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tímaflakk, Frelsið og Stöð 2 
Maraþon NOW? Þú getur horft 
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margverðlaunuðum þáttum og
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sjónvarpsefnis fyrir alla 
fjölskylduna.
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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Þorvaldur Gylfason 
segir sjálfstæðisbaráttunni ekki 
lokið. 19 

SPORT Ragnar Sigurðsson hlakk-
ar til leiksins gegn Tyrkjum. 28

MENNING Tíu daga tvíæringur í 
Reykjavík þjófstartar í kvöld. 34

LÍFIÐ Margir héldu að árið 2017 
yrðu allir á flugbílum og með 
vélmennaþjóna en í 
staðinn fengum við 
bara „snjallbursta“ og 
„regnhlífadróna“ svo 
dæmi séu nefnd. 42

PLÚS SÉRBLAÐ 
� FÓLK 
*Samkvæmt prentmiðla-
könnun Gallup apríl-júní 
2015

K R I N G L U
K A S T

20–50%
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STJÓRNMÁL Heilbrigðismálin eru það 
málefni sem skiptir fólk mestu máli 
í kosningabaráttunni fram undan. 
Þetta sýna niðurstöður skoðana-
könnunar Fréttablaðsins, Stöðvar 2 
og Vísis. Rétt rúmlega þriðjungur, eða 
37 prósent, þeirra sem afstöðu tóku 
nefndu heilbrigðismál. Næstflestir 
eða 12 prósent völdu efnahagsmál, 7 
prósent málefni eldri borgara, 6 pró-
sent nefndu menntamál og 4 prósent 
skattamál. Aðrir málaflokkar voru 
sjaldnar nefndir og til dæmis nefndu 
einungis 2 prósent svarenda umhverf-
ismál og 1 prósent menningarmál.

Þegar svörin eru skoðuð eftir kynj-

um sést talsverður munur, því 44 pró-
sent þeirra kvenna, sem afstöðu taka, 
nefna heilbrigðismálin en einungis 
17 prósent karla. Hins vegar nefna 
17 prósent karla sem afstöðu taka 
efnahagsmálin en einungis 6 prósent 
kvenna.

Heilbrigðismálin eru á meðal helstu 
bitbeina á Alþingi og hart var tekist á 
þegar fjárlagafrumvarp ríkisstjórnar-
innar var kynnt snemma í september 
og staðan varð forsætisráðherra að 
umræðuefni í stefnuræðu hans. „Það 
er sérstakt gleðiefni að nú stefni loks 
í að á vormánuðum verði tekin fyrsta 
skóflustungan að meðferðarkjarna 

nýs Landspítala,“ sagði Bjarni og bætti 
við að gera þyrfti gangskör að bygg-
ingu hjúkrunarheimila fyrir aldraða 
í framhaldinu.

En stjórnarandstaðan sakaði ríkis-
stjórnina um að svelta heilbrigðis-
kerfið. „Þeir sem þurfa mest á þjón-
ustu ríkisins að halda, svo sem eins 
og sjúklingar, eiga ekki að njóta góð-

ærisins,“ sagði Oddný Harðardóttir, 
þingmaður Samfylkingarinnar.

Könnun Fréttablaðsins var gerð 
þannig að hringt var í 1.354 manns 
þar til náðist í 800 samkvæmt lag-
skiptu úrtaki 2. og 3. október. Svar-
hlutfallið var 59,1 prósent. Þátttak-
endur voru valdir með slembiúrtaki 
úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt 
eftir kyni og hlutfallslega eftir búsetu 
og aldri. Spurt var: Hvaða málefni 
skiptir þig mestu máli i kosninga-
baráttunni fram undan? Alls tóku 80 
prósent afstöðu til spurningarinnar, 
17 prósent sögðust óákveðin en 3 pró-
sent svöruðu ekki. – jhh / sjá síðu 8

Umhverfismál og menning mæta afgangi
Menning og umhverfis-
mál eru kjósendum ekki 
ofarlega í huga í kosn-
ingabaráttunni, sam-
kvæmt nýrri könnun 
Fréttablaðsins. Rúmlega 
þriðjungur svarenda 
telur heilbrigðismál 
skipta mestu máli. Efna-
hagsmálin þar á eftir.

44 prósent þeirra 
kvenna, sem afstöðu taka, 
nefna heilbrigðismálin en 
einungis 17 prósent karla. 

FJÁRSJÓÐSLEIT Skipafélagið Hapag-
Lloyd gerir tilkall til þýska skips-
ins Minden sem breska félagið 
 Advanced Marine Services (AMS) 
hyggst opna á hafsbotni undan 
Íslandi til að ná í verðmæta málma.

Hapag-Lloyd yfirtók árið 1970 það 
skipafélagið sem gerði út SS Minden. 
Í bréfi félagsins til Umhverfisstofn-
unar segir að það hafi orðið þess 
áskynja í gegn um fjölmiðla að AMS 
óski leyfis til að rjúfa gat á skrokk 
Minden til að geta náð út boxi með 
verðmætum málmi.

„Líkt og áður hefur komið fram í 
samskiptum okkar þá er það ætlun 
umbjóðanda míns, komi í ljós að 
verðmæti sé að finna í flakinu, að 
skila þeim til breskra yfirvalda,” 
segir Bragi Dór Bragason, lögmaður 
AMS hér á landi. – gar / sjá síðu 4

Þýsk útgerð vill 
eiga innihaldið

Gróður landsins ber með sér að haustið er komið. Suðvestanlands hafa fyrstu dagar haustsins verið mildir og margir nýtt veðrið til útivistar. Til að mynda þetta fólk sem spókaði sig um í Laugar-
dalnum í gær. Suðaustan- og austanlands hefur væta og vindur verið til ama og horfur eru á að slíkt haldi áfram. Stormviðvörun hefur verið gefin út fyrir svæðið á morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR



Þessi nýbreytni með 
íslensku kápuna 

hefur verið mjög vinsæl hjá 
spilurum og við finnum að 
það er mikilvægt að hafa 
hana á leiknum.
Ólafur Þór  
Jóelsson hjá Senu

Veður

Í dag verður vestan gola eða kaldi, 
skýjað að mestu og einhverjir smá-
dropar gætu stungið sér niður hér 
og þar. Síðdegis verður orðið hið 
ljúfasta veður. SJÁ SÍÐU 32

Veður Heimsmeistarinn fékk óblíðar móttökur

Ellefu íslenskir skákmenn tóku þátt á alþjóðlegu skákmóti á eynni Mön nú á dögunum. Á milli umferða styttu skákmennirnir sér stundir með því 
að spila knattspyrnu. Á myndinni sést heimsmeistarinn Magnus Carlsen, hvítklæddur, fá byltu eftir baráttu við Björn Hólm Birkisson, bláklæddan, 
og Hilmi Frey Heimisson. Stutt er í knattspyrnugenin hjá Hilmi en hann er sonur Heimis Guðjónssonar, þjálfara FH.   CHESS.COM/MARIA EMELIANOVA 

NEYTENDUR „Leikurinn hefur farið 
vel af stað og í raun betur en í fyrra 
og má leiða að því líkur að það hafi 
með innkomu íslenska landsliðsins 
að gera,“ segir Ólafur Þór Jóelsson, 
framkvæmdastjóri útgáfu- og sölu-
deildar Senu sem gefur út fótbolta-
tölvuleikinn FIFA 18 hér á landi.

Fáir ef nokkrir tölvuleikir njóta 
meiri vinsælda hér á landi og á 
heimsvísu en FIFA-leikjasería tölvu-
leikjaframleiðandans EA Sports 
sem gefnir eru út ár hvert. Í síðasta 
mánuði var tilkynnt að íslenska 
karlalandsliðið í knattspyrnu 
yrði í leiknum að þessu sinni sem 
gladdi óneitanlega tugi þúsunda 
spilara leiksins hér. Af því 
tilefni var sú nýbreytni 
tekin upp að sérstök 
kápa úr íslenska lands-
liðsbúningnum prýðir 
nú hulstur leiksins hér 
og segir Ólafur það hafa 
skilað sér í sölutölum.

„Þessa fyrstu viku 
hefur leikurinn 
selst í fleiri þús-
undum ein-
taka og ljóst 
að íslenskir 
FIFA-spilarar 
taka þessum 
nýja FIFA-
leik opnum 
örmum. Þessi 
n ý b r e y t n i 
með íslensku 
kápuna hefur 
verið mjög vin-
sæl hjá spilurum 
og við finnum að það 
er mikilvægt að hafa 
hana á leiknum.“

Guðni Bergsson, formaður KSÍ, 
átti mikinn þátt í því að íslenska 

landslið er nú í leiknum eftir að 
forveri hans og KSÍ höfnuðu til-
boði EA Sports í fyrra. 

„Ég er búinn að kíkja á okkar 
lið í leiknum og líst bara vel 
á. Gaman að sjá okkur í vin-

sælasta íþróttatölvuleik í heimi 
þannig að ég er mjög ánægður 

með að þetta mælist vel 
fyrir.“

Sú staðreynd 
að tölvuleikur-
inn seljist nú í 
bílförmum er 
athyglisverð í 
ljósi þess að 
l e i k i r  f y r i r 
Play station 4 
(PS4) og sam-
b æ r i l e g a r 
l e i k j a t ö l v u r 

eru fjarri því 
að vera ódýrir. 

Algengt verð á FIFA 
18 leiknum er á bilinu 
9-10 þúsund krónur 
og hefur hann selst 

upp í einhverjum verslunum sem 
Fréttablaðið hafði samband við.

Allt að 10,6 prósenta munur er á 
hæsta og lægsta verði leiksins hjá 
verslunum. Verðathugun Frétta-
blaðsins leiddi í ljós að FIFA 18 fyrir 
PS4 væri ódýrastur hjá Tölvuteki á 
8.990 kr. en dýrastur í Elko á 9.995 
miðað við uppgefið verð á vefsíðum 
verslananna í gær. Heimkaup selja 
leikinn á 9.990 kr. en GameStöðin 
á 9.499 kr. 
mikael@frettabladid.is

Íslendingar eru FIFA-óð 
þjóð og leikurinn rokselst
Fótboltatölvuleikurinn FIFA 18 hefur selst í mörg þúsund eintökum fyrstu 
vikuna eftir að hann kom út og betur en leikurinn í fyrra. Sena segir tilkomu 
íslenska landsliðsins hafa haft áhrif. 10% verðmunur getur verið milli verslana.

FIFA 18 hulstur í íslenskum búningi hafa vakið lukku hjá Íslendingum.

Gylfi Þór Sigurðsson og 
félagar í íslenska lands-
liðinu eru í FIFA 18.

kæli- og

Frí Heimsending 
á öllum kæli- og  

frystitækjum
02–08 okt.

frystidagar

BRETLAND Theresa May, forsætisráð-
herra Bretlands, baðst afsökunar á 
of yfirvegaðri og handritslegri kosn-
ingabaráttu flokksins sem fór fram 
fyrr á árinu og kostaði flokkinn 
þingmeirihlutann. Það gerði hún 
í ræðu sinni á landsfundi Íhalds-
flokksins.

Að sjálfsögðu kom forsætis-
ráðherrann einnig inn á útgöngu 
Bretlands úr Evrópusambandinu í 
ræðu sinni. „Ég er sannfærð um að 
við munum komast að samkomu-
lagi sem gagnast bæði Bretlandi og 
Evrópusambandinu,“ sagði May 
sem vildi jafnframt fullvissa þá 
ríkisborgara ríkja ESB sem byggju á 
Bretlandi um að þeir væru enn þá 
velkomnir þar í landi.

Þegar May vék að stöðu húsnæð-
ismála í Bretlandi tilkynnti hún að 
félagslegum íbúðum yrði fjölgað þar 
í landi. „Það hefur valdið mér mikilli 
sorg að við Philip höfum aldrei eign-
ast börn. Ég læt það hins vegar ekki 
stöðva mig í að hjálpa ungu fólki að 
eignast sitt eigið húsnæði,“ sagði 
forsætisráðherrann.

May komst þó ekki í gegnum 
ræðu sína áfallalaust en hún var 
nærri því að missa röddina. Var 
rödd forsætisráðherrans svo lág að 
fjármálaráðherra steig upp og rétti 
henni hálsbrjóstsykur.

Jafnframt varð truflun á ræðu 
May þegar grínistinn Simon Brod-
kin gekk að sviðinu og sagði: „Boris 
bað mér að rétta þér þetta,“ og rétti 
forsætisráðherranum uppsagnar-
bréf. – þea

May baðst 
afsökunar

May komst ekki í gegnum ræðuna 
áfallalaust. NORDICPHOTOS/AFP

UMHVERFISMÁL Úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála hefur 
fellt úr gildi ákvörðun Skipulags-
stofnunar um að vinnsla kalkþör-
ungasets í Miðfirði skuli ekki vera 
háð umhverfismati.

Í maí 2015 sótti Icecal ehf. um 
leyfi til Orkustofnunar til hagnýt-
ingar 1.200 rúmmetra af kalkþör-
ungaseti árlega á ákveðnu svæði í 
Miðfirði. Nýtingarleyfið var til 30 
ára. Talið var að umhverfismats væri 
ekki þörf.

Veiðifélag Miðfirðinga, land-
eigandi og Landssamband veiði-
félaga kærðu ákvörðunina. Hið 
sama gerði Húnaþing vestra. Kæru 
sveitarfélagsins var vísað frá þar sem 
það hafði ekki lögvarða hagsmuni 
en fallist var á kröfur annarra aðila.

Í niðurstöðu nefndarinnar segir 
að ákvörðunin hafi verið of vélræn 
og uppfyllti hún ekki viðmið laga 
um mat á umhverfisáhrifum. – jóe

Kalksetnáma 
send til baka
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FJÁRSJÓÐSLEIT „Hér með áskiljum 
við okkur allan rétt með tilliti til SS 
Minden og allra hluta eignarinnar 
sem þegar eru fundnir eða kunna að 
finnast,“ segir í bréfi skipafélagsins 
Hapag-Lloyd til Umhverfisstofn-
unar.

Hapag-Lloyd er alþjóðlegt skipa-
félag með höfuðstöðvar í Ham-
borg í Þýskalandi. Í bréfi félagsins 
til Umhverfisstofnunar segir að 
það hafi orðið þess áskynja í gegn 
um fjölmiðla að breska fyrirtækið 
Advanced Marine Services óski 
leyfis til að rjúfa gat á skrokk SS 
Minden til að geta náð út boxi með 
verðmætum málmi í póstherbergi 
flutningaskipsins.

AMS hefur ekki sagt hver hinn 
verðmæti málmur er talinn vera. 
Fram hefur komið í Fréttablaðinu 
að miðað við rúmmál  kistunnar 
og miðað við að innihaldið sé gull 
gæti verðmætið numið yfir 12 millj-
örðum króna.

Hapag-Lloyd yfirtók á árinu 1970 
þýska skipafélagið Nord deutscher 
Lloyd sem gerði út SS Minden. 
Áhöfn SS Minden sökkti skipinu í 
september 1939 til að forða því frá 
að falla í hendur breskra herskipa 

Þýskt útgerðarfélag gerir tilkall 
til fjársjóðsskipsins SS Minden

SS Porta var systurskip flutningaskipsins SS Minden sem liggur á hafsbotni undan Íslandsströndum. MYND/WIKIPEDIA

Skipafélagið Hapag-
Lloyd gerir tilkall til 
þýska  skipsins Minden 
sem breska félagið AMS 
hyggst opna á hafs-
botni undan Íslandi til 
að ná upp verðmætum 
málmum. AMS minnir 
Umhverfisstofnun á lof-
orð um að gefa ekki upp 
staðsetningu Minden.

SS MINDEN

ReykjavíkReykjavíkReykjavík

EgilsstaðirEgilsstaðir

Færeyjar

Gæslusvæði Breta

Flak Minden 
er á þessum 
slóðum um 
120 sjómílur 
frá ströndum 
Íslands.

sem sóttu að því á fyrstu dögum 
heimsstyrjaldarinnar síðari.

Fulltrúar AMS sendu kafbát niður 
að flaki SS Minden í apríl í vor en 
voru stöðvaðir af Landhelgis-
gæslu Íslands. Bíður fyrirtækið 
enn ákvörðunar um starfsleyfi 
frá Umhverfisstofnun til að ljúka 
leiðangrinum. Flakið er á yfir 2,2 
kílómetra dýpi um 120 sjómílur 
suðaustur af Íslandi.

Bragi Dór Bragason, lögmaður 
AMS hér á Íslandi, segir í bréfi til 
Umhverfisstofnunar að hvorki AMS 
né Umhverfisstofnun sé í stöðu til 
að meta hver sé eigandi SS Minden 

og farms þess. Verðmætin verði flutt 
til Bretlands.

„Líkt og áður hefur komið fram í 
samskiptum okkar þá er það ætlun 
umbjóðanda míns, komi í ljós að 
verðmæti sé að finna í flakinu, að 
skila þeim til breskra yfirvalda, 
nánar tiltekið „UK Reciever of 
Wreck“. Er þar um að ræða stjórn-
vald innan landhelgisgæslunnar 
þar í landi sem hefur það hlutverk 
að rannsaka og skera úr um hver sé 
eigandi flaks eða þeirra verðmæta 
sem finnast í flaki,“ rekur Bragi. „Ef 
hið bæra stjórnvald kemst að þeirri 
niðurstöðu að flakið eða farmur 

þess tilheyri tilteknum eiganda þá 
er verðmætunum skilað til þess 
aðila gegn því að finnandi eigi rétt 
á björgunarlaunum sem ákveðin 
eru af stjórnvaldinu í samræmi við 
almennar reglur.“

Þá leggur Bragi á það áherslu að 
Umhverfisstofnun gefi ekki upp 
staðsetningu SS Minden. „Þá er 
það ítrekað að trúnaður ríki um 
nákvæma staðsetningu flaksins, líkt 
og áður hefur margoft komið fram 
og samþykkt hefur verið með bréfi 
Umhverfisstofnunar,“ undirstrikar 
hann.

Almennur frestur til athuga-
semda við útgáfu starfsleyfis til 
handa AMS vegna SS Minden rann 
út 15. september. Engar athuga-
semdir bárust fyrir utan bréf 
Hapag-Lloyd.

„Þetta bréf er ætlað til þess að 
upplýsa ykkur um, að sem eigendur 
SS Minden höfum við áhuga á fram-
vindu aðgerðaráætlunar AMS varð-
andi SS Minden og að fá vitneskju 
um fyrirætlun þeirra varðandi sér-
hver verðmæti sem AMS kanna að 
finna eða fjarlægja úr skipinu,“ segir 
Hapag-Lloyd. 
gar@frettabladid.is
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270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16
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7. OKTÓBER OPIÐ 12 - 17
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Í OKTÓBER FYLGJA STÆRRI 
VETRARDEKK ÖLLUM NÝJUM 

VERÐ FRÁ 5.890.000.-

NEYTENDUR Velferðarráðherra skipaði 
Þórólf Matthíasson hagfræðiprófessor 
og Dóru Siv Tynes í verðlagsnefnd 
búvöru í stað fulltrúa neytenda sem 
enginn vill tilnefna.

Samkvæmt búvörulögum eiga ASÍ 
og BSRB að tilnefna sinn fulltrúann 
hvort. Hvorug samtakanna nýttu sér 
réttinn og féll það í skaut velferðarráð-
herra að tilnefna í þeirra stað.

„ASÍ krafðist þess fyrir tveimur 
árum að þessi nefnd yrði lögð niður, 
enda væri starfsemi hennar tóm vit-

leysa,“ segir Gylfi Arnbjörnsson, for-
seti ASÍ, og segir ASÍ ekki vilja ábyrgð 
á þessu kerfi. Greinin eigi að falla 
undir samkeppnislög eins og aðrar 
atvinnugreinar.

„BSRB og ASÍ hættu að tilnefna full-
trúa í verðlagsnefnd þegar mjólkur-
framleiðendur ályktuðu á aðalfundi 
að gera breytingar á verðlagsnefnd-
inni og ákveða sjálfir hvernig þeir 
verðlegðu sínar vörur,“ segir Elín 
Björg Jónsdóttir, formaður BSRB. 
„Við verðum bara að treysta því að 

þarna séu neytendur inni því allir eru 
neytendur búvara,“ segir Elín, aðspurð 
hvort hún telji ekki slæmt að neytend-
ur eigi ekki lengur fulltrúa í nefndinni.

Neytendasamtökin eiga ekki til-
nefningarrétt í nefndina og hafa ekki 
sóst eftir því að sögn Brynhildar Pét-
ursdóttur, framkvæmdastjóra sam-
takanna. „Ástæðan er fyrst og fremst 
sú að nefndin vinnur eftir fyrirfram 
gefnum forsendum sem nefndarmenn 
hafa lítið um að segja.“ Neytendasam-
tökin hafi oft hafa gagnrýnt land-

búnaðarkerfið því ekki 
sé nægilegt tillit tekið til 
hagsmuna neytenda.

Aðalhagfræðingur Við-
skiptaráðs er nýskipaður 
formaður nefndarinnar, 
en Viðskiptaráð hefur gagn-
rýnt landbúnaðarkerfið 
harðlega á svipuðum 
forsendum og ASÍ, 
BSRB og Neytenda-
samtökin. Ólíkt sam-
tökum launafólks 

og neytenda fagnar Viðskiptaráð 
hins vegar fjölbreyttri samsetningu 
nefndarinnar, að sögn Katrínar Olgu 
Jóhannesdóttur, formanns Við-
skiptaráðs.– aá

Enginn vill tilnefna fulltrúa neytenda í verðlagsnefnd búvara

BANDARÍKIN Marilou Danley, kær-
asta fjöldamorðingjans Stephens 
Paddock, kom til Bandaríkjanna í 
gær. Hún var á Filippseyjum þegar 
Paddock myrti 58 tónleikagesti við 
Mandalay Bay hótelið í Las Vegas 
og særði rúmlega 500 áður en hann 
svipti sig lífi.

Alríkislögregluþjónar tóku á móti 
Danley þegar hún lenti í Los Angeles 
í gær og greinir Reuters frá því að 
Alríkislögreglan (FBI) vonist til þess 
að Danley samþykki yfirheyrslu. 
Vonast FBI eftir því að Danley búi 
yfir upplýsingum um árásina eða 
ástæðurnar sem lágu að baki henni. 
Hún hafði verið á Filippseyjum frá 
því í september.

Í viðtali við ástralska miðilinn 
7News sögðu systur Danley að 
hún hefði ekki vitað af ferð sinni til 
Filippseyja fyrr en Paddock sagðist 
hafa keypt miða fyrir hana. Hún 
hefði sem sagt verið send út. – þea

Lögreglan tók á 
móti Marilou

Gylfi Arnbjörns-
son, forseti ASÍ, 
segir ASÍ hafa 

krafist þess að 
nefndin yrði 
lögð niður. 

LÖGREGLUMÁL Tveir menn hafa 
verið úrskurðaðir í vikulangt gæslu-
varðhald vegna gruns um aðild að 
stunguárás í heimahúsi í Breiðholti 
í fyrrakvöld. Mennirnir eru grunaðir 
um að hafa átt aðild að verknað-
inum. Annar þeirra var handtekinn 
í fyrrakvöld en hinn í gær.

Einar Guðberg Jónsson, lögreglu-
fulltrúi, segir rannsókn málsins í 
fullum gangi. Lögreglan hefur yfir-
heyrt töluvert marga vegna árásar-
innar. Einar segist ekki hafa tölu yfir 
hve marga. Spurður hvort margir 
hafi verið á vettvangi árásarinnar 
segist hann ekki gefa það upp.

Maðurinn sem ráðist var á var 
fluttur á sjúkrahús í fyrrakvöld 
og gekkst undir aðgerð. Hann var 
stunginn í kviðarholið en lögreglan 
hefur lýst árásinni sem„töluverðri 
atlögu.“ Maðurinn er ekki talinn 
vera í lífshættu. -bo

Í gæsluvarðhald 
vegna árásar
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Byggjum á betra verði

Blöndum alla liti

LADY litur 
mánaðarins
2782 DECO PINK
Einstaklega góður rósartónn. Passlega 
gylltur og dempaður, virkar ótrúlega vel með 
gráum, grænum og töfrandi rauðum tónum.

25%
afsláttur
af ALLRI LADY 
málningu frá Jotun

Gerðu fínt fyrir jólin

Tilboðsveisla
í október í Húsasmiðjunni

25-40%
afsláttur

Allt PARKET

Verkfæri
á betra verði

í vefverslun husa.isFrí heimsending

EF VERSLAÐ ER FYRIR 5.990 KR. EÐA MEIRA

Hleðsluborvél, 18 v 
+ 50 fylgihlutir
2 stk., 2.0Ah Li-ion rafhlöður, 
+ 50 fylgihlutir
2 stk., 2.0Ah Li-ion rafhlöður, 
+ 50 fylgihlutir

hersla 50Nm, högg.hersla 50Nm, högg.
5151100

25.995kr
35.565 35.565 35.565 35.565 35.565 35.565 35.565 35.565 krkrkr

27%
afsláttur8.845kr

12.640 kr

Handlaugartæk
Kludi Tercio, einnar handa 
með botnventli.
8005610

Glæsilegur
sýningarsalur
fyrir eldhús og bað í Skútuvogi

ELDHÚS

& BAÐ
 

GOTT VERÐ

TILBOÐTILBOÐ

30%
afsláttur

Glæsilegur
sýningarsalur
Glæsilegur
sýningarsalur
Glæsilegur

fyrir eldhús og bað í Skútuvogi

Einstaklega góður rósartónn. Passlega 
gylltur og dempaður, virkar ótrúlega vel með 
gráum, grænum og töfrandi rauðum tónum.

25%
Einstaklega góður rósartónn. Passlega 
gylltur og dempaður, virkar ótrúlega vel með 
gráum, grænum og töfrandi rauðum tónum.

25%
Glæsilegur
sýningarsalur
Glæsilegur
sýningarsalur
Glæsilegur

fyrir eldhús og bað í Skútuvogi

Guðmundur 
Már Ragnarsson, 
málari og sölustjóri 
málningar.

Eldhústæki
Grohe eldhústæki 
með hárri sveiflu.
7910810

19.49019.490krkr



VIÐSKIPTI „Við höfum ekki stórar 
áhyggjur af því að það staflist 
upp einhver bílamassi hér þó að 
bílaleigurnar setji eitthvað inn á 
markaðinn,“ segir Özur Lárusson, 
framkvæmdastjóri Bílgreinasam-
bandsins (BGS), aðspurður hvort 
offramboð sé á notuðum bílum hér 
á landi eða útlit fyrir slíkt.

Bílaleigur stíga nú varlega til 
jarðar eftir miklar offjárfestingar 
í bifreiðum, eins og kom fram í 
Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins 
um viðskipti og efnahagsmál, í gær. 
Þar sagði að útlit væri fyrir að verð á 
notuðum bílum gæti lækkað þegar 
bílasölur færu að selja bifreiðarnar 
en fjöldi þeirra hefur fjórfaldast á 
síðustu sex árum. Í byrjun septem-
ber voru 25.850 bílaleigubílar á skrá.

„Einhverjar bílaleigur munu 
halda að sér höndum og reyna að 
nýta bílana lengur þannig að þessi 
floti kemur ekki einn tveir og þrír 
inn til sölu. Þær hafa líka breytt 
aðeins verklagi sínu á síðustu árum 
en áður var það alþekkt að það væru 
útsölur á haustin á bílaleigubílum 
en núna dreifist þetta betur yfir allt 
árið,“ segir Özur.

„Á næsta ári verður þetta ekki 
neitt til að hafa áhyggjur af og það er 

mat okkar. Ef þessi túristasprengja 
heldur áfram, og bílaleigurnar halda 
áfram að kaupa það magn af bílum 
sem þær hafa gert hingað til, þá á 
einhverjum tímapunkti sjáum við 
offramboð.“

BGS eru samtök sem samanstanda 
af 155 fyrirtækjum eða bílaverk-
stæðum, bílasölum og umboðum 
og öðrum sem bjóða vörur eða þjón-
ustu þeim tengdar. Özur bendir á að 
verð á nýjum bílum hefur lækkað um 
16 til 20 prósent það sem af er ári.

„Það fer alltaf seinna út á notaða 
markaðinn en hins vegar er lækk-
unin þar að koma fram núna. Ég á 
erfitt með að spá hvort það muni 
lækka meira en það er möguleiki 
að það gerist.“

Guðfinnur S. Halldórsson, eða 
Guffi, eigandi Bílasölu Guðfinns og 
bílasali til 49 ára, segist nú í fyrsta 
sinn þurfa að vísa mögulegum við-
skiptavinum frá.

„Bílasölur eru í dag meira og minna 
sneisafullar. Ég held að við séum að 
fara inn í vetur þar sem verður miklu 
meira af eldri bílum sem verða afskrif-
aðir því hinir koma til með að lækka 
í verði,“ segir Guffi og segir að verð á 
notuðum bílum sé enn of hátt.  

„Þú getur fengið nýjan Hyundai 
smábíl á 1.880 þúsund og þá kaupir 
þú ekki notaðan tíu ára gamlan 
sambærilegan fyrir 700 til 800 þús-
und. Það eru til 28 þúsund bílar af 
2007 árgerðinni í landinu.“ 
haraldur@frettabladid.is

Áður var það 
alþekkt að það væru 

útsölur á haustin á bílaleigu-
bílum en núna dreifist þetta 
betur yfir allt 
árið.
Özur Lárusson, 
framkvæmda-
stjóri Bílgreina-
sambandsins

Ég held að við séum 
að fara inn í vetur 

þar sem verður miklu meira 
af eldri bílum 
sem verða 
afskrifaðir.
Guðfinnur S. Hall-
dórsson, bílasali

Óttast ekki offramboð 
á notuðum bifreiðum
Framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins óttast ekki að bílasölur muni fyllast 
af notuðum bílaleigubílum á næstu vikum og mánuðum. Bílasali til 49 ára þarf 
nú í fyrsta sinn að vísa fólki frá og segir að notaðar bifreiðar séu enn of dýrar.  

Margar bílasölur eru nú yfirfullar af notuðum bílum og sala á nýjum hefur gengið vel.  FRÉTTABLAÐIÐ/JÓIK

VIÐSKIPTI Hugbúnaðarfyrirtækið 
Azazo var tekið til gjaldþrotaskipta 
í fyrradag. Félag í eigu Nýsköpunar-
sjóðs atvinnulífsins (NSA) keypti 
rekstur fyrirtækisins úr þrotabúinu.

Sagt var frá því í Fréttablaðinu í 
síðustu viku að eignir fyrirtækisins 
hefðu verið kyrrsettar og það sett í 
gjörgæslu. Brynja Guðmundsdóttir, 
stofnandi Azazo og fyrrverandi for-
stjóri, lagði fram kyrrsetningar-
beiðni um miðjan síðasta mánuð 
til tryggingar launakröfu sem hún 
telur sig eiga á félagið.

Líkt og áður segir var rekstur 
fyrirtækisins keyptur úr þrotabúinu 
af félagi í eigu NSA. Sjóðurinn var 
stærsti hluthafi hins fallna fyrir-
tækis. Fasteignir hafi hins vegar 
orðið eftir í þrotabúinu.

„Azazo er mjög óvenjulegt fyrir-
tæki sem býður upp á hugbúnaðar-

lausnir sem margar stofnanir og 
fyrirtæki eru mjög háð. Megintil-
gangurinn með ákvörðuninni var að 
forða þeim hagsmunum sem hefðu 
getað glatast,“ segir Friðrik Friðriks-
son, stjórnarformaður Azazo og full-
trúi NSA í stjórninni.

Aðilaskipti urðu að rekstrinum í 
gær og mun ríflega helmingur starfs-
fólks fyrirtækisins halda starfi sínu. 
Kaupverð er trúnaðarmál en Frið-
rik segir að það hafi verið sannvirði. 
Miðað við aðstæður hafi það verið 
ásættanlegt fyrir báða aðila.

„Með fyrirtæki sem þetta þá þarf 
að bregðast hratt við. Verðmæti 
hefðu getað glatast á einum degi. 
Enginn hefði verið í forsvari fyrir 
félagið nema slitastjórnin sem hefði 
aldrei rekið félagið sjálf,“ segir Frið-
rik. „Aðalatriðið var að koma rekstr-
inum í skjól.“ – jóe

Azazo tekið til gjaldþrotaskipta

Rekstur Azazo var keyptur út úr 
þrotabúinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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– fáðu meira út úr fríinu

Vila Galé Porto 
Centro
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PORTO

LJUBLJANA

VALENCIA

Frá kr. 79.695 
m/morgunmat
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi með morgunmat.
23. nóvember í 3 nætur.

Frá kr. 49.995 
m/morgunmat
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi.
12. október í 3 nætur.

Frá kr. 44.995 
m/morgunmat
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi.
12. október í 4 nætur.

Stökktu

Stökktu

Frá kr.
44.995
m/morgunmat

Skelltu þér í

LISSABON

Frá kr. 59.995 
m/morgunmat
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi.
16. nóvember í 3 nætur.

Stökktu

Allt að
39.950 kr.

afsláttur á mann

á flugsæti
m/gistingu 

FY
RI

R2 1 

ÁÐUR KR. 
79.900 

NÚ KR. 
39.950FL

UG
SÆ

TI

SEVILLA

Frá kr. 69.395 
m/morgunmat
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi.
9. nóvember í 3 nætur.

Melia 
Lebreros

Allt að 15.000 kr. afsláttur á mann



Kaupaukinn þinn í Hagkaup
Estée Lauder kaupaukinn þinn í snyrtivöru-
verslunum Hagkaups dagana 5. – 11. október. 
Þessi glæsilegi kaupauki* fylgir með ef keyptar 
eru tvær eða fleiri vörur frá Estée Lauder.

Kaupaukinn inniheldur:
Perfectly Clean Mulit-Action Foam Cleanser/Purifying Mask 
– froðuhreinsi, 30ml

Day Wear Multi-Protection Anti-Oxidant 
– rakakrem hlaðið andoxunarefnum, 15ml

Estée Lauder Little Black Primer 
– maskaragrunn, 2,8ml

Sumptuous Extreme Mascara 
– svartan maskara, 2,8ml

The Illuminator Radiant Perfecting Primer
– farðagrunn með ljóma, 15ml

Envy Lipgloss 
– varagloss, Plum Jealosy, 4,6ml

Bronze Goddess
– sólarpúður, light, 5,4g

Fallega snyrtibuddu  

*meðan birgðir endast

20%
afsláttur 

5.-11. október
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Kosningar 2016    Könnun 18. september    Könnun 2. og 3. október 2017 
*Vikmörk

� Björt framtíð xA
� Framsókn xB
� Viðreisn xC
� Sjálfstæðisflokkur xD
� Flokkur fólksins xF

� Miðflokkurinn xM
� Píratar xP
� Samfylkingin xS
� Vinstri græn xV

Skipting þingsæta  Könnun 18. september 2017
Kosningar 2016

Alþingiskosningar 2017
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STJÓRNMÁL Ef VG og Sjálfstæðis-
flokkurinn tækju ákvörðun um að 
mynda ríkisstjórn að loknum kosn-
ingum, yrði sú stjórn með 35 manna 
meirihluta. Þetta sýna niðurstöður 
nýrrar skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins, Stöðvar 2 og Vísis. Það yrði 
eina tveggja flokka ríkisstjórnin sem 
hægt væri að mynda.

Niðurstöður könnunarinnar 
benda til þess að verulegar breyting-
ar verða á Alþingi eftir kosningar. Það 
þýðir að allt aðrir kostir á myndun 
meirihlutastjórnar yrðu í stöðunni. 
Auk tveggja flokka stjórnar með 
Sjálfstæðisflokki, gæti VG myndað 

þriggja flokka stjórn með Pírötum og 
Samfylkingunni með 35 þingmenn 
að baki sér. Vinstri græn gætu líka 
myndað þriggja flokka stjórnir með 
Miðflokknum og Pírötum eða Mið-
flokknum og Samfylkingunni. Aðrar 
þriggja flokka stjórnir eru ekki inni í 
myndinni.

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, gerði vaxta-
lækkun Seðlabankans og ríkis-
fjármálastefnuna að umtalsefni á 
Facebook í gær. Það vekur athygli 
Bjarna að Seðlabankinn telur ekki 
ástæðu til að gera ráð fyrir róttækum 
breytingum á ríkisfjármálum.

„Í dag mælist VG hins vegar 
stærsti flokkurinn og að óbreyttu 
verður mynduð vinstri stjórn innan 
fárra vikna undir forystu VG með 
Samfylkingunni og Pírötum,“ segir 
Bjarni. Formaður VG hafi ítrekað 
kallað ríkisfjármálastefnuna sem 
fylgt hefur verið undanfarið svelti-
stefnu. Það séu stór orð. „Í samræmi 
við það hefur flokkurinn boðað 
mörg hundruð milljarða ný útgjöld 
næstu árin sem sækja á í vasa skatt-
greiðenda. Samfylkingin hefur talað 
á svipuðum nótum,“ segir Bjarni. Það 
sé því róttæk vinstri breyting í kort-
unum. jonhakon@frettabladid.is

Myndi gjörbreyta stöðunni á Alþingi
Ný skoðanakönnun bendir til þess að verulegar breytingar kunni að verða á þingstyrk flokka. Hvorki verður mynduð tveggja né þriggja 
flokka ríkisstjórn án aðkomu VG. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir að óbreyttu stefna í stjórn VG, Pírata og Samfylkingarinnar. 

Hringt var í 1.354 manns þar til 
náðist í 800 samkvæmt lagskiptu 
úrtaki 2. og 3. október. Svarhlut-
fallið var 59,1 prósent. Þátttakend-
ur voru valdir með slembiúrtaki 
úr þjóðskrá. Svarendur skiptust 
jafnt eftir kyni, og hlutfallslega 
eftir búsetu og aldri. Spurt var: 
Hvaða lista myndir þú kjósa ef 
gengið yrði til þingkosninga í 
dag? Ef ekki fékkst svar var spurt: 
Hvaða flokk er líklegast að þú 
myndir kjósa? Ef ekki fékkst svar 

var spurt: Er líklegra að þú myndir 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn, eða 
einhvern annan flokk? Það er gert 
í samræmi við aðferðafræði sem 
þróuð var í Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands. Alls tóku 62,1 pró-
sent þeirra sem náðist í afstöðu til 
spurningarinnar. Af þeim sem tóku 
ekki afstöðu til flokka sögðust 9 
prósent ekki ætla að kjósa eða 
skila auðu, 11 prósent sögðust óá-
kveðin en 18 prósent svöruðu ekki 
spurningunni.

Aðferðafræðin

DRAUMUR UM LÆKNINGU
GRUNNRANNSÓKNIR Á BRJÓSTAKRABBAMEINI OG ÞÁTTUR GÖNGUM SAMAN Í EFLINGU ÞEIRRA

GÖNGUM SAMAN 10 ÁRA    AFMÆLISMÁLÞING Í VERÖLD - HÚSI VIGDÍSAR, 6. OKTÓBER KL. 15-17.30

Á málþinginu kynnir vísindafólk áfanga sem náðst hafa í rannsóknum sem Göngum saman hefur 
styrkt �árhagslega og tónlistarfólk miðlar af list sinni. 

Dagskrá
Vigdís Finnbogadó�ir, fyrrverandi forseti Íslands:  Ávarp
Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands:  Setning
Gunnhildur Óskarsdó�ir, formaður Göngum saman:  Göngum saman í á� að lækningu
Jórunn Erla Ey�örð, prófessor emeritus: Á ferð með Göngum saman í 10 ár
Birna Þorvaldsdó�ir, doktorsnemi við HÍ: Telómerar og brjóstakrabbamein
Rósa Björk Barkardó�ir, líffræðingur og klínískur prófessor á LSH:

Mikilvægi BRCA genanna og annarra erfðaþá�a í myndun og þróun meinsins  
Magnús Karl Magnússon, prófessor við Læknadeild HÍ:  Að reisa hús á traustum grunni
Kristján Þór Júlíusson, mennta- og menningarmálaráðherra:  Ávarp

STYRKVEITINGAR ÚR STYRKTARSJÓÐI GÖNGUM SAMAN
Gunnhildur Óskarsdó�ir og Kristján Þór Júlíusson a�enda styrkina.

Fundarstjóri: Friðbjörn Sigurðsson, læknir

Að loknu málþinginu verður boðið upp á lé�ar veitingar.





SPÁNN Carles Puigdemont, forseti 
héraðsstjórnar Katalóníu á Spáni, 
sagði í gær að héraðið myndi lýsa 
yfir sjálfstæði innan 48 klukkustunda 
eftir að öll atkvæði í kosningum 
sunnudagsins hefðu verið talin. 
Hann býst við að það gerist um eða 
eftir helgi.

Kosningarnar eru umdeildar en 
Spánverjar lýstu þær ólöglegar og 
kröfðust þess að þær færu ekki fram. 
Héraðsstjórnin hélt hins vegar ótrauð 
áfram og var spænska lögreglan send 
til héraðsins. Átök brutust út og 
særðust nærri 900 í átökum við lög-
reglu. Níutíu prósent atkvæða féllu 
sjálfstæði í vil en kjörsókn var rúm 
fjörutíu prósent.

Katalónar héldu áfram mótmælum 
í gær og beindist reiðin nú að Filipp-
usi sjötta Spánarkonungi sem sagði 
á þriðjudag að leiðtogar Katalóníu 
hefðu, með því að halda kosning-
arnar, svívirt yfirvöld og brotið lýð-
ræðislegar hefðir.

Óljóst er hvort Katalónía verði 
sjálfstæð í bráð og nærri öruggt er að 
Spánverjar munu ekki samþykkja 
sjálfstæðisyfirlýsingu Puigdemont-
stjórnarinnar. Það er þó áhugavert 
að skoða hvort Katalónía hafi burði 
til þess að standa sjálfstæð.

Í úttekt BBC í gær kemur fram að 
Katalónar hafi sitt eigið tungumál, 
fána, leiðtoga og þing. Þá eru Kata-
lónar með sína eigin lögreglu, fjar-
skiptastofnun, sína eigin ræðismenn 
erlendis, skóla og heilbrigðisstofn-
anir. Hins vegar skortir landamæra-
gæslu, tollgæslu, sendiráð, varnarlið, 
seðlabanka og margt fleira.

Efnahagur Katalóníu er sterkari en 
í ýmsum öðrum héröðum Spánar. 
Eitt helsta slagorð katalónskra sjálf-Eitt helsta slagorð katalónskra sjálf-Eitt helsta slagorð katalónskra sjálf
stæðissinna er „Madríd rænir okkur“ 
og vísar til þess að Katalónía greiðir 
meira til spænska ríkisins en saman-
lagt virði þess sem Katalónar fá frá 
ríkinu er. 

Alls greiða Katalónar um tíu 
milljarða evra, andvirði 12 billjóna 
króna, meira til Spánar en þeir fá. Þó 
er viðbúið að stór hluti mismunarins 
myndi fara í að koma upp innviðum í 
sjálfstæðri Katalóníu

Ferðaþjónusta í Katalóníu er sterk 
sömuleiðis en átján af þeim 75 ferða-
mönnum sem heimsækja Spán heim-
sækja Katalóníu og stendur hún þar 
fremst í flokki á meðal spænskra 
héraða. Þýðir það að 24 prósent 
ferðamanna heimsækja Katalóníu 
en Katalónar eru sextán prósent 
Spánverja.

Á móti sjálfstæðri Katalóníu 
vinnur sú staðreynd að héraðið 
skuldar 77 milljarða evra sem sam-
svarar 35,4 prósentum af vergri 
landsframleiðslu héraðsins. Þar af 
skuldar Katalónía Spánverjum 52 
milljarða evra. 
thorgnyr@frettabladid.is

Katalónar sjálfstæðir 
um eða eftir helgina

Katalónar hyggjast lýsa yfir sjálfstæði innan nokkurra daga. NORDICPHOTOS/AFP

Katalónar ætla að lýsa 
yfir sjálfstæði þegar 
endanlegar niðurstöður 
kosninga sunnudagsins 
liggja fyrir. Yfirlýsing 
Spánarkonungs vekur 
reiði sjálfstæðissinna. 
Katalónía gæti spjarað 
sig sem sjálfstætt ríki en 
skuldar þó 35,4 prósent 
vergrar landsframleiðslu 
sinnar.

BANGLADESS Mannúðarsamtök 
sem aðstoða flóttamenn í Bangla-
dess lýstu því yfir í gær að þörf væri 
á um 47 milljörðum króna á næstu 
sex mánuðum til þess að veita 1,2 
milljónum manna lífsnauðsynlega 
hjálp. Stærstur hluti flóttamann-
anna eru börn.

Af þessum 1,2 milljónum er 
bróðurparturinn Rohingjar sem 
flúið hafa ofsóknir í Rakhine-héraði 
nágrannaríkisins Mjanmar. Alls eru 
meira en 800.000 Rohingjar komnir 
til Bangladess, þar af rúm hálf millj-
ón síðan í lok ágúst. Til viðbótar við 
Rohingjana bætist svo það heima-
fólk sem aðstoðar flóttamennina og 
heldur úti flóttamannabúðunum.

„Rohingjar nærri Cox Bazar-
borg eru í afar viðkvæmri stöðu, 
flestir hafa þeir orðið fyrir miklum 
og alvarlegum áföllum, og þeir búa 

nú við gríðarlega erfiðar aðstæður,“ 
sagði Robert Watkins, starfsmaður 
Sameinuðu þjóðanna í Bangladess, 
í yfirlýsingu í gær.

Þessi mikli fólksflótti sem hófst 
í lok ágúst orsakast af ofbeldi í 
Rakhine-héraði. Í kjölfar árásar 
skæruliða af þjóðflokki Rohingja 
á herstöð beitti herinn valdi gegn 
almennum borgurum af þjóð-
flokknum.

Mannréttindastjóri SÞ hefur 
greint frá því að herinn taki Roh-
ingja af lífi án dóms og laga og 
brenni bæi þeirra til grunna. Hann 
hefur jafnframt gengið svo langt að 
tala um þjóðernishreinsanir í þessu 
samhengi.

Því hafa yfirvöld í Mjanmar hins 
vegar neitað og segjast eingöngu 
vera að berjast við liðsmenn frelsis-
hers Rohingja (ARSA). – þea

Þörf fyrir 47 milljarða  
til aðstoðar Rohingjum

Ástandið í flóttamannabúðum Rohingja þykir slæmt. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Efnahagur Katalóníu er 
sterkari en í ýmsum öðrum 
héröðum Spánar. Eitt helsta 
slagorð katalónskra sjálf-
stæðissinna er „Madríd rænir 
okkur“ og vísar til þess að 
Katalónía greiðir meira til 
spænska ríkisins en saman-
lagt virði þess sem Katalónar 
fá frá ríkinu er. 

BLEIKASLAUFAN.IS
#BLEIKASLAUFAN

Við leitum svara með þér. 

Kaupum Bleiku slaufuna og styrkjum 
Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins.

KRABBAMEIN VEKUR 
ÓTAL SPURNINGAR

Við erum byrjuð að bólusetja
Þú ert velkominn í in�úenzubólusetningu hjá okkur

Bíldshöfða 9, 110 Reykjavík · sími 591 7000   

Starfsfólk Heilsugæslunnar Höfða

Opið fyrir bólusetningu frá 8-16 
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PFAFF - Grensásvegi 13 - 108 Reykjavík - Sími 414 0400 - www.pfaff.is  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-18 OG Á LAUGARDÖGUM KL. 11-16

Brother Innov-is 100
Flott saumavél með 30 saumum og þráðaklippum. 
Verð áður: 89.900 kr.

 Tilboð: 74.900 kr.

Brother M1034D
Fjögra þráða overlock-vél sem sker. Einföld í 
þræðingu og stillingum. Verð áður: 49.900 kr.

 Tilboð: 39.900 kr.

Husqvarna Emerald 116
Góð saumavél sem ræður við öll efni, allt frá 
silki upp í leður. Verð áður: 49.900 kr.

Tilboð: 39.900 kr

Pfaff Creative 1.5
Verð 249.900 kr.

KYNNING

KYNNINGARVERÐ

199.900 kr.

Taktu upp þráðinn
25% AFSLÁTTUR AF FYLGIHLUTUM FYRIR SAUMAVÉLAR 6. OG 7. OKTÓBER

Sýning á útsaumsverkum 6. og 7. október



Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður 
efnahagssviðs Samtaka atvinnulífs-
ins, segir Seðlabanka Íslands hafa í 
gær gefið skýr skilaboð um að stýri-
vextir geti lækkað frekar ef aðilar 
vinnumarkaðarins og stjórnvöld sýni 
ábyrgð á komandi misserum. Ábyrg 
hagstjórn sé forsenda þess að vextir 
geti þokast í átt að vöxtum erlendis.

Már Guðmundsson seðlabanka-
stjóri tók fram á fundi í bankanum 
í gær, þar sem kynnt var ákvörðun 
peningastefnunefndar um að lækka 
stýrivexti um 0,25 prósentur, að 
bankinn teldi ekki ástæðu til að búast 
við róttækum stefnubreytingum í rík-
isfjármálum. „Ef það verða breytingar 
á því í framhaldi af kosningum er aug-
ljóst að það yrðu meiriháttar tíðindi 
og þá tækjum við á því,“ sagði hann.

Vaxtalækkunin kom fjárfestum í 
opna skjöldu, enda höfðu flestir, þar 
á meðal greiningardeildir stóru við-
skiptabankanna, spáð óbreyttum 
vöxtum. Viðbrögðin á verðbréfa-
mörkuðum voru sterk en til marks 
um það hækkuðu hlutabréf allra  
skráðu félaganna  í verði og ávöxtun-
arkrafa á óverðtryggðum ríkisskulda-
bréfum lækkaði um allt að 25 punkta.

Valdimar Ármann, forstjóri 
GAMMA Capital Management, segir 
ákvörðun peningastefnunefndar-
innar mjög ánægjulega. Hún rími 
vel við hagtölur og væntingar. „Síð-
asta verðbólgumæling var vel undir 
væntingum og nemur verðbólgan 

nú 1,4 prósentum en að frátöldum 
húsnæðisliðnum er verðhjöðnun á 
Íslandi nú 3,1 prósent. Hafa ber í huga 
að markmið Seðlabankans er stöðugt 
verðlag, sem er skilgreint sem 2,5 pró-
senta verðbólga,“ segir hann.

„Jafnframt er nú kannski loks litið 
til þess að hagvöxtur er knúinn áfram 
af stórauknum komum ferðamanna, 

frekar en skuldsetningu, ásamt því að 
vextir í umheiminum eru enn miklu 
lægri en hér á landi og ekki einsýnt að 
það þurfi að viðhalda viðlíka vaxta-
mun við útlönd og áður hefur þurft, 
en Ísland er enn í aðlögunarferli að 
lægri jafnvægisraunvöxtum.

Þetta gefur nú fullt tilefni til þess 
í framhaldinu að endurskoða inn-

flæðishöftin á skuldabréfamarkaði 
sem mun leiða til þess að vaxtalækk-
anir skili sér enn betur til heimila og 
fyrirtækja,“ nefnir Valdimar.

Ásdís segir skýr merki um að hægst 
hafi á vexti hagkerfisins. „Seðlabank-
inn hefur þegar lækkað hagvaxtarspá 
sína fyrir árið í ár og þarf líklega að 
lækka hana enn frekar miðað við þær 

vísbendingar sem nú eru að koma 
fram. Verðbólguvæntingar, hvort 
sem er til skamms eða langs tíma, 
hafa einnig verið við markmið og 
verðbólgan verið undir markmiði í 
44 mánuði samfleytt.“

Hún segir vaxtalækkunina gefa 
fyrirheit um að áfram verði unnt að 
minnka vaxtamun við útlönd og að 
innflæðishöftum Seðlabankans verði 
loks aflétt. „Þvert gegn ráðleggingum 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa verið 
hér við lýði innflæðishöft. Að mati 
sjóðsins eru slík höft neyðarúrræði 
sem eiga ekki að gegna hlutverki í 
almennri hagstjórn.“

Miklu skipti að sátt náist um hóf-
legar launahækkanir í komandi 
kjarasamningalotu og að næsta ríkis-
stjórn sýni aðhald í ríkisfjármálum. 
„Við erum líklega á toppi uppsveifl-
unnar og mikilvægt að allir sýni 
ábyrgð, aðilar vinnumarkaðar og hið 
opinbera.“ kristinningi@frettabladid.is

Frekari lækkanir ef ríkið sýnir ábyrgð
Forstöðumaður efnahagssviðs Samtaka atvinnulífsins segir ábyrga hagstjórn forsendu þess að vextir hér á landi geti lækkað frekar.  
Viðskiptalífið fagnar óvæntri stýrivaxtalækkun peningastefnunefndar Seðlabankans. Þörf er á minni vaxtamun við útlönd.

Ábyrg hagstjórn er 
forsenda þess að 

vextir hér á landi geti þokast 
í átt að þeim vöxtum sem við 
sjáum erlendis.
Ásdís Kristjáns-
dóttir, forstöðu-
maður efnahags-
sviðs Samtaka 
atvinnulífsins

Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands, og Már Guðmundsson seðlabankastjóri kynntu ákvörð-
un peningastefnunefndar bankans um að lækka stýrivexti um 0,25 prósentustig í gærmorgun. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

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

     MINNI EYÐSLA, MEIRA
PLÁSS, MEST GAMAN

ŠKODA OCTAVIA G-Tec. FULLVAXINN FJÖLSKYLDUBÍLL SEM SPARAR ÞÉR KRÓNURNAR.

ŠKODA OCTAVIA frá:

3.350.000 kr.

Octavia G-Tec er einn mest seldi bíll á Íslandi, enda bæði sparneytinn og góður í endursölu. Hann er mjög rúmgóður og gengur
bæði fyrir bensíni og metani sem lækkar eldsneytiskostnaðinn til muna. Komdu í reynsluakstur og kynnstu Octaviunni betur. 

MARKAÐURINN
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Við kynnum nýjan valkost:

ECONOMY LIGHT

Ætlarðu að stoppa stutt? Viltu pakka létt? Á Economy 
Light er ein 10 kg handfarangurstaska innifalin og að 
sjálfsögðu öll sú frábæra þjónusta sem við bjóðum um 
borð. Léttari farangur og lægra verð.

KYNNINGARTILBOÐ:

Stokkhólmur frá 8.900 kr.

Kaupmannahöfn frá 8.900 kr.

London frá 9.900 kr.

Dublin frá 9.900 kr.

París frá 10.900 kr.

Osló frá 8.900 kr.

Hamborg frá 9.900 kr.

Brussel frá 9.900 kr.

Zürich frá 11.900 kr.

Boston frá 16.900 kr.

Verð miðast við aðra leið með flugvallarsköttum. Enginn falinn kostnaður. 

+ Sala farmiða er hafinAFÞREYINGARKERFI FRÍIR ÓÁFENGIR DRYKKR 10 KG HANDFARANGUR
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Það væri 
einfalt fyrir 
skólana að 
beita sömu 
viðurlögum 
við brotum á 
þessum 
reglum og 
gilda um 
önnur aga-
brot.

Á tveimur 
málasviðum, 
vísindum og 
nýsköpun 
annars vegar 
og aðgerðum 
í loftslags-
málum hins 
vegar, blasir 
við aðhald 
eða niður-
skurður.
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Hlustaðu nú!
Nánari upplýsingar 

á vefsíðunni 

Vinsæli leiðtoginn
Vinstri græn hafa mjög sann-
færandi forystu í skoðanakönn-
unum þessa dagana. Kosninga-
baráttan hefur verið lágstemmd 
hingað til en skilað þeim miklu.
Helst ber á fulltrúum flokksins 
sem ganga í hús og taka íbúa 
tali. Einn íbúi í Vesturbænum 
sagði blaðamanni 365 miðla 
frá því að hann hefði fengið 
slíka heimsókn. Geðþekkur 
fulltrúi flokksins hafi kynnt 
sig og rétt sér einblöðung. 
Vesturbæingurinn átti von á því 
að á einblöðungnum væri nóta 
með helstu stefnumálum VG. 
Svo var ekki. Þar var mynd af 
Katrínu Jakobsdóttur en ekkert 
um stefnumálin. Formaður 
flokksins er vinsælasti stjórn-
málamaður landsins í dag og 
á það er keyrt. Á meðan halda 
aðrir frambjóðendur sig til hlés.

Liðsaukinn
Það gengur talsvert verr hjá 
stjórnarflokkunum Bjartri 
framtíð og Viðreisn. Einhverjir 
gætu haldið að það myndi leiða 
til þess að erfiðara yrði fyrir 
þessa flokka að laða til sín fram-
bjóðendur. Fólk veigrar sér oft 
við því að vera í liði með þeim 
sem bíða lægri hlut. Það hlýtur 
því að vera fagnaðarefni fyrir 
Viðreisn að hafa fengið Jarþrúði 
Ásmundsdóttur, fyrrverandi 
formann Landssambands sjálf-formann Landssambands sjálf-formann Landssambands sjálf
stæðiskvenna og fyrrverandi 
framkvæmdastjóra SUS, í sinn 
hóp. jonhakon@frettabladid.is

Fráfarandi ríkisstjórn var gagnrýnd með gildum og 
viðamiklum rökum. Það á til dæmis við sveltistefnu 
stjórnarflokkanna þriggja sem afhjúpast í fjárlaga-

frumvarpi þeirra. Á tveimur málasviðum, vísindum og 
nýsköpun annars vegar og aðgerðum í loftslagsmálum hins nýsköpun annars vegar og aðgerðum í loftslagsmálum hins n
vegar, blasir við aðhald eða niðurskurður. Vissulega ekki 
alls staðar en allt of víða. Í greiningu minni á frumvarpinu 
og þingræðu kom þetta fram, þvert ofan í orð ráðherra 
málasviðanna um sókn:

Framlög til samkeppnissjóða í vísindarannsóknum, 
tækni- og þekkingargreinum eiga að lækka. Framlög til 
rannsókna í landbúnaði og tengdum greinum sömuleiðis. 
Framlög til Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands lækka ásamt 
styrkjum til nýsköpunarfyrirtækja. Rannsóknastarfsemi 
allra háskóla er skorin niður, að vísu aðeins um 0,6% en 
þar er þörf á allt öðru. Framlög til Byggðaþróunarsjóðs og 
Sóknaráætlunar byggða lækka í heild, en með þeirra tilstyrk 
fer m.a. fram nýsköpun og andóf gegn veðurfarshlýnuninni. 
Fjárheimildir til uppbyggingar allra innviða í umhverfis-
geiranum eru auknar um aðeins 5% (200 milljónir kr.).
Sérframlög til gestastofa tveggja þjóðgarða, Vatnajökuls og 
Snæfellsjökuls, eiga að falla tímabundið niður og mynda 
óbundna fjárlagaheimild. Hluti framlags til Hekluskóga 
er felldur niður og framlag til Skógræktar ríkisins lækkað. 
Fjárheimildir til rannsókna og vöktunar náttúru standa 
nánast í stað. Styrkir til uppbyggingar á innviðum rafbíla 
eru óbreyttir og of lágir. Framlög til orkuskipta með öðrum 
orkugjöfum í samgöngum eða útgerð finnast ekki. Framlög 
til staðbundinna náttúrustofa lækka, en þar fer fram mikil-
væg gagnasöfnun vegna loftslagsbreytinga og stofurnar eru 
afar mikilvægar stoðir byggðafestu. Málefnaleg gagnrýni er 
undirstaða stjórnmálaumræðunnar. Hana verður að stunda 
ærlega og af kappi. Það voru einkenni bæði kosningastarfs 
VG 2016 og starfa þingflokksins á síðasta þingi. Nú blasir 
við að gera verður mun betur á ofangreindum málasviðum. 
Vísindi, rannsóknir og nýsköpun, ásamt loftslagsmálum, 
eiga að vera framarlega í áhersluröðinni.

Hverjum treystir þú?

Framfarir í stað 
niðurskurðar og aðhalds

Ari Trausti 
Guðmundsson
þingmaður VG

Rannsóknir á áhrifum snjallsímanotkRannsóknir á áhrifum snjallsímanotkR -annsóknir á áhrifum snjallsímanotk-annsóknir á áhrifum snjallsímanotk
unar hafa leitt í ljós tengsl á milli aukRunar hafa leitt í ljós tengsl á milli aukR -unar hafa leitt í ljós tengsl á milli auk-unar hafa leitt í ljós tengsl á milli auk
ins kvíða hjá börnum og ungmennum R ins kvíða hjá börnum og ungmennum Rog notkunar snjallsíma, ekki síst vegna Rog notkunar snjallsíma, ekki síst vegna Rsamfélagsmiðla. Á að eftirláta foreldrum Rsamfélagsmiðla. Á að eftirláta foreldrum Reinum að ráða því hvort börn þeirra noti Reinum að ráða því hvort börn þeirra noti R

snjallsíma á öllum tímum sólarhringsins?
Snjallsímar höfðu í för með sér tæknibyltingu 

sem hefur aukið lífsgæði okkar til muna. Við vitum 
hins vegar ekki til fulls hvaða langtímaáhrif snjall-
símanotkun hefur á þroska barna og ungmenna. 
Um þessar mundir er að vaxa úr grasi í fyrsta sinn 
heil kynslóð barna sem hefur snjallsíma við hönd-
ina á öllum tímum sólarhringsins. Það hefur aldrei 
áður gerst í mannkynssögunni. Í raun má segja að 
við séum stödd í tilraun þar sem heil kynslóð barna 
er rannsóknarviðfangsefni alþjóðlegra stórfyrir-
tækja. Framleiðenda snjallsímanna og fyrirtækj-
anna sem reka vinsælustu samfélagsmiðlana.

Erlendar rannsóknir sýna að notkun snjallsíma 
og samfélagsmiðla ýtir undir kvíða og streitu hjá 
fólki. Fyrrverandi yfirmaður hjá Google hefur upp-
lýst að snjallsímarnir séu í raun hannaðir til þess 
að fólk geti ekki án þeirra verið. Fólk þarf stöðugt 
að athuga tækin til að sjá hvort það séu komin ný 
smáskilaboð, tölvupóstur eða nýjar tilkynningar á 
Facebook og Twitter.

Grein Hönnu Borg Jónsdóttur lögfræðings um 
snjallsímanotkun barna sem birtist á Vísi á þriðju-
dag hefur vakið athygli. Hanna Borg benti réttilega 
á að mikilvægum atriðum úr nýlegum úrskurði 
umboðsmanns barna um snjallsímanotkun barna 
hefði verið sleppt í umfjöllun fjölmiðla. Geta 
grunnskólar á Íslandi bannað notkun snjallsíma 
á skólatíma? Án nokkurs vafa enda segir orð-
rétt í úrskurði umboðsmanns: „Í raun geta skólar 
ákveðið að banna alfarið slík tæki á skólatíma, ef 
þeir telja það nemendum fyrir bestu. Hins vegar 
eru takmörk fyrir því hvernig hægt er að bregðast 
við ef að nemendur virða ekki þær reglur sem settar 
hafa verið.“

Það er rétt, sem segir í úrskurðinum og í umfjöll-
un um hann, að það er álitaefni hvort starfsfólk 
grunnskóla hafi heimildir til að gera snjallsíma 
upptæka ef reglum um banni við notkun þeirra er 
ekki fylgt. Slíkar vangaveltur eru hins vegar óþarfar 
og allar hugleiðingar um eignarrétt snjallsíma 
skipta ekki máli. Því ef nemendur virða ekki reglur 
á skólatíma hefur það yfirleitt afleiðingar fyrir þá. 
Þá skiptir ekki máli hvort reglurnar snúi að hegðun 
í tímum eða notkun snjallsíma. Það væri einfalt 
fyrir skólana að beita sömu viðurlögum við brotum 
á þessum reglum og gilda um önnur agabrot. Ef 
nemendur ætla yfirhöfuð að stunda nám ber þeim 
að virða reglur skólans sem þeir sækja.

Best væri ef grunnskólarnir kæmu sér saman um 
einhverja samræmda stefnu í þessum efnum. Snjall-
símar eiga ekkert erindi í kennslustofuna og það er 
réttmætt og eðlilegt að takmarka notkun þeirra á 
skólalóðinni einnig. Fulltrúar kvíðakynslóðarinnar, 
sem nú vex úr grasi, munu þakka fyrir þetta síðar.

Kvíðakynslóðin
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Sinnuleysi Alþingis um mikilvæg 
hagsmunamál landsmanna 
tekur á sig ýmsar myndir. Ein 

birtingarmyndin er styttan af Krist-
jáni IX Danakonungi þar sem hann 
stendur framan við stjórnarráðið 
fýldur á svip með útrétta hönd og 
stjórnarskrá, „bætta flík, sem sniðin 
var upprunalega fyrir annað land, 
með öðrum viðhorfum, fyrir heilli 
öld“ svo enn sé vitnað til orða Sveins 
Björnssonar, fyrsta forseta Íslands, 
í nýársávarpi 1949. Betur færi á að 
þarna stæði stytta af Valtý Guð-
mundssyni alþm. sem lagði grunninn 
undir heimastjórnina 1904 og ýmis 
önnur helztu framfaramál landsins 
um sína daga þótt það kæmi í hlut 
Hannesar Hafstein að verða fyrsti 
ráðherrann.

Annað mark um sinnuleysi 
Alþingis er framhlið þinghússins 
sem skartar enn skjaldarmerki og 
kórónu danska konungsríkisins sem 
Íslendingar skildu við 1944. Alþingi 
ber utan á sér skömmina eins og 
misheppnað húðflúr, þá skömm að 
hafa von úr viti svikizt undan meira 
en 70 ára gömlu fyrirheiti um nýja 
stjórnarskrá. Þegar nýja stjórnar-
skráin nær fram að ganga skulum við 
taka danska skjaldarmerkið niður af 
þinghúsinu og setja skjaldarmerki 
Íslands upp í staðinn, eigi síðar en 
1. desember 2018 þegar við fögnum 
100 ára afmæli fullveldisins. Við 
skulum ekki halda upp á aldarafmæli 
fullveldisins í skugga skammar.

Íslenzk stjórnmálamenning
Íslandi svipar enn til frumstæðra 
ríkja í stjórnmálamenningarlegu 
tilliti. Þingheimur horfðist loksins í 
augu við þessa óþægilegu staðreynd 
í september 2010 þegar hann sam-
þykkti einum rómi þingsályktun um 
„að taka verði gagnrýni á íslenska 
stjórnmálamenningu alvarlega og … 
að af henni verði dreginn lærdómur.“ 
Þessi þingsályktun minnir á Eduardo 
Duhalde, fv. forseta Argentínu, sem 
sagði í viðtali við Financial Times 
2002: „Stjórnmálaforusta landsins er 
sjitt (hans orð, ekki mitt; stafsetning-
in er skv. Orðabók Menningarsjóðs), 
og ég tel sjálfan mig með.“

Alþingi hefur svikizt undan eigin 
ályktun frá 2010 um bætta stjórn-
málamenningu eins og það sveikst 
undan eigin ályktun 2012 um að láta 
fara fram rannsókn á einkavæðingu 
bankanna. Í fyrra hrökklaðist ríkis-
stjórn Sjálfstæðisflokksins og Fram-
sóknar frá völdum þar eð nöfn for-
manna beggja flokka reyndust vera í 
Panama-skjölunum. Í síðasta mánuði 
hrökklaðist ríkisstjórn undir forustu 
Sjálfstæðisflokksins frá völdum 
vegna leynimakks um barnaníðs-
mál. Hvergi örlar á iðrun eða eftirsjá 
hvað þá heldur afsökunarbeiðni af 
hálfu þeirra sem hrökkluðust frá og 
gerðu íslenzk stjórnmál að athlægi 
umheimsins eina ferðina enn.

Alþingi er í reyndinni rjúkandi rúst 
eins og Þór Saari, fv. alþm., lýsir vel í 
bók sinni Hvað er eiginlega að þessu 
Alþingi? Birgitta Jónsdóttir alþm. tók 
í sama streng í kveðjuræðu sinni á 
Alþingi um daginn. Alþingi hegðar 
sér á heildina litið eins og regnhlífar-
samtök stjórnmálaflokka sem hegða 
sér aftur eins og hagsmunasamtök 
stjórnmálamanna eins og Mikael 
Karlsson, prófessor í heimspeki, 
hefur lýst.

Í þessu ljósi þarf að skoða þing-
lokin um daginn eftir að ríkis-
stjórnin hrökklaðist frá. Þá komu 
þingflokkarnir aðrir en Píratar og 
Samfylkingin sér saman um að ræða 
aðeins þau mál sem þeir gátu allir 

Sjálfstæðisbaráttunni er ekki lokið
Þorvaldur  
Gylfason

Í DAG komið sér saman um að ræða. Sjálf-
stæðisflokknum með nýsprungna 
ríkisstjórn í fanginu var með því 
móti veitt neitunarvald yfir dagskrá 
Alþingis. Var flutt vantraust á ráð-
herra? – sem sitja áfram í starfsstjórn 
eins og ekkert hafi í skorizt. Nei. Var 
nýju stjórnarskránni þokað nær settu 
marki? Nei. Hafa þingmenn áhyggjur 
af að heyja enn eina kosningabaráttu 
skv. kjördæmaskipan sem 67% 
kjósenda höfnuðu 2012? Ekki verður 
það séð.

Ef tíu framboð berast til Alþingis 
og fimm þeirra frá tæp 5% atkvæða 
hvert fyrir sig þá detta tæp 25% 
atkvæða niður dauð. Hér birtist 
löskun íslenzks lýðræðis í hnotskurn 
þegar ólögmætar þingkosningar 
eru haldnar eina ferðina enn skv. 
stjórnarskrá hinna framliðnu sem 
var kolfelld í þjóðaratkvæðagreiðslu 
2012. Ný skoðanakönnun MMR sýnir 
að stuðningur kjósenda við nýju 
stjórnarskrána er jafnvel enn meiri 
nú (70%) en hann var 2012 (67%).

Gróf mismunun
Alþingi hegðar sér eins og drykkju-
sjúklingur í afneitun og þarf að fara 
í meðferð. Batahorfurnar eru skárri 
en á meðalheimili þar sem heimilis-
fólkið er varnarlaust og sjúklingur-
inn er sjálfur einráður um fram-
haldið. Kjósendur eru heimilisfólkið 
í dæmi Alþingis og geta haft áhrif að 
vissu marki. Áhrif þeirra eru þó tak-
mörkuð þar eð gildandi kosningalög 
mismuna kjósendum gróflega og 
tryggja mörgum frambjóðendum 

örugg sæti og sumum flokkum sæti í 
forgjöf. Þar eð gömlu flokkarnir hafa 
splundrazt einn af öðrum, Sjálf-
stæðisflokkurinn í fyrra, Framsókn í 
ár, munu dauð atkvæði nú væntan-
lega dreifast jafnar milli gamalla 
flokka og nýrra. Það er framför. Eftir 
stendur þó meingallað kosninga-
kerfi sem 67% kjósenda höfnuðu 
2012. Sveinn Björnsson forseti vissi 
hvað hann söng þegar hann sagði 
1949: „Vonandi dregst eigi lengi úr 
þessu að setja nýja stjórnarskrá.“

www.sindri.is I sími 567 6000

Smiðjuvegi 1 grá gata, Kópavogi Smiðjuvegi 1 grá gata, Kópavogi 
Skútuvogi 1, Reykjavík 

EKKI BARA GÆÐI

25.900 m/vsk

Fullt verð 38.435

VINNUVETTLINGAR VETRAR-
ÚLPA

STUTTERMA-
BOLUR PEYSA

Vind og vatnsheldur 
galli með teygju í 
mitti. 
Hnépúðavasar

HÁSKÓLA-

1.490 m/vsk

Fullt verð 2.460

3.900 m/vsk

Fullt verð 5.919

VETRAR-
BUXUR

SMÍÐA-
BUXUR

ÖRYGGIS-

12.900 m/vsk

Fullt verð 16.900

9.900 m/vsk

Fullt verð 15.799

14.900 m/vsk

Fullt verð 25.799

590 m/vsk

Fullt verð 980

KULDAGALLI
NOKKRIR LITIR

19.900 m/vsk

Fullt verð 31.518

8.995 m/vsk

Fullt verð 12.990

FÓÐRAÐIR

GALLABUXUR

1.290 m/vsk

Fullt verð 1.590

PRJÓNA-
HÚFASKÓR

Classic regular fit. 
Há íseta, lausar yfir 
læri og beinar niður.
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Ég bjó lengi í Þýzkalandi, og er 
þar enn með annan fótinn. Fæ 
því ýmis tilboð frá bönkum 

og þjónustuaðilum þar á netinu. Á 
dögunum var mér boðið neyzlulán, 
t.a.m. til bílakaupa, allt að EUR 
50.000,00, með 1,69% ársvöxtum.

Í Evrópu, þar sem evran ræður 
ríkjum, með sínum stöðugleika, 
öryggi og þyngd, er þetta veruleiki, 
en hér á Íslandi getur þetta aldr-
ei orðið nema draumur, sem ekki 
getur ræzt, svo lengi sem gjaldmiðla-
verkfærið okkar er króna.

Menn skyldu ekki halda, að það 
sé eitthvað sérstaklega íslenzkt við 
krónuna, eitthvað, sem tengist þjóð-
erni okkar eða sjálfstæði. Krónan er 
aðeins íslenzk af því að við Íslend-
ingar höfum notað hana sem gjald-
miðil. Þetta er aðeins verkfæri fyrir 
greiðslur og miðlun fjár. Svipað og 
þumlungur, metri, únsa eða kíló 
fyrir lengd og þyngd.

Ef ég keypti bíl í Þýzkalandi á 6 
milljónir króna og greiddi lánið til 
baka með 6 árlegum afborgunum, 
væri vaxtabyrðin, allan tímann, 
355.000,00 krónur.

Fyrir svona bílalán hér á Íslandi 
eru vextir 9,0%. Fyrir sama lán til 
sama tíma væru heildarvextir hér 
þannig 1.890.000,00 krónur!

Mismunur hvorki meira né 
minna en 1.535.000,00 krónur! Ef 
hér væri evra og evrukjör, í stað 
krónu og krónukjara, hefði ég getað 
sparað mér 256.000,00 á ári, bara á 
bílalánsvöxtum!

Væntumþykja margra á krónunni 
er óskiljanleg. Þetta er einver til-
finningasemi, nánast þjóðernisleg 
ofsatrú, sem ekkert hefur með skyn-
semi, rök eða staðreyndir að gera.

Nú er það svo, að lántakendur, 
þeir, sem þurfa að borga þessa vexti, 
eru jafnframt þeir, sem lítið eiga, 
oft unga fólkið, sem er að reyna að 
koma undir sig fótunum, og þeir, 
sem vaxtagreiðslurnar fá og þeirra 
njóta, eru fjármagnseigendur, sem, 
alla jafna, eru efnamenn fyrir.

Krónan og stjórnun Seðlabanka 
á henni gerir því þá fátæku fátækari 
og þá ríku ríkari í stöðugum og stór-
felldum mæli.

Er þetta virkilega það, sem lands-
menn vilja!?

Ef ekki, verðum við að skoða 
alvarlega að taka upp evruna, helzt 
með aðild að ESB.

25 Evrópuþjóðir hafa nú þegar 
hafnað eigin gjaldmiðli og tekið upp 
evruna, til að njóta kosta evrunnar; 
Stöðugleika, langtímaöryggis og 
lágra vaxta.

Ýmis úrtölu- og þröngsýnisöfl – 
líkt og þegar hundruð bænda riðu 
til Reykjavíkur í byrjun síðustu aldar 
til að mótmæla símasambandi við 
útlönd – eru að reyna að hræða fólk 

með því, að við séum að fórna sjálf-
stæði okkar með ESB-aðild. Þetta er 
út í hött og algjör firra.

Við erum nú þegar búin að skuld-
binda okkur, nánast eins og verða 
má, hvað varðar ESB-aðild. Þetta 
gerðum við fyrir 25 árum með EES- 
samningnum.

Skv. honum erum við aðilar að 
fjórfrelsinu svonefnda, sem (1) 
opnar Ísland fyrir íbúum allra 28 
ESB-landanna, varðandi ferðir, 
búsetu og atvinnu. Við höfum á 
sama hátt frjálsan aðgang að lönd-
unum 28, ekki bara til frjálsra og 
vegabréfslausra ferðalaga, heldur 
líka til búsetu og starfa.

(2) EES-samningurinn veitir jafn-
framt ESB-löndunum 28 frjálsan, 
ótakmarkaðan og tollalausan 
aðgang að íslenskum markaði, 
á sama hátt og við höfum sama 
aðgang að ESB-mörkuðunum.

(3) EES-samningurinn veitir 
þjónustufyrirtækjum ESB-land-
anna frjálsan aðgang að íslenzkum 
þjónustumarkaði. Nær þetta til 
t.a.m. símaþjónustu, orkuþjónustu 
og tryggingarþjónustu. Kosti þessa 
ESB-þjónustuframboðs getum við 
hins vegar ekki nýtt okkur, vegna 
þess, að enginn þjónustuaðili í Evr-
ópu hefur áhuga á að bjóða þjón-
ustu sína í krónum.

4) Á sama hátt veitir EES-samn-
ingurinn ESB-þjóðunum frjálsan 
aðgang að íslenzkum banka- og 
fjármálamarkaði. Hér er sama saga. 
Enginn ESB-banki hefur áhuga á að 
gera hér viðskipti í krónum.

Með fullri ESB-aðild og evru væri 
fjórfrelsisskuldbindingin óbreytt, 
en við myndum þá fá inn ESB-
þjónustu og -bankafyrirgreiðslu, 
sem örugglega myndi lækka allan 
slíkan kostnað verulega eða stór-
lega, öllum Íslendingum til góða.

Með ESB-aðild gætum við líka 
haft virk áhrif á þróun Evrópu.

Draumur eða veruleiki:  
Lán til bílakaupa með  
1,69% ársvöxtum

Ole Anton 
Bieltvedt
alþjóðlegur 
kaupsýslumaður

Ýmis úrtölu- og þröngsýnis-
öfl – líkt og þegar hundruð 
bænda riðu til Reykjavíkur 
í byrjun síðustu aldar til að 
mótmæla símasambandi 
við útlönd – eru að reyna 
að hræða fólk með því, að 
við séum að fórna sjálfstæði 
okkar með ESB-aðild. Þetta 
er út í hött og algjör firra.

Miklar breytingar hafa átt 
sér stað í smásöluverslun 
á Íslandi og aukin sam-

keppni hefur leitt til lægra vöru-
verðs. Koma Costco til Íslands hefur 
hrist upp í samkeppnisumhverfinu 
og því er haldið fram að íslensk 
verslun hafi ekki staðið sig. Sama 
átti við með komu Bauhaus og nú 
síðast H&M.

Allar þessar verslanir hafa fært 
inn nýjungar og aukið samkeppni.

Þetta er þó ekki svona einfalt. 
Þessar erlendu verslunarsam-
steypur eru að fjármagna sig á allt 
öðrum kjörum en íslensk verslun. 
Fjármögnun þeirra er hjá erlendum 
bönkum, á erlendum kjörum og í 
erlendum gjaldeyri. Hagræðið af 
þessu er feikimikið og getur munað 
allt að 3-4% í fjármagnskjörum ef 
einungis er horft til gjaldeyrisáhætt-
unnar vegna íslensku krónunnar. 
Vaxtamunurinn er í raun enn meiri 
þar sem þessar verslanakeðjur eru 
stærri og tryggari lántakar en inn-
lendir keppinautar sem eðlilega 
hefur áhrif á kjörin sem bjóðast. 
Þetta leiðir á endanum til hærra 
vöruverðs til neytenda í innlendum 
verslunum.

Er krónan þess virði?
Þórður  
Magnússon
stjórnarfor-
maður Eyris 
Invest og nokk-
urra sprotafyrir-
tækja

Sá sem skuldar 15 milljónir 
króna í íbúðarhúsnæði sínu 
gæti aukið ráðstöfunartekjur 
sínar um allt að 50.000 
krónur á mánuði ef hann 
greiddi sambærileg vaxta-
kjör og almenning býðst í 
nágrannalöndunum.

2017

Á íslenskt eignarhald möguleika?
Nýlega var sagt frá því að KEA hotels 
hefðu verið seld til bandaríska fjár-
festingar- og fasteignaþróunarfélags-
ins JL Properties, sem er í eigu eins 
ríkasta manns Alaska, kaupverðið 
var um 6 milljarðar króna. Fjármögn-
unarkostnaður erlenda félagsins er 
væntanlega mun lægri en fjármögn-
unarkostnaður innlendra eigenda. Í 
hótelrekstri er fjármagnskostnaður 
einn stærsti hluti rekstrarkostnaðar.

Stærri íslensku útgerðarfélögin eru 
að fjármagna sig í gegnum erlenda 
banka í erlendum gjaldmiðlum á 
erlendum kjörum. Kostnaðarhag-
ræði þeirra umfram smærri útgerðir 
sem eiga þess ekki kost er verulegt. 
Sama á við um fjármögnun jarða, 
laxeldis, laxveiðihlunninda, ferða-
mannastaða og fjölmargra annarra 
þátta í íslensku atvinnulífi. Þeir sem 
þurfa að fjármagna sig í gegnum inn-

lenda bankakerfið, í íslenskum gjald-
miðli, standa verulega höllum fæti 
miðað við erlenda eða innlenda aðila 
sem geta fjármagnað sig erlendis í 
erlendum gjaldeyri.

Sá sem skuldar 15 milljónir króna 
í íbúðarhúsnæði sínu gæti aukið ráð-
stöfunartekjur sínar um allt að 50.000 
krónur á mánuði ef hann greiddi 
sambærileg vaxtakjör og almenningi 
býðst í nágrannalöndunum.

Á íslenskt eignarhald mögu-
leika við þessi skilyrði? Er verið að 
ýta eignarhaldi á atvinnurekstri og 
atvinnurekstrinum sjálfum úr landi 
vegna krónunnar?

Það er til önnur og betri leið.
Það eru ekki nema rúm 100 ár síðan 
verslun og samgöngur voru nánast 
alfarið í erlendri eigu. Arðurinn fór úr 
landi og samfélagið var snauðara. Það 
er stjórnvalda að skapa samkeppnis-
hæfa umgjörð um atvinnurekstur-
inn og samkeppnishæf lífskjör fyrir 
fólkið í landinu.

Á Íslandi er tekjujöfnuður með 
því hæsta sem þekkist í heiminum. 
Eignadreifing er hins vegar mjög mis-
jöfn. Ástæða þess er sú að með reglu-
bundnu millibili verða kollsteypur 
í efnahagsmálum þar sem krónan 
fellur, skuldir heimila og fyrirtæja 
stórhækka og sparnaður og eignir 
heimila og fyrirtækja hverfur.

Er þetta réttlátt eða sanngjarnt? Er 
krónan þess virði?

Viðreisn er frjálslyndur miðju-
flokkur sem hefur barist fyrir því að 
breyta þessu til hagsbóta fyrir okkur 
öll en ekki bara sum.
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Klettháls 13   ·   hnb.is   ·   590 5040

VW Passat GTE
Variant 1.4 TSI Plug-in-hybrid 

4.590.0002016

10.000Ekinn

30

Raf / Bensín

Ekinn þús. km.

Myndir á vef 

Dísil

Fjórhjóladrif

Metan & bensín

Sjálfskiptur

Beinskiptur

Rafmagnsbíll

Fleiri bílar og 
myndir á netinu: hnb.is

Vistvænir og 
sparandi

VW e-Golf 
Rafmagn 85kW

2.890.0002015

45

VW e-Golf Premium
Rafmagn 85kW

2015

25

VW Golf Comfortline
1.4 TGI Bensín/Metan 

2016

7

VW Golf Variant Highl.
1.4 TGI Bensín/Metan 

2016

22

VW Passat Variant
Comfl. 1.4 Bensín/Metan

2.990.000 2.990.000 2014

49

VW Passat Limo
Highline 1.4 Bensín/Metan

2.390.0002.390.0002011

56

TILBOÐ

3.370.000 3.190.000 

3.670.000 

2.390.000 TILBOÐ 1.990.000 TILBOÐ



Smáratorgi 522 7860 •  Korputorgi 522 7870 •  Glerártorgi 522 7880 •  Selfossi 522 7890

2 FYRIR 1
ERJA NATUR STÓLUM 

2 stk 25.900,-

2 FYRIR 1
SITKA STÓLUM
 2 stk. 19.900,-

ALLAR VÖRUR Á
25% AFSLÆTTI

GILDIR  5. –11. OKTÓBER

10 ÁRA AFMÆLI THE PIER

30% AFSLÁTTUR
HAAG SÓFI 

Áður 199.900,- NÚ 139.930,-



Ódýrt

498 kr.
pk.

Avocado í neti, 750 g, Kólumbía

589 kr.
pk.

Avocado þroskað 3 stk, Mexíkó

Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig
Borðaðu mig

besturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbesturbestur
núna!

Tilboðin gilda til 9. október. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

449 kr.
pk.

GB Avocado 2 stk. Spánn

Lambaprime ókryddað eða 
m/ hvítlauk og rósmarín

Krónan
mælir með!

Þykkar
kótilettur - 20 %

Lamba innralæri eða mínútusteik

Íslenskt
lambakjöt

Lamba kótilettur, þykkar

Nýtt!



Avocado í neti, 750 g, Kólumbía

Avocado þroskað 3 stk, Mexíkó

Borðaðu mig

bestur
núna!

GB Avocado 2 stk. Spánn

Tilboðin gilda til 9. október. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Verð áður 3298 kr. kg

2799kr.
kg

Lambaprime ókryddað eða 
m/ hvítlauk og rósmarín

Krónan
mælir með!

ÞykkarÞykkarÞykkarÞykkarÞykkarÞykkarÞykkarÞykkar
kótilettur - 20 %

Verð áður 2999 kr. kg

2399kr.
kg

Lamba innralæri eða mínútusteik

ÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslensktÍslenskt
lambakjöt

2489kr.
kg

Lamba kótilettur, þykkar

Nýtt!



Verð áður 1399 kr. kgVerð áður 1399 kr. kg

1189kr.
kg

Kjúklingalærleggir ½ úrbeinað

1199kr.
kg

Krónu Grænmetisbollur Crispy

Tilboðin gilda til 9. október. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Þetta fylgir í pakkanum

Svona býrðu til HEMMANN
1

4

5

6

2

3

Þessu bætir þú við

Gerðu þinn eiginHEMMA

Lagið Chili-majó með því að blanda 
saman japönsku majónesi og 
maukaða chili-inu. Meira chili mauk 
= sterkara chili majó.Grillaðu hamborgarann. Við 

mælum með medium-rare steikingu, 
ca. 3 mín á hvorri hlið. Snúðu 
honum bara einu sinni. Salt og 
pipar á báðar hliðar.Penslaðu þunnu lagi af Barbíkjúsó-

su á hamborgarann þegar búið er 
að snúa honum við.

Leggðu Havarti kryddostinn á 
Hamborgarann. Hitaðu beikon- 
sultuna lítillega og dreifðu vel yfir 
ostinn og borgarann á grillinu.Settu Fabrikkubrauðið á grillið í c.a. 

15-20 sekúndur, passaðu að 
brenna það ekki.Samsetningin: Settu vel af Chili- 

majó í neðra brauðið, kálið ofan á.  
Svo setur þú borgarann með 
ostinum og beikonsultunni ofan       
á kálið.  Og svo loka.

• 100% hágæða ungnautaborgarar  • 2 stk. Brioche 

hamborgarabrauð  •  Barbíkjúsósa Fabrikkunnar  

•  Beikonsulta  •  Maukað chili  •  Salt og pipar• Japanskt majónes• Havarti kryddostur • Kál

Mundu að kippa með þér flösku af Barbíkjúsósu.
Þú færð ekki nóg af henni. 

Mundu að kippa með þér flösku af Barbíkjúsósu.
Þú færð ekki nóg af henni. 

1599kr.
pk.

Fabrikku Hemminn

1399kr.
pk.

Hakk tvenna naut, 500 g og grís, 500 g

Gott
verð!

Hakk tvenna naut, 500 g og grís, 500 g

Nýtt!

Nýtt!

699kr.
pk.

Krónu Grænmetisbuff, vegan

Grænmetisbuff, 4 stk. maís/paprika

Krónan pítusósa, 400 ml
Krónan hamborgarabrauð, 4 stk.

KVÖLDMATUR

FYRIR 4 
Á 1.117 KR.



Kjúklingalærleggir ½ úrbeinað

Krónu Grænmetisbollur Crispy

1

4

5

6

2

3

Gerðu þinn eiginHEMMA

Lagið Chili-majó með því að blanda 
saman japönsku majónesi og 
maukaða chili-inu. Meira chili mauk 
= sterkara chili majó.Grillaðu hamborgarann. Við 

mælum með medium-rare steikingu, 
ca. 3 mín á hvorri hlið. Snúðu 
honum bara einu sinni. Salt og 
pipar á báðar hliðar.Penslaðu þunnu lagi af Barbíkjúsó-

su á hamborgarann þegar búið er 
að snúa honum við.

Leggðu Havarti kryddostinn á 
Hamborgarann. Hitaðu beikon- 
sultuna lítillega og dreifðu vel yfir 
ostinn og borgarann á grillinu.Settu Fabrikkubrauðið á grillið í c.a. 

15-20 sekúndur, passaðu að 
brenna það ekki.Samsetningin: Settu vel af Chili- 

majó í neðra brauðið, kálið ofan á.  
Svo setur þú borgarann með 
ostinum og beikonsultunni ofan       
á kálið.  Og svo loka.Mundu að kippa með þér flösku af Barbíkjúsósu.

Þú færð ekki nóg af henni. 

Fabrikku Hemminn

Hakk tvenna naut, 500 g og grís, 500 g

Gott
verð!

Nýtt!

Nýtt!

Krónu Grænmetisbuff, vegan

Ódýrt

Tilboðin gilda til 9. október. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

699kr.
pk.

Grænmetisbuff, 4 stk. maís/paprika

239kr.
stk.

Krónan pítusósa, 400 ml
179kr.

pk.

Krónan hamborgarabrauð, 4 stk.

KVÖLDMATUR

FYRIR 4 
Á 1.117 KR.

Tilboðin gilda til 9. október. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Krónan hamborgarabrauð, 4 stk.Krónan hamborgarabrauð, 4 stk.

Ódýrt



Stjórnmálamenn eiga að stuðla 
að fjárhagslegu sjálfstæði og 
öryggi einstaklinga og fjöl-

skyldna. Eitt mikilvægasta verkefni 
stjórnmálamanna er að hvetja ungt 
fólk til stíga skref í átt að fjárhags-
legu sjálfstæði og að stuðla með því 
að fjölskyldur geti staðið á eigin 
fótum. Fjárhagslegt sjálfstæði til 
lengri tíma eykur öryggistilfinningu 
almennings og tryggir að einstakl-
ingar og fjölskyldur eiga ekki allt 
sitt undir duttlungum og geðþótta 
stjórnmálamanna. Hið opinbera 
getur, án mikils tilkostnaðar eða 
beinna styrkja, komið til móts við 
almenning vegna fasteignakaupa 
með því að fella niður stimpilgjald 
af lánum. Stimpilgjaldið er ekkert 
annað en aukaskattur og kemur 
harðast niður á ungu fólki sem er að 
stíga sín fyrstu skref í átt að fjárhags-
legu sjálfstæði með íbúðakaupum.

Ég hef lagt fram frumvarp þess 
efnis að stimpilgjaldið verði fellt 

niður og mun gera það aftur að 
kosningum loknum. Nái frum-
varpið fram að ganga mun það 
einfalda kerfið og minnka kostnað 
vegna íbúðarkaupa svo um munar. 
Frumvarpið nýtist jafnt þeim sem 
eru að kaupa sína fyrstu íbúð og 
þeim sem vilja komast aftur inn á 
fasteignamarkaðinn. Þannig verð-
ur auðveldara fyrir alla að eignast 
íbúðarhúsnæði og stuðla þannig 
að fjárhagslegu sjálfstæði til lengri 
tíma.

Einstaklingum ber nú almennt 
að greiða 0,8% stimpilgjald vegna 
kaupa á íbúðarhúsnæði en þó er 
veittur helmingsafsláttur þegar um 
fyrstu kaup er að ræða. Hlutfallið 
sjálft, 0,8%, er vissulega ekki hátt 
í stóra samhenginu. Fyrir einstak-
ling sem tekur 25 milljóna króna lán 
nemur stimpilgjaldið 200 þúsund 
krónum svo tekið sé dæmi. Það er 
ekkert sem réttlætir þennan auka-
skatt, sem hleypur á hundruðum 

þúsunda. Gjaldið er með öllu óþarft 
en fyrst og fremst ósanngjarnt. Verði 
frumvarpið að lögum mun gjaldið 
falla alfarið niður vegna kaupa 
einstaklinga á íbúðarhúsnæði og 
undanþágan verður ekki bundin 
við fyrstu kaup.

Stimpilgjald leiðir til hærra fast-
eignaverðs, dregur úr framboði og 
rýrir hlut kaupenda og seljenda. 
Það má ætla að afnám stimpilgjalds 
byggi undir heilbrigðari verðmynd-
un á húsnæðismarkaði.

Ætla má að ríkið verði af um 
milljarði króna í tekjur falli gjaldið 
niður. Hér er því um beina skatta-
lækkun að ræða. Að því sögðu má 
ítreka að stjórnmálamenn geta ekki 
og mega ekki horfa á hlutina ein-
göngu frá sjónarhorni ríkisins. Þeir 
eru til sem súpa hveljur yfir „tekju-
missi“ ríkisins þegar hugmyndir 
um skattalækkanir eru lagðar 
fram. En stjórnmálamenn eru ekki 
kjörnir til að gæta hagsmuna rík-
isins öllum stundum, heldur hags-
muna almennings. Stimpilgjaldið 
er tekið úr vösum almennings og 
fyrir megin þorra almennings skipta 
þessar upphæðir verulegu máli. Það 
er aldrei óábyrgt að horfa á hlutina 
út frá sjónarhorni skattgreiðandans. 
Í þessu tilviki aðallega ungs fólks 
sem er að koma sér þaki yfir höfuð-
ið. Ég mun, hér eftir sem hingað til, 
beita mér fyrir hagsmunum þeirra.

Ósanngjarn skattur

Stimpilgjaldið er tekið 
úr vösum almennings og 
fyrir meginþorra almennings 
skipta þessar upphæðir veru-
legu máli.

Á þeim stutta tíma sem liðinn 
er frá því ríkisstjórnin sprakk 
og boðað var til kosninga 

hafa umræður meira eða minna 
snúist um persónur og leikendur. 
Nú þegar rétt rúmar þrjár vikur eru 
til kosninga verðum við að beina 
sjónum að málefnunum.

Launafólk þarf að fá skýr svör frá 
öllum sem sækjast eftir atkvæðum 
þess hvar framboðin standa þegar 
kemur að mikilvægum málefnum 
sem varða okkur öll. BSRB hefur 
kallað opinberlega eftir því að 
flokkarnir geri með skýrum hætti 
grein fyrir afstöðu sinni til fimm 

málaflokka sem bandalagið telur 
afar mikilvæga í kosningabarátt-
unni.

Afstaða BSRB til þessara mál-
efna er skýr og byggir á lýðræðis-
legri umræðu innan bandalagsins, 
hagsmunum félagsmanna og lands-
manna allra. Málaflokkarnir fimm 
eru eftirfarandi:
•  Félagslegur stöðugleiki: Áhersla á 

efnahagslegan stöðugleika án til-
lits til félagslegs stöðugleika mun 
ekki skila árangri. Styrkja þarf 
velferðarþjónustuna verulega og 
búa almenningi félagslegt öryggi. 
Grundvöllurinn fyrir félagslegum 
stöðugleika er réttlátt skattkerfi 
sem stuðar að auknum jöfnuði.

•  Fjölskylduvænt samfélag: Vinna 
þarf að því að gera samfélagið fjöl-
skylduvænna, til dæmis með því 
að stytta vinnuvikuna í 36 stundir 
og auka sveigjanleika í starfi. Þá 
þarf að hækka persónuafslátt, 
barnabætur, aðstoð við húsnæðis-
kaupendur og leigjendur og lengja 
fæðingarorlofið.

•  Heilbrigðismálin: Hækka þarf 

verulega fjárframlög til heil-
brigðis kerfisins og draga úr kostn-
aði sjúklinga. Tryggja verður að 
heilbrigðisþjónustan verði rekin 
af hinu opinbera, ekki einka-
aðilum, í samræmi við kröfu yfir-
gnæfandi meirihluta landsmanna.

•  Vinnumarkaðurinn: Kynbund-
inn launamunur er algerlega 
óásættanlegur og honum verður 
að eyða tafarlaust. Gera þarf átak 
gegn kynskiptum vinnumarkaði 
og ljúka vinnu við jöfnun launa á 
milli opinbera og almenna vinnu-
markaðarins.

•  Húsnæðismál: Halda verður áfram 
með þær breytingar sem gerðar 
voru á húsnæðiskerfinu með 
uppbyggingu leigufélaga fyrir 
tekjulága. Taka verður næsta skref 
án tafar og hefja uppbyggingu 
almennra leigufélaga svo leiga sé 
raunverulegur valkostur við sér-
eignarstefnuna.
Nú er kominn tími til að ræða 

málefnin. Launafólk á rétt á að vita 
hvaða framboð bera hag þess fyrir 
brjósti.

Launafólk þarf skýr svör

Áslaug Arna 
Sigurbjörns-
dóttir
ritari Sjálf-
stæðisflokksins

2017
2017

2017

2017

Elín Björg  
Jónsdóttir
formaður BSRB

Forystumenn Samfylkingar og 
VG hafa undanfarna daga leikið 
upphafsleikina í þeirri stór-

sóknar fórn sem mun, ef allt gengur 
eftir, tryggja þeim áhrifaleysi í íslensk-
um stjórnmálum næstu fjögur árin.

Þessir leikir eru annars vegar að 
flokkarnir bjóða fram hvor í sínu lagi 
og hins vegar yfirlýsingar um að þeir 
gangi óbundnir til kosninga.

Frá 1930 hefur vinstri armur 
íslenskra stjórnmála ávallt gengið 
klofinn til kosninga. Hér fyrr á árum 
voru ákveðin málefnaleg rök fyrir 
þessum klofningi svo sem mismun-
andi afstaða manna og flokka í utan-

ríkismálum en einnig greindi flokk-
ana á um stóriðju. Hvorugt af þessu 
á við nú. Engum flokki myndi detta 
í hug að setja aðild að Evrópusam-
bandinu í forgrunn á sinni stefnu-
skrá nema hann væri í alvarlegum 
sjálfsmorðshugleiðingum og stór-
iðjustefnan er að mestu dauð. Eini 
stóriðjukratinn sem eftir er heitir 
Steingrímur J. Sigfússon og er í VG. 
Þetta tvennt ætti því ekki að valda 
klofningi milli flokkanna.

Undirritaður gerði því laus-
lega könnun á afstöðu flokkanna 
til þeirra mála sem helst brenna á 
öllum almenningi þessa dagana, 
heilbrigðismálum, menntamálum og 
samgöngumálum. Ekki gat ég fundið 
neitt það sem valdið gæti alvarlegum 
núningi milli þeirra, reyndar virtist 
meiri meiningarmunur innan flokk-
anna en þeirra á milli. Hér er því aug-
lýst eftir þeim málefnum sem réttlæta 
að flokkarnir bjóði fram hvor í sínu 
lagi. Ég er handviss um að ritstjórar 
Fréttablaðsins myndu ljá forystu-
mönnunum pláss undir útskýringar 
sínar.

Ef málefnalegar ástæður fyrir 
aðskildum framboðum eru engar 
þá hljóta þær að vera djúpsálarlegar. 
Undirrituðum dettur helst í hug að 
forystumenn Samfylkingar og VG 
séu illa haldnir af arkefóbíu, sem 
þýða mætti sem valdafælni, að þeir 
geti ekki með nokkru móti hugsað sér 
að hafa völd og áhrif. Einnig kemur 
auðvitað til greina að þeir séu svo 
kurteisir að þeir geti ekki hugsað sér 
að trufla Sjálfstæðisflokkinn við að 
ausa skattpeningum í flokksgæðinga 
og sölsa undir sig almannaeigur. Ef 
sú er raunin ætti þetta góða fólk að fá 
sér aðra vinnu þar sem þessi kurteisi 
nýttist í starfi svo sem í veitingageir-
anum eða í vefnaðarvöruverslun.

Markviss sókn til áhrifaleysis

Guðmundur J. 
Guðmundsson
kennari

Hér er því auglýst eftir þeim 
málefnum sem réttlæta að 
flokkarnir bjóði fram hvor í 
sínu lagi.

Það er deginum ljósara að fjár-
munum til vegagerðar verður 
að forgangsraða á þau svæði 

þar sem álagið og þar með ógn við 
umferðaröryggi landsmanna er hvað 
mest. Í þessu ljósi er vert að hafa í 
huga fjármögnun stórra verkefna sem 
ekki þola bið á suður- og suðvestur-
horni landsins. Tengingar við höfuð-
borgina, þ.e. tvöföldun á þeim köflum 
Reykjanesbrautarinnar sem eftir 
eru og tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss en ekki 
síður tvöföldun Grindavíkurvegar, 
vegaumbætur á álagssvæðum Gullna 
hringsins og ný brú í stað fjölförnustu, 
einbreiðu brúar landsins yfir Jökulsá 
á Sólheimasandi, eru augljósustu 
dæmin um bráðaverkefni sem ráðast 
þarf í. Þá er nauðsynlegt að ráðast í 
breikkun vegaxla, gerð útsýnis útskota 
en það síðastnefnda er sennilega 
ódýrasta og skilvirkasta leiðin til að 
koma í veg fyrir umferðaróhöpp.

Tölfræðin styrkir alla röksemda-
færslu um áherslu á þetta landsvæði 

en álag á vegakerfið er langmest 
á Suður- og Suðvesturlandi. Þetta 
kemur til vegna þess gríðarlega fjölda 
erlendra og innlendra ferðamanna 
sem heimsækja landsvæðin auk þess 
sem þorri landsmanna býr þar.

Í skýrslu Ferðamálastofu sem gefin 
var út í júní sl. eru birtar tölur um 
gistinætur eftir landshlutum en úr 
þeim má lesa að um 71% allra ferða-
manna dvelur næturlangt á suður- 
og suðvesturhorninu. Talan hækkar 
upp í 75% ef litið er til vetrar-, vor- og 
haustmánaða en þá eru eru rúmlega 
75% gistinátta á þessu svæði, einmitt 
þegar álagið á vegina vegna veðurs 
er í ofanálag hvað mest. Þá segir töl-
fræðin okkur að hvorki meira né 
minna en rúmlega helmingur allra 
sumarbústaða á landinu er á Suður-
landi auk þess sem síaukin umferð 
stærri og þyngri fólks- og vöruflutn-
ingabíla eykur enn á vegslit og hættu á 
umferðarslysum vegna framúraksturs.

Í ljósi þess hversu mjög álagið hefur 
aukist á vegakerfi þessara landshluta 
allra síðustu ár, sem birtist hvað 
gleggst í álagsskemmdum á vegum og 
síendurteknum fregnum af slysum 
sem oftar en ekki má rekja til þess 
hversu vanbúið vegakerfið er, er aug-
ljóst að það þarf að forgangsraða fjár-
munum til þessara svæða. Það er ekki 
hægt að bjóða fólki upp á að bíða þar 
til samstaða hefur náðst um útfærslu 
á gjaldtökukerfi. Þetta þolir enga bið.

Áhersluna þar sem álagið er

Jóna Sólveig 
Elínardóttir
varaformaður 
Viðreisnar

Frá yfirkjörstjórn 
Suðurkjördæmis

Framboðsfrestur til alþingiskosninga 
28. október 2017 rennur út föstudaginn  

13. október 2017,  kl. 12:00 á hádegi.

Yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis tekur á móti framboðs listum 
miðvikudaginn 11. október 2017,  kl. 17:00-19:00 í dómssal 
Héraðsdóms Suðurlands, Austurvegi 4, 2 hæð, Selfossi.

Á framboðslistum skulu vera nöfn 20 frambjóðenda, hvorki 
fleirri né færri. Tilgreina skal skýrlega nafn frambjóðenda, 
kennitölu hans, stöðu eða starfsheiti og heimili. Listanum skal 
fylgja skrifleg yfirlýsing allra frambjóðenda um að þeir hafi 
leyft að setja nöfn sín á listann.

Þá skal fylgja skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann og fyrir 
hvaða stjórnmálasamtök listinn er borinn fram og við hvaða 
kosningar frá kjósendum í Suðurkjördæmi.  
Fjöldi meðmælenda skal vera að lágmarki 300 en 400 að 
hámarki. Við nöfn meðmælenda skal greina kennitölu og 
heimili. Vakin er sérstök athygli á að afhenda skal yfirkjörstjórn 
frumrit meðmælendalista, á tölusettum blaðsíðum í  
framhaldandi röð.

Til að flýta fyrir yfirferð og vinnslu er mælst til þess að 
meðmælendalistar verði skráðir með rafrænum hætti á þar 
til gerðu vefsvæði á www.island.is áður en þeim er skilað til 
yfirkjörstjórnar.

Loks skal fylgja framboðslista skrifleg tilkynning frá frambjóð-
endum listans, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans í 
kjördæminu.

Framboðslistar verða úrskurðaðir á fundi yfirkjörstjórnar sem 
haldinn verður í dómssal Héraðdóms Suðurlands, Austurvegi 
4, 2 hæð,  Selfossi, föstudaginn 13.október 2017 frá   
kl. 11:00-12:00.

Yfirkjörstjórn í Suðurkjördæmi
 2.október 2017

Ólafía Ingólfsdóttir, oddviti
Unnar Steinn Bjarndal, 

Lovísa H. Larsen
Hrafnkell B. Hallmundsson, 
Magnús Karel Hannesson.
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KYNNINGARBLAÐ

Í Efra-Breiðholti stendur 
Ganamær og fléttar lit-
ríka lokka og perlur í hár 
kvenna á öllum aldri og af 
mörgum þjóðernum.➛10
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Védís Fríða keypti græna bolinn á Fatamarkaðnum við Hlemm. Pilsið er úr Zöru og sokkabuxurnar úr Rauðakrossbúðinni. Bakpokinn er frá Yves Saint Laurent 
og keyptur í Góða hirðinum, líkt og eyrnalokkarnir. MYND/EYÞÓR

Gaman  
að finna 
gersemar
Védís Fríða Óskarsdóttir  
myndlistarnemi fer eigin  
leiðir þegar kemur að tísku.  
Hún segir að það sé til svo  
mikið af fötum í heiminum  
að hún kaupir nær eingöngu 
notaðan fatnað.  ➛2

SMÁRALIND

KAUPHLAUP

 

1 vara       2 vörur      3 vörur

10%            15%       20%



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi:
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Skyrtan er keypt á fatamarkaði 
á Bar Ananas. Gallabuxurnar eru 
frá Tommy Hilfiger og beltið átti 
mamma Védísar Fríðu þegar hún var 
unglingur. MYND/EYÞÓR

Védís Fríða er í peysu af ömmu sinni, leðurjakka sem hún keypti í Rauðakrossbúðinni og innan undir er hún í svörtum kjól frá Monki. MYND/EYÞÓR

Fjölskyldan mín ákvað eigin-
lega að ég yrði listakona strax 
þegar ég var á unga aldri þar 

sem ég gerði lítið annað en að 
teikna. Það var engin þvingun því 
ég kann hvort eð er ekkert annað. 
Nema kannski að elda,“ segir Védís 
Fríða Óskarsdóttir. Hún er á öðru 
ári í sjónlistadeild við Myndlista-
skólann í Reykjavík. Samhliða 
náminu vinnur hún á sambýli hjá 
Reykjavíkurborg.

Spáir þú mikið í tísku? Ég get 
verið föst í tölvunni tímunum 
saman á meðan tískuvikan í New 
York stendur yfir, en spái lítið í 
hvað er í tísku þegar ég kaupi föt á 
sjálfa mig.

Hvernig myndir þú lýsa þínum 
stíl? Ég myndi lýsa honum sem 
mjög óreglulegum.

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Ég versla aðallega hjá Rauða 
krossinum og Hjálpræðishernum 
en svo rata ég einnig oft inn á 
skemmtilega markaði og í leyndar 
nytjabúðir.

Sigríður Inga
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Áttu þér uppáhaldsfataverslun?
Það er svo ógurlega mikið til af 
fötum í heiminum að ég kaupi 
eiginlega bara notuð föt. Mér 
finnst sérstaklega gaman að fara 
á fatamarkaðinn við Hlemm, þar 
leynast helstu gersemarnar.

Hvaða föt eru í mestu uppáhaldi 
hjá þér? Föt sem er erfitt að greina 
hvort manni finnst vera hryllingur 
eða tærasta snilld. Svo er efnið 
auðvitað eitt það mikilvægasta að 
mínu mati.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn þá? Það mun vera föl-
bleika Spaksmannsspjaraskyrtan 
mín sem ég keypti á 100 kall í Kola-
portinu fyrir um það bil 10 árum. 
Ég hef notað hana rosalega mikið 
í gegnum tíðina, enda sést það vel 
á henni.

Uppáhaldshönnuður? Aless-
andro Michele, yfirhönnuðurinn 
hjá Gucci, er búinn að gera 
magnaða hluti upp á síðkastið.

Notar þú fylgihluti? Ég á mjög 
mikið af skartgripum en nota þá 
örsjaldan, set þá kannski á mig og 
ríf þá af mér áður en klukkutími er 
liðinn. Ég kaupi samt alltaf meira 
af skartgripum þrátt fyrir að vera 
hundrað prósent meðvituð um 
þessa hegðun.

Áttu þér tískufyrirmynd? Já, flest 
allar úr sjónvarsþáttum og bíó-
myndum frá 10. áratugnum. Buffy 
og Willow úr Buffy the Vampire 

Slayer og Cher úr Clueless myndu 
líklega þó teljast sem uppáhalds.

Bestu og verstu fatakaupin? 
Bestu fatakaupin mín eru 

klossalegir pönkaraskór sem 
ég keypti á fatamarkaði 
háskólanema og passa við 
allt! Verstu kaupin eru goth 
tútúpils sem ég keypti í 8. 

bekk sem mér fannst ógurlega 
nett og kostaði 5.000 krónur 

sem var heilmikill peningur á 
þeim tíma, og svo að sjálfsögðu 

notaði ég það aldrei.
Er eitthvert tímabil sem þú tengir 

sérstaklega við í tískunni? Já, aðal-
lega 70’s og 90’s.

Finnst þér gaman að klæða þig 
upp á? Aðeins of gaman stundum 
en ég má ekki hafa samt of mikinn 
tíma til að hafa mig til, þá fer allt til 
fjandans.

Ég á mjög mikið af 
skartgripum en 

nota þá örsjaldan, set þá 
kannski á mig og ríf þá af 
mér áður en klukkutími 
er liðinn.
Védís Fríða Óskarsdóttir 

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Alltaf eitthvað nýtt  
og spennandi

Vertu vinur á 
Facebook

Vertu vinur á 
Facebook

HAUSTYFIRHAFNIR Í ÚRVALI
Skoðið laxdal.is

Vertu vinur  
á Facebook  Laugavegi 63 • Skipholt 29b • S: 551 4422

KRINGLUNNI | 588 2300

verð áður 5.995
3.995
KRINGLUKAST

verð áður 3.995
1.995
KRINGLUKAST

verð áður 11.495
8.495
KRINGLUKAST

Frábær 
tilboð

Frábær 
Allir fylgihlutir með 20% afslætti
Valdar vörur með 50% afslætti
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Fallegar peysur frá Olsen Clothing.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Þrátt fyrir ungan aldur hefur 
Anton Bjarki Olsen rekið 
eigið fatamerki í tvö ár undir 

nafninu Olsen Clothing. Anton, sem 
er 18 ára gamall, býr í Efra-Breiðholti 
og á meðan hann er ekki að hanna 
og sauma eigin föt spilar hann 
tölvuleiki, fiktar við að semja eigin 
tónlist auk þess sem hann safnar 
skóm. „Ég hanna föt í „streetwear“ 
stíl og þá flíkur sem skera sig úr 
þegar þær sjást á götum úti. Í fyrstu 
hugsaði ég rosalega mikið út í hvað 
öllum öðrum fannst um fötin mín 
og hannaði út frá því. Í dag hanna ég 
það sem mér finnst flott og föt sem 
ég myndi sjálfur ganga í. Það er svo 
bara annarra að dæma hvort fötin 
mín henti þeim eða ekki.“

Anton Bjarki segist sækja mikinn 
innblástur til rappara. „Mér finnst 
áhugavert að skoða hvernig þeir 
klæða sig og fæ hugmyndir frá þeim. 
Einnig rekst ég af og til á einhvers 
konar mynstur eða sé eitthvað 
öðruvísi sem gefur mér oft hugmynd 
að flík og svo hanna ég út frá þeirri 
hugmynd.“

Um þessar mundir vinnur Anton 
Bjarki að því að senda glænýjar 
vörur frá sér en þær má skoða og 
kaupa á Facebook (Olsen Clothing) 
og Instagram (olsenclo). „Svo er ég 
að byrja á nýju verkefni með félaga 
mínum Jóni Gunnari Zoëga sem 
rekur líka eigið fatamerki. Við erum 
ekki enn búnir að ákveða hvort 
þetta verði heil fatalína eða ein stök 
flík en það verður allavega spenn-
andi og áhugavert samstarf.“

Tískuáhuginn byrjaði snemma 
hjá honum eða um 13-14 ára 
aldurinn. „Þá byrjaði ég að hugsa 
rosalega mikið út í það hvernig ég 
klæddi mig og þess háttar. Reyndar 
vil ég meina að ég hafi alls ekki klætt 
mig fallega á þessu tímabili þar sem 
ég var að prufa mig áfram og læra að 
klæða mig.“

Hvernig myndir þú lýsa fatastíln-
um þínum? Ég myndi lýsa honum 
sem öðruvísi. Yfirleitt geng ég í 
fötum sem vekja athygli og blanda 
fötum saman á annan hátt heldur 
en yfirleitt sést.

Hvernig fylgist þú helst með 
tískunni? Ég nota aðallega Insta-
gram og Google til að fylgjast með 
tísku. Svo fylgist ég alltaf með þegar 

uppáhaldshönnuðirnir mínir gefa 
eitthvað nýtt út á síðunni sinni.

Áttu þér uppáhaldsverslanir hér 
heima og erlendis? Ég versla rosa-
lega lítið á Íslandi en mér finnst 
mikið af flottum fötum í boði í 
Spúútnik og Húrra Reykjavík. Ég á 
eiginlega ekki uppáhaldsverslanir 
erlendis þar sem ég versla aðallega 
út frá því hvernig fötin líta út, frekar 
en úr hvaða verslun þau eru.

Áttu þér uppáhaldsflík? Það 
koma rosalega margar flíkur upp 
í hugann. Ef ég þyrfti að velja eina 
myndi ég líklega velja fyrstu flíkina 
sem ég saumaði sem var steingrá 
peysa.

Getur þú nefnt dæmi um bestu 
fatakaup þín og um leið þau verstu? 
Bestu voru líklega skórnir frá fata-
hönnuðinum Maison Martin Mar-
giela sem ég nota bara við sérstök 
tækifæri og held virkilega upp á. 
Ég man hreinlega ekki eftir að hafa 
gert fatakaup sem ég hef séð eftir.

Notar þú fylgihluti? Ég nota 
ýmiss konar fylgihluti sem ég skipti 
reglulega út, t.d. skartgripi, belti og 
húfur. Einn fylgihlut tek ég varla af 
mér en það er hringur sem er með 
Olsenmerkinu.

Sækir innblástur í rappið
Hinn 18 ára gamli Anton Bjarki Olsen úr Efra-Breiðholti hefur rekið eigið fatamerki í tvö ár undir 
nafninu Olsen Clothing. Hann vill að hönnun sín skeri sig úr þegar hún sést á götum úti.

Svört og hvít Smokey Olsen „crewneck“ peysa og Victor 
Cruz Rush Blue skór. MYND/ANTON BRINK

Hér klæðist Anton Bjarki Olsen tveimur flíkum sem hann hannaði sjálfur, kakíbrúnni Olsen „crewneck“ peysu og líka 
hvítum og gráum Olsen joggingbuxum. Hvítu skórnir eru frá Maison Margiela. MYND/ANTON BRINK

Peysan er svört Chapter One Olsen hettupeysa. Skórnir 
eru Jordan 4 Thunder 2012. MYND/ANTON BRINK

Húðvörur 
án ilmefna 

sem húðlæknar 
mæla með

afsláttur

20%

Lægra verð í Lyfju

Ráðgjafi í Lyfju Smáratorgi 
fimmtudaginn 5. október kl. 14-16
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Burt með g-strenginn því nú eiga allir að klæðast þægi-
legum nærbuxum. 

Konur ættu að gleyma blúndu-, silki- 
og g-strengsnærbuxum um þessar 
mundir. Nú eiga allir að ganga í þægi-

legum undirfatnaði, eftir því sem netsíðan 
Who What Wear segir. Einfaldar og þægi-
legar bómullarnærbuxur og brjósthaldarar 
án spanga og óþægilegs skrauts er málið. 
Best er að hafa þetta allt sem náttúrulegast. 
Samkvæmt WWW hafa undirfatafyrirtæki 
sem leggja áherslu á þægindi og góð efni 
aukið sölu sína umtalsvert að undanförnu. 
Óaðlaðandi nærföt eru það heitasta. Sér-
staklega hefur lífræn bómull orðið eftirsótt, 

konur vilja einfaldlega þægileg undirföt. Þótt 
oft sé því haldið fram að þægileg undirföt séu 
ömmuleg og ljót er sú ekki raunin. Framleið-
endur hafa sett á markað fallegan undir-
fatnað sem er um leið notalegt að klæðast. 
Þegar konur eru að fara eitthvað sérstakt 
fara þær í glæsilegri undirfatnað en alla jafna 
velja þær að klæðast vönduðum nærfatnaði 
úr gæðabómull. Flestar konur hafa prófað 
 g-strengsnærbuxur og eru sammála um að 
þær eru ekkert sérstaklega þægilegar. Það er 
því best að taka Bridget Jones á þetta og horfa 
til nærfataskúffunnar hennar ömmu.

Burtu með g-strenginn

Hárið er viðkvæmast þegar 
það er blautt og um 30 
prósent teygjanlegra en 

þegar það er þurrt. Því ætti alls 
ekki að greiða það fyrr en það 
hefur fengið að þorna. Af sömu 
ástæðu ætti ekki að setja það í 
tagl á meðan það er blautt. Hvort 
tveggja veldur sliti.

Ef hárið á það til að flækjast 
eftir þvott er gott að renna í 
gegnum það með puttunum, leyfa 
því að þorna og móta það svo með 
bursta og öðrum þar til gerðum 
hjálpartækjum.

Ekki er ráðlagt að byrja að blása 
hárið á meðan það er rennandi 
blautt. Best er að um það bil 60 
prósent rakans séu gufuð upp. Því 
lengur sem notaður er hiti á hárið 
því líklegra er að það skemmist. 
Best er að þurrka það létt með 
handklæði og bíða með hárþurrk-
una í 15-20 mínútur.

Aldrei skyldi nota sléttujárn á 
blautt eða rakt hár. Það hreinlega 
brennur upp og eyðileggst.

Ekki greiða 
hárið blautt

Stranger Things bolurinn skar sig úr á 
sýningu Louis Vuitton. 
NORDICHPHOTOS/GETTY

Hönnunarstjóri Loius 
Vuitton,  Nicolas Ghes-
quière, er greinilega ekki 

lítið spenntur fyrir annarri þátta-
röð af Stranger Things. Á tísku-
sýningu lúxusmerkisins, sem 
haldin var í París á þriðjudaginn 
var sást fyrirsæta í stuttermabol 
með mynd af auglýsingu fyrir 
þáttinn. Önnur syrpa þáttanna 
verður frumsýnd á Netflix seint 
í þessum mánuði og Ghesquière 
þótti tilvalið að nýta tækifærið til 
að minna á þá.

Bolurinn var svartur og í 
gamaldags stíl, en skreyttur með 
lítilli áfastri keðju við hálsmálið.

Hönnuðurinn er þekktur 
aðdáandi vísindaskáldsagna og 
bauð ungu aðalleikurunum í 
Stranger Things í skoðunarferð 
um höfuðstöðvar Loius Vuitton í 
fyrrahaust.

„Við ræddum saman og okkur 
fannst fyndið að hafa smá vísun 
í þáttaröðina sem er væntanleg 
á sýningunni,“ sagði Ghesquière. 
„Ég held að þetta hafi verið ein 
vinsælasta flíkin baksviðs.“

Stranger Things 
á sýningarpalli S O T H Y S  D A G A R  Í  L Y F J U

ER HÚÐIN ÞÍN AÐ FÁ RÉTTA MEÐHÖNDLUN?
Sothys sérfræðingur veitir þér ráðgjöf og 
húðgreiningu eftirfarandi daga í Lyfju:

  Lyfju Smáralind í dag frá kl. 14 -18.    Lyfju Smáralind í dag frá kl. 14 -18.  
  Lyfju Lágmúla á morgun, föstudag, frá kl. 14 -18.    Lyfju Lágmúla á morgun, föstudag, frá kl. 14 -18.  

  Lyfju Smáratorgi á laugardag frá kl. 14 -18.  Lyfju Smáratorgi á laugardag frá kl. 14 -18.

ER HÚÐIN ÞÍN AÐ FÁ RÉTTA MEÐHÖNDLUN?

Reykjanesbæ       Smáralind       Smáratorgi       Lágmúla       Borgarnesi       Selfossi

25%
AFSLÁTTUR

5. - 8. október

V E G L E G  G J Ö F !
Sothys snyrtitaska ásamt 75 ml Body Scrub og 75 ml Body Lotion fylgir 

með þegar keyptar eru Sothys vörur fyrir 5.000 kr. eða meira.*

*Gildir meðan birgðir endast.
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Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Spunaverksmiðjan hóf starf-
semi að Tyrfingsstöðum í 
júlí í sumar. Strax hefur hún 

vakið athygli bæði hér á landi sem 
erlendis. Hulda framleiðir prjóna-
garn úr sérvalinni íslenskri ull í 
sauðalitunum. Þessa dagana er 
annatími í sveitinni en Hulda ætlar 
að gefa sér tíma til að vera gestur á 
prjónakaffi Heimilisiðnaðarfélags-
ins í kvöld en þar hittist prjónafólk 
yfir handavinnu.

Hulda segir að þau hjónin séu 
með sauðfjárrækt, um 250 kindur, 
og nýti alla ull af sínu fé til að búa til 
band. „Við stefnum að því að kaupa 
einnig ull af nágrannabændum. 
Okkar ullargarn er heldur mýkra en 
lopinn sem hefur verið seldur hér 
á landi. Með því að ráðast í að setja 
upp verksmiðjuna getum við komið 
fleiri afurðum af kindinni í verð. 
Þar fyrir utan hef ég mikinn áhuga 
á handverki og langar að viðhalda 
gömlum hefðum. Svo vill maður 
auðvitað auka virðingu fyrir þessu 
dásamlegu hráefni sem íslenska 
ullin er. Hún er alveg einstök,“ segir 
Hulda. „Ég hef alltaf prjónað talsvert 
en hef þó ekki mikinn tíma til þess 

um þessar mundir,“ bætir hún við.
„Fyrir fimm árum fór ég að spinna 

á rokk og fékk mikinn áhuga á því. 
Stundum lita ég ullina líka. Ég hef 
selt garnið hér frá heimili mínu og í 
gegnum Facebook. Síðan erum við 
að vinna að því að setja upp heima-
síðu þar sem garnið verður til sölu,“ 
útskýrir hún. „Ég ætla að kynna 
garnið og það sem við erum að 

gera á prjónakvöldinu og verð með 
sýnishorn fyrir þá sem hafa áhuga. 
Reyndar hefur áhuginn á garninu 
verið mjög mikill um allan heim. Ég 
hef fengið fyrirspurnir frá Evrópu, 
Ameríku, Ástralíu, Nýja-Sjálandi og 
Japan. Verksmiðjan er ekki stór og 
við erum nýbyrjuð með þessa starf-
semi svo hún er enn í þróun. Áhugi 
á íslenskri ull er gríðarlega mikill og 

fólki finnst starfsemin spennandi.“
Hulda segir að það hafi verið dýrt 

að koma upp vélunum og það sé 
mikil vinna að halda verksmiðjunni 
gangandi. Við þurfum að mata 
allar vélarnar og standa yfir þeim. 
Maðurinn minn er vélstjóri og 
aðstoðar mig við að halda vélunum 
gangandi,“ segir hún.

Hulda segir að margir ferðamenn, 
bæði innlendir og erlendir leggi 
leið sína á bæinn til að forvitnast 
um starfsemina. „Þetta er fyrsta 
svona verksmiðjan á landinu og 
algjört einsdæmi. Þeim, sem hafa 
sett svona verksmiðjur upp í öðrum 

löndum hefur gengið vel og við 
vonum að sú verði raunin líka hér á 
landi. Við fengum styrki til að koma 
verksmiðjunni á laggirnar og erum 
bjartsýn á framhaldið,“ segir hún en 
Ístex tekur við allri ull frá bændum 
og spinnur í Álafossgarnið. „Ef 
bændur hafa áhuga á að vinna úr 
eigin ull hafa þeir þurft að senda 
hana til útlanda og hafa gert það,“ 
segir Hulda. „Þetta er búið að vera 
eins og lygasaga frá því ævintýrið 
byrjaði og hefur gengið mjög hratt 
og vel. Starfsemin hefur farið fram 
úr björtustu vonum og ekkert farið 
úrskeiðis.“ 

Áhugi á íslenskri ull er mikill
Hulda Brynjólfsdóttir, sauðfjárbóndi og spunakona, rekur smáspunaverksmiðju að Tyrfingsstöðum 
ásamt eiginmanni sínum, Tyrfingi Sveinssyni. Verksmiðjan ber hið skemmtilega nafn Uppspuni.

Hulda er sauðfjárbóndi. Hún leggur mikla áherslu á mjúka og góða ull. 

Verksmiðjan hefur gengið vel og prjónaáhugamenn og -konur hafa sýnt þessu 
nýja garni athygli. Fyrstu afurðirnar heita Hulduband og Dvergaband.

NAME IT    Kringlunni og Smáralind

Við fögnum
afmæli!
Bjóðum afmælislínu 
á frábæru verði.
Glaðningur og uppákomur
fyrir börnin um helgina.

Hlökkum til að sjá þig!

Minnum einnig á
Kauphlaup í Smáralind 
og Kringlukast í 
Kringlunni um helgina.
Góð tilboð!
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Treflar fara aldrei úr 
tísku og setja flottan 

svip á heildarútlitið.

Þegar Playboy-kóngurinn Hugh 
Hefner er horfinn til feðra sinna er 
gott að rifja upp hvernig Playboy-
kanínan varð til.

Playboy-kanína er gengilbeina 
á Playboy-klúbbi. Eftir hæfnispróf 
voru fyrstu Playboy-kanínurnar 
frumsýndar við opnun Playboy-
klúbbsins í Chicago árið 1960. 
Kanínubúningurinn var hannaður 
af Zeldu Wynn Valdes og Hugh 
Hefner með hliðsjón af heilla-
kanínu Playboy-veldisins sem er 
íklædd smóking. Hann saman-
stendur af hlýralausu korseletti, 
kanínueyrum, svörtum sokka-
buxum, hvítum kraga, þverslaufu, 
manséttu og loðnum dindli.

Hefner sagði sjálfur að innblást-Hefner sagði sjálfur að innblást-Hefner sagði sjálfur að innblást
urinn að kanínu Playboy-veldisins 
kæmi frá veitingamanninum 
Bernard „Bunny“ Fitzsimmons 
sem rak veitingastaðinn Bunny’s 
Tavern með léttklæddum gengil-
beinum þar sem Hefner var tíður 
gestur á námsárum sínum við Ill-
inois-háskóla í Urbana.

Playboy 
kanínan lifir

Þurrkur í húð gerir iðulega vart við 
sig þegar kólnar í veðri. Rútínan 
sem gagnaðist vel við húðum-
hirðuna í sumar gerir ekki lengur 
saman gagn.
� Ekki hækka um of í ofnunum. 

Loftið inni verður þurrt og 
þurrkar húðina.

� Gott er að setja upp rakatæki 
eða fylla krukku af vatni og stilla 
upp við ofninn.

� Ekki hanga lengi í brennheitri
sturtunni þótt það sé freistandi 
á köldum morgnum. Heita 
vatnið þurrkar húðina. Notið 
milda sápu án ilmefna.

� Eftir sturtuna er ráð að þurrka 
húðina ekki með kröftugum 
strokum og grófu handklæði 
heldur strjúka mjúklega og bera 
rakagefandi húðkrem á líkam-
ann meðan húðin er enn rök.

� Berið rakagefandi handáburð á 
hendurnar eftir hvern þvott.

� Húðin á fótunum þornar oft 
meira á veturna og því gæti þurft 
að skipta yfir í þykkara krem á 
fæturna þegar haustar.

� Ef húðin er mjög þurr í and-
liti mætti hafa lengra á milli 
skrúbbmaskameðferða.

Smyrja húðina 

Treflar eru málið í vetur. 

Ef það er eitthvað sem fer aldrei 
úr tísku og nýtist sérlega vel 
þegar kólnar í veðri, þá er það 

hlýr og góður trefill. Fallegur trefill 
getur sett mikinn svip á heildar-
útlitið, hvort sem hann er litríkur, útlitið, hvort sem hann er litríkur, útlitið, h
í mildum litum, með áberandi 
mynstri eða látlausu prenti. Þótt 
tískan taki almennt breytingum frá 
ári til árs eru ekki miklar sveiflur 
í treflatískunni þennan veturinn 
nema hvað varðar liti. Í vetur 
verða rauðir treflar áberandi, enda 

er rautt tískuliturinn í ár. Treflarn-
ir koma bæði einlitir eða með mjög 
stóru mynstri. Extra stórir treflar 
koma sterkir inn en þeir hafa líka 
þann kost að hægt er að slá þeim 
um sig og nota sem sjal innandyra.

Töff treflar í vetur

www.lyfogheilsa.is
kringlunni

 Við kynnum til leiks tvo nýja farða úr 
Lingeri De Peau línunni, Aqua Nude og Cushion

Farðarnir eru léttir og rakagefandi.

20% afsláttur af öllum vöm vöm v rum frá Guerlain.

Guerlain sérfræðingur verður á staðnum og aðstoðar 
þig við að �nna hinn fullkomna farða fyrir þig.

Guerlain kynning í Lyfjum & heilsu, 
Kringlunni 5. – 8. október

www.lyfogheilsa.is
kringlunni

www.lyfogheilsa.is
kringlunni

FÓLK KYNNINGARBLAÐ  7 F I M MT U DAG U R   5 .  O K TÓ B E R  2 0 1 7



Fatahönnuðurinn Mitsuru Nishizaki 
er fæddur 1978 í héraðinu Fukui í 
Japan, sem þekkt er fyrir textíliðnað. 

Héraðið var gjarnan kallað „Rayon konung-
dæmið“ og þekkt tískuhús eins og Chanel 
og Balenciaga sóttu þangað efni. Mitsuru 
fékk því snemma áhuga á tísku og lærði 
fatahönnun í Mode Gakuen í Tókýó. Til-
viljun réði því að Mitsuru komst í kynni 
við japanska hönnuðinn Yohji Yamamoto. 
Mitsuru var á leið í bakpokaferðalag um 
heiminn og búinn að pakka niður þegar 
vinur hans kynnti þá tvo. Yamamoto var 
í leit að hönnuði í hlutastarf og réð hann 
strax í vinnu. Í sjö ár hannaði Mitsuru öll 
munstur og lagði línur fyrir Yamamoto. Árið 
2009 setti hann á fót sitt eigið merki, Ujoh, 
og hefur á undanförnum árum vakið athygli 
fyrir töff hönnun úr gæðaefnum. Hann 
sýndi nýjustu línu sína á tískupöllunum í 
Mílanó fyrr í vikunni.

Ujoh 
á tískupöllum 
Mílanó
Japanski fatahönnuður-
inn Mitsuru Nishizaki 
sýndi nýjustu línu, Ujoh, 
á tískuvikunni í Mílanó á 
dögunum. Hann þykir 
hafa afslappaðan stíl.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Siffonblússa
Kr. 5.990.-
Str. S-2XL
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NÝTT

365.isMARGFALT SKEMMTILEGRI

APPLE TV
Á 0 KR.

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND OG BETRA VIÐMÓT

Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir fyrsta flokks 
skemmtunar á sem bestan hátt. Með 365 sjónvarp á 
Apple TV færðu meiri hraða, skarpari mynd og enn 
betra viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.

Nú getur þú fengið Apple TV 4 með áskrift að efni
frá 365 og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér
Apple TV á 0 krónur með 12 mánaða áskrift
að völdum pökkum 365.

með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365

að völdum pökkum 365.að völdum pökkum 365.

365.is

Nánar á 365.is eða í síma 1817.

GILDIR TIL
8. OKT
EÐA Á MEÐAN 

BIRGÐIR ENDAST



Það tekur um átta 
tíma að flétta sítt 

hár. Maður stendur upp á 
endann allan tímann en 
mér finnst það bara 
gefandi og skemmtilegt.

Þórdís Lilja 
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Afrófléttur hafa alltaf verið 
heitar og exótískar, en aldrei 
í tísku sem nú,“ segir Patience 

A. Karlsson, eigandi Afro Zone í 
Hólagarði í Efra-Breiðholti. Þar fást 
afrískir kjólar, skór og skart, í bland 
við framandi hráefni til matar-
gerðar og brakandi ferskt grænmeti 
og ávexti sem Patience flytur inn til 
landsins og fæst margt hvert hvergi 
annars staðar.

Í afvikið horn Afro Zone setjast 
konur á öllum aldri í stólinn hjá 
Patience sem er meistari í afrískum 
hárlengingum og afrófléttum.

„Til mín koma litlar stelpur sem 
vilja fallegar, síðar fléttur með 
perlum, unglingsstúlkur sem vilja 
litríkar, skreyttar afrógreiðslur 
eins og þær sjá stjörnurnar með, og 
svo konur á öllum aldri sem vilja 
hárlengingar, fléttur og skraut í 
hár sitt,“ segir Patience, sem hefur í 
nógu að snúast í hárgreiðsluhorn-
inu, en þar þarf að panta tíma.

„Það tekur um átta tíma að flétta 
sítt hár og maður stendur upp á 
endann allan tímann. Mér finnst 
það bara gefandi og skemmtilegt!“ 
segir hún og hlær dillandi hlátri í 
einstaklega vinalegu andrúmslofti.

Á veggjum Afro Zone er ríkulegt 
úrval af hárvörum; glansandi hár-
lengingar og hárkollur í mörgum 
litum, perlur, skraut, greiður, 
sjampó, hárnæringar og hvers kyns 
stílvörur í hárið.

„Afrískar konur leggja mikið 
upp úr flottum hárgreiðslum því 
hárgerð þeirra er afar hrokkin, stríð 
og ómeðfærileg. Erfitt er að greiða 
og móta hárið, og því nota þær 
fléttur eða hárlengingar til að gera 
hárið meðfærilegra. Margar kjósa 
að flétta hárlengingar saman við 
hárkollur sem þær setja upp eins og 
húfur yfir kollinn, sem getur verið 
mjög hentugt og þægilegt,“ segir 
Patience á lýtalausri íslensku en 
hún er fædd og uppalin í Gana.

„Hvítar konur eru í meirihluta 
þeirra sem koma til mín í fléttur því 
sterk fléttuhefð er meðal svartra 
kvenna sem margar kunna að flétta 
sig sjálfar. Tískan segir til sín og ekki 
spilla fyrir áhrif fræga fólksins sem 

sýnt hefur sig með fléttur og litríkar 
hárlengingar að undanförnu. Vin-
sælast er að flétta áberandi litum 
inn í flétturnar, ásamt perlum, 
skrauti og þykkum snúningum,“ 
segir Patience sem fylgist vel með 
afrískum tískustraumum, eins og 
úrvalið í Afro Zone ber glöggt vitni.

Afro Zone er í Hólagarði, Lóuhólum 
2-6, í Efra-Breiðholti. Sjá nánar á 
Facebook, undir Afro Zone.

Heitar og exótískar
Í afrísku búðarhorni í Efra-Breiðholti stendur Ganamær 
og fléttar litríka lokka og perlur í hár kvenna á öllum aldri 
og af mörgum þjóðernum. Hún segir íslenskar konur 
heillaðar af afrófléttum og fögrum hárlengingum.

Patience A. Karlsson í Afro Zone sem er ævintýraheimur þegar kemur að afrískum fléttum og hárlengingum. MYND/ERNIR

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Ný sending

Kjóll á 9.900 kr.Kjóll á 9.900 kr.
- stærð 36 - 46

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Kjóll á Kjóll á Kjóll á 
7.900 kr.7.900 kr.7.900 kr.7.900 kr.
- stærð 38 - 44- stærð 38 - 44

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

Verslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Alltaf eitthvað nýtt  
og spennandi

JÓLABLAÐ 
FRÉTTABLAÐSINS
Stóra jólablaðið frá Fréttablaðinu kemur út 
þriðjudaginn 28. nóvember.

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband 
við auglýsingadeild Fréttablaðsins:

Símanúmer 
512 5402

Netfang  
serblod@365.is 
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Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

KIA Sorento luxury disel. Árgerð 
2013, ekinn 35 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Bakkmyndavél. 
ISOFIX festingar. Verð 4.690.000. 
Rnr.151931.

TOYOTA Rav4 gx . Árgerð 2016, 
ekinn 14 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Bakkmyndavél. ISOFIX festingar. 
Verð 4.830.000. Rnr.151961.

HONDA Cr-v executive diesel. 
Árgerð 2016, ekinn 24 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Glerþak. Bakkmyndavél. 
Verð 5.850.000. Rnr.151969.

TOYOTA Land cruiser 150 vx diesel 
33”. Árgerð 2016, ekinn 6 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Motta í skotti. 
Dráttarkrókur. Verð 10.890.000. 
Rnr.151649.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

 Bílar óskast

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 760 5027

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

 Nudd
Slökurnudd, heilsunudd á 
nuddstofunni á Grafarvogi. 
Tímapantanir í Síma 771 2117.

CR-V Elegance
Nýskráður 6/2011, ekinn 95 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.590.000

107
Nýskráður 1/2014, ekinn 17 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.190.000

CR-V Executive
Nýskráður 5/2016, ekinn 22 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 5.490.000

Civic Comfort
Nýskráður 4/2016, ekinn 28 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.590.000

CR-V Executive
Nýskráður 10/2013, ekinn 58 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.090.000

Lacetti Station
Nýskráður 1/2005, ekinn 169 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 390.000

Outback
Nýskráður 4/2008, ekinn 162 þús.km., 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.750.000

Clio Touring
Nýskráður 7/2014, ekinn 62 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.890.000

HONDA

PEUGEOT

HONDA

HONDA

HONDA

CHEVROLET

SUBARU

RENAULT

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Afgreiðslutími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 

Laugardaga 
milli kl. 12:00 og 16:00 

 
notaðir.bernhard.is 

opið allan sólarhringinn

Verð kr. 

1.690.000
Honda Jazz Elegance

Nýskráður 4/2012, ekinn 42 þús.
km., bensín, sjálfskiptur.

Hafðu samband við söluráðgjafa um fjölbreytt lánakjör og fjármögnunarleiðir.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

SMÁAUGLÝSINGAR  11 F I M MT U DAG U R   5 .  O K TÓ B E R  2 0 1 7 512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Málarar
Getum bætt við okkur inni 
verkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

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

 Húsaviðhald
Tek að mér smíðar, raflagnir og 
pípulagnir. Löggildur verktaki. Uppl. 
í s. 848 6904

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

 Hönnun

Atvinna

 Atvinna í boði

HOUSEKEEPERS
Apartment Hotel in 101 Reykjavik 

seeks full time and part time 
housekeepers. 

Please send applications to: 
jobs@apartmentk.is

WORKERS
I need workers for outside work. 

Good payment for good men.
Potrzebni ludzie do pracy na 

zewnatrz przy ukladaniu kostki 
itp. Bardzo duzo pracy.

For more infomation call  
696 6676

bjossi@bjossi.is

LITALÍNAN EHF
Óskar eftir lærðum málurum og 
menn vana málningarvinnu einnig 
nema. Uppl. í S. 898 9591 & 896 
5445

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Auðbrekku 19 - 200 Kópavogi - Sími 554 3140 - velastilling@simnet.is

Alhliða bílaverkstæði

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

333 krá dag*

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

*9.990.- á mánuði.
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Til sölu

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir 

· Stækkun Mjólkárvirkjunar, Ísafjarðarbæ 

· Eldi á sæeyrum á Eyrarbakka 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  6. nóvember 
2017. 

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  

1. Breyting á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016. Reykholtí í Þjórsárdal
 Lögð fram til kynningar lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps sem nær til svæðis við Reykholt í  
 Þjórsárdal, umhverfis Þjórsárdalslaug. Fyrirhugað er að fara í uppbyggingu baðstaðar, veitingahúss og gistingu á svæðinu. Í gildandi  
 aðalskipulagi er svæðið skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota en með breytingunni er fyrirhugað að breyta því í svæði fyrir  
 verslun- og þjónustu. 

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  

2. Deiliskipulag fyrir nýtt lögbýli, Hólmasel 2, á um 58 ha svæði í Flóahreppi. 
 Kynnt er lýsing vegna fyrirhugaðs deiliskipulags fyrir nýtt lögbýli sem stofnað verður á um 58 ha spildu úr landi Hólmasels og mun  
 fá nafnið Hólmasel 2. Deiliskipulagið sjálft mun ná til 14,3 ha svæðis næst Villingaholtsvegi og verður þar gert ráð fyrir byggingu  
 íbúðarhúss, hesthúss og skemmu ásamt húsnæði fyrir gesti og starfsfólk. 
3. Deiliskipulag fyrir nýtt lögbýli, Leyndarholt, á 7,5 ha spildu úr Brjánsstöðum í Grímsnes- og Grafningshreppi.
 Kynnt er lýsing vegna fyrirhugaðs deiliskipulags fyrir nýtt lögbýli sem stofnað verður á um 7,5 ha spildu úr landi Brjánsstaða og mun  
 fá nafnið Leyndarholt. Fyrirhugað er að byggja á landinu íbúðarhús, skemmu og hesthús.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  

4. Deiliskipulag smáhýsa með náttúrulaugum á svæði úr landi Tjarnar í Bláskógabyggð. 
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til um 14,5 ha svæðis í landi Tjarnar rétt norðan við vegamót Reykjavegar og  
 Tjarnarvegar. Samkvæmt tillögunni er fyrirhugað að byggja smáhýsi með setlaugum, meðferðarhús, móttöku- og þjónustuhús  
 auk starfsmannaíbúða.  
5. Deiliskipulag fyrir nýtt lögbýli sem kallast Sæholt úr landi Dalbæjar í Flóahreppi. 
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir nýtt lögbýli á 25,4 ha svæði úr landi Dalbæjar í Flóahreppi sem gert er ráð fyrir að fái heitið  
 Sæholt. Landið liggur að Gaulverjabæjarvegi nr. 33 norðan við bæjartorfur Vestri- og Eystri-Hellna. Gert er ráð fyrir byggingu íbúðar- 
 húss auk landbúnaðarbygginga.
6. Deiliskipulag fyrir tvö lögbýli úr landi Lækjarbakka í Flóahreppi. 
 Kynnt er tillaga að deiliskipulagi fyrir tvö ný lögbýli úr landi Lækjarbakka land 1 lnr. 210365. Skipulagssvæðið nær til um 11,5 ha  
 svæðis sem liggur að Villingaholtsvegi nr. 305 en heildarstærð lögbýlana tveggja er um 67 ha. Gert er ráð fyrir að á hvoru lögbýli fyrir  
 sig verði heimilt að byggja íbúðarhús, hesthús, skemmu og reiðhöll.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 
9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.sbf.is.
Skipulagstillögur 1-3 eru í kynningu frá 5. til 19. október 2017 en tillögur 4-6 frá 5. október til 17. nóvember 2017. 
Athugasemdir og ábendingar við tillögur 1-3 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 19. október 2017 en 17. nóvember fyrir 
tillögur 4-6.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

petur@utu.is
petur@utu.is
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Í umræðum um uppreist æru 
hefur að undanförnu náðst 
óvenjuleg þverpólitísk sam-

staða um forneskju þessa fyrir-
komulags. Hefur upphaf laganna 
þar um verið rakið til feðraveldis 
og þau sögð eiga heima á ösku-
haugum sögunnar. Það getur hins 
vegar skipt máli að flokka ruslið 
áður en því er hent á þessa ösku-
hauga sem aðra.

Almenn hegningarlög 1869
Tilskipun um uppreist æru kom 
til Íslands árið 1870, árið eftir að 
almenn hegningarlög höfðu verið 
lögtekin í kjölfar afnáms Mannhelg-
isbálks Jónsbókar og Stóradóms. 
Þetta hafði þá verið aðallöggjöfin 
um sakamál í margar aldir, eða frá 
1281 og 1564.

Almennu hegningarlögin frá 1869 
voru hluti stjórnskipunarbreytinga 
sem stóðu yfir í Danaveldi þar sem 
ný stjórnarskrá hafði verið staðfest 
árið 1849. Nýja stjórnskipanin var 
lýðræðisleg, sem þýðir að í henni 
var gert ráð fyrir þrískiptu valdi og 
landsmenn voru skilgreindir sem 
„borgarar“ í stað þess að vera þegnar 
konungs sem hafði áður verið deilt 
í stéttir með mismunandi sérrétt-
indi. Skyldu nú allir njóta borgara-
réttinda þar sem kosningaréttur var 
innifalinn.

Löggjöfin tók mörg ár og var 
vandlega undirbúin með afnámi 
gamalla laga sem vörðuðu glæpi, 

málsmeðferð og refsingu. Afmark-
aður refsiréttur hafði þá aldrei verið 
fyrir hendi, heldur sagði til um mis-
munandi refsingar við brotum eftir 
því sem þau komu fyrir í lögunum 
og þar voru geysiflókin ákvæði um 
vaxandi refsingu fyrir ítrekuð brot. 
Nýju lögin voru einföld í grunninn; 
fangavist í tiltekinn tíma fyrir flesta 
glæpi.

Réttindamissir hafði fylgt sektar-
dómi frá fornu fari og hélst í hendur 
við ærumissi sem leiddi einnig af 
dómi og kölluðust þessi hugtök 
svo mikið á í lögunum að heita 
má að þau séu sömu merkingar. 
Þessu breyttu nýju lögin ekki og 
afleiðingar sektardóma voru því 
annars vegar fangavist af ákveðinni 
tímalengd og hins vegar ævarandi 
ærumissir.

Tilgangur þess  
að reisa upp æru manna
Árið eftir að hegningarlögin komu 
út voru lög um uppreist æru sett 
í tvennum tilgangi. Annað var að 
setja tímatakmarkanir á ærumissi 
í anda þeirra umbóta sem lögin 
stóðu fyrir, þar sem aðrar refsingar 
en ærumissir voru skilmerkilega 
afmarkaðar. Þetta var leiðrétt með 
tilskipuninni.

Í margar aldir höfðu lög þó gert 
ráð fyrir að konungur hefði endan-
legt vald til þess að taka endanlega 
ákvörðun um afdrif sakamanna, 
sem var auðvitað ófært í réttarríki. 
Þess vegna var hitt markmið til-
skipunarinnar að uppreist ærunnar 
yrði ekki komin undir náð hans, en 
í staðinn skyldu dæmdir menn allir 
hafa sama rétt til að reisa við æru 
sína burtséð frá þjóðfélagsstöðu og 
broti. Þess vegna staðsetti löggjafinn 
uppreistina innan framkvæmdar-
valdsins en ekki dómsvaldsins sem 
stjórnsýsluathöfn.

Aðferð við að  
reisa upp æru manna
Til þess að æra manns fengist reist 
upp eftir að fimm ár voru liðin frá 
lokum afplánunar dóms þurfti að 
uppfylla nokkur skilyrði og var eitt 
þeirra að sýna fram á að hegðun 
hans þessi ár hefði verið „ólastan-
leg“. Þetta átti að gera „með vott-
orði áreiðanlegra manna, sem hafa 
átt kost á að taka vandlega eptir 
breytni hans“.

Sá sem uppfyllti öll skilyrði átti 
rétt á uppreist æru og sá sem vottaði 
tók þess vegna þátt í að samborgari 
hans gæti endurheimt réttindi sem 
honum bar. Þegar samhengis er 
gætt kemur varla annar skilningur 
til greina en að með vottorðinu 
hafi löggjafinn viljað forðast að 
veita mönnum uppreist æru sem 
hefðu snúið til fyrri hátta eða ein-
boðið væri að yrðu skömmu síðar 
ákærðir fyrir annað brot og myndu 
þá missa æruna á nýjan leik. Þetta 
var þess vegna jafnframt leið til þess 
að greina milli síbrotamanna og 
þeirra sem einu sinni höfðu hlotið 
dóm.

Lokaorð –  
uppreist æru uppreistar æru
Lögin um uppreist æru tóku síðar 
nokkrum breytingum og þau kunna 
að hafa verið úrelt nú þegar síðast 
var átt við þau. Þá hefðu þau samt 
sem áður verðskuldað vandaðri 
sögulega umfjöllun en raunin varð 
í greinargerðinni með frumvarpi 
til breytinganna, því að mikilvægt 
er að skilja að þegar lýðræði var 
í mótun á 19. öld voru lög um um 
uppreist æru hluti þeirra mikilvægu 
umbóta sem voru þjóðfélaginu öllu 
til hagsbóta.

Sorpið flokkað á öskuhaugum 
sögunnar – uppreist æru

Þetta er fimmta greinin í flokki 
greina eftir þrjá sérfræðinga í 
stjórnskipunarrétti við laga-

deildina í Berkeley-háskóla í Kali-
forníu. Við skoðum þá gagnrýni sem 
stjórnarskrárferlið á Íslandi hefur 
sætt og vísum henni á bug með rök-
stuðningi. Enn fremur hvetjum við 
ykkur til að endurskoða stjórnar-
skrána. Í þessari grein beinum við 
sjónum að gagnrýni sem varðar gæði 
og gerð stjórnarskrárdraganna.

Eitt af því, sem stjórnarskrárdrög-
unum hefur verið fundið til foráttu, er 
að annaðhvort sé þeim ekki lokið, eða 
þau eru aðeins yfirlýsing um „vilja“ 
þjóðarinnar. Reyndar eru stjórnar-
skrárdrögin fullgerð grundvallar-
löggjöf sem markar stjórnvöldum 
ramma. Þeim er ætlað að eiga við um 
þjóðina alla án þess að taka fyrir öll 
ágreiningsatriði samfélagsins. Stjórn-
arskrá á ekki að hafa að geyma svör 
við öllum spurningum, enda væri 
það ekki hægt, en alltaf má endur-
skoða hana og breyta henni er fram 
líða stundir. Stjórnarskrárdrögunum 
má breyta með lögum, en annars má 
leysa mál með opinberum umræðum 
á Alþingi og innan ríkisstjórnarinnar í 
heild. Stjórnarskrárdrögin eru annað 
og meira en viljayfirlýsing. Þetta er 

sáttmáli sem er í senn svo sterkur og 
sveigjanlegur að hann getur fleytt 
íslensku samfélagi til framtíðar.

Sumir hafa gagnrýnt stjórnarskrár-
drögin fyrir að vera ekki nógu róttæk 
og benda á að þau breyti ekki miklu 
um stjórnun Íslands. Reyndar er það 
jákvætt. Íslenskt samfélag er ekki 
svo grátt leikið að byltingar sé þörf. 
Þegar samin er stjórnarskrá þarf að 
miðla málum, og hefur Ágúst Þór 
Árnason bent á að almennt hefur 
ríkt samkomulag um stjórnarskrár-
breytingar á Íslandi frá stofnun lýð-
veldisins. Þetta er viðeigandi að því er 
varðar gerð stjórnarskrár. Ef einhver 
einn hópur nær að ráða fyrirhuguð-
um ákvörðunum um stjórnarskrár-
breytingar standa aðrir hópar verr. 
Stjórnarskrárdrögin endurspegla 
þannig viðeigandi málamiðlun. Það 
væri sannarlega undarlegt ef stjórnar-
skrárdrögin væru róttæk, vegna þess 
að Stjórnlagaráð hafði úr ýmsu að 
moða í upphafi.

Drögin eru byggð á reynslu 
Íslendinga af fyrri stjórnarskrám 
(dönsku stjórnarskránni frá 1849, 
fyrstu íslensku stjórnarskránni frá 
1874, stjórnarskránni frá 1920, og 
núgildandi stjórnarskrá sem sam-
þykkt var í júní 1944). Stjórnlagaráð 
fylgdi aðferðum við gerð stjórnar-
skrár sem hafa þróast um allan heim 
á undangengnum tveimur öld. Stuðst 
var við vinnu þjóðfundar og tveggja 
binda skýrslu frá sérfræðingum í 
stjórnarskrárnefnd. Því er rétt að líta 
á stjórnarskrárdrögin sem afleiðingu 
þróunar en ekki byltingar. Þar er 
stuðst að stórum hluta við núgildandi 

stjórnarskrá landsins og þar að auki 
litið til reynslunnar í öðrum löndum.

Aðrir hafa gagnrýnt stjórnarskrár-
drögin og sagt að þau væru of róttæk, 
og borið því við að um sé að ræða 
gagngerar breytingar á stjórn lands-
ins. Það er ekki rétt. Þrátt fyrir að 
almenningur hafi tekið virkan þátt í 
að semja stjórnarskrána, sem er eins-
dæmi, er þar enn í gildi venjulegt 
þingræði eins og í núverandi stjórnar-
skrá. „Róttækustu“ atriðin eru þrjú 
ný ákvæði: 65. grein, sem heimilar 
að lög, sem Alþingi hefur samþykkt, 
séu borin undir þjóðaratkvæði; 66. 
grein, sem heimilar kjósendum að 
leggja mál beint fyrir Alþingi; og loks 
113. grein, þar sem kveðið er á um 
stjórnarskrárbreytingar skuli stað-
festar með þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Að öðru leyti er gert ráð fyrir stjórn-
kerfi í líkingu við það sem tíðkast í 
öðrum þingræðisríkjum í Evrópu.

Þátttaka almennings
Vissulega er í ríkari mæli en áður 
gert ráð fyrir markvissari þátttöku 
almennings með þessum ákvæðum 
til beins lýðræðis, en þar er ekki 
kveðið á um að löggjafarvaldið sé 
fært til almennings með beinum 
hætti. Frumkvæði er ekki bindandi og 
því leiða ákvæði af þessu tagi til auk-
inna skoðanaskipta og samstarfs, en 
þjóðin fær ekki að segja Alþingi fyrir 
verkum hvað varðar lagasetningu 
almennt. Þetta er framför miðað við 
núgildandi fyrirkomulag, þar sem 
kjósendur hafa lítil sem engin ráð til 
þess að hafa áhrif á völd Alþingis.

Alþingi er elsta þjóðþing í heimi. 

Slíkri hefð lýkur ekki með stjórnar-
skrárdrögunum. Þvert á móti eru 
þau merkur áfangi til að efla lýðræði 
á Íslandi. Núgildandi stjórnarskrá 
Íslands var til dæmis breytt árið 1995 
til að samræma hana evrópskum 
mannréttindaákvæðum, og í stjórnar-
skrárdrögunum eru þau ákvæði efld 
enn frekar í átt að nútímalegum kröf-
um um frelsi einstaklingsins. Í stjórn-
arskrárdrögunum birtist nútímalegur 
skilningur á mannréttindum. Eldri 
ákvæði eru skýrð og skerpt, en þeim 
er í raun ekki breytt. Í stjórnarskrár-
dögunum er að finna sveigjanleika og 
möguleikann á breytingum. Það sem 
skiptir ef til vill mestu er að þar er eflt 
hlutverk og réttur íslensku þjóðar-
innar til samtarfs við yfirvöld og eftir-
lits með þeim.

Um gæði nýju íslensku 
stjórnarskrárinnar – fimmti hluti

Lára  
Magnúsardóttir
sagnfræðingur

visir.is Ítarlegri útgáfa þessarar 
greinar er á visir.is

Stephen M. 
Duvernay
sérfræðingur 
við lagadeild 
Berkeley háskóla Í stjórnarskrárdrögunum 

birtist nútímalegur skiln-
ingur á mannréttindum. Eldri 
ákvæði eru skýrð og skerpt, 
en þeim er í raun ekki breytt. 
Í stjórnarskrárdrögunum 
er að finna sveigjanleika og 
möguleikann á breytingum. 
Það sem skiptir ef til vill 
mestu er að þar er eflt hlut-
verk og réttur íslensku 
þjóðarinnar til samtarfs við 
yfirvöld og eftirlits með þeim.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

- 20 %

Verð áður 2999 kr. kg

2399kr.
kg

Lamba mínútusteik

Urðarhvarfi 4 / 203 Kópavogi
Sími 557 4848 / www.nitro.is 

Þarf ekki próf, tryggja eða skrá!

MIKIÐ ÚRVAL AF RAFMAGNSREIÐHJÓLUM

RafmagnsReiDhjól-
  Electric system CHASSIS
Frame: Aluminium,Al6061
Front Fork: Aluminium,T40,26”
Head Set: VP-A41AC
Brake: F/R:TEKTRO DISC 
BRAKE,MD-M300,TR180/MD-
M300TR-160
DRIVETRAIN
Motor: 8FUN,SWXH2,36V,250W / 
350W
Max Speed(KM/H): EU: 25km/h,
Mileage: From 40-60km, depending on 
usage & conditions
Crank Set: PROWHEEL,Al6061,-
PRO-E48PP,3/32*48T*170mm
Derailleur Level: SHIMANO,SL-M310
Derailleur: SHIMANO,ARD-TX55D
WHEELSET
Rim: DS75G,26”X4.0
Tire: KENDA K1151 26*4.0
Hub: MODUS/MD-JA165F-DSE-

30% 
AFSLÁTTUR
 AF ÖLLUM 
HJÓLUM
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KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

KRINGLUKAST

GEORGE FOREMAN
HEILSUGRILLIN

VERÐ ÁÐUR ...5.995 
TILBOÐ .........4.495

25%
GUFUSLÉTTIR
ALGJÖR SNILLD

ALDREI VERIÐ LÉTTARA
AÐ SLÉTTA ÚR FLÍKUM

SJÁÐU ÖLL TILBOÐIN Á WWW.BYGGTOGBUID.IS

Vandað 5stk 
áhaldasett fylgir 
með hverri seldri 
vél í kaupbæti að 

verðmæti

14.995

30%• Losanlegar plötur, má setja í uppþvottavél
• Ný Permacoat húðun sem endist 3 x lengur• Ný Permacoat húðun sem endist 3 x lengur
• Lamirnar gefa eftir fyrir mjög þykkar sneiðar• Lamirnar gefa eftir fyrir mjög þykkar sneiðar
• Bakki sem tekur við fitu• Bakki sem tekur við fitu

ENTERTAININGENTERTAININGENTERTAINING

FULLT VERÐ .......14.995 FULLT VERÐ .......14.995 FULLT VERÐ .......14.995 
KRINGLUKAST ...10.495

64sm2 grillflötur

FULLT VERÐ .......12.995 FULLT VERÐ .......12.995 
KRINGLUKAST .....8.995

51sm2 grillflöturFAMILY

RYKSUGUVÉLMENNI

Roomba 695 
Með iAdapt gervigreind. Tíma stillir. Dirt detect2 
skynjari. Þriggja stiga hreinsi kerfi. AeroVac 
Series rykgeymsla. iRobot HOME App. Dual 
Mode sýndar veggur. Xlife raf hlaða. Fallskynjari. 

Roomba 895
Með iAdapt gervigreind. Tímastillir. Aeroforce 
bursta kerfi. Dirt Detect Series 2. iRobot HOME App. 
Dual Mode sýndarveggur. Xlife rafhlaða. Fall-
skynjari. Hreinsar allt að 50% betur en eldri gerðir. 

Með HOME Appi fyrir snjallsíma 

VERÐ ÁÐUR ...74.995 
TILBOÐ .........59.995

VERÐ ÁÐUR .....4.995 
TILBOÐ ...........3.495

VERÐ ÁÐUR ...119.995 
TILBOÐ ...........79.995

HREIN
SNILLD!

„Let the „Let the 
sunshine sunshine 

in“

Thomas Thomas 
by 

RosenthalRosenthal

25%

20%

CONTIGO
BRÚSAR OG MÁL

VERÐ ÁÐUR ...22.995 
TILBOÐ .........16.995

VERÐ ÁÐUR ...17.995 
TILBOÐ .........13.495

WITT
SOUS VIDE 

TÆKI

OHB NORDICA
VACUUM

PÖKKUNARVÉL

26% 25%

BOHEMIAN 
CRISTAL
ELDFAST MÓT 
MEÐ LOKI 
35x20cm

35%

37%

VERÐ ÁÐUR ...14.995 
TILBOÐ ...........9.995

OHB NORDICA
COMPACT CHILI
MATVINNSLUVÉL

33%33%

VERÐ ÁÐUR .....1.995 
TILBOÐ ..............995

VERÐ ÁÐUR .....5.495 
TILBOÐ ...........3.595

VERÐ ÁÐUR .....7.995 
TILBOÐ ...........4.995

VERÐ ÁÐUR .....3.995 
TILBOÐ ...........2.995

VERÐ ÁÐUR ...19.995 
TILBOÐ .........14.995

BOHEMIA 
BJÓRGLÖS
2STK 380ML

50%
30%

OHB NORDICA 
HÁRKLIPPUR 

ATTRAXION CLASSIC

OHB NORDICA 
SMOOTHIE BLANDARI

TWISTER

25%

MEDISANA YOGA MAT

MEDISANA

25%

BAÐVOG MEÐ FITUMÆLI OG TRACKER

VERÐ ÁÐUR .....7.995 
TILBOÐ ...........5.995

MELISSA RACLETTE GRILL

25%

Fjöldi lita - Verð frá 84.995Fjöldi lita - Verð frá 84.995Fjöldi lita - Verð frá 84.995Fjöldi lita - Verð frá 84.995
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SPORT

FÓTBOLTI „Við erum bara spenntir 
fyrir verkefninu enda er þetta einn 
stærsti og mikilvægasti leikur sem 
við höfum spilað. Þetta verður 
gaman,“ segir Ragnar Sigurðsson, 
miðvörður íslenska landsliðsins 
í fótbolta, en strákarnir okkar 
mæta Tyrkjum í Eskisehir á föstu-
dagskvöldið. Þeir æfðu í síðasta 
sinn í Antalya í gær en flugu svo til 
Eskisehir undir kvöldið en þar fer 
leikurinn fram.

Strákarnir okkar eru í öðru sæti 
I-riðils í undankeppni HM 2018 
og ráða örlögum sínum sjálfir er 

varðar að komast í umspilið. Sex 
stig tryggja okkar mönnum sæti 
í umspilinu en gullpotturinn við 
enda regnbogans er auðvitað sjálft 
heimsmeistaramótið í Rússlandi á 
næsta ári. Ísland komst á EM 2016 
í Frakklandi og strákarnir eru stað-
ráðnir í að komast á annað stórmót.

Aftur í stórum séns
„Ég var að hugsa þetta fyrir svolitlu 
síðan. Það getur hvaða landslið 
sem er komist á eitt stórmót en það 
er annað að sýna stöðugleika eins 
og við erum að gera. Við komumst 
í umspil, förum svo á stórmót og 
erum núna aftur í stórum séns,“ 
segir Ragnar og bætir við:

„Það sýnir virkilega að þú ert með 
gott lið ef þú ert að gera þetta trekk í 
trekk. Þetta er bara geggjað. Ég veit 

ekki nákvæmlega hvernig við erum 
að gera þetta en það er góður andi 
og samstaða og metnaður í þessu 
liði og það er augljóslega að sýna 
sig.“

Ísland vann Úkraínu, 2-0, í síð-
asta leik en tapaði þar áður á móti 
Finnlandi ytra sem var mikið áfall. 
Eftir tapið gegn Finnum var gerð 
breyting á miðvarðaparinu en þá 
fékk Ragnar nýjan mann sér við 
hlið, Sverri Inga Ingason. Ragnar 
var búinn að spila við hlið Kára í 27 
mótsleikjum í röð.

Þetta var mjög skrítið
„Ég viðurkenni fúslega að þetta var 
mjög skrítið. Það var skrítið að hafa 
ekki Kára við hliðina á sér þar sem 
við erum búnir að spila saman í sex 
ár. Það vita samt allir hérna hvað 

Sverrir getur. Þetta var samt vissu-
lega skrítið,“ segir Ragnar sem segir 
Kára Árnason ekki hafa tekið pirr-
ing sinn út á öðrum.

„Auðvitað var Kári pirraður þegar 
hann fékk þessar fréttir. Ef þú ert 
ekki pirraður þegar að þú ert að 
spila áttu ekki að vera að spila fót-
bolta eða íþróttir yfir höfuð. Kári 
er fagmaður og lét þetta ekkert 

bitna á liðinu þó svo að þetta væri 
svekkjandi fyrir hann. Ég tók ekki 
eftir neinu.“

Ísland spilaði við Tyrkland fyrir 
tveimur árum í brjáluðum látum í 
Konya og það má búast við annarri 
eins stemningu í Eskisehir á föstu-
dagskvöldið.

Ekkert stress á okkur
„Ég veit ekki hversu mikið það mun 
hjálpa að hafa verið hér áður. Það er 
alltaf ákveðið sjokk að koma inn á 
völl þar sem allt er geðveikt. Spurn-
ingin er bara hvort maður tekur það 
með sér á jákvæðan eða neikvæðan 
hátt. Maður getur orðið stressaður 
eða notað þetta sem einhvers konar 
hvatningu. Við erum með það reynt 
lið að það verður ekkert stress á 
okkur.“ 

Öll lið geta komist einu sinni á stórmót
Ragnar Sigurðsson, miðvörður íslenska landsliðsins í fótbolta, segir mikil gæði hjá Íslandi og að það sýni sig með því að liðið er enn þá 
að gera góða hluti eftir hafa komist á EM 2016. Honum fannst skrítið að spila ekki með Kára Árnasyni á móti Úkraínu í síðasta leik. 

Ragnar Sigurðsson hlustar á þjóðsönginn ásamt þeim Gylfa Þór Sigurðssyni, Hannesi Þór Halldórssyni og Aroni Einari Gunnarssyni fyrir leikinn á móti Úkraínu á dögunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Skrifar frá

Antalya
Tómas Þór Þórðarson 
tomas@365.is

Ég veit ekki hversu 
mikið það mun 

hjálpa að hafa verið hér áður. 
Það er alltaf ákveðið sjokk 
að koma inn á völl þar sem 
allt er geðveikt.
Ragnar Sigurðsson

L-Mesitran
Náttúruleg  
sáragræðsla 
með hunangi

- Fæst í apótekum -

Hunangsplástur og sárakrem með 
hunangi. Hentar á allar tegundir sára. 
Plásturinn hentar vel á lítil yfirborðssár. 
Nauðsynlegur á sára hæla eftir göngur.Nauðsynlegur á sára hæla eftir göngur.

www.wh.is
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Nýjast

Domino’s-deild kvenna í körfu

Snæfell - Keflavík 63-77
Stigahæstar: Kristen Denise McCarthy 
23/12 fráköst, Berglind Gunnarsdóttir 
14 - Brittanny Dinkins 26/7 fráköst/11 stoð-
sendingar, Birna Valgerður Benónýsdóttir 
14, Thelma Dís Ágústsdóttir 12.

Haukar - Stjarnan 73-66 
Stigahæstar: Cherise Daniel 18/10 fráköst/8 
stoðs., Helena Sverrisdóttir 17/14 fráköst, 
Rósa Björk Pétursdóttir 16 - Sylvía Rún Hálf-
danardóttir 16, Danielle Rodriguez 16. 

Valur - Breiðablik 87-63
Stigahæstar: Alexandra Petersen 23/8 
fráköst/6 stoðsendingar, Guðbjörg Sverris-
dóttir 17/8 fráköst, Hallveig Jónsdóttir 15 - 
Ivory Crawford 17, Auður Íris Ólafsdóttir 12.

Njarðvík - Skallagrím. 66-84 
Stigahæstar: Hrund Skúladóttir 17, María 
Jónsdóttir 12 - Carmen Tyson-Thomas 
32/22 fráköst, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 
16, Fanney Lind G. Thomas 14.

Í dag

15.50 Armenía - Pólland Sport  
15.50 Aserbaídsjan - Tékkl.  Sport 2 
18.35 England - Slóvenía  Sport 2 
18.35 N-Írland - Þýskal.  Sport 3 
18.35 Skotland - Slóvakía Sport 4 
19.00 KR - Njarðvík Sport  
20.45 HM Markasyrpa  Sport 2 
21.30 Safeway Open Golfstöðin 
 
Domino’s-deild karla í körfubolta 
19.15 Höttur - Stjarnan 
19.15 Ke£avík - Valur 
19.15 Tindastóll - ÍR 
19.15 KR - Njarðvík

ERLINGUR TIL HOLLANDS 
Erlingur Richardsson er tekinn 
við hollenska karlalandsliðinu í 
handbolta. Eyjamaðurinn skrifaði 
undir þriggja ára samning við hol-
lenska handknattleikssambandið. 
Erlingur var síðast við stjórnvölinn 
hjá Füchse Berlin í Þýskalandi en 
var rekinn þaðan fyrir tæpu ári. 
Þar á undan þjálfaði hann West 
Wien í Austurríki og hér heima 
þjálfaði hann bæði hjá ÍBV og HK.

Pavel Ermol-
inskij og félagar  
hans í KR hefja 
titilvörnina 
á heima-
velli á móti 
Njarðvík í 
kvöld. 

BJARNI AÐSTOÐAR RÚNAR 
Bjarni Guðjónsson verður 
aðstoðarmaður Rúnars Kristins-
sonar hjá KR. Þeir þekkjast vel en 
Bjarni lék undir stjórn Rúnars hjá 
KR á árunum 2010-14. Á þeim tíma 

vann KR tvo Íslandsmeistara-
titla og þrjá bikartitla. Bjarni 
tók við KR af Rúnari haustið 
2014 og stýrði Vesturbæjar-

liðinu fram á mitt sumar 
2016 þegar hann var látinn taka 

pokann sinn. Á síðasta tímabili 
var Bjarni aðstoðarmaður Loga 
Ólafssonar hjá Víkingi R.



*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

utilif. is

KRINGLUNNI SMÁRALIND/

20%
afsláttur
af öllum kuldafatnaði og
kuldaskóm fyrir börn á
kringlukasti í kringlunni
og kauphlaupi í smáralind*

Út að leika
hvernig sem viðrar



Okkar ástkæri sonur, faðir og bróðir,
Páll Ágústsson

Bíldudal,
lést á heimili sínu  

laugardaginn 30. september.  
Útför hans fer fram frá Bíldudalskirkju 

laugardaginn 7. október kl. 14.  
Blóm og kransar afþakkaðir.

Fyrir hönd aðstandenda,

Ágúst Gíslason Kolbrún Matthíasdóttir
Ágústa Mattý Pálsdóttir Arnar Már Jóhannsson
Sandra Líf Pálsdóttir
Kristján Reynald Ásta Sigurðardóttir
Elínborg Benediktsdóttir
Gunnar Þórðarson
Matthías Ágústsson Fríða Sæmundsdóttir
G. Sigríður Ágústsdóttir Jens Bjarnason
Gísli Ægir Ágústsson Anna Vilborg Rúnarsdóttir

og barnabörn.

Auðunn R. Guðmundsson
lést 18. september.  

Útförin fer fram frá Neskirkju  
þriðjudaginn 10. október kl. 15.00.

Aðstandendur.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma, systir og stjúpmóðir,

María Sigríður Þórðardóttir
Mýrarvegi 115, Akureyri,

lést á heimili sínu sunnudaginn  
 1. október. Útför hennar fer fram frá 

Akureyrarkirkju mánudaginn 9. október 
kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Krabbameinsfélag Akureyrar.

Þórður Gunnar Sigurjónsson Birgitta Lúðvíksdóttir
Steinn Oddgeir Sigurjónsson Áslaug Ólöf Stefánsdóttir
Sigmundur Sigurjónsson Helga Steingrímsdóttir
Ingi Rúnar Sigurjónsson Hildur Salína Ævarsdóttir
Guðmundur Sigurjónsson Bryndís Ýr Viggósdóttir

ömmu- og langömmubörn.

Ástkær faðir minn, bróðir okkar, 
mágur og frændi,

Pálmi Kristinn Guðnason
Háaleiti 7, Ke�avík,

andaðist á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja í Ke�avík að kvöldi 

miðvikudagsins 27. september, e�ir 
er�ða sjúkdómslegu. Útförin fer fram frá Ke�avíkurkirkju 

þriðjudaginn 10. október kl. 13. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem vildu minnast hans 
er bent á Ljósið, stuðningsmiðstöð krabbameinssjúkra.

Guðni Freyr Pálmason
Ingibjörg Ágústa Guðnadóttir Magnús Óskar Ingvarsson
Særós Guðnadóttir Baldur Elías Hannesson
Sigrún Aðalsteinsdóttir Gísli Harðarson
Guðný Jóna Guðnadóttir Ólafur Geir Magnússon

og �ölskyldur.

Innilegar þakkir til allra  
sem sýndu okkur vináttu og hlýju  

við andlát og útför
Héðins Stefánssonar

frá Húsavík.

Fyrir hönd �ölskyldunnar,
Hjördís Garðarsdóttir

Ástkær faðir okkar, 
tengdafaðir, a� og langa�, 
Hilmar Harðarson

Lyngholti 5, 
Ke�avík,

 lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
laugardaginn 30. september. Útför hans 

fer fram frá Ke�avíkurkirkju, �mmtudaginn 12. október, 
klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð en 

þeim sem vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélag 
Suðurnesja, kt. 431095-2469, banki 0121-26-1525. 

Ingunn María Hilmarsdóttir Ágúst Gunnarsson
Þórey Ása Hilmarsdóttir Jóhannes K. Jóhannesson
Gunnhildur Hilmarsdóttir Ahmed Kallel
Guðmundur P. Hilmarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,móðir, 
tengdamóðir og amma,

Ingibjörg Stella 
Sigurðardóttir

til heimilis að Hæðarbyggð 13, 
Garðabæ,

 lést á líknardeild Landspítalans aðfaranótt 
28. september. Jarðsungið verður frá Vídalínskirkju 

mánudaginn 9. október kl. 15.00.

Pétur Jónsson
Jón Pétursson Vala Steinunn Guðmundsdóttir
Sigurður Pétursson
Pétur Ingi Pétursson Marijana Stanaveuic

barnabörn.

Eiginmaður minn, faðir,  
tengdafaðir, a� og langa�,

Sigurjón Jónsson 
Sjónarhóli, Stokkseyri,

sem lést 25. september, verður 
jarðsunginn frá Stokkseyrarkirkju 

laugardaginn 7. október klukkan 14.00.

Ólafía Kristín Jónsdóttir
Margrét Sigurjónsdóttir Rúnar Halldórsson
Sigurjón Rúnarsson Sigríður Valdimarsdóttir
Pálmi Rúnarsson

Valdimar og Markús

Er það? Guð, hvað er ég orðinn 
gamall?“ spyr Hans Kristján 
Árnason í gríni þegar hann er 
minntur á stórafmælið í dag. 
Svo kemur í ljós að hann er 

einmitt á fullu að undirbúa daginn sem 
hann ætlar að verja með fjölskyldu og 
vinum. Hann telur þetta stór tímamót. 
„Það er ótrúlega skrítið að verða gamall, 
sérstaklega þegar maður upplifir sig ekki 
þannig.“

Hans Kristján er hagfræðingur að 
mennt. Hann hefur starfað sjálfstætt að 
ýmsum verkefnum í áratugi. „Ég stofnaði 
Stöð 2 með Jóni Óttari Ragnarssyni, hún 
fór í loftið 1986 og við rákum hana þar 
til að bankinn tók hana af okkur fimm 
árum síðar. Eftir það hef ég mest verið að 
gera heimildarmyndir fyrir sjónvarp, er 
búinn að gera um 30 heimildarmyndir, 

það hefur verið aðalvinna mín í síðustu 
áratugi.“

Myndirnar hefur Hans Kristján tekið 
mikið erlendis, meðal annars í Banda-
ríkjunum og Kanada, og þær snúast 
mest um ævisögur. „Ég sérhæfi mig í ævi-
sögum. Síðasta myndin sem ég gerði um 
fyrrverandi forstjóra MoMA, Museum of 
Modern Art í New York. Sá maður var 
fæddur á Skógaströnd í Dalasýslu og hét 
Sveinn Kristján Bjarnason en skipti um 

nafn 26 ára gamall í New York og skírði 
sig Holger Cahill, í skráningunni breytti 
hann um fæðingarstað og yngdi sig um 
sex ár. Hann var áhrifamesti maður í 
Bandaríkjunum í myndlist á fyrri hluta 
síðustu aldar og eini Íslendingurinn sem 
hefur komið á forsíðu Time Magazine. 
Ævi hans var ævintýraleg. Þessi mynd 
var sýnd á Hringbraut síðasta vetur.

Svo hef ég verið talsvert í bókaútgáfu 
líka en nú er ég bara í rólegheitum. Þarf 
reyndar að hendast í búð núna því hún 
Sigga er þar að kaupa í veisluna.“ Þar 
er um að ræða Sigríði Halldórsdóttur, 
dóttur nóbelsskáldsins. Þau Hans Krist-
ján hafa verið í sambandi síðan þau 
hittust í grænmetisdeildinni í Bónus 
fyrir nokkrum árum, eins og fram kom 
í ævisögu hennar í fyrra.
gun@frettabladid.is

Skrítið að verða gamall
Hans Kristján Árnason, hagfræðingur, kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur 
fagnar sjötugsafmæli sínu í dag. Fyrst vill hann reyndar ekkert við það kannast.

Hans Kristján finnur lítið fyrir aldrinum, að eigin sögn. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

Ég stofnaði Stöð 2 með 
Jóni Óttari Ragnarssyni, 

hún fór í loftið 1986 og við 
rákum hana þar til að bankinn 
tók hana af okkur fimm árum 
síðar.

Elskulegur bróðir okkar og frændi,
Guðmundur Hafsteinsson

Víkurási 6, Reykjavík, 
sem lést á ferðalagi í Kambódíu 
þriðjudaginn 5. september sl. 

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 6. október klukkan 15.00.

Helga So�ía Hólm Markús Magnússon
Jóhanna Hafsteinsdóttir Páll Halldórsson
Ægir Hafsteinsson Liz Gammon
Margrét Hafsteinsdóttir Hansen Jónas Sverrisson
Bára Hafsteinsdóttir Hjörleifur Kristinsson

og frændsystkini.
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LÁRÉTT
2. hróss
6. íþróttafélag
8. ílát
9. fljótfærni
11. kyrrð
12. angar
14. óljós
16. í röð
17. angra
18. lærir
20. rómversk tala
21. truflun

LÓÐRÉTT
1. æðri
3. úr hófi
4. farþegarúm
5. hlóðir
7. frumefni
10. skilaboð
13. mjaka
15. íþrótt
16. skordýr
19. horfði

LÁRÉTT: 2. lofs, 6. fh, 8. fat, 9. ras, 11. ró, 12. ilmar, 14. 
óskýr, 16. fg, 17. ama, 18. les, 20. il, 21. ónáð.
LÓÐRÉTT: 1. efri, 3. of, 4. farrými, 5. stó, 7. halógen, 
10. sms, 13. aka, 15. rall, 16. fló, 19. sá.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Aljekín átti leik gegn Colle í 
París árið 1925.
Hvítur á leik
1. Dxd7! Hxd7 2. He8+ Kh7 
3. Hcc8 1-0. Íslandsmót ung-
menna fer fram um helgina í 
Rimaskóla. Skráningarfrestur 
rennur út á miðnætti í kvöld. 

www.skak.is: Nýjustu skák-
fréttir.   

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

FimmtudagurFimmtudagur
Í dag verður 
vestan gola eða 
kaldi, skýjað að 
mestu og ein-
hverjir smádropar 
gætu stungið sér 
niður hér og þar. 
Síðdegis verður 
orðið hið ljúfasta 
veður. Hitinn 
verður 5 til 10 stig 
á morgun.
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1 5 6 3 7 2 4 8 91 5 6 3 7 2 4 8 91 5 6 3 7 2 4 8 91 5 6 3 7 2 4 8 91 5 6 3 7 2 4 8 91 5 6 3 7 2 4 8 91 5 6 3 7 2 4 8 91 5 6 3 7 2 4 8 91 5 6 3 7 2 4 8 91 5 6 3 7 2 4 8 91 5 6 3 7 2 4 8 9

2 3 4 6 8 9 5 7 12 3 4 6 8 9 5 7 12 3 4 6 8 9 5 7 12 3 4 6 8 9 5 7 12 3 4 6 8 9 5 7 12 3 4 6 8 9 5 7 12 3 4 6 8 9 5 7 12 3 4 6 8 9 5 7 12 3 4 6 8 9 5 7 12 3 4 6 8 9 5 7 12 3 4 6 8 9 5 7 1

6 3 9 5 7 8 1 2 46 3 9 5 7 8 1 2 46 3 9 5 7 8 1 2 46 3 9 5 7 8 1 2 46 3 9 5 7 8 1 2 46 3 9 5 7 8 1 2 46 3 9 5 7 8 1 2 46 3 9 5 7 8 1 2 46 3 9 5 7 8 1 2 46 3 9 5 7 8 1 2 46 3 9 5 7 8 1 2 4

1 4 7 2 3 9 5 6 81 4 7 2 3 9 5 6 81 4 7 2 3 9 5 6 81 4 7 2 3 9 5 6 81 4 7 2 3 9 5 6 81 4 7 2 3 9 5 6 81 4 7 2 3 9 5 6 81 4 7 2 3 9 5 6 81 4 7 2 3 9 5 6 8

2 8 5 1 4 6 9 3 72 8 5 1 4 6 9 3 72 8 5 1 4 6 9 3 72 8 5 1 4 6 9 3 72 8 5 1 4 6 9 3 72 8 5 1 4 6 9 3 72 8 5 1 4 6 9 3 72 8 5 1 4 6 9 3 72 8 5 1 4 6 9 3 7

7 5 1 4 6 2 8 9 37 5 1 4 6 2 8 9 37 5 1 4 6 2 8 9 37 5 1 4 6 2 8 9 37 5 1 4 6 2 8 9 37 5 1 4 6 2 8 9 37 5 1 4 6 2 8 9 37 5 1 4 6 2 8 9 37 5 1 4 6 2 8 9 3

8 9 2 7 1 3 6 4 58 9 2 7 1 3 6 4 58 9 2 7 1 3 6 4 58 9 2 7 1 3 6 4 58 9 2 7 1 3 6 4 58 9 2 7 1 3 6 4 58 9 2 7 1 3 6 4 58 9 2 7 1 3 6 4 58 9 2 7 1 3 6 4 58 9 2 7 1 3 6 4 58 9 2 7 1 3 6 4 5

3 6 4 8 9 5 7 1 23 6 4 8 9 5 7 1 23 6 4 8 9 5 7 1 23 6 4 8 9 5 7 1 23 6 4 8 9 5 7 1 23 6 4 8 9 5 7 1 23 6 4 8 9 5 7 1 23 6 4 8 9 5 7 1 23 6 4 8 9 5 7 1 23 6 4 8 9 5 7 1 23 6 4 8 9 5 7 1 2

9 1 8 3 5 4 2 7 69 1 8 3 5 4 2 7 69 1 8 3 5 4 2 7 69 1 8 3 5 4 2 7 69 1 8 3 5 4 2 7 69 1 8 3 5 4 2 7 69 1 8 3 5 4 2 7 69 1 8 3 5 4 2 7 69 1 8 3 5 4 2 7 69 1 8 3 5 4 2 7 69 1 8 3 5 4 2 7 6

4 2 6 9 8 7 3 5 14 2 6 9 8 7 3 5 14 2 6 9 8 7 3 5 14 2 6 9 8 7 3 5 14 2 6 9 8 7 3 5 14 2 6 9 8 7 3 5 14 2 6 9 8 7 3 5 14 2 6 9 8 7 3 5 14 2 6 9 8 7 3 5 14 2 6 9 8 7 3 5 14 2 6 9 8 7 3 5 1

5 7 3 6 2 1 4 8 95 7 3 6 2 1 4 8 95 7 3 6 2 1 4 8 95 7 3 6 2 1 4 8 95 7 3 6 2 1 4 8 95 7 3 6 2 1 4 8 95 7 3 6 2 1 4 8 95 7 3 6 2 1 4 8 95 7 3 6 2 1 4 8 95 7 3 6 2 1 4 8 95 7 3 6 2 1 4 8 9

4 8 2 1 9 5 3 6 7

9 3 7 2 6 8 4 5 1

5 1 6 4 7 3 2 8 9

6 2 5 7 8 4 9 1 3

7 4 1 9 3 6 5 2 8

3 9 8 5 1 2 6 7 4

2 7 3 6 4 1 8 9 5

8 5 9 3 2 7 1 4 6

1 6 4 8 5 9 7 3 2

4 8 2 1 9 5 3 6 74 8 2 1 9 5 3 6 74 8 2 1 9 5 3 6 74 8 2 1 9 5 3 6 7

9 3 7 2 6 8 4 5 19 3 7 2 6 8 4 5 19 3 7 2 6 8 4 5 19 3 7 2 6 8 4 5 19 3 7 2 6 8 4 5 19 3 7 2 6 8 4 5 1

5 1 6 4 7 3 2 8 95 1 6 4 7 3 2 8 95 1 6 4 7 3 2 8 95 1 6 4 7 3 2 8 9

6 2 5 7 8 4 9 1 36 2 5 7 8 4 9 1 36 2 5 7 8 4 9 1 3

7 4 1 9 3 6 5 2 87 4 1 9 3 6 5 2 87 4 1 9 3 6 5 2 87 4 1 9 3 6 5 2 8

3 9 8 5 1 2 6 7 43 9 8 5 1 2 6 7 43 9 8 5 1 2 6 7 4

2 7 3 6 4 1 8 9 52 7 3 6 4 1 8 9 52 7 3 6 4 1 8 9 52 7 3 6 4 1 8 9 5

8 5 9 3 2 7 1 4 68 5 9 3 2 7 1 4 68 5 9 3 2 7 1 4 68 5 9 3 2 7 1 4 6

1 6 4 8 5 9 7 3 21 6 4 8 5 9 7 3 21 6 4 8 5 9 7 3 2

4 8 2 1 9 5 3 6 74 8 2 1 9 5 3 6 7

9 3 7 2 6 8 4 5 1

5 1 6 4 7 3 2 8 95 1 6 4 7 3 2 8 9

6 2 5 7 8 4 9 1 3

3 9 8 5 1 2 6 7 43 9 8 5 1 2 6 7 4

2 7 3 6 4 1 8 9 52 7 3 6 4 1 8 9 5

8 5 9 3 2 7 1 4 6

1 6 4 8 5 9 7 3 21 6 4 8 5 9 7 3 2

4 6 1 5 7 2 9 8 3

7 3 5 9 8 4 2 1 6

2 8 9 3 6 1 5 7 4

3 1 7 4 2 8 6 9 5

5 9 8 6 3 7 4 2 1

6 2 4 1 5 9 7 3 8

8 4 6 2 9 3 1 5 7

9 5 3 7 1 6 8 4 2

1 7 2 8 4 5 3 6 9

4 6 1 5 7 2 9 8 34 6 1 5 7 2 9 8 34 6 1 5 7 2 9 8 34 6 1 5 7 2 9 8 34 6 1 5 7 2 9 8 3

7 3 5 9 8 4 2 1 67 3 5 9 8 4 2 1 67 3 5 9 8 4 2 1 67 3 5 9 8 4 2 1 67 3 5 9 8 4 2 1 6

2 8 9 3 6 1 5 7 42 8 9 3 6 1 5 7 42 8 9 3 6 1 5 7 4

3 1 7 4 2 8 6 9 53 1 7 4 2 8 6 9 53 1 7 4 2 8 6 9 53 1 7 4 2 8 6 9 5

5 9 8 6 3 7 4 2 15 9 8 6 3 7 4 2 1

6 2 4 1 5 9 7 3 86 2 4 1 5 9 7 3 86 2 4 1 5 9 7 3 86 2 4 1 5 9 7 3 86 2 4 1 5 9 7 3 86 2 4 1 5 9 7 3 8

8 4 6 2 9 3 1 5 78 4 6 2 9 3 1 5 78 4 6 2 9 3 1 5 7

9 5 3 7 1 6 8 4 29 5 3 7 1 6 8 4 29 5 3 7 1 6 8 4 29 5 3 7 1 6 8 4 2

1 7 2 8 4 5 3 6 9

4 6 1 5 7 2 9 8 3

7 3 5 9 8 4 2 1 6

2 8 9 3 6 1 5 7 4

3 1 7 4 2 8 6 9 5

5 9 8 6 3 7 4 2 1

6 2 4 1 5 9 7 3 86 2 4 1 5 9 7 3 8

8 4 6 2 9 3 1 5 78 4 6 2 9 3 1 5 7

5 6 1 3 7 4 8 9 2

7 3 8 2 6 9 1 5 4

9 2 4 5 1 8 3 6 7

8 1 3 9 4 5 7 2 6

2 5 7 6 3 1 4 8 9

6 4 9 7 8 2 5 3 1

3 7 5 1 2 6 9 4 8

1 8 2 4 9 3 6 7 5

4 9 6 8 5 7 2 1 3

5 6 1 3 7 4 8 9 25 6 1 3 7 4 8 9 25 6 1 3 7 4 8 9 2

7 3 8 2 6 9 1 5 47 3 8 2 6 9 1 5 47 3 8 2 6 9 1 5 47 3 8 2 6 9 1 5 47 3 8 2 6 9 1 5 4

9 2 4 5 1 8 3 6 79 2 4 5 1 8 3 6 79 2 4 5 1 8 3 6 79 2 4 5 1 8 3 6 7

8 1 3 9 4 5 7 2 68 1 3 9 4 5 7 2 68 1 3 9 4 5 7 2 68 1 3 9 4 5 7 2 6

2 5 7 6 3 1 4 8 92 5 7 6 3 1 4 8 92 5 7 6 3 1 4 8 9

6 4 9 7 8 2 5 3 16 4 9 7 8 2 5 3 1

3 7 5 1 2 6 9 4 83 7 5 1 2 6 9 4 83 7 5 1 2 6 9 4 8

1 8 2 4 9 3 6 7 51 8 2 4 9 3 6 7 5

4 9 6 8 5 7 2 1 34 9 6 8 5 7 2 1 3

7 3 8 2 6 9 1 5 47 3 8 2 6 9 1 5 4

9 2 4 5 1 8 3 6 7

8 1 3 9 4 5 7 2 6

2 5 7 6 3 1 4 8 92 5 7 6 3 1 4 8 9

6 4 9 7 8 2 5 3 1

3 7 5 1 2 6 9 4 83 7 5 1 2 6 9 4 8

1 8 2 4 9 3 6 7 5

4 9 6 8 5 7 2 1 3

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus Eftir Frode Øverli

Viltu gera 
svo vel, 
Andrés.

Af hverju? Af 
hverju þarf ég að 

hlaupa? Ég hef 
hverju þarf ég að 

hlaupa? Ég hef 
hverju þarf ég að 

ekki ætlað mér að 
hlaupa? Ég hef 

ekki ætlað mér að 
hlaupa? Ég hef 

hlaupa neitt þegar 
ég verð stór.

hlaupa neitt þegar 
ég verð stór.

hlaupa neitt þegar 

Þú ert 
stór, 

Andrés.

ERTU AÐ 
SEGJA AÐ ÉG SÉ 

FEITUR?!

Ég er bara að seg ja 
að þegar manneskja 

X er með of mikið 
bil á milli kaloría út 
og kaloría inn hefur 
það nokkur áhrif á 

massa manneskju X.

Hvað er 
þetta? 
Stærð-

fræði?! Ég 
mun aldrei
þurfa að 

nota stærð-
fræði! Við 

erum í leik-erum í leik-erum í leik
fimi!

Því miður, 
Kamilla. Við 

getum ekki tekið 
upp stafinn.

Vöndinn? 
Beltið?

Nei, 
Kamilla …

Gapastokk-Gapastokk-Gapastokk
inn! Ekki 

taka frá mér 
gapastokk-gapastokk-gapastokk

inn!

Geturðu 
ýtt á „On“ 
hnappinn 
fyrir mig?

Hvernig gengur 
með tómatana, 
Hvernig gengur 
með tómatana, 
Hvernig gengur 

pabbi?

Þeir verða full-
þroska bráðum.

Frábært! Þá Frábært! Þá F
getum við 

kastað þeim!
getum við 

kastað þeim!
getum við 

Þessir tómatar eru 
til að borða þá, ekki 

kasta þeim.

HA?! Ertu að 
seg ja mér að 

þú hafir ræktað 
seg ja mér að 

þú hafir ræktað 
seg ja mér að 

ranga týpu?

Já. Mín mistök.
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ERGOMOTION E40+
TILBOÐSVERÐ AÐEINS 22.782 kr. Á MÁNUÐI*

á meðan birgðir endast- vaxtalaust og fyrsta greiðsla í janúar 2018.

STAÐGREITT 259.465 kr.

STILLANLEG HJÓNARÚM

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið 
Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í 
Fréttablaðs-appinu

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Fréttablaðið í heild 

Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum
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Tilboðin gilda 5. - 8. október 2017    www.netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss
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SÚPUKJÖT
FRÁ FJALLALAMBI

499 KR
KG

ÁÐUR:  1.085 KR/KGÁÐUR:  1.085 KR/KG
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SÚPUKJÖT

BOUNTY MINI
6 PK. 171 GR.

149 KR
STK

ÁÐUR:  298 KR/STKÁÐUR:  298 KR/STK

SUNWARRIOR 
SOL GOOD PROTEIN BAR

119 KR
STK

ÁÐUR:  199 KR/STKÁÐUR:  199 KR/STK

VÍNBER
1 KG ASKJA

345 KR
STK

ÁÐUR:  689 KR/STKÁÐUR:  689 KR/STK

-40%-40%-40%-40%

-54%-54%-54%

-50% -50%

www.netto.is

Coconut CashewCoconut Cashew

  Cinnamon Roll

    Salted Caramel

      Blueberry Blast



er Ragnar Helgi Ólafsson sem hefur 
leik í Harbinger að Freyjugötu 1 í 
kvöld og fær svo til sín gestaskáld á 
hverjum degi sýningartímans.“

Á morgun byrjar ballið með því 
að Hildigunnur Birgisdóttir opnar 
sýningu á skúlptúrum, vídeóum og 
kaktusum í Þjónustumiðstöðinni 
að Vesturgötu 7 klukkan 15. Í hús-
næði Hönnunarmiðstöðvarinnar 
í Aðalstræti tekur Ásgerður Birna 
Björnsdóttir við, búin að smíða 
þeramín, hljóðfæri sem fólk spilar á 
án þess að snerta. „Ferðalög fólksins 
kringum skúlptúrana búa til hljóðið 
sem verður streymt yfir í Kling og 
Bang í Mar shall húsinu á Granda-
garði. Þannig verða hreyfingar fólks 
í Geysishúsinu að hljóðmynd í Kling 
og Bang,“ útskýrir Edda Kristín. „Það 
eru margir svona snúningar á hátíð-
inni.“

Formleg opnunarhátíð Sequences 
verður í Hafnarhúsinu, í portinu 
klukkan 16. „Þar verður listamaður-
inn Aki Sasamodo með kraftmik-
inn og hressandi gjörning þar sem 
tramp ólín og ruslagámar koma við 
sögu,“ lýsir Edda Kristín. „Göngutúr 
þessa dags endar svo í Marshallhús-
inu, en gjörningar verða á vegi fólks á 
leiðinni þangað og Endalausi dagur-

inn, yndislegt verk eftir Birgi Andrés-
son, er á húsgafli á Grandagarði 39.“

Í Marshallhúsinu verða tvær sýn-
ingar opnaðar samtímis klukkan 
17. Samsýning og sólargjörningur 
í Kling og Bang og í kjölfarið opnar 
hin bandaríska Joan Jonas sýningu 
í Nýlistasafninu. Hún er heiðurs-
listamaður hátíðarinnar. „Við erum 
afskaplega ánægð og stolt af því 
að Jonas skyldi koma,“ segir Edda 
Kristín og heldur áfram: „Hún hefur 
gert margt eftirtektarvert á sínum 
ferli sem hófst á 6. áratugnum. 
Vinnur með vídeó, gjörninga, hljóð 
og frásagnir sem birtast í verkunum 
á ýmsan máta. Elsta vídeóverkið 
hennar, frá 1968, er á sýningunni og 
þau nýjustu eru frá 2016. Jonas lærði 
upphaflega skúlptúr en er frum-
kvöðull í vídeó- og gjörningalist, er 
nýjungagjörn, forvitin og framsækin 
og verður með tilraunakennt erindi 

í Tjarnarbíói á sunnudaginn. Það 
er gjörningur sem ég held að verði 
algert sælgæti fyrir skilningarvitin. 
Þar blandar hún saman marglaga 
vörpun og litríkum og hrífandi texta. 
Jonas er að vinna með Maríu Huld 
Markan tónskáldi. Við erum alsæl 
með að hún skyldi vilja gera eitthvað 
alveg nýtt hér.“

Margot Norton, sýningarstjóri New 
Museum í New York, heldur utan um 
aðaldagskrá Sequences. En svo er 
aukadagskrá. „Þannig er Sequences, 
eins og í upphafi, vettvangur fyrir til-
raunir þar sem listamennirnir hafa 
frjálsar hendur,“ segir Edda Kristín. 
„Ég held að það sé hægt að fullyrða 
að mikil gróska sé í myndlistinni hér á 
landi og listamenn og aðrir njóta þess 
að kynnast senunni. Svona hátíðir 
virka líka eins og vítamínsprauta –
kjarni sem mikilvægt er að hlúa að 
og áhrifin seytla út í lögin.“

SVONA HÁTÍÐIR 
VIRKA LÍKA EINS OG 

VÍTAMÍNSPRAUTA – KJARNI 
SEM MIKILVÆGT ER AÐ HLÚA AÐ 
OG ÁHRIFIN SEYTLA ÚT Í LÖGIN.

Það verður margt spenn-
andi að skoða í galleríum 
og öðrum sýningar-
stöðum, enda koma 
listamennirnir, tuttugu 
og einn talsins, víða að 

úr heiminum,“ segir Edda Kristín 
Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri 
myndlistarhátíðarinnar Sequenc-
es sem verður formlega opnuð á 
morgun í áttunda sinn og stendur til 
15. október.  Reyndar verður þjóf-
start í kvöld. „Yfirskrift hátíðarinnar 
er Teygjanlegir tímar og þegar einn 
listamaðurinn óskaði eftir að opna 
sýningu kvöldið fyrir formlega 
opnun gátum við ekki neitað. Það 

Sælgæti fyrir 
skilningarvitin 
á listahátíðinni 
Sequences
Sequences myndlistarhátíðin er tíu 
daga tvíæringur í Reykjavík sem hefst 
formlega á morgun en þjófstartar í 
kvöld. Þar eru framsækin verk eftir 
fjölda listamanna. 

Það eru hressandi dagar fram undan hér í borginni því það er alltaf eitthvað stórkostlegt sem gerist þegar listafólk frá 
ýmsum löndum hittist og tengir verk sín saman þó ólík séu,“ segir Edda Kristín. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Verk eftir Birgi Andrésson, er á Grandagarði 39. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Föstudaginn 15. september síðastliðinn hóf Forseti Indlands,  
Shri Ram Nath Kovind, tveggja vikna “Swachhta Hi Seva”  

herferð sem snýr að hreinlæti og snyrtimennsku.  
Er stefnan allsherjar vitundarvakning og að reyna fá Indverja til að 

ganga betur um umhverfi sitt.

Herferðin byrjaði í Uttar Pradesh (hérað á Indlandi) með 
því að taka upp metnaðarfulla stefnu ríkisstjórnarinnar 
hreinlætismála. Herferðin, sem miðar að því að leggja 
ennþá meira áherslu á hreinlætisráðstefnuna sem  
Narendra Modi´s ríkisstjórn byrjaði á, sem nefnd var 
“Swachh Bharat Mission”, og var hleypt af stokkunum 
frá Kanpur. Forsetinn tók loforð af þegnum sínum um að 
gera sitt besta að halda umhverfi sínu snyrtilegu. 

Þjóðarherferðin mun sjá til þess að fólk frá öllum stéttum, 
þ.m.t. forsætisráðherra, ráðherrar, þingmenn og frjáls 
félaga samtök, taki allir þátt í “Shramdaan” fyrir hreinlæti 
og uppbyggingu salernisaðstöðu víða. Takist það mun það 
bæta umhverfi og minnka úrgang fólks á almannafæri. 

Jafnframt er stefnt að frekari hreinsun á almennings –  
og ferða mannastöðum.   

Þann 17. september tóku Indverjar margir í sjálfboðavinnu 
þátt í að þrífa og byggja salerni. 

Varaforseti Venkaja Naidu heimsótti þorp í Karnataka 
17. september og boðaði þáttöku fólks úr öllum stéttum 
Indlands að taka þátt í uppbyggingu salernis og almenns 
hreinlætis. 24. september tóku almennir þorpsbúar og 
sveitarfélög upp sjálfboðavinnu. Hinn 25. september voru 
svo almenningsstaðir, strætóskýli og sjúkrahús hreinsuð 
af kappi.

Sérstök herferð sem snýr að hreinleika og snyrtimennsku 
var sett afstað á 15 öðrum stöðum þann 1. október. 

Sjónvarpsstöðin Doordarshan  frumsýndi 17. september, 
sem er fæðingardagur Forsætisráðherra Indlands,  
Narendra Modi, kvikmyndina ‘Salerni: Ek Prem Katha. 
Þess má svo geta að þann 2. október, var veitt verðlaun 
fyrir ritgerðir, stuttmyndir og málverk sem tengjast 
hreinlæti og þrifnaði.  2. október er afmælisdagur Gandhi 
og einnig Swachh Bharat Diwas, (Hreinsum Indland 
dagurinn).

Swachhta hi Seva (hreinlæti er hæfni) - herferð hreinlætismála á Indlandi

Gerðu betri kaup hjá okkur! Hringdu núna í síma 511 2777 

w w w . b e t r i b i l a k a u p . i s   
Ármúla 4-6, Reykjavík|Firðinum, Hafnarfirði|511 2777 - 

sala@betribilakaup.is  

 

2017 Kia Niro Hybrid 
Verð frá  3.650.000 kr. 

 

2017 BMW 330e 
Verð frá  4.595.000 kr. 

 

2017 Toyota RAV4 Hybrid 
Verð frá  4.590.000 kr. 

 

2017 Toyota Auris Hybrid 
Verð frá  2.990.000 kr. 

 

2018 Volvo XC60 T8 
Verð frá  7.300.000 kr. 

 

2018 Volvo V90 T8 
Verð frá  7.740.000 kr. 

 

2018 Volvo XC90 T8 
Verð frá  7.650.000 kr. 

 

2018 Volvo S90 T8 
Verð frá  7.550.000 kr. 

 

2017 Outlander Instyle 
Verð frá  5.250.000 kr. 

 

2017 Outlander Arctic 
Verð frá  4.615.000 kr. 

 

2017 Outlander Sport 
Verð frá  4.040.000 kr. 

 

2017 Outlander Intense+ 
Verð frá  5.100.000 kr. 

 

2017 Toyota Yaris Hybrid 
Verð frá  2.490.000 kr. 

 

2017 Toyota C-HR Hybrid 
Verð frá  4.150.000 kr. 

 

2017 Kia Optima Hybrid 
Verð frá  3.990.000 kr. 

 

2016 BMW X5 xdrive40e 
Verð frá  7.200.000 kr. 

Sparaðu og pantaðu allar tegundir beint 
frá verksmiðju! 

           www.facebook.com/betribilakaup.is 

BÆKUR

Grænmetisætan
�����
Han KanKanK g

Íslensk þýðing: Ingunn Snædal
Útgefandi: Bjartur
Prentun: Printon, Eistlandi
Kápuhönnun: Arndís Lilja Guð-
mundsdóttir
Síðufjöldi: 200

Rithöfundurinn Han Kang var fyrir 
skömmu á meðal áhugaverðra gesta 
bókmenntahátíðar í Reykjavík en 
fyrir skömmu kom út skáldsaga 
hennar Grænmetisætan, í íslenskri 
þýðingu Ingunnar Snædal, sem 
sumarið 2016 hlaut breytta útgáfu 
ef hinum virtu Man Booker bók-ef hinum virtu Man Booker bók-ef hinum virtu Man Booker bók
menntaverðlaunum. Verðlaunin 
komu ýmsum á óvart en ættu þó 
ekki að þurfa að gera það. Græn-
metisætan er gríðarlega áhuga-
verð skáldsaga. Hún er í senn vel 
skrifuð og snjöll en býr um leið yfir 
ákveðinni menningarlegri vídd og 
breiðri skírskotun inn í líf fólks um 
víða veröld.

Grænmetisætan segir sögu hinnar 
ofurvenjulegu Yeong-Hye sem í kjöl-
far draums tekur þá ákvörðun að 
hætta að borða kjöt og aðrar dýra-
afurðir, eiginmanni og fjölskyldu til 
mikillar skapraunar og skammar. 
Kjötát er mikilvægur þáttur í kór-
eskri menningu í samfélagi þar sem 
það er einnig litið hornauga að fara 
á einhvern hátt á móti straumnum 
– að vera öðruvísi. „Konan mín brást 
ekki væntingum mínum, hún var 
algjörlega venjuleg eiginkona sem 
sinnti sínu án nokkurs ósmekklegs 

kæruleysis,“ (bls. 8) segir eiginmað-
ur Yeong-Hye og sögumaður fyrsta 
hluta af þremur en hver hluti á sinn 
sögumann og sjónarhorn á líf og 
ákvarðanir aðalpersónunnar.

Grænmetisætan er saga sem á sér 
sögu. Hún byggir á smásögu Han 
Kang, Ávöxtur konu minnar, frá 
1997. Höfundur hefur einnig sagt 
frá því í viðtölum 
að hugmyndin 
eigi sér uppruna 
á miða sem hún 
fann í gögnum 
ljóðskáldsins Yi 
Sang. Hann var 
fæddur árið 1910 
og lést aðeins 27 
ára gamall og hafði 
mikil áhrif á nútíma-
bókmenntir Kóreu. 
Á miðanum stóð 
einfaldlega: „Mér 
finnst að manneskjur 
ættu að vera plöntur.“ 
Þetta er í raun grunn-
hugmyndin sem sækir 
á aðalpersónuna og 
af því leiðir vissulega 
ákveðin höfnun á 
mennskunni og allri þeirri grimmd 
sem henni fylgir.

Ákvörðun Yeong-Hye dregur því 
dilk á eftir sér og gjörbreytir ekki 
aðeins lífi hennar, heldur á ein-
hvern óræðan hátt afhjúpar það 
ferli samfélag sem er í senn byggt á 
grimmd og kröfunni um einsleitni. 
Að auki er þetta lífsákvörðun sem 
heldur áfram að þróast í gegnum 
söguna með afleiðingum sem eru 
í senn eina rétta og óumflýjanlega 
niðurstaðan. Einfaldlega vegna 
þess að í ákvörðun Yeong-Hye er 

fólgin höfnun á ofbeldi og þráin 
eftir hinu friðsama lífi sem gerir 
ekki kröfu um að nærast á öðru lífi. 
Eitthvað sem vissulega á sér víða 
skírskotun langt umfram menn-
ingarsamfélag Kóreu og ákvörðun 
aðalpersónunnar. Jafnvel höfnun 
á grunneðli mannskepnunnar og 

framgangi hennar og 
ört vaxandi skaðlegri 
fyrirferð í náttúrunni. 
Han Kang krefur þann-
ig lesendur sína um að 
leita svara við stórum 
s p u r n i n g u m  s e m 
mannkynið stendur 
frammi fyrir í dag en 
virðist í sífellu hlaupa 
undan og forðast með 
öllum ráðum. Spurn-
ingum sem eiga 
ótvírætt erindi til 
íslenskra lesenda þó 
svo Grænmetisætan 
sé langt að komin.

Grænmetisætan 
er gríðarlega vel 
skrifuð og heillandi 
skáldsaga.  Han 

Kang hefur ólík stílbrigði eftir 
sögumönnum auðveldlega á valdi 
sínu, en verkið er í senn heildstætt, 
markvisst og krefjandi. Vönduð 
þýðing Ingunnar Snædal skilar 
blæbrigðamun á milli sögumanna 
og vonandi láta íslenskir lesendur 
ekki þessa frábæru skáldsögu fram 
hjá sér fara. 
Magnús Guðmundsson

NIÐURSTAÐA: Mögnuð og 
krefjandi skáldsaga sem á brýnt 
erindi við samtíma okkar og hug-
myndaheim.

Að hafna grimmd og gerast planta
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Aðrar flottar á RIFF
3/4 (Three Quarters)
Faces Places
Lo and Behold
Reveries of the Connected 
World
Into the Inferno
Grizzly Man
Clouds of Sils
Maria
Tom of Finland
Western
When You Look Away

Winter Brothers / Vinterbrødre
��� ��
Leikstjóri: Hlynur Pálmason

Í dimma kalknámu í Danmörku 
mæta bræðurnir Emil og Johan til 
vinnu dag eftir dag. Kuldinn er alls-
ráðandi. Ekki á það bara við um 
vetrartímann sem umlykur söguna, 
heldur hvernig mannlegum sam-
skiptum er háttað hjá bræðrunum, 
þar sérstaklega Emil, sem er töluvert 
lágstemmdari og sorglegri, hreint 
út sagt. Í frístundum sínum glápir 
Emil á nágrannastúlku sína gegnum 
gluggann og bruggar áfengan við-
bjóð úr efnum sem hann stelur úr 
námunum og selur svo kollegum 
sínum. En hvað gerist svo þegar Emil 
er neyddur út fyrir þægindaramma 
sinn?

Það blasir nánast alveg við augum 
að leikstjóri myndarinnar eigi sér 
bakgrunn í ljósmyndun og myndlist. 
Myndmálið poppar allsvakalega út, 
meira að segja í hinu hversdagsleg-
asta umhverfi, og oft er spilað með 
þagnir á réttum stöðum þar sem 
römmunum er leyft að koma sínu til 
skila án mikils rembings. Við stjórn-
völinn situr Hlynur Pálmason með 
þétt taumhald þar sem sjálfsörugg og 
einföld frásögn hans fær að anda út.

Einnig er kvikmyndataka Mariu 
von Hausswolff alveg meiriháttar 
og gæðir andrúmsloft og fíling, sem 
er að mestu óaðlaðandi eða eymdar-
legt, ómældri fegurð. Hljóðmyndin 
er líka ákaflega vönduð.

Dýnamík bræðranna er kostuleg 
(hvernig samband þeirra á það til 
að leysast bókstaflega upp í pissu-
keppni er hrein dásemd), þótt sagan 
snúist í rauninni öll í kringum ein-
farann Emil. Hann er einfaldur en 
flókinn á sama tíma. Það er erfitt að 
halda upp á hann en maður kemst 
ekki hjá því að finna örlítið til með 
honum í baráttu hans við að finna 
sinn stað í lífinu þegar hristist upp 
í tilverunni.

Það kemur hins vegar fyrir að 
myndin virki frekar stefnulaus, í 
miðbikinu hvað mest, og tekst leik-
stjóranum ekki alveg að landa blá-
endanum eins og hann vill. Einnig 
er leitt hversu lítil áhersla er lögð 
á Johan og ekki síður leikkonuna 
Victoria Carmen Sonne sem leikur 
Önnu, nágranna bræðranna, en 
bæði tvö eru augljóslega mjög mikil-
væg í lífi aðalpersónunnar, ef ekki 
þau einu mikilvægu.

Vetrarbræður gengur hins vegar 
listilega upp þrátt fyrir smágalla sína. 
Hún er heilt yfir skondin, pínu dökk, 
öðruvísi og tilraunagleðin nýtur 
sín oftar en ekki, sérstaklega þegar 
stíllinn daðrar við súrrealisma eða 
draumkenndar senur.

Lúmskt dáleiðandi og sérvisku-
leg bíómynd. Hún er ekki gerð fyrir 
hvern sem er en hún er vel þess virði 
að líta á.

Disappearance / Napadid 
Shodan
��� ��

Leikstjóri: Ali Asgari

Það getur oft verið erfitt að vera 
ungur, vitlaus og ástfanginn, sér-
staklega innan samfélagsreglna í 
Íran, eins og þau Sara og Hamed fá 
að kynnast. Disappearance gerist á 
örlagaríkri nóttu þar sem þau flakka 
milli sjúkrahúsa í Teheran í von um 
að fá aðstoð eftir óhapp sem hvorugt 
þeirra þorir mikið að hafa hátt um. 
Nóttin framundan verður þó löng og 
sér parið að afleiðingar kæruleysis 
þeirra munu hafa hafa gríðarleg áhrif 
á framtíð þeirra beggja.

Disappearance er ekki það fyrsta 
sem neinn ætti að leita til í leit að 
skemmtun eða afþreyingu. Myndin 
endurtekur sig, sérstaklega í því 
hvernig parið flakkar á milli eins-

leitra spítala og upplifir svipuð 
vonbrigði aftur og aftur. En það 
er meira eða minna tilgangurinn. 
Þau eru föst í slæmri hringekju sem 
kemur frá erfiðum aðstæðum og 
kröfum samfélagsins sem eru á góðri 
leið með að drepa ástina, eða í það 
minnsta draga úr hvatvísi hennar. 
Leikstýran Ali Asgari einblínir á 
rýrnun sakleysisins með hægum 
en grípandi hætti. Við kynnumst 
aðalpersónunum ekkert gríðarlega 
en myndin snýst meira um ástand 
þeirra heldur en tengsl. Fjarlægðin 
sem myndast hjá þeim með hverri 
senu er sömuleiðis í einu burðar-
hlutverkinu og áhorfandinn finnur 
stöðugt fyrir henni.

Asgari vinnur óaðfinnanlega 
með leikurum sínum og kreistir út 
trúverðugan leik frá skjáparinu og 
rífur pent í hjartaræturnar með litlu 
augnablikunum í sögunni. Myndin 
er stutt, brött og hefði ekki mátt 
vera svo mikið sem senu lengri, en 
raunsæið sker sig úr og hljóðlátur 
en firnasterkur endir innsiglar skila-
boðin vel og tryggir litla perlu sem er 
þess virði að ræða.

Miracle / Stebuklas
��� ��

Leikstjóri: Eglė Vertelytė

Miracle gerist í litlum bæ í Litháen í 
kringum upphaf tíunda áratugarins. 
Bærinn var áður undir kommúnista-
stjórn og ríkir mikil eymd meðal 
íbúa. Aðalpersóna myndarinnar, 
Irena (frábærlega leikin af Eglé Mikul-
ionyté), er sjálf á barmi gjaldþrots og 
er eigandi svínabús sem ekki ber sig. 
Lífið virðist vera á hraðri leið niður 
á við þegar skyndilega mætir auð-
ugur, amerískur herramaður (Vyto 
Ruginis) í bæinn og lætur ekki lítið 
fyrir sér fara.

Ameríkaninn vill kaupa svína-
búið, finna nýjan flöt á rekstrinum 
og hefur kannski eða kannski ekki 
lausnina á öllum vandamálum Irenu. 
Er draumurinn þá að rætast eða er 
eitthvert smátt letur sem enn hefur 
ekki komið í ljós? Og er nokkuð hægt 
að velta sér upp úr smáu letri þegar 
möguleikarnir eru takmarkaðir fyrir?

Sagan fjallar með ferskum hætti 
um tengingu okkar við fortíðina, 
heimaslóðir, erfiðleikana við að 
horfa fram á við og hvernig lítið, 

hrörnandi bæjarsamfélag tekur 
umsvifalaust nýjan lit þegar áhrif 
og peningamáttur Kanans kemur 
og umbreytir öllu á örlagastundu. Í 
leikstjórasætinu sér Eglė Vertelytė til 
þess að enginn rammi fari til spillis 
og heldur líflegum takti með óút-
reiknanlegri framvindu sem aldrei 
missir flugið eða yfirsýn yfir farsann 
eða þemun. Stíllinn minnir heilmikið 
á verk eftir Aki Kaurismaki en and-
rúmsloftið er léttgeggjað og skemmti-
lega þurr húmor yfirgnæfir smá-
bæjarsöguna sem hefur ýmislegt að 
segja. Kaldhæðni leikur einnig mjög 
stórt hlutverk.

Myndin er beinskeytt og skemmti-
leg, lágstemmd, fyndin á köflum, ýkt 
í uppsetningu og framvindu en jarð-
bundin og trúverðug í persónusam-
skiptunum. Gott í þessu.

Soldiers: Story From Ferentari
��� ��

Leikstjóri: Ivana Mladenovic

Mannfræðingurinn Adi flytur 
í  fátækasta hverfi Búkarest til að 
skrifa um manele-tónlist eftir að 
kærasta hans yfirgefur hann. Í hverf-
inu kynnist hann fyrrverandi fanga, 
Alberto, og eftir að óvænt tengsl 
myndast þeirra á milli eru mennirnir 
komnir í ástarsamband, og sambúð 
seinna meir. Adi er sannfærður um 
að þetta verði bara fínasta tilbreyting 
en Alberto er óskaplega krefjandi, 
ókurteis og ósjálfstæður einstakl-
ingur. Adi gæti hafa gert stór mistök 
og finnur fyrir því á ný hvað ástin er 
erfið, og enn erfiðari þegar ómögu-
legt er að hafa nokkurn hemil á elsk-
huganum.

Soldiers er í fyrsta lagi ljúfsár og 
mynd, full af hreinskilni, þar sem 
gallalaus frammistaða aðalleikar-
anna mótar mjög náttúrulegt and-
rúmsloft, jafnvel þótt persónurnar 
séu ekkert sérstaklega eftirminni-
legar (Adi þá aðallega). Áhorfandinn 
gerist fluga á vegg og tengir sig við 
stefnu sambandsins hjá mönnunum. 
Ef tengslin hefðu ekki gengið upp 
væri myndin fljót að gliðna í sund-
ur, en trúverðugleikinn heldur öllu 
saman. Alberto er athyglisverður á 
sinn hátt á meðan Adi er töluvert 
flatari, en hann er líka hljóðlátari 
týpan sem lætur margt yfir sig ganga.

Myndin veitir örlitla innsýn í tón-
listarsenu Rómafólks (sem er tengt 
sérstaklega við manele-poppið) en 
hefur litlu við að bæta í þeim málum 
nema fyrir þá sem þekkja menn-
ingar heiminn betur fyrir. Myndin á 
það til að dragast á langinn með skot-
um af bæjarsamfélaginu og löngum 
tökum sem koma á tíðum út eins 
og myndin sé að leggjast í einhvern 
dvala. Á tæknilegu stigi er lítið til að 
hrópa húrra fyrir en Soldiers flæðir 
pollrólega með sannfæringarkraftinn 
að vopni. Fínasta mynd yfir heildina 
sem hefði þó getað orðið frábær ef 
svona tuttugu mínútur hefðu verið 
klipptar af heildarlengdinni.
Tómas Valgeirsson

Brot af því besta á RIFF

Disappearance er lítil perla sem er þess virði að ræða.

www.gilbert.is

SJÓN ER SÖGU RÍKARI !
SIF NART 1948

Skoðaðu litríkt úrval á bros.is 

Bros auglýsingavörur, 
Norðlingabraut 14.

Bros auglýsingavörur með þínu merki 

Þjónustumiðstöð
tónlistarfólks
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Hvað?       
Hvenær?      
Hvar?     
Fimmtudagur
hvar@frettabladid.is

5. OKTÓBER 2017
Tónlist
Hvað?  Babies á ljúfu nótunum
Hvenær?  21.30
Hvar?  Rosenberg, Klapparstíg
Stuðboltarnir í Babies verða með 
tónleika á Rosenberg í kvöld. 
Sveitin hefur skapað sér orð sem 
ein öflugasta ballsveit landsins 
og hefur verið áberandi í sumar. 
Aðaláherslan í þetta skipti verður 
hins vegar lögð á lög í ljúfari kant-
inum. Á efnislistanum má finna 
lög eftir Steely Dan, Hall and 
Oates, Frankie Valli, Roy Orbison 
og Toto svo eitthvað sé nefnt.

Hvað?  Agent Fresco
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bæjarbíói, Hafnarfirði
Hljómsveitin Agent Fresco heldur 
tónleika í Bæjarbíói Hafnarfirði. 
Hljómsveitin hefur legið í dvala 
undanfarna mánuði að undirbúa 
sína næstu breiðskífu og hefur 
ekki haldið tónleika hér á höfuð-
borgarsvæðinu síðan í lok síðasta 
árs. Á tónleikunum leikur sveitin árs. Á tónleikunum leikur sveitin árs. Á tónleik
öll sín bestu og vinsælustu lög 
ásamt því að gestir gætu fengið 
að heyra eitthvað nýtt sem er í 
vinnslu.

Hvað?  Moses Hightower á trúnó
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hljómahöllinni, Reykja-
nesbæ
Hljómsveitin Moses Hightower 
sendi á dögunum frá sér sína 
þriðju breiðskífu, Fjallaloft, og 
ætlar af því tilefni að halda tón-
leika í Hljómahöllinni á nýrri 
tónleikaröð sem ber nafnið 
Trúnó. Moses Hightower mun 
flytja nýju plötuna á tónleikunum 
í bland við eldra efni.

Hvað?  Tónstafir
Hvenær?  17.30
Hvar?  Bókasafni Seltjarnarness
Tónstafir er samstarfsverkefni 
bókasafnsins og Tónlistarskóla 
Seltjarnarness. Tónleikarnir hefj-
ast kl. 17.30 og standa yfir í um 
hálftíma. Þeir eru ókeypis og allir 
eru boðnir velkomnir.

Hvað?  Jóhanna Guðrún á Hard 
Rock á fimmtudögum í vetur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hard Rock Café, Lækjargötu
Jóhönnu Guðrúnu þarf varla að 
kynna fyrir landi og þjóð. Hún 
mun koma fram í Hard Rock 
Kjallaranum á fimmtudögum í 
vetur. Frábært tækifæri til að sjá 
þessa mögnuðu söngkonu á tón-
leikum.

Hvað?  Stopp! Hugvekja/Tónleikar 
um geðheilbrigði á Gauknum
Hvenær?  19.00
Hvar?  Gauknum Tryggvagötu
Ákveðið hefur verið að slá til 
hugvekju/minningartónleika á 
Gauknum. Frítt verður inn á tón-
leikana en frjáls framlög eru vel 
þegin, en þau munu renna óskert 
til sjálfsvígsforvarnarsamtakanna 
Pieta. Höldum umræðunni uppi 
um brotna geðheilbrigðiskerfið 
okkar og krefjumst úrbóta.

Viðburðir
Hvað?  Menningar- og búsetu-
landslag miðalda í Hörgárdal og 
Svarfaðardal
Hvenær?  16.30
Hvar?  Lögbergi, Háskóla Íslands
Árni Daníel Júlíusson, fræðimaður 
við Þjóðminjasafn Íslands og 
Reykjavíkurakademíuna, flytur 
fyrirlestur hjá 
Miðaldastofu 
Háskóla Íslands 
um menn-
ingar- og búsetu-
landslag miðalda 
í Hörgárdal og 
Svarfaðardal kl. 
16.30 í stofu 101 
í Lögbergi.

Hvað?  Sam-
félagsleg ábyrgð 
fyrirtækja
Hvenær?  20.00
Hvar?  Arion banka, 
Borgartúni
Hvað er sam-
félagsleg ábyrgð 

fyrirtækja og hvernig kemur slík 
ábyrgð jafnréttismálum í atvinnu-
lífinu við? Hafa fyrirtæki yfirlýsta 
stefnu um samfélagslega ábyrgð 
og hvernig fylgja þau henni 
eftir? Þessum og mörgum fleiri 
spurningum ætla Ungar athafna-
konur að reyna að fá svör við með 
opnum fundi í fyrirlestrasal Arion 
banka kl. 20.00.

Hvað?  Kaffismökkun
Hvenær?  19.15
Hvar?  Te & kaffi, Aðalstræti
Verið velkomin á opnu kaffi-
smökkunina okkar. Við hellum 
upp á kaffi hvaðanæva úr kaffi-
heiminum, ýmist frá okkur sjálfum 
eða í bland við kaffi frá öðrum 
brennslum, íslenskum sem erlend-
um. Í smökkuninni gefst frábært 
tækifæri til að smakka ólíkar kaffi-
tegundir hlið við hlið undir hand-
leiðslu reyndra kaffibarþjóna, en 
fólkið sem stýrir smökkuninni 
sinnir einnig þjálfun fyrir starfs-
fólk hjá Te & kaffi. Smökkunin er 
opin öllum og það kostar ekkert 
að taka þátt. Smökkunin tekur um 
það bil eina klukkustund svo gott 
er að mæta tímanlega.

Hvað?  Café Lingua | Filippseyjar - 
Fjársjóður tungumála
Hvenær?  17.00
Hvar?  Borgarbókasafni Kringlunni
Vissir þú að á Filippseyjum eru 
töluð 187 tungumál? Á þessum 
viðburði veitir Edison Cabanlit 
gestum innsýn í tungumál og 
menningu landsins. Edison er 
Filippseyingur og hefur búið á 
Íslandi síðastliðin fimm ár. Hann 
starfar sem kokkur á veitingastað 
í miðborg Reykjavíkur. Móðurmál 
hans er bisaya, en hann talar einn-
ig tagalog og ensku og getur tjáð 
sig á íslensku. Hann er viðskipta-
fræðingur að mennt.

Hvað?  Dagar nætur vikur mánuðir 
ár / Almanak
Hvenær?  20.00

Hvar?  Harbinger, Freyju-
götu

Sequences Art 
Festival færir 

ykkur: Þjófstart 
á Teygjanlegum 
tímum - Opnun 
Ragnars Helga 
Ólafssonar 
Dagar, nætur, 

vikur, mánuðir, 
ár / Almanak (Nokkrar fyrir-

framgefnar hendingar) í Har-
binger, Freyjugötu 1.

Hvað?  Hindrun
Hvenær?  17.00

Hvar?  Listaháskóla Ís-
lands, Laugarnesvegi
Opnun einka-
sýningar Stefáns 

Hermannssonar í 
Listaháskóla Íslands 
Laugarnesvegi 91. 

Nettar veitingar við 
opnun.

Jóhanna Guðrún 
verður á Hard Rock 
í allan vetur.

Arnór Dan Arnarson og félagar í 
Agent Fresco spila og syngja fyrir 
Hafnfirðinga í tilefni fimmtudags. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

ÁLFABAKKAÁLFABAKKAÁLF
HOME AGAGA AIN KL. 5:50 - 8 - 10:10
HOME AGAGA AIN VIP KL. 5:50 - 8
LEGO NINJAGO AGO A ÍSL TAL KL. 5:40
KINGSMAN 2 KL. 6 - 9
KINGSMAN 2 VIP KL. 10:10
IT KL. 6 - 9
MOTHER! KL. 7:40 - 10:10
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDSKRÍMSLAFJÖLSKYLDSKRÍMSLAF AN JÖLSKYLDAN JÖLSKYLD ÍSL TAL KL. 5:40
EVERYTHING, EVERYEVERYTHING, EVERYEVERY THING THING, EVERYTHING THING, EVERY KL. 8
HITMAN’S BODYDYD GUYGUY ARD KL. 10:10

HOME AGAGA AIN KL. 5:50 - 8 - 10:10
LEGO NINJAGO AGO A ÍSL TAL KL. 5:30
KINGSMAN 2 KL. 5 - 7:50 - 10:40
IT KL. 5:15 - 8 - 10:45
MOTHER! KL. 8 - 10:30

EGILSHÖLL
HOME AGAGA AIN KL. 6 - 8:10 - 10:20
LEGO NINJAGO AGO A ÍSL TAL KL. 6
LEGO NINJAGO AGO A ENSKT TAL KL. 5:40
IT KL. 8:20 - 10:20
DUNKIRK KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

HOME AGAGA AIN KL. 5:20 - 8 - 10:10
LEGO NINJAGO AGO A ÍSL TAL KL. 5:40
IT KL. 7:20 - 10:10

AKUREYRI
HOME AGAGA AIN KL. 8
KINGSMAN 2 KL. 10:10
IT KL. 10:10
UNDIR TRÉNU KL. 8

KEFLAVÍKKEFLAVÍKKEFLA
93%

THE HOLLYWOOD REPORTER
�����

RyanRyanRyan
Reynolds

Samuel L.Samuel L.Samuel L.
Jackson

���
VARIETY

Úr smiðju Stephen King

85%

CHICAGO SUN-TIMES
�����

SAN FRANCISCO CHRONICLE
�����

ROLLING STONE
����

EMPIRE
����

USA TODAY
����

INDIEWIRE
����

Colin
Firth

Julianne
Moore

TarTarT on
Egerton

Channing
TatumTatumT

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku og ensku tali

THE TELEGRAPH
�����

THE GUARDIAN
�����

FRÉTTABLAÐIÐ
�����

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Besta rómantíska gamanmynd ársins!

ENTERTAINMENT WEEKLY
����

NEW YORK POST
����

CHICAGO TRIBUNE
����

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 10 SÝND KL. 6

SÝND KL. 6, 8SÝND KL. 8, 10.20

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Good Time 18:00, 20:00, 22:45
The Big Sick 17:45
Vetrarbræður
The Big Sick 
Vetrarbræður
The Big Sick 

18:00
The Square 20:00, 22:1520:00, 22:1520:00, 22:15
Stella í Orlofi
The Square
Stella í Orlofi
The Square

20:00 
Ég Man Þig 22:00 

Góða  
skemmtun í bíó

3 d
aGar eFtIr

28. SEPT.–8. 0KT. 2017
SÝININGASTAÐIR/VENUES:

 HÁSKÓLABÍÓ/NORRÆNA HÚSIÐ
KYNNTU ÞÉR DAGSKRÁNNA Á RIFF.IS

5 .  O K T Ó B E R  2 0 1 7   F I M M T U D A G U R38 M E N N I N G ∙ F R É T T A B L A Ð I Ð



KOMDU OG 
REYNSLUAKTU 

NÝJUM NISSAN MICRA 

Staðalbúnaður í TEKNA er m.a. BOSE hljóðker�, 17" álfelgur, lykillaust 
aðgengi, bakkmyndavél með fjarlægðarskynjurum, regnskynjari á 
rúðuþurrkum, Nissan Connect 7" litaskjár, sjálfvirk hækkun/lækkun 
á aðalljósum, akreinavari, blindhornaviðvörun, nálgunarvari með 
neyðarhemlun og fjarlægðarskynjun og margt �eira.

KYNNTU ÞÉR RÍKULEGAN BÚNAÐ VERÐ FRÁ: 2.190.000 KR.  

HUGVITSSAMLEG 
NEYÐARHEMLUN 

ELDSNEYTISNOTKUN FRÁ:
DÍSIL 3,2 L/100 KM.*
BENSÍN 4,4 L/100 KM.*

AKGREINAVIÐVÖRUN
OG LEIÐRÉTTING

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT 2

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

Fimmtudagur
07.00 The Simpsons 
07.25 Tommi og Jenni 
07.45 Kalli kanína og félagar 
08.10 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 The Mindy Project 
10.45 Mom 
11.05 Project Runway 
11.50 Hell's Kitchen USA 
12.35 Nágrannar 
13.00 Ghostbusters 
14.50 Beethoven's 2nd 
16.15 Friends 
16.40 Impractical Jokers 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttay�rlit og veður 
19.25 2 Broke Girls 
19.45 Masterchef USA 
20.30 NCIS 
21.15 The Good Doctor Vand-
aður og dramatískur þáttur með 
Freddie Highmore í aðalhlutverki 
og �allar um ungan skurðlækni 
sem er bæði einhverfur og með 
Savant-heilkenni sem er ráðinn á 
barnadeild á mikilsvirtu sjúkra-
húsi. Það mun hugsanlega draga 
dilk á e�ir sér. 
22.00 Animal Kingdom 
23.15 Real Time With Bill Maher 
00.20 Loch Ness 
01.10 The Sinner Magnaðir 
spennuþættir með Jessicu Biel og 
Bill Pullman sem �alla um unga 
móður sem glímir við óútskýrða 
og tilviljanakennda o�eldisfulla 
hegðun sem hún og aðrir sem 
þekkja til kunna engin skil á. 
01.50 Humans 
02.40 Humans 
03.30 The Mentalist 
04.10 Ghostbusters

17.45 New Girl 
18.10 The New Adventures of Old 
Christine 
18.35 The League 
19.00 Modern Family 
19.25 Höfðingjar heim að sækja 
19.40 Clipped 
20.05 Angie Tribeca 
20.30 Gotham 
21.15 Luck 
22.05 Banshee 
23.05 Six Feet Under 
00.05 Eastbound & Down 
00.35 The League 
01.00 Modern Family 
01.25 Tónlist

11.20 Beyond the Lights 
13.15 Book of Life 
14.50 Dumb and Dumber To 
16.40 Beyond the Lights 
18.35 Book of Life 
20.10 Dumb and Dumber To 
22.00 Furious 7 Hasarmynd frá 
árinu 2015, nýjasta myndin í þess-
ari sívinsælu og hraðskreiðu seríu 
og er þráðurinn tekinn upp þar 
sem frá var hor�ð. E�ir að hafa 
sigrast á glæpamanninum Owen 
Shaw hafa þeir Dom Toretto og 
Brian O'Connor ákveðið að láta 
gott heita og lifa friðsæla lí�nu 
sem þeir þrá. Málin £ækjast þegar 
eldri bróðir Owens, Ian Shaw, 
ákveður að elta Toretto og hans 
teymi uppi í hefndarskyni. Þá er 
ekki e�ir neinu að bíða, öðru en 
því að kalla liðið a�ur saman og 
�nna þennan Ian Shaw áður en 
hann verður fyrri til. Með aðal-
hlutverk fara Vin Diesel, Jason 
Statham, Jordana Brewster og 
Paul Walker og þetta er jafnframt 
hans síðasta mynd en hann lést 
eins og kunnugt er á meðan tökur 
myndarinnar stóðu y�r. 
00.15 Generation Um... 
01.50 Focus 
03.35 Furious 7

17.10 Vesturfararnir 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Hvergidrengir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Kastljós og Menningin 
20.05 Hásetar 
20.30 Í helgan stein 
21.05 Berlínarsaga 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Skammhlaup 
23.20 Neyðarvaktin 
00.05 Kastljós og Menningin 
00.25 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 90210 
09.50 Royal Pains 
10.35 The Voice USA 
12.05 The Bachelorette 
13.35 Dr. Phil 
14.15 Life in Pieces 
14.40 Survivor 
15.30 Family Guy 
15.55 The Royal Family 
16.20 Everybody Loves Raymond 
16.45 King of Queens 
17.10 How I Met Your Mother 
17.35 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
18.55 The Late Late Show with 
James Corden 
19.35 America's Funniest Home 
Videos 
20.00 The Biggest Loser - Ísland 
21.00 A Lot Like Love 
22.50 The Dilemma 
00.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
01.25 The Late Late Show with 
James Corden 
02.05 24 
02.50 Law & Order. Special Vic-
tims Unit 
03.35 Elementary 
04.20 Síminn + Spotify

08.00 Gol�ng World 2017 
08.50 Presidents Cup 2017 
14.35 Presidents Cup 2017 
14.55 Tour Championship 
16.55 Gol�ng World 2017 
17.45 Inside the PGA Tour 2017 
18.10 Evian Championship 
20.10 Inside the PGA Tour 2017 
20.35 Champions Tour Highlights 
2017 
21.30 Safeway Open

08.10 Pepsí deild kk-ÍA - Víkingur 
Ó. 
09.50 Pepsí deild kk-Valur - 
Víkingur R. 
11.45 Pepsímörkin 2017 
13.45 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2017/2018 
14.10 Dominos deild kvk-Snæfell 
- Ke®avík 
15.50 Aserbaídsjan - Tékkland 
18.05 Gary Neville's Soccerbox 
18.35 England - Slóvenía 
20.45 HM Markasyrpa 
21.10 Armenía - Pólland 
22.50 Skotland - Slóvakía 
00.30 Premier League World 
2017/2018 
01.00 NFL Gameday 17/18 
01.30 Búrið 
02.05 UFC Unleashed 2017

08.20 Dominos deild kvk-Snæfell 
- Ke®avík 
10.00 Augsburg - Bor. Dortmund 
11.45 Denver Broncos - Oakland 
Raiders 
14.20 Domino's körfuboltakvöld 
2017/2018 
15.50 Armenía - Pólland 
18.00 Premier League World 
2017/2018 
18.30 NFL Gameday 17/18 
19.00 Dominos deild kk-KR - 
Njarðvík 
21.15 Búrið 
21.50 UFC Unleashed 2017 
22.35 Norður-Írland - Þýskaland 
00.15 HM Markasyrpa 
00.40 Dominos deild kk-KR - 
Njarðvík

 07.00 Tindur 
07.11 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
07.25 Mæja bý®uga 
07.34 K3 
07.47 Stóri og Litli 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Tindur 
11.11 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
11.25 Mæja bý®uga 
11.34 K3 
11.47 Stóri og Litli 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Tindur 
15.11 Óskastund með Skoppu 
og Skítlu 
15.25 Mæja bý®uga 
15.34 K3 
15.47 Stóri og Litli 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Lína Langsokkur

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Frábært
Fimmtudagskvöld

 365.is

FURIOUS 7

Eftir að hafa sigrast á glæpa-
manninum Owen Shaw hafa þeir 
Dom Toretto og Brian O'Connor 
ákveðið að láta gott heita og taka 
því rólega en ekki fer allt eftir 
áætlun.

KL. 22:00

THE GOOD DOCTOR

Ungur skurðlæknir með einhverfu er ráðinn til starfa á virtan spítala. 
Mun það verða honum til framdráttar eða fjötur um fót? Nýr og 
dramatískur þáttur með Freddie Highmore í aðalhlutverki.

KL. 21:15

GOTHAM

Hörkuspennandi þættir þar sem 
sögusviðið er Gotham-borg sem 
flestir kannast við úr sögunum um 
Batman.

KL. 20:30

BEHIND THE
BLACKLIST

Í þessum þætti er skyggnst á bak 
við tjöldin við gerð þáttanna The 
Blacklist. Ný sería byrjar eftir viku.

KL. 22:50

ANIMAL KINGDOM 

Ungur maður flytur til ættingja 
sinna eftir að móðir hans deyr og 
lendir þar inni í vægast sagt flókinni 
atburðarás.

KL. 22:00

NCIS

Stórgóðir og léttir spennuþættir 
sem fjalla um Leroy Jethro Gibbs og 
félaga hans í rannsóknardeild 
bandaríska sjóhersins.

KL. 20:30

MASTERCHEF USA 

Skemmtileg sería með Gordon 
Ramsay í forgrunni þar sem 
áhugakokkar keppast við að vinna 
bragðlauka dómnefndarinnar á sitt 
band. 

KL. 19:45

Fyrstiþáttur
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LENOVO 
520S 23" sambyggð tölva i5
Verð: 164.900 kr.
Tilboðsverð: 148.410 kr.

LENOVO 
IT Tab 2 A10-30 10.1" 16GB
Verð: 29.990 kr.
Tilboðsverð: 19.990 kr.

BOSE 
SoundTouch 20 III
Verð: 49.900 kr.
Tilboðsverð: 42.415 kr.

BOSE 
SoundTouch 300 Soundbar
Verð: 99.900 kr.
Tilboðsverð: 84.915 kr.

PLANTRONICS 
BackBeat PRO 2 NC með tösku
Verð: 39.899 kr.
Tilboðsverð: 33.914 kr.

SONY 
65" XE85 4KHDR LED
Verð: 349.990 kr.
Tilboðsverð: 262.492 kr.

NÝHERJI ER LEIÐANDI FYRIRTÆKI Á SVIÐI UPPLÝSINGATÆKNI

NÝHERJI / BORGARTÚNI 37  /  KAUPANGI AKUREYRI  /  MÁN.-FÖS. KL. 9-18 & LAU. KL. 11-15  /  NETVERSLUN.IS

Við höfum góða reynslu af framtíðinni

Verðið fellur eins 
og haustlaufin!

VALDAR LENOVO TÖLVUR ALLT AÐ10% AFSLÁTTUR

SONY SJÓNVÖRP ALLT AÐ

25% AFSLÁTTUR

LENOVO SPJALDTÖLVURALLT AÐ

33% AFSLÁTTUR

BACKBEAT HEYRNARTÓL  ALLT AÐ 15% AFSLÁTTUR

VALDAR BOSE VÖRUR ALLT AÐ 15% AFSLÁTTUR

VALDAR BOSE VÖRUR ALLT AÐ 15% AFSLÁTTUR



SMALT
Einmitt það sem við öll höfum 
beðið eftir – saltstaukur með Blue-
tooth. Reyndar er SMALT markaðs-
sett sem „centerpiece“ eða stofustáss 
enda spilar tækið tónlist og kemur 
fólki í gírinn með stemmingslýs-
ingu. En aðalvirknin er að útdeila 
salti á „gagnvirkan máta“ – hvað sem 
það nú þýðir.

IOT GANGRÁÐUR
Í ágúst innkallaði Matvæla- og lyfja-
eftirlit Bandaríkjanna inn um hálfa 
milljón hjartagangráða vegna galla í 
þeim sem gaf tölvuþrjótum greiðan 
aðgang að þeim. Þetta hefði getað 
haft í för með sér fjölda dauðsfalla 
þar sem hakkararnir hefðu getað 
fiktað við hjartslátt fólks. Hið svo 
kallaða „Internet of Things“ (IoT) 
eða sú lenska að troða nettengingu í 
öll möguleg og ómöguleg tæki hefur 
sínar dökku hliðar. Í sumar tókst 
hópi hakkara að brjótast inn í tölvu-
kerfi spilavítis í Bandaríkjunum þar 
sem þeir notuðu nettengt fiskabúr 
til að finna glufu inn.

SNJALLBURSTI
Hair Coach hárburstinn dansar á 
brúninni – hárbursti með skynjur-
um og appi sem mælir heilsu hárs-
ins og lætur þig vita hvernig skuli sjá 
um makkann. Kannski er hér um að 
ræða algjöra snilld – en eins og er oft 
með svona tækjabúnað kemur ekki 
fram á vefsíðunni hversu mikið 
burstinn muni kosta en hann fer í 
sölu núna í haust. Það er ákveðið 
varúðarmerki.

REGNHLÍFARDRÓNI
Einfalt mál – dróni sem er í raun 
fljúgandi regnhlíf sem fylgir þér 
eftir hvert sem þú ferð og veitir þér 

þægilegt skjól fyrir rigningunni. Frá-
bært! Hins vegar er kannski spurn-
ing með 1.600 punda verðmiðann, 
það er ekkert víst að mörgum finnist 
réttlætanlegt að eyða 230 þúsund 
krónum í regnhlíf, sama hversu fín 
hún er. Og það leiðir okkur að næsta 
hlut.

LEVI’S SMART-JAKKI
Levi’s hefur loksins markaðssett 
jakka saumaðan úr svokölluðu 
snjallefni og með jakkanum er 
hægt að stjórna símanum sínum 
með erminni einni saman. Það er 
óneitanlega mjög svalt – en á sama 
tíma má alveg spyrja sig hvort 350 
dollarar sé ekki dálítið hátt verð 
fyrir jakka sem þú getur notað til að 
skipta um lög. Auk þess má aðeins 
þvo hann tíu sinnum.

NO PHONE ZERO
Eins og nafnið bendir til er No 
Phone Zero ekki sími. Um er að 
ræða plasthlut sem er í grófum 
dráttum í laginu eins og snjallsími. 
Frekar sniðugt bara.

RYKSUGUSKÓR
Á síðustu CES ráðstefnu sýndi fyrir-
tækið Denso ryksuguskó sem það 
er að þróa. Þetta er mjög einfalt – á 
meðan þú gengur um sjúga skórnir 
upp drulluna og rykið sem þú stígur 
á. Ekkert flókið við það og við á Líf-
inu bíðum gríðarlega spennt eftir 
að geta keypt par enda verður ekki 
þverfótað fyrir ryki hérna.
stefanthor@frettabladid.is

Framtíðin er    
   vonbrigðin ein
Svifbretti, flugbílar og vélmennaþjónar á hverju heimili. Þetta var 
það sem við vildum að framtíðin væri. Framtíðin er núna og það 
eina sem við fáum er rándýr djúsvél sem gerir ekki neitt og ísskápur 
þar sem þú kemst á Facebook. Hér koma svo nokkur önnur dæmi:

Svona einhvern veginn lítur hún út, framtíðin sem við vildum.

Fiskunum gefið með annarri,  
fiskabúrið hakkað með hinni.

Þetta fyrirbæri 
hefur dugað ágæt-
lega hingað til.

Járn & Gler hf. • Skútuvogur 1h. Barkarvogsmegin
104 Reykjavík • S. 58 58 900 • www.jarngler.is

Bjóðum upp á sjálfvirkan 
hurðaopnunarbúnað,  
hringhurðir, hurðir og  

gluggakerfi ásamt  
uppsetningu og viðhaldi  

á búnaði. 

Áratuga reynsla.

Allur borðbúnaður 
fyrir veitingahús

gsimport.is
   892 6975

      ÁSKRIFTIN 
FYLGIR ÞÉR
Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á 
uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær 
sem er – því áskriftin fylgir þér 365ASKRIFT.is
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Eitt mikilvægasta sambandið 
sem við eigum og ættum að 
rækta vel er sambandið við 

okkur sjálf. Hugurinn er öflugt 
fyrirbæri og jákvætt sjálfstraust 
getur fleygt okkur jafn langt og 
lélegt sjálfstraust getur haldið aftur 
af okkur.

Hvernig kemur þú fram við 
sjálfa/n þig? Allt sem við veitum 
athygli vex og dafnar. Íhugum því 
vel að hvaða þáttum í fari okkar 
við beinum orku okkar og athygli. 
Óraunhæfar kröfur til okkar sjálfra 
og fullkomnunarárátta ýta undir 
lélegt sjálfstraust.

Hugum að því hvernig við tölum 
við okkur sjálf þegar erfiðlega 
gengur. Í stað gagnrýni spyrjum 
frekar: Hvernig kæmi ég fram við 
vin minn í sömu sporum? Munum 
að allir gera mistök og það er hluti 
af lífinu að stíga feilspor.

Hverjir eru styrkleikar þínir? 
Allir búa yfir hæfileikum sem 
eiga að geta blómstrað og það er 
mikilvægt að veita þessum þáttum 
athygli. Í hverju liggja styrkleikar 
þínir? Hvað gerir þú vel? Hvað er 
það sem gerir þig að góðum vini, 
systkini eða maka? Prófaðu að 
takast á við nýjar áskoranir, setja 
þér raunhæf markmið og leyfa 
þér að finna fyrir stolti þegar litlum 
áföngum er náð.

Fólk með lítið sjálfstraust á 
gjarnan erfitt með að taka við 
hrósi. Taktu eftir því hvort sjálf-
virka niðurrifið fer af stað þegar 
þér er hrósað, staldraðu við þá 
hugsun og skoðaðu hana. Falleg 
einlæg orð frá öðrum næra sjálfs-
traustið og það er mikilvægt að 
hleypa þeim orðum inn á við.

NIÐURSTAÐA: Veittu styrk-
leikum þínum athygli, komdu 
fram við sjálfan þig eins og þú 
myndir koma fram við þá sem 
þér er annt um og mundu að 
hafa markmið þín raunhæf.

Lesendum er bent á að senda  
sérfræðingum okkar spurningar 
tengdar heilsu og lífsstíl á  
heilsanokkar@frettabladid.is.

Hvernig efli ég 
sjálfstraustið?

  Heilsan 
okkar
Edda Björk 
Þórðardóttir
doktor í lýðheilsu-
vísindum svarar 
heilsuspurning-
um lesenda.

FÓLK MEÐ LÍTIÐ 
SJÁLFSTRAUST Á 

GJARNAN ERFITT MEÐ AÐ 
TAKA VIÐ HRÓSI. 

NÝR 4BLS 
BÆKLINGURBÆKLINGUR

MERKIVÉLMERKIVÉLMERKIVÉLMERKIVÉL
Hún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbættHún er komin aftur ný og endurbætt

1.490

NÝ ÚTGÁFA Eitt eintak
Eitt eintak
Eitt eintaká mann!á mann!á mann!

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF TÖLVUM OG TÖLVUBÚNAÐIEITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF TÖLVUM OG TÖLVUBÚNAÐIEITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF TÖLVUM OG TÖLVUBÚNAÐIEITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF TÖLVUM OG TÖLVUBÚNAÐI

40
AÐEINS

EINTÖK

PS4 SLIM 1TBSLIM 1TB
39.990

FIFA18181818
8.990
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Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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Sjálfvirk
Árekstrar 

vörn

Næsta
Kynslóð
LI-FI

Einstök
Spaða
Tækni

Allt að
50km
hraði

LEIKJADRÓNILEIKJADRÓNILEIKJADRÓNI
Star Wars leikjadróni 3 gerðirStar Wars leikjadróni 3 gerðir

34.990

Sem nötrar þegar dróni er 

Sem nötrar þegar dróni er 
skotinn, hljóð effectar og 

skotinn, hljóð effectar og 
Star Wars tónlist, festing 

Star Wars tónlist, festing 
fyrir síma með Appi fyrir 

fyrir síma með Appi fyrir Android eða IOS.
Android eða IOS.

MÖGNUÐFJARSTÝRING

Í þættinum Ísland í dag í kvöld fer 
Vala Matt í leiðangur og talar við 
innanhússhönnuðinn Höllu Báru 
Gestsdóttur og Rut Káradóttur innan-
hússarkitekt og fræðist um helstu 
innanhússtilhneigingar vetrarins. 
Halla Bára segir áhorfendum meðal 
annars frá því hvaða litir hafa verið 
mest áberandi og vinsælir innanhúss 
og deilir í leiðinni nokkrum trixum 
um hvernig við getum breytt og bætt 
heimilið með auðveldum og ódýrum 
aðferðum. „Það er spennandi að sjá 
hvað hægt er að gera á ódýran og ein-
faldan hátt til að ná fram skemmti-

legri stemningu og 
n o t a l e g h e i t u m  á 
heimilinu. Til dæmis 
sýnir hún okkur koll-
inn sem er inni á baði 
sem fær svo nýtt hlutverk 
í stofunni. Halla segir okkur 

frá því hvernig pastellitir hafa verið 
vinsælir en að karlmennirnir neiti að 
nota þá sem var dáldið fyndið. Hún 
sýnir okkur líka hvernig dökkir litir 

hafa verið óhemju 
vinsælir að undan-

förnu,“ segir Vala 
sem komst að því 

að blágrái liturinn 
hefur verið einn sá allra 
vinsælasti í vetur. „Svo er 

farið til Rutar Káradóttur 
innanhússarkitekts og hún 

segir okkur frá nokkrum 
innanhúss-trixum.“ – gha

Dökkir litir óhemju vinsælir undanfarið

Dökk veggmálning hefur verið aðal-
málið undanfarna mánuði. 
NORDICPHOTOS/GETTY

ÞAÐ ER SPENNANDI 
AÐ SJÁ HVAÐ HÆGT 

ER AÐ GERA Á ÓDÝRAN OG 
EINFALDAN HÁTT TIL AÐ 
NÁ FRAM SKEMMTI-
LEGRI STEMNINGU.
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@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

Lögum með hljómsveitinni Of 
Monsters and Men hefur nú verið 
streymt yfir milljarð sinnum á tón-
listarveitunni Spotify. Samkvæmt 
upplýsingum frá Símanum, sem 
er í samstarfi við tónlistarveituna, 
mun Spotify senda 
frá sér tilkynningu 
um þetta í dag. 
Þar er haft eftir 
hljómsveitinni. 
„V i ð  t r ú u m 
því varla að 
v i ð  s é u m 
komin með 
yfir milljarð 
spilana á Spot-
ify.  Vávává! 
Takk fyrir að 
hlusta á okkur 
á meðan við 
vinnum að nýrri 
tónlist.“

Lagið Little Talks 
er vinsælasta lagið 

með hljómsveitinni, Dirty Paws fær 
silfrið og Mountain Sounds hlýtur 
bronsið. Mest er hlustað á hljóm-
sveitina í Bandaríkjunum og Bret-
landi en Brasilía kemur í þriðja sæti. 
Íslendingum erlendis þykir það 

ekki lengur tiltökumál að hlusta 
á hljómsveitina þegar hún 

heyrist í 
ú t v a r p i 
e ð a  í 

verslunar-
miðstöðum og 

eru nánast hættir 
að láta vita á sam-
félagsmiðlum að 
slíkur atburður 

hefur átt sér stað.

OMAM streymt milljarð sinnum 

Hljómsveitin Of 
Monsters and Men er 
svo sannarlega búin 
að „meika“ það.

10 VINSÆLUSTU LÖGIN
1. Little Talks
2. Dirty Paws
3. Mountain Sounds
4. King & Lionheart
5. Crystals
6. Love love love
7. Slow and Steady
8. From Finner
9. Six Weeks
10. Your Bones

OMAM eftir löndum
1. Bandaríkin
2. Bretland
3. Brasilía
4. Kanada
5. Ástralía
6. Þýskaland
7. Mexíkó
8. Svíþjóð
9. Holland
10. Ítalía

Ég vildi senda plötuna, 
sem ber heitið Shape 1, 
frá mér á Íslandi af því 
að hér líður mér eins og 
heima hjá mér,“ segir 
kanadíski tónlistar-

maðurinn Denique sem sendir frá 
sér plötu á morgun. „Ísland er fyrsti 
áfangastaðurinn sem ég hef ferðast 
til þar sem mér fannst ég vera inni-
lega velkominn. Þar sem ég gat verið 
með svartan varalit án þess að finn-
ast ég þurfa að skammast mín og án 
þess að verða fyrir áreitni. Svo fannst 
mér eðlilegt að gefa plötuna út á 
Íslandi þar sem ég fékk mikinn inn-
blástur við gerð hennar frá íslensku 
umhverfi.“

Denique hefur ferðast víða og 
kynnst fjölbreyttum samfélögum. 
En orkan á Íslandi heillar hann og er 
í sérstöku uppáhaldi.

„Ég bjó í Ástralíu í eitt ár, ferðaðist 
um Evrópu og dvaldi um tíma í Botsv-

ana í Afríku. Af öllum stöðum sem ég 
hef heimsótt þá er fólk hvað opnast 
í Reykjavík. Hvað varðar Kanada þá 
er það yfirleitt þannig að því stærri 
sem borgin er, því auðveldara er að 
vera maður sjálfur. En eftir því sem 
samfélögin verða minni, því síður 
er samþykkt að maður sé öðruvísi 
að mínu mati. Ég sjálfur kem úr litlu 
samfélagi og varð oft fyrir höfnun í 
tónlistar- og listasamfélaginu. Þess 
vegna er það svo góð tilbreyting að 

finna fyrir stuðningi frá fámennu 
samfélagi, eins og Íslandi. Allir sem 
ég hef hitt á Íslandi hafa tekið mér 
svo vel. Það er einhver innri kraftur 
sem margir Íslendingar búa yfir og 
það hefur veitt mér innblástur til að 
vera staðfastur í því sem ég tek mér 
fyrir hendur.“

Denique dreymir um að búa á 
Íslandi í framtíðinni. „Núna er ég 
bara í tveggja vikna heimsókn hérna, 
og hef áður varið tveimur sumrum 
hérna. Og ég myndi elska að búa 
hérna til frambúðar, það er draumur 
og markmið sem ég hef sett mér. Ég 
veit að það mun gerast í framtíðinni.“

Denique hefur tekist að búa sér til 
öflugt tengslanet hér á landi og það 
þykir honum magnað. „Á mínum 
yngri árum hefði mér aldrei dottið 
í hug að ég myndi einhvern tímann 
fá tækifæri til að dvelja í Reykjavík, 
eignast vini hérna og fagna útgáfu 
hljómplötu hérna.“ gudnyhronn@365.is

Finnur að hann er 
innilega velkominn
Kanadíski tónlistarmaðurinn Denique mun á morgun senda frá sér 
hljómplötu. Hann vildi vera hér á landi þegar platan kemur út því Ís-
land á sérstakan stað í hjarta hans og hann dreymir um að búa hér.

Platan Shape 1

�  hefur að geyma 15 lög
�  kemur út á morgun
�  er að miklu leyti innblásin af 

Íslandi
�  hverju lagi mun fylgja mynd- 

band
�  lög plötunnar og myndböndin 

má nálgast á www.denique.ca
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SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í PENNANUM EYMUNDSSON UM LAND ALLT

  

METSÖLULISTI EYMUNDSSON 
27.09.17 - 10.03.17

1 2

5 6

7 8

109

43

Með lífið að veði 
Yeonmi Park

Gagn og gaman 
Helgi E. / Ísak J.

Stúlkan sem gat ekki fyrigefið 
David Lagercrantz

Kanínufangarinn 
Lars Kepler

Án tillits 
Eydís Blöndal

Ég veit hvar þú átt heima 
Unni Lindell

Litla bókabúðin í hálöndunum 
Jenny Colgan

Iceland in a Bag 
Ýmsir höfundar

Independent People 
Halldór Laxness

The Sagas of The Icelanders 
Ýmsir höfundar

Denique segir orkuna á Íslandi henta sér vel. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK



BORÐAPANTANIR: 5521630 
HVERFISGÖTU 56, 101 RVK 

OPNUNARTÍMI:
SUNFIM 17:30  22:00 
FÖSLAU 17:30  23:00AUSTURINDIA.IS

Fimm rétta hátíðarseðill
6.990 kr. sun-fim / 7.490 kr. fös-lau

DIWALI
Á AUSTUR-INDÍAFJELAGINU

5.OKTÓBER - 5.NÓVEMBER



*  Taxfree tilboðið gildir af öllum vörum nema vörum frá IITTALA og jafngildir 19,35% afslætti. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 

Allar vörur á taxfree tilboði*

4 DAGA

TAXFREE
FIMMTUDAGUR TIL SUNNUDAGS
EKKI MISSA AF ÞESSU

      
Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Frosta  
Logasonar

BAKÞANKAR

Hvað sem fólk kann að halda 
um stjórnmálastéttina, er 
nokkuð ljóst að þar inni á 

milli leynast miklir snillingar. Eftir 
að hin lukkulega ríkisstjórn Sjálf-
stæðisflokks og Bjartrar viðreisnar 
sprakk, á máli sem hefði átt að vera 
rauður þráður í komandi kosninga-
baráttu, hefur sérstaklega einn 
maður borið höfuð og herðar yfir 
jafningja sína í umræðunni.

Þar hefur nefnilega farið fremst-
ur enginn annar en Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson. Sigmundur 
hætti í Framsókn og fékk beina 
útsendingu í öllum fréttatímum, 
átti sviðið og stjórnaði umræðunni 
eins og herforingi. Þá stofnaði hann 
nýjan flokk og tók allar fyrirsagnir í 
stríðsletri þann daginn líka.

Þegar yfirskattanefnd birti 
úrskurð sinn um aflandsfélagið 
Wintris varð mönnum ljóst að 
félagið hafði frá upphafi verið 
stofnað til að komast hjá hærri 
sköttum og að tilvist þess hafði 
sannanlega verið leynt. Sigmundur 
náði hins vegar að túlka það sem 
syndaaflausn og sönnun þess að 
þau hjónin hefðu greitt of mikið í 
ríkissjóð. Stórkostlegt afrek, mark 
skorað úr þrengstu mögulegu stöðu 
á vellinum.

Nýjasta útspil Sigmundar var 
síðan að draga alla sína pólitísku 
andstæðinga og óvildarmenn á 
asnaeyrum þegar hann fékk allt 
liðið til að dreifa nýju merki Mið-
flokksins á samfélagsmiðlum og í 
fjölmiðlum. Merkið skartar enda 
glæsilegu íslensku hrossi á fjólu-
bláu norðurljósaskýi. Ímyndar-
legt stórvirki. Aldrei fyrr í sögu 
íslenskrar stjórnmála hefur nokkur 
flokkur náð að stimpla sig jafn 
rækilega inn í fagurfræðilega vit-
und fólksins í landinu. Sigmundur 
er ekki bara misskilinn. Maðurinn 
er snillingur.

Ímyndarlegt 
stórvirki

Ódýrt

498 kr.
pk.

Avocado í neti, 750 g, Kólumbía

NÝTT  
BLAÐ
LJÓS, PERUR, PARKET 
INNRÉTTINGAR OFL.
GILDIR TIL 16. OKTÓBER

Flettu blaðinu á byko.is

AFSLÁTTUR AF 
20%20%

AFSLÁTTUR AF 
VINNUFATNAÐI  

OG ÖRYGGISSKÓM

20%20% 25%25%
AFSLÁTTUR AF 

ÖLLU TORIN
AFSLÁTTUR AF 

ÖLLU TORIN

AFSLÁTTUR AF 
ÖLLU PARKETI

25%20%20%20%20%20%

NÝTT Í BYKO BREIDD

JKE Design er danskt vörumerki sem 
býður upp á einstaklega breiða línu í 
innréttingum í hæsta gæðaflokki. 

AFSLÁTTUR AF 
ICOPAL ÞAKRENNUM

20%20%

www.byko.is

Auðvelt að versla á byko.is

AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM MATAR- 
OG KAFFISTELLUM

25%

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 

Í ICELAND ENGIHJALLA,

VESTURBERGI, ARNARBAKKA,

GLÆSIBÆ OG STAÐARBERGI



HORFÐU Á 
ÞAÐ SEM ÞÚ VILT, 
ÞEGAR ÞÚ VILT

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ 
Á 2NOW.IS
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AÐEINS
2.990 KR

Á MÁNUÐI*
*Fylgir með völdum 
sjónvarpspökkum 

Stöðvar 2

NÝTT

SERÍA
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IT
T

Tryggðu þér
áskrift á aðeins

399 kr. á dag
11.990 kr. á mánuði
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ALLUR BOLTINN
Á EINUM STAÐ

TALSETT B
ARNAEFNI

TALSETT B
ARNAEFNI

NÝTT



      NÝTT ÍSLENSKT 
SJÓNVARPSEFNI
FINNUR ÞÚ Á STÖÐ 2

      HEILL HEIMUR
ÁN MYNDLYKILS

Vissir þú að þú þarft ekki 
myndlykil til að horfa á dagskrá 
allra sjónvarpsstöðva 365, 
tímaflakk, Frelsið og Stöð 2 
Maraþon NOW? Þú getur horft 
í snjallsíma, spjaldtölvu eða 
tölvu hvar og hvenær sem er.

      HEILL HEIMUR
ÁN MYNDLYKILS

Skemmtipakkinn inniheldur 
fimm fjölbreyttar stöðvar með 
margverðlaunuðum þáttum og
kvikmyndum auk íslensks 
sjónvarpsefnis fyrir alla 
fjölskylduna.

Tryggðu þér áskrift í
síma 1817 eða á 365.is

sjonvarp.365.is

SNÝR A
FTUR

NÝTT

NÝTT

Skemmtipakkinn 
fimm fjölbreyttar stöðvar með 
margverðlaunuðum þáttum og
kvikmyndum auk íslensks 
sjónvarpsefnis fyrir alla 
fjölskylduna.

Tryggðu þér áskrift í
síma 1817 eða á 365.is

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

Hringdu í síma 1817 og tryggðu þér áskrift

SNÝR A
FTUR

SNÝR A
FTUR

SNÝR A
FTUR


	FB064s_P060K.pdf
	FB064s_P061K.pdf



