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Fréttablaðið í dag

Markaðurinn  
Stefnir í meira en 70 verslanir
Verslanir Hamleys verða hátt í 
80 í árslok.

skoðun  Sigrún Magnúsdótt-
ir skrifar um náttúruvernd og 
ferðaþjónustu.  16 -17

sport Brynja Magnúsdóttir 
sleit krossband í þriðja sinn. 20

Menning Fyrsta fullmótaða 
starfsár Menningarfélags Akur-
eyrar. 26

lÍfið  Samkomulag um lögbann 
á Deildu.net og Pirate Bay í 
höfn. 32-34

plús sérblöð l fólk  l  eldhús
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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skólaMál Meðalstarfsaldur íþrótta-
kennara á Íslandi er aðeins tæp fimm 
ár. Margir íþróttakennarar hverfa frá 
starfinu vegna álags á raddbönd og 
heyrn þeirra þar sem vinnuskilyrðin 
eru talin óboðleg.

„Vinnuaðstæður langflestra 
íþróttakennara eru ólíðandi og 
óþolandi. Við erum að sjá ár eftir ár 
stórslys hvað varðar rödd og heyrn 
kennara. Við Íslendingar fljótum 
sofandi að feigðarósi hvað varðar 
hljóðvist og mannsæmandi skilyrði 
við kennslu. Við erum illa að okkur 
þegar kemur að hávaða og hljóði og 
gerum okkur enga grein fyrir mikil-
vægi þess að hafa þessa hluti í lagi,“ 
segir dr. Valdís Ingibjörg Jónsdóttir 
talmeinafræðingur. „Það sem skiptir 
meira máli er að það er samband á 
milli streitu og hávaða í vinnu sem 
veldur andlegri vanlíðan kennara.“

Jóhannes Gunnar Bjarnason, 
íþróttakennari á Akureyri í næst-
um þrjátíu ár, hefur þurft að hætta 
störfum sökum álags á raddbönd. 
Ekki er langt síðan annar íþrótta-
kennari á Akureyri, Jóhanna Einars-
dóttir, þurfti að hætta kennslu sökum 
raddleysis. Orsakir raddleysis eru 
raktar beint til vinnuaðstæðna 
íþróttakennara og vinnuaðstæður 
þeirra eru ólíðandi að mati Valdísar. 
„Íslensk íþróttahús eru ekki hönnuð 
til að dempa hljóð. Kennurum er gert 

að kenna í fyrsta lagi undir óþolandi 
aðstæðum í allt of stórum rýmum 
með of mörg börn,“ segir Valdís.

„Fyrir mig er þetta eiginlega bara 
áfall. Ég hef minn metnað sem kenn-
ari og löngun til að standa mig í 
vinnu,“ segir Jóhannes. „Þegar mitt 
atvinnutæki bilar svona hressilega 
með því að vera settur í ótíma-
bundið leyfi þá er það skellur fyrir 
mig. Mér líður hreint út sagt illa yfir 
því að vera heima eða mæla 
göturnar,“ segir Jóhannes.

Soffía Vagnsdóttir, 
fræðslustjóri Akur-
e y ra r k a u p st a ð a r , 
segir það áfall að 
kennarar séu að 
detta út vegna 
starfsskilyrða 
þeirra. „Þetta er 
engu lagi líkt 
og við þurfum 
að skoða það 
h v e r n i g  v i ð 
dælum allt að 
sjötíu börnum inn 
í íþróttahöllina 
á sama tíma. Þetta 
skapar mikil vand-
ræði. Við verðum að 
taka höndum saman 
og skoða framhaldið,“ 
segir Soffía.
– sa / sjá síðu 4

Hætta störfum vegna 
álags og illra aðstæðna
Starfsskilyrði íþróttakennara eru handónýt að mati doktors í talmeinafræði. 
Stórslys eiga sér stað á hverju ári þar sem raddbönd íþróttakennara eyðileggjast 
varanlega. Talmeinafræðingur segir íþróttahús ekki hönnuð til að dempa hljóð.

Betri kjara krafist  Félagar í Starfsmannafélagi ríkisins, Landssambandi lögreglumanna og Sjúkraliðafélagi Íslands komu saman á baráttufundi í Háskólabíói í gær. Fullt var út úr dyrum og sungu 
menn Maístjörnuna. Að sögn fundarmanna var mikill hiti í mönnum sem krefjast betri kjara. Fréttablaðið/Anton

Það er ekki hægt að 
vera lengi með um 

50 nemendur í Íþróttahöll-
inni og á sama tíma 

með 20 fullorðna 
nemendur úr Verk-
menntaskólanum.
Jóhannes G. Bjarnason 

íþróttakennari á Akureyri

saMkeppnisMál Hækkun vörugjalda 
á bílaleigubíla skekkir samkeppnis-
stöðu bílaleiga gagnvart leigubílum 
sem njóta áfram ívilnunar.

Fólksbílar í flokki leigubifreiða, 
kennslubifreiða og sérútbúinna bif-
reiða greiða vörugjöld samkvæmt 
undanþáguflokki. Í nýju fjárlaga-
frumvarpi er gert ráð fyrir að sú 
ívilnun sem bílaleigur njóta verði 
afnumin í tveimur skrefum.

Egill  Jóhannsson,  forstjóri 
Brimborgar og framkvæmda-
stjóri Bílaleigu Reykjavíkur, telur 
undanþágur almennt dálítið vafa-
samar, en telur þá að ef ívilnanir 
eru afnumdar ættu 
þær ekki að vera 
til  staðar hjá 
neinum.
– sg / sjá síðu 8

Eðlilegra að 
afnema ívilnun 
hjá öllum

Egill  
Jóhannsson

lögregluMál Íslensks karlmanns 
er leitað í Cataníu á Sikiley. Hann 
heitir Benjamín Ólafsson og er 23ja 
ára skipverji á norska skipinu Siem 
Pilot. Skipið tekur þar þátt í Triton-
aðgerðinni, svokölluðu. En sú aðgerð 
miðar að björgun flóttamanna á hafi. 
Benjamin sást síðast á mánudaginn 
klukkan 3.30 að nóttu til í Cataníu 
þar sem Siem Pilot liggur við bryggju.

Á vef Frontex, landamærastofn-
unar Evrópusambandsins, segir að 
Benjamíns sé leitað bæði á landi og 
sjó. – jhh

Íslendings leitað 
á Ítalíu



Samfélag „Við erum nokkrir sem 
erum alltaf kallaðir út, hvort sem er í 
snjó eða eld,“ segir Yordan Yord anov, 
slökkviliðsstjórinn og formaður 
björgunarsveitarinnar í Súðavík. 
Yord an er frá Búlgaríu og er eini 
erlendi slökkviliðsstjórinn á landinu.

Yordanov kom hingað til lands 
þann 20. apríl 1996 í leit að betra lífi. 
„Segjum bara hreint og beint að lífið 
var ekki eins og eðlilegri manneskju 
finnst að það ætti að vera, á þeim 
slóðum sem ég kom frá. Hugmyndin 
var fyrst að vinna í nokkur ár og fara 
svo.“

 En stuttu eftir komuna til lands-
ins lenti Yordan í slysi, þegar lyftari 
keyrði yfir fótinn á honum. Hann 
var frá vinnu í fjórtán mánuði vegna 
slyssins og er metinn 40 prósent 
öryrki í dag.

„Móttakan sem ég fékk á spítal-
anum og bara allt í kringum mig 
leyfði mér ekki að fara. Ég sagði við 
sjálfan mig að þetta fólk væri búið að 
gera svo mikið fyrir mig að það væri 
ósanngjarnt ef ég færi bara. Ég hef 
samt aldrei verið á bótum eða hætt 
að vinna.“

Fyrst bjó Yordan í Hnífsdal, sem 
er hluti af Ísafjarðarbæ, en flutti til 
Súðavíkur ásamt konu sinni sem þá 
var komin til landsins þann 1. apríl 
1998. „Við fluttum hingað 1. apríl upp 
á grín. Við erum enn þá hérna, upp 
á grínið.“

Hann taldi sig hæfan í slökkvi-
liðsstjórastarfið og gaf því kost á sér. 
„Ég var í sérher úti í Búlgaríu og það 
barst manna á milli að ég kynni að 
gera þetta. Það voru auðvitað aðrir 
á undan mér en allt í einu kemur 
bara sá tími að margir eru fluttir frá. 
Stundum á maður bara að taka við.“

„Mér finnst það sjálfum stundum 
skrítið, að af öllum þessa stóra heimi 
hafi ég valið þennan litla stað. En ég 

er enn þá hérna og er ekkert á förum. 
Í svona litlu samfélagi breytir engu 
hvað þú heitir. Aðalmálið er að þú 
komir þér að verki og hjálpir til.“

Yordan segir að þó hann hafi í 
fyrstu ekki farið af því að honum 
fannst hann skulda samfélaginu í 
kjölfar slyssins, sé það ekki þann-
ig lengur. „Ég er búinn að vera hér í 
nítján ár og hef í raun og veru unnið 
lengur hér á Íslandi en úti í Búlgaríu. 
Hann sé búinn að  borga það sem gert 
var fyrir hann en vilji gjarnan vera 
hér áfram. snaeros@frettabladid.is

Veður

Litlar breytingar verða á veðri. Þó 
fer heldur að draga úr vindi í kvöld. 
Úrkoman verður að sama skapi bundin 
við norður- og austurhluta landsins, en 
þokkalega sólríkt ætti að vera í öðrum 
landshlutum. Hiti að 15 stigum syðra 
að deginum, en annars mun svalara.  
Sjá Síðu 24

Haust í Hundasteinum

Fjórar sýningar að eigin vali  
á besta verðinu. 

Áskriftarkort  
Borgarleikhússins 

Vertu með  
í vetur! 

Miðasala 
borgarleikhus.is 

568 8000

Þakklátur Íslandi og 
gerðist slökkvistjóri
Yordan Yordanov hefur búið á Íslandi í nítján ár. Hann ætlaði aldrei að setjast 
hér að en fannst hann skuldbundinn samfélagi sem tók vel á móti honum.

Yordan Yordanov  sést hér halda á skiltinu sem hangir í Raggagarði, skemmtigarði í 
Súðavík. Hann er einn styrktaraðila garðsins. 

orkumál  Borútboð fyrir annan 
áfanga Þeistareykjavirkjunar verður 
auglýst á næstunni en um er að ræða 
borun á allt að átta vinnsluholum á 
núverandi vinnslusvæði.

Framkvæmdir við fyrsta áfanga 
Þeistareykjavirkjunar (45 MW) hóf-
ust á vormánuðum með uppbygg-
ingu stöðvarhúss fyrir tvær aflvélar 
og lagningu gufuveitu. Stefnt er að 
því að rekstur hefjist í fyrsta áfanga 
virkjunarinnar haustið 2017.

Unnið hefur verið að undirbúningi 
jarðvarmavirkjunar við Þeistareyki 
til fjölda ára. Öll leyfi fyrir allt að 100 
MW virkjun á Þeistareykjum eru til 
staðar og mat á umhverfisáhrifum 
fyrir 200 MW virkjun liggur fyrir með 
jákvæðu áliti Skipulagsstofnunar.

Samhliða útboði á borunum verð-
ur unnið að öðrum útboðum vegna 
kaupa á búnaði til virkjunarinnar 
sem og útvíkkun gildandi samninga 
um kaup á viðbótarbúnaði fyrir 
annan áfanga.  – shá

Undirbúa átta 
borholur

færeyjar Aksel V. Johannesen, for-
maður Jafnaðarflokksins í Færeyjum, 
kynnti í gær nýja landstjórn sína, sem 
er samsteypustjórn með Þjóðveldi og 
Framsókn.

Stjórnarflokkarnir  þrír hafa allir 
haft fullveldi Færeyja á stefnuskrá 
sinni og hyggjast nú gera breytingar 
á stjórnskipan Færeyja, sem eigi að 
tryggja Færeyjum fullveldi. Þetta á að 
bera undir atkvæði í Færeyjum ekki 
síðar en á árinu 2017.

Um fyrirhugaðar breytingar segir 
í stjórnarsáttmála nýju stjórnarinnar:

„Ný stjórnskipan á að staðfesta að 
Færeyingar fara með völdin í Fær-
eyjum. Lögin eiga að staðfesta og 
skilgreina sjálfsákvörðunarrétt Fær-
eyinga, þar með að allur réttur til þess 
að ákvarða þjóðréttarstöðu Færeyja 
til framtíðar liggur hjá Færeyingum.“ 
Jafnaðarflokkurinn sigraði í kosn-
ingum til færeyska lögþingsins, sem 
haldnar voru 1. september, og hlaut 
fjórðung atkvæða og átta þingmenn, 
en Þjóðveldi hlaut fimmtung atkvæða 
og sjö þingmenn. Þriðji stjórnarflokk-
urinn er svo Framsókn, sem hlaut tvo 
þingmenn í kosningunum.

Saman hafa stjórnarflokkarnir þrír 
því 17 af 33 þingmönnum á færeyska 
lögþinginu.

Aksel V. Johannesen tekur við af 
hægri manninum Kaj Leo Johanne-
sen, sem hefur verið lögmaður í tvö 
kjörtímabil samfleytt.

Varalögmaður nýju stjórnarinnar 
er Høgni Hoydal, sem er formaður 
Þjóðveldisflokksins. – gb

Nýja stjórnin 
stefnir á 
fullveldi

Aksel V. Johannesen er tekinn við af 
Kaj Leo Johannesen sem lögmaður 
Færeyja. NordicPhotos/AFP

Síðustu köstin  Laxveiðitímabilinu í Elliðaánum þetta árið lauk í gærkvöldi. Mikill viðsnúningur varð frá í fyrra þegar veiði var með allra daprasta móti 
og aðeins 457 laxar komu á land en 864 fiskar höfðu veiðst áður en þessir veiðimenn í Hundasteinum og aðrir í sömu erindagjörðum í ánum tóku til við 
fluguveiðiköst á lokavakt sumarsins. Fréttablaðið/Pjetur

Segjum bara hreint 
og beint að lífið var 

ekki eins og eðlilegri mann-
eskju finnst að það ætti að 
vera, á þeim slóðum sem ég 
kem frá.
Yordan Yordanov slökkviliðsstjóri
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Bakkmyndavél

Nýr 8" snertiskjárToyota Touch 2 kerfi

TFT-upplýsingaskjár

Nýr Avensis er hannaður af framsýni sem fléttar saman tækni og fágað útlit. Finndu hvað hann er rúmgóður, hljóðlátur og 
rennilegur á vegi. Stýrið er leðurklætt með innbyggðum stjórntækjum og Toyota Touch 2 kerfið lifnar við á 8" snertiskjá sem er 
aðeins hluti af ríkulegum staðalbúnaði ásamt 17" álfelgum og LED-dagljósum sem lýsa þér leiðina til framtíðar.*

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

Verð frá 3.970.000 kr.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

GJAFABRÉF FRÁ ICELANDAIR TIL EVRÓPU MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM**

      *Á ekki við um Avensis Live.
   **Gildir ekki með öðrum tilboðum.  
  ***Gildir ekki með öðrum tilboðum. Viðkomandi þarf að vera meðlimur í Icelandair Saga Club.
       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

NÝR 
AVENSIS

AKTU TIL FRAMTÍÐAR



Sa m f é l ag  S t a r f s fól k St r æt ó 
er  í  óvissu um framtíð sína á 
Hlemmi vegna skipulagsbreytinga 
sem eru í vændum. Eftir sex vikur 
stendur til að loka torginu.

Sonja Sigurjónsdóttir þjón-
ustufulltrúi og Árni Kjartansson, 
öryggis- og húsvörður á Hlemmi, 
segja starfsfólki haldið í óvissu. 
Þau vísa einnig á bug gagnrýni 
sem kom fram í Fréttablaðinu í 
gær um að ferðamönnum sé ekki 
veitt góð þjónusta á Hlemmi. En 
Gunnlaugur Jósefsson ljósmynd-
ari á Hlemmi segir að margt hafi 
breyst og úrbóta sé þörf.

Sonja hefur starfað við far-
miðasölu á Hlemmi í 15 ár. Hún 
er orðin sjötíu og tveggja ára 
og þekkir hvern krók og kima 
sem  strætisvagnar aka á land-

inu. Hún er snör í snúningum 
og hnyttin í tilsvörum. Banda-
rísk hjón vilja kaupa miða með 
strætó að Esjunni.  Fram og til 
baka? Þið viljið ekki vera þar að 
eilífu? spyr Sonja og býður þeim 
góða skemmtun.

„Þótt hlutverk mitt sé að selja 
farmiða þá get ég ekki annað en 
veitt þessa þjónustu líka. Það er 
rangt að fólk fái ekki góða þjón-
ustu hér, ég er stundum að aðstoða 
sama ferðalanginn í meira en tíu 
mínútur. Á meðan bíða ef til vill 
aðrir eftir því að kaupa farmiða.“

Árni segir blendnar tilf inn-
ingar fylgja því að Hlemmi verði 
lokað. „Það er illa staðið að þessu 
og mér finnst illa komið fram við 
það fólk sem hefur starfað hér í 
tugi ára.” – kbg

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
www.heimsferdir.is 
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Tenerife

Frá kr. 79.900
m/allt innifalið   

Netverð á mann frá kr. 79.900 m.v. 2-4 í íbúð/herbergi/stúdíó.

19. september í 7 nætur
Tenerife
Stökktu til

Skólamál Jóhannes Gunnar Bjarna-
son, íþróttakennari á Akureyri í 
næstum þrjátíu ár, hefur þurft að 
hætta störfum sökum álags á radd-
bönd. Ekki er langt síðan annar 
íþróttakennari á Akureyri, Jóhanna 
Einarsdóttir, þurfti að hætta kennslu 
sökum raddleysis. Orsakir raddleysis 
eru raktar beint til vinnuaðstæðna 
íþróttakennara og vinnuaðstæður 
þeirra ólíðandi að mati Valdísar 
Ingibjargar Jónsdóttur, doktors í 
talmeinafræðum. „Íþróttakennur-
um er gert að kenna undir óþolandi 
aðstæðum í allt of stórum rýmum 
með of mörg börn,“ segir Valdís.

„Fyrir mig er þetta eiginlega bara 
áfall,“ segir Jóhannes. „Ég hef minn 
metnað sem kennari og löngun til 
að standa mig í vinnu. Þegar mitt 
atvinnutæki bilar svona hressilega 
með því að vera settur í ótímabund-
ið leyfi þá er það skellur fyrir mig. 
Mér líður hreint út sagt illa yfir því 
að vera heima eða mæla göturnar.“ 
Hann bætir við að þær vinnuað-
stæður sem honum er boðið upp á 
séu óboðlegar. „Það er ekki hægt að 
vera lengi með um 50 nemendur í 
Íþróttahöllinni og á sama tíma með 
20 fullorðna einstaklinga úr Verk-
menntaskólanum. Ég hef nefnt þetta 
við bæjaryfirvöld en þar hafa menn 
lokað eyrunum fyrir þessu vanda-
máli.“

Meðalstarfsaldur íþróttakenn-
ara á Íslandi í dag er tæp fimm ár. 
Margir hverjir hrökklist úr starfi og 
finni sér aðra vinnu þar sem álag á 
heyrn og raddbönd eru eðlilegri. 
Jóhannes hefur kennt í Íþróttahöll-
inni á Akureyri þar sem mennta-
skólanemar stunda leikfimi sína á 
sama tíma og grunnskólabörnin. 
Akureyrarkaupstaður hefur þannig 
fengið leigutekjur frá ríkinu á sama 
tíma og grunnskólanemendum er 
kennt.

Soffía Vagnsdóttir, fræðslustjóri 

Akureyrarkaupstaðar, segir það 
áfall að kennarar séu að detta út 
vegna starfsskilyrða þeirra. „Þetta er 
engu lagi líkt og við þurfum að skoða 
það hvernig við dælum allt að sjötíu 
börnum inn í Íþróttahöllina á sama 
tíma. Þetta skapar mikil vandræði. 
Við verðum að taka höndum saman, 
öll sem eitt, og skoða hvernig við 
getum gert þetta með sem bestum 
hætti. Það verður verðugt verkefni á 
næstunni,“ segir Soffía.

„Vinnuaðstæður langflestra 
íþróttakennara eru ólíðandi og 

óþolandi. Við erum að sjá ár eftir ár 
stórslys hvað varðar rödd og heyrn 
kennara. Við Íslendingar fljótum 
sofandi að feigðarósi hvað varðar 
hljóðvist og mannsæmandi skilyrði 
við kennslu. Við erum illa að okkur 
þegar kemur að hávaða og hljóði og 
gerum okkur enga grein fyrir mikil-
vægi þess að hafa þessa hluti í lagi,“ 
segir dr. Valdís Ingibjörg Jónsdóttir. 
„Það sem skiptir meira máli er að það 
er samband á milli streitu og hávaða 
í vinnu sem veldur andlegri vanlíðan 
kennara.“ sveinn@frettabladid.is

Starfsskilyrði íþróttakennara óþolandi
Tveir íþróttakennarar á Akureyri hafa hætt störfum á síðustu árum vegna þess að röddin hefur gefið sig. Doktor í talmeinafræðum segir 
Íslendinga ekki vita nægilega mikið um hljóðvist og telur aðstæður íþróttakennara óþolandi. Fræðslustjórinn vill skoða málin vel.

Jóhannes hefur kennt íþróttir á Akureyri í næstum þrjá áratugi við góðan orðstír. Vinnuskilyrði hafa nú tekið sinn toll. Fréttablaðið/Auðunn

Íþróttakennurum er 
gert að kenna undir 

óþolandi aðstæðum í allt of 
stórum rýmum með of mörg 
börn.
Dr. Valdís Ingibjörg  
Jónsdóttir  
talmeinafræðingur

Við verðum að taka 
höndum saman, öll 

sem eitt, og skoða hvernig 
við getum gert þetta með 
sem bestum hætti. Það 
verður verðugt 
verkefni.
Soffía Vagnsdóttir, 
fræðslustjóri Akur
eyrarkaupstaðar  

Starfsfólk Strætó bíður ósátt og í óvissu

Árni Kjartansson, öryggisvörður á 
Hlemmi, harmar framkomu við starfs-
fólk á torginu. Fréttablaðið/Stefán

Það er illa staðið að þessu og mér finnst illa komið 
fram við það fólk sem hefur starfað hér í tugi ára.

Árni Kjartansson 
öryggisvörður

Reykjavíkurborg mun sniðganga varning frá Ísrael
Sve itar Stj ó rnarm ál  Eitt aðal-
mál borgarstjórnarfundar Reykja-
víkur í gær var síðasta tillaga Bjarkar 
Vilhelmsdóttur í borgarstjórn um 
að Reykjavík sniðgangi vörur frá 
Ísrael á meðan hernám Ísraela á 
landi Palestínumanna varir.

„Ég tel að borgin geti verið með 
skýr skilaboð um það að borgin 
muni ekki kaupa vörur af Ísrael á 
meðan  Ísraelar kúga aðra þjóð á 
grundvelli kynþáttar og uppruna 
og múra Palestínumenn inni,“ sagði 
Björk fyrir afgreiðslu tillögunnar 

sem var samþykkt á borgarstjórnar-
fundi í gær.

Halldór Halldórsson, oddviti 
Sjálfstæðisflokksins í borgar-
stjórn, var efins um tilskilin áhrif 
tillögunnar en Sjálfstæðisflokkur-
inn kaus ekki með henni.

Halldór sagði að hann væri þeirr-
ar skoðunar að frjáls viðskipti væru 
besta leiðin til að tryggja friðinn. 
„Það þarf að byggja brýr og við-
skipti eru eitt besta brúarkerfi sem 
til er,“ sagði hann.

Gréta Björg Egilsdóttir, borgar-

fulltrúi Framsóknar og flugvallar-
vina, sagði að flokkurinn gæti ekki 
greitt atkvæði með tillögunni þar 
sem ekki væri búið að mynda heild-
ræna stefnu í málaflokknum.

Halldór Auðar Svansson, oddviti 
Pírata, sagði að tillaga Bjarkar gæfi 
hugsanlega fordæmi fyrir því að 
innkaupastefna Reykjavíkur taki 
tillit til mannréttindabrota úti í 
heimi.

„Þessi gjörningur er fyrst og 
fremst táknrænn,“ sagði S. Björn 
Blöndal, formaður borgarráðs og 

oddviti Bjartrar framtíðar. „[Til-
lagan] þykir mér friðsæl leið til að 

mótmæla óréttlæti.“
Í lok fundar var 
l a u s n a r b e i ð n i 

B j a r k a r  t e k i n 
fyrir. Athygli vakti 
að Áslaug Frið-
riksdóttir borgar-
f u l l t r ú i  k a u s 
gegn lausnar -

beiðni Bjarkar þar 
sem mikil eftirsjá 

væri að henni. – srs

Ég tel að borgin 
geti verið með skýr 

skilaboð um það að borgin 
muni ekki kaupa vörur 
af Ísrael á meðan Ísra-
elar kúga aðra þjóð á 
grundvelli kynþáttar 
og uppruna og múra 
Palestínumenn inni.
Björk Vilhelmsdóttir,  
borgarfulltrúi Samfylkingar
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Búum okkur undir 
spennandi framtíð

Arion banki og Klak Innovit þakka 
þátttakendum í Startup Reykjavík 2015 
fyrir frábært samstarf.

Teymin tíu sem valin voru til að vera með í Startup 
Reykjavík í ár halda nú áfram vinnu sinni með það 
veganesti þekkingar og hlutafjár sem þátttakan skilar 
þeim. Með svona kraftmikið, duglegt og hugmyndaríkt 
fólk í fararbroddi er framtíðin björt og spennandi.

Gangi ykkur öllum allt í haginn!



LögregLumáL Karlmaður braust inn 
í hjólhýsi í Fossvoginum og talið er 
að hann hafi búið þar um nokkurt 
skeið. Hjólhýsið er fyrir utan heimili 
eigandans, Margrétar Auðunsdóttur, 
og er lagt tæpum hálfum metra frá 
bílskúrnum. Margrét gengur því fram 
hjá hjólhýsinu á hverjum degi. Hún 
segir að orðið sem lýsi þessum manni 
best sé bíræfni.

„Hann hefur hugsanlega verið í 
hjólhýsinu um nokkurt skeið. En 
honum tókst að leynast alveg ótrú-
lega. Ég uppgötvaði þetta þegar 
ég opnaði hjólhýsið fyrir tæpum 
tveimur vikum og sá ummerkin eftir 
hann. Þá hringdi ég á lögregluna,“ 
segir Margrét.

Margrét er mjög fegin að maðurinn 
hafi ekki verið í hjólhýsinu þegar hún 
opnaði dyrnar. „Sem betur fer. Því ef 
fólk er króað af veit maður ekki hvað 
það getur tekið til bragðs. Hann 
reiknaði þetta vel út. Það var dregið 
frá stórum hluta hjólhýsisins allan 
tímann og ég horfði inn í það reglu-
lega. Hann passaði að það sæjust 
engin ummerki og dvaldi í litlu horni 
inni í hýsinu. Þetta vekur óneitanlega 
óhug og öryggisleysi.“

Hjólhýsið er afar skítugt og illa 
farið eftir veru mannsins. „Ég þarf að 
senda hjólhýsið í þrif og býst við að 
standa straum sjálf af þeim kostnaði. 
Hjólhýsið er tryggt en það er sjálfs-
ábyrgð,“ segir Margrét og tekur fram 
að hjólhýsið hafi verið læst og vel 
vaktað af heimilismönnum. Hún 
hvetur því fólk til að líta vel eftir hjól-
hýsum sínum.

Benedikt Lund lögreglufulltrúi 
segir manninn vera þekktan í hverf-
inu. „Þetta er vesalings maður sem 
ráfar um og fer í öll þau skýli sem 
hann finnur. Hann fór til dæmis í 
kofa sem börn byggðu sér og hafði 
aðsetur þar í smá tíma.“

Benedikt segir manninn ekki vilja 
þiggja aðstoð borgarinnar eða dvelja í 
gistiskýlum. „Það er lítið sem lögregl-
an getur gert, nema hann sé ákærður 
fyrir húsbrot. En lögreglan er ekki 
með nein félagsleg úrræði. Það er 
ekki gott að eiga við svona mál.“   
erlabjorg@frettabladid.is 

Braust inn  
í hjólhýsi og 
dvaldi þar
Karlmaður tók sér bólstað hjólhýsi í Fossvoginum 
og dvaldi þar í leyfisleysi. Hann er þekktur í hverfinu 
fyrir að fara í hvert það skjól sem hann kemst í. 

Margrét á hjólhýsi af 
sambærilegri gerð 
og það sem sést á 
þessari mynd.

Ég uppgötvaði þetta 
þegar ég opnaði 

hjólhýsið fyrir tæpum tveim-
ur vikum og sá ummerkin 
eftir hann. Þá hringdi ég á 
lögregluna.
Margrét Auðunsdóttir,  
íbúi í Fossvoginum

Þetta er vesalings 
maður sem ráfar 

um og fer í öll þau skýli sem 
hann finnur. Hann fór til 
dæmis í kofa sem börn 
byggðu sér og hafði aðsetur 
þar í smá tíma.
Benedikt Lund lögreglufulltrúi

Brugðið á leik

NICOTINELL FRUIT
Ódýrasta Nicotinell 
lyfjatyggigúmmíið!

Lyfjaauglýsing

Nicotinell Fruit lyfjatyggigúmmí, inniheldur 2 eða 4 mg nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, 
að hætta og auðveldar þeim sem ekki geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Ekki má nota Nicotinell Fruit ef þú reykir ekki eða ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefna lyfsins. Ráðlagður 
skammtur fer eftir því hversu háð/-ur þú ert reykingum. Þú skalt nota Nicotinell Fruit 4 mg ef þú ert með mikla nikótínþörf, reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring eða ef þér hefur ekki tekist að hætta að reykja með 
notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Annars skaltu nota Nicotinell Fruit 2 mg ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring. Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins skaltu íhuga minni skammt í staðinn. 
Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð, látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds, tyggið aftur þegar bragðið dofnar, endurtakið í um 30 mínútur. Ekki má kyngja lyfjatyggigúmmíinu. Í upphafi meðferðar skaltu 
venjulega nota eitt stk á 1-2 klst. fresti þegar þú finnur fyrir reykingaþörf. Venjuleg notkun er 8-12 stk í á sólarhring. Þú mátt ekki nota fleiri en 25 af 2 mg eða meira en 15 af 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Lengd 
meðferðar er einstaklingsbundin en varir yfirleitt í a.m.k. 3 mánuði, þá skal draga úr fjölda stk. smám saman. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 stk á sólarhring og er ekki mælt með notkun lengur 
en í 1 ár. Sumt reykingafólk gæti þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að reykja. Leitaðu faglegrar ráðgjafar hjá lækni eða lyfjafræðingi ef þú getur ekki hætt að nota lyfið eftir eitt ár eða ef þér tekst 
ekki að fækka fjölda reyktra sígaretta eftir 6 vikur. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er tilbúinn til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta 
reykingum eftir 9 mánaða meðferð. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing áður en þú notar Nicotinell því ekki er víst þú megir nota lyfið ef þú: hefur fengið einhverja hjarta eða æðasjúkdóma, sykursýki, ofvirkan 
skjaldkirtil/nýrnahettur, ert með alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi, með magasár, gervitennur, barn á brjósti eða ert á meðgöngu. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá 
notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfis hafi: Novartis Consumer Health S.A. 
Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ

Nicotinell-Fruit-NEW-5x10 copy.pdf   1   12/08/15   13:18

Varið skot Enginn deilir um það að vandi flóttamanna er mikill. Það kemur þó ekki í veg fyrir að þeir geri sér 
glaðan dag þegar tími gefst til. Þessi flóttamaður á meðfylgjandi mynd var staddur Serbíumegin á landamærum 
Serbíu og Ungverjalands. Fréttablaðið/EPA
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BÓKHALDSNÁM
Fjöldi öflugra og hagnýtra námskeiða í boði, 
jafnt fyrir þá sem þurfa að fá haldgóðan grunn 
í bókhaldi eða lengra komna sem vilja öðlast 
dýpri þekkingu og færni.

BÓKHALD – GRUNNUR 

Hnitmiðað nám fyrir starfandi skrifstofu- og verslunarfólk eða þá 
sem hafa hug á að starfa á þeim vettvangi. Hentar einnig 

einstaklingum með sjálfstæðan atvinnurekstur sem vilja vera sem mest 
sjálfstæðir við bókhaldið.

Hefst: 12. okt. • Morgun- og kvöldhópur • Lengd: 105 std. • 
Verð: 142.000 kr. • Verð á mánuði með vaxtalausum léttgreiðslum í 6 
mánuði: 23.667 kr.
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BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA

Sérlega hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi sem hentar þeim sem 
hafa einhverja bókhaldsreynslu eða hafa lokið tölvu-, skrifstofu- og

bókhaldsnámi en vilja ná dýpri þekkingu og færni í bókhaldi. Einnig 
kjörinn undirbúningur fyrir námið Viðurkenndur bókari. Kennsla fer að 
mestu leyti fram í formi verklegra æfinga með raunhæfum verkefnum.

Hefst: 29. sept. • Morgun- og kvöldhópur • Lengd: 105 std.  
Verð: 142.000 kr. • Verð á mánuði með vaxtalausum léttgreiðslum 
í 6 mánuði: 23.667 kr.

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Nám fyrir þá sem stefna á próf til viðurkenningar bókara en vilja 
bæta við sig verðmætum einingum fyrir bókhaldsstörf.  
Námsbrautin er lánshæf til skólagjalda- og framfærslulána hjá 
námslánasjóðnum Framtíðinni.

VIÐFANGSEFNI
Námsbrautin er í fimm hlutum auk undirbúnings með kynningu og kennslu í 
námstækni með MindManager hugarkortshugbúnaðinum (MindManager leyfi 
að verðmæti 35.000 kr. fylgir með).

1. BÓKHALD – GRUNNUR
2. TOLLSKÝRSLUR – LÖG OG REGLUR UM INNFLUTNING
3. SKATTSKIL EINSTAKLINGA MEÐ REKSTUR
4. BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA
5. VIÐURKENNDUR BÓKARI*

Morgun- og kvöldhópar í boði • Hefst: 7. okt. • Verð: 529.000 kr. 
(Með fyrirvara um verðbreytingar hjá EHÍ. Möguleiki á að greiða fyrir einn hluta í einu). 
Mætingarskylda: 80% af heildarfjölda kennslustunda. *Með fyrirvara um breytingu á 
reglum EHÍ og ráðuneytisins.

VIÐURKENNDUR BÓKARI

Góð leið fyrir þá sem vilja undirbúa sig fyrir próf til viðurkenningar 
bókara og styrkja þannig stöðu sína á vinnumarkaðnum.

VIÐFANGSEFNI
Námsbrautin er þrískipt auk undirbúnings sem felst í að nemendur læra 
námstækni í MindManager hugarkortshugbúnaðinum (MindManager leyfi 
að verðmæti 35.000 kr.

1. BÓKHALD – GRUNNUR
2. BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA
3. VIÐURKENNDUR BÓKARI**

Morgun- og kvöldhópar í boði • Hefst: 7. október • Verð: 449.000 kr.  
(Með fyrirvara um verðbreytingar hjá EHÍ. Möguleiki á að greiða fyrir einn hluta í einu). 
Mætingarskylda: 80% af heildarfjölda kennslustunda. *Með fyrirvara um breytingu á 
reglum EHÍ og ráðuneytisins.

STÖK NÁMSKEIÐ LENGD VERÐ

Navision fjárhagsbókhald 47 std. 74.000 kr.

Skattskil einstaklinga með rekstur 32 std. 59.000 kr.

Tollskýrslugerð 21 std. 39.000 kr.

Excel grunnur 21 std. 39.000 kr.

Excel framhald 15 std. 39.000 kr.

Excel fyrir bókara 15 std. 39.000 kr.



samkeppnismál Samkvæmt nýju 
fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir 
hækkun vörugjalda á tvo flokka 
atvinnubifreiða, bílaleigubíla og 
sérútbúinna bifreiða. Þetta skekkir 
samkeppnisstöðu við aðra sem nýta 
atvinnubifreiðar í ferðaþjónustu, til 
dæmis leigubíla, sem áfram njóta 
þess að greiða lægri vörugjöld.

Fólksbílar í flokki leigubifreiða, 
kennslubifreiða og sérútbúinna bif-
reiða greiða vörugjöld samkvæmt 
undanþáguflokki. Í nýju fjárlaga-
frumvarpi er gert ráð fyrir að sú íviln-
un sem bílaleigur njóta í vörugjaldi 
af ökutækjum við innflutning verði 
afnumin í tveimur skrefum. Í þing-
skjali um ýmsar forsendur frumvarps 
til fjárlaga fyrir árið 2016 kemur fram 
að ein af ástæðum þess að afnema 
ívilnunina er að Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn hefur gagnrýnt lækkunina 
á vörugjaldi vegna bílaleigubíla þar 
sem hún sé ónauðsynleg og brjóti 
gegn þeirri meginreglu að álagningar-
hlutfall vörugjalda af bifreiðum hald-
ist í hendur við magn koltvísýrings í 
útblæstri þeirra. Einnig að bílaleigum 
og bílaleigubílum í umferð hafi 
fjölgað umtalsvert undanfarin árin. 
Sú ívilnun sem bílaleigur hafa notið 
vegna lækkunar vörugjalda sam-
kvæmt undanþáguflokki nemur nú 
um 327% hærri fjárhæð í ágúst 2015 
en árið 2010.

„Leigubílar rétt eins og bílaleigu-
bílar eru atvinnutæki,“ segir Skapti 
Örn Ólafsson, upplýsingafulltrúi 
Samtaka ferðaþjónustunnar. „Segja 

má að leigubílar séu þannig í ákveð-
inni samkeppni við bílaleigufyrir-
tæki um ferðamenn og því skýtur 
það skökku við að þeir njóti þess 
að greiða lægri vörugjöld atvinnu-
bifreiða á meðan vörugjöld á bíla-
leigubíla eru hækkuð. Við viljum að 
sanngirni sé gætt hvað það varðar. Ef 
það á að endurskoða vörugjöld bif-
reiða í heild sinni er skynsamlegt að 
bíða með allar aðgerðir þar til línur 
skýrast af slíkri endurskoðun,“ segir 
Skapti Örn.

Egill Jóhannsson, forstjóri Brim-
borgar og framkvæmdastjóri Bíla-
leigu Reykjavíkur, segir þessa 
ákvörðun vera skrítna. Hann telur að 
þetta muni hafa einhverja skekkju í 
för með sér, þó að skekkjan verði 
sennilega ekki mjög mikil vegna 
þess að leigubílar eru mun færri en 
bílaleigubílar. Hann telur undan-
þágur almennt dálítið vafasamar, en 

telur þá að ef ívilnanir eru afnumdar 
ættu þær ekki að vera til staðar hjá 
neinum.

„Það er hugsanlega hægt að færa 
einhver rök fyrir tímabundnum 
undanþágum, en þegar þær eru árum 
og áratugum saman þá er það frekar 
skrítið. Maður tekur sem dæmi að 
það er enn þá fullt af greinum í ferða-

þjónustunni sem eru enn með engan 
virðisaukaskatt eða í lægra þrepinu. 
Bílaleigur eru í efra þrepi og hafa allt-
af verið, af hverju er þetta ekki lagað 
og til dæmis öll þjónustan sett í efra 
þrepið og það kannski lækkað?“ segir 
Egill. Hann bendir jafnframt á að á 
sínum tíma var ívilnun sett inn vegna 
þess að gjöld á bíla á Íslandi eru miklu 

hærri en í Evrópu og Bandaríkjunum. 
„Þannig að ef við ætlum að keppa um 
ferðamenn sem þurfa bílaleigubíla 
eða hótel eða þess háttar, þá er æski-
legt að það sé eitthvert jafnvægi milli 
gjalda á bílaleigubílum á Íslandi og í 
Evrópu eða Bandaríkjunum. Það eru 
áfram sterkustu rökin,“ segir Egill.
 saeunn@frettabladid.is

Skekkir samkeppnisstöðu bílaleiga
Hækkun vörugjalda á bílaleigubíla skekkir samkeppnisstöðu bílaleiga gagnvart leigubílum sem njóta áfram ívilnunar. Framkvæmda-
stjóri Bílaleigu Reykjavíkur telur þessa ákvörðun skrítna. Upplýsingafulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar vill að jafnræðis sé gætt.

Það er hugsanlega 
hægt að færa ein-

hver rök fyrir tímabundnum 
undanþágum, en þegar þær 
eru árum og ára-
tugum saman 
þá er það frekar 
skrítið.
Egill Jóhannsson, 
framkvæmdarstjóri 
Bílaleigu Reykjavíkur

Upplýsingafulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar mótmælir breytingunum og segir að betra hefði verið að bíða og skoða vöru-
gjöld á bíla í heild sinni. Fréttablaðið/Daníel

Íslendingar elska Skoda enda eru vandfundnari bílar sem henta íslenskum fjölskyldum betur. Þeir eru einstaklega rúmgóðir, 

sparneytnir, endingargóðir og frábærir í endursölu. Komdu við hjá okkur í Heklu og prófaðu skemmtilega Skoda.

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

Eyðsla frá
3,8 l/100 km

2CO  frá 2CO  frá 2

99g/km 5 stjörnur í árekstrarprófi EuroNcap

SKEMMTILEGUR
Á ALLA VEGU

SKEMMTILEGUR
Á ALLA VEGU

Nýr SKODA Octavia frá 3.420.000 kr.
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www.peugeot.is

Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535

Þú finnur okkur á

facebook.com/PeugeotIceland

PEUGEOT 308SW 

SPARNEYTIÐ 
LJÓN Á VEGINUM
CO2 85g - ELDSNEYTISEYÐSLA 3,2L/100km*

Þó Peugeot 308SW hafi hlotið fjölda verðlauna eins Bíll ársins á Íslandi 2015 og Car of the Year 2014, þá er meira sem  
telur og sker Peugeot 308SW frá samkeppninni. Ómótstæðilegir aksturseiginleikar, vélar sem valdar hafa verið Vélar ársins** 
9 ár í röð, eldsneytiseyðsla frá 3,2L/100km og CO2 útblástur frá 85g/km eru eiginleikar sem einfaldlega erfitt er að keppa við. 
Svo er hann fáanlegur með 5 ára ábyrgð. Komdu og prófaðu Peugeot 308SW, bíl sem á sér ekki jafningja.

                       Prófaðu nýja  
PureTech bensín túrbó vél 
og upplifðu gjörbreytta 
akstureiginleika. 1.2l Turbo, 
130 hestafla vélin var  
nýverið valin Engine of the 
Year 2015**. Fáanleg bæði 
með beinskiptingu og  
sjálfskiptingu.

                         Nýju BlueHDi 
dísilvélar Peugeot bjóða 
upp á allt það besta sem 
er í boði í hágæða, eyðslu-
grönnum dísilvélum.  
Með CO2 útblástur frá 85g, 
120 hestöfl og 3,2L/100km 
meðaleyðslu.  
Fáanleg bæði með bein-
skiptingu og sjálfskiptingu.

                         Nýju BlueHDi 
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PEUGEOT 308SW 

SPARNEYTIÐ 
LJÓN Á VEGINUM
CO2 85g - ELDSNEYTISEYÐSLA 3,2L/100km*

PEUGEOT 308SW 

SPARNEYTIÐ 
LJÓN Á VEGINUM
CO2 85g - ELDSNEYTISEYÐSLA 3,2L/100km*

NÚ FÁANLEGUR MEÐ 

 

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

*

Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00

                       Prófaðu nýja 

Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00

akstureiginleika. 1.2l Turbo, 

nýverið valin Engine of the 

PEUGEOT 308SW 

kostar frá kr. 3.595.000
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Kæru landsmenn,
til hamingju með 
Dag íslenskrar náttúru!

Megi dagurinn verða okkur öllum 

ánægjulegur og góður til að fagna og 

njóta fegurðar og gjafa íslenskrar náttúru. 

Upplýsingar um dagskrá er að finna á 

www.umhverfisraduneyti.is

DAGUR 
ÍSLENSKRAR 
NÁTTÚRU

Viltu læra bridge? 
Bridgesambandið getur útvegað leiðbeinendur fyrir hópa, fyrirtæki 
og skóla. Guðmundur Páll starfrækir Bridgeskólann, þar geta þeir lært 
bridge sem eru að stíga sín fyrstu skref í bridge og einnig þeir sem 
vilja bæta við kunnáttu sína. 

Námskeið í Bridgeskólanum hejast 21. september n.k. 
Upplýsingar hjá Guðmundi Páli í síma 898 5427   

eða á gparnarson@internet.is.

Eldri borgarar spila alla mánudaga
 og fimmtudaga kl. 13.00-17.00 
í Síðumúla 37.

Bridgefélög og klúbbar eru starfræktir um allt land – upplýsingar á bridge.is

Bridgesamband Íslands – Síðumúla 37 – 108 Reykjavík –  sími  587 9360 – www.bridge.is

Bridge gerir lífið skemmtilegra

 Árlegt alþjóðlegt stórmót 
Icelandair Reykjavík 
Bridgefestival fer fram

28.-31. janúar 2016, 
skráning á bridge@bridge.is

Lanslið Íslands hefur náð langt á alþjóðlegum 
mótum, Norðurlandameistarar 2013 og aftur 2015

Ungir sem aldnir 
spila bridge

Árlegt alþjóðlegt stórmót Árlegt alþjóðlegt stórmót Árlegt alþjóðlegt stórmót 

Þýskaland Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, segir ekkert hæft í því að 
Þjóðverjar séu að draga úr hjálpfýsi 
sinni gagnvart flóttafólki.

„Ef við ætlum nú að fara að þurfa 
að biðjast afsökunar á því að koma 
vingjarnlega fram við fólk, sem er í 
nauðum statt, þá er það ekki mitt 
land,“ sagði hún í gær, þegar hún 
tók á móti Werner Fayman, kanslara 
Austurríkis, sem kom í heimsókn til 
hennar í Berlín.

Engu að síður hafa þýsk stjórn-
völd gripið til þess ráðs að hefja 
landamæraeftirlit við landamæri 
Austurríkis vegna þess hve margir 
flóttamenn hafa komið þá leiðina til 
Þýskalands undanfarið.

Þjóðverjar segjast nú búast við því 
að allt að milljón flóttamanna komi 
til landsins á þessu ári.

Ungverjar hafa sett ströng lög, sem 
tóku gildi í fyrrinótt og heimila lög-
reglunni að handtaka hvern þann 
sem kemur yfir landamærin án þess 
að hafa til þess leyfi.

Þá hafa Ungverjar í hyggju að 
reisa rammgerða girðingu meðfram 
landamærum Austurríkis, sambæri-
lega girðingunni sem þeir eru komnir 
langt með að reisa við landamæri 
Serbíu.

Flóttafólk frá átakasvæðum í 
Mið-Austurlöndum og Afríku hefur 
streymt inn í Ungverjaland frá Serbíu 
og reynt að komast áfram til Austur-
ríkis og þaðan til Þýskalands eða 
lengra norður á bóginn.

Engin afgerandi niðurstaða fékkst 

á neyðarfundi innanríkisráðherra 
ESB-ríkjanna í Brussel á mánudag-
inn, þar sem taka átti ákvörðun um 
að skylda aðildarríkin til að taka á 
móti ákveðnum fjölda flóttafólks, en 
stefnt á það að ræða málin aftur á 
næsta fundi, sem verður haldinn 8. 
október.

Þó komu þeir sér saman um að 
Evrópusambandið muni hjálpa til 
við að reisa og reka flóttamanna-
búðir utan Evrópu, í Afríku og víðar. 
Þangað yrði beint þeim flóttamönn-

um, sem ekki fá heimild til að setjast 
að í aðildarríkjum Evrópusambands-
ins. gudsteinn@frettabladid.is

Merkel ver stefnu sína
Þjóðverjar búast við komu milljón flóttamanna á þessu ári. Ungverjar herða 
tökin á flóttafólki og ætla hvorki að hleypa þeim inn í landið né út úr því.

Flóttafólk á vappi Serbíumegin landamæranna, en ungverska lögreglan bíður 
hinum megin albúin þess að handtaka hvern þann sem reynir að komast yfir eða 
undir girðinguna miklu. NordicPhotos/AFP

Ef við ætlum nú 
að fara að þurfa að 

biðjast afsökunar á því að 
koma vingjarnlega fram við 
fólk, sem er í nauðum statt, 
þá er það ekki mitt land.
Angela Merkel, Þýskalandskanslari
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Fátæktarmörk ekki 
lengur viðmið

1dAnMörK Félagsmála- og 
innan ríkisráðherra Danmerkur, 

Karen Ellemenn, hefur ákveðið 
að hætt verði við að nota opinber 
fátæktarmörk. Ráðherrann segir 
of einhæft að miða við krónur og 
aura þegar fátækt er mæld. Árið 
2013 var ákveðið að fátæktarmörk 
í Danmörku skyldu miðuð við 
103.500 króna árstekjur eða rétt 
rúmar tvær milljónir íslenskra króna. 
Ellemann kveðst ekki geta komið í 
veg fyrir að aðrir stjórnmálamenn og 
samtök noti skilgreininguna.

Fíkniefnabarón neitar 
að hafa þvættað peninga

2norEGur Gjermund Cappelen, 
sem hefur viðurkennt  að hafa 

flutt inn 25 til 30 tonn af hassi til 
Noregs og þénað 125 milljónir 
norskra króna, neitaði fyrir rétti í 
gær að hafa þvættað peninga í Sviss 
þótt hann ætti eignir þar. Cappelen 
sagði við yfirheyrslu að smyglið á 
hassinu hefði eingöngu verið mögu-
legt vegna samvinnu við yfirmann 
hjá þeirri deild lögreglunnar sem 
rannsakar skipulagða glæpastarf-
semi. Cappelen hefur ekki nafn-
greint neina aðra.

Hvarf flóttabarna  
veldur áhyggjum

3SVÍÞJÓð Hvarf flóttabarna frá 
járnbrautarstöðinni í Malmö  

í Svíþjóð veldur yfirvöldum 
áhyggjum. Útlendingastofnun og 
félagsmálayfirvöldum í Malmö 
bárust um helgina fregnir af því að 
tíu börn sem voru ein á ferð og von 
var á til flóttamannabúða í Jägersro 
hefðu aldrei komið þangað. Tals-
maður sænsku lögreglunnar sagði 
að í besta falli hefðu ættingjar náð í 
börnin. Í versta falli gætu þau hafa 
lent hjá einhverjum sem ekki væri 
hægt að treysta.

Tækifæri í september

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

SIEMENS - Þvottavél
WM 14E477DN

Vindur upp í 1400 sn./mín.  

Tækifærisverð: 
86.900 kr.
(Fullt verð: 108.500 kr.)

Orkuflokkur Tekur mest

SIEMENS - 
Kæli- og frystiskápur
KG 36VUW20 (hvítur)

Útdraganleg „crisperBox“-skúffa. 
„lowFrost“-tækni. 
Stór „bigBox“-frystiskúffa. Hraðfrysting.
H x b x d: 186 x 60 x 65 sm.

Tækifærisverð: 
74.900 kr. 
(Fullt verð: 94.700 kr.)

Orkuflokkur Öryggisgler

SIEMENS - Bakstursofn 
HB 634GCS1S (stál)

Stórt 71 lítra ofnrými. Innbyggður kjöt-
hitamælir. 13 hitunaraðgerðir, þar á 
meðal 4D heitur blástur. 

Tækifærisverð: 
139.900 kr.
(Fullt verð: 179.900 kr.)

KjöthitamælirOrkuflokkur

SIEMENS - 
Keramíkhelluborð
ET 645NE17

Með fallegum stálramma. Fjórar 
hraðsuðuhellur. Snertisleði.

Tækifærisverð:
49.900 kr.
(Fullt verð: 64.900 kr.)

Barnaöryggi Breidd

s

SIEMENS - Ryksuga
VS 06B120

Orkuflokkur B. Parkett og flísar, 
flokkur D. Teppi, flokkur E. 
Útblástur A. Hljóð: 81 dB. 
Fjögurra lítra poki. 

Tækifærisverð: 
19.600 kr. 
(Fullt verð: 24.600 kr.)

Lamina - Hangandi ljós
H x b x d: 51 x 38 x 38 sm.

Tækifærisverð: 
12.900 kr. 
(Fullt verð: 16.900 kr.)

Beppe Grillo er í vondum málum vegna 
ummæla sinna. NordicPhotos/afP

ÍtAlÍA Beppe Grillo, leiðtogi stjórn
málaflokksins Fimm stjörnu hreyf
ingin, þarf að greiða rúmar sjö millj
ónir króna í skaðabætur og gæti átt 
yfir sér fangelsisvist fyrir meiðyrði.

Grillo gagnrýndi prófessor Franc
esco Battaglia fyrir stuðning hans við 
kjarnorku. Á stjórnmálasamkomu 
árið 2011 sagði hann að hann ætlaði 
að sparka í afturendann á prófessor 
Battaglia og hrekja hann úr sjónvarpi.

Battaglia segir að eftir ummæli 
Grillo hafi honum borist ótal hótanir 
og að bíll hans hafi verið eyðilagður.

Grillo óttast þó ekki hugsanlega 
fangavist. „Ef [Sandro] Pertini og 
[Nelson] Mandela fóru í fangelsi get 
ég gert það fyrir réttlátan málstað 
sem ég trúi á,“ sagði Grillo.

Fimm stjörnu hreyfingin mælist 
næststærsti flokkur Ítalíu á eftir Lýð
ræðishreyfingu Matteo Renzi for
sætisráðherra en flokk Grillo hefur 
gjarnan verið líkt við Besta flokkinn 
í Reykjavík. – srs

Grillo gæti farið 
í fangelsi

SVEitArStJÓrnir  Íbúafundur sem 
haldinn var í Landbúnaðarháskól
anum á Hvanneyri segir ákvörðun 
sveitarstjórnar Borgarbyggðar um 
að loka grunnskóladeild á staðnum 
byggjast á röngum gögnum.

„Að auki er ákvörðunin tekin án 
samráðs og í andstöðu við íbúa,“ segir 
í ályktun íbúafundarins sem einnig 
lýsti yfir „algjöru vantrausti“ á meiri
hluta sveitarstjórnarinnar.

„Það hefur sýnt sig það sem af er 
kjörtímabili að meirihlutinn ber 
ekki hag heildarinnar fyrir brjósti 
og er ekki starfi sínu vaxinn. Röð illa 
ígrundaðra ákvarðana af hans hálfu 
hafa kostað sveitarfélagið mikla fjár
muni og mannauð, skapað úlfúð 
og alvarlegan trúnaðarbrest,“ segir 
í ályktunni þar sem farið er „fram á 
að meirihluti víki úr sveitarstjórn og 
hleypi fólki að sem er tilbúið til að 
vinna af heilindum fyrir íbúa Borgar
byggðar“. – gar

Lýsa vantrausti á 
sveitarstjórnina

Brotthvarfi grunnskóla á Hvanneyri er 
harðlega mótmælt. fréttablaðið/Pjetur

Ef Pertini og Mand
ela fóru í fangelsi 

get ég gert það fyrir réttlátan 
málstað sem ég trúi á.
Beppe Grillo
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ÞAÐ ER ALVEG MAGNAÐ
HVAÐ ÞÚ FÆRÐ FYRIR 
12.000 kr. á mánuði

Það borgar sig að fá þetta allt saman í einum pakka
Nú færðu SkjáEinn hjá Símanum, Sjónvarp Símans, Netið og Endalausan heimasíma í einum pakka fyrir aðeins 12.000 kr. á mánuði. Þú 
færð líka Sjónvarp Símans appið, 9 erlendar stöðvar, val um SkjáKrakka eða SkjáÞætti og Spotify Premium í 6 mánuði. Hafðu samband 
og njóttu þess að stjórna dagskránni á SkjáEinum heima í stofu.. 

Þú getur meira með Símanum Hringdu núna í 800 7000 eða opnaðu Netspjall á siminn.is til að klára málið! Nánar á siminn.is*L
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SKOÐUN

F lest eigum við uppáhaldsstaði í íslenskri nátt-
úru. Fjölbreytileiki náttúrunnar er margslung-
inn og landslagið síbreytilegt hvort sem er uppi 

til fjalla, niður til sjávar eða í fallegum dal.
Undirstaða alls gróðurs og lífs er að finna í því sem 

í daglegu tali nefnist mold og Steinn Steinarr nefndi, 
„Drottningu lífsins, móður og lífgjafa allra lifandi“. 
Jarðvegur á Íslandi er um margt einstakur og breyti-
legur. Það má til sanns vegar færa að moldin líkt og 
maðurinn mótast af umhverfi og atlæti.

Uppgræðsla hér á landi er saga um ótrúlega elju 
og eldmóð þeirra sem hafa starfað að vernd jarð-
vegs og gróðurs í meira en heila öld. Að þessu hafa 
vísindamenn og bændur unnið af mikilli natni og 
nákvæmni, leitað leiða til að hefta sandfok, lagað og 
grætt til að nýta landið á sjálfbæran og vistvænan 
hátt og skapað verðmæti í þágu samfélagsins alls. 
Það þekkir enginn landið betur en sá sem yrkir 
jörðina samkvæmt bestu mögulegu þekkingu og 
varðveitir auðlindina fyrir komandi kynslóðir. 
Sá sem hlustar á hjartslátt jarðarinnar, þekkir sitt 
nánasta umhverfi og vill virkja þann kraft sem býr í 
náttúrunni, er hinn sanni náttúruverndarsinni.

Sjálfbær nýting lands felur í sér að ekki sé gengið 
á auðlind heldur að gróður og náttúra viðhaldist og 
eflist. Ánægjulegt er að erlendir gestir sýna óspilltri 
íslenskri náttúru mikinn áhuga en um leið hefur 
umferð ferðamanna talsverð áhrif. Sé þess gætt að 
virða og verja má á sama tíma njóta og nýta. Stefna 
í ferðaþjónustu þarf því að haldast í hendur við 
náttúruvernd til að nýting lands til ferðamennsku sé 
sjálfbær. Við markaðssetningu áfangastaða er brýnt 
að hafa í huga viðkvæma náttúru og stuðla að sam-
félagslegri ábyrgð til að upplifun verði eins og lagt 
var af stað með.

Ánægður ferðamaður deilir gjarnan sögum og 
myndum þegar heim er komið. Íslendingar eiga þó 
ekki síður efni til að deila um íslenska náttúru. Í til-
efni dagsins hvet ég sem flesta til að deila hver með 
öðrum hugmyndum sínum, ljóðum og myndum af 
náttúrunni og nota myllumerkin #stadurinnminn og 
#DÍN. Til hamingju með daginn.

Dagur íslenskrar náttúru

Sigrún Magnús-
dóttir
umhverfis- og 
auðlindaráðherra

Við markaðs-
setningu 
áfangastaða 
er brýnt að 
hafa í huga 
viðkvæma 
náttúru.

Fyrir helgi kom út skýrsla greiningardeildar ríkis-
lögreglustjóra um skipulagða brotastarfsemi hér 
á landi. Gegnumgangandi stef í skýrslunni er 
að lögreglan sé vegna niðurskurðar illa búin til 
að sinna öllum sínum verkefnum sem skyldi. 
„Lögreglan er undirmönnuð og brýnt er að fjölga 

lögreglumönnum,“ segir í lokaorðum hennar.
Kannski er þetta rétt, sem og ábending um að verkefni 

lögreglu séu síbreytileg og fylgi bæði þjóðfélags- og tækni-
þróun. Hér hafi margt breyst frá hruni fjármálakerfisins 
2008.

„Efnahagslífið nálgast óðum fyrri styrk, stóraukið flæði 
fólks til landsins og vöxtur í ferðaþjónustu kallar á fram-
kvæmdir og hefur í för með sér aukin umsvif á ýmsum 
sviðum þar sem vitað er að brotastarfsemi getur þrifist,“ 
segir í skýrslunni.

Þarna er hins vegar eingöngu um eigið mat lögreglunnar 
að ræða og athyglisvert að í skýrslu greiningardeildarinnar 
er ítrekað vísað til þess að vísbendingar eða grunur sé um 
hina og þessa tegund brotastarfsemi og jafnvel til óstað-
festra sögusagna í einum brotaflokki.

Lögreglunni er falið mikið vald í eftirliti og aðhaldi með 
borgurunum og setja má spurningarmerki við að auka þau 
umsvif á meðan starfsemi hennar er jafn ógagnsæ og raun 
ber vitni.

Það verklag að einstökum embættum sé gefið sjálfdæmi 
um hvernig upplýsingagjöf til almennings og fjölmiðla skuli 
háttað – jafnvel þannig að stakur lögreglustjóri geti tekið 
upp hjá sjálfum sér að veita ekki upplýsingar um ákveðna 
tegund glæpa til þess að halli ekki á bæjarhátíð í umdæm-
inu – er ekki til þess fallið að auka traust á lögreglu eða getu 
ráðandi aðila þar til að fara með sjálfdæmi um hversu mikil 
umsvif starfseminnar skuli vera.

Ef til vill þarf að skoða mál frá fleiri hliðum áður en 
komist er að þeirri niðurstöðu að lausn vandans felist í því 
að stórauka umsvif lögreglu í landinu. Mögulega er fjár-
munum í einhverjum tilvikum betur varið í forvarnarstarf 
eða heilbrigðisþjónustu.

Tölur um niðurskurð hjá lögreglunni tala samt sínu 
máli og ljóst að verkefnum embættanna hefur ekki fækkað 
síðustu ár.

Aldís Hilmarsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn á höfuð-
borgarsvæðinu, sagði í viðtali við morgunútvarp Bylgjunnar 
í gær að til þess að sinna öllum málum sem upp komi þyrfti 
tala lögreglumanna sem vinna við rannsóknir hjá emb-
ættinu að fara úr fjörutíu í áttatíu. Og að þrátt fyrir fjölgun 
ferðamanna hafi lögreglumönnum embættisins fækkað um 
hundrað frá árinu 2007 og fjárframlög á sama tíma verið 
skorin niður um þúsund milljónir. Aldís tók þannig undir 
niðurstöður skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra 
um að veita þyrfti meira fjármagn til lögreglunnar.  

Skýrsla greiningardeildarinnar er ágætt innlegg í umræðu 
um aðbúnað lögreglu og verkefnin sem hún þarf að 
sinna. Víða hefur verið skorið niður síðustu ár, jafnvel inn 
að beini. Og eftir því sem hagur ríkisins vænkast er sjálfsagt 
að athuga hvar hægt er að bæta hag stofnana og embætta á 
ný. Hvar mörkin liggja í þeirri ígjöf er hins vegar matsatriði.

Verkefnin eru 
tæplega færri

Tölur um 
niðurskurð 
hjá lög-
reglunni tala 
samt sínu 
máli og ljóst 
að verkefn-
um embætt-
anna hefur 
ekki fækkað 
síðustu ár. 

Óli Kr. 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Einelti
er ógeð
Leggðu þitt
af mörkum!

150 sölustaðir um land allt. 

Kynntu þér átakið á aallravorum.is

Frá degi til dags
Vandi heimsins á herðum okkar
Björk Vilhelmsdóttir lauk síðasta 
borgarstjórnarfundi sínum í gær. 
Á síðasta fundinum lagði hún fram 
tillögu um að borgin sniðgengi 
vörur frá Ísrael. Tillagan var sam-
þykkt af meirihluta borgarstjórnar 
en fulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
og Framsóknar kusu ekki með til-
lögunni. Ræðumenn sem mæltu 
gegn tillögunni nefndu að eitt 
ætti yfir alla að ganga og ekki ætti 
að einblína á eitt ríki sem stundi 
mannréttindabrot. Vitaskuld 
getur Reykjavíkurborg eða Ísland 
ekki upprætt öll mannréttindabrot 
eða bjargað öllum flóttamönnum 
heimsins heldur þarf að velja þá 
slagi sem á að taka en ekki fórna 
höndum yfir þeim fjölda mann-
réttindabrota sem eiga sér stað í 
heiminum.

Virðingarvert mótatkvæði
Þrátt fyrir að borgarstjórnar-
fulltrúar hafi verið ósammála í 
þessu lokamáli Bjarkar er það 
þeim til lofs að fulltrúar í borgar-
stjórn bera mikla virðingu hver 
fyrir öðrum. Ákveðin yfirvegun 
einkennir störf borgarstjórnar. 
Sumir hafa sagt að borgarstjórn sé 
skrefi á undan Alþingi hvað heil-
brigð umræðustjórnmál og virð-
ingu varðar en það sýndi sig eflaust 
best þegar Áslaug Friðriksdóttir, 
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, kaus 
á móti lausnarbeiðni Bjarkar, ekki 
vegna ágreinings, heldur vegna 
þess að  eftirsjá væri  að störfum 
Bjarkar í borgarstjórn. 
stefanrafn@frettabladid.is 

Halldór
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Ísland hefur sérstöðu hvað varðar 
nýtingu grænna orkugjafa, en um 
87% af frumorku sem notuð er í 
landinu eru endurnýjanleg. Orku-
notkun á hvern íbúa er meiri hér 
en þekkist annars staðar og hlutfall 
endurnýjanlegra orkugjafa er hærra 
en hjá öðrum þjóðum. Mikilvægi 
jarðhita í orkubúskapnum er 
hvergi meira en hér á landi – 69% 
af heildinni – og er Ísland á meðal 
þeirra þjóða sem nýta þessa auðlind 
mest.

En notkun grænnar orku á sér 
einnig hagræna skírskotun sem 
snýr að ákjósanlegustu nýtingu 
auðlinda hverju sinni. Betri nýting 
endurspeglast í aukinni sérþekk-
ingu, samnýtingu mannauðs og nýt-
ingu afurða sem áður fóru til spillis. 
Þetta gerist m.a. vegna tæknifram-
fara en reynslan sýnir að samstarf 
fyrirtækja vegur einnig þungt í 
þessu tilliti. Auðlindagarðurinn á 
Suðurnesjum, sem er þyrping fyrir-
tækja sem nýta auðlindastrauma frá 
jarðhitavirkjunum HS Orku, sýnir 
mikilvægi bestu nýtingar auðlinda 

og hlutverk breiddar/stærðarhag-
ræðis í atvinnurekstri. Starfsemi 
Auðlindagarðsins er að mestu leyti 
á sviði orkuframleiðslu og ferða-
þjónustu en þar er einnig að finna 
fyrirtæki sem vinna sjávarafurðir 
og fyrirtæki sem stunda nýsköpun 
í líftækni og endurnýjun orkugjafa. 
Bróðurpartur framleiðslu Auð-
lindagarðsins fer, beint eða óbeint, 
á erlendan markað og því skipta 
aðstæður til útflutnings miklu fyrir 
afkomu garðsins.

Sterk viðspyrna í umróti  
eftirhrunsára
Árið 2013 námu heildartekjur fyrir-
tækjanna innan Auðlindagarðsins 
um 20,6 milljörðum króna á verð-
lagi ársins 2014, og höfðu þá aukist 
um tæplega tvo milljarða síðan árið 
2008. Umsvif garðsins námu því 
um 1% af vergri landframleiðslu. 
Framlag til landsframleiðslu var 
um helmingur af þessu, eða 0,54%. 
Til samanburðar nam framlag fisk-
veiða um 5,5% af landsframleiðslu 
og álframleiðslu um 2,3% árið 2013. 
Umsvif Auðlindagarðsins eru því 
umtalsverð í samanburði við stærri 
útflutningsgreinar landsins.

Frá 2008-2013 hefur árlegur 
vöxtur virðisauka af starfsemi Auð-
lindagarðsins verið að meðaltali 4% 
á föstu verðlagi. Á sama tíma dróst 
verg landsframleiðsla saman um 
0,3% á ári að meðaltali. Vöxtur Auð-
lindagarðsins var því mun kröftugri 
en í hagkerfinu í heild á sama tíma.

Suðurnesin ná vopnum sínum
Á fyrrnefndu tímabili hafa meðal-
tekjur á Suðurnesjum verið með 
þeim lægstu á landinu. Líklegt má 
telja að starfsemi Auðlindagarðsins 

frá 2008 hafi haft veruleg jákvæð 
áhrif á atvinnuástand á Suður-
nesjum. Árið 2013 störfuðu um 500 
manns innan Auðlindagarðsins og 
hafði þeim þá fjölgað um tæplega 
150 frá árinu 2009, um rúm 40%. Að 
teknu tilliti til afleiddra starfa má 
reikna með því að fyrir hvert stöðu-
gildi innan Auðlindagarðsins verði 
til um það bil eitt afleitt stöðugildi 
utan hans í tengdri starfsemi. Að 
viðbættum margföldunaráhrifum 
má því ætla að Auðlindagarðurinn 
skapi á bilinu 1.000–1.100 störf með 
einum eða öðrum hætti, eða um 
10% af heildarfjölda starfa á Suður-
nesjum.

Að gefinni forsendu má ætla að 
atvinnuleysi hefði að meðaltali 
verið um tveimur prósentustigum 
hærra á árunum 2008-2013 ef Auð-
lindagarðsins hefði ekki notið við. 
Neðangreind mynd sýnir þróun 
atvinnuleysis frá 1998.

Framtíð Auðlindagarðsins
Margt bendir til þess að eðlis-
breyting sé að verða á starfsemi 
Auðlindagarðsins og viðfangs-
efnum fyrirtækjanna sem þar starfa. 
Vægi rannsókna og þróunar hefur 
t.d. aukist verulega. Breytingin felst 
einnig í aukinni sérhæfingu starfa 
og eftirspurn eftir menntuðu vinnu-
afli, sem hefur leitt til hækkunar 
launa umfram meðallaun á Suður-
nesjum. Flest bendir til þess að sú 
þróun haldi áfram á næstu árum 
samhliða vexti þessara fyrirtækja. 
Af framangreindu má sjá að miklu 
skiptir að aðstæður til útflutnings 
verði áfram stöðugar, að raungengi 
haldist svipað og fyrirtækin haldi 
samkeppnishæfni sinni. Að því 
gefnu bendir flest til áframhaldandi 

vaxtar fyrirtækjanna innan Auð-
lindagarðsins.

Sívaxandi áhersla er nú lögð á 
sjálfbæra og hagkvæma nýtingu 
auðlinda jarðar. Auðlindagarðurinn 
er dæmi um það hvernig hægt er, 
með þekkingu og hugkvæmni að 
vopni, að nýta náttúruauðlind, sem 
flestir töldu upprunalega að væri 
einungis nýtanleg til orkufram-
leiðslu, til fjölbreyttrar starfsemi á 
hagkvæman og umhverfisvænan 
hátt, nærsamfélagi og landinu öllu 
til hagsbóta.

Höfundar eru hagfræðingar og 
unnu að gerð skýrslu um Auðlinda-
garðinn á vegum GAMMA. HS 
Orka og Bláa lónið stóðu straum af 
kostnaði við gerð skýrslunnar en 
höfundar voru sjálfráðir um efnistök 
og greiningaraðferðir innan þess 
efnisramma sem mótaður var.

Sívaxandi áhersla er nú lögð 
á sjálfbæra og hagkvæma 
nýtingu auðlinda jarðar. 
Auðlindagarðurinn er dæmi 
um það hvernig hægt er, með 
þekkingu og hugkvæmni að 
vopni, að nýta náttúruauð-
lind, sem flestir töldu upp-
runalega að væri einungis 
nýtanleg til orkuframleiðslu, 
til fjölbreyttrar starfsemi á 
hagkvæman og umhverfis-
vænan hátt, nærsamfélagi og 
landinu öllu til hagsbóta.

Efnahagsleg áhrif Auðlindagarðsins á Suðurnesjum

Sölvi Blöndal
hagfræðingur hjá 
sjóðsstýringar
fyrirtækinu 
GAMMA

Friðrik Már 
Baldursson
prófessor í 
hagfræði við 
Háskólann í  
Reykja vík

Velferðarvá 
– hvernig á að bregðast við kreppu?

Kynning á verkefnum Norrænu velferðarvaktarinnar í Norræna húsinu
fimmtudaginn 17. september 2015 kl. 12.00–13.15. 

Verkefnið skiptist í nokkra meginþætti sem kynntir verða með stuttum framsögum.

Ávarp ráðherra
Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra og samstarfsráðherra Íslands í Norrænu  
ráðherranefndinni.

Hamfarir og hlutverk félagsþjónustu
Guðný Björk Eydal, prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, greinir frá verkefni þar sem sérstök 
áhersla er lögð á hlutverk félagsþjónustu sveitarfélaga á tímum hamfara, hvernig megi samhæfa viðbrögð 
velferðarkerfa í kjölfar vár og efla viðnámsþrótt einstaklinga og samfélaga.

Norrænir velferðarvísar – mikilvægi vöktunar
Sigríður Jónsdóttir, sérfræðingur í velferðarráðuneytinu, kynnir undirbúning við þróun norrænna velferðarvísa 
sem koma til með að lýsa þróun velferðar á Norðurlöndunum.
 
Fjölþjóðleg rannsókn á viðbrögðum við kreppum
Stefán Ólafsson, prófessor við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, fjallar um afleiðingar fjármála- 
kreppa á Norðurlöndunum, viðbrögð stjórnvalda og árangur af þeim.
 
Efnahagskreppan 2008 og velferð almennings: Ísland í evrópskum samanburði
Agnar Freyr Helgason, doktor í stjórnmálafræði, greinir frá áhrifum kreppunnar 2008 á velferð almennings í 
Evrópu og helstu viðbrögðum evrópskra stjórnvalda við kreppunni.

Norræna velferðarvaktin er eitt verkefna í formennskuáætlun Íslands. Hún er þriggja ára rannsóknarverkefni 
sem stendur yfir árin 2014–2016 og miðar að því að styrkja og stuðla að sjálfbærni norrænu velferðarkerfanna.

Kynningin er opin og allir velkomnir. Boðið verður upp á samlokur.
Vinsamlegast skráið þátttöku á netfangið postur@vel.is

 Atvinnuleysi sem hlutfall af mannafla á landinu öllu
 Atvinnuleysi sem hlutfall af mannafla á Suðurnesjum
  Áætlað atvinnuleysi sem hlutfall af mannafla á Suðurnesjum án starfsemi Auð
lindagarðsins

HeiMild: GAMMA, VinnuMÁlAStofnun

✿ Atvinnuleysi á Suðurnesjum án Auðlindagarðsins
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Samgönguvika hefst í dag og 
stendur fram á næsta þriðjudag. 
Markmið hennar er að hvetja fólk 
til að nota allskyns leiðir til að 
komast á milli staða. Við erum öll 
sammála um að það eigi að vera 
hagkvæmt, þægilegt og auðvelt að 
ferðast milli staða í borginni. Þess 
vegna höfum við reynt að búa til 
betri skilyrði fyrir hjólreiðafólk og 
gangandi, styrkt almenningssam-
göngur og hvatt til þess að fólk noti 
fjölbreyttar aðferðir til að komast 
til og frá. Það er betra fyrir hjólandi, 
gangandi, þá sem eru í strætó, en 
líka þá sem eru á bíl.

Fjölbreyttar leiðir
Næstu skref eru að fjölga hjóla-
stígum og bæta merkingar með það 
að markmiði að miklu fleiri hjóli til 
og frá vinnu með hverju ári. Þegar 
kemur að strætó viljum við fjölga 
forgangsreinum og sveitarfélögin 
á höfuðborgarsvæðinu hafa sett 
stefnuna á afkastameiri almenn-
ingssamgöngur. Við höfum óskað 
eftir viðræðum við innanríkisráð-
herra um það. Niðurstaða verður 
hraðvagnar eða léttlestarkerfi, eins 
og við þekkjum úr sambærilegum 

borgum. Til skemmri tíma viljum 
við búa til þétt net forgangsreina 
og forgangsljósa fyrir strætó – til að 
þjónustan verði greiðfær og góð.

Grænt eða grátt?
Miklar breytingar eru að eiga sér 
stað í samgöngumálum í heim-
inum. Sem betur fer. Það er snar og 
mikilvægur þáttur í viðbrögðum við 
loftslagsbreytingum. Almennings-
samgöngukerfi eru að eflast og hjól-
reiðar sömuleiðis en hvort tveggja 
er einn stærsti mælikvarðinn á 
gæði og samkeppnishæfni borga. 
Umhverfisvænar og hagkvæmar 
samgöngur eru ein okkar stærsta 
áskorun á næstu árum. Á sama 
tíma verðum við að bjóða upp á 
raunhæfa valkosti fyrir fjölskyldur 
og fyrirtæki, í formi lestarkerfis 
eða hraðvagna, strætó og hágæða 
hjólastíga.

Við opnum Samgönguviku form-
lega í dag kl. 13 í Bankastrætinu sem 
verður um leið lokað fyrir bílaum-
ferð niður að Lækjargötu í nokkra 
klukkutíma. Dagskrá vikunnar er á 
vef Reykjavíkurborgar en þar á að 
vera eitthvað fyrir alla. Gleðilega 
Samgönguviku!

Breyttir tímar í 
samgöngum

Dagur B. 
Eggertsson
borgarstjóri

Til skemmri tíma viljum við 
búa til þétt net forgangsreina 
og forgangsljósa fyrir strætó.
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BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Auglýst verð gildir frá laugardeginum 19. september til og með sunnudeginum 20. september 2015.  
Gildir á meðan birgðir endast. Afsláttur dregst frá auglýstu verði.

MEIRA EN BARA BYGGINGAVÖRUVERSLUN
MIKIÐ ÚRVAL, LÁGT VERÐ OG GÓÐ ÞJÓNUSTA

1

2

1  Ambiente gólfflísar
29,5 x 59,5 cm. Glerjað postulín, 
frostþolnar, slitþolsstig 4. Ljósbrúnar, 
brúnar eða svartar. Verð á m².

3.995.-

2 Ambiente náttúrusteinn 
10 x 40 cm. Svartur, hvítur eða í 
ljósbrúnum tónum. Verð á m².

11.996.-

30 X 60 CM

2.956.-

59,5 x 59,5 cm. Verð á m². ...............5.495.-
44,5 x 89,5 cm. Verð á m². ...............6.995.-
Sökkulflísar í stíl. Stykkjaverð ............. 895.-

4.396.-
5.596.-

716.-

716.- 1.036.- 1.995.- 1.995.-

2.796.- 1.036.- 8.396.-

SPARIÐ

 20%
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

VIÐ KAUP Á  
ÖLLUM FLÍSUM

AFSLÁTTARHELGI AF 
FLÍSUM Í BAUHAUS
Mjög mikið úrval af gæðaflísum á góðu verði

helgina 19. og 20. september



BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Auglýst verð gildir frá laugardeginum 19. september til og með sunnudeginum 20. september 2015.  
Gildir á meðan birgðir endast. Afsláttur dregst frá auglýstu verði.

MEIRA EN BARA BYGGINGAVÖRUVERSLUN
MIKIÐ ÚRVAL, LÁGT VERÐ OG GÓÐ ÞJÓNUSTA

Ambiente Snowwhite veggflísar
Glansandi eða mattar. Verð á m².
30 x 90 cm. Verð á m². .....................4.995.-

1

2

1  Ambiente gólfflísar
29,5 x 59,5 cm. Glerjað postulín, 
frostþolnar, slitþolsstig 4. Ljósbrúnar, 
brúnar eða svartar. Verð á m².

3.995.-
4.995.-4.995.-4.995.

2 Ambiente náttúrusteinn 
10 x 40 cm. Svartur, hvítur eða í 
ljósbrúnum tónum. Verð á m².

11.996.-
14.995.-14.995.-14.995.

30 X 60 CM

2.956.-
3.695.-3.695.-3.695.

3.996.-

59,5 x 59,5 cm. Verð á m². ...............5.495.-
44,5 x 89,5 cm. Verð á m². ...............6.995.-
Sökkulflísar í stíl. Stykkjaverð ............. 895.-

4.396.-
5.596.-

716.-

Niagara gólfflísar
33,5 x 33,5 cm. Glerjaðar. Slitþolsstig 3, skriðvörn 
R9. Gráar/hvítar með marmaraáferð. Verð á m².

Lucca gólfflísar
33,5 x 33,5 cm. Glerjað postulín, slitþolsstig 4, 
frostþolnar, skriðvörn R9. Gráljósbrúnt yfirborð. 
Verð á m².

Surface/London gólfflísar
30 x 60 cm. Surface fæst í ljósbrúnu, „grigio chiaro“ og 
kolgráu. London fæst í „grigio“ og kolgráu. Ljósbrúnar, 
„grigio chiaro“ og „grigio“ eru með slitþolsstig 4, 
kolgráar eru með slitþolsstig 3. Frostþolnar, skriðvörn 
R9. Verð á m².

Sforza gólfflísar
31 x 31 cm. Glerjað postulín. Slitþolsstig 4, 
frostþolnar. Gráar, svartar, „cotto“ og ljósbrúnar. 
Verð á m². 

716.-
895.-895.-895.

1.036.-
1.295.-1.295.-1.295.

1.995.-
2.495.-2.495.-2.495.

1.995.-
2.495.-2.495.-2.495.

Mósaíkflísar, sjálflímandi
30 x 30 cm. Veljið um Steel 55, Steel Brick eða Kiss 
23 í hvítu. Stykkjaverð.

Patchwork veggflísar
13,2 x 13,2 cm. Glerjaðar. Seldar forblandaðar í 
kössum með 1 m². Verð á m².

Lavastone vegg- og gólfflísar
16 x 16 cm. Slitþolsstig 4, frostþolnar, með skriðvörn 
R9. Hvítar eða gráar. Verð á m².

30 x 30 cm 30 x 30 cm

30 x 30 cm

2.796.-
3.495.-3.495.-3.495.

1.036.-
1.295.-1.295.-1.295.

8.396.-
10.495.-10.495.-10.495.

SPARIÐ

 20%
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

VIÐ KAUP Á  
ÖLLUM FLÍSUM

AFSLÁTTARHELGI AF 
FLÍSUM Í BAUHAUS
Mjög mikið úrval af gæðaflísum á góðu verði



Í dag

Meistaradeildin 

A-riðill 
 
PSG                   2-0       Malmö 
1-0 Ángel di María (4.), 2-0 Edinson Cavani 
(61.). 
Kári Árnason og félagar 
börðust hetjulega gegn frönsku 
meisturunum en það dugði ekki til. 
 
Real M.           4-0      Shakhtar 
1-0 Karim Benzema (30.), 2-0 Cristiano 
Ronaldo (55. víti), 3-0 Cristiano Ronaldo 
(63. víti), 4-0 Cristiano Ronaldo (81.). 
Rautt: Taras Stepanenko, Shakhtar (50.) 
Cristiano Ronaldo er búinn að 
skora 80 mörk í Meistaradeildinni, 
þremur meira en Lionel Messi. 
 
B-riðill 
 
Wolfsburg      1-0      CSKA 
1-0 Julian Draxler (40.). 
 
PSV                    2-1      Man. Utd 
0-1 Memphis Depay (41.), 1-1 Hector 
Moreno (45.), 2-1 Luciano Narsingh (57.). 
Luke Shaw, bakvörður United, 
fótbrotnaði illa í leiknum og verður 
væntanlega ekki meira með á 
tímabilinu. Memphis Depay fagnaði 
marki sínu gegn uppeldisfélaginu. 
 
C-riðill 
 
Galatas.           0-2      Atlético 
0-1 Antoine Griezmann (18.), 0-2 Antoine 
Griezmann (25.) 
 
Benfica            2-0      Astana 
1-0 Nicolas Gaitan (51.), 2-0 Konstaninos 
Mitroglou (62.) 
 
D-riðill 
 
Man. City      1-2      Juventus 
1-0 Giorgio Chiellini (57. sm.), 1-1 Mario 
Mandzukic (70.), 1-2 Álvaro Morata (81.). 
Eina ferðina enn eru Evrópuleikirnir 
að stríða Man. City. Langbesta lið 
ensku úrvalsdeildarinnar til þessa 
missti niður eins marks forskot og 
tapaði. 
 
Sevilla            3-0   Mönchengl 
1-0 Kevin Gameiro (47. víti), 2-0 Ever Banega 
(66. víti), 3-0 Yevheniy Konoplyanka (84.).

18.15 Meistaradeildarkvöld  Sport
18.30 DNK Dinamo - Arsenal Bravó
18.30 Chelsea - Maccabi  Sport 3
18.30 Roma - Barcelona Sport 4 
18.30 Olympiacos - Bayern Sport 5 

Nýjast

Er ennþá flökurt eftir 
þetta brot ....alvöru flökurt 
#PrayforShaw #CL365
Hildur Einarsdóttir 
@HildurEinarsd

ÞRóttaRaR ÞuRfa að bíða 
Þróttur Reykjavík komst ekki upp 
í Pepsi-deild karla eins og til stóð í 
gærkvöldi, en liðið gerði 1-1 jafntefli 
við Hauka í frestuðum leik. Björgvin 
Stefánsson, 20 marka maður í sumar, 
kom Haukum yfir áður en láns-
maðurinn frá Stjörnunni, Jón Arnar 
Barðdal jafnaði metin fyrir 
heimamenn á Val-
bjarnarvelli. Þróttur 
er samt mjög lík-
legt til að komast 
upp, en liðið er 
með þriggja stiga 
forystu á KA 
og Þór fyrir 
lokaumferðina 
og  með betri 
markatölu. 
Þróttarar þurfa 
því að bíða til 
laugardags 
með að fagna.

HANDBOlti „Þetta gerðist í æfinga-
leik í ágúst og ég er búin í aðgerð. 
Ég ætla að taka mér fullt ár til þess 
að ná mér áður en ég fer af stað á 
ný,“ sagði Brynja Magnúsdóttir, 
landsliðskona í handknattleik, en 
hún sleit krossband fyrr í sumar. 

Brynja var að vonum svekkt 
þegar í ljós kom að krossbandið 
var slitið en þetta er í þriðja 
sinn á ferlinum sem þessi 27 ára 
landsliðskona lendir í þessum 
meiðslum.

„Þetta var allt öðruvísi en hin 
meiðslin, ég var að slíta krossband 
sem hefur slitnað áður. Ég var ekki 
viss um að það væri slitið, ég vissi 
það í annað skiptið sem ég lenti 
í þessu en þetta var öðruvísi. Ég 
var send í myndatöku vegna sögu 
minnar og þar kom þetta í ljós, 
ég var búin að vera með á fullu á 
æfingum áður en þetta kom í ljós.“

Brynja heldur á næstunni út til 
Þýskalands í skóla. Hún sagðist 
hafa rætt við þýsk félög um að leika 
með þeim en að þær viðræður séu 
komnar á ís í bili.

„Ég fékk að vita að ég væri 
komin í skólann úti stuttu eftir 
meiðslin, ég var búin að heyra eitt-
hvað í félögum úti en það var í bið-
stöðu á meðan ég fékk skólavistina 
staðfesta,“ sagði Brynja sem hefur 
æft með HK í sumar.

Ætla ekkert að flýta mér í þessu
Brynja sagði að það væri svekkj-
andi að missa af landsliðsverk-
efnunum næsta árið en hún hefur 
verið hluti af liðinu undanfarin 
ár.

„Það er ömurleg tilfinning, 
maður stefnir alltaf að því að vera 
í landsliðinu og þótt ég sé búin að 
missa af síðustu tveimur leikjum 
þá vill maður alltaf vera hluti af 
hópnum. Þetta er súr tilfinning en 
ég stefni bara á það að koma sterk 
til baka á næsta ári,“ sagði Brynja 
sem segist ætla að taka sér tíma 
til þess að ná sér að þessu sinni.

„Ég er búin að ákveða það að ég 
ætla ekkert að taka þátt á þessu 
tímabili og taka mér ár í endur-
hæfingu. Ég gæti reynt að ná 
þessu á einhverjum 6-7 mánuðum 
en ég ætla frekar að taka ár í þetta, 
taka gott undirbúningstímabil og 
vera klár á næsta tímabili. Ég þarf 
að passa upp á hnén og líkamann 
á mér, maður fær víst ekki önnur 
hné,“ sagði Brynja. – kpt

Maður fær víst ekki önnur hné
Brynja Magnúsdóttir, landsliðskona í handbolta, verður frá keppni næsta árið eftir að hafa slitið krossband 
í þriðja sinn á ferlinum. Brynja segist ætla að taka sér nægan tíma í endurhæfingu til þess að ná sér að fullu.
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Gleraugnaverslunin þín

MJÓDDIN      
Sími 587 2123

FJÖRÐUR      
Sími 555 4789

SELFOSS   
Sími 482 3949

frá 0 kr.
Barnagleraugu

(Já, þú last rétt!)

Öll börn upp að 18 ára aldri eiga rétt á endurgreiðslu frá 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð vegna gleraugnakaupa. Þú getur 

fengið gleraugu hjá okkur á endurgreiðsluverði miðstöðvarinnar.

Brynja Magnúsdóttir 
verður ekki meira með 
næsta árið eftir að slíta 
krossband í þriðja sinn. 
Fréttablaðið/Valli
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 Húsaviðhald

Málun, parketleggjun 
og flísaleggjun. 

tilboð eða tíMavinna.
Sími: 8935517 / 5658170

 rafvirkjun

raflagnir, dyrasíMar.  
s. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

kaupuM gull -  
jÓn & Óskar

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

staðgreiðuM og lánuM 
út á: gull, deManta, 

vönduð úr og Málverk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 
 www.kaupumgull.is

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

Upplýsingar í síma 661 7000

 til bygginga

Harðviður til 
Húsabygginga. 

 sjá nánar á: vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 
0230 og 561 1122.

 verslun

HEILSA

 nudd

Býð upp á heilnudd og slökun. 
Afslappandi og gott umhverfi. Opið til 
22 á kvöldin. 200 Kóp. S. 894 4817

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 námskeið

norska - iCelandiC - 
englisH - enska

 NORSKA I , II & NORSKA f. 
Heilbrigðisgeira, ICELANDIC - 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENSKA f. 
Fullorðna Byrja/Start: 21/9, 19/10, 
16/11, 18/1. 4 vikur/5 x í viku - 4 
weeks/5 days a week. Kennsla m/
móðurmálstækni - kr 45.000,- www.
iceschool.is. Fullorðinsfræðslan- 
IceSchool, Ármúli 5. s. 557 
1155/8981175.

 ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.leiguHerbergi.is
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

til leigu aðeins á 
aðeins 950 kr fM!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is

S. 690 3031 / 661 7000

 atvinnuhúsnæði

gÓð fjárfesting
Til sölu eða leigu mjög góð 50 m2 
iðnaðarbil í Steinhellu 14, Hfn. 
Fjölbreyttir möguleikar. Verð frá: 9,9 
m S: 661-6800

auðbrekka - Herbergi 
til leigu

Vinnuherbergi/skrifstofur til leigu í 
Auðbrekku. 15-19 fermetrar. S. 897 
9743

 geymsluhúsnæði

geyMslur.CoM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

fyrsti Mánuður frír 
 www.geyMslaeitt.is

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

geyMslulausnir.is
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

www.buslodageyMsla.is
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

Geymslupláss f. tjaldvagna fellihýsi 
hjól húsbíla, nokkur stæði laus. 
s:7700333

ATVINNA

 atvinna í boði

leituM eftir 
dugMikluM 

starfskröftuM á 
HjÓlbarðastöðvar 
dekkjaHallarinnar 

á akureyri og í 
reykjavík.

18 ára aldurstakmark. 

Umsóknareyðublöð á 
dekkjahollin.is eða thorgeir@

dekkjahollin.is

Bakaríið Kornið leitar að duglegum 
einstaklingum í afgreiðslu sem hefur 
gaman af að vera í kringum fólk og 
hefur mikla þjónustulund. Áhugasamir 
sendi umsókn á tölvupóstinn 
umsokn@kornid.is

Mosfellsbakarí - 
Mosfellsbæ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Vinnutími 

frá 12:00 - 18:30 virka daga eða 
06:30 - 13:00. Umsækjendur 
þurfa að tala góða íslensku.

Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

bÓkHaldsstofu vantar
 Vanan starfsmann í 50-100% 

starf við uppgjör á fyrirtækjum, 
gerð skattframtala og bókhald.

Upplýsingar í síma 692 6910 og 
hsebokhald@hsebokhald.is

Castello pizzeria
óskar eftir starfsfólki í hluta starf. 
18 ára eða eldri. Hafðu samband á 
castello@simnet.is & s. 692 3051

Starfmenn vantar á 
hjólbarðaverkstæði Sólningar í 
Kópavogi. Uppl. í s. 544 5012 eða 
aegir@solning.is

Óskum eftir vönum dekkjamanni 
á hjólbarðaverkstæði. Umsóknir á 
staðnum eða í síma 568-3080 Barðinn 
Skútuvogi 2

Laghentur trésmiður óskast til starfa. 
Uppl. í s. 770 0970

 atvinna óskast

vantar þig sMiði, 
Múrara eða 

járnabindingaMenn?
Höfum á skrá menn sem óska 
eftir mikilli vinnu. Geta hafið 

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

- Proventus.is S. 782-8800

Pólskur smiður vantar vinnu, talar 
reiprennandi ensku. Hefur mikla 
reynslu. Uppl. í s. 695 0368

TILKYNNINGAR

 einkamál

Karlmaður vill flengja stráka. 
RauðaTorgið.is, s. 905-2000, augln.
nr 8339

Karlmaður leitar ákaflega kynna 
náinna kynna við karlmann. 
RauðaTorgið.is, s. 905-2000, augln.
nr 8517.

Heitur karl vill hitta ákaflega heitan 
karl. RauðaTorgið.is, s. 905-2000, 
augln.nr 8862

Karlmaður vill hitta karlmann með 
nánið sambandi í huga. RauðaTorgið.
is, s. 905-2000, augln.nr 8378

skyndikynni? síMasex?
RauðaTorgið.is
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Stjórn Vinafélags Íslensku óperunnar boðar til aðalfundar 
félagsins 2015. Fundurinn verður haldinn í Kaldalóni í 

Hörpu fimmtudaginn 24. september nk. kl. 16:00. Rétt 
til setu á aðalfundinum eiga allir félagar í Vinafélagi 

Íslensku óperunnar. Á dagskrá eru venjuleg aðalfundar-
störf. Auk þess verður óperusýning haustsins Rakarinn frá 

Sevilla kynnt og flutt tónlistaratriði úr óperunni.

Aðalfundur Vinafélags Íslensku óperunnar

tilkynningar

 
 

 

 
 

 
 

 

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín
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fasteigniratvinna

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

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. september 2015, 
virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 7. september 2015 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir 
er fallið hafa í eindaga til og með 15. september 2015, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, 
virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, 
áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og 
aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi 
af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, 
skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, 
eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem 
eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, sérstakur skattur 
á fjármálafyrirtæki, eignarskattur, sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, 
tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur 
af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

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

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkis- 
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur 
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.

Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrir-
vara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum 
þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök 
greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 
15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. september 2015

Tollstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

St:kk:vík :h:. ó:k:: :fti: :ð :áð: v::t 
:ó:k í b:it:i: :: á :t:::::töðv:: :í::: í 
Grindavík    Sandgerði.

Upplýsingar gefur:
::::::: :::::: :

::::::::

BEITNINGARFÓLK ÓSKAST Húsvörður – Staðarhaldari
Húsfélagið að Löngulínu 2 í Garðabæ vill ráða húsvörð -  
staðarhaldara í hlutastarf (30-35%) auk nokkurra  
auka verka eftir samkomulagi. 
Verkefni staðarhaldara eru almenn þrif á sameign, 
umhirða um lóð, bílastæði og bílageymslu auk minniháttar 
viðhalds og endurbóta.
Staðarhaldari þarf að vera laghentur og útsjónarsamur 
og hafa auga fyrir því sem betur má fara. Í húsinu eru 48 
íbúðir í þremur stigagöngum ásamt bílageymslu. 
Skriflegar umsóknir berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða 
starfsumsokn@eignaumsjon.is Umsóknarfrestur er til og 
með 23. september 2015.

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

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

Miðvangur 2 - Hafnarfirði. 6-7 herbergja endaíbúð.

Mjög falleg 156,4 fm. 6-7 herbergja endaíbúð á 2. hæð með frábæru 
útsýni í nýlega viðgerðu og klæddu fjölbýlishúsi við Miðvang í 
Hafnarfirði. Íbúðinni fylgir til viðbótar um 50 fm. gluggalaust rými 
í kjallara með fullri lofthæð. Samtals um 206,0 fm. í heildina. Stórt 
eldhús með miklum innréttingum. Samliggjandi stofur og 4 herbergi. 
Skjólsælar svalir til suðurs. Verð 37,9 millj.
Staðsetning er afar góð við opið svæði og örstutt frá skólum og  
annarri þjónustu. Íbúð merkt 0201. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

OPIÐ 

HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi og nemi til 
löggildingar fasteignasala
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Skrifstofuhúsnæði á besta stað 
í miðbænum
Um er að ræða tvær hæðir og ris 
samtals 240 fm
Möguleiki að leigja húsið út 
í tvennu lagi  
Húsnæðið er nýlega uppgert á 
vandaðan máta

Ægisgata 26 
Til leigu

HOFTEIG 20, jarðhæð

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu. 
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins,  innan af því er rúmgott hol og inn 
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla,  baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem 
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð.  Í eldhúsi er viðarinnrétting,  
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS -  SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00
LINNETSSTÍGUR 2 - HAFNARFIRÐI

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030 • borgir@borgir.is
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS í DAG MIÐVIKUDAG KL. 17.30 TIL 18.00         
Borgir s. 588-2030 kynna : Opið Hús - íbúð 302: Flott þriggja 
herbergja ca 100 fm íbúð á þriðju hæð í miðbænum  á horni 
Strandgötu og Linnetsstígs. Sér inngangur af svölum.  Bílskýli 
– lyfta frá bílakjallara.   Þvottahús og geymsla innan íbúðar 
og einnig geymsla innaf bílastæði. Horft af suður svölum yfir 
Thorsplanið sem er miðtorg Hafnarfjarðar. Komið og skoðið 
fallega eign á sérstökum stað.
Sölumaður Borga á staðnum s. 896-8030.

OPIÐ HÚS

tilkynningar

Er verið að leita að þér?
radum.is

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.





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

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

„Við höldum tónleikana til þess að gleðjast saman og líka til 
þess að vekja athygli á því góða starfi sem fram fer í Ljósinu,“ 
segir Erna Magnúsdóttir stofnandi Ljóssins, endurhæfingar- 
og stuðningsmiðstöðvar fyrir fólk sem fengið hefur krabba-
mein og aðstandendur þeirra.
Í kvöld fara fram afmælis- og styrktartónleikar í Háskólabíói 
í tilefni tíu ára afmæli Ljóssins „Við erum líka að fagna því að 
við höfum náð því að verða tíu ára. Þetta hefur kostað mikla 
vinnu, við söfnum tugum milljóna á ári til þess að reka starf-
semina,“ segir Erna en ríkið styrkir Ljósið um helming þess 
sem það kostar að reka það. Fyrir hinum helmingnum er safn-
að en um 1.000 manns nýttu sér starfsemi Ljóssins í fyrra. Þar 
fer fram öflugt endurhæfingarstarf, bæði andlegt og líkamlegt.

Á tónleikunum koma fram fjölmargir listamenn sem gefa 
allir vinnu sína, meðal annars Jón Jónsson, María Ólafsdóttir, 
Friðrik Dór, Ragnheiður Gröndal, Sigríður Thorlacius, Bagga-
lútur, Lay Low, Glowie, Sigríður Eyrún og Jón Ólafsson en 
Sólmundur Hólm er kynnir. Þeir tveir síðastnefndu sömdu 
einnig Ljósalagið svokallaða sem verður frumflutt á tónleik-
unum. „Það var hinsta ósk Sigurðar Hallvarðssonar heitins 
fyrir Ljósið að það yrði samið Ljósalag,“ segir Erna en Sigurður 
lést í júlí í fyrra eftir baráttu við krabbamein. „Tveir vinir hans 
tóku það að sér. Jón samdi lagið og Sóli samdi textann. Lagið 
heitir Leitaðu í ljósið og verður frumflutt á tónleikunum. Karl 
Olgeirsson sá um að útsetja lagið og Sigga Eyrún syngur það 
ásamt skólakór Kársnesskóla,“ segir Erna.

Tónleikarnir fara fram í Háskólabíói og hefjast klukkan 20. 
Miðasala fer fram á Ljosid.is og við inngang. „Við ákváðum að 
stilla miðaverði í hóf því við vitum að það er dýrt að veikjast 
en við viljum að allir geti komið og glaðst saman.“ 
viktoria@frettabladid.is

Fagna tíu 
ára afmæli 
Ljóssins
Styrktartónleikar verða haldnir í kvöld til 
þess að fagna tíu ára afmæli Ljóssins. Ljósa-
lagið verður frumflutt en það var samið fyrir 
tilstilli Sigurðar Hallvarðssonar heitins.

Erna stofnaði Ljósið árið 2005 og hefur margt gerst síðan þá og 
starfsemin aukist mikið. Því verður fagnað í kvöld með tónleikum í 
Háskólabíói. Fréttablaðið/Anton 

Elsku maðurinn minn, pabbi, 
tengdapabbi og afi,

Gunnar Ingiberg 
Guðmundsson

Boðaþingi 22, 
áður Nýbýlavegi 104, Kópavogi, 

lést 10. september. 
Útförin fer fram frá Digraneskirkju 
föstudaginn 18. september kl. 13.

Halldóra Hallfreðsdóttir
Díana D. Ólafsdóttir Guðmundur K. Reynisson
Heimir Logi Gunnarsson
Guðlaug H. Gunnarsdóttir Guðmundur T. Ólafsson

og afabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sólveig Geirsdóttir
frá Hallanda, Hraungerðishreppi, 

Garðatorgi 7, Garðabæ, 
 

lést fimmtudaginn 10. september á 
Landspítalanum í Fossvogi.  

Hún verður jarðsungin frá Vídalínskirkju  
föstudaginn 18. september kl. 13.

Ingimar Örn Ingimarsson Ella Kristín Karlsdóttir
Geir Ingimarsson Una Hannesdóttir
Auður Ingimarsdóttir Ómar Hafsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn. Móðir okkar, 
Rannveig I. E. Löve 

er látin.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Sigrún Löve
Leó Löve

Elskaður eiginmaður, sonur, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Einar Arnór Eyjólfsson
flugvirki

lést 5. september. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 

fimmtudaginn 17. september kl. 13.

Sigrún Ása Sigmarsdóttir
Einhildur Guðrún Einarsdóttir
Eva Mjöll Einarsdóttir Gunnar Skúlason Kaldal 
Ásta María Einarsdóttir Guðmundur Steindórsson 
Elías Bjartur Einarsson Ragnhildur H. Hannesdóttir 
Arnar Vilhelm, Hrafn Ingi, Sigmar Kári, Elín Anna,  
Birkir Logi og Bjarki Steinar

Við þökkum auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför

Vals Páls Þórðarsonar
Starfsfólki á gjörgæsludeild og deild 

A7 á Landspítalanum í Fossvogi er 
þökkuð umhyggjusemi og hlýja. 

Erla Þórðardóttir
Jónína Valsdóttir
Kristín Valsdóttir Eiríkur Hjálmarsson
Snorri Valsson Jóhanna Rútsdóttir
Eyrún Valsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri 
Óskar Örn Garðarsson

Fredrikstad, Noregi,
lést af slysförum í Noregi  

þann 4. september sl.  
Minningarathöfn verður í Fredrikstad 

fimmtudaginn 17. september.  
Útförin á Íslandi verður auglýst síðar.

Harpa Norðdahl Arnardóttir
Sigrún E. Óskarsdóttir Diðrik Ö. Gunnarsson
Inga Óskarsdóttir
Sigrún Óskarsdóttir
Garðar Karlsson Guðrún Jóhannsdóttir
Karl Garðarsson
Sigríður A. Garðarsdóttir Þórarinn Guðjónsson
Berglind Ó. Björnsdóttir Jóhannes P. Gunnarsson
Birgir Ö. Birgisson Svanhildur K. Júlíusdóttir
Sóley Birgisdóttir Gunnar Friðriksson Elskuleg föðursystir okkar og 

mágkona, 
Anna Halla Friðriksdóttir

frá Svaðastöðum, 
Fellstúni 19, Sauðárkróki,

verður jarðsungin frá  
Sauðárkrókskirkju laugardaginn  

19. september kl. 14.
Ásta Pálmadóttir Þór Jónsson
Ásmundur Pálmason Rita Didriksen
Friðrik Pálmason Hlíf Sumarrós Hreinsdóttir
Svala Jónsdóttir Gunnlaugur Steingrímsson

Elskulegur sambýlismaður minn, 
sonur, bróðir, mágur og frændi,

Eiríkur Þór Helgason
Móabarði 16, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu sunnudaginn  
6. september sl. 

Útför Eiríks fer fram  
frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði  

mánudaginn 21. september nk. kl. 13.00.
Cecilia Nfono Mba
Helgi Hermann Eiríksson
Halldóra Kristín Helgadóttir  Samúel Guðmundsson
Ívar Örn Helgason Dýrleif Júlía Guðlaugsdóttir
frændur og frænkur.

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

Haraldur Haraldsson 
Yrsufelli 22 , 

fæddur 8. desember 1933,
lést í faðmi fjölskyldunnar á 

Landspítalanum þann 11. september. 
Útför hans fer fram í Fossvogskirkju fimmtudaginn  

17. september kl. 15.

Elísabet Ólafsdóttir
Haraldur Haraldsson Wilailux Lumpha
Hafdís Haraldsdóttir Helgi Sigurjónsson
Brynja Ásta Haraldsdóttir Magnús Ingimundarson

barnabörn, fjölskyldur þeirra og langafabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð, hlýhug 
og kærleika við andlát og útför okkar 

ástkæru móður, tengdamóður,  
ömmu og langömmu,

Jónínu Lilju Jóhannsdóttur

sem lést þann 1. september á heimili sínu. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 

hinnar látnu.

Kristján Kristjánsson
Elísabet Rósa Matthíasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Soffía Ingibjörg

Kristbjörnsdóttir
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði,

lést á Landakotsspítala mánudaginn  
  7. september sl. Útförin fer fram 

föstudaginn 18. september kl. 13 frá Hafnarfjarðarkirkju.

Pétur Ó. Stephensen Sigríður Sigurðardóttir
Ólafur Ó. Stephensen Sigurbjörg Jóhannesdóttir
Guðrún Stephensen
Halla Þ. Stephensen Sævar Magnússon
Steinar Ó. Stephensen Sigrún Lóa Sigurgeirsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.
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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.

veður  MyndaSögur

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Lárétt
2.  ofsi
6.  hæð
8.  fyrirboði
9.  hylur
11.  klaki
12.  nær öll
14.  drykkjarílát
16.  málmur
17.  árkvíslir
18.  form
20.  á fæti
21.  lokaorð

Lóðrétt
1.  helminguð
3.  í röð
4.  sjúkrahús
5.  loka
7.  blóm
10.  neitun
13.  hallandi
15.  djamm
16.  tunna
19.  drykkur.

LÁRétt: 2. ærsl, 6. ás, 8. spá, 9. lón, 11. ís, 12. flest, 
14. bikar, 16. ál, 17. ála, 18. mót, 20. il, 21. amen.
LÓðRétt: 1. hálf, 3. rs, 4. spítali, 5. lás, 7. sólblóm, 
10. nei, 13. ská, 15. rall, 16. áma, 19. te.

Bíddu hægur … hafa 
þessi andlit eitthvað 

breyst í gegnum árin? Þú sérð 
ofsjónir, 
elskan.

Ég held að drengurinn sé að 
verða sterkari en ég.

Angrar það þig?

Sko …

Ókei, nei! 
Stopp!

Ekki seg ja mér að þú 
sért að verða einn af 

þessum gömlu sorglegu 
körlum sem eyða morð 
fjár í lóð og drasl til að 

halda í við unglings-
synina! Svoleiðis menn 

slasa sig, ALLTAF!

Kannski, 
er hann að 

reyna að ná 
mér?!

Einmitt. Ég 
er farin í 

apótekið og 
kem til baka 

með bretti af 
Ibúfen.

Mamma er 
búin að læra 
á fjarstýr-

inguna …

Ha? Af 
hverju 
myndi 
hún …

Færið ykkur, krakkar! Fjarstýringin segir að nú 
þurfi að hreinsa þakrennurnar, strax!

Ég næ 
því

veðurspá Miðvikudagureðurspá Miðvikudagur

Litlar breytingar verða á veðri. Þó fer heldur að draga úr vindi í kvöld. Úr-
koman verður að sama skapi bundin við norður- og austurhluta landsins, 
en þokkalega sólríkt ætti að vera í öðrum landshlutum. Hiti að 15 stigum 
syðra að deginum, en annars mun svalara.
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8 2 1 6 3 7 9 4 5

3 7 5 4 8 9 1 2 6

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

2 4 7 8 5 1 3 6 9

6 5 9 2 7 3 4 8 1

1 3 8 9 4 6 2 5 7

1 2 5 6 4 7 9 3 8

6 7 3 2 9 8 4 5 1

9 4 8 1 3 5 2 6 7

3 6 2 4 7 1 5 8 9

5 8 7 9 6 3 1 2 4

4 9 1 5 8 2 3 7 6

8 3 9 7 2 4 6 1 5

2 1 4 8 5 6 7 9 3

7 5 6 3 1 9 8 4 2

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

8 4 1 5 3 9 2 7 6

Ding Liren (2.782) hafði hvítt gegn Inarkiev 
(2.660) á Heimsbikarmótinu í skák í Bakú.

Hvítur á leik
30. Bc2!! Dxc2 31. Rd3! (Gríðarlega flott 
línurof) 31. … Kg8 (31. … Dxd3 er skömminni 
skárra) 32. Dxh7+ Kf7 33. Re5+ Ke6 34. Dxc2 
og hvítur vann skömmu síðar.

www.skak.is:  Viltu vera sjálfboðaliði á EM?

VILTU DANSA
FYRIR OKKUR?

Skráning í áheyrnarprufur er hafin. 
Smelltu þér inn á www.stod2.is/talent

Senn líður að því að Ísland Got Talent hefjist 

á ný og við leitum að hæfileikaríku fólki á 

öllum aldri um land allt. 
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32 
skoðUNAR-

sTÖðVAR Um 
lANd AllT

JÚlÍ
ÁGÚsT
sEPT.

IS SE   789

Bifreiðaskoðanir - allar tegundir ökutækja
Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum sinnt, s.s. aðal-
skoðunum, endurskoðunum, breytingaskoðunum, ástandsskoðunum og tjóna-
skoðunum. Einnig sinnir það skráningarstarfsemi vegna ökutækja, t.d. móttöku 
eigendaskiptatilkynninga, og veitir tæknilega þjónustu. Starfsemin er á öllu 
landinu og eru starfræktar 32 skoðunarstöðvar í þeim tilgangi.

wi-fi, ljúffengt gæðakaffi og litaBækur 
fyrir Börnin á meðan þú Bíður.FRÍTT

ekki gleyma að láta 
skoða ferðavagninn!

Hafi vagninn ekki verið skoðaður fyrir 
30. september næstkomandi leggst 

á hann vanrækslugjald hins opinbera.

ÖRUGG 
biFREiðAskoðUN 

Um AllT lANd

15%AFslÁTTURTil 30. sEPT.

Tilboð



Menningarfélag Akur-
eyrar stendur fyrir 
kröftugri starfsemi 
í vetur en þrátt fyrir 
að byggja á áralangri 

reynslu er hér á ferðinni fyrsta heila 
starfsárið sem er mótað að fullu 
innan félagsins. Gunnar Ingi Gunn-
steinsson er framkvæmdastjóri MAK 
og hann er spenntur fyrir líflegum og 
menningarlegum vetri á Akureyri.

„Að fullmynda Menningarfélag 
Akureyrar var ákveðið sameiningar-
ferli í tvö ár en það var svo undirritað 
fyrir um ári. Menningarfélagið tók 
svo formlega til starfa þann 1. janúar 
síðastliðinn. Þannig að við erum í 
raun algjörlega ný af nálinni og erum 
í fyrsta skipti að skipuleggja heilan 
vetur með þrjú menningarsvið undir 
einum hatti. Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands, Leikfélag Akureyrar og 
viðburðasvið Hofs mynda þessi þrjú 
svið Menningarfélagsins og þarna er 
á ferðinni mikil og kröftug starfsemi. 
En þegar við byrjuðum að vinna um 
áramótin þá vorum við auðvitað að 
erfa dagskrá sem var fullunnin. Við 
notuðum tækifærið til þess að læra 
inn á hvernig þessar þrjár lista- og 
menningarstofnanir virka og vinnum 
svo okkar dagskrá út frá því og út frá 
þeirri reynslu sem var til staðar. Það 
er dagskráin sem við kynntum núna 
nýverið og þar kennir svo sannarlega 
margra og ólíkra grasa svo vonandi 
munu allir geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi og vel það.

Menningarfélagið virkar þannig 
að það eru stjórnendur yfir hverju og 
einu sviði og síðan er stjórn og fram-
kvæmdastjóri yfir öllu. Hver og einn 
sviðsstjóri sér um sitt svið og vissu-
lega er þetta öðruvísi uppbyggt en hjá 
nokkurri annarri menningarstofnun 
á Íslandi. Ég sem framkvæmdastjóri 
ber svo bæði rekstrarlega og líka list-
ræna ábyrgð þegar upp er staðið en 
hver og einn sviðsstjóri hefur vissu-
lega frjálsar hendur með að marka 
sína stefnu. Breytingin felst í því að 

það fellur líka ábyrgð á sviðsstjórana 
að halda utan um sitt svið en svo er 
það mitt að samþætta þetta þrennt. 
Okkur er uppálagt að minnka yfir-
byggingu og auka framleiðslu og 
erum auðvitað að láta þessa peninga 
sem við fáum frá ríki og bæ nýtast 
betur. Við erum að framleiða tuttugu 
stykki þennan veturinn sem er rosa-
lega mikið – tónleikar, leiksýningar 
og alls konar viðburðir á borð við 
ráðstefnur og fyrirlestra sem við-
burðasviðið stendur fyrir og er með 
í Hofi. Málið með viðburðasviðið er 
að það stendur líka fyrir tónleikum 
og öðrum slíkum viðburðum sem eru 
í sjálfu sér í samkeppni við hin sviðin 
tvö en það gerir þeim bara gott og 
heldur öllum á tánum.“

Gunnar segir að þessi nálgun, að 
færa sviðin svona saman, sé að koma 
vel út en að grunnurinn að starfinu 
sé auðvitað í höndunum á þeim sem 
sækja viðburðina. „Við erum svo 
heppin að þetta samfélag hérna er 
ákaflega duglegt að mæta. Við höfum 
lagt vel í og verið með mikið af við-
burðum og fólk virðist einfaldlega 
hafa gríðarlegan áhuga á listum og 
menningu hérna á Akureyri, þannig 
að það hefur gengið mjög vel. Auð-
vitað eru ýmsir snertifletir sem við 
þurfum að hreinsa og finna bestu 
leiðina að en við lítum fyrst og fremst 
á það sem tækifæri. Núna hefur leik-
listarsviðið t.d. aðgang að 500 manna 
sal í Hofi í staðinn fyrir aðeins 200 
manna salinn í gamla samkomuhús-
inu og það þýðir að það er hægt að 
gera stærri sýningar.

Eftir áramót erum við að fara að 
setja á svið í Hofi risastóran barna-
söngleik með hljómsveit í gryfju af 
því að Sinfóníuhljómsveitin leggur 
í púkkið. Þetta er í raun fyrsta stóra 
samvinnuverkefnið þar sem öll 
starfssviðin þrjú koma saman og 
við ákváðum að það yrði fjölskyldu-
sýning. Skemmtun sem höfðaði til 
breiðs hóps þannig að sem flestir 
gætu notið þess að koma til okkar og 

það hefur ekki verið neitt mjög mikið 
um þannig viðburði á síðustu árum 
og við erum að leitast við að mæta 
slíkri þörf á Norðurlandi.

En það á margt skemmtilegt eftir 
að koma fyrir augu og eyru fólks 
hér fyrir norðan áður en kemur að 
þessari sýningu. Þar má nefna að á 
föstudaginn verður frumsýning á Býr 
Íslendingur hér hjá Leikfélagi Akur-
eyrar og í október standa fyrir dyrum 
magnaðir stórtónleikar hjá Sinfóníu-
hljómsveit Norðurlands og Dimmu 
og svo mætti áfram telja. Stóra málið 
er að við viljum gera vel við okkar 
fólk vegna þess að það er duglegt að 
mæta og þannig getur starfsemin 
haldið áfram að vaxa og dafna.“
magnus@frettabladid.is

Hér er áhuginn á listum og 
menningu svo mikill að við 
verðum að standa okkur
Menningarfélag Akureyrar kynnti fyrir skömmu sína fyrstu 
fullmótuðu vetrardagskrá og þar er af mörgu að taka.

Hof hefur reynst mikil lyftistöng fyrir menningarlífið á Akureyri sem var þó blómlegt fyrir. Fréttablaðið/Pjetur

Gunnar Ingi Gunnsteinsson, fram-
kvæmdastjóri MAK.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Verð kr. 24.875

C L A S S I C  C O M F O R T  K O D D A R

TEMPUR® CLOUD COMFORT HEILSUKODDINN
Comfort koddinn er gerður sérstaklega úr TEMPUR® ES (Extra Soft) 

efninu og veitir einstakt jafnvægi í mýkt og stuðningi. Tilvalinn fyrir þá 

sem vilja stuðninginn sem TEMPUR® er þekkt fyrir, en mýktina líka.

Hentar nær öllum  
svefnstellingum

EXTRA
MJÚKUR

Leggur grunn að góðum degi

Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477  |  Opið virka daga frá kl. 10-18 & Laugard. frá kl. 11-16
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100  |  Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566  |  

www.betrabak.is

Þú færð TEMPUR® 
koddana BARA 

hjá okkur!

Verð kr. 18.900

TEMPUR® ORIGINAL HEILSUKODDINN
Þessum mælum við sterklega með fyrir þá sem þurfa á sérstökum 

stuðningi að halda vegna líkamlegra ástæðna. Hönnun hans fylgir 

náttúrulegri sveigju hálsins til að styðja við mænu og hrygg til að 

veita þér fullkomna næturhvíld. 

Hentar þeim  
sem sofa á hlið

S É R H A N N A Ð I R  H E I L S U K O D D A R 

 
 

FÁANLEGUR 
MJÚKUR,  

MEDIUM OG
STÍFUR

Verð kr. 19.900

TEMPUR® TRADITIONAL HEILSUKODDINN 
Sígild lögun þessa kodda veitir unaðslega tilfinningu og þægilegan 

stuðning í öllum svefnstellingum. Fáanlegur mjúkur, medium og stífur  

– sígild þægindi fyrir alla.

Hentar nær öllum  
svefnstellingum

 ÞettA er í rAun 
fyrstA stórA sAM-

vinnuverkefnið ÞAr seM 
öll stArfssviðin Þrjú koMA 
sAMAn og við ákváðuM Að 
ÞAð yrði fjölskyldusýning.
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Við hvetjum þig til að koma fram við 
aðra af virðingu. Uppruni, litaraft og 
trúarbrögð eiga ekki að skipta máli.

ALLIR EIGA AÐ NJÓTA MANNRÉTTINDA

Þú getur haft áhrif á samfélagið 
okkar. Margt smátt gerir eitt stórt og 
saman getum við haft veruleg áhrif.

VERTU NÆS
Rauði krossinn hvetur einstaklinga, 

fyrirtæki, stofnanir og samtök að taka 
áskorun Vertu næs 

Farðu inn á vertunæs.is - Taktu þátt
og skoraðu á aðra að gera það sama



Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?
Miðvikudagur

16. september 2015 
Náttúrulíf
Hvað?    Fuglaskoðun við Bakkatjörn
Hvenær?  17.00
Hvar?  Bakkatjörn
Fuglavernd verður með fuglaskoðun 
við Bakkatjörn á Seltjarnarnesi í tilefni 
Dags íslenskrar náttúru. Til stendur að 
skoða endur, gæsir og máfa og líklega 
einhverja vaðfugla. Mælt er með að taka 
með sér fuglabók og sjónauka en að 

auki verður stór fuglasjónauki með í för. 
Elma Rún Benediktsdóttir fuglaskoðari 
með meiru mun leiðbeina við fugla-
skoðunina.

Heimspeki
Hvað?  Heimspekikaffi
Hvenær?  20.00
Hvar?  Borgarbókasafnið Gerðubergi
Heimspekikaffi með Gunnari Hersveini. 
Allir velkomnir og aðgangur er ókeypis. 
Á fyrsta Heimspekikaffi haustsins 
fær Gunnar Hersveinn til sín Þórodd 
Bjarnason myndlistarmann. Gunnar, 
sem er rithöfundur og heimspekingur, 
tekst á við leitina að svari í mann-
heimum á Heimspekikaffi og Þóroddur 
skoðar málið m.a. út frá spurningunni 
um hvort hægt sé að fullgera lífið eða 
hvort það sé ævinlega ógert og ósvarað. 
Heimspekikaffið í Gerðubergi hefur 
verið vinsælt undanfarin misseri, en þar 
er fjallað á mannamáli um mikilvæg efni 
og gestir taka virkan þátt í umræðum.

Tónleikar
Hvað?  10 ára afmælistónleikar Ljóssins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Háskólabíó
10 ára afmælis og styrktartónleikar. 
Frábærir listamenn stíga á svið, eins og 
Friðrik Dór, Jón Jónsson, Lay Low, Ragga 
Gröndal, Glowie, María Ólafs, Sigríður 
Thorlacius, Kristjana Stefáns og Bagga-
lútur. Sigga Eyrún flytur ásamt skólakór 
Kársness nýtt lag, Leitaðu í Ljósið, sem 
var samið sértaklega fyrir samtökin. 
Miðar aðeins á 3.500. Sjá allt um tón-
leikana á www.ljosid.is.

Hvað?  Borko
Hvenær?  20.00
Hvar?  Húrra
Borko flutti nýverið til Reykjavíkur 

eftir þriggja ára útlegð á Drangsnesi á 
Ströndum og treður upp ásamt hljóm-
sveit. Þetta eru fyrstu tónleikar Borko 
í höfuðborginni síðan í lok árs 2013 
og má því búast við mikilli flugelda-
sýningu. Ný lög verða flutt í bland við 
sígilda smelli af plötunum Celebrating 
Life og Born to Be Free. Markús and the 
Diversion Sessions spila á undan en sú 
sveit hefur líka legið í dvala í nokkurn 
tíma enda liðsmenn verið búsettir víða 
um lönd. Miðaverð er 1.500 kr.

Hvað?  Steampunk tónlistartilraunir
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gaukurinn
Gestir klæða sig upp í sitt fínasta púss, 
einhverjir ætla að vera með smá tón-
listartilraunir og allir ætla að skemmta 
sér vel. Það kostar 500 krónur inn.

Málstofur
Hvað?  Réttindabarátta fyrir fólk á flótta
Hvenær?  08.30
Hvar?  Rauði Krossinn, Efstaleiti 9
Nú er rúmt ár liðið frá því að Rauði 
krossinn á Íslandi tók að sér réttar-
gæslu fyrir umsækjendur um alþjóðlega 
vernd, sem hingað til hafa verið kallaðir 
hælisleitendur. Í dag verður haldinn 
fræðslufundur þar sem starfsfólk hælis-
teymisins fer yfir starfið og situr fyrir 
svörum. Haldin verða tvö erindi. Annars 
vegar um réttindabaráttu fyrir fólk á 
flótta og hins vegar um baráttuna við 
aðgerðaleysið. Allir velkomnir.

Hvað?  Hvort vel ég verðtryggt eða óverð-
tryggt lán í dag?
Hvenær?  17.00
Hvar?  Íslandsbanki Granda, Fiskislóð 10
Íslandsbanki stendur fyrir fræðslu-
fundi í útibúinu úti á Granda. Markmið 
fundarins er að fá svör við spurningum 
á borð við hvaða áhrif hafa hækkandi 
stýrivextir á lánið, er skynsamlegt að 
endurfjármagna núna, hvort er betra að 
hafa fasta eða breytilega vexti. Haukur 
Skúlason og Finnur Bogi Hannesson 
halda erindi. Fundurinn er ókeypis og 
öllum opinn. Boðið verður upp á kaffi-
veitingar.

Uppistand
Hvað?  Goldengang Stand-up
Hvenær?  21.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Goldengang er hópur af athyglissjúkum 
uppistöndurum sem hafa haldið uppi-
standskvöld í Reykjavík. Þeir hafa verið 
starfandi frá því í júní. Fram koma Gísli 
Jóhann, Greipur Hjaltason, Sigurður 
Anton og Ólafur Freys. Viðburðurinn 
verður bæði á íslensku og ensku. Frítt 
inn og allir velkomnir.

Hugleiðsla
Hvað?  Hugleiðsla okkar tíma

Hvenær?  19.20
Hvar?  Dansverkstæðið, Skúlagötu 30
Kraftmikil og djúp hugleiðsla sem er 
á miðvikudögum og í þetta sinn undir 
stjórn Tristan Gibbin. Styrkur 
þessarar hugleiðslu er hve vel 
hún hentar fólki í stressi sem 
við búum við í nútíma samfélagi. 
Nútíma hugleiðsla skiptist í fjóra kafla. 
Fyrsti hlutinn snýst um að opna hugann 
og tilfinningarnar, í öðrum verður 
fundin djúp ró á náttúrulegan hátt. Í 
þeim þriðja er einblínt á að hugsa og 
tengjast innsæinu. Fjórði kaflinn snýr 
að því að framkvæma til að þær upp-
lýsingar eða uppgötvanir sem finnast í 
hugleiðslunni nýtist í lífinu. Margvísleg 
tónlist er notuð. Það kostar 2.000 kr. 
inn.

Sara Pétursdóttir, eða Glowie, er ein af þeim sem koma fram á styrktartónleikum 
Ljóssins í kvöld í Háskólabíói. 

Borko snýr til 
höfuðborgarinn-
ar eftir þriggja 
ára útlegð á 
Drangsnesi. 

MAZE RUNNER 6, 9
NO ESCAPE 8, 10
STRAIGHT OUTTA COMPTON 10:15
ABSOLUTELY ANYTHING 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KNOCK KNOCK   KL. 10:30
LOVE & MERCY   KL. 8
THE TRANSPORTER REFUELED KL. 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 8
VACATION   KL. 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

KNOCK KNOCK   KL. 5:50 - 8 - 10:30
KNOCK KNOCK VIP  KL. 5:50 - 8 - 10:20
LOVE & MERCY   KL. 8 - 10:30
SELF/LESS   KL. 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
VACATION   KL. 5:50 - 8 - 10:30
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D  KL. 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

KNOCK KNOCK   KL. 5:50 - 8 - 10:20
SELF/LESS   KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
VACATION   KL. 5:50 - 8
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 10:20

LOVE & MERCY   KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E. KL. 5:30 - 8 - 10:30
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 8
ANT-MAN 2D   KL. 10:45
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

KNOCK KNOCK   KL. 8 - 10:10
LOVE & MERCY   KL. 8
MAZE RUNNER: SCORCH TRIALS KL. 10:30

NÝJASTA MYND GUY RICHIE
LEIKSTJÓRA SNATCH OG SHERLOCK HOLMES


THE TELEGRAPH


HITFIX


TIME OUT LONDON

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR LOOPER

SÁLFRÆÐIÞRILLER AF BESTU GERÐ


CINEMABLEND


HITFIX


EMPIRE


VARIETY


NEW YORK TIMES


CHICAGO TRIBUNE


VARIETY


VILLAGE VOICE


WASHINGTON POST


HITFIX


TRI-CITY HERALD

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

Mættu og taktu númer

Verður þú Íslandsmeistari í Ökuleikni?

Keppnirnar fara fram á svæði Ökuskóla 3 við Borgartún í 
Reykjavík. Skráning og nánari upplýsingar eru á www.brautin.is 
og í síma 588 9070.

Brautin - bindindisfélag ökumanna

Laugardagur
19. september

Sunnudagur
20. september

Ökuleikni á rútum kl. 11:30
Ökuleikni á trukkum kl. 14
Meirapróf er skilyrði fyrir þátttöku.

Opin Íslandsmeistarakeppni í 
Ökuleikni á fólksbílum kl. 13.
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Ofur bleikur dagur

Í tilefni af 10 ára afmæli Ljóssins

Auk þess renna 2 kr. af hverjum 
seldum eldsneytislítra hjá 
Orkunni og Shell í dag til 
Ljóssins óháð greiðslumáta.

Í dag, 16. september, er Ofurdagur Ljóssins og viðskiptavinir fá 
13 kr. afslátt á Orkunni og Shell með kortum/lyklum Orkunnar og 
Staðgreiðslukorti Skeljungs. 

Athugið að 13 kr. afslátturinn bætist ekki við aðra afslætti.

 og viðskiptavinir fá 
 á Orkunni og Shell með kortum/lyklum Orkunnar og 

M
IÐ

VIK
UDAGUR 1

6.
 S

EPTEM
BER

Ljósið er endurhæfingar– og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið 

krabbamein og aðstandendur þeirra. Líttu inn á www.orkan.is, skráðu þig 

fyrir lykli og byrjaðu að safna fyrir Ljósið um leið og þú fyllir á bílinn.

Það er ofureinfalt!

afsláttur á Orkunni og Shell



Miðvikudagur

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 Suður-
land
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

DAGSKRÁ

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

10.50 Clear History
12.30 One Direction. This Is Us
14.05 Catch Me If You Can
16.25 Clear History
18.05 One Direction  This Is Us Frábær 
mynd um strákabandið One Direction 
sem hefur notið mikilla vinsælda allt 
frá stofnun og nú fá aðdáendur ein-
staka innsýn í sögu sveitarinnar og líf 
strákanna.
19.40 Catch Me If You Can  Dramatísk 
spennumynd. Frank Abagnale Jr. er 
slyngur svikahrappur sem ítrekað 
leikur á liðsmenn bandarísku alríkis-
lögreglunnar. Frank vílar ekkert fyrir 
sér og bregður sér ýmist í gervi flug-
manns, læknis, saksóknara eða sögu-
prófessors. Slóð hans liggur um mörg 
lönd og fölsuðu ávísanirnar hrannast 
upp. Myndin, sem er sannsöguleg, var 
tilnefnd til tvennra Óskarsverðlauna.
22.00 Lincoln
00.30 Being Flynn
02.10 The Cabin in the Woods
03.45 Lincoln

18.15 Last Man Standing
18.35 Cristela
19.00 Hart of Dixie  
19.45 Baby Daddy
20.10 Legit
20.30 The Originals
21.15 The Mysteries of Laura
22.00 Witches of East End  
22.45 Sirens
23.05 Supernatural
23.50 Hart of Dixie
00.35 Baby Daddy
00.55 Legit
01.20 The Originals
02.00 The Mysteries of Laura
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.40 Big Time Rush
08.05 The Crazy Ones
08.30 The Middle
08.55 Mom & Molly
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Spurningabomban
11.10 Höfðingjar heim að sækja
11.25 Heimsókn
11.50 Grey’s Anatomy
12.35 Nágrannar
13.00 Nashville
13.45 Nashville
14.35 White Collar
15.20 Restaurant Startup
16.05 Big Time Rush
16.30 Up All Night
16.55 Raising Hope
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 The Simpsons
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag  Áhugaverð um-
ræða, fróðlegar fréttaskýringar og 
skemmtileg sjónarhorn.
19.20 Víkingalottó
19.25 The Middle
19.50 Mindy Project
20.15 Lýðveldið  Lýðveldið er nýr 
og ferskur skemmtiþáttur þar sem 
þekktir einstaklingar gefa álit og ráð í 
ýmsum málum, til dæmis um stefnu-
mótamenningu landans og tilhugalíf.
20.40 Covert Affairs
21.25 Mistresses
22.10 Rita  Þriðja þáttaröð.
22.55 Major Crimes
23.45 Real Time With Bill Maher
00.40 NCIS
01.25 Tyrant 
02.15 Death Row Stories
03.00 The Trip
04.45 Some Velvet Morning
06.05 The Middle

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Tommi og Jenni 
07.55 UKI 
08.00 Brunabílarnir 
08.22 Lukku láki 
08.47 Elías 
09.00 Kalli á þakinu 
09.25 Latibær 
09.47 Stóri og Litli 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.45 Doddi litli og Eyrnastór 
10.55 Hókus Pókus 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Tommi og Jenni 
11.55 UKI 
12.00 Brunabílarnir 
12.22 Lukku láki 
12.47 Elías 
13.00 Kalli á þakinu 
13.25 Latibær 
13.49 Stóri og Litli 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.45 Doddi litli og Eyrnastór 
14.55 Hókus Pókus 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Tommi og Jenni 
15.55 UKI 
16.00 Brunabílarnir 
16.22 Lukku láki 
16.47 Elías 
17.00 Kalli á þakinu 
17.25 Latibær 
17.49 Stóri og Litli 
18.00 Dóra könn-
uður 
18.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar 
18.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 
18.55 Hókus Pókus 
19.00 Kalli á þakinu

08.00 European Tour 2015 
12.30 Golfing World 2015 
13.20 LPGA Tour 2015 
15.00 PGA Tour 2015 
18.00 Golfing World 2015 
18.50 European Tour 2015 
23.20 Golfing World 2015

08.00 Meistaradeildin
08.30 Meistaradeildin
09.00 Meistaradeildin
09.30 Real Madrid - Shakhtar Donetsk
11.15 PSG - Malmö
13.00 Man. City - Juventus
14.45 Eindhoven - Man. Utd.
16.30 Meistaradeildin
17.00 Pepsímörkin 2015
18.15 Meistaradeildin - Meistara-
mörkin  Bein útsending
21.30 Chelsea - Maccabi Tel-Aviv
23.20 Roma - Barcelona
01.10 Olympiakos - Bayern München

10.00 Messan 
11.15 Sunderland - Tottenham 
12.55 Premier League Review 2015 
13.50 Leicester - Aston Villa 
15.30 Football League Show 2015/16 
16.00 Watford - Swansea 
17.40 Man. Utd. - Liverpool 
19.20 FH - ÍBV 
21.05 Everton - Chelsea 
22.45 Reading - Ipswich 
00.25 Norwich - Bournemouth

17.40 Strákarnir
18.10 Friends
18.35 The New Girl
19.00 Modern Family
19.20 How I Met Your Mother
19.45 Tekinn  Í kvöld fáum við að sjá 
tvo hrekki frá Audda. Fórnarlömb 
kvöldsins eru þau Eva María úr Kast-
ljósinu og sjálfur stórsöngvarinn 
Björgvin Halldórsson.
20.15 Beint frá býli
21.00 Grey’s Anatomy
21.45 Chuck
22.25 Cold Case  
23.10 Cold Feet
00.00 Tekinn
00.25 Beint frá býli
01.05 Chuck
01.45 Cold Case
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Biggest Loser
09.45 The Biggest Loser
10.30 Pepsi MAX tónlist
13.30 Cheers
13.55 Dr. Phil
14.35 Welcome to Sweden
15.00 Reign
15.45 Gordon Ramsay Ultimate 
Cookery Course
16.15 America’s Next Top Model
17.00 Royal Pains
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show with Jimmy 
Fallon
19.10 The Late Late Show with James 
Corden
19.50 Odd Mom Out  Bandarískur 
gamanþáttur sem er lauslega byggður 
á lífi skáldkonunnar Jill Kargman en 
hún leikur einmitt aðalhlutverkið. 
20.15 America’s Next Top Model
21.00 Girlfriends’ Guide to Divorce
21.45 Satisfaction  Skemmtileg 
þáttaröð um giftan mann sem virðist 
lifa hinu fullkomna lífi en undir niðri 
kraumar óánægjan.
22.30 The Tonight Show with Jimmy 
Fallon
23.10 The Late Late Show with James 
Corden
23.50 Madam Secretary
00.35 Agents of S.H.I.E.L.D.
01.20 Extant
02.05 Girlfriends’ Guide to Divorce
02.50 Satisfaction
03.35 The Tonight Show with Jimmy 
Fallon
04.15 The Late Late Show with James 
Corden
04.55 Pepsi MAX tónlist

16.20 Serbía - Tékkland 
18.15 Táknmálsfréttir  
18.25 Landinn  
18.54 Víkingalottó  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður  
19.35 Kastljós 
20.05 Tónahlaup  
20.45 Höfuðstöðvarnar  
21.15 Kiljan - Bókmenntahátíð í  
Reykjavík 2015  
22.00 Tíufréttir  
22.15 Veðurfréttir  
22.20 EM stofa 
22.35 Læknar á stríðshrjáðum 
svæðum 
23.25 Kóðinn  
00.20 Kastljós 
00.50 Fréttir  
01.05 Dagskrárlok

Latibær  
kl. 09.25

The Mindy 
Project 19.50

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:10
LÝÐVELDIÐ
Ferskur íslenskur skemmtiþáttur þar sem þekktir 
einstaklingar gefa álit og ráð í ýmsum málum til dæmis um 
stefnumótamenningu landans og tilhugalíf.

FRÁBÆR
MIÐVIKUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

 | 22:00
LINCOLN
Stórbrotin mynd sem gerist í 
forsetatíð Abrahams Lincoln 
og segir frá baráttu hans um 
afnám þrælahalds.

 | 22:00
RITA
Rita er miðaldra kennari sem 
fer ótroðnar slóðir og er 
vinsæl meðal nemendanna 
því hún hagar sér sjálf eins og 
krakki. 

 | 21:15
MISTRESSES
Bráðskemmtilegir bandarískir 
þættir um fjórar vinkonur og 
skrautleg  samskipti þeirra við 
hitt kynið.

 | 20:35
COVERT AFFAIRS 
Skemmtileg þáttaröð um CIA 
fulltrúana Annie og Auggie og 
flókið samband þeirra innan 
og utan vinnunar.

LOKAÞÁTTUR!

LOKAÞÁTTUR!

 | 21:00
GREY’S ANATOMY
Vinsælir dramaþættir sem 
gerast á skurðstofu á Grey 
Sloan spítalanum þar sem 
starfa ungir og bráðefnilegir 
skurðlæknar.
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SNJÖLLU
SJÓNVÖRPIN 

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

SJÓNVARPSTILBOÐ
LG 49UF695V / 55UF695V
• 3D Smart IPS LED sjónvarp
• Ultra HD 4K 3840 x 2160p upplausn
• Tru ULTRA HD Engine - 4K uppskölun
• Triple XD Engine / Ultra Clarity Index
• Micro Pixel Control
• Real Cinema 24p
• Quad-Core örgjörvi
• NetCast nettenging með opnum vafra
• Þráðlaus Wi-Fi móttakari 

• LG Cloud, Miracast, Wi-Fi Direct
• 4K HEVC þjöppun (4K 30P, 2K 60P)
• Stafrænn DVB-T/C/T2/S/S2 móttakari
• Gervihnattamóttakari
• 2 x USB 2.0 / USB 3.0 tengi
• 3 x HDMI, Scart, Component tengi
• USB upptökumöguleiki
• Ethernet, Optical út & CI rauf
• Magic Remote og síma- / spjaldtölvu app fylgir

FULLT VERÐ 229.990

199.990
TILBOÐ TILBOÐ

249.990
FULLT VERÐ 299.990

700Hz PMI 1200Hz PMI



„Þetta er ævintýramynd í orðsins 
fyllstu merkingu. Það er gaman að 
þetta séu ekki bara allt glæpamyndir 
og ofbeldi í sveitinni,“ segir Kristófer 
Dignus sem hlaut nýlega styrk úr 
kvikmyndasjóði ásamt handritshöf-
undunum Bergi Þór Ingólfssyni og 
Guðmundi Brynjólfssyni til þess að 
gera bíómynd úr barnasöngleiknum 
Horn á höfði, en þeir Bergur og Guð-
mundur skrifuðu handritið að söng-
leiknum.

Söngleikurinn var frumsýndur 
árið 2009 og hlaut góðar viðtökur og 
sjálfur hefur Kristófer leikstýrt sjón-
varpsþáttunum Fólkið í blokkinni, 

Drekasvæðið og mun leikstýra næsta 
áramótaskaupi.

Hann segir myndina verða sann-
kallaða ævintýramynd í stíl Harry 
Potter en með íslensku ívafi enda er 
handritið byggt á íslenskum forn-
sögum.

Eru sáttir  
með styrkinn
Kristófer Dignus leikstýrir kvikmynd sem  
byggð er á barnasöngleiknum Horn á höfði 
og segir hana sannkallaða ævintýramynd.

Bergur er annar handritshöfundur myndarinnar og Kristófer mun leikstýra en á myndina vantar Guðmund sem einnig skrifar handritið. 
Fréttablaðið/GVA

Söngkonan Birgitta Haukdal 
getur núna bætt við sig 

titlinum barnabókahöf-
undur þar sem hún gaf 
út sínar fyrstu bækur 
á dögunum. Hún segir 
að gat á barnabóka-
markaðinum hafi orðið 

til þess að hún byrjaði að 
skrifa sjálf en sonur 

hennar er helsti 
innblásturinn.

Sonur Birgittu 
vildi oft frekar að 

mamma sín segði honum sögu en 
að lesa bækur. „Mig langaði svo að 
hann hefði meira gaman af bókum 
og reyndi mikið að finna bækur 
sem voru ekki of barnalegar eða of 
flóknar. Mér finnst mikilvægt að 
börnin okkar lesi meira og eigi sér 
fyrirmyndir sem eru ekki Disney-
prinsessur eða ofurhetjur heldur 
venjulegir krakkar. Þetta eru sögur úr 
daglegu lífi þar sem venjuleg íslensk 
stelpa er söguhetjan og hún ásamt 
bangsanum sínum er alltaf að læra 
og prófa eitthvað nýtt.“

Sonurinn innblásturinn 

 
 

MESta áSkorunin Er 
að finna krakkana, 

það vEgur MESt og þyngSt. 
þau vErða í ölluM SEnuM í 
Myndinni.
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Bergur er annar handritshöfundur myndarinnar og Kristófer mun leikstýra en á myndina vantar Guðmund sem einnig skrifar handritið. 
Fréttablaðið/GVA

„Sagan fjallar um unga vini, Björn 
og Jórunni, sem lenda í hremmingum 
þegar forn sáttmáli manns við náttúr-
una er rofinn og það fer í gang atburða-
rás sem stefnir landi og þjóð í hættu og 
þau eru eina fólkið sem er með lykilinn 
að þessari gátu,“ segir Kristófer um 
söguþráðinn.

„Björn vaknar upp einn morguninn 
með horn á höfðinu og þau fara að 
reyna að átta sig á því hvernig hann 
losnar við þau og þau átta sig á því að 
þau þurfa að leysa úr þessum náttúru-
sáttmála,“ segir Kristófer en við það að 
sáttmálinn er rofinn vakna alls kyns 
vættir úr dvala og valda talsverðum usla.

Kristófer segir þá félaga að vonum 
sátta við styrkinn og nú fari önnur 
vinna á fullt skrið.

„Handritið er komið á fullt, af því að 
við fengum grænt ljós. Það eru margir 
sem sækja um og ekki margir sem fá 
þannig að við erum mjög sáttir,“ segir 
hann. Eftir er að finna leikara til þess að 
fara með hlutverk í myndinni.

„Mesta áskorunin er að finna krakk-
ana, það vegur mest og þyngst. Þau 
verða í öllum senum í myndinni.“ Hann 
hefur þó reynslu af því að leikstýra 
krökkum en hann leikstýrði sjónvarps-
þáttunum Fólkið í blokkinni og hefur 
ástríðu fyrir því að búa til vandað efni 
fyrir yngri kynslóðina. „Ég brenn svo-
lítið fyrir því að gera efni fyrir yngstu 
kynslóðina og sinna henni.“ 
gydaloa@frettabladid.is

Trendið
Hneppt 
hnossgæti
Afturhvarf tískunnar til sjöunda 
áratugar síðustu aldar á sér 
engin takmörk um þessar 
mundir, og nú er heitasta heitt 
að skarta svokölluðum A-línu-
pilsum, sem hneppt eru alla 
leið niður. Við pilsin er afar 
lekkert að klæðast háum stíg-
vélum, rúskinns jafnvel eins og 
kom fram í síðasta Trendkafla 
 Fréttablaðsins.

Rúskinnið  
sjaldan eins og 
heitt og núna. 

Gallapilsin eru 
klæðileg.

Top Shop valdi þetta hneppta pils á 
sína tískupalla. 

Vintage pils eiga sérlega mikið upp á 
pallborðið, enda töluvert afturhvarf til 
fortíðar. Allir í skápana hjá mömmu.

B A R Á T T A N  G E G N  K R A B B A M E I N I

Fjöður sem vegur þungt
Kauptu Bláu fjöðrina – til stuðnings rannsóknum á bættri greiningu krabbameins. 

Með kaupum á Bláu fjöðrinni leggurðu þitt af mörkum til  
stuðnings rannsóknum á bættri greiningu krabbameins.  
Afrakstur landssöfnunarinnar verður notaður til kaupa  

á tækjum sem bæta greiningu krabbameins.

Mælingar á kjarnsýrum

Kjarnsýrur, bæði DNA og RNA, losna frá líffærum út í líkamsvökva. Magn kjarn
sýranna og gerð þeirra endurspeglar heilsu einstaklingsins. Vonir eru bundnar við  
að nota megi mælingar á kjarnsýrum í blóði og þvagi til að skima fyrir margvíslegum  
sjúkdómum, til sjúkdómsgreininga og til að fylgja eftir meðferð. Vonir standa til að  
mögulegt verði að nota þessi próf í rannsóknaskyni til að berjast gegn krabbameini.  
Vitað er að stökkbreytingar í erfðaefni meinsins valda sjúkdómum og þessar stökk 
breytingar eru einmitt greinanlegar í líkamsvökvum.

Blái naglinn og Landsspítalinn

Landssöfnunin Fjöður sem vegur þungt er samstarfsverkefni Bláa naglans og Erfða  
og sameindalæknisfræðideildar Landspítalans til að byggja upp fullnægjandi aðstöðu  
til rannsókna á kjarnsýrum í líkamsvökva. 

Þetta er í fyrsta sinn sem Birgitta 
gefur út bók. „Ég vissi ekki alveg hvað 
ég var að fara út í en ákvað bara að 
dýfa mér í djúpu laugina. Ég byrjaði 
bara á fyrstu bókinni og það kom 
mér á óvart hvað ég hafði gaman af 
að skrifa. Ég var með skýra mynd af 
því hvernig ég vildi hafa teikning-
arnar og endaði á að fá hæfileikaríka 
stelpu frá Armeníu til þess að mynd-
skreyta. Eftir að ég flutti heim fór ég 
með hugmyndina og teikningarnar í 
Forlagið og þeir voru mjög spenntir 
fyrir þessu.“ – gj
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,  
Hjalti Egilsson hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is  
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is,  
Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson jonatan@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

HORFÐU 
Í GÆÐIN

5 ÁRA ÁBYRGÐ Á ÖLLUM 
SONY SJÓNVÖRPUM

Nýherji / Borgartúni 37
Kaupangi Akureyri
netverslun.is

Nýherji / Borgartúni 37

Sjáðu stærstu myndina í snjallasta 
sjónvarpinu

65" – Verð: 369.990 kr.
75" – Verð: 569.990 kr.

W85

800

W85

4K Ultra HD upplausn, sjáðu hvert 
smáatriði í nýju ljósi

43" – Verð: 199.990 kr.
49" – Verð: 239.990 kr.
55" – Verð: 299.990 kr.

X8

800

1000

X8

Afburðahönnun og frábær myndgæði 
frá meisturum Sony

43" – Verð: 149.990 kr.
50" – Verð: 199.990 kr.
55" – Verð: 239.990 kr

W80

1000

Íslenskir rétthafar í samstarfi 
við  helstu fjarskiptafyrirtæki 
landsins hafa náð 
samkomulagi um framkvæmd 
og túlkun  lögbanns þar sem 

lokað verður á síður sem gera út á 
ólöglega dreifingu á afþreyingarefni 
á netinu.  Lögbannið var sett  í 
Hæstarétti þann 14. október í fyrra, 
en þá var aðgangi að síðunum 
Deildu.net og Pirate Bay lokað.

„Það mikilvægasta í þessu 
er kannski það að núna munu 
fjarskiptafyrirtækin loka á þessar 
vefsíður burtséð frá því undir hvaða 
léni þær eru,“ segir Guðrún Björk 
Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri 
STEF. Eftir lögbannið í Hæstarétti 
skiptu aðstandendur Deildu.net um 
lén strax í kjölfar dómsins. Nú verður 
nýjum síðum lokað samstundis.

„Það sem hefur tekist að gera eftir 
að málið vannst í Hæstarétti, þar sem 
var staðfest að það skyldi lagt lögbann 
á lokun þessara síðna, er að nú erum 
við búin að gera þetta samkomulag 
við fjarskiptafyrirtæki um það hvernig 
beri að framfylgja þessu. Hvernig við 
ætlum að túlka og framfylgja lögbann-
inu,“ segir Guðrún.

„Er það ekki markmið allra að 
útrýma öllum glæpum úr þjóð-
félaginu? Ég held að við lítum alveg 
raunsætt á stöðuna. Allir sem starfa 
í þessum bransa gera sér grein fyrir 
að okkur mun aldrei takast að loka 
öllum þessum síðum um ókomna tíð. 
En við getum gert það aðeins erfið-
ara,“ segir hún, þegar hún er spurð 
að því hvort markmiðið sé að koma 
alfarið í veg fyrir ólöglegt niðurhal 
og bætir við að  rétthafasamtökin 
líti á lögbannsaðgerðirnar sem illa 
nauðsyn.

Í dag eru í boði leiðir til þess að 
nálgast dagskrárefni innlendra sjón-
varpsstöðva og geta notendur með 
þeim sótt dagskrárefni á þeim tíma 
og stað sem hentar hverjum og einum. 
Notkun á slíkri þjónustu hefur aukist 
um tæp 300% frá árinu 2011 þegar 
þjónustan var tekin upp og einn-
ig hafa þjónustur á borð við Netflix 
verið að ryðja sér til rúms hérlendis á 
undanförnum árum. Nokkrar löglegar 
tónlistarveitur eru hér á landi, og er 
Spotify sú stærsta en talsvert hefur 
verið fjallað um að tónlistarmenn fái 
ekki nógu mikið greitt fyrir streymi af 
efni sínu inn á slíkum veitum.

„Það má ræða það hvort listamenn 
séu að fá nægilega mikið greitt frá 
þessum tónlistarveitum. Svo sannar-
lega vildi maður sjá hærri greiðslur en 
það hefur þó allavega breytt landslag-
inu þannig að þeir eru að fá eitthvað 
greitt. Þetta er ekki lengur bara einn 
stór sjóræningjamarkaður heldur 
er komið einhvers konar viðskipta-
módel sem hægt er að vinna með og 
mun kannski hafa meiri tekjumögu-
leika í för með sér.“

Guðrún segir samkomulagið 
vera skref í baráttunni gegn ólög-
legri dreifingu á afþreyingarefni og 
þessar löglegu tónlistarveitur á borð 
við Tónlist.is og Spotify bjóði upp á 
aðgengi að löglegu afþreyingarefni á 
netinu. Margt hafi breyst til batnaðar 
á undanförnum árum og rétt-
hafasamtökin láti engan 
bilbug á sér finna. „Við 
ætlum ekkert að gefast 
upp í þessari baráttu 
gegn þessum vef-
síðum sem dæmdar 
eru ólöglegar.“ 

Loka á vefsíðurnar 
óháð hýsingu þeirra 

 Héraðsdómur 
úrskurðaði þann 14. 
október 2014 að 
loka skyldi 
aðgangi að 
síðunum Deildu.
net og Pirate Bay.

 Var þetta í fyrsta 
sinn sem íslensk 
fjarskiptafyrirtæki 
loka á vefsíður vegna 
höfundarréttar.

 Deildu.net opnaði samdægurs vefsíðu á 
öðru léni.

 Í kjölfar samkomulagsins sem náðst 
hefur á milli rétthafanna, STEF, SFH, SÍK 
og FRÍSK og helstu fjarskiptafyrirtækja 
landsins munu fjarskiptafyrirtækin loka á 
vefsíðurnar óháð því undir hvaða léni 
síðan er hýst.

 Leiðum til þess að ná löglega í 
afþreyingarefni hefur fjölgað og hægt er 
að kynna sér þær inni á Tonlistogmyndir.
is

Guðrún Björk 
Bjarnadóttir,  
framkvæmda-

stjóri STEF

Rétthafasamtök hafa náð samkomulagi við helstu fjarskiptafyrir-
tæki landsins um hvernig lögbannið verði túlkað og því framfylgt.

Gyða Lóa  
Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is

Er það Ekki markmið 
aLLra að útrýma 

öLLum gLæpum úr þjóðféLag-
inu? 

 Við ætLum EkkErt 
að gEfast upp í þEss-

ari baráttu gEgn þEssum 
VEfsíðum sEm dæmdar Eru 
óLögLEgar.
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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

JÓLAMARKAÐIRNIR BÍÐA ÞÍN

KATRÍNARTÚN 12   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS   Verð miðast við flug aðra leið með sköttum, 999 kr. bókunargjald - og töskugjald ekki innifalið.

NÁÐU ÞÉR Í  SÓLARORKU FYRIR VETURINN

KOMDU ÚT
AÐ LEIKA!  

ALICANTE f rá

10.999 kr.
1 5 . o k t ó b e r  -  1 2 . d e s e m b e r  2 0 1 5

BARCELONA f rá

10.999 kr.
o k t ó b e r  2 0 1 5

TENERIFE f rá

14.999 kr.
n ó v e m b e r  2 0 1 5

FJÖR, SÓLBAð OG EINTÓM GLEðI!
SETTU ÞIG Í  STELLINGAR!
HOPP, SÓLARHOPP!
NÁðU ÞÉR Í  SÓLARORKU!

TAKTU FLUGIð!
FLJÚGðU MEð!
Á FERð OG FLUGI!
HOPPAðU MEð!

KOMDU ÚT Að LEIKA!
ALLIR MEð! SÓLIN ER HÉR!
ÞAð ALLRA HEITASTA!
MEð BROS Á VÖR Í  PARADÍS!
WOW STIG Á CELSÍUS
ÞÚ - SÓL - WOW - SNILLD!

Al icante

Einelti
er ógeð

Leggðu þitt af mörkum!

Körfuboltalandsliðið okkar og 
stuðningsmenn þess eru sigurveg-
arar. Óhætt er að segja að frammi-
staða liðsins í riðlakeppni Evrópu-
mótsins í Berlín hafi verið framar 
björtustu vonum. Þarna mætti hið 
lágvaxna lið Íslands sannkölluðum 
risum í evrópskum körfuknattleik og 
hefur því verið haldið fram að aldrei 
hafi jafn mörg stórlið dregist saman í 
riðil á mótinu.

Ef horft er á stigatöfluna, nú þegar 
riðlakeppninni er lokið, tapaði 
Ísland öllum leikjunum. En á sama 
tíma vann liðið, auk stuðnings-
mannanna, hug og hjörtu allra sem 
voru í Berlín. Eftir síðasta leikinn 
sem tapaðist fyrir Tyrkjum í fram-
lengingu, tóku stuðningsmenn 
landsliðsins sig saman og sungu Ég er 
kominn heim eftirminnilega.

Líklega hef ég sjaldan verið eins 
stoltur af því að vera Íslendingur og 
þegar ég sá þetta. Liðið var nýbúið að 
tapa í spennuleik, en í staðinn fyrir 
að gráta úrslitin fögnuðu stuðn-
ingsmennirnir frábærri frammi-
stöðu. Fegurðin í augnablikinu var 
gríðarleg og fæ ég gæsahúð bara við 
að hugsa um þetta. Að mínu mati er 
þetta nákvæmlega það sem íþróttir 
eiga að snúast um, þetta er það sem 
við eigum að kenna ungu fólki sem 
stundar íþróttir. Sigrar og töp skipta 
litlu máli þegar maður gerir sitt 
besta.

Körfuboltinn á Íslandi er í miklum 
vexti og hefur þróun leiksins á 
heimsvísu verið okkur í hag. Áður 
fyrr skipti meira máli að vera hávax-
inn í körfubolta, en nú skipta hraði, 
leikni og hittni meira máli en áður. 
Þjálfarar landsliðsins eiga mikið hrós 
skilið fyrir hvernig þeir lögðu leikina 
upp, sérstaklega varnarleikinn, 
sem var frábær. Íslensku strákarnir 
spiluðu með hjartanu og stuðnings-
mennirnir hvöttu þá áfram af mikilli 
elju. Erlendir fjölmiðlar keppast um 
að lofa frammistöðu allra og heilluðu 
stuðningsmenn starfsmenn í höll-
inni í Berlín, sem skáluðu sérstaklega 
fyrir þeim að móti loknu.

Ísland var sigurvegari á mótinu, 
þrátt fyrir að vinna ekki leik. Er til 
fallegri boðskapur?

Sigurvegarar 
þrátt fyrir töp

Kjartans Atla  
Kjartanssonar 

Bakþankar

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka


