SKOÐUN Steinunn Ólína skrifar um
ofbeldi gegn börnum og verklag sem
er okkur til skammar. 13

MENNING Guðmundur Þór Kárason
glæddi RIFF lundann lífi í tilefni tíu
ára afmælis hátíðarinnar. 26

SPORT Rúnar Alex Rúnarsson var
bestur í 17. umferðinni og talar bæði
um mömmu og pabba í viðtali. 22
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Svangir fangar fá ekki vinnu
Fangar í Kvennafangelsinu í Kópavogi fá um þúsund krónur á dag til þess að kaupa sér mat. Aðstandandi segir
þá borða afganga og brauð. Fangelsismálastjóri segir enga vinnu að fá fyrir fanga á höfuðborgarsvæðinu.
FANGELSISMÁL „Þetta dugir ekkert út

Óbókfærður kostnaður
Líklegt er talið að um 120 þúsund
sjófuglar drepist í veiðarfærum hér
við land á hverju ári. Nákvæm tala
liggur ekki fyrir. 6
Sátt náð Ekkert verður af dómsmáli
sem Þjóðleikhúsið höfðaði á hendur
Senu vegna ágreinings um útgáfurétt
á Dýrunum í Hálsaskógi. 2
Stefnir í metfjölda Tæplega þrettán
þúsund hafa skráð sig í Háskóla
Íslands og stefnir í metfjölda. 4
Árásir sífellt líklegri Bandaríkin,
Bretar, Frakkar og fleiri ríki búa sig
undir árásir á Sýrland vegna efnavopnaárásar, sem þau telja ekki lengur
ríkja vafa um að hafi verið gerð. 8

vikuna, þeir borða brauð og afganga
síðustu dagana,“ segir Gunnar
Davíðsson en fóstursonur hans er í
Kvennafangelsinu í Kópavogi. Fangar þar fá 1.300 krónur á dag til þess
að standa straum af matarkostnaði. Það gera rúmlega níu þúsund
krónur á viku eða um fjörutíu þúsund krónur á mánuði. Tólf fangar
eru í fangelsinu en af þeim er aðeins
ein kona. Lítil sem engin vinna er í
boði fyrir fanga í kvennafangelsinu.
Fangarnir þurfa að elda matinn sinn sjálfir. „Það er einn fangi
þarna sem er nokkuð góður í að elda
og hann matreiðir ofan í þá,“ segir
Gunnar, sem svíður að sjá fósturson
sinn bæði iðjulausan og svangan í
fangelsinu. Gunnar bætir við að
einhver aðstandandi fanganna hafi

blöskrað matarleysið og komið til
þeirra frosnum fisk sem hafi komið
að góðum notum.
Samkvæmt heimasíðu fangelsismálastofnunar eru rólegir fangar
valdir til þess að afplána í Kvennafangelsinu, þeir eru með styttri
dóma að jafnaði. Það eru menn sem
geta unnið og hafa ekki brotið af
sér með ofbeldi gagnvart konum
eða börnum.
Enga vinnu er að fá í fangelsinu
þannig að vistmenn geta ekki drýgt
tekjur sínar með þeim hætti.
„Framboð á vinnu hefur minnkað
verulega frá kreppu,“ segir Páll
Winkel fangelsismálastjóri spurður
út í aðstæður fanga í Kvennafangelsinu.
Um féð sem fangar fá til þess að
kaupa sér mat segir Páll að sú upp-

Fáar konur í kvennafangelsinu
Tólf fangar eru vistaðir í kvennafangelsinu. Af þeim er aðeins einn kvenkyns eins og er. Hér á landi er hlutfall kvenna sem lenda í fangelsi það lágt
að konur hafa flestar verið tíu í einu í fangelsinu hingað til. Föngum gefst
kostur á að stunda nám í fangelsinu á vegum Menntaskólans í Kópavogi.
Kennarar koma þaðan til að kenna.

hæð hafi hækkað eftir kreppu og
er viðmiðið lágmarksframfærslukostnaður sem reikna má út á vef
velferðarráðuneytisins. Þar má sjá
að neysluviðmið einstæðra karlmanna í öðru þéttbýli er 42.300
krónur. Þar er átt við mat en inn í
það reiknast hreingerningarvörur
og hreingerningaáhöld, auk hreinlætis- og snyrtivara.
Páll bendir á að Fangelsismálastofnun, eins og aðrar stofnanir
ríkisins, hafi þurft að taka á sig

verulegan niðurskurð, en þar hefur
verið skorið niður um 24 prósent
frá hruni.
„En þetta er viðvarandi vandamál
með vinnuna. Forstöðumenn hafa
gert sitt besta til þess að útvega
vinnu. Það er nóg af vinnu á LitlaHrauni en minna á höfuðborgarsvæðinu,“ segir Páll. Aðspurður
segir hann stofnunina hafa fengið
kvartanir vegna lágs framfærslufés en bætir við að stofnunin reyni
sitt besta í þessum efnum.
-vg

Fiskisósan er á leiðinni:

Framleiðir umhverfisvænt salt
12
Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

10°
11°
13°
9°
12°

SSV
SSV
S
NA
SSA

3
2
2
2
3

Hæglætisveður Í dag ríkja hægar
suðlægar áttir að mestu. Það lítur út
fyrir bjartviðri NA-til en S- og V-til má
búast við lítilsháttar vætu. 4
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RÝMKAÐ UM SKÍÐAMENN Segja má að jöfnuður verði meiri þegar jarðýtan verður búin að jafna og breikka skíðabrekkuna

í Ártúnsholti. Hvilft var í brekkunni, sem heyra mun sögunni til eftir framkvæmdir, og eins gátu myndast þrengsli á toppnum.
Svo er það bara spurning hvort snjórinn komi frá himnum eða ÍTR.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Búið svo um að leikir sem lærðir geti skíðað með góðu móti í Ártúnsholti:
MÖGNUÐ SPENNA

BESTI NÝI ÞÁTTURINN

HÁRIN RÍSA

Fleiri komast fyrir á toppnum
FRAMKVÆMDIR Verið er að breikka

skíðabrekkuna í Ártúnsbrekku.
Þar gat verið þröngt á þingi,
sem er afar óheppilegt því skíðamenn sem þar hafast við eru oft
af ýmsum gerðum og úr ýmsum
styrk leikaf lokkum. Guðrún
Hilmisdóttir, verkfræðingur á
umhverfis- og skipulagssviði
Reykjavíkurborgar, segir að

þegar framkvæmdum lýkur í
nóvember verði skíðasvæðinu
skipt í línur eða hólf, ekki ósvipað
því sem gert er í sundlaugum.
Þá þurfa ungir en hægfara snjóþotugarpar ekki að hafa áhyggjur
af því að lenda fyrir brunandi
skíðagörpum.
Skíðabrekkan var eins og þjóðfélagið sjálft að því leyti að þröngt

var á toppnum. Eftir breytingar
verður sú misskipting úr sögunni.
Eins verður búið svo í haginn
að sjálf náttúruöflin fá ekki
truflað skíðaiðkun borgarbúa því
ef snjór kemur ekki af himnum
ofan verður hann fenginn úr vél
nokkurri sem íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur tók í
gagnið í fyrra.
- jse

Græddu á gulli
Kringlunni 3. hæð. Opið frá kl. 11:00 til 18:00
568 8000 | borgarleikhus.is

www.kaupumgull.is - Nánari upplýsingar í síma 661- 7000

FÓLK Garðar Stefánsson og
Søren Rosenskilde framleiða
salt undir nafninu Norðursalt. Saltframleiðslan fer fram
í 540 fermetra verksmiðju á
Reykhólum.
Að sögn
Garðars
kviknaði áhuginn á saltframleiðslu eftir
að hann hafði
lokið námi sínu
í upplifunarGARÐAR
fræðum frá
STEFÁNSSON
háskólanum í
Árósum. „Fjölskyldan mín hefur mikla trú á
mér en á sama tíma finnst henni
ég vera svolítið klikkaður,“
gantast Garðar, sem býr í Reykjavík, en keyrir reglulega á milli til
að sinna framleiðslunni.
Hann telur að mörg tækifæri
séu í umhverfisvænni matvælaframleiðslu hér á landi og stefnir
á að hefja framleiðslu á fisksósu á
næstu vikum.
-áo/ sjá síðu 26
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SPURNING DAGSINS

Pétur, ætlið þið að hasla ykkur
Reykjavíkurflugvöll í borgarstjórn?
„Já, við höslum okkur völl og lyftum
okkur á flug.“
Pétur Gunnlaugsson er formaður Flokks
heimilanna sem skoðar framboð í borgarstjórnarkosningunum næsta vor. Pétur segir
að ef af verður muni flokkurinn leggja þunga
áherslu á að Reykjavíkurflugvöllur verði áfram
í Vatnsmýri.

28. ágúst 2013 MIÐVIKUDAGUR

Ferðamenn áhyggjuefni vegna slæms veðurútlits á norðanverðu landinu:

Forstjóri Century vongóður:

Vara þarf ferðamenn við óveðri

Finnur fyrir velvilja stjórnvalda

ÖRYGGISMÁL „Mikilvægt er að leita allra leiða til að fólk sé

STÓRIÐJA Mike Bless, forstjóri

upplýst um þær aðstæður sem kunna að skapast, sérstaklega
á hálendinu og fjallvegum,“ segir Ferðamálastofa, sem hefur
beint því til ferðaþjónustuaðila að upplýsa viðskiptavini um
slæma veðurspá komandi helgar.
Björgunarsveitir verða í viðbragðsstöðu og almannavarnir
hugðust jafnvel skipuleggja aðgerðir til að koma ferðafólki af
hálendinu áður en óveðrið skellur á. Ferðaþjónustufólk er beðið
að ráða ferðamönnum frá ferðalögum um norðanvert hálendið
um helgina.
„Miðað við veðurspár er líklegt að það snjói víða á fjallvegi
og því er sérstaklega mikilvægt að upplýsingar berist til ferðamanna sem eingöngu eru búnir bifreiðum til sumaraksturs,“
segja almannavarnir.
- gar

Century Aluminum, móðurfélags
Norðuráls, vonast til þess að hægt
verði að hefja framkvæmdir
við álverið í Helguvík í haust.
Hann segist finna fyrir miklum
velvilja frá íslenskum stjórnvöldum en hann fundaði með iðnaðarráðherra í gær.
Bless segir að viðræður um
orkukaup hafi gengið ágætlega.
Hann vonast því til þess að hægt
verði að hefja framkvæmdir á
næstu mánuðum.
-vg

VIÐ MÝVATN Menn vilja ekki láta yfirvofandi

óveður um helgina koma sér í opna skjöldu.

Sátt náð í deilu um
Dýrin í Hálsaskógi
Ekkert verður af dómsmáli sem Þjóðleikhúsið höfðaði gegn Senu vegna ágreinings
um útgáfurétt á 46 ára upptöku Ríkisútvarpsins á Dýrunum í Hálsaskógi. Sátt
náðist er frumskjöl komu í leitirnar. Sena heldur útgáfuréttinum.
DÓMSTÓLAR Þjóðleikhúsið og Sena

BEÐIÐ EFTIR LYFJAGJÖF OG RÚNINGU Um síðustu helgi fékk sauðféð í Bjarnarey
meðferð sem venjulega fylgir miðju sumri. Þarnæstu helgi bíður þeirra svo klettaklifur og sjóvolk.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

Frístundabændur héldu í síðbúna ferð til Bjarnareyjar:

Lömbin fengu lyf og snyrtingu
LANDBÚNAÐUR Um áttatíu rollur og vel á annað hundrað lömb sem eru
á beit í Bjarnarey fengu síðbúna meðferð síðastliðinn sunnudag. „Við
erum vanir að fara þarna um miðjan júlí í lyfja- og rúningsferð en
veðrið hefur verið þannig að við höfum ekki komist fyrr en nú,“ segir
Páll Steingrímsson sem vitjaði þarna áa sinna. Þeim er gefið lyf við
bráðapest sem er sérstaklega hættuleg lömbum þegar kólna tekur um
nætur. „Svo snyrtum við þær aðeins í leiðinni,“ segir Páll.
Fyrstu helgina í september er svo komið að því að smala fé af fjalli
og niður í bát sem stefnt er svo til Heimaeyjar. Það verk er ekki löðurmannlegt og verða frístundabændur þá að handlanga sauðféð niður
tuttugu metra háan hamar.
- jse

Samráðsnefnd stofnuð:

Nýtt frumefni finnst:

Fólk almennt á Afar mikilvæg
móti breytingu uppgvötun
HOFSVALLAGATA Almenn andstaða

EFNAFRÆÐI Rannsóknarteymi í

var við breytingar sem ráðist
hefur verið í á Hofsvallagötu á
íbúafundi sem fram fór síðdegis
í gær.
Kristinn Fannar Pálsson,
íbúi við Hofsvallagötu, fundarmenn hafa fagnað þegar upp var
borin tillaga frá íbúum um að
breytingarnar yrðu fjarlægðar.
Kristinn var með fleirum valinn
í samráðsnefnd sem á að fara yfir
breytingarnar með hönnuðum
þeirra.
- hrs

Háskólanum í Lundi í Svíþjóð telur
sig hafa fundið nýtt frumefni.
Teymið hefur kynnt sannanir
um tilvist þessa áður óþekkta
efnis sem er talið eitt af hinum
svokölluðu þungu frumefnum.
Uppgötvunin er talin sú allra
merkilegasta og mikilvægasta á
þessu sviði í mörg ár. Alþjóðlegur
hópur vísindamanna hefur þegar
staðfest tilvist efnisins sem mun
hafa sætistölu 115 í lotukerfinu.

hafa náð sátt um útgáfurétt á upptöku Ríkisútvarpsins frá 1967 á
Dýrunum á Hálsaskógi.
Um er að ræða hljóðupptöku
með Bessa Bjarnasyni, Árna
Tryggvasyni og fleiri leikurum
Þjóðleikhússins. Þessa útgáfu
kannast margar kynslóðir Íslendinga mætavel við. Verkið var upphaflega gefið út af
SG-hljómplötum
sem þegar fram
l ið u st u nd i r
r u n nu i n n í
Senu.
Þjóðleikhúsið
taldi Senu ekki
eiga höfundaréttinn að upptökunum og stefndi
fyrirtækinu
fyrir

Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem
taka átti málið fyrir á morgun.
Ekkert verður þó úr dómsmálinu.
„Það var um tíma uppi óvissa
og ágreiningur um það hvort Sena
hefði útgáfuréttinn,“ segir Gunnlaugur Úlfsson, lögmaður Senu.
„Málið reyndist hins vegar á misskilningi byggt og það er verið að
ganga frá smáatriðunum í samkomulagi á milli aðila.“
Gunnlaugur segir niðurstöðuna
vera þá að Sena hafi útgáfuréttinn. „Það er hins vegar gert
samkomulag sem er trúnaðarmál
milli aðila. Það felur ekki í sér
neinar sérstakar greiðslur út af
þessu máli.“
Útgáfuréttur SG-Hljómplatna
á Dýrunum í Hálsaskógi hefur að
sögn Gunnlaugs gengið kaupum
og sölum þar til hann
endaði hjá Senu. Upptakan er með leikurum úr Þjóðleikhúsinu.
„ Þjóðleikhúsið,
sem
hefur
sýningarréttinn
að verkinu, vildi
k a n nsk i fá á
hreint af hverju
Senu
hefði
þen n a n rét t.
Eftir að málið
var höfðað fór
ARI MATTHÍASSON Fram-

kvæmdastjóri
Þjóðleikhússins
segir ekkert um
deiluna við Senu
að segja úr því að
samkomulag hafi
verið gert.

- hrs

DÝRIN Í HÁLSASKÓGI Íslensk börn á
öllum aldri þekkja útgáfu SG-hljómplatna á Dýrunum í Hálsaskógi.

Þetta var bara rifrildi
sem er búið
Ari Matthíasson, framkvæmdastjóri
Þjóðleikhússins

í gang vinna við að leita að öllum
frumsamningum og -skjölum og
þau komu í leitirnar. Þannig að
þetta er allt komið á hreint,“ segir
útskýrir Gunnlaugur.
„Þetta var bara rifrildi sem
er búið,“ segir Ari Matthíasson,
framkvæmdastjóri Þjóðleikhússins, aðspurður um deiluna.
Ekkert sé því frekar um málið að
segja.
Dýrin í Hálsaskógi eftir Thorbjörn Egner voru frumflutt á
Íslandi. Það gerði einmitt Þjóðleikhúsið árið 1962. Um þessar
mundir er fimmta uppfærslan á
verkinu á sviði leikhússins.
gar@frettabladid.is

GÆÐAVÖRUR FYRIR
BÍLINN Á GÓÐU VERÐI!

Erfitt að finna pláss fyrir börnin á 101 leikskólanum á Bræðraborgarstíg:

Landsins mesta úrval bílavara

LÖGREGLUMÁL Foreldrar ungbarna á 101 leikskóla á

ÞURRKUBLÖÐ
Í flestar gerðir fólks- og atvinnubifreiða.

SJÖ

VERSLANIR

EXPO - www.expo.is

MEÐ MIKIÐ
VÖRUÚRVAL

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9, Funahöfða 13
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7
AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13

www.bilanaust.is

Gæði, reynsla og gott verð!

Verða sjálfir að finna lausnir
Bræðraborgarstíg verða sjálfir að finna lausnir sem
henta þeim varðandi dagvistun. Borgin mun þó leita
allra leiða til að aðstoða foreldra í leit þeirra að dagvistunarúrræðum.
Þetta er meðal þess sem fram kom á fundi með
foreldrum barna á leikskólanum á mánudaginn.
Foreldrar barnanna sem voru í vistun á leikskólanum krefjast þess að börnum þeirra verði boðin
forgangspláss á öðrum leikskólum borgarinnar og
segja að það sé skylda borgaryfirvalda í ljósi þess
að grunur er uppi um að börnin hafi verið beitt
ofbeldi eða harðræði.
Ragnar Þorsteinsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, sagði á fundinum
að fyrir lægi að stefna borgarinnar væri sú að bjóða
þeim sem yrðu tveggja ára á árinu leikskólapláss.
Fáein börn af því 31 sem var á leikskólanum eru
að komast á þann aldur að eiga rétt á dagvistun í
borgarreknum leikskólum.
Annar fundur verður haldinn í dag með
foreldrum barna sem voru með börn sín á leikskólanum frá janúar 2013 fram í ágúst.
- vg

BARNAHEIMILIÐ 101 Leikskólinn hefur verið lokaður vegna

ásakana um ofbeldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI I | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI | REYKJAVÍK | AKUREYRI |

LIFÐU LÍFINU ÞÆGILEGA!


Hinn eini sanni!
LA-Z-BOY er hágæða vörumerki, þar sem
þægindi, notagildi og ending fara saman.
Upplifðu hvíld á nýjan hátt og færðu
þægindi inn á þitt heimili með LA-Z-BOY.
LA-Z-BOY er eini stóllinn í heiminum sem
hefur 18 mismunandi hægindastillingar.
LA-Z-BOY er skrásett vörumerki og fæst
eingöngu í Húsgagnahöllinni.

59.990
VERÐ: 89.990

UTA
AH La-z-b
-z-boy stóll. Áklæði
tveirr litir.
liti
tir. B:78 D:75 H:103 cm
cm.

79.990
VERÐ: 99.990

AND
N ERSON La-z-boy stóll
stóll.
óll.
Ákklæði tveir litir.
B:80
80 D:80 H:104 cm.

139.990
VERÐ: 159.990

ASPEN
A
N La-z-boy stó
stóll. Svartt,
vínrautt,
utt, brúnt eða ljóst leður.
B:85 D:80 H:101 ccm.

159.990
VERÐ: 179.990

HARBO
BOUR TOWN La-z-boy stóll.
stó
Svart, brúnt,
rúnt, kremlitt leður.
le
B:70 D:7
D:70 H:102 cm.


PINNACL
NA
AC E
La-z-boy
z-b
boy stóll.
Svart,
artt, ljóst eða brúnt leðurr.
B:80
80
0 D:85 H:1
H:104cm.

15
159
59.990
.
VE
ERÐ: 179.990
0

FULL BÚÐ AF
NÝJUM STÓLUM
FRÁ LA-Z-BOY



– fyrir lifandi heimili –

H Ú S G AG N A H Ö L L I N Ǧ  Ã     Û  Ą   ȝ ț  Ǧ         Ã   Ǧ  O P I Ð V i r k a d a g a 1 0 - 1 8 , l a u g a r d . 1 1 - 1 7 o g s u n n u d .
O G ȜǦO P I Ð Virka daga kl 10–18 og laugardaga 11-16 E I T T S Í M A N Ú M E R 558

13-17
1100
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SVONA ERUM VIÐ

4.066

íslenskir ríkisborgarar fluttu erlendis

árið 2012.

Fyrir tíu árum voru þeir 3.380.

Fundað verður með starfsfólki og forstöðumanni Stuðla í dag:

Áhyggjur á Hornafirði:

Segir öryggi tryggt á Stuðlum

Tapa á auðu
hjúkrunarrými

LÖGREGLUMÁL „Öryggi
um að hafa brotið kynbarna er fulltryggt á
ferðislega á fimmtán ára
Stuðlum,“ segir Bragi
dreng á meðan þeir voru í
Guðbrandsson, forstöðuneyðarvistun á heimilinu.
maður Barnverndarstofu.
Talið er að brotin hafi átt
Starfsemi Stuðla, meðal
sér stað með nokkru milliannars neyðarvistunin,
bili sama kvöldið.
verður með óbreyttum
Bra g i hefu r þega r
óskað eftir því við velhætti þrátt fyrir að kyn- BRAGI GUÐferðisbrot á deildinni hafi BRANDSSON
ferðarráðuneytið að gerð
verið kært til lögreglu um
verði sjálfstæð úttekt á
atburðinum. „Í kjölfarið verður
helgina.
Tveir piltar, annar þrettán ára
svo farið yfir starfsemina í heild
sinni,“ segir Bragi.
og hinn sautján, eru grunaðir

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarfulltrúar á
Hornafirði segja laus hjúkrunarrými hjá Heilbrigðisstofnun Suðausturlands áhyggjuefni. Greiðslur
frá ríkinu miðast við nýtingu.
Á bæjarstjórnarfundi kom fram
gagnrýni á að svokölluð færni- og
heilsumatsnefnd, sem metur einstaklinga í rými, væri í tveggja
mánaða sumarleyfi á sama tíma
og beiðnir um mat lægju fyrir. Þá
hefði nýr þjónustusamningur við
ríkið ekki verið staðfestur af fjármálaráðuneytinu.
- gar

Búið er að boða til fundar
me ð st a r fsmön nu m St uðl a
o g fo r s t ö ð u m a n n i e n s á
fundur mun fara fram í dag.
„Það er engin ástæða til þess að
hafa áhyggjur af deildinni, allir
starfsmenn brugðust rétt við að
okkar mati,“ segir Bragi en lögreglan rannsakar málið.
Bragi segir það mikilvægt
að deildin haldi trausti sínu en
neyðarvistunin á Stuðlum er
eina úrræði sinnar tegundar hér
á landi.
- vg

Stefnir í metfjölda
hjá Háskóla Íslands
19. ÁGÚST 1953 Bandaríska leyni-

þjónustan ýtti undir og hratt af stað
uppreisn gegn Mossadeq. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

CIA var með í byltingunni:

Íranar kannski
í mál gegn CIA
ÍRAN Á íranska þinginu hefjast í
dag umræður um það hvort hefja
eigi mál gegn Bandaríkjunum
vegna aðildar leyniþjónustunnar
CIA að stjórnarbyltingunni árið
1953.
Þetta er gert í kjölfar birtingar
á bandarískum leyniskjölum sem
staðfesta að bandarísk stjórnvöld
áttu í raun hlut að máli þegar
vinstri stjórn Mohammeds Mossadeq forsætisráðherra var steypt
af stóli.
Mossadeq var lýðræðislega kjörinn en aðhylltist vinstri stefnu og
hugðist þjóðnýta olíuvinnslu í landinu.
- gb

BJÖRGUNARSTARF

Isavia styrkir Landsbjörg
Styrktarsjóður Isavia, Slysavarnarfélagið
Landsbjörg og Ríkislögreglustjóri undirrituðu í dag samning til tveggja ára um
sextán milljóna króna úthlutun úr Isavia
til eflingar á hópslysabúnaði. Sjóðurinn
er framlag Isavia til þess að efla viðbúnað við flugslysum og hópslysum á
landinu og til að bregðast við álagi sem
fylgir auknum ferðamannastraumi.

Tæplega þrettán þúsund hafa skráð sig í Háskóla Íslands og stefnir í metskráningu.
Flestir hafa skráð sig í viðskiptafræði en aukinn áhugi er á tölvunar- og verkfræði.
Þá hefur orðið aukning í mannfræði. Ríflega 3.000 nýnemar hafa skráð sig í nám.
Tæplega þrettán
þúsund höfðu greitt skrásetningargjald í Háskóla Íslands þann 23.
ágúst síðastliðinn. Það er svipaður
fjöldi og fyrir tveimur árum, en
þá var fjöldi nemenda í sögulegu
hámarki. Þá má búast við að fjöldi
nýskráðra aukist enn frekar á næstu
dögum en nemendur hafa frest til
10. september næstkomandi til að
endurskoða skráningu sína.
„Þetta er mjög
svipuð skráning
og við sáum árið
2011,“ segir Jón
Atli Benediktsson, aðstoðarrektor vísinda
og kennslu hjá
Háskóla Íslands.
JÓN ATLI
Stærstu deildir
BENEDIKTSSON
háskólans eru
sem fyrr lögfræði, viðskiptafræði
og sálfræði. Viðskiptafræðin er þó
fjölmennust.
„En það hefur orðið veruleg fjölgun í tölvunar- og verkfræði,“ segir
Jón Atli. Alls hafa 196 nýnemar
staðfest skólavist í tölvunarfræði
í haust og hefur fjöldi nýnema
þrefaldast á fjórum árum. Í hugMENNTAMÁL

AÐSÓKN Í VALDAR GREINAR HÁSKÓLA ÍSLANDS*
Námsgrein
Mannfræði
Viðskiptafræði
Lögfræði
Sálfræði
Tölvunarfræði
Hugbúnaðarverkfræði
Leikskólafræði
Hjúkrunarfræði

Fjöldi nemenda
100
280
200
240
196
68
40
190
*Tölurnar miðast við skráningu nýnema 23. ágúst.

búnaðarverkfræði hafa 68 nýnemar
staðfest skólavist og er þar um nær
fjórföldun nemenda að ræða.
Eins stefnir í að nýnemum í
mannfræði fjölgi um 30% milli ára
og verða þeir nærri 100 á komandi
skólaári.
Spurður hvað skýri þessa miklu
fjölgun í tölvunar- og verkfræðina
svarar Jón Atli því til að nemendur
sjái einfaldlega tækifæri í þessu
námi. „Svo eru auðvitað gæði námsins mikil,“ bætir Jón Atli við.
Þá vekur athygli að töluverð
fjölgun er í starfs- og viðbótarnámi
við háskólann, en um 590

hefja nám þar í haust samanborið
við tæplega 500 í fyrrahaust.
Jón Atli segir skýringuna á þessari aukningu meðal annars að þarna
séu komnar nýjar greinar, meðal
annars styttra nám, sem fólk sjái
tækifæri í og séu hagnýt. „Annars
hefur framhaldsnám aukist verulega,“ bætir Jón Atli við en heildarfjöldi framhaldsnema við Háskóla
Íslands verður vel á fjórða þúsund,
sem er svipað og á síðasta ári.
Tæplega þrjú þúsund og fimm
hundruð nýnemar munu hefja nám
við háskólann næsta haust sé tekið
mið af upplýsingum frá Háskóla
Íslands, en þar er miðað við skráningu nemanda í skólann 23. ágúst
síðastliðinn.
valurg@frettabladid.is

GÆLUDÝR

Hundaskóli í bílastæðahúsi
Óskað hefur verið eftir heimild
borgaryfirvalda til að halda verklegan
hluta hundanámskeiðs í bílastæðahúsinu á Suðurlandsbraut. Byggingarfulltrúi
vísaði málinu til heilbrigðiseftirlitsins.

HÁSKÓLI ÍSLANDS Tæplega þrettán

þúsund hafa þegar skráð sig í nám.

MAKRÍLL Engin vertíð er eins, segir

gæðastjóri Samherja.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Ráðgátan með makrílinn:

Ber á makríl
með hrogn
SJÁVARÚTVEGUR Sjómenn á markílveiðum hafa orðið varir við að
makríll sem veiðist fyrir vestan
land er í mörgum tilfellum með
hrogn.
„Þetta er vísbending um að
eflaust er hann ekki hér bara á
einhverju flandri,“ segir Pétur
Jakob Pétursson, gæðastjóri hjá
Samherja.
Hann tekur þó fram að þessi ár
sem makríll hefur verið veiddur
hér við land hafi alltaf borið á
einhverri nýlundu. „Það er engin
vertíð eins í þessu, þetta er alltaf
að breytast,“ segir hann.
- jse

Nýr ráðgjafi ráðherra:

Benedikt
Árnason ráðinn
STJÓRNSÝSLA Benedikt Árnason
hefur verið ráðinn efnahagsráðgjafi forsætisráðherra og ráðherranefnda
ríkisstjórnarinnar. Benedikt
er hagfræðingur frá Háskóla
Íslands og
með meistaragráðu í hagfræði og MBA
frá háskólanum BENEDIKT
í Toronto. Hann ÁRNASON
hefur lengi starfað við efnahagsmál, meðal annars sem aðalhagfræðingur hjá Samkeppniseftirlitinu.
- hrs

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi

3

3
m/s

2
m/s

10°

9°

m/s

12°

11°

11°

4

13°

m/s

12°

Golfmót Félags skipstjórnarmanna
Golfmót FS fer fram mánudaginn 2. september.
Mótið verður á Setbergsvelli í Hafnarfirði og hefst kl. 11.00.

4

m/s

9°

6

Á morgun
Strekkingur NV-til, annars hægari.

m/s

5°

11°

3

6°

7°

m/s

12°
6

Verðlaun fyrir 1. 2. og 3. sæti. Nándaverðlaun á par 3 holum.

Verð kr. 2500 pr. mann.

11°

13°

11°

Leiknar verða 18 holur. Mótið er einungis fyrir félagsmenn og eiginkonur
þeirra. Félagsmönnum er heimilt að taka með sér einn gest.
Keppt verður um titilinn Golfkapteinn ársins. Punktakeppni.

Skráning á ab@skipstjorn.is eða í síma 5201280

2

m/s

8
m/s

9°

2

m/s

m/s

11°

9°

7°

HÆGVIÐRI Í dag og á morgun verður tíðindalítið veður, suðlægar áttir með smá vætu
S- og V-til. Aðfaranótt föstudags hvessir við S- og V-ströndina og um kvöldið má búast
við stormi á Vestfjörðum. Horfur á töluverðri úrkomu um allt land á föstudag.

8°
Föstudagur
Víða allhvasst eða hvasst.

Léttar veitingar í mótslok.
Golfdeild FS

Alicante 28°
Aþena 36°
Basel
26°

Berlín
22°
Billund
23°
Frankfurt 23°

Friedrichshafen 22°
21°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 21°

Las Palmas 26°
London
22°
Mallorca
29°

New York 28°
Orlando 33°
Ósló
23°

París
24°
San Francisco 21°
Stokkhólmur 22°

Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sigurður Helgi Grímsson sigurdurhg@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

BIG
SALE!
SOFIA EXTRA

King Size (193x203 cm

FULLT VERÐ 358.998

)

kr.

ÚTSÖLUVERÐ

179.499 kr.
= 50% AFSLÁTTUR!

ÚTSALA
30-70%

STSiOzeCrúKmH(15O3xL20M3 cm)

Queen

FULLT VERÐ 163.600

ÚTSÖLUVERÐ

98.16AFS0LÁTTkUrR.!
= 40%

AFSLÁTTUR!
SO(19FIA3x203 cm)

T
G
E
L
Ú
R
T
Ó
TILBOÐ!

ARGH!!! 260813 #4

50%
AFSLÁTTUR

149.2AFS9LÁ0TTkURr! .
= 50%

Queen Size (153x2

FULLT VERÐ 193.0

03 cm)

00 kr.

ÚTSÖLUVERÐ

96.499 kr.
= 50% AFSLÁTTUR

!

Rekkjan ehf ≤≥ Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10
10–18
188 og lau 11–16
11 16

40%
AFSLÁTTUR

50 til 70% AFSLÁTTUR
AF SÝNINGAROG SKIPTIRÚMUM

kr.
FULLT VERÐ 298.580

SOFIA

AFSLÁTTUR

RÝMUM TIL FYRIR
NÝJUM VÖRUM!

King Size

ÚTSÖLUVERÐ

kr.

50%

H
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VEISTU SVARIÐ?

Náttúruverndarsamtök krefjast lögbanns vegna framkvæmda í Gálgahrauni:

Akureyrarvaka næstu helgi:

Framkvæmdaleyfið útrunnið

Litrík veisla
með alþjóðablæ

SAMGÖNGUR Landvernd, Náttúru-

1. Hvað heitir verslunin í Vík í Mýrdal,
sem póstafgreiðslan þar var ﬂutt í?
2. Í hvaða þjóðgarði í Bandaríkjunum
hafa miklir gróðureldar logað undanfarna daga?
3. Hvað heitir fjárfestirinn sem hyggst
opna frumkvöðlasetur á Eiðistorgi?
SVÖR:

verndarsamtök Íslands, Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands og
Hraunavinir hafa sent sýslumanninum í Reykjavík beiðni um lögbann
vegna vegaframkvæmda sem hófust
í Gálgahrauni nú fyrr í ágúst.
Samtökin benda á að samkvæmt
upplýsingum sem Vegagerðin
hafi látið verktaka hafa í byrjun
júlí hafi verktakanum „verið gerð
grein fyrir þeim kærumálum sem
eru í gangi og gætu hugsanlega
haft áhrif á framgang verkfram-

kvæmdar á síðari stigum“. Samtökin telja að þessi bókun Vegagerðarinnar sé til marks um að
hún hafi fríað sig ábyrgð gagnvart verktaka verði tafir á framkvæmdum vegna lögbannsins.
Samtökin halda því fram að
framkvæmdin sé ólögmæt þar sem
framkvæmdaleyfi sé löngu fallið
úr gildi og umhverfismat orðið of
gamalt. Þá segja samtökin að framkvæmdin sé allt önnur en sú framkvæmd sem metin var í umhverfismati á sínum tíma.
- hrs

FRAMKVÆMDIR HAFNAR Núna er

reynt að stöðva með lögbanni lagningu
vegar í Gálgahrauni.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AKUREYRI Akureyrarvaka verður
haldin um næstu helgi og verður
hátíðin sett í Lystigarðinum á
föstudagskvöld.
Hápunktur vökunnar verður á
laugardag þegar efnt verður til
litríkar listaveislu með alþjóðlegum blæ á Ráðhústorgi, í Listagilinu og víðar um bæinn.
Þrátt fyrir að veðurspáin fyrir
helgina sé slæm ætla aðstandendur að halda sínu striki. Ef til vill
verða einhverjir viðburðir færðir
um set og haldnir innandyra. - hrs

1. Kjarval. 2. Yosemite. 3. Jón S. von
Tetschner.

Óbókfærður fórnarkostnaður
Ekki er vitað hversu margir sjófuglar drepast í veiðarfærum við Ísland. Rannsókn frá 2001 leiðir að því líkum að þeir séu um 120 þúsund. Í
skýrslu sem norskt vottunarfyrirtæki vann eru þeir sagðir 4.500. Ævar Petersen fuglafræðingur spyr hvort þjóð sem vill láta hróður sinna
vistvænu og sjálfbæru veiða fara sem víðast ætti ekki að hafa þennan fórnarkostnað á hreinu. Óttast Íslendingar þessa umræðu?
FRÉTTASKÝRING
Hvað drepast margir sjófuglar
í veiðarfærum hér við land?

af ótta við að það heyrist
hljóð úr horni erlendis frá
eins og gerst hefur vegna
hvalveiða okkar. En það
þarf að rannsaka þessa
hluti ekki aðeins til að vita
af því heldur ef það kæmi
upp úr dúrnum að þetta
sé nú allt í lagi, eins og
sumir vilja meina, þá
væri nú ágætt að geta
sý nt a lþjóðasa mfélaginu fram á það,
svart á hvítu.“

1*1"3=5#8"t4¡"t

Ævar Petersen fuglafræðingur gerði rannsókn á
dauða sjófugla í veiðarfærum við Ísland fyrir
rúmum áratug og komst ÆVAR
þá að þeirri niðurstöðu að PETERSEN
líklega dræpust um 120
þúsund sjófuglar í þeim, aðallega
fýll og langvía. „Vissulega hefur
heilmargt breyst í fiskveiðum
okkar Íslendingum síðan þá en
Eru þetta vistvænar
hitt hefur ekki breyst að enn
veiðar?
höfum við jafn litla hugmynd um þennan þátt,“
Norska fyrirsegir Ævar. „Mikiltækið Det
vægt er fyrir
Norske
Veritas
Ísland
sem
(DNV) gerir úttekt á
fiskveiðum áður en Marine
veiðiStewardship Council (MSC)
þjóð, sem vill ganga vel
veitir umhverfis- og gæðaum náttúrulegar auðlindvottun sína á þær. Slík vottun
ir og nýta þær á sjálfgerir fyrirtækjum kleift að
bæran hátt, að sýna að
koma vöru sinni á bestu markfugladauði af þessu tagi sé
aði þar sem hún selst á hærra
verði. Hún ber það með sér að
tekinn alvarlega og reynt sé
veiðarnar eru umhverfisvænar
að draga úr honum. Það vita það
og sjálfbærar. Þessi vottun MSC
allir að sjófuglar drepast við allar
fiskveiðar en það er eins og menn
hefur fengist á þorsk og ýsu héðan.
hér vilji ekki ræða þetta, eflaust
Þegar Ævar kynnti niðurstöður

ELKA SJÓBLÚSSA
Verð 10.272 kr.
VNR. 43391

Sjávarútvegur
Mikið úrval rekstrarvara fyrir
SÓTTHREINSANDI
MATVÆLASÁPA
V
5 LTR.
Verð 2.279 kr.

VNR. 94862

NITRILE ALLOGENA
HANSKAR
Verð 1.650 kr.

Skeifunni 11 | Sími 515 1100

Gjörbreytt ástand
Í skýrslu sem DNV gerði um veiðar
við Ísland fyrir MSC er leitt að því
líkum að um 4.500 sjófuglar drepist í veiðarfærum hér við land. Sú
tala er fengin úr skýrslu Hreiðars
Þórs Valtýssonar, frá Háskólanum
á Akureyri, og byggir á úttekt
eftirlitsmanna á sjó sem síðan er,
eftir reiknilíkani, útfærð á allan
flotann. Í skýrslunni er Íslendingum ráðlagt að halda gögnum
til haga varðandi dauða sjófugla í
veiðafærum. Sandhya Chaudhur,
sérfræðingur hjá DNV, segir að
fylgst sé með því hvort farið sé
eftir slíkum ráðleggingum og síðan
greint frá framgangi þeirra mála á
vefsíðu MSC.
Ekki er minnst á skýrslu Ævars í
þessari úttekt DNV.
Jóhann vill ekki geta sér til um
hver raunverulegur fjöldi er en
segir að rannsókn Ævars geti ekki
verið tekin gild í dag. „Það hefur
orðið gjörbreyting til dæmis á
netaveiðum, sem eru vart svipur
hjá sjón miðað við það sem þær
voru fyrir rúmum áratug,“ segir
hann.

VN
NR. 9942454

ﬁskvinnslu og sjávarútveg.

sínar varðandi sjófugladauða í
veiðarfærum á fundi Bird Life
International í Berlín í fyrra sköpuðust miklar umræður um málið.
Þá var þeirri spurningu varpað
fram hvort Ísland héldi sig innan
skilgreiningar Marine Stewardship Council um vistvænar veiðar
ef þær gengju frá slíkum fjölda
sjófugla. Í niðurstöðum fundarins
var gagnrýnt að íslensk stjórnvöld
hefðu ekki tekið þessum niðurstöðum alvarlega á sínum tíma.

www.rekstrarland.is

Missamviskusamir sjómenn
Jóhann Sigurjónsson, forstjóri
H a fra n nsók n a stofnu n a r, og
Kristján Lillendahl, sérfræðingur
þar, segja ekki
hægt að segja til
um það hversu
margir sjófuglar
drepist í veiðarfærum hér við
land. Þó er upp
á sjómenn lagt
að gera grein
JÓHANN
fyrir fuglum sem
SIGURJÓNSSON
meðafla en misjafnt er hversu samviskusamlega
mönnum ferst það úr hendi. Eftirlitsmenn frá Fiskistofu færa einnig
þennan meðafla til bókar.
Kristján segir að sífellt beri
meira á kröfum erlendis frá um að
úr þessu fáist skorist, sérstaklega
eftir að Ísland undirgekkst staðla
MSC.
Jóhann segir að þetta mál hafi
ekki verið í forgangi hjá stofnuninni en þó muni hún í náinni framtíð ná utan um þennan þátt.
Tökum Grænlendinga
okkur til fyrirmyndar
Ævar segir okkur Íslendinga vera
orðna eftirbáta í rannsóknum og
þar af leiðandi í þekkingu samanborið við þær þjóðir sem deila með

LUNDI Fátt vitum við um það hvernig þessir fleygu vinir bera sig að þegar komið er
út á haf. Þar erum við eftirbátar nágranna okkar eins og Grænlendinga, segir fuglafræðingur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

➜ Fjöldi sjófugla
sem drepast
í veiðarfærum
■ 120.000 fuglar samkvæmt

rannsókn Ævars Petersen frá
2001.
■ 4.500 fuglar samkvæmt skýrslu
sem DNV leggur til grundvallar.

okkur norðurheimskautinu. „Við
getum kannski ekki borið okkar
saman við Norðmenn sem eru hvað
fremstir hvað þetta varðar,“ segir
Ævar. „En eftir að áhugi manna á
leit að góðmálmum og olíugasi á
Grænlandi hófst hafa yfirvöld þar
farið fram á það við fyrirtækin að
þessi mál séu rannsökuð í leiðinni.
Þekkingin á sjófuglum er því orðin
talsverð, eins og svo víða annars
staðar við norðurheimskautið. Það
er einna helst hér sem gloppa er í
þekkingunni. Við ættum til dæmis
að láta rannsaka hvað er að finna
á Drekasvæðinu meðfram því að
menn eru þar í olíuleit. Olíufyrirtækin eru vön því að farið sé fram
á rannsókn á umhverfisáhrifum í
víðum skilningi.“ Ævar tók saman
skýrslu um það sem vitað er um líf

LANGVÍA Er meðal þeirra sjófugla sem
oftast finnast í veiðarfærum við Ísland
samkvæmt rannsókn.

sjófugla á Drekasvæðinu. Honum
fannst sú þekking þunn í roðinu
og lagði til að bragarbót yrði gerð
þar á.
Þórarinn Sveinn Arnarson, verkefnisstjóri fyrir olíuleit hjá Orkustofnun, segir að ekki séu sett skilyrði um rannsókn á sjófuglum í
rannsóknarleyfunum. „Hins vegar
fer síðan hver borhola í umhverfismat og þar kæmi þessi þáttur inn,“
segir hann. Hann bætir svo við að
farið verði eftir sömu reglum og
skilyrðum og Norðmenn setja í
þessum efnum.
jse@frettabladid.is
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Frí heimsending á hjónarúmum eða tökum gamla rúmið upp í nýtt!
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FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu
legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á
heilsudýnum, án skuldbindinga!

SÉRHÆFUM OKKUR Í SMÍÐI Á HEILSURÚMUM
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
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Árásir á Sýrland verða æ líklegri
Bandaríkin, Bretar, Frakkar og fleiri ríki búa sig undir árásir á Sýrland vegna efnavopnaárásar, sem þau segja engan vafa leika lengur á að
hafi verið gerð. Niðurstöðu rannsóknarteymis Sameinuðu þjóðanna er beðið. Arababandalagið tekur undir ásakanir á Sýrlandsstjórn.
SÝRLAND Enn er ekkert vitað með

vissu um hvað gerðist í úthverfum
Damaskusborgar í síðustu viku,
þegar myndir birtust af tugum líka
fólks sem sagt var hafa orðið efnavopnaárás stjórnvalda að bráð.
Stjórnvöld í Bandaríkjunum og
fleiri ríkjum á Vesturlöndum fullyrða engu að síður að enginn vafi
leiki lengur á því að þarna hafi
efnavopnaárás verið gerð, og allt
bendi til þess að sýrlenska stjórnin
beri ábyrgð á henni.
Undirbúningur að loftárásum
eða öðrum hernaði gegn Sýrlandi
er í fullum gangi, en beðið er niðurstöðu rannsóknarteymis frá Sameinuðu þjóðunum, sem á mánudag
hélt á vettvang í von um að geta
komist að sannleikanum í málinu.
Rannsóknarhópurinn þurfti hins
vegar frá að hverfa í gær, þegar
halda átti starfinu áfram. Stefnt er
að því að halda aftur á vettvang í
dag.
Reiknað er með að Bandaríkin
muni hafa forystu um aðgerðir en
ekki er vitað hvort reynt verður
eina ferðina enn að afla samþykkis
í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna
áður en látið verður til skarar
skríða.
Bandarískir fjölmiðlar segja
hugsanlegt að loftárásir hefjist
strax á morgun. Bandaríkjastjórn er sögð vera með takmarkaðar árásir í huga sem stæðu ekki
lengur en í nokkra daga en hefðu
það markmið fyrst og fremst að
refsa Bashar al Assad Sýrlandsforseta fyrir að beita efnavopnum.

BANDARÍKJAHER
BÍÐUR
ÁTEKTA

Bandarísk
herskip eru úti
fyrir ströndum
Sýrlands í
Miðjarðarhafinu og bíða
ákvörðunar
frá Bandaríkjaforseta.

Eiturefnaárás í úthverfum Damaskus
Rannsóknarteymi frá Sameinuðu þjóðunum hóf á mánudag athuganir á vettvangi í úthverfum Damaskusborgar, til að ganga úr skugga um hvort efnavopn hafa verið notuð.
Dúma

Borgarmörkin
Jóbar

SÝRLAND

Harasta

Gamla borgin
Forsetahöllin

Damaskus
200 km

Arbín

NORDICPHOTOS/AFP

Hamorja

DAMASKUS

Sakba
Kfar Batna

„Menn munu reyna að hafa
áhrif á ákvörðunartöku hans með
því að ráðast á stjórn- og eftirlitsstöðvar ásamt mikilvægum ratsjárstöðvum,“ hefur danska dagblaðið Jyllandsposten eftir Lars
Cramer-Larsen, liðsforingja við

danska herskólann og sérfræðingi í málefnum Mið-Austurlanda.
„Ef hægt væri með þeim hætti að
lama ákvörðunartökustofnanir
Assads væri búið að valda honum
verulegu áfalli.“
gudsteinn@frettabladid.is

Zamalka
Múadhamíja

Damaskusﬂugvöllur

Ein Tarma
4 km

Árásir/mannfall
Heimildir: Fréttastofur

© GRAPHIC NEWS

AFSTAÐA ÝMISSA ÞJÓÐRÍKJA OG RÁÐAMANNA TIL LOFTÁRÁSA Á SÝRLAND
■ Chuck Hagel, varnarmálaráðherra Banda-

ríkjanna, segir Bandaríkjaher reiðubúinn til
árása á Sýrland um leið og Bandaríkjaforseti
tekur ákvörðun.
■ Barack Obama Bandaríkjaforseti er sagður
stefna að takmarkaðri árás til að refsa
Sýrlandsstjórn, en hefur ekki boðað samráð við
þingið.
■ David Cameron, forsætisráðherra Bretlands,
segir að bresk stjórnvöld séu byrjuð að búa sig
undir hernaðarinngrip. Breska þingið verður

kallað saman á morgun til að ræða málið.
■ Francois Hollande, forseti Frakklands, segir að

Frakkar séu reiðubúnir til að grípa til aðgerða
gegn þeim sem notuðu efnavopn í Sýrlandi.
■ Arababandalagið tekur undir ásakanir á
hendur Sýrlandsstjórn um efnavopnaárás.
■ Þýska stjórnin hefur staðfest að hún myndi
hugsanlega styðja hernað, verði leitt í ljós með
óyggjandi hætti að Sýrlandsstjórn beri ábyrgð
á efnavopnaárásinni.
■ Ítalíustjórn krefst þess að samþykki Öryggis-

ráðs Sameinuðu þjóðanna liggi fyrir áður en
loftárásir hefjast.
■ Kínastjórn segir ástandið nú minna helst á aðdraganda Íraksstríðsins: Vesturlönd fari alltof
geyst í draga ályktanir.
■ Rússnesk stjórnvöld vara við einhliða árásum á
Sýrland og hvetja til þess að ekkert verði gert
nema með samþykki öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna.
■ Sýrlandsstjórn segir að árásum verði svarað
með öllum tiltækum ráðum.

MYNDARLEGUR

ENNEMM / SÍA / NM58758

*Miðað við uppgefnar viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

www.landrover.is

NÝR LAND ROVER DISCOVERY 4
VERÐ FRÁ 10.990.000 KR.
Land Rover Discovery 4 er einn glæsilegasti jeppi sem til er. 211 hestafla dísilvél sem eyðir aðeins
8,3 l/100 km í blönduðum akstri*, ný 8 þrepa sjálfskipting með takkaskiptingu í stýrinu og loftpúðafjöðrun
á öllum hjólum sem tengd er Terrain Response stillanlega fjöðrunarkerfinu.
Þú færð allar nánari upplýsingar um verð og búnað á www.landrover.is

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
421 8808

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

Taktu þátt í leiknum okkar á
Facebook og þú gætir unnið
120.000 kr. gjafabréf
á námskeið að eigin vali!
facebook.com/Promennt

BÍÐUR
NÝR FRAMI
EFTIR ÞÉR?
www.promennt.is

SKRIFSTOFUSKÓLI
* Vakin er athygli á því að framhaldsskólum er í sjálfsvald sett hvernig þeir meta námið.

STYRKT AF FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ ATVINNULÍFSINS
– sem tryggir ótrúleg kjör

Skrifstofuskóli er námsbraut fyrir fólk sem vill skapa sér
sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni menntun eða
er á leiðinni út á vinnumarkaðinn að nýju eftir hlé.

Miðstöð símenntunar

Námsbrautin er unnin í samvinnu við símenntunarmiðstöðina Framvegis og er styrkt af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Þess vegna er hægt að bjóða þessa geysiöﬂugu námsbraut á hreint
ótrúlegu verði eða 44.000 kr. í stað 199.000 kr. áður. Námið er 264 kennslustundir og er metið
til allt að 18 eininga til stúdentsprófs.*

VIÐFANGSEFNI NÁMSBRAUTARINNAR
1. Kynning og námstækni með MindManager
2. Sjálfstyrking, samskipti og færnimappa
3. Tölvu- og upplýsingaleikni
4. Verslunarreikningur og bókhald
5. Tölvubókhald

AF HVERJU SKRIFSTOFUSKÓLI?
Markmiðið með Skrifstofuskólanum er að nemendur öðlist þá hæfni sem þarf
til að geta skarað fram úr í alhliða skrifstofuvinnu. Í þessu námi er tekið fyrir allt um tölvur, bókhald og skrifstofutækni sem fólk þarf að kunna skil á í nútímafyrirtækjum. Námið hefst á því að
nemendum er kennd námstækni með hjálp MindManager og þannig helstu tökin við notkun
hugarkorts í verkefnavinnu, en rannsóknir sýna að notkun hugarkorts í námi og starﬁ getur
aukið afköst fólks við vinnuna um allt að 17%.

FYRIR HVERJA?
Um er að ræða mjög gagnlega og áhugaverða námsbraut sem gerir kröfur til nemenda. Þetta
nám hentar þeim sem hafa áhuga á að ná frama í almennum skrifstofustörfum, styrkja kunnáttu
sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám. Skrifstofuskólinn er ætlaður fólki sem er
20 ára eða eldra og hefur stutta formlega skólagöngu að baki.

6. Þjónusta og símsvörun
7. Viðskiptaenska
8. Tollskýrslugerð
9. Verkefnadagar/lokaverkefni
Verð: 44.000 kr. đ Lengd: 264 kennslustundir
Kennslan fer fram hjá okkur í Promennt og Framvegis
í Skeifunni 11b, 2. hæð og í fjarkennslu í beinni útsendingu.
Hefst: 2. september đ Lýkur: 10. janúar 2014
Vegna mikillar eftirspurnar höfum við bætt við hópum
og eigum því nokkur sæti laus.
Flest stéttarfélög styrkja félagsmenn sína til náms hjá okkur.
Atvinnuleitendur geta sótt um styrk hjá VMST og Starﬁ (VR).

   #"  ' ( %"  * % !#
('  #& * #! #( '   % !" # #(#
% %  ##! #  (!% ) #  % '   %#

Sigríður Grímsdóttir, lauk námi í Skrifstofuskólanum vorið 2013
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Skráningar fara fram á vefnum okkar www.promennt.is og þar má einnig ﬁnna allar nánari upplýsingar.

PROMENNT
Skeifunni 11B

đ 108 Reykjavík đ Sími

519 7550

đ promennt@promennt.is đ promennt.is
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Tökin hert á smyglurum

NÝKOM
NAR
ÍTALSKA
R FLÍSAR

Gæðaflísar á sanngjörnu verði

TJALDAÐ YFIR GÖNGIN FRÁ GASA Á landamærum Egyptalands og Gasastrandar,

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is
Kletthálsi 7, Rvk - Reykjanesbæ - Akureyri - Vestmannaeyjum

skammt frá bænum Rafah, eru þessi tjöld, en undir þeim eru göng undir landamærin sem notuð hafa verið til að smygla fólki og vörum. Stjórnvöld í Egyptalandi
hafa síðustu vikur tekið harðar á þessu smyglstarfi, sem hefur verið lífæð fólksins
sem býr í einangrun á Gasa.
NORDICPHOTOS/AFP

www.volkswagen.is

Volkswagen Tiguan

Fullkominn ferðafélagi
Í Volkswagen Tiguan sameinast fullkomið fjórhjóladrif, sparneytin dísilvél
og einstakir aksturseiginleikar sem veita þér algjört ferðafrelsi. BlueMotion
tæknin frá Volkswagen leggur áherslu á lágmarks eyðslu eldsneytis og
hámarks umhyggju fyrir umhverfinu. Kynntu þér kosti Volkswagen Tiguan
og veittu þér sannkallað frelsi til að ferðast.

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

Volkswagen
Tiguan eyðir
aðeins frá 5
,8l /100 km

Tiguan kostar aðeins frá

5.360.000 kr.

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð  : Ð (          

Velkomin á
Advania

6. september 2013

Michael Schrage
MIT Sloan School’s Center
for Digital Business

arr
Jón Gnarr
Borgarstjórinn
stjórinn
í Reykjavík
avík

idgley
Steve Midgley
Amazon

Lykilfyrirlesarar á heimsmælikvarða

Snjallar lausnir,
nýsköpun og upplýsingaöryggi
Haustráðstefna Advania
Ráðstefnan verður haldin föstudaginn 6. september
á Nordica Hilton hóteli. Hún allar meðal annars um
snjallar lausnir, nýsköpun og upplýsingaöryggi.
Við bjóðum órar fyrirlestralínur sem innihalda ﬂest
það sem skiptir máli í upplýsingatækni og stjórnun
nútímafyrirtækja:
·

Stafræn útgáfa og framtíðin í upplýsingatækni

·

Reynslusögur og stjórnun

·

Big data, viðskiptagreind og gagnavinnsla

·

Skýjalausnir og hagnýting snjalltækja

Dagskrá og skráning
Kíktu á veﬁnn og skoðaðu dagskrána.
Skráning á advania.is/haustradstefna

Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is

Skráðu
þig núna!

24.900 kr.
Ef þú skráir þig fyrir 31. ágúst.

Almennt verð: 34.900 kr.

SKOÐUN
Lítið gengur í baráttu við launamun kynjanna:

Skýrt misrétti
og óútskýrt

B

andalag háskólamanna kynnti í vikunni enn eina launakönnunina sem sýnir fram á að grátlega lítill árangur
hefur náðst í að draga úr kynbundnu launamisrétti á
vinnumarkaði. Ríflega 16 prósenta munur er á heildarlaunum karla og kvenna í BHM. Þegar tekið hefur verið
tillit til mismunandi starfshlutfalls og vinnutíma, starfsaldurs,
menntunar, mannaforráða og ábyrgðar, minnkar munurinn í rúmlega átta prósent. Það er hinn „óútskýrði“ launamunur, eða munur
sem verður ekki skýrður með öðru en kynferði.
Í könnuninni er eitt og annað sem fólk hlýtur að staldra við. Til
dæmis að kynbundinn launamunur hjá félagsmönnum BHM er
meiri ef þeir vinna hjá hinu opinbera en ef þeir starfa hjá einkafyrirtækjum. Það segir okkur líka að afnám launaleyndar er ekki
það töfratæki í baráttu við launamuninn sem stundum hefur verið
haldið fram, því að hjá hinu opinbera eru upplýsingar um launakjör
mun aðgengilegri en á einkamarkaðnum.
Sömuleiðis er athyglisvert að
mesti „óútskýrði“ launamunurinn
er hjá Reykjavíkurborg, af því
Ólafur Þ.
að borgin vann árum saman mun
Stephensen
ötullegar að því en flestir aðrir
vinnuveitendur að eyða þessum
olafur@frettabladid.is
mun með markvissum aðgerðum.
Kynbundinn launamunur hjá Reykjavíkurborg hefur aukizt á
síðustu árum og það hlýtur að vera umhugsunarefni fyrir þá sem
þar halda nú um stjórnartauma.
Svo má spyrja hvort rétt sé að einblína á „óútskýrða“ launamuninn, átta prósentin. Við höfum tilhneigingu til að taka því sem gefnu
að konur vinni minna, hafi verið skemur á vinnumarkaði, beri
minni ábyrgð og hafi síður mannaforráð en karlar. Og framsetning
launakannana bendir til að við höldum líka að þegar við höfum
tekið tillit til þessa getum við skorið samvizkubit og skömm samfélagsins yfir launamisréttinu niður um helming. Það er blekking;
það eru sextán prósentin sem við neyðumst til að horfast í augu við.
Skýringarnar á þessum mun á kynjunum á vinnumarkaði liggja
nefnilega fyrst og fremst í úreltu viðhorfi til kynhlutverka; það er
enn þá fremur talið starf kvenna að hugsa um börn og heimili og
hlutverk karla að vera fyrirvinnan. Fjarvistir kvenna frá vinnumarkaði vegna barneigna eru lengri en karla og svo framvegis. Við
náum ekki að uppræta launamuninn nema breyta þessu viðhorfi.
Það má alveg velta fyrir sér hvort ein ástæða þess að nú hallar
undan fæti á ný í þessum efnum sé sá niðurskurður á greiðslum í
fæðingarorlofi sem síðasta ríkisstjórn réðst í. Hann hefur fyrst og
fremst haft þær afleiðingar að feður taka sér síður orlof en áður
(enda eru þeir yfirleitt með hærri laun en mæðurnar) og einbeita
sér bara að vinnunni eins og þeir eru vanir. Ein leið til að grafa
undan forsendum launamunarins gæti verið að hætta við fyrirhugaða lengingu orlofsins og hækka þess í stað þakið á greiðslunum,
þannig að fleiri feður telji sig hafa efni á að taka sér fæðingarorlof.
Svo er jafnlaunavottun, á borð við þá sem stéttarfélagið VR
býður nú upp á, gott tæki fyrir vinnuveitendur sem raunverulega
vilja útrýma kynbundu launamisrétti. Það vekur raunar furðu að
ekki skuli fleiri vinnuveitendur, ekki sízt á vegum ríkis og sveitarfélaga, hafa sótzt eftir henni.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Eggin og karfan
Staðan í áliðnaðinum er ekki
beinlínis beysin og lækkandi
heimsmarkaðsverð á áli hefur
valdið íslenskum orkufyrirtækjum
talsverðum búsifjum. Í nýjum pistli
veltir hinn glöggi Ketill Sigurjónsson
upp þeim möguleika að eitthvert
álfyrirtækjanna hér á landi muni
þurfa að draga úr framleiðslu eða
jafnvel loka verksmiðjum. Ketill
segir því ólíklegt að álfyrirtæki leggi
í meiriháttar framkvæmdir hér á
landi og vísar í áform um álver
í Helguvík þar sem uppsteyptir
kerskálar standa nú tómir.
Hvað ætti að nota þá í ef allt
dettur upp fyrir? Oft hefur
áliðnaðinum verið líkt
við að setja öll eggin
í eina körfu. Það

er ef til vill góð hugmynd að koma
upp hænsna-/eggjabúi í skálunum
í Helguvík. Það firma gæti heitið
Ál-egg.

efni til að tjá sig um það, sem er
í hrópandi andstöðu við það sem
almenningur á að venjast hjá „hefðbundnari“ pólitíkusum.

Gnarr og hefðirnar
Borgarstjóratíð Jóns Gnarr hefur einkennst, öðru framar, af óhefðbundinni og oft ferskri sýn á hlutverk
borgarstjóra Reykjavíkur. Hann hefur
nýtt sýnileikann sem fylgir embættinu til að vekja athygli á margs konar
málstað, til dæmis réttindum samkynhneigðra
og skoðanakúgun í
Kína og Rússlandi. Þá
hefur Jón ekki verið
hræddur við að játa
þegar hann veit
ekki nóg um
mál-

Aðeins of …
Það er því dálítið stílbrot að horfa
upp á Jón síðustu daga og vikur,
varðandi hvort hann hyggist bjóða
sig fram að nýju í borgarstjórnarkosningunum á næsta ári. Hálfkveðnar vísur á Facebook og boðuð
yfirlýsing um ákvörðun langt fram
í tímann er dálítið eins og við
væri að búast af einum af þessum
„hefðbundnu“, sem pantar sér
uppklapp og segist svo ekki geta
brugðist sínu fólki. En svo gæti
þetta allt verið hluti af
djóknum.
thorgils@frettabladid.is

HALLDÓR

Farþegum fjölgar um milljón
Allt útlit er fyrir að farþegar Strætó bs.
í ár nemi tæpum 11,2 milljónum og spár
gera ráð fyrir því að þeir verði tæpar
12 milljónir á næsta ári. Þetta er mikil
fjölgun frá síðustu árum og þennan góða
árangur má fyrst og fremst þakka bættri
þjónustu, en ekki síst aukinni vitund um
mikilvægi almenningssamgangna. Það
er ánægjulegt að segja frá því að farþegum heldur sífellt áfram að fjölga.
Kolbeinn
Ríkisvaldið og Samtök sveitarfélaga
Óttarsson Proppé
á höfuðborgarsvæðinu gerðu með sér
upplýsingafulltrúi
samning í fyrra um aukin fjárframlög til
hjá Strætó bs.
almenningssamgangna. Greiðslur eftir
þeim samningi hófust í september og í
þær bætti um síðustu áramót. Skemmst
er frá því að segja að sýnilegur árangur
sést nú þegar, enda hefur farþegum
fjölgað um rúmlega eina milljón síðan í
september.
Sé tímabilið september til júlí borið
saman á milli áranna 2011/12 og 2012/13
sést að farþegum hefur fjölgað um
13,14%, eða 1.070.780. Það er ótvíræður
árangur og sýnir, svo ekki verður um
villst, að hægt er að ná umtalsverðum
árangri í að breyta ferðavenjum, ef vilji
stendur til þess.
Samkvæmt könnunum á ferðavenjum á
höfuðborgarsvæðinu eru að meðaltali 1,3
SAMGÖNGUR

➜ Reynsla síðustu ára og mánaða

sýnir að það markmið að tvö- til
þrefalda hlutdeild Strætó í ferðum
höfuðborgarbúa er raunhæft.

farþegar í hverjum einkabíl. Með tilliti
til þess má segja að tæplega 1,1 milljón
farþega fjölgun í Strætó hafi sparað um
823 þúsund ferðir einkabíla.
Allar spár gera ráð fyrir fólksfjölgun
á höfuðborgarsvæðinu. Takist ekki að
breyta ferðavenjum mun það leiða af sér
aukna umferð sem núverandi gatnakerfi mun ekki ráða við. Það er því eðlilegt að horft sé til eflingar almenningssamgangna til að mæta aukningunni að
einhverju leyti. Það er allra hagur, bæði
þeirra sem nota Strætó og hinna sem
kjósa að aka um á eigin bílum, að bílum
á götunum fjölgi ekki úr hófi fram, með
tilheyrandi umferðartöfum.
Efling almenningssamgangna er opinber stefna bæði sveitarfélaga og ríkisvaldsins. Reynsla síðustu ára og mánaða
sýnir að það markmið að tvö- til þrefalda
hlutdeild Strætó í ferðum höfuðborgarbúa er raunhæft.
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Gerum gagn
Í DAG
Steinunn Ólína
Þorsteinsdóttir
leikkona

Fyrir tæpum tuttugu og fimm
árum var ég við nám í London
og tók neðanjarðarlestina daglega til og frá skóla. Eitt og annað
bar fyrir augu eins og gengur en
mér er minnistætt, og það vakti
undrun mína, hversu ófeimnir
breskir foreldrar voru að beita
börn sín ofbeldi á almannafæri.
Þeir víluðu ekkert fyrir sér að
löðrunga óvær börn í vitna viðurvist. Þessu fylgdi gjarnan fúkyrðademba: Shut up, you little shit,
eða einhver viðlíka mannbætandi
hugvekja. Í fyrsta sinn sem ég
varð vitni að svona ofbeldisverki
varð mér svo um að ég kipptist til í
sætinu. Ég hafði aldrei orðið vitni
að jafn hróplegu óréttlæti.
Að fullorðin manneskja beitti
barn ofbeldi að ástæðulausu eins
og ekkert væri sjálfsagðara. Eldra
grámenni sem sat við hlið mér
greip í hönd mína og hvíslaði:
„Don’t get involved, dear.“ Og ég
gerði ekkert fremur en aðrir um
borð. Sat bara aðgerðarlaus, full
meðlíðunar með barninu og viðbjóðs á foreldrinu en engum til
gagns.
Til allrar hamingju er það fátítt
á Íslandi að sjá fullorðna beita
börn ofbeldi á almannafæri, enda
væri það til mikils ama fyrir allt
venjulegt fólk. Slíkar uppákomur
gætu jafnvel eyðilagt fyrir okkur
daginn. Við þyrftum að burðast
með þetta í höfðinu, því svona sýn
og jafnvel bara endursögn mást
ekki svo auðveldlega úr minninu. Hún gerir sig heimakomna og
situr sem fastast.

lýði, að ofbeldi gagnvart börnum
viðgangist í ýmsum myndum á
gæslu- og uppeldisstofnunum.
Misindismenn af báðum kynjum
hafa eins og sagan sýnir okkur
notið verndar trúarleiðtoga, barnaverndarnefnda, skólastjóra, samstarfsfólks, samkennara og því
miður jafnvel foreldranna sjálfra
sem eru oft svo illa í stakk búnir
til að verja réttindi barna sinna.
Foreldrar sem leita réttar barna
sinna innan skólakerfisins þegar
þeim þykir sýnt að á börnum
þeirra sé brotið eiga því miður
oft í mesta basli við skólayfirvöld til að fá úrlausn mála barna
sinna og meðan rannsókn stendur
yfir líður barnið fyrir. Foreldrar
rekast á ósýnilega veggi þar sem
hagsmunir annarra en barnsins
eru í fyrirrúmi. Úrtölum er beitt,
meintum ofbeldismönnum gefnir
sénsar eftir að lofa bót og betrun
og í mörgum tilfellum neyðast foreldrar á endanum til að taka barn
sitt úr skóla. Allir sjá að þetta
verklag er okkur til háborinnar
skammar og engum til gagns.

Til háborinnar skammar
Við gætum kannski, til að losa
um sársaukann og létta á farginu á brjóstinu, hvíslað því sem
við hefðum séð að einhverjum
sem heyra vildi eða sopið hveljur
af fyrirlitningu á athæfinu,
öskrað eftir hörðum refsingum í
kommentakerfunum en eftir sem
áður ekki verið neinum til gagns.
Það skyldi samt engum koma á
óvart að enn eitt málið komi upp á
yfirborðið þar sem um er að ræða
ofbeldi á börnum inni á stofnun
sem fer með gæslu barna. Þetta
virðist fremur hafa verið venja á
Íslandi en hitt, og kannski enn við

Samfélagslegt samþykki
Skemmst er að minnast sadistans
og barnaníðingsins Margrétar
Möller sem starfaði við Landakotsskóla svo áratugum skipti og beitti
ein eða í félagsskap við aðra ótölulegan fjölda barna ofbeldi af ýmsu
tagi. Að hún væri óhæf til starfa
með börnum vissu allir þeir sem
eitthvað höfðu haft af henni að
segja. Um hana gengu sögur um
alla Reykjavík. Í hverju ofbeldið
sem Margrét beitti var fólgið var
auðvitað ekki á allra vörum, enda
í sumum tilfellum um svo hrottalegt ofbeldi að ræða að fórnarlömbin mörg hver treystu sér ekki

Allt að 80% lánamöguleikar
Til allrar hamingju er
það fátítt á Íslandi
að sjá fullorðna beita börn
ofbeldi á almannafæri, enda
væri það til mikils ama fyrir
allt venjulegt fólk. Slíkar
uppákomur gætu jafnvel
eyðilagt fyrir okkur daginn.
til að trúa nokkrum lifandi manni
fyrir því fyrr en á fullorðinsárum
og sum kannski aldrei.
Ég fullyrði að þeir sem hafa átt
börn í Landakotsskóla, yfirmenn
Margrétar og samkennarar, vissu
að ekki var allt með felldu eða
höfðu haft af því veður. Hvernig
hefði annað mátt vera? Undan
Margréti var kvartað á hverju
einasta ári. Þetta voru ekki einstök dæmi, þetta var endurkveðin
vísa ár eftir ár.
Þrátt fyrir þetta fengu börnin
sjaldnast að njóta vafans og samfélagslegt samþykki ríkti um það
að hylma yfir háttalag hennar
áratugum saman, engu barni til
gagns.
Í framhaldsskýrslu SÞ um
ofbeldi gegn börnum um allan
heim sem kom út 2011 kemur
það fram að samfélagslegt samþykki sem viðhaldi ofbeldi eigi sér
þrjár birtingarmyndir í lögum.
Í lagabókstöfum sem enn samþykkja ofbeldið, sem á ekki við
hér á landi, en um hinar birtingarmyndirnar gegnir öðru máli. Það
dylst engum að barnaverndarkerfi
eru hér ófullnægjandi og ofbeldismönnum er oft og tíðum ekki
refsað.
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Tökum n
ota
notaðan ðan uppí
!G
frábær k erðu
aup!
BMW X5 4,8is
Nýskr. 07/07, ekinn 81 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Rnr. 270529.

Frábært verð

7.150 þús.
Tilboð!

LEXUS Gs450h EXE
Nýskr. 09/08, ekinn 84 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

TOYOTA AVENSIS SOL
Nýskr. 04/12, ekinn 9 þús. km.
bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 4.390 þ.

Rnr.270524.

Rnr.141453,

VERÐ kr. 4.990 þús.

NISSAN MICRA VISIA
Nýskr. 08/11, ekinn 10 þús km.
bensín, beinskiptur.

OPEL CORSA ENJOY
Nýskr. 10/12, ekinn 3 þús km.
bensín, beinskiptur.

Rnr.270513.

Rnr.290103.

VERÐ kr. 1.790 þús.

9HLWDPiIUDPO|JWLOHIWLUIDUDQGLYHUNHIQD
O 6pUVWDNUDYHUNHIQDiYHJXPtîUyWWDIpODJDRJVDPWDNDîHLUUDVHPPLêDDê
 îYtDêE WDDêVW|êXWLOtîUyWWDLêNDQD
O ÔWEUHLêVOXRJIU êVOXYHUNHIQD
O ÌîUyWWDUDQQVyNQD
O 9HUNHIQDVDPNY PWJUtîUyWWDODJD
5DQQtVKHIXUXPVMyQRJHIWLUOLWPHêÌîUyWWDVMyêL

Tilboð!

VERÐ kr. 2.490 þús.

+ 1 276.Ð *85JUDItV NK |QQXQ

8PVyNQDUIUHVWXUWLORNWyEHU
0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUiêXQH\WLêDXJOìVLUHIWLUXPVyNQXPXPVW\UNL~UÌîUyWWDVMyêL
VHPVWDUIDUVDPNY PWO|JXPQURJUHJOXJHUêQU

TILBOÐ kr. 3.990 þús.

KIA CEED EX STATION
Nýskr. 12/07, ekinn 74 þús. km.
dísil, beinskiptur. Verð kr. 2.050 þús.

RENAULT TRAFIC 9 manna
Nýskr. 11/12, ekinn 29 þús. km.
dísil, beinskiptur.

Rnr.270327.

Rnr.141683.

TILBOÐ kr. 1.690 þús.

VERÐ kr. 5.980 þús.

8PVyNQDUH\êXEO|êRJOHLêEHLQLQJDUHUDêÀQQDiZZZUDQQLVLV
8PVyNQXPVNDOVNLODiUDIU QXIRUPL
1iQDULXSSOìVLQJDUYHLWLU$QGUpV3pWXUVVRQ
DQGUHVSHWXUVVRQ#UDQQLVLVVtPL
5DQQtV HU PLêVW|ê VWXêQLQJVNHUÀV YtVLQGD RJ W NQLVDPIpODJVLQV PHQQWXQDU RJ îUyXQDU PDQQDXêV
DXN PHQQLQJDU RJ VNDSDQGL JUHLQD 5DQQtV VWXêODU Dê îUyXQ îHNNLQJDUVDPIpODJVLQV t JHJQXP UHNVWXU
VDPNHSSQLVVMyêDDêVWRêRJN\QQLQJXiDOîMyêOHJXPVyNQDUI UXPRJVDPVWDUIVP|JXOHLNXPDXNîHVVDê
JUHLQDRJN\QQDiKULIUDQQVyNQDPHQQWXQDURJPHQQLQJDUiîMyêDUKDJ+OXWYHUN5DQQtVHUDêYHLWDIDJOHJD
DêVWRêRJîMyQXVWXYLêXQGLUE~QLQJRJIUDPNY PGYtVLQGDRJW NQLVWHIQX9tVLQGDRJW NQLUiêV

Laugavegi 13, 101 Reykjavík,
Dunhaga 5, 107 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is
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TÍMAMÓT
Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

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

ÓLAFUR Þ. ÞÓRHALLSSON

SIGURBJÖRG EDDA
ÓSKARSDÓTTIR

frá Ánastöðum,
Neshaga 14, Reykjavík,

Kringlumýri 19, Akureyri,

verður jarðsunginn frá Neskirkju föstudaginn
30. ágúst kl. 15.
Þorbjörg Ólafsdóttir
Jón M. Benediktsson
Ólöf Þórhildur Ólafsdóttir
Necmi Ergün
Júlíus Heimir Ólafsson
Vigdís Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

lést á dvalarheimilinu Hlíð 24. ágúst.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 2. september kl. 13.30.
Sérstakar þakkir eru færðar starfsfólki í Skógarhlíð sem annaðist
hana af einstakri alúð og virðingu.
Hörður Gíslason
Halla Björk Harðardóttir
ömmu- og langömmubörn.

Haukur V. Gunnarsson

ELÍNBJÖRG GUTTORMSDÓTTIR
áður til heimilis að Mánagötu 8,
Reyðarfirði,

lést 24. ágúst á hjúkrunarheimilinu
Uppsölum á Fáskrúðsfirði. Jarðarförin fer
fram frá Reyðarfjarðarkirkju laugardaginn
31. ágúst kl.14.00. Okkar bestu þakkir til
starfsfólks og heimilisfólks Uppsala.
Hulda Vídal
Sigurður Kr. Einarsson
Guðbjörg Guðmundsdóttir
Þórunn Björk Einarsdóttir
Berglind Einarsdóttir
Páll L. Sigurjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

ELDBORG I Culture Orchestra var stofnuð til að auka samkennd milli

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

GUÐBJÖRG GUÐLAUGSDÓTTIR
frá Vestmannaeyjum,
síðast til heimilis að
Boðaþingi 5, Kópavogi,

lést fimmtudaginn 22. ágúst. Jarðsett verður
frá Garðakirkju á Álftanesi 30. ágúst kl. 15.00. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hinnar látnu
er bent á Hrafnistu, Boðaþingi 5, Kópavogi.
Ragnar Jónsson
Guðrún Hlín Adolfsdóttir
Ægir Jónsson
Guðný Svava Gestsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

JACQUELINE MARY FRIÐRIKSDÓTTIR
enskukennari,

er látin.
Aðstandendur

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

INGIBJÖRG LOVÍSA
SÆMUNDSDÓTTIR
Kópavogsbraut 1a, Kópavogi,

Innilegar þakkir til allra sem sýnt hafa okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför bróður
okkar, mágs og föðurbróður,

SIGURBJÖRNS BENEDIKTSSONAR
(BJÖSSA)
Stigahlíð 54, Reykjavík.

lést mánudaginn 19. ágúst á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð. Útförin fer fram frá
Digraneskirkju fimmtudaginn 5. september kl. 15.00. Sérstakar
þakkir til starfsfólks Sunnuhlíðar fyrir einstaka umönnun og hlýju.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á líknarfélög.
Halldór Thorberg Lárusson
Kristjana Jónsdóttir
Sæmundur Guðni Lárusson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ragnhildur Þórarinsdóttir
Kristín Helgadóttir

110 ungir tónlistarmenn í Eldborg
I Culture Orchestra er skipuð tónlistarfólki
frá sjö löndum Austur-Evrópu.
Hljómsveitin I Culture Orchestra, sem skipuð er 110 ungum
tónlistarmönnum frá sjö löndum Austur-Evrópu, kemur
fram í Eldborgarsal Hörpu annað kvöld, fimmtudaginn 29.
ágúst, klukkan 19.30.
I Culture Orchestra var stofnuð af Sir Neville Mariner í
samvinnu við Adam Mickiewicz Institute í Varsjá. Hljómsveitin var stofnuð til að auka samkennd og stuðla að friði
á milli þjóðanna sem eiga meðlimi í sveitinni en það eru
Pólland, Georgía, Úkraína, Moldóva, Aserbaídsjan, HvítaRússland og Armenía. Tónleikarnir eru liður í árlegri tónleikaferð þeirra og í þetta sinn kemur sveitin fram á Norðurlöndunum og í baltnesku löndunum, með viðkomu í Hörpu.
Einleikari er hinn ungi píanósnillingur Khatia Buniatisvhili, en hún hefur getið sér gott orðspor í tónlistarheiminum. Buniatisvhili var nemandi argentínska píanóleikarans Mörthu Argerich og kemur nú reglulega fram ásamt
mörgum þekktustu hljómsveitum heims. Á efnisskránni
verða meðal annars verk eftir Prokofiev og Bartók.

MERKISATBURÐIR
1927 Ríkisstjórn Tryggva Þórhallssonar tekur við völdum og
situr í tæp fimm ár.

Ástkær bróðir okkar,

ÓLAFUR BÁRÐUR JÓNSSON
frá Hvammeyri, Tálknafirði,
Dalbraut 14, Reykjavík,

lést á heimili sínu mánudaginn 5. ágúst.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins
látna.
Móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

1818 Landsbókasafn Íslands er stofnað undir heitinu Íslands
stiftisbókasafn.

Sérstaklega þökkum við starfsfólki á
sambýlinu að Stigahlíð 54 og Heimahlynningar
fyrir mjög góða umönnun og nærgætni í veikindum hans.
Einnig þakkir til starfsfólks Lækjaráss fyrir umhyggju og stuðning.
Bergur Benediktsson
Helgi Benediktsson
og bræðrabörn.

þjóða meðlimanna 110.

Fyrir hönd aðstandenda,
Halldóra Jónsdóttir og Kristín Jónsdóttir.

LÁRA F. HÁKONARDÓTTIR

1967 Tólf manna áhöfn Stíganda frá Ólafsfirði er bjargað eftir
rúmlega fjögurra sólarhringa hrakninga í björgunarbát. Stígandi
sökk á síldarmiðunum 700 mílur norður í höfum og varð þetta
slys til þess að tilkynningaskyldunni var komið á laggirnar.
1986 Útvarpsstöðin Bylgjan hefur útsendingar. Hún var fyrsta
stöðin til að hefja útsendingar eftir að einkaréttur Ríkisútvarpsins var afnuminn.
1988 Skriðuföll verða á Ólafsfirði eftir miklar rigningar og urðu
tvö hundruð manns að rýma hús sín.
2002 Baugsmálið: Húsleit gerð í höfuðstöðvum Baugs af efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra.

áður til heimilis að Hrísateigi 1,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold
21. ágúst verður jarðsungin frá Laugarneskirkju fimmtudaginn 29. ágúst kl. 15.00.
Svanhildur J. Thors
Þórdís Jónsdóttir
Sigrún G. Jónsdóttir
Sigurður Jónsson
Guðlaug Jónsdóttir
Katrín Fjeldsted Jónsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn

Örn Oddgeirsson
Leifur Gíslason
William S. Gunnarsson
Finnbjörg Konný Hákonardóttir
Guðmundur Ólafsson
Magnús Ásmundsson
og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir og amma,

ELÍN SÓLEY KRISTINSDÓTTIR
Eskihlíð 22, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli, föstudaginn
23. ágúst. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Kristinn Jóhann Ólafsson
Margrét Sóley Kristinsdóttir
Benedikt Ólafur Kristinsson
Guðbrandur Helgi Kristinsson

Steinþóra Þórisdóttir

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

HELGA MAGNÚSDÓTTIR
lést á heimili sínu þann 19. ágúst
síðastliðinn. Minningarathöfn og bálför hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Kristján Þorvaldsson
Úlfar Örn Kristjánsson
Styrmir Bolli Kristjánsson

Birgitta Inga Sigríðardóttir
Sædís Enja Styrmisdóttir
Hugborg Daney Styrmisdóttir

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

LILJA GUÐMUNDSDÓTTIR

HREGGVIÐUR KARL ELÍASSON

Höfðagrund 5, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness 24. ágúst. Útförin
fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn
3. september klukkan 14.00. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Hjartaheill.
Hrönn Ingibergsdóttir
Lárus Ingibergsson
Halla Ingibergsdóttir
Hafdís Sigurbjörnsdóttir
Guðrún Sigurbjörnsdóttir
Guðmundur Sigurbjörnsson
Reynir Sigurbjörnsson
og ömmubörn.

Elskuleg eiginkona mín,
móðir okkar og amma,

Skúli Óskarsson
Ísabella Lárusdóttir
Dagnýr Vigfússon
Karl Arthursson
Marteinn Einarsson
Brynhildur Björnsdóttir
Magndís Guðmundsdóttir

Hjarðarholti 8, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness laugardaginn
24. ágúst. Útförin fer fram frá Akraneskirkju
föstudaginn 30. ágúst klukkan 14. Blóm og
kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem
vilja minnast hins látna er bent á Sjúkrahús Akraness.
Þórunn Jóhannesdóttir
Jóhannes R. Hreggviðsson
Klara Hreggviðsdóttir
Haraldur B. Hreggviðsson
Karl Þór Hreggviðsson
og afabörn.

Ragnhildur Bjarnadóttir
Guðjón Kjartansson
Ragnhildur Edda Ottósdóttir
Íris Böðvarsdóttir
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Hagnaður Regins eykst
Hagnaður fasteignafélagsins Regins hf. jókst um 26
prósent á fyrstu sex mánuðum ársins samanborið
við sama tímabil árið 2012. Hagnaðurinn nam 534
milljónum króna og segir í árshlutareikningi félagsins að horfur í rekstri séu afar góðar.
Rekstrartekjur félagsins á fyrri helmingi ársins
2013 námu 1.907 milljónum króna og þar af námu
leigutekjur 1.657 milljónum króna. Leigutekjur
hækkuðu um 20 prósent frá sama tímabili í fyrra og
nam rekstrarhagnaður félagsins fyrir söluhagnað,
matsbreytingu og afskriftir 1.159 milljónum króna.
Stærstu eignir Regins eru verslunarmiðstöðin
Smáralind og Egilshöll í Grafarvogi. Í markmiðum
félagsins er gert ráð fyrir að eignasafn þess muni
tvöfaldast á næstu fimm árum.

Tekjulágir svartsýnir á efnahag
Væntingar íslenskra neytenda til efnahags- og
atvinnulífs eru afar svartsýnar nú á dögum og
mælast nú þær minnstu frá því í mars árið 2012.
Væntingavísitala Gallup (VVG), sem birt var í
morgun, lækkar í ágústmánuði frá fyrri mánuði
og kemur lækkunin á hæla mikillar lækkunar vísitölunnar í júlímánuði. Meginskýringin á lækkuninni
liggur í því að flestir svarendur könnunarinnar
telja nú að ástandið í atvinnu- og efnahagsmálum
verði verra að hálfu ári liðnu, samkvæmt Greiningu
Íslandsbanka.
Flestir þeir sem hafa lágar tekjur eru býsna
svartsýnir á ástandið en talsvert dregur úr svartsýninni eftir því sem tekjur verða hærri.

Nýr forstjóri hjá Nýherja hf.

UPPLÝSINGAHRAÐBRAUTIN OG ÍSLAND
➜ Netnotkun eykst um

helming á hverju ári.

➜ Fyrsta tengingin til

Íslands var bara 300
bitar á sekúndu.

➜ Enn einn sæstrengur er
væntanlegur á næsta ári.
SÍÐA 4
NORDICPHOTOS/AFP

Finnur Oddsson hefur verið ráðinn forstjóri Nýherja hf. og tekur við starfinu af Þórði Sverrissyni.
Finnur hefur gegnt starfi sem aðstoðarforstjóri
félagsins frá nóvember 2012 en var áður framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs í fimm ár. „Nýja
starfið leggst ákaflega vel í mig en ég þekki starfsemi fyrirtækisins orðið nokkuð vel. Það sem mestu
skiptir fyrir fyrirtækið er starfsfólk, samstarfsaðilar og viðskiptavinir og þar búum við einstaklega vel,“ segir Finnur.
Hann telur algjört forgangsmál hjá Nýherja að
vera leiðandi þjónustufyrirtæki á Íslandi og segir
að helsta markmið fyrirtækisins sé að hjálpa viðskiptavinum að ná betri árangri.

Ertu búin(n) að skrá þig?
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Ef þú skráir þig fyrir 31. ágúst.

Skráning á advania.is/haustradstefna
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Microsoft undir
stjórn Steves
Ballmer þótti
ekki hafa farnast
vel í slagnum
um nýjungar í
tæknigeiranum,
sérstaklega hvað
varðar snjallsíma
og spjaldtölvur.
Þrátt fyrir að
nýjustu afurðir
fyrirtækisins hafi
fengið ágætis viðtökur hefur þeim
ekki tekist að ógna
Apple og Google í
þeim efnum.

Fróðleiksmolinn
Heildarútlán bankakerfis til heimila
HEIMILD: SEÐLABANKI ÍSLANDS
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Mikil útlánaaukning átti sér stað í bankakerfinu frá árinu 2004 til september
2008. Samkvæmt gögnum frá Seðlabanka Íslands sexfölduðust útlán
bankakerfisins til heimila á þessu tímabili. Við hrunið og stofnun nýrra banka
var hluti lána til heimila skilinn eftir í gömlu bönkunum sem skýrir lækkunina
á myndinni. Heildarútlán bankakerfisins til heimila í lok júlí 2013 námu 627
ma.kr. og þar af voru íbúðalán (verðtryggð, óverðtryggð og gengisbundin lán)
387 ma.kr. Mismunurinn, eða 240 ma.kr., eru önnur lán eins og yfirdráttarlán,
óverðtryggð og verðtryggð lán o.fl. ekki til íbúðakaupa.

Alltaf verið umdeildur
Steve Ballmer, forstjóri Microsoft, stígur til hliðar innan árs. Leit
að eftirmanni hans stendur yfir. Microsoft hefur helst úr lest
helstu tæknirisa en stefnir á sterka endurkomu undir nýrri forystu.
TÆKNI
Þorgils Jónsson | thorgils@frettabladid.is

Húsnæðislán til heimila
HEIMILD: SEÐLABANKI ÍSLANDS
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■ Óverðtryggð skuldabréf - Heimili - þ.a. íbúðalán
■ Verðtryggð skuldabréf - Heimili - þ.a. íbúðalán
■ Gengisbundin skuldabréf - Heimili - þ.a. íbúðalán
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Bankarnir komu inn á íbúðalánamarkaðinn árið 2004 og byrjuðu að veita
einstaklingum lán til íbúðakaupa, þá aðallega verðtryggð en síðar gengisbundin lán. Þótt eitthvað hafi verið um óverðtryggð húsnæðislán á árum áður
byrjuðu nýju bankarnir ekki markvisst að bjóða óverðtryggð húsnæðislán fyrr
en 2009. Í janúar 2010 voru óverðtryggð íbúðalán 5,2 ma.kr. en í lok júlí 2013
voru óverðtryggðu útlánin komin í 124 ma.kr. Á sama tímabili hafa verðtryggð
húsnæðislán staðið í stað og gengisbundin lán nánast horfið af markaði.
Óverðtryggð lán til húsnæðiskaupa nema nú 32% af útlánum bankakerfisins
til íbúðakaupa.

Dagatal viðskiptalífsins

dagatal viðskiptalífsins

Miðvikudagurinn 28. ágúst

Föstudagur 30. ágúst

➜ Vísitala neysluverðs í ágúst 2013

➜ Vöruskipti við útlönd janúar til

– Uppgjör Íslandsbanka birt fyrir
2. ársfjórðung 2013

➜ Þjónustuviðskipti við útlönd á

Fimmtudagurinn 29. ágúst

➜ Nýskráningar og gjaldþrot
hlutafélaga og einkahlutafélaga
í júlí 2013
➜ Vísitala framleiðsluverðs í júlí
2013
➜ Uppgjör Eimskips birt fyrir
2. ársfjórðung 2013

júlí 2013

2. ársfjórðungi 2013

➜ Þjónustuviðskipti við útlönd
2012

➜ Útgáfudagar Hagvísa
Seðlabanka Íslands

Miðvikudagurinn 4. ágúst

➜ Fasteignamarkaðurinn í
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Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

mánuðinum eftir landshlutum

Tímamót urðu hjá tæknirisanum
M icrosoft á dögunum þegar
forstjórinn Steve Ballmer tilkynnti
að hann hygðist segja upp starfi
sínu. Hópur undir forystu stjórnarformannsins Bill Gates hefur hafið
leit ð eftirmanni Ballmers, sem
stefnir að því að setjast í helgan
stein innan árs.
„Það er aldrei fullkominn tímapunktur fyrir svona breytingar en
mér finnst þetta vera rétti tíminn,“
sagði Ballmer í yfirlýsingu.
Ballmer hefur sætt töluverðri
gagnrýni síðustu ár þar sem
honum er kennt um að Microsoft
hafi setið eftir í þróuninni, meðal
annars hvað varðar snjallsíma og
spjaldtölvur. Margir leiða meðal
annars líkum að því að hluthafar
í Microsoft hafi haft sitthvað að að
segja um að Ballmer stígi til hliðar. Strax eftir að hann tilkynnti um
áform sín hækkaði hlutabréfaverð
í Microsoft um nær tíu prósent.
Ballmer var ráðinn til Microsoft
árið 1980 en hann hafði þá þekkt
Gates um árabil. Ballmer tók
svo við stjórnartaumunum þegar
Gates steig til hliðar í byrjun árs
2000.
Síðan þá hefur Ballmer verið
umdeildur í starfi. Microsoft
hefu r í geg nu m á r i n sk i lað
miklum tekjum af forritum eins
og Windows og Office-pakkanum
og á síðustu árum hefur þeim
orðið ágengt í fyrirtækjaþjónustu í
gegnum skýið, en gengi hlutabréfa
í fyrirtækinu hefur fallið verulega.
Gengi Microsoft kemur sérstaklega illa út í samanburði við mörg
önnur stærri tæknifyrirtæki, sérstaklega Google og Apple.

FALL EFTIR GATES
Verð hlutabréfa í Microsoft
féll verulega eftir að Steve
Ballmer tók við stjórninni
Heimild: Yahoo!
af Bill Gates.
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VINDHÖGG BALLMERS
MICROSOFT er álitið hafa misst af lestinni varðandi snjallsíma og spjaldtölvur undir stjórn Ballmers. Hér eru nokkur ummæli sem hann lét hafa
eftir sér á lykilaugnablikum í þróun síðustu ára:
2007 „Það er ekki nokkur möguleiki að iPhone muni ná verulegri
markaðshlutdeild. Ekki séns.“ „Þetta er dýrasti sími í heimi, en hann mun
ekki höfða til fyrirtækja vegna þess að það er ekkert lyklaborð á honum og
þess vegna er ekki gott að nota hann til að senda tölvupóst.“
2007: „Við stöndum þétt að baki Zune.“ Zune-spilarinn var settur á
markað árið 2006 en náði aldrei fótfestu. Framleiðslu var hætt árið 2011.

Í hinum gríðarmikilvæga geira
sem snjallsímar og spjaldtölvur
eru hefur Microsoft verið að elta
forystusauði frekar en að leiða
hjörðina.
Annað atriði sem dregið hefur
verið upp Ballmer til hnjóðs er
mannauðsstefnan sem rekin er
undir hans stjórn, svokölluð stack
ranking. Það felur í sér að í hverri
einingu innan fyrir tækisins er
starfsfólk flokkað eftir getu. Á
grundvelli þeirrar flokkunar voru
launa- og stöðuhækkanir, sem
olli mikilli misklíð meðal starfsmanna og varð til þess að hæfustu

starfsmennirnir veigruðu sér við
að vinna með öðru hæfileikafólki
vegna þess að það gæti skaðað
hagsmuni þeirra.
Fróðlegt verður að sjá hverju
fram vindur hjá Microsoft, sem
er þrátt fyrir allt eitt stærsta og
mikilvægasta fyrirtækið í tæknigeiranum. Í Financial Times er
haft eftir manni sem þekkir vel
til að sennilega sé best að sækja
nýjan forvígismann út fyrir
raðir Microsoft; einhvern með
skýra framtíðar sýn, frekar en
innanbúðarmann sem mun stýra
risanum á fallandi fæti.
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30 bitar
20 bitar

GAMLI GÓÐI
Hangikjöt, eggjasalat og fínt brauð. Roastbeef,
remúlaði, steiktur laukur og fínt brauð.
Rækjusalat og fínt brauð.

20 bitar

EÐALBAKKI.
Hangikjöt, piparrótarsósa, salatmix og kornbrauð.
Beikon, egg, steiktir, ferskir sveppir og fínt brauð.
Kjúklingur, rautt pesto, sýrður rjómi, paprika,
salatmix og kornbrauð.

TORTILLA
TILLA
LUBAKKII
VEISLUBAKKI
Reykt skinka, egg, jöklasalat. Tikka masala
kjúklingur, jöklasalat. Kjúklingaskinka, smurostur,
ofnbakaðir tómatar, salatmix.

TORTILLA OSTABAKKI
Spínat, rauðlaukur, fetaostur,
lauksósa. Lúxusskinka, smurostur, salatmix. Reyktur lax,
rjómaostur, salatmix.
30 bitar

20 bitar

20 bitar

LÚXUSBAKKI
Reyktur lax, jöklasalat, chantillysósa, fínt brauð.
Kjúklingur, egg, lauksósa og kornbrauð. Kalkúnn,
beikon, tómatar, sinnepssósa og kornbrauð.

ÁVAXTABAKKI

Hver samlokubakki
er hæfilegur fyrir
fjóra eða fimm.

Vínber, melónur, ananas, appelsínur, perur og
fleiri góðir ávextir allt eftir árstíðum
og framboði.
Fyrir 10 manns

GRÆNMETISBAKKI
NMETISBAKKII
Hummus, paprika, salatmix, kornbrauð.
Eggjasalat, ofnbakaðir tómatar, fínt brauð.
Cheddar ostur, salatmix, lauksósa, kornbrauð.

50 bitar

Pantað
u í sím
a

DESERTBAKKI
Vatnsdeigsbollur fylltar með vanillukremi.
Kókostoppar með súkkulaði.

Verð frá

2.990 kr.
bakkinn

FERSKT &
ÞÆGILEGT
FYRIR 5 EÐA 500
Sóma veislubakkar eru tilvaldir í hvers konar
veislur, t.d. í afmælisboðið, starfsmannapartíið
eða hvenær sem 5 eða fleiri koma saman.
Pantanir þurfa að berast fyrir
kl. 15.30 daginn áður, alla virka
daga. Pantaðu í síma 565 6000
eða á somi.is.

*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

565 60
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TENGING ÍSLANDS VIÐ UMHEIMINN

1989 Gervihnattatenging: 300 b/sek
2009 Danice strengur: 5,1 Tb/sek

2003 Farice-1 strengur: 720 Gb/sek
2014 Emerald Express: 40 Tb/sek*

1994 Cantat-3 strengur: 5 Gb/sek
2009 Greenland Connect 10 GB/sek

Upplýsingahraðbrautin víkkar fljótt
Á innan við aldarfjórðungi hefur nettenging Íslands við umheiminn eflst gríðarlega í takt við tækniframfarir og
breyttan lífsstíl almennings sem reiðir sig sífellt meira á netið. Sem stendur tengja fjórir sæstrengir Ísland við
umheiminn og einn til í burðarliðnum. 1989 fékk Ísland fyrstu eiginlegu internettenginguna við umheiminn.
Daglegt líf hins almenna Íslendings er í síauknum mæli háð netnotkun, hvort sem er við leik eða
störf.Fæstir hugsa þó til þess hve
saga internetsins á Íslandi er í
raun ógnarstutt.
Fyrsta eiginlega internettengingin milli Íslands og umheimsins var sett upp á hér á landi í
ágúst 1989. Þremur árum áður
höfðu Háskóli Íslands og Orkustofnun tengst Hafrannsóknarstofnun, sem var fyrsti vísirinn
að neti hér innanlands. Árið 1987
voru svo gefin út fyrstu netföngin,
hi.is, hafro.is og os.is.
Hröð þróun burðargetu
Á þeim árum var notast við samband í gegnum gervihnetti og var
bandvíddin til landsins um 300

bitar á sekúndu. Til samanburðar
má nefna að í dag felur grunnáskrift á ADSL frá Símanum inn
á heimili í sér samband upp á 12
Mb (milljónir bita) á sekúndu.
Árið 1994 urðu nokkur kaflaskil þegar Cantat-3 strengurinn
tengdi Ísland með ljósleiðara við
Norður-Ameríku og meginland
Evrópu. Bilanatíðni var hins vegar
þó nokkur, en helsta ástæðan fyrir
því að strengurinn slitnaði var
lengi vel að hann flæktist í togaratrollum, og var þá samband um
gervihnött eina varaleiðin.
Þannig var tengingunni háttað
allt fram til ársins 2003 þegar
Farice-1 strengurinn kom til
sögunnar. Hann tengdi Ísland
við Skotland í gegnum Færeyjar.
Bandvídd Farice-1 var 720 Gb á
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sekúndu, sem var algjör bylting í
flutningsgetu.
Síðasta viðbótin er Danice, sem
er í eigu sama móðurfélags og
Farice, Farice hf., sem er nú í eigu
íslenska ríkisins, Landsvirkjunar
og Arion banka. Danice var sett
upp árið 2009 og tengir Ísland
beint við Danmörku með bandvídd
upp á 5,2 terabita á sekúndu. Sama
ár var settur upp strengur milli
Grænlands og Íslands og Cantat-3
var lagður af.
Enn einn strengur næsta haust
Strengir Farice bera sem stendur
nær alla netumferð til og frá landinu, en nú hillir undir enn eina
viðbótina. Vodafone gerði fyrr í
þessum mánuði samning við fyrirtækið Emerald Networks um að 40

terabita sæstrengur milli Bandaríkjanna og Írlands, Emerald Express, verði leiddur með streng
upp að Reykjanesi og taki til starfa
haustið 2014. Markmiðið með uppsetningu hans er ekki aðeins að
svara síaukinni notkun almennings og auka netöryggi, heldur
bæta verulega aðstöðu fyrir íslensk tæknifyrirtæki og uppsetningu gagnavera á Íslandi, en á
vef Farice kemur fram að notkun
gagnavera á Íslandi gæti verið tvöfalt meiri en notkun almennings.
Spennandi framtíðarhorfur
Framhaldið er því afar spennandi
jafnt fyrir almenning sem erlend
og innlend fyrirtæki og stofnanir. Netnotkun á Íslandi hefur
vaxið gríðarlega frá því að landið

FRUMKVÖÐLARNIR SÁU MÖGULEIKANA FYRIR
Maríus Ólafsson hjá Reiknistofnun Háskólans var einn
af forgöngumönnum verkefnisins þegar Ísland tengdist
umheiminum fyrst með netsambandi í líkingu við það
sem þekkist í dag, svokölluðu IP-sambandi, árið 1989.
Með því tengdust Háskólinn og ýmsar rannsóknarstofnanir samnorrænu upplýsinganeti NORDUnet.
Maríus hefur oft verið kallaður „Faðir internetsins á
Íslandi“, en í samtali við Markaðinn segir hann frá
aðdraganda fyrstu IP-tengingarinnar.
„Þegar við byrjuðum var enginn strengur til Íslands
heldur notuðumst við við tengingar um gervihnött.
Fyrstu samböndin voru um það bil 300 bitar á sekúndu
sem allir á Íslandi notuðu saman. Það var auðvitað ekki
stórt, en nóg fyrir tölvupóst og einfaldari hluti. Þegar við
tengdumst fyrst sendum við tölvupóst á á kollega okkar
í Danmörku. Þar stóð „Sérðu þennan póst?“ eða eitthvað álíka, og svo fengum jákvætt svar til baka.“

Aðspurður hvort tímamótunum hafi verið fagnað
segir Maríus að þeir hafi svosem verið í samskiptum við
sömu aðila á annan hátt í nokkur ár. „En okkur þótti
þetta mjög merkilegt, þótt aðrir væru kannski ekki eins
spenntir fyrir þessu,“ segir hann og hlær.
Maríus segir notkunina svo hafa síaukist með tilheyrandi þörf á meiri burðargetu. Hann og hans kollegar
hafi strax í upphafi verið meðvitaðir um möguleikana
sem fælust í internetsamskiptum.
„Við vorum sannfærðir um að þetta væri framtíðin
því að við höfðum átt í svipuðum samskiptum við
umheiminn í nokkur ár. Þarna voru til dæmis ráðstefnunet sem voru notuð á líkan hátt og bloggsíður og
Facebook í dag, bara annars eðlis. Það má örugglega
sjá í gömlum viðtölum við okkur frá þessum árum að
okkar hugleiðingar um framtíðina í þessum efnum hafa
nokkurn veginn gengið eftir.“
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SJÓNVARP Í SNJALLTÆKI KREFST MEIRI BANDVÍDDAR
%RG\%DODQFH
.U

tengdist umheiminum með fyrsta
sæstrengnum. Á vef Farice segir
að frá árinu 1995 til 2002 hafi netnotkun um það tvöfaldast ár frá
ári. Eftir það hafi aukningin ekki
verið eins skörp, en þó var hún
50 til 55 prósent ár hvert frá 2001
fram á síðasta ár, sem er svipuð
þróun og verið hefur í öðrum vestrænum löndum.
Til næstu ára litið þykir talsmönnum stóru fjarskiptafyrirtækjanna fullvíst að þessi þróun
muni halda áfram.
„Við sjáum fyrir okkur áframhaldandi aukningu, ekki síst
vegna síaukinnar gagnanotkunar
í farsímakerfinu,“ segir Hrannar
Pétursson, upplýsingafulltrúi
Vodafone, og bætir því við að vöxturinn þar hafi verið gríðarlegur.

Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, upplýsingafulltrúi
Símans, segir þróunina hafa verið gríðarhraða, sérstaklega frá því að fyrirtækið hóf að bjóða sjónvarpsútsendingar yfir netið.
„Nú eru um tveir þriðjuhlutar íslenskra heimila
með sjónvarpstengingu í gegnum netið, sem er með
því mesta sem þekkist. Við erum búin undir æ meira
streymi myndefnis um netið. Sem dæmi má nefna að
fyrir áramót buðum við eina dagskrá fyrir hverja sjónvarpsstöð í Sjónvarpi Símans en með Tímaflakkinu hefur
fólk getað raðað henni upp eftir því sem það vill. Það
þýðir að þúsundir geta horft á ólíkt efni sömu stöðvar á
sama tíma,“ segir hún.
„Nú stefnir Síminn einnig á að bjóða Sjónvarp Símans
fyrir snjalltæki. Hver fjölskyldumeðlimur getur þá horft
á það sem hann vill hvenær sem hentar í snjalltækinu
sínu eða tölvunni og hvort sem er á 3G/4G eða heimanetinu. Þessi þróun, auk annarrar afþreyingarþjónustu,
kallar á meiri bandvídd bæði innanlands og utan,“ segir
Gunnhildur og bætir því við að Síminn hafi yfirdrifið
mikla bandbreidd til að anna eftirspurn næstu misserin.

Í TÚNINU HEIMA
Ásgarður handverkstæði mun halda upp
á afmæli sitt á bæjarhátíð Mosfellsbæjar,
Í túninu heima. Hátíðin er haldin í tíunda
sinn um helgina. Nánar á mos.is
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VINSÆLL Hreindýraborgarinn sló í gegn í fyrra.
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TEXASBORGARAR KYNNA Hreindýraborgararnir sem slógu í gegn síðasta
haust eru aftur komnir á matseðilinn úti á Granda.
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Þvottavél 12 kg Þurrkari
Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
<
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heitt
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SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

Amerísk
gæðavara

ími villibráðarinnar er runninn
upp sem þýðir að á Texasborgurum við Grandagarð er byrjað að
steikja hreindýraborgarana góðu sem
hafðist varla undan að afgreiða í fyrra,
svo hratt runnu þeir út.
„Hreindýraborgararnir mæltust svo
vel fyrir í fyrrahaust að við ákváðum að
hafa þá alveg eins í ár,“ segir Magnús
Ingi Magnússon veitingamaður. „Þetta
eru 140 gr. borgarar og við berum þá
fram í hamborgarabrauði með kryddsósu, týtuberjarjómaosti, jöklasalati,
rauðlauk, tómötum og djúpsteiktum
lauk – og franskar fylgja að sjálfsögðu
með. Þetta er ekta villibráð í girnilegum
búningi og kostar ekki nema 1.490 kr.“
Grandagarðurinn er nánast orðinn
hluti af miðbænum enda örstutt á milli,
hvort sem er fótgangandi eða á bíl,
og mikil uppbygging og líf á svæðinu.
Texasborgarar hafa fest sig í sessi sem
einn vinsælasti hamborgarastaður

Heyrðu umskiptin
Fáðu heyrnartæki
til reynslu
Okkar markmið: Að allir íslendingar heyri vel.

borgarinnar frá því hann var opnaður þar í fyrravor. Hamborgararnir
eru heimagerðir og stórir, 140 gr., úr
100% gæðahráefni án allra aukaefna.
Á matseðlinum er að finna ýmsar útgáfur af klassískum hamborgurum og
fleira girnilegt, eins og kjúklingarétti,
nauta-skammrif og steikur grillaðar á
Big Green Egg-kolagrilli, BLT-samloku og
fisk og franskar.
Nýverið var settur upp ekta
ítalskur ísbar á staðnum. Gestir
afgreiða sig sjálfir og
greiða svo eftir
vigt. „Á laugardögum og
sunnudögum
veitum við
50% afslátt,
kílóið er þá
bara á þúsundkall,“ segir
Magnús Ingi.

2
FYRIR
1
af Hreindýraborgara með
frönskum gegn
framvísun þessa
miða. Aðeins 1.490
kr. fyrir tvo.
Gildir til
1.10.2013.
Texasborgarar.is
s: 517-3130
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LJÓNIN FLOTTUST
FERÐALAG Valgerður Birna Magnúsdóttir er í öðrum bekk í Hlíðaskóla. Hún
fór í ævintýralegt ferðalag með fjölskyldunni í sumar, alla leið til Afríku.

V

Haust 10

5. - 15. október

Gardavatn & Feneyjar
Gardavatn hefur verið einn vinsælasti áfangastaður
Íslendinga til margra ára. Farið verður í áhugaverðar
skoðunarferðir, m.a í siglingu á Gardavatni, til Feneyja
drottningar Adríahafsins og Verónu elstu borgar Norður Ítalíu.
Verð: 209.800 kr. á mann í tvíbýli.
Mjög mikið innifalið!

Spör ehf.

Fararstjóri: Hlín Gunnarsdóttirr
Bókaðu núna á baendaferdir.is
Sími 570 2790
bokun@baendaferdir.is
Síðumúla 2, 108 Reykjavík

Save the Children á Ísl
Íslandi

ið sáum ljón éta buffal úr hjörð
sem var að drekka úr vatnsbólinu við hótelið. Við sáum
samt ekki þegar það veiddi hann, bara
þegar það át hann. Svo sáum við fíla
og gíraffa, sebrahesta og buffla og
sjaldgæfasta stork í heimi! Ljónið var
samt flottast.“ Þannig hefjast lýsingar
Valgerðar Birnu Magnúsdóttur, sjö
ára, á sumarfríi fjölskyldunnar, en hún
ferðaðist um Suður-Afríku.
Ferðalagið hófst í Maputo, höfuðborg
Mósambík, og endaði í Jóhannesarborg og ferðaðist fjölskyldan um 3.000
kílómetra í bíl. „Við keyrðum mjög,
mjög lengi og sáum stundum strúta við
veginn. Ég sá einn sofandi, með hausinn
ofan í jörðinni.“
Hvað var skemmtilegast í ferðinni?
„Kruger-þjóðgarðurinn. Þar var mesti
hiti sem ég hef verið í, 32 stig! Þá fór
ég í sundlaugina á hótelinu en síðan
beint undir teppi því hún var ísköld.
Það var samt ekki alltaf glampandi sól
en samt aldrei rigning, því það rignir
bara á ákveðnum tíma í Afríku og við
vorum ekki á regntímanum. Við sáum
líka flóðhesta og antilópur en það eru
milljón antilópur í Kruger-garðinum.
Svo sáum við líka bleika flamingófugla,
eins og eyjar úti í vatninu.“
Sástu einhver skemmtileg skordýr? „Ég sá eitt stórt gult kóngafiðrildi
og svo skoðuðum við líka termítaþúfu.
Leiðsögumaðurinn gerði smá gat á
þúfuna til að sýna okkur inn í. Þá varð
ég smá hrædd um að termítarnir gætu
étið mig! En þeir vildu það ekkert. Svo
smakkaði ég guava-ís sem var mjög
góður.“
Kynntist þú krökkum í Afríku? „Við
heimsóttum eitt barnaheimili þar sem
krakkarnir eru mjög fátækir. Það var
ein skóladeild og ein yngri deild og þau
sem voru að fara í skólann voru einu ári
yngri en ég. Við gáfum þeim penna. Svo
fórum við í súperbolta með krökkunum,
sem er næstum eins og fótbolti nema
það er ekkert mark, sem er mjög
skemmtilegt.“

VALGERÐUR BIRNA
„Vatnsbólið var bara rétt
hjá girðingunni utan um
hótelið. Þangað komu
fílar og bufflar til að
drekka. Okkur var sagt
að fara ekki of nálægt
þegar fílarnir voru á
ferð.“

FJÖR Í FJÖRU
Systurnar Vala og Sigrún
Ásta með félögum
sínum niðri á strönd við
Indlandshaf.

Skildirðu hvað krakkarnir sögðu?
„Við þurftum ekkert að tala saman. Það
var enginn dómari í leiknum og engar
reglur. Við lékum okkur líka á ströndinni
og ég á heilan lista yfir skeljarnar sem ég
tíndi. Ég tíndi meira en fimmtíu skeljar.
Við systir mín fórum með skeljarnar í
bað og þá var allt í einu lifandi krabbi í
einni skelinni. Við vildum ekki hafa hann
í baðinu og pabbi fór með hann út í sjó.“
Langar þig aftur til Afríku? „Já, en
það verður samt ekki fyrr en eftir minnst
■ heida@365.is
sjö ár.“

LJÓNIÐ Þessi ljónynja
lá í makindum meðan
karlinn reif buffalinn
í sig.

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann
Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og
snjallsímann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er
hægt að nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum
morgni. Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play,
windows store eða í App store og náðu í appið.

Eigum 17 ára afmæli
Fullt af góðum tilboðum
Sjónmælingar - Daglinsur - verð frá 2500,-

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ
GAGNRÝNUM HÆTTI
www.saft.is

Hamraborg 10 Kópavogi - Sími: 554-3200
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BESTI NÝI ÞÁTTURINN

HÁRIN RÍSA

Hostages hefur verið beðið
með eftirvæntingu.

Glæpaþáttaröðin
Broadchurch verðlaunuð.

Bag of Bones, framhaldsmynd
úr smiðju Stephens King.
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GLÆNÝ ÞÁTTARÖÐ AF HEIMSÓKN AÐ
HEFJAST

ÓMISSANDI
Í VIKUNNI

MISTRESSES
Miðvikudag
Kl. 21.35

MASTERCHEF USA
Fimmtudag
Kl. 20.05

LÆKNIR Í SIÐFERÐISKLEMMU
Hostages eru glænýir og magnaðir spennuþættir sem beðið er með mikilli eftirvæntingu í
Bandaríkjunum. Þættirnir verða sýndir á Stöð 2 rétt á eftir frumsýningu ytra.
Verðlaunaleikararnir Toni Colette og Dylan McDermott fara með aðalhlutverkin.

BARA GRÍN
Föstudag
Kl. 20.15

HOSTAGES
Fyrsti þáttur sýndur 30.
september
Þættirnir fjalla um skurðlækninn dr. Ellen
Sanders sem fær það verkefni að gera aðgerð
á forseta Bandaríkjanna. Stuttu fyrir aðgerðina ráðast hryðjuverkamenn inn á
heimili hennar og taka hana og fjölskyldu
hennar í gíslingu. Þeir krefjast þess að hún
láti forsetann deyja á skurðarborðinu, annars
sé úti um fjölskyldu hennar. Ellen Sanders
stendur því frammi fyrir mörgum siðferðisspurningum. Á hún að velja fjölskyldu sína
fram yfir líf forsetans og þjóðaröryggið?
Þættirnir eru geysispennandi og línan milli
hins rétt og ranga verður óskýr.

VEISTU HVER ÉG VAR?
Laugardag
Kl. 19.50

BROADCHURCH
Sunnudag
Kl. 21.20

MIKIÐ
HLEGIÐ
BARA GRÍN
Kl. 20.15 föstudaga

THE UNTOLD HISTORY
OF THE UNITED STATES
Mánudag
Kl. 23.15

„Stelpurnar áttu sameiginlegt að
vera sjúklega flottar, fyndnar
og hæfileikaríkar konur,“ segir
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir,
leikkona og ein af Stelpunum,
sem verða í aðalhlutverki í
næsta þætti Bara gríns.
„Það var ákaflega gaman að
vinna að Stelpunum og ég gæti
haft það að aðalstarfi að eilífu.
Félagsskapurinn var frábær,
vinnan skapandi og gleði við völd
við að búa til þættina,“ segir Guðlaug og bætir við að Stelpurnar
hafi valdið straumhvörfum.
„Við vorum svo ánægðar með
að koma stelpugríni loks á
framfæri. Maður fann
aðeins til sín
því okkur
fannst
við

HOW I MET YOUR
MOTHER
Þriðjudag
Kl. 21.00
2

MIÐVIKUDAGUR 28. ágúst 2013

Stjörnuframleiðandinn Jerry Bruckheimer
framleiðir þættina, sem eru byggðir á ísraelskum þáttum sem aldrei fóru í sýningu.
Hostages verða frumsýndir ytra þann 23.
september og koma til sýningar hér á landi
aðeins viku síðar.
Gæðaleikararnir Toni Colette og Dylan
McDermott fara með aðalhlutverkin í
Hostages.
Colette, sem leikur dr. Sanders, hefur
hlotið bæði Emmy- og Golden Globe-verðlaun
á ferlinum. Þessi ástralska leikkona vakti
fyrst athygli sem hin vonlausa Muriel Heslop
í kvikmyndinni Muriel‘s Wedding. Hún
hlaut tilnefningu til Óskarsverðlauna fyrir
frammistöðu sína í The Sixth Sense. Hún
hefur einnig hlotið verðlaun fyrir frammi-

stöðu sína í þáttunum United States of Tara,
þar sem hún leikur konu með margskiptan
persónuleika.
Dylan McDermott leikur foringja hryðjuverkamannanna, Duncan Carlisle, sem er
einnig fyrrverandi fulltrúi FBI. McDermott
á langan og farsælan feril að baki bæði í sjónvarpi og á hvíta tjaldinu. Hann er hvað best
þekktur úr sjónvarpsþáttunum The Practice
og American Horror Story. Hann hefur hlotið
tilnefningar til bæði Emmy- og Golden Globeverðlauna. Meðal kvikmynda sem hann hefur
leikið í má nefna Olympus Has Fallen, The
Perks of Being a Wallflower, In the Line of
Fire, Steel Magnolias og Wonderland.
Fyrsti þáttur Hostages verður sýndur á
Stöð 2 mánudaginn 30. september.

Í kjölfar Stelpnanna spruttu fram fullt af
fyndnum stelpum því Stelpurnar gáfu
þeim leyfi til að vera fyndnar.
Guðlaug Elísabet
Ólafsdóttir, leikkona og ein af Stelpunum.

vera að gera eitthvað pínu merkilegt. Í kjölfar
Stelpnanna spruttu fram fullt af fyndnum
stelpum því Stelpurnar gáfu þeim leyfi til að
vera fyndnar.“
Guðlaug segir mikinn hlátur og fíflagang hafa einkennt samstarf Stelpnanna.
„Stundum flissuðum við út í eitt og gekk
ekkert að vinna, en við vorum ekkert
berskjaldaðri í öllum þessum gríngervum því slíkt fylgir bara því að vera
leikari. Þetta var leikur og gaman og í
því þarf að sýna öll sín andlit.“
Guðlaug sneri baki við leiklistarferlinum 2008 en segir alltaf hægt að
snúa á leiksviðið aftur.
„Stundum sakna ég þess að leika og
kemur yfir mig sterk löngun
að fara aftur af stað.
Því gæti það allt
eins gert og
aldrei að
vita.“

ALDREI
AÐ DEITA
LEIKKONUR
Chris O’Donnell byrjaði ferilinn sem
barnafyrirsæta. Hann er gáfað
kvennagull og fimm barna faðir.
Bandaríski hjartaknúsarinn Chris O‘Donnell fæddist sumarið
1970 í borginni Winnetka í Illinois. Chris er örverpið í stórum
systkinahópi sem telur fjórar systur og þrjá bræður. Það var
einmitt ein systra Chris sem skráði bróður sinn barnungan á
módelskrifstofu og strax á fermingaraldri var Chris orðinn
eftirsótt fyrirsæta og farinn að leika í auglýsingum. Hann
vakti víðtæka athygli í draumaverksmiðjunni Hollywood
þegar hann afgreiddi körfuboltastjörnuna Michael Jordan í
sjónvarpsauglýsingu fyrir hamborgararisann McDonald‘s og
eftir það var ekki aftur snúið.
Á sautjánda árinu var Chris orðinn leiður á fyrirsætubransanum og hugðist hætta að gefa kost á sér í verkefni. Þá
var hann boðaður í áheyrnarprufu fyrir kvikmyndina Men
Don‘t Leave með Jessicu Lange í aðalhlutverki. Chris var
algjörlega afhuga því að mæta í prufuna en móðir hans gaf
honum loforð um nýjan bíl ef hann léti slag standa. Eins og
vera ber stóð Chris uppi með pálmann í höndunum og fékk
bæði hlutverkið og bílinn.
Allar götur síðan hefur þessi vörpulegi kvennaljómi glatt
áhorfendur í bíómyndum og sjónvarpi. Meðal frægustu mynda
hans eru Fried Green Tomatoes, Vertical Limit, Batman
Forever og Scent of a Woman, þar sem mótleikarinn Al Pacino
ráðlagði Chris að gera sér aldrei dælt við leikkonur.
Chris leikur nú annað aðalhlutverka í sjónvarpsseríunni
NCIS: Los Angeles en þegar frítími gefst leikur kappinn golf
og hugsar um eiginkonuna, sem er grunnskólakennari, og
börn þeirra fimm.

SVILAR Í
SETTINU
VEISTU HVER ÉG VAR?
Kl. 19.40 laugardag
Rögnvaldur Rögnvaldsson, eða DJ FOX, heldur utan
um spurningarnar og tónlistina í þættinum Veistu
hver ég var? með Sigga Hlö sem sýndir eru á Stöð
2 á laugardagskvöldum. Hann segir það mikið en
skemmtilegt verk.
„Það kemur sér vel hvað ég hef mikinn áhuga á
tónlist og þá sérstaklega frá eitístímabilinu. Við
Siggi skemmtum okkur konunglega við að fara í
gegnum plötustaflann.“ Þeir félagar tóku strax þá
stefnu að hafa spurningarnar á léttu nótunum og
keppast tvö lið í hverjum þætti um að svara þeim
rétt.
Foxinn hefur starfað sem plötusnúður í á þriðja
áratug og sérhæft sig í eitís líkt og Siggi. „Leiðir
okkar lágu svo saman fyrir tíu árum þegar við
tókum upp á því að gerast svilar. Upp frá því fórum
við að spila saman undir merkjum Boogie Nights
en erum auk þess með „einkagigg” flestar helgar.
FOX-nafnið hefur loðað við Rögnvald frá upphafi
ferilsins en hvaðan kemur það? „Ég var á fótbolta-

styrk í Alabama þar sem ég var við nám á mínum
yngri árum. Ég þótti ágætlega lunkinn í boltanum
og þjálfarinn minn fór að kalla mig fox eða bragðaref. Það festist við mig og ég hef notað það síðan. Ég
var sömuleiðis duglegur að nota viðurnefnið KK,
eða knattspyrnumaður og kyntákn, en nota það ekki
lengur, þar sem að ég er hættur í boltanum.”
Rögnvaldur segir skemmtilega tilviljun að hann
og Siggi skyldu tengjast fjölskylduböndum. Ekki
nóg með það að við séum á kafi í sömu tónlist heldur
eigum við líka samleið í golfinu.“ Það má því með
sanni segja að þarna hafi tveir stuðboltar mæst.
„Það er heldur ekki leiðinlegt að fá heilan þátt undir
flippið í okkur.“
En hvað er svona heillandi við tónlist níunda áratugarins? „Í fyrsta lagi tengist þetta æsku okkar
og unglingsárum. Þarna vorum við að byrja að
skemmta okkur og kynnast undrum lífsins. Það
hefur líka margoft sannað sig að þetta er sú tónlist
sem virkar alls staðar best.
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BESTI NÝI
ÞÁTTURINN
Breska glæpaþáttaröðin Broadchurch var valin besti nýi sjónvarpsþátturinn á sjónvarpshátíðinni Guardian Edinburgh International Television Festival (GEITF) sem er nýafstaðin. Á sömu
hátíð var höfundur Broadchurch verðlaunaður sem hæfileikaríkasti maðurinn í bransanum og sjónvarpsstöðin ITV, sem
framleiðir Broadchurch, var útnefnd sjónvarpsstöð ársins.
ITV hefur verið vakið mikla athygli fyrir vinsældir Broadchurch
og heimildarmyndina The Other Side of Jimmy Savile, sem
afhjúpaði barnaníð sjónvarpsgoðsagnarinnar Jimmy Savile.
Myndin olli miklu fjaðrafoki á BBC, með tilheyrandi lögreglurannsókn og ásökunum um barnaníð af hálfu fleiri fyrirmenna
og frægðarfólks.

HRIKALEGA
SPENNANDI
1. og 2.
september
Stöð 2 sýnir hrikalega spennandi framhaldsmynd úr smiðju bandaríska metsöluhöfundarins Stephen King næsta sunnudag og mánudag.
Stórleikarinn Pierce Brosnan er þar í hlutverki metsöluhöfundar
sem kemur sér fyrir í sumarhúsi eftir að hafa misst eiginkonu sína
í umferðarslysi. Þar blandast hann óvænt inn í forræðisdeilu sem
nágrannakona hans á í við föður látins eiginmanns síns. Ekki er þó
allt sem sýnist í þessari mögnuðu framhaldsmynd, enda kann Stephen
King betur en flestir að gera sögur sem fá hárin til að rísa.
Skáldsagan kom út árið 1998 og fékk góðar viðtökur meðal aðdáenda
rithöfundarins og góða dóma gagnrýnenda. Bókin fékk meðal annars
Bram Stoker verðlaunin árið 1998.
Framhaldsmyndin er frá árinu 2011 og skartar sem fyrr segir
Pierce Brosnan í aðalhlutverki en hann er frægastur fyrir túlkun sína
á njósnaranum James Bond. Með önnur helstu hlutverk fara Melissa
George, Caitlin Carmichael og William Schallert.
Bag of Bones verður sýnd á Stöð 2 dagana 1.-2. september. Þátturinn
á sunnudaginn hefst kl. 22.10 og kl. 21.50 á mánudaginn.

HITAÐ UPP FYRIR
NÝJA ÁSTRÍÐI
Í tilefni af því að glæný þáttaröð af Ástríði hefur göngu sína á Stöð
2 sunnudagskvöldið 15. september verður fyrri sería þáttanna
endursýnd alla virka daga klukkan 19.12 á eftir fréttum, veðri og
Íslandi í dag. Fyrsti þátturinn verður sýndur í kvöld.
Fyrsta þáttaröðin af Ástríði var sýnd haustið
2009 og var rómantísk gamanþáttaröð
með Ilmi Kristjánsdóttur í aðalhlutverki.
Ilmur leikur unga konu sem ræður sig
til vinnu hjá fjármálafyrirtæki rétt fyrir
hrun þar sem allt er að gerast en um
leið ekki neitt. En þótt Ástríði reynist
erfitt að fóta sig í hörðum heimi viðskiptalífsins gengur henni enn verr
í mun harðari heimi ástarlífsins.
Þar veit hún sjaldnast í hvorn
fótinn hún á að stíga og veðjar
ósjaldan á rangan hest, jafnvel þótt sá rétti sé beint fyrir
framan nefið á henni.
Auk Ilmar fara Kjartan
Guðjónsson, Friðrik
Friðriksson, Rúnar
Freyr Gíslason, Þórir
Sæmundsson, Þóra
Karítas Árnadóttir,
Margrét Vilhjálmsdóttir og Hilmir
Snær Guðnason með
stór hlutverk í fyrstu
þáttaröðinni en gaman
verður að rifja upp kynnin af
þessum kynlegu kvistum.
4
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HEIMSÓKN
Kl. 20.15 miðvikudaga

HEIMSÓKN
Sindri Sindrason býður
áskrifendum Stöðvar 2 að kíkja með
sér inn á ólík og áhugaverð heimili í
þætti sínum Heimsókn. Glæný
þáttaröð hefur göngu sína í næstu
viku.

SKEMMTILEG SJÓNVARPSKVÖLD

Í SEPTEMBER
Septembermánuður verður sérlega spennandi á Stöð
2 þegar kemur að frumsýndum kvikmyndum. Nú er
haustið að leggjast yﬁr, skólar komnir á fullt og sífellt
kærkomnara að eiga notalega fjölskyldustund yﬁr góðri
kvikmynd um helgar.
Stöð 2 frumsýnir því sérlega vandaðar kvikmyndir í
september, fjölbreyttar stórmyndir þar sem allir ættu
að finna eitthvað við sitt hæfi.
Má þar nefna framtíðar- og ævintýramyndina
Hunger Games, Batman-myndina
The Dark Knight Rises,
rómantísku gamanmyndina Friends
With Kids, The Magic
of Belle Isle með Morgan
Freeman, gamanmyndina Darling
Companion, ævintýramyndina
Snow White and the Huntsmen, spennumyndina
Killer Elite og dramamyndina
Machine Gun Preacher með
Gerard Butler.
Það eru því notaleg
sjónvarpskvöld fram undan
á Stöð 2.

Ágúst 2013 3. tbl 14. árangur

Heilsuhúsið er á
eftirfarandi stöðum
Laugavegi 20b
s. 552 2966
Lágmúla
s. 578 0300
Kringlunni
s. 568 9266
Smáratorgi
s. 564 5666
Selfossi
s. 482 3915
Akureyri
s. 462 1889
Reykjanesbær
s. 578 5560

GEYMDU
BLAÐIÐ

Í sumarlok
Gamla klisjukennda samlíkingin um
að við keyrum ekki bíl á röngu eldsneyti á alltaf vel við. Bls. 2

Einbeitt og hraust
inn í veturinn
Með lækkandi sól er mikilvægt fyrir
okkur að huga vel að vítamínum
og bætiefnum. Bls. 6

Hreyfing skilar auknum árangri

með Body Lean
3. Hjálpar til við að draga
úr slæma kólesterólinu í
blóðinu.

Nú þegar líður að hausti og sumarfríið er að baki hyggjast fjölmargir
byrja að hreyfa sig reglubundið,
hvort sem er í líkamræktarstöðvum
eða annars staðar. Sumir vilja
grenna sig, aðrir vilja aukið úthald
og enn aðrir vilja byggja upp vöðva.
Hver sem hreyfingin er og hvert
sem markmiðið er þá skilar gott
mataræði samfylgjandi hreyfingu
alltaf betri árangri. Auk góðs
mataræðis má líka skoða að nota
vítamín og bætiefni til að hjálpa til
við að ná betri árangri.
Body Lean frá Solaray er einmitt
slík vara, sem á að hjálpa til við að
auka vöðvamassa, auka brennslu
og minnka sykurlöngun. Body
Lean er tekið inn hálftíma fyrir
máltíð og á að koma í veg fyrir að
kolvetni breytist í fitu í líkamanum.
Margir hafa notað Body Lean til að
grennast en búast má við að virkni
Body Lean verði mun meiri og betri
með reglulegri hreyfingu.

Virku efnin
Virku efnin í Body Lean eru
L-Carnitine, sem hjálpar efnaskiptum líkamans að breyta
mat í orku, Garcinia Cambogia
sem hjálpar við að koma í veg
fyrir að kolvetni breytist í fitu,
ChromeMate sem hjálpar til við að
halda eðlilegri virkni insúlíns og
Chromium Picolinate sem hjálpar
til við að halda jafnægi á blóðsykri.
Garcinia Cambogia er ávöxtur,
upphaflega frá Indónesíu en
finnst nú víðar í Suð-Austur

Asíu, Indlandi og Afríku. Virkni
ávaxtarins, eða öllu heldur safans
(extracts) úr ávextinum, hefur
verið rannsökuð og niðurstöðurnar
eru afar áhugaverðar. Í stuttu máli
leiddu rannsóknir í ljós fern áhrif
ávaxtarins á líkamann:
1. Kemur í veg fyrir myndun
fitufrumna, þegar lifrin breytir
sykri í fitu.

Hreyfingin og Body Lean
Því má segja að Body Lean henti
vel fólki sem stundar hreyfingu af
öllu tagi, hvort sem markmiðið er
að léttast, auka úthald eða byggja
upp vöðva. Öll hreyfing er af hinu
góða og gerir líkamanum gott,
hvort sem gengið er á jafnsléttu
eða á fjöll, synt, hlaupið
eða farið í líkamsrækt.
Varast ber þó
að fara sér of
geyst, hver og
einn þarf að
finna sinn
takt og þá
hreyfingu
sem hentar.

2. Eykur magn serótónins í
líkamanum, sem hjálpar til
við að hafa stjórn á skapi og
matarvenjum.

ÁRNI ÓLAFUR JÓNSSON

OFURFÆÐA!
Við Íslendingar höfum lengi vitað að
bláber eru sannkölluð kóngafæða,
holl og bragðgóð. Nú hafa enn
fleiri kostir blábersins komið í ljós.
Berin eru afar C-vítamínauðug og
stútfull af andoxunarefnum; meira
eftir því sem þau eru dekkri og
eru því aðalbláber enn hollari en
þau venjulegu. Bláber eru talin
til ofurfæðu en það er fæða sem
inniheldur meira af næringarefnum
en gengur og gerist.
Vísindamenn hafa bent á að í
bláberjum og jarðaberjum er efnið
anthocyanin og það geti víkkað út
slagæðar og dregið úr þrengslamyndun í æðum. Eldri rannsóknir
hafa jafnframt sýnt að neysla
bláberja geti dregið úr líkum á háum
blóðþrýstingi og verið holl fyrir
hjartað þar sem þau vinna á slæma
kólesterólinu. Einnig er talið að
þau gagnist við þvagfærasýkingum,
bæti meltingu og hjálpi til við
hindrun bakteríusýkinga. Þá telja
sumir að efni í bláberjum sem heitir
pterostilbene geti dregið úr hættu
á ristilskrabbameini.
Nú er berjatíminn og því mæla
Heilsufréttir sterklega með því
að skella sér í berjamó og ná sér
í sannkallað ofurfæði; íslensku
bláberin.

Ferlið

er fallegt!
Árni Ólafur Jónsson vakti mikla athygli á meðal landsmanna
á liðnu vori í þáttunum Hið blómalega bú, sem voru sýndir á
Stöð 2 við miklar vinsældir. Í þáttunum fylgdust áhorfendur
með Árna Ólafi, nýkomnum heim frá kokkastarfi á Manhattan
í New York, takast á við bústörf og eldamennsku að bænum
Árdal í Borgarfirði. Skemmtilegt og forvitnilegt efni fyrir
alla sem hafa áhuga á að því að stytta leiðina frá bónda
að borði eða beint frá býli eins og það er alla jafna kallað.
Heilsufréttum lék því forvitni á að vita hver bakgrunnur
Árna Ólafs er sem og hvaða sýn hann hefur á mat og heilsu
svo eitthvað sé nefnt.

Í banka í góðærinu
Alveg frá ellefu ára aldri ætlaði
ég mér að verða kokkur og ég hef
alltaf haft gaman af því að elda
og fást við mat. Eftir grunnskóla
hóf ég nám á matvælasviði Fjölbrautaskólans í Breiðholti og
kláraði grunnámið þar. Eftir
það vildi ég strax fara á samning
hjá meistara en foreldrar mínir
sannfærðu mig um að klára

stúdentinn. Á sama tíma fluttust
allar matvælagreinar yfir í
Menntaskólann í Kópavogi
og ákvað ég því að skipta um
skóla. Ég entist þó ekki lengi
þar því strætósamgöngur á milli
Seljahverfis og Kópavogs voru
hörmulegar á þessum tíma og
tók mig um einn og hálfan tíma
að komast í skólann. Ég skipti
FRAMHALD Á BLS. 4.

FRÁBÆR NÝ SPORTLÍNA!
Sportlínan frá Higher Nature,
Performax Sports, er ný vara hjá
okkur í Heilsuhúsinu og er hugsuð
fyrir alla sem stunda hreyfingu.
Þessi skemmtilega vörulína er
þróuð með þá í huga sem vilja
rækta og styrkja líkamann og fara
þá leið með náttúrulegum efnum.
Allar vörurnar eru lausar við glúten,
mjólk, litarefni, gervibragðefni og
gervisætuefni. Vörurnar á að nota
fyrir og eftir æfingu og einnig á
meðan æfingu stendur.

Á þessum árstíma fara
margir að hugsa sér til hreyfings og skella sér í líkamsrækt af einhverju tagi. Sumir
eru alltaf iðnir við kolann
og stunda sína hreyfingu af
kappi allt árið. Aðrir taka
góðar skorpur og þá eru
haustin oft sá tími sem margir
velja til að koma sér í gang
í líkamsræktinni. Hvorum
hópnum sem fólk tilheyrir
þá er ávallt jafn mikilvægt
að huga vel að mataræði
og næringu. Þetta þarf allt
að fara saman svo vel sé.
Gamla klisjukennda samlíkingin um að við keyrum
ekki bíl á röngu eldsneyti á

Inga
Kristjánsdóttir

Til þess að undirbúa líkamann
fyrir erfiði og hreyfingu er Daily
Support frábær kostur. Pakkinn
inniheldur fjölvítamín, Omega 3-6-79 hylki og vítamín C og sink.
Á meðan á hreyfingu stendur er
mikilvægt að líkaminn tapi ekki of
miklum vökva og nauðsynlegum
efnum. Hydrate hentar því vel með
allri hreyfingu því það bindur vökva
í líkamanum á náttúrulegan hátt og
endurnýjar nauðsynleg efni sem
tapast þegar við svitnum.
Að æfingu lokinni er frábært að
nota Relax. Þetta er róandi og
slakandi drykkur með magnesíum
og kalki sem flýtir endurbata
vöðvanna.
Starfsfólk Heilsuhússins veitir
nánari upplýsingar um þessa
skemmtilegu vörulínu.



næringarþerapisti
skrifar

alltaf vel við. Líkaminn þarf
einfaldlega á réttri næringu
að halda til að vinna vel, alveg
sama hvert verkefnið er og
hversu mikið við leggjum á
hann.
INGA VEITIR FRÍA RÁÐGJÖF
Í HEILSUHÚSINU Í HVERRI VIKU,
ALLA MIÐVIKU– OG FIMMTUDAGA.
SJÁ NÁNAR Á FACEBOOK.

!!

Í sumarlok
Vandaðu valið
Margir fá þá snilldarhugmynd
að fara að nota próteinduft
og fæðubótarefni sem eiga að
stytta leiðina til árangurs og lofa
sölumenn þessara vara oft miklum
og fljótfengnum árangri. Það má
með sanni segja að það eru til ótal
framleiðendur og vöruflokkar sem
eiga að höfða til líkamsræktarfólks.
Þessar vörur eru auðvitað af mjög
misjöfnum gæðum svo vægt sé
til orða tekið. Í mínum fyrirlestrum í gegnum tíðina hef ég
gjarnan tekið þetta aðeins fyrir
og bent fólki á að kannski sé það
að kaupa sér vörur sem eru einfaldlega mjög dýrar, blandaðar
óæskilegum aukaefnum, jafnvel
unnar úr erfðabreyttu hráefni og
geta hreinlega gert meiri skaða en
gagn. Það er til dæmis mjög algengt
að í próteindufti sé sykur af einhverju tagi og jafnvel gervisykur.
Eigum við ekki bara að kalla þetta
því nafni sem það á skilið? Dýrt
drasl! Svokölluð próteinstykki eru
einnig drekkhlaðin sykri og í þeim
er oft mjólkurprótein (casein) sem
getur auðveldlega valdið óþolseinkennum hjá mörgum. Einnig
eru bragð og litarefni algeng og
oft á varan í raun ekkert skilt við
fæðu! Sem betur fer eru einnig á
markaðnum mjög góðar vörur sem
geta svo sannarlega hjálpað okkur
til betri heilsu og uppbyggingar. Í
dag er hægt að fá hágæða prótein

úr hinum ýmsu hráefnum sem
henta vel í ljúffenga próteindrykki.
Þá er ég að tala um hreina, jafnvel
lífræna vöru án allra aukaefna og
ætti hver að geta fundi það sem
hentar honum. Í boði eru til dæmis
hrísgrjóna-, bauna-, hemp- og
mysuprótein. Margir vilja einmitt
leggja áherslu á að neyta próteina
sem unnin eru úr jurtaríkinu og
er það hið besta mál. Fleiri þola
þau vel og þá geta grænmetisætur,
vegan og hráfæðisfólk líka fundið
eitthvað við sitt hæfi.
Eitthvað fyrir alla
Að mínu mati eru þó fleiri en
líkamsræktarfólkið sem gætu
haft gagn af því að auka próteinneysluna. Þar má nefna þá sem
þjást af lífsstílssjúkdómum eins
og sykursýki og öðrum bólgusjúkdómum. Einnig erum við

konurnar oft gjarnar á að gleyma
að huga að próteinneyslunni
en missum okkur í endalaust
súpu og brauðát. Við ætlum
okkur að borða svo létt og hollt,
en áttum okkur ekki á nauðsyn
þess að fá gæðaprótein í okkar
kvennakroppa. Við konurnar
þurfum svo sannarlega á því að
halda, ekki síður en karlpeningurinn.
Hvað sem öllu líður, þá er hófleg
hreyfing alltaf af hinu góða en ef
gleymist að huga að mataræðinu
þá lætur árangurinn oft á sér
standa. Verum líka dugleg að
hlusta á líkamann, ofkeyrum
okkur ekki og tökum eftir hvernig
okkur líður. Líkaminn lætur
okkur nefninlega yfirleitt vita
ef hann er ósáttur, en oft langar
okkur bara alls ekki að hlusta.
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LAVERA GNEUTRAL
O
BABY NEUTRAL
EINNIG Í NEUTRAL LÍNUNNI:
Face Cream, Face Fluid, Body Lotion, Handcream, Baby
Protection Cream, Baby Shampoo og Baby Skin Oil
www.lavera.de

VINSÆLUSTU MATVÖRUR

HEILSUHÚSSINS

Að þessu sinni skoðum við söluhæstu matvörurnar hjá okkur. Það er kannski ekki á allra
vitund en í Heilsuhúsinu er mikið úrval af lífrænum hágæðavörum fyrir alla.

PULSIN – GLÆNÝTT Í HEILSUHÚSINU

FRÁBÆR PRÓTEIN!
Heilsuhúsið hefur hafið sölu á hinum frábæru Pulsin vörum
sem hafa farið sannkallaða sigurför um Evrópu að undanförnu.
Pulsin próteinið er einstakt í sinni röð og öðruvísi en annað prótein
á markaðnum. Pulsin eru lífrænar, sykurlausar, glúteinlausar og
mjólkurlausar vörur, sem fást bæði í dufti og í hentugum stykkjum
sem gott er að hafa við hendina.

RA
VA

RÆN MATV
A
LÍF

LÍFRÆ
N

N

VARA
MAT

1. RAUÐ LÍFRÆN EPLI
Mest selda matvaran í Heilsuhúsinu.
Engin furða enda lífræn, safarík
og ljúffeng. Gott úrval er af öðrum
lífrænum ávöxtum og grænmeti.

4. CHIA FRÆIN
Ekkert lát er á vinsældum þessarar
ofurfæðu. Full af prótínum, trefjum,
fitusýrum og andoxunarefnum.
Góð í grauta og búst eða ein sér.

2. BRAUÐIN FRÁ BRAUÐHÚSINU
Frábært úrval af þessum ljúffengu
og lífrænu brauðum frá Brauðhúsinu,
m.a. súrdeigsbrauð, glútenfrí brauð,
kubba o.fl.

5. GLUTEIN FREE WHITE FLOUR
Glúten frítt hveiti frá Doves Farm
sem hentar í allan bakstur.

3. HÖRFRÆOLÍAN FRÁ
BIOZENTRALE
Rík af Omega 3 fitusýrum en
einnig eru í henni Omega 6 og
9. Fitusýrurnar halda líkamanum
mjúkum, æðakerfinu einnig og
stoðkerfinu, húðinni og hárinu. Munið
að geyma í kæli!

6. EPLAEDIK YGGDRASILL
Ósigtað og lífrænt eplaedik sem hentar
til að hreinsa kerfið, losa vatn, laga
meltinguna eða í matargerðina.
7. SÖL
Lífrænt sjávarsælgæti fullt af
steinefnum og ríkt af joði. Þjóðlegt og
gott – og rýkur út hjá okkur eins og
heitar lummur!

8. STEVÍA SWEETLEAF
SÆTUEFNI
Frábært í mat og drykk, hentar fyrir
sykursjúka og aðra sem vilja forðast
sykur. Kemur í dropum og dufti,
bragðlaust og í ýmsum bragðtegundum.
9. BIOTTA RAUÐBEÐUDJÚS
Flottur fyrir íþróttafólk og þá sem
stunda reglulega hreyfingu. Getur bætt
súrefnisupptöku blóðsins og er hrein
snilld fyrir þá sem þjást af járnskorti.

Próteinduftið frá Pulsin er auðmeltanlegt og náttúrulegt prótein
án allra aukefna eða bragðefna. Það hentar vel til að bæta mataræði
sitt af mörgum ástæðum t.d. til að grenna sig, til vöðvauppbyggingar
og líkamsmótunar, til að styrkja ónæmiskerfið og til að koma reglu á
blóðsykurinn. Próteinduftið frá Pulsin er einfalt að nota í margskonar
drykki en einnig í flestar gerðir matreiðslu eða bakstur. Í Pulsin
duftlínunni eru hampprotein (Hemp) og mysuprotein (Whey) en einnig
baunaprotein (Pea) og hrísgrjónaprotein (Rice) sem er alveg einstakt.
Prótein stykkin frá Pulsin innihalda eingöngu 100% náttúruleg
hráefni, sem gerir þessa vöru einstaka. Hún hentar því flestum sem
velja eða þurfa að vera á grænmetisfæði, án glútens og viðbætts
sykurs. Pulsin stykkin eru einnig fullkominn orkugjafi fyrir íþróttamenn,
líkamsræktarfólk, göngugarpa, golfara og alla aðra sem stunda reglulega
hreyfingu. Stykkin eru frábært, bragðmikið og gott millimál fyrir alla
þegar orkuna þrýtur og sykurlöngunin hellist yfir fólk. Stykkin fást í sex
ómótstæðilegum bragðtegundum.
Starfsfólk Heilsuhússins gefur nánari upplýsingar
um þessar skemmtilegu vörur.

10. TURMERIK KRYDD
FRÁ SONNENTOR
Hentar bæði í mat og drykk.
Er bólgueyðandi, gott fyrir heila
og taugakerfi og stuðlar að góðri
lifrarhreinsun.
Eitt heitasta kryddið í dag.

10%
ttur

afslá

Laus við verkjalyﬁn – þvílíkur munur
Ég las um að Femarelle myndi slá
á einkenni tíðahvarfa hjá konum
og ákvað því að prófa.
Ég taldi að ég væri að fá liðagigt, þar sem ég var orðin svo aum í liðum og mér var
alltaf illt í höndum og ﬁngrum og notaði verkjalyf til að lina þjáningarnar.

FRUM - www.frum.is

Eftir að ég byrjaði á Femarelle, þá fann ég ﬂjótlega að mér leið mun betur í liðunum.
Eftir rúmlega viku notkun, þá voru verkirnir að mestu horfnir og mér líður mjög vel í
öllum liðum og vöðvum og má segja að ég þurﬁ ekki að nota verkjalyf lengur.
Að auki þá sef ég mun betur, hvílist líka mjög vel þegar ég sef.
Það er allt annað líf eftir að ég byrjaði að nota Femarelle, ég mæli með því við vinkonur
mínar og hvet allar konur til að prófa!

Kolbrún Jóhannesdóttir

Femarelle
Sigríður Jónsdóttir

Ég mæli með Bio Kult Candéa fyrir skjólstæðinga mína

¾

Er öruggur kostur fyrir konur.

¾

Slær á óþægindi ss.

Síðustu ár hef ég lagt mikla áherslu á að vera í jafnvægi, með góða orku og
einbeitningu í líﬁ og starﬁ. Eitt af því sem ég tel skipta miklu máli í því samhengi er jafnvægi í líkamanum og góð ﬂóra. Í gegnum tíðina hef ég því lagt
áherslu á að taka inn góða gerla til að viðhalda jafnvæginu og orkunni og
hef prufað þá allra bestu hér á markaðinum hverju sinni.
Mér ﬁnnst Bio Kult Candéa vera skjótvirkasta varan sem ég
hef prufað hingað til og mæli með Bio Kult fyrir skjólstæðinga mína sem gjarnan eru að glíma við ójafnvægi í líﬁ sínu og hefur varan reynst þeim vel og með
góðum árangri.

Sigríður Jónsdóttir, ADHD markþjálﬁ
og Áfengis og vímuefnaráðgjaﬁ (ICADC)

o Höfuðverk, svefntruﬂanir, nætursvita,
skapsveiﬂur, óþægindi í liðum og vöðvum.
o Þéttir beinin.
o Hefur ekki áhrif á móðurlíf eða brjóstavef.
¾

Náttúruleg lausn, inniheldur Tofu þykkni og
Flaxceed duft.

¾ Inniheldur engin hormón eða Ísóﬂavóníða.
¾ Staðfest með rannsóknum síðustu 13 ár.

FRAMHALD AF FORSÍÐU:

því aftur yfir í FB og útskrifaðist
þaðan af nýmálabraut. Eftir útskrift
þá var ástríðan fyrir matargerð
enn til staðar en mig langaði í
háskólanám og hafa matargerðina
sem áhugamál. Foreldrar mínir eru
báðir viðskiptafræðingar og vildi
ég læra eitthvað annað en þau. Ég

Það var ekki fyrr en
ég komst til New York
sem ég fór alvarlega
að hugsa um matreiðsluna aftur.

Safabar
Heilsuhússins

Safabar Heilsuhússins er eini lífræni safabarinn á landinu. Við keppumst við að
bjóða eingöngu uppá lífrænt hráefni fyrir
safana okkar enda eru þeir allir stútfullir af
næringarefnum og flottri orku.
Í tilefni Heilsufrétta þá bjóðum við
upp á þrjá nýja drykki á safabarnum; einn safa og tvo þeytinga.
Við höfum lengi viljað bjóða
viðskiptavinum okkar gómsæta
próteinþeytinga og er sá draumur
að rætast.
Súkkulaðiþeytingurinn, Súkkulaðisjarmi, er algjört lostæti og á
sama tíma súperfæða og máltíð
í einu glasi. Til þess að gleðja
bragðlaukana enn frekar notum
við Stevíu súkkulaðidropana til
þess að gefa hráa kakóinu dýpra
súkkulaðibragð og hafa tilraunasmakkararnir okkar allir emjað af
gleði! Súkkulaðisjarminn er ekki
bara svakalega bragðgóður heldur
fullur af súperfæði, eins og chia
fræum, hemp próteini, hráu kakói,
avokado og nýkreistum eplum.

* Öskusalt

Hinn þeytingurinn okkar,
Ofurhetjan, er dásamlegur fyrir
alla þá sem vilja dúndurorku út
daginn og er hann stútfullur af
góðum fitum og næringu. Í honum
eru einnig chia fræ og hampprótín, hveitigras, engifer, epli
og pera. Þykkt upp með kókosdrykkjarmjólk.
Græna dýrðin er viðbót í fersku
nýkreistu djúsunum, frábær safi
þegar á að afeitra líkamann og
hressa ónæmiskerfið. Í honum er
lífræn agúrka, lífræn epli, lífræn
paprika, lífrænn engifer, lífræn
límóna og hveitigras.
Komdu í næsta Heilsuhús og
prófaðu nýju safana okkar
– eða einn af þessum gömlu góðu.

* Lakkríssalt

prófaði því nokkrar námsleiðir í
Háskóla Íslands en á endanum féll
eplið ekki langt frá eikinni og valdi
ég viðskiptafræðina á endanum.
Góðærið var í hámarki þegar ég
kláraði námið og fékk strax vinnu
í banka eins og margir á þessum
tíma. Ég fann þó að það átti ekki
alveg við mig að sitja fyrir framan
tölvu allan liðlangan daginn.
Matreiðsla á Manhattan
Ég flutti síðar til Flórída í Bandaríkjunum en það var ekki fyrr
en ég komst til New York sem
ég fór alvarlega að hugsa um
matreiðsluna aftur. Flórída
er tiltölulega fátækleg matarmenningarlega séð en New York
er algjör suðupottur. Ég greip
því tækifærið og skellti mér í
frábæran skóla á Manhattan
sem heitir The French Culinary
Institute. Í skólanum eru eru
æðislegir kennarar sem ég lít
mikið upp til. Einn kennarinn
minn er til að mynda sérhæfður í
listinni að salta, reykja og þurrka
kjöt (e. charcuterie) og finnst
mér ómetanlegt að hafa fengið
að læra hjá honum og fengið
að kynnast þessu handbragði.
Á meðan náminu stóð fékk ég
vinnu á veitingastaðnum ABC
Kitchen og þar kviknaði hjá mér
mikill áhugi á nánum tengslum
kokka og bænda. Yfirkokkurinn
fór reglulega á bændamarkaðinn
á Union Square, sem er steinsnar
frá veitingastaðnum, til að kaupa
inn og því var hráefnið alltaf eins
ferskt og það gat mögulega orðið.
Gott og ferskt hráefni er nefnilega
alltaf grunnurinn að hollri og
góðri máltíð.

Frá Manhattan í Árdal
Þetta gerðist allt nokkuð hratt.
Ég var í fríi hér á landi og hitti
Guðna Páll Sæmundsson, leikstjóra þáttanna og Bryndísi
Geirsdóttur, framleiðanda, í
veislu hjá sameiginlegri vinkonu
okkar. Við byrjuðum að spjalla um
íslenskan mat og matarmenningu
og á endanum vörpuðu þau fram
hugmyndinni að þáttunum og
spurðu hvort ég vildi taka þátt
í þessu ævintýri með þeim. Til
að byrja með var ég ekki svo viss
og fór aftur til New York en við
héldum þó sambandi og ræddum
hugmyndina af og til. Einn daginn
hugsaði ég með mér að ég fengi
ekki svona tækifæri aftur og sagði
upp í vinnunni daginn. Tveimur
vikum síðar var ég kominn til
landsins og skömmu seinna upp í
Árdal í tökur.
Ferlið er fallegt
Við vorum þarna þrjú saman í heilt
ár og var þetta lærdómsríkur og
skemmtilegur tími fyrir okkur öll.
Þar gafst mér einstakt tækifæri til
þess að kynnast hráefninu og vera
með puttana í öllu ferlinu. Það er
ómetanleg reynsla fyrir mig að hafa
matreitt úr grænmeti sem ég sáði
sjálfur fyrir, vinna kjöt af skepnu
sem ég hlúði að í heilt sumar og
búið til osta úr mjólk frá minni

Við þurfum að muna
að matur er menning
og órjúfanlegur
hluti af arfleið okkar
og samfélagi.
eigin kú. Mér finnst að við séum
mörg hver komin alltof langt frá
þessu ferli og uppruna hráefnisins.
Margir vilja helst ekki hugsa um
lambið og steikina í sömu andrá,
eins og þau hafi ekkert með hvort
annað að gera. Þessu þurfum við
að breyta og sjá fegurðina í þessu
ferli. Þetta er hluti af því að bera
virðingu fyrir matnum og vera
meðvitaður um hvað maður lætur
ofan í sig.

uppruna matarins, menningarlegu
gildi hans og taka ríkari þátt í
ferlinu. Matur, vinnsla hans og
neysla er mjög félagslegt fyrirbæri sem færir okkur saman sem
einstaklinga. Fjölskyldur og vinir
koma saman til að taka slátur,
rækta matjurtagarð, halda matarboð eða einfaldlega að borða
morgunmat saman. Við þurfum
að muna að matur er menning og
órjúfanlegur hluti af arfleið okkar
og samfélagi.
Framundan
Okkur langar endilega að halda
þáttagerðinni áfram en við eigum
eftir að skipuleggja næstu skref.
Við viljum halda áfram á þessari
braut og fjalla ekki eingöngu um
uppskriftirnar heldur einnig um
hráefnið, upprunann og menninguna í kringum mat. Höfum
í huga að allir njóta betur þess
matar sem þeir hafa átt ríkan þátt
í að skapa.

Matur er menning
Mér finnst þó að það hafi orðið
vakning eftir efnahagshrunið.
Fyrir hrun voru margir komnir í
eitthvert aðkeypt neyslumynstur
en nú virðast fleiri hafa áhuga á

Volgt kínóasalat
– með léttsteiktu grænmeti

* Blóðbergssalt

4 Heilsufréttir Heilsuhússins

* Birkireyktsalt

INNIHALD

LEIÐBEININGAR

1 bolli kínóa (quinoa),
skolað og þurrkað á viskustykki
1 1/2 bolli vatn
Salt og nýmalaður pipar
3 msk. ólífuolía
1 lítið fennel, kjarninn fjarlægður
og skorið í þunnar sneiðar
250 gr sojabaunir, skáskornar í tígla
1/2 bolli ristuð sólblómafræ
100 gr mjúkur geitaostur, skorinn í teninga
1/2 bolli ferskt, saxað kóríander
4 msk. jómfrúarolía
2 msk. hvítvínsedik

Þurristið kínóa í stórum potti við
miðlungsháan hita í um 5 mínútur.
Bætið við vatni og fjórðungsteskeið af
salti og hrærið í. Setjið lok á pottinn
og náið upp suðu á vatninu. Lækkið þá
hitann og látið malla í um 12 mínútur eða
þar til vatnið hefur að mestu gufað upp.
Dreifið kínóanu á hreina bökunarplötu og
látið kólna á meðan grænmetið er steikt.
Hitið 2 matskeiðar af ólífuolíu í stórri
pönnu við miðlungsháan hita. Bætið
fenneli á pönnuna, saltið og piprið og
steikið það í um 6 mínútur eða þar til það
er orðið gullinbrúnt og mjúkt en samt
örlítið stökkt. Setjið fennelið til hliðar.

Bætið við matskeið af olíu á pönnuna og
steikið snjóbaunir í skamma stund þar
til þær eru léttbrúnaðar og enn stökkar
undir tönn, um 3 mínútur.
Hrærið saman jómfrúarolíu og
hvítvínsediki í stórri skál ásamt salti
og pipar. Bætið við kínóa, fenneli,
snjóbaunum, ristuðum sólblómafræjum,
geitaosti og kóríander. Hrærið öllu vel
saman og bragðið til með salti og pipar.

KYNNING

Norðurkrill

– eitt öflugasta form af Omega 3 fitusýrum
Einstakt tækifæri til
að efla einbeitingu og
byggja upp hjarta, æðaog ónæmiskerfið fyrir
haustið og komandi
vetur!
NORÐURKRILL, ein hreinasta og ómengaðasta
Omega 3 fitusýra úr hafinu, er unnin úr Krill sem
er svif (Ljósátulýsi) veitt
í suðurskautshafinu og
inniheldur náttúrulegt ofur
andoxunarefni sem er talið
vera eitt það öflugasta sem
völ er á. Það sem gerir krillolíuna frá NORÐURKRILL
einstaka og öfluga fyrir
utan að vera D-vítamínbætt er að fitukeðjurnar í
Krillinu eru fosfórlípíð sem
er mjög auðupptakanlegt
fyrir líkamann og einstak-

lega áhrifaríkt og telja margir helstu lífstílsfrömuðir að
1 hylki á dag sé hæfilegur
dagskammtur en gott er að
hlaða upp líkamann í byrjun
með því að taka 2 hylki á
dag og viðhalda skammtinum með 1 hylki.
Norðurkrill fyrir heila,
hjarta, húð, bein og betri
heilsu
Samkvæmt rannsóknum
hefur inntaka á Omega
3 fitusýrum sýnt fram á
mikinn heilsufarslegan
ávinning. Fitusýrurnar eru
taldar góðar fyrir hjarta- og
æðakerfið, bæta einbeitingu og hafa styrkjandi áhrif
á heila og taugakerfið.
Margir vitna um betri liðheilsu, einnig hafa þær góð

2 FYRIR 1
áhrif á blóðsykursjafnvægið
sem er lykilatriði fyrir þá
sem vilja komast í kjörþyngd og þá sem hafa of
hátt kólesteról. Að auki efla
og styrkja Omega 3 fitusýrurnar lifrarstarfsemina,
hafa góð áhrif á teygjanleika
húðarinnar, vinna gegn
öldrun og virka sem jafnvægisstillir fyrir lundina svo
eitthvað sé nefnt.

Nú er einstakt tækifæri til að
tryggja sér þetta frábæra
efni. Þú kaupir 1 pakka og
færð annan í kaupbæti!
Aðeins í verslunum Heilsuhúsanna frá 29. ágúst til 10.
september ef birgðir endast.
Ekki þarf að hafa áhyggjur af
uppþembu og vondu eftirbragði þegar Krillið er tekið
inn. Frekari upplýsingar
inn á www.gengurvel.is

KYNNING

Velur þú
það besta fyrir
barnið þitt?

DERMA ECO BARNALÍNAN

Heilsuhúsinu er sönn ánægja að bjóða til sölu
Derma Eco barnalínuna sem er lífrænt vottuð, astma
og ofnæisprófuð og með umhverfisvottun Svansins.

Hefur þú hugleitt hversu mikilvægt er að nota hreinar
húðvörur á barnið þitt? Í dag er ofnæmi og óþol orðið allt
of algengt og hafa fjölmargir fengið bót með því að nota
hreinar húðvörur og þá síðast en ekki síst á mikilvægasta
fólkið; börnin okkar. Derma húðvörurnar eru hreinar og
mildar vörur fyrir barnið þitt alveg frá byrjun.
Mildar og hreinar vörur og vottanir
sem hægt er að treysta!
Húð barna er viðkvæm og fínleg. Þess vegna eru
Derma Eco baby vörurnar einstaklega mildar og án allra
ilm- og litarefna og án allra óæskilegra efna sem dregur
úr hættu á útbrotum og exemi. Dönsku astma og
ofnæmissamtökin hafa vottað um ágæti Derma Eco baby,
þær eru Svansmerktar og einnig vottaðar af ECOsert sem
er eitt af virtustu lífrænu vottununum í dag.

Það besta fyrir börnin, framtíðarinnar vegna!
Frekari upplýsingar á www.gengurvel.is

Baby sjampó/baðsápa
Milt og gott í baðið inniheldur aloa vera sem
tryggir raka og mýkt.
Verð 1.043 kr.
Baby krem
Einstakleg milt og rakagefandi fyrir viðkvæma húð
barnsins. Inniheldu Aloa
vera og nærandi olíur sem
öll fjölskyldan getur notað.
Verð 1.007 kr.

Baby salvi
Mildur raka fráhrindandi salvi sem gott er að
bera kringum munn og
á bleyjusvæði. Salvinn
tryggir samt sem áður að
húðin andi og nærist.
Verð 1.104 kr.
Baby olía
Mild, ilmefnalaus og
frábær í baðið hjá allri
fjölskyldunni. Gott að
nudda litla kroppa með
olíunni.
Verð 1.040 kr.

Derma baby wet wipes
„Mildustu og bestu blautklútarnir“ sem gott er að
nota hvort sem er á andlit,
hendur eða litla bossa.
Engin aukaefni og ertir
ekki.
(64 klútar)
Kynningverð
867 kr.
28. ágúst - 10. sept.

UPPÁHALDS
VÖRURNAR
MÍNAR!

Einbeitt
og hraust

Kristín Jónsdóttir er umsjónarmaður
Heilsuhússins Smáratorgi. Kristín er

inn í
veturinn

búin að starfa í Heilsuhúsinu í um 20
ár og er alveg með það á hreinu hvaða
vörur eru uppáhaldsvörurnar hennar.
Þó tekur Kristín fram að erfitt hafi
verið að takmarka sig við fimm vörur.
Beyond Green duftið frá Udo’s Choice er fullt af trefjum og góðum fitusýrum. Þetta er svona ekta græn fæða sem hentar vel í bústið.

Með lækkandi sól er mikilvægt fyrir okkur að huga vel að þeim vítamínum og bætiefnum sem okkur eru nauðsynleg í kroppinn á löngum vetri hér á norðurslóðum.
Þegar sól er lágt á lofti nær
D-vítamín ekki að myndast í
húðinni og því er D-vítamín taka
nauðsynleg. Gildir þetta jafnt um
börn sem fullorðna og hjá Heilsuhúsinu er að finna fjöldan af
frábærum vörum sem innihalda
kröftugt og gott D-vítamín. Fjölvítamínin eru einnig nauðsynleg
til þess að byggja upp ónæmiskerfið og búast hraustlega til
varnar fyrir kvef- og flensutíð
vetrarins. Þegar vetur gengur í
garð er einnig mikilvægt að huga
vel að húðinni vegna veðrabreytinga og þá einkum þegar fer að
kólna í veðri. Þá er eyGLÓ frá
Sóley Organics tilvalið krem
fyrir veturinn. Það nærir húðina
og kallar fram náttúrulegan
ljóma hennar. eyGLÓ inniheldur
einstaka blöndu af kvöldvorrósarolíu og handtíndum villtum
íslenskum jurtum sem næra,
mýkja og hafa róandi áhrif á
húðina ásamt því að gefa raka.

Við í Heilsuhúsinu hugum sérstaklega að börnunum nú þegar skólagangan er framundan og þá er um
að gera að hafa í huga næringarog bætiefni sem henta minni
og einbeitingu vel. Fyrir hressa
krakka og unglinga mælum við svo
sérstklega með Kid Zinc frá Animal
Parade, en mikilvægi þess að taka
sink í formi bætiefna verður okkur
sífellt augljósara. Sink gegnir
hlutverki við skiptingu og starfsemi
fruma og er því mikilvægt fyrir
eðlilegan vöxt og þroska í bernsku
og á unglingsárum.
Fyrir krakkana má ekki gleyma
lífrænu Kalibio söfunum og
kreistimatnum sem er tilvalinn
í nestisboxið, enda um að ræða
vöru sem er sérhönnuð fyrir börn
allt að 12 ára aldri. Fyrir eldri
námsmenn og alla sem vilja hafa
einbeitinguna í góðu lagi mælum
við með Solaray og Efalex. Solaray
phosphatidylserine er sérstaklega
gott fyrir minni og einbeitingu og

hjálpar þér að viðhalda heilbrigði
heilans og skerpa athyglisgáfuna.
Það er því tilvalið fyrir þá sem
ætla sér að vera einbeittir í vetur.
Hið sama má segja um Efalex
sem er byltingarkennt bætiefni,
sérstaklega framleitt til þess
að efla virkni augna og heila.
Efalex er sett saman úr hreinni
kvöldvorrósarolíu og túnfiskolíu
sem innihalda þrjár mikilvægar
fitusýrur: Docosahexaenoic
sýru (DHA), arachidonic sýru
(AA) og gamma línólsýru (GLA
sem líkaminn umbreytir í AA
fitusýrur) ásamt tveimur öflugum
andoxunarefnum, E-vítamíni og
tímían olíu, sem vinna saman að
verndun fitusýranna.
Það er því að ýmsu að huga fyrir
veturinn og um að gera að koma við
hjá Heilsuhúsinu og fá ráðleggingar
um það hvað hentar hverjum og
einum best.

Since 1921

Nýtt!

Heilbrigt hár á
náttúrulegan hátt!
Weleda hárvörurnar eru unnar úr þremur ólíkum korntegundum , hirsi, hveiti og höfrum.
Korn vex í frjóum jarðvegi og til að hárið verði fallegt, þarf hársvörðurinn að vera
heilbrigður. Í samhljómi við mann og náttúru. www.weleda.is
Útsölustaðir Weleda eru heilsuverslanir og apótek um allt land
www.facebook.com/weledaísland
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Ég verð að nefna Q-10 hylkin frá Heilsu. Q-10 er gott fyrir hjartað og
uppbyggingu frumna í líkamanum. Sérstakleg gott þegar við eldumst!
Magnesíum töflurnar frá Higher Nature tek ég líka með þar sem
Magnesíum er svo gott fyrir vöðvana, hefur róandi áhrif og virkar
t.d. mjög vel fyrir þá sem eru með fótaóeirð eða sinadrátt.
Weleda Body Lotion, Sea Buckthorn er frábært body lotion. Það er mjög
gott fyrir þurra húð og er endurnærandi og má segja að viðhaldi raka
húðarinnar. Lífrænt og gott.
Að lokum, eftir mikla umhugsun, nefni ég Episilk Serum frá Heilsu. Með
hyaluronic sýru sem hjálpar húðinni í andliti að viðhalda raka og heldur
henni ferskri. Frábær vara.

Enn betri
búð í Smáratorgi
Það er óhætt að segja að Heilsuhúsið í
Smáratorgi hafi gengið í gegnum gagngerar
breytingar í vor og sumar. Búðin var flutt
um nokkra metra í nýtt pláss og um leið varð
hún önnur verslun Heilsuhússins til að fá
algerlega nýtt útlit.
Heilsuhúsið er búið að vera í Smáratorgi síðan 1998, eða í um 15 ár, og hafði
búðin verið nánast óbreytt allan þann tíma, þannig að það var kannski kominn
tími á smá andlitslyftingu. Kristín Jónsdóttir hefur veitt búðinni forstöðu
undanfarin ár og tók þátt í breytingunum. „Markmiðið með breytingunum
var að gera búðina skipulagðari og aðgengilegri fyrir viðskiptavini okkar. Við
eigum traustan og tryggan kúnnahóp sem verslar reglulega hjá okkur og eftir
breytingu erum við farin að sjá ný andlit, sem er afar ánægjulegt. Við hjá
Heilsuhúsinu höfum ávallt lagt áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf um vörurnar
sem fást hjá okkur. Við erum mjög ánægð með breytingarnar á búðinni og við
finnum að viðskiptavinurinn er sama sinnis“ segir Kristín enn fremur.
En hver hefur þróunin verið á undanförnum árum varðandi viðskiptavininn?
„Mér finnst hafa orðið breyting á hugsunarhætti landans eftir hrun. Fólk
er meira að hugsa um heilsuna og er oft búið að kynna sér vörurnar og
virkni þeirra áður en það kemur í búðina til okkar. Það má segja að fólk sé
meðvitaðra um eigin heilsu og mataræði og nauðsyn þess að hugsa vel um
líkamann.“
Kristín stendur ekki ein vaktina í Heilsuhúsinu Smáratorgi því með henni er
vaskur hópur. Þær Anna Káradóttir, María Rós, Helga Rós og Sigríður Lára
veita einnig viðskiptavinum Heilsuhússins í Smáratorgi ráðgjöf og leiðbeiningu
um val á vörum. Þá dettur Inga Kristjánsdóttir næringarfræðingur einnig
stundum inn og veitir viðskipavinum ókeypis ráðgjöf.
Að lokum vill Kristín taka fram að allir eru velkomnir í Heilsuhúsið
Smáratorgi. „Við tökum vel á móti öllum sem koma inn um dyrnar hjá okkur“
segir hún brosandi.

Námskeið á næstunni í Heilsuhúsinu

Góðar fitur
eru undirstaða
góðrar heilsu!
Á síðustu misserum
hafa margir vaknað til vitundar um
neyslu á fitu og
mikilvægi hennar.
Margir eiga það til
að skera niður fituneyslu þegar taka á
til í mataræðinu en
það er vægast sagt
vandmeðfarin leið.
Það er auðvitað gott að skera
niður neyslu á slæmri fitu, sem
gjarnan er kennd við skyndibita
og rusfæði, en alls ekki að sneiða
hjá góðri fitu og því þarf að muna
að borða gæða olíur, hnetur, fræ
og slíkt. Sem dæmi má nefna
góðar kaldpressaðar olíur eins
og ólífuolíu, hörfræolíu eða
hempolíu. Þær má allar nota út
á salat og yfir mat og gera þær
hann auk þess enn gómsætari
og hollari en ella. Chia, graskers,
sólblóma og sesamfræ eru
snilldar uppspretta gæða fitu,

próteina og trefja sem gaman er að
nota í matseldina. Kókosolía er t.d.
frábær valkostur, en hana má nota
til steikingar, á hafragrautinn og
jafnvel á húðina. Einnig má nefna
avokadó, sem er dásamleg næring
og inniheldur mikla og góða
fitu. Líkaminn þarf einfaldlega
á fitu að halda og vinnur ekki
eðlilega ef hana vantar. Góð fita
er til dæmis nauðsynleg til að
líkaminn geti brennt umframfitu!
Margir velja þann kostinn að
taka inn gæða olíur í skeiðavís
eða hylkjum og er það hið besta
mál. Þá er líkamanum tryggður
sá skammtur af lífsnauðsynlegum
fitusýrum (omega 3 og omega 6)
sem hann þarfnast. Í því samhengi
er sérstaklega ástæða til þess að
benda á gæðavörurnar frá Udo’s
Choice sem samanstanda af afar
næringargóðum og
vönduðum
olíum.

INGA KRISTJÁNSDÓTTIR
Næringarþerapisti D.E.T.
Viltu breyta mataræðinu til batnaðar á
einfaldan og öfgalausan hátt?
3. sept. og 1. okt. í Heilsuhúsinu Lágmúla 5
Kl. 18.30 - 21.00
Verð 4.900 kr.
Innifalinn eru námsgögn
og uppskriftamappa.
Skráning og upplýsingar:
í síma 899 5020 og
á inga@inga.is

Betri húð – unglegra útlit
4. september og 22. október
í Heilsuhúsinu Lágmúla 5
5. nóvember í Heilsuhúsinu Selfossi
14. nóvember í Heilsuhúsinu Keflavík
Kl. 18.30 - 21.00
Viltu takast á við sykurfíknina
19. september Heilsuhúsið Lágmúla 5
Kl. 18.30 - 21.00
Verð á námskeiðin 4.900 kr.
Innfalin eru námsgögn
með ítarlegum upplýsingum.
Skráning og upplýsingar:
ung@gudrunbergmann.is
og www.ungaollumaldri.is

Tímasetning námskeiða
kl. 19.30-21.30
Verð 4.900 kr.
Skráning og upplýsingar:
í síma 662 8328
og á annarosa@annarosa.is

STEFANÍA S. ÓLAFSDÓTTIR
Blómadropar til heilsubótar
5. september í Heilsuhúsinu Lágmúla 5
kl. 19.30 - 22.30
Verð 5.900 kr.
Innifalin námsgögn og allir fá
blómadropa með sér heim.
Skráning og upplýsingar:
í síma 868 2880 og á
nyjaland@gmail.com

GUÐRÚN BERGMANN
Viltu takast á við bólgur og liðverki á
náttúrulegan máta?
29. ágúst og 17. október í Heilsuhúsinu
Lágmúla 5
17. september í Heilsuhúsinu Selfossi
24. september í Heilsuhúsinu Keflavík
Kl. 18.30 - 21.00

Smyrslanámskeið
14. október í Heilsuhúsinu
Lágmúla 5

ANNA RÓSA
Íslenskar lækningajurtir
30. september í Heilsuhúsinu
Lágmúla 5
Kryddnámskeið
7. október í Heilsuhúsinu Lágmúla 5

lífrænt fyrir húð & hár
TI LE I N KAÐU ÞÉR H E I LB R I GÐAR I
& LÍF RÆ N N I LÍFS STÍL

Green People eru margverðlaunaðar
lífrænar snyrtivörur í dömu-, herra-,
unglinga- og barnalínu. Þegar þú notar
Green People ert þú sannanlega að nota
hreina náttúrulega vöru og ert skreﬁ nær
lífrænum lífsstíl fyrir þig og fjölskyldu þína.
Green People fæst m.a. í öllum verslunum
Heilsuhússins, Heilsutorgi Blómavals, Víði
Garðabæ og Heimkaup.
Green People vörurnar eru ekki prófaðar á dýrum
og innihalda aldrei: Sodium lauryl/laureth sulphate,
parabens, phthalates, propylene glycol, alcohol (ethyl
alcohol, ethanol) & petrochemicals

Sala og dreiﬁng: Ditto ehf. Smiðjuvegi 4, Kópavogi

www.facebook.com/GreenPeopleIslandi

fyrir
góðan mat
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20%

20%

30%
YOGI - laus te
Gómsætu tein frá YOGI innihalda
jurtir, fræ og þurrkuð krydd. Ilmurinn og
bragðið koma huga og sál á betri stað.

Slökun - allar tegundir
Eﬂir heilbrigði ónæmiskerﬁsins,
viðheldur blóðsykursjafnvægi
og eðlilegum blóðþrýstingi.
Magnesíum er lífsnauðsynlegt
til að framleiða og geyma orku.

20% afsláttur

30% afsláttur

SweetLeaf Stevían
Náttúruleg sæta unnin úr laufum
Stevíu plöntunnar. Inniheldur engar
hitaeiningar og er mjög bragðgóð.

20% afsláttur

hausttilboð
heilsuhússins

25%

Frábæru Solaray bætiefnin á tilboði!

25% afsláttur

komdu og gerðu
frábær kaup!
dagana

25%

28. ágúst – 10. sept.

Higher Nature - hámarks virkni!
Hágæða bætiefnalína Heilsuhússins.

Gosdrykkur +

Möndlupoki

25% afsláttur

25%

kr. 899

25%

Guli miðinn

25% afsláttur

20%
Whole Earth & Happy People
Whole Earth lífrænt gos –
margar bragðtegundir.
Happy People möndlur –
100% lífrænar, 100% dásamlegar.

Bestu kremin fyrir veturinn!
Dag/næturkrem og augnkrem
100% náttúrleg afurð frá Aubrey Organics.
Útlitið verður bæði unglegra og frískara.

Gosdrykkur + möndlupoki kr. 899

20% afsláttur

Góðar ﬁtur!
Udo’s 3-6-9
Nauðsynlegar ﬁtusýrur.
Redwood kókosolía lífræn og kaldpressuð!
Á kroppinn eða til
steikingar. Bæði betra!

25% afsláttur

Svarið býr í náttúrunni
LAUGAVEGI

LÁGMÚLA

KRINGLUNNI

SMÁRATORGI

SELFOSSI

AKUREYRI

REYKJANESBÆ

Í LOFTIÐ 4. SEPTEMBER
„Við erum á fullu að undirbúa nýja
þáttaröð og munum heimsækja jafn ólík
heimili og þau verða mörg,“ segir sjónvarpsmaðurinn Sindri Sindrason en hann
hefur bankað upp á hjá landsmönnum og
boðið áhorfendum Stöðvar 2 að kíkja með
sér inn í þáttunum Heimsókn.
Fyrsta þáttaserían, samtals 40 þættir, var á dagskrá síðasta vetur og hefur
nýja serían göngu sína í næstu viku,
miðvikudaginn 4. september.

„Við fengum frábærar viðtökur við
síðustu þáttaröð en við leggjum okkur
fram um að leita uppi óvenjuleg og
spennandi heimili, eitthvað sem er
aðeins öðruvísi en hið hefðbundna,“ segir
Sindri. „Þetta snýst samt ekki aðeins um
heimilin heldur líka um heimilisfólkið,
viðmælandinn skiptir mig jafnmiklu
máli og heimilið. Ég hef stundum sagt að
Heimsókn sé blanda af Sjálfstæðu fólki
og Innliti útliti,“ segir Sindri og lofar

áhorfendum góðri skemmtun í vetur.
„Við munum til dæmis sækja heim fólk
í útlöndum í þessari þáttaröð og einnig
fylgjast með breytingum á íbúð sem
tekin verður í gegn, svona fyrir og eftir.
Þá munu hönnuðir og arkitektar gefa
áhorfendum ódýr og góð ráð. Viðmælendurnir eiga það allir sameiginlegt að
vera bæði áhugaverðir og skemmtilegir
en við heimsækjum meðal annars biskup
Íslands og kíkjum inn til Rögnu Árna-

KEEGAN VILDI
ALLT FYRIR
MIG GERA
Íþróttafréttamaðurinn Arnar Björnsson situr fyrir svörum
Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur rætt við í starfi þínu?
Sir Alex Ferguson, fyrrverandi þjálfari Manchester United, var virkilega flottur en Kevin Keegan var sá skemmtilegasti. Ég talaði lengi við
Keegan, sem þá var knattspyrnustjóri Newcastle, fyrir leik Newcastle og
Manchester United fyrir mörgum árum og hann vildi allt fyrir mig gera.
Hvaða nafn íþróttamanns eða liðs er erfiðast að bera fram? Nöfnin
á taílenska fótboltalandsliðsmanninum Napat Thamrongsupakorn og
Litháanum Vytautas Andriuškevičius, sem nú spilar með Djurgarden í
Svíþjóð. Það er eins gott að við sýnum ekki leiki með þeim félögum oft í
viku.
Ef þú ynnir ekki í sjónvarpi, hvað værirðu þá að gera? Þá væri ég líklega búinn að skrifa BA-ritgerðina mína í íslensku og bókmenntum sem
ég ætlaði að skrifa fyrir löngu. Hún dettur kannski inn einhvern tímann.
Á nokkuð langri ævi er margt sem mig hefur langað til að gera og flest af
því tengist ekki sjónvarpi.
Hvaða íþróttamann úr mannkynssögunni myndirðu helst vilja fá í viðtal og hvers vegna? Helst myndi ég vilja ræða við frjálsíþróttamanninn
Jesse Owens og ræða við hann um Ólympíuleikana frægu í Berlín árið
1936. Ég yrði moldríkur ef ég næði viðtali við hann en hann lést fyrir
rúmum þremur áratugum. Síðan hefði ég ekkert á móti kvöldstund með
knattspyrnugoðsögninni George heitnum Best.
Hvað er besta íslenska lag sem hefur verið samið? KR-lagið hans
Bubba Morthens er og verður í úrvalsdeildinni næstu áratugina. Það er
alveg sama hve oft maður heyrir lagið, maður kemst alltaf í sérstakan
gír.
Hvaða öðrum sjónvarpsþætti á Stöð 2 værir þú til í að stýra?
Matreiðsluþættinum Lífið er ljúft en alltof margar hitaeiningar.
Hvað má aldrei gera rétt fyrir útsendingu? Það má aldrei gleyma sér!

dóttur, fyrrverandi dómsmálaráðherra.
Þá förum við til skátahöfðingja landsins.“
Fyrsti viðmælandi Sindra verður
Kristín Björnsdóttir en hún býr í fallegu
og óvenjulegu húsi í Garðabænum.
„Húsið hennar Kristínar er allt á einni
hæð og er eiginlega best lýst sem glæsilegri hótelsvítu,“ segir Sindri, sem segir
að sjón sé sögu ríkari.
Alls verða heimsóknirnar sextán og
verða þættirnir á dagskrá fram til jóla.

MYND HELGARINNAR
TED
Kl. 22.10 Laugardag
Gamanmynd frá 2012 með Mark
Wahlberg í aðalhlutverki. John
Bennett óskaði sér í æsku að
bangsinn hans lifnaði við. Ótrúlegt en satt þá rættist óskin .

NÝJAR HÁSKERPURÁSIR
væntanlegar á Fjölvarpið
Viðskiptavinir Fjölvarpsins munu á næstunni verða
varir við fjölgun rása og verða nýjar háskerpustöðvar þar á meðal.
Má helst nefna BBC HD, Fashion One HD, Luxe
TV HD, History Channel HD, auk þess sem Norðurlandastöðvarnar DR, SVT & NRK munu bjóðast í
háskerpu.
Útsendingar um háskerpu munu eingöngu nást
um svokallaða IPTV-myndlykla Símans og Vodafone en vegna þess hversu mikillar bandbreiddar
háskerpuútsendingar krefjast verða þær því miður

AMERICAN REUNION
Kl. 22.25 Föstudag
American Pie-myndirnar slógu eftirminnilega í gegn á sínum tíma og nú
er komið að geggjaðri framhaldsmynd þar sem Jim, Michelle, Stifler
og allir hinir snúa aftur í tilefni árlegra endurfunda útskriftarnemenda
skólans.

ekki aðgengilegar á Digital Ísland-dreifikerfinu.
Viðskiptavinum er bent á að snúa sér til verslana
Vodafone og Símans sé áhugi fyrir væntanlegum
háskerpuútsendingum og tryggja sér IPTV-háskerpumyndlykil. Stefnt er á að útsendingar í háskerpu hefjist í lok september næstkomandi.
Háskerpa, eða HD, býður upp á mun betri myndgæði en almennt gerist með hefðbundnar sjónvarpsútsendingar í dag og eru sífellt fleiri sjónvarpsstöðvar að uppfæra myndgæði sín í háskerpu, enda
upplifunin allt önnur.

10 BÍÓ Á
STÖÐ 2 BÍÓ
Byrjaðu strax að spara. Skráðu kortin ykkar
núna á www.stod2.is/vild

TOPPMYNDIR
Kl. 22.00 alla daga

Miðvikudagur

Laugardagur

Harry
Brown

Safe House

Michael Cane er
sérsveitarmaður
á leið á eftirlaun. En hann á
einu verki eftir
ólokið, að hefna
besta vinar
síns.

Fimmtudagur

ENN MEIRA FYRIR
ÁSKRIFENDUR

Denzel Washington og Ryan
Reynolds í
hörkuspennandi mynd
um ungan
leyniþjónustumann sem fær
það verkefni að
gæta alræmds
fanga.

Sunnudagur

Wanderlust
Paul Rudd
og Jennifer
Aniston í stórskemmtilegri
gamanmynd
um hjón sem
neyðast til
að hefja nýtt
líf á nýjum
slóðum.

Water For Elephants
Hugljúf mynd
með Robert
Pattinson,
Reese Witherspoon og
Christoph
Waltz í aðalhlutverkum.

Föstudagur
Rock of the Ages
Byggð
á samnefndum
söngleik
og gerist
árið 1987
í hringiðu
vinsælustu
tónlistar
þessa tímabils.

Mánudagur
La Delicatesse
Rómantísk
gamanmynd
um unga ekkju
sem heldur
að hún muni
aldrei finna
ástina aftur.

The Lincoln Lawyer
Hörkuspennandi mynd með Matthew
McConaughey í hlutverki slóttugs lögfræðings.

6

MIÐVIKUDAGUR 28. ágúst 2013

FÍTON / SÍA

Þriðjudagur

35

AFSLÁTTU

R

35% afsláttur af mattse
ðli
ef verslað er fyrir 2.0
0 kr.
00
eða meira.

40
40% afsláttur af
bílaþvotti að utan
alla ddaga.

AFSLÁTTUR

EINLEIKIN GAMANSEMI Í HÖRPU

KVÖLDSTUND MEÐ LADDA Í EIGIN PERSÓNU

r
Sýninga ur
ft
hefjast a ber!
m
7. septe

„Laddi er e
ngum líku
r
...Hann er
þjóðargers
emi.“
- Pressan.is
„Sprenghlæ
gileg sýnin
g fyrir alla
n aldur!“
- Sirrý, Rás
2
„Á sviðinu
birtist man
ni lítill dre
ngur
með stórt
hjarta.“
- Helgi Snæ
r Sigur
ðarson, Mor
gunblaðið.

„Stórkostl
eg sýning!“
-H
eimir Karls
son,

Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

Bylgjan

ÍS
T
R
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S

!
N
U
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I
E
R
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E
G
A
L

30 - 70% AFSLÁTTUR!
VEGN
VEGNA
NA MIKILLA
LA VINSÆ
VINSÆLDA
SÆLDA
DA
FRAMLENGJUM
FR
RAMLENGJUM VI
VIÐ
IÐ TIL 31.ÁG
31.ÁGÚ
31.ÁGÚST!
ÁGÚST!
GÚST!

FULLT AF NÝJUM VÖRUM!

Lokadagar
SÍÐUSTU DAGAR
ÚTSÖLUNNAR!

10% AUKA AFSLÁTTUR!

FLOTT MERKJAVARA Á GÓÐUM AFSLÆTTI!
ASICS SKÓR 25% - ASICS FATNAÐUR 30% - CASALL 10 - 30%

SPORTÍS
MÖRKIN 6

108 REYKJAVÍK

S:520-1000

SPORTIS.IS
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smáauglýsingar

3

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Sendibílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI S. 662
0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

KLÁR Í HAUSTIÐ
MMC Pajero Sport árg. 2000 ek. 168
Þkm, sjálfskiptur, krókur ofl. ný dekk,
tilboðsverð nú 490 þús, 100% vísalán.

Chrysler Town - Country Limited
2012 ek.37þús km. Sjálfskiptur.
Bakkmyndavél. Hlaðinn aukabúnaði.
Skipti möguleg á ódýrari. Ásett verð
7.790.000.- Rnr.310484

KIA Ceed lx 1.4 bensín beinsk.. Árgerð
2011, ekinn 65 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.990.000. Rnr.210136. 5 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Garðyrkja
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
Keyrðu á rafmagni eða bensíni.
Nissan Leaf rafbíll frá Kr. 2.995.000,
Chevrolet Volt rafmagn og bensín frá
Kr. 3.995.000, Toyota Prius Plug-in
rafmagn og bensín frá Kr. 3.995.000.
Útsölutilboð á sýningabílum,
eftirársbílum, rafbílum, metan, bensín
og díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt
að 75% fjármögnun í boði. islandus.
is - S. 5522000

BMW 3 325i s/d e90. Árgerð 2008,
ekinn 37 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.490.000. Rnr.140545.

Suzuki Intruder M800 ltd. ed. Nýskr.
3/2010. Ek. 8.000 km. Glæsilegt
hjól. Ýmsir aukahlutir. Tilboðsverð
1.190.000. Til sýnis/sölu hjá Suzuki
umboðinu, Skeifunni 17. Uppl. í S.863
6363.

Hjólbarðar

AUDI Q5 quattro. Árgerð 2009, ekinn
84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
6.290.000. Rnr.990280.

Toyota Land Cruiser 150 Gx 10/2011
ek.48þús. 7manna. Sjálfskiptur. Skipti
möguleg á ódýrari. Dráttarbeisli.
Búinn í 45þús km skoðun. Ásett verð
9.490.000.- Rnr.285822.

Mótorhjól

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

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

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

Honda Jazz Comfort 7/2010 ek.69þús.
Sjálfskiptur. Mjög fallegt eintak. Skipti
möguleg á ód. Ásett verð 2.290.000.Rnr.285841.
TOYOTA Corolla wagon 1,4 vvti. nýskr
5/2005, ek 139 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 1.090.000. Rnr.290653.er á
staðnum

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari.
Vanir menn, snör handtök. S. 824
1238.
NISSAN Primera, árg. 2004, ek. 161
þ.km, viðmiðunarverð 822 þ.kr, verð
600 þ.kr. Uppl. í S: 897 3858.
Til sölu Kia sport age ‚96. Selst ódýrt.
Þarf að lagfæra bremsur. Uppl. í s. 5574660 Andrés.

Toyota Land Cruiser 120 GX Diesel
4/2007 ek.122þús. Sjálfskiptur. Ný
dekk. 1 eigandi. Gullfallegur bíll.
Skipti möguleg á ódýrari. Ásett verð
5.290.000.- Rnr.310333.

Frábært úrval af fatnaði og
fylgihlutum fyrir mótorhjólafólk,
hjálmar, skór, hanskar, olíur og margt
fleira í úrvali.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Við erum með kaupendur af Land
Cruiser 200 disel, nánari upplýsingar I
sima 4808000

250-499 þús.
Bókhald
Varahlutir

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Bílar til sölu

SMÁPARTAR.IS

Toyota Corolla ‚98. Skoðaður 2014.
Vel með farinn. Beinsk. Uppl. í s. 695
4957.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

SJÁLFSKIPT STATION
COROLLA TILBOÐ 390 ÞÚS.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net
Nissan Leaf frá Kr. 2.995.000
heimkominn! Rafbílar og Evrópsk
hleðslutæki fyrir alla rafbíla. Bjóðum
allar gerðir nýrra og nýlegra bíla frá
helstu framleiðendum, sýningarbíla,
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar,
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín
og Díselbílar. Höfum selt hundruði
bíla til Íslands. www.islandus.is - S.
5522000.

TOYOTA COROLLA WAGON TERRA 1,6
VVTI árg‘00 ek.193 þús, Sjálfskiptur,
dráttarkrókur ofl. ásett verð 590 þús
TILBOÐ 390 ÞÚS s.841 8955.

SPARNEYTINN - TILBOÐ 450 ÞÚS.
SKODA FABIA 1,4 16v MPI 2003
ek.147 þús., 5 dyra, beinskiptur,
skoðaður 14 sparneytinn og
snyrtilegur bíll ásett verð 590 þús.
TILBOÐ 450 ÞÚS. möguleiki á 100%
visarað s.841 8955.

BÍLL DAGSINS
SUZUKI LIANA 4WD ÁRG. 2002
ek. 127 Þkm , 5 gíra, krókur ofl.
tilboðsverð nú 490 þús., 100% Vísalán
í boði.

Toyota Corolla ‚97, ek. 190. Verð 280
þús. Skoðaður ‚14. fleiri uppl. s. 7746092.

Bílar óskast
BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

TOPP VSK BÍLL
VW Caddy árg. 2004 ek. 119 Þkm,
5gíra, ný tímareim ofl. toppeintak,
tilboðsverð nú 790 þús. án VSK, 100%
lán.

0-250 STAÐGREITT
Til sölu VW Caddy, árg. ‚07. Ek. 160
þ. Dísel. Verð 600 þ. stgr. Uppl. í S:
659 5041.

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Óska eftir Toyotu Yaris til viðgerðar
eða niðurrifs. S. 892 7852

Viðgerðir
AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.

SPARNEYTINN - TILBOÐ 4

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2007,
ekinn 131 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.490.000. Rnr.230400.

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.

KRÓKUR

VW Polo basicline. Árgerð 2003,
ekinn 143 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
650.000. Rnr.230393.

Eigum orðið mikið úrval notaðra
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki,
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron,
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault,
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða
í s. 567 5040/ 7785040

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

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

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í
s. 699 6069 & 663 5315.

Hreingerningar

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

Málarar
MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171
& egillsverris@gmail.com

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

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

Nudd
Heilnudd, úrvals nudd fyrir alla.
Nuddstofan PT sími. 669 0802.
Nudd, nudd, nudd! Slökunarnudd frá
9-24. Rvk 101, s: 841 6795 Júlija.

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun
Endurnýjun raflagna, töfluskipti,
viðgerðir. Uppl. í s. 777-0458 eða
sludviksson@gmail.com.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com
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Húsaviðhald

Óskast keypt
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Flug

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

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

KAUPI GULL !
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

EINKAFLUGMANNSNÁM
HEFST 2.SEPT
Viltu starfa í flugi?
Einkaflugmannsnám er fyrsta skrefið
í átt að atvinnuflugmannsprófi.
Skráning á www.flugskoli.is.

Ökukennsla

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18, Kringlan 3. hæð ( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

KAUPUM GULL

KEYPT
& SELT

Geymsluhúsnæði

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar,
mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176.

Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Hreinsa þakrennur og tek að mér
ýmis verkefni. Uppl. í s, 847 8704,
manninn@hotmali.com

Ca. 380 m2 til leigu í Sandgerði. Laust
fljótlega. Uppl. í síma 898 7820.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

PARKETMEISTARAR
Parket og sólpallaslípun um allt land.
20 ára reynsla. Hágæða efni eins
og Junckers og Bona. Notum ekki
eukulavörur. www.parketmeistarinn.is
7728100. Geymið auglýsinguna. Alltaf
besta verðið.

LAGER EÐA
GEYMSLUHÚSNAÐI.

og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

Til sölu
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

HJÁ JÓA FEL KRINGLAN
Óskum eftir fólki í fullt starf til
afgreiðslustarfa í bakarí okkar
í Kringlunni. Vinnutími frá kl.
12-19 Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Harpa í s. 663
8998 eða á linda@joifel.is

VEISLULIST SKÚTAN
Óskar eftir starfsmanni í uppvask
og aðstoð í eldhús frá kl. 8-16
virka daga.
Upplýsingar veitir Sigurpáll í
síma 565 1810 eftir kl. 13:00

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

GEYMSLUR.COM

ATVINNA
Atvinna í boði

Til leigu 2 herb. ca.63 fm íbúð með
sér inngangi í gravarvogi. Aðeins
reyklaust og reglusamt fólk kemur til
greina. Gæludýr ekki leyfð. Leigð frá
1 sept. Áhugsamir sendið upplýsingar
um sjálfan sig á netfangið bjork.
bjarnadottir@gmail.com.
Gott herbergi með aðgang af WC og
snyrtingu í fjölbýli. Svæði 110. Algjör
reglusemi áskilin. Leiga 50þús á mán.
Rafmagn, hiti og hússjóður innifalin.
Áhugasamir sendið svar á: galleku@
gmail.com

Óskum eftir starfsfólki í uppvask,
hádegis og kvöld vaktir frakkar@
islandia.is
Hressingarskálinn leitar að reynsluríku
starfsfólki í eldhús, áhugasamir
sendið póst á glennmoyle@gmail.
com eða fyllið út umsókn á staðnum,
Austurstræti 20.
Skipstjóri óskast á 70t rækjubát sem
rær frá norðurlandi. Uppl. í s. 866
9874.

Atvinna óskast

UPPHITUÐ
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í
BORGARF.

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

Starfskraftur óskast í fiskbúð, nánari
uppl, í síma: 8991616. Gæti hentað
með skóla.

Óskum eftir vönum pizzbökurum á
Hróa á Smiðjuvegi og Austurstræti.
Uppl. 774-5959 eða hroi@hroi.is

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og
fl. S: 499 3070, www.solbakki.com

Vissa byggingaverktaki óskar eftir
smiðum í vinnu. Uppl. í S: 659 9661

2 málarar geta bætt við sig
verkefnum. Uppl. í síma 892 9295.

MOSFELLSBAKARÍ MOSFELLSBÆ.

52 ára pólsk kona óskar eftir vinnu
við ræstingar eða í mötuneyti. Uppl. í
síma 892 9295.

Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki til
starfa í afgreiðslu í verslun okkar
í Mosfellsbæ.

TILKYNNINGAR

Vinnutími er virka daga frá 07-13
og 13-18:30 og aðra hverja helgi
annann daginn.
Nánari upplýsingar veitir Áslaug
í síma 5666145, 6602155 eða
á staðnum. Einnig er hægt að
senda inn umsókn á netinu.
Slóðin er www.mosfellsbakari.is/
umsókn.asp

Einkamál
Fimmtugur karl vill kynnast konu á
svipuðum aldri. S. 841 7667. Gæti
byrjað með SMS.
Djarfar upptökur. Rauða Torgið vill
kaupa djarfar upptökur ísl. kvenna,
18+. RaudaTorgid.is

Save the
e Child
Children
re á Íslandi

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.

til sölu
Húsnæði óskast
Til bygginga
Allt víravirki á fullorðna, börn og
unglinga. Guðbjartur gullsm. GYLLI &
HREINSA s. 557 4511.

Iðnaðarbill óskast undir verkfæri og
léttan iðnað, með millilofti til búsetu
eða sambærilegt. s. 773 7655 Sigurður.
59 ára gömul kona óskar eftir studíó
eða 2 herb. íbúð m. geymslu fyrir
1.okt. Langtímaleiga. Hafa samb. í s.
551 4421/663-4421.

Atvinnuhúsnæði
HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS
HITAVEITUSKELJAR OG LOK
Eigum til Hitaveituskeljar til afgreiðslu
strax.Stærð 210x210cm. 1650 lítrar.
Byggaðar úr trefjagleri. Sterkustu
og vönduðustu hitaveituskeljar á
markaðnum í dag. Litir: Svört og
Moonscape. 100% sjálfberandi skeljar.
Eigum lok á lager fyrir rafmagnspotta
og hitaveituskeljar. www.Heitirpottar.is
Sími 777 2000, (Sogavegi 3, í verslun
Fiskikóngsins)

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

HEILSA
Heilsuvörur

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlagegi 6 og 8 (gamla
Toyotahúsinu) 150 - 750 fm
húsnæði sem hægt er að nýta
sem lagerhúsnæði, fyrir léttan
iðnað eða verkstæði. Öflugt
loftræstikerfi, niðurföll með
olíugildrum, stórar innkeyrsludyr,
allt að 4 metra lofthæð,
greið aðkoma að húsnæðinu,
matvöruverslanir, veitinga og
kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyotahúsinu) 20 - 50 fm vel
staðsettar skrifstofur, einnig
skrifstofuhæðir 3 - 400 fm
með glæsilegu útsýni, fjölmörg
bílastæði, greið aðkoma að
húsnæðinu, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Möguleiki á að leigja stakar
skrifstofur eða heila hæð.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

VERSLUNAR EÐA
VEITINGAHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

GOLFBÍLAR, CLUB CAR
PRECEDENT, HAUSTVERÐ
Eigum til á lager notaða Prececent
Club Car rafbíla. Verð kr. 850.000.- m/
vsk. ( án húss). Uppl. í s. 564 1864
milli 9-17:00.

Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

Nýbýlavegi 4 - 8 (gamla
Toyotahúsinu) Til leigu
300- 700 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleiraa, greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661-7000

Save the Chi
Children
h ldren á Íslandi
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Ávallt verið viðloðandi sjávarútveg
Kolbeinn Árnason er nýr framkvæmdastjóri LÍÚ. Á þriðja degi sínum í nýja starfinu ákvað hann að deila væntingum og reynslu sinni með Markaðnum. Kolbeinn segir að mikilvægt sé að ná samhljómi í samfélaginu um
sjávarútveginn en telur þó að ekki sé hægt að vinna allsherjarsigur þegar kemur að sátt um atvinnugreinina.
SJÁVARÚTVEGUR
Lovísa Eiríksdóttir | lovisa@frettabladid.is

Kolbeinn Árnason hefur verið
ráðinn framkvæmdastjóri Landssambands íslenskra útvegsmanna
(LÍÚ).
„Mér þykir mjög spennandi að
taka þátt í því að halda áfram að
móta þessa grein sem er undirstöðuatriði í íslensku samfélagi,“
segir Kolbeinn. Hann bendir á að
í starfinu felist margar áskoranir.
„Kerfið í kringum sjávarútveginn
er umdeilt og umræðan lífleg og
hvöss, sem ég held að sé óumflýjanlegt þegar kemur að hagsmunum sem þessum.“
Lengi unnið í þágu sjávarútvegs
Kolbeinn lauk laganámi frá Háskóla
Íslands árið 1997 og hefur unnið
störf tengd sjávarútvegi síðan þá.

Eftir útskrift fór hann að vinna
sem lögmaður, þar sem hann starfaði í málsvörn fyrir íslenska ríkið
um sjávarútveg og kvóta. Í framhaldi af því starfaði hann í sjávarútvegsráðuneytinu sem skrifstofustjóri í fimm ár og þar á eftir í
íslenska sendiráðinu í Brussel,
þar sem hann var fulltrúi sjávarútvegsráðuneytisins.
Kolbeinn hefur á undanförnum
árum unnið sem framkvæmdastjóri lögfræðisviðs slitastjórnar
Kaupþings hf. en einnig átti hann
sæti í samninganefnd Íslands í
aðildarviðræðum við Evrópusambandið (ESB) og var þar
formaður samni ngshóps um
sjávarútvegsmál.

Vann í aðildarviðræðum um ESB
sem embættismaður
Kolbeinn hefur á undanförnum
árum unnið sem framkvæmdastjóri lögfræðisviðs slitastjórnar
Kaupþings hf. Einnig átti hann
sæti í samninganefnd Íslands í
aðildarviðræðum við Evrópusambandið (ESB) og var þar
formaður samni ngshóps um
sjávarútvegsmál.
LÍÚ hefur hins vegar alla tíð lýst
sig andvígt inngöngu í ESB. „Ég
tók þátt í því að starfa fyrir ríkið
í aðildarviðræðum við ESB sem
embættismaður og vann því eftir
þeirri stefnu sem stjórnvöld mörkuðu, algerlega óháð mínum persónulegu skoðunum. Í því starfi var
markmiðið og metnaðurinn einfaldlega sá að ná sem allra bestu
samningum þannig að þjóðin gæti
tekið afstöðu til þeirra og í því
ferli sem þar átti að vera,“ segir
Kolbeinn en útskýrir þó að ef til
þess kæmi að Ísland gengi í ESB
yrðu sjávarútvegsmálin grundvallarmálaflokkur og glórulaust
væri að Ísland yrði að aðildarríki
ef ekki næðust góðir samningar í
þeim flokki.
Umræðan eðlileg en ansi hörð
Ímynd LÍÚ og félagsmanna í samtökunum hefur oft og tíðum beðið
hnekki og samtökin mætt andstöðu
úr samfélaginu. Kolbeinn segir að
skoðanir um sjávarútvegsmál á
Íslandi muni alltaf verða skiptar og
pólitískar. „Ég held að annað væri
óeðlilegt þegar um er að ræða málefni sem er eins mikilvægt þjóð-

KOLBEINN ÁRNASON Segir að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki fái ekki alltaf sanngjarna útreið í umræðunni.

arbúinu og raunin er með sjávarútveginn,“ segir Kolbeinn og bætir
við að umræða um atvinnugreinina sé nauðsynleg, ekki síst þegar
um er að ræða greinar sem byggja
á nýtingu auðlinda sem í eðli sínu
eru takmarkaðar. „Það er eitt af
því mikilvægasta sem felst í þessu
starfi að reyna að ná eins miklum
samhljómi í samfélaginu um sjávarútveginn og kostur er og það er
klárlega hlutverk LÍÚ að upplýsa
fólk og almenning um starfsemi og
mikilvægi greinarinnar, ásamt því
að taka þátt í samfélagslegri um-

ræðu um hvað megi betur fara.“
Kolbeinn segir að orðræða um
sjávarútveg sé hins vegar oft ansi
hörð sem mögulega skaðar ímynd
samtakanna. „Ég er þeirrar skoðunar að sjávarútvegurinn njóti
ekki alltaf sannmælis í umræðunni og að mörg þeirra öflugu
fyrirtækja sem starfa á sviði sjávarútvegs og skapa samfélaginu
tekjur og störf fái ekki alltaf sanngjarna útreið í umræðunni.“
Kolbeinn telur umræðu um
sjávarútveginn oft á villigötum
í dag, einkum hvað varðar veiði-

gjaldið, og að slíkt þurfi að laga.
„Það þarf að gæta að því að aðferðafræðin og gjaldheimtan í
kringum atvinnugreinina séu
ekki þannig að það hafi skaðleg
áhrif, sem ég held að sé algjörlega
ljóst í núverandi kerfi. Við hjá LÍÚ
erum tilbúin að leggja okkar af
mörkum í þeirri umræðu.“
Kolbeinn segist nú vera að gíra
sig upp í starfið. „Nú er ég búinn
að gegna starfinu í þrjá daga og
þarf ef til vill einhvern tíma í viðbót til þess að setja mark mitt á
starfið.“

Markaðsáhuginn kviknaði í Versló
Klara Íris Vigfúsdóttir hóf nýlega störf sem framkvæmdastjóri ÍMARK, en öll hennar starfsævi hefur verið tileinkuð markaðsmálum. Klara er aðeins 32 ára og er þetta í annað sinn sem hún gegnir framkvæmdastjórastöðu.
MARKAÐSMÁL
Lovísa Eiríksdóttir | lovisa@frettabladid.is

Klara Íris Vigfúsdóttir tók nýlega
við starfi sem framkvæmdastjóri
ÍMARK, aðeins 32 ára gömul.
ÍMARK er félag íslensks markaðsfólks sem var stofnað árið 1986 og
er félag þeirra sem hafa áhuga á
og starfa við markaðsmál.
„Starfið leggst mjög vel í mig
og þetta er algjörlega frábær
stjórn sem ég er að vinna með,“
segir Klara sem er ánægð með
fyrstu dagana í starfinu. Stjórn
ÍMARK samanstendur af fólki
hvaðanæva að úr atvinnu- og
háskólasamfélaginu, sem vinnur
markvisst að því að efla markaðsmál á Íslandi með því að bera
saman bækur sínar og skiptast
á þekkingu og reynslu. „Hlutverk ÍMARK er að auka veg og
virðingu markaðsmála á Íslandi,
með það að leiðarljósi að faglegt markaðsstarf sé lykillinn að
árangri fyrirtækja,“ segir Klara.
Hún segir mikilvægt að hafa
félag sem sameinar og tengir
fólk, fræðslu og fagið. „Markaðsmál inni í fyrirtækjum eru
ótrúlega mikilvæg og fyrirtæki
sem hafa markaðsstjóra í framkvæmdastjórn eru oft talin ná
betri árangri en ella.“
Klara er Garðbæingur í húð og
hár og ólst þar upp frá fimm ára
aldri. Hún útskrifaðist úr Verslunarskóla Íslands árið 2001, þar
sem hún kynntist fræðunum á bak
við markaðinn. Hún ákvað í framhaldinu að ganga í Háskólann í
Reykjavík, þar sem hún stundaði

nám í viðskiptafræði og útskrifaðist þaðan árið 2005.
E ft i r það hóf hú n stör f í
markaðsdeild Landsbankans og
var þar í heil sex ár. „Ég hef haft
áhuga á markaðsmálum síðan í
Verslunarskólanum og hef verið
svo heppin að hafa fengið að vinna
við þau síðan þá.“
Árið 2011 fór hún að starfa sem
aðstoðarmaður forstjóra hjá Iceland express. „Ég vann sem aðstoðarmaður þriggja forstjóra
á einu ári.“ Árið 2012 var Klara
síðan beðin um að taka við Express
ferðum, sem framkvæmdastjóri,
og sinnti því starfi þar til um
áramótin, þegar Iceland express
var keypt af WOW air. „Við hjá
Express ferðum könnuðum hvort
það væri rekstrargrundvöllur að
halda áfram þrátt fyrir kaupin og
svo var ekki.“
Líf Klöru snýst hins vegar ekki
einungis um vinnuna, heldur
rekur hún einnig stórt heimili
ásamt manni sínum Guðmundi
Inga Haukssyni, framkvæmdastjóra IP eignarhalds. Framkvæmdastjórahjónin eiga saman
tvo stráka sem eru eins árs og
þriggja ára, en jafnframt á Klara
tvö stjúpbörn sem eru 16 og 13
ára.
„Við fjölskyldan förum mikið
á skíði saman og elskum að fara
saman í ferðalög, hvort sem það
er hérlendis eða erlendis.“
Klara segir að framtíðarsýn
hennar fyrir ÍMARK sé að efla
enn fremur tengsl markaðsfólks
á Íslandi og færa meiri praktík
inn í félagið með auknum fróðleik.

SAMVISKUSÖM OG GÓÐ MANNESKJA
Klara er vandvirk, samviskusöm og heldur
vel utan um það sem hún er að vinna. Hún
kann góð skil á sínum viðfangsefnum og
er góður fagmaður. Það fór líka svo að hún
tók að sér önnur og meira krefjandi verkefni innan fyrirtækisins þegar á þurfti að
halda. Umfram allt er hún notaleg og góð
manneskja. Hún hefur einstakt jafnaðargeð
sem nýttist henni vel í umgengni við okkur
samstarfsmennina í því mikla mótstreymi sem við glímdum við.
Hún bar sig aldrei illa í þeim átökum sem við stóðum í. Betri
samstarfsmann er vart hægt að hugsa sér.
SKARPHÉÐINN BERG STEINARSSON
fyrrverandi forstjóri Iceland express

Við Klara kynntumst þegar ég réði hana í
markaðsdeild Landsbankans árið 2006.
Ég sá strax í Klöru mikinn dugnaðarfork
sem var tilbúinn að láta verkin tala. Klara
er róleg að eðlisfari en einstaklega jákvæð,
skemmtileg og þægileg í umgengni. Hún er
einn af þessum gullmolum sem þú getur
rétt hvaða verkefni sem er og hún leysir
það með bros á vör. Ég hef sjaldan kynnst
ljúfari og betri manneskju, enda er Klara einstaklega vinsæl og
vinamörg. Ég hlakka til að fylgjast með Klöru í nýja starfinu og
tel íslenskt markaðs- og auglýsingafólk einstaklega heppið að fá
nú að njóta krafta hennar.
VIGGÓ ÁSGEIRSSON
fyrrverandi markaðsstjóri Landsbankans og stofnandi og núverandi
markaðsstjóri Meniga.

Ég veit að það kann að hljóma klént en
Klara er einfaldlega besta vinkona sem
hægt er að hugsa sér! Hún er bara þannig
gerð að allt sem hún tekur sér fyrir hendur
gerir hún svo vel og þessi mikli metnaður
hennar verður til þess að hvar sem hún
hefur viðkomu er henni hrósað. Hvort sem
það er í starfi eða meðal vina og fjölskyldu.
Ég held að sú staðreynd að við höfum verið
svo nánar í næstum 30 ár segi allt sem segja þarf. Það er ekkert
minna en frábært að eiga svona vin!
KLARA ÍRIS VIGFÚSDÓTTIR Hóf störf sem framkvæmdastjóri
ÍMARK 1. ágúst síðastliðinn.

HARPA ÞÓRUNN PÉTURSDÓTTIR
vinkona og lögfræðingur hjá Orkustofnun.

2.990 ÞÚS. KR.
Bíll á mynd: Chevrolet Cruze LTZ

FÁÐU MEIRA ÚT ÚR FERÐALAGINU Í SUMAR

NÝR CRUZE
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Það er ekki nóg með að Chevrolet Cruze sé einn sá fallegasti á götunum í dag,
heldur er hann betur búinn en margir mun dýrari bílar. Komdu í heimsókn og
kynntu þér þennan glæsilega bíl. Þetta er þitt tækifæri til að eignast draumabílinn
frá Chevrolet – á enn lægra verði.

$IFWSPMFU$SV[F-5MŕCFOT«OŕCTL
Verð aðeins: 2.990 þús. kr.
"LTUVSTU´MWBŕCBLLTLZOKBSBSŕCMVFUPPUIŕISB®BTUJMMJSŕIJUJ«T¤UVNŕMPGUL¤MJOH
&41TLSJ®W´SOŕMF®VSTU»SJPHūFJSBŕLZOOUV¼§SS«LVMFHBOTUB®BMC¸OB®CFOOJJT

Opið alla virka daga frá 9 til 18
og laugardaga frá 12 til 16.
Verið velkomin í reynsluakstur.

Nánari upplýsingar á benni.is
Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Netfang
ritstjorn@markadurinn.is
Sími 512 5000 Fax 512 5301

Netfang auglýsingadeildar
auglysingar@markadurinn.is
Veffang visir.is

Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri Fjármálaeftirlitsins.

Hin
hliðin
VILBORG ALDÍS
RAGNARSDÓTTIR,
stofnandi Arcadesign

Markaðssetning
á netinu
Íslenskir netnotendur eru taldir vera
með þeim virkustu í heiminum en
yfir fjörutíu prósent landsmanna
tengjast netinu með snjallsíma
daglega. Það er því enginn vafi á að
netið er orðið aðalsamskiptamiðill
fólks nú á dögum. Í dag ætti því að
vera frekar auðvelt að markaðssetja
vöru sína eða þjónustu ef rétt er
staðið að. Einn af kostum þess að
markaðssetja fyrirtæki á netinu er sá
að smærri fyrirtæki geta litið út fyrir
að vera mun stærri á netinu en þau
í raun eru.

Leitarvél er áhrifaríkt markaðstól
Kannanir hafa sýnt að Google er
mest notaða leitarvél á Íslandi og
hefur um áttatíu prósent markaðshlutdeildar. Nauðsynlegt er að beita
réttri aðferð markaðssetningar í
leitarvél sem getur auðveldlega
aukið sýnileika vefsíðu fyrirtækis
á niðurstöðusíum leitarvélar. Slík
markaðssetning er afar mikilvæg fyrir
allan atvinnurekstur sem selur vörur
og þjónustu á netinu og því er mjög
mikilvægt að vefsíða sem notast er
við sé sjáanleg í leitarvélum.

Vefborðar geta aukið
vörumerkjavitund
Eitt af öflugustu tólum í aukningu á
vörumerkjavitund eru vefborðar en
þeir eru meðal algengustu verkfæra
sem fyrirtæki nota til að markaðssetja sig á netinu. Þeir geta verið
allt frá staðlaðri auglýsingu í að
vera nokkurra mínútna myndband.
Með hjálp þeirra getur fyrirtæki átt
auðveldara með að ná til fjölmiðla
og fá fleiri viðskiptavini til þess að
heimsækja netsíðu fyrirtækisins. Það
eru nokkur atriði sem vert er að hafa
í huga þegar markaðssetja á vöru eða
þjónustu á netinu. Það þarf að setja
niður stefnumótun og skýr markmið
og framkvæma markhópagreiningu
og þarfagreiningu. Einnig er gott að
kynna sér markaðsrannsóknir um
hvernig auglýsingaherferð sé best
að gera. Þessi atriði þurfa að vera
á hreinu áður en viðmót vefsins er
hannað og besta leiðin til að ná sem
bestum árangri er klárlega að ráðfæra
sig við sérfræðinga sem þekkja vel til.

Samfélagsmiðlar
Það er ekki óalgengt að fyrirtæki
sem nýta sér samfélagsmiðla eins
og Facebook og Twitter séu líklegri
til þess að hafa betri innsýn í huga
viðskiptavina vegna þeirra mikilvægu
upplýsinga sem liggja innan samfélagsins. Á þessum miðlum myndast
oft nytsamlegar samræður sem þau
fyrirtæki sem eru með tengsl innan
miðlanna nýta sér til að komast til
móts við þarfir neytenda. Tækifærin
til markaðssetningar leynast víða
og segja má að það séu ógrynni
af möguleikum sem liggja fyrir. Ef
ímyndunaraflinu er sleppt lausu þá
eru allir vegir færir.

SHARP
SJÓÐSVÉL

SHARP
SJÓÐSVÉL

SHARP
SJÓÐSVÉL

XE-A147B

XE-A207B

XE-A307

8 Vöruflokkar
200 Plu númer
Sjálfvirk dagsetning og tím
mi
Hitaprentun
Rafrænn innri strimill
Mjög auðveld í notkun

99 vöruflokkar
Allt að 2000 PLU númer
Rafrænn innri strimill 9000 línurr
Stór LCD skjár
SD kortarauf – hægt að
flytja gögn yfir á PC
Sjálfvirk dagsetning og tími
Hitaprentun
Íslenskur strimill

99 vöruflokkar.
Allt að 10,000 PLU nnúmer.
úúm
mer.
SD kortarauf – hægtt aðð flytja
flytja
l tja gögn
gög yfir
f á PC
Sjálfvirk dagsetningg oogg tím
tími
ími
Hitaprentun
Íslenskur strimill
Mjög auðveld í forritun

Kr. 49.900,-

Kr. 69.900,-

Kr. 89.900,-

MIÐVIKUDAGUR 28. ágúst 2013

| SMÁAUGLÝSINGAR |

Staðarhvammur 1, Hafnarﬁrði

Má bjóða þér starf NPA aðstoðarkonu?
Auglýsi eftir aðstoðarkonum til starfa í 50 – 100% starf.
Sjá nánar á vef NPA miðstöðvarinnar, www.npa.is undir
störf, auglýsing: Má bjóða þér starf NPA aðstoðarkonu?
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Fyrirspurnir og umsókn sendist á netfangið
npastarf@gmail.com.

SPENNANDI TEKJUMÖGULEIKAR
ÁN LANDAMÆRA

OPIÐ HÚS Í DAG, miðvikudag 28. ágúst, frá 17.30-18.00
Um er að ræða nýuppgerða 125,9 fm. íbúð á jarðhæð á
frábærum stað í Hafnarﬁrði.
Húsið er steinsteypt í góðu ásigkomulagi.
Útsýni til suðvesturs sem kemur á óvart.
Stutt í skóla, leikskóla, sund oﬂ.
ATH. ÍBÚÐIN ER TILBÚIN TIL AFHENDINGAR

Leitum að metnaðarfullum og jákvæðum
einstaklingum með gott tengslanet, t.d.
í Bretlandi og Danmörku til að koma nýju
vörumerki á markað. Um er að ræða
vörumerki tengt lífsstíl og heilbrigði sem
þróað hefur verið af rótgrónu hraðvaxandi alþjóðlegu fyrirtæki sem er staðsett
í Bandaríkjunum.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

60,é,5
9(5.$0(11
0Ô5$5$5

Árangurinn byggist á góðu frumkvæði,
hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæðum vinnubrögðum. Taka tekjurnar
mið af árangri og umfangi tengslanets
sem er virkjað.

HUXPPHêYDQDVPLêL
YHUNDPHQQRJP~UDUDVHP
yVNDHIWLUPLNLOOLYLQQX

Þeir sem hafa áhuga á að fá frekari upplýsingar eru
hvattir til að senda ítarlega ferilskrá á ensku eða
dönsku á netfangið ukdkopportunity@gmail.com
þar sem fram kemur menntun, starfsreynsla og
hvaða tengsl viðkomandi hefur utan Íslands (svo
sem vegna búsetu, náms, fjölskyldutengsla eða
fyrri starfa). Farið verður með allar upplýsingar
sem trúnaðarmál.
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Til Sölu – Tilboð óskast

0yWW|NXULWDUL)RUV WLVUièXQH\WLè
)RUV WLVUièXQH\WLèDXJOêVLUHIWLUPyWW|NXULWDUDtIXOOW
VWDUItUièXQH\WLQX
6WDUIVVYLè
6tPVY|UXQ
$OPHQQVNULIVWRIXRJULWDUDVW|UI
$èVWRèYLèXQGLUE~QLQJIXQGDìHNDI¿YHLWLQJDU
 RJIM|OULWXQJDJQDRÀ
+ IQLVNU|IXU
5H\QVODDIVW|UIXPtPyWW|NXRJHèDDIJUHLèVOX
 VNLOHJVHPRJUH\QVOD~UVWMyUQVêVOXQQL
6W~GHQWVSUyIHèDVDPVYDUDQGLPHQQWXQ
) UQLRJOLSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
*RWWYDOGitVOHQVNXRJHQVNX
 $OPHQQW|OYXNXQQiWWD
)UXPNY èLRJVMiOIVW èLtYLQQXEU|JèXP
8P HU Dè U èD iKXJDYHUW IUDPWtèDUVWDUI t NUHIMDQGL
VWDUIVXPKYHU¿ìDUVHPUH\QLUiY|QGXèYLQQXEU|Jè
ìMyQXVWXOXQGRJOLSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXP
1iQDUL XSSOêVLQJDU XP VWDU¿è YHLWLU ÈJ~VW *HLU
ÈJ~VWVVRQ VNULIVWRIXVWMyUL i VNULIVWRIX \¿UVWMyUQDU t
VtPDHèDPHèW|OYXSyVWL.RQXUMDIQWVHP
NDUODUHUXKY|WWWLODèV NMDXPVWDU¿è8PODXQDNM|U
IHU HIWLU NMDUDVDPQLQJL IMiUPiODUièKHUUD RJ )pODJV
VWDUIVPDQQD6WMyUQDUUièVLQV
8PVyNQLUiVDPWXSSOêVLQJXPXPPHQQWXQRJI\UUL
VW|UIVNXOXEHUDVWVNULÀHJDWLOIRUV WLVUièXQH\WLVLQV
6WMyUQDUUièVK~VLQX YLè / NMDUWRUJ  5H\NMDYtN
HLJL VtèDU HQ  VHSWHPEHU QN$WK\JOL HU YDNLQ i
ìYtDèXPVyNQLUJHWDJLOWtPiQXèLIUiìYtDèXP
VyNQDUIUHVWXU UHQQXU ~W PHè YtVDQ WLO  WO  PJU
JUUHJOQDXPDXJOêVLQJDUiODXVXPVW|UIXPPHè
VtèDULEUH\WLQJXPQUVHPVHWWDUHUXVDP
NY PWKHLPLOGtPJUJUODJDQUXP
UpWWLQGLRJVN\OGXUVWDUIVPDQQDUtNLVLQV
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXP
UièQLQJXKHIXUYHULèWHNLQ

Lágmúli 4
Tilboð óskast í þrjá eignahluta í eigninni Lágmúli 4, Reykjavík
(201-2600, 221-3620, 230-3350) , sem allir verða seldir saman. Húsnæðið
er allt í útleigu í dag. Mjög snyrtileg og vel staðsett eign.

)RUV WLVUièXQH\WLQXiJ~VW

Eignarhluti 0101 (646m2)
Eignahlutinn skiptist í tvo sali, lítinn og stórann sem eru afstúkaðir að hluta með
glerveggjum, og átta skrifstofur. Flísar og teppi á gólfum. Snyrting bakatil. Anddyri og
lyftuhús skipta eigninni í tvær einingar en salirnir tengjast að bakatil. Góð aðkoma er
að húsinu og næg bílastæði.
Eignarhluti 0001 (274m2)
Skiptist í mötuneyti, snyrtingar, geymslur ásamt 75m2 skrifstofurými með gluggum í
norður og vestur. Allt nema skrifstofurýmið er í dag hluti af leigueiningu á fyrstu hæð.
Gengið er inn í eignahlutann gegnum lyftuhús frá fyrstu hæð.
Eignarhluti 0002 (306,2m2)
Kjallari með sérinngangi á norðurhlið hússins. Eigahlutinn skiptist í 261m2 sal með
tveimur geymsluherbergjum ásamt 27m2 rými sem er í dag nýtt sem
starfsmannaaðstaða fyrir leigueiningu á fyrstu hæð. Linoleumdúkur er á gólfum. Góðir
gluggar í norður. Goð aðkoma og stórt bílastæði fyrir framan, en einnig er innangengt í
gegnum lyftuhús. Gott loftræstikerﬁ.

Leiga:
Sala:

540 5060
540 5070

Lágmúli 6, 108 Reykjavík

www.hlid.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ
GAGNRÝNUM HÆTTI
www.saft.is

Save th
the Children á Íslandi
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www.renault.is

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

Myndasögur
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Loksins
Jæja,
jæja, jæja, hittumst
við!
jæja, jæja,
jæja, jæja!
Í alvöru, hvað
er í gangi?

RENAULT MEGANE

SPORT TOURER 1,5 l, sjálfsk. dísil
Verð: 3.890 þús. kr.

Segir nafnið
James Fenimore Eh ... nei!
Hvað
Cooper þér
með
nokkuð?
hann?

Hann hvarf árið 1986
og við teljum að þú
hafir nokkuð með
hvarf hans að gera! Gúlp!

Gleymdirðu að
skila Síðasta
Móhíkananum?
Þú veist að
bókasafnsverðirnir finna þig
alltaf!

Ég keypti nýtt
eintak handa
þeim! Það er góð
tilfinning að vera
loks laus allra
mála! Nú þarf ég
ekki endalaust
að vera á varðbergi.

4,2

L/100 KM*

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Fórstu vel og vandlega
yfir bakgrunn meindýraeyðisins?

BARNALÁN

RENAULT CLIO

EXPRESSION 1,5 l, beinsk. dísil
Verð: 2.890 þús. kr.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað er það
hræðilegasta
sem þú hefur
séð?

3,4

L/100 KM*

...það var þetta eina
skipti í tjaldútileigu...

Nú...

Gunnar Björnsson

Betra er vel gert en vel sagt.
Benjamín Franklín

Verð:

6

L/100 KM*

4.290 þús. kr.

9

GRAND, 7 MANNA: 4.690 þús. kr.

E N N E M M / S Í A / N M 5 870 9

GE bílar / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622
Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkst. Austurlands / Egilsst. / 470 5070
IB ehf. / Selfossi / 480 8080

10

13

15

16

21

17

19

20

Meistaramót Hellis hófst á mánudaginn. Í fyrstu umferð urðu óvænt
úrslit þegar Björn Hólm Birkisson
(1186) vann Vigni Vatnar Stefánsson (1780).
Hvítur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. bumba, 6. þys, 8. magur, 9. atvikast,
11. ullarflóki, 12. sjúga, 14. suð, 16.
tónlistarmaður, 17. ílát, 18. í viðbót,
20. slá, 21. fimur.

11

14

18

5

8

12

*Miðað við uppgefnar eyðslutölur framleiðanda í blönduðum akstri

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

7

4

LÓÐRÉTT
1. yndi, 3. æst, 4. ávöxtur, 5. steinbogi,
7. flík, 10. skammstöfun, 13. hald, 15.
fituskán, 16. kóf, 19. bókstafur.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. vömb, 6. ys, 8. rýr, 9. ske,
11. rú, 12. totta, 14. kvabb, 16. kk, 17.
ker, 18. auk, 20. rá, 21. frár.

Sjálfsk. dísil

4,7

3

LÓÐRÉTT: 1. lyst, 3. ör, 4. mýraber,
5. brú, 7. skokkur, 10. etv, 13. tak, 15.
brák, 16. kaf, 19. ká.

RENAULT SCENIC

2

Bíddu-ég
er með
aðra.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

1

Og...?

Hóst!

29. e7+! hxg4 30. exf8D+ Hxf8 (30...Bxf8
hefði veitt meiri vörn) 31. Dxg4+ Kb8 32.
Dxb4 og hvítur vann skömmu síðar. Felix
Steinþórsson (1510) gerði svo jafntefli
við Jón Árna Halldórsson (2213) á efsta
borði.
www.skak.is Heimsbikarmótið í Tromsö.
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Þær vissu oft meira en ég Leikur í bíómynd um
Kate Moss segir frá upphafsárunum sem fyrirsæta.
Ofurfyrirsætan Kate Moss viðurkenndi
í nýlegu viðtali að henni hefði til að
byrja með fundist ógnandi að vinna
með ofurfyrirsætum á borð við Naomi
Campbell, Lindu Evangelista og Christy
Turlington, þegar hún byrjaði að
starfa sem fyrirsæta. „Þær virtust vera með hluti á hreinu sem
ég vissi ekkert um, ég var svo
ung þegar ég byrjaði að vinna
sem fyrirsæta,“ sagði hún. Moss
sagði jafnframt að þrátt fyrir
ungan aldur sinn, hefði hún
getað miðlað upplýsingum
til hinna eldri: „Þær
vissu nú samt ekki allt.“

FANNST ÓGNANDI
AÐ VINNA MEÐ
REYNDUM FYRIRSÆTUM Kate

Moss tjáir sig
um reynslu
sína þegar
hún byrjaði
að starfa sem
fyrirsæta.
NORDICPHOTOS/GETTY

ríka og villta krakka
Ofurfyrirsætan Cara Delevingne skiptir um gír.
Ungstirnið og ein heitasta fyrirsætan í dag, Cara Delevingne,
hefur nú landað hlutverki í kvikmyndinni Kids in Love. Hin
21 árs gamla fyrirsæta tekur að sögn heimildarmanna nýja
hlutverkinu með stóískri ró. Hún er vön að vera fyrir framan
myndavélarnar og þetta er heldur ekki í fyrsta skipti sem hún
leikur í bíómynd. Delevingne lék lítið hlutverk í myndinni
Anna Karenina, ásamt leikkonunni Keiru Knightley.
Cara er mjög örugg með sig og aðstandendur myndarinnar
eru í engum vafa um að hún muni fara létt með hlutverkið.
Myndin fjallar um ríka krakka sem lifa villtu partílífi og
eru umvafðir fíkniefnum. Cara er einmitt þekkt fyrir mikið
partístand og ætti því ekki að eiga í erfiðleikum með að lifa
sig inn í hlutverkið.

NÝ PLATA Rapparinn Eminem gefur út
NORDICPHOTOS/GETTY
plötuna MMLP2.

Ný plata
væntanleg
Von er á nýrri plötu frá rapparanum Eminem. Þeir sem horfðu
á MTV-tónlistarverðlaunin á
sunnudaginn ráku upp stór augu
þegar rapparinn tilkynnti útgáfu
plötunnar í auglýsingu sem
birtist á meðan á hátíðinni stóð.
Nýja platan ber heitið MMLP2 og
er væntanleg í verslanir vestanhafs 5. nóvember næstkomandi.
Fyrsta smáskífa plötunnar,
„Berserk“, fer í spilun í vikunni
og eru aðdáendur Eminem að
vonum spenntir þar sem lítið
sem ekkert hefur heyrst frá
kappanum frá því 2010.

+H`^LHYKHNHYx3`MQ\
VN mNZ[

 (-:3Í;;<9
LÉST 87 ÁRA Julie Harris var ein af
ástsælustu leikkonum á Broadway.

HMSS\TRYLT\Tx+H`^LHYSxU\UUP
MYm,:;i,3(<+,9

NORDICPHOTOS/GETTY

Broadwaystjarna látin
Leikkonan Julie Harris er látin,
87 ára að aldri. Harris var fræg
fyrir leik sinn sem Sally Bowles í
leikritinu I Am a Camera og sem
Emily Dickinsson í leikritinu The
Belle of Amherst. Harris vann til
fjölda verðlauna á leiklistarferli
sínum en hún vann fimm sinnum
hin virtu Tony-leiklistarverðlaun
sem besta leikkonan. Harris
verður minnst sem einnar af ástsælustu leikkonum Broadway en
hún lék í yfir 60 ár samfleytt.

;PSIVòPòNPSKPYx3`MQ\3mNTSH:TmYH[VYNPVN:LSMVZZP

FRÁ TÍSKUPÖLLUM Í KVIKMYNDIR Ofur-

fyrirsætan Cara Delevingne fékk hlutverk í
kvikmyndinni Kids in Love.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Fyrsta leikverk Guðbergs Bergssonar
Eiðurinn og Eitthvað er fyrsta leikverkið sem sett er upp eftir Guðberg Bergsson. Leikhópurinn Gral frumsýnir það í kvöld í Tjarnarbíói.
Sýningin er liður í leiklistarhátíðinni Lókal. Sólveig Guðmundsdóttir leikkona er hluti hópsins, sem er ﬁmm ára um þessar mundir.
„Guðbergur Bergsson er mikið ólíkindatól eins og allir vita. Eiðurinn
og Eitthvað er fyrsta verk sem hann
skrifar fyrir leikhús. Nú ætlum við
að frumsýna í kvöld,“ segir Sólveig
Guðmundsdóttir, leikkona í hópnum
Gral, sem er fimm ára um þessar
mundir. Bergur Þór Ingólfsson
stjórnar uppsetningunni og Sólveig
segir hann hafa stillt æfingarnar á
skemmtilega línu. „Ég er búin að
vera hlæjandi í allt sumar,“ segir
hún og vekur að sjálfsögðu upp forvitni um innihald verksins.
„Eiðurinn og Eitthvað fjallar um
baráttu skáldskaparins. Skáldið er
á sviðinu í rólegheitum að strauja
buxurnar sínar. Það er með tvö leikverk í huganum sem fara að kallast
á og reyna að taka sem mest pláss
hvort um sig en ýta hinu til hliðar.
Þetta er visst stríð en skáldið hefur
líka gaman af því að horfa á hugmyndir sínar takast á. Þetta er vel
gert hjá þeim báðum, Guðbergi og
Bergi.“
Spurð hvort skáldið Guðbergur
hafi eitthvað komið á æfingar
svarar Sólveig: „Nei, hann afhenti
okkur bara verkið og steig svo til
hliðar. Vonandi kemur hann á frumsýninguna í kvöld.“
Leikhúskort í Tjarnarbíó
Tjarnarbíó er miðstöð fyrir leikhópa sviðslista. Þar sýna margir
leikhópar sem mikill kraftur er
í. Nú eru fjórir þeirra að fara af
stað með leikhúskort. Gral er einn
þessara leikhópa. Auk leikverksins

Eiðurinn og Eitthvað ætlar hann að
taka aftur upp Horn á höfði, barnaleikrit sem fékk Grímuverðlaunin
2010. Hinir hóparnir þrír eru Lab
Loki, Málamyndaleikhópurinn
og Frú Emelía. Þetta er í fyrsta
skipti sem fólk getur keypt kort á
sýningar grasrótarinnar og það fer
í sölu nú um helgina.
Verkefnin hrannast upp
Í mörg horn er að líta hjá Sólveigu.
Hún er að leika í Eiðurinn og Eitthvað og í Horni á höfði og er í framkvæmdastjórn Gral. Einnig er
hún að vinna með Helgu Arnalds
í sýningunni Skrímslið litla systir
mín, sem er að fara aftur á svið í
Þjóðleikhúsinu. Þá ætlar hún að vera
með í sýningu sem heitir Krakkarnir í hverfinu og er brúðusýning um
ofbeldi gegn börnum. Hún verður
sýnd í 2. bekk í öllum skólum
landsins. „Þar er lögð áhersla á að
krakkar eigi að segja frá ef þeir
eru beittir ofbeldi af einhverju
tagi,“ segir Sólveig. „Þetta er flott
sýning sem þær Helga Arnalds og
Helga Thorlacius hafa búið til og góð
reynsla er komin á, þó svo að efnið
sé erfitt og viðkvæmt.“
Eitt er enn ótalið af verkefnum
Sólveigar á nýju leikári. Það er
með Pörupiltum. „Við ætlum að
vera með uppistand um kynlíf eftir
áramótin,“ upplýsir hún og bætir
við: „Það er svolítið erfitt fyrir
mig því ég er svoddan tepra en það
verður spennandi að fást við þetta
málefni.“
gun@frettabladid.is

LEIKARAR OG LEIKSTJÓRI Benedikt Gröndal, Eva Vala Guðjónsdóttir, Bergur Þór Ingólfsson, Sólveig Guðmundsdóttir, Sveinn

Ólafur Gunnarsson og Erling Jóhannesson.

Hlustaðu á tónlistina þína í símanum
hvar og hvenær sem er.
Þú finnur uppáhaldslögin þín á Spotify, einni stærstu
tónlistarveitu í heimi.

Spotify Premium fylgir öllum Snjallpökkum!
Spotify Premium áskrift í 6 mánuði, að andvirði
1.590 kr./mán., fylgir öllum Snjallpökkum gegn 6
mánaða samningi.

Síminn, Spotify og þú

S N J A L L PA K K I

S N J A L L PA K K I

300

500

3.490 kr./mán.

4.990 kr./mán.

300 mín. | 300 SMS | 300 MB

500 mín. | 500 SMS | 500 MB

S N J A L L PA K K I

S N J A L L PA K K I

1000 1500
7.990 kr./mán.
1000 mín. | 1000 SMS | 1000 MB
3G aukakort í 12 mán.

Dagný Brynjarsdóttir

Knattspyrnukona

10.990 kr./mán.
1500 mín. | 1500 SMS | 1500 MB
3G aukakort í 12 mán.
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Fyrir hann
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að er gaman að gefa, sérstaklega
ef leitin að góðri gjöf var snúin og
krefjandi en endar á að hitta í mark svo
viðtakandinn verður yfir sig sæll og
glaður. Leitin er ekki alltaf auðveld, suma
er erfitt að lesa í og finna eitthvað við
hæfi. Svo eru þeir sem eiga allt, vantar
ekkert og ómögulegt er að koma á óvart.
Stundum gengur þetta alls ekki upp
og gjöfin, sem jafnvel var mikið fyrir
haft, endar í geymslunni og rykfellur.

MARKAÐURINN þekkir þetta
vandamál vel og nýtir sér það auðvitað. Gjafabréf sem veita þeim sem
gjöfina fær frelsi til að velja sjálfur
létta ábyrgðinni af gefandanum en
ræna hann þar með ánægjunni
af því að gefa, finnst mörgum.
Sumir segja gjafabréfin hálfgert svindl og að með þeim
sé billega sloppið frá því að
finna réttu gjöfina. Lítið á
sig lagt. Þegar mikil gjafavertíð nálgast, eins og jól og
fermingar, laumast inn um
póstlúgur bæklingar og handbækur frá verslunum með

hugmyndum að gjöfum. Til að auðvelda
enn frekar eru gjafirnar jafnvel flokkaðar
í „Fyrir hana“ og „Fyrir hann“.

STAÐALÍMYNDIR kynjanna endurspeglast í þessum flokkum og jafnvel þótt
komið sé fram á 21. öld er auglýsingum
á heimilistækjum og húsbúnaði beint að
konum. Eins og þeirra staður sé eftir
sem áður og alltaf hreint „á bak við eldavélina“!

SAMFÉLAGIÐ er þó sæmilega meðvitað um þessa tímaskekkju, svoleiðis. Til
dæmis hefur myndast þegjandi samkomulag um að það sé hreint ekki viðeigandi
að gefa konum heimilistæki. Það jaðri við
móðgun.

AFMÆLI bóndans nálgast óðum og ég
þarf að finna gjöf. Það kemur ýmislegt
til greina, svo fjölhæfur sem hann er. Til
dæmis er hann listakokkur og hagvanur
við eldavélina. Enn þá hef ég ekki heyrt af
neinu sem er beinlínis móðgun af að gefa
körlum, er það nokkuð? Ætli mér sé ekki
alveg óhætt að kippa með mér í búðina
bæklingnum „Fyrir hana“.

SCOTT MANTZ / ACCESS HOLLYWOOD
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Plötusnúðar keppa á Harlem
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JULIANN GAREY / MARIE CLAIRE

NEW YORK TIMES



Plötusnúðakeppnin Movida Corona fer fram í annað sinn á föstudaginn.
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„Það voru valdir fimm ólíkir
plötusnúðar til þess að taka þátt
í undan keppninni hér heima.
Þeir fá þrjátíu mínútur til þess að
sanna sig og má því búast við mjög
spennandi keppni,“ segir plötusnúðurinn Benedikt Freyr Jónsson, sem heldur plötusnúðakeppni
á skemmtistaðnum Harlem í samstarfi við Corona á Íslandi. Fimm
íslenskir plötusnúðar keppa næstkomandi föstudag um að fara
til Ibiza í október og taka þátt
í Movida Corona, sem er risastór „house“-tónlistarplötusnúðakeppni. Undankeppnin hér heima
fer fram á skemmtistaðnum
Harlem þar sem plötusnúðarnir
Kerr, Mooglie, Yamaho, Steindór
og Lafontaine keppa.
„Við héldum þessa keppni fyrst
í fyrra og hún heppnaðist svakalega vel. Plötusnúðurinn Houskell
bar sigur úr býtum og fór hann
til Svíþjóðar þar sem honum
gekk vel.“ Aðspurður segir Benedikt að þetta sé frábært tækifæri fyrir íslenska plötusnúða
til þess að fara erlendis og kynnast annarri plötusnúðamenningu.
Keppnin hérna heima virkar
þannig að hver plötusnúður
fær þrjátíu mínútur til þess að
sanna sig og dómnefndin, sem
plötusnúðarnir Casanova, Missy

KEPPA UM AÐ KOMAST TIL IBIZA Plötusnúðarnir Kerr, Mooglie, Yamaho, Steindór
og Lafontaine taka þátt í plötusnúðakeppninni Movida Corona.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Melody og Housekell skipa, velur
sigur vegara í lok kvöldsins.
„Keppendurnir eru vanir að spila
í fimm klukkutíma samfleytt.
Það verður því spennandi að sjá
hvaða þeir ná að gera flott sett á
þessum þrjátíu mínútum sem þeir
hafa. Hljóðkerfið sem við erum

með er alveg brjálað. Það heitir
Function One og er flottasta hljóðkerfið í dag. Það má því búast við
góðri stemningu,“ segir Benedikt Freyr að lokum. Keppnin fer
fram í innri sal skemmtistaðarins
Harlem næstkomandi föstudag og
hefst stundvíslega kl 22.00.

EHWULK¼Ɔ
XQJOHJUD¼WOLW
GUÐRÚN BERGMANN

ÖRLÖG HEIMSINS ERU Í HANS HÖNDUM

hefur haldið fjölda
fyrirlestra og námskeiða
og skrifað bækur um
heilsu, náttúrulækningar
og umhverﬁsvitund.

“SPARKAR FAST Í MEIRIHLUTANN Á AFÞREYINGARMYNDUM
SUMARSINS. FÍLAÐI HANA Í BOTN.”

-T.V. - BÍÓVEFURINN.IS / SÉÐ & HEYRT

-H.G., MBL

SMÁRABÍÓ

ELYSIUM
ELYSIUM LÚXUS
KICK ASS 2
PERCY JACKSON
2 GUNS
2 GUNS LÚXUS
STRUMPARNIR 3DÍ
D ÍSL TAL
STRUMPARNIR 2DD ÍSL TAL
GROWN UPS
Miðasala á:



KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 10.25
KL. 8 - 10.20
KL. 3.20 - 5.40 - 8
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30
KL. 3.20
KL. 3.20 - 5.40
KL. 10.20
og

HÁSKÓLABÍÓ

ELYSIUM
KICK ASS 2
PERCY JACKSON
2 GUNS
STRUMPARNIR 2D ÍSL TAL
WAY WAY BACK
THE HEAT

BORGARBÍÓ

STRUMPARNIR 3D KL. 6
OONLY GO
GOD FORGIVES
O G S KL. 8 - 100
GROWN UPS 2
KL. 6 - 8

PLƅYLNXGDJXU

VHSW

*XƂU¹Q%HUJPDQQIMDOODUXP²WDOQ¡WW¹UXOHJDUOHLƂLU
WLODƂµƂODVWVWLQQDRJIHUVNDK¹ƂRJXQJOHJUD¹WOLW

Á NÁMSKEIÐINU VERÐUR FARIÐ YFIR:
Hvað húðin í andlitinu
Hvað hægt er að gera til
segir þér um
að örva húðina og draga
heilsufar líkamans
úr hrukkumyndun - án
skaðlegra aukaefna

Hvaða bætiefni styrkja og
gera húðina stinnari

HEILSUHÚSIÐ LÁGMÚLA 5, KL. 18:30 – 21:00

-VVV.G., DV
-V.
--V.G

NU Námsgögn með víðtækum upplýsingum eru innifalin.


Nánari upplýsingar og skráning á ung@gudrunbergmann.is
og www.ungaollumaldri.is

KL. 5.30 - 8 - 10.25
KL. 8 - 10.20
KL. 5.40
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.40
KL. 8
KL. 10.20
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okkur saman í kvöld.
ifunni en þar
r frá kl. 20 í kvöld nema í Ske
Staðir Domino´s verða því lokaði
tt á vaktina
venjulega. Við verðum síðan mæ
verður opið í alla nótt eins og
n. Sjáumst!
á hefðbundnum tíma á morgu
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í kvöld!
Mundu að panta tímanleg
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W
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PEPSI DEILDIN 2013
LIÐ 17. UMFERÐARINNAR
Rúnar Alex Rúnarsson
KR
Tomasz Luba
Víkingur Ólafsvík
Kári Ársælsson
ÍA
Guðmundur Reynir Gunnarsson
KR
Mark Tubæk
Þór
Baldur Sigurðsson
KR
Andri Rafn Yemoan
Breiðablik
Einar Orri Einarsson
Keflavík
Víðir Þorvarðarson
ÍBV
Atli Viðar Björnsson
FH
Hörður Sveinsson
Keflavík

KOMNIR ÁFRAM Arsenal og FHbanarnir í Austria Vín komust bæði í
riðlakeppni Meistaradeildarinnar í gær.
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Mamma vill Hannes í markið
Rúnar Alex Rúnarsson sló í gegn á sunnudaginn þegar KR-ingar stigu stórt skref í átt að Íslandsmeistaratitlinum með 3-1 sigri á FH. Þessi 18 ára markvörður og sonur þjálfarans er besti leikmaður 17. umferðar.
FÓTBOLTI Rúnar Kristinsson, þjálfari toppliðs

KR, er með jákvæðan höfuðverk þessa
dagana. Frábær frammistaða sonarins
Rúnars Alex í marki KR-liðsins á sunndaginn
lagði grunninn að 3-1 sigri á FH í toppslag
Pepsi-deildar karla en Rúnar kom inn á
þegar landsliðsmarkvörðurinn Hannes Þór
Halldórsson tók út leikbann. Fyrir vikið þarf
Rúnar að velja á milli Hannesar og Rúnars Alex
þegar KR fær Val í heimsókn á KR-vellinum á
morgun.
„Ég býst ekki við því að ég sé að fara að spila.
Hannes er fyrsti valmöguleiki í landsliðinu
og er búinn að standa sig frábærlega hjá KR
þriðja árið í röð,“ segir Rúnar Alex, sem þakkar
Hannesi og öðrum í KR-liðinu fyrir góðan
stuðning fyrir stórleikinn á sunnudaginn var.
„Hannes hjálpaði mér mjög mikið við að
undirbúa mig fyrir þennan leik,“ segir Rúnar
Alex og hann býst ekki við að samband þeirra
breytist núna. „Við erum það góðir vinir að ég
held að þetta breyti ekki sambandi okkar. Ég
þarf bara að sætta mig við það að vera númer
tvö þótt ég myndi alveg vera hundrað prósent
tilbúinn í að spila áfram ef þjálfarinn myndi
vilja það,“ segir Rúnar Alex.
Rúnar Alex mun ekki gleyma þessum leik í
bráð og þótt hann setjist strax aftur á bekkinn
þá verður þessi frammistaða hluti af sögu
þessa tímabils. „Þetta var alveg hrikalega
skemmtilegt og ég bjóst alls ekki við að ég
myndi ná að standa mig svona vel. Þetta var
draumi líkast,“ segir Rúnar Alex. Rúnar Alex
býst heldur ekki við að móðir hans reyni að
sannfæra pabba hans um að setja strákinn
aftur í byrjunarliðið á móti Val á fimmtudaginn.
„Ég held að hún vilji frekar sjá Hannes
í markinu. Hún verður alltaf svo stressuð
á svona leikjum. Hún mætir á alla leiki en
taugarnar eru ekki nægilega sterkar til þess að
horfa á mig spila svona marga leiki í röð þegar
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ég er bara átján ára gamall,“ segir Rúnar Alex
í léttum tón. Fyrir utan frábærar markvörslur
hefur Rúnar vakið mikla athygli fyrir góðar
spyrnur fram völlinn og hversu mikið hann
talaði við varnarmenn sína þrátt fyrir að stíga
sín fyrstu spor í meistaraflokki.
„Ég legg mjög mikla áherslu á það að æfa
fótboltahliðina af því að vera markvörður. Ég
er heppinn að þetta er smá í blóðinu en ég æfi
þetta líka mjög mikið sjálfur. Ég hef alltaf
litið mjög upp til Pepe Reina og hann hefur
alltaf verið uppáhaldamarkvörðurinn minn.
Ég hef alltaf fylgst með því hvernig hann er að
sparka,“ segir Rúnar Alex. Var ekkert erfitt að
fara strax í að segja reynsluboltum KR-liðsins
til? „Það þýðir ekkert annað. Þegar þú ert
markvörður þá er mikil ábyrgð á þér. Ef þú ert
alltaf á tánum og duglegur að láta heyra í þér
eru minni líkur á því að þú gerir einhver mistök
því þú ert alltaf einbeittur og inni í leiknum.
Ég held mér á tánum með því að halda hinum
á tánum líka. Einn mikilvægasti þátturinn í
fótbolta er að þora að tala,“ segir Rúnar Alex.
Rúnar Alex er tilbúinn að sitja á bekknum
út þetta sumar en hann vill meira á því næsta.
„Mig langar að fara út í atvinnumennsku en ef
ekki þá þarf ég bara að skoða hvaða möguleika
ég hef fyrir næsta tímabil. Ég gæti alveg
skoðað það að spila fyrir annað íslenskt félag en
ég myndi ekki fara hvert sem er,“ segir Rúnar
Alex. Hvað með alla athyglina sem hann hefur
fengið síðustu daga?
„Ég hef ekki verið svona mikið í sviðsljósinu
áður. Þetta var fínt í byrjun en er farið að vera
svolítið þreytandi núna. Eftir morgundaginn
þá fer þetta nú að hætta enda næsti leikdagur
að byrja. Þá verða flestir búnir að gleyma
þessu,“ segir Rúnar Alex hógvær en það
er ekki líklegt að KR-ingar gleymi einni
flottustu frammistöðu sögunnar hjá nýliða í
KR-treyjunni.
ooj@frettabladid.is

verður Hamraborgarhátíðin haldin í hjarta Kópavogs.
Hamraborginni verður breytt í göngugötu frá kl. 11 til 16.
Skottmarkaður, pönnukökubakstur, Sirkús Íslands, Glanni glæpur og ljúfir tónar. Allir velkomnir.

Rúnar Kristinsson, faðir Rúnars Alex, er einn
besti knattspyrnumaður í sögu Íslands og því
kom það mörgum á óvart að sjá strákinn hans
velja það að verða markvörður.
„Þegar ég var átta ára gamall fékk ég botnlangakast. Ég var frá í einhverja tvo til þrjá
mánuði. Þegar ég gat byrjað að æfa aftur var
ég orðinn svo lítill og aumur að ég var bara
alltaf að leika mér í marki á æfingum. Eftir
tímabilið skipti markvörðurinn okkar í liðinu
um lið og þá var ég spurður hvort ég vildi byrja
að æfa mark. þetta gerðist allt saman í Belgíu.
Ég ákvað bara að prófa það og það reynist góð
ákvörðun í dag,“ segir Alex.

UTAN VALLAR
KOLBEINN TUMI DAÐASON

Kóp a vogs

Laugardaginn
Laug
ugard
r ag
a inn 31.
31 ágúst
á úst
ág

Botnlangakastið í Belgíu

kolbeinntumi@frettabladid.is

GÓÐIR HLUTIR
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tjórn Knattspyrnusambands Íslands veltir þessa dagana fyrir sér næstu
skrefum í leit sinni að nýjum landsliðsþjálfara kvenna í knattspyrnu.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson, fráfarandi þjálfari liðsins, tilkynnti fyrir tæpum
tveimur vikum að hann myndi ekki halda starfi sínu áfram þótt honum stæði
það til boða.
Þorlákur Árnason, þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar, var efstur á óskalista KSÍ.
Þorlákur hugsaði málið í nokkra daga en afþakkaði svo boðið. Ekki liggur ljóst
fyrir hvort KSÍ hafi boðið öðrum þjálfara starfið. Nöfn Elísabetar Gunnarsdóttur,
þjálfara Kristianstad í Svíþjóð, og Freys Alexanderssonar, þjálfara Leiknis í 1.
deild karla, hafa verið nefnd til sögunnar. Bæði hafa mikla reynslu af þjálfun
kvennaliða og hafa þjálfað stóran hluta leikmanna landsliðsins. Þau voru hins
vegar samtaka í svörum um helgina og sögðust ekkert hafa heyrt frá KSÍ.

Fjórar vikur í mikilvæga leiki
Nafn Heimis Hallgrímssonar, aðstoðarþjálfara karlalandsliðsins, hefur
einnig verið nefnt. Heimir hefur reynslu af þjálfun kvenna en fram undan er
lokaspretturinn í undankeppni HM 2014 hjá körlunum. Á sama tíma þyrfti
nýr landsliðsþjálfari að hafa hraðar hendur en töluvert verk þarf að vinna hjá
kvennalandsliðinu á stuttum tíma, enda viss kynslóðaskipti
að eiga sér stað. Fyrsti leikur í undankeppni HM 2015 í
Kanada verður hér heima gegn Sviss 26. september og
mánuði síðar verður spilað í Serbíu.
Fjórar vikur eru ekki langur tími fyrir nýjan
þjálfara að kynna sér leikmenn landsliðsins og
stöðu mála og taka erfiðar og áhrifamiklar
ákvarðanir sem gætu verið mótandi fyrir
liðið næstu árin. Þá er óvíst að allir leikmenn gefi áfram kost á sér.
KSÍ er vandi á höndum að velja þjálfara.
Hann hefur hingað til verið í hlutastarfi, sem
virkaði ágætlega í tilfelli Sigurðar Ragnar sem er
einnig fræðslustjóri KSÍ. Er hægt að ráða mann í fullt
starf landsliðsþjálfara? Eða þarf að semja um starfshlutfall við þjálfara sem að sama skapi þyrfti
þá að ræða við vinnuveitanda sinn? Hætt er
við að hamagangurinn sem færi í gang gæti á
endanum komið niður á vinnu nýs þjálfara
og í framhaldinu á liðinu.

Eftirtalin fyrirtæki í Hamraborginni bjóða alla velkomna á hátíðina:
18 Rauðar Rósir
Bakkabros
Brostu sf
SUKHOTHAI
Eignaborg sf
Exiter ehf
ÉG C
Klippt og skorið

Herramenn
Hlynur Ólafsson ehf
Café DIX
Jónatan Ljósmyndari
Nóatún
Klukkan verslun
Krisco ehf
Landmótun

Bókabúðin Hamraborg
Móðurást
OXXO boutique
Purgo ehf
Reynir Bakari
Saumastofa Súsönnu
Sjávarferðir ehf
Sjúkraþjálfun Kópavogs

Snyrtistofan Jóna
TKS ehf
SOS- Barnaþorpin
Video-markaðurinn
Tinna ehf
Örn Sigurðsson
Eygló Karólína Benediktsdóttir
Kristín Sigfríður Garðarsdóttir
Landsbankinn hf Hamraborg
Rauði krossinn í Kópavogi

Flaggskipið í húfi
Augljósa lausnin virðist vera að ráða þjálfara í tímabundið starf
fyrir leikina tvo nú í haust. Mögulega gæti þjálfarateymi karlalandsliðsins tekið að sér að stýra liðinu í leikjunum og vafalítið
væri hægt að sækja í smiðju fleiri. Að loknum leiknum í Serbíu 31.
október líða fimm mánuðir fram að næsta leik í undankeppninni.
Á svipuðum tíma lýkur tímabili flestra okkar landsliðskvenna hér
heima, í Noregi og Svíþjóð, og þjálfara sömuleiðis. Þann tíma
væri gott að nota til þess að vinna faglega að því að fá hæfan og
metnaðarfullan þjálfara fyrir stelpurnar okkar, miklu frekar en að
ráða nýjan þjálfara á hundahlaupum korteri fyrir undankeppni.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl 21.35
Mistresses
Frábærir dramaþættir sem
fjalla um fjórar vinkonur
sem hafa ólíkar þarﬁr
og þrár þegar kemur
að samskiptum
við hitt kynið.
Þættirnir eru frá
handritshöfundum
Gossip Girl og eru
byggðir á samnefndum
breskum þáttum sem slógu
í gegn á sínum tíma.

X-ið kl. 07.00
Harmageddon

2 Broke Girls

Private Practice

Psych

STÖÐ 2 KL. 20.05 Við fyrstu sýn
virðast þær eiga fátt sameiginlegt.
Við nánari kynni komast þær Max og
Caroline þó að því að þær eiga ﬂeira
sameiginlegt en fólk gæti haldið og
þær leiða saman hesta sína til að láta
sameiginlegan draum rætast.

RÚV KL. 20.05 Bandarísk þáttaröð um
líf og starf lækna í Santa Monica í
Kaliforníu. Í þáttunum fylgjumst við
með gleði og sorgum læknaliðsins en
ýmislegt gengur á bæði í einkalíﬁ og
starﬁ.

SKJÁR 1 KL. 20.25 Bandarísk þáttaröð
um ungan mann með einstaka athyglisgáfu sem aðstoðar lögregluna við að
leysa ﬂókin sakamál. Sjötugur karlmaður
deyr en við rannsókn málsins ﬁnnst lík
af stúlku úr gömlu morðmáli. Ekki missa
af æsispennandi lokaþætti Psych.

TV.COM 7,5

TV.COM 8,4

6,8

5,8

TV.COM 8,9

Harmageddon er morgunþátturinn á X977, á
dagskrá alla virka daga
kl. 7-10. Harmageddon
tekur púlsinn á öllu því
helsta sem gerist í
þjóðfélaginu í dag.
Harmageddon er
eins alvarlegur og
hann er fyndinn.

8,2

STÖÐ 2

„4 stjörnu
fyllibyttur“
FRÉTTABLAÐIÐ
Sökum vínaflensu hefur Bokka
misst skammtímaminnið og
man því ekkert eftir síðasta
leikári. Þessvegna höfum við
ákveðið að endurtaka
leikinn.
Partýið hefst á Akureyri.
Allir landsmenn
hjartanlega velkomnir,
Skál
Bokka, Hönk
og barþjónninn.

07.00 Barnatími Stöðvar 2

14.50 Malaga - Barcelona

16.10 Golfið

08.10 Malcolm In the Middle (11:22)

16.30 Breiðablik - Þór/KA

16.40 Læknamiðstöðin (21:22) (Pri-

08.30 Ellen (31:170)

18.30 AC Milan - PSV

vate Practice)

09.15 Bold and the Beautiful

20.45 Meistaradeildin - meistara-

17.25 Friðþjófur forvitni (4:10)

09.35 Spurningabomban (8:21)

mörk

17.50 Geymslan (15:28)

10.25 Doctors (131:175)

21.15 Morecambe - Newcastle

18.15 Táknmálsfréttir

11.05 Glee (9:22)

22.55 Pepsi mörkin 2013

18.25 Frá Svíþjóð til himins (8:8)

11.50 Grey‘s Anatomy (2:24)

00.10 Stjarnan - Valur

(Från Sverige till himlen) e.
18.54 Víkingalottó

12.35 Nágrannar

19.00 Fréttir

13.00 Kalli Berndsen - í nýju ljósi

(3:8)

19.30 Veðurfréttir

13.25 Covert Affairs (2:16)

19.35 Völundur - nýsköpun í iðnaði

(3:5) (Fólk í forgrunni) Forvitnilegir og
fjölbreyttir fræðsluþættir um nýsköpun
og þróunarstarf í íslenskum iðnaði.

14.10 Chuck (11:24)
14.55 Last Man Standing (8:24)
15.15 Big Time Rush

16.05 Football League Show 2013:14

15.40 Tricky TV (3:23)
16.05 Kalli kanína og félagar
16.25 Ellen (32:170)
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan (3:22)
18.23 Veður

20.50 Mótorsystur (7:10) (Motor

18.15 Hull - Norwich

systrar) Sænsk þáttaröð.

19.55 Ensku mörkin - úrvals

21.10 Gátan ráðin (2:3) (The

deildin (2:40)

Bletchley Circle)

20.50 Messan

22.00 Tíufréttir

21.50 Fulham - Arsenal

22.15 Veðurfréttir

23.30 Aston Villa - Liverpool

22.20 Kvöldstund með Jools Holland

(Later with Jools Holland) Tónlistarmenn
og hljómsveitir stíga á svið og taka lagið
í þætti breska píanóleikarans Jools
Hollands.

18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.06 Veður
19.15 Ástríður (1:12) Vor 2008. Jarð-

eðlisfræðingurinn Ástríður er nýflutt til
Íslands frá Danmörku. Í Reykjavík hefur
henni boðist starf hjá fjármálafyrirtæki.
Hún er nýhætt með kærastanum og er
að hefja nýtt líf.
19.40 Modern Family
20.05 2 Broke Girls (13:24)
20.25 New Girl (24:25)
20.50 Dallas Önnur þáttaröðin þar sem
saga Ewing-fjölskyldunnar heldur áfram.
21.35 Mistresses (4:13)
22.20 Miami Medical (10:13)
23.05 NCIS. Los Angeles (2:24)
23.50 Person of Interest (4:22)
00.35 Breaking Bad (2:8)
01.20 Grimm (20:22)

07.00 Lalli 07.05 Lalli 07.10 Refurinn Pablo
07.15 Litlu Tommi og Jenni 07.40 Kai Lan
08.05 Svampur Sveinsson 08.25 Könnuðurinn
Dóra 08.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar 09.10
Strumparnir 09.35 Waybuloo 09.55 Fjörugi
teiknimyndatíminn 10.20 Áfram Diego, áfram!
10.40 Histeria! 11.00 Doddi litli og Eyrnastór
11.10 Ofuröndin 11.35 Lalli 11.40 Lalli 11.45
Refurinn Pablo 11.50 Litlu Tommi og Jenni
12.10 Kai Lan 12.35 Svampur Sveinsson
13.00 Könnuðurinn Dóra 13.25 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 13.45 Strumparnir 14.10
Waybuloo 14.30 Fjörugi teiknimyndatíminn
14.50 Áfram Diego, áfram! 15.15 Histeria!
15.35 Doddi litli og Eyrnastór 15.45 Ofuröndin
16.10 Lalli 16.15 Refurinn Pablo 16.20
Litlu Tommi og Jenni 16.40 Kai Lan 17.00
Svampur Sveinsson 17.25 Könnuðurinn Dóra
17.50 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.10
Strumparnir 18.35 Waybuloo 18.55 Fjörugi
teiknimyndatíminn 19.15 Áfram Diego, áfram!
D 19.40 Histeria!

02.05 Fringe (22:22)

skóla Íslands - Yfir horfinn veg Saga
um leigubílstjóra sem eldri kona í sínum
síðasta bíltúr snertir djúpt. Leikstjóri er
Andri Freyr Ríkharðsson.
23.45 Fréttir frá lokuðu landi (Burma

VJ: Reporter i et lukket land)
01.10 Fréttir
01.20 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
07.35 Everybody Loves Raymond

(9:23)
08.00 Cheers (20:25)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
15.35 Kitchen Nightmares (3:17)
17.10 Britain‘s Next Top Model

04.20 An Affair To Rembember

(12:13)
20.00 Einu sinni var (19:22)

18.00 Dr. Phil

20.30 Örlagadagurinn (13:30)

18.40 America‘s Funniest Home

21.05 Grey‘s Anatomy

Videos (30:44)

21.50 Cold Feet (5:8)

19.05 Everybody Loves Raymond

22.45 Lois and Clark (9:22)

19.00 Friends (13:23)
19.20 Two and a Half Men (6:16)
19.40 The Simpsons (21:21)
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23.25 Verðlaunamyndir Kvikmynda-

16.25 The Good Wife (22:22)

02.50 The Tattoist
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Practice VI)

16.35 Stoke - Crystal Palace

18.30 Fréttir Stöðvar 2
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0
0
-6
4
a
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Miðasala í sí

20.05 Læknamiðstöðin (6:13) (Private

20.05 Suburgatory (9:22)
20.25 Suburgatory (10:22)
20.50 Arrow (9:23)

23.30 Footballer‘s Wives (8:9)
00.20 Einu sinni var (19:22)
00.50 Örlagadagurinn (13:30)
01.25 Grey‘s Anatomy
02.10 Cold Feet (5:8)
03.00 Lois and Clark (9:22)

21.30 Arrow (10:23)

03.45 Footballer‘s Wives (8:9)

22.10 Friends (13:23)
22.30 Two and a Half Men (6:16)

04.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp-

tíví

(10:23)
19.30 Cheers (21:25)
19.55 Gordon Ramsay Ultimate

Cookery Course (3:20)
20.25 Psych - LOKAÞÁTTUR (16:16)
22.00 Law & Order: UK (3:8)
22.50 The Borgias (8:10)
23.35 Leverage (13:16)
00.20 House of Lies (10:12)
00.50 Lost Girl (22:22)

22.55 The Simpsons (21:21)

01.35 Excused

23.20 Suburgatory (9:22)

02.00 Monroe (4:6)
02.50 Pepsi MAX tónlist

23.45 Suburgatory (10:22)
12.25 The Three Stooges

00.05 Arrow (9:23)

13.55 I Don‘t Know How She Does It

00.50 Arrow (10:23)
01.30 Tónlistarmyndbönd frá

Popptíví

15.25 Limitless
17.10 The Three Stooges
18.45 I Don‘t Know How She Does It
20.15 Limitless

20.00 Árni Páll
20.30 Tölvur, tækni og kennsla
21.00 Veiðin og Bender
21.30 Á ferð og flugi

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

22.00 Harry Brown
23.45 Beyond A Reasonable Doubt
01.30 Mercury Rising
03.20 Harry Brown

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

06.00 Eurosport 10.15 The Barclays - PGA
Tour 2013 (3:4) 13.15 Golfing World 14.05 The
Barclays - PGA Tour 2013 (4:4) 17.05 PGA Tour
- Highlights (33:45) 18.00 Golfing World 18.50
The Open Championship Official Film 1976
19.45 The Open Championship Official Film
2009 20.40 Champions Tour - Highlights (18:25)
21.35 Inside the PGA Tour (35:47) 22.00 Golfing
World 22.50 PGA Tour - Highlights (33:45) 23.45
Eurosport

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Lilli klifurmús er Hamlet barnaleikritanna
Ævar Þór Benediktsson fer með hlutverk Lilla klifurmúsar. Hann segir hlutverkið vera eitt af þeim stóru.
„Ég vil meina að Lilli klifurmús sé
leikhússins, hafa um 37 þúsund
➜ Dýrin vinsæl

„Philadelphia er ein af mínum
uppáhaldsmyndum. Svo falleg og
sorgleg í senn.“
Viktoría Hermannsdóttir, blaðamaður og
mannfræðingur.

Hamlet barnaleikritanna. Það eru
nokkrar rullur sem leikarar og leikkonur vita sérstaklega af og langar
að takast á við og hlutverk Lilla er
tvímælalaust eitt af þeim,“ segir
Ævar Þór Benediktsson leikari.
Hann fer með hlutverk Lilla klifurmúsar í uppsetningu Þjóðleikhússins
á Dýrunum í Hálsaskógi. Þetta er í
fimmta sinn sem Þjóðleikhúsið setur
upp verkið og stefnir í að hún verði
sú vinsælasta frá upphafi.
Samkvæmt upplýsingum frá Ara
Matthíassyni, framkvæmdastjóra

manns séð verkið, sem frumsýnt
var fyrir ári. Enn eru þrjár sýningar
eftir og því ljóst að uppsetningin
verður sú vinsælasta frá upphafi.
Til gamans má geta að verkið var
heimsfrumsýnt í Þjóðleikhúsinu árið
1962 og var höfundur þess, Thorbjörn Egner, svo hrifinn að hann gaf
leikhúsinu sýningarréttinn á Dýrunum í Hálsaskógi og Kardimommubænum næstu hundrað árin.
Ævar viðurkennir að hann
muni kveðja klifurmúsina og hin
dýrin í Hálsaskógi með söknuði

Áhorfendur
Ár
27.665
1962–64
33.405
1977–78
28.235
1992–94
37.354
2003–05
er sýningum lýkur um miðjan
september. „Það er ekkert sjálfgefið
að fá að sitja uppi í tré og syngja
Dvel ég í draumahöll einu sinni í
viku. Hópurinn sem að sýningunni
stendur er líka frábær og það hefur
verið ánægjulegt að vinna með
þeim.“
- sm

KVEÐJA MEÐ SÖKNUÐI Ævar Þór

Benediktsson, í hlutverki Lilla, og
Jóhannes Haukur Jóhannesson, í hlutverki Mikka refs.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRUMKVÖÐLAR

Garðar Stefánsson og Søren
Rosenskilde
framleiða íslenskt
umhverfisvænt salt
á Reykhólum.
MYND/EGGERT JÓHANNESSON

SKEMMTILEGT VERKEFNI Guðmundur Þór Kárason glæddi RIFF-lundann lífi í tilefni tíu ára afmælis hátíðarinnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Saltbóndi í útrás

Ekki raunsæ eftirmynd alvöru lunda

Garðar Stefánsson framleiðir umverﬁsvænt ﬂögusalt í Reykhólasveit.

Guðmundur Þór Kárason brúðuhönnuður glæddi
lógó RIFF líﬁ í tilefni tíu ára afmælis hátíðarinnar.

„Saltið er í öllu og það má eiginlega
segja að saltið hafi goðsagnakennt
hlutverk í siðmenningu okkar, með
tilkomu saltsins var í fyrsta skipti
hægt að geyma matvæli til lengri
tíma,“ segir frumkvöðullinn og
saltbóndinn Garðar Stefánsson,
sem framleiðir umhverfisvænt salt
ásamt félaga sínum, Søren Rosenskilde, á Reykhólum.
„Lokaverkefnið mitt í mastersnáminu í upplifunarfræðum var
saltframleiðsla og þannig kviknaði
áhuginn á að fara út í framleiðslu á
íslensku salti,“ segir hann.
Garðar opnaði 540 fermetra verksmiðju á Reykhólum ásamt Søren
en þeir kjósa að kalla verksmiðjuna
Upplifunarfabrikkuna. „Ég bý í
Reykjavík en keyri reglulega á milli
til þess að sinna saltframleiðslunni.
Það er partur af því að vera frumkvöðull að fara út fyrir hinn hefð-

„ Þ a r sem þet ta er u ba ra
ljósmyndir og lundinn þarf ekkert
að hreyfa sig var hann leiraður
úr venjulegum krakkaleir. Þegar
breyta þurfti svipbrigðum hans
leiraði ég hann bara til. Augun
voru svo búin til úr bangsaaugum
og borðtenniskúlum svo hægt væri
að hreyfa þau,“ segir Guðmundur
Þór Kárason, brúðu- og grafískur
hönnuður. Guðmundur glæddi lógó
kvikmyndahátíðarinnar Reykjavík International Film Festival
lífi fyrir kynningar myndir
hátíðarinnar.
Guðmundur, sem starfar sem
brúðuhönnuður og leikari hjá
Latabæ, segir aðstandendur RIFF
hafa haft samband við hann og
óskað eftir samstarfi. „Þau vildu
glæða lundann lífi í tilefni tíu ára
afmælis hátíðarinnar. Mig hafði
lengi langað að gera eitthvað

Það krefst nákvæmni að búa til salt
Til þess að fá bragðgott flögusalt þarftu að sjóða á háréttum tímapunkti
og hitastigi. Það má alls ekki sjóða of lengi því þá verður of sterkt
magnesíumbragð af saltinu, sem þykir ekki gott.

bundna ramma. Fjölskyldan mín
hefur mikla trú á mér en á sama
tíma finnst henni ég vera svolítið
klikkaður,“ segir Garðar og hlær.
Saltið sem þeir félagar framleiða er
svokallað flögusalt og er umhverfisvænt.
Aðspurður segir Garðar að það sé
tæknilega séð frekar flókið að framleiða flögusalt. „Það krefst gífurlegrar nákvæmni en okkur hefur
tekist vel til og vonumst til að saltið
komi á markað á næstu vikum.“
Fyrirtæki Garðars, Norður og
Co., einbeitir sér að framleiðslu á

matvælum unnum úr íslenskri náttúru án þess að skaða umhverfið.
„Okkur langar til þess að prófa
okkur áfram og framleiða ýmiss
konar lífræn matvæli.“
Aðspurður segir Garðar að hann
sjái mörg tækifæri í matvælaiðnaðinum. „Það eru tækifæri
í því að keyra á íslenskum
náttúruafurðum. Matvælaiðnaðurinn er einn sá mengaðasti í heiminum. Þar stöndum við Íslendingar
frammi fyrir ótrúlegum tækifærum
í umhverfisvænni framleiðslu,“
segir Garðar.
asa@365.is

Ô76g/8/2.

➜ Guðmundur fer meðal
annars með hlutverk Sigga
sæta í sjónvarpsþáttunum um
íbúa Latabæjar.
þessu líkt og stökk því á tækifærið
þegar það bauðst.“
Guðmundur mótaði lundann
úr leir og var fuglinn síðan
myndaður í félagsskap vinsælla
íslenskra leikara og leikstjóra, en
Guðmundur á einnig heiðurinn af
ljósmyndunum. „Það var manneskja sem klæddist lundabúning
í tökunum en höfuðið sjálft var
„fótósjoppað“ inn á myndina
eftir á. Lundinn er ekki raunsæ
eftirmynd alvöru lunda, okkar
lundi brosir og er með svolítinn
hártopp,“ segir Guðmundur að
lokum.
- sm
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Útsölunni
lýkur á
laugardag
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Systur selja fatnað
Systurnar Sara, Dagbjört, Sólrún
María, Gabríela María og Ása María
Reginsdætur efna til bílskúrssölu á
laugardag. Ása María er gift fótboltamanninum Emil Hallfreðssyni, er
leikur með fótboltaliðinu Verona á
Ítalíu, en liðið komst nýverið upp í
ítölsku A-deildina. Ása María heldur
einnig úti vinsælu
tískubloggi undir
eigin nafni.
Systurnar
ætla meðal
annars að selja
flíkur af sjálfri
sér, börnum
sínum og
mökum.

FLUGFÉLAG FÓLKSINS

vs

- sm

Grikkinn Árni
Nú þegar Þjóðarsinfóníuhljómsveit
Úkraínu hefur lokið upptökum
á Sólarsvítu Árna Johnsen er
tónskáldið greinilega að komast í
útrásarham því næst stendur til upptökuferð til Aþenu. Hann verst samt
allra nánari frétta af þeirri ferð og
bregður fyrir sig gamanseminni að
vanda. „Maður þarf bara að skreppa
til Aþenu að athuga hvort grísku
genin séu ekta,“ segir Árni en hann
er hálfur Grikki og getur því kynnt
sig með föðurnafni sínu þar í borg,
sem tónskáldið Árni
Karíelas. Spurður
um upptökurnar
lætur hann
ekkert annað
uppi en að hann
muni vera mjög
upptekinn
þar syðra.

PARÍS
EÐA

BERLÍN
HAUSTFRÍ Í HEIMSBORGUM

Mest lesið
1 Ætlaði fyrst að ﬂytja heim til mömmu
og byrja nýtt líf
2 Hefur fengið nóg af kylﬁngum sem
pissa á vellinum
3 Messan: Aron Einar útvegaði Gulla
treyju Joe Hart | Myndband
4 Ofnæmislyﬁ breytt í dóp
5 Yﬁrlýsing frá Mýﬂugi: Engu ábótavant
í viðhaldi og tækni þegar ﬂugvélin
hrapaði
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FERÐATÍMABIL: 15. SEPTEMBER – 15. DESEMBER
Borðaðu á fínum veitingahúsum. Rótaðu á skrautlegum
götumörkuðum. Hugleiddu verk gömlu meistaranna og
furðaðu þig á byggingarlist. Labbaðu eitt til tvö maraþon.
Taktu með þér regnhlíf eða leitaðu skjóls á krúttlegum
kaffihúsum því stundum rignir í Evrópu; en sjaldan eins
mikið og á Íslandi.

BÓKAÐU NÚNA Á WOW.IS
*Flug aðra leið með sköttum, bókunar- og töskugjald ekki innifalið.

wow.is

ZZZIRUODJLGLV

±DOY|UXEyNDE~èiQHWLQX

|

Katrínartún 12

|

105 Reykjavík

|

590 3000

|

wow@wow.is

