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64%
Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!

Lesa bara
Morgunblaðið

Auglýsing í Fréttablaðinu nærr
til yfir 92% lesenda blaðanna

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

SKOÐUN Stærstu mál Evrópusambandsins snúast núorðið um evruna,
skrifar Jón Ormur Halldórsson. 25

MENNING Rokksveitin heimsfræga
Deep Purple heimsækir Ísland í fjórða
sinn næsta sumar. 66

SPORT Hannes Jón Jónsson greindist
með krabbamein og spilar ekki meiri
handbolta í ár. 60

92%

28%

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup. 18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu.
u Meðallestur á tölubla
tölublað, jan
an.-júní 2012.
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Milljón manns í strætó
Farþegar Strætó voru í fyrsta skipti
fleiri en ein milljón í október og
hafði þeim fjölgað um 11,9% frá í
fyrra. 2
Mikið verk óunnið Sérfræðingar
nefna fjölmörg atriði sem Alþingi
verður að gæta að í stjórnarskrárfrumvarpi. Sammála um að mikil
vinna sé fram undan. 10
Sælgæti í morgunmat Morgunkornið getur verið næstum jafnsætt
og dísætt súkkulaðistykki. 18
Leiðir til lausnar Íbúðalánasjóður
glímir við mikinn vanda og taka þarf
ákvörðun um framtíð sjóðsins á
næstu misserum. 22

24
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

2°
-4°
-3°
2°
4°

A 10
A 6
A 5
A 7
A 5

GOTT NA-TIL Í dag verða austan 8-13
m/s en hvassara við S- og NV-ströndina.
Úrkoma S- og V-til en annars skýjað og
úrkomulaust. 4
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BÓKSALAN FER HÆGT AF STAÐ FYRIR JÓLIN „Fólk hefur mikið verið að koma og skoða úrvalið,“ segir Kristján Freyr Halldórsson, verslunarstjóri í Bókabúð
Máls og menningar við Laugaveginn. „Þetta árið er svo mikið framboð af bókum eftir okkar bestu höfunda, þannig að allt stefnir í spennandi bókajól.“

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Tíundi hver reykir kannabis
Kannabisneysla fullorðinna Íslendinga hefur aukist síðasta áratug. Á meðan dregst vímuefnaneysla íslenskra
unglinga stöðugt saman. Fjórði hver Íslendingur hefur prófað gras eða hass og um 10 prósent síðustu 6 mánuði.
SAMFÉLAGSMÁL Kannabisneysla
ustu árum og ef kannabis verðlinga saman og er hún nú orðin
➜ MARIJÚANA
Íslendinga hefur aukist töluvert
síðasta áratug. Hlutfall þeirra
sem reykja hass eða gras reglulega hefur þrefaldast síðan árið
2002, samkvæmt rannsóknum
Helga Gunnlaugssonar, prófessors í félagsfræði við Háskóla
Íslands.
Fjórði hver Íslendingur hefur
prófað hass eða marijúana og um
það bil tíundi hver hefur gert það
síðasta hálfa árið. Á sama tíma og
neysla fullorðinna eykst, dregst
vímuefnanotkun íslenskra ung-

sú minnsta sem þekkist í Evrópu.
Ef aðgengi og lög hér á landi
breytast, til að mynda með lögleiðingu kannabisefna, segir
Helgi það mega vel vera að neyslan breytist. Þá almennu andstöðu
sem ríkir í samfélaginu varðandi
efnin megi meðal annars rekja til
þess að þau séu ólögleg og það geti
breyst ef lögum verði breytt.
„Efnin gætu orðið algengari
og orðið meiri hluti af almennri
neyslu fólks, eins og áfengi er í
dag. Neyslan hefur aukist á síð-

ur gert löglegt er ýmislegt sem
bendir til þess að hún aukist enn
frekar.“
Helgi bendir á að hass- og grasreykingar séu afar fátíðar meðal
eldra fólks í samfélaginu og séu
nær eingöngu bundnar við yngra
aldursbilið; fólk á aldrinum 18 til
40 ára. „Ég mundi segja að hlutfall þeirra sem hafa notað kannabis síðasta hálfa árið væri klárlega á milli 20 og 30 prósent meðal
yngri hópsins,“ segir hann. Langflestir vaxi þó upp úr neyslunni

Ríkisstjórnin segir lífeyrissjóðina hafa grætt á skuldaniðurfærslu annarra:

Krefur lífeyrissjóðina um svör
STJÓRNSÝSLA Ríkisstjórnin hefur

sent forystu lífeyrissjóðanna erindi
og krafið þá um afstöðu til tillagna
sem fulltrúar lífeyrissjóðanna hafa
lagt fram á minnisblaði. Þær lúta að
niðurfærslu íbúðalána skuldara með
lánsveð í eignum annarra.
Tillaga lífeyrissjóðanna miðast
við að hægt sé að færa skuldir á
lánsveðunum, sem hvíla á húsum
annarra, niður að 95 prósentum

700 milljónir
er hlutur lífeyrissjóðanna í
57 milljarða aðgerðum vegna
skuldavanda heimilanna.
að verðmæti fasteignar og að 110
prósentum á eignum skuldaranna
sjálfra. Ríkisstjórnin telur þessa
tillögu gagnast svo fáum „að fram-

kvæmd hennar myndi vart svara
kostnaði miðað við þá fáu einstaklinga sem fengju úrbætur.“
Ríkisstjórnin telur lífeyrissjóðina
hafa notið góðs af niðurfærslu Íbúðalánasjóðs og fjármálafyrirtækja
samkvæmt 110 prósent leiðinni og
sértækri skuldaaðlögun. Heildarkostnaður við þær leiðir sé 57 milljarðar, en hlutur lífeyrissjóðanna
aðeins 700 milljónir.
- kóp / sjá síðu 4

„ÞETTA ER DÚNDUR.“
(*,//+(/*$621.,/-$1
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25% FULLORÐINNA
ÍSLENDINGA
HAFA PRÓFAÐ
GRAS EÐA HASS
UM ÆVINA

eftir því sem þeir eldast. Hún sé
oftast bundin við tiltekin tímabil
í lífi fólks og tengist oftar en ekki
tískustraumum, breyttu viðhorfi
og auknu aðgengi eftir að heimaræktanir urðu algengari.
- sv / sjá síðu 8
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Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ræðir ályktun um að veita Palestínu áheyrnaraðild:

Palestínumenn vongóðir um samþykki
PALESTÍNA Nokkuð öruggt þykir að allsherjar-

Jóhanna, er ekki bara komið
„go to gate“ fyrir geiturnar?
„Nei, close the gate!“
Jóhanna Þorvaldsdóttir geitabóndi gagnrýnir stjórnvöld fyrir stefnuleysi í málefnum
íslenska geitastofnsins jafnvel þótt stofninn
sé svo fáliðaður að hann sé í útrýmingarhættu.

þing Sameinuðu þjóðanna fallist á að Palestína
fái stöðu áheyrnarríkis þegar gengið verður
til atkvæða um ályktun þess efnis í dag eða á
morgun, enda hafa meira en tveir þriðju hlutar
aðildarríkja SÞ þegar viðurkennt sjálfstæði Palestínu.
Ísland er meðflutningsríki ályktunarinnar, en
í dag er rétt ár síðan Alþingi viðurkenndi sjálfstæði Palestínu.
Meðal annarra ríkja hafa Frakkar, Austurríkismenn, Svisslendingar, Norðmenn, Danir,
Finnar og Spánverjar lýst því yfir að þeir muni
greiða ályktun þess efnis atkvæði sitt, ásamt

Kínverjum, Indverjum og líklega Rússum.
Bandaríkin hafa staðið á móti ályktuninni, en
geta ekki beitt neitunarvaldi sínu á allsherjarþinginu eins og þeir geta í öryggisráði SÞ. Þá
ætla hvorki Bretar né Þjóðverjar að greiða
ályktuninni atkvæði sitt.
Palestínumenn hafa haft áheyrnaraðild að
allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna síðan 1974,
ekki þó sem ríki, heldur sem samtök, en með því
að veita Palestínu stöðu áheyrnarríkis er hins
vegar í reynd verið að viðurkenna sjálfstæði Palestínuríkis. Palestína fær þá sömu stöðu og Páfagarður, sem nú er eina ríkið sem hefur áheyrnaraðild án fullrar aðildar að SÞ.
- gb

TÍMAMÓT Í VÆNDUM Palestínsk börn halda á

myndum af Jasser Arafat og Mahmoud Abbas,
forseta Palestínustjórnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Farþegum fjölgaði
um 47 vagna á dag
Strætó segir farþegum hafa fjölgað um 12 prósent milli ára. Í október tóku 4.264
fleiri strætó á virkum dögum en í október í fyrra. Sá fjöldi fyllir 47 strætisvagna.
Oft þurfti að skilja farþega eftir á tveimur leiðum. Strætó segir enn sóknarfæri.
SAMGÖNGUR Nærri fjörutíu þúsund
TEKIÐ Á ÞVÍ Mústafa Ísmaíl er með sverustu upphandleggi í heimi. Ummál þeirra

er 79 sentímetrar sem jafngildir mittismáli grannvaxins karlmanns.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Mústafa Ismaíl vill upphandleggina í metabækur:

Kallaður hinn egypski Stjáni blái
BANDARÍKIN, AP Kraftlyftingakappinn Mústafa Ismaíl frá Egyptalandi

stendur í ströngu um þessar mundir en hann bíður þess að heyra frá
forsvarsmönnum heimsmetabókar Guinness hvort risavaxnir upphandleggir hans fáist viðurkenndir sem heimsmet.
Ummál þeirra er um 79 sentímetrar, sem jafngildir mittismáli á
grönnum karlmanni. Ismaíl, sem segist kallaður hinn egypski Stjáni
blái, borðar gríðarlegt magn af mat til að byggja sig upp, en þó ekki
spínat. Honum er legið á hálsi að hafa notað bellibrögð eða ólögleg efni
til að ná þessu marki, en hann neitar því. Guinness er að rannsaka
málið, en ekki er víst hvenær niðurstöðu er að vænta.
- þj

DÓMSTÓLAR

Nýr heilbrigðisstjóri hjá ESB:

Í fangelsi fyrir kókaínsmygl

Borg í stað hins
spillta Dallis

Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt
47 ára mann í fimm mánaða fangelsi
fyrir að flytja til landsins 120 grömm
af kókaíni innvortis frá Kaupmannahöfn. Úr því hefði mátt framleiða
414 grömm miðað við hefðbundinn
styrkleika.

FRAKKLAND

Eyða mestu í velferðarmál
Frakkar eyða allra ESB-ríkja mest í
félags- og velferðarmál, sem hlutfall af vergri þjóðarframleiðslu, eða
33,8 prósentum. Frá þessu segir á vef
EUobserver og er vísað í tölur Eurostat.
Danmörk fylgir þar rétt á eftir með
33,3 prósent, Holland er með 32,1
prósent og Þýskaland 30,7. Eistland og
Búlgaría reka lestina með 18,1 prósent.

BRUSSEL Evrópusambandið hefur

tilnefnt Maltverjann Tonio Borg
í embætti framkvæmdastjóra
heilbrigðismála. Hann tekur
sæti landa síns, Johns Dalli, sem
þurfti að segja af sér vegna spillingarmála.
Náinn samstarfsmaður Dallis
var staðinn að því að bjóða
sænsku tóbaksfyrirtæki fund
með framkvæmdastjóranum
gegn greiðslu.
Borg, sem er skipaður til loka
október 2014, hefur þvert á móti
gefið fyrirheit um að herða enn á
tóbakslöggjöfinni.
- þj

farþegar að meðaltali notuðu þjónustu Strætó á hverjum degi í október. Daglegum farþegum fjölgaði
að meðaltali um 4.264 á virkum
dögum frá því síðast var talið í
október í fyrra.
„Ef öll þessi innstig yrðu á
sama tíma á deginum þyrfti um
47 strætisvagna til að flytja þá
farþega,“ segir í skýrslu um farþegatalningu Strætó í október.
Samtals voru farþegar Strætó
nú í október 1.015.172 og hafði
fjölgað um 11,9 prósent frá í
fyrra. Mun það vera í fyrsta skipti
sem farþegar Strætó eru fleiri en
ein milljón í október. Þessar tölur
byggja á ítarlegri talningu á farþegum í og úr hverjum vagni við
allar biðstöðvar í október.
„Það er því ljóst að íbúar höfuðborgarsvæðisins eru aftur að
svara ákalli eigenda Strætó bs.
um aukna notkun og er því óhætt
að segja að boltanum sé áfram
varpað yfir til eiganda Strætó bs.
að svara ákalli um aukna þjónustu og þá kannski helst í fleiri
og stærri vögnum,“ segir í skýrslunni.
Strætó gerir einnig svokallaða
greiðslugreiningu á farþegafjöldanum alla mánuði ársins. Í skýrslunni kemur fram að þessi greining staðfesti sömu þróun og sýni
samtals 14,1 prósents aukningu
farþega það sem af er árinu. „Ef
fram fer sem horfir mun Strætó
bs. flytja rúmlega tíu milljónir
farþega í ár,“ segir í skýrslunni.
Fjölgunin er að hluta til sögð
hafa verið fyrirsjáanleg þar sem
þjónustan var aukin með fleiri

OKTÓBER 2011

393 vagnar af farþegum
á virkum degi
OKTÓBER 2012

440 vagnar
Leið 1
Leið 2
Leið 3
Leið 4
Leið 5
Leið 6
Leið 11
Leið 12
Leið 13
Leið 14
Leið 15
Leið 17
Leið 18
Leið 19
Leið 23
Leið 24
Leið 26
Leið 28
Kópav.
Hafnarfj.

66,6%
35,18%
1,99%
25,39%
24,85%
5,73%
5,03%
7,69%
19,73%
1,70%
10,79%
24,31%
49,47%
1,49%

14,1%
aukning farþega
það sem af er
árinu.

-1,51%
21,95%
-12,50%
23,69%
18,22%
51,19%

ferðum og aukinni tíðni. Þrátt
fyrir að Strætó hafi bætt við svokölluðum liðvögnum hefur flutningsgetan ekki annað eftirspurn
á sumum leiðum á háannatímum.
Bæði leið 1 og 6 hafi iðulega þurft
að skilja farþega eftir þar sem
vagnarnir voru fullir.
„Það að farþegum er enn þá að
fjölga mest á háannatíma er farið
að valda verulegum vandræðum,
einkum vegna þess hversu mikinn
vagnafjölda þarf að senda aukalega í akstur á morgnana og nú

einnig seinnipart dags,“ segir í
skýrslu Strætó.
Af einstökum leiðum má nefna að
aukningin nú í október var 51 prósent í innanbæjarakstri Strætó í
Hafnarfirði. Er það þakkað breyttu
leiðakerfi þar í samvinnu við bæjaryfirvöld. Rúmlega 100 prósenta
aukning hefur verið hjá leið 18 á
síðustu tveimur árum. Sá vagn
ekur í Grafarholt og hefur verið
tengdur Grafarvogi og Mosfellsbæ
auk þess sem aksturstíðnin hefur
verið aukin.
gar@frettabladid.is

Meðhöndlaður eins og Anders Breivik en fær aðeins skilorðsbundinn dóm:

Lögreglan rannsakaði of mikið
DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjaness dæmdi í gær 29 ára mann í
fjögurra mánaða skilorðsbundið
fangelsi fyrir vopnalagabrot, brot
gegn valdstjórninni og hylmingu.
Sérsveit lögreglu réðst inn á
heimili mannsins í Keflavík í lok
febrúar eftir að tilkynningar höfðu
borist um einkennilegt háttalag
hans á Facebook. Þar hafði hann
birt myndir af sér vopnuðum og
látið í veðri vaka að íbúð hans væri
tengd sprengju.
Á heimili mannsins fundust hnífar, hlaðin kindabyssa, heimatilbúin
rörasprengja og gaskútar sem hann
hafði ýjað að að hann hygðist nota
til sprengjugerðar.
Maðurinn er dæmdur fyrir að
eiga vopnin og að ógna lögreglumönnunum með hníf. Þó er tekið
fram að hann hafi verið nývaknaður og dauðhræddur og komist í
ákafa geðæsingu þegar lögreglu-

mennirnir réðust inn, grímuklæddir og vopnaðir. Það skuli
virða honum til refsilækkunar. Þá
er hann dæmdur fyrir hylmingu,
með því að eiga þjófstolna byssu.
Verjandi mannsins sagði við
aðalmeðferðina að lögregla hefði
farið offari við rannsóknina og að
hann hefði verið meðhöndlaður
eins og fjöldamorðinginn Anders
Breivik.
Dómurinn er sammála þessu
upp að vissu marki, og segir „augljóst […] að miklu meira hafi verið
lagt í rannsókn málsins en háttsemi ákærða gaf tilefni til,“ segir
í dómnum. „Þessu til stuðnings
bendir dómari sérstaklega á rannsókn á skrifum og hugarórum
ákærða sem ekki hafa nein tengsl
við þá háttsemi sem hann er ákærður fyrir.“ Vegna þessa er hann
aðeins dæmdur til að bera þriðjung
sakarkostnaðarins.
- sh

ÚR DÓMSAL Maðurinn sætti varðhaldi
í tvo mánuði en fékk aðeins skilorðsbundinn dóm.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

➜ Vill skaðabætur
Guðmundur St. Ragnarsson,
verjandi sprengjumannsins, segir
dóminn viðunandi. „Að öllum
líkindum mun hann fara fram
á skaðabætur út af gæsluvarðhaldsvist í tvo mánuði,“ bætir
Guðmundur við.

Á leiðinni til þín…

JÓLAGJAFAHANDBÓK

KRINGLUNNAR

YFIR 1000
HUGMYNDIR
AÐ
MYN
JÓLAGJÖFUM
JÓLAGJ
JÖ
Taktu eintakið með í
jólagjafaleiðangurinn

KRINGLAN.IS
FACEBOOK.COM
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GENGIÐ
28.11.2012

Katrín Jakobsdóttir menningarmálaráðherra friðar annað húsið á Kópavogstúni á tveimur mánuðum:

Bandaríkjadalur

125,83 126,43

Sterlingspund

201,44 202,42

Hressingarhæli Hringsins friðað

Evra

162,55 163,45

MENNING Hressingarhælið í Kópavogi hefur

Dönsk króna

21,787 21,915

Norsk króna

22,085 22,215

Sænsk króna

18,811 18,921

Japanskt jen

1,5365 1,5455

SDR

192,68 193,82

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
224,6407

Tíður gestur í dómsölum:

verið friðað af Katrínu Jakobsdóttur, menntaog menningarmálaráðherra.
Fram kemur á heimasíðu Kópavogsbæjar að
þar með hafi tvö hús verið friðuð í bænum því
gamli Kópavogsbærinn hafi verið friðaður í síðasta mánuði. Bæði húsin eru á Kópavogstúni og
hafa verið í mikilli niðurníðslu en bæjarstjórnin
ákvað nýverið að hefja endurbætur á þeim.
Á vef bæjarins segir að Kvenfélagið Hringurinn hafi fengið landspildu úr Kópavogsjörðinni
árið 1925 og reist þar vinnu- og hressingarhæli
eftir uppdrætti Guðjóns Samúelssonar. Kristinn
Sigurðsson múrarameistari hafi byggt húsið.

Vélhjólaklíkur í Danmörku:

Ákærður fyrir Skipta landinu
tvö ofbeldisverk upp á milli sín
DÓMSMÁL Einn sakborninganna
tíu úr sakamálinu sem kennt er
við Annþór Karlsson og Börk
Birgisson hefur verið ákærður á
nýjan leik, nú fyrir tvær líkamsárásir og fleiri afbrot.
Maðurinn, sem er 24 ára, er
ákærður ásamt Annþóri og Berki
fyrir eina af líkamsárásunum
þremur sem eru undir í því máli.
Saksóknari fór fram á þriggja og
hálfs árs fangelsi yfir honum.
Í gær var svo þingfest ákæra
á hendur honum fyrir að skalla
tönn úr manni í Bryggjuhverfinu
í fyrrasumar og ráðast á starfsmann Lyfju eftir að hafa stolið úr
versluninni. Þá er honum gefið að
sök að hafa í tvígang ekið undir
áhrifum fíkniefna.
Maðurinn fékk árs fangelsi
fyrir líkamsárás og fleira, þar
af níu mánuði skilorðsbundna, í
febrúar síðastliðnum.
- sh

MENNING

Nýr þjóðskjalavörður
Eiríkur G. Guðmundsson hefur verið
skipaður í embætti þjóðskjalavarðar til
næstu fimm ára. Eiríkur hefur starfað í
Þjóðskjalasafni Íslands frá árinu 2001,
lengst af sem sviðsstjóri upplýsingasviðs, en hann hefur verið settur þjóðskjalavörður síðastliðið eitt og hálft ár.

HALDIÐ TIL HAGA
Í tilefni af frétt um nýtt vöruvalskerfi
ÁTVR í Fréttablaðinu á mánudaginn
vill ÁTVR koma því á framfæri að stofnunin rekur sérstakt vefsvæði fyrir birgja
þar sem allar breytingar á verklagi
stofnunarinnar eru kynntar.
Í frétt um íslenska geitastofninn í gær
var minnst á málþing um íslensku
geitina. Það skal árétta að Erfðanefnd
landbúnaðarins stendur fyrir þinginu,
sem er haldið í Þjóðminjasafninu á
morgun og hefst klukkan 13.

DANMÖRK Vélhjólaglæpagengin

Hells Angels og Bandidos vinna nú
að því að skipta
Danmörku
upp í sitt hvort
áhrifasvæðið.
Þetta segir í
frétt B.T. og er
vísað til heimilda innan lögreglu og gengjanna.
VÍTISENGLAR
Lögreglan
Vélhjólaklíkurnar
hefur höggvið
í Danmörku hafa
stór skörð í
mátt þola ítrekuð
raðir hópanna
afskipti lögreglu að
síðustu misseri undanförnu.
með beinskeyttum aðgerðum, en þeir bregðast nú
við með því að draga úr árekstrum
sín á milli með þessum hætti. - þj

Vegas-málið fyrir Hæstarétti:

Fluttu fimmtán
ára gamalt mál
DÓMSMÁL Líkamsárásarmál frá

því í maí 1997 var flutt í Hæstarétti í gær. Málið snýst um líkamsárás fyrir utan skemmtistaðinn Vegas sem leiddi til dauða
fórnarlambsins.
Sigurþór Arnarsson var fundinn
sekur um að hafa orðið manninum
að bana í Hæstarétti vorið 1998 og
var dæmdur í tveggja og hálfs árs
fangelsi. Hann hafði áður verið
sýknaður í héraðsdómi.
Sigurþór taldi að brotið hefði
verið gegn réttlátri málsmeðferð
þar sem ekki voru teknar nýjar
skýrslur af sakborningum og
vitnum fyrir Hæstarétti. Hann fór
með málið til Mannréttindadómstóls Evrópu, sem féllst á sjónarmið hans og lagði fyrir Hæstarétt
að rétta aftur í málinu. Það var
gert í gær.
- sh

ÓGNVEKJANDI!
Augu Líru eftir
Evu Joly og
JJudith Perrignon.
Æsispennandi
skáldsaga úr
undirheimum
fjármálalífsins,
þar sem Eva Joly
þ
þekkir hvern krók
þ
og kima.

SKRUDDA
www.skrudda.is

Vitnað er til Húsafriðunarnefndar sem segir
Hressingarhælið hafa afar mikið menningarsögulegt gildi sem vitnisburður um framlag
Hringskvenna til íslenskra heilbrigðismála og
vegna starfseminnar í húsinu.
„Byggingin hefur jafnframt mikið listrænt
gildi sem heillegt dæmi um verk Guðjóns Samúelssonar, eins merkasta arkitekts þjóðarinnar á
20. öld. Þá hefur byggingin einstakt sögulegt og
umhverfislegt gildi fyrir Kópavogsbæ. Hælið
er ein elsta og merkasta byggingin í bæjarfélaginu, sem byggðist að mestu eftir seinni
heimsstyrjöld,“ segir Húsafriðunarnefnd.

HRESSINGARHÆLIÐ Vígt árið 1926 og er með elstu

húsum í Kópavogi.

- gar

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Ríkisstjórnin hafnar
leið lífeyrissjóðanna
Ríkisstjórnin óskar þess að lífeyrissjóðirnir gangi lengra í niðurfellingu skulda
lánsveðslána. Segja lífeyrissjóðina hafa notið góðs af niðurfærslu Íbúðalánasjóðs
og fjármálafyrirtækja. Hlutdeild sjóðanna í heildarniðurfellingu nemur 1,2%.
STJÓRNSÝSLA Ríkisstjórnin segir

hugmyndir lífeyrissjóðanna um
niðurfærslu íbúðalána skuldara
með veð í eignum annarra, lánsveð, ekki koma að gagni. Kostnaður við hana myndi vart svara
kostnaði miðað við hve fáir
myndu njóta hennar.
Fjórir ráðherrar hafa skrifað
lífeyrissjóðunum bréf þar sem
forysta lífeyrissjóðanna er beðin
um að taka formlega afstöðu til
tillagna sem fulltrúar lífeyrissjóðanna lögðu fram, en þær má
sjá hér til hliðar. Undir bréfið
skrifa Steingrímur J. Sigfússon,
atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, Guðbjartur Hannesson
velferðarráðherra, Katrín Júlíusdóttir fjármálaráðherra og
Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra.
„Ríkisstjórnin leggur þunga
áherslu á að hægt verði að ná
fram skuldaleiðréttingu fyrir
þann hóp sem hér um ræðir. Það
verður hins vegar ekki gert nema
lífeyrissjóðirnir taki þátt í þessu
mikilvæga verkefni með ríkinu,“
segir í bréfinu.
Stjórnvöld, fjármálafyrirtæki
og lífeyrissjóðir skrifuðu 3. desember 2010 undir viljayfirlýsingu um víðtækar aðgerðir vegna
skuldavanda heimilanna. Stjórnvöld og lífeyrissjóðirnir hafa átt
í viðræðum um hvernig komið
verði til móts við skuldara.
Eins og sést til hliðar nemur
hlutur lífeyrissjóðanna í aðgerðum vegna skuldavanda 1,23 prósentum.
kolbeinn@frettabladid.is

Tillaga lífeyrissjóðanna
Skuldurum, þar sem staða veðlána sem tekin voru til öflunar húsnæðis er
umfram 110% af verðmæti fasteignar skuldara að teknu tilliti til lánsveða
og þar sem veðsetning veðsala er umfram 95% af verðmæti fasteignar,
býðst að færa skuldir sínar sem hvíla á fasteign veðsala niður að 95%
af verðmæti fasteignar veðsala. Hámark niðurfellingar miðast þó við að
lán skuldara að teknu tilliti til lánsveða verði a.m.k. 110% af verðmæti
fasteignar hans eftir að niðurfelling hefur farið fram. Niðurfærsla skal eiga
sér stað hjá þeim kröfuhafa/höfum sem eru á veðréttum umfram 95%
af verðmæti eignar veðsala. Skuldarar sem eru með skuldsetningu umfram 110% af verðmæti fasteignar að teknu tilliti til lánsveða og þar sem
veðsetning veðsala er yfir 95% af verðmæti fasteignar, geta sótt um niðurfellingu um allt að fjórar m. kr. fyrir einstakling og sjö m. kr. fyrir einstæða
foreldra, sambýlisfólk og hjón, að uppfylltum neðangreindum skilyrðum.

4 milljónir

7 milljónir

er hámark niðurfellingar
fyrir einstakling

er hámark niðurfellingar fyrir
einstæða foreldra og pör

➜ Kostnaður við aðgerðir vegna skuldavanda*
Hlutur lífeyrissjóða

Hlutur lífeyrissjóða

460 milljónir

240 milljónir

110%
leið

Sértæk
skuldaaðlögun

Heildarkostnaður

Heildarkostnaður

50 milljarðar

7 milljarðar

* Hlutur lífeyrissjóðanna er 700 milljónir af 57 milljörðum, eða 1,23 prósent

Veðurspá
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FÍNT Á MORGUN Dregur heldur úr vindi og úrkomu um sunnan- og vestanvert
landið er líður á daginn. Fremur hæg norðaustanátt á morgun og léttir víða til. Svalt í
veðri næstu daga.
Alicante 16°
Basel
13°
Berlín 5°

Billund
4°
Frankfurt
6°
Friedrichshafen 3°

4°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 4°
21°
Las Palmas

London 5°
Mallorca 18°
New York 6°

Orlando 23°
Ósló
-5°
París
7°

-2°
Laugardagur
Vaxandi SA-átt S- og V-til.

San Francisco 17°
Stokkhólmur 2°

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
elin@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Gildir ekki af vörum í timbursölu.

*

Gildir ekki af vörum merktum
„lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“
enda er það lægsta verð sem við bjóðum
á hverjum tíma.
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Ð
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AR

*

Tax free tilboð jafngildir 20,32% afslætti af almennum vörum og 6,54% af matvöru.
Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

HLUTI AF BYGMA
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VEISTU SVARIÐ?

Mannréttindafrömuðurinn Mustafa Barghouthi heldur erindi í dag:

Vísitala neysluverðs:

Hefur unnið ötullega að sáttum

Verðbólga
hækkaði í 4,5%

MANNRÉTTINDI Palestínski mann-

1. Hvað eru mörg dýr í íslenska
geitastofninum?
2. Hvað heitir ný plata
hljómsveitarinnar Hjaltalín?
3. Hver er rektor Háskólans í Reykjavík?
SVÖR

réttindafrömuðurinn dr. Mustafa
Barghouthi heldur erindi á
opnum fundi Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands, Félagsins
Íslands-Palestínu og utanríkisráðuneytisins í dag.
Heimsókn dr. Barghouthis er í
tilefni þess að eitt ár er liðið síðan
Alþingi viðurkenndi ríki Palestínu,
fyrst vestrænna ríkja, en búast má
við að hann ræði meðal annars um
framtíð Palestínu og stöðu Palestínu gagnvart Sameinuðu þjóðunum.

Sveinn Rúnar
Hauksson, formaður félagsins Ísland-Palestí na, segi r
Barghouti einna
fremstan meðal
jafningja í forystuhópi Palestínu en hann
MUSTAFA
standi þó utan
BARGHOUTHI
við deilurnar
sem geisa milli Hamas á Gasaströndinni og Fatah-hreyfingarinnar á Vesturbakkanum.

„Hann hefur verið gagnrýninn á hreyfingarnar tvær og
unnið ötullega að því að ná sáttum þeirra á milli,“ segir Sveinn
Rúnar og bætir við að núverandi
staða komi í veg fyrir framþróun,
til dæmis að kosningar geti farið
fram í Palestínu.
Fundurinn fer fram í hátíðasal HÍ og hefst klukkan 17, en
klukkan 20 í kvöld heldur Félagið
Ísland-Palestína afmælis- og
samstöðuhátíð á Hótel Borg í tilefni af 25 ára afmæli félagsins.
- þj

EFNAHAGSMÁL Vísitala neysluverðs

hækkaði um 0,32% í nóvember.
Tólf mánaða verðbólga hækkaði
þar með úr 4,2% í 4,5%. Opinberar spár höfðu gert ráð fyrir allt
frá óbreyttri vísitölu til 0,3 prósentustiga hækkun. Hækkunina
á verðbólgu má einna helst rekja
til hækkana á verði matvöru og á
verði flugfargjalda. Samkvæmt
nýjustu spá Seðlabankans verður
verðbólga 4,4% að meðaltali á
fjórða ársfjórðungi ársins en fer
lækkandi eftir áramót.
- mþl

1. Um 800 dýr. 2. Enter 4.
3. Ari Kristinn Jónsson.

Íbúafjöldi

Janúarferð

320

fyrir eldri borgara til Kanarí

þúsund 3,1 íbúi/km²

Alaska

Ísland

2. janúar í 27 nætur
Frá kr. 169.900
Heimsferðir bjóða einstakt tilboð í ferð fyrir eldri borgara í janúar til Kanaríeyja.
Við bjóðum fjölbreytt úrval gististaða. Janúar er svo sannarlega frábær tími á
þessum einstaka áfangastað. Mikil dagskrá í boði í fylgd reyndra fararstjóra.

Kr. 169.900

Netverð á mann, m.v. 2 í íbúð á Roque Nublo í 27 nætur. Sértilboð 2. – 29. janúar.

Á svipuðum slóðum
Ísland og Alaska liggja
álíka norðarlega og
kljást því við svipaðar
áskoranir, en búa líka
við marga sömu kostina.

Íbúafjöldi

723
þúsund - 0,5 íbúar/km²

Meðalhiti stærstu borga á ári: Anchorage: 2,2° | Reykjavík: 5,4°

Hlýnun setur Alaska
og Ísland í lykilstöðu
Fjölmenn sendinefnd frá Alaska-ríki er stödd hér á landi til að kynna sér margs
konar málefni, enda sé margt sameiginlegt með svæðunum. Telja sig geta lært
mikið af Íslendingum, sérstaklega í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa.
SAMSKIPTI Alaska getur lært margt

HgjgVÂ]¨ii^?V;Za

af Íslandi, enda svipar aðstæðum
hér á landi að mörgu leyti til þess
sem gerist í Alaska. Þrjátíu manna
sendinefnd frá þessu stærsta, en
um leið fámennasta, ríki Bandaríkjanna er stödd hér á landi á
vegum sjálfseignarstofnunarinnar
Institute of the North til að kynna
sér ýmis málefni, allt frá orkumálum til efnahagsmála og viðskipta.
Hugh Short, formaður iðnaðarog útflutningsráðs Alaska, er á
meðal þeirra sem eru í föruneytinu, en þar má meðal annars finna
fræðimenn, fjárfesta og þingmenn
frá ríkisþingi Alaska. Þeir hafa
gert víðreist hér á landi og heimsótt ráðuneyti, fyrirtæki og stofnanir. Meðal annars fóru þeir að
Kárahnjúkavirkjun og hittu orkumálastjóra á fundi í gær.
„Aðalmarkmiðið með komu
okkar er að mynda tengsl við aðila
hér á Íslandi. Þessi tvö svæði eiga
margt sameiginlegt þar sem við
búum til dæmis bæði við land-

Við í
Alaska erum
of háð jarðefnaeldsneyti
eins og
dísilolíu sem
er afar
óstöðug í verði.
Hugh Short, formaður iðnaðar- og
útflutningsráðs Alaska.

fræðilega einangrun og strjálbýli
og glímum þess vegna við margs
konar álíka áskoranir,“ segir
Short.
Short segir að helstu áherslumál
Alaskabúa um þessar mundir séu
málefni Norðurslóða, bráðnun hafíss og opnun siglingaleiða. Þar séu
Ísland og Alaska í lykilstöðu hvað
varðar landfræðilega stöðu og geti
í krafti þess skipst á hugmyndum
og fjárfestingum.

Spurður hvað Ísland hafi helst
að bjóða segir Short að það sé á
sviði orkumála.
„Við í Alaska erum of háð jarðefnaeldsneyti eins og dísilolíu,
sem er afar óstöðug í verði. Því er
það mikilvægasta sem við getum
lært af Íslandi á sviði orkumála og
hvernig við getum nýtt þá tækni
sem þið Íslendingar hafið þróað til
að beisla vatnsafl og jarðvarma.
Þið eruð í fremstu röð á heimsvísu
hvað varðar tækni til jarðvarmanýtingar, en hafið líka nýtt ykkur
vatnsaflsorku til að laða að iðnað
og skapa störf, auk þess að lækka
raforkukostnað til heimila.“
Short bætir því við að í Alaska
og víðar í Bandaríkjunum séu
fjölmargir fjárfestar sem horfa
áhugasamir til margvíslegra verkefna hér á landi.
„Þessi heimsókn gæti því verið
fyrsta skrefið í löngu og farsælu
samstarfi milli Íslands og Alaska,“
segir Hugh Short.
thorgils@frettabladid.is

Nýr eigandi Lýsislóðarinnar hefur spurst fyrir hjá borginni:

Vilja 99 íbúða hús á Grandaveg
Allt frá fjöru til fjalla

Í s le n s k u

'26'84/8
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SKIPULAGSMÁL Nýr eigandi Lýsis-

lóðarinnar svokölluðu að Grandavegi 44 vill byggja þar 99 íbúða
fjölbýlishús. Fyrirspurn um
málið hefur verið send til borgaryfirvalda.
Fyrirtækið Þingvangur keypti
lóðina fyrir skemmstu af Landey hf., dótturfélagi Arion banka.
Þingvangur vill byggja níu hæða
fjölbýlishús við sjóinn, þar sem
níunda hæðin yrði inndregin.
Lýsishúsið var rifið fyrir sex
árum og hefur lóðin verið auð
síðan þá. Samkvæmt núgildandi
deiliskipulagi má byggja allt
að hundrað íbúða fjölbýlishús á
framanverðri lóðinni, sem snýr
að sjónum. Húsið má samkvæmt
skipulaginu vera sjö til tíu hæða
hátt.
Í hinum enda lóðarinnar gerir
skipulag ráð fyrir hjúkrunarheimili sem Reykjavíkurborg
og Seltjarnarnesbær ætluðu að

LÝSISLÓÐIN Þegar höfuðstöðvar Lýsis voru rifnar árið 2006 stóð til að byggja þar
fjölbýlishús og hjúkrunarheimili.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

byggja fyrir hrun. Seltjarnarnesbær dró sig út úr þeim áætlunum fyrir nokkrum árum og
samkvæmt upplýsingum frá

Reykjavíkurborg eru engin
áform uppi um byggingu hjúkrunarheimilis á lóðinni sem stendur.
- þeb
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SPILIN Á BORÐIÐ!
„Þarft verk ... mikilvægar

Hér býður Styrmir Gunnarsson lesendum inn í bakherbergi

heimildir ... Styrmir á skilið

stærsta stjórnmálaflokks íslensku þjóðarinnar þar sem tekist

þakklæti fyrir að hafa komið

var harkalega á – fjarri kastljósi fjölmiðla – um ráðherrastóla,

þessum fróðleik á framfæri.“

formennsku, embætti seðlabankastjóra, hvort sprengja ætti

BENEDIKT JÓHANNESSON, VÍSBENDINGU

ríkisstjórn, svo fátt eitt sé nefnt. Ómissandi fyrir alla áhugamenn um sögu og samtíð!
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KANNABISNEYSLA FULLORÐINNA ÍSLENDINGA

Íslendingar reykja
meira gras en áður
Kannabisneysla Íslendinga yfir átján ára hefur aukist talsvert síðasta áratuginn en
neysla unglinga dregst saman. Neyslan tengist tískustraumum, breyttu viðhorfi og
auknu framboði. Rannsóknum ábótavant, segir afbrotafræðingur.
Sunna Valgerðardóttir
sunna@frettabladid.is

Fjórði hver Íslendingur hefur prófað hass eða marijúana. Um það bil
tíundi hver hefur gert svo síðasta
hálfa árið. Kannabisneysla hefur
aukist töluvert á síðustu tíu árum,
samkvæmt rannsóknum Helga
Gunnlaugssonar, afbrotafræðings
og prófessors í félagsfræði við
Háskóla Íslands (HÍ), sem hefur
þrisvar mælt hass- og marijúananotkun fullorðinna Íslendinga á
aldrinum 18 til 74 ára í samvinnu
við Félagsvísindastofnun HÍ. Fyrsta
rannsóknin var gerð árið 1997, svo
2002 og nú síðast 2012.
„Við mælum neyslu barna mun
oftar en fullorðinna og vitum því
lítið hvernig neysla ungmenna
þróast fram á fullorðinsár,“ segir
Helgi. Hann segir rannsóknir á
vímuefnanotkun fullorðinna vanta
til að fylgja neysluferli ungmenna
eftir.
Neysla eykst meðal fullorðinna
Kannabisneysla fullorðinna Íslendinga jókst lítillega á tímabilinu 1997
til 2002, en talsvert á milli síðustu
tíu ára. Þá jókst hlutfall fólks á aldursbilinu 18 til 74 ára sem hefur
prófað gras eða hass töluvert á
milli áranna, úr innan við 20 prósent í 25 prósent. Mest er þó hækkunin meðal þeirra sem höfðu reykt
kannabis á síðustu sex mánuðum.
Alls höfðu á bilinu 2 til 3 prósent
neytt kannabiss síðasta hálfa árið
árin 1997 og 2002 en það hlutfall
þrefaldaðist á þessu ári og fór upp
í níu prósent.
Þetta er athyglisvert í ljósi nýjustu niðurstöðu samevrópsku rannsóknarinnar European School Survey Project on Alcohol and Other
Drugs (ESPAD) sem sýnir að vímuefnaneysla unglinga sé langminnst
á Íslandi miðað við önnur Evrópulönd. Um fjörutíu prósent íslenskra

20 - 30% 4.
Um

fólks á aldrinum

18 - 40 ára 10.
hafa reykt kannabis síðasta
hálfa árið.

unglinga í tíunda bekk hafa aldrei
prófað áfengi, sígarettur, ólögleg
fíkniefni eða aðra vímugjafa.
Nær til allra fíkniefnaneytenda
Kannabis er langalgengasta fíkniefnið og því er engin tilviljun að
könnunin nær einungis til þess.
Samkvæmt rannsóknum á fíkniefnaneyslu fólks, bæði hér á landi
og erlendis, kemur það nánast
aldrei fyrir að viðkomandi einstaklingur hafi aldrei neytt kannabisefna en sé samt virkur notandi
annarra ólöglegra fíkniefna. Með
öðrum orðum; ef manneskja hefur
ekki prófað kannabis eru allar líkur
á því að hún hafi látið önnur ólögleg efni í friði. Helgi bendir á að því
megi segja að um 90 prósent Íslendinga noti ekki ólögleg fíkniefni.
Flestir vaxa upp úr reykingum
Gras- og hassreykingar fólks eru

oftast bundnar við ákveðið afmarkað tímabil og langflestir virðast
vaxa upp úr þeim þegar þeir eldast. Það sést mest á aldursskiptingu
neytendahópsins, en notkunin er
mun meiri hjá yngri aldursflokknum, 18 til 40 ára. Kannabisreykingar hjá fólki yfir fimmtugu eru afar
sjaldgæfar.
„Hlutfall þeirra sem hafa notað
kannabis síðasta hálfa árið er klárlega á milli 20 og 30 prósent meðal
yngri hópsins,“ segir Helgi. „En það
er einungis lítill hluti sem heldur
áfram að reykja fram á fullorðinsár. Flestir vilja bara prófa og nota
þetta í félagslegum tilgangi.“
Mjög margt bendi til þess að
menn vaxi upp úr neyslunni eftir
því sem samfélagslegar skyldur
hlaðast upp. Í alþjóðlegu samhengi
hefur kannabisneysla Íslendinga
alltaf verið lítil og vel undir meðallagi.

Íslendingar á aldrinum 18–
74 ára svöruðu könnuninni
árið 2012.

HAFA PRÓFAÐ KANNABIS
Danmörk

10%

Svíþjóð

Ísland

10%

Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · Hekla Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

25%

1997

kannabis á
18% prófuðu
2% reyktu
kannabis.
síðustu 6 mánuðum.
2002

kannabis á
20% prófuðu
3% reyktu
kannabis.
síðustu 6 mánuðum.
2012

kannabis á
25% prófuðu
10% reyktu
kannabis.
síðustu 6 mán. *
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hver Íslendingur hefur reykt
hass eða marijúana síðasta
hálfa árið.

1.300

Tískustraumar og breytt viðhorf
Aukninguna í kannabisneyslu meðal fullorðinna Íslendinga segir Helgi
mega skýra af fernu:
1. Heimaræktun
Aðgengi er orðið meira, eins og sést á þeirri miklu fjölgun kannabisræktana sem upprættar eru nánast í viku hverri af lögreglu á landinu öllu.
Framleiðsla á kannabisplöntum hefur aukist mikið á síðustu árum og hið
mikla framboð á vörunni virðist einnig hafa haldið verðlagi á henni niðri.
Götuverð á marijúana hefur til að mynda ekki hækkað að sama skapi og
verð á áfengi.
2. Breyttu viðhorfi
„Þetta er ekki eins mikið feimnismál og það virðist hafa verið,“ segir
Helgi. „Menn þora kannski meira að viðurkenna þetta núna, þetta var
meira frávik áður.“
3. Hærra áfengisverði
Áfengi á Íslandi hefur hækkað mikið í verði á síðustu árum og því gæti
verið ein útskýring á aukinni kannabisneyslu að neyslan færist til, þar sem
verð á grasi og hassi hefur haldist stöðugt.
4. Tískustraumum
Samkvæmt rannsóknum Helga eru kannabisreykingar afar bundnar
ákveðnu aldursskeiði, vissum tíðaranda, tónlist, fötum og öðru slíku.
„Íslendingar eru nýjungagjarnir og forvitnir. Sú tilhneiging að vilja prófa
eitthvað nýtt er algeng hér á landi, en það eru alltaf færri sem eru reglulegir neytendur,“ segir Helgi. „Ýmislegt bendir til þess að kannabis sé í
tísku núna í ákveðnum hópum. En langoftast varir þessi tilraunamennska í
nokkur ár, svo vaxa flestir upp úr þessu þegar þeir fullorðnast.“

hver Íslendingur hefur reykt
hass eða marijúana.

* Fíkniefnaneysla í samfélaginu er bundin við þessi
10%, hún nær því ekki til
þjóðarinnar.

90%
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DEVOLD ACTIVE BOLUR
Bláir og bleikir, stærðir: 2–16

DEVOLD ACTIVE BARNABUXUR
Bláar og bleikar, stærðir: 2–16

6.990 KR.

6.990 KR.

DEVOLD BREEZE BABY
Bleikar, stærð: 74–98
Bláar, stærð: 74–98

DEVOLD BREEZE BABY
Bleikur, stærð: 74
Blár, stærð: 62

5.490 KR.

6.490 KR.

EINNIG TIL
Í SVÖRTU

DEVOLD EXPEDITION M. HETTU
Kvk, svartur, stærð: S–XL
Kk, svartur, stærðir: S–XL

DEVOLD EXPEDITION POLO
Kvk, rauður, stærðir: S–XL
Kk, rauður, stærðir: S–XXL

DEVOLD ACTIVE
Kvk, svartur, stærð: S
Kk, svartur, stærðir: S–XXL

14.990 KR.

12.990 KR.

10.990 KR.

15%

AFSLÁTTUR

10%
DEVOLD ACTIVE
Svartur, kk, stærðir: S–XXL

DEVOLD ACTIVE
Svartar, kk, stærðir: S–XXL

DEVOLD ACTIVE POLO
Fjólublár, kvk, stærð: S–XL

DEVOLD ACTIVE
Bleikar, kvk, stærð: XS–XL

11.990 KR.

10.990 KR.

11.990 KR.

10.990 KR.

þegar þú kaupir
Devold sett.

AFSLÁTTUR
þegar þú kaupir
eina Devold flík.

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is
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Plaggið ekki traustvekjandi
Fastanefndir Alþingis hafa nú til umfjöllunar frumvarp til nýrra stjórnskipunarlaga. Sú skoðun var viðruð á málþingi sem háskólar landsins
stóðu að um miðjan mánuðinn að verklag stjórnskipunar sem lagt er upp með í drögunum gengi ekki upp. Óli Kristján Ármannsson spurði
þrjá sérfræðinga, hvern á sínu sviði, hvaða atriði þeim væru efst í huga í tengslum við stjórnarskrárdrögin.
Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla
Íslands, segist líta á drög
að nýrri stjórnarskrá
sem óskalista. „Í þessari
ákvarðanatökuaðferð er
engin leið til að hreinsa
út óskir. Allt nær inn í
stjórnarskrána og það er
ekki farsæl aðferð,“ segir
hann.

1.

„Í fyrsta lagi er plaggið sjálft ekki traustvekjandi vegna þesshvernig það er undirbúið. Rökstuðning vantar með mörgum af
þeim hlutum sem lagðir eru til og samráðsferlið hefur verið með
eindæmum lélegt,“ segir Gunnar Helgi og telur vinnuna ekki stuðla
að samstöðu um nýja stjórnarskrá. „Þvert á móti virðist ferlið einkennast af tilraun til að þagga niður umræðu.“

2.

„Í öðru lagi er lagt til í þessu plaggi að breyta hér stjórnarfyrirkomulagi í grundvallaratriðum. Lagt er til að hverfa að einhverri
útgáfu af beinu lýðræði sem hvergi er við lýði í heiminum.“ Með
þessu segir Gunnar Helgi horfið frá fyrirkomulagi í stjórnskipun sem
almennt ríki á Norðurlöndum og lagt upp í óvissuferð. „Þetta birtist
meðal annars í því að tekið er upp mjög róttækt fyrirkomulag á
þjóðaratkvæðagreiðslum sem er án hliðstæðu í nokkru þingræðisríki.“ Fordæmis sé mögulega að leita þar sem ekki er þingræði,
líkt og í Sviss eða einstökum ríkjum Bandaríkjanna. „En vilji
fólk fara út í þá vegferð að finna og prófa sérviskulegasta
stjórnkerfi sem hægt er að finna í heiminum þá væri kannski
æskilegt að rannsaka það betur fyrst.“

Bryndís Hlöðversdóttir,
lögfræðingur og rektor
háskólans á Bifröst, vill
horfa til næstu skrefa og
telur ljóst að stríðandi
fylkingar þurfi að mætast
á miðri leið. „Það er verkefni þjóðþingsins að vinna
út úr þessu eitthvað sem
getur orðið sá samfélagssáttmáli sem stjórnarskrá
á að vera.“

3.

Þá bendir Gunnar Helgi á að hvergi sé í gögnum um
stjórnarskrárdrögin að finna mat á heildaráhrifum plaggsins. „Þarna er að finna gríðarlegan fjölda af tillögum sem
fullkomin óvissa ríkir um hvernig muni virka. Dembt er inn
ákvæðum um þjóðaratkvæðagreiðslu, mjög róttækri útgáfu af
persónukjöri, ekki er leyst úr óvissu um hlutverk forsetans og lagt
til nýtt fyrirkomulag við stjórnarmyndanir og vantraust á þingi.
Hvert þessara atriða um sig er flókið úrlausnarefni, en þegar
þessu er öllu dembt saman í eitt plagg fæst útkoma
sem slíkri óvissu er háð að varla er ásættanlegt.“

1.

Að mati Bryndísar er nauðsynlegt að meta áhrif þeirra breytinga
sem lagðar eru til á stjórnskipan ríkisins. Hún fagnar því að
Feneyjanefnd Evrópuráðsins meti breytingarnar. „Þetta held ég að sé
algjörlega nauðsynlegt því breytingarnar eru nokkuð viðamiklar. Slíkt
mat hefði líka í för með sér að mögulega gæti náðst meiri sátt um
breytingarnar þannig að stjórnarskráin gæti orðið sá samfélagssáttmáli sem hún þarf að vera til að standa undir nafni.“

2.

Bryndís segir tæpast hægt að tína til öll þau lögfræðilegu og
pólitísku álitaefni sem fara þurfi yfir í drögunum. „Ég tel hins
vegar mjög mikilvægt að stjórnmálamenn og þingmenn hefji þá
pólitísku umræðu sem nauðsynlegt er að taka um þessar breytingar.“
Bendir hún á að undir séu viðamiklar breytingar á kosningakerfi, vægi
atkvæða og efnislegum atriðum. „Sú umræða er náttúrlega hafin á
Alþingi og þarf að halda áfram.“

3.

„Þriðji þátturinn sem mér finnst skipta miklu máli er að
reyna að ná sátt um þessar tillögur. Að horfa lausnamiðað á
það hvernig eigi að fara í gegnum þá vinnu sem fram undan er.“
Í mikilli einföldun segir Bryndís að skipta megi fólki upp í tvær
fylkingar í viðhorfi til stjórnarskrárdraganna. Annars vegar séu
þeir sem segja að ekki þurfi að breyta stjórnarskránni og telja
hana ágæta eins og hún er og svo séu hinir sem vilja taka
upp óbreyttar tillögur frá stjórnlagaráði eftir umfjöllun sérfræðinganefndarinnar. „Auðvitað eru svo þarna mitt á milli
einhverjir sem hrifnir eru af sumu og ekki öðru. Ég held líka
að ljóst sé orðið að hvorugum hópnum, hvorum á sínum
kanti, verður að ósk sinni. Það er mjög ólíklegt að þessi
stjórnarskrá verði samþykkt óbreytt í þeirri mynd sem
hún er núna, eða að ekkert verði gert með hana. Krafa
kjósenda um breytingar er það skýr.“ Ekki gangi
hins vegar að afgreiða nýja stjórnarskrá í bullandi
ágreiningi jafnt í stóru sem smáu. „Þingið stendur
núna frammi fyrir því að vera með þessi drög og
skilaboð úr þjóðaratkvæðagreiðslunni. Verkefni
þjóðþingsins er að vinna út úr þessu eitthvað
sem getur orðið sá samfélagssáttmáli sem
stjórnarskráin þarf að vera. Þetta held ég að sé
verkefnið fram undan. Stríðandi fylkingar um
þessa stjórnarskrá verða að mætast einhvers
staðar á miðri leið.“

/3$)&730-&541"3,

Sparnaðarráð
fyrir heimilið
STJÓRNARSKRÁIN Fyrir Alþingi liggur að að móta úr tillögum stjórnlagaráðs nýja

stjórnarskrá sem sátt geti orðið um.

Ágúst Þór Árnason,
heimspekingur og deildarformaður lagadeildar
Háskólans á Akureyri,
hefur alvarlegar efasemdir
um verklag við gerð nýrrar
stjórnarskrár og telur
útkomuna tæpast geta
orðið til góðs.

1.

Í fyrsta lagi segir Ágúst ranga nálgun viðhafða
við endurskoðun stjórnarskrárinnar. „Í stað
þess að gildandi stjórnarskrá hafi verið látin njóta
vafans er byrjað með hreint borð. Meint tilefni er
fjármálahrunið 2008 en í raun var það þó stjórnskipunin sem kom í veg fyrir pólitíska kreppu og
hefur tryggt að Íslendingar hafa tekið skref til að
komast á réttan kjöl,“ segir hann og kveður hafa
verið látið í veðri vaka að alltaf hafi átt að ýta
gildandi stjórnarskrá til hliðar og byrja með hreint
borð. Sú hugmynd standist hins vegar illa skoðun.
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þá segir hann drögin fela í sér óljósa framtíðarsýn. „Ákvæði um stjórnskipun munu
klárlega ekki virka,“ segir Ágúst. Tillögur um
helstu stofnanir og um þjóðaratkvæðagreiðslur, ásamt nýjum kafla um mannréttindi, séu vanhugsaðar. „Og þegar
loksins er ákveðið að fram fari einhvers konar faglegt mat er það falið
útlendingum. Í stað þess að leitast
sé við að ráða bót á tilteknum
göllum íslenskrar stjórnskipunar er
haldið út í óvissuna.“

3.

Vegna þessa kunni þróunin því
að vera til hins verra. „Að því
marki sem við sjáum fyrir hver hin nýja
stjórnskipun verður er vandséð að hún
geti verið til góðs. Áhyggjur hljóta
að vakna af veikri stöðu þingsins,
afskræmdu forsetaembætti og
þróun stjórnmálamenningar. Hugmyndir
stjórnlagaráðs
virðast ýta undir
lýðhyggju,
óskilvirkni og
átakastjórnmál,“ segir
Ágúst.

Þú finnur mikið úrval
af heilsuvörum hjá
okkur á frábæru verði.
Komdu til okkar og
hafðu það virkilega

BETRI LÍÐAN - BETRI JÓL

gott um jólin.

SNYRTISPEGILL
DAGSBIRTULAMPI 10.000 LUX (VÆNTANLEGUR 7. DES)
VERÐ 16.900,-

MEÐ LJÓSI OG STÆKKUN

VERÐ 4.995,-

MÆLIR Á MYND
VERÐ 8.900,-

NUDDTÆKI
VERÐ 9.900,-

BARNA-MONITOR
VERÐ 12.900,-

VÖÐVABÓLGUBANINN
VERÐ 13.900,-

HITAPÚÐI FYRIR AXLIR
VERÐ 7.900,-

GRÍÐARLEGA ÖFLUGT

BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLAR
VERÐ FRÁ 6.900,-

- FYLGIR ÞÉR HVERT SEM ER

NUDDPÚÐI
VERÐ 9.900,-

HITAPÚÐI 40x30 CM
VERÐ 4.500,-

HITAPÚÐI FYRIR HÁLS OG BAK
VERÐ 7.995,-

HITATEPPI 150x80 CM
VERÐ FRÁ 8.900,-

DYNAMO REYKJAVÍK

HAND- OG FÓTSNYRTITÆKI
VERÐ 5.900,-

NUDDSESSA MG-240
VERÐ 29.900,
FÓTVERMIR
NUDDSESSA MG-290
VERÐ 42.900,

kíktu inn á www.pfaff.is
Pfaff // Grensásvegi 13 // Sími 414 0400

- ALDREI FRAMAR KALDIR FÆTUR

VERÐ 6.995,-
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Stór borgarísjaki strandaður út af Vestfjörðum
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STRANDAÐUR SÍÐAN Á SUNNUDAG „Hann er á stærð við stóra byggingu,“ segir Július Pétursson sjómaður, sem á þriðjudag sigldi fram hjá strandaða borgarísorgarís-

jakanum út af norðanverðum Vestfjörðum. Að sögn Ingibjargar Jónsdóttur, dósents við Jarðvísindastofnun Íslands, er nokkuð algengt að stórir borgarísjakar
ar komi
upp að landinu á haustin. „Stóru jakarnir stranda gjarnan þegar þeir berast inn á landgrunnið,“ segir Ingibjörg.
MYND/JÚLÍUS PÉTURSSON

Á BESSASTÖÐUM Dorrit Moussaieff forsetafrú afhenti Eyrarrósarverðlaunin í fyrra.

Uppbygging á sviði menningar og lista verðlaunuð:
Ýlir – Tónlistarsjóður Hörpu fyrir ungt fólk hefur það að markmiði
að styðja ungt tónlistarfólk og veita því tækifæri til að koma fram
í Hörpu. Sjóðurinn styður við verkefni af ólíkum toga og vill þannig
ýta undir fjölbreytt tónlistarlíf í húsinu.

Eyrarrósarhafinn
fær 1.650 þúsund
FJÁRMÁL Verðlaunafé samkeppni

AUGLÝSIR EFTIR
UMSÓKNUM
FREKARI UPPLÝSINGAR Á YLIR.IS

Byggðastofnunar, Flugfélags
Íslands og Listahátíðar í Reykjavík
um Eyrarrósina svokölluðu hefur
verið hækkað í 1.650 þúsund krónur. Handhafa verðlaunanna bíða
að auki flugferðir með Flugfélagi
Íslands. Aðrir tilnefndir fá 300
þúsund krónur í sinn hlut.
„Markmið Eyrarrósarinnar
er að beina sjónum að og hvetja

til menningarlegrar fjölbreytni,
nýsköpunar og uppbyggingar, á
sviði menningar og lista. Umsækjendur um Eyrarrósina geta meðal
annars verið stofnun, tímabundið
verkefni, safn eða menningarhátíð.
Valnefnd tilnefnir þrjú verkefni og
hlýtur eitt þeirra Eyrarrósina,“
segir á vef Fjallabyggðar þar sem
fram kemur að frestur til að skila
umsókn er til 7. janúar.
- gar

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

YLIR.IS

AÐEINS
til 5. des.

R Ý M U M T I L F Y R I R N Ý J U M V Ö R UM

30 -5
50% afsláttur af sængurverasettum
m!
15% afsláttur af nýju jólasendingunn
gunni !

Úrval af bað
sloppum
– allar stærð
ir

Þe
egarr mjúkt
mjúkt á að vera mjúkt getur þú treyst okkar
kkar vö
vörumerkjum.
um. Be
Betra bak e
er einungis með
sérv
valin sæ
ængurverasett,
ett, svo ekki sé talað um Aloe
e Vera bómullar-lökin
sem
m slegið hafa í ge
gegn
gn..

Sængin
n sse
em breytirr öl
em
öllu !

Heilsuinniskór

Aðeins
3.900,-

Fy
yri
rir kaldar tær!
Ótrúle
lega
g vinsæl
jó
óla
lagjöf!!
Svarti
tirr dúnsok
okka
k r

Kr. 6.9
990,Hvítir dúnsokk
kar

Kr. 5.990,-

140x200
Jólatilboð kr. 37.900,Dú
Dúnsæng
með
ð by
bylt
ltin
inga
gake
kenn
nndu
du e
effni
®
nst
stak
aka
a
sem heit
itir
ir O
Out
utlast . Efnið veitir ein
hitajöfnun yﬁr nóttina.

www.betrabak.is

Leggur grunn að góðum degi

Vinsælasta
nsælasta
jólagjöﬁn í Betr
tra
a Baki
ki.
Inniskór sem
m laga
a sig að
fætinum
m og drrei
eifa þyngd
jafn
fntt undir al
allt fótasvæðið.
Sendum
um frítt út á land
- be
betrabak.is

ig að fætin
ar s
um
lag
ök þægind
inst
i
-e

nis
ilsuin kór sem
He

TempraK
Temp
KON
N
dúnso
dú
okk
kar

Parið kr. 3.90
00,2 pör kr. 6.980,3 pör kr. 9.990,betrabak@betrabak.is
;VmV[Zc^*!GZn`_Vk`Hb^*---),,
H`Z^^&!ÏhV[^g^Hb^)*+)*++
De^Âk^g`VYV\V[g{`a#&%"&-
AVj\VgYV\V[g{`a#&&"&,
HjccjYV\V[g{`a#&("&,

TROÐFULL
4.989
BÚÐ AF
JÓLATILBOÐUM

9
8
9
.
9
5
32"
Lu
uxo
xorr 32
3 LC
LCD8
D800
00

Innte
tens
n o Mu
Musi
s cW
cWal
a ke
kerr 4G
4GB
GB
MP og WMA. USB 2.0. Not
MP3
otar 1xx AAA ra
otar
rafhl
rafhl
fhlöðu
fh
hlööðu.
öðu
u.
Hey
Heyrna
eyrna
rnartó
rtóll með
rtó
ð ól
ól oogg U
USB
SB kaapa
pal
aalllll ffylg
y ja.
ylg
jjaa

32" HD
HD LCD
D sjóónv
nvarrp US
U B, 2x HD
H MI
M,V
VG
GA, Com
ompo
posi
po
s te
si
te,
CVBS
CV
BS, og Auddio út.t S
BS
S/P
/PDI
/P
D F Di
Digi
gita
gi
tal coax
ta
tal
axia
ax
iall ogg
ia
heyr
he
yrna
yr
nart
rtól
ó sttengi
enngi
gi.. Co
Comm
m on Inter
mm
erfa
er
facce lesar
fa
ari.i. Hót
ar
ó el
elst
stilililling
st
l ng
ng.

16.989

4.989

4.989

Niko
Ni
konn S2
ko
S260
6000
60
Mynd
My
ndav
nd
a él 14 milljóón punkkttaa
upplau
up
ausn
au
s og 2,
2,7”
7” LLCD
CD skj
CD
skj
kjá
já.
NIIKK
KKOR
OR lin
insa
s . 4x fók
ókusvöörn
n.
5x Optticcal og 7x Dig
igititital
al ZZooom.
Raafr
fræn
n titri
ring
ri
n sjöf
öfnnun. HD
öf
D
hrey
hr
eyffimy
ey
mynd
ndat
nd
ataaka meeð hlljó
at
jóðði
ði.
ði.

Meli
Me
lisssa 6460
li
60096
2205w
wM
Min
i i 0,5L
ini
in
0 5LL
bbllanndari m
með stá
tál hnífíff
og tve
v im ffer
veim
erððaboollum
er
m.

24.989

Phil
Ph
i ipss HP
HP46
4686
46
86
Vand
ndað
að slé
létttujárn me
meðð stillla
lanl
nleg
nl
egum
eg
m hitta al
alltltt að
2330°
0 . He
ent
ntar
ar öll
öl um
m hhár
árge
ár
gerð
ge
rðum. Gú
rð
Gúmm
mmííg
mm
íg p. K
ígrip.
Ker
eram
er
amik
am
ik
T ur
To
urma
m lílínn pl
plöt
ötur. EH
öt
EHD+ sem
em ver
ernd
er
ndar
nd
ar hár
árið
ið og ge
gefu
fur
fu
meir
me
irii gljá
ir
jááa. S
Sle
le
lek
ekku
kkur á sér
é eft
ftir
ir 60 mí
mín.
n

4.989

7.989

Phil
illipps FC
FC93
930022
9302

W lf
Wi
lfa
fa HP
HP1
Dant
Da
ntax
tax D
DVD
VD81
VD
D81
88177

Öflu
Öf
lugg ryyks
lu
ksug
ugaa me
ug
m ð 40
4 0w sog
o kr
k affti og
122500w Si
S le
lent
nt mót
ótor
ót
o . Há
áma
m rk
r s hl
h jó
jóðs
ð ty
tyrk
yrk
rkur
ur
70db
70
db. He
db
Hepa
pa 1133 sí
sía se
sem máá þþvvo. 8m
m snúúra
ra.

Nettur
N
tttur D
DVD
VD spi
pilllllari með HD
HDMI
MI,, Sc
MI
S arrt, C
Com
ompo
om
ompo
posite
te,
te
S vi
Svide
deo,
de
o, Com
o,
ompo
pone
po
nent
ne
nt ten
engi, Di
Digi
gittal co
gi
coax
ax út of
ofl.

100w
10
0w hittap
apúð
úðii me
úð
meðð 3 stilling
nggum
ngum
um.. FFl
Flílís kod
odda
dave
da
ver
vve
er se
ssem
em
þolilr þv
þo
þvot
ott.t. S
ot
Sle
lekk
le
kkuur sjá
kk
jálfvirkkt á sé
já
sér ef
e tirr 2 kl
klst
s . Ól
st
Ólar
ar ttilil
að fes
esta
es
taa púð
úðan
ann á ssig
ig.
ig

9
8
9
.
49

99.989

9
8
9
.
14

40"
Phhil
P
ilip
lip
ips HT
TS3
S 251
2551

Tosh
Tosh
hib
ibaa 400LV
LV93
V93
933
400“ LC
LCD
D sj
s ón
ónva
varp
va
rp með hás
áske
kerp
ke
rpuu uppl
rp
upppl
p au
ausn
sn 192
920x10
1080
10
8 p.
80
Miki
Mi
k l my
mynd
ndgæ
nd
gæði
gæ
ði m
meðð 3D Diigi
gita
tall Co
ta
Com fillte
Comb
terr og 3D
c lo
co
lour
our
u man
a agem
e en
ent. USB
ent
B tteengii o.ffl

500GB
HÖGGÞOLINN
VASAFLAAKKARI

Ster
St
e kbbyg
yggð
g ur oog ha
h nnnað
aður
u til að þo
þola
la mei
eira
eir
ra hhnj
njas
nj
a k
as
en hef
e ðb
ðbun
undn
un
dnir
dn
i 2,5
, “ flflak
a ka
k rarr. Ei
Eins
n ta
takl
kleg
kl
egaa gó
eg
góðu
ður
ðu
a ri
af
ritu
tuna
tu
n rh
hug
ugbú
búna
bú
naðu
na
ð r fy
fylg
lgir
lg
ir.
ir

17.989

L nc
Le
ncoo DV
DVD5
D519
D5
19
1005w RMS hei
eima
mabí
ma
bíók
bí
ókk i með D
ókerfi
DVD spi
pila
lara
la
ra. Do
ra
D lbby
Digi
g tal og Dol
gi
olby
by Pro
ro-L
-LLog
o ic
ic.
c Pr
Prog
oggre
ress
s ive Sc
ss
Scan
an.. 5
an
háta
há
tala
ta
lara
la
rar ogg B
ra
Bas
assa
as
saabo
sabo
box.
x FM útvaarp
p. US
USB,
B, H
HDM
DMI,I,
DM
2x Aux
2x
u te
ten
engii oo.f.fl.
engi
fl Fjars
Fjaarstý
stý
týri
týr
ring
rri
ing.
ing

119.98

9

15,66“ MEÐ
IN
NTEL i5

8“ SPJALD
DTTÖLVVA
A
MEÐ ANDROID 4.0
Next
Ne
xtbo
xt
book
bo
ok spjal
s al
aldt
dtöl
dt
ölva
öl
va m
meeð Corte
texte
x-A8
xA8 öörrgjörvaa og 5
punk
pu
nkta
nk
ta fjö
jöls
jö
lsne
ls
n rttis
iskj
k á me
kj
m ð 80
800x
0x6000 pu
0x
punkkta uupp
ppla
pp
laus
la
usn.
us
n.
Alltlt að 6 títmaa rraf
Al
afhhlöððuend
af
ndiing.
g Þúsu
Þú
úsu
sund
ndirr ssmá
nd
máfo
má
forr
fo
rrititaa í
rrit
g gn
ge
gnum
um
m Googl
glee P
gl
Pllay
ay.

0% VEXTIR Í 12 MÁNUÐI !

Hvít og flflot
ottt fa
ot
fart
rtölva
rt
vaa m
með
eð hhra
raððvir
ra
ðvi ku
k m 3.
3.1G
.1GH
1G
GHz
Hz TTurbo
bo Int
ntel
e Cor
oree
or
i5 öörg
gjö
jörv
rva.
rv
a. 44GB
GB m
minni
ni,, 5000G
ni
0 B ha
harð
rður dis
rð
isku
k r og W
Win
indo
in
dows
do
ws 88..
USB3 ten
engi
gi sseem mar
argf
gfalda
gf
dar flflut
da
u niingsh
ut
shra
sh
raða
ra
ð og HD
HDMI
MI ttilil þesss
að ten
að
engj
en
gjaa vi
gj
viðð sj
s ónva
varp
va
rp eða hljóm
ómtæ
óm
tæki í bbestu
tæ
u ggæð
æðum
æð
um.
um

Aðeins 3,5% lántökukostnaður
og 340 kr. í færslugjald á mánuði

TEX
TEXT
EX I OG VE
V RÐ
Ð ERU
RU BIR
BIRT MEÐ FYR
FYRI
RIR
RVARA UM
M PRE
PR NTVI
NTVILLUR
LLUR
R

12.989

3000w hei
eima
maabí
bíók
óker
ók
erfifi m
er
með
eð Blu
u-R
-Raay spiilaara m
með
eð 1108
080p
08
0
upps
up
pskö
ps
kölu
kö
lun,
lu
n, DTS
TS-H
-HD
-H
D og Dol
o by TTruee HD 5.1 S
Surrro
roun
undd
un
S unnd, Dol
So
o by
b Diggittal
al,, DTSDT
TSS-HD
HD A
Amb
mbiisou
mb
oundd, Do
ou
Dolb
lby Tr
lb
T ue
HD, MP3 liline
HD
ine
ne-i
-in,
-i
n, H
HDM
DMI,I U
DM
US
SB, RD
RDS
S FM útvvarrpi með 400
minn
mi
nnum
nn
um
m, NE
NETT TV
T , US
USB
B 2.0 flas
ashh drifififi of
as
o l..

ALLIR PS3 LEIKIR
Á AÐEINS 9.989

9
8
9
.
9
4
Nýjasta útgáfan af PS3 tölvunni sem er helmingi minni en
upprunalega útgáfan. Í pakkanum er Move stýrpinni, PS3
myndavél og hinnn glænýi leikur Sports Championns 2.

MYNDIR Á AÐEINS
NÝJAR DVD
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MAX Kauptúni 1 - Garðabæ
Sími 412 2200 - www.max.is

BEINT Á MÓTI IKEA
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BJALLAN JAFNHÖTTUÐ Þeir áttu ekki í vandræðum með að koma bjöllunni í

körfubílinn í kuldanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KLUKKNALJÓS Þessi bjalla hringir ekki mikið, en hún lýsir upp skammdegið fyrir

vegfarendur.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Skammdegið
lýst upp í
borginni allri
JÓLAANDANUM LYFT Hópur manna lagði sitt af mörkum við að blása Reykvíkingum jólaanda í brjóst með því að hengja upp

þessa stærðar jólaklukku yfir Mýrargötuna í fyrrakvöld.

HAMARINN LÝSTUR Í Hafnarfirði voru bæjarstarfsmenn að hengja ljós á þetta tré
á Hamrinum þegar ljósmyndari átti leið hjá á dögunum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Jólaljósin hafa verið tendruð víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu, enda ekki seinna vænna þegar jólamánuðurinn nálgast óðfluga. Ljósmyndarar Fréttablaðsins hafa verið á ferli undanfarna daga og fangað
jólaundirbúninginn á filmu.

JÓL Í VÍDALÍNSKIRKJU Vídalínskirkja í Garðabæ er óðum að komast í jólaskrúðann. Á mánudag voru perurnar strengdar á tréð

við kirkjuna.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FA G L E G R Á Ð G J Ö F O G

FRÍ LEGUGREINING
TAKTU UPPLÝSTA
ÁKVÖRÐUN!
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TRYGGIR ÞÉR GÓÐAN SVEFN

Komdu í heimsókn, prófaðu
legugreininguna og taktu
upplýsta ákvörðun um val á
heilsudýnum, án skuldbindinga!
OPIÐ TI
TILL KL. 19.00 ALLA VIRKA DAGA FRAM AÐ JÓLUM

Classic
eilsurúm
Svæðaskipt h
rð frá:
Einbreitt - ve
190.049
rð frá:
Tvíbreitt - ve
5
9
.9
346

Royal
ipt heilsurúm
k
as
ð
væ
S
rð frá:
Einbreitt - ve
302.391
rð frá:
Tvíbreitt - ve
1
9
.9
566
12 mánaða vaxtalaus greiðsludreifing

Einbreitt rúm, verð frá: 26.241 kr. á mán.
Tvíbreitt rúm, verð frá: 49.243 kr. á mán.

Allt að

431.994Rkr.
AFSL ÁT TU

Draumur
eilsurúm
Svæðaskipt h
rð frá:
Einbreitt - ve
5
8
.9
131
rð frá:
Tvíbreitt - ve
228.488

12 mánaða vaxtalaus greiðsludreifing

Einbreitt rúm, verð frá: 11.724 kr. á mán.
Tvíbreitt rúm, verð frá: 20.047 kr. á mán.

12 mánaða vaxtalaus greiðsludreifing

Einbreitt rúm, verð frá: 16.732 kr. á mán.
Tvíbreitt rúm, verð frá: 30.268 kr. á mán.

Allt að

.95T6URkr.
178
FSL ÁT
A

Draumey
urúm
Íslenskt heils
rð frá:
Einbreitt - ve
4
2
70.2
rð frá:
Tvíbreitt - ve
129.360

Allt að

111.423 kr.
R
AFSL ÁT TU

12 mánaða vaxtalaus greiðsludreifing

Einbreitt rúm, verð frá: 6.397 kr. á mán.
Tvíbreitt rúm, verð frá: 11.497 kr. á mán.

Allt að

61F.S1LÁ2TT9URkr.
A

Aukahlutir á 50% afslætti

Arineldstæði á hausttilboði!

SÆNGURVER, LÖK,
OG HEILSUKODDAR Á
TILBOÐI Í OKTÓBER

– Mikið úrval af eldstæðum –

– með seldum rúmum og dýnum

20-65% afsláttur

ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is
ATHUGIÐ – Lengri opnunartími frá kl 10-19 alla virka daga fram að jólum.
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➜ Sykurinnihald í morgunkorni

Múslí
0,2g/100g
Gott fæði

Granóla
7,4g/100g
Gott fæði

Honey Cheerios
24,5g/100g
General Mills

Cocoa Puffs
37g/100g
General Mills

Frosties
37g/100g
Kellogg‘s

Cornflakes
8g/100g
Kellogg‘s

All Bran
18g/100g
Kellogg‘s

Rice Crispies
10g/100g
Kellogg‘s

Weetabix Original
4,4g/100g
Weetabix

Special K
17g/100g
Kellogg‘s

FRÉTTABLAÐIÐ/SILJA

Fær barnið sælgæti í morgunmat?
Sumar algengar tegundir morgunkorna, sem vinsælar eru hjá börnum, eru með svo miklum sykri að magnið er næstum því jafnmikið
og í dísætu sælgæti. Meira að segja í morgunkornstegund sem sögð er vera með „heilkornatryggingu“ er mikið sykurmagn.
Samkvæmt ráðleggingum Landlæknis um mataræði og
næringarefni er miðað við að viðbættur sykur sé innan
við 10 prósent af hitaeiningaþörf en það samsvarar að
hámarki um 50 grömm af sykri á dag. Þetta magn er
minna fyrir yngri börn sem hafa minni orkuþörf.“
Neytendasamtökin hafa bent á að þótt auglýst sé að
komin sé á markað sykurminni gerð af ákveðinni tegund
morgunkorns þurfi neytendur samt sem áður að vera á

verði. Sykurinnihaldið geti eftir sem áður verið hátt og
miklu meira heldur en mælt er með.
Að sögn Hólmfríðar koma 10 prósent af viðbættum
sykri í fæði 9 ára barna úr morgunkorni, hjá 15 ára eru
það 4 prósent en hjá fullorðnum 3 prósent. Þetta er samkvæmt niðurstöðum rannsókna Rannsóknarstofu í næringarfræði og landskönnunar á mataræði hjá fullorðnum.
- ibs

Sykurmagn í morgunkorni og súkkulaði

Sykurmagnið
í Snickers súkkulaði er

48,6g/100g
Það er litlu meira en í
sætasta morgunkorninu.
MORGUNKORN Í mörgum tegundum
morgunkorna er sykurmagnið miklu
meira en mælt er með. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Viðmið norræna hollustumerkisins
Skráargatið er norrænt hollustumerki sem notað er á
umbúðum matvæla. Skilyrðin sem sett eru fyrir Skráargatinu
byggja á samnorrænu næringarráðleggingunum.
Til þess að morgunkorn fái norræna Skráargatið þurfa 50
prósent innihaldsins að vera heilkorn, reiknað af þurrvigt. Viðbættur sykur
má að hámarki vera 10 g í hverjum 100 g. Trefjar eiga að vera minnst 6 g í
hverjum 100 g, að því er Hólmfríður Þorgeirsdóttir, verkefnisstjóri næringar
hjá Embætti landlæknis, greinir frá.
Nokkrar tegundir af morgunkorni sem bera norræna Skráargatið eru á
markaði hér á landi, að sögn Hólmfríðar. „Það eru til dæmis tvær tegundir af
íslenska morgunkorninu Bygga, Havrefras, Rugfras og Havreflakes auk fleiri
tegunda.“

MEINDL

GÖNGUSKÓR
GÆÐI Í GEGN
ÚRVALIÐ ER Í ÚTILÍF.

ÁRNASYNIR

Í hverjum 100 g af Frosties-morgunkorni frá Kellogg‘s eru 37 grömm af sykri samkvæmt upplýsingum
á umbúðum tegundarinnar sem Fréttablaðið skoðaði í
matvöruverslunum. „Ef barn borðar einn skammt, sem
er 30 grömm, myndi það fá í sig um 11 g af viðbættum
sykri strax í morgunmat,“ segir Hólmfríður Þorgeirsdóttir, verkefnisstjóri næringar hjá Embætti landlæknis.
„Meðalorkuþörf 9 til 10 ára barna er um 2.000 kcal á dag.
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LÆGSTA VERÐIÐ Á 10“ SPJALDTÖLVU
MEÐ ANDROID 4.0 HJÁ OKKUR !
Spjaldtölvur eru skemmtilegasta leiktækið fyrir börn og unglinga
og frábær gjöf. Þær eru einfaldar í notkun og börnin geta nálgast
þúsundir ókeypis leikja og skemmtilegra smáforrita, farið á
netið, horft á bíómyndir, hlustað á tónlist, tekið ljósmyndir eða
myndbönd og lesið rafbækur. Allt í einu tæki sem hægt er að
taka með sér hvert sem er.

SÉRSTAKT

5

PUNKTA
SNERTISKJÁR !

MAGNKAUPAVERÐ

19.990

United TAB 1012

VAXTALAUST Í ALLT AÐ 12 MÁNUÐI

AÐEINS KR. 2.064 Á MÁNUÐI

10“ United spjaldtölva með 1.2GHz Cortex A8 örgjörva og 4GB Flash minni sem er
stækkanlegt í 36GB. 16:9 snertiskjár með 1024x600 punkta upplausn og Capacitive
multi-touch snertitækni. Android 4.0 Ice Cream Sandwich sem gefur aðgang að
þúsundum ókeypis leikja og smáforrita. Myndavél að framan. Allt að 10 tíma
rafhlöðuending. Fæst bæði hvít og svört.

3,5% lántökugjald og 340 kr.
mánaðarlegt færslugjald.
GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Stórlækkað verð

4GB minni stækkanlegt í 36GB

USB tengisnúrur fylgja

Spjaldtölvur hafa aldrei verið hagkvæmari kostur. Bæði
vegna mikillar eftirspurnar og aukinnar framleiðslu auk
þess sem við náum mikilli verðlækkun með magninnkaupum
fyrir jólin. Sambærileg 10“ spjaldtölva fyrir jólin í fyrra var
á tvöfalt hærra verði.

Kemur með 4GB innbyggðu Flash minni sem hægt er að
stækka í 36GB með 32GB MicroSD minniskorti.

Breytisnúra fylgir með spjaldtölvunni til að
WHQJMDYHQMXOHJW86%WHQJL\ƭUÈPLFUR86%
Auk þess fylgir USB snúra í micro USB.

Google Play
Aðgangur að þúsundum ókeypis og ódýrra smáforrita
opnast með Google Play. Það er gæðastimpill að hafa
aðgang að Google Play þar sem það gerir ríkar kröfur til
vélbúnaðarins í spjaldtölvunni. Með Google Play stóreykst
úrvalið af skemmtilegum leikjum og forritum.

Capacitive skjátækni
Tækni sem tryggir að spjaldtölvan er næmari á
snertingu og hraðvirkari. 1024x600 punkta upplausn.
16:9 skjáhlutföll.

Myndavél og löng rafhlöðuending

2 ára traust ábyrgð
United kemur frá traustum framleiðanda sem
Tölvulistinn hefur áralanga og góða reynslu
af. 2 ára traust ábyrgð er af öllum tölvum hjá
Tölvulistanum.

Myndavél til að taka ljósmyndir eða myndbönd að
framan. Allt að 10 tíma rafhlöðuending.

HDMI og mini USB2

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Með HDMI er hægt að tengja spjaldtölvuna í bestu
gæðum við sjónvarp eða hljómtæki.

1ØOHJXSSIÁUVOD$QGURLGVWØULNHUƭVLQVIU¼*RRJOH
Hraðvirkari og skemmtilegri valmyndir.

STÆRSTA TÖLVUVE
RS

LUN LANDSINS
OPIÐ
Virka daga 10-18
Laugardaga 11-16

REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
Sími 414 1750

/Ì)67Ìé$5É%<5*é

9(5.)5,6(0+*7(5$é75(<67$

É7233802*)g6780/<./80

5

  FLNF


  FENE

 F
FL
T


Ä ° 

EfF[LgGF//
4#/.'0)+0)/'ã .,Ø5+
6'4-2.#566#5-#

 EX FXEXF
144:ENXEIXFNXFIXGNXHN
5'::-#06HXIXJ//
Ó0
075HXIXJXK//
6'
'4-2.#566#5-#





PYVN

)XOOWYHUê

PYVN

)XOOWYHUê

  ENNG

  GINE

 EN
T
T

 GIT
IT

-4#...;-.#4/'ã.+ã
LXENXEFXEGXEK1)EM//
122#*#.&#4#4(;.),#

+..+/'64#1)61//76122#4
GfL[JgFF//
EfH[gKfL[
6'4-2.#566#5-#





PYVN

)XOOWYHUê

PYVN

)XOOWYHUê

FLG
g   ° ¿

804T  gFLGNI

K-Ý((74
EfH[XGfL[1)EfF[6122.;-.#5'66
#56+4.;-.#4X5':-#06#41)5-4Ý(,É40X
&,Ý2+46122#44X*×))5-4Ý(,É40X×(7)7))#5'66X5.#)*#/#4X
52.+66#6#0)+4XX6#0)+4X$+6#41)(.T
6'4-748#)0
0/'ã.É5



1HWYHUVOXQ

PYVN

)XOOWYHUê
)XOOWYHUê

www.sindri.is / sími 575 0000

Viðarhöfða 6 - Reykjavík

Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði

/Ì)67Ìé$5É%<5*é

72378/

É7233802*)g6780/<./80

7+(0$5.2)352)(66,21$/722/6

  MJNE

   
MJ
T
EfH[gEfF[HgGF//
122#4X.;-.#4X5-4Ý(,É40X66×0)1)(.T
6'4-2.#566#5-#



é
5
(
779

*2

NENJ

Ä   á
Ä  ELNw
4'+&&J\
2070J[



PYVN

.\QQLQJDUYHUê

PYVN

)XOOWYHUê

  HNNE

  EGN

 X  HNT

X    EGNT

0+666#22#4GgEF
0+66$#--#4GgEF
'0),76'.,#4+
0+666#22#58'+(
0+66$#--#58'+(

EfH[gGfL[gEfF[
122#4HgGF//©IfGF[gEEfH[
;-.#4LgFF//
6122#4X5':-#06$+6#41)(.T

é
5
(
79

*27





PYVN

PYVNN

)XOOWYHUê

¿¾

 EfH
 EfH[

  j¿k

 

MTM
MNN-4T


J
 JTMNN-4T


MTMNN-4T

G
GTMNN-4T

$
5
$
9

1ë

804T  gGFFNG

81
(56/
789
6

Ì1
89,é
.Ì.7

GFFg   ° ¿
G

L-Ý((74
L



PYVN

.\QQLQJDUYHUê

www.sindri.is / sími 575 0000

Viðarhöfða 6 - Reykjavík

Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði

22 | FRÉTTIR VIÐSKIPTI |

29. nóvember 2012 FIMMTUDAGUR

HELGUVÍK OECD varar við því að stóriðjuframkvæmdir á Íslandi gætu dregist
vegna erfiðleika alþjóðlegra álfyrirtækja.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stóriðjufjárfestingar óvissar:

OECD spáir
2,5% hagvexti
Efnahags- og framfarastofnun
Evrópu (OECD) spáir því að hagvöxtur hér á landi verði 2,5% á
þessu ári og 2,7% árin 2013 og
2014.
Stofnunin gerir ráð fyrir því
að einkaneysla og atvinnuvegafjárfesting verði helstu aflvakar
hagvaxtar á næstu misserum. Þó
telur stofnunin nokkra áhættuþætti ógna vaxtarhorfum næstu
ára og varar hún sérstaklega við
því að erfiðleikar alþjóðlegra
álfyrirtækja gætu valdið því að
fjárfestingar í stóriðju á Íslandi
drægjust.
Loks mælir OECD með því að í
engu verði hvikað frá markmiðum um jöfnuð í ríkisfjármálum.

RISI Íbúðalánasjóður er langstærsti íbúðalánaveitandi á Íslandi. Skuldabréf sjóðsins eru auk þess uppistaðan á íslenska skuldabréfamarkaðnum og meirihluti þeirra er í eigu
lífeyrissjóða.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fjórar leiðir
Íbúðalánasjóðs

- mþl

Íbúðalánasjóður (ÍLS) er í gjörgæslu íslenskra stjórnvalda sem halda honum lifandi með reglulegum fjármagnsinnspýtingum. Ljóst er að taka þarf ákvörðun um framtíð sjóðsins á allra
næstu misserum. Þórður Snær Júlíusson fór yfir þær leiðir sem virðast mögulegar í stöðunni.
SLITASTJÓRN LANDSBANKANS Þau

Kristinn Bjarnason, Halldór Helgi Backman og Herdís Hallmarsdóttir skipa
slitastjórn gamla Landsbankans.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þrotabú Landsbankans:

Á 200 milljarða
umfram
Icesave-kröfur
Eignir þrotabús gamla Landsbankans nema nú um 200 milljörðum króna meira en sem nemur
forgangskröfum í þrotabúið sem
eru að langstærstum hluta vegna
Icesave-innlánanna. Þetta er mat
slitastjórnar gamla Landsbankans en það var kynnt á kröfuhafafundi í gær.
Þessar tölur miðast við lok
september en á fundinum kom
fram að á þriðja ársfjórðungi ársins hefðu verðmæti eigna aukist
um tæplega 11 milljarða króna.
Áætlar slitastjórnin að verðmæti eignasafnsins, að meðtöldum þremur hlutagreiðslum til
forgangskröfuhafa, nemi nú um
1.507 milljörðum en til samanburðar var það metið 1.104 milljarðar í apríl 2009.
- mþl

1

2

3

4

Að halda
óbreyttri stefnu

Bjóða upp á
óverðtryggð lán

Gera skuldabréfin
uppgreiðanleg

Selja
Íbúðalánasjóð

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar á
þriðjudag eru ekki lagðar fram
neinar róttækar tillögur um
breytingar á starfsemi ÍLS. Helsta
nýjungin er að setja fullnustueignir
inn í sérstakt félag. IFS-greining
telur að leigutekjur vegna eigna
þessa félags muni duga til að standa
undir rekstrarkostnaði en þá á eftir
að greiða fjármögnunarkostnað
útlánanna sem ríkið þarf að greiða.
Gert er ráð fyrir því að sá kostnaður
verði á bilinu einn til tveir milljarðar
króna á ári.
Þá var ákveðið að leggja sjóðnum
til 13 milljarða króna, enda blasti
við að eigið fé hans yrði uppurið
í lok næsta mánaðar. Þeir koma
til viðbótar 33 milljörðum króna
sem hann fékk í fyrra. Guðbjartur
Hannesson velferðarráðherra
skipaði auk þess sérstakan starfshóp til að fara yfir framtíðarhorfur
og -hlutverk sjóðsins sem á að skila
áfangaskýrslu í febrúar 2013.
Síðasta breytingin sem er boðuð
er harðari innheimta. Í yfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar segir að „innheimtuferlar verða teknir til endurskoðunar og skuldarar hvattir til að
nýta sér almenn skuldaúrræði til að
koma lánum í skil“.

Vandamál ÍLS er það að
neytendur hafa hafnað einu
vörunni sem sjóðurinn býður
upp á, verðtryggðum lánum.
Um 70-80 prósent allra nýrra
útlána bankanna eru óverðtryggð auk þess sem því fer
fjarri að ÍLS sitji einn að þeim
nýju verðtryggðu lánum sem
veitt hafa verið. Árið 2008
jukust útlán ÍLS um 117,4
milljarða króna. Í ár er talið að
uppgreiðslur lána verði hærri
en ný útlán sjóðsins.
Í samtali við Fréttablaðið
þann 14. nóvember síðastliðinn
sagði Sigurður Erlingsson, framkvæmdastjóri ÍLS, að „þegar við
byrjum að bjóða óverðtryggð
lán þá trúi ég að sjóðurinn nái
vopnum sínum“. Í yfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar um aðgerðir
til handa ÍLS er sérstaklega
tekið fram að ákvarðanir um
veitingu óverðtryggðra lána
verði teknar þegar staða
sjóðsins hefur verið treyst með
þeim aðgerðum sem kynntar
voru. Það mun því ekki verða
fyrr en í fyrsta lagi næsta vor
sem ákvörðun um málið verður
tekin.

Í því fælist að ÍLS gæti greitt niður
skuldabréfaflokka sína jafnóðum og
viðskiptavinir sjóðsins borga upp lán sín
hjá honum. Í skilabréfi starfshóps um
stöðu og horfur um efnahag ÍLS segir að
„miðað við núverandi markaðsaðstæður
og ef gert er ráð fyrir að útlán sjóðsins að
fjárhæð 200 ma. kr. verði greidd upp mun
það kosta sjóðinn um 4 ma. kr. í tapaðar
vaxtatekjur ef ekki er hægt að endurlána
uppgreiðsluna á svipuðum kjörum“.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins mun verkefni starfshópsins sem
skipaður verður, og á að fara yfir framtíðarskipulag ÍLS, aðallega snúast um að
fá eigendur skuldabréfanna til að samþykkja skilmálabreytingar. Um 60 prósent
útgáfunnar, alls um 680 milljarðar króna,
eru í eigu íslenskra lífeyrissjóða. Viðræðurnar munu því fyrst og síðast fara
fram við þá.
Ef það tekst að sannfæra lífeyrissjóðina um að taka við endurgreiðslum
verður til annað vandamál. Sjóðirnir
sem fá milljarða króna inn í lífeyrisgreiðslum á hverjum mánuði mega
bara fjárfesta innan íslensku gjaldeyrishaftanna. Fjárfestingakostir þeirra eru
þegar af mjög skornum skammti. Því
er afar ólíklegt að þeir gefi eftir stærsta
eignaflokk sinn án þess að vera með
aðra fjárfestingarmöguleika.

Íslensku bankarnir lýstu því leynt
og ljóst yfir á sínum tíma, þegar
þeir hófu innreið sína á íbúðalánamarkaðinn, að þeir hefðu áhuga á að
kaupa ÍLS. Þeim hugmyndum hefur
hins vegar alltaf verið hafnað á þeim
forsendum að sjóðurinn hafi ríku
félagslegu hlutverki að gegna. Ljóst er
að á Íslandi í dag eru litlir sem engir
möguleikar fyrir ytri vexti til staðar
hjá íslenskum bönkum. Þeir starfa á
mettuðum örmarkaði sem bundinn
er höftum sem gerir þeim ókleift að
starfa víðar.
Stækkunarmöguleikar þeirra felast
því í yfirtöku á öðrum fjármálafyrirtækjum. Þar er ÍLS líkast til stærsti
mögulegi bitinn með um 880 milljarða
króna efnahagsreikning. Ríkissjóður
hefur þegar farið þá leið í nokkrum
tilvikum eftir hrun að selja eignasöfn
fjármálafyrirtækja til stærri banka. Þar
ber helst að nefna sameiningu Byrs
við Íslandsbanka og yfirtöku Landsbankans á eignum og skuldum SpKef.
Ljóst er þó að með ÍLS þyrfti að
fylgja töluverð meðgjöf. IFS-greining
telur lánasafn sjóðsins ofmetið um 40
milljarða króna og segir að 45 prósent
lána hans hvíli á fasteignum þar sem
virði lánsins er meira en söluvirði fasteignarinnar.

Arion banki birti níu mánaða uppgjör sitt í gær:
MIKIÐ ÚRVAL

SPORTBAKPOKAR
FRÁ 4.990 kr.

ÁRNASYNIR

MARGIR LITIR.

utilif.is

Ágæt arðsemi hjá Arion banka
14,5
Arion banki hagnaðist um 3,3
milljarða króna á þriðja ársfjórðungi ársins. Bankinn birti uppgjör sitt fyrir fjórðunginn í gær.
Uppsafnaður hagnaður fyrstu níu
mánuði ársins er þar með 14,5
milljarðar en til samanburðar
var hagnaðurinn 13,6 milljarðar
á sama tímabili í fyrra.
Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka, segir í tilkynningu að afkoma fyrstu níu
mánaða ársins sé vel viðunandi og
í samræmi við áætlanir bankans.
Á fyrstu níu mánuðum ársins voru hreinar vaxtatekjur
bankans 20,1 milljarður en voru
16,8 milljarðar á sama tímabili í

milljarðar er uppsafnaður
hagnaður fyrstu níu mánuði
ársins en hagnaður á sama
tíma í fyrra var 13,6 milljarðar.
fyrra. Aukningin er einkum tilkomin þar sem lánasafn bankans
stækkaði við kaup á íbúðalánasafni Kaupþings.
Hreinar þjónustutekjur voru
hins vegar 8,1 milljarður og jukust um 6% milli ára. Rekstrar-

tekjur námu því alls 34,4 milljörðum. Rekstrarkostnaður var
aftur á móti 16,9 milljarðar og
jókst um 7%.
Sé litið á kennitölur var arðsemi eiginfjár 15,9% á fyrstu níu
mánuðum ársins samanborið við
17,6% í fyrra. Arðsemi af reglulegri starfsemi var 11,9% en var
11,3% á sama tímabili í fyrra.
Heildareignir Arion banka
námu 876,2 milljörðum í lok september og var eiginfjárhlutfall
hans 22,5%. Þá var lausafjárhlutfall 31%.
Arion banki er að 87% í eigu
kröfuhafa Kaupþings og að 13%
í eigu íslenska ríkisins.
- mþl
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Þingmaður setur skuldabréfamarkaðinn í uppnám:

Gaspur hefur
afleiðingar

S

kuldabréfamarkaðurinn komst í uppnám í fyrradag og
lokað var fyrir viðskipti með íbúðabréf Íbúðalánasjóðs í
Kauphöll Íslands. Ástæðan voru ummæli Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur, formanns velferðarnefndar Alþingis,
í viðtali við fréttavef Bloomberg, þar sem hún sagði
nauðsynlegt að endursemja um skilmála íbúðabréfanna þannig að
þau væru uppgreiðanleg og afnema ríkisábyrgð á sjóðnum.
Páll Harðarson, forstjóri
Kauphallarinnar, gagnrýndi
Sigríði harðlega fyrir ummælin.
Þau birtust opinberlega þegar
nokkrir klukkutímar voru í
Ólafur Þ.
boðaða tilkynningu stjórnvalda
Stephensen
um aðgerðir til að leysa úr
vanda Íbúðalánasjóðs. Út frá
olafur@frettabladid.is
sjónarmiðum um jafnræði aðila
á markaði og jafnan aðgang þeirra að upplýsingum lokaði Kauphöllin fyrir viðskipti með íbúðabréfin.
Sigríður Ingibjörg vill þó ekkert kannast við að ummælin
kunni að hafa verið óheppileg. Hún segir að vandi ÍLS verði ekki
minni þótt hann sé ekki ræddur. Áhættan í rekstri sjóðsins sé
öllum kunn, líka þeim sem stunda viðskipti á markaði.
Þetta er út af fyrir sig hvort tveggja rétt. Og enginn getur
bannað þingmönnum að tjá skoðanir sínar. Viðbrögð þingmannsins benda hins vegar til þess að hún skilji ekki eða vilji ekki skilja
þær sérstöku aðstæður sem voru í þessu máli og hvers vegna
tímasetning ummælanna var alveg fráleit.
Eigendur íbúðabréfa, sem eru til dæmis lífeyrissjóðir og
einstaklingar sem hafa fest sparnað sinn í skuldabréfasjóðum,
þekkja auðvitað vel áhættuna í rekstri ÍLS. Þeim var hins vegar
ekki kunnugt hvernig ríkisstjórnin hygðist bregðast við vandanum. Fjárfestar biðu með talsverðri eftirvæntingu eftir boðaðri
tilkynningu um viðbrögð stjórnvalda klukkan tvö í fyrradag.
Þegar formaður velferðarnefndar Alþingis, sem fer með málefni
sjóðsins og menn skyldu ætla að væri inni í málinu, tilgreinir í
alþjóðlegum fjölmiðli hvaða leiðir eigi að fara, er skiljanlegt að
mönnum bregði í brún og telji að þetta hljóti að vera inntakið í
tilkynningunni. Sem það var svo reyndar alls ekki.
Þegar svo bætist við að báðar tillögur Sigríðar Ingibjargar fela
í sér að breyta reglunum eftir á (eins og er að verða eitt helzta
einkenni þessarar ríkisstjórnar í augum fjárfesta), flytja vanda
ÍLS yfir á fjárfesta og gera íbúðabréfin mun síðri fjárfestingarkost, er ekkert skrýtið að uppnám hafi orðið á markaðnum.
Þingmenn eru vanir að geta gasprað um hin og þessi mál án
þess að þeir séu nokkurn tímann kallaðir til ábyrgðar. Stundum
vill hins vegar svo til að þeir eru í þannig stöðu, að gasprið hefur
afleiðingar. Þetta er svoleiðis mál.
Nú gerir ekki nokkur maður ráð fyrir að íslenzkur stjórnmálamaður viðurkenni mistök samdægurs. Það hefur að minnsta kosti
ekki gerzt svo menn muni. Einhvern tímann fljótlega væri samt
sniðugt að nefndarformaðurinn viðurkenndi að henni hafi orðið á
í messunni, ekki sízt svo aðrir geti lært af því.
Páll Harðarson boðar að Kauphöllin fari yfir það með stjórnmálamönnum að þeir gæti orða sinna þegar þeir fjalla um skráð
verðbréf. Það virðist engin vanþörf á því námskeiði.

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

Andstaða styður ekki stjórn
Ein af stórfréttum gærdagsins var sú
að þingmaður stjórnarandstöðunnar
ætlaði ekki að styðja fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. Þingmaðurinn
sem um ræðir, Róbert Marshall, sagði
sig úr þingflokki Samfylkingarinnar
í haust, en sagðist reyndar enn vera
stuðningsmaður stjórnarinnar. Sá
stuðningur er þó hvergi festur
í samkomulag og eðlilega kýs
Róbert eftir eigin sannfæringu.
Staðan í stjórnmálunum er
hins vegar sú að ríkisstjórnin
hefur ekki lengur meirihluta,
31 af 63 þingmönnum
sitja í þingflokkum
stjórnarflokkanna.
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Græðarar skráðir
Alþingismönnum er ekkert óviðkomandi og lagafrumvörp og þingsályktunartillögur bera vott um það. Tillaga
til þingsályktunar um heildrænar
meðferðir græðara, liggur nú fyrir
þingi, en fyrsti flutningsmaður er
Guðrún Erlingsdóttir úr Samfylkingunni. Þar er lagt til að Bandalag
íslenskra græðara eigi fulltrúa í
starfshópi og komið sé á fót frjálsu
skráningarkerfi græðara, en græðarar
eru þeir sem veita „þjónustu
sem einkum tíðkast utan
hinnar almennu
heilbrigðisþjónustu
og byggist á hefð og
reynslu.“
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Nýju fötin keisarans
ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR

Sigríður
Ingibjörg
Ingadóttir

JÓLA KAFFI

Skiptir það máli?
Annað mál er hvort þetta breyti
nokkru. Hefðin er sú að stjórnarandstaðan kýs ekki gegn fjárlögum
heldur situr hjá. Fjárlög ársins 2012
voru borin upp í mörgum hlutum
og yfirleitt samþykkt með um 30 atkvæðum, reyndar allt niður í 26. Hitt
er svo annað mál að ef stjórnarandstaðan vill blása til kosninga strax
fellir hún fjárlagafrumvarpið,
því þá þarf að rjúfa þing.

þingkona Samfylkingarinnar

Síðastliðinn þriðjudag varð nokkurt uppnám „á markaði“ vegna ummæla minna
um Íbúðalánasjóð. Eitthvað fór tímasetningin fyrir brjóstið á stressuðum viðskipavinum kauphallarinnar, þó innihald
þess sem ég sagði gæfi vart tilefni til upphlaupa og æsings. Ég sagði ekkert annað
en það sem allir „markaðsaðilar“ vita.
Íbúðalánasjóður á í miklum vanda og á
honum þarf að taka til skamms tíma og
til frambúðar. Í ljósi sögunnar þarf þetta
upphlaup þó vart að koma á óvart. Sumir
viðskiptavinir kauphallarinnar virðast
alltaf jafn hissa þegar bent er á augljósa
hluti.
Haustið 2010 þurfti ríkissjóður að
leggja Íbúðalánasjóði til 33 milljarða
króna. Ég samþykkti það framlag á
Alþingi en gerði að skilyrði að fram færi
rannsókn á Íbúðalánasjóði. Niðurstaða
þeirrar rannsóknar er væntanleg innan
tíðar.
Undanfarna mánuði hefur farið fram á
vegum fjármálaráðherra úttekt á stöðu
Íbúðalánasjóðs og nauðsynlegra aðgerða
til að lágmarka tjón ríkissjóðs og þar
með almennings á Íslandi. IFS greining
vann skýrslu fyrir ráðherra og þar segir
m.a.: „Með kerfisbreytingu sjóðsins hinn
1. júlí 2004 og tilheyrandi skiptiútboði
var lagður grunnur að þeim vanda sem
sjóðurinn hefur átt við að glíma á síðustu

➜ Ég sagði ekkert annað en það

sem allir „markaðsaðilar“ vita.
Íbúðalánasjóður á í miklum vanda
og á honum þarf að taka til skamms
tíma og til frambúðar. Í ljósi sögunnar þarf þetta upphlaup þó vart
að koma á óvart.

misserum. Frá þeim tíma hefur sjóðurinn verið með opna vaxtaáhættu/uppgreiðsluáhættu sem lýsir sér í að skuldir sjóðsins eru óuppgreiðanlegar meðan
útlán sjóðsins eru það ekki. Þessi áhætta
er stærsta áhætta sjóðsins að mati IFS.“
Mér og „markaðnum“ hefur lengi verið
þessi áhætta ljós og lýsti ég þeirri skoðun minni á þriðjudaginn að grípa yrði til
aðgerða.
Ríkisstjórnin ákvað sl. þriðjudag að
óska eftir því við Alþingi að stofnfé
Íbúða lánasjóðs yrði aukið um 13 milljarða króna á fjárlögum 2013. Þá má búast
við frekari framlögum á næstu árum til
sjóðsins og allt stefnir í að kostnaður ríkisins vegna hans verði a.m.k. 50 milljarðar þegar upp er staðið. Fyrir þá peninga
væri hægt að reisa nýjan Landspítala.
Alþingsmenn hafa tjáð sig af minna tilefni!
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England og Evrópa
Í DAG
Jón Ormur
Halldórsson
dósent

Það gekk illa hjá Bretum að komast inn í Evrópusambandið. Frakkar, undir forustu de Gaulle, beittu
tvívegis neitunarvaldi gegn aðild
Bretlands. Hann sagði Breta skorta
pólitískan vilja til að vera hluti af
Evrópu. Nú vill stór meirihluti
Englendinga og kannski helmingur
Skota að Bretland segi sig úr ESB.
Veik staða
Síðustu misseri hefur staða Breta
innan ESB verulega veikst. Bretar
hafa í áratugi beitt hótunum til að
knýja fram sérkjör fyrir sig og til
að stöðva aukna samvinnu innan
ESB. Hótanirnar virka hins vegar
ekki lengur. Þetta er einfaldlega
vegna þess að margir sjá núorðið
brottför Breta sem lausn á þrálátu
vandamáli ESB frekar en ógn við
sambandið. Bretar eiga orðið fáa
vini innan ESB og enga aðdáendur.
Kenning de Gaulle var rétt fyrir
hálfri öld og er það kannski enn.
Þýðingarlaus landafræði
Það er ekki lengra frá Englandi til
Hollands og Belgíu en frá Reykjavík til Vestmannaeyja. Engu að
síður geta menn lesið bresku dagblöðin mánuðum saman án þess að
sjá mikið bitastætt um Holland eða
Belgíu. Með lestri þessara blaða
geta menn hins vegar fylgst nokkuð vel með þróun mála á Nýja-Sjálandi að ekki sé minnst á Ástral-

íu og Kanada. Saga, skyldleiki og
tunga ræður þessu. Landafræðin
er þögul um afstæðar fjarlægðir.
Sorgarsaga
Og hagfræðin um tilfinningar
fólks. Fyrir Breta var ESB efnahagslegur ávinningur en pólitísk
sorgarsaga. Nær helmingur af viðskiptum Breta er við ESB en aðeins
ríflega tíundi hluti við þau 53 lönd
sem mynda breska samveldið.
Efnahagur Bretlands er nátengdur Evrópu þótt sóknarfæri séu í
fjarlægum löndum. En umræðan
um ESB í Bretlandi hefur verið
með hreinum ólíkindum fyrir upplýsta þjóð. Breskir stjórnmálamenn sæta stöðugum árásum frá
æsifréttablöðum um að þeir sitji á
svikráðum við Bretland með þátttöku í evrópsku samstarfi. Þess
vegna hefur framganga breskra
stjórnmálamanna á fundum ESB
oft mótast mest af tilraunum
þeirra til að ná sem skástum fyrirsögnum í blöðum Ruperts Murdoch
og fleiri auðkýfinga sem eru svarnir andstæðingar ESB og frægir
fyrir áhugaleysi á hlutlægni.
Þolinmæði á þrotum
Þjóðverjar, Hollendingar, Pólverjar og fleiri hafa talið sérstakan
ávinning af veru Breta í ESB vegna
svipaðra sjónarmiða í alþjóðamálum og fríverslun. Breskur hernaðarmáttur og víðtæk og djúp tengsl
Breta í öðrum heimsálfum auka
líka styrk ESB út á við. Bretar
hafa hins vegar sífellt vegið að tilraunum þessara ríkja og annarra
til að auka styrk ESB inn á við. Nú
hefur kreppan gert aukinn innri
styrk sambandsins að einu brýnasta hagsmunamáli þessara ríkja

Vandi Íbúðalánasjóðs
og því er þolinmæðin með Bretlandi á þrotum.
Tvískipt samstarf
Stærstu mál ESB snúast núorðið
um evruna. Flestir telja að mjög
aukið samstarf þurfi svo evran
verði lausn fyrir Evrópu frekar
en vandamál. Bretar hafa nú ljáð
máls á því að búnar verði til stofnanir fyrir evrusvæðið með sérstökum fjárlögum. Þau yrðu fljótt
mikilvægt hagstjórnartæki öfugt
við almenn fjárlög ESB sem snúast mest um styrki við landbúnað
og dreifbýli. Þetta gæti leyst mál
en um leið yrði Bretland dæmt til
áhrifaleysis í mikilvægustu málefnum ESB. Það sama á við um
fleiri lönd. Pólland og fleiri ríki
sem vilja taka upp evruna myndu
hins vegar fá aukin áhrif.
Kjarninn
Hlutir tengjast með þeim hætti
að áhrifaleysið yrði ekki bundið
við evruna. Hún er sjálfur kjarni
málsins sem flest annað mun taka
mið af. Erfitt er að sjá að Bretar
geti sætt sig við slíkt áhrifaleysi.
Fjármálamiðstöðin í London myndar sterkustu hagsmunina í bresku
efnahagslífi og gegn þeim hagsmunum gengur engin ríkisstjórn
í London. Þar líst mörgum ekki
á blikuna þótt fyrri spár um einangrun London frá evrusvæðinu
hafi raunar ekki ræst. Sama má
segja um fleiri greinar atvinnulífsins. Almenningur vill hins
vegar sem minnst af ESB vita. Þar
liggja vandræði breskra stjórnmálamanna.
Enskur heimur
Áhugamenn um úrsögn Bretlands

Mikil andstaða er
gegn því að evruríkin
myndi sérstakan innri kjarna
ESB, ekki síst frá framkvæmdastjórninni í Brussel
sem myndi þá missa áhrif.
eru oft talsmenn aukins samstarfs
við ríki Breska samveldisins og
Bandaríkin. Bretar hafa mikla
sérstöðu í heiminum vegna sinnar
heimsveldissögu. Tugir ríkja eiga
ekki einungis tungumál og sögu
sameiginlega með Bretlandi heldur einnig lagakerfi og viðskiptanet.
Það er hins vegar miklu fleira en
aðildin að ESB sem hefur takmarkað viðskipti við þau. Fæst þeirra
líta heldur til aukins samstarfs við
Bretland sem leið fram á við.
Margir hringir
Mikil andstaða er gegn því að evruríkin myndi sérstakan innri kjarna
ESB, ekki síst frá framkvæmdastjórninni í Brussel sem myndi
þá missa áhrif. Þungir hagsmunir knýja hins vegar áfram þróun
í þessa átt. Bæði þeirra sem mest
samstarf vilja og hinna sem vilja
síður nána samvinnu. Svo gæti
farið að sammiðja hringir yrðu
fjórir eða fimm. Sá innsti með
evruríkjum, sá næsti með þeim
sem vilja taka upp evru, sá þriðji
með þeim sem vilja mikið samstarf
en ekki evru og sá ysti með þeim
sem vilja fasta tengingu við innri
markað ESB en ekki víðtækt samstarf. Sú staða getur hentað sumum
en myndi, eins og EES sem yrði þá
fimmti hringurinn, minna á áhorfendastúku frekar en leikvöll.

Ein af afleiðingum þess að
raunverð húsnæðis og verðtryggðir
vextir hafa lækkað verulega frá
hruni er að Íbúðalánasjóður hefur
tapað fé. Þetta hefur leitt til þess
að ríkissjóður hefur þurft að
hlaupa undir bagga með sjóðnum í
nokkur skipti, nú síðast í gær með
13 ma. kr. framlagi. Það verður að
teljast líklegt að Íbúðalánasjóður
muni halda áfram að tapa fé í einhvern tíma til viðbótar og að ríkissjóður muni þurfa að veita meira
fé í sjóðinn áður en hann getur
aftur staðið á eigin fótum.
Þetta er vitaskuld súr staða fyrir
skattgreiðendur og þá sem vildu
nota það skattfé sem veita þarf til
Íbúðalánasjóðs í önnur verkefni.
En það má ekki vanmeta mikilvægi
þess að ríkissjóður standi í skilum
varðandi skuldbindingar sínar.
http://blog.pressan.is
Jón Steinsson

Matarfíkn er erﬁðust
Matarfíkn er ein versta fíkn, sem
um getur. Sú fíkn, sem erfiðast
er að ráða við. Í öðrum tilvikum
eru hættulegu efnin skilgreind:
alkóhól, amfetamín, heróín, morfín
og svo framvegis. Lausnin er þá að
forðast efnin. Við vitum ekki, hvað
það er í matnum, sem framkallar
fíkn. Þess vegna þarf að fara eftir
líkum, forðast sykur, hveiti, sterkju,
fitu. Og leita lausna í hegðun.
Koma okkur upp hollari lífsstíl,
sem felur í sér hreyfingu, breytt
mataræði og matarvenjur. Það eitt
tekur á erfiðleikum fólks við að
fást við matarfíkn umfram aðrar
fíknir. Það gerist með breyttum
huga og breyttum persónuleika.
http://www.jonas.is/
Jónas Kristjánsson

Gott úrval af notuðum bílum
Kia Ceed LX

Honda CR-V

Suzuki Swift GL

Skr. 06.2011
Ekinn 36.000 km
Bensín, beinsk
Verð kr. 2.290.000

Skr. 09.2003
Ekinn 130.000 km
Bensín, sjálfsk
Verð kr. 1.490.000

Skr. 05.2011
Ekinn 39.000 km
Bensín, sjálfsk.
Verð kr. 2.160.000

Suzuki Splash

Suzuki SX4
GLX

Grand Vitara

Skr. 01.2012
Ekinn 8.000 km
Bensín, beinsk.
Verð kr. 1.940.000

25

Skr. 12.2009
Ekinn 52.000 km
Bensín, beinsk
Verð kr. 2.370.000

BMW 320i

Suzuki Swift GL

Skr. 01.2007
Ekinn 90.000 km
Bensín, sjálfsk.
Verð kr. 2.490.000

Skr. 06.2011
Ekinn 41.000 km
Bensín, beinsk.
Verð kr. 2.190.000

Skr. 08.2006
Ekinn 79.000 km
Bensín, sjálfsk.
Verð kr. 2.350.000

Suzuki Grand
Vitara Sport
Skr. 06.2008
Ekinn 100.000 km
Bensín, beinsk
Verð kr. 2.450.000

Komdu og
skoðaðu úrvalið
Suzuki bílar hf s Skeifan 17 s 108 Reykjavík s Sími 568 5100 s www.suzuki.is
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Enn um skrautblóm SA

PRÝÐAHVERFI

NÚVERANDI ÁLFTANESVEGUR

Núll-kostur
í Gálgahrauni
Lög um mat á umhverf- SKIPULAGSMÁL ➜ Deilan um Álfisáhrifum hafa tekið
tanesveg snýst um
breytingum í tímans rás.
eitt grundvallaratriði:
Breytingarnar eiga það
allar sammerkt að krafan
að hlífa Gálgahrauni,
um svokallaðan núll-kost
einstakri náttúruperhefur styrkst. Núll-kostur
lu og útivistarparadís.
er það kallað þegar engar
breytingar eru gerðar á
Um leið og menn
ríkjandi ástandi.
Gunnsteinn
sammælast um að
Um hver f i sm at nýs Ólafsson
vernda hraunið er
Álftanesvegar um Gálga- tónlistarmaður
hægt að endurhanna
hraun var samþykkt árið
2002. Það var unnið samkvæmt
núverandi Álftanesveg...
lögum frá árinu 2000. Þar er skýrt
Leyfi á gráu svæði
tekið fram að framkvæmdaaðili
skuli sýna „yfirlit yfir valkosti
Undirbúningur nýs Álftanesvegar
sem gerð er grein fyrir í matser kominn á lokastig. Á öllum stigskýrslu, s.s. aðra kosti varðandi
um málsins var farið á svig við
tæknilega útfærslu framkvæmdar
lög og reglugerðir, í það minnsta
eða starfsemi, aðra staðarvalseru flestar leyfisveitingar á gráu
svæði. Umhverfismatið sem rann
kosti eða núll-kost, þ.e. að aðhafast ekkert“. Vegagerðinni bar sem
út 22. maí 2012 er sagt vera í fullu
sagt að sýna fram á hvaða áhrif
gildi, 37. grein umhverfisverndarþað hefði ef Álftanesvegur væri
laga um sérstaka vernd eldhrauna
endurbættur í núverandi vegstæði
er þverbrotin, náttúruminjaskrá
(sjá reglugerð nr. 671/2000). Það
hunsuð og mótmæli almennings
ekki virt viðlits. Ríkisstjórnin
var ekki gert. Í umhverfismati
leggur fram rúman milljarð til
nýs Álftanesvegar voru þrjú vegstæði metin, öll þvert yfir hraunverksins á þremur árum. Er það
ið. Því miður samþykkti Skipurétt ráðstöfum fjármuna á meðan
lagsstofnun þessa málsmeðferð
svo mikil óánægja ríkir um framVegagerðarinnar athugasemdakvæmdina?
laust. Vitanlega hefði stofnunin
Núll-lausn
átt að krefjast þess að núll-kostur
yrði skoðaður, þ.e. að núverandi
Hér er sýnt dæmi um svokallaða núll-lausn á Álftanesvegi.
Álftanesvegur yrði teiknaður og
hannaður að nýju þannig að hann
Hægt er á umferðinni um Prýðastæðist allar nútíma öryggiskröfhverfi með tveimur hringtorgum
ur og metinn samkvæmt því.
og gamli Álftanesvegurinn endurbyggður í samræmi við ýtrDeilan um Álftanesveg snýst
um eitt grundvallaratriði: að
ustu öryggiskröfur nútíma vegahlífa Gálgahrauni, einstakri náttgerðar. Nánar verður fjallað um
úruperlu og útivistarparadís. Um
þessa lausn og verndun hraunsins
leið og menn sammælast um að
á borgarafundi sem Hraunavinir
vernda hraunið er hægt að endefna til í safnaðarheimili Vídalínsurhanna núverandi Álftanesveg
kirkju í Garðabæ kl. 20.00 í kvöld.
þannig að hann standist nútíma
Allt áhugafólk um náttúruvernd
öryggiskröfur.
er hvatt til þess að mæta.

Starfsmaður SA og fyrr- SKATTAR
öll ríkisstjórnin undir. Verð
um samstarfsmaður minn
ég líklega að biðja hana
á ýmsum vettvangi sendir
afsökunar á að hafa valdið
mér kveðjur í Fréttablaðinu
klámhöggi þessu.
27. nóv. sl. í tilefni af greinGerir mér upp skoðanir
arstúf sem ég skrifaði um
skattatillögur SA. Ég hef þá
Halldór gerir mér upp
skoðanir svo sem um barreglu að svara í engu ómáláttu atvinnurekenda og
efnalegum tilskrifum og
þeim sem byggja á kredd- Indriði H.
launþega, að ég telji að það
um og hentifræði. Rökræða Þorláksson
sé hlutverk stjórnvalda
að færa „auðinn frá fjárber ekki árangur í slíkum fyrrum ríkismagnseigendum til fólkstilvikum. En mér er hlýtt skattstjóri, var
ins“ svo og að ég telji að
til Halldórs Árnasonar. Ég ráðuneytisstjóri
skattalækkanir séu útiveit að honum er ekki illa í fjármálaí ætt skotið, velviljaður og ráðuneytinu 2009 lokaðar. Ekkert af þessu
sanngjarn innst inni. Ætla og ráðgjaﬁ fyrrum kemur fram í grein minni.
má að tími til andsvara hafi fjármálaráðherra í
Í grein minni var ég ekki
verið knappur og hann því skattamálum
að fjalla um skattlagningu
gripið til gamalla frjálshyggjufrasa
atvinnurekstrar heldur þeirra sem
í stað ígrundunar. Í þeirri von að til
hafa tekjur af fjármagnseign. SA
hennar gefist síðar tóm bendi ég
hefur lengi barist fyrir persónuleghonum á eftirfarandi.
um hagsmunum fjármagnseigenda
undir því yfirskyni að um hagsEinföld þríliða
muni atvinnulífsins sé að ræða. Ég
Umkvörtun um talnaleiki ofar hans
tel hins vegar það vera ósvinnu að
skilningi ber lítillæti hans vitni.
skattlagning þessara einstaklinga
Þar er þó á ferðinni einföld þrísé með öðrum hætti en annarra
liða, sem við lærðum báðir í barnaþegna þjóðfélagsins. Mín orð gengu
skóla löngu áður en við lærðum hagekki út á það að taka af einhverjum
fræði þar sem við beittum henni á
„auðinn“ heldur það að tekjuhæstu
mörgum sviðum svo sem við vísihópar þjóðfélagsins beri sanngjarntölur og stöðlun talnaraða eins og
an skerf af því sem þarf til að reka
gert var í grein minni og reyndar
þjóðfélagið. Ég veit að Halldór veit
eftir langt starf að ríkisfjármálum
einnig í skýrsla SA. Ég benti einnig á heimildir um þær tölur sem til
að sé einum hópi færðir 30 ma. kr.
grundvallar liggja, þ.e. ríkisreikná silfurfati eins og tillögur SA fela í
inga og fjárlagafrumvarp. Ég skil
sér muni aðrir þurfa að greiða það
vel að Halldór ómaki sig ekki á því
eða skerða þarf þjónustu við þá.
að fletta upp á staðreyndum og mun
Styðst ekki við nein rök
því senda honum þær sérstaklega
þar sem þær eru of umfangsmiklar
Það styðst ekki við nein rök að ég
telji skattalækkanir útilokaðar.
fyrir stutta grein.
Það verður hins vegar varla
Ég benti á að á síðustu árum hefðu
heimfært undir lítillæti að fella
skattar verið lækkaðir hjá sumum
dóm, á grundvelli talna, sem dómen hækkaðir hjá öðrum. Það var
arinn að eigin sögn skilur ekki, þess
afleiðing markvissrar stefnu, sem
efnis að ég beri ekki skynbragð á
þegar mátti lesa um í Áætlun um
hagnaðarþörf atvinnulífsins, sem
jöfnuð í ríkisfjármálum frá árinu
grein mín snerti að litlu eða engu
2009.
leyti. Þessi dómur er mér ekki
Þar kemur fram sá ásetningur að
þungbær og skiljanlegt að hátt sé
breyta skattkerfinu til meiri jöfnreitt til höggs þar sem auk mín var
uðar og sanngirni um leið og ríkinu

➜ Umkvörtun um talna-

leiki ofar hans skilningi ber
lítillæti hans vitni. Þar er þó
á ferðinni einföld þríliða,
sem við lærðum báðir í
barnaskóla.

er aflað aukinna tekna með hóflegum breytingum, umhverfissköttum
og því að þjóðin fái notið auðlinda
sinna. Á þeim stoðum hvíla þær
breytingar sem gerðar hafa verið.
Gegn því berst SA. Komi til þess að
skattalækkanir verði raunhæfar,
t.d. þegar vaxtabyrðin af arfleifð
hrunverjanna minnkar, er ekki
eðlilegt að tekjuhæstu þjóðfélagshóparnir njóti forgangs vegna þess
eins að þeir höfðu hann fyrir hrun
heldur á að nota svigrúmið til að
halda áfram að bæta stöðu lág- og
miðtekjuhópa.
Reynsla annarra þjóða er einnig
sú að með því sé best skotið stoðum
undir hagvöxt.
Húsbóndahollusta
Það má stundum ætla að SA telji
ríkisstjórnina ábyrga fyrir allri vá
sem steðjað getur að þjóðinni nema
e.t.v. eldgosum. Það er lofsvert að
vera húsbóndahollur en er ekki
nokkuð langt gengið að trúa því að
tekjufall ríkis, fyrirtækja og heimila á árunum 2008 og 2009, hrun
fjárfestinga og stóraukið atvinnuleysi á þeim árum og fleiri sem
hruninu fylgdi hafi verið afleiðing
af skattastefnu sem kom til framkvæmda 2010 og síðar? Ég á erfitt
með að trúa því að Halldór skipi sér
í hóp „svokallaðs-hruns“-verja og
geri sér ekki grein fyrir því að um
er að ræða afleiðingar af aðgerðum
stjórnvalda fyrir hrun, sem m.a.
skópu skattaumhverfi sem átti sinn
þátt í því að fjármálamenn landsins,
áhrifaaðilar innan SA, gátu kollsiglt
þjóðarskútunni. Tillögur SA eru
afturhvarf til þess tíma.

Verðtryggingin og Lilja
Fyrir tíu árum átti ég tvö FJÁRMÁL
Nú að leigutíma (lánsraðhús. Þau voru 100 milljtímanum) liðnum hittumst
óna króna virði (50 milljvið Lilja aftur og ég segi
við hana að leigan (vextónir hvort). Þá er það sem
irnir) hafi nú verið ansi
Lilja kemur til mín og vill
lág því síðasta árið var
fá þau leigð (lánuð) gegn
hæfilegu gjaldi (leiga /
hún ekki 4%, heldur 2% af
vextir). Okkur semst um
verðmæti húsanna. Hún
að hún borgi mér 4% af
svarar því til að við höfum
verðmætinu í leigu (vexti) Hjálmtýr
samið um þessa leigufjárá ári. Á þessum 10 árum Guðmundsson
hæð óverðtryggt og við
það sitji og ég bít í það
hefur verið 7,2% verðbólga ráðgjaﬁ
á ári þannig að húsin sem
súra epli að ég hafi samið
voru 100 milljóna króna virði eru
af mér. En svo segir hún: „Þú færð
nú 200 milljóna króna virði eða 100
bara annað húsið til baka, ég ætla
milljónir hvort hús. Það er ekki af
að halda hinu því ég fékk hjá þér
því að þau séu raunverulega meira
100 milljónir og nú er eitt hús þess
virði en fyrir 10 árum, heldur er
virði.“ Ég reyni að malda í móinn,
krónan helmingi minna virði en
auðvitað á ég þessi 2 hús eins og
áður. „Nei, þetta var ekki verðþá.

➜ „Þú færð bara annað

húsið til baka, ég ætla að
halda hinu því ég fékk hjá
þér 100 milljónir og nú er
eitt hús þess virði.“

tryggður leigu(lána) samningur
og þú færð bara þínar 100 milljónir með því að fá annað húsið. Ef
þú ert með eitthvert múður þá fer
ég í mál við þig og ég hef Hagsmunasamtök á bak við mig. Vertu
bara feginn að það var ekki 19,4%
verðbólga, þá hefði ég tekið bæði
húsin og bara þurft að borga þér
3 milljónir.“
Frásögnin er skáldskapur en
byggð á raunveruleikanum.
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Íslandsbanki | Kirkjusandi | 155 Reykjavík | Sími 440 4900 | vib@vib.is |

Nánari upplýsingar í síma 440 4900
Markmi
k ð funda VÍB er að stuðla að upplýstri og faglegri umræðu um
mikillvæg máál á sv
s ið
iði ei
eignastýýrin
ringar, viðskipta og efnahagsmála.
V er
VÍB
e eignastý
stýrin
r garþjó
þjón
nusta
ta Ísl
Íslandsbanka.

facebook.com/VIB.stofan |

@vibstofan | www.vib.is
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LAMBAHAMBORGARHRYGGUR

ÁÐUR 2.598 KR/KG

LITRÍKT&HRESSANDI Í NETTÓ
TRUFFLUR
PIZZA SÓSA
COOP

PIZZA MIX
CO-OPERATIVE

290 G

145 G

3 TEG 300 G

59:

KR
STK

46:

HEROES
KR
STK

800 G

2/:9:

TOBLERONE
DÖKKT 400 G

34:

::

KR
STK

8:9

KR
PK

KR
STK

ORANGE/MINT
CREAMS
90 G/PK

COOP

LOFTKÖKUR
250 G

BISCA

48:

KR
PK

KÓKOSTOPPAR
250 G

RAUÐKÁL
COOP
720 G

RAUÐKÁL
COOP

BISCA

300 G

KRANSAKÖKUR
135 G

5::

KR
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2::

KR
PK

34:

KR
STK

28:

KR
PK.
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www.netto.is
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |
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HANGIFRAMPARTUR
ÚRBEINAÐUR
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ÁÐUR 2.498 KR/KG

FLJÓTLEGT&ÞÆGILEGT!

LÍFRÆNT MORGUNKORN Á FRÁBÆRU VERÐI!

PASTASKRÚFUR

99

LASAGNE
OFNRÉTTUR

297

48:

690 GR

FIFTY SHADES
TRÍLÓGÍAN
- Á ENSKU

THE HUNGER
GAMES
TRÍLÓGÍAN
- Á ENSKU

2000 KR
AFSLÁTTUR
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PASTASÓSA M/BASIL

262 GR
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SPECIAL FLAKES
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2::
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HONEY PUFFER

500 GR

KR
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399 GR

4::

BRAN FLAKES

48:

KR
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CHOCO PILLOWS

375GR
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STK

300GR

55:
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PETER LARSENS KAFFI - 3 TEG

631

KR
STK

493

663

KR
STK

::
INNIHALDA
EKKI
HNETUR!

kr/stk
JÓLADAGATÖL
ÝMSAR GERÐIR
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Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Svíkja Íslendingar Palestínu?

Þrep virðisaukaskatts

Ný t t vopna h lé duga r PALESTÍNA
fyrir 5.000 árum og væri
grafinn þarna! Rökin eru
skammt þar sem ekki hefur
álíka öfgafull og ef Norðverið tekið á rót vandans í
Ísrael og Palestínu. Látum
menn hertækju Austurvöll
ekki blekkja okkur aftur
og nærliggjandi götur til
með fagurgala og friðarað troða þar niður 20 fjölskyldum undir hervernd
pottloki.
Þegar Íslendingar viðurog skjóta á Íslendinga sem
kenndu Ísrael sem fullvalda
vilja komast í Alþingishúsríki árið 1948 var það okkar
ið.
Ástþór
atkvæði sem tryggði sæti Magnússon
Ísrael var byggt á grunni
þeirra hjá Sameinuðu þjóðhryðjuverka m.a. í King
stofnandi Friðar
unum. Stuðningur okkar 2000
David hótelinu í Jerúsalem
byggði á áætlun alþjóðaþar sem nær 100 manns
samfélagsins um landamæri árið
létu lífið, helmingurinn Bretar en
1947.
þá fóru Bretar með yfirráðin. ÍsraÍsrael hefur svikið samkomulagelsmenn urðu fyrstir til að beita
hryðjuverkum til að knýja fram
ið og sölsað undir sig nær allt palestínskt land. Palestínufólkinu er
Ísraelsríki og kenndu þannig öðrum
haldið í gíslingu í eigin landi. Ég
íbúum hryðjuverk. Síðan hefur Ísrasá þetta með eigin augum er ég fór
el sölsað undir sig meira og meira
þarna um í 5 vikna ferðalagi. Horfði
land með ofbeldi þannig að nú er
upp á fólkið í hálfgerðum fangabúðPalestína að þurrkast út af kortinu.
um. Til að komast milli landshluta
Vorum við Íslendingar að styðja
eða bæjarhluta þurfti palestínskur
og greiða fyrir áframhaldandi
ofbeldi, hryðjuverkum og stríðsalmenningur að fara um vegatálma
glæpum með því að viðurkenna
og aðrar hindranir sem stjórnað var
af ísraelskum hrokagikkjum með
Ísrael sem sjálfstætt ríki? Líklegra
vélbyssur í hönd.
er að viðurkenningin hafi átt að
greiða fyrir því að áætlun SameinStrákar með riffil um öxl
uðu þjóðanna frá 1947 næði fram
Í víggirtum ísraelskum þorpum í
að ganga.
miðju palestínsku landi biðu skólaÁbyrgð Íslendinga
strákar eftir strætisvagni með riffil um öxl. Framámenn þorpanna
Íslendingar bera mikla ábyrgð í
voru oftar en ekki aðfluttir miðþessu máli. Eins og staðan er núna
höfum við svikið íbúa Palestínu og
aldra Bandaríkjamenn með skammbyssu í belti. Börn snæddu morgunlagt til aðstoð við ólöglega landtöku
mat með sandpoka fyrir gluggum.
sem hrakið hefur fólk af heimilum
Í Hebron höfðu um 100 Ísraelssínum. Nú þarf frumkvæði héðan
menn búið um sig með hervaldi
að þrýsta á Ísrael að standa við uppinni í miðri 100.000 manna palestrunalega samkomulagið um landínskri borg. Sumir muna kannski
skiptingu sem er eini raunhæfi
eftir ljósmyndasýningu minni í
byrjunarreiturinn fyrir varanlegan
Perlunni með þessum svipmyndfrið. Sambandsríki eða eitt sameigum. Þeir sögðust hafa allan rétt til
inlegt lýðræðisríki sem sumir hafa
hertöku þar sem Abraham var þar
velt fyrir sér gæti hugsanlega þró-

Efra þrep virðisaukaskatts SKATTAR
➜ Í skattaskýrslu
(VSK) á Íslandi er næstAGS um Ísland árið
hæst í heiminum og bilið á
2010 voru stjórnvöld
milli þess efra og neðra er
hvergi meira. Það hvetur til
hvött til þess að taka
undanskota og mismunar
upp eitt VSK-þrep
atvinnugreinum. Eðlilegt
í áföngum af hager að stefna að minni mun
kvæmniástæðum og
með hækkun neðra þrepsins og lækkun þess efra. Hannes G.
afnema ýmsar undanLangt er um liðið frá setn- Sigurðsson
þágur.
ingu laga um VSK og tími aðstoðarframkominn til að ráðast í heild- kvæmdastjóri SA
arendurskoðun á VSK-kerfun hans. VSK hentar hins
inu með einföldun, jafnvegar afar illa til jöfnunar
ræði og skilvirkni að leiðarljósi.
lífskjara.
Í nýútkomnu riti Samtaka
Rannsóknir Hagstofunnar á
atvinnulífsins, „Ræktun eða ránútgjöldum heimila sýna að lægra
yrkja?“, eru stjórnvöld hvött til
VSK-þrepið hafi óveruleg áhrif til
að minnka bilið milli þrepa í virðlífskjarajöfnunar. Hátekjuheimili
isaukaskatti í áföngum á næstu
verja þriðjungi hærri fjárhæð til
árum með hækkun lægra þrepsins
kaupa á mat- og drykkjarvörum
og lækkun þess hærra.
en lágtekjuheimili, þótt þau síðarVSK var tekinn upp hér á landi
nefndu verji heldur hærra hlutárið 1990 með einu skattþrepi,
falli tekna sinna til þessara þarfa.
24,5%, og skyldi hann vera almennStuðningur ríkisins við heimilin
gegnum lægra þrep VSK er því
ur og skilvirkur. Sú stefna stóð ekki
lengi því árið 1994 var tekið upp
þriðjungi meiri við hátekju- en lág14% þrep fyrir matvörur, gistiþjóntekjuheimili.
ustu, fjölmiðla, bækur og húshitun.
Í skattaskýrslu AGS um Ísland
Lægra þrepið var lækkað í 7% árið
árið 2010 voru stjórnvöld hvött til
2007 og hærra þrepið hækkað í
þess að taka upp eitt VSK-þrep í
25,5% árið 2010. Í raun eru þrepin
áföngum af hagkvæmniástæðum
þrjú þar sem ekki er lagður VSK á
og afnema ýmsar undanþágur.
fjórðung einkaneyslunnar.
Þótt óumdeilt sé að fleiri en eitt
þrep í VSK mismuni atvinnugreinMikilvægasti tekjustofninn
um, sé óskilvirkt og torveldi eftirlit, er staðreyndin sú að aðeins
VSK er mikilvægasti tekjustofn
örfá ríki Evrópu hafa eitt skattríkissjóðs, skilar 30% skatttekna.
þrep en flest eru með ýmist tvö
VSK er ekki eins skaðlegur og
flestir aðrir skattar þar sem hann
eða þrjú þrep. Óhjákvæmilegt er
hefur tiltölulega lítil áhrif á fjárað taka mið af þessu hér á landi.
Íslensk verslun og ferðaþjónusta
festingar og vinnuframboð og þar
eru í samkeppni við fyrirtæki í
með verðmætasköpun. Ríkið þarf
að rækta þennan skattstofn, hafa
þessum ríkjum og almannahagur
hann sem breiðastan, hlutfallað samkeppnisstaðan sé sem jöfnið sem lægst og stuðla að stækkust.

➜ Á meðan hern-

aðarástandið varir er óhjákvæmilegt annað en Ísland
setji innﬂutningsbann á
vörur frá Ísrael.

ast frá þessum byrjunarreit.
Forseti Íslands á að beita sér í
þessu máli og boða Ísrael til friðarfundar í Reykjavík til lausnar á deilunni. Jafnframt þarf að
gera Ísrael, S.Þ. og heimsbyggðinni grein fyrir því að íslenska
þjóðin geti ekki viðurkennt ríki
sem þanið hefur verið út með hervaldi á kostnað barna og annarra
saklausra borgara sem þannig er
haldið áratugum saman í angist og
gíslingu. Slíkt ástand ógni heimsfriðnum. Ísrael í dag er eitthvað allt
annað en Íslendingar studdu 1948.
Þess vegna neyðast Íslendingar til
að draga þennan stuðning sinn til
baka a.m.k. tímabundið.
Innflutningsbann
Á meðan hernaðarástandið varir
er óhjákvæmilegt annað en Ísland
setji innflutningsbann á vörur frá
Ísrael. Ísland á að koma fram á
alþjóðasviðið með áskorun á aðrar
þjóðir að fylgja þessu fordæmi með
kröfu um endanlegt friðarsamkomulag. Ísrael afhendi stjórnvöldum í Palestínu það land sem
Ísrael hefur hernumið á kostnað
flóttamanna. Landamærin verði
færð til baka til áætlunar Sameinuðu þjóðanna frá 1947. Byggingar á
herteknu svæðunum verði afhentar
Palestínufólkinu sem skaðabætur
frá Ísrael. Með þessu getur Ísrael
sýnt raunverulegan friðarvilja og
þá fyrst verið tekið aftur í sátt sem
fullvalda ríki.

Kertaljós og skreytingar þarf
að umgangast með varúð
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Styttum vinnutímann Búrfellshraun –
og bætum lífsgæði
eitt merkasta hraun á Íslandi

Sumir segja að það sé SAMFÉLAGSMÁL ➜ Íslendingar vinna
vond hugmynd að stytta
lengur en þær þjóðir
vinnutíma í kreppu. Aðrir
sem við berum okkur
segja að það sé vond hugsaman við. Stjórnmynd að stytta vinnutíma
í uppsveiflu. Staðreyndin
málamenn hafa nú
er sú að það er almennt
tækifæri á kosningóð hugmynd að stytta
gavetri að setja aukin
vinnutímann.
Nokkrar blákaldar stað- Guðmundur D.
lífsgæði á dagskrána.
reyndir: Íslenskt samfélag Haraldsson
er mjög efnað, þó svo hér B.S. í sálfræði
bókinni The Spirit Level
eftir Richard Wilkinson
sé hópur fólks sem þurfi og meðlimur í
að lifa við kjör sem engum Lýðræðisfélaginu
og Kate Pickett.
ætti að bjóðast. Nóg er til Öldu
Barátta stéttarfélagaf góðu húsnæði, gott heilanna hefur skilað mörgum
brigðis- og menntakerfi og fá ríki
hópum bættum kjörum, en vinnueru eins tæknivædd.
tíminn er langur og lítt styttur.
Ein ástæða þess að lífsgæði eru
En misskipting jókst á undanförnmikil á Íslandi er að við höfum
um áratugum, sumir hafa mjög há
yfir vélum að ráða sem geta unnið
laun meðan aðrir skrimta. Og misverkin fyrir okkur í hluta eða
skiptingin felst ekki bara í launum
heild. Fyrir einni öld var til dæmis
því sumir eru fastir í skuldasúpu
róið á opnum bátum til sjós – nú
sem hrunið og eftirköst þess ýttu
gera menn út á stórum stálskipum,
undir eða bjuggu til.
en líka minni bátum í bland. Allt
Breyttar áherslur
saman er þetta vélknúið.
Stéttarfélögin hafa því mikilvæga
Samt vinnum við mjög mikið.
Og raunar hefur vinnudagurinn
hlutverki að gegna að auka lífsalmennt lítið styst undanfarna
kjör fólks. Í ljósi þessara breytáratugi: Árið 2005 var meðalinga er þörf á breyttum áherslum.
vinnuvikan 42 stundir á viku, en
Megináherslan ætti nú að felast
í að stytta vinnutíma, enda mjög
árið 1991 stóð hún í 44 stundum.
augljós lífsgæðaaukning sem
Milli áranna 1980 og 2008 fækkaði
felst í því: Meiri tími gefst með
vikulegum vinnustundum aðeins
fjölskyldu, vinum og til að sinna
um 1,2 stundir. Og það allt þrátt
fyrir sífellt aukna framleiðslu og
áhugamálum. Hin áherslan ætti að
að vélar létti sífellt verkin.
felast í að draga úr misskiptingu,
Ástæðan fyrir þessu er í sjálfu
einkum með að minnka launabil
sér einföld: Launafólk hefur
og berjast fyrir umbótum á lánaalmennt lítið um sinn vinnutíma
fyrirkomulagi. Með því að stíga
að segja, atvinnurekendur stjórna
þessi tvö skref má draga úr vinnu
vinnutímanum mestmegnis. Svo
og dreifa auðnum, þannig að allir
er það hitt að áherslumál stéttarhafi það betra.
félaga hafa falist í að tryggja fólki
Lítið hefur heyrst frá stjórnhærri laun og aukinn kaupmátt.
málaflokkum um styttingu vinnuÞað var ekki vanþörf á en ýmistíma. Íslendingar vinna lengur en
legt hefur breyst á undanförnum
þær þjóðir sem við berum okkur
áratugum.
saman við. Stjórnmálamenn hafa
nú tækifæri á kosningavetri að
Skipting gæðanna
setja aukin lífsgæði á dagskrána.
Rannsóknir hafa sýnt að með
Til þess að auka lífsgæði hérlendis þurfum við að hætta að
auknum tekjum samfélaga aukast
einblína á kaupmátt. Það er ekki
lífsgæði. Þegar vissum punkti er
síður mikilvægt að stytta vinnunáð hættir það hins vegar að vera
tímann og draga úr misskiptingraunin, er hér átt við t.d. lífslíkur,
félagsleg tengsl, gæði húsakosts
unni. Það þarf ekki lengur að strita
og menntunar. Það sem skiptir þá
dag og nótt til að draga björg í bú.
meira máli er hvernig gæðum er
Við eigum öll skilið styttri vinnuskipt innan samfélaganna. Ef samdag, meiri tíma með fjölskyldum
félag er ríkt og tekjum er mjög
og vinum, til að sinna áhugamálmisskipt, þá er meira um félagsum. Það er engin ástæða til þess
að fólk komi dauðþreytt heim og
leg vandamál, svo dæmi sé tekið.
Ef skiptingin er jafnari er minna
eigi þá eftir að sinna húsverkum.
um félagsleg vandamál. FróðleiksOg að þessu ber stéttarfélögunum
að vinna.
fúsir geta lesið meira um þetta í

AF NETINU
Hjálpum þeim
Nú er bara tæpur mánuður til jóla og eitt af því sem einkennir aðventuna
er örlæti og kærleikur í garð fátækra og hrjáðra. Við getum auðvitað kallað
það hræsni að leggja sérstaka áherslu á mannúðarstarf einn mánuð á ári
en það hlýtur þó að vera skárra að almenningur sé meðvitaður um eymd
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Eitt mesta sérkennið í nátt- SKIPULAGSMÁL þeirri aldursgreiningu var
hraunið um 7.240 ára gamúru Íslands eru nútímahraunin. Þau standa okkur
alt. Við síðari rannsóknir hefur aldurinn reynst
svo nærri að við skynjum
hærri, eða rúmlega 8.000
hvernig yfirborð jarðar
hefur myndast og hvað
ár. Guðmundur kenndi við
býr undir. Og á mesta þéttFlensborgarskóla í fjölda
býlissvæði landsins eru
ára og gjörþekkti því Búrhraunin fyrir allra augum,
fellshraunið.
ekki síst í Hafnarfirði og Reynir
Með greininni um BúrGarðabæ.
fellshraun fylgir kort með
Ingibjartsson
En hvernig höfum við formaður
hinum mörgu aðskildu
hraunum sem Búrfellsgengið um þessar náttúru- Hraunavina
smíðar? Höfum við ætlað
hraun nær yfir s.s. Smyrlakomandi kynslóðum að njóta þess
búðahraun, Urriðakotshraun, Grásem við höfum haft fyrir augum –
helluhraun, Vífilsstaðahraun,
lengst af?
Hafnarfjarðarhraun, Garðahraun
og Gálgahraun. Guðmundur fjallar
Fórnarlamb framkvæmda
ítarlega um hraungjána Búrfellsgjá
Það er vert að spyrja þessarar
og Búrfellsgíg sem telst til eldspurningar þegar eitt merkilegborga. Einnig um Hjallamisgengasta hraunið, Búrfellshraun í löndið sem sker sundur gjána og gíginn
um Garðabæjar og Hafnarfjarðar,
og tryggir íbúum höfuðborgarverður stöðugt fórnarlamb framsvæðisins hið góða drykkjarvatn.
kvæmdagleði okkar mannanna.
Fram kemur að ysti hluti hraunsÁ þessu ári eru liðin 40 ár frá
ins, Gálgahraun, er 12 km frá upptökunum í Búrfellsgíg.
andláti eins okkar merkasta jarðfræðings og brautryðjanda, GuðÍ lok greinar bendir Guðmundmundar Kjartanssonar, sem lést
ur Kjartansson á nauðsyn þess
um aldur fram árið 1972. Hans síðað raska ekki Búrfellshrauni með
asta verk var merk grein um Búrmannvirkjum. Hann vekur athygli
fellshraun og aldur þess sem birtist
á lítilsháttar grjótnámi í Urriðakotshrauni sem tókst að stöðva
í Náttúrufræðingnum á dánarári
Guðmundar. Honum tókst reyndar
fyrir atbeina Náttúruverndarráðs.
ekki að ljúka greininni, en félagar
Þetta hraun ætti nauðsynlega að
hans, Jón Jónsson og Þorleifur Einfriða. Hvað skyldi Guðmundur þá
arsson, luku henni eftir minnishafa sagt um allt umrótið kringum
blöðum höfundar. Guðmundur var
IKEA? Einhver áform voru uppi
reyndar annar Íslendingurinn sem
um byggingu skála við Búrfell og
lauk prófi í jarðfræði – hinn var
Búrfellsgjá, en þau tókst einnig að
Helgi Péturs áratugum fyrr.
stöðva. Þakkaði Guðmundur það
þáverandi yfirvöldum í Garðabæ
Tilviljanir réðu því að Guðmundi
tókst að láta aldursgreina Búrog Hafnarfirði.
fellshraun. Snemma árs 1970 varð
Merkar minjar
mikið sjávarflóð og rótaðist upp
jarðvegur við strönd Balahrauns
Í þessari grein vekur Guðmundsem er einn hluti Búrfellshrauns
ur athygli á hinni merkilegu jarðog vestan Hafnarfjarðar. Var
fræði hraunsins og hversu kjörið
Guðmundi sagt frá þessu. Á stórþað er til fræðslu. En aðrir þættir
straumsfjöru seinna á árinu tókst
gera Búrfellshraunið einnig mjög
Guðmundi að finna og grafa upp
sérstakt. Þar er margar menningarminjar að finna, s.s. Gjáarfjörumó undir hrauninu og lét aldrétt í Búrfellsgjá, Maríuhella og
ursgreina hann hjá Þjóðminjasafnfleiri hella, söguslóðir í Vífilsinu í Kaupmannahöfn. Samkvæmt

➜ Það er svo sannarlega

kominn tími til að allt sem
eftir er af Búrfellshrauni
verði friðað – bæði í landi
Garðabæjar og Hafnarfjarðar.

staðahrauni sem tengjast Vífilsstaðaspítala, fyrstu vegarslóða um
hraunið, vatnsstokkinn frá Kaldárseli að ógleymdum öllum fornu
hraungötunum í Gálgahrauni og
víðar. Minjar um forna búskaparhætti eru um allt.
Svo er það þáttur Jóhannesar S.
Kjarvals. Nú er að koma í ljós að
hann málaði vítt og breitt um Búrfellshraun. Þekktastir eru Kjarvalsklettarnir en einnig átti hann
sér staði í Vífilsstaðahrauni og
Svínahrauni hjá Vífilsstaðahlíð.
Nokkrar af „meintum“ Þingvallamyndum Kjarvals voru málaðar í
Búrfellshrauni.
Mælirinn fullur
Það er svo sannarlega kominn tími
til að allt sem eftir er af Búrfellshrauni verði friðað – bæði í landi
Garðabæjar og Hafnarfjarðar.
Það er einstakt að búa að hrauni í
miðri byggð með þennan mikla fjölbreytileika og margháttuðu sögu.
Yfirvöld í Garðabæ hafa vissulega stigið góð skref í þessa átt
og Hafnfirðingar hafa sýnt lit. En
þegar vantar land undir íbúabyggð,
atvinnurekstur, vegi, golfvelli og
hesthús svo dæmi séu nefnd, er
sneitt af hrauninu hér og þar. Að
endingu verða kannski nokkrir
klettar eftir.
Baráttan nú gegn nýjum Álftanesvegi gegnum Gálgahraunið er
mælikvarðinn á það, hvort mælirinn sé ekki endanlega orðinn fullur. Við ættum að sjá sóma okkar í
því að heiðra minningu Guðmundar Kjartanssonar jarðfræðings með
því að segja og framkvæma – nú er
endanlega komið nóg. Ekki meir,
ekki meir sagði Steinn Steinar.

Óskynsamleg bankatillaga
Hópur alþi ngisma nna FJÁRMÁL
hefur lagt fram tillögu
til þingsályktunar um að
skipuð verði nefnd til að
endurskoða skipan bankastarfsemi í landinu með
aðskilnaði viðskiptabanka
og fjárfestingarbanka.
Nefndin á að skila tillögum
fyrir 1. febrúar 2013. Þetta Finnur
er óskynsamleg tillaga.
Sveinbjörnsson
fyrrverandi ban-

Hagur af alhliða bönkum
kastjóri
Lögum samkvæmt eru
íslenskir viðskiptabankar og sparisjóðir alhliða, þ.e. hafa
heimild til að stunda bæði fjárfestingarbanka- og viðskiptabankastarfsemi. Þetta er í samræmi við
það sem tíðkast um alla Evrópu og
víðast hvar annars staðar í heiminum. Með því að samtvinna þessa
starfsemi geta bankarnir veitt
viðskiptavinum sínum fjölbreyttari þjónustu en ella og samnýtt
húsnæði, tölvukerfi og fjölmargt
starfsfólk á báðum sviðum. Þessu
fylgir hagræði fyrir bankana og
viðskiptavini þeirra.
Áföll viðskiptabanka
Ýmsir virðast telja að með því að
banna viðskiptabönkum að stunda
fjárfestingarbankastarfsemi megi
lágmarka eða jafnvel koma í veg
fyrir áföll. Því fer fjarri. Ríkissjóður þurfti að leggja Útvegsbanka Íslands hf. (1987) og Landsbanka Íslands (1993) til verulega
fjármuni vegna útlánataps þeirra.
Mikið útlánatap kallaði á fjárhagslega endurskipulagningu
sparisjóðanna á Ólafsfirði (1997),
Hornafirði (2001) og Siglufirði
(2001) með aðstoð annarra sparisjóða.
Tiltektin og uppgjörið eftir

íslenska ba nkahrunið
sýnir að óvarfærin útlánastarfsemi á þenslu- og
útrásarárunum átti drjúgan þátt í falli banka og
sparisjóða. Í Bandaríkjunum og Evrópu má nefna
ýmis dæmi um hefðbundna
viðskiptabanka sem stjórnvöld hafa þurft að bjarga í
yfirstandandi fjármála- og
efnahagskreppu.

Reglur hafa verið hertar
Hér á landi hafa þegar
verið dregnir ýmsir lærdómar af
bankahruninu. Þannig er bönkum nú beinlínis bannað að veita
lán með veði í eigin hlutabréfum.
Þá hafa reglur um lánveitingar
til tengdra aðila verið hertar. Þar
með er búið að bæta úr tveimur
áberandi veikleikum í íslenskum
bankareglum.
Settar hafa verið stífari reglur
um ýmsa þætti í starfsemi banka,
þ.á m. kröfur um eigið fé og laust
fé, stjórnarhætti og innra eftirlit (áhættustýringu, innri endurskoðun og regluvörslu). Loks hefur
Fjármálaeftirlitið verið eflt þannig
að virkara eftirlit er með bönkum
en áður.
Umdeilt erlendis
Innan tæplega tveggja ára þurfa
bandarískir bankar að hlíta
umdeildum reglum um mörk milli
tiltekinnar fjárfestingarbankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi. Í fyrra voru lagðar fram tillögur á Englandi sem miða að því
sama. Fyrir nokkrum vikum voru
lagðar fram tillögur í Evrópusambandinu. Hvergi er lagður til fullur aðskilnaður.
Á öllum þessum svæðum eru

➜ Aðskilnaður fjárfest-

ingarbanka og viðskiptabanka er ekki mest aðkallandi verkefnið í íslenska
bankakerﬁnu. Bankakerﬁð
er of stórt.

skiptar skoðanir um það hvort þær
reglur sem þegar hafa verið settar
eða tillögur sem fram hafa komið
séu skynsamlegar og nái yfirlýstum tilgangi sínum. Það er nefnilega hægara sagt en gert að draga
markalínur milli fjárfestingarbanka og viðskiptabanka.
Á þenslu- og útrásarárunum
fyrir bankahrunið töluðu sumir
forkólfar íslensks viðskiptalífs
niður til annarra Norðurlanda.
Sagan hefur sýnt hversu hrokafullt þetta var. Lærum af þessu og
lítum til þessara landa sem fyrirmynda í því að þróa bankakerfi.
Og þar fer lítið fyrir umræðu um
aðskilnað fjárfestingarbanka og
viðskiptabanka.
Annað verkefni brýnna
Aðskilnaður fjárfestingarbanka
og viðskiptabanka er ekki mest
aðkallandi verkefnið í íslenska
bankakerfinu. Bankakerfið er
of stórt. Afgreiðslustaðir eru of
margir, tölvukostnaður of hár
miðað við umfang viðskiptanna,
stjórnunar- og eftirlitskostnaður
sívaxandi og starfsfólk of margt.
Óhagræðið í bankakerfinu kemur
fram í hærri vöxtum og þjónustugjöldum en ella. Það skerðir samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja
og rýrir lífskjör almennings.
Brýnasta verkefnið er því að
leysa úr læðingi þá krafta sem
duga til að umbylta bankakerfinu.
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Vísindin vefengja öryggi
erfðabreyttra matvæla
Í grein sinni í Fréttablaðinu ERFÐABREYTT DNA, sem gæti valdið mun
20. okt. sl. gagnrýnir Jón MATVÆLI
meiri hættu á óþekktum
Hallsson nýja franska
eiturefnum og ofnæmisrannsókn sem skekið hefur
völdum sem hin ónákvæma
vísindaheiminn og valdið
og ófyrirsjáanlega tækni
auknum áhyggjum manna
við erfðabreytingar getur
af öryggi erfðabreyttra
orsakað. Neytendur á Vestmatvæla og fóðurs. Þegar
urlöndum geta e.t.v. forðlíftæknirisinn Monsanto
ast þessar nýju og hættusótti um leyfi ESB fyrir
legu erfðabreyttu afurðir,
erfðabreyttu maísyrki sínu Sandra B.
en lítt upplýstir neytendur í
NK603 lagði fyrirtækið Jónsdóttir
þróunarlöndunum sem búa
fram niðurstöðu 90 daga til- sjálfstæður ráðgjaﬁ við slaka löggjöf og spilltar
ríkisstjórnir eru berskjaldraunar á rottum sem benti
til eitrunar í lifur og nýrum – niðuraðri fyrir þeim. Suður-Afríkubúar
stöðu sem Monsanto gerði ekkert úr
neyta maíss allt að þrisvar á dag
og taldi tölfræðilega ómarktæka.
(að hluta beint af ökrunum), en 40%
Franska rannsóknin sem Séralmaísræktunar í landinu eru einmitt
ini o.fl. gerðu komst að því að taka
NK603 yrkið.
hefði átt niðurstöður tilrauna MonsRannsókn úthúðað
anto um eitrunaráhrif mun alvarlegar. Rannsókn Séralini spannaði tvö
Líftækniiðnaðurinn brást hart
ár (ævilengd rottu) og komst að því
við frönsku rannsókninni og með
að til lengri tíma hefði erfðabreyttþví að úthúða henni og höfundum
ur NK603 maís alvarleg eituráhrif
hennar. Hið sama gerir gengi nokká nýru og lifur en olli einnig æxlurra íslenskra vísindamanna sem
auðsjáanlega telja það atvinnu- og
ismyndun og ótímabærum dauða í
tilraunarottunum. Franska rannfjárhagslegum hagsmunum sínum
sóknin sýnir glöggt að yfirvöld ESB
fyrir bestu.
þurfa að krefjast lengri og ítarlegri
Jón Hallsson gagnrýnir t.d. Séraltilrauna á dýrum með allar erfðaini fyrir að hafa notað sn. Sprague
breyttar plöntur svo langtímaáhrif
Dawley-rottur við tilraunir sínar
þar sem þær hafi tilhneigingu til
erfðabreyttra matvæla á neytendur
verði rétt metin.
að mynda æxli. Jóni ætti þó að vera
kunnugt um hve SD-rottan er mikið
Ógnun við heilsufar
notuð í dýratilraunum. Til dæmis
Líftækniiðnaðurinn er nú að reyna
var hún notuð í 90 daga tilraun sem
að innleiða erfðabreyttar plöntur
Monsanto gerði til að afla samþykksem eru jafnvel enn meiri ógnun við
is ESB fyrir maísyrkinu NK603.
heilsufar okkar, t.d. erfðabreyttar
Hundruð leyfisveitinga fyrir erfðakartöflur, hveiti og hrísgrjón. Þetta
breyttar lífverur byggðust á tilrauneru grunnfæðutegundir sem neytt
um með SD-rottur. Ef SD-rottan er
er daglega og oft neytt beint af akróhæf til afnota í dýratilraunum eins
inum. Flest erfðabreytt matvæli á
og Jón lætur að liggja þá eru komin
ærin tilefni til að afturkalla hundrmarkaði eru unnar vörur. Erfðabreytt soja, maís og repja eru í matuð leyfa fyrir erfðabreyttar plöntur
vörum okkar sem unnin efni og
og innkalla þúsundir erfðabreyttra
mest af DNA í þessum vörum hefur
matvæla á markaði. Það kallar einnsundrast. Erfðabreyttra kartaflna,
ig á innköllun illgresiseitursins
hveitis og hrísgrjóna verður hins
glýfosat sem notað er á 80% erfðavegar neytt að mestu í óunnu formi
breyttra plantna í heiminum (þ.m.t.
og með mun meiru af erfðabreyttu
NK603-maís) þar sem notkun þess

➜ Líftækniiðnaðurinn

reynir jafnan að rakka niður
sjálfstæð vísindi sem birta
neikvæðar niðurstöður…

var leyfð á grundvelli tilrauna með
SD-rottur.
Jón Hallsson telur rannsókn
Séralini o.fl. ekki standast kröfur
OECD. En rannsókn Séralini beindist að eituráhrifum og OECD-kröfur
tilgreina að nota skuli 10 rottur af
hvoru kyni í slíkum rannsóknum.
Jón hefur líkt og Monsanto gagnrýnt Séralini fyrir að nota aðeins
10 rottur af hvoru kyni. Monsanto
notaði 20 rottur af hvoru kyni í tilraunum sem það gerði til að afla sér
leyfis ESB fyrir maísyrkinu NK603,
– en lýsti aðeins greiningu á 10 rottum, sama fjölda og Séralini notaði.
Notaði Monsanto aðeins hraustustu
10 rottur af 20 til þess að hagræða
niðurstöðum sínum? Við því fáum
við aldrei svör þar sem Monsanto
neitar að birta rannsóknargögn
dýratilrauna sinna.
Vakning til stjórnvalda
Jón virðist ekki átta sig á að franska
rannsóknin var ekki hönnuð til að
greina krabbamein. Það kom hins
vegar á óvart að rottur fóðraðar á
erfðabreyttum maís mynduðu mun
fleiri æxli en rottur sem fengu
óerfðabreyttan maís. Séralini mælir
með því að rannsókn hans verði
fylgt eftir með langtímarannsóknum þar sem fleiri rottur eru notaðar
þannig að unnt verði að leggja tölfræðilegt mat á tíðni æxla og dánartíðni.
Líftækniiðnaðurinn reynir jafnan að rakka niður sjálfstæð vísindi
sem birta neikvæðar niðurstöður
um erfðabreyttar plöntur. Nýjasta
rannsókn Séralini verður hins vegar
ekki töluð í hel. Hún felur í sér vakningu til stjórnvalda og eftirlitsaðila
allra landa.

Litla stúlkan
með eldspýturnar?
Við Ragnar Th. Sigurðsson GRÓÐURHÚSA- ➜ Núna er ekkert
ljósmyndari höfum mælt ÁHRIF
samkomulag í sjónstöðu brúnar á Steinsholtsmáli um verulegar
jökli í allmörg ár. Skriðjökullinn gengur norður
framfarir í að sporna
úr Eyjafjallajökli. Hann
við hlýnun andrúmshefur hopað og þynnst samloftsins, þvert á móti.
fellt á mælitímabilinu og
er fulltrúi allra skriðjökla
unarinnar fyrir skömmu.
landsins og raunar yfir 90%
allra jökla utan Grænlands Ari Trausti
Meðal annars er því haldið
og Suðurskautslandsins en Guðmundsson
réttilega fram að ekki megi
þeir eru um 300 þúsund. jarðvísindamaður
nýta nema þriðjung þekktra
Allur jökulís heims geym- og rithöfundur
birgða kolefniseldsneytis í
ir rúm 2% vatnsins á yfirheiminum ef við ætlum að
borði jarðar. Hann er afar mikilhalda okkur innan 2° hækkunar
vægt ferskvatnsforðabúr, einkum
ársmeðalhitans – nema þjóðunum
í fjalllendi heimsálfanna og á lágtakist að binda kolefni á heimsvísu
lendi nærri því. Hin rúm 97% eru
með nýrri tækni og gróðurframsaltur sjór.
förum. Næstum tveir þriðju hlutar
Meðalhiti á jörðinni hefur hækkbirgðanna eru kol, 22% olía og 15%
að um 0,7 gráður á Celsíus á undangas, aðallega í Bandaríkjunum, Miðförnum eitt hundrað árum og aldrei
Austurlöndum, Kína og Rússlandi.
hraðar en undanfarna áratugi enda
Oftrú á skyndigróða
aukning gróðurhúsagasa hraðari en
Núna er ekkert samkomulag í sjónsést hefur í mæligögnum úr ískjörnum sem sýna þá sögu í 650 þúsund
máli um verulegar framfarir í að
ár. Ísland hefur færst, hvað gróður
sporna við hlýnun andrúmsloftsins,
og dýralíf varðar, um 800 km í suður.
þvert á móti. Nýjustu hugmyndir
um að nýta flóknar og dýrar aðferðEnginn vafi
ir við að ná upp olíu og gasi norðan
Enginn vafi leikur lengur á meginheimskautsbaugs, á erfiðum slóðum,
orsökunum. Þær felast í síaukinni
vekja svartsýni á vegferð næstu ára
dreifingu gróðurhúsagasa, hömlueða áratuga. Skammsýni og oftrú á
lítilli gróðureyðingu og æ meiri
skyndigróða sýnast ætla að ríkja
rykmengun vegna athafna manna.
yfir varkárni og skynsemi. Hvar er
Hiti hækkar í neðstu loftlögum en
umhyggjan fyrir heimsbyggð morgþað kólnar í heiðhvolfinu. Talið er
undagsins?
að efnahagskerfi heims geti þolað
Stjórnmál vega afar þungt í þesshitastigshækkun um allt að 2°C á
um efnum. Líka þrýstingur almennnæstu fjórum til sex áratugum og
ings. Ég hef sagt það áður og skrifa
hækkun heimshafanna um allt að
hér enn einu sinni: Íslendingar hafa
einn metra. Hvort tveggja kallar
tækifæri til að koma fram sem djörf
á gríðarleg fjárframlög og veldur
og sterk rödd meðal þjóða við að
flestöllum þjóðum miklu raski.
hægja á þeysireiðinni inn í ofhlýnun
Í þessum mánuði kom út skýrsla
jarðar og koma með ábendingar og
Alþjóðabankans „Turn Down the
kröfur um lausnir. Til þess höfum
Heat“. Stofnunin er frekar þekkt
við þekkingu og ríka ástæðu. Ella
fyrir íhaldssemi en andstæðu hennlíkjumst við litlu stúlkunni með eldar í þjóðfélagsmálum. Í skýrslunni
spýturnar í sögu Hans Christians
Andersen, nema hvað vandamálið
kemur fram svipuð afstaða og í
skýrslu Alþjóðaorkumálastofner ekki kuldi heldur varmi.

LITUR MEÐ SVÖRTU
Íslenskar konur ganga flestar í svörtu yfir vetrartímann. Með svartri kápu er fallegt að bera litríkan trefil eða klút. Hann getur verið grænn,
appelsínugulur, fjólublár eða sá litur sem fellur
best að andliti viðkomandi. Um að gera að vera
óhræddur við litríka fylgihluti.

UNNIÐ HÖRÐUM HÖNDUM
Hér eru systurnar Áslaug og
Kristín Friðjónsdætur á verkstæðinu að útbúa hálsfestarnar,
sem allar eru handgerðar.
MYND/ANTON
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Dagljósin - Bæta líðan og aukka afköst
Opið kl. 9 -18 s laugardaga kl. 111 - 16 s Stórhöfða 25 s 569 3100 s eirberg.is

TILBOÐ - AÐEINS FIM, FÖS OG LAU - 25 % AFSLÁTTUR
Sundfatnaður í
D,DD,E,F,FF,G skálum
á 25% afslætti.

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum
www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga.
10-14 laugardaga
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NÚTÍMAHÁLSFESTAR Vörulínan City Collection verður kynnt til sögunnar í
dag klukkan 17 í verslun GK á Laugaveginum. Um er að ræða nútímalegar,
grafískar og litríkar hálsfestar gerðar úr efnum tengdum borgarmenningu.

S

ysturnar Kristín og Áslaug Friðjónsdætur höfðu oft talað um það að
vinna saman. Síðastliðið vor létu
þær verða af því og hafa þær nú hannað
skartgripalínu undir nafninu Twin Within –
Creative Jewelry sem seld verður í verslun
GK á Laugaveginum og á heimasíðu þeirra
www.twinwithin.com. „Þetta byrjaði allt
á því að Áslaug systir, sem er myndlistarmaður, var að leita sér að efni í innsetningu
sem hún var að vinna að. Hún fór á milli
báta- og veiðibúða í leit að mismunandi
efnum og sá þar alls kyns kaðla og slöngur
sem hún fór svo að prufa sig áfram með,“
segir Kristín, sem er hönnuður.
Kristín hefur starfað sem víóluleikari og verið viðloðandi tískugeirann en
systir hennar er myndlistarmaður, búsett
í Seattle. „Áslaug sýndi mér hugmyndir
á Skype og þegar hún kom heim síðasta
sumar þróuðum við heila vörulínu sem
samanstendur af hálsfestum og kallast City
Collection.“

Hálsfestarnar eru afar nútímalegar, grafískar og litríkar. Þær eru gerðar úr efnum
tengdum borgarmenningu og litirnir minna
jafnvel á borgarljós og næturlíf. Festarnar
eru skírðar eftir nokkrum af þekkustu
borgum heimsins; Ríó, Róm, Moskvu,
París, Kaíró, Madrid, Helsinki og Berlín.
Hálsfestarnar vísa þó líka til frumbyggja. „Innblásturinn sóttum við
meðal annars í frumbyggjamenningu og heimsmenningu, bæði hvað
varðar útlit og vinnslu. Skartgripir
mismunandi ættbálka eru oft gerðir úr efnum sem þeir sækja af sínu
nærsvæði og það má kannski segja
að við séum að gera það sama.“
Frumsýningarteiti Twin Within
verður í verslun GK á Laugaveginum
í dag frá 17 til 20. „Kanilsnældur
munu sjá um að þeyta skífum og léttar
veigar verða í boði. Þá verðum við með
sérstakt opnunartilboð á hálsfestunum.“
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PARÍS OG
KAÍRÓ
Hálsfestarnar
sækja nöfn sín til
margra þekktustu
borga heims og eru
gerðar úr efnum
tengdum borgarmenningu.

FÓLK| TÍSKA
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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LEITAÐ Í FORNA
MUNSTURHEFÐ
TÍSKUVIKA Í BISHKEK Kirgiskir fatahönnuðir sýndu hönnun sína á tískuviku
múslíma í Bishkek, höfuðborg Kirgisistan, á dögunum.

S

kósíðir og bylgjandi kjólar voru
áberandi á pöllunum á tískuviku múslíma í Bishkek en þar
sýndu nokkrir kirgiskir fatahönnuðir
línur sínar. Hönnuðurinn Zhanara
Chyngysheva leitaði í forna
kirgiska munsturhefð og
útsaum en hún sýndi kjóla
úr silki með munstruðum
brjóststykkjum, teknum
saman í mittið með stórum
og áberandi munstruðum
beltum. Þá voru höfuðklútarnir einnig bróderaðir.
Fatnaður hönnuðarins
Ukey Murataliyva var
einfaldari í sniðum
og ekki mikið um
útsaum. Ukey
sýndi einnig buxur og yfirhafnir í
hressilegum litum
eins og bleikum og
sægrænum.

NÝ SENDING!

AF VINSÆLU KULDASKÓNUM
MEÐ MANNBRODDUNUM

Skipholti 29b • S. 551 0770

STERKIR LITIR OG
ÚTSAUMUR
Sýningastúlkurnar stikuðu pallana í skósíðum
silkikjólum og síðbuxum
á tískuviku múslima í
Kirgisistan í síðustu
viku. Hönnuðurinn
Zhanara Chyngysheva leitaði í forna
munsturhefð.
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Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517-6460
www.belladonna.is

5.000 kr. dagur í dag
Rýmum fyrir jólavörunni
sem kemur á morgun

• Kjólar
• Skokkar
• Mussur
• Toppar
• Peysur
Allar úlpur á 9.990 kr.
(áður 24.990 kr.)
Við erum á Facebook

Save the Children á Íslandi

GÆÐIN BORGA SIG
POLARN O. PYRET KYNNIR Polarn O. Pyret hefur framleitt gæðafatnað fyrir
börn í yfir 35 ár en verslunin hefur verið á Íslandi í 25 ár.

Þ

egar á heildina er litið borga gæðin
sig, bæði fyrir fjölskylduna og fyrir
umhverfið,“ segir Kristín Björg Jónsdóttir, eigandi barnafataverslunarinnar
Polarn O. Pyret á Íslandi en hún rekur
verslanir í Kringlunni og Smáralind.
Það er hluti af hugmyndafræði Polarn
O. Pyret að börn eigi að fá að vera börn
og leika sér. Fötin eru þægileg, litrík og
þola mikinn þvott. Barnafötin frá Polarn O.
Pyret halda sér vel og og sniðin eru þannig
að það er eins og flíkin vaxi með barninu
og endist því lengur.
„Fólk segir mér margoft að börnin þeirra
noti fötin miklu lengur en það gerði ráð
fyrir og í raun lengur en stærðin segir til
um. Sniðin eru einfaldlega þannig,“ segir
Kristín. „Fötin þola mikla notkun og koma
alltaf eins úr þvotti, þau ganga milli barna
og milli fjölskyldna og tryggð viðskiptavina
segir sína sögu. Þeir sem ólust sjálfir upp í
fötum frá Polarn O. Pyret koma og kaupa á
sín eigin börn. Við leggjum áherslu á gæði
og góða þjónustu.“
Polarn O. Pyret býður allan fatnað fyrir
börn, allt frá nærfatnaði til yfirhafna. Allur
bómullarfatnaðurinn er úr mjúkri gæðabómull þar sem bómullin er sérvalin með
löngum þráðum og lögð er áhersla á að
fatnaðurinn sé framleiddur á umhverfisvænan hátt. Eitt helsta vörumerki Polarn
O. Pyret er bómullarföt með röndum sem
margir þekkja, annars vegar blá og hvít
og hins vegar rauð og hvít. Til viðbótar
við þau býður Polarn O. Pyret fjölbreytt
sérhönnuð munstur og líflega liti í fatnaði
á börn. Þar má meðal annars nefna boli
og samfellur, toppa, buxur, gammósíur,
peysur og sokka, auk hlífðarfatnaðar, húfna
og vettlinga. Ullarfötin eru margs konar og
úr bestu merino-ull.

„Jólafötin í ár eru falleg og litrík. Við
erum með skyrtur fyrir strákana og
skemmtilegar og litríkar slaufur og töffaraleg axlabönd. Einnig vesti, bæði prjónuð
og ofin, og mjög skemmtilega sixpensara.
Á stelpurnar eigum við yndislega mjúka
velúrkjóla með mikilli vídd í pilsinu. Mjög
fallega köflótta og rósótta kjóla og ekki má
gleyma prjónakjólum sem eru alltaf klassískir. Jólafötin eiga að vera þægileg fyrir
börn og foreldra og þola mikla notkun og
þvott. Við eigum einnig mikið af fallegri
gjafavöru, til dæmis afmælis- og sængurgjöfum, og hjá okkur er alltaf hægt að
ganga að fyrirburafötum vísum,“ segir
Kristín.

TRYGGÐ VIÐSKIPTAVINA SEGIR SITT
Kristín Jónsdóttir,
eigandi Polarn O. Pyret,
segir fólk sem ólst upp
í fötum frá Polarn O.
Pyret koma og kaupa föt
á sín eigin börn.
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FENGU HÆSTA
STYRKINN
AURORA ÚTHLUTAR Hönnunarsjóður Auroru styrkti tískuteymið Ostwald
Helgason nú í vikunni. Teymið hefur vakið mikla athygli í tískuheiminum að
undanförnu.

F

Rauður jakki
fyrir jólin
Str. S-XXL. Verð 15.900 kr.

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6
Eddufelli 2
S. 554 7030
S. 557 1730
www.rita.is

atahönnunarteymið
Ostwald Helgason fékk
hæsta styrkinn, eða
eina og hálfa milljón, þegar
sex og hálfri milljón var
úthlutað úr Hönnunarsjóði Auroru nú í
vikunni. Teymið samanstendur af þeim Ingvari
Helgasyni og Susanne
Ostwald en þau hafa
undanfarið vakið mikla
athygli í tískuheiminum
fyrir hönnun sína. „Við
sýndum á tískuvikunni
í New York í september
síðastliðnum og höfum
fengið mikla athygli og umfjöllun eftir það í stórum
tískublöðum, meðal
annars í Vogue og Style.
com. Við fengum einnig
styrk úr Hönnunarsjóði Auroru síðast þegar
var úthlutað úr honum og sá
styrkur gerði okkur kleift að
taka þátt í tískuvikunni núna í
haust þannig að þessir styrkir
eru okkur mjög mikilvægir,“ segir
Ingvar.
Hönnunarsjóður Auroru er
þriggja ára tilraunaverkefni sem
hefur að markmiði að skjóta
styrkum stoðum undir íslenska
hönnun með því að veita hönnuðum
fjárhagslega aðstoð. Markmið sjóðsins er að styrkja hönnuði til að koma
sjálfum sér, hugmyndum sínum, vörum
og verkefnum á framfæri og aðstoða
við vöruþróun og markaðssetningu hérlendis og erlendis.
Ostwald Helgason fékk styrkinn núna
til þess að geta tekið þátt í tískuvikunni
í New York í febrúar á næsta ári en
þar sýnir teymið haust- og vetrartísku

OSTWALD HELGASON Hönnunarteymið
Ostwald Helgason
samanstendur af Ingvari
Helgasyni og Susanne
Ostwald. Þau fengu
styrk úr Hönnunarsjóði
Auroru í vikunni.
AÐSEND MYND

næsta árs. „Þetta er
frekari þróun á því sem
við höfum verið að
gera. Við stofnuðum
merkið árið 2008 og
höfum hægt og rólega
verið að finna út hvaða
stefnu við viljum taka.
Á sýningunum í New York
höfum við verið með eins
konar kynningar á línunni
okkar en þá standa módelin í
tvo klukkutíma og sýna fötin.
Þetta er ekki hefðbundin tískusýning en góð leið til að hitta
fólk og byggja upp samband
við sýningarstjóra, kaupendur
og fleiri. Sýningin í febrúar
verður í svipuðum dúr þannig að það eru spennandi
tímar fram undan hjá okkur.
Það eru í raun forréttindi
að geta unnið við það sem
ég hef áhuga á og við erum
vaxandi í tískuheiminum.“

FALLEG HÖNNUN
Ostwald Helgason nota
mikið af hátískuefnum,
sem eru gerð fyrir stóra
hönnuði, í hönnun sína
en nota efnin á einfaldari
og sportlegri hátt.

FRJÁLSLEGT HJÁ MARC BY MARC
Á tískusýningu Marc by Marc Jacobs
í New York fyrir stuttu, þar sem sýnd
var vortískan 2013, komu í ljós töluverð
áhrif frá sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Æpandi litir, röndóttar línur
og punktar. Marc Jacobs segir að konur þurfi ekki að vera naktar til að vera
kynþokkafullar og vísar til þess fatnaðar sem hann kynnir fyrir vorið. Kjól-

arnir eru langt frá því að vera flegnir.
Klútar eru mikið notaðir, jafnt sem belti
og yfir höfuðið. Pilssíddin er rétt fyrir
ofan hné. Sportsokkar við pils og kjóla
voru áberandi og mittið á buxunum
hefur hækkað. Þetta er sportleg tíska
í fallegum litum og hentar örugglega
mörgum þeim sem vilja ganga í frjálslegum fatnaði.

Nú er Létt Bylgjan
jólastöðin þín

Ljúf og þægileg jólatónlist
alla daga til jóla

LITRÍK VORTÍSKA
Marc Jacobs sýndi litríka vortísku fyrir 2013 í New York á dögunum. Margir sáu afturhvarf til fortíðar
hjá honum eins og mörgum öðrum hönnuðum um þessar mundir.
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NÁMSKEIÐ
Í JÓLAPAKKANN

Kynningarblað Söngnámskeið, dansnámskeið,
vínsmökkunarnámskeið, netnámskeið og körfuboltanámskeið.
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Námskeið í jólapakkann

FIMMTUDAGUR 29. NÓVEMBER 2012

Söngnám í jólagjöf
Söngskólinn í Reykjavík hefur undanfarin ár gefið kost á gjafabréfum á
söngnámskeið. Gjafabréfin eru vinsæl jólagjöf og verða gjarnan kveikja að
farsælu söngnámi eða gefandi kórstarfi. Hvert námskeið stendur í sjö vikur.

N

á mskeiði n er u hvor t
tveggja; skemmtilegt frístundagaman f y rir þá
sem hafa áhuga á að syngja og
einnig mjög góður undirbúningur fyrir frekara söngnám,“ segir
Ásrún Davíðsdóttir, aðstoðarskólastjóri Söngskólans í Reykjavík. „Oft hefur svona gjafabréf
orðið kveikjan að farsælu söngnámi eða hvatning til þess að
fólk, sem hefur haft áhuga á að
fara í kór en ekki haft sig í það,
gengur til liðs við kór að námskeiði loknu,“ bætir hún við.
Ná m skeið Söngskóla ns í
Reykjavík fara fram utan venjulegs vinnutíma og eru ætluð
fólki á öllum aldri. Námskeiðin
samanstanda af söng, tónfræði
og nótnalestri og farið er í rétta
raddbeitingu og túlkun. Lagaval
á námskeiðinu er sett saman eftir
óskum hvers og eins. Í litlum
hópum er svo kennd tónfræði og
undirstöðuatriði nótnalesturs.
„Það er mikill fengur fyrir fólk
sem syngur í kór. Fólki finnst
heill heimur ljúkast upp fyrir því
þegar það áttar sig á því hvað nóturnar þýða,“ segir Ásrún. „Tvisvar á hverju námskeiði hittast svo
allir með píanóleikara og kenn-

Erótíkin selur vel

Ásrún Davíðsdóttir, aðstoðarskólastjóri Söngskólans í Reykjavík, segir gjafabréf á söngMYND/PJETUR
námskeið oft verða kveikjuna að farsælu söngnámi.

ara og þjálfast í því að syngja fyrir
framan áhorfendur.“
Hvert námskeið stendur í sjö
vikur og hefst næsta námskeið
mánudaginn 14. janúar. Hægt er

að skrá sig á vefsíðuskólans www.
songskolinn.is
Gjafakort á námskeiðin eru til
sölu á skrifstofu skólans, Snorrabraut 54, sími 552 7366.

Með tilkomu bókarinnar Fimmtíu gráir skuggar virðist hafa opnast flóðgátt fyrir erótískar bókmenntir. Bókaútgefendur á Íslandi hafa
ýjað að því að jólin 2013 muni verða erótísk jól í íslenskri bókaútgáfu.
Það er því ekki úr vegi fyrir rithöfunda að byrja að æfa sig.
Vefsíðan www.wade-erotic.co.uk býður upp á kennslu í ritun erótískra bókmennta. Þar kemur fram að ekki sé nóg að lýsa hversdagslífi og ímynduðum hugarheimi sínum, heldur þurfi að skapa og skýra
persónur þannig að þær þróist í gegnum söguna, sem þurfi líka að
þróa. Enn fremur segir að fólk sem sé með ensku sem annað tungumál
skrifi jafnvel betur, þar sem stíllinn verði beittari, frásögnin skýrari og
flækjur og flúr í texta minni.
Námskeiðið fer fram á netinu og byggist upp á fyrirlestrum og verkefnum sem lögð eru fyrir nemendur í framhaldi. Þá er einnig hægt
að fá einkakennslu samhliða námskeiðinu og í nokkra mánuði eftir
að því lýkur. Námskeiðið tekur um hálft ár og er stefnt að því að hver
nemandi klári í það minnsta eina sögu og fái hana útgefna einhvers
staðar. Til þess að ná þessum markmiðum er líka kennsla í því hvernig skuli nálgast útgefendur, upplýsingar um höfundarétt og lagatæknileg mál.

KÖRFUBOLTI Í BANDARÍKJUNUM

Gjafabréf á
Heilsustofnun
– heilsusamleg og góð gjöf
Gjafabréf á Heilsustofnun er góður kostur fyrir þá sem vilja
styðja við sína nánustu sem koma til dvalar á Heilsustofnun
NLFÍ í Hveragerði til lengri eða skemmri tíma.
Gjafabréf með upphæð að eigin vali
Gjafabréﬁn er hægt að nýta sem
innborgun fyrir dvöl í læknisfræðilega
endurhæﬁngu, heilsudvöl, námskeið
eða stakar meðferðir.

Gjafabréf fyrir heilsudvöl
Hentar vel fyrir þá sem vilja gefa t.d.
heilsudvöl, helgardvöl, námskeið,
5 daga heilsudvöl og heilsuviku.

Nánari upplýsingar á heimasíðu okkar
www.hnlﬁ.is og í síma 483 0300

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Mekka körfuboltans er í Bandaríkjunum. Þangað hafa margir íslenskir
körfuboltamenn og félög farið undanfarna áratugi og sótt körfuboltanámskeið og æfingabúðir. Mörg lið í bandarísku atvinnumannadeildinni,
NBA, bjóða upp á æfingabúðir fyrir börn og unglinga yfir sumartímann
auk þess sem ótal æfingabúðir eru skipulagðar í háskólum landsins á
sama tíma. Æfingabúðir NBA-félaganna eru yfirleitt haldnar í heimaborg
liðsins, til dæmis New York, Boston og Los Angeles, og ýmist haldnar
á æfingasvæði félagsins eða á keppnisleikvangi liðsins. Bæði þjálfarar
úr þjálfarateymi félaganna og leikmenn félagsins sjá um þjálfun og
leiðsögn á slíkum æfingabúðum sem
börnum og unglingum þykir
ekki leiðinlegt. Bandaríska
háskóladeildin í körfubolta
er ein sú sterkasta í heimi.
Flestir háskólar landsins
bjóða upp á æfingabúðir yfir sumartímann sem eru í umsjón
þjálfara skólanna.
Leikmenn háskólaliðanna aðstoða iðulega
við æfingabúðirnar og
algengt er að gamlar
körfuboltakempur úr
viðkomandi háskóla kíki í
heimsókn.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

FERÐIR

Kynningarblað
Skemmtisiglingar
Kínaferðir
Evrópuferðir
Akureyri og
aðventuviðburðir
á landsbyggðinni

2. janúar

Kanarí
ENNEMM / SIA • NM53043

frá aðeins kr.

89.300

með gistingu
í 13 nætur.

Einstakt tækifæri!
Nú bjóðum við síðustu sætin í sólina á Kanaríeyjum þann 2. janúar í 13 nætur
á frábæru tilboði. Í boði er m.a. frábær sértilboð á hinu vinsælu íbúðarhótelum
Dorotea og Roque Nublo. Ekki missa af þessu einstaka tilboði.
Ath. mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Verð getur hækkað án fyrirvara!

Kr. 89.300 – Dorotea
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn,,
2-11 ára, í íbúð með 2 svefnherbergjum á
Dorotea í 13 nætur.
Verð m.v. 4 fullorðna í íbúð með
2 svefnherbergjum kr. 94.800 á mann.
Verð m.v. 2 fullorðna í íbúð með
2 svefnherbergjum kr. 122.200 á mann.

Kr. 119.900 – Roque Nublo
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna í 13 nætur.
r.

Sk
Skógarhlí›
18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000
Akureyri
sími: 461 1099 • www.heimsferdir.is
A

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.
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Ferðir
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Staldrað við um stund í paradís
Heimurinn er fullur af ómótstæðilegum áfangastöðum. Úrval Útsýn býður upp á fjölbreytta flóru ferða um heimsins höf og til
framandi staða sem allir eiga sameiginlegt að stela hjarta ferðalangsins. Kjörorðin eru mannlíf, menning, slökun og hamingja.

Á

sa María Valdimarsdóttir þekkir fegurstu leyndardóma heimsins betur
en margur enda víðförull fararstjóri
sem byrjaði ferilinn hjá Ingólfi Guðbrandssyni í Útsýn snemma á níunda áratugnum.
„Ég hef alltaf jafn gaman af fararstjórn
og minn stíll er að leyfa fólki að staldra við,
njóta og horfa í kringum sig. Sumir staðir
eru einfaldlega svo heillandi að maður tímir
helst ekki að kveðja.“

Töfrar Kína
Í júní fer Úrval Útsýn á framandi vit töfralandsins Kína.
„Þar heimsækjum við sögufræga staði
sem flestir vilja upplifa á ferðalagi um
Kína; Peking, Sjanghæ, Terracotta-herinn
og meira að segja Hong Kong. Að nema land
í Kína er eins og að koma í annan heim og
upplifunin ólýsanleg,“ segir Ása María en
fararstjóri verður kínversk stúlka búsett á
Íslandi.

Stærsta skemmtifley heims
Ása María hefur sett saman mýmargar ferðir sem sameina mannlíf og menningu ásamt
starfsfólki Úrvals Útsýnar. Á nýárinu eru
tvær freistandi glæsisiglingar fram undan.
„Þá leggjumst við í f lakk á f lottustu
skemmtiferðaskipum heims. Skipin eru
f ljótandi hótel með öllum lífsins lystisemdum um borð og sannkallað lúxuslíf
og dekur. Í febrúar siglum við með glæsifleyinu Oasis of the Seas frá Fort Lauderdale
yfir til Haítí, Jamaíku og Mexíkó. Skipið er
stærsta skemmtiferðaskip heims með 2.000
manna áhöfn og 6.000 farþegum.“
Önnur sigling á ekki síður glæstu skipi
verður farin í apríl.
„Þá fljúgum við til Dubaí og siglum á
Serenade of the Seas alveg ævintýralega
fallega leið í gegnum Súez-skurðinn meðfram Egyptalandi og Alexandríu niður til
Barcelona. Fleiri siglingar eru fyrirhugaðar
á nýja árinu og má nefna siglingu um Miðjarðarhafið í ágúst; frá Róm til Grikklands
með viðkomu á grísku eyjunum.“

Fegurstu staðir Evrópu
Á teikniborði Ásu Maríu eru sérferðir til
margra af fegurstu stöðum Evrópu.
„Þar má nefna rómantíska vorferð til
Mið-Evrópu þar sem dýrlegt er að sjá náttúruna vakna áður en vorið birtist hér. Við
dveljum í yndislegu þorpi í Ölpunum og
könnum hvort beljurnar með bjöllurnar séu
komnar út og förum að paradísinni Bodenvatni sem að liggja landamæri Þýskalands,
Austurríkis og Sviss,“ segir Ása María sem
hvarvetna leggur mikið upp úr góðum hótelum og aðbúnaði.
„Allt eru þetta sérvaldir áfangastaðir sem
kalla á streitulaust líf og þar sem fólk þráir
að staldra við lengur til að upplifa og njóta
fegurðar og mannlífs.“
Fleiri Evrópuferðir verða farnar á árinu;
meðal annars á vínhátíð í Mósel.
„Vínviður er fiskur Móseldalsins og þar
ætlum við að vera á mjög góðu hóteli í sex
daga og taka þátt í hátíðarhöldunum og
svipast um í nágrenninu.“
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Starfsfólk framleiðslu- og hópadeildar Úrvals Útsýnar, Ingibjörg Elsa Eysteinsdóttir, Ása María Valdimarsdóttir
MYND/VALLI
og Lára Birgisdóttir.

Ekki bara Derrick og BMW
Í borgarferðum bætist nú við þýska heimsborgin München.
„München er ein af mínum uppáhaldsborgum en þar snýst lífið ekki bara um
bjór, bolta, Derrick og BMW. Borgin geymir mikla sögu og upphaf nasismans, lit-

ríkt mannlíf og stutt er í frægar hallir og
töfrandi áfangastaði,“ segir Ása María sem
heldur einnig upp á Berlín, Dublin og Brighton sem allar eru á lista yfir borgarferðir
Úrvals Útsýnar.
Nánar um allar ferðir Úrvals Útsýnar má
sjá á www.uu.is.

Skilja gæludýrin
eftir á Kanarí
4.500 gæludýr voru skilin eftir af eigendum sínum á Kanaríeyjum á síðasta ári.
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SKEMMTUN SEM
SKIPTIR MÁLI
Í OPINNI DAGSKRÁ
Á STÖÐ 2
HÉR FÆRÐU RAUÐU NEFIN:
Hagkaup, Bónus, MP banki,
Te og Kaffi, Domino’s.

www.unicef.is

Þessi fjöldi er þau dýr sem finnast
og eru flutt í sérstakt dýraathvarf
norðarlega á Kanarí. Miklu fleiri
dýr eru skilin eftir sem eru á flækingi um eyjuna.
Fleiri hundar ganga lausir á
Kanarí en á nokkrum öðrum stað
á Spáni. Í dýraathvarfinu er reynt
að koma dýrunum fyrir á heimilum. Í fyrra tókst að koma um
1.500 köttum og hundum fyrir
hjá fjölskyldum sem óskuðu eftir
að fóstra dýrin.
Dýr sem enginn vill taka að sér
þarf að aflífa eftir nokkrar vikur
í athvarfinu. Það er nauðsynlegt
til að hægt sé að hafa eftirlit með
öllum þessum dýrum, auk þess
finnast sífellt fleiri dýr og plássið er fljótt að fyllast.
Félag dýralækna í Las Palmas
hefur látið gera heimildarmynd
um athvarfið Bañaderos til að
vekja fólk til umhugsunar um
heimilislausu dýrin og ábyrgð á
dýrahaldi.
Spánverjar af meginlandinu
koma mikið til Kanarí yfir vetrarmánuðina og taka þá gæludýrin
með sér. Sömuleiðis kemur fjöldi
manna frá öðrum Evrópuríkjum
og Norðurlöndum.
Samkvæmt reglum EB sem
tóku gildi í janúar á þessu ári
er heimilt að ferðast með gæludýr sem hafa ferðapassa. Dýrið

Dýralæknar á Kanaríeyjum hafa útbúið sérstaka heimildarmynd vegna allra þeirra gæludýra sem eru skilin eftir á eyjunni.

þarf að hafa gengist undir bólusetningar en gæludýravegabréfið staðfestir það.
Kanaríeyjar auglýsa að gæludýr séu velkomin. Eigendur dýranna verða þó að huga að reglum
hótela áður en lagt er af stað

með dýrin í ferðalag. Gæludýravegabréfið er ekki orðið að veruleika hér á landi en Helgi Hjörvar alþingismaður hefur lagt fram
frumvarp þess efnis og vonast
til að það verði samþykkt innan
tíðar.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson, benediktj@365.is, s. 512-5411 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

SÓL - BORG - SÉRFERÐIR - SKÍÐI - SIGLINGAR - GOLF - ÍÞRÓTTIR - ÚRVALSFÓLK
NÁNAR Á URVALUTSYN.IS

ÀNYHÐQD
JUHLÐLUÀ
ņĎJ
XSSKÈÐHQIÈUÐKÈUUD
DQGYLUÐLâIHUÐŃ

TILBOÐINU LÝKUR 24. DESEMBER
* Aðeins er hægt að nota eitt gjafabréf í bókun í leiguflug með Ferðaskrifstofu Íslands. Hámarks verðhækkun á gjafabréfi er 15.000 kr.
Aðeins er hægt að nota jólagjafabréf í nýjar bókanir. Gildistími jólagjafabréfa er eitt ár frá útgáfudegi. Gildir ekki með öðrum tilboðum.

LÁGMÚLI 4 108 RVK | S. 585 4000 | URVALUTSYN.IS
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Land lagt
undir fót
Víða um land eru skemmtilegir viðburðir á dagskrá á
aðventunni. Upplýsingar um viðburði er að finna á
heimasíðum sveitarfélaganna. Eftirfarandi er einungis
brot af því sem um er að vera um helgina.
Borgarbyggð:

Jólabasar verður í
Félagsbæ á Flateyri
sunnudaginn 2.
desember.
Fjölskyldudagskrá verður í Mývatnssveit
á aðventunni. Jólasveinarnir verða á
ferðinni í Dimmuborgum og opið verður
í handverkshúsinu Dyngjunni.

Leikdeild Ungmennafélagsins Íslendings hefur sett upp gamanleikritið Smáborgarbrúðkaup eftir Bertolt
Brecht að Brún í Bæjarsveit í leikstjórn
Ingrid Jónsdóttur. Næstu sýningar
verða föstudaginn 30. nóvember og
sunnudaginn 2. desember. Viðburðinn má skoða á Facebook.
Bræðurnir Ómar og Óskar Guðjónssynir halda tónleika í Landnámssetrinu þann 3. desember. Brasilíski
söngvarinn og gítarleikarinn Ife Tolentino syngur með Óskari eftir hlé.
Egill Ólafsson kemur fram með
Freyjukórnum á tvennum jólatónleikum um helgina. Fyrri tónleikarnir verða laugardaginn 1. desember í Hjálmakletti en þeir síðari 2.
desember í Reykholtskirkju. Sungin
verða íslensk og erlend jólalög.

hvernig jólaundirbúningurinn fór
fram á öldum áður í Gamla bænum.
Þá verður einnig handverksmarkaður í bænum og veitingasala.
Í Dimmuborgum í Mývatnssveit
verður dagskrá fyrir alla fjölskylduna um helgina. Jólasveinarnir verða
á ferðinni, opið verður í handverkshúsinu Dyngjunni og hægt að fá sér
gott í gogginn á Kaffi Borgum og á Sel
Hóteli við Mývatn. Þá er Gamli bærinn í Mývatnssveit notalegur staður
að setjast á.

Höfn í Hornafirði
Árleg rithöfundakynning Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar fer fram
í Pakkhúsinu þann 5. desember
klukkan 20. Lesið verður upp úr nýútkomnum jólabókum.

Vestfirðir
Norðurland:
Laufabrauð hefur verið skorið fyrir
jólin gegnum aldirnar. Í Gamla bænum
í Laufási í Eyjafirði verða handtökin við
undirbúning jólanna á árum áður sýnd
um helgina.

Gamli bærinn í Laufási verður opinn
milli klukkan 13.30 og 16 sunnudaginn 2. desember. Dagskráin hefst
á jólasöng í kirkjunni og svo munu
handverksmenn og -konur sýna

Jólabasar hinna ýmsu félagasamtaka á Flateyri verður haldinn klukkan 15 sunnudaginn 2. desember í Félagsbæ. Íþróttafélagið Grettir verður með vöfflusölu og kveikt verður á
ljósum jólatrés klukkan 16.

Flottur jeppi til sýnis
Jólasagan þín
Fréttablaðið efnir til verðlaunasamkeppni um bestu
frumsömdu jólasöguna.
Verðlaunasagan birtist í Fréttablaðinu á aðfangadag,
myndskreytt af Halldóri Baldurssyni teiknara.
Samkeppnin er öllum opin.
Einu skilyrðin eru þau að sagan fjalli um jólin eða fangi
anda jólanna með einum eða öðrum hætti. Lengdarmörk
eru 1.000 til 1.300 orð en að öðru leyti eru efnistök frjáls.
Sögur skal senda á netfangið jolasaga@frettabladid.is.
Skilafrestur er til 5. desember.
Fyrstu verðlaun eru Intel Pentium-fartölva frá Toshiba.
Verðlaun fyrir annað og þriðja sæti eru spjaldtölvur af
gerðinni United.
Sigurlaunin eru frá Tölvulistanum.

Arctic Trucks er með fimmtán breytta jeppa á Suðurpólnum í ýmsum
verkefnum. Slíkan 44 tommu breyttan jeppa má einnig sjá í sýningarsal
fyrirtækisins á Kletthálsi.
Í sýningarsal Arctic Trucks má sjá
glæsilegan 44 tommu breyttan
jeppa sem er eins og þeir sem fyrirtækið hefur verið að senda á Suðurpólinn. „Við erum með fimmtán
jeppa í ýmsum verkefnum á Suðurpólnum. Þeir hafa reynst mjög
vel og eru meðal annars notaðir til
að aðstoða fólk í skíðaleiðöngrum,
starfsmenn jöklarannsóknastofnana nota þá og svo eru þeir alltaf
notaðir meira og meira til þess að
keyra ferðamenn. Það hefur verið
vaxandi straumur ferðamanna á
Suðurpólinn undanfarið,“ segir
Steinar Sigurðsson, sölu- og rekstrarstjóri hjá Arctic Trucks.
Arctic Trucks er alhliða breytinga- og dekkjaverkstæði, þar má fá
ástandsskoðun og einnig er þar stór
verslun. „Við erum umboðsaðili hér
á landi fyrir Dick Cepek-dekk sem
eru sérstaklega góð fyrir íslenskar
aðstæður og margreynd. Þau eru
frá 30 tommum til 37 tommu. Einnig bjóðum við upp á sérhönnuð 38“
dekk sem eru gerð fyrir snjóakstur og seld fyrir íslenskar aðstæður.
Við höfum selt þau út í heim líka.
Auk þess erum við með 44“ Dick
Cepek-dekk sem eru vel þekkt af
jöklaförum en þau dekk eru eingöngu framleidd fyrir Arctic Trucks
og einungis seld hjá okkur.“
Arctic Trucks er einnig framleiðandi álfelga sem eru 17x8 og
eru ætlaðar fyrir óbreytta jeppa.
Fyrirtækið framleiðir líka 17x10 álfelgur fyrir 35 til 37 tommu breytta
jeppa. „Hér getur jeppaáhugamaðurinn fundið allt sem hann vanhagar um,“ segir Steinar.

Hjá Arctic Trucks fær jeppaáhugamaðurinn allt sem hann vantar að sögn Steinars SigMYND/GVA
urðssonar, sölu- og rekstrarstjóra.

Arctic Trucks framleiðir bæði sérhönnuð dekk og álfelgur.
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SIGLINGAR SAMKYNHNEIGÐRA
Ferðaskrifstofur um heim allan bjóða sérstakar ferðir fyrir samkynhneigða. Mikið
er um svokölluð Gay Cruise en þá er siglt um heimsins höf með viðkomu í nokkrum
höfnum eins og venja er í skemmtisiglingum almennt. Munurinn er sá að um borð
eru eingöngu samkynhneigðir og er dagskráin sniðin að fjölbreyttum áhugamálum
þeirra.
Ferðirnar eru bæði hugsaðar fyrir einhleypa og pör. Sum skipin stíla inn á yngri ferðamenn en önnur inn á eldra og ráðsettara fólk sem auðveldar val á ferð sem hentar.
Vel er látið af ferðum sem þessum og er mikið um fjölbreytta afþreyingu um borð
svo sem líkamsrækt, slökun, skemmtanir, matarveislur og partí. Til að auðvelda valið
á hentugri ferð má benda á vefsíðuna Cruisecritic.com en þar er að finna sérstakt
spjallborð um siglingar samkynhneigðra undir heitinu Gay & Lesbian Cruisers. Spjallborðið er afar virkt og hægt að slá inn ferðaskrifstofuna eða skipið sem ætlunin er
að sigla með og vita hvað þeir sem prófað hafa segja um ferðina, aðstöðuna og
þjónustuna um borð.

JÓLAMARKAÐUR
VIÐ ELLIÐAVATN

Vor í Róm
með VITA 25. - 29. apríl
Sumardagurinn fyrsti

Jólamarkaðurinn sívinsæli við
Elliðavatn í Heiðmörk verður opnaður laugardaginn 1. desember.
Jólamarkaðurinn verður opinn
allar helgar fram að jólum milli kl.
11-16. Þar má finna mikið úrval af
íslensku handverki og hönnun í
sérstökum söluskúrum sem staðsettir verða þar í desember auk
þess sem sömu vörur verða í boði
í gamla salnum og í kjallaranum í
Elliðavatnsbænum.

Á hlaðinu við bæinn verða nýhöggvin íslensk jólatré til sölu
og mikið úrval tröpputrjánna
vinsælu auk viðarkyndla og
eldiviðar. Harmóníkusveitir kíkja
í heimsókn og leika lög ásamt
kórum og trúbadorum. Veitingar
verða seldar á staðnum, þar á
meðal nýbakaðar vöfflur og kakó.
Í Rjóðrinu, sem er trjálundur rétt
við Elliðavatnsbæinn, er hægt að
setjast á bekki kringum logandi
varðeld og þar verður barnastund
haldin þar sem barnabókahöfundur les upp fyrir börnin. Auðvitað kíkja jólasveinar í heimsókn
þegar nær dregur jólum og heilsa
upp á börn og fullorðna.
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Sagan býr í hverjum steini
te
eini
e
inii
Finndu ilminn af ítölsku vori í Róm með öllu sem því tilheyrir. Skoðaðu
Péturskirkjuna og Vatíkanið og lyftu andanum með því að skoða undursamleg
málverk í Sixtínsku kapellunni. Sagan býr í hverjum steini: Kólosseum,
Navónutorg, Panþeon — fortíðin lifnar við hvert fótmál. En Róm er líka
nútímaborg með sín rómuðu veitingahús, hátísku og skemmtistaði á
heimsmælikvarða. Komdu til Rómar og láttu heillast.

Verð frá 119.900 kr.

*

og 15.000 Vildarpunktar

á mann m.v. tvo í tvíbýli með morgunverði í fjórar
nætur á hótel Courtyard Rome Central Park.
Gott hótel á rólegum stað, aðeins utan við
miðbæinn.
Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, gisting með
morgunverði og íslensk fararstjórn.
*Verð án Vildarpunkta 129.900 kr.

VITA er í eigu Icelandair Group.

Skráðu þig
í netklúbbinn - VITA.is
VITA
Suðurlandsbraut 2
Sími 570 4444

VITA er lífið

STYRKIR TIL
FERÐAÞJÓNUSTUNNAR
Fimm aðilar hlutu nýlega styrk
frá Ferðamálastofu til skipulags
og hönnunar áfangastaða fyrir
ferðamenn. Hæsta styrkinn, 2,9
milljónir króna, hlutu Sjávarsmiðjan og Reykhólahreppur til
að hanna og þróa heildarmynd
fyrir svæðið kringum Sjávarsmiðjuna. Þar er gestum meðal
annars boðið upp á þaraböð.
Næsthæsta styrkinn hlaut
Útihvalasafnið í Súðavík er þar
er fyrirhuguð uppbygging
útihvalasafns í gömlu byggðinni
í Súðavík. Hrútleiðinlega safnið
í Hrútafirði hlaut einnig styrk til
að endurhanna sýningarrými
og inngang safnsins sem er á
Reykjum í Hrútafirði. Við Brjánslæk
á Barðaströnd standa Flókatóftir
en styrkur fékkst til vinnu við
hönnun og skipulag tóftanna. Að
lokum fékk Óbyggðasafn Íslands
styrk en safnið verður byggt upp
á sveitabænum Egilsstöðum sem
er innsta byggða ból í Norðurdal í Fljótsdal og stendur við
þröskuld Vatnajökulsþjóðgarðs.
Tuttugu umsóknir bárust til
Ferðamálastofu sem skipaði fimm
manna dómnefnd til að fjalla um
umsóknirnar.
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Aðventuferð
til Akureyrar
Akureyri getur verið einstaklega fallegur bær á að líta í
desember. Snjór liggur oftast yfir öllu og ljósadýrðin speglast í
haffletinum. Ótal margt er þar um að vera á aðventunni og nýtur
bærinn þeirrar sérstöðu að stutt er á skíðasvæðið í Hlíðarfjalli
þar sem nægan snjó er að finna.

L

íkt og víða annars staðar á landinu
er mikið um að vera á aðventunni á
Akureyri. Þar er afar jólalegt um að
litast og nýfallinn snjór yfir öllu, sem hefur
ákveðna kosti í för með sér.

Frábært skíðasvæði opið
Skíðaferð til Akureyrar gæti verið eftirminnileg fyrir alla fjölskylduna. Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli var opnað 25. nóvember síðastliðinn. Þar er nægan snjó að finna,
ólíkt skíðasvæðum á höfuðborgarsvæðinu. Í Hlíðarfjalli eru bæði lyftur og brekkur fyrir fullorðna jafnt sem börn, byrjendur og lengra komna.

Jólahús og jólagarður
Lítið fallegt jólahús stendur í Eyjafirðinum í um 10 mínútna akstursfjarlægð frá
miðbæ Akureyrar. Þar snarkar eldur í arni,
jólasöngvar hljóma og jólaangan fyllir
vitin. Húsið lítur út að utan eins og gert sé
úr sætabrauði og innandyra er hægt að fá
ýmsar jólavörur. Við húsið stendur einnig
turn sem hýsir heimsins stærsta jóladagatal. Ekki er ólíklegt að síðustu þrettán dagana fyrir jól megi sjá jólasveini bregða fyrir
og upplagt að hafa með sér heitan drykk
og njóta nestis og næðis í ljósum prýddum
garðinum. Opið er frá 14 til 22 alla daga.

Blómstrandi leiklist á Akureyri
Leikfélag Akureyrar sýnir um þessar mundir jólasýninguna Ef ég væri jólasveinn. Leikritið segir frá ungum dreng í Giljaskóla sem
á sér þann draum heitastan að vera jólasveinn.

Tilvalið er að skella sér í fjölskylduferð í
leikhús eftir skíðaferð í Hlíðarfjalli. Þá er
önnur sýning í Ketilhúsinu fyrir fullorðna
fólkið. Þar fara stórleikararnir Þráinn Karlsson, Gestur Einar Jónasson og Aðalsteinn
Bergdal á kostum við að leika sjálfa sig;
gamla, bitra, geðilla leikara sem halda að
þeir séu virtir, dáðir og sívinsælir.

Í jólahúsinu er snarkandi arineldur, upplýstur jólagarður og fallegir jólamunir til sölu.

Tónlist og menningarlíf
Nóg er um að vera þegar kemur að tónleikahaldi og væri nær að tala um tónleikaveislu.
Margir af fremstu tónlistarmönnum landsins munu stíga á stokk á Akureyri. Í menningarhúsinu Hofi verða reglulega tónleikar
alla aðventuna; KK og Ellen, Frostrósir,
Gospel kór Akureyrar, Stúlknakór Akureyrarkirkju, Gissur Páll Gissurarson og margir fleiri munu koma þar fram. Alla daga í
desember fram að jólum verður svo lifandi
jóladagatal með fjölbreyttri dagskrá. Nánari
upplýsingar er að finna á heimasíðu Menningarhússins Hofs, www.menningarhus.is.
Á Græna hattinum verður svo vegleg tónleikadagskrá þar sem margir af bestu tónlistarmönnum landsins munu koma
fram. Helst ber að nefna hljómsveitirnar ADHD, Dúkkulísurnar, Jónas
Sig og Ritvélar framtíðarinnar, Hjaltalín, Skúla mennska, Magna, Þórunni
Lárusdóttur, Jón Jónsson og fleiri.
Fjöldi annarra viðburða verða á dagskrá á Eyjafjarðarsvæðinu á aðventunni. Hægt er að sjá ítarlegt viðburðadagatal á heimasíðunni www.visitakureyri.is auk upplýsinga um staði til að
skoða og aðra afþreyingu.

Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli var opnað
NORDICPHOTOS/GETTY
25. nóvember.
Leikfélag Akureyrar sýnir á aðventunni
jólaleikritið Ef ég væri jólasveinn.

Leyndarmál jökla og fegurð
landslags á myndakvöldi FÍ

MYNDAKVÖLD FÍ

Fimmtudagur
Næsta
myndakvöld Ferðafélags
Íslands er í dagkl. 20
29. nóvember
miðvikudaginn 17. febrúar
Sal
FÍ Mörkinni
6
í sal Ferðafélagsins
í Mörkinni
6 og hefst kl. 20.00 að vanda.

Eitt fjall á viku
Myndakvöldið
að kynning
þessu
myndasýningerog
sinni
í umsjá hjónanna Helga
Umsjón:
Björnssonar jöklafræðings sem
Páll
Ásgeirsson
sýnirÁsgeir
ljósmyndir
af íslenskum

jöklum og fjallar um hið sýnilega og ósýnilega landslag sem jöklarnir búa
yﬁr. Bók Helga, Jöklar á Íslandi sem kom út fyrir síðustu jól hefur hvarvetna
Aðgangur ókeypis – allir velkomnir
vakið aðdáun enda um stórvirki að ræða. Jöklar á Íslandi fékk hin íslensku
bókmenntaverðlaun í ﬂokki fræðirita.

Skráðu þig inn – drífðu þig út
Skráðu þig inn – drífðu þig út
Ferðafélag
Íslands
Ferðafélag Íslands

Fegurð Eyjafjarðar er óumdeild á stilltum
kvöldum þar sem ljósin speglast í hafNORDICPHOTOS/GETTY
fletinum.

SÉRKENNILEGUR MATUR TIL SÝNIS
Ýmis skemmtileg og sérkennileg söfn eru til víða um heim sem einblína á mat og matargerð. Ferðavefurinn Lonelyplanet.com birti nýlega
lista yfir sérkennilegustu söfn þeirrar tegundar í heiminum á vef sínum.
Þar má meðal annars finna Evrópska aspassafnið sem er í bænum
Schrobenhausen í suðurhluta Þýskalands. Safnið inniheldur upplýsingar
um ræktun aspas, næringarupplýsingar og þátt aspas í sögu, menningu
og matargerð landsins.
Edik hefur lengi verið notað til matargerðar víða um heim, þar á meðal
í Japan. Í bænum Handa stendur Su No Sato ediksafnið en bæjarbúar
hafa framleitt edik síðan á fimmtu öld. Upphaflega var edik aukaafurð
frá bruggun hrísgrjónavínsins sake. Á safninu má meðal annars fræðast
um sögu ediksins og hollustu
þess auk þess sem gestum er
sýnt hvernig framleiða
skal gott edik.
Salamipylsan er miðdepill Salami- og paprikusafnsins í Szeged
í Ungverjalandi. Þótt
mörgum þyki lítið spennandi að fylgjast með pylsugerð eru Ungverjar frægir fyrir
salamipylsurnar sínar. Hægt er
að skoða tæki til pylsugerðar og
áhugaverðar upplýsingar um sögu
og innihald salamipylsunnar. Á efri
hæð safnsins er hægt að fræðast
um paprikuna sem er mikilvæg
uppistaða í ungverskri matargerð.

frá

19.900 kr.

aðra leið með sköttum

Alicante

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

ENNEMM / SIA • NM55147

Sumarið 2013 komið í sölu!

Tenerife í allan vetur og sumarið 2013
Bókaðu núna og tryggð þér hagstætt verð!

Tenerife
Parque Santiago ***
Frá kr. 87.500 í 7 nætur

Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð
með einu svefnherbergi. Netverð m.v. 2 fullorðna í studio íbúð
kr. 99.500 á mann.
Sértilboð 22. maí í 7 nætur með 15.000 króna bókunarafslætti.

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri, sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Skráðu þig í netklúbb Heimsferða og fáðu
send öll tilboð.
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Ferðir

HJÓLAÐ UM REYKJAVÍK
Mörgum finnst skemmtilegt
að hjóla og gera mikið af því.
Algengt er að fólk hjóli í vinnuna
en það getur verið gaman að
breyta út af venjunni og fara í
skipulagða hjólaferð með fjölskyldu eða vinum um borgina.
Reykjavik Bike Tours býður
upp á ferð sem kallast „Klassísk
Reykjavík“. Í henni er hjólað meðal
annars um Ægisíðuna, að Háskóla
Íslands, Norræna húsinu, Alþingishúsinu, niður að höfn, að Tjörninni og um miðbæinn. Ferðin er
sjö kílómetra löng, tekur um tvær
og hálfa klukkustund og þykir
ekki sérstaklega erfið. Í desember
og janúar þarf að panta ferðir sérstaklega en einnig verður boðið
upp á sérstakar jólaferðir um
hátíðirnar. Þar verður
lögð áhersla
á að skoða
jólaskreytingar og jólaljós í
miðborginni.

Lúxus í Vegas

FIMMTUDAGUR 29. NÓVEMBER 2012

Hótel Caesars
Palace í Las Vegas.

Í september opnaði nýtt 600 sæta veitingahús á glæsihótelinu Caesars
Palace í Las Vegas. Veitingasalurinn er allur hinn glæsilegasti, enda
var ekkert sparað. Matreiðslumenn eru framúrskarandi og bjóða einungis fyrsta flokks mat eldaðan eftir kúnstarinnar reglum. Níu matreiðslustöðvar eru á veitingahúsinu, sem heitir Bacchanal Buffet, og
þar eru bornir fram að minnsta kosti 500 diskar á dag. Allar innréttingar eru nútímalegar og eftir ströngustu kröfum arkitekta. Hægt er
að borða allra þjóða mat, fínan franskan mat, ekta Mexíkó-götumat,
sushi, ítalskan, allt eftir smekk hvers og eins. Sumir segja að þetta sé
hið fullkomna eldhús þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi.
Máltíð kostar að meðaltali rúmar fimm þúsund krónur á þessu fína
veitingahúsi og flestir eru sammála um að það sé upplifun að prófa
staðinn, hvort sem maður dvelur á hótelinu eða ekki.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ

MEÐ OKKUR!

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.
Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar
komur og brottfarir ﬂugvéla um Keﬂavíkurﬂugvöll.
Kauptu miða núna á www.ﬂugrutan.is

AÐVENTUFERÐ Í BÚSTAÐ
Aðventan getur verið annasöm
og það er ýmislegt sem liggur
fyrir. Hví ekki að flýja með verkefnin í bústað og leysa þau í ró
og næði?
Margir hafa aðgang að bústað í
fjölskyldunni og svo er víða hægt
að leigja. Það má til dæmis taka
með sér ýmiss konar aðventuföndur og útbúa það með börnunum. Ef vel tekst til má jafnvel
lauma afrakstrinum í jólapakka.
Það má líka taka með þær gjafir
sem búið er að kaupa og dunda
við að pakka þeim fallega inn og
njóta um leið kyrrðarinnar í kring.
Þá er hægt að skrifa jólakort
við kertaljós og maula eitthvað
sætmeti á meðan.
Það eru nokkrir hlutir sem er
nauðsynlegt að hafa meðferðis þegar haldið er í bústað að
vetrarlagi. Þetta eru ullarsokkar,
mjúkar buxur, gæðakaffi og kakó
fyrir börnin.

Alltaf laus sæti.

:MEDlll#Zmed#^hG:M((%)

Frí þráðlaus internettenging í öllum bílum

Skannaðu strikamerkið með snjallsímanum þínum

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík
580 5400
NBJO!SFJTtXXXSFJT
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Námskeið í jólapakkann

Hestamennska er heillandi sport en krefst kunnáttu sem öðlast má á reiðnámskeiði.
MYND/GVA

Fjölmörg spennandi og skemmtileg námskeið eru í boði í vetur hjá Dansskóla
Sigurðar Hákonarsonar. Gjafabréf á dansnámskeið er tilvalin jólagjöf.

V

Dominique Plédel Jónsson,
vínsérfræðingur hjá Vínskólanum, mælir með gjafabréfi á
vínnámskeið í jólagjöf.

ið Matur og vín fjallar um það
hvernig para á saman mat og vín.
Ég mæli með þessum námskeiðum í jólapakkann en þau eru frekar ódýr, kosta þrjú þúsund krónur
fyrir manninn.“
Vínskólinn býður einnig upp á
námskeið í samstarfi við Ostabúðina þar sem samsetning matar og
víns verður í fyrirrúmi. „Það verður alltaf aðalmarkmiðið þegar
maður kaupir eina flösku af víni

að hafa mat með, hvort sem það
er snarl, ostabakki eða heil máltíð. Við bjóðum upp á námskeið
í Ostabúðinni þar sem eitthvað
ákveðið þema í matargerð er tekið
fyrir og vín valið með matnum. Á
þessum námskeiðum er boðið
upp á þrjá smárétti, einn aðalrétt
og fjórar til fimm tegundir af víni,“
segir Dominique.
Hún hefur sjálf mikla reynslu
úr þessum bransa en hún hefur
kennt vínfræði hér á landi undanfarin tíu ár. Auk þess hefur hún
verið vínrýnir fyrir tímaritið Gestgjafann. „ Ég er frönsk að uppruna
og hef ferðast um vínslóðir um
allt Frakkland. Þar hef ég smátt
og smátt viðað að mér þekkingu
og hafa vín og vínmenning verið
mín aðaláhugamál öll mín fullorðinsár. Það eru í raun forréttindi
að geta unnið við áhugamálið sitt.“
Nánari upplýsingar um námskeið Vínskólans má finna á
heimasíðu hans, Vinskolinn.is.

þá sem eru hjartveikir. Dansinn sé
alhliða hreyfing sem reynir ekki
síður á heilabúið en vöðvana. „Það
má líka nefna að gamli góði samkvæmisdansinn er alltaf klassískur og breytist aldrei. Fólk vill að
samkvæmisdansinn sé tiltölulega
óbreyttur og hægt sé að ganga að
honum vísum.“
Dansskóli Sigurðar er einn elsti
dansskóli landsins. „Við héldum
upp á 30 ára afmæli okkar fyrir
ekki löngu síðan. Sigurður stofnaði
og rak skólann lengi vel. Við erum
með öll námskeið okkar í húsnæði
skólans við Auðbrekku 17 í Kópavogi. Síðan kennum við í mörgum grunnskólum í Kópavogi og í
Garðabæ en þá komum við inn í
dægradvölina og erum hluti af
starfi grunnskólanna þar sem við
kennum ungum krökkum dans.“
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T R E I Ð S L UN
ÁM
MA

Gjafabréf á vínsmökkunarnámskeið hjá Vínskólanum er spennandi gjöf fyrir
alla sælkera. Það hefur verið vinsæl jólagjöf undanfarin ár.

ana.“ Dansskólinn býður einnig
upp á mikið úrval námskeiða fyrir
börn og unglinga, til dæmis breikdans og samkvæmisdansa.
Edgar segir öll námskeið skólans vera skemmtileg enda sé dans
í eðli sínu mjög skemmtilegur.
„Dansinn er bæði bráðhollur og
fjörugur. Það er algengt að börn
slái saman í gjafakort fyrir foreldra sína og síðan hafa karlmenn
mikið gefið kærustum sínum gjafakort sem hefur heldur betur slegið í gegn hjá stúlkunum. Þannig er
auðvelt að vinna sér inn gott prik
hjá frúnni. Síðan er líka vinsælt að
gefa nokkra staka tíma sem henta
vel fyrir upprifjun bæði fyrir einstaklinga og pör.“
Edgar bendir einnig á að dans
sé eitthvað það heilbrigðasta sem
fólk getur stundað, til dæmis fyrir

ÁM

D

ansinn er bráðhollur fyrir
fólk á öllum aldri,“ segir
Edgar Konráð Gapunay,
skólastjóri Dansskóla Sigurðar Hákonarsonar. Dansskólinn býður
upp á mikið úrval dansnámskeiða
fyrir fólk á öllum aldri og segir
Edgar gjafabréf frá skólanum vera
mjög vinsæla jólagjöf en bæði er
hægt að gefa inneign á námskeið
eða heil námskeið í jólagjöf. „Við
erum með margs konar námskeið
fyrir unga sem aldna. Það má til
dæmis nefna Zumba sem er það
heitasta og nýjasta í boði í dansi á
Íslandi í dag. Zumba er fín hreyfing
og rosalega skemmtileg fyrir fólk á
öllum aldri enda blanda af dansi og
leikfimi. Einnig bjóðum við upp á
margs konar dansnámskeið fyrir
fullorðna, allt frá einstaklingstímum í gömlu góðu samkvæmisdans-

Vinsæl gjöf fyrir
vínáhugamanninn
ínskólinn býður upp á
gjafabréf á hin ýmsu vínsmökkunarnámskeið sem
eru tilvalin jólagjöf. Námskeiðin
eru fyrir alla þá sem hafa áhuga
á að fræðast um vín og vínmenningu. „Flest námskeiðin eru almenns eðlis og reynt er að halda
þeim á aðgengilegum nótum,“
segir Dominique Plédel Jónsson,
vínsérfræðingur hjá Vínskólanum.
„Fróðleikur, fagmennska, aðgengi
og leiðsögn um vínheiminn eru
kjörorðin hjá okkur. Námskeiðin
eru fyrir alla, almenning, fagfólk
og starfsmannafélög. Það hefur
verið mikið að gera hjá okkur þessi
síðastliðnu sjö ár sem ég hef verið
að kenna í Vínskólanum.“
Dominique segir vinsælustu
námskeiðin vera tvö, byrjendanámskeið sem kallast Listin að
smakka og annað sem kallað er
Matur og vín. „Listin að smakka er
grunnnámskeið um hvernig best
er að nálgast vínin og námskeið-

MYND/ÚR EINKASAFNI

Dans er góð hreyfing
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Á Íslandi er hverju sinni gnótt áhugaverðra námskeiða í boði og erfitt
að fylgjast með hvar og hvenær námskeið við hæfi eru haldin.
Þá kemur vefsíðan Namskeid.is til bjargar því þar er að finna
flestöll námskeið sem í boði eru á hverjum tíma. Námskeið
eru af öllum toga, til að mynda saumanámskeið, dansnámskeið, jóganámskeið, nuddnámskeið, hestanámskeið, ökunámskeið, matreiðslunámskeið, listanámskeið og fleira og
fleira.
Flestir kannast við að sjá eða heyra auglýsingu um námskeið
sem heillar en gleyma síðan uppruna hennar og vita ekki
hvar á að leita. Á Namskeid.is eru námskeið flokkuð á aðgengilegan máta og því leikur einn að leita að draumanámskeiðinu.
Skráning á namskeid.is er ókeypis. Með því að gerast meðlimur geta námskeiðshaldarar skráð
ótakmarkaðan fjölda námskeiða inn á síðuna og með því komist nær þeim sem
leita sér að námskeiði hverju sinni.
Á vefsíðunni er einnig ýmis
önnur þjónustua, eins og
upplýsingar um styrki og
niðurgreiðslur sveitar- og
stéttarfélaga.
Sjá nánar á www.
namskeid.is.

Fjölmörg námskeið eru í boði fyrir börn og fullorðna hjá Dansskóla Sigurðar Hákonarsonar.
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Öll námskeið aðgengileg
og flokkuð á einum stað
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Góð jólagjöf!
Reykjavíkur apótek verður með fjölbreytt úrval af allskyns gjafavöru fyrir jólin.
Mikið úrval af bað- og ilmvöru auk ýmissa annarra góðra kosta.

1.180 kr.

1.841 kr.
12 754 kr

6 489 kr

1.133 kr.

5.489 kr.
7.948 kr.

4.150 kr.
6 990 kr

21.461 kr.

6.990 kr.

5 990 k

9.520 kr.
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NEGLUR Í JÓLABÚNINGI
Jólalegt Margir eru byrjaðir að skreyta hús með jólaljósum. Hvernig væri
að skreyta neglurnar fyrir jólahlaðborðið?
Jólahlaðborðin eru byrjuð og margar
konur sennilega farnar að velta vöngum
yfir hverju á að klæðast. Þær sem eru
ófeimnar við að vera öðruvísi ættu að
sýna listræna hæfileika sína og lakka
neglurnar í jólalitunum. Hægt er að
skreyta neglurnar á mismunandi hátt en
það kallar á nákvæmni og þolinmæði.
Síðan er alltaf hægt að leita til naglasérfræðinga og óska eftir aðstoð þeirra.
Jenny Pasha, naglasérfræðingur og
bloggari, hefur skreytt neglur fræga
fólksins í Bretlandi. Hún skreytti til dæmis neglur Victoriu Beckham þegar hún
sat fyrir á forsíðu tímaritsins Glamour.
Jenny sýnir á síðu sinni, 10blankcanvases.com, hvernig hægt er að skreyta
neglur á einfaldan hátt. Á bloggsíðu
hennar má meðal annars sjá neglur sem
hún málaði fyrir hrekkjavökuhátíðina.
Á myndunum sem hér fylgja eru það
jólaneglur sem eru í aðalhlutverki en
þær eru ekki frá nefndri Jenny.

JÓL JÓL
Sannarlega í anda
jólanna.

NEGLUR

PØééĖûh«íćĬĬÄûí

Hægt er að skreyta
neglur á mismunandi hátt eftir
smekk og færni.

/hégháĔíÔĬĬÄûí

RISA

/ÃÙÆÆhćí«ĬĬÄû

e.U\GGDÇX
IDWDVN¸SLQQq

ÍÞRÓTTAMARKAÐUR

Föstudag frá 17.00 –
21.00, Laugardag og
Sunnudag frá 10.00 – 18.00 verður stóri íþrótta- og
útivistarmarkaðurinn haldinn á ný í Laugardalshöll.
Markaðurinn verður í gangi þessa einu helgi og eftir
miklu að slægjast.
Fullt af merkjavöru á frábæru verði s.s. skór og fatnaður
frá Asics, Ecco, Hummel, Reebok, Cassall, Under Armour,
Brooks, North Rock o.ﬂ.

Starfsmenn Atlas göngugreiningar verða
á staðnum með skógreiningu og geta
þannig valið skó sem henta þínu
fótlagi og niðurstigi.

]āÄ¼hĈíÔĬĬÄûí

Fė§gĠûhďíÔĬĬÄûí

]āÄ¼hááí«ĬĬÄûí
]¼§ûĖÌh!gxØØÄ

Komdu og gerðu frábær kaup á
alla fjölskylduna.
2SLÇP¸QPLÇYNO
2SLÇILPPWIÍVWNO
2SLÇODXJDUGDJDNO

/DXJDYHJLs6ÄPL

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

Varahlutir

BÍLAR &
FARARTÆKI
Lincoln Navigator Black‘07. Ek: 82
þús. Svartur innan/utan. 1 eigandi.
Smurbók. Ný vetrardekk negld. Verð:
4,2 m. Engin sk. Uppl: Tómas 895
9974.
KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2012,
ekinn 32 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.590.Fallegur og vel með farinn bíll
Rnr.218674.

0-250 þús.

VW Passat comfortline. Árgerð 2007,
ekinn 37 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.490.000. Rnr.110704.
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
HSE. Árg 1/2008, ekinn 43 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur.Einn með öllu, Eins
og nýr, Ný vetrardekk. Einn eigandi frá
upphaf!!! Verð 7.480þ Rnr.123568.

SUZUKI Swift gl. Árgerð 2010, ekinn
81 Þ.KM, bensín, Sjálfskiptur . Verð
1.600.000. Rnr.251215.

KIA Ceed ex 1.6 disel sjálfsk.. Árgerð
2011, ekinn 57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.350.000. Rnr.990043.

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð
2012, ekinn 0 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
3.390.Nýr bíll Rnr.218675.

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

VW Jetta comfortline sjálfskiptur.
Árgerð 2008, ekinn 45 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.190.000.
Rnr.104304.

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.

GÓÐUR SJÁLFSKIPTUR 250
ÞÚS!
OPEL VECTRA-B 1,6 árg.‘1998
ek.155 þús, sjálfskiptur, góð naglalaus
vetrardekk, skoðaður 13, verð 250 þús.
visa/euro S. 841 8955.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á fimmtudögum.
www.nyja.is

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2008,
ekinn 89 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.290.000. Rnr.140283. TILBOÐSVERÐ
kr. 1.090.000,-

Bílar til sölu
VW Touareg. Árgerð 2003, ekinn 130
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.Ásett Verð
2.290.000. Rnr.154606.

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.

SMÁPARTAR.IS

JEEP Wrangler rubicon . Árgerð 2008,
ekinn aðeins 35 Þ.KM, bensín, 6
gírar. TILBOÐ 3.790.Ásett verð 4.890
Rnr.218676.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

VARAHLUTAVAKTIN
SÍMI 555 6666

SJÁLFSKIPTUR
SPARIBAUKUR
NISSAN MICRA 1,3 sjálfskiptur, ek
137 þús, ný vetrardekk, 5 dyra, var
i eigu eldri konu seinustu 10 ár og
hefur fengið gott viðhald verð 230 þús
s.841 8955

250-499 þús.

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.
Loka útsala ! Búðin hættir allt verður
selt á hlægilegu verði. Hæsta verð
5000þús. Partasalan SU-MI Smiðjuvegi
11. Hyundai Sonata ‚97, Accent ‚01,
Impreza ‚99 og felicia ‚99, Peugeot
306 ‚99, 206 og 406 ST. Almera ‚97‘99, Primera ‚98, Terrano ‚98, Ford
250 ‚99, Megane 01. Vectra ‚98, Astra
‚97, Corsa ‚98, Baleno ‚98. Kia Rio ‚02.
Benz 230E ‚97. Volvo 460 ‚93, Ford
Mondeo ár ‚00. Transporter ‚99, Audi
A4 ‚94, golf 95-98. sími 661 5270.

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
AUDI A6 new. Árgerð 2007, ekinn
66 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.690.000. Rnr.990060.

TILBOÐ 299 ÞÚS!
SUBARU Legacy. Árgerð 2004, ekinn
148 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.Ásett
Verð 1.190.000. Rnr.154601.

LESTU ÞETTA

Benz Sprinter ‚97. Ek. 245 þús.
Þarfnast lagfæringar. Tilboð verð 300
þús + vsk. Uppl. í s. 896 4999.

MMC Pajero int.turbo diesel/langur.
7 manna. Árgerð 1997, í góðu standi,
nýjar lamir í afturhlera, tilbúin
í snjóinn, 5 gírar. Verð 330þús.
Rnr.105189.

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

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.

Bílar óskast

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

VW - SKODA - VARAHLUTIR
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.

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!

CHEVROLET Lacetti station. Árgerð
2010, ekinn 26 Þ.KM, bensín, 5
gírar. Verð 1.990.000. Rnr.140219.
TILBOPSVERÐ kr: 1.490.000,-

FORD Econoline. Árgerð 1990,
ekinn 220 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verðtilboð .730.000. Rnr.154451.

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

Til Sölu Honda Civic sport 1800.
Skemmtilegur og fallegur bíll. 6
Gíra, ekinn 74 þ. Ásett verð.2,1 mill.
Tilboðsverð 1,8 millj. Upplýsingar í
síma 824 4043.

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.

!!! 0-250 ÞÚS 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 691 9374.

Sendibílar

Viðgerðir
ÓDÝRAR VIÐGERÐIR,
LEYSUM ÖLL MÁL!
Fljót og góð þjónusta. Bílahlutir ehf.,
Eldshöfða 4, s. 587-5058.

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.
TOYOTA Hilux x-cab x/c sr-5. Árgerð
1996, ekinn 399 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 590.000. Rnr.154615.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk
Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í
stæði
www.jrbilar.is

BMW 116i Árgerð 2006, ekinn 78þ.
km, bsk. Flottur bíll sem er á staðnum!
Verð 1.850.000kr. Raðnúmer 154008.
Sjá nánar á www.stora.is

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

GÓÐUR VINNUBÍLL / 195
ÞÚS!

ÞJÓNUSTA

Peugeot Partner árg ‚97, ek. 130
þús, krókur, ný tímareim, nýsmurður,
nagladekk. Í toppstandi. Verð 195 þús.
Uppl. í s. 891 9847

Pípulagnir
PÍPULAGNIR
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Isuzu Trooper ‚99 ek 265 þús 5 gíra
35” góður bíll 650 þús stgr 500 þ.
s.8477663

CHRYSLER 300c 5.7 hemi. Árgerð
2007, ekinn aðeins 52 Þ.KM leður lúga
Jólaverðið 2.980.000.ákv lán 1700.00
Rnr.145025.

Vinnuvélar

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

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

Hreingerningar

SKODA Octavia ambiente. Árgerð
2006, ekinn 118 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.250.000. Rnr.111007.

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

DÍSEL EKIN 58 Þ KM
BMW X5 3.0d e70. Árgerð 2008,
ekinn 57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
7.890.000. Rnr.146341.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu
til okkar, sendu okkur mail á
100bilar@100bilar.is eða hringdu í
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

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

LC 90VX NÝ SKIPTING SSK.EK.330ÞÚS
35” ER Á 33” MJÖG HEILL BÍLL Fæst á
895 þús stgr Setja á morgun líka

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

Bókhald
VIRÐISAUKINN NÁLGAST
Vandað bókhald á réttum tíma sparar
peninga. www.betribokarinn.is S. 857
3363.

Skoda Fabia ‚07. Ek: 92 þús. Smurbók.
Negld vetrardekk/sumardekk. Verð: 1,1
m. Engin sk. Uppl: Tómas 895 9974.

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

Þjónustuauglýsingar
SStart hnakkurinn

Fáðu ókeypis söluverðmat frá fagmönnum
án nokkurra skuldbindinga

tilboð

.
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Vertu vinur okkar á
Facebook, það borgar sig

(ÎFUM OPNAÈ NÕTT OG
GL¾SILEGT HJËLBARÈAVERK
ST¾ÈI Å $ALBREKKU
KËPAVOGI GAMLA 4OYOTA
FULLT AF OPNUNARTILBOÈUM
,¹TTU SJ¹ ÖIG
$ALBREKKU  +ËP o 3   o WWWDEKKJAHUSIDIS

Vanity Fair

GGæði á góðu verði

WWW. EIGNAVERDMAT.IS

Ögurhvarﬁ 2, Kópavogi s. 565 5151

'JAFAKORT

WWWHIS

*ËN *ËNSSON

Sími 512 5407

 KR

Erum á Facebook

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Náttúrulegar snyrtivörur
Opið þriðjudögum og ﬁmmtudögum milli kl. 14:00-18:00

Netverslun skincare.is

  

-UNIÈ GJAFAKORTIN OKKAR Å ¹R
Stál- og gúmmíbelti, beltarúllur,
drif- og framhjól frá Linser.
Gúmmíbelti fyrir flestar gerðir
vinnuvéla á lager hjá Impex.

Verslun að Lækjargötu 34, Hafnarﬁrði Sími 565-0500
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Smíða og málningarþjónusta

Kristján 692 5735 • Málarameistari
Sverrir 847 7425 • Húsasmiður

treogmalun@gmail.com
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-ETAN UPPF¾RÈU BÅLINN ÖINN
"JËÈUM H¹T¾KNI BÒNAÈ FR¹ "IGAS )NTERNATIONAL SRL EINUM
ÖEKKTASTA FRAMLEIÈANDA ¹ GAS BÒNAÈI FYRIR BIFREIÈAR Å %VRËPU
,EITIÈ TILBOÈA Å BÒNAÈ OG ÅSETNINGU p SPARIÈ MEÈ -ETAN
,¹N TIL ALLT AÈ  M¹NAÈA

6ELRASIS o 3ÅMI   o LHELLA 

)VECO o "ENZ o -AN o 2ENAULT
6ARAHLUTAÖJËNUSTA

VÉLANAUST ehf
LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

%FTIRLITSMYNDARVÁL FYRIR SUMARBÒSTAÈI OG HEIMILI
o 4EKUR VENJULEGT '3- 3)- KORT
o (¾GT AÈ PANTA MYND EÈA HLUSTA SV¾ÈI
o 3-3 OG --3 VIÈVÎRUN Å SÅMA OG NETF
o ,¾TUR VITA EF RAFMAGN FER AF OG HITI BREYTIST
o (¾GT ER AÈ TENGJA ALLT AÈ  AUKA SKYNJARA
o 6ÎKTUN ¹ HEITUM POTTI RAKA ÖRÕSTINGI OFL
o 3TÕRING ¹ HITA KVEIKJA LJËS RENNA Å POTTINN

Ál hjólapallar / veggjapallar
Veðurnet / Öryggisnet
Áltröppur / stigar
Akralind 8

5PPL Å SÅMA   OG RAFEINDIR INTERNETIS

www.kvarnir.is

WWWFACEBOOKGOTTBËN
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3¾KJUM o "ËNUM
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S¾TÒNI  o SÅMI  

3ÅMI  
(ÎFÈI o  2EYKJAVÅK

0ARKETSLÅPUN
ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
GOLÚIST GOLÚIST
IS
S\W
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viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//w w w.facebook .com/bilathjonustabjark a

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

KEYPT
& SELT
Til sölu

Fasteignir

Þjónusta

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254.

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

Spádómar

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

KAUPI GULL !

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

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.

CARAT - HAUKUR
GULLSMIÐUR
SMÁRALIND - KAUPUM
GULL OG SILFUR

Býð upp á gott nudd. Afslappandi og
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin.
105 Rvk/ármúli S. 894 4817.

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

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

Gott nudd í 101 Reykjavík. Kristina
Jóhannsson 849 8179.

Óskast keypt

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

Dóra Dröfn Skúladóttir
hjúkrunarfræðingur hefur opnað
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með Diploma í Hugrænni
atferlismeðferð. Viðtalspantanir
alla daga í síma 841-7010. Netfang:
hamir@simnet.is.

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

Húsgögn

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.COM

Sjónvarp
Les í spil, bolla, kúlu og árur. Kom
í sunnudagsmorgunstund hjá Sirrý.
Öllum trúnaði gætt. S. 690 8160
Gerður.

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

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

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

50” PIONEER SJÓNVARP
Til sölu 50” Pioneer Plasma sjónvarp
PDP-506. Sjónvarpið er 4-5 ára og verð
kr. 120.000. sími: 894 4708

Rafvirkjun

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

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

Atvinna í boði
Okkur vantar starfsfólk, helst
íslenskumælandi, hjá fyrirtæki í
matvælaframleiðslu í Hafnarfyrði.
Umsóknir sendis á svavar@gunnars.is

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

Óska e. starfsmanni í heildsölu 2
daga í viku. Umsóknir sendist á
thjonusta@365.is merkt „heildsala”

Einkamál

Húsnæði í boði
LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Málarar
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR
20% afsláttur fyrir eldriborgara og
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S.
778 0100.

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171.

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

Húsaviðhald

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

Atvinnuhúsnæði
TVÖ 60,6 M2 IÐNAÐARBIL
TIL SÖLU

Verslun

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

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

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

Auglýsing á sértækum
starfsleyﬁsskilyrðum

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

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

VALDÍS ÁRNADÓTTIR
DÁLEIÐSLUTÆKNIR
(CLINICAL
HYPNOTHERAPIST) VEITIR
DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða,
streytu, sjálfstraust, hætta að
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott
verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

Nudd

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.

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

ÓDÝR HEIMILSTÆKI

NUDD OG HEILSA

Höfum til sölu notaðar þvottavélar,
þurrkara og uppþvottavélar. Casa-raf
ehf. Síðumúla 37, að neðan verðu. S.
845 5976.

TANTRA NUDD

DETOX - ÚTHREINSUN á öllum
líkamanum. NUDD upp f. hné á eftir.
Opið frá 12-18 alla virka daga nema
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is

Með vísan til 24. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um
starfsleyﬁ fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með
sér mengun eða mengandi starfsemi, mun tillaga að
starfsleyﬁsskilyrðum fyrir neðangreint fyrirtæki liggja
frammi hjá Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni
12-14, 1. hæð, frá 29. nóvember 2012 til 29. janúar
2013.
Fyrirtæki/gildistími Almenn skilyrði Sértæk skilyrði Reglugerð Staðsetning
starfsleyﬁs í árum
785/1999
HB Grandi/12 ár

X

X

X

Norðurgarður 1

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:
1. Sá sem sótt hefur um starfsleyﬁ svo og forsvarsmenn og starfsmenn tengdrar eða nálægrar starf
semi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir
óþægindum vegna mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem
málið varðar.
Athugasemdir skulu vera skriﬂegar og sendast Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Umhverﬁs- og skipulagssviði, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, í síðasta lagi
29. janúar 2013.

SKEMMTUN SEM SKIPTIR MÁLI
Í OPINNI DAGSKRÁ Á STÖÐ 2
HÉR FÆRÐU RAUÐU NEFIN:
Hagkaup, Bónus, MP banki,
Te og Kaffi, Domino’s.

www.unicef.is

Þessi auglýsing er kostuð af:
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KROSSGÁTA
2

1

6

7

9
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4

5

8

10

12

LÁRÉTT
2. skipalægi, 6. tveir eins, 8. rá, 9. farfa,
11. æst, 12. nasl, 14. raup, 16. kúgun,
17. púka, 18. slunginn, 20. í röð, 21.
treysta.

Svaraðu manneskja!
BAKÞANKAR
Friðriku Benónýs

11

LÓÐRÉTT
1. loðfeldur, 3. mannþvaga, 4. óglatt,
5. lík, 7. helber, 10. hald, 13. bar, 15.
skordýr, 16. margsinnis, 19. ullarflóki.

13

14

15

LAUSN

21

19

20

ÞESSIR tæknivæddu tímar
gera ekki ráð fyrir einkalífi.
Það á að vera hægt að ná í
þig á stundinni í gegnum
síma eða tölvu, hvort sem
þér líkar það betur eða verr.
Kjósir þú að svara ekki er
það álitinn dónaskapur eða
hroki nema hvort tveggja sé.
Með því að nýta þér samskiptatæki yfir höfuð virðist þú hafa skrifað undir
samning þess efnis að allir
eigi að geta náð í þig þegar
þeim hentar hvernig sem
á stendur fyrir þér. Þú átt
ekki tíma þinn, tæknin á
hann og þú virðist ekki
hafa atkvæðisrétt í málinu.

LÁRÉTT: 2. höfn, 6. ee, 8. slá, 9. lit, 11.
ör, 12. snakk, 14. skrum, 16. ok, 17.
ára, 18. fær, 20. tu, 21. trúa.

18

17

g sendi henni skilaboð á Facebook fyrir
mörgum klukkutímum og hún hefur
enn ekki svarað,“ segir kollega mín öskupirruð þegar talið berst að útsiktuðum viðmælanda sem hún hefur verið að reyna að
ná í. Við hin dæsum öll og hristum höfuðið
yfir þessum fádæma dónaskap í konunni.
Hver svarar ekki skilaboðum á Facebook
um hæl? Hvurslags er þetta?

LÓÐRÉTT: 1. pels, 3. ös, 4. flökurt, 5.
nár, 7. einskær, 10. tak, 13. krá, 15.
maur, 16. oft, 19. rú.

16

É

VERANDI sú skástífa sem
ég er hef ég tekið upp þann
sið að svara ekki í síma utan
vinnutíma, vinum mínum
til mikillar gremju. Þau

eru ófá skilaboðin sem berast á Facebook
þar sem ásökunum um eigingirni, dónaskap og lélega vináttu rignir yfir mig. Ég
svara eftir dúk og disk, bið forláts, ég hafi
mikið að gera og þeim fáu klukkustundum
sólarhringsins sem ekki fari í vinnu vilji ég
gjarnan fá að ráðstafa sjálf. Ekki þykir það
gild afsökun og næstu skilaboð eru gjarnan enn harðorðari en þau fyrstu. Hvernig
dirfist ég að kalla það að sinna ekki vinum
mínum ráðstöfun eigin tíma? Og var ég
ekki að segja frá því á Facebook að ég hefði
farið út að borða? Aldeilis ekki vinnan sem
heldur mér frá samskiptum greinilega, ég
er bara eigingjörn tík.

AÐ TAKA eigin félagsskap fram yfir
félagsskap annarra er ekki viðurkenndur
möguleiki. Nei, það hlýtur að liggja eitthvað annað og grunsamlegra að baki. Samsæriskenningar blossa upp og vinkonur
eiga löng símtöl sín á milli þar sem önnur
yfirheyrir hina um hvort ég sé eitthvað
móðguð út í sig. Hin hummar og jæjar og
segir já og kannski og þegar ég hugsa út í
það … Og snjóboltinn hleður utan á sig með
ógnarhraða. Útskýringar mínar eru ekki
skóbótar virði og áður en hendi er veifað
er búið að skipa í lið í vinahópnum; með
og á móti. Svona verða stríðin til. Skilaboðin í innboxinu skiptast nú í tvo flokka;
svívirðingar eða stuðningsyfirlýsingar. Og
allt sem ég braut af mér var að svara ekki í
síma. Ég held ég hætti bara alfarið að lesa
skilaboð á Facebook líka.

MYNDASÖGUR
PONDUS

Eftir Frode Øverli
Jokkmokk! Norður-

Pondus! Svíþjóð! En slappaðu
af! Ég held ég hafi
Hvar
ertu? náð að hrista lögguna
af mér við Umeå!

Miðasala í
fullum gangi!

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Vertu viðbúinn...

Slæmi
strákurinn
ætlar að gera
eitthvað
slæmt!

Hvað
ætlarðu...

Uss! Ekki
horfa á mig!

Hvað
ætlarðu að
gera?

Ég er að velta fyrir mér að setja
tyggjóið mitt undir bekkinn!

Tryggðu þér miða!

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Þetta er Jói, hann er
lesblindur.

NÍRH!

BARNALÁN

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

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Heimska skjaldbaka! Ég bjargaði lífi
hennar og hún deyr samt?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég fékk næstum salmonellu við
að gefa henni munn við munn!

Skriðdýr eru oft
svo vanþakklát.

Þau geta alveg verið
kurteis þótt þau séu
með kalt blóð!
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Auglýsing

Auglýsing
Um skipulagsmál í Sveitarfélaginu Árborg

Um skipulagsmál í Sveitarfélaginu Árborg

Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 auglýsir Sveitarfélagið
Árborg tillögu að breyttu deiliskipulagi við Hafnargötu á Stokkseyri.
Breytingin felst í stækkun lóðarinar Hafnargötu 10, úr 507.9 m2
í 1303 m2. Eftir breytingu nær lóðin að lóðamörkum kirkjunar.
Húsið á lóðinni þjónar hlutverki safnaðarheimilis og er nú í eigu
sóknarnefndar Stokkseyrarkirkju. Innan lóðar eru 32 bílastæði
sem samnýta skal fyrir safnaðarheimili og kirkju. Þar af er eitt
sérmerkt fötluðum og annað ætlað líkbíl. Gert er ráð fyrir
göngutengingu frá kirkju að safnaðarheimili. Um lóð safnaðarheimilis er áfram kvöð um akstur eins og í núgildandi skipulagi.
Nýtingarhlutfall beytist úr 0.7 í 0.3 vegna lóðarbreytingar.
Byggingarreytur breytist og er nú heimilt að byggja/ﬂytja annað
hús á lóðina eða stækka núverandi hús með tengibyggingu.
Teikningar ásamt greinagerð, vegna tillögunnar mun liggja
frammi á skrifstofu skipulags og- byggingarfulltrúa að Austurvegi
67 Selfossi frá og með 29. nóvember 2012 til og með 14. janúar
2013.

Samkvæmt skipulagslögum nr.123/2010 auglýsir bæjarstjórn
Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að breyttu deiliskipulagi Austurvegar 52-60a Selfossi sem afmarkast af Austurvegi til norðurs
Austurvegi 62 til austurs Hrísholti til Suðurs og Rauðholti til
vesturs.
Í gildandi aðalskipulagi er svæðið skilgreint sem miðsvæði,svæði
verslunar, þjónustu,stofnana og íbúða.
Lóðirnar við Austurveg 52,54,56-58 og 60b eru leigulóðir í
eigu Sveitarfélagsins Árborgar en, lóðin við Austurveg 60 er í
einkaeigu.
Gert er ráð fyrir því að lóðin Hrísholt 9 verði lögð niður og verði
skipt á milli lóðanna Austurvegur 54 og Austurvegur 56-58.Lóðin
Austurvegur 60b verði sameinuð Austurvegi 60.
Gerð verður ný innkeyrsla af Austurvegi inn á lóð nr. 52 einnig er
gerð ný innkeyrsla af Hrísholti inn á Austurveg 54. Innkeyrslur frá
Austurvegi eru færðar til og minnkaðar.
Teikningar ásamt greinagerð ,vegna tillögunnar mun liggja
frammi á skrifstofu skipulags og- byggingarfulltrúa að Austurvegi
67 Selfossi frá og með 29.nóvember 2012 til og með 14.janúar
2013.

Öllum er geﬁn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.
Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 14. janúar 2013
og skal þeim skilað skriﬂega til skipulags og byggingarfulltrúa á
skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 Selfossi.
Á sama tíma er teikning og greinagerð til kynningar á heimasíðu
Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er að skoða
tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið skipulag@arborg.is.

Öllum er geﬁn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.
Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 14.janúar 2013
og skal þeim skilað skriﬂega til skipulags og byggingarfulltrúa á
skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 Selfossi.
Á sama tíma er teikning og greinagerð til kynningar á heimasíðu
Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er að skoða
tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið skipulag@arborg.is.

Selfossi 27. nóvember 2012.
Bárður Guðmundsson
Skipulags og- byggingarfulltrúi
Árborgar
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101 Reykjavík

Laufásvegur 2
Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

sími: 697 3080
david@miklaborg.is

Heil húseign á þessum frábæra stað
í miðbæ Reykjavíkur. Eignin er alls
360 fm og á þremur hæðum ásamt
litlu rými að neðanverðu sem lengi vel
innihélt sjoppu. Húsið getur hentað til
ýmiss konar atvinnustarfssemi, svo
sem gistiheimili eða skrifstofur.

Óskar R. Harðarson

Verð:

79,0 millj.

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Til leigu • Hólmaslóð 8, 101 Rvk.

Selfossi 27. nóvember 2012.
Bárður Guðmundsson
Skipulags og- byggingarfulltrúi
Árborgar

Um 1.150 fm. skrifstofuhúsnæðið á 2. hæð sem
skiptist í tvö stór opin vinnurými, nokkur fundarherbergi, tvær kaffistofur og snyrtingar. Hægt er að skipta
húsnæðinu niður í smærri einingar eða um 690 fm.
einingu og um 330 fm. einingu auk sameignar. Vsk.
húsnæði. Hagstætt leiguverð.
Laust strax!

Hólmaslóð 10, 101 Rvk.

Seconds From Disaster
Heimildaþættir um stórslys og hamfarir
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

225 m² skrifstofuhúsnæði á 2. hæð sem skiptist í opið
vinnurými, lokaða skrifstofu, stórt fundarherbergi og
snyrtingu. Dúkur á gólfum og lagnastokkar með
veggjum. Vsk. húsnæði.
Laust strax!
Allar nánari upplýsingar veitir
Helgi Már Karlsson, löggiltur
fasteignasali í s. 897 7086 eða
hmk@atvinnueignir.is
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TÍMAMÓT
Elskulegur bróðir, mágur og frændi,

JÓN HALLDÓR GUNNARSSON
Skjólbraut 1a, Kópavogi,

lést þann 16. nóvember sl. Jarðarförin fór
fram í kyrrþey föstudaginn 23. nóvember
sl. Fyrir hönd hins látna viljum við
aðstandendur færa innilegar þakkir til
Selmu Júlíusdóttur hjá Lífsskólanum,
Sigríðar Hildar Snæbjörnsdóttur, forstöðukonu sambýlisins að
Skjólbraut 1a, heimilismanna og starfsfólks fyrr og nú, starfsfólks
gjörgæsludeildar og starfsfólks deildar A6 ásamt sr. Gunnari
Matthíassyni á Landspítalanum Fossvogi fyrir kærleiksríka
umönnun, umhyggju og aðstoð.
Guð blessi ykkur öll.
F. h. aðstandenda,
Júlíana Sóley Gunnarsdóttir
Friðrik Már Bergsveinsson

Elsku frænka okkar og vinur,

MARÍA RAGNARSDÓTTIR
frá Akureyri,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri
laugardaginn 24. nóvember. Útför hennar
fer fram mánudaginn 3. desember
frá Akureyrarkirkju og hefst hún kl. 13.30.
Ættingjar og vinir hinnar látnu.

Okkar ástkæra

MARGRÉT KRISTINSDÓTTIR
lést laugardaginn 24. nóvember.
Útförin verður gerð frá Jófríðarstaðakirkju í
Hafnarfirði mánudaginn 3. desember
kl. 13.00.
Edda Björgvinsdóttir
Eva Dögg Sigurgeirsdóttir
Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir
Björgvin Franz Gíslason
Róbert Ólíver Gíslason
og fjölskyldur þeirra.

Þökkum innilega auðsýnda samúð, hlýhug
og vináttu við fráfall ástkærs vinar míns,
föður okkar, tengdaföður og afa,

PÁLS ÞORSTEINS JÓHANNSSONAR
mjólkurfræðings frá Siglufirði,
Suðurbraut 2, Hafnarfirði,

og þeim sem sýndu minningu hans virðingu
á útfarardaginn 14. nóvember sl.
Gréta Húnfjörð Sigurðardóttir
Rut María Pálsdóttir
Sigurður Kristinn Pálsson
Jóhann Ásgrímur Pálsson
tengdabörn og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför föður
okkar, tengdaföður og afa,

SIGTRYGGS HELGASONAR
Hlyngerði 12, Reykjavík.

Þökkum öllu því góða fólki sem sýndi
honum trygglyndi, vináttu og stuðning í
veikindum hans. Sérstakar þakkir færum
við Ugga Agnarssyni og Brynjari Viðarssyni læknum, Kristrúnu
hjúkrunarfræðingi hjá Heimaþjónustu Reykjavíkurborgar,
sjúkraflutningamönnum og hjúkrunarfólki á bráðamóttöku LSH,
hjartagátt, hjartadeild og 11-G.

Ótrúlegt hvað gerst
hefur í golﬁnu
Golfsamband Íslands gefur út viðamikið rit í tilefni 70 ára afmælis GSÍ.
„Golfið sjálft á Íslandi er það sem ber
hæst í þessari bók. Það er ótrúlegt
hvað gerst hefur í golfinu á þessum
70 árum hér á Íslandi,“ sagði Steinar
J. Lúðvíksson í útgáfuhófi bókarinnar Golf á Íslandi sem gefin er út í tilefni af 70 ára afmæli Golfsambands
Íslands.
Steinar skrásetti söguna ásamt eiginkonu sinni Gullveigu Sæmundsdóttur. „Það er merkilegt hvað einstakir
golfklúbbar á Íslandi hafa afrekað
miðað við hve lítið menn höfðu á
milli handanna. Ótrúleg eljusemi og
vinna einkenndi alla þessa dugnaðarforka,“ sagði Gullveig í útgáfuhófinu
þar sem Ólafi Rafnssyni, forseta ÍSÍ,
var afhent fyrsta eintakið.
Bókin er í tveimur bindum og alls
800 blaðsíður, og hátt í 1.000 ljósmyndir prýða bókina. Frosti Eiðsson
var myndritstjóri bókarinnar sem
gefin er út af Uppheimum.
Fyrra bindi bókarinnar ber nafnið Upphafshöggið, og þar er sagt
frá frumkvöðlum, forystumönnum,
stofnun helstu golfklúbba og hvernig golfíþróttin varð að almenningsíþrótt sem náði fótfestu víðs vegar
um landið. Um 40.000 manns stunda
golf með einhverjum hætti hér á landi
en félagar í golfklúbbum landsins eru
rétt tæplega 16.000. Fyrsti golfklúbburinn, Golfklúbbur Íslands (seinna
Golfklúbbur Reykjavíkur), var stofnaður síðla árs 1934 og fyrsti golfvöllurinn var tekinn í notkun í Laugardalnum.
„Í raun og veru er saga golfíþróttarinnar á Íslandi ævintýri líkust.
Barátta frumherjanna einkenndist af
þrautseigju, ódrepandi áhuga og því
að gera hið besta úr litlu sem engu.
Þeir brutu lönd og lögðu grunninn að
því að golfið er nú ein allra vinsælasta
og útbreiddasta íþrótt á Íslandi, bæði
sem almenningsíþrótt og á afrekssviðinu,“ skrifar Jón Ásgeir Eyjólfsson, forseti GSÍ, m.a. í formálsorðum
bókarinnar.
Í síðara bindinu, Golfhringurinn,
er fjallað ítarlega um golfklúbba og
golfvelli landsins. Saga Íslandsmótsins, sem vörðuð er ógleymanlegum
atvikum, er einnig rakin og er óhætt
að segja að sá kafli bókarinnar sé

HÖFUNDARNIR Hjónin Steinar J. Lúðvíksson og Gullveig Sæmundsdóttir sáu um að skrásetja

bókina Golf á Íslandi sem kom út á dögunum.

góð samantekt á stærsta golfviðburði
Íslands. Þá er golfiðkun eldri kylfinga
gerð skil en sá hópur stækkar stöðugt. Afreksstefna GSÍ er einnig kynnt
og sá árangur sem hún hefur skilað.
Einnig er fjallað um ferðir og árangur landsliða og þá kylfinga sem þótt
hafa skarað fram úr á liðnum árum.
Hörður Þ orstei nsson, fra m-

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

kvæmdastjóri Golfsambands Íslands,
á ekki von á öðru en að bókin eigi eftir
að falla í góðan jarðveg hjá íslenskum kylfingum. „Þetta er mikið verk
og vel unnið og við erum afskaplega
ánægðir með útkomuna og ég er ekki í
vafa um að þessi veglegi gripur verður í mörgum jólapökkum hjá kylfingum um þessi jól.“
seth@365.is

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, amma
og langamma,

ELÍSABET MAGNÚSDÓTTIR

HERDÍS JÓNSDÓTTIR

frá Ballará,

Sæbólsbraut 26, Kópavogi,

lést á Landspítalanum í Reykjavík
sunnudaginn 25. nóvember. Útförin fer fram
frá Seljakirkju, föstudaginn 30. nóvember
kl. 13.00.
Svavar Guðmundsson
Guðmundur Magnús Sigurðsson
Páll Línberg Sigurðsson
Guðrún Ósk Sigurðardóttir
Böðvar Ágúst Ársælsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Guðrún B. Sigurðardóttir
Halldóra G. Hinriksdóttir
Sigurjón Bruno Walthersson
Íris Helga Jónatansdóttir

Þórhildur Sigtryggsdóttir
Hrafnkell Óskarsson
Kristbjörg Hrund Sigtryggsdóttir
Skapti Haraldsson
Anna Kristín, Sigtryggur Óskar, Fjölnir og Halldór.

lést á Landspítalanum við Hringbraut
fimmtudaginn 23. nóvember 2012. Útför
hennar fer fram frá Áskirkju mánudaginn
3. desember 2012 kl. 13.00.
Jón Hallgrímsson
Garðar Jónsson
Jóhanna Lára Eyjólfsdóttir
Arnfinnur Þór Jónsson Lofthildur Kristín Bergþórsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Vegna stærðar blaðsins á morgun, föstudag,
verður Fréttablaðið prentað í tvennu lagi.
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Frestur til að skila inn dánarauglýsingum í
föstudagsblaðið færist því fram til kl. 13.30.

VALBORG SIGURÐARDÓTTIR
fyrrv. skólastjóri Fósturskóla Íslands,

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og bróðir,

JÚLÍUS INGASON
varð bráðkvaddur fimmtudaginn 22. nóvember.
Þóra Gyða Júlíusdóttir
Árni Júlíusson
Bergþór Júlíusson
Júlíus Ingi Júlíusson
tengdabörn, barnabörn og systkini.

andaðist á dvalar- og hjúkrunarheimilinu
Grund sunnudaginn 25. nóvember.
Útförin fer fram frá Neskirkju föstudaginn
30. nóvember kl. 15.
Sigríður Ásdís Snævarr
Stefán Valdemar Snævarr
Sigurður Ármann Snævarr
Valborg Þóra Snævarr
Árni Þorvaldur Snævarr
og barnabörn.

Kjartan Gunnarsson
Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir
Eiríkur Thorsteinsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

HARÐIR

PAKKAR
ALLT TÖLVUTENGT Á BETRA VERÐI
LEIKJAMÚS

LEIKJATÖLVA

Razer DeathAdder
Mögnuð leikjamús, Optical 3,5G, 3500dpi.

8.950

AMD TÖLVA 4
- CoolerMaster Elite K350 leikjaturn m/glugga
- AMD Bulldozer FX-4100 QuadCore örgjörvi
- 8GB Dual DDR3 1600MHz vinnsluminni
- DVD og CD skrifari
- 1TB SATA3 harður diskur
- Geforce N660GTX 2GB GDDR5 skjákort
- Windows 8 64bita

LEIKJALYKLABORÐ
Razer Blackwidow
Flott leikjalyklaborð með
mechanical tökkum.

15.950
MINNISLYKILL

32GB

Corsair USB3 Voyager

7.950

32GB USB minnislykill, vatnsþéttur og
höggvarinn með 10 ára ábyrgð.

149.950
HEIMILISTÖLVA
INTEL TÖLVA 1

HÁTALARAKERFI
Logitech Z323
Öflugt 2,1 hátalarakefi,
360° hljóð, 30w RMS, RCA
og minijack inngangur, tengi
fyrir heyrnatól.

9.950
15,6" FARTÖLVA

- CoolerMaster Elite 342 mini turn
- Intel Pentium DualCore G540 örgjörvi
- 4GB Dual DDR3 vinnsluminni
- DVD og CD skrifari
- 500GB SATA3 harður diskur
- Intel HD Graphics skjákort
- Windows 8 64bita

24" LED SKJÁR

- Intel B830 Dual Core örgjörvi
- 4GB DDR3 minni
- Intel HD skjákort
- 500GB SATA harðdiskur
- DVD ±RW og CD-RW skrifari - HD vefmyndavél í skjá
- Windows 8 64-BIT
- 15.6" WXGA LED skjár

89.950

Android 4.0
Nextbook Premium 7
Létt og nett spjaldtölva með ARM Cortex-A8
örgjörva, 512MB minni, 4GB geymsluplássi,
7" WideScreen skjá og Android 4.0 stýrikerfi.

69.950

Acer Aspire AE1531

15,6” 15,6”

7" SPJALDTÖLVA

1TB TV FLAKKARi
AOC
E2450SWDA

24”

13.950

LED LCD TN skjár með
1920x1080 upplausn,
5ms svartíma, VGA
og DVI tengi.

28.950

SÆKTU EÐA FÁÐU SENT HEIM • SENDINGARKOSTNAÐUR AÐEINS KR. 950 HVERT Á LAND SEM ER
• VERSLUN Í BÆJARLIND 1-3 • 201 KÓPAVOGI
• SÍMI 569 0700 • www.att.is

1080P

United 9560
3.5" Full HD margmiðlunarspilari með HDMI, Composite
og Optical tengjum, innb.
SD/MMC kortalesara USB
Uplink ofl.

1TB

29.950
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Getum treyst á nemendur okkar
Heimspeki hefur verið kennd í 9. og 10. bekk Garðaskóla í Garðabæ í tíu ár, Brynhildur Sigurðardóttir aðstoðarskólastjóri telur hana
öﬂugasta vopnið til að eﬂa gagnrýna hugsun ungmenna. Fagurfræði var á dagskrá þegar Fréttablaðið leit inn.
„Verkefni sem heimspekihópurinn er með
í þessari viku snýst um fagurfræði svo nú
er verið að stúdera listina. Nemendur byrjuðu á að skoða nokkur listaverk, bera þau
saman og búa til spurningar í framhaldinu,“
segir Brynhildur Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri í Garðaskóla í Garðabæ, um
nám þeirra ungmenna sem hafa þar heimspeki sem valgrein. Hún segir innihaldsríkar spurningar hafa komið fram sem
varða listina, svo sem: Þarf eitthvað að
vera fallegt til að vera list? og Getur frægur listamaður tekið mynd af hverju sem er
og flokkað það sem list? „Eitt verkið sem
nemendur skoðuðu var klósettskál,“ lýsir
hún. „Spurning sem kom út frá henni var:
Er klósettskálin mótmæli gegn þögninni um
að allt sé list? Það býr mikið í þeirri spurningu.“
Í Garðaskóla hefur heimspeki verið valgrein í tíu ár og Brynhildur segir alltaf
ákveðinn hóp nemenda í 9. og 10. bekk velja
hana. „Við sem höfum kennt heimspeki hér
höfum lagt aðaláherslu á að þjálfa samræðufærni nemenda því okkur finnst hún
vera grundvallaratriði í þjálfun á gagnrýninni hugsun. Reyndar erum við á því að
samræðuaðferð heimspekinnar geti bætt
nám og kennslu í flestum faggreinum því
hún býr yfir rökgreiningartækni,“ segir
hún sannfærandi og telur tvímælalaust eiga
að byrja í leikskólunum. „Margir leikskólar á Íslandi standa sig mjög vel í að kenna
heimspekilega hugsun og fást við stórar
spurningar en grunnskólinn er bundinn við
námsskrá sem er svo efnismiðuð að minna
svigrúm virðist vera fyrir opna samræðu
nemenda.“
Skyldu nemendur kynna sér ákveðin málefni heima og nota þá þekkingu í rökræðum í tímum? „Nei, það hefur nánast enginn
heimalærdómur verið í heimspekinni, hún
er stunduð á staðnum. Vinnan fer þannig
fram að það er tekinn fyrir texti eða listaverk og umræða spunnin út frá því. Hin
gagnrýna hugsun er þjálfuð með lifandi
samtölum í kennslustundum og ég tel það
hafa raunveruleg áhrif á líf nemenda. Það

AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRINN „Hin gagnrýna
hugsun er þjálfuð með lifandi samtölum í kennslustundum,“ segir Brynhildur.

Í KENNSLUSTUND Hér eru miklar pælingar þegar listin er krufin til mergjar í tíma hjá Ingimar Waage

er algert grundvallaratriði að nemendur
búi sjálfir til spurningar. Þeir eru komnir
á unglingastig þegar þeir koma til okkar en
þeir hafa afvanist því í bekkjunum á undan
að spyrja spurninga þannig að við erum að
færa þeim aftur leyfi til þess.“ En finnst
henni þessar aðferðir skila sér í öðrum
kennslustundum? „Já, fyrir þá nemendur sem velja heimspekina finnst mér hún
skipta máli. Þeir hafa lýst því sjálfir hvernig þeirra hugsun breytist. Þeir verða sjálfstæðari, þora frekar að tala og eiga auðveldara með að færa rök fyrir máli sínu.“
Ekki kveðst Brynhildur þora að fullyrða
að áhrif heimspekikennslunnar sem sumir

njóta smitist út til annarra nemenda. „En ég
veit hvernig áhrifin smitast á milli okkar
kennaranna,“ segir hún brosandi.
Spurð hvort mikill hávaði eigi til að skapast í kennslustundum í heimspeki svarar
Brynhildur. „Það er mjög vel skilgreint
verkefni að læra að hlusta. Sumir þurfa að
læra að hlusta meira og aðrir að tala meira.
Í hvort tveggja fer orka. Kennslan snýst um
það að hver og einn styrki þann þátt sem
er ekki í nógu góðu lagi. Það er samt ekki
meiri hávaði í heimspekikennslustundum
en öðrum.“
Brynhildur segir talsvert til af kennslubókum í heimspeki fyrir grunnskóla hér á

sem kennir heimspekina í Garðaskóla í vetur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

landi. „Námsgagnastofnun hefur gefið út
bækurnar Hugrún, Valur, Hugsi og Leið
þín um lífið. Við notum kafla úr þeim en
leggjum áherslu á að nemendur velji sín
viðfangsefni sjálfir og höfum ekki viljað
ákveða eina bók fyrir fram heldur látum
hópinn ákveða viðfangsefni. Þegar hann vill
rannsaka listina eins og núna og þá finnur
kennarinn bókarkafla sem passar við það
áhugamál.“
Í byrjun heimspekinámsins eru spurningarnar oft innihaldslitlar en svo smá dýpka
þær, að sögn Brynhildar. „Það sýnir að við
getum treyst á nemendur okkar, þeir velja
sér verðug rannsóknarefni.“ gun@frettabladid.is

THE NORTH FACE

MCMURDO
DÚNÚLPA

Opið hús á
Hólum

68.990 kr.

HENTAR SÉRLEGA VEL
FYRIR ÍSLENSKT VEÐURFAR.
HYVENT ÖNDUNARFILMA
VEITIR GÓÐA VATNSVÖRN.
GÓÐ STEMNING Útskriftarnemar skáru sig talsvert úr.

MYND/MAGNÚS GÍSLASON

ÁRNASYNIR

Andabæjarstuð í Flensborg
utilif.is

Útskriftarnemar á haustönn í Flensborg dimmiteruðu nýlega og mættu
í morgunkaffi í skólann sinn til að kveðja kennara og aðra starfsmenn.
Þema dagsins hjá nemendunum var Andrés önd og Andrésína þannig
að Andarbæjarandrúmsloft sveif yfir staðnum. Hollustufæði var á borðum og kennarar og dimmintentar tróðu upp með skemmtiatriði og söng.

Gestum er boðið í opið hús á
Hólum í Hjaltadal nú á laugardaginn, 1. desember, milli klukkan 13 og 15. Tilefnið er fimm
ára starfsafmæli Háskólans á
Hólum og að 130 ár eru liðin frá
stofnun Bændaskólans á Hólum.
Starfsemi skólans verður kynnt,
bæði í aðalbyggingu og með leiðsögn um hesthús.
Ýmislegt fleira verður í
boði, bæði fræðsla og leikir, að
ógleymdri léttri hressingu.

iPad 4
með Retina skjá

Vefverslun

Verð frá: 89.990.Ver

p .is
www.epli

sendum frítt um land allt

Jólaopnun auglýst nánar á www.e
www.epli.is

Ný bók
eftir höfunda
Góður matur
– gott líf í takt við
árstíðirnar

Eldað og bakað í ofninum heima er
einstök bók fyrir alla sem njóta þess
að útbúa góðan mat fyrir fjölskyldu
og vini. Í þessari veglegu bók eru á
annað hundrað girnilegra uppskrifta
að fjölbreyttum réttum sem elda má í
ofni, allt frá ljúffengum heimilismat að
spennandi veisluföngum, ásamt brauði,
freistandi kökum og öðru góðgæti.
Einnig má finna margvíslegan fróðleik
um mat og matargerð auk þess sem
mismunandi bakstursaðferðum er lýst
í máli og myndum, skref fyrir skref.
Bókina prýðir mikill fjöldi stórglæsilegra
ljósmynda.
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MENNING
Þegar Flóki
kom út úr skápnum
BÆKUR ★★★★★
Undantekningin
Auður Ava Ólafsdóttir
BJARTUR

María, sögukona Undantekningarinnar, upplifir fremur óvenjulegt gamlárskvöld í upphafi bókarinnar. Flóki, eiginmaður hennar
til ellefu ára, velur þetta kvöld til
þess að koma út úr skápnum og
hann tilkynnir konu sinni jafnframt að hann sé ástfanginn af
samstarfsmanni sínum og ætli
sér að flytja til hans. Svo er hann
á bak og burt.
Eins og gefur að skilja er þetta
Maríu töluvert áfall. Hún situr ein
eftir með tvíbura á þriðja ári og
glímir við ótal spurningar á borð
við: „Hvað segir það um mig sem
manneskju að ég skyldi ekki hafa
tekið eftir neinu?“
Flókarnir tveir
(já, ástmaðurinn
heitir sama nafni)
eru sérfræðingar
í óreiðukenningunni, en snögg netleit segir stærðfræðiblindingjum
að sú kenning sé
„formleg aðferð
sem gerir stærðfræðingum kleift
að skilja eðli hins
tilviljanakennda,
duttlungafulla
eða ófyrirsjáanlega“.
Í þessari sögu
þarf María einmitt að takast á
við óreiðuna sem
fylgir duttlungum örlaganna
og hún reynir að
skilja eðli hennar og endurskoða
líf sitt út frá þessari óvæntu vitneskju um eiginmanninn. Og eins
og ekki sé nóg lagt á söguhetjuna,
þá skýtur blóðfaðir hennar upp
kollinum í fyrsta sinn og á erindi
við dóttur sína.
Auk Maríu og hennar nánustu
er Perla, dvergvaxin kona sem
býr í kjallaranum hjá henni, ein af
aðalsöguhetjum Undantekningarinnar. Perla er bæði eftirminnileg
og skemmtileg persóna. Eins og
stendur á útidyrunum hjá henni
þá er hún „sálgreinir PhD, fjölskyldu- og hjónabandsráðgjafi og
rithöfundur“. Perla reynist Maríu
ráðagóð vinkona og hjálparhella í
erfiðum aðstæðum.
Vangaveltur um skáldskaparlistina eru áberandi í bókinni, ekki
síst í samræðum þeirra Perlu og

JÓN SVEINSSON Flutti utan 1870 og sneri ekki aftur til Íslands nema sem gestur, í síðara skiptið árið 1930 þar sem hann var

viðstaddur Alþingishátíðina. Hér sést hann á bát við Viðey.

Rótlaus sál sem bar
harm sinn í hljóði
Maríu, en Perla
skrifar glæpasögur fyrir
frægan glæpasagnahöfund,
er „ghostwriter“ þó að hún sé
að reyna að losa
sig undan þeirri
kvöð.
María
verður að aðaláhugamáli hennar í staðinn.
Ungur fuglaá huga maðu r í
næsta húsi hefur
einnig mikið
dálæti á Maríu,
enda á hún að vera
sláandi fögur. Svo
fögur að það slær hrei nlega
þögn á fólk þegar hún gengur inn
á veitingahús og hún er líka góð og
göfug manneskja sem hefur gert
það að ævistarfi að aðstoða fórnarlömb stríðsátaka.
Texti Auðar Övu er bæði ljóðrænn og fallegur. Persónurnar eru
áhugaverðar sem og framvinda
sögunnar og lesandi fær einlægan
áhuga á því að vita meira um fortíð Maríu og Flóka og það hvernig unnið er úr málunum. Nokkur
kunnugleg stef úr fyrri verkum
höfundarins skjóta hér líka upp
kollinum en nú ber að vara sig á
því að segja ekki of mikið.
Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Fallega skrifuð,
áhugaverð og skemmtileg bók sem
fyllsta ástæða er til að mæla með.

Flestir Íslendingar þekkja Nonnabækurnar eftir Jón Sveinsson. Jón var einn
þekktasti Íslendingur síns tíma og bækur hans þýddar á tugi tungumála. En
þrátt fyrir ævintýralegt lífshlaup hefur saga hans ekki verið sögð fyrr en nú.
Út er komin bókin Pater Jón Sveinsson – Nonni hjá bókaútgáfunni
Opnu, en þar skráir Gunnar F. Guðmundsson sagnfræðingur ævisögu
Jóns, sem yfirgaf föðurland sitt
1870, gerðist kaþólskur prestur og
kennari meðal Jesúíta og ferðaðist um allan heim. Frá unga aldri
skrifaði hann sögur sem urðu að
miklu höfundarverki og bækurnar
um Nonna urðu víðfrægar. Jón lést
í Þýskalandi undir lok seinna stríðs.
Gunnar F. Guðmundsson hefur
unnið að bókinni meðfram öðrum
verkefnum síðan snemma árs 2006
en hafði viðað að sér efni áður.
Hann minnist þess þegar hann las
Nonnabækurnar í æsku og heillaðist af sumum þeirra. Síðar kynntist
hann Haraldi Hannessyni, sem var
góður vinur Nonna og hafði tekið
sér fyrir hendur að leita að heimildum um hann eftir að hann dó.
„Þá vissu fáir hvað hafði orðið
um veraldlegar eigur Jóns. Haraldur fór á stúfana fljótlega eftir
að stríðinu lauk, fann þessar heimildir og fékk leyfi til að flytja þær
til Íslands. Hann geymdi þessar
heimildir heima hjá sér og bjó um
þær með mikilli prýði. Ég var góður
kunningi Haralds og sá hjá honum
Nonnasafnið og heyrði hann oft
segja frá Nonna, sem var líka til
þess fallið að vekja áhuga minn á
Jóni Sveinssyni.“
Haraldur ætlaði sjálfur að skrifa

GUNNAR F. GUÐMUNDSSON Kom á

óvart hvað Jón var þögull um mótlætið
í sínu lífi.

ævisögu Nonna. Tími hans fór hins
vegar að mestu í að flokka heimildirnar, skrá þær og búa um þær.
„Hann gerði það af svo mikilli
vandvirkni að ég bjó að því. Haraldur á því ekki lítinn þátt í því að
koma ævisögu Nonna á framfæri og
á mikinn heiður skilinn.“
Gunnar lýsir Jóni sem rótlausri
sál sem glímdi við mikla togstreitu.
„Jón var tættur maður á tímabili en þegar hann hann fékk frelsi
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til þess að gera það sem hugurinn
stóð til fann hann hamingjuna. Ein
bókin heitir Hvernig Nonni varð
hamingjusamur. Þar gefur Jón í
skyn að hann hafi fundið hamingjuna þegar hann kynntist kaþólsku
kirkjunni og fór í skóla til Frakklands. Ég held aftur á móti að hann
hafi í raun og veru ekki orðið hamingjusamur fyrr en hann var leystur undan öllum skyldukvöðum
innan reglunnar og fékk leyfi til
þess að fylgja köllun sinni eftir,
sem var að skrifa. Það gerðist ekki
fyrr en hann var kominn hátt á sextugsaldur.“
Þrátt fyrir farsæld á ýmsum sviðum var ævi Jóns líka þyrnum stráð.
Gunnar segir það hafa komið sér á
óvart hversu þögull Jón hafi verið
um myrku tímabilin á ævi sinni.
„Hann komst að raun um það
þegar hann las dagbækur föður
síns að bernskuár sín hefðu alls
ekki verið sólrík og björt heldur
þvert á móti.
Lífið var endalaust basl, harðræði og veikindi. Hann minnist
hins vegar aldrei á það í Nonnabókunum og ekki heldur frá því mótlæti
hann varð fyrir síðar á ævinni. Það
átti allt að vera svo bjart og fagurt í
Nonnabókunum, það var í samræmi
við þann boðskap sem hann vildi að
bækur sínar flyttu öðru fólki. Það
er óhætt að segja að Jón bar harm
sinni í hljóði.“ bergsteinn@frettabladid.is
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LEKI

GÖNGUSTAFIR

9.990 kr.

ÁRNASYNIR

TRAUSTIR OG VANDAÐIR.

utilif.is

FINGRAFLAKKIÐ HUGLEIKIÐ Verk Ragnheiðar eru full af vangaveltum, heilabrotum, samfélags- og sjálfsskoðun, segir í dómi

gagnrýnanda.
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Helsi og frelsi
MYNDLIST ★★★★★
Hugleikir og fingraflakk
Stiklur úr starfsævi
Ragnheiðar Jónsdóttur
Sýningarstjóri: Eiríkur Þorláksson
KJARVALSSTAÐIR

Sýningin Hugleikir og fingraflakk
– Stiklur úr starfsævi Ragnheiðar Jónsdóttur er tvískipt. Í öðrum
helmingi salarins eru frjálslegar
óhlutbundnar teikningar listakonunnar en í hinum er hin agaða og
frásagnarlega grafík. Þessi tvískipting er líka mjög skýr á ferli
Ragnheiðar, enda hætti hún um
1990 að vinna í grafík, og sneri sér
að þessum stórum teikningum og
hefur einkum unnið að þeim síðan.
Það sem vekur athygli við skoðun sýningarinnar er að þessi
umskipti listamannsins frá grafík
yfir í teikningu virðast ekki hafa
snúist eingöngu um miðilinn, heldur er hér um að ræða skref sem
listamaðurinn tekur úr helsi yfir
í frelsi, ef svo má að orði komast.
Til að undirstrika þetta segir
Ragnheiður þegar hún er spurð
um það í sýningarskrá hvort hún
myndi þrykkja myndir í sömu
stærð og teikningarnar, ef hún gæti
það. „Svarið var skýrt: Nei, það
myndi ég aldrei gera. Mér finnst ég
alltaf vera í fríi þegar ég teikna. En
aftur á móti í þrælabúðum þegar ég
vinn í grafík.“
Á grafíktímabilinu hefur Ragnheiður verið kröfuhörð á sjálfa sig,

bæði tæknilega og hugmyndalega.
Hún er afar flinkur grafíklistamaður, en vann verk sín samhliða
því að reka stórt heimili og ala upp
hóp af börnum. Þessi hversdagsleiki fær að birtast í verkunum
sjálfum og þannig er það ekki bara
tæknin sem er krefjandi heldur
umfjöllunarefnin líka. Verkin eru
full af vangaveltum, heilabrotum,
samfélags- og sjálfsskoðun. Táknmyndir eins og rimlar, bækur,
blóm og kjólar standa fyrir þau
ýmsu hugðarefni sem listamaðurinn tókst á við í sínu daglega lífi og
varð vitni að í umhverfi sínu. Þarna
má nefna kvenfrelsishreyfinguna í
samfélaginu sem Ragnheiður túlkar í verkum sínum meðal annars.
Í teikningunum er það á hinn
bóginn hin sjálfsprottna óhlutbundna sköpun sem ræður ríkjum,
yfir henni ríkir frjáls andi, verkin
eru óbundin af meiningum, hrein
list fyrir skynfærin.
Þegar litið er yfir salinn þá er
það strax áberandi hvað sýningin
hefur svart-hvítt yfirbragð, sem
er auðvitað ekki skrítið. Verkin
eru nær öll í svart-hvítu, rétt eins
og veggirnir í salnum og loftið.
Það sem brýtur upp grátónana er
gult parketið og svo blátt málverk
Ragnheiðar, Vetur, frá árinu 2000,
í einu horni sýningarinnar. Þetta
eina verk í lit gerir heilmikið fyrir
heildina, en að ósekju hefði mátt
brjóta sýninguna svona upp á fleiri
stöðum.
Áhrifamestu teikningar Ragnheiðar eru Húmtjöld II–III frá

Í teikningunum
er það á hinn bóginn
hin sjálfsprottna óhlutbundna sköpun sem
ræður ríkjum, yfir henni
ríkir frjáls andi, verkin
eru óbundin af meiningum, hrein list fyrir
skynfærin.
árinu 1996. Það eru verk sem búa
yfir dulúð og spennu, en þarna er
listrænn þroski Ragnheiðar hugsanlega að ná nýjum hæðum.
Af grafíkverkunum er flottur
veggur með bókamyndunum sex
frá 1981, Saga. Textinn sem fylgir
með er einnig kómísk lesning þar
sem Ragnheiður líkir bókum við
konur.
Víða í grafíkhlutanum eru beinar
og óbeinar vísanir í heim kvenna,
líkama þeirra og veruleika, og
þar er nóg að tala um hinar mjög
svo fallegu blómamyndir og svo
myndaröðina með kjólunum. Í velþekktum grafíkmyndum hennar af
konum með kökur á höfðinu, er það
svo aftur hæfileiki Ragnheiðar til
að grípa á lofti hugmynd úr hversdeginum og myndgera á gamansaman hátt, sem nýtur sín vel.
Þóroddur Bjarnason

NIÐURSTAÐA: Sýning á verkum
hæfileikaríkrar listakonu, með
tvískiptan feril. Verkin standa flest
vel fyrir sínu, en sýningin bætir engu
nýju við.

Aðventan í
þjóðminjasafni
Íslands
Jóladagskrá Þjóðminjasafnsins
hefst 1. desember – ókeypis aðgangur
Jólasýningin Sérkenni sveinanna á Torginu
Fjölskylduskemmtun 9. desember kl. 14
Munið jólaratleikinn: Hvar er jólakötturinn?
Komdu og hittu jólasveinana 12.- 24. desember kl. 11.00

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · sími 530 2200 · www.thjodminjasafn.is

Opið alla daga vikunnar nema mánudaga kl. 11-17
O

Heilsuréttir
fjölskyldunnar
Heilsuréttir fjölskyldunnar hefur
slegið rækilega í gegn.
Fjórða prentun komin í verslanir.

Heilsusúpur
og salöt
Girnilegar og hollar súpur
og salöt við allra hæfi.

Pítsur
Fjöldi uppskrifta að ljúffengum pítsum
og pítsugerðin verður leikur einn.

Bollakökur og Konfekt
Bollakökur
Dýrindis bollakökuuppskriftir og 16 silíkonform.
Sérlega falleg og hagnýt gjöf.
Konfekt
Konfekt fyrir alla sælkera. Ómótstæðilegar
konfektuppskriftir og 30 silíkonform.

bokafelagid.is
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Fornbókabúðin Bókin er með uppboð á vefnum (www.uppbod.is) í
samstarfi við Gallerí Fold. Þar
er úrval fágætra bóka, til dæmis
fyrsta bók Steinunnar Sigurðardóttur, Sífellur og brautryðjandaverk Björns Th. Björnssonar,
Íslenzk myndlist. Þá eru boðnar
bækur Þorvalds Thoroddsen, Lýsing Íslands, Landskjálftar á Íslandi
og Árferði á Íslandi og tímaritið
Verðandi sem Hannes Hafsein gaf
út.
Rit frá gömlu íslensku prentstöðunum, Hólum, Leirárgörðum

og Viðey, verða boðin upp, meðal
annars Stjörnufræði, létt og handa
alþýðu í þýðingu Jónasar Hallgrímssonar og Leirgerður, sálmabókin frá Leirárgörðum, prentuð
1801, Húspostillur Vídalíns prentaðar á Hólum í Hjaltadal 1744,
einnig útgáfa frá 1750. Góð eintök
í upprunalegum böndum og með
silfurspenslum.
Bækurnar verða til sýnis í Bókinni að Klapparstíg 25 til 27, dagana 30. nóvember til 1. desember.
Uppboðinu lýkur 2. desember
2012.

FJALLKONAN

Margt verður
boðið upp
sem heyrir
fortíðinni til.

ARI GÍSLI BRAGASON

Ung Nordisk Musik hátíðin,
UNM, verður haldin í Ósló á
næsta ári. Hátíðin, sem hefur
verið árviss viðburður frá árinu
1946, er vettvangur verka ungra
tónskálda.
Nú er auglýst eftir tónverkum
íslenskra tónhöfunda og erlendra
með búsetu á Íslandi fyrir dagskrá næstu hátíðar. Tónskáld
sem fædd eru 1983 og síðar geta
sent inn verk til dómnefndar sem
velur þátttakendur, en gerð er
undantekning með aldur ef tónskáldið er enn í námi.
Íslandsnefnd UNM hátíðarinnar tekur þátt í að fjármagna þátttöku þeirra tónskálda sem valin
verða sem fulltrúar Íslands á
hátíðinni, og gerir þeim kleift að
sækja hátíðina heim í Ósló 2013.
Nánari upplýsingar er að finna á
unm.is.

JUSSI ADLER-OLSEN

Reyfararnir
ráða ríkjum
Ríflega 40 prósent af þýddum
skáldverkum sem koma út hér á
landi í ár eru reyfarar, ef marka
má skráningar í Bókatíðindi 2012.
Alls eru 69 titlar skráðir í
flokkinn þýdd skáldverk. Lausleg
samantekt leiðir í ljós að þar af
eru 29 glæpasögur og reyfarar
(bækur á borð við Hungurleikana
falla ekki í þann flokk). Það eru
um 42 prósent af þýddum skáldsögum.
Norrænu glæpasögurnar njóta
mestra vinsælda í sínum flokki.
Í hópi 20 mest seldu bóka ársins
samkvæmt uppsöfnuðum metsölulista Rannsóknaseturs verslunarinnar eru þrír norrænir krimmar. Englasmiðurinn eftir Svíann
Camillu Läckberg er í 8. sæti,
Snjókarlinn eftir Norðmanninn Jo
Nesbø í sætinu á eftir, og Flöskuskeyti frá P eftir Danann Jussi
Adler-Olsen er í 13. sæti.

- Í öll anddyri
- Hvaða stærð sem er
- Afgreidd á 2 dögum
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Stjörnufræði handa alþýðu í þýðingu Jónasar Hallgrímssonar er meðal muna á uppboðinu.

UNM haldin
í Ósló
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Fágætar bækur boðnar upp
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Mahalia Jackson fastur hluti aðventunnar
Esther Jökulsdóttir og hljómsveit ﬂytja jóla- og gospellög í Egilsstaðakirkju og Fríkirkjunni í Reykjavík.
Söngkonan Esther Jökulsdóttir
syngur jólalögin af sígildri plötu
Mahaliu Jackson á tónleikum í
Egilsstaðakirkju í kvöld. Þetta er
sjötta árið í röð sem Esther flytur
jóla- og gospellög að hætti Mahaliu, en í fyrsta sinn sem hún fer
með prógrammið austur.
„Ég er alin upp á Héraði og
þykir mjög gaman að fara loksins heim með þetta prógramm
sem er mér mjög hjartfólgið,“
segir Esther. Ástæða þess hve
mikið Esther heldur upp á lög
Jackson er sú að á hennar æsku-

heimili var platan með Mahaliu
Jackson, Silent Night, sett á fóninn á aðfangadagskvöld þegar
jólin gengu í garð. „Þegar tónar
plötunnar bárust um húsið þá
voru jólin byrjuð,“ segir Esther
og bætir við að það hafi blundað
í henni í mörg ár að syngja lögin
áður en hún lét slag standa.
„Ég fékk svo úrvalsfólk í lið
með mér og þetta hafa alltaf
verið dásamlegir tónleikar, það
má segja að þeir séu orðnir að
hefð hjá mér,“ segir Esther sem
flytur prógrammið í Fríkirkjunni

í Reykjavík þann 13. desember
klukkan átta. Auk hennar koma
fram Bjarni Arason sem er gestasöngvari, karlakvartett skipaður
þeim Benedikt Ingólfssyni bassa,
Einari Clausen og Skarphéðni
Hjartarsyni og Erni Arnarsyni
tenórum, og hljómlistarmennirnir Aðalheiður Þorsteinsdóttir,
sem leikur á píanó, á trommum
er Erik Qvick, Gunnar Gunnarsson leikur á Hammondorgel og
Gunnar Hrafnsson á kontrabassa.
Útsetningar laganna eru unnar af
Aðalheiði og Skarphéðni.

ESTHER JÖKULSDÓTTIR

HVAÐ? HVENÆR?
HVAR?
FIMMTUDAGUR 29. NÓVEMBER

Hátíðir
17.00 Dr. Mustafa Barghouti heimsækir
Ísland í tilefni af 25 ára afmæli félagsins Ísland-Palestína og heldur tölu í
hátíðarsal Háskóla Íslands. Yfirskrift
fyrirlestursins er Palestína - vegferð til
frelsis. Barghouti verður heiðursgestur á
afmælissamkomu félagsins sem haldin
verður á Hótel Borg í kvöld klukkan 20.

Bókmenntir
20.00 Bókakvöld ReykjavíkurAkademíunnar, Sögufélagsins, Sagnfræðingafélags Íslands og Bókasafns Dagsbrúnar
verður haldið í húsakynnum ReykjavíkurAkademíunnar, Hringbraut 121.

Tónlist
20.00 Kvennakór Reykjavíkur heldur
sína árlegu aðventutónleika í Fella- og
Hólakirkju. Tónleikarnir eru tileinkaðir
Ingibjörgu Þorbergs og bera yfirskriftina
Nýstárlegur jólaköttur með bjartsýni
og brosi. Sigríður Thorlacius syngur
einsöng með kórnum. Miðaverð er kr.
3.000.
21.00 Bing Crosby tribute-jólatónleikar
verða haldnir á Café Rosenberg.
21.15 Hljómsveitirnar Benni Hemm
Hemm og Just Another Snake Cult
halda tónleika á Gamla Gauknum.
Miðaverð er kr. 1.000.
22.00 Andrea Gylfadóttir og Eðvarð
Lárusson halda tónleika á Ob-La-Dí ObLa-Da, Frakkastíg 8. Aðgangseyrir er kr.
1.000.

Fyrirlestrar
12.00 Annemette Hejlsted, sendikennari í dönsku við HÍ, heldur hádegisfyrirlestur undir yfirskriftinni Fiktion-løgn,
leg eller kunstighed. Fyrirlesturinn fer
fram á dönsku í stofu 106 í Odda.
12.10 Hallgerður Hallgrímsdóttir ræðir
um sýningu sína, Landslag, í Ljósmyndasafni Reykjavíkur. auk þess ræðir hún
um listsköpun sína í víðara samhengi og
það sem framundan er.
16.00 Tom Holloway heldur fyrirlestur
um Indland á vegum samtakanna u3a
að Hæðagarði 31. Fyrirlesturinn ber
yfirskriftina India - my personal view.
Hann fer fram í gegnum Skype og er
þýddur á íslensku jafnóðum.

Óskajógúrt
jólasveina
í 40 ár

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

Þeir eru óðir í Óskajógúrt og fá ekki nóg
enda geta þeir valið um tíu bragðtegundir.
Óskastundir jólasveina eru þegar börnin brosa
af gleði og þegar þeir smakka á sínu uppáhalds
Óskajógúrti. Hver er þín óskastund?
Opið laugard. kl. 10-14

Sígildaa Óskajó
Sígilda
Sígild
Ó
Óskajógúrtin
skajógúr
gúrti
tin
sem enginn verður
leiður á.

Létta Óskajógúrtin
án viðbætts sykurs.
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TÓNNINN
GEFINN
Trausti Júlíusson

Eno lýsir upp skammdegið
Brian Eno er einn af frumkvöðlunum í popptónlist síðustu áratuga.
Hann var m.a. einn af þeim fyrstu til að búa til ambient-tónlist, sem
á íslensku er yfirleitt kölluð sveimtónlist, en hefur líka verið kölluð
hughrifatónlist.
Fyrstu sveimtónlistarlög
Enos voru á plötunum No Pussyfooting sem hann gerði með
Robert Fripp og kom út 1973
og á þriðju sólóplötunni hans
Another Green World (1975).
Fyrsta sólóplatan hans sem eingöngu var með sveimtónlist var
Discreet Music sem kom út í
árslok 1975. Á henni voru fjögur
verk, m.a. eitt rúmlega 30 mínútna verk á fyrri hliðinni. Eno
bjó svo til röð platna sem höfðu
yfirheitið Ambient. Þar á meðal
voru Music for Airports (1978)
og On Land (1982).
Hinn 12. nóvember sl. kom
út ný Eno-plata, hans fyrsta
sólóplata síðan 2005. Hún heitir
SVEIM Lux er í anda gömlu ambientLux og var unnin upp úr tónlist
platnanna.
sem Eno gerði upphaflega fyrir
myndlistarsýningu. Það er Warp-útgáfan í Sheffield sem gefur út.
Tónlistin á Lux er mjög í anda gömlu sveimtónlistarplatnanna.
Platan er 75 mínútur að lengd og á henni eru fjögur verk sem heita
einfaldlega Lux 1–4, en það eru samt engin skil á milli þeirra. Lux
er latína og þýðir ljós og það nafn hæfir tónlistinni mjög vel. Það
er ótrúlega bjartur og fallegur hljómur á plötunni. Tónlistin er lágstemmd og sveimkennd og virkar á köflum tilviljanakennd. Þegar
maður hlustar á hana fær umhverfið einhvern veginn annan blæ.
Ég hlustaði fyrst á hana á gönguferð á myrkum nóvembermorgni og
allt í einu fannst mér vera orðið bjart. Í ritdómi á Pitchforkmedia er
tónlistinni á Lux m.a. lýst svona: „Hún breytir hvaða herbergi sem
er í listræna innsetningu þar sem spennandi hlutir geta gerst, eða
ekki …“.

Í spilaranum

DÍVA Alica Keys snýr aftur á plötunni Girl on Fire, hennar fimmtu breiðskífu.

NORDICPHOTOS/AFP

Brennandi Alicia Keys
Bandaríska söngkonan geysivinsæla Alicia Keys hefur sent frá sér fína ﬁmmtu
breiðskífu, Girl On Fire. Hún segist hafa breyst og líði eins og allt sé nýtt.
„Það er langt um liðið og ég er
ekki sú sem ég var áður,“ segir í
upphafslínum fyrsta lagsins á Girl
On Fire, nýútkominni breiðskífu
söngkonunnar Aliciu Keys. Platan
er sú fimmta í röðinni frá Keys,
sem vakti fyrst athygli aðeins tvítug að aldri árið 2001 með frumburðinum Songs in A Minor. Sú
plata seldist í bílförmum, hefur
selst í alls um tólf milljónum
eintökum í dag, vann til fimm
Grammy-verðlauna og skartaði
meðal annars metsölulaginu
Fallin‘ sem lifað hefur góðu lífi
síðustu tæpu tólf árin.
Í kjölfar útkomu Songs in A
Minor fylgdu þrjár breiðskífur,
The Diary of Alicia Keys frá 2003,
As I Am frá 2007 og The Element
of Freedom frá 2009. Allar nutu
þær fáheyrðra vinsælda og héldu
söngkonunni í fremstu röð poppsöngkvenna á heimsvísu, þótt
þeirri síðastnefndu hafi raunar
mistekist að komast á topp vinsældalista í Bandaríkjunum eins
og fyrirrennurum hennar. Hún

Björk Bastards
Dream Central Station Dream Central Station
Rihanna Unapologetic
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náði þó öðru sætinu í heimalandi
Keys og efsta sætinu í Bretlandi.
Hagir söngkonunnar breyttust
heilmikið eftir útgáfu The Element of Freedom og hefur hún
haft tiltölulega hljótt um sig í
undanfara útgáfu nýju plötunnar,
Girl on Fire, að minnsta kosti sé
miðað við árin á undan þegar hún
þeyttist linnulítið heimshorna á
milli og skammtaði sjálfri sér lítinn sem engan frítíma. Undantekningin var þátttaka hennar í
risasmellinum Empire State of
Mind ásamt Jay-Z, einu allra vinsælasta lagi ársins 2009 og raunar
síðari ára í heiminum.
Ástæðuna fyrir hlédrægninni
má að stórum hluta rekja til þess
að í kringum útkomu The Element
of Freedom árið 2009 tilkynnti
Keys um trúlofun sína og upptökustjórans Swizz Beatz. Parið
gekk í það heilaga í Suður-Afríku
meðan á Heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu stóð í landinu
sumarið 2010 og fyrsta barn söngkonunnar, sonurinn Egypt, leit

dagsins ljós nokkrum mánuðum
síðar. Ferðalögum hefur því farið
fækkandi hjá hjónum og barni, en
þess í stað hefur Keys haldið sér í
æfingu með því að leikstýra uppfærslu á Broadway og stuttmynd,
hanna strigaskólínu fyrir Reebok,
koma fram sem gestasöngvari hjá
ýmsum listamönnum og takast á
hendur einstaka tónleika.
Girl On Fire, sem einkennist
að miklu leyti af lögum í rólegri
kantinum og píanóleik Keys
sjálfrar, var tekin upp í Bandaríkjunum, Bretlandi og á Jamaíku
(sem útskýrir hugsanlega reggíáhrifin sem sveima yfir nokkrum
laganna), með aðstoð nafntogaðra
upptökustjóra á borð við Dr. Dre
og Babyface. „Þessi plata er trúrri
því sem ég er og sögunni sem ég
er að reyna að segja en áður … Það
er mjög mikilvægt fyrir mig að
lýsa því hvernig mér líður og
hvernig heiminum líður. Heimurinn er nýr! Mér líður eins og allt
sé nýtt,“ segir Keys um plötuna,
sem er vissulega ný.

22.11.2012 ➜ 28.11.2012
LAGALISTINN
385(//
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Flytjandi
Ásgeir Trausti
Jónas Sigurðsson
Retro Stefson
Valdimar
Rihanna
Ragnar Bjarnason /
Jón Jónsson
Adele
Bruno Mars
The Lumineers
Mumford & Sons

TÓNLISTINN
Lag
Dýrð í dauðaþögn
Hafið er svart
Glow
Sýn
Diamonds
Froðan
Skyfall
Locked Out Of Heaven
Ho Hay
I Will Wait

Stendur í stað síðan í síðustu viku

Sæti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Flytjandi
Ásgeir Trausti
Retro Stefson
Raggi Bjarna
Valdimar
Ýmsir

Plata
Dýrð í dauðaþögn
Retro Stefson
Dúettar
Um stund
Minningartónleikar
um Elly Vilhjálms
Skálmöld
Börn Loka
Sigurður Guð. & Memfism. Okkar menn í Havana
Of Monsters And Men
My Head Is An Animal
Bjarni Arason
Elvis Gospel
Jónas Sigurðsson
Þar sem himin ber við haf

Fellur um sæti síðan í síðustu viku

Hækkar á lista síðan í síðustu viku

Nýtt á lista

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Listarnir eru birtir í heild sinni á Vísir.is
Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2, Kaninn, Tonlist.is. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/
Eymundsson, 12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elkó, Tonlist.is

Kræsingar & kostakjör

um
jólin

Gjafakort Nettó
er gjöf sem gleður

ÞÚ FÆRÐ GJAFAKORTIÐ
Í ÖLLUM VERSLUNUM NETTÓ
UM ALLT LAND
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.nettó.is
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Í hlutverk stjúpunnar
Cate Blanchett er í viðræðum við Disney. Gæti farið
með hlutverk vondu stjúpunnar í Öskubusku.
Cate Blanchett er í viðræðum við
Disney um að fara með hlutverk í
endurgerð á ævintýrinu um Öskubusku. Blanchett mundi þá fara
með hlutverk vondu stjúpunnar.
Mark Romanek mun leikstýra
myndinni.
Disney hefur þegar látið endurgera Alice in Wonderland og tökur
á Maleficent, kvikmynd um illu
nornina úr ævintýrinu um Þyrnirós, eru nú í gangi. Angelina Jolie
fer með hlutverk Maleficent.
Handritshöfundurinn Aline
Brosh McKenna skrifaði uppkast
að handriti Öskubusku árið 2010 en
Chris Weitz hefur nú tekið við verkinu sem ber vinnuheitið Untitled
Cinderella Story. Blanchett hefur
verið upptekin við gerð þríleiksins
um Hobbitann þar sem hún bregður sér aftur í hlutverk álfadrottningarinnar Galadriel.

ÆVINTÝRALEG Cate Blanchett fer úr
einu ævintýri í annað. Hún gæti farið
með hlutverk í Öskubusku.
NORDICPHOTOS/GETTY

Furðuleg framtíð
Zardoz verður sýnd í Bíói Paradís á sunnudagskvöld.
Kvikmyndin Zardoz eftir John
Boorman verður sýnd á Svörtum
sunnudegi í Bíói Paradís. Myndin
er frá árinu 1974 og skartar Sean
Connery í aðalhlutverki.
John Boorman hafði nýlokið við
kvikmyndina Deliverance þegar
hann hófst handa við Zardoz.
Sagan gerist árið 2293 og hefur
heimurinn farið í gegnum miklar
breytingar frá okkar tíma. Connery leikur hlutverk hermannsins
Zed sem lendir í stórfurðulegum
ævintýrum.
Zardoz varð mjög umdeild og
hlaut litla aðsókn þegar hún var
frumsýnd. Í seinni tíð hefur hún
komið sér á stall ásamt öðrum
„költ“ myndum og er í dag talin
af mörgum ein besta mynd Boormans.
Sýningar hefjast klukkan 20.

FRAMTÍÐARSÝN Kvikmyndin Zardoz

skartar Sean Connery í aðalhlutverki.
Hún er sýnd á svörtum sunnudegi.

Hljóðlaus manndráp
Killing Them Softly er þriðja kvikmynd Andrew Dominik. Brad Pitt leikur
handrukkara sem fenginn er til að koma röð og reglu á undirheima.
Kvikmyndin Killing Them Softly
var frumsýnd í gær. Myndin er
byggð á skáldsögu George V.
Higgins og er þriðja kvikmynd
ástralska leikstjórans Andrew
Dominik.
Killing Them Softly segir frá
handrukkaranum Jackie Cogan,
leiknum af Brad Pitt, sem er fenginn til að koma á reglu í glæpasamfélaginu eftir að tveir smákrimmar ræna spilakvöld sem
skipulagt er af glæpamönnum.
Myndin þykir minna um margt á
Pulp Fiction og Lock, Stock and
Two Smoking Barrels; samtölin
eru löng og sóðaleg, umhverfið
drungalegt og myndatakan listilega gerð. Leikaralistinn er langur og stjörnum prýddur og með
helstu hlutverk fara áður nefndur Brad Pitt, Scoot McNairy, Ben
Mendelsohn, Ray Liotta, Richard
Jenkins, James Gandolfini, Vincent Curatola, Max Casella og
Sam Shepard. Aðeins eitt kvenmannsnafn er á leikaralista Imdb.
com og er það nafn Linöru Washington sem fær þann heiður að
leika nafnlausa vændiskonu sem
persóna Gandolfini heldur í hávegum.
Dominik segir myndina vera
ádeilu á fjármálahrunið í Bandaríkjunum og líkir fjármálamönnum Wall Street við ótínda
glæpamenn sem byggja veldi sín
á svikum og illa fengnu fé. Ekkert pláss er fyrir konur í þessum
heimi, enda ræður „karlmennskan“ ríkjum, þó hún risti grunnt
þegar á reynir.
Fyrsta kvikmynd Andrew Dominik var Chopper sem kom út árið
2000 og skartaði Eric Bana í hlut-

2.

sinn sem Brad Pitt og
Andrew Dominik leiða
saman hesta sína.

ÓTÍNDIR GLÆPAMENN Scoot McNairy og Ben Mendelsohn leika smákrimma sem

gerast sekir um að ræna aðra glæpamenn í kvikmyndinni Killing Them Softly.

verki glæpamannsins Chopper.
Myndin sló í gegn og þótti Bana
framúrskarandi í hlutverki sínu.
Næsta kvikmynd Dominik var
vestrinn The Assassination of
Jesse James by the Coward Robert
Ford sem kom út árið 2007. Brad
Pitt fór með hlutverk útlagans
Jesse James og lék Casey Affleck
banamann hans, Robert Ford. Pitt
var mikill aðdáandi Chopper og
hafði sjálfur samband við Dom-

4

NORDICPHOTOS/GETTY

mánuðir fóru í tökur
á Killing Them Softly.

inik þegar hann fékk veður af The
Assassination of Jesse James og
óskaði eftir hlutverki. Með mann
eins og Pitt í aðalhlutverki reyndist Dominik auðvelt að fá Warner
Bros. til að fjármagna myndina.
Killing Them Softly fær nánast
fullt hús stiga á vefsíðunni Rottentomatoes.com. Gagnrýnendur
halda vart vatni og gefa henni 90
prósent en áhorfendur gefa myndinni 98 prósent.

150

mínútur var
upphaﬂeg
lengd
myndarinnar.

Morðæði í bíóhúsum um helgina
Tvær morðsögur eru frumsýndar um helgina sem báðar byggja á metsölubókum
Tyler Perry reynir að fylla í spor
Morgans Freeman og fer með hlutverk Alex Cross í samnefndri mynd
sem kemur í kvikmyndahús um
helgina. Freeman lék Cross í þeim
tveimur myndum sem þegar hafa
verið gerðar um hann, Along Came
a Spider og Kiss the Girls, en allar
eru myndirnar byggðar á metsölubókum James Patterson. Myndinni
er leikstýrt af Rob Cohen sem á
meðal annars myndina The Fast and
the Furious á ferlinum, en það var
fyrsta myndin í seríunni endalausu.

Lost-stjarnan Matthew Fox, sem
margir muna eftir úr fjölskylduþáttunum Party of Five, bregður sér hér
í alveg nýtt hlutverk og leikur sturlaða raðmorðingjann Picasso. Sá sérhæfir sig í pyntingum og nýtur þess
að kvelja fórnarlömb sín eins mikið
og hann mögulega getur. Cross og
félagi hans Tommy Kane, leikinn af
Edward Burns, leggja allt í sölurnar
til að hafa hendur í hári morðingjans og áður en langt um líður er baráttan orðin heldur betur persónuleg.
Spennutryllirinn Nobels Teste-
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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

mente er einnig frumsýndur um
helgina og er byggður á metsölubók
Lizu Marklund. Myndin fjallar um
blaðamanninn Anniku Bengtzon
sem sérhæfir sig í umfjöllun um
glæpamál fyrir sænskt dagblað.
Þegar hún lendir í skotárás þar sem
tvær manneskjur týna lífinu fær
hún ekki að fjalla um það sjálf, verandi vitni í því. Fljótlega gerir hún
sér þó grein fyrir að maðkur er í
mysunni og leggur hún sjálfa sig í
mikla hættu til að komast til botns í
málinu.
- trs

GEÐSJÚKUR Leikarinn góðkunni Matthew Fox bregður sér í algjörlega nýtt hlutverk
í myndinni Alex Cross. Þar leikur hann geðsjúka raðmorðingjann Picasso sem nýtur
þess að kvelja fórnalömb sín eins mikið og hann mögulega getur.

IR
SÉRSTAK
GESTIR

bs
Dísa Jako
Stefáns
Kristjana
jörgvins
Krummi B

www
w.jola
agesttir.is
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DÖMU & HERRA FATNAÐUR
FLÍS PEYSUR 3.990,SOFTSHELL PEYSUR 4.990,STRETCH BUXUR 7.990,SOFTSHELL BUXUR 7.990,ÚLPUR 8.990,SNJÓBUXUR 8.990,UNDIRFÖT SETT 3.990,SKYRTUR 4.490,SKYRTUR FÓÐRAÐAR 5.990,KÁPUR 9.990,SKÓR, SMÁVARA OFL.

BARNAFATNAÐUR
FLÍS PEYSUR 2.490,SOFTSHELL PEYSUR 3.990,UNDIRFÖT SETT 3.490,REGNBUXUR 1.490,REGNJAKKAR 4.990,FÓÐRAÐAR BUXUR 3.990,SNJÓBUXUR 7.490,ÚLPUR 7.490,SKÓR, SMÁVARA OFL.

ILA OG
HJÁ OKKU R MÁ SK

SKIPTA

23,é
9,5.$'$*$²
/$8*$5'²
68118'²

facebook/
utivistogsport
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Klassískt um jólin!

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Síld með hátíðarbragði
Síld á vel heima á íslenskum aðventu- og jólaborðum og Marentza Poulsen
smurbrauðsjómfrú kann óbrigðular aðferðir við að gera hana að hátíðamat. Hér
marinerar hún síld í appelsínulegi og reykir kartöﬂur.
12 snittur

Hamborgarahryggur
og kartöﬂusalat

Jólasíldarsalat

Dönsk lifrakæfa,
sveppir og beikon

NÝR VEISLUBAKKI

Síld í appelsínulegi er réttur sem
þarf að gera með minnst tveggja
vikna fyrirvara segir Marentza
Poulsen smurbrauðsjómfrú.
Reyktu kartöflurnar er auðvelt
að útbúa heima bætir hún við, í
útigrillinu eða sérútbúnum kassa
sem fæst í veiðibúðum.
Nú ætlar Marentza í fyrsta
sinn að bjóða upp á jólamat í
Café Flóru í Laugardalnum á
aðventunni. Gestir þar eiga á
góðu von því hún ætlar að skapa
nýtt jólaævintýri í Reykjavík
sem tekur til allra skilngarvita.
„Hugmynd mín er sú að þegar
fólk gengur í gegnum jóladalinn
(Grasagarðinn) inn í garðskálann
fái það vasaútgáfu af þeirri tilfinningu sem það fær þegar það
labbar inn í Tívolí í Köben!“ segir
hún.
Appelsínusíld á reyktum
kartöflum

PRÓFAÐ
EITTHVA U
Ð
NÝTT!

Steikt Peking önd með
Peking sósu, gúrkum,
blaðlauk og salatblöndu
í mjúkri tortilla köku.

Hver veislubakki er
hæfilegur fyrir 4 eða 5.
*Frí heimsending gildir
aðeins ef pantaðir eru
4 eða fleiri bakkar.

30 bitar

Pantaðu í síma

eða á www.somi.is
Frí heimsending*

10 fersk síldarflök
(fást í góðum fiskbúðum og Kolaportinu)
1 lítri vatn
1/2 lítri kryddedik
1/2 kg sykur
1 laukur, hreinsaður og skorinn í sneiðar
3 lárviðarlauf
1 msk. svartur pipar, heill

1/2 msk. allrahanda heilt
1/2 msk. sinnepsfræ
5 dl appelsínusafi (gott að hafa til
helminga safa úr fernu og kreistri
appelsínu)
Börkur af 3 appelsínum

Setjið allt hráefnið í pott nema
safann og börkinn og látið sjóða í 30
til 40 mínútur. Gott er að hafa lok
á pottinum þar sem ediklögurinn
er frekar sterkur þegar hann hitnar.
Sigtið löginn. Bætið síðan appelsínusafanum og berkinum við. Þegar
lögurinn er orðinn vel kaldur er síldin
skorin í bita og sett saman við hann.
Síldin er best þegar hún er búin að
standa í leginum í minnst tvær vikur.
Ef ekki fæst fersk síld er hægt að
kaupa hana marineraða, sigta hana
frá leginum sem hún er í og setja
hana í eigin lög.

Kartöflur
Setjið vel þvegnar kartöflur í pott og
látið vatn flæða vel yfir þær. Saltið.
Vatnið á að vera nánast eins salt og
sjór. Sjóðið. Setjið smá sag í botninn
á reykkassanum og plötuna ofan
á. Setjið kartöflurnar á grindina og
reykið þær í um það bil tvo tíma. - gun

MARENTZA POULSEN Gerir síld að

veislumat.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

➜ Síldin er best þegar hún
er búin að standa í leginum í
minnst tvær vikur.

Síld er holl og góð
Síldin er svokallaður uppsjávar- og miðsævisfiskur og
er að finna niður á allt að 250 metra dýpi. Hún er ein
algengasta fisktegundin á norðurhveli jarðar og eru
heimkynni hennar í austanverðu Atlantshafi, eða allt
frá Hvítahafi í austri að Biskajaflóa við Spán og Frakkland og á vestanverðu Atlantshafi frá Labrador suður til
Norður-Karólínuríkis í Bandaríkjunum.
Í síldinni er mikið af omega-3 fitusýrum sem hafa
jákvæð áhrif á samsetningu blóðfitunnar og hindra
æðakölkun, en þær hafa einnig jákvæð áhrif á storknunareiginleika blóðsins og hindra myndun á blóðtappa.
Í feitum fiski, eins og laxi og síld, fást u.þ.b. 2,4 g af
omega-3 fitusýrum úr 200 g skammti.
Síldin inniheldur líka mikið af prótínum eða 19,3 g í
100 g af fiski. Prótínið í fiski er auðnýtanlegt
og amínósýrurnar eru í heppilegu
hlutfalli fyrir manninn.
Í síldinni er einnig
mikið af A-, D- og

E-vítamínum og steinefnum eins og joði og kalki en
sjávarfiskur er helsti joðgjafinn í fæðinu.
Fyrir utan gagnsemi omega-3 fitusýranna er síld einnig
góður D-vítamíngjafi og ekki veitir af á þessum árstíma.
D-vítamín myndast í húð fólks fyrir tilstilli sólarljóss og
þar sem hér á norðurslóðum skortir töluvert af sólarljósi yfir vetrartímann þurfum við að huga að öðrum
leiðum til að ná í D-vítamín. Þar kemur síldin að góðum
notum enda hafa Íslendingar neytt hennar um langt
skeið. D-vítamínið er helst að finna í feitum fiski eins
og síld, sardínum og túnfiski og hjálpar það verulega til
við kalkbúskap líkamans og uppbyggingu beina.
Heimild: Heimasíða Rannsóknarstofnunar fiskiðnaðarins

W

ÚRVALIÐ
ER HJÁ
OKKUR
Philips 32HFL5573D
32” Smart LED sjónvarp með Full HD Pixel Plus HD,
400 Hz Perfect Motion Rate. NetTV. Stafrænum
DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakara. 3x USB, HDMI,
Ethernet, Optical út, VGA & CI rauf, EasyLink o.fl.

VERÐ

109.995
FRÁBÆRT
Á
VERÐ

42”
LCD

DIGITAL CRYSTAL CLEAR

Philips 42PFL3007T
• 42” LCD sjónvarp
• Full HD 1920x1080p upplausn
• 100 Hz Perfect Motion Rate
• Digital Crystal Clear
• Ljósnemi fyrir birtu í rýminu
• Stafr. DVB-C, DVB-T, DVB-T2 móttakari
• 3x HDMI, USB tengi og EasyLink o.fl.

32”
LED

42”
LED

Philips 42PFL3507T
• 42“ LED sjónvarp
• Full HD 1920x1080p Digital Crystal Clear
• 100Hz Perfect Motion Rate
• Ljósnemi fyrir birtu í rýminu
• Stafrænn móttakari
• Skype og Wifi möguleiki
• Youtube og DLNA nettenging og EasyLink
• 3x HDMI og 2x USB, Ethernet, VGA og CI rauf

VERÐ

129.995
FRÁBÆRT VERÐ

• 32" LED Sjónvarp
• HD 1368 x 768 Digital Crystal Clear myndvinnsla
• 100 Hz Perfect Motion Rate
• 20 W RMS hljóðkerfi
• USB tengi styður AVI, MKV, H264, MPEG1/2/4 o.fl.
• Styður MP3, WMA og AAC sem og JPEG ljósmyndir
• 3x HDMI, Scart, Component og heyrnatólstengi

DIGITAL CRYSTAL CLEAR

ÖRÞUNNT LED

VERÐ

89.995

FRÁBÆRT VERÐ

22”
LED

VERÐ

149.995
FRÁBÆRT VERÐ

DIGITAL CRYSTAL CLEAR

Philips 22HFL3232D
22" HD-Ready LED sjónvarp með
Digital Crystal Clear og 1366 x 768p
upplausn. Háskerpu stafrænn DVB-T
móttakari (MPEG4). 6w RMS Incredible
Surround hljóðkerfi. USB, HDMI, VGA,
heyrnatólstengi o.fl.

VERÐ

49.995

FRÁBÆRT VERÐ

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 36 AKUREYRI S: 460 3380 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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Skrítnar stellingar
og framandi tækni
Mér finnst ofsalega margir í kringum mig vera að „reyna“ að eignast
börn. Ég er á óléttualdrinum og ef
þú ert ekki ólétt, þá eru líkur á að þú
sért nýbúin að eignast barn eða ert
að „reyna“ að eignast barn. Ég set
„reyna“ í gæsalappir því það er enn
talað um slíkt í hálfum hljóðum. Það
virðist vera einhver skömm yfir því
að getnaðarferlið geti tekið nokkra
mánuði þó sjálfar samfarirnar
taki bara nokkrar mínútur. Karlmenn eiga það til að hafa áhyggjur af hraða og getu sæðis síns og
getur gæðaúttekt á slíkum sundköppum gersamlega gert út af við
annars stálpaða karlmenn. Konur
stinga upp í sig hitamæli, fylgjast
með egglosi, reikna út samfaratíðni
og stellingar til að hámarka rennsli
sundmanna og bíða svo og vona að
hin mánaðarlega frænka komi ekki
í heimsókn. Það virðist vera aukin
vitund um að spurningar sem tengjast fjölgun eða tilraunum til hennar séu óviðeigandi og mögulega
særandi. Þetta er einkamál fólks og
aðrir eiga ekki að hnýsast í þeirra
kynlíf. Það skil ég vel, en ég er
samt að pæla í einu, það að reyna að
eignast barn getur sest á sálina og
hjartað. Svo ekki sé minnst á þá sem
verða óléttir fyrir „slysni“, jafnvel
við það eitt að horfa hvort á annað,
og sitja svo eftir eins og eitt stórt
spurningamerki.
Ég vildi gjarnan að við myndum
tala opinskárra um það ferli sem
getnaður er. Það þarf enginn að
fara út í stellingar eða framandi
tækni heldur aðeins hvernig upplifunin er og hvaða áhrif þetta hefur
á sambandið. Það getur verið ansi
stressandi að gelta á makann að

ERFITT VERKEFNI Það getur verið

tímafrekt og erfitt að eignast barn.
NORDICPHOTOS/GETTY

stinga honum inn því nú séu kjöraðstæður hjá egginu sem bíður spennt
í leiðaranum. Svo ekki sé minnst á
nær daglega líkamsathugun þar
sem rýnt er í einkenni og ástand og
óþægindi eins og viðkvæm brjóst
og flökurleiki eru fagnaðarefni.
Ég tel að ef þessi umræða væri
opnuð þá myndi það létta á mörgum,
sérstaklega þeim sem halda að þau
séu þau einu sem ekkert gengur hjá.
Það að búa til barn getur tekið tíma
og það þarf ekki að þýða að eitthvað
sé að, þó vissulega geti það hjálpað að fara í skoðun til að fá málin
á hreint. Hjá sumum tekur þetta
lengri tíma og hjá öðrum skemmri.
Báða aðila langar í barn og mikið
væri það gott ef það mætti bara
ræða án þess að pukrast í hálfum
hljóðum með roða í kinnum. Markmiðið er göfugt þó leiðin að því geti
verið misjöfn.
KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og
segðu henni frá vandamáli
úr bólinu. Lausnin gæti
birst í Fréttablaðinu.

VINNINGSHAFI Stella McCartney var sigurvegari
kvöldsins og fór heim með tvenn verðlaun.

STÍLDROTTNING Alexa Chung fékk
stílverðlaun á hátíðinni.

FYRIRSÆTA ÁRSINS Cara
Delvigne var alsæl með verðlaunin.

Stella
McCartney
hönnuður
ársins
Bresku tískuverðlaunin fóru fram
með pompi og prakt í London á
þriðjudagskvöldið. Stella McCartney var valin bæði hönnuður
ársins og fatamerki ársins.

SÖNGKONAN

SVARTKLÆDD

Rota Ora var
hvítklædd með
stóra tösku.

Salma Hayek
mætti í
svörtum kjól.

RAUÐUR Amber
Valletta í flottum
rauðum síðkjól.

kynlif@frettabladid.is

'BHNFOOTLBO
GSBNÓGJOHVSHØNB
BMWÚSVBUWJOOVHSKVSÓFMEIÞTJ§

C&S glas kr. 766,- stk. (6stk í pakka)
C&S vatnskanna kr. 5.585,-

Dualit brauðrist - rauð (2 brauðsneiðar) kr. 32.944,-

Yaxell japanskur stálhnífur - RAN 20cm kr. 15.808,-

Síðumúli 16

•

108 Reykjavík

•

sími 580 3900

•

www.fastus.is

•

verslun opin mán - fös 8.30 - 17.00 (Öll verð eru með vsk.)

FASTUS_E_05.11.12

Dualit blandari 41.722,-

Emga þeytari frá kr. 1.013,-

5%

www.laugarasbio.is
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

KILLING THEM SOFTLY
NIKO 2
SKYFALL
PITCH PERFECT
WRECK-IT RALPH 3D

8, 10
6
6, 9
8, 10.15
5.40

EKKI FYRIR VIÐKVÆMA

TÓNLEIKAJÓL Baggalútsmenn hafa aldrei verið vinsælli en einmitt núna. Jólagestir Björgvins eru næstvinsælastir en á
toppnum eru Greta Salóme og félagar í Frostrósum.

앲앲앲앲앲
-VARIETY

앲앲앲앲앲
-HOLLYWOOD REPORTER

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

23 þúsund manns sjá Frostrósir,
Jólagesti Björgvins og Baggalút

BOXOFFICE MAGAZINE

“ALVÖRU HROLLVEKJA”
앲 앲
앲앲앲
앲앲

ROGER EBERT CHICAGO SUN-TIMES
TITIMES
MES
E

Baggalútur nálgast Jólagesti Björgvins í vinsældum. Frostrósir enn á toppnum.
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

LOKAMYNDIN Í EINNI STÆRSTU KVIKMYNDASERÍU ALLRA TÍMA
앲앲앲앲

12

앲앲앲앲

MBL

-FBL

앲앲앲앲

14

12

14

-FRÉTTATÍMINN

ÁLFABAKKA

EGILSHÖLL

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. 5:50 - 8
HOPE SPRINGS
KL. 10:10
END OF WATCH

16
VIP

12
VIP

ÍSL ALI

L

ENS ALI

L
14

ÍSL ALI

ÍSL. TALI

12
7
14

16
L
L

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
16
16 POSSESSION KL. 8 - 11
12
KL. 5:30 - 8 - 10:30
TWILIGHT
12
KL. 5 - 8 - 10:10
SKYFALL
16 WRECK IT RALPH ÍSL. TALI KL. 5:50
L
L
KEFLAVÍK
L

AKUREYRI

THE POSSESSION
WRECK-IT RALPH . T 3D
TWILIGHT: BREAKING DAWN 2
ARGO
BRAVE HIN HUGRAKKA

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

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

12
14
L

KL. 8 - 10
THE POSSESSION
HERE COMES THE BOOM KL. 8
KILLING THEM SOFTLY 10:20

Búist er við að um 23 þúsund miðar
seljist samanlagt á jólatónleika
Baggalúts, Björgvins Halldórssonar og Frostrósa fyrir þessi jól.
Baggalútur er farinn að nálgast Jólagesti Björgvins mjög í vinsældum. Grallararnir halda níu
jólatónleika í ár, sem þegar er uppselt á. Seldir miðar eru í kringum
fimm þúsund í heildina. Þrennir
tónleikar eru afstaðnir í Hofi á
Akureyri og einir verða á Akranesi
í kvöld. Fimm verða svo í Háskólabíói í desember.
Baggalútsmenn hafa aldrei áður
haldið jafnmarga jólatónleika á
einu ári. „Fólk fær útrás fyrir
Baggalút í desember. Svo fáum við
mestmegnis að vera í fríi aðra mánuði ársins,“ segir Bragi Valdimar
Skúlason. „Ég veit ekki hvenær við
fáum að hætta þessu. Fólk er farið
að heimta miða í ágúst. Jólahefðir,
þær eru svolítið sérstakar.“
Spurður hvort Baggalútur eigi
eftir að halda áfram með jólatónleika næstu tuttugu árin segir
hann: „Mér sýnist allt stefna í það.

16
7

16

Salnum á föstudagskvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ljúka reisunni
á mölinni
–ROLLING STONE
-T.V. SÉÐ OG HEYRT
VIKAN
91% FRESH
ROTTENTOMATOES
8.2 IMDB

ÍSLENSKT TAL
JJ. A.A Ó.
Ó - MBL
B

T.V. - KVIKMYNDIR.IS

SMÁRABÍÓ

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
KILLINGPERFECT
THEM SOFTLYKL.
KL.5.30
5.40--88 - 10.20 1612
HOTELL TRANSYLVANIAÍÍSL. TEXT
X I KL. 3.30 7
SKYFALL
F
KL. 5 - 8 - 10.30 12
SKYFALL
F LÚXUS KL. 5 - 8
12
TEDDI LLANDKÖNNUÐUR KL. 3.30
L

HÁSKÓLABÍÓ

NÁNAR Á MIÐI.IS

SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 6 - 8 - 10.40
SNABBAA CASH 2
KL. 8 - 10.15
CLOUD ATLAS
A
KL. 5.30 - 9
SKYFALL
F
KL. 9
DJÚPIÐ
Ú
KL. 5.50
THE DEEP ENSKUR TEXT
X I KL. 5.50

BORGARBÍÓ

Frostrósir

6.000
Björgvin Halldórsson

5.000
Baggalútur

Við verðum sennilega ellidauðir í einhverjum jólafíling.“ Þess
má geta að enn eitt jólalagið frá
Baggalúti er væntanlegt og heitir
það Heims um bóleró.
Jólagestir Björgvins hafa fest
sig í sessi undanfarin ár. Tvennir
tónleikar verða haldnir í Laugardalshöll 15. desember. Uppselt er
á þá síðari klukkan 21 en enn eru
til miðar á þá fyrri sem verða kl.
16. Líklegt er að þeir miðar seljist
upp og samanlagt verða því um sex
þúsund manns sem sjá Bó og félaga
í Höllinni.

Norrænu tónlistarverðlaunin verða veitt í desember.
Tíu listamenn frá Íslandi keppa til verðlaunanna.
STEBBI & EYFI Verða með tónleika í

5%

12.000

„Þetta er sjöunda árið sem ég
er með þetta og það er enn mikill
áhugi á þessu. Það hefur bæst svolítið í tónleikaflóruna því það er
mikið af afþreyingu og tónleikum
af öllu tagi fyrir jólin. Við reynum
að halda miðaverðinu í skefjum en
sláum ekkert af gæðunum,“ segir
Björgvin.
Frostrósir eru vinsælastar fyrir
þessi jól. Hátt í átta þúsund miðar
hafa selst á fimm tónleika þeirra
í Eldborgarsal Hörpunnar fyrir
jólin. Um er að ræða ferna hefðbundna Frostrósatónleika og eina
Klassík-tónleika. Tilkynnt hefur
verið um aukatónleika fyrir báðar
tegundirnar. Þrennir tónleikar
verða einnig haldnir í Hofi á Akureyri og er uppselt á eina þeirra.
Samkvæmt Samúel Kristjánssyni hjá Frostrósum hafa samanlagt selst um níu til tíu þúsund
miðar á alla tónleikana í desember.
„Það hafa aldrei verið haldir Frostrósatónleikar sem ekki selst upp á.
Við erum í skýjunum með að halda
okkar hlut.“
freyr@frettabladid.is

Fimmtíu tilnefndir
til verðlauna

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

GLERAUGU SELD SÉR

➜ Miðar í boði

HERE COMES THE BOOM KL. 8
SILVER LININGS PLAYBOOK KL. 5.50 - 8
SNABBACASH 2
KL. 10.15
PITCH PERFECT
KL. 5.50
SKYFALL
F
KL. 10

5%

12
16
16
12
10
10

NÁNAR Á MIÐI.IS

7
12
16
12
12

Stefán Hilmarsson og Eyjólfur
Kristjánsson, Stebbi & Eyfi, ljúka
reisu sinni um landið með tónleikum í Salnum í Kópavogi föstudagskvöldið næsta, 30. nóvember.
Þeim til fulltingis verður píanóleikarinn og Kópavogsbúinn Þórir
Úlfarsson.
Reisan hófst í vor til að fylgja
eftir útkomu geisladisksins Fleiri
notalegar ábreiður sem Stebbi &
Eyfi gáfu út fyrir síðustu jól. Áður
höfðu þeir sent frá sér plötuna
Nokkrar notalegar ábreiður.
Ásamt því að flytja lög af
ábreiðuplötunum munu Stebbi og
Eyfi flytja mörg af vinsælustu
lögunum sem þeir félagar hafa
sent frá sér í gegnum tíðina, ýmist
saman eða hvor í sínu lagi.

Fimmtíu listamenn frá Íslandi,
Noregi, Svíþjóð, Danmörku og
Finnlandi hafa verið tilnefndir til
Norrænu tónlistarverðlaunanna í
ár. Tíu listamenn eru tilnefndir í
hverju landi.
Norræn dómnefnd mun velja tólf
listamenn sem fara áfram í úrslit
og loks mun alþjóðleg dómnefnd
útnefna sigurvegarann. Þeir sem
fá það ábyrgðarfulla hlutverk eru
Andres Lokko, blaðamaður frá Svíþjóð, Laurence Bell frá Domino
Records í Bretlandi, Mike Pickering
frá Columbia Records í Bretlandi,
Jonathan Galkin frá DFA Records í
Bandaríkunum og Jeanette Lee.
Lee á langan og athyglisverðan
feril að baki og var meðal annars
meðlimur pönksveitarinnar Public
Image Ltd ásamt Johnny Rotten og
fleirum. Hún er annar tveggja eigenda útgáfufyrirtækisins Rough
Trade Records sem hefur meðal
annars gefið út tónlist The Smiths,
The Sundays, The Strokes, Arcade
Fire og The Libertines.
Þær íslensku sveitir sem eru til-

EIGA VON Hljómsveitin Retro Stefson

er á meðal þeirra listamanna sem tilnefndir eru til tónlistarverðlaunanna í ár.

nefndar eru Ásgeir Trausti, Retro
Stefson, Moses Hightower, Tilbury,
Sigur Rós, Pétur Ben, Ghostigital, Jónas Sigurðsson, Ojba Rasta
og Skúli Sverrison og Óskar Guðjónsson. Meðal annarra sem eru
tilnefndir eru Efterklang frá Danmörku og El Perro Del Mar, First
Aid Kit og Kent frá Svíþjóð.

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

FIMMTUDAGUR: WADJDA 18:00, 20:00, 22:00  SAFETY
NOT GUARANTEED (L) 18:00, 20:00, 22:20  SEARCHING
FOR SUGAR MAN (L) 18:00, 20:00, 22:00  WOODY ALLEN: A
DOCUMENTARY (L) 22:00  JIRO DREAMS OF SUSHI (L) 18:00
 DJÚPIÐ (L) (ENG. SUBS.) 20:00
BÍÓ PARADÍS KLÚBBURINN: bioparadis.is/klubburinn
SKÓLANEMAR: 25% AFSLÁTTUR GEGN FRAMVÍSUN SKÍRTEINIS!
SAMI AFSLÁTTUR FYRIR ÖRYRKJA OG ELDRI BORGARA.
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N1-DEILD KARLA
ÍR
AKUREYRI

28
26

ÍR - Mörk (skot): Sturla Ásgeirsson 7/3 (10/5),
Sigurjón Friðbjörn Björnsson 5 (6), Ingimundur
Ingimundarson 5 (7), Jón Heiðar Gunnarsson 4
(5), Davíð Georgsson 3/1 (5/2), Guðni Már Kristinsson 2 (2), Jónatan Vignisson 2 (4), Björgvin
Hólmgeirsson (4),
Varin skot: Kristófer Fannar Guðmundsson 8
(30/2, 27%), Hermann Þór Marinósson 3 (7, 43%),
Akureyri - Mörk (skot): Bjarni Fritzsson 9/2
(11/2), Guðmundur H. Helgason 8 (11), Bergvin
Þór Gíslason 5 (6), Geir Guðmundsson 2 (7),
Hreinn Þór Hauksson 1 (1), Heimir Örn Árnason 1
(2), Andri Snær Stefánsson (1),

FÉLAGAR Solskjær með Ferguson á

góðri stund.

NORDICPHOTOS/GETTY

Varin skot: Jovan Kukobat 14/2 (41/5, 34%),
Tomas Olason 1/1 (2/2, 50%),

Dreymir um að
stýra Man. Utd

VALUR
AFTURELDING

Valur - Mörk (skot): Hjálmar Þór Arnarson 7 (8),
Valdimar Fannar Þórsson 6/1 (11/2), Finnur Ingi
Stefánsson 6 (14), Þorgrímur Smári Ólafsson 4 (9),
Atli Már Báruson 3 (4), Gunnar Kristinn Þórsson 2
(2), Sveinn Aron Sveinsson 2 (2), Vignir Stefánsson
(1), Adam Seferovic (1),

FÓTBOLTI Norski framherjinn Ole

Gunnar Solskjær hefur átt góðu
gengi að fagna sem þjálfari en
hann hefur gert Molde að Noregsmeisturum síðustu tvö tímabil.
Þessi fyrrverandi framherji
Manchester United til ellefu ára
er þegar orðinn mjög eftirsóttur í
Englandi en sjálfan dreymir hann
um að stýra Man. Utd.
„Alla sem hafa spilað með Man.
Utd dreymir um að verða einhvern tímann nógu góðir til þess
að stýra félaginu. Ég er samt ekki
svo heimskur að halda að ég sé
tilbúinn í slíkt risaverkefni,“ sagði
Norðmaðurinn.
„Ef þessi draumur á að rætast
hjá mér verð ég að leggja afar hart
að mér í mörg ár í viðbót. Ég á enn
eftir að læra ansi mikið um þetta
starf og sýna að ég geti staðið af
mér almennilegt mótlæti,“ sagði
Norðmaðurinn hógværi.
„Þeir sem vilja stýra þessu
félagi þurfa að sanna bæði fyrir
stjórn og stuðningsmönnum að
þeir séu þess verðugir. Stuðningsmennirnir vita að ég er Unitedmaður fyrir lífstíð. Það mun aldrei
breytast. Þetta félag á sérstakan
sess í mínu hjarta. Það næstbesta
við að vera leikmaður er að vera
stjórinn.“
- hbg

Varin skot: Hlynur Morthens 10 (30/1, 33%),
Lárus Helgi Ólafsson 5 (15/3, 33%),
Afturelding - Mörk (skot): Jóhann Jóhannsson
8/4 (13/4), Sverrir Hermannsson 6 (9), Hilmar
Stefánsson 5 (6), Örn Ingi Bjarkason 5 (11), Pétur
Júníusson 4 (7), Benedikt R. Kristinsson 2 (3),
Hrafn Ingvarsson (1),
Varin skot: Davíð Svansson 12/1 (42/2, 29%),

DOMINOS-DEILD KVENNA
GRINDAVÍK
SNÆFELL

UTAN VALLAR Hannes Jón er hér í leik gegn meisturum Kiel. Hann spilar ekki handbolta á næstunni.

F1 Valtteri Bottas,

ungur Finni sem
hefur undanfarið
reynsluekið fyrir
Williams-liðið í
Formúlu 1, hefur
verið ráðinn sem
keppnisökuþór liðsins
á næsta ári. Þar mun hann aka við
hlið Pastor Maldonado.
Bottas stóð sig frábærlega á
þeim föstudagsæfingum sem
hann fékk að aka í sumar. Fimmtán sinnum í sumar fékk þessi 23
ára gamli ökuþór bílinn frá Bruno
Senna. Senna hverfur á braut og
hefur ekki fengið keppnissamning
í Formúlu 1 á næsta ári.
Bottas varð meistari í GP3 árið
2011 og segir draum sinn vera
að rætast. „Það hefur verið lífsdraumur minn að aka í Formúlu 1,“
sagði hann. „Og að gera það með
goðsagnakenndu liði er mjög sérstakt fyrir mig.“
- bþh

CASALL

MAGAHJÓL

3.790 kr.

ÁRNASYNIR

MIKIÐ ÚRVAL
SPORTAUKAHLUTA.

utilif.is

NORDICPHOTOS/BONGARTS

Enginn er búinn
undir svona áfall
Handknattleikskappinn Hannes Jón Jónsson stefndi að því að spila handbolta
um næstu helgi. Það mun ekki ganga upp því hann þarf að leggjast aftur undir
hníﬁnn í dag. Þrjú illkynja krabbameinsæxli voru fjarlægð í síðasta mánuði.
HANDBOLTI Lífið hjá hinum 32 ára

Bottas með
Maldonado

30
30

gamla Hannesi Jóni Jónssyni tók
óvænta stefnu fyrir um sex vikum.
Þá var hann greindur með krabbamein en illkynja æxli fannst í
þvagblöðrunni. Hannes var settur
í aðgerð daginn eftir þar sem þrjú
illkynja æxli voru fjarlægð.
Hann átti von á því að fara í létta
skoðun í gær en af því varð ekki.
Hann neyðist til þess að leggjast
undir hnífinn á nýjan leik.
„Þeir skera aftur á sama stað.
Taka ný sýni sem verða síðan
send í ræktun. Ég hélt þetta yrði
létt skoðun. Svo myndi ég gefa háa
fimmu og fara heim en svo var nú
aldeilis ekki,“ sagði Hannes við
Fréttablaðið í gær en hann þarf
að liggja á spítalanum fram yfir
helgi.
Kominn aftur á byrjunarreit
„Ég fæ svo vonandi einhver góð
tíðindi úr þessari ræktun. Ég er
samt aftur kominn á byrjunarreit hvað varðar handboltann. Ég
var að búa mig undir að spila um
helgina. Ég verð að taka þessu.
Byrja svo að æfa upp á nýtt í næsta
mánuði og reyna að vera tilbúinn

í slaginn eftir áramót. Það er mitt
markmið eins og staðan er núna.“
Leikmaðurinn hefur verið
ágætur til heilsunnar síðan hann
gekkst undir aðgerðina fyrir um
sex vikum.
„Heilsan hefur verið merkilega
góð. Ég fór hægt af stað en var
kominn í ræktina um viku eftir
aðgerðina. Fór eðlilega bara hægt
af stað með því að labba á bretti
og hanga í gufu. Það hefur svo
verið fínn stígandi í þessu. Ég hef
ekkert æft með strákunum en hef
verið að hlaupa síðustu vikuna. Ég
tók þrjá kílómetra á ellefu mínútum í morgun [í gær] og er í þrusustandi,“ sagði Hannes, en að lenda
í slíku áfalli tekur eðlilega einnig
á andlega líðan manna.
Set kassann út
„Þetta var mikið sjokk að sjálfsögðu. Þetta var erfitt. Það kemur
sér vel að maður á góða að. Á endanum er þetta samt spurning um
að setja kassann út og bera sig vel.
Ég held að maður sé aldrei undir
svona áfall búinn. Ég held að enginn geti sagt það með góðri samvisku að hann hafi verið búinn

Þetta er risastórt
verkefni sem er lagt á
mig og fjölskylduna. Ef
að ég tækla þetta ekki
þá tæklar þetta enginn.
Hannes Jón Jónsson, handboltakappi

undir svona fréttir,“ sagði Hannes
en hann átti kannski síst von á því
að lenda í slíku þar sem hann er
atvinnumaður í íþróttum og lífsstílinn í samræmi við það.
„Ég er ungur, hraustur og í góðu
formi og maður hefur litið á þetta
sem gömlu-karla sjúkdóm hingað
til. Ég reyni að ganga út frá því
besta og reyni að skipuleggja mig
í samræmi við það.“
Hvað svo sem kemur úr nýjustu rannsóknum liggur fyrir að
Hannes verður alltaf undir eftirliti næstu fimm árin.
„Þetta er risastórt verkefni sem
er lagt á mig og alla fjölskylduna.
Ég er samt jákvæður og ef ég
tækla þetta ekki þá tæklar þetta
enginn,“ sagði Hannes Jón Jónsson
ákveðinn.
henry@frettabladid.is

Hvað viltu mikið, vinur?
PSG býður Mourinho gull og græna skóga.
FÓTBOLTI Spænskir fjölmiðlar skrifa nú daglega um

framtíð Jose Mourinho hjá Real Madrid. Nú berast
fréttir af því að að franska félagið Paris Saint-Germain sé tilbúið að gera allt til þess að fá hann til sín.
Marca hefur heimildir fyrir því að forráðamenn
PSG hafi boðið Mourinho óútfyllta ávísun þar
sem portúgalski þjálfarinn getur ákveðið sjálfur hvaða ofurlaun hann fær hjá
félaginu.
Að auki ætla eigendur PSG að veiða
Mourinho með því að bjóða honum fulla
knattspyrnu- og peningastjórn á félaginu
sem þýðir að hann getur selt og keypt þá
leikmenn sem hann vill.
Nasser Al Khelaifi er hægri hönd sjeiksEFTIRSÓTTUR
ins í Katar sem keypti félagið og hefur síðan
PSG er sagt ætla
dælt inn í það peningum en Al Khelaifi er
að fá Mourinho
ekki tilbúinn að staðfesta sögusagnirnar í viðtil félagsins.
tali við Marca.
- óój

76
83

Grindavík: Crystal Smith 37 Petrúnella Skúladóttir
17, Ingibjörg Ellertsdóttir 8, Helga Hallgrímsdóttir
6, Harpa Rakel Hallgrímsdóttir 6/10 fráköst.
Snæfell: Hildur Sigurðardóttir 28, Kieraah Marlow
22, Hildur Björg Kjartansdóttir 14, Alda Leif Jónsdóttir 8, Helga Hjördís Björgvinsdóttir 6.

KEFLAVÍK
NJARÐVÍK

84
54

Keflavík: Birna Valgarðsdóttir 18, Sara Hinriksdóttir 14, Ingunn Kristínard. 14, Jessica Jenkins
12, Pálína Gunnlaugsd. 9, Bryndís Guðmund. 8.
Njarðvík: Lele Hardy 19/19 fráköst, Salbjörg Sævarsdóttir 12, Emelía Ósk Grétarsdóttir 6, Eyrún Líf
Sigurðardóttir 6, Guðlaug Björt Júlíusdóttir 5

HAUKAR
VALUR

73
56

Haukar: Siarre Evans 23/20 fráköst, Margrét
Hálfdanardóttir 20, Gunnhildur Gunnarsdóttir 10,
Sólrún Gísladóttir 5, Jóhanna Björk Sveinsdóttir 4.
Valur: Guðbjörg Sverrisdóttir 15, Alberta Auguste
10, Ragna Brynjarsdóttir 10, Unnur Ásgeirsdóttir
6, Kristrún Sigurjónsd. 6, Ragnheiður Benónísd. 4

KR
FJÖLNIR

74
56

KR: Björg Guðrún Einarsdóttir 14, Sigrún
Ámundadóttir 13, Patechia Hartman 13, Helga
Einarsdóttir 8, Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 7.
Fjölnir: Britney Jones 15, Bergdís Ragnarsdóttir
11, Fanney Lind Guðmundsdóttir 8, Eva María
Emilsdóttir 7, Hugrún Eva Valdimarsdóttir 6.

ÞÝSKI HANDBOLTINN
RHEIN-NECKAR LÖWEN
KIEL

17
28

Guðjón Valur Sigurðsson skoraði fimm mörk
fyrir Kiel og Alexander Petersson tvö fyrir
Löwen.

FLENSBURG
TV NEUHAUSEN

37
26

Ólafur Gústafsson skoraði tvö mörk fyrir Flens.

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
SOUTHAMPTON
NORWICH

1
1

1-0 Rickie Lambert (32.), 1-1 Robert Snodgrass
(45.).

STOKE CITY
NEWCASTLE

2
1

0-1 Papiss Demba Cisse (47.), 1-1 Jon Walters
(80.), 2-1 Cameron Jerome (85.).

SWANSEA
WBA

3
1

1-0 Michu (9.), 2-0 Wayne Routledge (11.), 3-0
Wayne Routledge (39.), 3-1 Romelo Lukaku
(45.+3).

TOTTENHAM
LIVERPOOL

2
1

1-0 Aaron Lennon (7.), 2-0 Gareth Bale (16.), 2-1
Gareth Bale, sjm (72.).

CHELSEA
FULHAM

0
0

EVERTON
ARSENAL

1
1

0-1 Theo Walcott (1.), 1-1 Marouane Fellaini
(28.)

MAN. UTD
WEST HAM

1
0

1-0 Robin van Persie (1.).

WIGAN
MAN. CITY

0
2

0-1 Mario Balotelli (69.), 0-2 James Milner (71.).

visir.is
Nánari upplýsingar um leikina
má ﬁnna á Vísi.
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Tvö tíu marka tímabil á sama árinu
Alfreð Finnbogason hefur raðað inn mörkum á árinu 2012 og hefur náð klassísku takmarki markaskorarans á tveimur stöðum–með
Helsingborg í Svíþjóð og Heerenveen í Hollandi. Fréttablaðið skoðar í dag frammistöðu þessa sjóðheita markaskorara úr Kópavoginum.
➜ Með Helsingborgs IF í Svíþjóð
12 mörk í 17 leikjum
Mark á 99 mínútna fresti
7. markahæstur við lok móts
Markahæsti leikmaður Helsingborg á tímabilinu
Apríl
0-1 tap fyrir Norrköping
2-1 sigur á Elfsborg
0-0 jafnteﬂi við Örebro
1-1 jafnteﬂi við GAIS
2-1 sigur á Atvidaberg
1-1 jafnteﬂi við Mjällby
Maí
0-0 jafnteﬂi við AIK
1-0 sigur á Sundsvall
0-3 tap fyrir Malmö
3-2 sigur á Häcken
1-1 jafnteﬂi við Kalmar
1-1 jafnteﬂi við Djurgardens
Júlí
4-1 sigur á Geﬂe
1-1 jafnteﬂi við IFK Gautaborg
3-1 sigur á Syrianska
1-2 tap fyrir Norrköping
Ágúst
7-2 sigur á Kalmar

Mark

Stoðsending

FÓTBOLTI Alfreð Finnbogason var í hörkubaráttu um
markakóngstitilinn í sænsku deildinni í byrjun ágúst
þegar hann söðlaði um og fór yfir til Marco Van Basten
í Hollandi. Nú þremur mánuðum síðar er Alfreð aftur í
baráttu um markakóngstitil og nú í hollensku deildinni.
Alfreð tryggði Heerenveen jafntefli á móti VVVVenlo um síðustu helgi og náði þá því magnaða afreki að
eiga tvö tíu marka tímabil á sama árinu.
Alfreð fór reyndar rólega af stað með Helsingborg í
Svíþjóð eftir að hafa verið lánaður þangað frá belgíska
félaginu Lokeren. Í maímánuði fór Alfreð hins vegar að
raða inn mörkum og eftir að hafa skorað tvö mörk í sigri
á Kalmar var hann búinn að skora 9 mörk í 8 leikjum.
Alfreð hafði verið í láni hjá sænska liðinu en 16.
ágúst seldi Lokeren hann til Heerenveen þar sem hann
skrifaði undir þriggja ára samning. Ekki skemmdi
þar fyrir að Alfreð hitti þar fyrir Marco van
Basten, sem er af mörgum talinn vera einn allra
fremsti framherji allra tíma.
Van Basten setti Alfreð inn í byrjunarliðið í
fyrsta leik og þar hefur hann verið síðan. Alfreð
skoraði ekki í fyrsta leik, markalausu jafntefli
við AZ Alkmaar, en skoraði hins vegar tvö mörk
á stóra sviðinu þegar liðið gerði 2-2 jafntefli við
Ajax. Alfreð skoraði síðan í fimm leikjum í röð frá 29.
september til 4. nóvember og hefur nú alls skorað 10
mörk í fyrstu 12 deildarleikjum sínum með Heerenveen.
Alfreð skoraði auk þess fernu í bikarsigri á Kozakken
Boys í lok september og er alls kominn með 30 mörk í
43 leikjum fyrir Lokeren, Helsingborg, Heerenveen og
íslenska landsliðið á árinu 2012.
Alfreð fær ekki bæði tímabilin hjá Helsingborg
og Heerenveen tekin gild í keppninni um Gullskó
Evrópu heldur aðeins annað þeirra en annars
væri staðan eins og sjá má hér til hliðar. Alfreð
fær eitt stig fyrir öll mörkin sín í Svíþjóð en 1,5
stig fyrir hvert mark í Hollandi. Leikmenn í
bestu deildunum eins og í Englandi og Spáni fá
síðan tvö stig fyrir hvert mark.
Nú eru enn eftir fimm leikir á árinu og
hver veit því hver lokatalan verður á einu
mesta markaári íslensks leikmanns
fyrr og síðar.
ooj@frettabladid.is

➜ Með SC Heerenveen í Hollandi
10 mörk í 12 leikjum
Mark á 107 mínútna fresti
2. markahæstur eftir 14 umferðir
Markahæsti leikmaður Heerenveen á tímabilinu
Ágúst
0-0 jafnteﬂi við AZ Alkmmar
September
2-2 jafnteﬂi við Ajax
1-3 tap fyrir Den Haag
0-1 tap fyrir Twente
2-0 sigur á Breda
Október
3-3 jafnteﬂi við Vitesse
3-0 sigur á Groningen
3-6 tap á móti Heracles Almelo
Nóvember
2-1 sigur á Zwolle
1-5 tap fyrir PSV
0-2 tap fyrir Waalwijk
1-1 jafnteﬂi við VVV-Venlo

Staðan í baráttunni um
Gullskó Evrópu
1. Lionel Messi, Barcelona
19 mörk - 38 stig
2. Arturas Rimkevicius, Siauliai (Litháen) 35 mörk - 35 stig
3. Alfreð Finnbogason, Helsingborg/Heerenveen
22 mörk - 27 stig
4. Henrikh Mkhitaryan, Shakhtar Donetsk (Úkraínu)
17 mörk - 25,5 stig
4. Philipp Hosiner, Austria Wien (Austurríki)
17 mörk - 25,5 stig
6. Cristiano Ronaldo, Real Madrid (Spáni) 12 mörk - 24 stig
6. Zlatan Ibrahimovic, Paris Saint-Germain (Frakklandi)
12 mörk - 24 stig

SILFUR Í LONDON Lið Svartfjallalands stóð sig frábærlega á ÓL í London og þá líkt
og nú spilaði liðið enga æfingaleiki fyrir mótið.
MYND/AFP

Með liðið sitt í felum
Fyrsti mótherji íslenska landsliðsins á EM í Serbíu
fer sérstaka leið í undirbúningi sínum fyrir mótið.
HANDBOLTI Íslenska kvenna-

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu,
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.

landsliðið er á leiðinni til Serbíu
þar sem Evrópumeistaramótið
hefst í næstu viku. Fyrsti mótherji íslenska landsliðsins er lið
Svartfjallalands en þar er á ferðinni silfurliðið frá Ólympíuleikunum í London.
Dragan Adzic er þjálfari Svartfjallalands og hefur verið það á
síðustu fjórum stórmótum þar
sem lið hans hefur gert frábæra
hluti. Svartfjallaland varð í 6. sæti
á EM 2010 og í 10. sæti á HM 2011
og tók síðan silfrið á sínu fyrstu
Ólympíuleikum frá upphafi.
Adzic þarf hins vegar að glíma
við það núna að þrír af þekktustu leikmönnum liðsins verða
ekki með á mótinu í Serbíu. Stórstjarnan Bojana Popovic hætti
eftir Ólympíuleikana sem og Maja
Savic og þá vill Ana Radovic ekki
spila undir hans stjórn. Adzic
ætlar sér greinilega að passa upp
á það að enginn viti of mikið um
hið nýja lið sitt fyrr en í umræddum fyrsta leik gegn Íslandi.
Hann er eini þjálfarinn á EM
í Serbíu sem lætur lið sitt ekki
spila æfingaleiki fyrir keppnina.
Hann hafði sama háttinn á fyrir
Ólympíuleikana í London þar sem
liðið fór alla leið í úrslitaleikinn

og er kannski búinn að koma á fót
hjátrú innan liðsins. Þetta gerir
það að verkum að enginn verður búinn að sjá liðið spila þegar
leikur Íslands og Svartfjallalands
hefst í Vrsac þriðjudaginn 4. desember.
„Okkur var boðið á æfingamót
í Úkraínu en ég taldi það miklu
betra fyrir okkur að gefa stelpunum nokkurra daga hvíld. Við
fengum ekki fleiri tilboð um leiki
og því ákvað ég bara að hópurinn
myndi einbeita sér að æfingunum
í Podgorica,“ sagði Dragan Adzic í
viðtali við heimasíðu EM og hann
óttast ekki að sínar stelpur mæti
ryðgaðar til leiks.
„Það er mín trú að með mikilli
og góðri vinnu munum við vega
það upp að spila enga æfingaleiki.
Ég tel að við verðum tilbúin í slaginn á EM því að í liðinu er mikil
ástríða og gott andrúmsloft sem er
það mikilvægasta af öllu.“
Íslensku stelpurnar eru ekki
alveg ókunnugar stelpunum frá
Svartfjallalandi enda hafa liðin
mæst á báðum stórmótum íslenska
liðsins til þessa. Svartfjallaland
vann 26-23 á EM í Danmörku 2010
og íslensku stelpurnar unnu svo
frábæran 22-21 sigur á HM í Brasilíu í fyrra.
- óój
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FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 20.10
Eldsnöggt með Jóa Fel
Jói Fel er mættur aftur með sérstaka hátíðarþætti þar sem hann
býður upp á gómsæta rétti í aðdraganda jólanna. Jólabaksturinn er tekinn fyrir í fyrsta þætti
og þar er Jói svo sannarlega
á heimavelli. Á boðstólum er
súkkulaðikaka með bláberjasultu, döðlukexkökur, límónusandkaka, smjörkökur með
appelsínu og jólaleg jólakaka.

Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief
STÖÐ 2 BÍÓ KL. 18.20 Unglingurinn Percy Jackson kemst að því að
raunverulegur faðir hans er gríski
sjávarguðinn Poseidon. Allt í einu er
það á hans herðum að bjarga undirheimum frá tortímingu og halda
hann og nokkrir vinir hans í mikla
ævintýraferð.
49%

Breaking Bad

Happy Endings

STÖÐ 2 KL. 22.50 Þegar efnafræðikennaranum og fjölskyldumanninum
Walter White er tilkynnt um að hann
sé með krabbamein og eigi aðeins
tvö ár eftir ólifuð tekur hann málin
í sínar hendur. Hann hefur framleiðslu á hágæða eiturlyfjum til að
tryggja afkomu fjölskyldu sinnar eftir
sinn dag.

SKJÁR 1 KL. 20.20 Bráðfyndnir
þættir um sex unga og skrautlega
vini. Þegar eitt parið í hópnum
ákvað að hætta saman uppi við
altarið hafði það mikil áhrif a
allan hópinn, sem samt heldur vinskapnum áfram í gegnum súrt og
sætt. Í þætti kvöldsins er komið að
hrekkjavökunni og þá fyrst reynir á
taugar vinanna.

9,4

74/100

7,6

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 Litla flugan 11.00 Fréttir
11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir 13.00 Alltaf að rífast 14.00
Fréttir 14.03 Á tónsviðinu 15.00 Fréttir 15.03
Útvarpssagan: Gestakomur í Sauðlauksdal
15.25 Í kvöld um kaffileytið: Ástarsaga Sue og
Charles Mingus 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Til
allra átta 16.45 Lesandi vikunnar 17.00 Fréttir
17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir
19.00 Sinfóníukvöld - Á leið í tónleikasal 19.30
Sinfóníutónleikar 22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins 22.20 Útvarpsperla: Björn á
Keldum 23.15 Girni, grúsk og gloríur 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
15.35 Kiljan (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2

07.00 Þýski handboltinn: RN Löwen

17.00 The Simpsons (18:22) Á meðan

06.00 Pepsi MAX tónlist

16.25 Ástareldur (Sturm der Liebe)

08.05 Malcolm in the Middle (1:22)

- Kiel

08.00 Rachael Ray (e) Spjallþáttur þar

17.14 Konungsríki Benna og Sóleyjar

08.30 Ellen (52:170)

17.00 Meistaradeildin í handbolta:

17.25 Múmínálfarnir

09.15 Bold and the Beautiful

17.36 Lóa

09.35 Doctors (33:175)

17.50 Táknmálsfréttir

10.15 White Collar (9:16)

18.00 Stundin okkar (7:31) (e)

11.00 Harry‘s Law (9:12)

Boys

18.25 Hálandaleikarnir (2:3)

11.50 Who Do You Think You Are? (1:7)

21.30 Evrópudeildarmörkin

Simpson-fjölskyldan bíður eftir löðrandi
feitum máltíðum sínum á veitingastaðnum The Frying Dutchman þá stytta þau
sér stundir með því að segja sígildar sjóferðasögur þar sem þau taka virkan þátt.
Lisa segir söguna af ferð Mayflower til
Ameríku, Bart segir frá uppreisninni á
Bounty þar sem hann er herra Christian
og Skinner skólastjóri er Bligh skipstjóri.

19.00 Fréttir

12.35 Nágrannar

22.20 Spænsku mörkin

17.25 Íslenski listinn

14.20 The Voice (11:15) (e)

19.30 Veðurfréttir

13.00 Better With You (5:22)

22.50 Þýski handboltinn: Magdeburg -

17.50 Sjáðu

16.50 Rachael Ray

13.25 Material Girl (4:6)

Fuchse Berlin

18.15 Gossip Girl (10:18)

17.35 Dr. Phil

14.25 Love and Other Disasters Britt-

19.00 Friends (20:24)

18.15 Necessary Roughness (1:16) (e)

any Murphy leikur stelpu sem þrífst á
að hjálpa vinum sínum að finna ástina
í þessari skemmtilegu rómantísku gamanmynd.

19.25 The Simpsons (13:23)

19.05 The Office (4:27) (e)

19.50 How I Met Your Mother (1:20)

19.30 Everybody Loves Raymond

20.15 Game Tíví

(11:26) (e)

20.40 Suburgatory (16:22) Ný gaman-

19.55 Will & Grace (11:24) (e)

þáttaröð um raunir unglingsstúlku sem
er ósátt við flutning úr borg í úthverfi, þar
sem mannlífið er talsvert ólíkt því sem
hún á að venjast.

20.20 Happy Endings (5:22)

21.05 Pretty Little Liars (16:25) Banda-

19.35 Kastljós
20.10 Viðtalið (Göran Persson) Bogi
Ágústsson ræðir við Göran Persson, fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar.
20.40 Hljómskálinn (2:4) Þáttaröð um

íslenska tónlist í umsjón Sigtryggs Baldurssonar. Honum til halds og trausts eru
Guðmundur Kristinn Jónsson og Bragi
Valdimar Skúlason.

Flensburg - Hamburg
18.25 Þýski handboltinn: RN Löwen

- Kiel
19.50 Evrópudeildin: Liverpool - Young

16.05 Barnatími Stöðvar 2
16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar

07.00 Tottenham - Liverpool
15.45 Man. Utd. - West Ham
17.25 Everton - Arsenal
19.05 Premier League Review Show

sem Rachael Ray fær til sín góða gesti og
eldar gómsæta rétti.
08.45 Dr. Phil (e) Bandarískur spjallþátt-

ur með sálfræðingnum Phil McGraw sem
hjálpar fólki að leysa vandamál sín í sjónvarpssal.
09.35 Pepsi MAX tónlist

20.45 30 Rock (15:22) Bandarísk gam-

Proof II) Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.

17.35 Ellen (5:170).

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

18.23 Veður

20.00 Premier League World 2012/13

22.00 Tíufréttir

18.30 Fréttir Stöðvar 2

rísk þáttaröð um fjórar vinkonur sem búa
yfir stóru leyndarmáli.

22.15 Veðurfréttir

18.47 Íþróttir

Stjörnurnar í ensku úrvalsdeildinni eru
heimsóttar.

anþáttaröð sem hlotið hefur einróma lof
gagnrýnenda. Jack reynir að koma hugmynd sinni á framfæri við forstjóra Kabletown sem fer öðruvísi en ætlað var í
fyrstu.
21.10 House (11:23) Þetta er síðasta

18.54 Ísland í dag

20.30 Football League Show 2012/13

21.50 Gossip Girl (7:13)

22.20 Detroit 1-8-7 (17:18) Í þessari

bandarísku spennuþáttaröð á morðdeild
lögreglunnar í Detroit í höggi við harðsvíraða glæpamenn. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.

22.30 Game Tíví

19.11 Veður

Sýndar svipmyndir úr leikjunum í næstefstu deild enska boltans.

19.20 The Big Bang Theory (3:23)

21.00 Premier League Review Show

00.05 Gossip Girl (7:13)

þáttaröðin um sérvitra snillinginn House.
Þegar einn af lykilstarfsfólki meiðist eftir
fólskulega árás sjúklings verður að rannsaka málið. Þá kemur á daginn að beinagrindur leynast víðar en í kirkjugarðinum.

23.05 Downton Abbey (2:8) (Downton

20.10 Eldsnöggt með Jóa Fel

00.45 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

22.00 James Bond: Living Daylights

Abbey) (e)

20.45 Neyðarlínan Fréttakonan Sig-

23.55 Kastljós (e)

rún Ósk Kristjánsdóttir fylgir eftir sögum
fólks sem hringt hefur í Neyðarlínuna af
ýmsum ástæðum. Símtalið til Neyðarlínunnar er spilað og talað við sjúkraflutningamenn og lækna sem aðstoðuðu sjúklingana á sínum tíma.

21.10 Sönnunargögn (11:16) (Body of

00.25 Fréttir
00.35 Dagskrárlok

19.45 Modern Family (18:24)

11.15 Artúr og Mínímóarnir
13.00 Percy Jackson & The Olympians:

The Lightning
15.00 Funny Money
16.35 Artúr og Mínímóarnir
18.20 Percy Jackson & The Olympians:
The Lightning Thief
20.20 The Invention Of Lying
22.00 It‘s Complicated
00.00 Kick Ass
02.00 The Invention Of Lying
03.40 It‘s Complicated

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

21.55 Chelsea - Fulham
23.35 Wigan - Man. City

23.20 Pretty Little Liars (16:25)

00.10 Parks & Recreation (5:22) (e)
00.35 CSI: Miami (10:19) (e)
01.25 Bedlam (5:6) (e)
02.15 Happy Endings (5:22) (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2

02.40 Everybody Loves Raymond

(11:26) (e)

08.00 Dóra könnuður

18.15 Doctors (80:175)

08.25 Doddi litli og Eyrnastór

19.00 Ellen (5:170)

08.35 UKI

19.45 Strákarnir

08.45 Stubbarnir

20.15 Stelpurnar (6:20)

09.10 Strumparnir

20.35 Ríkið (6:10)

22.50 Breaking Bad (13:13)

09.30 Brunabílarnir

21.00 Það var lagið

23.40 Spaugstofan (10:22) S

09.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar

22.00 Friends (16:24)

00.10 MasterChef Ísland (1:9)

10.15 Ævintýri Tinna

22.25 Strákarnir

00.55 Homeland (8:12)

10.35 Búbbarnir (11:21)

22.55 Stelpurnar (6:20)

01.45 The Mentalist (1:22)

11.00 Stöð 2 Krakkar - barnatími

23.15 Ríkið (6:10)

02.25 Boardwalk Empire (3:12)

17.00 Villingarnir

23.40 Það var lagið

03.20 Species: The Awakening

17.25 Xiaolin Showdown

00.40 Friends (16:24)

04.55 Love and Other Disasters

17.50 Tricky TV (6:23)

01.05 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

21.15 Person of Interest (6:23)
09.40 Funny Money

2012/13

22.55 Suburgatory (16:22)

22.05 Revolution (9:22) Hörkuspenn-

andi þættir um heim sem missir skyndilega allt rafmagn og þarf að læra að komast af án þess.

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

SKEMMTUN SEM SKIPTIR MÁLI
Í OPINNI DAGSKRÁ Á STÖÐ 2
HÉR FÆRÐU RAUÐU NEFIN:
Hagkaup, Bónus, Te og Kaffi, MP banki, Domino’s.

www.unicef.is

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

03.05 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America 07.10 World Tour
Championship 2012 (4:4) 12.10 Golfing World
13.00 World Tour Championship 2012 (4:4)
18.00 Chevron World Challenge (4:4) 20.00
World Challenge 2012 (1:4) 23.00 US Open
2006 - Official Film 00.00 ESPN America

20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakista 21.30
Perlur úr myndasafni

FM 100,5 Kaninn
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Finlux 40FLHY930
FINLUX 40“ LCD SJÓNVARP
Vandað 40“ Finlux sjónvarp með háskerpu upplausn,
stafrænum DVBT móttakara og tveim USB tengjum.
Flott tæki á frábæru verði.

Háskerpu upplausn
Tækið er með vönduðum LCD skjá
með 1920x1080 punkta háskerpu
upplausn og Comb filter, Digital
noise reduction og Progressive scan
sem tryggir skarpa og góða mynd.

Innbyggður
I
margmiðlunarspilari
TTækið er búið margmiðlunarviðmóti og
ttveim USB tengjum, þannig að hægt er að
ttengja USB lykil eða flakkara við tækið og
hhorfa á ljósmyndir og kvikmyndir. Styður öll
hhelstu snið, t.d. DivX, MKV, MP3 og JPG.

99.990
KYNNINGARVERÐ

CI
C Kortarauf
TTækið er með innbyggðri CI kortarauf
þannig að þeir sem eru með Digital
Ísland frá Vodafone geta losnað við
afruglarann frá Vodafone Digital Ísland
og fá CA tengi sem er smellt í tækið.

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

Vel
V tengjum búið
TTækið er með öllum helstu tengimöguleikum
ssem þarf í dag, 2xHDMI, 2xScart, VGA, Audio
IIn, Heyrnartólstengi og 2xUSB tengi þannig að
eekkert mál er að tengja leikjatölvur, heimabíó,
hheyrnartól og margt fleira við tækið.
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Deep Purple kemur til Íslands í fjórða sinn
Rokkhljómsveitin heimsþekkta heldur tónleika í nýju Laugardalshöllinni 12. júlí á næsta ári.

„Ég drekk rosalega mikið af ísköldu
sódavatni með sítrónu, svo ætli
ég verði ekki að segja að það sé í
uppáhaldi.“
Andri Bjartur Jakobsson, trommuleikari.

Deep Purple stígur á svið í Nýju
Laugardalshöllinni 12. júlí á næsta
ári.
Þetta verður í fjórða sinn sem
þessi heimsfræga rokkhljómsveit
kemur til Íslands. Fyrst spilaði hún
árið 1971 í Laugardalshöllinni og
svo aftur 2004 og 2007, bæði skiptin í Höllinni. Samanlagt hefur
sveitin selt um þrjátíu þúsund miða
hér á landi. Að sögn tónleikahaldarans Björgvins Þórs Rúnarssonar
á hljómsveitin Íslandsmet í miðasölu hérlendis þegar um erlenda
sveit er að ræða. Árið 2007 hélt

Deep Purple tvenna tónleika í Höllinni og seldist upp á þá á örskömmum tíma.
„Þetta verður frábært tækifæri
fyrir Íslendinga að sjá þessa snillinga í hinsta sinn, því mér skilst að
þetta verði í síðasta sinn sem þeir
koma hingað. Eftir samtal mitt við
þeirra fólk er ég sannfærður um að
Íslendingar fái risatónleika þann
12. júlí,“ segir Björgvin og bætir
við: „Deep Purple er enn í fullu
fjöri og hefur verið að fá afbragðsdóma fyrir tónleikana sína.“
Deep Purple er ein af þekktustu

rokksveitum sögunnar. Meðal vinsælustu laga hennar eru Smoke
on the Water, Highway Star, The
Woman From Tokyo, Child in Time
og Perfect Stranger. Í dag er hljómsveitin skipuð þeim Ian Paice, Steven Morse, Donald Airey, Roger
Glover og Ian Gillan.
Miðasala á tónleikana hefst á
Midi.is fimmtudaginn 13. desember. Nýja Laugardalshöllin tekur
tíu þúsund manns og selt verður í
svæði A og B. Söngvarinn kröftugi
Eyþór Ingi Gunnlaugsson mun hita
upp ásamt hljómsveit sinni.
- fb

TIL ÍSLANDS Ian Gillan og félagar í
Deep Purple eru á leiðinni til Íslands í
fjórða sinn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Sækist eftir stöðu Borgarleikhússtjóra í Ósló
Leikstjórinn, leikarinn og framleiðandinn Bjarni Haukur Þórsson sækir um
áhrifastöðu í Noregi og etur þar kappi við mörg þekkt nöfn innan norska leikhúsbransans. Hann segist ekki sérlega vongóður um að verða ráðinn.
„Það sakar ekki að reyna. Er
maður ekki alltaf að leita að áskorunum í lífinu?,“ segir leikstjórinn, leikarinn og framleiðandinn
Bjarni Haukur Þórsson sem er á
lista yfir umsækjendur um stöðu
leikhússtjóra við Borgarleikhúsið
í Ósló, eða Oslo Nye Teater.
Staðan er áhrifamikil í Noregi,
enda er Borgarleikhúsið í Ósló
eitt af fjórum stærstu leikhúsum
landsins. Listi yfir umsækjendur var gerður opinber í byrjun
vikunnar en 14 manns sækja um
stöðuna. Bjarni er ekki ókunnur
norska leiklistarbransanum því
hann hefur meðal annars sett
upp leiksýningar þar í landi. „Ég
var hvattur af norskum vinum og
kunningjum til að sækja um þessa
stöðu, en ég er nú ekki vongóður
um að verða ráðinn. Það eru ekki
fordæmi fyrir því að útlendingur
sé ráðinn í stöðu sem þessa,“ segir
Bjarni Haukur, sem þessa dagana
er með í bígerð framleiðslu kvikmyndar sem verður byggð á leikritinu Afanum eftir hann sjálfan.
Borgarleikhúsið í Ósló hefur
gengið í gegnum fjárhagsörðugleika undanfarið og ákveðin uppstokkun á sér stað innan leikhússins. Bjarni segir þær breytingar
sem fram undan eru hjá leikhúsinu
spennandi og hann sé tilbúinn að
taka þátt í þeim ef þess er óskað.
„Það eru breytingar í pípunum
innan leikhússins sem gera starfið mjög áhugvert. Ég lauk MBAprófi í fyrra og þetta starf er rökrétt framhald á því námi.“
Bjarni segist ekki kominn svo
langt að hugsa hvað hann myndi
gera yrði hann ráðinn. Samningurinn hljóðar upp fjögur ár og
nýr leikhússtjóri tekur við í janúar 2014. Bjarni þekkir hins vegar
vel til í Noregi og segist skilja

SÆKIR UM LEIKHÚSSTJÓRASTÖÐU Í NOREGI Bjarni Haukur Þórsson var hvattur

af norskum vinum til að sækja um stöðu leikhússtjóra Borgarleikhússins í Ósló.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Oslo Nye Teater
● Stofnað í febrúar 1929.
● Staðsett í hjarta miðbæjar Ósló með þremur
sviðum í þremur byggingum á sama svæði í
höfuðborginni.
● Árið 2008 var leikhúsið eitt mest sótt leikhús Noregs og sóttu yfir 197.000 áhorfendur
sýningar þar á árinu.
● Sama ár voru 122 fastir starfsmenn við leikhúsið. Alls voru starfsmenn yfir 400 talsins.
● Meðal umsækjenda um leikhússtjórastöðuna er leikarinn Geir Kvarme, en hann er mjög
þekktur í heimalandi sínu. Kvarme er fastráðinn leikari við leikhúsið og hefur setið í stjórn
þess undanfarin ár. Norskir fjölmiðlar telja
hann því líklegastan til að hreppa hnossið.

norskuna ágætlega, en hann talar
sænsku reiprennandi. „Ég ólst upp
í Svíþjóð og maður kemst nokkuð
langt á sænskunni í Noregi. Það
er hins vegar nóg að gera hjá mér

núna svo ég hef lítið náð að hugsa
um þetta, enda eru ekki miklar
líkur á því að ég verði ráðinn. Við
sjáum hvað setur.“
alfrun@frettabladid.is

Tónlistargreinum geﬁð lengra líf
Spekingurinn Arnar Eggert Thoroddsen gefur út nýja bók með blaðagreinum.
„Ég hef verið að pæla í þessu
greinasafni áður og þetta nám
gaf mér ástæðu til að drífa þetta
af,“ segir tónlistarspekingurinn
Arnar Eggert Thoroddsen.
Bók hans Tónlist … er tónlist:
Greinar 1999 – 2012, kemur út á
laugardaginn á Degi íslenskrar
tónlistar. Þar er að finna hinar
ýmsu greinar um tónlist sem
hann hefur skrifað sem blaðamaður hjá Morgunblaðinu.
Arnar Eggert stundar meistaranám í tónlistarfræðum í Edinborg
og ákvað að nýta tækifærið og
taka saman skrifferil sinn á Mogganum. „Líftími greina í dagblöðum er oft stuttur. Mig langaði að
taka það sem mér fannst skemmtilegt og gefa því lengra líf,“ segir
hann. „Ég tók þetta saman eftir
tilfinningu. Þetta eru skemmtilegar greinar sem ég man eftir

og líka það sem telst tónlistarlega
merkilegt, eins og greinar um
Sigur Rós eða Björk. Þegar maður
les þetta í gegn sér maður svolítið tónlistarsögu þessara áratuga.“
Bókin verður prentuð í tvö þúsund eintökum og er þetta þriðja
bók Arnars Eggerts. Áður hefur
hann gefið út Umboðsmaður
Íslands: Öll trixin í bókinni, ásamt
Einari Bárðarsyni, og 100 bestu
plötur Íslandssögunnar, ásamt
Jónatani Garðarssyni.
Útgáfuhóf verður haldið í Máli
og menningu á laugardaginn.
Höfundurinn kemst ekki á staðinn en ætlar að spjalla við gesti
og gangandi í gegnum Skype.
Aðspurður segir Arnar Eggert að
námið í Skotlandi gangi prýðilega.
„Maður er að nördast í músík
allan daginn. Ég gæti ekki verið
á betri stað.“
-fb

Í EDINBORG Arnar Eggert Thoroddsen

stundar nám í tónlistarfræðum í
Edinborg.
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Ný vara á tilboði á klukkutímafresti,
allan daginn. Kynntu þér hraðtilboðin og
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Meiri Vísir.

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Erlendur áhugi
á Eiríki Erni
Mikill áhugi er bæði í Þýskalandi og
öðrum Evrópuríkjum á nýjustu bók
Eiríks Arnar Norðdahl, Illsku. Hún
fjallar meðal annars um helförina
og virðist það hafa vakið sérstakan
áhuga hjá þýskum útgefendum. Búið
er að þýða kafla úr bókinni á ensku
fyrir erlend forlög og einnig er búið
að þýða þá frábæru dóma sem hún
hefur fengið hér á landi. Miðað við
þau miklu viðbrögð sem
Forlagið hefur fengið
erlendis frá má telja
næsta víst að hún
verði seld til margra
landa á næstunni.
Einhverjir hafa borið
Illsku saman við ekki
ómerkari sögur
en Sláturhús fimm
eftir Kurt
Vonnegut
og Hreinsun
eftir Sofi
Oksanen.

Eyða aðventunni í
Þýskalandi og Sviss
Tónlistarmaðurinn Snorri Helgason
heldur ásamt hljómsveit sinni í tónleikaferðalag um Þýskaland og Sviss
í næstu viku. Ferðalagið mun standa
yfir frá 3. til 16. desember og munu
Snorri og félagar halda tólf tónleika á
þessum tíma, flesta í Þýskalandi. Með
Snorra í för verða, sem fyrr, Sigurlaug
Gísladóttir, Guðmundur Óskar Guðmundsson og Magnús
Trygvason Eliassen. Í
tónleikaferðinni
verða spiluð ný
lög í bland við
þau gömlu, enda
hefur Snorri
hafist handa
við að taka
upp þriðju
sólóplötuna sína.
- fb, sv

Jólasprengja!

40til
70%

Mest lesið
1 Gat ekki fest son sinn í bílstól vegna
ölvunar
2 Tollasektir yﬁr 50.000 fara á
sakaskrár ferðafólks í 10 ár
3 Veiddi aldamótakarfa á stöng frá
brúnni á olíuborpalli
4 Bjarni Ben: Ætla að halda ótrauður
áfram

afsláttur

af öllum
vörum!
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