SKOÐUN Hláturinn lengir lífið og er
eitt besta meðal sem við þekkjum,
skrifar Teitur Guðmundsson. 15

MENNING Gréta Hergils Valdemarsdóttir syngur lög sem helguð eru heilagri Maríu. 24

SPORT Íslensku handboltastelpurnar
ætla sér upp úr milliriðlinum á Evrópumótinu í Serbíu. 30
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Hámarkið hrekkur skemur
Hámarksverðmæti varnings sem koma má með inn í landið tollfrjálst hefur staðið í stað frá 2008. Á sama tíma
hefur krónan rýrnað um þriðjung. Neytendasamtökin segja að endurskoða þurfi hámarkið á hverju ári.
VERSLUN Leyfilegt hámarksverðSéu þessar upphæðir uppreikn➜ Minna fæst fyrir krónuna en árið 2008
mæti varnings sem ferðamenn
aðar til dagsins í dag kemur í ljós

Hættur hjá Landsbjörgu
Guðmundur Örn Jóhannsson er
hættur sem framkvæmdastjóri
Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
Hann sagði sjálfur upp störfum eftir
umfjöllun um gjaldeyrisviðskipti. 2
Brigsl ganga á víxl Oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi segir Gunnar
Birgisson hafa farið farið „fram úr
öllum velsæmismörkum“. 2
Ónýtur eftir 15 róðra Ólíklegt þykir
að línubátnum Jónínu Brynju ÍS 22
verði bjargað af strandstað. 4
Minni líkur á aðskilnaði Flokkar
aðskilnaðarsinna í Katalóníu á Spáni
eiga erfitt með að ná saman í sjálfstæðisbaráttu héraðsins. 8

mega taka með sér til landsins tollfrjálst hefur staðið í stað
frá árinu 2008 þrátt fyrir mikla
hækkun á innlendu verðlagi og
hrun íslensku krónunnar.
Formaður Neytendasamtakanna segir að um hagsmunamál
sé að ræða fyrir almenning og
rétt sé að endurskoða þessar upphæðir árlega, hið minnsta.
Núgildandi reglugerð var sett
hinn 27. júní árið 2008 en samkvæmt henni má flytja inn til
landsins varning keyptan erlendis að verðmæti allt að 65.000
krónum, miðað við smásöluverð
á innkaupsstað, án þess að greiða
opinber gjöld. Þá má verðmæti
einstaks hlutar ekki vera hærra
en 32.500 krónur.

að mikill munur er á og leyfilega
hámarkið hrekkur skemur en til
var ætlast þegar reglugerðinni
var breytt síðast. Vísitala neysluverðs hefur hækkað úr 307 stigum upp í 401, eða um rúm 30 prósent, og gengisvísitalan hefur
hækkað úr 166 stigum upp í 224,
um rúmlega 35 prósent.
Sé miðað við nokkra af helstu
gjaldmiðlum sem Íslendingar
nota á ferðum sínum erlendis
kemur munurinn enn betur í ljós,
sérstaklega hvað varðar Bandaríkjadal. Evra, dönsk króna og
sterlingspund hafa hækkað um
fjórðung en dalurinn hefur hækkað um 54 prósent.
Sé miðað við gengi Bandaríkjadals hefði tollfrelsisviðmið

Leyﬁlegt hámarksverðmæti hluta sem keyptir eru erlendis hefur staðið í stað frá
árinu 2008. Ef miðað er við þróun gengisvísitölu á umræddu tímabili ætti upphæðin með réttu að standa í tæpum 88 þúsund krónum.

2008

2012

65

þúsund

þúsund

átt að hækka úr 65.000 upp í rúm
100.000 í heildina og rúm 50.000
fyrir stakan hlut.
„Ef þessi viðmið hafa ekki
breyst frá miðju ári 2008 er ljóst
að upphæðirnar duga mun skemur,“ segir Jóhannes Gunnarsson,
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JÓL Í BRUSSEL
Einn stærsti jólamarkaður í Evrópu
er í Brussel.
Hann verður opnaður 30. nóvember
og er sagt að
það sé upplifun að heimsækja hann,
enda vörur
frá flestum löndum Evrópu á boðstólum.
Belgískt
eðalsúkkulaði er fyrirferðarmikið,
enda vinsæl
jólagjöf. Að auki er mikið um handunna
vöru.

Vandaðir þýskir herraskór úr leðri,
skinnfóðraðir. Stórar stærðir. Teg: 206202 23 Stærðir:

41 - 48
Verð: 16.975.-

Teg: 206201 23 Stærðir: 40 - 47

Verð: 16.985.-

Sími 551 2070
Opið mán.-fös. 10-18.
Laugardag 10-14.

Vertu vinur
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is
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allra landsmanna
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Fjórtán syngja
með FM Belfast

Úrkomulítið um allt land í dag. Horfur
á strekkingi á Snæfellsnesi og allra syðst,
annars verður hæglætisveður og víða
bjart með köflum. Dregur úr frosti. 4

2012

formaður Neytendasamtakanna.
„Ég tel það óeðlilegt, og heldur
ætti að miða við að verðgildið
yrði svipað ár frá ári. Því væri
eðlilegt að endurskoða þessi viðmið árlega hið minnsta.“

Nýja UNICEF-lagið:

14
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

88

HORFT TIL FRAMTÍÐAR Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, fylgist með þar sem nýjar vindmyllur fyrirtækisins eru hífðar úr skipi á flutningabíla sem flytja þær austur að Búrfelli. Vindorka gæti orðið framtíðarstoð í orkubúskap
fyrirtækisins. 6
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

sveitinni FM Belfast verður
frumflutt í dag í tilefni af degi
rauða nefsins
hjá UNICEF,
Barnahjálp
Sameinuðu þjóðanna. Hvorki
fleiri né færri
en fjórtán
manns, meðal
annarra Ásgeir
Trausti, Diddú,
LÓA
Helga Möller,
Jóhann Helga- HJÁLMTÝSDÓTTIR
son, Hugleikur
Dagsson, Sigríður Thorlacius og
Steindi jr., eru gestasöngvarar í
laginu. „Okkur fannst hátíðlegra
að fá ógeðslega mikið af fólki
til að syngja með. Ég er mjög
ánægð með hvað allir voru til í að
aðstoða. Ég bjóst við að þetta yrði
erfiðara en það voru allir voða
jákvæðir,“ segir Lóa Hjálmtýsdóttir, söngkona FM Belfast.
-fb / sjá síðu 34
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Tilboð klárt í úttekt á skólamat og koma á til móts við kennara í Hafnarfirði:

SKÓLAMÁL Gera á bragarbót á

mötuneytismálum kennara í
grunnskólum Hafnarfjarðar. Þeir
kvarta yfir því að fá ekki jafngóðan mat og aðrir bæjarstarfsmenn
og að þurfa að matast með nemendum sínum.
Bæjarstjórinn ákvað fyrir þremur vikum að gerð yrði úttekt á
máltíðum í skólunum og boðaði til
fundar með fulltrúum allra sem
tengjast málinu. Fundurinn fór

fram í síðustu viku. Magnús Baldursson, fræðslustjóri Hafnarfjarðar, segir að niðurstaðan hafi verið
sú að fyrirtækið Skólamatur meti
hvað það þýði að tryggja að matur
sé afgreiddur inni á kennarastofum svo kennararnir þurfi ekki að
sækja hann í mötuneyti nemenda.
„Og hugsanlega hafa eitthvað
meira utan um þann hluta matarins, meira krydd og salatbar og
slíkt. Eitthvað viðameira en er
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fyrir nemendur,“ segir Magnús.
Tilboð er fengið í úttekt á mötuneytismálunum en Magnús segir
hana ekki hefjast fyrr en á nýju
ári. „Ég geri ráð fyrir að þeir
muni meta alla matseðla og fara í
grunnskólana og skoða aðstæður,“
segir hann. „Við leggjum áherslu
á að fólki líði vel í vinnunni og við
vitum að matar- og mötuneytismál
skipta miklu máli til að fólki líði
vel á vinnustöðum.“
- gar
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SPURNING DAGSINS

27. nóvember 2012 ÞRIÐJUDAGUR

Öryrki telur bætur svo lágar að þær brjóti gegn stjórnarskrá:

Tveir handteknir í Svíþjóð:

Stefnir ríkinu vegna örorkubóta
2,1 milljón

Kona fannst látin við ruslagám

DÓMSMÁL Dagrún Jónsdóttir öryrki

Birgitta, óttastu ekki að þið
verðið kjöldregin?
„Nei, því við erum hvorki úti á sjó
né ræningjar en erum að bíða eftir
næsta plankaæði.“
Birgitta Jónsdóttir, þingmaður Hreyfingarinnar, hefur verið kjörin formaður framkvæmdaráðs pírata sem hyggja á framboð til Alþingis.
Pírati þýðir sjóræningi á erlendum tungum.

stefndi í gær íslenska ríkinu vegna
vangoldinna almannatryggingabóta
á árinu 2012.
Telur Dagrún bæturnar það lágar
að þær brjóti í bága við 76. grein
stjórnarskrárinnar þar sem segir að
öllum sem þess þurfa skuli tryggður
réttur til aðstoðar vegna sjúkleika,
örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar
og sambærilegra atvika.
Er þeim Katrínu Júlíusdóttur
fjármálaráðherra, Guðbjarti Hannessyni velferðarráðherra, og Sig-

ríði Lillý Baldursdóttur, forstjóra
Tryggingastofnunar ríkisins,
stefnt fyrir hönd ríkisins. Dagrún
fer fram á að sér verði greidd 2,1
milljón króna vegna vangoldinna
bóta auk þess sem viðurkennt verði
að bætur almannatrygginga á árinu
2012 hafi verið of lágar.
Fram kemur í tilkynningu frá
Öryrkjabandalaginu að Dagrún
hafi engar tekjur aðrar en örorkubætur. Hafa mánaðarlegar bætur
hennar numið 202.956 krónum á
mánuði það sem af er ári. Þá segir

er sú upphæð sem Dagrún
telur vanta upp á til að
árlegar örorkubætur dugi til
framfærslu.
í tilkynningunni að í stefnunni sé
sýnt fram á að bætur Dagrúnar
þurfi næstum að tvöfaldast til að
duga fyrir framfærslu hennar.
- mþl

SVÍÞJÓÐ Tveir karlar voru hand-

teknir í Stokkhólmi í gærmorgun
eftir að kona á fertugsaldri fannst
látin við ruslagám. Dagblaðið
Dagens Nyheter sagði að áverkar
hefðu verið á konunni en dánarorsök væri ekki kunn. Í gær höfðu
ekki verið borin kennsl á hana.
Að sögn lögreglu var fólkið
saman í íbúð í nágrenninu og eitt
þeirra hringdi á lögreglu aðfaranótt fimmtudags. Hvað gerðist frá
þeim tíma og þar til líkið fannst er
óljóst.
- þeb

Brigslin ganga á víxl í
bæjarstjórn Kópavogs
Oddviti Samfylkingar í Kópavogi segir Gunnar Birgisson úr Sjálfstæðisflokki hafa
farið „fram úr öllum velsæmismörkum“ og krefst útskriftar umræðna í bæjarstjórn. Gunnar segir það hlægilegt og ráðleggur minnihlutanum innhverfa íhugun.
SVEITARSTJÓRNIR „Mér finnst þetta

ELDSVOÐI Í TITISEE-NEUSTADT Um hundrað slökkviliðsmenn tóku þátt í barátt-

unni við eldinn.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Eldur kviknaði á vinnustað fatlaðra í Titisee-Neustadt:

Fjórtán manns létust í eldinum
ÞÝSKALAND, AP Fjórtán manns létu lífið þegar eldur braust út á vinnu-

stofu fatlaðra í bænum Titisee-Neustadt, skammt frá Freiburg í suðvestanverðu Þýskalandi.
Að minnsta kosti sex aðrir þurftu á læknisaðstoð að halda vegna
meiðsla.
Á vinnustaðnum starfa um 120 manns, ýmist andlega eða líkamlega
fatlaðir. Um hundrað slökkviliðsmenn tóku þátt í baráttunni við eldinn.
Lögreglan segir að rannsókn á eldsupptökum muni taka nokkra daga. - gb

ÍSRAEL

Fimur þjófur á ferð:

Ehud Barak hættir

Kóngulóarmaður í Stokkhólmi

Ehud Barak, varnarmálaráðherra
Ísraels, tilkynnti óvænt í gær að hann
muni hætta í stjórnmálum strax og
ný ríkisstjórn hefur verið mynduð að
loknum kosningum í byrjun næsta árs.
Hann er orðinn sjötugur og segist ekki
finna hvöt til að vera í pólitík lengur.

HEILBRIGÐISMÁL

Fæðingar færri í ár
Færri börn hafa fæðst á Suðurnesjum
á þessu ári en á sama tíma í fyrra,
samkvæmt frétt Víkurfrétta. 95 börn
fæddust fyrstu tíu mánuði ársins á
ljósmæðravakt Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja, en á sama tímabili í fyrra
fæddust 115 börn.

SVÍÞJÓÐ Kóngulóarmaður hefur

að undanförnu gert íbúum í miðborg Stokkhólms lífið leitt. Um er
að ræða þjóf sem klifrar upp eftir
húsveggjum og fer inn um glugga
á þriðju eða fjórðu hæð.
Tilkynnt hefur verið um 20 slík
innbrot síðustu vikur sem oft hafa
verið framin á meðan húsráðendur
voru sofandi. Einhverjir hafa þó
séð þjófinn sem sagður er vera lágvaxinn og fimur í hreyfingum.
Þjófurinn, sem sænskir fjölmiðlar kalla kóngulóarmanninn,
hefur m.a. haft á brott með sér
peninga, farsíma og tölvur.
- ibs

bara hlægilegt,“ segir Gunnar I.
Birgisson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í Kópavogi, um gagnrýni
Guðríðar Arnardóttur, oddvita Samfylkingar, á ummæli Gunnars á bæjarstjórnarfundi.
Guðríður var fjarverandi á
umræddum bæjarstjórnarfundi
sem var 13. nóvember en kveðst í
bókun sem hún lagði fram á fundi
bæjarráðs 22. nóvember hafa hlustað á fundinn í útvarpi. „Þar fóru
umræður Gunnars Inga Birgissonar
um mig og mína persónu algjörlega
fram úr öllum velsæmismörkum.
Ég furða mig á því að forseti bæjarstjórnar skyldi ekki hafa vítt bæjarfulltrúann fyrir orðbragð í minn
garð og þá sérstaklega þar sem ég
var fjarstödd og gat ekki borið hönd
fyrir höfuð mér,“ segir í bókun Guðríðar.
Á bæjarstjórnarfundinum gagnrýndi meirihlutinn minnihlutann
fyrir að tefja ýmis mál með því
að hindra að þau fengju endanlega
afgreiðslu í bæjarráði þannig að
þau þyrftu einnig meðferð í bæjarstjórn. Sagði Gunnar það fara eftir
„geðsveiflum“ tiltekins bæjarfulltrúa þann daginn hvort mál færu í
gegn. Þar átti hann við Guðríði Arnardóttur.
„Þetta lýsir ákveðinni geggjun,“
sagði Gunnar og fulltrúar minnihlutans börðu í borðið. Þess var
krafist á fundinum að Gunnar yrði
víttur fyrir brigslyrði en ekki var
orðið við því.
„Það eina sem ég sagði var að
þessi framkoma væri geggjun,“
segir Gunnar við Fréttablaðið.
„Guðrún er sjálf búin að nota þvílíkt orðbragð gagnvart mér og fleiri

GUNNAR I. BIRGISSON

Oddviti Samfylkingar gagnrýnir Gunnar fyrir ummæli
í bæjarstjórn en hann segir
hennar eigið orðbragð vart
hafandi eftir.

Ég furða
mig á því að
forseti
bæjarstjórnar
skyldi ekki
hafa vítt
bæjarfulltrúann fyrir
orðbragð í
minn garð.
Guðríður Arnardóttir, oddviti Samfylkingar í bæjarstjórn Kópavogs.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

einstaklingum í bæjarstjórninni að
vart er hafandi eftir, bæði á fundum
og í riti. Þessi framkoma er búin að
vera alveg frá því hún byrjaði 2006.
Enda sást það best á því að hún gat
ekki haldið meirihlutanum saman í
meira en tuttugu mánuði, þá voru
menn búnir að fá nóg af henni.“
Fulltrúar minnihlutans sóttu hart
að Gunnari á fundinum 13. nóvember. Var meðal annars haft á orði að
hans vitjunartími væri kominn. „Ég
held að þið ættuð að fara í innhverfa
íhugun hér í minnihlutanum og inni
í Samfylkingunni,“ sagði Gunnar
sem kvað það stíl Samfylkingar-

innar og Vinstri grænna að sverta
menn persónulega.
„Það hefur verið keyrt á persónur
manna og fjölskyldur þeirra,“ segir
Gunnar sem telur sig hafa fengið
„sinn skammt og rúmlega það“ af
slíkum vinnubrögðum.
Guðríður óskaði í síðustu viku
eftir útskrift á bæjarstjórnarfundinum 13. nóvember. Hún hafði ekki
fengið útskriftina þegar rætt var
við hana í gær og sagðist ekki vilja
tjá sig nánar um málið á meðan.
Búast má við að það verði rætt á
bæjarstjórnarfundi í dag.
gar@frettabladid.is

Gengið frá starfslokum framkvæmdastjóra Slysavarnafélagsins Landsbjargar:

Leiðir varð að skilja segir formaður
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Guðmundur Örn
Jóhannsson, sem fór í leyfi sem
framkvæmdastjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar í lok október, er endanlega hættur í starfinu.
Guðmundur fór í leyfi vegna
umfjöllunar um viðskipti sem
áttu sér stað áður en hann kom
til starfa hjá Slysavarnafélaginu. Fyrrverandi viðskiptafélagi
Guðmundar hefur gefið í skyn
að hann tengdist peningaþvætti.
Þessu hefur Guðmundur neitað.
Hörður Már Harðarson, formaður Slysavarnafélagsins, segir
athugun ekki hafa leitt nokkurt
misjafnt í ljós í störfum Guðmundar fyrir félagið. Málið hafi
þó verið erfitt viðfangs.
„Ég held að það sjái það allir að
okkar leiðir hafi orðið að skilja.
Við teljum að það sé heillavænFÉLAGSMÁL

legra fyrir félagið að gera þetta
með þessum hætti,“ segir Hörður.
Að sögn Harðar var það Guðmundur sjálfur sem sagði upp
dagana eftir að fyrrgreint mál
kom upp. „Svo var gengið frá
starfslokum eins og gengur og
gerist á almennum markaði.
Þetta er trúnaðarmál á milli
okkar og hans,“ segir Hörður
sem kveður unnið að ráðningu
nýs framkvæmdastjóra þessa
dagana. „Við auglýsum ekki
heldur horfum inn á við í
okkar raðir, það er nokkuð ljóst.“
- gar
HÖRÐUR MÁR HARÐARSON Hagsmunir Slysa-

varnafélagsins Landsbjargar réðu í erfiðu máli,
segir formaðurinn.
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GENGIÐ
26.11.2012

Útséð með að línubátnum Jónínu Brynju ÍS 22 verði bjargað eftir strand við Straumnes:

Bandaríkjadalur

125,38 125,98

Sterlingspund

200,94 201,92

Evra

162,51 163,41

Dönsk króna

21,787 21,915

Norsk króna

22,115 22,245

Sænsk króna

18,893 19,003

Japanskt jen

1,5274 1,5364

SDR

192,2 193,34

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
224,4407

Báturinn ónýtur eftir aðeins fimmtán róðra

Héldu að status hefði áhrif:

Facebook-færsla
breytti engu
TÆKNI Fjölmargir Facebook-not-

endur brugðu á það ráð í gær að
uppfæra stöðu sína á vefnum með
klausu á ensku eða íslensku um
að miðlinum væri óheimilt að
nota efni af aðgangi viðkomandi.
Fjölmiðlar erlendis fjölluðu
margir hverjir um málið í gær
þar sem fram kom meðal annars
að notendur Facebook gætu ekki
breytt þeim notendaskilmálum
sem þeir samþykktu í upphafi
með því að afrita fjölda-stöðuuppfærslu á vegg sinn.
Eina leiðin til að halda einn
utan um efni sitt væri sú að
breyta stillingum um friðhelgi
eða einfaldlega eyða reikningi
sínum af Facebook.
- sv

vald í síðustu viku.

Niðurstöður rannsókna:

Heilinn grotnar
í reykingafólki
HEILSUFAR Reykingar auka til

muna hættuna á elliglöpum. Þetta
fullyrða vísindamenn við King‘s
College í London, sem hafa gert
rannsókn á 8.000 manns.
Hár blóðþrýstingur og offita
hafa einnig áhrif, en mest munar
um reykingar. Rannsóknin sýndi
að þær valda því að minnið versnar, námsgeta minnkar og rökhugsun bilar.
- gb

Rósin krafin
um staðfestingar skráninga.
Hefur frest til
klukkan 13
daginn eftir.

Sunnudagur

Mánudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

Mánudagur

Föstudagur

11. nóv.

12. nóv.

14 nóv.

15. nóv.

16. nóv.

17. nóv.

19. nóv.

23. nóv.

(kl. 21.18)

Staðfestingar
berast ekki.
350 félagar
teknir af kjörskrá. Ákvörðunin kærð
til úrskurðarnefndar.

Kjörskrá
samþykkt og
send út til
frambjóðenda.
Rósarfélagar
meðtaldir.

NORDICPHOTOS/AFP

Forsetinn hitti dómarana:

Morsi segist í
fullum rétti
EGYPTALAND, AP Mohammed Morsi
Egyptalandsforseti gekk á fund
helstu dómara landsins í gær í von
um að fá þá til að fallast á alræðisvöld sem hann tók sér í síðustu
viku.
Dómararnir hafa harðlega mótmælt ákvörðun hans og hvatt til
verkfalla og mótmæla í landinu.
Morsi sagði hins vegar dómurunum í gær að hann ætli hvergi að
hvika. Hann hélt því fram að völdin sem hann tók sér skertu í engu
dómsvald dómstóla landsins.
- gb

Persson talar
um Ísland í HÍ
STJÓRNMÁL Katrín Júlíusdóttir

fjármálaráðherra fundaði í gær
með Göran Persson, fyrrverandi
forsætisráðherra Svíþjóðar.
Katrín og Persson ræddu stöðu
efnahagsmála hér á landi og þróunina á þeim frá hruni. Persson bar stöðu Íslands saman við
reynslu Svía í kjölfar kreppu á
tíunda áratugnum, að því er fram
kemur í frétt frá ráðuneytinu.
Persson heldur fyrirlestur í
Háskóla Íslands í dag þar sem
hann lítur yfir þau fjögur ár sem
liðin eru frá hruni hér á landi.
- þeb

ERFIÐAR AÐSTÆÐUR Stýrimaður björgunarþyrlunnar
seig niður til skipverjanna, sem höfðu komist upp í
fjöru af sjálfsdáðum.
SKJÁSKOT/LHG

Formaður
Rósarinnar
biður um
niðurstöðu í
skráningarmál
félagsins fyrir
klukkan 17 daginn eftir.

MOHAMMED MORSI Tók sér alræðis-

Jafnaðarmenn funda:
KVEIKT Í SÍGARETTU Slæmt fyrir heilann, ekki síður en hjartað. NORDICPHOTOS/AFP

ir króna. Játar Jakob Valgeir því að um mikið
áfall sé að ræða. „Það er þó fyrir mestu að
mennirnir björguðust. Það er hægt að bæta veraldlega skaðann,“ sagði Jakob Valgeir.
Jónína Brynja var á heimleið úr sinni fimmtándu sjóferð með um sex tonna afla innanborðs. Jakob Valgeir segir að sennilega sé hægt
að rekja slysið til mannlegra mistaka.
Skipverjarnir tveir komust sjálfir í land
heilu og höldnu og var bjargað um borð í þyrlu
Landhelgisgæslunnar um tveimur tímum eftir
strandið. Jakob Valgeir segir útgerðina hafa tvo
aðra báta, en unnið sé að því að fá annan bát á
sjó í stað Jónínu Brynju.
- þj

BJÖRGUN Línubátnum Jónínu Brynju ÍS 22,
sem strandaði við Straumnes á norðanverðum
Vestfjörðum í fyrradag, verður sennilega ekki
bjargað heilum af strandstað. Þetta staðfesti
Jakob Valgeir Flosason, eigandi útgerðarinnar
Jakobs Valgeirs í Bolungarvík sem á bátinn, í
samtali við Fréttablaðið í gær.
Jakob Valgeir sagði að mannskapur hefði
farið út í bátinn í gær til að bjarga tækjabúnaði,
veiðarfærum og öðrum verðmætum sem hægt
var.
Jónína Brynja er fimmtán tonna plastbátur
sem kom glænýr í heimahöfn í upphafi mánaðar. Nýr er hann talinn kosta um 130 milljón-

Lögmaður
Rósarinnar
krefst allra
gagna tengdra
ákvörðun kjörstjórnar.

Úrskurðarnefnd
staðfestir
ákvörðun
kjörstjórnar.

Forvali lýkur.

Formaður
kjörstjórnar hafnar
beiðninni
bréflega.

Kjörgögnum verði eytt
Kjörstjórn Samfylkingarinnar í Reykjavík ber að eyða kjörgögnum úr prófkjöri.
Jafnaðarmannafélagið Rósin fær ekki aðgang að þeim. Kjörstjórn fundar í vikunni. Þurfum að fá gögnin ef málið fer fyrir dómstóla, segir lögmaður Rósarinnar.
STJÓRNMÁL Eyða ber öllum kjör-

gögnum um leið og kosningum
á lista lýkur, samkvæmt reglum
Samfylkingarinnar. Formaður
kjörstjórnar flokksins í Reykjavík,
Stefán Benediktsson, hefur tilkynnt
Jafnaðarmannafélaginu Rósinni að
það fái ekki aðgang að kjörgögnum,
eins og óskað hafði verið eftir, þar
sem lög flokksins heimili það ekki.
Sigurður G. Guðjónsson, lögmaður Rósarinnar, fór fram á að fá öll
gögn afhent sem tengjast þeirri
ákvörðun að taka fjölda félaga í Rósinni af kjörskrá forvals á framboðslista um þarsíðustu helgi.
„Samkvæmt grein 6.11 í skuldbindandi reglum Samfylkingarinnar um aðferðir við val á framboðslista ber að eyða kjörgögnum þegar
kærufrestur er liðinn, en hann rennur út við lok kosningarinnar,“ segir
í svari formanns kjörstjórnar við
þeirri beiðni.
Sigurður segir að óeðlilegt sé að
eyða kjörgögnum um leið og kærufrestur sé úti. Alltaf geti komið til
ágreinings og þá megi ekki vera
búið að eyðileggja gögn. Sigurður

FLOKKSSTJÓRN Höfnun beiðni Rósarinnar um kjörgögn byggir á reglum um val á

framboðslista sem samþykktar voru á flokksstjórnarfundi árið 2012.FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

kærði ákvörðun kjörstjórnar um að
fella fólkið af kjörskrá, en úrskurðarnefnd staðfesti þá ákvörðun.
„Þar með er ekki sagt að ég geti
ekki borið ágreininginn undir dómstóla. Ef ég ætlaði að gera það þyrfti
ég auðvitað að hafa gögnin undir
höndum sem deilan snýst um.“
Stefán Benediktsson segir að ekki
sé búið að eyða gögnunum. „Okkur
ber hins vegar skylda til þess sam-

kvæmt reglunum. Kjörstjórn ætlar
að reyna að halda fund í vikunni og
fyrr en það hefur verið gert get ég
ekkert sagt um málið.“
Sigurður bendir á að í lögum Samfylkingarinnar segi að fara beri
eftir landslögum. Það liggi í hlutarins eðli að hægt sé að bera réttarágreining undir dómstóla og sé
ágreiningur megi ekki eyða gögnum.
kolbeinn@frettabladid.is

Veðurspá
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KRÖFTUG HÓSTAMIXTÚRA
SEM RÓAR HÓSTA, DREGUR
ÚR SÁRSAUKA Í HÁLSI OG
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BJART MEÐ KÖFLUM og úrkomulítið í dag. Á morgun þykknar upp með slyddu eða
rigningu sunnan- og vestanlands en léttir heldur til þar á fimmtudaginn. Það hlýnar
lítillega í veðri næstu daga.

FÆST Í NÆSTA APÓTEKI
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Alicante 15°
Basel
11°
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Billund
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Frankfurt
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London 10°
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New York 4°

Orlando 25°
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París
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San Francisco 17°
Stokkhólmur 5°

4°
Fimmtudagur
Fremur hæg breytileg átt.
Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
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Áður en þær hófu störf hjá Íslandsbanka stunduðu systurnar Dröfn
og Bergþóra nám bæði hér heima
og erlendis. Þær vita nákvæmlega
hvað námsárin ganga út á.

Við lærðum okkar fag til þess að auðvelda þér að læra þitt
Hjá Íslandsbanka starfar fólk sem býr að langri reynslu af fjármálaráðgjöf og þjónustu
við námsmenn. Við þekkjum reglurnar hjá LÍN, vitum hvað þarf til að framﬂeyta sér á
stúdentagörðum og hversu miklvægt það er að vera í góðu sambandi við bankann sinn
þegar maður stundar nám erlendis.
Fjármálaviðtal fyrir námsmenn
Námsmönnum býðst að koma í fjármálaviðtal sem er sérstaklega sniðið að þörfum þeirra.
Þar förum við yﬁr stöðuna og leitum leiða til að gera fjárhagsáætlun námsáranna eins
hagstæða og kostur er. Kynntu þér málið nánar á www.islandsbanki.is og pantaðu
fjármálaviðtal í þínu útibúi.

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

Í fjármálaviðtali förum við meðal annars yﬁr:

Lánshæﬁ og fjármögnun námsins
Hver sé heppilegasta greiðslumiðlunin
Fríðindi og kjör í Námsvild
Lánafyrirgreiðslu Íslandsbanka vegna LÍN
Sparnað vegna skólagjalda
Heimilisbókhald með Meniga
Möguleika á námslokaláni
facebook.com/ Islandsbanki.Namsmenn

ENNEMM / SÍA / NM55374

Sérfræðingar í
námsmannaþjónustu
í þínu útibúi
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VEISTU SVARIÐ?

Landsvirkjun reisir tvær stórar vindmyllur hjá Búrfelli sem gætu orðið þriðja stoð fyrirtækisins:

Fluttu tvær risavindmyllur austur fyrir fjall
ORKUMÁL Landsvirkjun mun í næsta mánuði

1. Hversu hátt hlutfall íslenskra unglinga hefur aldrei prófað vímugjafa?
2. Hver hefur verið valinn til að spila
á trommur í hljómsveit Jóns Jónssonar?
3. Hvaða lið vann Lengjubikarinn í
körfubolta um helgina?
SVÖR:

reisa tvær vindmyllur í nágrenni við Búrfellsvirkjun, á svæði er kallast Hafið. Myllurnar voru hífðar upp á vörubíla á leið austur fyrir fjall í gær.
Myllurnar eru hluti af tilraunaverkefni
Landsvirkjunar um vindorkunýtingu á
Íslandi. Hörður Arnarson forstjóri segir í tilkynningu frá Landsvirkjun að rannsóknir
á vindorku séu hluti af stefnu fyrirtækisins
varðandi „skilvirka orkuvinnslu og framþróun“.
„Litið til framtíðar gæti vindorka orðið
þriðja stoðin í orkukerfi Landsvirkjunar,
ásamt vatnsafli og jarðvarma,“ segir Hörður.

1. 40% 2. Andri Bjartur Jakobsson 3.
Tindastóll

Hanna Birna vill slíta viðræðum við ESB:

Ætlar ekki í Bjarna
STJÓRNMÁL Hanna Birna Kristjánsdóttir, sem vann yfirburðakosningu í fyrsta sætið hjá
sjá l fst æ ði smön nu m í
Reykjavík, útilokar formannsframboð gegn
Bjarna Benediktssyni á
næsta landsfundi. Þetta
kom fram í fréttum
Stöðvar 2 í gær.
Hanna Birna fékk 74
prósent gildra atkvæða í
fyrsta sætið í prófkjörinu
á laugardag og mun leiða
lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður.
HANNA BIRNA
KRISTJÁNSDÓTTIR

Hún útilokar ekki framboð til varaformanns
á næsta landsfundi.

Í fréttum Stöðvar 2 sagðist
Hanna Birna ekki ætla í formannsframboð á næsta landsfundi en
útilokar þó ekki að gera það
síðar.
Hún útlokar þó ekki
framboð til varaformanns.
Spurð um afstöðu út í
aðildarviðræður Íslands
við Evrópusambandið
sagði Hanna Birna.
„Ég tel að við eigum að
slíta þessum viðræðum
en ég er líka samm á l a á lyk t u n
landsfundar um
að það eigi að
bera það undir
þjóðina og við
mu num u na
þeirri niðurstöðu.“

Allt frá fjöru til fjalla

Í s le n s k u

'26'84/8

Faxafeni 8 // 108 Reykjavík // Sími 534 2727 // www.alparnir.is

Myllurnar eru framleiddar af þýska
fyrirtækinu Enercon. Þær eru 55 metrar á hæð og spaðar þeirra eru 22 metrar
á lengd. Stefnt er að því að þær verði tilbúnar til rekstrar í janúar en samanlögð
raforkuframleiðsla þeirra er um 5,4 gígavattstundir á ári.
Staðsetningin er valin með það að sjónarmiði að í Hafinu liggur strengur þar
sem meðalvindur er mjög hár, um tólf
metrar á sekúndu í 45 metra hæð, auk
þess sem þar er lítil hætta á ísingu og lítið
fuglalíf. Þá er stutt í þjónustu af svæðinu
og rými fyrir stærri vindorkugarð í framtíðinni.
- þj

KOMNAR Í HÖFN Vindmyllurnar voru í gær hífðar frá borði á

flutningabíla sem flytja þær austur á Búrfell. Uppsettar teygja
spaðar þeirra sig í allt að 77 metra hæð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Nýtt kerfi tryggir
meira úrval í ÁTVR
ÁTVR hefur tekið í notkun nýtt vöruvalskerfi sem gerir einstökum vínbúðum kleift
að mæta staðbundinni eftirspurn viðskiptavina sinna. Ekki er hins vegar minnst á
kerfið í reglugerð um vöruval í Vínbúðunum sem hefur vakið furðu heildsala.
STJÓRNSÝSLA Nýtt vöruvalskerfi hjá

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
(ÁTVR), á að tryggja fjölbreyttara
vöruúrval í vínbúðum landsins. Með
nýja kerfinu geta vínbúðir boðið upp
á 20 sérstakar vörur til að mæta
staðbundinni eftirspurn í nágrenni
hverrar og einnar.
„Þetta gefur okkur tækifæri
á meiri sveigjanleika. Skýrasta
dæmið eru vörur sem verða skyndilega vinsælar eins og til dæmis nýir
íslenskir bjórar. Við höfum ekki haft
neitt kerfi til að mæta þeirri eftirspurn almennilega fyrr en nú,“ segir
Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri ÁTVR.
Samkvæmt reglugerð um vöruval
í Vínbúðunum er þeim skipt í þrjá
flokka: minni vínbúðir, svæðisbúðir
og stærri vínbúðir. Vöruúrval ræðst
svo af stærðarflokki vínbúðanna.
Í gegnum svokallaðan sérflokk
vara hafa einstakar vínbúðir getað
tekið inn óhefðbundnar vörur til
tímabundinnar sölu. Þar til í sumar
gátu einstakar vínbúðir sömuleiðis
boðið upp á vörur sem framleiddar voru í nágrenni þeirra í gegnum
reglu um svokölluð nærsvæði. Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) gerði hins
vegar nýverið athugasemd við nærsvæðiskerfið á þeim forsendum að
í því væri fólgin mismunun og var
það fellt úr reglugerð í kjölfarið.
„Nýja kerfið um staðbundna eftirspurn var sett á fót eftir að athugasemdin kom frá ESA en það var
ekki hugsað sem einhver krókur á
móti bragði. Í nýja kerfinu er hægt
að velja allar vörur, innlendar sem
erlendar, svo það er engin mismunun fólgin í því,“ segir Sigrún og
bætir við að einstakar búðir þurfi að
sækja um að fá vörur í gegnum nýja
kerfið. Að tveimur mánuðum liðnum
er skoðað hvort næg eftirspurn sé
eftir henni, ef svo reynist ekki vera
er hún tekin út. magnusl@frettabladid.is

ÁTVR Í gegnum nýtt vöruvalskerfi geta einstakar vínbúðir boðið upp á fjölbreyttari
vörur en áður.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gagnrýnir leynd yfir nýja kerfinu
Nýtt kerfi Vínbúðanna um staðbundna eftirspurn
var tekið í gagnið í lok sumars eftir að fyrra kerfi
um nærsvæði var fellt úr reglugerð. Ekki er hins
vegar kveðið á um nýja kerfið í reglugerð auk
þess sem engar upplýsingar er um það að hafa á
vefsíðu Vínbúðanna. Þetta finnst Sigurði Bernhöft,
framkvæmdastjóra heildverslunarinnar HOB-vína,
undarlegt.
„Þegar við erum að tala um opinbert fyrirtæki, eins
og ÁTVR, sem stundar verslun í skjóli einkasölu þá
verða reglur um það að vera skýrar. Það er lágmarkskrafa að vinnureglur fyrirtækisins séu opinberar og
raunar myndi maður halda að ráðherra þyrfti að
undirrita reglur sem þessar þar sem í 11. grein laga
um verslun með áfengi og tóbak segir að ráðherra
setji reglugerð um vöruval og innkaup ÁTVR á áfengi,“
segir Sigurður og bætir við: „Þetta kerfi var sett á fót
eftir að ESA komst að þeirri niðurstöðu að nærsvæðiskerfið væri brot á EES-samningnum. Ég hef hins vegar
aldrei séð neitt um kerfið annað en glærukynningu
sem birt var á birgjafundi sem ég sat ekki.“
Sigrún Ósk hjá ÁTVR segir hins vegar að ekki hafi
þurft breytingu á reglugerð til að útfæra nýja kerfið.

SIGURÐUR
BERNHÖFT

SIGRÚN ÓSK
SIGURÐARDÓTTIR

Strætó tilkynnir væntanlegar hækkanir á gjaldskrá sem taka gildi 1. desember:

Dýrara að ferðast um í Strætó
SAMGÖNGUR Verð á kortum og

=cdÂjÂaV\`V`VVÂ]¨ii^?V;Za

afsláttarfargjöldum í Strætó mun
hækka þann 1. desember næstkomandi. Staðgreiðslufargjald
fyrir stakan miða helst þó óbreytt
í 350 krónum.
Fram kemur í tilkynningu frá
Strætó BS að þrátt fyrir hækkunina sé framlag sveitarfélaganna
á höfuðborgarsvæðinu enn mun
hærra en algengt sé í nágrannalöndunum.
Farþegum Strætó
hefur fjölgað töluvert síðustu misseri og var þjónustan aukin verulega í
ágúst síðastliðnum.
Fram kemur í tilkynningunni að fjölg-

Breytingar á gjaldskrá Strætó BS
Eftir 1. des

Áður

Hækkun í kr.

Græna kortið (1 mán.)
9.300 kr.
Rauða kortið (3 mán.)
21.000 kr.
Bláa kortið (9 mán.)
49.900 kr.
12-18 ára (20 ferðir)
2.500 kr.
Aldraðir og öryrkjar (20 ferðir) 2.300 kr.
6-11 ára (20 ferðir)
1.100 kr.
Kort í einn dag
900 kr.
Kort í þrjá daga
2.200 kr.
Kort (fullorðnir) á 3.000 kr.
9 ferðir

7.700 kr.
17.500 kr.
42.500 kr.
2.300 kr.
2.100 kr.
900 kr.
800 kr.
2.000 kr.
10 ferðir

1.600 kr.
3.500 kr.
7.400 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
100 kr.
200 kr.
1 ferð

unin sé mest á annatímum
að morgni og síðdegis, en
þjónustutími vagnanna er
nú lengri en áður og vögnum hefur verið fjölgað í takt
við það.

Eftir þessa verðbreytingu munu
farþegar greiða um 25 prósent af
kostnaði hverrar ferðar. Hækkunin var samþykkt á stjórnarfundi
Strætó þann 26. október síðastliðinn.
- sv
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LANDIÐ
3

Færri fæðingar

Fá inni í EDEN

Kvíða Baldursleysi

1

Borgarfirði eystri hefur verið
boðin aðild að evrópska EDENverkefninu, þar sem lítt þekktir
áfangastaðir víða um Evrópu eru
kynntir um álfuna. Frá þessu segir
á vef sveitarfélagsins. Með þessu
verkefni, sem er á vegum Evrópusambandsins, er vakin athygli á „gæðum,
fjölbreytileika og sameiginlegum
einkennum evrópskra áfangastaða“
en áhersla er lögð á ferðaþjónustu í
anda sjálfbærni. Borgarfjörður eystri
hefur síðustu ára unnið mikið að uppbyggingu ferðamannaiðnaðar, meðal
annars með gerð og markaðssetningu
gönguleiða.

2

3

Fæðingum á ljósmæðravakt Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja fækkaði á fyrstu
tíu mánuðum ársins miðað
við sama tímabil í fyrra. Frá
þessu segir á vef Víkurfrétta.
Alls hafa fæðst 95 börn það
sem af er ári en í fyrra fæddust 115 börn frá janúar til og
með október. Þá fækkaði einnig fjölda dvalar- og legudaga
á deildinni, sem og viðtölum
á mæðravernd, sem fækkaði
um fjórðung. Rúmanýting á
stofnuninni hefur batnað um
rúm 30% milli ára.

2

1

Notkun Breiðafjarðarferjunnar Baldurs í siglingar milli
Vestmannaeyja og Landeyjahafnar á meðan Herjólfur er
í slipp kemur á versta tíma fyrir íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum. Þetta segir Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri
Vesturbyggðar, í samtali við bb.is. Engar siglingar
verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan
Baldur er syðra, en skrúfur
Herjólfs löskuðust í innsiglingunni í Landeyjahöfn
um helgina. Ásthildur
segir við bb.is að hún
óttist að Herjólfur
verði mun lengur frá
en þá tíu daga sem
Vegagerðin gerir ráð
fyrir.

Kosningasigur aðskilnaðarsinna
Flokkar
aðskilnaðarsinna
Sósíalistaflokkurinn

Stutt og hnitmiðað námskeið með INGU KRITJÁNSDÓTTUR næringarþerapista.
Lærðu að fyrirbyggja meltingartruflanir, verki og þyngsli í maga, brjóstsviða,
bjúg, þreytu, þyngdaraukningu og aðrar algengar afleiðingar stórhátíða.

(Niðurstöður þingkosninga 2010 innan sviga)

Samstöðuflokkurinn,
flokkur Arturs Mas,
forseta Katalóníu

Borgarar

Á þessu námskeiði er farið á einfaldan hátt yfir:
• Hvað hjálpar til að efla og auðvelda meltinguna
• Hvaða bætiefni er hægt að nota til að hjálpa meltingunni
• Hvernig er hægt að útbúa auðmeltanlegra og hollara jólasælgæti
• Hvernig er hægt að útbúa og baka hollari jólakökur

Lýðflokkurinn

20
(28)

19
(18)

9
(3)
21
(10)

50
(62)
135 þingsæti

13
(10)

Námskeið fyrir alla sem vilja láta sér líða vel yfir jólin.
Staður og stund: Heilsuhúsið Lágmúla 5, kl. 18.30 til 20.00.
Bæklingur með meltingarvænum ráðleggingum og uppskriftum
innifalinn. Verð aðeins 2.900 kr.
www.heilsuhusid.is
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Alþýðusamstaða

Vinstri
lýðveldissinnar
© GRAPHIC NEWS

Minni líkur
á aðskilnaði
Þrátt fyrir að aðskilnaðarsinnar hafi borið sigur úr
býtum í kosningum í Katalóníu skiptust atkvæðin á
milli flokka sem eiga erfitt með að starfa saman.
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SPÁNN, AP Flokkar aðskilnaðarsinna

í héraðsþingi Katalóníu fengu góðan
meirihluta í kosningum á sunnudag.
Litlar líkur eru þó á að þessir flokkar geti starfað saman, þar sem þeir
eru hvor af sínum enda hins pólitíska litrófs.
Hægri flokkur Arturs Mas, forseta héraðsins, fékk 50 þingsæti,
eða tólf sætum færra en síðast.
Flokkur vinstri lýðveldissinna hlaut
21 þingsæti, eða ellefu þingsætum
fleiri en síðast.
Samsteypustjórn hægri- og miðflokka hefur undanfarið staðið fyrir
harkalegum niðurskurði vegna
kreppunnar og þar með tapað fylgi
en vinstri lýðveldissinnar hafa
gagnrýnt allar þær aðgerðir og
fyrir vikið aflað sér meira fylgis en
nokkru sinni.
Katalónía, sjálfstjórnarhérað á
norðaustanverðum Spáni, hefur
orðið einna verst úti í efnahagsþrengingunum síðustu misserin.
Atvinnuleysi í héraðinu er komið
upp í 25 prósent.
Ríkisstjórn Spánar fagnar niðurstöðum kosninganna, enda hefur
hún verið andsnúin öllum áformum
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Kosningaþátttaka: 70%
Heimildir: Eleccions al Parlament de Cataluny

Skráning og nánari
upplýsingar: inga@inga.is
og í síma 899 50 20
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Bandalag græningja og
vinstri valkosts
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Kjósendur vilja að
stjórnvöld einbeiti sér að því
að takast á við efnahagsvandann og skapa fleiri störf.
Soraya Saenz de Santamaria,
aðstoðarforsætisráðherra Spánar

um stofnun sjálfstæðs ríkis í Katalóníu.
„Kjósendur vilja að stjórnvöld
einbeiti sér að því að takast á við
efnahagsvandann og skapa fleiri
störf,“ sagði Soraya Saenz de Santamaria, aðstoðarforsætisráðherra
Spánar.
Mas stjórnar eftir sem áður
stærsta flokki héraðsþingsins, en
þarf nú að fá aðra flokka til liðs við
nýja samsteypustjórn. Þar á hann
ekki aðra kosti en Lýðflokkinn, sem
er hægri-miðjuflokkur, og Sósíalistaflokkinn, sem er vinstri-miðjuflokkur. Báðir þessir flokkar eru
algerlega andvígir öllum aðskilnaðaráformum, þannig að Mas getur
nú gleymt þeim draumi sínum – að
minnsta kosti þetta kjörtímabil.
gudsteinn@frettabladid.is

0YÄWERUJXQHDXSSºWÂNXEºODVDPEpULOHJXYHUPpWL
çUOHJKOXWIDOOVWDODNRVWQDDU
ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook

www.kia.is

FÖGNUÐUR AÐSKILNAÐARSINNA Félagar í flokki vinstri lýðveldissinna fögnuðu

sigri á sunnudagskvöld.

NORDICPHOTOS/AFP
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Svalbarði

Noregur

Rússland

Kína
Japan

NORÐAUSTURLEIÐIN Hlýnun jarðar og bráðnun íss gerir það að verkum að siglingaleiðin norður fyrir Rússland er fær æ stærri hluta ársins. Leiðin frá Noregi til
Japans er mun styttri en þegar siglt er um Súes-skurðinn og suður fyrir Indland.

Tímamót í siglingum yfir Norður-Íshafið

Siglt í fyrsta sinn að
veturlagi með gas
SIGLINGAR Flutningaskipið Ob

River er þessa dagana á siglingu
frá Noregi norður fyrir Rússland
og til Japans með fullfermi af jarðgasi.
Þetta er í fyrsta sinn sem skipi
af þessu tagi er siglt yfir Norður-Íshafið. Frá þessu er skýrt á
fréttavef breska útvarpsins BBC.
Siglingin hefur verið í undirbúningi í eitt ár. Siglingatíminn
er tuttugu dögum styttri en þegar
farin er venjuleg leið frá Noregi til
Japans, en með því sparast um 40
prósent af venjulegum eldsneytiskostnaði við flutninga af þessu
tagi.
Siglt var úr höfn í Hammerfest í
Noregi þann 7. nóvember og reiknað með að skipið komi á áfangastað
í Japan í byrjun desember. Sam-

kvæmt frásögninni á fréttavef
BBC hefur ferðalagið verið töluvert ævintýri fyrir skipshöfnina.
Það er hlýnun loftslags jarðar
sem gerir þessa siglingu mögulega, því allt fram á allra síðustu
ár hefur hafísinn lokað þessari leið
allt árið. Með sérútbúnum skipum
er hægt að fara þessa leið æ lengur
fram á vetur.
Skipið er smíðað árið 2007, með
40 manna áhöfn og getur tekið 150
þúsund rúmmetra af gasi. Það er í
eigu gríska skipafélagsins Dynagas, en í leigu rússneska orkufyrirtækisins Gazprom. Rússneskur
kjarnorkuknúinn ísbrjótur hefur
fylgt skipinu, en skipið sjálft er
sérstaklega styrkt til siglinga á
hafísslóðum.
- gb

SIGLT YFIR ÍSHAFIÐ Ferðalagið hefur verið mikið ævintýri fyrir áhöfnina á Ob River.
MYND/DYNAGAS
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STAR WARS TÓNLEIK AR

AÐVENTUTÓNLL EIK AR – MESSÍAS
S

JÓL ATÓNLEIK AR SINFÓNÍUNNAR

Mið. 28. nóv. » 19:30
Fim. 29. nóv. » 19:30

Mið. 05. des. » 19:30
Fim. 06. des. » 19:30

Lau. 15. des. » 14:00 & 16:00
Sun. 16. des. » 14:00

Í Stjörnustríðsmyndunum er áhorfandinn kynntur
fyrir stjörnuþoku í órafjarlægð og mögnuðum hljóðheimi John Williams, einum þekktasta tónsmið
Bandaríkjanna. Stjörnustríðstónleikarnir eru viðburður
sem enginn aðdáandi kvikmyndatónlistar ætti að láta
fram hjá sér fara.

Fá meistaraverk eru flutt jafn oft við þvílíkar vinsældir
og óratóría Händels. Þetta er eitt frægasta tónverk
sem samið hefur verið og fyrir mörgum ómissandi
hluti af jólaundirbúningnum.

Gleðin verður í fyrirrúmi þegar Sinfónían flytur
jólaforleik í hátíðarútsetningu, jólasveinasvítu, Litla
trommuleikarann, lög úr Snjókarlinum og sígilda
jólasöngva með dyggri aðstoð einsöngvara, ungra
trommuleikara, listdansara, bjöllukórs og stúlknakórs.
Frábær jólaskemmtun fyrir alla fjölskylduna.

John Williams Tónlist úr Stjörnustríðsmyndunum

Nicholas Kraemer hljómsveitarstjóri
Helen-Jane Howells,
Marianne Beate Kielland,
James Gilchrist og
Roderick Williams einsöngvarar

Lucas Richman hljómsveitarstjóri

Georg Friedrich Händel Messías

Kór Áskirkju
Magnús Ragnarsson kórstjóri

Bernharður Wilkinson hljómsveitarstjóri
Trúðurinn Barbara kynnir
Þóra Einarsdóttir einsöngvari
Ungir trommuleikarar
Nemendur úr Listdansskóla Íslands
Bjöllukór Tónlistarskóla Reykjanesbæjar
Stúlknakór Reykjavíkur

Miðasala » www.sinfonia.is » www.harpa.is » Miðasala í anddyri Hörpu » Sími: 528 5050 » Opið 10-18 virka daga og 12-18 um helgar
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Útlán MP banka þrefaldast
Hagnaður MP banka á fyrstu níu mánuðum ársins var 372 milljónir króna. Fjárfestingatekjur og áhrif hlutdeildarfélaga stór þáttur af rekstrartekjum bankans. Hlutafjáraukning eykur útlánagetu upp í 50 milljarða.
VIÐSKIPTI MP banki hagnaðist um 372 millj-

telja umfjöllun um markaðsmisnotkun
Straums-Burðaráss vera villandi.

Óánægja með umfjöllun:

Straumur kannar réttarstöðu

MP BANKI Til stendur að nota hið nýja hlutafé sem bankinn hyggst afla sér á næstunni til að tvöfalda útlánagetu

hans úr 25 milljörðum króna í 50 milljarða króna.

372 478 5,4 2
MILLJÓNIR

MILLJÓNIR

MILLJARÐAR

MILLJARÐAR

210 50
PRÓSENT

MILLJARÐAR

eru hagnaður
MP banka það
sem af er ári

eru hreinar
fjárfestingatekjur
bankans

eru eigið fé
hans

eru það fé
sem sótt
verður í hlutafjáraukningu

eru aukning
útlána hjá MP
banka á rúmu
ári

eru útlánageta bankans
eftir aukninguna

in sem samþykkt var í gærmorgun á að auka
útlánagetu MP banka úr tæpum 25 milljörðum
króna í um 50 milljarða króna. Í tilkynningu
vegna aukningarinnar er haft eftir Þorsteini
Pálssyni, stjórnarformanni MP banka, að hún
gefi bankanum fjárhagslega getu til að bjóða
nánast öllum fyrirtækjum landsins fjármögnun og taka stærri verkefni að sér en áður. Skúli
Mogensen, stærsti einstaki eigandi MP banka,

hefur þegar staðfest að hann ætli að taka þátt
í aukningunni og verja sína hlutfallslegu eign.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins ætlar
Lífeyrissjóður verzlunarmanna, annar stærsti
eigandi bankans, að gera slíkt hið sama. Búist
er við því að til viðbótar verði horft að mestu
til annarra lífeyrissjóða sem ekki eru þegar í
hluthafahópnum með það fyrir augum að fjölga
í honum.
thordur@frettabladid.is

Straumur fjárfestingabanki telur
umfjöllun um meinta markaðsmisnotkun Straums-Burðaráss
fjárfestingabanka, nú ALMC ehf.,
vera villandi og lítur hana mjög
alvarlegum augum. Bankinn
hyggst kanna réttarstöðu sína
vegna þeirrar umfjöllunar. Þetta
kemur fram í yfirlýsingu Péturs
Einarssonar, forstjóra Straums,
sem send var fjölmiðlum í gær.
DV skýrði frá því í gær að
meint markaðsmisnotkun innan
Straums-Burðaráss (síðar ALMC)
á árunum fyrir hrun hefði verið
kærð til sérstaks saksóknara.
Straumur fjárfestingabanki, sem
varð til árið 2010 eftir að nauðasamningar ALMC voru samþykktir, tengist því máli ekki á
neinn hátt. Í yfirlýsingu Péturs
segir: „Í sumum fréttum hefur
verið vísað í nafnið „Straumur“
og birtar myndir af lógói Straums
fjárfestingabanka hf. sem er allt
annar aðili en sá sem málið beinist að […] allar fréttir með orðinu
„Straumur“ án frekari skýringa
má því skilja þannig að þær beinist að Straumi fjárfestingabanka
hf.“ Straumur krafðist þess að
umfjöllun fjölmiðla um málið
yrði leiðrétt í takt við ofangreint.
- þsj
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ónir króna á fyrstu níu mánuðum þessa árs.
Hagnaður af rekstri bankans, fyrir tekju- og
bankaskatt, var 470 milljónir króna. Útlán MP
banka hafa þrefaldast frá miðju síðasta ári.
Þetta kemur fram í níu mánaða uppgjöri bankans sem birt var í gær. Fréttablaðið greindi frá
því í síðustu viku að MP banki ætlaði að auka
hlutafé um tvo milljarða króna. Sú hluthafaaukning var samþykkt á hluthafafundi í gærmorgun. Þriðji ársfjórðungur ársins 2012, sem
lauk í lok september, var sá besti hjá MP banka
frá því bankinn var endurstandsettur á nýjum
grunni í apríl 2011. Hagnaður bankans nam 253
milljónum króna á þeim fjórðungi.
Alls voru hreinar rekstrartekjur MP banka
um þrír milljarðar króna á fyrstu níu mánuðum
þessa árs. Þar af eru hreinar fjárfestingatekjur
bankans um 478 milljónir króna, eða töluvert
hærri en heildarhagnaður hans. Þær tekjur
er tilkomnar að mestu vegna tekna af skuldabréfum. Þá skiluðu hlutdeildarfélög bankans,
að mestu Teris og sjóðstýringarfyrirtækið
Gamma, 217,5 milljóna króna tekjum. Hreinar
vaxtatekjur bankans voru 1,3 milljarðar króna
og hreinar þóknanatekjur 983 milljónir króna.
Útlán MP banka til viðskiptavina sinna hafa
aukist úr 7,6 milljörðum króna í 23,6 milljarða
króna frá júnílokum 2011 til loka september
síðastliðins. Aukningin er að mestu tilkomin
vegna þess að fyrrum viðskiptavinir annarra
banka hafa fært sig yfir til MP banka sem
hefur samhliða endurfjármagnað lán þeirra. Þá
hefur tilkoma Lykils, sem er eignaleigusvið MP
banka, einnig aukið útlánin. Ekki fæst þó uppgefið hversu stór hlutdeild Lykils er í útlánaaukningunni.
Eignir MP banka jukust um tæpan helming
á fyrstu níu mánuðum þessa árs og voru 73,2
milljarðar króna í lok september. Eigið fé bankans var 5,4 milljarðar króna á sama tíma.
Tveggja milljarða króna hlutafjáraukning-

STRAUMUR Forsvarsmenn bankans

Fyrirtæki

Vertu með símkerfið
í öruggum höndum
hjá Símanum

Fast mánaðargjald
fyrir aðgang
að IP símkerfi

siminn.is · 8004000@siminn.is

Símavist hentar flestum gerðum fyrirtækja,
óháð stærð og starfsemi.
Með Símavist býðst fyrirtækjum að leigja IP símkerfi gegn
föstu mánaðargjaldi sem ræðst af fjölda starfsmanna sem nota
kerfið. Símkerfið er hýst í vélasölum Símans og fyrirtæki þurfa
ekki að fjárfesta í vélbúnaði eða stýrikerfum.

Hafðu samband við Fyrirtækjaráðgjöf
í síma 800 4000 og sérfræðingar
okkar finna hagkvæmustu lausnina
fyrir þitt fyrirtæki.

gott
úrval

Það getur verið stormasamt yﬁr háveturinn. Erﬁð færð og frost
í bland við stjörnubjartan himininn verða mun skemmtilegri ef
fararskjóti fjölskyldunnar er áreiðanlegur. Vertu tilbúin/n að njóta
vetrarins. Skoðaðu sparneytna bíla. Prófaðu sídrifna bíla. Mátaðu
rúmgóða bíla. Við eigum áreiðanlega eitthvað fyrir þig. Komdu
við í Brimborg og gerðu góð kaup á notuðum bíl. Mættu vetrinum
á notuðum bíl frá Brimborg.

Gerðu góð bílakaup í dag!

Tryggðu þér traustan bíl í vetur
Settu gamla bílinn uppí notaðan bíl frá Brimborg. Tökum allar tegundir bíla uppí.
pí

au
Ford Expedition Limited 4x4 (UE826)
ðk
Gó
5,4i V8 300 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 2/2007. Ek. 109.000 km.
Verð: 3.090.000 kr.

pí

au
Ford Focus Trend (THS03)
ðk
1,6TDCi 90 hö dísil beinskiptur Gó
Skrd. 5/2011. Ek. 58.000 km.
Verð: 2.330.000 kr

2.850.000 kr.

240.000 kr. vetrarafsláttur

betri
kaup

dag

240.000 kr. vetrarafslátur
í
aup
Ford Escape Limited AWD (LDB02)
ðk
ó
G
2,5i 170 hö bensín sjálfskiptur

í
aup
ðk
ó
G

pí

au
Ford Focus Titanium (PBB74)
ðk
1,6TDCi 115 hö dísil beinskiptur Gó
Skrd. 5/2012. Ek. 30.000 km.
Verð: 3.330.000 kr.

spyrðu um kjörin

dag

230.000 kr. vetrarafsláttur

500.000 kr. vetrarafsláttur

4.490.000 kr.

600.000 kr. vetrarafsláttur
pí

í
aup
ðk
Gó

dag

3.790.000 kr.

120.000 kr. vetrarafsláttur
pí

spyrðu um kjörin

dag

3.420.000 kr.

2SLÌtGDJ

.RPGXRJVNRÌDÌXQRWDÌDYHWUDUEtOD
PLOOLNORJt%ULPERUJ%tOGVK|IÌDRJ
t5H\NMDYtNRJ7U\JJYDEUDXWi$NXUH\UL

dag

pí

1.990.000 kr.

í
aup
ðk
Gó

1.690.000 kr.

au
Citroën C1 SX (RUY83)
ðk
1,0VVTi 68 hö bensín beinskiptur Gó
Skrd. 6/2011. Ek. 39.000 km.
Verð: 1.490.000 kr.

140.000 kr. vetrarafsláttur
pí

Ford Fiesta Trend (EDS98)
1,25i 60 hö bensín beinskiptur
Skrd. 7/2011. Ek. 58.000 km.
Verð: 1.570.000 kr.

au
Mazda 3 Premium (RMM62)
ðk
2,0i 150 hö bensín sjálfskiptur Gó
Skrd. 04/2012. Ek. 22.000 km.
Verð: 3.420.000 kr

dag

190.000 kr. vetrarafsláttur

í
aup
ðk
Gó

Citroen C4 SX Comfort (ZDU07)
1,6i 110 hö bensín beinskiptur
Skrd. 4/2008. Ek. 75.000 km.
Verð áður: 1.450.000 kr.
260.000 kr. vetrarafsláttur
pí

au
Citroën C5 Dynamique Station (RLJ68)
ðk
Gó
2,0 HDi 140 hö dísil sjálfskiptur
Skrd. 7/2010. Ek. 44.000 km.
Verð: 3.990.000 kr.

300.000 kr. vetrarafsláttur

%ULPERUJ5H\NMDYtN%tOGVK|IÌDRJVtPL_%ULPERUJ$NXUH\UL7U\JJYDEUDXWVtPL_QRWDGLUEULPERUJLV

1.350.000 kr.

1.890.000 kr.

1.450.000 kr.

Smelltu á
notadir.brimborg.is
og skoðaðu ﬂeiri dæmi

dag

dag

dag

Spyrðu um
lánamöguleika
og skipti.
Komdu í kaffi.

dag

1.990.000 kr.

spyrðu um kjörin

au
Citroën C3 SX(EZE75)
ðk
1,6HDi 92 hö dísil beinskiptur Gó
Skrd. 6/2011. Ek. 50.000 km.
Verð: 2.080.000 kr.

dag

2.190.000 kr.

spyrðu um kjörin

Ford Fiesta Trend (FBY21)
1,4i 96 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 5/2011. Ek. 55.000 km.
Verð: 1.990.000 kr.

pí

au
Ford Kuga Trend AWD (JAT61)
ðk
2,0TDCi 140 hö dísil beinskiptur Gó
Skrd. 6/2011. Ek. 49.000 km.
Verð: 4.020.000 kr.

pí

au
Ford Focus Trend (GXT39)
ðk
1,6i 100 hö bensín beinskiptur Gó
Skrd. 2/2008. Ek. 62.000 km.
Verð: 1.690.000 kr.

dag

au
Ford Explorer XLT Sport 4x4 (VZE76)
ðk
ó
G
4,0i V6 210 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 8/2006. Ek. 105.000 km.
Verð áður: 2.590.000 kr.

3.330.000 kr.

Ford Explorer XLT 4x4 (FTU17)
4,0i V6 210 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 10/2006. Ek. 91.000 km.
Verð áður: 2.690.000 kr.

dag

3.390.000 kr.

Skrd. 6/2011. Ek. 48.000 km.
Verð: 4.880.000 kr
390.000 kr. vetrarafsláttur

2.130.000 kr.

200.000 kr. vetrarafsláttur

Ford Mondeo Trend (VXM01)
2,0TDCi 140 hö dísil sjálfskiptur
Skrd. 6/2011. Ek. 39.000 km.
Verð: 3.630.000 kr.

dag

dag

3.690.000 kr.

í
aup
ðk
Gó

dag

1.190.000 kr.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Ertu búinn að pakka kvittanamöppunni, elskan?

Ruglið í
rauða hliðinu

U

ndanfarnar vikur hefur Fréttablaðið sagt fréttir af þeim
reglum sem gilda um varning sem ferðamenn mega
taka með sér inn í landið án þess að borga af honum toll.
Þessar reglur skipta neytendur heilmiklu máli, því að
margir drýgja kaupmáttinn með því að verzla í útlöndum
og gera mun hagstæðari innkaup en hægt er að gera hér á landi.
Reglurnar eru hins vegar alls ekki neytendavænar. Fyrir það
fyrsta eru hámarksupphæðirnar, sem má verzla fyrir án þess að
borga tolla af vörunum, fráleitlega lágar. Þær hafa ekki hækkað
síðan sumarið 2008, eins og kemur fram hér í blaðinu í dag, og síðan
hefur verðgildi krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum rýrnað
um hér um bil þriðjung.
Hámarksverðgildi eins hlutar,
sem má koma með inn í landið
Ólafur Þ.
án þess að borga toll, er 32.500
Stephensen
krónur. Það dugar ekki einu sinni
fyrir sæmilega vönduðum frakka
olafur@frettabladid.is
eða úlpu, jafnvel þótt flíkin sé
keypt í útlöndum.
Tollverðir taka síðan stikkprufur til að fylgja því eftir að farið sé
að reglunum. Það getur þýtt að vörur séu gerðar upptækar hjá fólki
ef það er ekki með kvittun sem sýnir fram á að hluturinn hafi verið
keyptur á Íslandi eða borgaðir tollar af honum. „Við ráðleggjum
öllum að hafa með sér kvittanir fyrir dýrari hlutum sem þeir hafa
með sér,“ sagði Kári Gunnlaugsson yfirtollvörður hér í blaðinu.
Þetta þýðir þá að ósköp venjuleg fjölskylda í nýlegum fatnaði og
sæmilega græjuvædd þarf að hafa tugi kvittana með í ferðalagið til
að fullnægja reglum tollsins: „Ertu búinn að pakka kvittanamöppunni, elskan?“
Það er ekkert vit í svona reglum. Ekki heldur í því fyrirkomulagi
sem er viðhaft í ríkisreknu búðinni í Leifsstöð; þar eru fólki seldar
tollfrjálst alls konar græjur sem kosta meira en 32.500 krónur og
svo þarf það að gefa sig fram við aðra ríkisstarfsmenn aðeins utar í
byggingunni til að borga af þeim toll.
Sumt treysta tollararnir sér þó ekki til að gera upptækt hjá fólki.
Það er til að mynda vinsælt að kaupa sér gleraugu í Leifsstöð á
leiðinni til útlanda, en þegar heim er komið er ekki athugað hvort
búið sé að borga toll af þeim. „Þetta er eitt af þeim málum sem erfitt
er að eiga við,“ segir Kári yfirtollvörður í Fréttablaðinu í gær. „Eiga
tollverðir að stöðva fólk og spyrja hvort gleraugu hafi verið keypt í
ferðinni?“ Svarið við þeirri spurningu hlýtur að vera að fyrst þeir
treysta sér til að taka símann af fólki, sem ekki er með kvittun fyrir
honum, ættu þeir ekki að víla fyrir sér að hirða gleraugun líka.
Auðvitað á bara að hætta þessu rugli í rauða hliðinu, rýmka reglurnar og hætta að koma fram við fólk sem hefur verzlað í útlöndum
eins og glæpamenn. Það er neytendum í hag, stuðlar að því að innlend verzlun fái hæfilega samkeppni og yrði ekki sízt til þess að tími
tollvarða nýttist betur. Þeir eiga nefnilega miklu frekar að leita að
vopnum og fíkniefnum en snjallsímum og úlpum.
Lágmarkskrafa neytenda hlýtur að vera að fjármálaráðherrann
breyti hámarksfjárhæðunum sem má verzla fyrir án þess að borga
tolla, til samræmis við þróun krónunnar. Það eru í raun engin rök
fyrir að gera það ekki.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Kedem Hadarin og Kapro
Fyrir þingi liggur þingsályktunartillaga frá þingmönnum Hreyfingarinnar og þremur öðrum þingmönnum,
um slit á stjórnmálatengslum við
Ísrael og bann við innflutningi á
ísraelskum vörum. Ítarleg greinargerð fylgir tillögunni og þar má
meðal annars fá örlitla innsýn í þær ísraelsku vörur
sem finna má í hillum
íslenskra búða. Fersk
ísraelsk krydd má finna
í kæliborðum Bónuss,
Kedem Hadarin-lárperur í
öðrum verslunum og um
tíma voru Coral-jarðarber til í nokkrum
verslunum. Í BYKO
má svo finna
Kapro-málbönd

og hallamál. Þá segir að ekki sé um
tæmandi upptalningu sé að ræða, en
ríkisstjórninni verði falið að vinna
slíkan lista, verði tillagan samþykkt.

Kannski flutningsmenn séu svartsýnir
á samþykkt tillögunnar og vilji taka
saman leiðbeiningar fyrir lesendur
þingsályktunartillagna.

Ekki mikil bjartsýni
Þessi síðasta setning vekur hins
vegar upp þá spurningu hvers
vegna þarf að tína til
Kapro-málböndin og
Yes To-snyrtivörurnar.
Verði tillagan að
lögum verður ólöglegt
að hafa vörurnar í
hillum búða og upptalning í greinargerð skiptir
því litlu.

Íhaldssemi hafnað?
Tveir þátttakendur í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík gerðu út
á íhaldssemi. Birgir Ármannsson
var talsmaður borgaralegra gilda
og Jakob F. Ásgeirsson barðist fyrir
gömlu, góðu gildunum. Birgir
stefndi á annað sætið en endaði í
sjötta og Jakob vildi fimmta sætið
en varð ekki á meðal tíu efstu
frambjóðenda. Hefur Sjálfstæðisflokkurinn hafnað
íhaldsseminni?

HALLDÓR

„Sig-hvetur-til-Björgvinjar“
kynslóðin og árásin á hana
SAMFÉLAGSMÁL Undirritaður er af þeirri kynslóð sem

oØNØUTU§JMFHBHPUU
Haukur Þór
Bragason
verkfræðingur
PIPAR \ TBWA U SÍA U 123408

-JOEVTV§VTÞLLVMB§JFSGVMMLPNJ§
ÓCBLTUVSJOOPHNF§LBGmOV

kolbeinn@frettabladid.is

hefur verið talsvert í umræðunni undanfarið og finn ég mig því knúinn til að
svara fyrir mig og mína.
Til útskýringar þá skal ég taka mjög
einfalt dæmi um þann eignabruna sem
mín kynslóð hefur orðið fyrir á undanförnum árum. Við fjölskyldan fluttum
til Íslands í janúar 2007 og fjárfestum
í húsnæði fyrir 22 milljónir króna sem
við hjónin höfðum safnað á 15 ára tímabili. Fjárfesting okkar svaraði til rúmlega helmings af kaupverði. Í júní síðastliðnum fluttum við fjölskyldan aftur frá
landinu og seldum húsnæðið í kjölfarið
og viti menn, eftir að hafa greitt samviskusamlega af húsnæðisláninu á þessu
tímabili, þá áttum við eftir rúmar þrjár
milljónir króna. Þetta eru um 13 prósent
af þeim krónum sem upphaflega fóru í
húsnæðið. Þá má ekki gleyma því að við
höfðum greitt um 9,5 milljónir af láninu
á tímabilinu.
Í okkar tilfelli verð ég að gera dæmið
upp í þeim dönsku krónum sem við upphaflega settum í húsnæðið og þá er
útkoman mun verri eða sem samsvarar 94 prósenta eignabruna. Þar sem við

➜ Það er því líklegt að ﬂeiri eiga
eftir að leita til Björgvinjar eða
annarra borga í leit að raunhæfu
lífsviðurværi.

vorum mun betur sett en margir jafnaldrar okkar þá er alveg ljóst að margir
sitja nú í yfirveðsettum eignum. Nú hafa
margir af minni kynslóð að auki verðtryggð námslán sem vaxa og dafna og
gera skuldastöðuna enn verri.
Til þess að þessi skuldavandi leystist án sértækra aðgerða, þyrfti að koma
til langt hagvaxtarskeið með hækkandi
húsnæðisverði samfara afar lágri verðbólgu. Ég finn engin gögn um að það
hafi nokkurn tímann gerst í íslenskri
hagsögu, enda er fasteignaverð þáttur í
lánskjaravísitölu. Það er því líklegt að
fleiri eiga eftir að leita til Björgvinjar
eða annarra borga í leit að raunhæfu
lífsviðurværi.
En hvati þess sem finnur sig knúinn
til að ráðast gegn þeirri kynslóð sem
klárlega hefur farið einna verst út úr
hruninu er með öllu óskiljanlegur. Hans
er skömmin.

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is og Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is
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Skattalækkanir

Jákvæðni lengir líf
og bætir líðan
HEILSA
Teitur
Guðmundsson
læknir

Ha? Kunna sumir að segja, á
meðan aðrir eru mér hjartanlega sammála. Það eru meira að
segja til rannsóknir sem sýna
fram á að jákvætt og hamingjusamt fólk er líklegra til að hafa
sterkara ónæmiskerfi, jafna sig
hraðar á áföllum og veikindum
og sjá tækifæri í því sem aðrir
gætu upplifað sem vandamál,
sem er ótvíræður kostur og
gífurlega mikilvægt.
Hlátur er líklega eitt besta
meðalið sem við þekkjum og
því nauðsynlegt fyrir okkur að
hlæja nokkrum sinnum á dag.
Það lækkar blóðþrýsting og
víkkar æðarnar með hjálp nituroxíðs, lækkar streituhormón
eins og kortisol og leysir úr læðingi endorfín sem er náttúrulegt
verkjalyf líkamans. Þá er einnig
búið að sýna fram á aukna Tfrumuvirkni ónæmiskerfisins
og þar af leiðandi bættar varnir
við smitsjúkdómum, fyrir utan
þá gleði sem fylgir því að hlæja
og vera í kringum fólk sem
brosir og geislar af vellíðan.
Takmark okkar allra
Þetta getur vissulega reynst
erfitt og ýmislegt sem hefur

áhrif hér á. Það er margt sem
getur byrgt sýn, við getum
kennt öðrum um ófarir og
aðstæður, gengið gegn eigin
sannfæringu og samvisku,
þóknast öðrum og gleymt sjálfum okkur. En á endanum er það
líklega takmark okkar allra
að láta okkur líða vel og það
eru fyrst og fremst við sjálf
sem stýrum því. Á sama tíma
megum við ekki gleyma náunganum, aðstæðum hans og því
að láta gott af okkur leiða, svo
þetta getur reynst býsna flókið.
Michael Jackson, sá frábæri listamaður, söng lag sem
tekur sérstaklega á þessu og
gefur góða innsýn í það hversu
hollt það er að meta og endurmeta sjálfan sig en ekki síst að
finna þann styrk sem þarf til að
breyta því sem þér líkar ekki.
Lagið heitir „Man in the mirror“
og textinn við lagið segir eiginlega allt sem segja þarf um
það hugarástand, hugrekkið og
hvatninguna sem nauðsynleg er.
Máttur hugans
„Líttu á sjálfan þig og gerðu
breytingu!“ er frábær texti
og hvetjandi fyrir allar mögulegar aðstæður sem hugsast
getur varðandi sjálfstraust og
vellíðan, ekki síður en jákvætt
hugarfar. Í því felst viljinn til að
þróast áfram og breyta rétt, lifa
lífinu lifandi með jákvæðni að
leiðarljósi.
Ég hef haldið fyrirlestra undanfarið um það að njóta lífsins,
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Hlátur er líklega eitt
besta meðalið sem
við þekkjum og því nauðsynlegt fyrir okkur að hlæja
nokkrum sinnum á dag.
fléttað saman við heilsufar og
áhættuþætti þess, þar sem hafa
spunnist líflegar umræður um
samhengi hlutanna. Nær undantekningarlaust hafa komið upp
nýir fletir, sjónarmið og hugmyndir frá áheyrendum sem
sýnir hversu mikilvæg andleg og líkamleg líðan okkar er.
Það er hægt að fylla margar
greinar um einstaka sjúkdóma
og tengingu þeirra við líðan einstaklingsins bæði sem orsök
og afleiðingu. Máttur hugans
er mikill og hefur það sýnt
sig ítrekað í gegnum tíðina að
sjálfstraust og viljastyrkur
þarf ekki að vera í neinu samhengi við líkamlegt atgervi, en
fari slíkt saman verður það enn
áhugaverðara.
Það er vitaskuld ekki til nein
ein leið að settu marki, enda
óraunsætt, hitt er þó ljóst að
það eru ákveðin lykilatriði sem
allir verða að hafa í huga. Hugsaðu um sjálfa/n þig því einungis
þannig getur þú hugsað um aðra,
gerðu alltaf þitt besta og vertu
stolt/ur af því, sýndu þolinmæði
og þrautseigju. Hugsaðu jákvætt
og gefðu bros og hlýju, þú færð
það margfalt til baka!

Samtök atvinnulífsins hafa SKATTAR
➜ Aukin arðsemi í
lagt fram tillögur um breytatvinnurekstri skilar
ingar á skattkerfinu á næstu
meiri afrakstri til
fjórum árum til að bæta
fólksins …
samkeppnishæfni atvinnulífsins, örva fjárfestingar,
fjölga störfum og bæta lífsatvinnurekenda á kostnað
kjör Íslendinga. Markmið
launþeganna.
breytinganna er að létta
SA benda á að afleiðálögum af fólki og fyrir- Halldór
ingar skattastefnunnar
tækjum ásamt því að auka Árnason
sjáist nú æ víðar í þjóðskatttekjur ríkissjóðs með hagfræðingur hjá SA félaginu og bíti jafnt
því að breikka og rækta
almenning sem fyrirtæki.
skattstofnana í stað þess að
Fjárfesting fyrirtækja er
ganga of nærri þeim með rányrkju.
í sögulegu lágmarki, fjölgun starfa
Höfuðsmiður skattastefnu ríkiser sáralítil, fjölskyldur flytjast
búferlum til annarra landa og að
stjórnarinnar, Indriði H. Þorláksson, ritar grein í Fréttablaðið 26.
óbreyttu munu í lok næsta árs 3.700
nóvember sl. og finnst að sér vegið
manns hafa fullnýtt 3-4 ára rétt
með þessum tillögum. Með talnasinn til atvinnuleysisbóta og færast
á framfærslu sveitarfélaga.
leikjum sem eru ofar flestra skilningi töfrar greinarhöfundur fram þá
SA hafna skattastefnu
niðurstöðu að allar þær fjölmörgu
skattahækkanir sem ríkisstjórnin
SA hafna algjörlega skattastefnu
hefur stofnað til undanfarin þrjú ár
ríkisstjórnarinnar. Skattalegt umhafi leitt til þess að skattar ríkisins
hverfi í landinu á að miða að því að
hafi í raun lækkað.
ná sem mestri hagkvæmni. Skattkerfið á að vera skilvirkt tekjuöflunMarklausar tölur
artæki ríkissjóðs og sveitarfélaga.
Greinin er gott dæmi um hvernig
Það á að vera gegnsætt og laust við
setja má tölur í þannig samhengi
flækjur, skattstofnar eiga að vera
breiðir og skattprósentur fáar og
að þær verði með öllu marklausar.
lágar. Þannig er dregið úr undanHöfundur ber ekki, frekar en ríkisstjórnin, neitt skynbragð á samskotum og svartri atvinnustarfsemi.
hengi þess að atvinnulífið skili
Íslensk fyrirtæki verða að
standast alþjóðlega samkeppni
hagnaði og velferð sem er hægt að
og það sama gildir um skattbúa þegnunum vegna verðmætakerfið. Að öðrum kosti munu lífssköpunar atvinnulífsins.
kjör hér versna enn frekar. Aukin
Greinarhöfundur stillir atvinnuarðsemi í atvinnurekstri skilar
rekendum og launþegum upp sem
andstæðingum sem eigi í stöðugri
meiri afrakstri til fólksins sem þar
baráttu og að það sé hlutverk stjórnstarfar og eykur svigrúm fyrirtækja til fjárfestinga, þróunar og
valda að gæta réttlætis með því að
nýsköpunar. Ríki og sveitarfélög
færa auðinn frá fjármagnseigendum
munu einnig hagnast með skatttil fólksins. Skattalækkanir séu útitekjum af auknum hagnaði fyrirlokaðar og einungis til þess fallnar
að færa auðinn til forréttindahóps
tækja og tekjum launþega.

Átt þú rétt
á lækkun skulda?
Frestur til að sækja um sértæka skuldaaðlögun
rennur út um næstu áramót
Sértæk skuldaaðlögun er ætluð þeim sem skulda meira en 100%
af markaðsvirði veðsettra fasteigna og bifreiða. Skuldaaðlögunin
nær til allra skulda einstaklinga hjá Íbúðalánasjóði, bönkum,
sparisjóðum og lífeyrissjóðum.
Sértæk skuldaaðlögun kemur aðeins til greina ef sýnt þykir
að vægari úrræði nægja ekki til að rétta af fjárhagsstöðuna
og fyrirséð er að viðkomandi geti ekki staðið í skilum af lánum
sínum til langframa.
Sótt er um sértæka skuldaðlögun í viðskiptabanka umsækjanda.
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Opið bréf til karla
KYNBUNDIÐ OFBELDI

Andrés
Ragnarsson

Einar Gylﬁ
Jónsson

sálfræðingar hjá samtökunum
Karlar til ábyrgðar

Ert þú að „missa stjórn á þér“ í
árekstrum við maka þinn? Ert þú
„sjúklega afbrýðisamur“ og ræður
bara ekki við það? Finnst þér að
maki þinni viti „á hvaða takka hún
á að ýta“ til að „gera“ þig reiðan?
Telur þú að ofbeldið sé það eina sem
hún tekur mark á? – Ef svör þín við
einhverjum þessara spurninga eru
já, lestu þá áfram …
Í tilefni af 16 daga átaki gegn
kynbundnu ofbeldi: „Heimilisfriður – heimsfriður“, viljum við
nota tækifærið og ávarpa sérstaklega þá karla sem beita eða hafa
beitt ofbeldi í nánum samböndum.
Vanmáttur og vankunnátta
Hvers vegna beita sumir karlar
ofbeldi í nánum samböndum? Við
því eru ekki einföld svör. Sumir
yfirfæra eigin reynslu af ofbeldi í
æsku og beita því sem fyrir þeim
var haft. Tengsl heimilisofbeldis og
vímuefnaneyslu eru vel þekkt. Þá
er ljóst að fylgni er milli atvinnuleysis, fjárhagserfiðleika og heimilisofbeldis. Bent hefur verið á
að brengluð sýn karla á kynhlutverk geti verið réttlæting ofbeldisbeitingar. Í grunninn er ofbeldi
þó fyrst og fremst byggt á vanmætti og vankunnáttu. Ofbeldið er

„úrræði“ til að ná yfirráðum eða
þvinga fram vilja sinn, í kringumstæðum þar sem ofbeldismaðurinn
kann ekki aðrar leiðir til að höndla
sjálfan sig og samspilið við maka
sinn.
Ofbeldi er ekki einungis líkamlegt heldur getur það einnig birst
sem andlegt ofbeldi, kynferðislegt
ofbeldi og ofbeldi sem beinist að
dauðum hlutum. Það kann að vera
að þér finnist hegðun þín ekki vera
ofbeldi, en hún getur engu að síður
verið mjög ógnandi fyrir þann sem
fyrir verður.
Karlar til ábyrgðar (KTÁ) er sérhæft meðferðarúrræði fyrir karla
sem beita ofbeldi á heimilum. Um
er að ræða einstaklingsmeðferð
og hópmeðferð hjá sálfræðingum.
Þegar þú pantar tíma (s. 555 3020;
kta@lifogsal.is) er þér boðið einstaklingsviðtal, þar sem staðan
er metin og meðferð hefst. Framhaldið getur ýmist verið áframhaldandi einstaklingsmeðferð eða
hópmeðferð.
Þó konur beiti einnig ofbeldi í
nánum samböndum, þá er það engu
að síður staðreynd að í alvarlegustu
tilvikum heimilisofbeldis eru karlar
oftast gerendur. Þess vegna er rökrétt að meðferð fyrir gerendur
beinist í fyrstu umferð að körlum.
Ábyrgð á eigin hegðun
Eins og nafnið bendir til er þungamiðja meðferðarinnar að taka
ábyrgð á eigin ofbeldishegðun og
í framhaldinu að þróa leiðir til að
takast á uppbyggilegan hátt á við
það sem upp kann að koma í samskiptum. Lögð er áhersla á að viðkomandi þiggi aðstoðina af fúsum
og frjálsum vilja og sjái sjálfur um
að panta sér viðtal. Undantekningar á þessari meginreglu eru

➜ Karlar til ábyrgðar (KTÁ)

er sérhæft meðferðarúrræði
fyrir karla sem beita ofbeldi
á heimilum.
t.d. þegar barnaverndaraðilar vísa
málum til KTÁ.
Ekki er boðið upp á hjónaviðtöl,
en mökum er boðið upp á tvö viðtöl við upphaf og lok meðferðar til
að meta öryggi maka og barna. Með
því að bjóða einungis upp á einstaklingsmeðferð fyrir þann sem ofbeldinu beitir er verið að undirstrika að
ábyrgðin á ofbeldinu liggur alfarið
hjá gerandanum. Og lykillinn að
lausn vandans er að axla þá ábyrgð.
Makar fá skriflega kynningu á
meðferðinni og þeim áherslum sem
þar eru lagðar til grundvallar. Auk
þess er þeim bent á önnur stuðningsúrræði eftir því sem við á.
Skaðlegt fyrir börn
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir
hversu skaðlegt það er fyrir börn
að búa við ofbeldi á heimili. Hvort
sem börnin verða beinlínis vitni að
ofbeldinu eða ekki, þá búa þau engu
að síður við afleiðingar þess. Í samstarfi við KTÁ og Alternativ til vold
í Noregi kom Barnaverndarstofa á
fót hópmeðferð fyrir börn sem búið
hafa við ofbeldi á heimili árið 2010.
Við hjá KTÁ leggjum mikla áherslu
á að börn þeirra karla sem til okkar
leita eigi kost á þessum stuðningi
og hvetjum foreldra til að snúa sér
þangað.
Þér kann að finnast erfitt að stíga
fyrsta skrefið og biðja um aðstoð.
En að taka ábyrgð á eigin hegðun,
sætta þig ekki við eigið ofbeldi,
heldur horfast í augu við vandann,
vilja læra nýjar leiðir í samskiptum,
það gerir þig að meiri manni.

Hvar má treysta
orðum manna?
Vilhjálmur Egilsson tók FJÁRFESTINGAR ➜ Ég efast ekki um
sterkt til orða 9. nóvemlandafræðikunnáttu
ber síðastliðinn í samVilhjálms, enda er
tali við mbl.is, í tengslum
við nýja skýrslu Samtaka
hann að eigin sögn...
atvinnulífsins um skattamál, þegar hann gagnorði komast. Í góðu samrýndi stjórnvöld og sagði:
„Ísland er ekki lengur
starfi við stjórnvöld í Eþíhluti af Evrópu þar sem Bjarni
ópíu, Malaví og Úganda
treysta má á orð manna Gíslason
hefur tekist að vinna að
og stöðugleika í starfs- upplýsingafulltrúi
framfaramálum meðal
skilyrðum, Ísland er Hjálparstarfs
þeirra sem verst hafa það.
orðið nyrsta Afríkuríkið. kirkjunnar
Brunnar verið grafnir,
Um þetta er talað meðal
hús og vatnstankar verið
erlendra fjárfesta og þetta er
reistir fyrir munaðarlaus börn,
staður sem við viljum ekki vera á.“
heilsugæslustöðvar byggðar, staðNú ætla ég að láta Vilhjálmi
aryfirvöld efld til að virkja lýðeftir að fjalla um starfsskilyrði
ræði og samfélagsþátttöku fólks,
og stöðugleika á Íslandi og skattakamrar reistir og frætt um smitmál. En orðalagið er umhugsunarleiðir sjúkdóma og hreinlæti og
efni. Ég efast ekki um landafræðisvona mætti lengi telja.
kunnáttu Vilhjálms, enda er hann
Góður árangur
að eigin sögn að tala um landafræði í huga erlendra fjárfesta.
Hverju verkefni er fylgt eftir og
Hann virðist ganga út frá því sem
reynslan og matsskýrslur hafa
vísu og erlendir fjárfestar að hans
sýnt góðan og stöðugan árangur.
Að fjárfestingin hafi sannarlega
sögn einnig, að ekki í einu einasta
ríki af 54 ríkjum Afríku megi
skilað árangri og betri aðstæðum
„treysta á orð manna og stöðugfyrir þá sem verkefni Hjálparstarfsins ná til. Framlag yfirleika í starfsskilyrðum“. Eða er ég
að misskilja eitthvað?
valda á hverjum stað og fólksins
sjálfs er mjög mikið og grundOrðræða sem flokkar
völlur þess góða árangurs sem
Orðalag lýsir hugsunarhætti. Orðnáðst hefur.
Mig langaði bara að benda Vilræða sem flokkar og setur fram
fullyrðingu um að heil heimshjálmi, Samtökum atvinnu lífsins
álfa sé óstöðug og ekki sé hægt
og öllum Íslendingum á góða fjárað treysta orðum þar, er að mínu
festingarmöguleika í Afríku. Að
mati varhugaverð og ekki til
styðja verkefni Hjálparstarfs
fyrirmyndar.
kirkjunnar í Afríku er góð fjárHjálparstarf kirkjunnar hefur
festing sem skilar góðum ávexti
með stuðningi Íslendinga fjárfest
í betri lífsskilyrðum þeirra sem
heilmikið í Afríku ef svo má að
búa við verstu kjörin.

Kertaljós og skreytingar þarf
að umgangast með varúð
Tryggið eldvarnir heimilisins, reykskynjarar, slökkvitæki
og eldvarnarpakkar í miklu úrvali.

PIPAR\TBWA • SÍA • 123247

Tilvalið í bílinn eða
ferðavagninn
erðavagninn

Eldvarnarpakki 1

Eldvarnarpakki 2

Eldvarnarpakki 3

Eldvarnarpakki 4

Eldvarnarpakki 5

Tilboðsverð í vefverslun

Tilboðsverð í vefverslun

Tilboðsverð í vefverslun

Tilboðsverð í vefverslun

Tilboðsverð í vefverslun

14.668 kr.

20.937 kr.

13.398 kr.

7.205 kr.

14.177 kr.

Listaverð 22.741 kr.

Listaverð 32.460 kr.

Listaverð 20.772 kr.

Listaverð 11.171 kr.

Listaverð 21.980 kr.

Vefverslun með öryggisvörur á oryggi.is

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn
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Kvikmyndamenntun: hin augljósa leið
Þ

að er mikið fagnaðar- MENNTAMÁL
það vera augljóst að slíkt
efni að nú skuli loks
nám eigi hvergi heima
liggja fyrir tillögur um
annars staðar en í listaháheildstæða stefnu um
skóla. Þá bendir hópurinn
kvikmyndamenntun í
á að BA-gráða frá viðurlandinu. Stefnan birtist
kenndum háskóla sé lykill
í nýútkominni skýrslu
að frekara námi erlendis.
þriggja manna stýrihóps
Þegar tillögur stýrisem mennta- og menninghópsins eru lesnar í þessu
armálaráðherra skipaði Hjálmar H.
samhengi þá finnst manni
í febrúar síðast liðnum. Ragnarsson
augljóst að það þjóni best
Sk ý rsl a n ber heit ið rektor Listaháskóla nemendum að hafa skýrar
Stefnumótun um kvik- Íslands
línur um námsleiðir og
myndamenntun á Íslandi,
hvernig eitt leiðir af öðru.
og má finna hana á vef menntaKerfið er fyrir nemendurna, ekki
og menningarmálaráðuneytisins
fyrir stofnanirnar eða fyrirtækin.
auk þess sem hún er birt á heimasíðu Listaháskólans.
Niðu rstö ðu r st ý r i hópsi ns
byggja á ítarlegri rannsókn á
þörfum fyrir námið og núverandi
framboði. Enn fremur leggur
stýrihópurinn til grundvallar
greiningu tveggja mikilsvirtra
sérfræðinga á sviði kvikmyndamenntunar, sem leggja sjálfstætt
mat á aðstæður hér og gera tillögur um uppbyggingu námsins,
skipulag og áherslur.
Í tillögum sínum skipta stýrihópurinn og erlendu sérfræðingarnir kvikmyndamenntuninni í
fjögur þrep:
●

Kvikmynda- og fjölmiðlalæsi,
kennt á grunnskólastigi.

●

Almennt kvikmyndanám,
kennt á framhaldsskólastigi.

●

Menntun í stoðhlutverkum
kvikmyndagerðar (s.s. hljóð,
tölvuvinnsla, búningar, leikmyndagerð), kennt á framhaldsskólastigi.

●

Sérhæft nám með áherslu á
listrænan grunn og með það
að markmiði að útskrifa leiðandi kvikmyndagerðarmenn á
sviðum leikstjórnar, handritsgerðar, kvikmyndatöku, klippingar, hljóðs og framleiðslu;
háskólamenntun á BA-stigi.

Það er á miklu að byggja í landinu
og tækifærin blasa við, en ef við
hlúum ekki betur að menntuninni en við gerum nú þá verður
lítið úr því forskoti sem landið
okkur gefur og kraftmikið fólk.
Mikil umræða hefur verið síðustu
misseri um kvikmyndamenntun í
landinu, sem þó því miður hefur
frekar mótast af tilfinningalegum upphlaupum en raunverulegri greiningu og rök studdum
úr lausnum. Sérstaklega var
umræðan hávær fyrir u.þ.b. ári
síðan þegar málefni Kvikmyndaskóla Íslands voru í brennidepli.

Þörf á skýrri stefnu
Nú er hins vegar kominn tími til
að taka þetta mál á annað plan
og stjórnvöld taki skýra stefnu
um hvað skuli gera og hvernig.
Skýrsla stýrihópsins byggir á faglegri þekkingu og hlutleysi gagnvart þeim hagsmunum sem einstakar stofnanir eða fyrirtæki geta
átt í þessu máli. Skýrslan er grunnurinn til að byggja á og nú þurfa
stjórnvöld, skólamenn og kvikmyndagerðarfólk að taka höndum
saman og hrinda til lögunum í
framkvæmd. Það er ekki eftir
neinu að bíða.

➜ Það er á miklu að byggja

í landinu og tækifærin blasa
við, en ef við hlúum ekki
betur að menntuninni en
við gerum nú þá verður lítið
úr því forskoti sem landið
okkur gefur og kraftmikið
fólk.

Það er mikilvægt hvernig tillögurnar byggja á samfellu frá
einu skólastiginu til annars.
Grunnurinn er lagður með markvissri kennslu í kvikmynda- og
fjölmiðlalæsi á grunnskólastigi,
og á framhaldsskóla stiginu fá
nemendur innsýn í helstu grunnþætti kvikmyndagerðar og skapa
sér traustan grunn til frekara
náms í kvikmyndagerð eða í
tengdum fögum.

Langar þig að

vinna í hljóði?
Tækniskólinn í samvinnu við Stúdíó Sýrland býður upp á nám í hljóðtækni

Kenndar verða m.a. tónlistarupptökur, hljóðsetningar, hljóðblandanir, masteringar, tónleikaupptökur, eftirvinnsla á hljóði fyrir sjónvarpsþætti og kvikmyndir og ﬂeira sem tengist hljóðvinnslu.

•

SÍA

•

123338

Námið hefst í janúar og skiptist í þrjár annir - vor/sumar/haust. Kennsla fer að mestu fram
í hljóðverum STÚDÍÓ SÝRLANDS við bestu mögulegu aðstæður.

PIPAR\TBWA

Greinileg skil
Hvert stefnir næst fer eftir því
hvort nemandinn vill frekar
leggja áherslu á ýmsa tækniþætti
og stoðgreinar sem tengjast kvikmyndagerð eða hvort hann vill
leggja áherslu á hinn listræna
þátt og reyna að skapa sér leiðandi hlutverk í greininni. Að sjálfsögðu útilokar önnur leiðin ekki
hina, en samkvæmt greiningu
stýrihópsins eru greinileg skil
þarna á milli.
Fari nemandinn fyrrnefndu
leiðina þá liggur leiðin í skóla á
framhaldsskólastigi sem hefur
yfir að ráða sérhæfðum kennurum á hinum ólíku stoðsviðum
kvikmyndagerðar og þeim búnaði
og tækjum sem menntun í þessum
greinum krefst. Fari hann hina
leiðina, vill í listrænt kvikmyndanám, fer hann í listaháskóla þar
sem áherslan er lögð á fræðilega
greiningu, listræna úrvinnslu, og
þverfaglegar tengingar, fyrir utan
þau tækifæri sem gefast í háskóla
fyrir alþjóðlegt samstarf og tengingar við háskóla erlendis.
Varðandi þessi tvö síðari þrep
þá hvetur stýrihópurinn til þess
að í stað þess að dreifa kröftunum
víða verði náminu þjappað í fáa
skóla, á framhaldsskólastiginu
jafnvel í einn kjarnaskóla, sem
þá hefði þeim mun betri aðstöðu
og sérhæfðari mannafla til að
geta gegnt hlutverki sínu vel
en ef skólarnir væru fleiri. Á
háskólastiginu blasir það við að
aðeins fáir nemendur eru útvaldir
hverju sinni og sýnist nefndinni

Náminu lýkur með lokaverkefni. Takmarkaður fjöldi nemenda. Námið er lánshæft hjá LÍN.
Allar nánari upplýsingar má ﬁnna á www.tskoli.is og www.syrland.is.
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Um mikilvægi hjóna- og fjölskyldumeðferðar
Þessi grein er skrifuð með SAMFÉLAGSMÁL Mismunandi þekking
það að markmiði að vekja
Á Íslandi hefur fagfólk
almenning og stjórnvöld
sem veitir hjóna- og fjöltil umhugsunar um mikilskyldumeðferð mismunvægi hjóna- og fjölskylduandi faglega þekkingu og
meðferðar. Í gegnum
reynslu. Það stafar af því
tíðina hefur þessi fagþjónað nám í fjölskyldumeðusta ýmist verið kennd við
ferð er oftast þverfaglegt
ráðgjöf eða meðferð. Eins
framhaldsnám. Einnig
hefur það áhrif að þeir
og nafnið gefur til kynna Þorleifur Kr.
þá snýst hjóna- og fjöl- Níelsson
sem veita hjóna- og fjölskyldumeðferð um að fólk fjölskyldu- og
skyldumeðferð hafa ekki
leitar til meðferðaraðila félagsráðgjaﬁ
löggilt starfsheiti eins og
til að ráða bót á sínum
til dæmis sálfræðingar
vandamálum sem tengjast parog félagsráðgjafar. Þetta leiðir af
sambandi eða fjölskyldutengslum.
sér að fagfólk á þessu sviði titlar

sig margs konar starfsheitum.
Dæmi um starfsheiti þeirra sem
veita hjóna- og fjölskyldumeðferð eru fjölskyldufræðingur,
fjölskyldumeðferðarfræðingur,
fjölskylduþerapisti, hjónabandsráðgjafi og fjölskylduráðgjafi.
Þess má geta að síðan 2009
hefur hérlendis verið í boði nám
á meistarastigi í fjölskyldumeðferð. Tilkoma þessa náms hefur
nú þegar haft jákvæð áhrif og
aukið faglega þekkingu á sviði
hjóna- og fjölskyldumeðferðar á
Íslandi. Það er góð regla þegar
pantaður er tími í hjóna- eða fjöl-

skyldumeðferð að spyrja viðkomandi fagmann hvaða menntun
hann hefur.
Hluti af opinberri þjónustu
Þjónusta sjálfstætt starfandi
fagfólks, eins og til dæmis sálfræðinga, félagsráðgjafa og fjölskylduráðgjafa, er ekki niðurgreidd af sjúkratryggingum
Íslands eins og sum önnur heilbrigðisþjónusta. Það er umhugsu na r ver t að þjónustu sem
beinist að sálarlífi fólks, fjölskyldutengslum og hjóna- eða
parsambandi sé ekki gert jafn

Ostabakki
- antipasti
Grillaðar paprikur, sól- eða ofnþurrkaðir tómatar, grillað eggaldin,
hráskinka og þurrkaðar pylsur.
Gullostur, gráðaostur með ferskri
peru, blár Kastali.
Steyptur villisveppaostur skorinn
út í litla hringi. Maribóostur með
kúmeni. Kryddað apríkósumauk.
Baguette-brauð.

➜ Víða úti í hinum stóra heimi þykir það ekkert tiltökumál að fara í meðferð við
hinum ýmsu vandamálum
sem tengjast hjónabandi eða
fjölskyldutengslum.
hátt undir höfði í íslenska heilbrigðiskerfinu og annarri heilbrigðisþjónustu. Þó er hægt að
benda á að flest stéttarfélög
styrkja sína félagsmenn sem
kjósa að fara í hjóna- eða fjölskyldumeðferð. Þessi þjónusta
er sums staðar veitt í sérhæfðum
meðferðarúrræðum innan heilbrigðiskerfisins, barnaverndarog félagsþjónustu sveitarfélaga.
Hið opinbera getur hér gert betur
með því að auka vægi hjóna- og
fjölskyldumeðferðar frá því sem
nú er. Nýleg umræða um mikla
bið eftir geðheilbrigðisþjónustu
kemur hér við sögu. Ef hjónaog fjölskyldumeðferð yrði gert
hærra undir höfði þá myndi það
líklega leiða til þess að bið og
álag á geðheilbrigðisþjónustu
landsins myndi minnka.
Ekkert tiltökumál
Víða úti í hinum stóra heimi þykir
það ekkert tiltökumál að fara í
meðferð við hinum ýmsu vandamálum sem tengjast hjónabandi
eða fjölskyldutengslum. Á Íslandi
er það enn þá þannig að mörgum
finnst það vera þung spor að stíga
að panta sér tíma í viðtalsmeðferð og finnst sumum það jafnvel
vera skammarlegt að einhverju
leyti. Þetta þarf ekki að vera
svona. Með aukinni umræðu um
mikilvægi þess að fólk leiti sér
hjálpar þegar eitthvað bjátar á
er hægt að eyða fordómum. Þeir
sem fara í hjóna- eða fjölskyldumeðferð eiga að vera stoltir af
því að hafa stigið það skref að
leita faglegrar aðstoðar fyrir sig
og sína, það er oft ansi mikið í
húfi þegar fjölskyldan er annars
vegar.
Hefur þú eða maki þinn einhvern tímann hugleitt það að
leita aðstoðar hjá fagfólki vegna
sambúðarerfiðleika? Er kynlífið í lagi? Er unglingurinn þinn
að gera þig gráhærða/an fyrir
aldur fram? Þekkir þú einhvern
sem hefur ekki talað við nákominn fjölskyldumeðlim í langan
tíma? Finnst þér þú ekki fá
nógu mikinn stuðning frá þeim
sem næst þér standa? Líður þér
stundum illa án þess að gera þér
fyllilega grein fyrir því hvað
veldur vanlíðaninni? Þetta eru
aðeins örfáar spurningar til að
fá þá sem þessa grein lesa til að
hugsa um hvort þeir hafi einhvern tíma haft þörf fyrir hjónaeða fjölskyldumeðferð. Algengur
misskilningur er að fjölskyldumeðferð gangi út á að öll fjölskyldan fari í viðtalsmeðferð en
það þarf ekki endilega að vera
svo. Stundum er nóg fyrir suma
fjölskyldumeðlimi að koma í einn
viðtalstíma á meðan aðrir í fjölskyldunni þurfa að koma oftar til
að vinna í sínum málum.

Uppskriftina að kryddaða apríkósumaukinu má ﬁnna á vefnum www.ostur.is

Gullostur
Hvítmygluostur. Hvítmyglan er einnig
inni í ostinum. Áhugaverður ostur
með mildu bragði sem gott er að
njóta í lok góðrar máltíðar. Þessi
ostur er einn af ﬂaggskipunum í
ostafjölskylduni frá MS.

OSTAVEISLA FRÁ MS
Heilbakaður Gullostur
með timjan og hvítlauk
Vefjið smjörpappír utan um ostinn, pikkið átta göt ofan í
ostinn og stingið ögn af timjan ásamt þunnum sneiðum
af hvítlauk ofan í götin. Dreypið örlítilli ólífuolíu yﬁr.
Pakkið ostinum aftur inn í bréﬁð sem var utan um hann
og bakið hann í 30 mínútur við 160°C. Berið ostinn
fram með grilluðu hvítlauksbrauði.
Osta er hægt að bera fram með ýmsum hætti, það
má t.d. borða Gullostinn með góðu ávaxtamauki, eða
með hnetum og hella síðan góðu hunangi yﬁr eða setja
í hann fyllingu úr þurrkuðum ávöxtum s.s. apríkósum
og fíkjum og skreyta hann að ofan með þurrkuðum
trönuberjum og hlynsírópi. Búa til litlar og fallegar
ostasamlokur eða ostasnittur.

FA B R I K A N

Kynntu þér fleiri góðar hugmyndir og
uppskriftir á heimasíðunni: www.ostur.is

Lokaorð
Þessi grein er langt því frá að
vera tæmandi umfjöllun um
hjóna- og fjölskyldumeðferð.
Vonandi fær hún stjórnvöld til að
hugleiða þann kost að niðurgreiða
þjónustu þeirra fagaðila sem
veita hjóna- og fjölskyldumeðferð. Einnig er tilgangurinn með
þessari grein að fá þig, lesandi
góður, til að staldra við og hugleiða hvort þú eða einhver þér
nákominn gæti haft þörf fyrir
þessa fagþjónustu. Ef svo er þá
er þessi grein ekki síst hvatning til þín um að gera eitthvað í
málunum áður en það verður of
seint. Það að tala við óháðan meðferðaraðila um sín mál getur haft
jákvæð áhrif og kannski orðið til
þess að þú, kæri lesandi, sjáir
fleiri möguleika í stöðunni en þú
sérð núna.

FISKUR OG RÓSMARÍN
Ferskt rósmarín og lambakjöt fara einstaklega vel
saman. Færri vita kannski að steiktur fiskur fær á sig
mjög gott bragð sé rósmarín og hvítlaukur með á
pönnunni. Það er um að gera að smakka sig áfram
og breyta til í matargerðinni.
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Bláu húsin v/Faxafen
Sími 553 7355 • www.selena.is
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Vatteraðir jakkar - 14.500 kr.

Fást í 5 litum, lime, svörtu,
rauðu, kongabláu og fjólubláu

Erum einnig með gott
úrval af bómullarbolum og mikið úrval
að vinnufatnaði kíkið
á praxis.is
Boníto ehf. • Praxis
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2878 • www.praxis.is • soo.dk
Opið mán. – fös. kl. 1–1. Lokað Laug.

MorGUnþÁTturinn
Ómar alLa vIRka
dagA kl. 7

MIKILVÆGT BÆTIEFNI Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor í næringarfræði við
Háskóla Íslands, segir mikilvægt að taka D-vítamín yfir vetrarmánuðina þegar
birtu sólar nýtur ekki við. Það er meðal annars að finna í ríkum mæli í lýsi.

Á

norðlægum slóðum þar sem sólar
nýtur ekki við nema lítinn part
úr degi er nauðsynlegt að taka
inn aukaforða af D-vítamíni, enda mikilvægi þess óumdeilt. „Þekktasta virkni Dvítamíns er fyrir beinheilsu en það hefur
meðal annars áhrif á upptöku líkamans á
kalki. Beinkröm hjá börnum er dæmi um
alvarlegar afleiðingar D-vítamínskorts
og meðal fullorðinna hefur lélegur Dvítamínbúskapur verið tengdur aukinni
hættu á beinþynningu,“ segir Ingibjörg
Gunnarsdóttir næringarfræðingur.
Þegar útfjólublátt ljós sólar skín á
húðina myndar hún D-vítamín. „Hér á
landi nýtur sólar ekki við nema örlítinn
part úr degi yfir vetrarmánuðina auk
þess sem sólin er ekki nægjanlega hátt á
lofti til þess að framleiðsla á D-vítamíni
geti átt sér stað. Það verður okkur því
lífsnauðsynlegt að fá D-vítamín úr fæðunni sem við neytum. Vítamínið er helst
að finna í feitu fiskmeti en fæstir borða
feitan fisk í því magni sem þyrfti til að
fullnægja D-vítamínþörf. Íslenskar rannsóknir sýna fram á að yfir vetrarmánuðina lækkar styrkur D-vítamíns í blóði,

ngs
Stuðni
n
stöngi

sérstaklega meðal þeirra sem ekki taka
lýsi eða fá D-vítamín úr öðrum bætiefnum. Þess vegna er lögð mikil áhersla á
að Íslendingar taki lýsi eða annan D-vítamíngjafa yfir vetrarmánuðina.“
Virkni D-vítamíns er að öllum líkindum mun umfangsmeiri en áður var
talið. „Það hefur orðið sprenging á
rannsóknum á D-vítamíni og gefa niðurstöður þeirra vísbendingar um að áhrif
þess séu mun víðtækari en áður var
talið. Vonandi fáum við skýrari svör
við því í framtíðinni. Við þurfum hins
vegar ekkert að bíða eftir þeim niðurstöðum til þess að taka inn D-vítamín í
því magni sem ráðlagt er í dag. Ávinningurinn er alltaf til staðar og ef hann er
meiri en vitað er, þá er það bara bónus.
Þetta er í raun eina bætiefnið sem næringarfræðingar ráðleggja öllu fólki að
taka.“
Ráðlagður dagskammtur af D-vítamíni
er 10 míkrógrömm fyrir fullorðna og 15
fyrir 60 ára og eldri. „Þessir skammtar
eru í endurskoðun á Norðurlöndunum
og vert að fylgjast með í þeim efnum.“
■
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Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig
á aðra. Margir Iðjuþjálfarar, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.
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Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum í USA.

TAKTU D-VÍTAMÍN
D-vítamín er helst að
finna í feitu fiskmeti,
en fæstir borða feitan
fisk í því magni sem
þyrfti til að fullnægja
D-vítamínþörf. Það er
því gott að taka lýsi eða
fá D-vítamín úr öðrum
bætiefnum.
MYND/ANTON

FÓLK| HEILSA
ILMANDI
„Vinsælustu heimagerðu ostarnir
eru mozzarella-ostur, fetaostur og
ricotta-ostur,“ segir Sigurður Guðbrandsson.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu
daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
Jónína María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is s. 512 5473
Sverrir Birgir Sverrisson
sverrirbs@365.is, s. 512 5432
Elsa Jensdóttir
elsaj@365.is s. 512-5427
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efni fyrir augun, ríkt af
lúteini og bláberjum

gjofsemgefur.is

www.gengurvel.is

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og stórmörkuðum
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OSTAGERÐ HEIMA

KALKÚNABORGARI Í
JÓLAFÖTUNUM
KYNNING Jólahamborgararnir á Texasborgurum við Grandagarð
eru tveir, ekta amerískur kalkúnaborgari og rammíslenskur hreindýraborgari. „Það er svolítið síðan við byrjuðum með hreindýraborgarann og hann hefur runnið út,“ segir Magnús Ingi Magnússon
veitingamaður. „Ég er sannfærður um að kalkúnaborgarinn á líka eftir
að slá í gegn. Við berum hann fram í hamborgarabrauði með trönuberjasósu, salthnetum, maís, jöklasalati, rauðlauk og tómötum – og
franskar fylgja að sjálfsögðu með. Við erum komin í jólaskap þannig
að verðið er ótrúlega lágt, aðeins 1.290 kr.“ Hreindýraborgarinn er
ekki síður freistandi, enda ekta íslensk villibráð í girnilegum búningi
og hann kostar ekki nema 1.490 kr.
Texasborgarar eru bæði með
vefsíðu, Texasborgarar.is, og á
Facebook þar sem meðal annars
er hægt að skoða matseðilinn og tilboð sem alltaf
eru í gangi á þessum
jólalega hamborgarastað
við gömlu höfnina.

LOSTÆTI Það er lítið mál að útbúa ýmsar tegundir ljúffengra osta heima fyrir
og alls ekki tímafrekt.

U

ndanfarin ár hefur vinnsla
heimagerðra matvæla aukist jafnt
og þétt. Heimagerðir ostar eru
ein slíkra afurða en það er lítið mál að
útbúa margar tegundir osta í eldhúsinu
heima. Einn þeirra sem eiga stóran þátt
í að vekja áhuga Íslendinga á ostagerð
undanfarin ár er Sigurður Guðbrandsson sem fyrr á þessu ári setti vefverslunina Ostagerd.is í loftið. „Verslunin
selur ýmis tæki og efni til ostagerðar og
við bjóðum líka upp á hentuga byrjendapakka fyrir þá sem eru að stíga sín
fyrstu skref í ostagerð.“
Sigurður var sjálfur búinn að gera
eigin osta í eitt ár áður en hann setti
vefinn í loftið. „Ég rakst alltaf á sama
vandamálið í tengslum við ostagerð
sem er hversu dýrt það er að panta einstök tæki og efni að utan. Því hóf ég að
taka saman stóra pöntun hjá ýmsum aðilum sem þróaðist á miðri leið út í uppsetningu vefverslunarinnar.“
Sigurður segir ostagerð vera í grunninn einfalda og fljótlega. Hún snúist um
að sýra mjólk, hleypa og skilja mysuna

frá. Eftir það taka við ólíkar útfærslur
við framleiðslu ólíkra osta. Hann segir
mikinn áhuga vera á ostagerð hérlendis.
„Vinsælustu heimagerðu ostarnir eru
mozzarella-ostur, fetaostur og ricottaostur. Sumir reyna einnig við camembert og enn aðrir við hefðbundinn
brauðost. Það tekur reyndar lengri tíma
að búa til brauðost en mozzarella- og
ricotta-osta, en það tekur 30-60 mínútur
að útbúa þá. Fetaostur er líka fljótgerður en hann þarf þó að liggja í saltvatninu í eina viku til að þroskast rétt.“
Heimagerðir ostar eru að sögn Sigurðar
oft hollari en þeir sem fást úr búðum og
í mörgum tilfella mun ódýrari.
Sigurður er ekki bara áhugamaður
um ostagerð. Hann bakar einnig brauð
á tveggja daga fresti og er áhugamaður um bjórgerð. „Það sem mér finnst
skemmtilegast við ostagerð og allan
heimaiðnað er að hann opnar augu
manns og bragðlauka fyrir nýjungum.
Þannig er maður opnari en áður fyrir að
smakka nýjungar og ekki síður að prófa
þær sjálfur heima fyrir.“

e.U\GGDÇXIDWDVN¸SLQQq

VEFVERSLUN
Allar helstu vörur til
ostagerðar fást á Ostagerd.is.
MYND/VALLI

VINSÆLIR
Vinsælustu heimagerðu ostarnir eru
mozzarella-ostur,
fetaostur og ricotta-ostur.

LYF VIÐ
IÐRABÓLGU
Vekur vonir

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

.gÄÄ¼h íÔĬĬÄûí»«Æ¼ċ¼û

2SLÇYLUNDGDJDNO
2SLÇODXJDUGDJD
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Meira en
einn af
hverjum tíu
fullorðinna
Svía þjáist af
uppþembu
og iðrabólgu (IBS).
Sænskur
meltingarsérfræðingur segist vongóður
um að nýtt lyf eigi eftir að
hjálpa þessum sjúklingum.
Lyfið heitir Constella og var frá
því sagt í American Journal of
Gastroenterology í september. 804 sjúklingar tóku inn
Constella í hálft ár til reynslu
en um 72% sögðust finna mun
á sér og hafa liðið betur eftir
inntöku þess. Lyfið hjálpar fólki
sem þjáist til dæmis af hægðatregðu.
Lyfjastofnun Evrópu hefur
samþykkt lyfið en ekki er búist
við því á markað strax þar
sem frekari rannsóknir þurfa
að fara fram. Fólk sem þjáist
af iðrabólgum, ristilóróa eða
magauppþembu þarf að gæta
að mataræðinu, forðast streitu
og álag.

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Sendibílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16.

VW Touareg v6. Árgerð 2003, ekinn
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.990.000. Rnr.100196.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris,
Skoda Oktavia árg. ‚03, Honda Civic
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

MJÖG RÚMGÓÐUR OG
SPARNEYTINN!

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

MMC Space Star 1.3 árg ‚00, ekinn
200þús, skoðaður 2013, beinskiptur,
eyðsla aðeins 7L/100km, 5dyra og
mjög rúmgóður, ásett verð 380þús,
Tilboðsverð aðeins 250þús stgr, uppl í
s:659-9696
BMW 520i e39. Árgerð 2000, ekinn
242 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
700.000 Besta verðið í bænum!

SMÁPARTAR.IS
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

250-499 þús.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og
á staðinn
www.hofdabilar.is

JEEP Grand cherokee laredo 4x4.
Árgerð 2008, ekinn 149 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. TILBOÐ 2.599.000.STG.
Rnr.250639.

VARAHLUTAVAKTIN
SÍMI 555 6666

Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

Viðgerðir
AB - PÚST
Almennar pústviðgerðir og sérsmíði.
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur
26, Bleik gata. S 555 6020.

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020.

TILBOÐ 420ÞÚS

CHRYSLER 300c 5,7 hemi. Árgerð
2005, ekinn 134 Þ.KM, sjálfskiptur.
einn með öllu, TILBOÐ 1.599.000.STG.
Rnr.221946.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

WV póló árg 01 1,4 beinsk ek 158 þús
vetrardekk ný tímareim nýsmurður
toppbíll. Verð 420 þús gsm 868 2352

INFINITI Qx56 4x4 56. Árgerð 2005,
8 manna, ekinn 80 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. rosalega mikið útbúin,
vetradekk á felgum fylgja. Verð 4.8
millj. Rnr.105281.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og
bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Ódýr sendibílaþjónusta.
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta.
www.keyrsla.is S:820-3880

ÞJÓNUSTA
NISSAN Patrol gr. Árgerð 2005, ekinn
139 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.980.000. Rnr.110921.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Pípulagnir
PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315.

TILBOÐ 320 ÞÚS!

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

Bílar óskast

Hreingerningar

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

KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö.
Árgerð 2012, ekinn 20 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000.
Rnr.140356.

MERCEDES BENZ E 280 cdi 4-matic.
Árgerð 2007, ekinn 310 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.790.000.
Rnr.110117.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL dísel.
Árg 8/2005, ek 160 Þ.KM, dísel, 5 gírar,
Flottur bíll, Ásett verð 1.990.000.
Rnr.122517. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

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

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98,
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

Varahlutir

Jeppar

GLÆSILEGUR BÍLL!!!!

LÉTTUR OG SPRÆKUR
Ford Ka árg. 2000. Skoðaður 2012,
ekinn 100þ. Negld vetrardekk, 4
sumardekk fylgja. Aðeins 250þ kr.
Uppl. s. 894 9005.

Musso 2.3 benín 4x4 árg.‘01.
Sjálfskiptur ek. 149þ.km. nýleg
31”dekk, filmur krókur spoiler CD
þokuljós eyðslugrannur jeppi. Verð
aðeins 590þ. ath skipti á ódýrari
möguleiki á VISA/EURO raðgreiðslum.
Uppl. í S: 861 7600

Setjum upp jólaseríur og annað skraut
fyrir fyrirtæki, húsfélög, einstaklinga
og stofnanir. Útvegum allt sem til þarf
og hjálpum til með hugmyndir. Sími
698 9334.

TOYOTA Rav4 langur 4wd exe. Árgerð
2001, ekinn 192 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.110710.
Toyota Land Cruiser 120 VX‘07. Ek:
162 þús. 1 eigandi. Smurbók. Negld
vetrardekk/sumardekk. Verð: 4,8 m.
Engin sk. Uppl: Tómas 895 9974.

0-250 þús.

PAJERO DISEL 200Þ!
Pajero árg.‘97. Sjálfskiptur, 7 manna,
krókur. Skoðaður ‚13 góður bíll á lítinn
pening. Verð 200þ. S: 891 9847

VW Passat comfortline. Árgerð 2007,
ekinn 37 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.490.000. Rnr.110704.

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

KLÁR Í VERKIN
Flottur og lítið slitinn bíll -10 M
krani -Nýlegir geymar -Ný skoðaður
-Skjólborð fylgja Fastur pallur 20
fet smellur á -Gámafestingar -Verð
1.980.000 án vsk
VW Polo comfortline sport. Árgerð
2007, ekinn 60 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.490.000. Rnr.160401.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Garðyrkja

Bílar til sölu

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Fljót og góð þjónusta. Bílahlutir ehf.,
Eldshöfða 4, s. 587-5058.

Vinnuvélar

VW GOLF 1,6 COMFORTLINE árg.‘98
EK.168 þús, 5 dyra, beinskiptur, ný
skoðaður 13, allt nýtt í bremsum,
ásett verð 450 þús. TILBOÐ 320 ÞÚS.
s.841 8955.

Volvo S40 Árgerð 2000, ekinn 111þ.
km, ssk. Skipt um tímareim í 75þ.km.
Góður bíll á staðnum. Tilboðsverð
500.000kr. Raðnúmer 153609. Sjá á
www.stora.is

ÓDÝRAR VIÐGERÐIR,
LEYSUM ÖLL MÁL!

TILBOÐ 230 ÞÚS!
OPEL CORSA-B 1,2 16v árg. 2000
ek. 162 þús, skoðaður 13, filmur cd
álfelgur flottur bíll, lakk gott, eyðir
engu! aðeins 5,4 ltr/100 ásett verð
380 þús. TILBOÐ 230 ÞÚS. stgr! s.841
8955.

VW - SKODA - VARAHLUTIR
GULLMOLI!
Toyota LC90 VX dísel Com. Rail ek 171
þús verð:2,290 ekki skipti. S: 898 7270

Eigum varahluti í VW, Skoda og
Audi og Pajero frá ‚02 Kaupum bíla
til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið,
Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045.

ÞRIÐJUDAGUR 27. nóvember 2012

Bókhald

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Spádómar

VIRÐISAUKINN NÁLGAST
Vandað bókhald á réttum tíma sparar
peninga. www.betribokarinn.is S. 857
3363.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

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

Verslun

SPÁSÍMI 908 7000

4

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.COM

Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör
trúnaður. Opið frá 13-23. S. 863 1987
visa/euro.

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

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

Múrarar
MÚRVERK
Tökum að okkur múrviðgerðir og
flísalagnir. 40 ára reynsla. Björn sími
896-3035.

Önnur þjónusta

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Aðventuljósakrossar á leiði til sölu,
rafhlöðukrossar og 12v-24v-32v.
Áratuga reynsla og gott verð. Endist
ár eftir ár. Sendum í póstkröfu. Uppl. í
síma 898 3206. orb.123.is

Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17
m2. Aðgangur 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

BEAUTY IN BLACK
HOLTSBÚÐ 61 GARÐABÆ
FAGNAR 1 ÁRS AFMÆLI
SÍNU

Húsaviðhald

Jólaföt, jólagjafir. Falleg og vönduð
föt. Opið 13-18 þrið-föstud Velkomin í
Beauty in Black. sími 695-6679.

HEILSA
Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

JÓLASENDINGIN ER KOMIN

CAPRI COLLECTION/ GREENHOUSE
ÞVERHOLT 18.

Parketslípun, parketlagnir, frá aðeins
2.500 krfm. 20 ára reynsla og
þjónusta. www.parketsliparinn.is S:
772 8100.

Rafvirkjun

Opið í dag þriðjudag 13-17, á morgun
miðvikudag 13-17 og laugadag
11-14. Fallegur og vandaður sænskur
og danskur fatnaður fyrir konur.
Skór,töskur og skart á 15% afslætti
þessa viku og góð tilboð. Verið
Velkomin. Capri Collection S.7772281.

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar á
leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp.
S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502.
Opið virka daga 8-18 og lau 10-16.

TRÉSMÍÐAVÉLAR OG 40‘
GÁMUR TIL SÖLU
Fjögurra poka Steton Maxiquapp
spónsuga, SCM Sandya þykktarpússvél
110cm, Spónsög 3m, Vitap 21
bora dílaborvél, Omga radíalsög og
Spónsaumavél. Sanngjarnt verð.
Þarf að seljast fljótt vegna flutninga.
Einnig fást frítt þrjár gamlar vélar sem
þarfnast standsetningar; beltapússvél
og nokkur pappísrbelti, fjögurra hausa
kantslípivél ásamt slatta af slípidiskum
og borðfræsari. Uppl. Matthías 897
5541 og Guðmundur 893 0030.

Úrval af Fjarstýrðum Þyrlum, Bílum,
Módelum,Skýjaluktum,Skotveiðivörum
og fl. Sendum samdægurs með
póstinum. Einnig verslun í Glæsibæ Sími 517 8878 - Tactical.is

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og uppþvottavélar. Casa-raf
ehf. Síðumúla 37, að neðan verðu. S.
845 5976.
4 öryggismyndavélar í veðurþolnum
kössum með upptökubúnaði og
monitor. Keypt f. nokkrum árum á 1
milljón. Verð 400þ. eða tilboð. S. 5878177 / 897-3132 Hákon

Gott nudd í 101 Reykjavík. Kristina
Jóhannsson 849 8179.

Húsgögn

ATVINNA
Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða starfskraft til
afgreiðslustarfa. Um er að ræða
vaktavinnu. Uppl. í s. 897 8101 eða
868 6102.

CARAT - HAUKUR
GULLSMIÐUR SMÁRALIND
- KAUPUM GULL OG SILFUR

SÖLUSTARF
Óskum eftir að ráða sjálfstætt
starfandi sölumanneskju,
mjög auðseljanleg vara, miklir
tekjumöguleikar. Uppsóknareyðublað
www.verktak.is

LAGERSALA

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

SÉRVERSLUN MEÐ
NÁTTÚRUVÆNAR OG
ANDLEGAR VÖRUR.
Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya baðsalti, reykelsum,
ilmkertum, slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös 12-18. Lau 12-15. www.
ditto.is

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir
þínu höfði. www.prentlausnir.is

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

HAGABAKARÍ HRAUNBERGI

KAUPI GULL !

Nudd

HEIMILIÐ

Óskast keypt

Til sölu

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Jólagjöf Nuddarans. Vandaðir og
ódýrir ferðanuddbekkir til sölu. S:891
6447 Óli.

ÓDÝR HEIMILSTÆKI

Staðgreiðum gull og silfur í
verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KEYPT
& SELT

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Nudd

s. 552-4910.

í Rauðagerði 26. Opið frá kl. 16-18.
www.mira.is & S. 893 2552

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

ICP ehf óskar eftir starfsmönnum
við vinnslu á Sæbjúgum. Uppl. í síma
426 9888.

TILKYNNINGAR
Einkamál

Nýjar stúdíó íbúðir með húsgögnum
til leigu í Hafnarfirði. Verð 75 - 120
þús. S. 692 5105 og 899 7004.
Góð 3ja herb. íbúð í 104 Rvk. Verð
150þús. á mánuði. Uppl. í S: 659 1569.

Atvinnuhúsnæði
TVÖ 60,6 M2 IÐNAÐARBIL
TIL SÖLU
9 m2 milliloft. Einnig eitt 51,6 m2
bil. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m.
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060
og 661-6800

Ljósheimar – í álklæddu lyftuhúsi á 5. hæð.

Rúmgóð 3ja herbergja 96,8 fm íbúð á 5.hæð
í fallegu álklæddu lyftuhúsi. Góð sameign.
Endurnýjað fallegt eldhús. Endurnýjað baðherbergi.
Parket. Mjög gott útsýni. Mjög góð staðsetning,
örstutt í góðar verslanir bæði í Skeifunni og
Glæsibæ og útivistarparadísina í Laugardalnum.
Verð 22,9 m.
Upplýsingar á skrifstofu Eignamiðlunar í síma
588-9090 eða hjá Þórarni lögg. Fs í síma 899-1882

Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS
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atvinna
Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölustjóri
Sölumaður
oli@husin.is

Stórakriki 2A - 270 Mosfellsbæ
Opið hús þriðjud. 27. nóv frá kl 17:30-18:00

Vörubílstjóri/vélamaður

Starfsfólk óskast
MAR er nýr veitingastaður við gömlu höfnina sem opnar í
desember. Við leitum eftir skemmtilegum starfskrafti með
góða þjónustulund til starfa í sal.
Einnig leitum við að duglegu og vinnusömu fólki til starfa í eldhúsi
sem hefur mikin áhuga á matreiðslu.

S

Óskum eftir að ráða til starfa, vanan vörubílstjóra,
með reynslu í véla-og kranavinnu.

PIÐ

HÚ

O

Upplýsingar gefur Sveinbjörn Sigurðsson gsm: 698 7976

fasteignir
Góð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin
er 87,1 fm að stærð og telur opið eldhús með rúmgóðri stofu, stórt
svefnherbergi, baðherbergi og geymslu/þvottahús. Fallegar eikar
innréttingar. Parket og flísar á gólfi. Verð: 23,9m

Haﬁð samband á svenni@elding.is eða jóningi@elding.is

+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
Fax: 588 5540

Sveitarfélagið Ölfus

Talmeinafræðingur
Sveitarfélagið Ölfus auglýsir eftir talmeinafræðingi í hlutastarf frá 01.01.2013

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

Markarﬂöt

210 Garðabæ

Opið hús

Kópavogsbraut 22. Kópavogi
Fallegt 200 fm einbýli
Glæsilegur útsýnisstaður

Í dag 27. nóvember . Kl. 17.00 til 18.00
OP

4 svefnherbergi
Stór timburverönd með heitum potti

Upplýsingar um starfið veita G. Ásgerður
Eiríksdóttir, leikskólastjóri, asgerdur@olfus.is
s. 4833808 og Halldór Sigurðsson, skólastjóri,
halldor@olfus.is s. 4803850

IÐ

HÚ

S

Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson,
hdl. og löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og
skipasali, lögg. leigumiðlari

sími: 661 2100
oskar@miklaborg.is

Sveitarfélagið Ölfus

61,0 millj.

Verð:

- með þér alla leið -

Stórakriki 2A - 270 Mosfellsbæ

181,7 fm einbýlishús með aukaíbúð og sérstæðum 45. fm bílskúr alls
226,7 fm. sem stendur á 1.402 fm hornlóð sem býður upp á mikla
möguleika. Húsið er mikið endurnýjað og vel viðhaldið. Í húsinu er
aukaíbúð sem er í útleigu. Húsið hefur 5. svefnherbergi, 3.stofur, 2
baðherbergi. Sérstæðan bílskúr og garðskúr. Lóðin er gróin hornlóð
sem býður upp á mikla möguleika.

Opið hús þriðjud. 27. nóv frá kl 18:00-18:30

Kolbrún tekur vel á móti gestum.

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölustjóri
Sölumaður
oli@husin.is

S

Seconds From Disaster
Heimildaþættir um stórslys og hamfarir

PIÐ

HÚ

O

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Góð 3ja herbergja íbúð á 1 hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er 109,6
fm að stærð og telur opið eldhús með rúmgóðri stofu, 2 rúmgóð herbergi,
baðherbergi og geymslu/þvottahús. Fallegar eikar innréttingar. Parket og
flísar á gólfi. Sér hellulögð verönd sem snýr í austur. V.28,9m

Til Leigu – Skrifstofuhúsnæði

+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

Nú er Létt Bylgjan

Sími
Sími

jólastöðin þín

Ljúf og þægileg jólatónlist

568 2444
568
2444
– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Skaftahlíð 30, efri hæð

alla daga til jóla

Opið hús í dag frá kl. 17.00 til 18.30
S

PIÐ

HÚ

O

Snyrtilegt
nyrtilegt 42 fm skrif
skrifstofuhúsnæði að Malarhöfða á jarðhæð,
sérinngangur, eldhúsinnrétting og snyrting sér. Næg bílastæði og
góð staðsetning.
Upplýsingar gefur Sigurður Ólafsson í síma 822-8440.

Leitum að eignum fyrir ákveðna kaupendur
Til sölu 135,0 fm. efri sérhæð ásamt 24,9 fm. bílskúr á þessum eftirsótta
stað. Íbúðin skiptist m.a. 2 til þrjú svefnherbergi, mjög stórt eldhús, tvö
baðherbergi og þrjár samliggjandi stofur með arni. Tvær geymslur í kjallara.
Mjög góð staðsetning rétt við Ísaksskóla og æﬁngadeild Kennaraháskólans.
Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarsyni arkitek. Laus strax.
Verð kr . 39,8 millj.

• Einbýli, Parhús | 5 herb. | 201 Kóp | 55 - 70 millj.
• Fjölbýli | 4-5 herb. | 203 Kóp | 30 - 45 millj.
• Fjölbýli | 3 herb. | 203 Kóp | 18 - 25 millj.
www.fasteignahusid.is sími 566 8866
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TÍMAMÓT
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, afi og
langafi,

INGI LOFTUR LOFTSSON
flugvirki,
Kópavogsbraut 1a,

lést á Landspítalanum í Fossvogi
mánudaginn 19. nóvember. Útförin
fer fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Anna Lára Þorsteinsdóttir
Katrín Ingadóttir
Friðrik Hansen
Loftur Þór Ingason
Inga Vala Jónsdóttir
Þorsteinn Ingi, Anna Lára, Ragnar, Ásta María, Hildur Kristín
og barnabarnabörn.

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

HJÁLMAR JÓN GUÐMUNDSSON
frá Grænhól á Barðaströnd,

Hlíðarvegi 74 í Reykjanesbæ, lést á
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þriðjudaginn
20. nóvember. Útförin fer fram frá YtriNjarðvíkurkirkju föstudaginn 30. nóvember
kl. 14. Jarðsett verður í Höfnum.
Linda Björk Halldórsdóttir
Ásta Sóley Hjálmarsdóttir
Íris Gyða Hjálmarsdóttir
Guðmundur Sigurjón Hjálmarsson
Stefán Bjartur Stefánsson Helga Sonja Hafdísardóttir
Eva Dís Jósefsdóttir
Inga Rut Jósefsdóttir
tengdabörn, barnabörn og langafabarn.

AFMÆLIÐ UNDIRBÚIÐ Háskólakórinn æfir í Neskirkju og þar var myndin tekin í síðustu viku við undirbúning tónleikanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gamlir félagar syngi með
Háskólakórinn fagnar fertugsafmæli með tónleikum í Langholtskirkju í kvöld. Fyrrum
kórfélagar eru hvattir til að mæta áður en tónleikarnir hefjast og æfa lag með kórnum.

Okkar ástkæri

ÁRNI SIGURÐARSON
lést í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild
Landspítalans sunnudaginn 18. nóvember.
Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni
í Reykjavík föstudaginn 30. nóvember
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á líknardeildina í Kópavogi.
Ína Ólöf Sigurðardóttir
Selma Lind og Sigurður Bjarmi
Sigurður Árnason
Helga Erlendsdóttir
Þorgerður Sigurðardóttir
Sveinbjörn Dagnýjarson
Margrét Á. Sigurðardóttir
Ólafur Sigurjónsson
Sigurður O. Sigurðarson
Hulda Long
Sigurður Sigurðsson
Svala Sigurgarðarsdóttir
Stefán, Jagoda, Bjarmi
og fjölskyldur.

Háskólakórinn var stofnaður árið 1972
og fagnar því fertugsafmæli á þessu
ári. Af því tilefni er efnt til afmælistónleika í Langholtskirkju í kvöld
klukkan átta og líkt og undanfarin ár
kemur Sinfóníuhljómsveit unga fólksins fram með kórnum. Gunnsteinn
Ólafsson, stjórnandi kórsins, segir
fyrrum félaga sérstaklega hvatta til
að mæta á tónleika kvöldsins.
„Við viljum endilega að þeir mæti
sem flestir klukkan sjö, æfi með
okkur lagið Land, þjóð og tunga og
syngi með okkur í því lagi,“ segir
Gunnsteinn sem sjálfur samdi lagið

við ljóð Snorra Hjartarsonar. Auk
þessa lags verður frumflutt á tónleikunum nýtt verk eftir Þóru Marteinsdóttur, Kvöldlokka, sem hún samdi í
tilefni afmælisins. Þá verður leikinn
orgelkonsert eftir Poulenc og flutt
messa í As-dúr eftir Franz Schubert.
Einleikari á orgel er Guðný Einarsdóttir en einsöngvarar eru Helga Margrét Marzellíusardóttir, Hildigunnur
Einarsdóttir, Hlöðver Sigurðsson og
Jóhann Kristinsson. Þess má geta að
prógrammið var líka flutt á sunnudagskvöld.
Um sextíu manns eru í Háskólakórn-

um og segir Gunnsteinn: „Kórfélagarnir koma úr öllum deildum háskólans
og stór hluti, nú 15 af 60, eru erlendir háskólanemar. Við tökum inn nýja
félaga í upphafi haust- og vormisseris og eðli málsins samkvæmt er talsvert mikil endurnýjun í kórnum. Það
er mikil áskorun og krefst þess að við
æfum mikið.“
Auk afmælistónleikanna heldur
kórinn í hringferð um landið í tilefni
afmælisins. „Við ætlum að fagna með
stæl og syngja víða um land í vor,“
segir Gunnsteinn að lokum.
sigridur@frettabladid.is

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,
Ástkær eiginmaður minn og besti vinur,

SIGURÐUR GUNNARS SIGURÐSSON

HILDAR ÞÓRLINDSDÓTTUR
(HULLA Í BAKKAGERÐI)

Hólsvegi 16, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 13. nóvember á Landspítalanum í Fossvogi.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

viðskiptafræðingur,
Skildinganesi 12, Reykjavík,

Útför elsku móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

EYRÚN SNÓT EGGERTSDÓTTIR

er látinn.

Eggert Ólafur Antonsson
Sigríður Þorsteinsdóttir
Aldís Antonsdóttir
Sævar Þór Konráðsson
Arnfinnur Antonsson
Sigurbjörg Guðmundsdóttir
Anna Antonsdóttir
Björn Geir Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Helga Margrét Ketilsdóttir
og fjölskylda.

Álftamýri 32, Reykjavík,

fer fram frá Áskirkju í dag, þriðjudaginn
27. nóvember, kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeir sem vilja
minnast hennar láti Rauða krossinn njóta þess.
Fyrir hönd aðstandenda,
Halldór Sigdórsson
Marta Katrín Sigurðardóttir
Ævar Sigdórsson
Una Lilja Eiríksdóttir
Rúnar Arnarson
Eygló Sigurjónsdóttir
Ísar Guðni Arnarson
Ingunn Jónsdóttir
börn, tengdabörn og barnabörn.

RODILYN CRUZ DUCUSIN
Vallarási 1, Reykjavík,

Elskulegur frændi okkar,

sem lést þann 12. nóvember á kvennadeild
21A LSH, verður jarðsungin frá Kristskirkju í
Landakoti föstudaginn 30. nóvember
næstkomandi klukkan 13.00.

GUÐJÓN BJARNASON

Jón Helgi Geirsson
Rodolfo S. Ducusin
Roentgen Cruz Ducusin
Jian Xyryl Ducusin
Ronjohn Cruz Ducusin
Geir Sigurðsson

Marilyn Cruz Ducusin
Crace Layco Ducusin
Nygylle Roent Ducusin
Heiness Dulay
Lilja Svavarsdóttir

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

frá Tjörn á Mýrum,

sem lést þriðjudaginn 20. nóvember, verður
jarðsunginn frá Hafnarkirkju föstudaginn
30. nóvember kl. 13. Jarðsett verður
í Brunnhólskirkjugarði. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á hjúkrunarheimilið
á Höfn.
Fyrir hönd vandamanna,
Eydís Benediktsdóttir

STEFÁN BJÖRGVINSSON
Engjavöllum 5A, Hafnarfirði,

lést fimmtudaginn 22. nóvember
á líknardeild Landspítalans. Útförin
verður gerð frá Þjóðkirkjunni í Hafnarfirði
föstudaginn 30. nóvember klukkan 17.00. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast Stefáns
er bent á samtökin Regnbogabörn; reikningur 0140-26-50100,
kt. 501002-3560.
Hulda Karen Ólafsdóttir
Ólafur Stefánsson
Björgvin Sigmar Stefánsson
Stefán Karl Stefánsson
barnabörn og barnabarnabarn
Ólafur Karlsson
Sigríður Björgvinsdóttir
Guðný Björgvinsdóttir

Lilja Björg Eysteinsdóttir
Steinunn Jóhanna Sigfúsdóttir
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir
Rósa Fjóla Hólm Guðjónsdóttir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi.

BOLLI A. ÓLAFSSON,
húsgagnasmíðameistari frá Valhöll
Patreksfirði, síðast til heimilis á
hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi,

andaðist þriðjudaginn 20. nóvember. Útförin
fer fram frá Kópavogskirkju fimmtudaginn
29. nóvember kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð í Kópavogi.
Hildur Bolladóttir
Gunnar Bollason
barnabörn og barnabarnabörn

Ófeigur Björnsson
Svala Ágústsdóttir

Bróðir okkar og frændi,

BJÖRN BREIÐFJÖRÐ
FINNBOGASON
bifreiðastjóri,
Þvergötu 4, Ísafirði,

lést á Sjúkrahúsinu á Ísafirði föstudaginn
23. nóvember. Jarðsett verður frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 1. desember kl. 14.00.
Kristján Finnbogason
Arndís Finnbogadóttir
Árni Þór Einarsson og fjölskylda
aðrir aðstandendur.

RÝMINGARSALA Á

SKRIFSTOFUHÚSGÖGNUM
Eldri sýnishorn ,lítið notaðar vörur og nýjar
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Skrifborð
Skrifborðsstólar
Fundar-og gestastólar
Fundarborð
Hægindastólar
Stakir stólar
Sófar
Skápar
Ofl

DEALER
SKRIFBORÐSTÓLL
KR.19.900 -

ALLIR SKRIFBORÐSTÓLAR
MEÐ 20-40% AFSLÆTTI
AÐEINS 4.DAGAR EFTIR !!
Gæði á góðu verði

Penninn húsgögn | Grensásvegi 11 – Gengið inn frá Skeifunni | Sölumenn: 540 2330 | 540 2336 | 540 2338 | husgogn@penninn.is
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Á sama tíma að ári
Í

BAKÞANKAR

raun er skammarlegt hversu stutt er
síðan ég kynnti mér sögu Mirabal-systranna. Þær kölluðu sig Las mariposas, Fiðrildin, og helguðu líf sitt baráttunni gegn
einræðisherranum Rafael Trujillo sem
stjórnaði Dóminíska lýðveldinu með hrottalegu ofbeldi í þrjá áratugi. Þær voru myrtar 25. nóvember 1960. Patría, Mínerva og
María Teresa voru þá orðnar bæði þekktar
og dáðar í heimalandinu.

Erlu Hlynsdóttur

LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. haus, 3. óm, 4. martröð,
5. stó, 7. árvakur, 10. gel, 13. ilm, 15.
arða, 16. kaf, 19. rá.

16

MÍNERVA var fyrst þeirra til að ganga

20

til liðs við andspyrnuhreyfinguna. Hún
lærði lögfræði og skrifaði lokaritgerð
um mannréttindi og lýðræði, nokkuð sem féll í grýttan jarðveg hjá
ógnarstjórninni og fékk hún því
aldrei réttindi sem lögmaður.
Systurnar börðust ötullega gegn
Trujillo sem talinn er hafa
borið ábyrgð á dauða um 50
þúsund manns. Þær voru ítrekað
fangelsaðar og pyntaðar, en
héldu alltaf áfram.

LÁRÉTT: 2. dóms, 6. aá, 8. mat, 9. urg,
11. ró, 12. sveit, 14. allra, 16. kk, 17.
mör, 18. aur, 20. ðð, 21. frár.
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LÓÐRÉTT
1. höfuð, 3. hljóm, 4. ógnvekjandi
draumur, 5. hlóðir, 7. aðgætinn, 10.
hlaup, 13. angan, 15. ögn, 16. kóf, 19.
slá.

11

14

18

5

LÁRÉTT
2. mats, 6. í röð, 8. gilding, 9. sarg, 11.
kyrrð, 12. hreppur, 14. einna, 16. tveir
eins, 17. dýrafita, 18. drulla, 20. tveir
eins, 21. fimur.

LOKS fékk Trujillo nóg
og lét myrða þær. Einn af
morðingjunum bar síðar
vitni um árásina, en þeir
eltu stúlkurnar eftir að
þær höfðu heimsótt eiginmenn sína í fangelsi.
„EFTIR að við stoppuðum
þær fórum við með þær að

nærliggjandi gljúfri. Þar skipaði ég Rojas
að sækja spýtur og taka með sér eina stúlkuna. Hann hlýddi og tók með sér þá með
síðu flétturnar (Maríu Teresu). Alfonso
Cruz valdi þá hávöxnu (Mínervu) og Malleta tók bílstjórann þeirra. Ég skipaði þeim
að fara að sykurreyrsakri við enda vegarins, hver í sínu lagi þannig að fórnarlömbin
heyrðu ekki þegar hin voru tekin af lífi. Ég
skipaði Perez Terrero að bíða og láta vita
ef einhver óviðkomandi væri að koma. Það
er sannleikurinn. Ég vil ekki blekkja ríkið
og koma í veg fyrir réttlæti. Ég reyndi að
koma í veg fyrir þessar hörmungar en ég
gat það ekki því þá hefði hann (Trujillo)
drepið okkur alla.“

SYSTURNAR þrjár voru barðar til dauða,
settar aftur í bílinn og honum ýtt fram af
kletti. Þær voru á aldrinum 24 til 36 ára.
Þetta var dropinn sem fyllti mælinn hjá
almenningi í Dóminíska lýðveldinu. Morðin
á konunum urðu til þess að lýðurinn reis
upp og Trujillo var ráðinn af dögum hálfu
ári síðar.

UM systurnar hafa verið skrifaðar bækur,
ljóð, gerðar kvikmyndir og listaverk tileinkuð minningu þeirra. Síðar lýstu Sameinuðu þjóðirnar 25. nóvember alþjóðlegan baráttudag gegn kynbundnu ofbeldi og
markar hann upphaf 16 daga átaks gegn
ofbeldinu, sem lýkur á alþjóðlegum mannréttindadegi, 10. desember. Þetta átak hófst
á sunnudaginn.

MYNDASÖGUR
PONDUS

Eftir Frode Øverli

...og Stoke
kemst yfir 2-0
á mikilvægum
tímapunkti!

Miðasala í
fullum gangi!

Er ekki alltaf
Mikilvægum
mikilvægt að
tímapunkti!
skora mark?

Heldurðu að maður mundi
einhvern tímann segja,
veistu þetta var ekki alveg
nógu góður tími til að
skora mark!

GELGJAN
Svo þú ert
slæmur
strákur
núna?

Í síðasta leik! Það er náttÞú setur hann úrulega vegna
þess að við
þrjár mínútur
erum með
eftir að venjuekki nógu
legum leiktíma
er lokið! Í eigið stundvísan
markvörð!
net!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Einmitt.

Þú veist að slæmir
strákar pæla ekki í
kuski á hauskúpubolunum sínum.

Ég hripa það niður
hjá mér.

Tryggðu þér miða!

Og við
hripum ekki
niður.

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Hvað kostuðu
viðgerðirnar
þig?

BARNALÁN

Sýnt í Borgarleikhúsinu
í október, nóvember og desember.
Sýningar í Hofi á Akureyri í nóvember.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Það er rúmir sex tímar síðan
þú gafst skjaldbökunni munn
við munn og þú sýnir enn engin
merki um salmonellusýkingu.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Kannski er
Kannski smitar
ónæmiskerfið þitt skjaldbakan okkar
óvenju sterkt.
ekki salmonellu.

...eða kannski eru það þessar
ellefu flöskur af munnskoli
sem þú ert búin að klára.

OJ!

Skjaldbökuvarir!!
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Tónlist
12.15 Steingrímur Þórhallsson, organisti Neskirkju, flytur fjölbreytta og fagra orgeltónlist á bæði orgel kirkjunnar. Kaffisopi
eftir tónleika og aðgangur ókeypis.
21.00 Útgáfutónleikar Skúla Mennska og Þungrar byrðar verða
haldnir í Þjóðleikhúskjallaranum. Er það í tilefni útkomu plötu
þeirra, Blúsinn.
21.00 Gleðisveit Guðlaugar skemmtir á Café Rosenberg.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@frettabladid.is og einnig er
hægt að skrá þá inni á visir.is.

SÓPRANSÖNGKONAN „Ég hef verið að safna þessum Ave Maríum í gegnum tíðina,“ segir Gréta Hergils sem helgar heilagri

guðsmóður sinn fyrsta sólódisk og heldur útgáfutónleika í kvöld.

SKEMMTUN SEM
SKIPTIR MÁLI
Í OPINNI DAGSKRÁ
Á STÖÐ 2

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tilﬁnningar allra alda
í Ave Maríutónlist

HÉR FÆRÐU RAUÐU NEFIN:
Hagkaup, Bónus, MP banki,
Te og Kaffi, Domino’s.

Gréta Hergils Valdemarsdóttir heldur tónleika í Bústaðakirkju í kvöld klukkan
átta og syngur lög af nýútkomnum diski sem helguð eru heilagri Maríu.

www.unicef.is
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„Marían er fyrir alla og á að vera
ljós okkar á þessum tíma,“ segir
sópransöngkonan Gréta Hergils
sem er að byrja æfingu fyrir útgáfutónleika í Bústaðakirkju þegar viðtalið fer fram. Hún er nýbúin að
gefa út sinn fyrsta sólódisk sem hún
tileinkar heilagri Maríu og móðurhlutverkinu. Hún kveðst hafa fengið
innblástur frá móður sinni, Fanný
Jónmundsdóttur listakonu, sem
hélt sýningu á Maríumósaíkmyndum fyrir ellefu árum. „Svo skírði ég
dóttur mína Maríu, hún er sjö ára
núna, og ég hef haldið nokkra Ave
Maríutónleika í kirkjum landsins á
undanförnum árum þannig að það

snýst heilmikið um Maríu hjá mér.“
Gréta segir tónlistina á nýja diskinum fjölbreytta, enda frá ólíkum
tímum, eða allt frá 16. öld til dagsins í dag. „Þó er í henni sterkur
strengur, þessi tilfinningastrengur um hina heilögu guðsmóður og
móðurkærleikann sem er til á öllum
tímum,“ segir hún.
Lögin sem Gréta syngur núna eru
ellefu talsins, bæði þekkt og óþekkt.
„Sumir halda að það sé bara til ein
Ave María og eiga þá við Ave Maríu
Schuberts, en það er til ógrynni af
Ave Maríum. Við Íslendingar eigum
eina sem er bara stórkostleg, bæði
lag og texti, og alls ekkert auðveld

í flutningi,“ segir hún og vísar þar
til Ave Maríu Sigvalda Kaldalóns og
texta Indriða Einarssonar. „Ég syng
líka lög um heilaga guðsmóður eftir
Bach, Gounod, Mascagni, Vavilov,
Jónas Þóri og Atla Heimi Sveinsson ásamt fleirum.“ Hún kveðst
vera með stórkostlega listamenn
með sér bæði á diskinum og í kirkjunni og nefnir sem dæmi Jónas Þóri
píanóleikara og Matthías Stefánsson fiðluleikara. „Tónlistin á diskinum er ekkert háklassísk þannig að
það ættu allir að geta tengt sig við
hana,“ segir hún og tekur fram að
ekkert kosti inn á tónleikana í kvöld.
- gun

Magnaður fiðluleikur
TÓNLIST ★★★★★

HAUKUR
TÓMASSON

Sinfóníuhljómsveit Íslands
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Verk eftir Hauk Tómasson, Karol Szymanowski og Jean Sibelius. Einleikari:
Christian Tetzlaff; stjórnandi: John
Storgårds.
FIMMTUDAGINN 22. NÓVEMBER

Marr, Ískurr og Skuggaskeið eru
nöfnin á þremur köflum af fimm
í verki eftir Hauk Tómasson. Það
var frumflutt á Sinfóníutónleikum
á fimmtudagskvöldið undir stjórn
Johns Storgård. Titlarnir vísa til
höfuðskepnanna; tónlistin er innblásin af hugleiðingum um loft, eld,
jörð og vatn, auk ljóss og skugga.
Eins og flest eftir Hauk er tónlistin fínleg. Tónmálið er framandi,
hljómarnir heillandi annarlegir. Ég
hugsa þó að verkið þurfi töluverða
nálægð til að koma sem best út.
Eftir því sem maður situr lengra
frá hljómsveitinni dofna blæbrigðin, þetta smágerða, sem segir svo
margt, rennur of mikið saman við
heildina. Sennilega hljómar tónlistin best af geisladiski í góðum hátölurum. Í stórum sal eins og í Eldborginni hættir verkinu hins vegar
til að verða fullkliðkennt. Það vantar skarpari línur, meiri andstæður. Margt er vissulega hrífandi,
en á tónleikunum virkaði tónlistin
fremur einsleit og tilbreytingarlaus, eins og pastellitað veggfóður.
Ég er viss um að hún kemur betur
út í stafrænum búningi!
Talsvert meiri tilþrif einkenndu

fiðlukonserta nr. 1 og 2 eftir
Szymanowski. Hann var pólskur en alinn upp í Úkraínu. Fyrri
konsertinn var saminn árið 1916,
hinn síðari 1933. Nettur, síðrómantískur andi svífur yfir vötnunum í þeim fyrri. Hinn síðari
er allt öðruvísi, stíllinn tærari,
handbragðið agaðra. Einleikarinn Christian Tetzlaff var frábær.
Hann spilaði af tæknilegum yfirburðum og ástríðufullri innlifun.
Fiðlan lék í höndum hans, tónlistin varð ljóslifandi. Útkoman var
mögnuð.
Sjöunda sinfónía Sibeliusar var
síðust á dagskránni. Hún var líka

glæsileg í flutningi hljómsveitarinnar. Allar línur voru skýrar,
dramatíkin tilkomumikil, framvindan spennandi. Verkið var í
einum kafla, byrjunin var dálítið sundurlaus og leitandi (eins og
hún átti að vera), en svo náði tónlistin fókus og endaði á tignarlegan hátt. Storgårds stjórnaði
prýðilega. Flutningurinn var til
fyrirmyndar, túlkunin var lífleg
og rómantísk, fersk og skemmtileg.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Áhugaverðir tónleikar, upp úr stóð frábær fiðluleikur.

DRÖGUM

Í DAG
27. NÓVEMBER

Fáðu þér
miða fyrir
kl. 16.OO

NÚ KEYRUM VIÐ ÚT MILLJÓNIR
Þann 27. nóvember er dregið í Milljónaveltunni
og vinningurinn er 2O milljónir á einn miða.
Í hverri Milljónaveltu drögum við að auki út
5 stakar milljónir, aðeins úr seldum miðum.

EINN MIÐI 11.
TVEIR LEIKIR
DRÖGUM

PIPAR\TBWA • SÍA • 121574

í mánuði, fyrir aðeins 1.1OO krónur.

DESEMBER

Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 563 83OO
eða hjá næsta umboðsmanni.

Aðalútdráttur
Vinningshafar eru um
3.OOO í hverjum mánuði.
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SAFETY NOT GUARANTEED „Þessi saga hefði auðveldlega getað kaffært sjálfa sig í

Ítölsk panna m/n
Frönsk panna m/ autakjöti
Miðjarðahafspan nautakjöti
Indversk panna na

kjánagríni en er þess í stað borin fram á Wes Anderson-mátann,“ segir gagnrýnandi.

Kjarninn og hismið
BÍÓ ★★★★★
Safety Not Guaranteed
Leikstjórn: Colin Trevorrow. Leikarar:
Aubrey Plaza, Mark Duplass, Jake
Johnson, Karan Soni, Kristen Bell.

Kvikmyndin Safety Not Guaranteed er byggð á smáauglýsingu (já
þú last rétt) sem birtist í bandarísku tímariti árið 1997. Þar óskaði
maður eftir ferðafélaga í fyrirhugað tímaferðalag sitt og hefur ljósmynd af auglýsingunni lifað góðu
lífi á Internetinu allar götur síðan.
Hér er búið að spinna skemmtilega
sögu í kringum hina undarlegu
auglýsingu og segir myndin frá
þremur blaðamönnum sem reyna
að hafa uppi á auglýsandanum í
þeim tilgangi að skrifa um hann
grein.
Þessi saga hefði auðveldlega
getað kaffært sjálfa sig í kjánagríni en er þess í stað borin fram á

Wes Anderson-mátann. Eitthvað er
hægt að flissa en Safety Not Guaranteed er ekki grínmynd. Reyndar er hún nokkuð lunkin dramatísk
mynd, allavega á köflum, en tímaferðalangurinn (leikinn af Mark
Duplass) er bæði dularfullur og
dapurlegur. Samtöl hans við persónu Aubrey Plaza eru sterkustu
atriði myndarinnar og eiga báðir
leikarar lof skilið fyrir frammistöðuna.
Myndin dregur samt á eftir sér
nokkuð af óþarfa og á til dæmis
óáhugaverð ástarsaga eins blaðamannsins (Jake Johnson) heima
í allt annarri mynd. Þessir ranghalar gera aðalatriðin óskýrari
og hefði betur verið sleppt. Eftir
stendur þó ágætis mynd sem er
bæði fallega tekin og vel leikin.
Haukur Viðar Alfreðsson

NIÐURSTAÐA: Skemmtileg þrátt
fyrir vægan einbeitingarskort.

EKKI MEIR Á TWITTER Chris Brown reifst
við bandaríska grínistann Jenny Johnson á
Twitter um helgina.
NORDICPHOTOS/GETTY

Eyddi Twitter
eftir rifrildi
Tónlistarmaðurinn Chris Brown
hefur eytt út Twitter-síðunni
sinni eftir að honum lenti saman
við bandaríska grínistann Jenny
Johnson á samskiptasíðunni um
helgina. Rifrildið milli þeirra
tveggja byrjaði fyrir nokkrum
dögum síðan er Johnson sagði á
Twitter: „Kallið mig gamaldags
en mér finnst Chris Brown eiga að
vera í fangelsi“ og Brown svaraði
fullum hálsi.
Í kjölfarið eyddi Brown síðu
sinni á Twitter en lokaorð hans
til Johnson og 11 milljóna fylgjenda sinna voru: „Spyrjið Rihönnu
hvort hún sé reið“. Undanfarið hafa
slúðursögur verið á sveimi um að
parið sé að taka saman aftur eftir
að Brown var dæmdur fyrir að hafa
gengið í skrokk á söngkonunni vinsælu. Í gær fengu þær sögusagnir byr undir báða vængi þegar
Rihanna birti mynd á Twitter af
Brown uppi í rúmi.

Norræna húsið 3. og 10. desember:

1598

kr.
kg

August
Strindberg
Dagskrá í tilefni af
100 ára ártíð skáldsins
3. desember 2012, kl. 20.00:

Dauðadansinn

Öll verð
v eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Leiklestur Vonarstrætisleikhússins
Leikarar: Arnar Jónsson, Anna Kristín
Arngrímsdóttir og Jakob Þór Einarsson.
Leikstjóri: Sveinn Einarsson.

10. desember 2012, kl. 20.00:

„Minn eldur er sá stærsti“
Dagskrá með brotum úr verkum Strindbergs
Flytjendur: Benedikt Erlingsson, Brynhildur
Guðjónsdóttir, Ingvar E. Sigurðsson, Ólafur
Darri Ólafsson og Pálína Jónsdóttir.
Umsjón: Eiríkur Guðmundsson og
Halldór Hauksson.

GJAFKAORT
ffæst
fæ
æst
æs
æ
sstt á www.kronan.is

Miðar seldir í móttöku Norræna hússins,
s. 5517030, www.norraenahusid.is.
Strindbergs-dagskrá Norræna hússins er
styrkt af sænska sendiráðinu, IKEA og
Norræna húsinu.
Norræna húsið

Sturlugata 5

101 Reykjavík

S. 5517030

www.norraenahusid.is
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Alls kyns ævintýri og aldrei dauður tími
Mikil eftirspurn hefur verið eftir annarri seríu af barnaefninu Daginn í dag. Hún er nú komin út á DVD-diski.

MISJÖFN VIÐBRÖGÐ Mörgum þótti
ekki við hæfi að Justin Bieber hitti
forsætisráðherra Kanada við formlega
athöfn í smekkbuxum. NORDICPHOTOS/GETTY

Í smekkbuxum
við verðlaunaafhendingu
Kanadíski tónlistarmaðurinn
Justin Bieber vakti upp misjöfn
viðbrögð er hann mætti í smekkbuxum að hitta forsætisráðherra
Kanada, Stephen Harper, við
formlega athöfn. Mörgum þótti
ekki við hæfi að tónlistarmaðurinn mætti svona hverdagslega
klæddur að hitta einn helsta ráðamann heimalands síns en Bieber
bar fyrir sig að hann væri að fara
beint upp á svið eftir athöfnina.
Undanfarið hefur Bieber verið
að færa sig upp á skaftið í frumlegu fatavali en á amerísku tónlistarverðlaunin fyrr í mánuðinum vakti Bieber athygli í
rauðum gaddaskóm og buxum
með síðu klofi.

Fyrrum heimili
á 450 milljónir
Fyrrum heimili rithöfundarins
J.K. Rowling í Edinborg í Skotlandi seldist á um 450 milljónir
króna, aðeins þremur vikum eftir
að það var auglýst til sölu.
Rowling keypti eignina árið
1999 eftir að fyrstu Harry Potterbækur hennar höfðu náð vinsældum. Hún átti eftir að bæta fjórum
bókum við í safnið og voru þær
skrifaðar í þessu húsi. Rowling
flutti í stærra hús fyrir þremur árum en síðan þá hefur þetta
fyrrum heimili hennar í Skotlandi rokið upp í verði vegna hins
fræga eiganda.

„Þetta er alíslenskt barnaefni þar sem boðskapurinn um að vera góður við aðra er tæklaður á hressilegan og gleðilegan hátt,“ segir
Þorleifur Einarsson, leikstjóri barnaefnisins
Daginn í dag. Daginn í dag 2 kom út á DVD á
dögunum og samanstendur af þremur 33 mínútna löngum þáttum. Fyrri diskurinn kom út í
lok árs 2010 og hefur notið vinsælda hjá yngri
kynslóðinni. „Eftirspurnin varð svo mikil
eftir fyrsta diskinn að við gátum ekki annað
en búið til aðra þáttaröð,“ segir Þorleifur en
tökur stóðu yfir í sumar og var þriðja serían
þá tekin upp í leiðinni.
Töluverðar breytingar hafa orðið frá fyrstu
þáttaröðinni. „Við erum orðin töluvert sjóaðri
núna,“ segir Þorleifur hlæjandi og bætir við

að þættirnir séu fullir af alls kyns ævintýrum, söngvum og sögum og tæknibrellurnar
betri en þekkist í íslensku barnaefni. „Þarna
er líka hópur barna sem syngur sunnudagaskólalög og skemmtilegar brúður sem kíkja í
heimsókn,“ segir Þorleifur.
Hlutverk Hafdísar og Klemma eru sem fyrr
í höndum Hafdísar Mariu Matsdóttur og Jóels
Sæmundssonar. Mæja og Haffi, leikin af Ingunni Huld Sævarsdóttur og Lárusi Páli Birgissyni, eru þeim innan handar auk þess sem
Tinna táknálfur hefur bæst í hópinn. „Hún
syngur sálmana sem eru í lok hvers þáttar á
táknmáli en krakkarnir túlka hin lögin með
tákn með tali hreyfingum, alveg eins og í
fyrri seríunni,“ segir Þorleifur.
- trs

BESTU VINIR BARNANNA Hafdís og Klemmi lenda í

alls konar ævintýrum í þáttunum.

MYND/SKÁLHOLTSÚTGÁFAN

5 ÁRA

AFMÆLI!

JÓLASÝNING & 5 ÁRA AFMÆLISHÁTÍÐ MEÐ KAMERON BINK!
sunnudaginn 2. desember kl. 17 í Hörpunni – salur: Norðurljós
Í tilefni af 5 ára AFMÆLI skólans verður KAMERON BINK úr vinsælu þáttunum So You Think You Can Dance?, heiðursgestur á
StórGlæsilegri JÓLAsýningu skólans. Dansatriði beint úr þáttunum munu prýða sýninguna og færð á svið Hörpunnar. Júlí Heiðar,
TREISÍ og Valgerður Guðna mæta í JÓLAskapi. Engin DansÁhugamanneskja ætti að láta sýninguna fram hjá sér fara!

Öll miðasala fer fram hjá Hörpu í síma 528 5050, harpa.is/midasala og midasala@harpa.is

DansAndi JÓLApakki sem Gleður! Kameron Bink Aðalkennari á vorönn!
Veittu vinum & ættingjum innsýn inn í DansGleðina og gefðu þeim DansAndi JÓLApakka sem Gleður með því að
tryggja þér eintak af JÓLAsýningunni, sýningum fyrri ára & ÁRSKORT á dancecenter.is. VORÖNNIN HEFST 14. JANÚAR!

snjótennur
REYKJAVÍK

GARÐABÆR

KÓPAVOGUR

HAFNARFJÖRÐUR

(ÞRÓTTUR)

(ÁSGARÐUR)

(HK, DIGRANESI)

(FH, KAPLAKRIKA)

- sala
- varahlutir
- þjónusta

DansLið þáttanna
kemur sérstaklega
á vegum:

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is

FORSKRÁNING HAFIN Á VORÖNN!
TRYGGÐU ÞÉR PLÁSS Á dancecenter.is

Nánari upplýsingar fást á dancecenter.is
og á facebookgrúbbu DanceCenter RVK.
Einnig er hægt að senda tölvupóst á
dancecenter@dancecenter.is eða hringja
í síma 777 3658 hjá DanceCenter Reykjavík.

5%

www.laugarasbio.is
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Stjörnurnar
minnast Hagmans

þriðjudagstilboð

Margir kollegar Larrys Hagman úr
skemmtanaiðnaðinum hafa tjáð
sig um andlát hans á samskiptavefnum Twitter síðustu daga:

þriðjudagstilboð
þriðjudagstilboð

þriðjudagstilboð

ÞRIÐJUDAGUR ER TILBOÐSDAGUR
ÍSL TAL
þriðjudagstilboð

þriðjudagstilboð

LAUGARÁSBÍÓ
SILVER LININGS PLAYBOOK
NIKO 2
THE TWILIGHT SAGA PART 2
SKYFALL
PITCH PERFECT
WRECK-IT RALPH 3D

EKKI FYRIR VIÐKVÆMA

SIMON COWELL
„Mjög sorglegt að
heyra um Larry
Hagman. Hann
var besti vondi
kallinn í sjónvarpi
og fólk sem hitti
hann segir að
hann hafi verið frábær náungi.
Hans verður saknað.“

Sýningartímar
8, 10.25
6
8, 10.25
10
5.50, 8
5.40

ALYSSA MILANO
„#RIP Larry Hagman“

앲앲앲앲앲
-VARIETY

앲앲앲앲앲
-HOLLYWOOD REPORTER

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

BOXOFFICE MAGAZINE

“ALVÖRU HROLLVEKJA”
앲 앲
앲앲앲
앲앲

OÐ
TILB

ROGER EBERT CHICAGO SUN-TIMES
TITIMES
MES
E

T

OÐ
ILB

TIL

Ð
BO

WILLIAM
SHATNER
„Hugsa um og bið
fyrir fjölskyldu
Larrys Hagman.
Bestu kveðjur,
Bill.“

Í 2D OG 3D MEÐ
ÍSLENSKU TALI
Í 2D MEÐ ENSKU
TALI/ÍSL TEXTA

16

7

L

80/100
VARIETY

앲앲앲앲
BOXOFFICE MAGAZINE

80/100
„„SKILAR ÞVÍ SEM ÓÞREYJUFULLIR
AÐDÁENDUR VORU AÐ BÍÐA EFTIR.“
THE HOLLYWOOD REPORTER

OÐ
TILB

LOKAMYNDIN Í EINNI STÆRSTU KVIKMYNDASERÍU ALLRA TÍMA
T

앲앲앲앲
MBL

TIL

앲앲앲앲

Ð
-FBL
BO
12
TIL
앲앲앲앲

Ð
BO 14

ÁLFABAKKA

EGILSHÖLL

16
VIP

12
VIP

ÍSL ALI

L

ENS ALI

L
14

ÍSL. TALI

TWILIGHT: BREAKING DAWN PART 2
KL. 5:30 - 8 - 10:30
HERE COMES BOOM 5:40 - 8 - 10:20
KL. 8 - 10:30
ARGO
KL. 8
CLOUD ATLAS
WRECK-IT RALPH ÍSL3D KL. 5:30
WRECK-IT RALPH ENS TAL KL. 5:50

12
7
14

L
L

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
16
KL. 8 - 11
12
KL. 5:30 - 8 - 10:30
12
KL. 5 - 8 - 10:10
16 WRECK IT RALPH ÍSL. TALI KL. 5:5H0
L
L
KEFLAVÍK

KL. 8 - 10:20
KL. 6
KL. 8
KL. 10:20
KL. 6

12
14
L

POSSESSION
TWILIGHT
SKYFALL

KL. 10:20
TWILIGHT BREAKING
KL. 8 - 10
THE POSSESSION
HERE COMES THE BOOM KL. 8

12

16
7

ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ Í DAG

–ROLLING STONE
-T.V. SÉÐ OG HEYRT
VIKAN

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

91% FRESH
ROTTENTOMATOES
8.2 IMDB

Aðdáendur votta
Hagman virðingu sína
Bandaríski leikarinn Larry Hagman, sem er best þekktur fyrir hlutverk sitt sem
olíubaróninn J.R. Ewing í Dallas, lést á föstudag eftir baráttu við krabbamein.

16

L

16

AKUREYRI

ÍSL ALI

14

-FRÉTTATÍMINN

POSSESSION KL. 5:50 - 8 - 10:10
POSSESSION LUXUS VIP KL. 10:30
TWILIGHT: BREAKING DAWN 2 KL. 5:30 - 8 - 10:30
TWILIGHT : BREAKING DAWN 2 VIP KL. 5:30 - 8
KL. 5:50
WRECK IT RALPH . T
WRECK IT RALPH . T KL. 8 - 10:10
KL. 5:30 - 8 - 10:30
ARGO
KL. 3:40 - 8
HOPE SPRINGS
KL. 10:10
END OF WATCH
THE POSSESSION
WRECK-IT RALPH . T 3D
TWILIGHT: BREAKING DAWN 2
ARGO
BRAVE HIN HUGRAKKA

12

OÐ
ILB

VINSÆLL Larry Hagman kynnti nýja þáttaröð af Dallas í sumar sem leið. Hann
langaði að koma til Íslands og renna fyrir lax.
NORDICPHOTOS/AFP

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

Ferðamenn og íbúar í Dallas
hafa streymt að Southforkbúgarðinum norðan við borgina
síðustu daga til að votta Larry
Hagman virðingu sína með
blómum og öðrum skilaboðum.
Hagman, sem lést af völdum
krabbameins á föstudag, lék eitt
eftirminnilegasta illmenni sjónvarpssögunnar, J.R. Ewing, í
sápuóperunni Dallas sem naut
gríðarlegra vinsælda á árunum
1978 til 1991. Búgarðurinn var
heimili Ewing-olíufjölskyldunnar í þáttunum.
Í sumar var ný þáttaröð af Dallas sýnd víða um heim, meðal
annars á Stöð 2, og í kjölfar
andláts Hagmans bárust fregnir af því að fyrirhugað framhald á þáttaröðinni myndi fara
í framleiðslu en persóna J.R.
Ewing yrði skrifuð út úr þáttunum.
Hagman, sem vakti fyrst verulega athygli fyrir hlutverk sitt
sem geimfari í gamanþáttunum
I Dream of Jeannie um miðjan

SOUTHFORK Meðlimir Ewing-

fjölskyldunnar voru heimilisgestir á
mörgum íslenskum heimilum á níunda
áratugnum.

sjöunda áratuginn, lést í faðmi
fjölskyldunnar á sjúkrahúsi í
Dallas, en svo vildi til að öll
fjölskylda hans var samankom-

ÞRIÐJUDAGUR: SAFETY NOT GUARANTEED (L) 18:00, 20:00,
22:20  SEARCHING FOR SUGAR MAN (L) 18:00, 20:00, 22:00
 SHADOW DANCER 22:00  WOODY ALLEN: A DOCUMENTARY (L) 22:00  JIRO DREAMS OF SUSHI (L) 18:00, 20:00 
KÓNGAGLENNA (14) 17:30  DJÚPIÐ (L) (ENG. SUBS.)
S.) 20:00
 SHADOW DANCER (L) 22:00

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn

JJ. A.A Ó.
Ó - MBL

SMÁRABÍÓ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950 kr. miðinn!
n!

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

GLERAUGU SELD SÉR

5%

SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 8 - 10.40 12
HERE COMES THE BOOM KL. 5.40 - 8 - 10.20 7
NIKO 2
KL. 4 - 6
L
PITCH PERFECT KL. 5.30 - 8
12
HOTEL TRANSYLVANIA ÍSL. TEXTI KL. 3.30 7
SKYFALL
KL. 5 - 8 - 10.30 12
SKYFALL LÚXUS KL. 5 - 8
12
TEDDI LANDKÖNNUÐUR KL. 3.30
L

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 6 - 8 - 10.40
SNABBA CASH 2
KL. 8 - 10.15
CLOUD ATLAS
KL. 5.30 - 9
SKYFALL
KL. 9
DJÚPIÐ
KL. 5.50
THE DEEP ENSKUR TEXTI KL. 5.50

BORGARBÍÓ

in til að halda upp á þakkargjörðarhátíðina. Linda Gray og
Patrick Duffy, sem fóru með
hlutverk Sue Ellen og Bobby í
Dallas, voru einnig við sjúkrabeð Hagmans þegar skildi við.
„Hann fyllti alla sem hann
þekkti af gleði. Hann var skapandi, örlátur, fyndinn, elskulegur og hæfileikaríkur og ég mun
sakna hans gríðarlega. Hann
var einstakur og lifði lífinu til
fullnustu,“ sagði Gray um Hagman í yfirlýsingu eftir andlátið.
Hagman glímdi við áfengisvandamál í fjölda ára og gekkst
meðal annars undir lifrarígræðslu árið 1995. Hann var
áhugamaður um veiði og sagðist í viðtali fyrir tveimur árum
eiga sér þann draum að komast
til Íslands til að veiða. „Ég hef
heyrt að þeir séu með mjög fallegan lax í ánum hjá sér þannig
að ég væri til í að pakka Stetson-hattinum og halda þangað,“
sagði leikarinn. Af því verður
ekki úr þessu.

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

ÍSLENSKT TAL

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

SHARON
OSBOURNE
„Afar sorgmædd
að heyra um
andlát Larrys
Hagman. Sendi
ást og virðingu til
fjölskyldu hans.“

5%
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HERE COMES THE BOOM KL. 8
7
SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 5.50 - 8
12
SNABBA CASH 2
KL. 10.15
16
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SPORT
Aðalfundarboð
Aðalfundur Golfklúbbs Reykjavíkur verður
haldinn miðvikudaginn 05. desember kl. 20:00.
Fundarstaður: Golfskálinn Grafarholti
Dagskrá:
Í upphafi aðalfundar skal kjósa sérstakan fundarstjóra
og ritara eftir tilnefningu.
1. Skýrsla formanns.
2. Kynning á endurskoðuðum ársreikningi félagsins.
3. Umræður um skýrslu formanns og ársreikning sem síðan skal
borinn upp til samþykktar.
4. Umræður og atkvæðagreiðsla framkominna tillagna um
lagabreytingar ef einhverjar eru.
5. Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga.
6. Ákveðið árgjald og önnur gjöld fyrir næsta starfsár.
7. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn.
8. Kosning tveggja endurskoðenda og eins til vara.
9. Önnur málefni ef einhver eru.
Virðingarfyllst,
STJÓRN GR

KLÁRAR Í SLAGINN Þær Hanna G. Stefánsdóttir, Karen Knútsdóttir, Hrafnhildur Skúladóttir og Dröfn Haraldsdóttir brostu sínu

blíðasta í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Verður mjög erﬁtt
Ágúst Þór Jóhannsson, landsliðsþjálfari kvenna, segir að markmið liðsins á EM
sé að komast upp úr riðlinum sem er gríðarlega sterkur. Hann valdi einn nýliða í
sextán manna hópinn sem fer til Serbíu í vikunni.
HANDBOLTI Ágúst Þór Jóhannsson
erfið enda með marga gæðaleik➜ EM-hópurinn:
landsliðsþjálfari tilkynnti í gær
menn þar,“ sagði Ágúst en hann er

FLEX kynnir nýjar gerðir af

Bón- og mössunarvélum
FLEX Bónvél
FLEX bónvél módel XC 3401 VRG Set.
Mótor 900 wött. Stillanlegur hraði 160-480 sn/mín.
Þyngd 2,6 kg. Startpakki frá SONAX fylgir.

FLEX Bón- og mössunarvél
FLEX bón- og mössunarvél módel PE 14-2 150
Mótor 1400 wött. Hámarksstærð bónpúða 200 mm.
Hámarksstærð mössunarpúða 150 mm.
Stillanlegur hraði 380-2100 sn/mín.
Þyngd 2,3 kg. Kemur í góðri tösku.
Startpakki frá SONAX fylgir.

FLEX umboðið á Íslandi

hvaða leikmenn munu bera uppi
heiður Íslands á Evrópumeistaramóti kvenna sem hefst í Serbíu
næstu viku.
Markvörðurinn Ólöf Kolbrún
Ragnarsdóttir og skyttan Birna
Berg Haraldsdóttir misstu sæti sitt
í hópnum í lokaniðurskurðinum.
Áður höfðu Elísabet Gunnarsdóttir,
Steinunn Björnsdóttir og Sunneva
Einarsdóttir lent undir niðurskurðarhnífnum ásamt því að Þorgerður
Anna Atladóttir dró sig úr hópnum
af persónulegum ástæðum.
Einn nýliði er í hópnum og það
er hinn 21 árs gamli markvörður
FH, Dröfn Haraldsdóttir.
„Þetta kom mér á óvart. Ég
vissi í fyrstu ekki hvernig ég átti
að haga mér enda ótrúlega glöð,“
sagði brosmild Dröfn á blaðamannafundi HSÍ í gær.
„Ég hef stefnt að því lengi að
stimpla mig inn í landsliðið. Ég tók
smá áhættu að fara í FH sem hafði
lent í neðsta sæti árið áður. Þarna
fæ ég mikið að spila, umgjörðin er
flott og ég hef tekið framförum.“
Landsliðsþjálfarinn Ágúst Þór
viðurkenndi að það hefði verið
óvenju erfitt að velja hópinn að
þessu sinni enda úr stórum hópi
góðra leikmanna að velja.
„Það var um margt að hugsa og
valið erfitt. Markmannsstaðan var
flókin enda með fjóra jafna markverði. Örvhenta staðan var líka

alls óhræddur við að taka óreyndan markvörð með út.
„Hún hefur staðið sig frábærlega
í deildinni sem og á æfingum með
okkur. Hún spilaði líka vel í æfingaleik um helgina. Ég verð að vera
samkvæmur sjálfum mér og velja
þá leikmenn sem standa sig best á
æfingum. Ég hef fulla trú á Dröfn.“
Rakel Dögg Bragadóttir kemur
aftur inn í liðið en hún er tiltölulega nýbyrjuð að spila aftur eftir
langa fjarveru vegna meiðsla.
Ramune Pekarskyte er einnig
valin en hún fékk íslenskan ríkisborgararétt á dögunum. Báðar
léku þær undir stjórn þjálfarans
hjá norska liðinu Levanger og
hann þekkir þær því vel.
„Ramune er gríðarlega sterk.
Hún kemur með aðra vídd í sóknarleikinn hjá okkur og við ættum
að geta fengið auðveldari mörk
utan af velli. Hún er ekta skytta
og okkur hefur oft vantað mörk af
níu til tíu metra færi,“ sagði Ágúst
en hann hefur ekki áhyggjur af
Rakel þó svo hún sé nýbyrjuð að
spila á ný.
„Hún er reyndur leikmaður og
hefur staðið sig vel síðan hún sneri
aftur. Þær Karen eru góð blanda
á miðjunni og svo er hún sterk í
vörn. Það var aldrei spurning um
að velja þær báðar.“
Íslenska liðið er í gríðarlega
erfiðum riðli og ekki margir sem

HVETTU BARNIÐ TIL AÐ VERA GÆTIÐ
ÞEGAR ÞAÐ VEITIR PERSÓNULEGAR
UPPLÝSINGAR Á NETINU
www.saft.is

Guðný Jenný Ásmundsdóttir

Valur

Dröfn Haraldsdóttir

FH

AÐRIR LEIKMENN:
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir

Valur

Arna Sif Pálsdóttir

Aalborg

Ásta Birna Gunnarsdóttir

Fram

Dagný Skúladóttir

Valur

Hanna Guðrún Stefánsdóttir
Hildur Þorgeirsdóttir

Stjarnan
Blomberg Lippe

Hrafnhildur Skúladóttir

Valur

Jóna Margrét Ragnarsdóttir
Karen Knútsdóttir

Stjarnan
Blomberg Lippe

Rakel Dögg Bragadóttir
Ramune Pekarskyte

Stjarnan
Levanger HK

Stella Sigurðardóttir

Fram

Rut Jónsdóttir

Tvis Holstebro

Þórey Rósa Stefánsdóttir

Tvis Holstebro

➜ Leikirnir á EM 2012
4. desember

Ísland–Svartfjallaland

5. desember

Ísland–Rúmenía

7. desember

Ísland–Rússland

hafa trú á því að liðið komist upp
úr honum.
„Við stefnum að sjálfsögðu að því
að fara upp úr riðlinum. Við vitum
að það verður gríðarlega erfitt en
það væri metnaðarleysi að stefna
ekki að því. Ég hef ágætis trú á að
það geti gengið upp en við þurfum
þá á öllu okkar að halda. Við verðum
að spila vel og agað á báðum endum
vallarins. Ef við náum því þá trúi ég
að við komum á óvart, förum upp úr
riðlinum og gerum jafnvel eitthvað
meira.“
henry@frettabladid.is

Halda áfram
að baula
Aðalfundur
Golfklúbbsins Odds (GO)
verður haldinn í golfskálanum Urriðavelli
þriðjudaginn 4. desember nk. kl. 20.00

REKJAVÍK: Krókháls 16 | AKUREYRI: Lónsbakka | sími 568-1500 | www.thor.is

MARKVERÐIR:

Dagskrá:
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir liðins starfsárs
• Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar
• Fjárhagsáætlun næsta árs kynnt
• Umræður og atkvæðagreiðslur um tillögur og
lagabreytingar löglega fram bornar
• Kosning stjórnar- og varamanna í stjórn
• Kosning tveggja endurskoðenda og eins til vara
• Önnur mál
Félagar eru hvattir til að mæta

Rafael Benitez, stjóri Chelsea, fékk
heldur betur kaldar kveðjur frá stuðningsmönnum félagsins er hann stýrði
liðinu í fyrsta skipti um
helgina.
Þeir sungu níðsöngva
um stjórann, kölluðu hann
feitan, spænskan þjón og
sögðu að hann ætti að koma
sér heim á milli þess sem þeir sungu um
fyrrum stjóra liðsins, Roberto di Matteo.
Stuðningsmannahópar Chelsea hafa
gefið það út að þeir muni halda áfram
að baula á Benitez og syngja níðsöngva
um hann til enda tímabilsins þó svo
þeir geri sér grein fyrir að það hjálpi
ekki liðinu.
„Stuðningsmenn ætlast ekki til þess
að geta ráðið stjóra liðsins en það
var augljóst að tveir menn yrðu ekki
samþykktir. Það eru Benitez og Avram
Grant. Það var eins og stjórnin væri að
senda okkur þau skilaboð með þessari
ráðningu að hún réði en ekki við,“
sagði talsmaður stuðningsmannahóps
Chelsea.

2012
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a byrjar þann 15. október
Jóóllaahhllaaððbboorrðð Perlunnar
Frábærir tónlistamenn ﬂytja tónlist
í Jólahlaðborðinu. Grétar Örvarsson
og Sigga Beinteins á ﬁmmtudögum
og sunnudögum. Þórir Baldursson
og Sveinn Óli Jónsson spila á
föstudögum og laugardögum.

Foréttir

Villibráðasúpa
Kavíar
Reyktur lax
Graﬂax
Reyktur áll á eggi
Parmaskinka
Hreyndýra paté
Andalifra-terrine
Sveitapaté
Lifrarkæfa
Sjávarréttasalat
Rækjur
Síldar salöt
Heitreyktur silungur
Salat
Nautatunga
Hvala eða Gæsa carpaccio

Adalréttir

Grillað dádýr
Purusteik á Danska vísu
Roastbeef
Hamborgarhryggur
Kjúklingur tandoori
Kalkúnabringur
Hangikjöt
Kalkúnalæri
Andarleggir
Flamberað góðgæti 2 tegundir

8.77900 kr.

tilboð mánnud.--miððvikud
7.77900 kr..

Eftirréttir

Gjafabréf
Perlunnar

Góð g jöf v
öll tækifæ ið
ri!

Ris á l’allemande
Súkkulaðiterta
Perlu súkkulaði bomba
Heit eplakaka
Dimekaka
Karmellukaka
Eggjabúðingur
Dessert í glösum
Ísar
Smákökur
Gulrótarkaka
Súkkulaðibollar
Rúlluterta

s.
e
d
5
1
&
.
8
.7
.1
v
ó
Uppselt: 24. & 30. n

Opið í hádeginu
Föstudagana 7. og 14. desember
Laugardagana 8. og 15. desember

Aðeins 5.290 kr.
Veitingahúsið Perlan
Sími: 562 0200 · Fax: 562 0207
Netfang: perlan@perlan.is
Vefur: www.perlan.is

Sköt og Jólahlad bord
23. desember

5.290 kr.

Nýá rskvöld  Perlunn
1. janúar - opnum kl. 19

Mekka verður með
vínsmökkun á eðalvínum
fyrir mat, á hlaðborðum
Perlunnar.
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DAGSKRÁ

FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 20.10
Modern Family
Frábær gamanþáttaröð sem hefur
hlotið Emmy-verðlaunin sem
besta gamanþáttaröðin undanfarin þrjú ár. Í þættinum í kvöld á
Jay afmæli og þráir ekkert heitar
en að fá að vera í friði. Þá ósk
fær hann hins vegar ekki uppfyllta því Phil dregur hann
með í veiðiferð með vinum
sínum. En það er ﬂeira óvænt
sem kemur upp á afmælisdaginn.

In Plain Sight

Mr. Bean

SKJÁR 1 KL. 22.00 Mary Shannon
starfar fyrir bandarísku vitnaverndina. Á sama tíma þarf hún að eiga
við fjölskylduna sína sem á svo sannarlega við sín vandamál að stríða. Í
þætti kvöldsins leitar tvíburabróðir
manns sem er í vitnavernd til Mary.

STÖÐ 2 GULL KL. 19.45. Þættirnir
um hinn óviðjafnanlega herra Bean
hafa nú verið teknir aftur til sýninga
á Gull-stöðinni. Rowan Atkinson
sló heldur betur í gegn í hlutverki
Mr. Bean, sem er einkar lunkinn við
að koma sjálfum sér í klandur með
hlægilegum aﬂeiðingum.

56%

7,0

8,6

Why Poverty?–Welcome
to the World
RÚV KL. 22.20 Heimildarmynd sem
kom út nú á haustmánuðum og
tekur fyrir vandamálið um fátækt í
heiminum og fæðingarlottóið. Árlega fæðast um 130 milljónir barna
inn í heiminn, í ólíkar aðstæður.
Hvar þau fæðast hefur allt að segja
um hvernig líf þeirra verður, ef þau
á annað borð lifa af fæðinguna.

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 08.00
Morgunfréttir 08.05 Morgunstund með KK 08.30
Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45
Morgunleikfimi 10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir
10.13 Norðurslóð 11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið
í nærmynd 12.00 Fréttir 12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir 12.50
Dánarfregnir 13.00 Fyrr og nú 14.00 Fréttir
14.03 Tónleikur 15.00 Fréttir 15.03 Útvarpssagan:
Gestakomur í Sauðlauksdal 15.25 Tungubrjótur
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Tríó 17.00 Fréttir
17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið 20.30 Okkar á milli 21.10 Hvað
er málið? 21.40 Íslendingasögur 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.20
Fimm fjórðu 23.15 Kvika 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
15.00 Þrekmótaröðin (4:6) (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2

15.45 Meistaradeildin í handbolta:

17.00 The Simpsons (16:22) Abe gamli

06.00 Pepsi MAX tónlist

15.45 Íslenski boltinn (e)

08.05 Malcolm In the Middle (21:22)

markaþáttur

08.00 Rachael Ray (e)

16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)

08.30 Ellen (50:170)

16.15 Meistaradeild Evrópu: Spartak

ákveður að lifa lífinu óttalaus og gerist
nautabani.

17.20 Teitur

09.15 Bold and the Beautiful

Moskva - Barcelona

17.25 Íslenski listinn

17.30 Sæfarar

09.35 Doctors (31:175)

17.55 Meistaradeild Evrópu: frétta-

17.50 Gossip Girl (8:18) Þættir byggðir

þáttur

10.15 The Wonder Years (4:22)

17.52 Hanna Montana (Hannah Mont-

18.25 Þýski handboltinn: Magdeburg -

10.40 How I Met Your Mother (17:24)

Fuchse Berlin BEINT

á samnefndum metsölubókum og fjalla
um líf ungra, fordekraðra krakka sem búa
á Manhattan í New York.

15.50 Parenthood (15:22) (e)

17.41 Skúli skelfir

11.05 Suits (12:12)

20.05 Enski deildarbikarinn: Reading

18.35 Game Tíví Frábær og fræðandi

- Arsenal

12.35 Nágrannar

22.35 Spænsku mörkin

13.00 American Idol (18:39) (19:39)

23.05 Þýski handboltinn: Magdeburg -

þáttur sem fjallar um allt það nýjasta úr
tækni- og tölvuleikjaheiminum. Þáttastjórnendur eru Ólafur Þór Jóelsson og
Sverrir Bergmann.

18.10 Dr. Phil

11.50 The Mentalist (11:24)

Fuchse Berlin

19.00 Friends (18:24) Joey er tilnefnd-

19.40 Everybody Loves Raymond (6:26)

ur til verðlauna og er tilbúinn til að gera
hvað sem er til að vinna þau. Einn af
nemendum Ross játar honum ást sína
og Monica áttar sig á því að Chandler er
maðurinn í lífi hennar.

(e)

ana) (e)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Nigella í eldhúsinu (6:13) (Nigella:
Kitchen) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Íþróttaannáll 2012
20.45 Djöflaeyjan Fjallað verður um
leiklist, kvikmyndir og myndlist með upplýsandi og gagnrýnum hætti.
21.25 Sönn ást (3:5) (True Love) Bresk
þáttaröð. Í fimm laustengdum þáttum er
sagt frá því hvaða mynd ástin getur tekið
á sig í nútímanum.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Njósnadeildin (5:6) (Spooks X)
Breskur sakamálaflokkur um úrvalssveit
innan bresku leyniþjónustunnar MI5
sem glímir meðal annars við skipulagða
glæpastarfsemi og hryðjuverkamenn. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.15 Sönnunargögn (9:16) (Body of
Proof II) (e) Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.
00.00 Kastljós (e)
00.30 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

15.10 Sjáðu
15.35 Barnatími Stöðvar 2 (25:45)
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar
17.35 Ellen (51:170)

19.45 How I Met Your Mother (21:22)

18.23 Veður
18.47 Íþróttir

2012/13 Sýndar eru svipmyndir frá öllum
leikjunum í ensku úrvalsdeildinni.

Marshall og Lily er loksins á leiðinni inn
kirkjugólfið eftir langa bið en ekki líður á
löngu þar til allt fer úrskeiðis.

18.54 Ísland í dag

16.25 Wigan - Reading

20.10 The Secret Circle (15:22) Banda-

19.11 Veður

18.05 Swansea - Liverpool

19.20 The Big Bang Theory (1:23)

19.45 Aston Villa - Reading BEINT

19.45 Modern Family (16:24)

22.00 Football League Show 2012/13

20.10 Modern Family (1:22)

Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næstefstu deild enska boltans.

15.30 Premier League Review Show

18.30 Fréttir Stöðvar 2

20.35 Anger Management (10:10) Gam-

anþáttaröð með Charlie Sheen í hlutverki
Charlie Goodson, sem er skikkaður til að
leita sér aðstoðar eftir að hafa gengið í
skrokk á kærasta fyrrum eiginkonu sinnar. Málin flækjast þegar Charlie á svo í
ástarsambandi við sálfræðinginn sinn.

00.10 Aston Villa - Reading

var ósköp venjulegur nörd sem lifði afar
óspennandi lífi allt þar til hann opnaði tölvupóst sem mataði hann á öllum
hættulegustu leyndarmálum CIA.

20.55 The Vampire Diaries (15:22)
Bandarísk þáttaröð um unglingsstúlku
sem fellur fyrir strák sem er í raun vampíra og hefur lifað í meira en 160 ár.
21.40 Game Tíví
22.05 The Secret Circle (15:22)
22.45 The Vampire Diaries (15:22)
23.30 Game Tíví

21.00 Chuck (7:13) Chuck Bartowski

23.55 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví
07.00 Barnatími Stöðvar 2

18.15 Doctors (78:175)

08.45 Stubbarnir

19.00 Ellen (51:170)

13.20 Secretariat

23.25 New Girl (5:22)

09.10 Strumparnir

19.45 Mr. Bean

15.20 Fame

23.50 Up All Night (17:24) S

09.30 Brunabílarnir

20.10 The Office (6:6)

17.20 Skoppa og Skrítla í bíó

00.15 Grey’s Anatomy (6:24)

09.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar

20.45 Gavin and Stacey (6:6)

18.20 Secretariat

01.00 Touch (5:12)

10.15 Ævintýri Tinna

21.15 Spaugstofan

20.20 Her Best Move

01.45 American Horror Story (3:12)

10.35 Búbbarnir (9:21)

21.40 Mr. Bean

22.00 Schindler’s List

02.30 Saw IV

11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

22.05 The Office (6:6)

01.10 2 Days in Paris

04.00 The Ex

17.00 Villingarnir

22.40 Gavin and Stacey (6:6)

02.50 The Edge

05.30 Fréttir og Ísland í dag

17.25 Xiaolin Showdown

23.10 Spaugstofan

17.50 Tricky TV (4:23)

23.35 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

ENNEMM
N
/ SIA • N
NM5 4758

Góa og Fjarðarkaup
kynna með stolti

Við komum með jólin til þín
n

Þökkum frábærar viðtökur!

Mið
ðasala á aukatónle
eika
m gangi
í fullum

Miðasala á Miði.is og í síma 540 9800

17.25 Rachael Ray
18.50 30 Rock (13:22) (e)
19.15 America‘s Funniest Home Vid-

eos (32:48) (e)

20.00 Will & Grace (5:24) (e)
20.25 America‘s Next Top Model

(13:13) Bandarísk raunveruleikaþáttaröð
þar sem Tyra Banks leitar að næstu ofurfyrirsætu. Í lok þáttarins kemur í ljós
hver verður næsta ofurfyrirsæta Bandaríkjanna.
21.10 The Good Wife (2:22) Góða eig-

inkonan Alicia Florrick snýr aftur í fjórðu
þáttaröðinni af The Good Wife. Þættirnir sem hlotið hafa fjölda verðlauna njóta
alltaf mikilla vinsælda meðal áhorfenda
SkjásEins.
22.00 In Plain Sight (9:13)
22.50 Secret Diary of a Call Girl (6:8)

Skemmtileg og ögrandi þáttaröð um
unga konu sem lifir tvöföldu lífi.
23.15 Bedlam (4:6) (e)
00.00 The Good Wife (2:22) (e)
00.50 In Plain Sight (9:13) (e)
01.30 Everybody Loves Raymond (6:26)

(e)
01.55 Pepsi MAX tónlist

lies Search for Answers

22.35 Diagnoses Bi-Polar: Five Fami-

04.45 Schindler’s List

16.35 Kitchen Nightmares (6:17) (e)

08.00 Dóra könnuður
08.35 UKI

12.20 Skoppa og Skrítla í bíó

09.35 Pepsi MAX tónlist

08.25 Doddi litli og Eyrnastór

21.50 Burn Notice (5:18)

10.20 Fame

22.30 Sunderland - QPR

rísk þáttaröð um unglingsstúlku sem flytur til smábæjar í Washington og er tekin
inn í leynifélag unglinga sem búa öll yfir
óvenjulegum hæfileikum.

08.45 Dr. Phil (e)

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

IR
SÉRSTAK
GESTIR

bs
Dísa Jako
Stefáns
Kristjana
jörgvins
Krummi B

06.00 ESPN America 07.10 World Tour
Championship 2012 (1:4) 12.10 Golfing World
13.00 World Tour Championship 2012 (2:4)
18.00 Golfing World 18.50 Tiger gegn Rory
22.20 Golfing World 23.10 US Open 2000
- Oficial Film 00.10 ESPN America

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30
Svartar tungur

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

www
w.jola
agesttir.is
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Safnar fyrir gerð nýrrar hryllingsmyndar

BÓKIN

Vilnius Petrikas leitar að styrkjum fyrir ráðgátu- og hryllingsmyndina Ruins. Tökur eiga að hefjast næsta vor.

„Bókin Ég man þig eftir Yrsu
Sigurðardóttir. Hún greip mig eiginlega bara strax og ég veit ekkert
af hverju. Ég get samt ekki lesið
hana nema í dagsbirtu því ég er svo
draughrædd en ég hlakka mikið til
að sjá myndina.“
Eva Laufey Hermannsdóttir, matarbloggari
og Masterchef-þátttakandi.

Söfnun er í fullum gangi á netinu fyrir gerð
íslensku ráðgátu- og hryllingsmyndarinnar
Ruins. Búið er að safna fyrir hluta af kostnaðinum en fjárhagsáætlun myndarinnar hljóðar
upp á 32 milljónir og eiga tökur að hefjast
næsta vor.
„Við erum með hópsöfnun á síðunni Ruinsthemovie.com þar sem fólk getur styrkt
myndina. En helstu styrkirnir koma frá kvikmyndasjóðum og sá fyrsti er kominn frá Evrópu unga fólksins,“ segir leikstjórinn Vilnius
Petrikas. Hann er fæddur í Litháen en fluttist
ungur að árum hingað til lands. Hann útskrifaðist úr Kvikmyndaskóla Íslands fyrir tveimur árum og hefur gert yfir fimm stuttmyndir.

LEITAR AÐ STYRKJUM Vilnius Petrikas leiktar að
styrkjum fyrir ráðgátu- og hryllingsmyndina Ruins.

Ruins er fyrsta mynd Vilnius í fullri
lengd. Hún fjallar um fornleifa- og guðfræðinginn Dr. Malphas sem leitar að hinu
svokallaða hliði helvítis á Íslandi. Hann
ferðast til Vestfjarða ásamt tíu manna hópi
fólks sem vill komast í burtu frá stressinu í
borginni. Smám saman byrja skrítnir hlutir
að gerast sem hafa ófyrirséðar afleiðingar í
för með sér.
Rúnar Freyr Gíslason leikur einn úr þessum tíu manna hópi, auk þess sem Magnús Ólafsson verður í hlutverki vestfirsks
bónda. Hluti myndarinnar verður tekinn
upp á Vestfjörðum, og í Surtshelli.
- fb

MYND/ALVIN ZOGU

Sígræna jólatréð
-eðaltré
-eð
ðalltréé áárr ef
eftir
ftir ár!
Skátahreyfingin hefur um árabil selt sígræn
eðaltré í hæsta gæðaflokki og prýða þau
þúsundir heimila og fyrirtækja.

Frábærir eiginleikar:
10 ára ábyrgð
12 stærðir (90-500 cm)
Stálfótur fylgir
Ekkert barr að ryksuga

Veldur ekki ofnæmi
Eldtraust
Þarf ekki að vökva
Íslenskar leiðbeiningar

Sígrænu jólatrén eru seld í Skátamiðstöðinni
Hraunbæ 123 í Reykjavík, s: 550 9800 og á
skátavefnum: www.skatar.is

Í HLJÓÐVERINU Hluti þeirra fjórtán gestasöngvara sem koma við sögu í laginu ásamt Kidda í Hjálmum. Kiddi og Þorsteinn í

Hjálmum, Árnarnir tveir úr FM Belfast, Jóhann Helgason, Diddú og Sigríður Thorlacius.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Syngja í fyrsta sinn á
íslensku fyrir UNICEF
Öll í kór með FM Belfast frumﬂutt í dag. Fjórtán gestasöngvarar koma við sögu.
Lagið Öll í kór með hljómsveitinni
FM Belfast verður frumflutt í dag
í tilefni af degi rauða nefsins hjá
UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu
þjóðanna.
„Við ætluðum að gera þetta fyrir
þau fyrir tveimur árum en þá
vorum við í útlöndum og gátum það
ekki,“ segir söngkonan Lóa Hjálmtýsdóttir spurð út í tilurð lagsins.
„Það er gaman að fá tækifæri til að
gera góðverk og styrkja UNICEF
því þau eru að vinna svo gott starf.“
Meðlimir FM Belfast, þau Lóa,
Árni Rúnar Hlöðversson, Árni Vilhjálmsson og Örvar Þóreyjarson
Smárason, fengu hvorki fleiri né
færri en fjórtán manns til að vera
gestasöngvarar í laginu. Meðal

Nú er Létt Bylgjan

þeirra eru Ásgeir Trausti, Diddú,
Helga Möller, Jóhann Helgason, Hugleikur Dagsson, Sigríður
Thorlacius og Steindi jr. „Okkur
fannst hátíðlegra að fá ógeðslega
mikið af fólki til að syngja með. Ég
er mjög ánægð með hvað allir voru
til í að aðstoða. Ég bjóst við að þetta
yrði erfiðara en það voru allir voða
jákvæðir,“ segir Lóa.
Allir sem koma að laginu gerðu
það í sjálfboðavinnu og var það
tekið upp af Guðmundi Kristni
Jónssyni, eða Kidda í Hjálmum.
Textann gerði Örvar og í honum
er sungið um það hvernig fólk er
á endanum allt eins. „Komdu með,
við erum eins, þú mátt ekki gleyma
að á endanum erum við eins – þú og

Baggalútur átti fyrsta UNICEF-lagið

jólastöðin þín

Ljúf og þægileg jólatónlist
alla daga til jóla

Lagið í fyrra gerði Páll Óskar Hjálmtýsson
(Megi það byrja með mér) en það sat í margar
vikur á vinsældarlista Rásar 2. Þar áður lagði
Retro Stefson UNICEF lið með laginu Dagur
rauða nefsins og árið þar áður Ljótu hálfvitarnir með Hættu þessu væli. Baggalútur á
heiðurinn af fyrsta laginu sem samið var fyrir
UNICEF á Íslandi sem heitir Brostu.

ég,“ segir meðal annars í textanum.
Þetta er í fyrsta sinn sem FM Belfast syngur á íslensku.
Myndband við Öll í kór verður
frumsýnt í söfnunar- og skemmtiþætti á degi rauða nefsins, föstudaginn 7. desember, í opinni dagskrá á Stöð 2.
„Við hjá UNICEF erum öllu
þessu góða fólki ákaflega þakklát. Það er ómetanlegt að fá þau til
liðs við okkur við að vekja athygli
á degi rauða nefsins og málefnum
bágstaddra barna. Síðan er auðvitað fallegt að textinn gengur út
á að á endanum erum við öll eins,“
segir Stefán Ingi Stefánsson, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi.
freyr@frettabladid.is

PANTAÐU MEÐ APPI EÐA Á NETINU
Það er ﬂjótlegt og þægilegt að panta með Domino's appinu
og á vefnum okkar, dominos.is. Þannig geturðu valið,
pantað, fylgst með pöntuninni á Pizzuvaktinni og fengið
fréttir af tilboðum.

WWW.DOMINOS.IS
SÍMI 58 12345
DOMINO’S APP

Nú skaltu gera vel við þig.
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STÆRÐ AF PIZZU
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Eivør frestað
Í Bókatíðindum 2012 sem komu út
á dögunum var sagt frá því að bókin
Eivør kæmi út nú fyrir jólin. Um er
að ræða 160 blaðsíðna bók um færeysku söngkonuna Eivøru Pálsdóttur
sem er skrifuð af Jens Guðmundssyni. Tæknileg smáatriði sem ekki
náðist að leysa í tæka tíð ollu því þó
að ekki næst að
gefa bókina út á
þessu ári eins
og plön stóðu
til um. Hefur
henni verið
seinkað um
heilt ár og
er ráðgert
að hún
komi
út síðla
hausts
2013.

Útreiðartúr með Dorrit
Breski viðskiptablaðamaðurinn
Richard Quest, sem er áhorfendum
CNN að góðu kunnur, hefur dvalið á
Íslandi síðustu daga. Tilgangur komu
hans hingað er að taka upp innslag
fyrir þáttinn Business Traveller sem
búast má við að verði sýnt á CNN á
næstunni. Meðal viðkomustaða sem
Quest hefur heimsótt eru Eyjafjallajökull og Höfði en þar að auki fór
hann í útreiðartúr með engri annarri
en Dorrit Moussaieff forsetafrú. Þá
hefur Quest að eigin sögn hrifist af
norðurljósunum auk
þess sem magnkaup
flugvallargesta á
Keflavíkurflugvelli
á áfengi vöktu
athygli hans.
- mþl

Mest lesið
1 Öryrki stefnir ríkinu: Hefur ekki efni
á að framﬂeyta sér
2 Trillukarl veiddi 500 kg bláuggatúnﬁsk
3 Erﬁtt að spyrja um gleraugun á
neﬁnu
4 Segist vera saklaus dópisti og að
fjölmiðlar beri ábyrgð á þungum dómi
5 Grýla vekur alheimsathygli

„Fremstur
norrænna
sakamálahöfunda.“
THE TIMES
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