsvagga með Snap Hinge
• Windows 8.1 og Office 365 árs áskrift

6.990
KRISTALTÆR HLJÓMUR

• Hágæða SonicGear Bluetooth heyrnartól
• 40mm Neodymium hágæða hátalarar
• Tengjast þráðlaust við síma o.fl. tæki
• Bluetooth V2.1 EDR, allt að 10 metrar
• Hnappar til að stýra tónlist og svara síma
• Hljóðnemi sem deyfir umhverfishljóð
• Allt að 8 tíma rafhlaða / 10 dagar í bið

4
LITIR

AIRPHONEIII
ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL

BLUETOOTH
HEYRNARTÓL

Á VERÐI FRÁ 

4.990

Stórglæsilegur VA-LED skjár með 178° True 
To Life sjónarhorn og nýrri True Black tækni 
sem er algjör bylting í myndgæðum og 
skerpu á ótrúlegu jólaverði í Tölvutek:)

• 27” VA-LED FULL HD 1080p 16:9
• 20 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni
• 4ms GTG viðbragðstími fyrir leikina
• 1920x1080 FULL HD upplausn
• HDMI HDCP, DVI og VGA D-SUB tengi
• 178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn
• Aukin myndgæði með True Black tækni
• Glæsileg Glossy Black hönnun

39.900
HITUM UPP FYRIR JÓLIN;)

27”VALED
FULL HD VA-LED SKJÁR

GW2760HM

Stórglæsile
To Life sjón
sem er alg
skerpu á ó

• 27” VA-
• 20 millj
• 4ms GT
• 1920x1
• HDMI H
• 178° Tru

A ki

FULL 

TRUE BLACK

VALED
TÆKNI MEÐ ALLT AÐ 

178° SJÓNARHORN

7

19.900

• 240GB Mushkin Chronos SSD diskur
• Háhraða SATA3 SSD stýrikerfisdiskur
• Ein besta uppfærslan sem völ er á
• Höggvarinn að 1500G álagi
• Read 560MB/sec, Write 525MB/sec
• SandForce SF2281 háhraða stýring
• TRIM fyrir meiri stýrikerfishraða
• 90000 IOPS einn hraðasti SSD í dag

240GB SSD
SATA3 SOLID STATE DISKUR
2240GB SSD2240GB SSD

120GB 12.900 | 480GB 39.900

HEYRNARTÓL MEÐ MIC

LEIK KOLEIKJASKJÁKOÁ

1.24GHzOVERCLOCKOC GURU II YFIRKLUKKUN MEÐ5.4GHz MINNI OG ENN ÖFLUGRI2X WINDFORCE KÆLINGU MEÐ KOPAR HITAPÍPUM

GTX750TI

24.900

2.0 HÁTALARAR

TATOO 101

1.990

222 02222 00 H00 H00 HHÁTHÁÁTÁHÁ ATTALATATALATATA AALAARARRRRARA

6X
MISMUNANDI

LITIR

GL2460

26.900
GL2

222

MESTSELDISKJÁRINNOKKAR

24” FULL HD SKJÁR

ALLT FYRIR JÓLAKORTIN FRÁBÆR PRENTARI

5.990
iP2850

FRÁBÆR PRENTA

5.95

WiFi FJÖLNOTATÆKI

J132W

Ö

NÆSTUM ÞVÍ:)

ÞESSI GERIR

NNÆSTUNÆSNÆSTNÆSTNÆSTNÆSTNÆSTNÆSTNÆSÆNÆSTUSTUSTUTUUUMMMMMMMMNÆSTUUM ÞVÍM ÞVÍM ÞVÍÞVÍÞVÍÞVÍM ÞVÍ )))):):)
NNNNNÆSTU )))))

SSI GERIRALLT 14.900

69.900
GTX980 AÐEINS 99.900

• Nýjasta kynslóð leikjaskjákorta!
• 4GB GDDR5 7.0GHz 256-bit minni
• SUPER OC 1329MHz Core Boost clock
• DirectX12 fyrir næstu kynslóð leikja
• 1644 CUDA cores og 104T.U. fyrir leiki
• NVIDIA G-SYNC Ultra HD leikjaspilun
• Gullhúðað 4K HDMI 2.0, 3xDP, 2xDVI
• Mjög hljóðlát WINDFORCE 3X tækni

NÝ
SENDING 

LENT!

16.900
ALLIR GÖMLU GÓÐU LEIKIRNIR

LEIKJATÖLVA
ANDROID SMART CONSOLE

JXD

ANAAAA DANAAAAAAANDD

Fyrsta Android leikjatölvan í heimi með öllum 
klassísku tökkunum ásamt 5” kristaltærum 
HD snertiskjá og ótrúlegu úrvali af leikjum.

• Leikjatölva og Android spjaldtölva
• 5’’ HD 5-punkta fjölsnertiskjár 800x480
• Dual Core 1.3GHz ARM A9 Cortex örgjörvi 
• Multi Core Mali 400MP HD 3D skjákjarni
• 8GB FLASH og allt að 32GB Micro SD
• 300Mbps WiFi n þráðlaust net
• HDMI 1.4 mini, 1xUSB2 mini og Micro SD
• Android 4.1 stýrikerfi og fjöldi forrita
• Allir gömlu leikirnir spilast í þessu litla tæki;)

29.900
BLUETOOTH ÞRÁÐLAUST

KÜRBISBT
HÁGÆÐA 2.0 HLJÓÐKERFI

Ótrúlega flott “Pure Sound” 2.0 hljóðkerfi frá 
Thonet & Vander með öflugri 5.25” Aramid 
Fiber bassakeilu í glæsilegu hágæða viðarboxi.

• Hágæða Thonet & Vander hljóðkerfi
• 2.0 50W RMS, 50Hz - 20kHz tíðnissvið
• Öflug 5.25” segulvarin bassakeila
• Hárnákvæmur 1” tweeter úr silki
• Jafn og góður hljómur yfir allt tíðnissviðið
• Frábært fyrir tónlist, leiki & kvikmyndir
• Falleg hönnun og ótrúleg hljómgæði
• Bluetooth móttakari og 2xRCA inngangar 
• Tengist þráðlaust við síma og fleiri tæki

2
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34.900
27” EW2740L AÐEINS 59.900

EW2440L

• 24’’ VA-LED FULL HD 1080p 16:9
• 20 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni
• 4ms GTG viðbragðstími fyrir leikina
• 1920x1080 FULL HD Cinema upplausn
• HDMI HDCP, HDMI MHL og VGA tengi
• 178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn
• Örþunnur ULTRA THIN skjárammi

24”VALED
ULTRA THIN VA-LED

ALLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEDDD

ULTRA
THINTHTTHII

ÖRÞUNNUR

5mm RAMMI

TRUE BLACK

VALED
TÆKNI MEÐ ALLT AÐ 

178° SJÓNARHORN

59.900
27” XL2720Z 89.900

• Sérhannaður 144Hz 3D LED leikjaskjár
• 24” LED FULL HD 1080p 16:9 skjár
• 12 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni
• 1ms viðbragðstími og FPS mode f/leiki
• HDMI, DVI-DL og VGA tengi
• UltraFlex upphækkanlegur fótur
• 100% Pixla ábyrgð í Tölvutek

XL2411Z

HITUM UPPP FY FYFYYFYYYYFYFYFYYFY FYFYFYFYYFFYFYFYYYYYYFFYYYYRIRRIRRRRRRRIRIRRRRRRRRIRRRIRRRRRIRRRRRIRIRRIRRRRRRRRRRIRRRIRRIIIRRIRIIIIIRRRIRRIRI  JÓLIN;)

XL24XL241XL24

24”3DLED
144Hz LEIKJASKJÁR

EEEDDDD

144Hz
24” 144Hz 3D SKJÁR  

ALGJÖRLEGA NÝ 

UPPLIFUN!

29.900
S6000-LS

1280x800

IPS
ÓTRÚLEGA NÁKVÆMUR

178° SJÓNARHORN

LENOVO IDEATAB10” spjaldtölva hlaðin nýjustu tækninni með ofur skörpum HD IPS skjá og rafhlöðuendingu í allt að 8 tíma!

10” SPJALDTÖLVA

2 STK 200Mbpspp

5.990
2 S
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AFSLÁTTUR

25%
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SPJALDTÖLVA
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XENON 2

7.990
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20%

9.990

• Öflug lokuð heyrnartól frá TteSPORTS
• 40mm Neodymium hágæða hátalarar
• Öflugur hljómur og kraftmikill bassi
• Hágæða noise cancelling MIC
• Hljóðstillir og Mute takki fyrir MIC á snúru
• Gullhúðuð hágæða hljóðtengi
• Samanbrjótanleg og meðfærileg

FÁST Í 5 LITUM

VVV

SHOCK
LEIKJAHEYRNARTÓL
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BLUETOOTH ÞRÁÐLAUST

GTX970
ÖFLUGASTA GTX970 KORTIÐ!

7GHz4GB GDDR5SUPER OC YFIRKLUKKUN MEÐ7.0GHz MINNI OG ENN ÖFLUGRI3X WINDFORCE KÆLINGU MEÐ KOPAR HITAPÍPUM
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99.900

• AMD A6-6310 Quad Core 2.4GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768
• 2GB AMD R4 128GCN DX11 skjákjarni
• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 8 tímar
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

E5-521

678L

EEEEEEE

NÝ
VAR AÐ 
LENDA

    FÆST Í 2 LITUM
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99.900
ÓTRÚLEG VIFTULAUS HÖNNUN

• Intel Quad Core N3540 2.66GHz Burst
• 8GB DDR3 1333MHz vinnsluminni
• 500GB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 11.6’’ HD LED 1366x768 fjölsnertiskjár
• 512MB Intel HD Graphics skjákjarni
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

P2E7

V3-112P

PPP

V3 112PV33 112P

99.900
ÓTRÚLEGT VERÐ!

• Intel Dual Core 3556U 1.7GHz 2MB
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 13.3’’ FULL HD LED 1920x1080
• 512MB Intel HD Graphics skjákjarni
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 6.5 tímar
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

V3-331

P8F4 

ÓTRÚLEG VIFTULAUS S HÖNH NU

V3 331V33VV
6
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OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OFFICE 365 PERSONAL

9.990

ÖRYGGISVÖRN

2.990
ÁRS ÁSKRIFT ÁRS ÁSKRIFT

179.900

571G-580K

NITRO
DRAUMAFARTÖLVA FRÁ ACER

Örþunn og glæsileg fartölva úr úrvalsdeild Acer
með Soft-touch metal finish, Full HD IPS skjá,
öflugu leikjaskjákorti og Dolby 4.0 hljóðkerfi.

• Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD diskur með 8GB flýtiminni
• 15.6’’ FULL HD 1920x1080 IPS skjár
• 4GB GeForce GTX850M leikjaskjákort
• 4.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerfi
• 300Mbps WiFi 2X MIMO, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

BAKLÝSTLYKLABORÐ Í FULLRI STÆRÐ

ÓTRÚLEG DRAUMAFARTÖLVA:)

FULL HDLED1920x1080 ULTRA SLIM SKJÁR

ÝÝÝÝ

209.900
TRÖLLVAXIN LEIKJAVÉL

• Intel Core i7-4700HQ 3.4GHz Turbo 8xHT
• 16GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD diskur með 8GB flýtiminni
• 15.6’’ Full HD LED AntiGlare 1920x1080
• 4GB GeForce GTX860M leikjaskjákort
• 2.1 JBL Dolby Digital Plus hljóðkerfi
• AccuType lyklaborð með baklýsingu
• 900Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

59412964

Y50

5594

DVD
SKRIFARI
USB SLIM ÚR 
BURSTUÐU ÁLI 

FYLGIR

99.900

• Intel Core i3-4030U 1.9GHz 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 14’’ HD LED 1366x768 fjölsnertiskjár
• 1GB Intel HD 4400 DX11 skjákjarni
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

471P

MEÐ i3 OG FJÖLSNERTISKJÁ!

TRUE HD

TOUCH
HÁGÆÐA 10-PUNKTA 

FJÖLSNERTISKJÁR

E5-TOUCH
7

129.900
GLÆSILEG MEÐ SNERTISKJÁ

472PG

V3-Touch kemur úr lúxus snertilínu Acer með
rammalausum fjölsnertiskjá, nýrri rafhlöðutækni,
burstað álbak og Dolby Digital Plus hljóðkerfi.

• Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 14’’ HD LED 1366x768 fjölsnertiskjár
• 2GB GeForce 840M leikjaskjákort
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

7
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V3-TOUCH
LÚXUS SNERTILÍNA ACER
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FRAMELESS

TOUCH
HÁGÆÐA 10-PUNKTA 

FJÖLSNERTISKJÁR

FRAMELESS

TOUCH
HÁGÆÐA 10-PUNKTA 

FJÖLSNERTISKJÁR

149.900

59402189

Algert tækniundur frá Lenovo og einhver 
glæsilegasta fartölvan í dag með FULL HD 
IPS fjölsnertiskjá sem hægt er að snúa 360°.

• Intel Core i5-4200U 2.6GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD diskur með 8GB flýtiminni
• 13.3’’ FULL HD IPS LED fjölsnertiskjár
• 1GB Intel HD 4400 DX11 skjákjarni
• AccuType lyklaborð með baklýsingu
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 8 tímar
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGA2
ÓTRÚLEG LENOVO FARTÖLVA

•
•
•
•
•
•

360°
SNÚNINGUR

FARTÖLVA , 
STANDUR OG 
SPJALDTÖLVA

MEÐ i3 OG FJÖ

BAKLÝSTAccuType LYKLABORÐ

FÆST Í 2 LITUM

199.900

• Intel Core i7-4500U 3.0GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur
• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800
• 1GB Intel HD 4400 DX11 skjákjarni
• AccuType lyklaborð með baklýsingu
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 9 tímar
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGA2 PRO

59424061

OGAYOOGA22A22 PROPPPPPPPPPPPRO

594594594

360°
SNÚNINGUR

FARTÖLVA , 
STANDUR OG 
SPJALDTÖLVA

YYYYYYYYYYYYYYYY

FÆST Í 2 LITUM

229.900
MEÐ 256GB SSD DISK 259.900

• Intel Core i5 Haswell 3.1GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 128GB SSD ofur hraður diskur
• 13.3’’ WXGA IPS LED Retina 2560x1600 skjár
• Baklýst íslenskt lyklaborð
• Li-Polymer rafhlaða allt að 9 tímar
• WiFi AC, Bluetooth 4.0, Thunderbolt
• Apple FaceTime 720p vefmyndavél
• Apple OS X Mavericks stýrikerfi

MacBookPro

RETINA

119.900

• AMD A8-5557M Quad Core 3.1GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768
• 4GB ATI HD8550G öflugur skjákjarni
• 300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• 4.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerfi
• 720p HD CrystalEye vefmyndavél
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

85558G1

    FÆST Í 2 LITUM

555555555885885885NÝ
KYNSLÓÐ
ÖRÞUNN AÐEINS 

18mm OG 
FISLÉTT

V5-552

FARTÖLVUTÖSKURSKURUTÖSUTÖÖÖÖÖÖSFARTÖLVUFARTÖLVUTÖLVUFFART

5
LITIR

CAMPUS

3.990 19.900
TU3-DS2

FARTÖLVU DOKKA

USB3DOKKAMeð HDMI og DVI tengjum ásamt 2xUSB3, 4xUSB2, 2xHljóðtengi og Gigabit LAN tengi

HÁGÆÐA TÖSKUR

4.990
VERÐ FRÁ:

ÖRYGGISVOFFICE

WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER-POINT, ONENOTE OGENDALAUST PLÁSS ÁONENOTE SKÝI

9
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OFFICE365

LÆSILEGLL

QHD+IPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

149.900
NÝ SENDING ENN ÖFLUGRI

• Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8B DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 15.6’’ HD LED CineCrystal 1366x768
• 4GB GeForce GTX850M leikjaskjákort
•   300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• 4.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerfi
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

NÝ
KYNSLÓÐ
ÖRÞUNN AÐEINS 

18mm OG 
FISLÉTT

BAKLÝSTLYKLABORÐ Í FULLRI STÆRÐ

V5-573G

54218TI

FULL HDIPS1920x1080 SKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

15.6” PACKARD BELL

59.900
12506G50

59.90059.90059.90
12506G50

PACKARD BELL

TE69
15.6” fartölva með AMD 

Dual Core örgjörva, 6GB 

minni, 500GB disk og 

Windows 8.1 

MEÐ FJÖLSNERTISKJÁÖ

69.900
15-D050ND

969.9
HP

PAVILION
Glæsileg fartölva með 

15.6” fjölsnertiskjá, 

AMD Dual Core örgjörva,

4GB minni, 500GB disk 

og Windows 8.1 

AVPAPAPAPPAPPPPPAVPAPAVAV

89.900
B-11910

ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 69.900

5
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 24.900

FÆST Í 2 LITUM

0 89 989 989.9
B-119

TOSHIBA Á BETRA VERÐI

89
TOSHIBA

C50D
15.6” fartölva með AMD 

A4 Quad Core örgjörva, 

8GB minni, 750GB disk 

og Windows 8.1 

15.6” ACER EXTENSA

49.900
EX2509ACER

EXTENSA
15.6” fartölva með Intel 

Dual Core örgjörva, 4GB 

minni, 500GB disk og 

Windows 8.1 

7

17.3” QUAD CORE

99.900
E5-721-2474ACER

ASPIRE
17.3” fartölva með 

AMD Beema Quad Core 

örgjörva, 8GB minni, 1TB 

disk og Windows 8.1 

NÝ
ER AÐ 
LENDA

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 99.900
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 Nudd

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

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

Björt 90fm kjallaraíbúð með sérgarði 
til leigu í Garðabæ. Laus frá 01. nóv. 
Uppl. í s. 696 1811

 Geymsluhúsnæði

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

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.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

GULLNESTI GRAFARVOGI
Óskum eftir röskum og 

þjónustuliprum starfsmanni á 
dagvakt

Upplýsingar á staðnum eða í 
síma 898-9705

Gullnesti Grafarvogi, Gylfaflöt 1

REYKJANESBÆR / 
HAFNARFJÖRÐUR

Vantar vana menn í mótauppslátt, 
einnig vantar grana og gröfumann. 
Uppl. í s. 840 6100 Páll.

STRÆTÓ BS. ÓSKAR 
EFTIR AÐ RÁÐA 

AÐSTOÐARMANNESKJU Í 
MÖTUNEYTI FÉLAGSINS AÐ 

HESTHÁLSI, REYKJAVÍK.
Starfið felst í að aðstoða matráð 

við matseld, framsetningu 
matar, uppvask og frágang. Um 

hlutastarf er að ræða og er 
vinnutími er frá kl. 9:00-14:00 

alla virka daga. 

Starfið er tímabundið til 1. maí 
2015 

Nánari upplýsingar veitir Sigríður 
Harðardóttir í síma 540-2700 

eða í tölvupósti sigridur@straeto.
is Áhugasamir sæki um starfið á 

www.straeto.is

SJÓMENN
Útgerðaryrirtæki óskar eftir að 
ráða vana sjómenn, stýrimenn, 

VMK menn, vélstjóra og 
vinnslustjóra. Útgerðin rekur 
frystitogara og uppsjávarskip.

Umsóknir sendist á 
tjonusta@365.is

merkt „sjómenn”

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í full starf 
sem og kvöld og helgarvinnu. Einungis 
duglegt, áreiðanlegt og samviskusamt 
fólk kemur til greina. Aðeins 18 ára 
og eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

LOFTORKA REYKJAVÍK EHF
Óskar eftir mönnum sem eru 

vanir að leggja steinlagnir.
Loftorka Reykjavík ehf, 

upplýsingar í síma 565 0875 eða 
892 0525

Vantar íslenskumælandi starfsmann í 
100% vinnu í fatahreinsun í Reykjavík. 
Vinnutími frá kl 10-18, alla virka daga. 
Góð þjónustulund og framkoma er 
skilyrði. Umsóknir á vinnaibodi@
gmail.com - Þarf að geta byrjað strax

FJARÐARBAKARÍ - KORNIÐ
óskar eftir starfsfólki í 60% starf á 
virkum dögum. Framtíðarstarf í boði. 
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

   
www. sturlaugur.is - Sími 412 3000 - Selhellu 13  Hafnarfirði               

Útvegum túrbínur frá IHI, 
Garrett, KKK, Schwitzer, 
Holset og Mitsubishi í 
flestar gerðir farartækja.  
Hagstætt verð.    

TÚRBÍNUR 

S: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Skotbómulyftarar
- Sala
- Varahlutir
- Þjónusta

Vertu vinur okkar á Facebook

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

FIMMTUDAGUR  30. október 2014 31



Til sýnis og sölu 11 nýjar íbúðir í tveimur húsum á einstaklega góðum stað ofan við Norðurbakka hafnarinnar í Hafnarfirði. 
Íbúðirnar eru til afhendingar strax annað hvort fullfrágengnar með glæsilegum innréttingum og öllum gólfefnum eða fullbúnar án gólfefna. 

• Glæsilegar þaksvalir með stærstu íbúðunum
• Ísskápur og uppþvottavél fylgir
• Engin íbúð í húsunum er eins
• Stærðir frá 92 fm og allt að 165,7 fm
• 2ja - 4ra herbergja íbúðir
• Álklætt fullfrágengið hús að utan
• Hönnuðir: Att Arkitektar / Tryggvi Tryggvason 

og Einrúm / Steffan Iwersen og Kristín Brynja Gunnarsdóttir

Eignin verður sýnd í dag fimmtudag 30. október milli kl. 17:00 og 18:00.
Verð frá 31.5 m. 8322 

Vesturgata 18-20, 220 Hafnarfjörður   
Eignin verður sýnd í dag fimmtudag 30. október milli kl. 17:00 og 18:00

OPIÐ
HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Lager- og skrifstofuhúsnæð á jarðhæð 
samtals 462 fm

Innkeyrsluhurð og mikil lofthæð, aðkoma að 
skrifstofum í gegnum aðalinngang hússins

Hentugt húsnæði fyrir þá sem vilja sameina 
lager og skrifstofu miðsvæðis í Reykjavík

Eignin er laus strax

Til leigu við

Suðurlandsbraut 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

306,2 fm þjónustu- eða verslunarhúsnæði 
á besta stað með gott auglýsingagildi

Um er að ræða jarðhæð bakatil í þessu 
þekkta húsi á horni Kringlumýrarbrautar 
og Suðurlandsbrautar

Hentar vel fyrir þá sem vilja vera 
miðsvæðis á áberandi stað !

Eignin er laus strax

Til leigu við

Lágmúla

Sprengisandsleið (26)
milli Suður- og Norðurlands

Drög að tillögu að matsáætlun 
Vegagerðin auglýsir hér með drög að tillögu að mats-
áætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Sprengisands-
leið (26) milli Suður- og Norðurlands, í Rangárþingi ytra, 
Ásahreppi og Þingeyjarsveit. Framkvæmdin felur í sér 
nýjan 187-197 km langan veg frá Sultartangalóni að Mýri 
í Bárðardal. Áætlanir eru um að meta umhverfisáhrif 
tveggja leiða. 

Markmið framkvæmdarinnar er að bæta samgöngur um 
miðhálendi Íslands milli Suður- og Norðurlands. Einnig að 
bæta aðgengi almennings að miðhálendinu til útivistar og 
til að styrkja ferðaþjónustu.

Drög að tillögu að matsáætlun eru kynnt á vef Vega-
gerðarinnar http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir/um-
hverfismat/matsaetlun/, samkvæmt reglugerð 1123/2005 
um mat á umhverfisáhrifum. 

Almenningur getur gert athugasemdir við áætlun  
Vegagerðarinnar og er athugasemdafrestur til 
20. nóvember 2014. Athugasemdir má  senda með 
tölvupósti til  helga.adalgeirsdottir@vegagerdin.is  
og soley.jonasdottir@vegagerdin.is, eða senda til  
Vegagerðarinnar, Miðhúsavegi 1, 600 Akureyri.

Opið hús
Vegagerðin og Landsnet hafa haft samstarf um leiðarval 
vegna Sprengisandsleiðar og Sprengisandslínu, en mat 
á umhverfisáhrifum fyrir Sprengisandslínu er einnig að 
hefjast. Vegagerðin og Landsnet hafa ákveðið að standa 
sameiginlega að kynningarfundi um matsáætlanir þess-
ara verkefna. Opin hús verða haldin á eftirtöldum stöðum: 
 - Þriðjudaginn 4. nóvember í Ljósvetningabúð í   
  Þingeyjarsveit kl.  18:00-22:00
 - Miðvikudaginn 5. nóvember hjá Steinsholti sf.,  
  Suðurlandsvegi 1-3, Hellu  kl. 16:00-20:00 
Þar verða drög að tillögu að matsáætlun kynnt með út-
prentuðum gögnum og með upplýsingum á skjávörpum 
og tölvuskjám.  Fulltrúar frá Landsneti, Vegagerðinni og 
ráðgjöfum verða á staðnum til að ræða við gesti og svara 
fyrirspurnum.

Allir eru velkomnir

Sprengisandslína, 220 kV 
Háspennulína á milli Suður- og Norðurlands

Mat á umhverfisáhrifum - kynning á drögum  
að matsáætlun og athugasemdarfrestur
Landsnet vinnur að undirbúningi mats á umhverfisáhrifum 
Sprengisandslínu, 220 kV línu frá tengivirki við Langöldu á 
Landmannaafrétti að fyrirhuguðu tengivirki við Eyjardalsá  
vestan Bárðardals. Heildarlengd línunnar er um 195 km. 
Tilgangur framkvæmdarinnar er að bæta raforkukerfi 
landsins, auka flutningsgetu þess, öryggi raforkuafhend-
ingar og gæði raforku. Samhliða vinnur Vegagerðin að 
undirbúningi mats nýrrar Sprengisandsleiðar.

Framkvæmdin er matsskyld samkvæmt 22. tl. í 1. viðauka 
laga nr. 106/2000 m.s.br. um mat á umhverfisáhrifum.  
Vinna við matið er hafin. Drög að tillögu að matsáætlun 
eru nú birt til kynningar á heimasíðu Landsnets,  
www.landsnet.is. 

Allir geta gert athugasemdir við drög að matsáætlun og er 
athugasemdafrestur til 20. nóvember 2014. 
Senda skal athugasemdir til Gísla Gíslasonar hjá Steins- 
holti sf., Suðurlandsvegi 1-3, 850 Hellu, eða á netfangið  
gisli@steinsholtsf.is. Merkja skal athugasemdir:  
Sprengisandslína, mat á umhverfisáhrifum.

Opið hús
Vegagerðin og Landsnet hafa haft samstarf um leiðarval 
vegna Sprengisandsleiðar og Sprengisandslínu en mat 
á umhverfisáhrifum fyrir Sprengisandsleið, vegur F26, er 
einnig að hefjast. Vegagerðin og Landsnet hafa ákveðið  
að standa sameiginlega að kynningarfundum um mats- 
áætlanir þessara verkefna. Opið hús verður

- þriðjudaginn 4. nóvember í Ljósvetningabúð  
í Þingeyjarsveit kl.  18:00-22:00

- miðvikudaginn 5. nóvember hjá Steinsholti sf.,  
Suðurlandsvegi 1-3, Hellu  kl. 16:00-20:00 

Þar verða drög að tillögu að matsáætlun kynnt og  
fulltrúar frá Landsneti, Vegagerðinni og ráðgjöfum verða  
á staðnum til að svara fyrirspurnum og ræða við gesti.

Allir velkomnir!

Rekstrarstjóri hjá
Jóa Fel - Hringbraut

Óskum eftir að ráða rekstrarstjóra til 
framtíðarstarfa í bakarí Jóa Fel 

við Hringbraut (JL húsið)
Viðkomandi þarf að sjá um vaktaskipun, starfsmannaráðningar, 

innkaup og allan daglegan rekstur á bakaríinu.

Reynsla af störfum í bakaríi eða á veitingastað er nauðsynleg.
Æskilegt að viðkomandi sé ekki yngri en 25 ára. 

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Vinsamlegast skilið inn umsóknum á joifel@joifel.is

Holtagarðar - Smáralind - Kringlan - Garðabær - Hringbraut

www.gardabaer.is

Stuðningsaðili óskast til að aðstoða 9 ára 
stúlku frá því að skóla lýkur kl. 14.00 til 
kl. 17.15 alla virka daga.

Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og 
reynsla af vinnu með börnum nauðsynleg.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar 
www.gardabaer.is.

GARÐABÆR AUGLÝSIR 
EFTIR STUÐNINGSAÐILA

tilkynningar

tilkynningar fasteignir

fasteigniratvinna
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Sigurbjörn Björnsson (2.320), Tafl-
félagi Vestmannaeyja, hafði hvítt 
gegn Tómasi Björnssyni (2.161), 
Skákdeild Fjölnis, á Íslandsmóti 
skákfélaga.
Hvítur á leik:

34. Bh6! Kh7 (34. … Kxh6 35. Dh8#) 
35. Dxe1 h4 36. Bg5 hxg3 37. fxg3 
og hvítur innbyrti vinninginn nokkru 
síðar.
www.skak.is Úrslit Vetrarmóts 
öðlinga

GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

„Ást samanstendur af einni sál innan tveggja líkama.“
Aristóteles.

Pondus! 
Langt síðan 
við höfum 

sést.

Stulli ... 
ekki 
nógu 
langt.

Hahahaha. 
Hef varla 
séð þig 

síðan við 
vorum í leik-
fimi saman.

Guði sé lof fyrir 
það. Ég hef ekki 

saknað þín í 
eina sekúndu.

Haha, 
heyra 
í þér!

Í alvörunni. Persónu-
leiki þinn er rotinn og 

félagsleg hæfni engin. 
Auk þess ertu ótrúlega 

eiging jarn. Það eina 
sem þú deilir með 

  öðrum er frussið úr 
    þér þegar þú talar.

Hey. Ég er að 
flytja á laugardag. 
Ertu til í að hjálpa 

mér? Taktu 
endilega með 

þér nokkra kassa 
          af bjór.

Here we go 
again ...

Stulli ...

Það er hugsanlegt að 
dómarinn taki af mér 

ökuskírteinið! Já, er 
það?

Við hverju
bjóstu?

Veit það ekki. 
Fyrirlestri, 
aðvörun, 

smá sekt ...

... Ég bjóst ekki við því 
að refsing væri svona ... 

refsandi. 

Fyrirgefðu. 
Ég hélt að þú 
værir tilbúin.

LÁRÉTT
2. loga, 6. belti, 8. meðal, 9. sníkjudýr, 
11. tveir eins, 12. afspurn, 14. fet, 
16. karlkyn, 17. bar, 18. í viðbót, 
20. klaki, 21. fyrstur.

LÓÐRÉTT
1. blöðru, 3. þófi, 4. ölvun, 5. kraftur, 
7. lævís, 10. stykki, 13. ról, 15. aflast, 
16. kóf, 19. mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lifa, 6. ól, 8. lyf, 9. lús, 
11. ll, 12. umtal, 14. skref, 16. kk, 
17. krá, 18. auk, 20. ís, 21. frum. 
LÓÐRÉTT: 1. bólu, 3. il, 4. fyllerí, 
5. afl, 7. lúmskur, 10. stk, 13. ark, 
15. fást, 16. kaf, 19. ku.

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.

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

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

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

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

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

7 1 4 8 2 5 6 3 9
6 3 8 4 9 1 7 2 5
9 2 5 3 7 6 4 8 1
4 5 1 6 3 8 9 7 2
8 6 2 9 4 7 1 5 3
3 7 9 5 1 2 8 4 6
1 4 3 2 8 9 5 6 7
2 9 6 7 5 4 3 1 8
5 8 7 1 6 3 2 9 4
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„Ég ætla að segja frá hvernig klausturlifnaður fluttist til Íslands og 
hvernig hann varð hluti af íslenskri menningu og sögu. Hugmynd 
margra er sú að klaustrin hafi verið fámenn á Íslandi og hafi einkum 
sinnt bókagerð en þegar rýnt er í skjöl kemur í ljós að þau gegndu mun 
fjölbreyttara hlutverki því þau voru miðstöð samfélagsþjónustu hér 
eins og annars staðar í Evrópu. Bókagerðin var einkum tekjulind hjá 
þeim,“ segir Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur. Í fyrirlestri á 
vegum Miðaldastofu Háskóla Íslands í dag fjallar hún um fyrstu niður-
stöður rannsóknar sem hún hóf fyrir hálfu öðru ári á öllu sem viðkem-

ur klausturlifnaði á Íslandi á miðöldum. Þar 
hefur hún leitað í skjölum, örnefnum, munn-
mælum og efnislegum leifum klaustranna á 
víðavangi. 

Hún segir áhuga sinn á þessu efni hafa vakn-
að með rannsókninni á Skriðuklaustri sem hún 
stóð fyrir í áratug.

Klaustrin voru í alfaraleið. Fátækir gátu 
fengið þar skjól og mat, margir fluttu í þau 
í ellinni og létu jarðir sínar renna til þeirra, 

að sögn Steinunnar. „Þótt reglufólkið, nunnur og munkar, væri ekki 
margt voru miklu fleiri. Þegar klaustrinu í Viðey var lokað 1538 voru 
30 fátæklingar þar í fæði. Umsvifin í klaustrunum voru mikil, þeim 
fylgdu jarðeignir og yfir 100 nautgripir voru á flestum klausturjörð-
um.“ 

En voru nunnurnar og munkarnir Íslendingar? „Já, nema einn og 
einn einstaklingur sem kom erlendis frá. Einu sinni voru átta nýjar 
nunnur vígðar á Reynistað í Skagafirði og bættust við þær sem voru 
fyrir.“ Steinunn flytur fyrirlestur sinn klukkan 16.30 í stofu 101 í Odda 
í Háskóla Íslands. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir meðan hús-
rúm leyfir. gun@frettabladid.is

Hlutverk íslensku 
klaustranna fj ölbreytt
Dr. Steinunn Kristjánsdóttir, prófessor í HÍ, segir frá 
leitinni að klaustrunum fj órtán sem rekin voru á 
Íslandi á miðöldum í stofu 101 í Odda síðdegis í dag. 

FORN LEIFA-
FRÆÐ INGURINN 
Hér er Steinunn 
með snældusnúð 
frá Þingeyrum í 
Húnavatnssýslu 
sem var með 
fyrstu klaustrum 
á Íslandi.

„Við ætlum að spóla okkur gegnum 
21. öldina, þessi 14 ár sem liðin eru,“ 
segir Hjörleifur Hjartarson, annar 
grallarinn í hljómsveitinni Hundur 
í óskilum. Hinn er Eiríkur Steph-
ensen. Nú tefla þeir fram Öldinni 
okkar annað kvöld, 31. október, í 
Samkomuhúsinu á Akureyri undir 
stjórn Ágústu Skúladóttur og í sam-
starfi við Leikfélag Akureyrar. 

„Við vorum í fyrra með sýningu 
sem heitir Saga þjóðar sem ætl-
aði aldrei að klárast því hún var 
svo skemmtileg. Þar var sagan frá 
landnámi til síðustu aldamóta undir 

og var svona atrenna að 21. öldinni.  
Efnistökin nú eru að mörgu leyti 
svipuð. Við höfum ákveðna sagn-
fræðiaðferð og segjum bara frá því 
sem er skemmtilegt,“ fullyrðir Hjör-
leifur og segir fjármálahrunið koma 
við sögu en ekki vera aðalatriði. 

„Við förum reyndar aðeins aftur 
fyrir aldamótin því Hundur í óskil-
um er 20 ára og honum er ekkert 
íslenskt óviðkomandi. Hann gefur 
sig að mannlífinu til sjávar og 
sveita, ræður í gjörðir stjórnmála-
manna og spyr allra spurninganna 
sem brenna á leikhúsgestum. Við 

vorum alls staðar, hittum alla og 
tókum þátt í öllu, ekki ósvipað og 
Forrest Gump,“ segir Hjörleifur. 
Hann segir hafa hvarflað að þeim 
félögum að setja upp stórt sjó með 
leikurum og dönsurum í tilefni tví-
tugsafmælis Hundsins. 

„En við sníðum okkur stakk eftir 
vexti og trönum því engum öðrum 
fram en sjálfum okkur,“ segir hann 
og tekur fram að nýja verkið sé 
meira leikhúsverk en Saga þjóðar 
enda fái þeir félagar að leika laus-
um hala í Samkomuhúsinu.

 gun@frettabladid.is

Hundinum er ekkert 
íslenskt óviðkomandi
Þeir Eiríkur Stephensen og Hjörleifur Hjartarson í Hundi í óskilum frumsýna 
glænýtt verk, Öldina okkar, í Samkomuhúsinu á Akureyri annað kvöld. 

HUNDUR Í ÓSKILUM  „Við höfum ákveðna sagnfræðiaðferð og segjum bara frá því sem er skemmtilegt,“ segir Hjörleifur sem er 
vinstra megin á myndinni. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

„Það er alltaf jafn yndislegt að 
flytja þessi frábæru lög með 
honum Kristni. Við höfum sung-
ið þau áður og stemningin jafnan 
verið einstök,“ segir Diddú um tón-
leikana í Salnum annað kvöld. 

Þar flytja þau Kristinn Sig-
mundsson sígild íslensk djass- og 
dægurlög eftir þá Jón Múla, Sigfús 
Halldórsson og Oddgeir Kristjáns-
son á líflegan máta og með þeim 
á sviðinu verða undirleikararn-
ir Björn Thoroddsen og Gunnar 
Hrafnsson. 

Lög eins og Litla flugan eftir 
Sigfús, Vegir liggja til allra átta 
og Fröken Reykjavík eftir Jón 
Múla munu hljóma í Salnum og Ég 
veit þú kemur, eftir Oddgeir. Tit-
ill síðastnefnda lagsins er einmitt 
yfirskrift tónleikanna sem hefjast 
klukkan 20 á föstudagskvöld og 
aðgangseyrir er 4.500 krónur.  - gun

Sleppa óperusöngnum eitt kvöld
Diddú og Kristinn Sigmunds ætla að syngja sígild djass- og dægurlög við 
undirleik Björns Thoroddsen og Gunnars Hrafnssonar í Salnum annað kvöld. 

Í GÓÐU STUÐI  
Gunnar, Björn, 
Kristinn og 
Diddú ætla að 
skemmta fólki 
annað kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bjarni Sigurbjörnsson listmálari opnar 
sýninguna Andstæður í neðri sal Anark-
íu, listasalar í Hamraborg í Kópavogi 
milli 15 og 18 á laugardaginn og sýning 
Kristins Más Pálmasonar, Gagnaugað, 
verður opnuð í efri sal á sama tíma. 

Bjarni sýnir tvö stór málverk og 
fundna hluti. Eins og titillinn ber með sér 
tekst listamaðurinn þar á við hugtakið 
andstæður og ólík birtingarform þess. 

Kristinn Már er með málverk, unnin 

með akríl, akrílpennum og málningar-
sprautu á striga og pappír. 

„Í vinnuferlinu glími ég við verkin líkt 
og stærðfræðiþraut í tívolí,“ segir hann 
og kveðst jafnframt byggja á dulhyggju 
og táknfræði.

Bæði Bjarni og Kristinn Már eiga að 
baki fjölda einkasýninga auk þátttöku 
í samsýningum og samvinnuverkefn-
um hér heima og erlendis. Sýningarnar 
standa til 22. nóvember. - gun

Andstæður og Gagnaugað í Hamraborg
Bjarni Sigurbjörnsson og Kristinn Már Pálmason opna sýningar í Anarkíu á laugardag.

Í ANARKÍU  
Bjarni 
Sigurbjörns-
son sýnir 
stór verk 
og fundna 
hluti.

 Glími við 
verkin líkt og 

stærðfræðiþraut 
í tívolí. 

Kristinn Már Pálmason.

MENNING
30. október 2014  FIMMTUDAGUR

 Einu sinni 
voru átta nýjar 

nunnur vígðar á 
Reynistað í 

Skagafirði og 
bættust við þær 

sem voru fyrir.







Vesturport kynnir í samstarfi við 365 miðla og Pegasus

Kvikmynd eftir Björn Hlyn Haraldsson
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FIMMTUDAGUR
HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
30. OKTÓBER 2014 

Tónleikar
20.00 John Powell Singers-kórinn spilar 
í Hallgrímskirkju í kvöld.
20.00 Óp-hópurinn ásamt gesta-
söngvurunum Jóhanni Smára Sævars-
syni bassabaríton, Agli Árna Pálssyni 
tenór, Rannveigu Káradóttur sópran og 
píanistanum Hrönn Þráinsdóttur, flytja 
á einni kvöldstund marga af fallegustu 
dúettum óperubókmenntanna í Salnum 
í Kópavogi. Á efnisskránni eru dúettar 
eftir meistara Pergolesi, Händel, Moz-
art, Donizetti, Verdi, Wagner, Tsjajkovskí 
og fleiri.
21.00 Heiladans, mánaðarlegt rafkvöld 
Möller Records verður á Bravó í kvöld. 
Fram koma Brilliantinus, Skurken og 
Bistro Boy.

21.00 Árstíðir troða upp á Kexi Host-
eli í kvöld.
21.00 Ástralska raftónlistarsveitin 
Osloh spilar í Stúdentakjallaranum í 
kvöld.
21.00 Hljómsveitin Kiss the Coyote 
mun hita upp fyrir Airwaves á Hlemm-
ur Square í kvöld og leika lög af fyrstu 
breiðskífu sinni ásamt nýju efni. Kalli úr 
Tenderfoot byrjar kvöldið. Frítt inn.
21.00 Dúndurfréttir munu taka löng 
verk á Græna hattinum á Akureyri í 
kvöld. Comfortably Numb, Shine on You 
Crazy Diamond, Dogs, Child in Time, 
July Morning, Kashmir og fleiri lög sem 
eru að lágmarki 6. mín að lengd. 3.000 
krónur inn.

Leiklist
20.00 Jeanne Bøe frá Skien, vinabæ 
Mosfellsbæjar í Noregi, flytur einleikinn 
Með tröll í hjarta sem byggður er á 
hinum þekkta Pétri Gaut eftir Henrik 
Ibsen. Jeanne mun flytja einleikinn á 
ensku í bæjarleikhúsinu í Mosfellsbæ.

Opnanir
17.00 Borgarbókasafn Reykjavíkur 
og Norðlingaskóli hafa sameinað 
krafta sína og opnað nýtt sameigin-
legt safn í skólanum. Markmiðið er að 
veita íbúum Norðlingaholts aðgang 
að afþreyingu og fróðleik í notalegu 
umhverfi. Nýja safnið er ekki stórt í 
sniðum en boðið verður upp á gott 
úrval af nýjum og áhugaverðum bókum 
fyrir alla aldurshópa. Safnið verður 
formlega opnað í dag með athöfn og 
veitingum.

Kvikmyndir
18.00 Alþjóðlega kvikmyndahá-
tíðin Greenland Eeyes hefst í Norræna 
húsinu í dag. Kvikyndin Nummioq 
(Someone From Nuuk) er opnunar-
mynd hátíðarinnar.

Uppákomur
17.00 Menningarverðlaun Akranes-
kaupstaðar verða afhent við hátíðlega 
athöfn í Bókasafninu á Akranesi í dag. 
Menningarverðlaunin eru táknræn um 
það mikla menningarstarf sem við-
komandi hópur eða einstaklingur hefur 
innt af hendi. 

Ljósmyndasýningar
12.00 Ljósmyndararnir Inuuteq Kriegel 
og Filip Gielda opna ljósmyndasýn-
inguna 13 í Norræna húsinu í dag.

Tónlist
20.00 Dásamleg kvöldstund með 
mörgum fallegustu dúettum órat-
oríu- óperubókmenntanna verður í 
kvöld í Salnum Kópavogi. Fluttir verða 

dýrðlegir dúettar eftir meistara Pergo-
lesi, Händel, Mozart, Donizetti, Verdi, 
Wagner, Tsjajkovskí og fleiri í flutningi 
Óp-hópsins og gestasöngvara.
21.00 Robot Disco elektrókvöld á 
Prikinu.
21.00 DJ Herr Gott spilar á Boston í 
kvöld.
21.00 Útgáfupartí raftónlistarsveitar-
innar Kiasmos fer fram á Húrra í kvöld 
þar sem verður einnig sýnt nýtt mynd-
band. DJ Ísar Logi þeytir skífum eftir á.
21.00 DJ Einar Sonic þeytir skífum á 
Paloma í kvöld.
21.00 DJ Cyppie spilar á Hressó í kvöld.
21.00 Trúbadorarnir Hjálmar og Dagur 
troða upp á English Pub í kvöld.
21.00 Intro Beats þeytir skífum á Dollý 
í kvöld.
22.00 Heineken BÍT-kvöld á Loftinu í 
kvöld. Gnúsi Yones úr Amaba Dama 
ásamt Krystal Carma úr Ojba Rasta 
þeyta skífum og leika listir sínar á ýmis 
hljóðfæri. Heineken á sérstöku verði.

Bækur
17.00 Útgáfuhóf bókarinnar Orðbragðs 
fer fram á Kex Hostel í dag. Léttar 
veitingar í boði. Bókin verður á kynn-
ingarverði í hófinu.

Fyrirlestrar
16.30 Fyrirlestur dr. Steinunnar J. 
Kristjánsdóttur, prófessors í fornleifa-
fræði, hjá Miðaldastofu Háskóla Íslands 
verður í stofu 101 í Odda. Yfirskriftin er 
Leitin að klaustrunum í Íslandi.

Bókmenntir

20.00 Þriðja Höfundakvöld Gunn-
arshúss verður í kvöld. Þá mæta þeir 
Pétur Gunnarsson og Orri Harðarson 
og svara spurningum Hallgríms Helga-
sonar um bækur sínar. Allir velkomnir 
á meðan stólar leyfa, aðgangur 500 kr. 

Myndlist
10.00 Sýning á verkum ellefu lista-
manna sem hafa starfað og dvalið í 
gestavinnustofum SÍM á Seljavegi núna 
í októbermánuði. Sýningin verður í SÍM 
salnum, Hafnarstræti. Opið til 15:00 í 
dag.
17.00 Björk Guðnadóttir opnar sýn-
inguna Ertu viss í Týsgalleríi í dag.

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.

  

 

Í dag hefst Greenlend Eyes Inter-
national Film Festival, grænlensk 
kvikmyndahátíð, í Norræna hús-
inu. Leiknar myndir, heimildar-
myndir og stuttmyndir eru á dag-
skrá og allar myndirnar eiga það 
sameiginlegt að fjalla um Græn-
land. Hátíðin verður sett með 
sýningu myndarinnar Nuummioq 

eftir Otto Rosing og Torben Beck.
Nuummioq er dramamynd frá 
2009 en titill myndarinnar þýðir 
„Maður frá Nuuk“. Myndin fjallar 
um Malik, 35 ára verkamann frá 
Nuuk, sem finnur ástina í lífi sínu 
á sama tíma og hann greinist með 
krabbamein. Hann þarf að velja á 
milli þess að fara til Danmerkur 

og fá læknishjálp eða vera eftir 
á Grænlandi með ástinni sinni, 
Nivi.

Hátíðinni lýkur 4. nóvember 
með sýningu á myndinni Souls 
in a Room (The Making of an 
Album) og tónleikum með Nive 
Nielsen and the Deer Children 
og Samaris.  - þij

Grænlenskar heim-
ildar- og stuttmyndir
Alþjóðlega grænlenska kvikmyndahátíðin hefst í dag.

NUUMMIOQ  Dramatísk mynd sem gerist á Grænlandi.



Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.
Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.  

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.
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Allt sem þarf til að gera jólin að þínum

Verðvernd
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D
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Vnr. 888816816818 5979
Snjóboltiltiti mmeme m ðð
50 ljósum, 112 c2 c2 cm.m.m

Vnr. 8 88818168 6280
MONA aaðveðveðvð ntun ljós
með 9 ljósumumm. 1.995kr.

1.795kr.1.495kr.

1.495kr. 1.295kr.

9.795kr.

2.995kr.

VVnrVnrV . 88890890090966-6-770
BerBerjjasaseríería,a, 50 5 ljóljósa.sa.sa.
Hvíít,t, glæær, rr, rauraurarauðððð
eðaeða mimiislislslislittt.

Vnr. 8847103311
Tré, 25 cm,m,
25 LED ljljóós.ós.s.

Vnr. 518803588
Píramídi meðð
20 LED ljósusuummm. 
43 cm.

770

Vnr. 88884747848 0962
Gluggaskrskrkrautautau , ,
10 ljósa.

Vnr. 88949550-620
Inniseríur, 10, 20, 35, 50
eða 100 ljósa, glærar,
rauðar eða mislitar.

Verð frá:

325kr.

Vnr. 88167107
Ljóspíramídi með
20 ljósum. 40 cm.

1.995kr.

Vnr. 88167108
Ljóspíramídi með
35 ljósum. 60 cm.

2.995kr.

Vnr. 88900789/90/94
Gardínusería með 
stjörnum. Hvít eða blá.

Vnr. 88166282
MONA aðventuljós

með 33 ljósum.

Vnr. 555188881 0357
Krans meðmeððme  20 20 LED 
ljósum. 38 c8 cm.mm. 9.795kr.

Vnr. 88881616818 7927 4
Sería meðmeðeð 1010 1  ró rósum.
LED ljós meðeð raraafhlfhlfh öðöðuöðu.. 1.195kr.

Vnr. 5. 51881881880356
Hvíturr vi viðararkrakranararkrakr ns,
45 cm, 111 LE LED lD jósó . 9.995kr.2.195kr.

2.995kr.

3.795kr.

Vnr. 88165911 
Ljósapíramídi

með 50 ljósum.
90 cm, svartur.

4.595kr.

1,21,21,21,21,2,2,2,21,22,21 22mmmmmm

0,40,40,40,40,40,44400,40,40,40,40,40,40,0,, mmmmmmmmmmmmm

Vnrnr. 8. 88. 8168 794444444222
Kerti i meðmeðmem  LEDEEEEEED lD lD lD llD jóósjósósjósj ii.i
3 í pakkakaa. RR. R. afhafhlaða með afhafhfhfhfhlaðaðlaðlaðlaðla a ma ma maa eððeð eð ð
tímastillingu.u

JÓLIN ERU KOMIN Í BYKO

Fæst í BYKO Breidd og Akureyri
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Spennumyndin John Wick verður 
frumsýnd hérlendis annað kvöld. 
Hún fjallar um samnefndan leigu-
morðingja sem ætlar að ná fram 
hefndum gegn ótíndum glæpa-
mönnum eftir að þeir svipta hann 
því sem honum er dýrmætast. 

Því miður fyrir glæpamenn-
ina komast þeir að því að þeir 
öbbuðust upp á kolrangan mann. 
Keanu Reeves fer með aðalhlut-
verk myndarinnar og hefur ekki 
þótt svalari síðan hann lék í fyrstu 
Matrix-myndinni.

Hinn þaulreyndi áhættuleik-
stjóri Chad Stahelski stýrir has-
arnum og Elísabet Ronaldsdótt-
ir klippir myndina en hún hefur 
getið sér gott orð fyrir Djúpið og 
Contraband í leikstjórn Baltasars 
Kormáks.

Keanu Reeves þarf á smellli 
að halda eftir „floppið“ 47 Ronin 
og allt lítur út fyrir að John Wick 
komi honum aftur á beinu braut-
ina. Myndin fór beint í annað 
sætið yfir vinsælustu myndir 
Norður-Ameríku og hefur sömu-
leiðis fengið prýðisgóða dóma. 

Nú þegar eru uppi vangaveltur 
um að framhaldsmynd verði gerð 
og hljóta það að teljast góð tíðindi 
fyrir Reeves og samstarfsmenn 
hans. Í viðtali við Screenrant.com 
sagðist hann vera tilbúinn til að 
læra meira um persónuna. „Ég hef 
gaman af því að leika John Wick. 
Mér líkar vel við hann,“ sagði 
hann. „Ég væri til í að sjá hvað 
hann getur meira gert. Ég hrífst  
af ástríðu hans og viðkvæmni. Það 
væri gaman að vita af hverju hann 
fór yfir á þessa drungalegu braut.“

Í viðtali við Moviefone sagðist 
Reeves hafa farið í prufur fyrir 
hlutverk í Wolverine og Batman 
en hann fékk hvorugt hlutverk-

ið. „Mig langaði alltaf að leika 
Wolverine en það gekk ekki upp. 
Og þeir eru með frábæran Wol-
verine núna,“ bætti hann við og 
átti þar við Ástralann Hugh Jack-
man. „Mig langaði alltaf að leika 
The Dark Knight en fékk það ekki 
heldur. Þeir hafa verið með marga 
frábæra Batman-leikara. Þannig 
að núna horfi ég bara á myndirnar 
sem venjulegur áhorfandi.“ 

2. The Silence 
of the Lambs

Bandaríkin
Þetta er ekki 

beint hrollvekja 
en margar senur 
sem ég útfærði í 

Grafir & bein voru 
undir áhrifum frá 

Jonathan Demme.

TOPP 5 HROLLVEKJUR 

BÍÓFRÉTTIRAFMÆLISBARN DAGSINS

32 ára Clémence Poésy, 
 leikkona
Þekktust fyrir: Harry Potter

Brand í mynd um 
bankahrun

Russell Brand 
verður hluti af 
nýrri heimildar-
mynd leikstjór-
ans Michaels 
Winterbottom 
um fjármála-
krísuna árið 
2008. Bankar 

í borginni London og New York 
verða umfjöllunarefnið. Myndin 
verður blanda af hefðbundinni 
heimildarmynd og grínatriðum til 
að hjálpa til við að benda á hvernig 
krísan hafði áhrif á starfsmenn 
millistéttarinnar. 

Svarta ekkjan 
ekki strax #1
Svarta ekkjan, persóna Scarlett 
Johansson, verður í stóru hlut-
verki í The Avengers: 
Age of Ultron og næstu 
myndum frá Marvel. Þrátt 
fyrir að ekkjan sé ein 
af uppáhaldspersónum 
Marvel Studios fær hún 
samt ekki sína eigin 
kvikmynd á næstunni, 
a.m.k. ekki á næstu 
fimm árum. Marvel 
tilkynnti um næstu 
myndir sínar á þriðjudag 
og þar var Svarta 
ekkjan ekki á blaði.

Algjör Sveppi og Gói bjargar 
málunum Ævintýramynd
Aðalhlutverk: Sverrir Þór Sverrisson, 
Guðjón Davíð Karlsson og Vilhelm 
Anton Jónsson.

FRUMSÝNINGAR

Grafir & bein Hrollvekja
Aðalhlutverk: Nína Dögg Filippus-
dóttir, Gísli Örn Garðarsson og Elva 
María Birgisdóttir. 

Hrollvekjan Grafir & bein fer í 
almennar sýningar á morgun en 
viðhafnarsýning verður í Smára-
bíói í kvöld. Þetta er fyrsta mynd 
Antons Sigurðssonar og hlakkar 
hann mikið til að sjá afurðina í 
fullum sal áhorfenda. 

„Ég er búinn að sjá þessa mynd 
svona milljón sinnum en núna er 
hún loksins komin í bíó og það 
verður gaman að horfa á hana 
með öðru fólki. Ég bara vona að 
það verði tekið vel í þetta,“ segir 
Anton og viðurkennir að hann sé 
stressaður. „Jú, mjög, en ég held 
að það sé líka bara gott. Annars 
væri þetta ekkert gaman.“  - fb

Fimm uppáhalds- 
hrollvekjur Antons
Anton Sigurðsson, leikstjóri Grafa & beina, nefnir 
fi mm hrollvekjur sem hafa veitt honum innblástur.

ANTON SIGURÐSSON  Hlakkar til að 
horfa á Grafir & bein í fullum sal af fólki. 

1. Let The 
Right One In  

Svíþjóð
Fyrir mér snúast 

hrollvekjur um 
andrúmsloftið og 

þessi mynd nær 
því frábærlega.

3. The Exorcist 
Bandaríkin
Notkun á hávaða á móti 
þögn í þessari mynd 
veitti mér mikinn inn-
blástur.

4. Three Monkeys  
Tyrkland
Allt snýst um uppbygg-
inguna. Við verðum að 
kynnast karakterum 
áður en við hræðumst 
með þeim. Með betri 
myndum sem ég hef séð 
lengi eftir besta leikstjór-
ann í bransanum í dag, 
Nuri Bilge Ceylan.

5. The Orphanage  
Spánn
Ég hefði getað nefnt 
fleiri spænskar hroll-
vekjur en valdi Munaðar-
leysingjahælið. Hún er 
einfaldlega svo „krípí“.

Leigumorðingi sem 
nær fram hefndum 
Keanu Reeves fer með aðalhlutverkið í spennumyndinni John Wick sem verður 
frumsýnd hérlendis á morgun. Orðrómur strax kominn upp um framhaldsmynd.

GRJÓTHARÐUR  Keanu Reeves kallar ekki allt ömmu sína í spennumyndinni John 
Wick.

Leikstjórar: David Leitch og 
Chad Stahelski
Handrit: Derek Kolstad
Aðalleikarar: Keanu Reeves, 
Bridget Moynahan og Willem 
Dafoe

John Wick–  
helstu staðreyndir

8,2/10
86%
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 „Ég hef verið að hjálpa bresku útgáfufyrirtæki, 
RPM International, við að skrifa „liner notes“ 
á plöturnar. Safndiskurinn Poppsaga er með 
íslenskri tónlist frá í kringum 1975 og svo er nú 
væntanleg heildarútgáfa af verkum Pelican frá 
þessu sama merki,“ segir Dr. Gunni og bætir við 
að enn sé áhugi hjá útgáfunni fyrir að gefa út 
meira af íslensku efni frá þessum áratug.

 Þýska útgáfan Shadoks Music hefur meðal 
annars gefið út efni með Trúbroti, Óðmönnum 

og proggrokk sveitinni Svanfríði. „Hefði orðið 
fræg og vinsæl plata ef hún hefði verið gefin út 

í Bretlandi,“ segir á síðu útgáfunnar um plötu 
Svanfríðar What’s Hidden There frá 1972, sem er 
jafnframt sögð vera „ein besta proggrokk/neðan-

jarðarplatan sem kom frá Skandinavíu.“  

 Kanadíska pönkútgáfan Ugly Pop Records hefur 
endurútgefið Thor’s Hammer, fyrirrennara 
Hljóma. Sveitinni er hampað sem „prótópönki“ 
eða forpönki. Hugtakið er oft notað yfir þær 
hráu bílskúrssveitir sem spruttu upp á sjöunda 
áratugnum eftir tilkomu Bítlanna. „Íslenskar 
bílskúrsgoðsagnir sem krydduðu norræna takta 
sína með einhverju hráasta og villtasta ’60s 
fuzzpönki sem heyrst hefur!“ segir á umslaginu.

 Nokkrir íslenskir rokkarar tóku upp þessa 
plötu í Kaupmannahöfn snemma á áttunda 
áratugnum en hún féll í gleymsku lengi vel. 

Í dag er þetta gríðarlegt „költ“ meðal málm-
hausa og er sveitin sögð hafa verið á undan 
sínum tíma, „prótómetall“ eða „formetall“. 

Hún hefur meðal annars verið endurútgefin 
af bandarísku útgáfunni Rockadrome. „Ég 
keypti Icecross plötuna í Safnarabúðinni í 

kringum 1990 á 10 kall stykkið. Hún lá þar í 
bunkum og enginn hafði áhuga á þessu. Ég 
var þá kominn í samband við einhvern gaur 
í Hollandi sem ég seldi þetta á uppsprengdu 

verði, síðan seldi hann þetta áfram á 
uppsprengdu verði. Síðan hefur þetta költ 
spurst út smátt og smátt,“ segir Dr. Gunni.

Gamlar og góðar íslenskar hljóm-
sveitir lifa oft ágætu lífi í útlönd-
um þar sem erlend plötufyrirtæki 
endurútgefa íslenskt „költ“-efni, 
sem erfitt eða ómögulegt er 
að finna. Mikið af þessu efni 
er íslenskt sækadelíu- og 
hippa rokk frá áttunda ára-
tugnum með sveitum eins 
og Pelican, Icecross og 
Trúbroti. 

„Þetta er náttúrulega 
eitthvert svona hliðar-
safnaradæmi,“ segir Dr. 
Gunni tónlistarspekúl-
ant. „Eitthvert lið sem 
hefur gaman af svona 
„psych“-músík frá þess-
um tíma. Þetta íslenska 

dót hefur allt verið „boot-
leggað“ hægri vinstri og 

gefið út. Þannig að allt 
þetta dót er að fá annan 
séns mörgum áratug-

um síðar því þetta 
kom út á Íslandi 
á sínum tíma 
og seldist ekki 
neitt.“

Safnarar 
borga oft fúlgur 
fjár fyrir upp-
runalegar plöt-
ur með gömlu 
íslensku rokki. 
Mikið af þessu 
efni, svo sem 
íslenska pönkið 

og nýbylgjan, hefur verið endur-
útgefið hérlendis á geisladiskum 
en í ár gaf Smekkleysa aftur út 
Gott bít með listapönksveitinni 
Fan Houtens kókó. Þá stendur 
mögulega til hjá Smekkleysu að 
gefa aftur út meira af tónlist frá 
þessu tímabili. 

„Fyrir mörgum árum vorum við 
að færa þann hluta af katalógnum 
yfir á CD sem kom upphaflega 
út bara á vínyl,“ segir Ásmundur 
Jónsson hjá Smekkleysu. „Síðan er 
hugmynd að reyna í náinni fram-
tíð að endurútgefa sumt af þessu 
dóti á vínyl. Svo erum við búin að 
vera að vinna í samantekt á sögu-
legri útgáfu á þessu efni.“

  torduringi@frettabladid.is“

Gamlir gimsteinar 
endurútgefnir ytra
Erlend plötufyrirtæki sýna gömlu, íslensku rokki áhuga. Fyrirtækið Smekkleysa 
mun hugsanlega endurútgefa gamla pönkið og nýbylgjuna á vínyl.  

GAMALT OG 
GOTT  Gömul 
íslensk tónlist 
fær annan séns 
ára tugum eftir að 
hún kom fyrst út.

Rykið dustað af 
íslensku költi
Fréttablaðið tók saman nokkrar endurútgáfur sem 
erlend fyrirtæki hafa selt á undanförnum árum.

Skýringar  Stendur í stað síðan í síðustu viku  Fellur um sæti síðan í síðustu viku  Hækkar á lista síðan í síðustu viku  Nýtt á lista
Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2 og K100,5.  
Auk þess er tekið mið af sölu og spilun á Tónlist.is og spilun á Spotify. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymundsson, 
12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elko, Samkaup, Kaupfélag Skagfirðinga, Lucky Records, Vefverslun Record Records, N1 og tonlist.is

LAGALISTINN TÓNLISTINN

23.10.2014 ➜ 29.10.2014

1   Kaleo All The Pretty Girls
2   Meghan Trainor All About That Bass
3   Sam Smith I’m Not the Only One
4    Taylor Swift Shake It Off
5    Ásgeir Trausti Stormurinn
6   Tove Lo Habits (Stay High)
7   Prins Póló París norðursins
8   Lilly Wood and The Prick Prayer in C
9   Calvin Harris Blame
10    Helgi Björns Ég fer á Land Rover frá Mývatni

1    Páll Rósinkranz 25 ár
2   Valdimar Batnar útsýnið
3   Hjálmar Skýjaborgin
4   Raggi Bjarna 80 ára
5    U2 Songs of Innocence
6   Sólstafir Ótta
7    Tómas R Einarsson Mannabörn
8   Kaleo Kaleo
9   Low Roar 0
10   Nýdönsk Diskó Berlín

Twitter Fræg tíst vikunnar
Ricky Gervais
@rickygervais

Ef þú átt vini 
eða ættingja í 

Ástralíu sem þú hefur ekki 
talað við lengi, af hverju 
ekki að hringja í þá? segja 
þeim að Derek sé kominn 
út á DVD.

Harry
Styles
@Harry_Styles

Er til fólk 
sem elskar ekki @
boyz2MEn?

Ellie 
Goulding
@elliegoulding

Það er dama 
hérna í lestinni sem er 
svo hávær að ég veit öll 
smáatriði um fram-
kvæmdirnar heima hjá 
henni.

Mindy
Kaling
@mindykaling

Þvílíkur 
heiður að vera ruglað 
saman við @malala-
fund! (já, það er smá 
af því að hún er bara 
17 ára).

Það er fátt 
skemmtilegra 

en fræga fólkið 
á Twitter og 

þessa vikuna 
voru þessi ein-
staklega hress 

og skondin.

VERIÐ VELKOMIN Í NETTÓ  
GRANDA OG MJÓDD

DAG SEM NÓTT

Jessie JVerified 
account
@JessieJ

Stundum hofi ég 
á kvikmynd. stundum les ég 
kommentin mín á instag-
ram. hvort tveggja skemmti-
legt og skáldskapur. LOL
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AFMÆLISTILBOÐ Í 

ELKO Á GRANDA!
FJÖLDI GLÆSILEGRA AFMÆLISTILBOÐA DAGANA 30. OKTÓBER - 2. NÓVEMBER. 

AÐEINS Í VERSLUN ELKO Á GRANDA

ASSASSIN´S CREED 4 NASCAR 14BATTLEFIELD 4CALL OF DUTY GHOSTS

ALIEN ISOLATIONSLEEPING DOGSDRIVECLUB

ASSASSASSASSASSASSIN´IN´IN´S CS CS CREEREEREED 4D 4D 4

 4.595
NASNASNASCARCARCAR 141414

 2.595
CALCALALL OL OL OF DF DF DUTYUTYUTY GGHO

 995
BATBATTLETLEFIEFIELDLD 44

 995

ALIALIENEN ISOISOLATLATIONION

 6.995
SLELEEPIEPINGNG DOGDOGSS

 6.995
DRIDRIVECVECLUBLUB

 7.795

Verð áður: 6.595 Verð áður: 3.995Verð áður: 4.995Verð áður: 5.195

Verð áður: 9.995Verð áður: 9.995Verð áður: 11.995

30%
afsláttur

30%
afsláttur

35%
afsláttur

30%
afsláttur

80%
afsláttur

35%
afsláttur

80%
afsláttur

50 stk.

100 stk.

50 stk.

100 stk.

50 stk.

50 stk. 50 stk.

TÖFRALANDIÐ OZ RIO 2

MR. PEABODY

HROSS Í OSS

HARRÝ OG HEIMIR

TÖFTÖFÖÖ RALRALANDANDIÐIÐ OZOZ

 1.295
RIORIO 22

 1.195

MRMR PEPEABOABODYDY

 1.195

HROHROSSSS ÍÍÍ OÍ OSSSS

 1.195

HARHAR ÝÝÝRÝRÝ OGOG HEIHEIMIRMIR

 1.195

Verð áður: 1.995 Verð áður: 2.495

Verð áður: 2.495

Verð áður: 2.495

Verð áður: 2.495

35%
afsláttur

52%
afsláttur

52%
afsláttur

52%
afsláttur

52%
afsláttur

100 stk. 50 stk.

50 stk.

50 stk.

50 stk.

552%55

Verð áður: 29.995

  19.995

33%
afslátturVirkar fyrir PS3 og PS4

30 stk.2.49516
 G

B

2.4954.49532
 G

B

Verð áður: 7.995

Verð áður: 3.995

Verð áður: 3.995

38%
afsláttur

16GB

44%
afsláttur

32GB

21.995

24%
afsláttur

Verð áður: 28.995

28%
afsláttur

GALAXY ACE STYLE
SAMG310GREY/SAMG310WHI 

MINNISKORT
MBLY10G232GB/MBLY4G216GB 

ÞRÁÐLAUS SÍMI
D120

HEYRNARTÓL
PS3SONYWH 

ÞVOTTAVÉL
WF70F5E0Z4W

A++
Orkuflokkur 

7
Kg

1400
Snúninga

eða 5.946 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 71.350 kr. - ÁHK 17,3%

ðeðeða 55 949466 krkr ááá ámámánuððiði

 64.995

40 stk.
Verð áður: 89.995

100 stk. í lit

100 stk.

50 stk.

100 stk.

38%
afsláttur

Verð áður: 39.995

50 stk.

 24.995SOUNDBAR 2.1
THWL101B

00 stk.

38%
afsláttur

8.995
17L 700 W

31%
afsláttur 50 stk.

ÖRBYLGJUOFN
SMW17

Verð áður: 12.995

Þráðlaust bassabox



48“

48“

Verð áður: 159.995

36%
afsláttur

50 stk.

eða 8.965 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 107.575 kr. - ÁHK 13,3%

ððeðeðaa 8888 969696965555 kkkrkr áááá áámámánunuðiðiðiði

 99.995

100 stk.

4.495

Til í tveimur litum

Verð áður: 8.995

50%
afsláttur

eða 16.727 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 200.725 kr. - ÁHK 9,8%

ððeðeðaa 161616 777272727 kkkrr áááá mmááánán ðððuðiii

 189.995

50“

Verð áður: 239.995

20 stk.

21%
afsláttur

40%
afsláttur

100 stk.

Verð áður: 4.995

2.995

80%
afsláttur

200 stk.

Verð áður: 4.995

 995

27“

29.995

25%
afsláttur

Verð áður: 39.995

50” LED 3D SNJALLSJÓNVARP
UE50H6275XXE

BORÐSPIL
FIASKO2

HD7810SVORT

BORÐSPIL
JOAKIMSPIL

Bollar fylgja ekki 33%
afsláttur

100 stk.

 3.495

50%
afsláttur

100 stk.

KAFFIVÉL
HD7810SVORT

TÖFRASPROTI 
MSM6B300

BLUETOOTH 
FERÐAHÁTALARI

HXP230BL/ HXP230WTE 

12.995

USB tengi

Blu-ray

35%
afsláttur

50 stk.

Verð áður: 19.995BLU-RAY SPILARI
BDPS1200B

Verð áður: 11.995

100 stk.

60 stk.

 7.995
33%
afsláttur

HEYRNARTÓL
SEHD429

48” LED SJÓNVARP
48L1453DN

7.995

BLANDARI 
HR2170

V

1

43%
afsláttur

50 stk.

80 stk.
3.33514.995
BAÐVOG

PPW3300

RYKSUGA
BGL3A111

80 ttkkk0

44%
afsláttur

35%
afsláttur

TÖLVUSKJÁR
AOCE2770SHE

Verð áður: 22.995

600
Wött 

VZ41FGALL
Ryksugupoki

Verð áður: 14.995

 9.995

Verð áður: 13.995

Verð áður: 6.995

Verð áður: 5.995

40 stk.

600W

2l glerkanna

300W

40“

Verð áður: 109.995

50 stk.

eða 6.377 kr. á mánuði
miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán, 

alls 76.525 kr. - ÁHK 16,5%

ððeðeðaa 6666 373737377777 kkkrkr áááá ámámámánnunuðiðiðiði

 69.995

36%
afsláttur

40” LED SJÓNVARP
40PFT4009

GRANDA - FISKISLÓÐ 15
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BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar

Victoria Beckham
athafnakona ársins
Victoria Beckham var í vikunni valin athafnakona ársins af breska miðlinum Management Today. Á síðustu 
fi mm árum hefur fyrirtæki hennar vaxið gríðarlega og velta síðasta árs var um 5,8 milljarðar króna.  Sem 
hönnuður og tískufyrirmynd hefur hún vaxið mikið og því er við hæfi  að skoða þróunina á stíl Beckham.

6. NÓVEMBER
2000 ÚTGÁFU-
PARTÍ FOR-
EVER-PLÖT-
UNNAR MEÐ 
SPICE GIRLS.

24. JANÚAR 
2006 CHANEL-
TÍSKUSÝN-
ING Í PARÍS.

7. MARS 2010 Í 
AIDS FOUND-
ATION-PARTÍI 
HJÁ ELTON 
JOHN.

1. JANÚAR 
1997 VICTORIA 
BECKHAM Á 
UPP HAFS ÁRUM 
SPICE GIRLS.

31. MAÍ 2003 MTV 
AWARDS VICTORIA 
BECKHAM ÁSAMT 
EIGINMANNINUM, 
DAVID BECKHAM.

20. JÚNÍ 2006 Á 
FÓTBOLTALEIK 

MEÐ BLÁA 
BIRKIN-TÖSKU.

16. MAÍ 2005 
Á WORLD 
SPORTS 
AWARDS Í 
PORTÚGAL. 

VICTORIA 
BECKHAM 
Á TÍSKU-
VIKUNNI Í 
PARÍS 2007 .

4. JÚNÍ 2013 MEÐ ELSTA 
SYNINUM, BROOK-
LYN, Á GLAMOUR 
WOMEN OF THE YEAR-
VERÐLAUNA HÁTÍÐINNI.

Julian Casablancas, söngvari The 
Strokes, segir það hafa valdið 
vandamálum hvernig hann stjórn-
aði því hvaða lög komust á plötur 
sveitarinnar. Við gerð þeirrar síð-
ustu, Comedown Machine, ákvað 
hann því að slaka á taumunum og 
hleypa öðrum meira að með efni 
sitt. „Á Comedown Machine var 
ég kannski ekki eins grimmur og 
ég hafði verið áður. Ég gerði það 

viljandi vegna þess að 
það hafði skapað svo 
mikla spennu á milli 
okkar,“ sagði Casa-
blancas við tímaritið 

Rolling Stone. 
„Mér finnst 

mikilvægt 
að aðrir fái, 
hvort sem 
mér finnist 
það betra 
eða ekki, 
að leggja 
sitt til 
mál-

anna.“

Ekki eins 
stjórnsamur

7, 10(P)

5:50, 8, 10:10

5

10

8

5:40

-H.S. MBL

FURY KL. 8 - 10.45
FURY LÚXUS KL.  5 - 8 - 10.45
BORGRÍKI KL 8 - 10.10 - 11.10
GONE GIRL KL. 4.45 - 8 - 10 
THE MAZE RUNNER KL. 5.30 
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 2D  KL. 3.30 - 5.45
SMÁHEIMAR 2D KL. 3.30

FURY KL. 9
HEMMA KL. 17.45 
BORGRÍKI  KL. 8 - 10.30
GONE GIRL KL. 5.45 - 9 
THE EQUALIZER  KL. 10.10
BOYHOOD KL. 5.30 
PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45

-H.S.,MBL

-V.J.V, SVARTHOFDI.IS -G.D.Ó, MBL

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

NEW YORK OBSERVER TOTALFILM.COM

FRÁBÆR RÓMANTÍSK GAMANMYND FRÁ LEIKSTJÓRA
 “TWO WEEKS NOTICE” OG “MUSIC AND LYRICS”

“HUGH GRANT DOING WHAT
HE DOES BEST”

D.E. MIRROR

 TWO WO WEWEEKS NOTNOTICEICE  OG MUSIC ANAND LD LYYRICSCS

ROBERT DOWNEY JR.                          ROBERT DUVALL

Nei. Nú get ég get ekki orða bundist. 
Á daglegum netrúnti mínum rakst 

ég á fyrirsögn sem var svo ómerkileg, 
svo stútfull af gildishlöðnu kjaftæði, svo 
illa skrifuð og vanhugsuð að ég smellti 
umsvifalaust á hana. Skiljanlega varð ég 
að kanna hvað bjó að baki til að staðfesta 
annars óyggjandi grunsemdir mínar um 
að ómerkilegt froðusnakk bjó að baki.

AÐ sjálfsögðu reyndist grunur minn á 
rökum reistur: Fréttin, ef frétt skyldi 

kalla, var svo langt út fyrir mitt persónu-
lega áhugasvið að ég gæti ælt. Sem ég 

reyndar gerði. Viðmælendurnir voru 
ómerkilegt pakk, umfjöllunarefnið 

kom hvorki mér né öðrum við og 
til að kóróna ömurleg vinnubrögð 
blaðamannsins, sem er örugglega 
tíu ára, þá tók ég eftir innsláttar-

villu. Heimur versnandi fer. Það 
er af sem áður var í þá gömlu góðu daga 
þegar heimurinn var fullkominn.

ÉG greip til minna ráða og kom 
óánægju minni skilmerkilega á fram-
færi með frumleika og hárbeittan odd 
gagnrýninnar hugsunar að vopni. Í 

athugasemd undir fréttinni spurði ég: „Er 
þetta frétt?“ Spurning sem er betur þekkt 
sem hælkrókur netheima. 

ÞEGAR ég hafði birt ummælin heyrði 
ég nánast í blaðabarninu leggja niður 
vopn. Hvernig ætlaði það annars að svara 
þessu? Ég meina, „fréttin“ kom mér ekki 
við, mér fannst hún leiðinleg og ómerki-
leg – hvers vegna í ósköpunum var hún 
birt? Eflaust til að þjóna annarlegum 
hagsmunum, sem ég tiltók reyndar í 3.000 
orða athugasemd fyrir neðan þá fyrstu. 
Ég sýndi þessu liði í tvo heimana og sá 
fyrir mér hvernig fastagestir athuga-
semdakerfisins hylltu mig með sýndar-
tolleringu.

BLAÐAMENNSKA snýst nefnilega ekki 
um að birta fréttir af fjölbreyttum mál-
efnum líðandi stundar. Blaðamennska 
snýst um að birta fréttir sem rúmast 
innan ramma réttlætiskenndar minnar. 
Blaðamenn eiga bara að birta fréttir sem 
skipta mig máli. Og fjalla um stjórnmál. 
Ekkert annað á erindi í fréttir enda er allt 
annað ómerkilegt kjaftæði sem kemur 
engum við.

Er þetta frétt?



HELENA RUBINSTEIN KYNNING 
Í DEBENHAMS 30. OKT. – 5. NÓV.

20% KYNNINGARAFSLÁTTUR AF 
LASH QUEEN MYSTIC BLACKS MASKARANUM.



30. október 2014  FIMMTUDAGUR| SPORT | 50SPORT 30. október 2014  FIMMTUDAGUR

KÖRFUBOLTI NBA-deildin er farin 
af stað og tvö fyrstu leikkvöldin 
eru að baki. Það eru mjög marg-
ir sem hafa beðið eftir kvöldinu 
í kvöld. Það er nefnilega í kvöld 
sem liðið Cleveland Cavaliers 
spilar sinn fyrsta leik þegar New 
York Knicks kemur í heimsókn í 
Quicken Loans Arena. 

En hvað er svona merkilegt 
við Cleveland Cavaliers? Lið sem 
hefur ekki komist í úrslitakeppn-
ina fjögur tímabil í röð og vann 
bara 31 prósent leikja sinna frá 
2010 til 2014. Allt breyttist í kjöl-
farið á einni ákvörðun sumarið 
2010 og það þurfti aðra sumar-
ákvörðun til að koma Cavaliers-
liðinu aftur í hóp þeirra liða sem 
skipta máli í deildinni. 

Stærsta saga sumarsins er að 
LeBron James, besti körfubolta-
maður heims, er kominn heim 
og allt er breytt hjá Cavaliers. 
LeBron er nefnilega ekki kom-
inn heim til að „deyja“ eins oft er 

sagt um íþróttamenn sem snúa 
margir aftur á heimaslóðirnar á 
síðustu árum ferilsins þegar er 
farið að hægja vel á þeim. Nei, 
Lebron er kominn heim, enn álit-
inn besti leikmaður deildarinnar, 
reynslunni ríkari eftir tvo titla 
með Miami Heat, og nú mættur 
til þess að færa Cleveland-borg 
fyrsta meistaratitilinn í 51 ár.  

LeBron James er stærsta breyt-
ingin á liðinu en langt frá því að 
vera sú eina. Cleveland náði í 
nýjan þjálfara, David Blatt, sig-
ursælan þjálfara úr Evrópubolt-
anum, sem er að stíga sín fyrstu 
spor í NBA. Cleveland ákvað 
líka að skipta út nýliðanum stór-
efnilega Andrew Wiggins ásamt 
fleirum fyrir framherjann Kevin 
Love. Love hefur verið í hópi 
bestu leikmanna deildarinnar 
samkvæmt tölfræðinni. Hann 
hefur aldrei spilað leik í úrslita-
keppni en fær loksins tækifæri til 
að spila með góðu liði.

Love og James voru báðir í hópi 
fjögurra stigahæstu leikmanna 
deildarinnar á síðustu leiktíð og 
í 2. og 3. sæti í framlagi. Þeir 
bætast við Kyrie Irving sem er 
einn af mest spennandi yngri 
leikstjórn endum deildarinnar. Í 
viðbót hafa nokkrir fínustu rullu-
leikmenn stokkið upp á Lebron-
vagninn og fyrir vikið eru sumir 
spekingar farnir að spá Cleveland 
Cavaliers NBA-titlinum. 

LeBron er í það minnsta loks-
ins búinn að hreinsa ímynd sína 
af „Ákvörðuninni“ umdeildu frá 
2010. Hann er kominn heim með 
stóru H-i. 

Hann fæddist og ólst upp í 
Akron, nágrannborg Cleveland, 
spilaði alla skólagöngu sína í 
Akron og spilaði síðan fyrstu sjö 
tímabil sín með Cleveland. Hann 
komst tvisvar í lokaúrslitin með 
Cavaliers en vann ekki titilinn 
langþráða fyrr en hann færði sig 
suður til Miami. 

Nú er hann kominn aftur. Hetj-
an sem varð skúrkur er aftur 
orðin hetja og allir vita að stærsti 
sigur hans á ferlinum væri að 
vinna NBA-titilinn með „sínu“ 
félagi. Hvort það gerist í vetur 

er þó ekki víst. Blatt er kannski 
með efnið í meistarakökuna en 
óvíst að hann finni rétta upp-
skrift fyrr en á næsta tímabili. 
Á meðan fylgist NBA-áhugafólk 
spennt með.

Hetja, skúrkur og svo aft ur hetja
NBA-deildin er byrjuð og í kvöld spilar LeBron fyrsta leikinn með Cleveland.

ÞRÍR GÓÐIR  Kevin Love, Kyrie Irving og LeBron James spila saman hjá Cleveland-

HANDBOLTI Strákarnir okkar í 
karlalandsliðinu í handbolta tóku 
út alla sína gremju eftir vonbrigði 
sumarsins á Ísraelsmönnum þegar 
liðin mættust í fyrsta leik liðanna í 
undankeppni EM 2016 í handbolta 
í Laugardalshöll í gærkvöldi. Eftir 
erfiðar fyrstu 22 mínútur keyrðu 
okkar menn yfir gestina og sýndu 
þeim enga miskunn. Lokatölur, 
36-19, sautján marka sigur.

Það tók strákana lungann úr 
fyrri hálfleik að komast almenni-
lega í gang. Þeir komust fljótt í 
4-1 og þegar Guðjón Valur skor-
aði, 5-2, og öskraði af gleði eins og 
um síðasta markið á ferlinum væri 
að ræða hélt maður að nú fengju 
gestirnir að finna fyrir því. Þeir 
fengu það á endanum – en ekki 
alveg strax.

Ísraelsmenn buðu ekki upp á 
flóknasta sóknarleik í heimi; svo-
lítið bara handbolti 101 með klipp-
ingum fram og til baka í leit að 
skotfæri. Það gekk erfiðlega fyrir 
þá að finna sér skotfæri, en ein-
hvern veginn tókst þeim að troða 
boltanum í netið trekk í trekk. 
Eftir 22 mínútna leik var aðeins 
tveggja marka munur á liðunum, 
11-9, og stemningin í Höllinni ekki 
mikil.

Það var eins og fólkið í stúkunni 
væri ekki alveg tilbúið að taka 
strákana í sátt. Fólk veit ekki enn 
hvernig það ætlar að tækla janú-
armánuð án stórmóts í handbolta. 
Stórmótin eru það eina sem hefur 
hjálpað þjóðinni í skammdegis-
þunglyndinu í janúar með VISA-
reikningana fyrir jólatörnina 
hangandi yfir sér.

En þetta lagaðist allt undir lok 
fyrri hálfleiks og hófst þegar 
Aron Rafn Eðvarðsson kom í 
markið. Haukamaðurinn hávaxni 
varði öll fjögur skotin sem hann 
fékk á sig síðustu átta mínúturn-
ar í fyrri hálfleik og þannig náðu 
okkar menn að slíta sig frá gest-

unum. Staðan 14-9 í hálfleik og 
aðalmarkvörður Ísraels, Eldar 
Shikloshi, farinn út af með rautt 
spjald fyrir að stöðva Guðjón Val 
með heimskulegu úthlaupi. Það 
var ástæða fyrir því að Shikloshi 
byrjaði í markinu. Staðgengill 
hans hafði ekkert inn á völlinn að 
gera í svona leik.

Ástarsamband þjóðarinnar 
og landsliðsins lifnaði svo á ný í 
seinni hálfleik. Okkar menn komu 
brjálaðir til leiks og hófu að valta 
yfir gestina. Þeir áttu ekki mögu-
leika. Vörnin var hreyfanleg, Aron 
varði vel ríflega helming skotanna 
sem hann fékk á sig og hraðaupp-
hlaupin skiluðu samtals ellefu auð-
veldum mörkum. 

Fólkið á pöllunum byrjaði að 
hrópa eftirnöfn strákanna þegar 
vallarþulurinn bar fram það fyrra 
eftir hvert mark. Stemningin var 
orðin aftur eins og á handboltaleik 
með strákunum okkar. Allt fyrir-
gefið – allavega fram á sunnudag-
inn þegar Ísland mætir Svart-
fellingum í öðrum leik liðsins í 
undankeppninni.

Í heildina var lítið að marka 
leikinn nema það að við fengum 
að sjá okkar menn svara fyrir sig 
og það gerðu þeir með stæl. Getu-
munurinn alltof mikill til að sjá 
raunverulegan styrk íslenska liðs-
ins á þessari stundu. Sóknarleik-
urinn stífur til að byrja með en 
mun betri í þeim síðari. Það besta 

við leikinn var að Aron Kristjáns-
son gat rúllað á liðinu og leyft 
þeim sem vanalega spila minna að 
sanna sig.

Þeir nýttu allir tækifærin. Sig-
urbergur Sveinsson var í ham og 
skoraði sex mörk í sjö skotum; 
„Svifbergur“ kominn aftur með 
látum í landsliðið. Þýskalandsförin 
gert honum gott. Ernir Hrafn Arn-
arson var með nokkra tæknifeila 
en hristi það af sér og spilaði vel, 
Stefán Rafn spilaði eins og hann 
gerði ekkert annað en að raða inn 
mörkum fyrir landsliðið og Bjarki 
Már Gunnarsson kom flottur inn í 
vörnina. Þetta var straujun eins og 
hún gerist best til að koma beygðu 
liði aftur í gang. tomas@365.is

Strákarnir eru mættir aft ur
Íslenska handboltalandsliðið vann sautján marka sigur á Ísrael í Laugardalshöllinni í gær, 36-19, í fyrsta 
leikn um í undankeppni EM 2016. Lykilmenn hvíldir í seinni hálfl eik og hinir strákarnir tóku af skarið.

FYRIRLIÐINN MARKAHÆSTUR  Leikmenn Ísraels gátu ekki stöðvað Guðjón Val Sigurðsson í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÚRSLIT
UNDANKEPPNI EM 2015

ÍSLAND - ÍSRAEL 36-19 (14-9)
Mörk Íslands (skot): Guðjón Valur Sigurðsson 
9/3 (10/3), Sigurbergur Sveinsson 6 (7), Róbert 
Gunnarsson 5 (7), Þórir Ólafsson 5 (8), Stefán 
Rafn Sigurmannsson 4 (5), Vignir Svavarsson 2 (2), 
Ernir Hrafn Arnarson 2 (3), Arnór Þór Gunnarsson 
1 (2), Snorri Steinn Guðjónsson 1 (2/1), Arnór 
Atlason 1 (3), Alexander Petersson (1), Gunnar 
Steinn Jónsson (1).

Varin skot: Aron Rafn Eðvarðsson 14 (24/1, 58%), 
Björgvin Páll Gústavsson 3 (12/2, 25%).

Hraðaupphlaup: 11. Utan vallar: 4 mínútur. 

Mörk Ísraels (skot): Chen Pomeranz 6/3 (10/3), 
Yuval Gerera 3 (3), Omer Davda 3 (5), Ariel 
Rosental 2 (6), Daniel Andres Friedmann 1 (1), 
Daniel Shkalim 1 (2), Ido Turel 1 (3), Vladislav 
Kofman 1 (3), Dan Nathan 1 (4).

Varin skot: Eldar Shikloshi 5 (19/2, 26%), Oren 
Meirovich 5 (27/1, 19%).

Hraðaupphlaup: 3. Utan vallar: 12 mínútur. 

SERBÍA - SVARTFJALLALAND 25-21

DOMINO’S-DEILD KVENNA

KEFLAVÍK - VALUR 100-91 (45-44, 89-89)
Stigahæstar hjá Keflavík: Carmen Tyson-Thomas 
41/17 fráköst, Sara Rún Hinriksdóttir 16/12 
fráköst, Marín Laufey Davíðsdóttir 12, Birna Val-
garðsdóttir 9, Ingunn E. Kristínardóttir 9/11 frák.

Stigahæstar hjá Val: Joanna Harden 36/4 fráköst, 
Ragna Margrét Brynjarsdóttir 14/8 fráköst/7 
stoðs., Ragnheiður Benónísdóttir 12, Fanney Lind 
Guðmundsdóttir 11, Guðbjörg Sverrisdóttir 10/6 
fráköst/9 stoðs. .

GRINDAVÍK - SNÆFELL  52-68 (22-29)
Stigahæstar hjá Grindavík: Pálína Gunnlaugs-
dóttir 12, Ásdís Vala Freysdóttir 11/11 fráköst, 
Petrúnella Skúladóttir 9/5 fráköst/5 stolnir, Rachel 
Tecca 9/16 fráköst.

Stigahæstar hjá Snæfelli: Kristen Denise 
McCarthy 32/24 fráköst/6 stolnir, Berglind Gunn-
arsdóttir 11, María Björnsdóttir 8, Hildur Sigur-
dardottir 8/8 stoðsendingar.

HAMAR - KR  59-51 (38-27)
Stigahæstar hjá Hamri: Andrina Rendon 14, Sal-
björg Ragna Sævarsdóttir 14/20 fráköst, Þórunn 
Bjarnadóttir 9, Heiða B. Valdimarsdóttir 8.

Stigahæstar hjá KR: Helga Einarsdóttir 15, Aníta 
Eva Viðarsdóttir 9, Björg Guðrún Einarsdóttir 8, 
Þorbjörg Andrea Friðriksdóttir 7.

BREIÐABLIK - HAUKAR  73-82 (49-28)
Stigahæstar hjá Breiðabliki: Arielle Wideman 
16/15 fráköst/7 stoðsendingar, Kristbjörg Páls-
dóttir 14, Jóhanna Björk Sveinsdóttir 14, Berglind 
Karen Ingvarsdóttir 8, Aníta Rún Árnadóttir 7.

Stigahæstar hjá Haukum: LeLe Hardy 25/16 
fráköst, Sylvía Rún Hálfdanardóttir 21, Auður Íris 
Ólafsdóttir 12, Sólrún Inga Gísladóttir 11..

FH missti í gær tvo leikmenn sem báðir gengu til liðs við sín gömlu félög 
– Ólafur Páll Snorrason sneri aftur í Grafarvoginn og gerðist spilandi aðstoðar-
þjálfari Fjölnis og Ingimundur Níels Óskarsson gekk 
aftur til liðs við Fylki.

Ólafur Páll gerði þriggja ára samning við Fjölni 
en hann er uppalinn hjá félaginu og lék síðast 
með því árið 2008. Ingimundur Níels, sem reyndar 
er einnig uppalinn Fjölnismaður, snýr nú aftur í 
Árbæinn þar sem hann lék í fimm tímabil uns hann 
gekk í raðir FH fyrir tveimur árum.

Fylkir mun halda blaðamannafund í dag 
þar sem nýir leikmenn verða kynntir til 
sögunnar en líklegt er að Skagamaðurinn 
Jóhannes Karl Guðjónsson, sem lék með 
Fram í sumar, verði í þeim hópi.  - esá

Ólafur Páll aft ur í Grafarvoginn
„Við sættum okkur við svona frammi-
stöðu og sautján marka sigur,“ sagði 
Aron Kristjánsson, þjálfari Íslands, 
eftir 36-19 sigur á Ísrael í gærkvöldi. 
„Það er erfitt að vinna sautján marka 
sigra í handbolta og því getum við 
verið ánægðir með þetta. Við vorum 
sjálfum okkur verstir í fyrri hálfleik 
en það var mikill kraftur í liðinu í 
þeim síðari,“ sagði Aron.

Ísland komst fljótlega í forystu 
í leiknum en missti hana niður og 
jafnaði Ísrael, 7-7, eftir 15 mínútna 
leik. „Við lentum í því að kasta bolt-
anum of auðveldlega frá okkur. Það 
gerði það að verkum að við vorum 

ekki með mikið forskot eftir fyrri 
hálfleikinn. Við náðum fínu starti en 
tókum aðeins of stórar áhættur eins 
og til dæmis í hraðaupphlaupunum. 
Við duttum aðeins niður á þeirra 
plan en náðum að rífa okkur upp.“

Landsliðsþjálfarinn var mun sáttari 
með seinni hálfleikinn sem Ísland 
vann með tólf marka mun. „Það var 
mikill kraftur í seinni hálfleik eins 
og sést á lokatölunum. Það er ekkert 
hlaupið að því að vinna svona stóra 
sigra,“ sagði Aron sem hafði mestar 
áhyggjur af varnarleiknum fyrir leik-
inn í gær. „En strákarnir svöruðu vel 
fyrir sig,“ sagði Aron.  - tom

Strákarnir svöruðu vel fyrir sig

ARON KRISTJÁNSSON
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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

20.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum 21.00 
Auðlindakistan 21.30 Suðurnesjamagasýn

11.30 Dying Young
13.20 Chasing Mavericks
15.15 Of Two Minds
16.45 Dying Young
18.35 Chasing Mavericks
20.30 Of Two Minds  
22.00 Chronicle
23.25 The Dept
01.15 Source Code
02.50 Chronicle  

03.30  European Tour 2014
08.30  Golfing World 2014
09.20  European Tour 2014
14.20  Champions Tour 2014 - 
Highlights
15.15  PGA Tour 2014 - Highlights
16.10  LPGA Tour 2014 
18.45  Inside The PGA Tour 2014
19.15  Golfing World 2014
20.05  PGA Tour 2014

12.15 Premier League Review
13.10 Alan Shearer  
13.40 Swansea - Leicester
15.25 Messan
16.40 Fulham - Charlton  
18.20 Football League Show
18.50 QPR - Aston Villa
20.30 Premier League World  
21.00 West Ham - Man. City
22.45 WBA - Crystal Palace

18.30 Strákarnir  
18.55 Friends  
19.15 Little Britain  
19.45 Modern Family  
20.10 Two and a Half Men
20.35 Go On
21.00 The Mentalist
21.40 E.R.  
22.25 The Untold History of The 
United States  
23.25 A Touch of Frost
01.05 Go On
01.30 The Mentalist
02.10 E.R. 
02.55 The Untold History of The 
United States  
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

07.00 Man. City - Newcastle
13.10 Skallagrímur - Snæfell  
14.30 Roma - Bayern Munchen
16.10 Spænsku mörkin 14/15  
16.40 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur  
17.05 Real Madrid - Barcelona  
18.45 Man. City - Newcastle
20.25 League Cup Highlights
20.55 UFC Unleashed 2014  
21.40 UFC 179. Aldo vs Mendes

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.40 Pepsi MAX tónlist
14.45 The Voice 
16.15 The Voice 
17.00 The Biggest Loser 
17.45 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 America’s Funniest Home 
Videos
20.15 Minute to Win It Ísland
21.15 Growing Up Fisher 
21.40 Scandal 
22.25 Extant
23.10 The Tonight Show
23.50 Unforgettable
00.35 Remedy
01.20 Scandal 
02.05 The Tonight Show
02.45 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
07.45 Wonder Years  
08.10 iCarly  
08.30 Jamie’s American Road Trip
09.20 Bold and the Beautiful  
09.40 Doctors
10.20 60 mínútur
11.05 Nashville
11.50 Harry’s Law  
12.35 Nágrannar
13.00 Mayday
15.30 iCarly  
15.55 Back in the Game
16.20 The New Normal  
16.45 New Girl
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Fóstbræður
19.45 Undateable  
20.10 Heilsugengið  
20.35 Masterchef USA  
21.20 NCIS  
22.05 The Blacklist  
22.50 Person of Interest  
23.35 Rizzoli and Isles
00.20 Homeland
01.10 Shamelsess
02.05 NCIS. Los Angeles  
02.50 Louie.
03.10 The Year of Getting to Know 
You
04.45 Fóstbræður
05.10 Simpson-fjölskyldan
05.35 Fréttir og Ísland í dag

17.55 Top 20 Funniest  
19.00 Last Man Standing
19.25 Guys With Kids  
19.45 Wilfred  
20.10 X-factor UK
21.50 Originals
22.35 Supernatural  
23.20 Grimm
00.00 In the Flesh
00.55 Last Man Standing
01.20 Guys With Kids  
01.45 Wilfred  
02.05 X-factor UK
03.45 Originals
04.25 Supernatural  
05.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

07.00 Ævintýri Tinna  07.25 Latibær 07.47 
Hvellur keppnisbíll 08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 
Doddi litli og Eyrnastór  08.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  09.00 Áfram Diego, áfram! 09.24 
Svampur Sveinsson 09.45 Elías 09.55 UKI 
 10.00 Brunabílarnir  10.22 Lína Langsokkur 
10.43 Ævintýraferðin 10.56 Tommi og 
Jenni 11.00 Ævintýri Tinna  11.25 Latibær 
11.47 Hvellur keppnisbíll  12.00 Dóra könn-
uður 12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 12.45 Doddi litli og Eyrnastór  12.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson  13.45 Elías13.55 
UKI14.00 Brunabílarnir 14.22 Lína Langsokkur 
 14.43 Ævintýraferðin 14.56 Tommi og 
Jenni 15.00 Ævintýri Tinna  15.25 Latibær 
 15.47 Hvellur keppnisbíll  16.00 Dóra könn-
uður  16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  16.45 
Doddi litli og Eyrnastór 16.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  17.00 Áfram Diego, áfram!  17.24 
Svampur Sveinsson  17.45 Elías17.55 UKI 
 18.00 Brunabílarnir  18.22 Lína Langsokkur 
18.43 Ævintýraferðin18.56 Tommi og Jenni 
 19.00 Artúr og Mínímóarnir  20.40 Sögur fyrir 
svefninn

16.30 Ástareldur
17.20 Friðþjófur forvitni
17.42 Vasaljós 
18.06 Sveppir
18.15 Táknmálsfréttir
18.23 18. öldin með Pétri Gunnars-
syni
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir.
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Óskalögin 1954 - 1963
20.05 Nautnir norðursins (Noregur - 
seinni hluti)
20.40 Gungur
21.05 Sætt og gott
21.10 Návist
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Glæpahneigð
23.05 Downton Abbey
23.55 Erfingjarnir
00.50 Kastljós
01.15 Fréttir
01.30 Dagskrárlok

Stöð 2 kl. 20.10
Heilsugengið
Önnur syrpan af þessum 
vönduðu og fróðlegu ís-
lensku þáttum sem fj alla 
um mataræði og lífs-
stíl með fj ölbreyttum 
hætti.

Undateable
STÖÐ 2 KL. 19.45 Glæný gamanþátta-
röð um nokkra vini sem eru að leita 
að stóru ástinni en vantar sárlega smá 
hjálp. Danny Burton er myndarlegur og 
öruggur með sjálfan sig. Hann ákveður 
að aðstoða vini sína í ástamálunum en 
þarf sjálfur á bráðri hjálp að halda.

Masterchef
STÖÐ 2 KL. 20.35 Stórskemmtilegur 
matreiðsluþáttur með Gordon Ramsay í 
forgrunni þar sem áhugakokkar keppast 
við að vinna bragðlauka dómnefndar-
innar á sitt band. Að lokum eru það þó 
alltaf dómararnir sem kveða upp sinn 
dóm og ákveða hverjir fá að halda áfram 
og eiga möguleika á að standa uppi sem 
Meistarakokkurinn.

Scandal
SKJÁR EINN KL. 21.40 Fjórða þátta-
röðin af Scandal er byrjuð með Olivia 
Pope (Kerry Washington) í fararbroddi. 
Scandal-þáttaraðirnar eru byggðar á 
starfi  hinnar bandarísku Judy Smith 
almannatengslaráðgjafa, sem starfaði 
meðal annars fyrir Monicu Lewinsky en 
hún leggur allt í sölurnar til að vernda 
ímynd  hástéttarinnar í Washington. 

FM 957 kl. 07.00
Morgunþáttur FM957
Ósk Gunnars og Sverrir vakna með 
þér á FM957.

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25.5% virðis-
aukaskatt af söluverði. 20,32% afslátturinn  

er alfarið á kostnað DORMA.

Ekki 

missa af 

þessu
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Í uppsetningu Leikhússins 10 fingur sem sló í gegn með leikritið Skrímslið litla systir mín
Leikarar Sólveig Guðmundsdóttir og Sveinn Ólafur Gunnarsson Listrænir stjórnendur Charlotte Bøving og Helga Arnalds 

"Lífið er yndisleg sýning". 
 -S.B.H. Morgunblaðið.

"Börnin skemmtu sér 
  konunglega, (við líka)." 
  - D.K Hugrás. 

"Það verður seint fullþakkað að 
til eru listamenn sem bjóða 
yngri börnum leikhússupplifun 
sem er valkostur við hraðann, 
hávaðann og íburðinn í stóru 
barnasýningunum."  
  -D.K Hugrás.
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iPhone
Aukahlutir

„Ég hlakka gríðarlega til,“ segir 
Nelly Ben Hayoun, súperstjarna 
í upplifunarhönnun, sem er eitt 
stærsta nafnið á ráðstefnunni You 
Are in Control sem hefst á mánu-
daginn. „Mig gæti ekki dreymt um 
betri stað til að heimsækja.“

Hayoun hefur verið kölluð 
„Willy Wonka vísinda og hönn-
unar“ en á ráðstefnunni mun hún 
sýna heimildarmynd sína um verk-
efnið International Space Orc-
hestra. Þá fékk Hayoun hóp af 
leiðandi geimvísindamönnum til 
að flytja ýmis tónverk, meðal ann-
ars eftir Damon Albarn úr Blur og 
meistara Bobby Womack. „Mynd-
in fjallar um ferlið við að hanna 
þessar öfgakenndu upplifanir fyrir 
almenning,“ segir Hayoun.

Hún mun líka sýna stiklu úr 
nýrri mynd sinni sem fjallar um 
verkefnið Disaster Playground. 
Verkefnið snýst í kringum geim-
vísindamennina sem fylgjast 
með smástirnum og breyta stefnu 
þeirra svo að þau skelli ekki á jörð-
inni. „Ég hef aldrei sýnt þetta efni 
áður og það verður einungis fyrir 
gesti ráðstefnunnar,“ segir Hay-
oun, sem notar frítíma sinn í að 
þjálfa sig sem geimfara.  - þij

Willy Wonka vísinda og hönnunar
Stjarna í upplifunarhönnun verður með erindi á ráðstefnu í næstu viku.

NELLY BEN HAYOUN  Súperstjarnan 
íklædd búningi International Space 
Orchestra.   MYND/ÚR EINKASAFNI

„Ég fullyrði að það eru ekki margir Íslending-
ar sem hafa spilað þar sem við erum að fara,“ 
segir Ragnar Ólafsson úr Árstíðum. 

Hljómsveitin er á leiðinni í sitt lengsta tón-
leikaferðalag til þessa, eða til Síberíu í Rúss-
landi. „Við verðum austan Úralfjallgarðsins, 
4.000 kílómetra austan við Moskvu, og spilum 
í risatónleikahöllum í gömlum gúlag-borgum 
sem eru með landamæri að Kasakstan, Kína og 
Mongólíu,“ segir Ragnar. „Þarna fellur hitastig-
ið niður í 50 gráðu frost á veturna. Þetta verður 
kalt og við verðum að taka hlý föt með okkur.“ 
Hljómsveitin verður í tvær vikur í Rússlandi og 
spilar þar með tveimur mismunandi sinfóníu-
hljómsveitum. Fernir tónleikar verða í Síberíu 

og svo nokkrir til viðbótar í Moskvu og Sankti 
Pétursborg, þar á meðal í íslenska sendiráðinu í 
höfuðborginni. Þetta verður þriðja tónleikaferð 
Árstíða um Rússland. 

„Orðspor okkar hefur breiðst út í Rússlandi 
og það var óskað eftir því að fá okkur þangað,“ 
segir Ragnar, sem flýgur ásamt félögum sínum 
til Rússlands daginn eftir að þeir spila á Air-
waves-hátíðinni 6. nóvember. Sveitin spilar þó 
fyrst á Kexi Hosteli í kvöld kl. 21.  - fb

Árstíðir fara beint frá Airwaves til Síberíu
Hljómsveitin Árstíðir spilar í fyrsta sinn í Síberíu í næsta mánuði. Spilað verður í stórum tónleikahöllum.  

ÁRSTÍÐIR  Hljómsveitin er á leiðinni í langt ferðalag til 
Síberíu þar sem frostið getur farið niður í 50 gráður.  
 MYND/MATT EISMANN

„Dýrð í dauðaþögn með Ásgeiri 
Trausta. Það er alltaf á grammófón-
inum niðri á vinnustofu.“ 
Elsa Nielsen, grafískur hönnuður. 

FÖSTUDAGSLAGIÐ

„Á sama hátt og þegar heimurinn 
fór að gera kynningar í tölvum, þá 
varð PowerPoint til. Þegar allir 
vildu gera sínar eigin vefsíður 
varð WordPress til. Nú vilja allir 
gera sín eigin öpp og þá komum 
við til sögunnar,“ segir Ármann 
Kojic. 

Hann er eigandi Apon app, fyrir-
tækis sem hefur sett á markað nýtt 
smáforrit sem önnur fyrirtæki og 
einstaklingar nota til að þróa sín 
eigin öpp. 

„Í dag þykir eðlilegt að fá 
aðgang að Dropbox eða álíka hjá 
fyrirtæki þar sem það deilir upp-
lýsingum með þér. Af hverju ætti 
ekki að vera eðlilegt að veita 
aðgang að appi?“ spyr Ármann. 
„Því ætti ekki að vera eðlilegt 
að panta fund eða tíma í gegnum 
appið þannig að það fari beint inn 
í dagatalið hjá fyrirtækinu? Við 
viljum taka tæknihausverkinn frá 
fyrirtækjunum.“

Apon app var stofnað fyrir 
tveimur árum þegar hann og fleira 
fólk úr tækni- og auglýsingageir-
anum var orðið þreytt á að þurfa 
að fara með hugmyndirnar í gegn-
um of mörg ferli. Þau hafa unnið 
mjög leynilega að verkefninu 
undanfarið en hugmyndin að því 
að hanna forrit til að gera app 
var fljót að fæðast. „Meðalmað-
ur athugar símann sinn að með-
altali hundrað sinnum á dag. Við 
vorum bara með rétta hugmynd, á 
réttum stað, á réttum tíma,“ segir 
Ármann. 

Í gegnum félaga sinn hér heima 
gátu þeir sótt um í nýsköpunar-
hraðal Stanford-háskóla í Banda-
ríkjunum þar sem aðeins tíu pró-
sent umsækjenda komast að, en 
þeir komust í gegn og gátu unnið 
að hugmyndinni þar. „Hann var í 
skólanum og mælti með okkur og 
þannig komumst við inn. Þar feng-
um við aðgang að algjörum kanón-
um í þessum bransa, ráðgjöfum 

sem vinna hjá Google og fleirum. 
Það voru algjör forréttindi að fá 
hjálp frá þeim við að finna réttan 
fókus á vöruna og komast í þetta 
net af fólki sem tengist nýsköpun-
arbransanum. Það sparaði okkur 
mikinn tíma í þróunarvinnu,“ 
segir hann. 

Fyrirtækið hefur fengið mjög 
góð viðbrögð úti og hafa KPMG 
og fyrirtæki í eigu viðskiptajöfurs-
ins Warrens Buffett nýtt sér þjón-
ustu þeirra. Hér heima hefur það 
hlotið styrki frá Nýsköpunarsjóði 
og Tækniþróunarsjóði, ásamt því 
að hafa fengið stuðning frá tölvu-
leikjafyrirtækinu Plain Vanilla, 
Bala hjá Startup Iceland og fleir-
um. „Við finnum fyrir raunveru-
legri þörf fyrir að koma þessu 
áfram. Það er fullt af fólki þarna 
úti sem vill koma sínum frábæru 

hugmyndum á framfæri og gera 
sitt eigið snjallsímaforrit.“ 

Aðspurður hvort það hljóti ekki 
að verða gerð kvikmynd um hann 
rétt eins og Steve Jobs, stofnanda 
Apple, sem byrjaði einmitt í Stan-
ford-háskóla, segist Ármann ekki 
vera viss um það. „Kannski ef það 
verða nógu góðir leikarar sem 
leika okkur.“  adda@frettabladid.is

Hjálpa fyrirtækjum 
að búa til eigin öpp
Íslenska fyrirtækið Apon app sérhæfi r sig í að aðstoða fyrirtæki við að búa til 
sín eigin öpp. Eigandinn, Ármann Kojic, telur mikla þörf fyrir slíkt fyrirtæki.

BARA RÉTT AÐ BYRJA  Ármann Kojic við Stanford-skóla þar sem fyrirtæki hans 
komst inn í mjög lokaða nýsköpunardeild. MYND/EINKASAFN

 Þetta verður kalt og við 
verðum að taka hlý föt með okkur.

Ragnar Ólafsson.

 Mig gæti ekki 
dreymt um betri stað til 

að heimsækja.
Nelly Ben Hayoun.

 Meðalmaður at-
hugar símann sinn að 

meðaltali hundrað 
sinnum á dag. Við vorum 

bara með rétta hug-
mynd, á réttum stað á 

réttum tíma.
Ármann Kojic.
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Næsta bylgja 
sjónvarpa 
er komineerr kkoomin

með Android

Sumarliði lifnar við 
Tónlistarmaðurinn Bjartmar Guð-
laugsson fagnar sjötugsafmæli íslenska 
lýðveldisins þann 1. desember með 
tónleikaþrennu.  Á tónleikunum sem 
haldnir verða í Reykjavík, Hafnarfirði 
og Borgarnesi næstu 
laugardaga ætlar 
hann að syngja sig í 
gegnum lýðveldis-
söguna. Einnig 
munu persón-
urnar úr textum 
Bjartmars lifna 
við og fá áhorf-
endur að heyra 
meðal annars 
sögurnar að 
baki þeim 
Sumarliða og 
Fúlum á móti 
sem margir 
þekkja úr 
lögum hans.
 - vh

Svæfir börnin 
með nýrri plötu
Söngkonan Regína Ósk hefur lagt 
lokahönd á nýja plötu sem er aðallega 
ætluð verðandi mæðrum og börnum 
á öllum aldri. Hún inniheldur þrettán 
barnasálma sem Regína flytur í útsetn-
ingum Friðriks Karlssonar gítarleikara. 
Platan, sem ber titilinn Leiddu mína 
litlu hendi, var tekin hann upp að mestu 
leyti í vor þegar Regína var ólétt að sínu 
þriðja barni. „Börnin mín steinsofna 
þegar ég set plötuna á fóninn þannig 
að þetta hefur góð áhrif,“ segir Regína 
um plötuna. „Þetta er fyrsta platan sem 

ég gef út, þar sem ég er mjög 
ánægð með að hlustand-
inn sé sofnaður í lagi 
númer fjögur,“ bætir 
Regína við og hlær.

Regína er byrjuð að 
flytja tónlistina í hinum 
ýmsu sunnudagaskólum 

og á foreldamorgnum 
á höfuðborgar-

svæðinu og 
hefur fengið 

góðar 
undir tektir.

  - glp
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