Nú er opio allan
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SPORT Ingibjörg Ragnarsdóttir nuddari kveður landsliðið að loknu EM í
Danmörku eftir fjórtán ára starf. 30
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LÍFIÐ

Mjólkursamsalan hyggst hefja
skyrframleiðslu vestan hafs
Forstjóri Mjólkursamsölunnar segir fyrirtækið stefna að skyrframleiðslu í Bandaríkjunum á árinu. Íslenskt
undanrennuduft jafnvel notað í hluta framleiðslunnar. Útflutningur á Bandaríkjamarkað hefur ekki gengið vel.

Best klædd með
múltíblandaðan fatastíl
Ragnhildur Gísladóttir og Logi Pedro
Stefánsson eru hvort af sinni kynslóðinni en eiga tvennt sameiginlegt,
tískuáhugann og tónlistina. Álitsgjafar
Lífsins völdu þau best klædda fólk
Íslands.

FRÉTTIR

Bíða eftir ríki og bæjum
Sum verkalýðsfélög vilja bíða með
frekari samningsgerð og sjá hvað
kemur út úr samningum opinberra
starfsmanna við ríki og sveitarfélög. 8
Breytinga að vænta Ráðherra telur
að sameiginleg forsjá barns eigi að
vera meginreglan, einnig þegar foreldrar eru ekki í sambúð við fæðingu
barnsins. 4

VIÐSKIPTI Mjólkursamsalan (MS)

vill hefja framleiðslu á skyri í
Bandaríkjunum á árinu. Metið
verður hvort íslenskt undanrennuduft verður notað í hluta
framleiðslunnar. Þetta segir
Einar Sigurðsson, forstjóri MS.
„Við erum nú á undirbúningsstigi en við höfum útbúið frumáætlanir um sölu og dreifingu.
Við höfum í hyggju að auka verulega starfsemina í Bandaríkjunum og vöxturinn í útflutningi og
sölu á skyri í Evrópu hefur gefið
okkur undir fótinn með það,“
segir Einar.
MS hefur undanfarin ár flutt
skyr út til Bandaríkjanna með

flugi. Útflutningurinn hefur
ekki
skilað
tilætluðum
árangri en eftirspurnin í Evrópu hefur aukist.
„ÚtflutningEINAR
urinn til BandaSIGURÐSSON
ríkjanna hefur
ekki vaxið með þessum hætti því
flutningskostnaður og umsýslan í
útflutningi á tilbúinni vöru kemur
auðvitað fram í verðinu á markaðinum. Vöxturinn hefur því ekki
verið sá sami í Bandaríkjunum og
Evrópu.“

SIGGI ÓSKAR MS GÓÐS GENGIS
Sigurður Kjartan Hilmarsson, sem hefur framleitt
Siggi‘s Skyr í Bandaríkjunum frá árinu 2006, sagðist
í viðtali við Fréttablaðið ekki vilja tjá sig um málið
en óskaði MS þó góðs gengis. Hann sagði í viðtali
við Markaðinn í vikunni að fyrirtæki hans framleiddi
skyr eftir íslenskri uppskrift fyrir um fjögur þúsund
verslanir í Bandaríkjunum.

Einar segir MS koma að skyrsölu í Evrópu með þrennum hætti.
Fyrir utan hefðbundinn útflutning hefur MS samið við verktaka
í Skandinavíu um framleiðslu og
selt fyrirtækjum í Evrópu leyfi
til notkunar á skyruppskriftum
og mjólkursýrugerlum fyrir-

tækisins. „Á þessu ári á Mjólkursamsalan aðild að sölu á fjörutíu
milljónum skyrdósa í Skandinavíu. Magnið hefur nær tvöfaldast á innan við þremur árum og
við erum einnig að fikra okkur
inn á nýja markaði eins og Sviss.“
- hg
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LATIBÆR Á ÆFINGU Í PEKING

Íþróttaálfurinn í útrás:

Kínverjar sýna
Latabæ áhuga

Úrkoma Í dag má búast við rigningu
á sunnanverðu landinu en slyddu
eða snjókomu er norðar dregur.
Úrkomusvæðið færir sig norður á
bóginn er líður á daginn. 4

FÓLK Hallgrímur Kristinsson,
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VINNA Í VATNSMÝRINNI Framkvæmdir standa nú yfir í friðlandinu í Vatnsmýrinni þar sem meðal annars á að gera
malargöngustíg og smíða göngubrú. Verkið er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Háskólans í Reykjavík og Norræna hússins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mikilla úrbóta er þörf á kerfi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu:

Þarf hraðvagna eða léttlestir
SAMGÖNGUR Gögn Strætó benda til

þess að fyrirtækið þurfi að vera
undir það búið að flytja yfir tólf
þúsund farþega á klukkustund á
háannatíma árið 2023.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins sýna spár um þróun farþegafjölda að ekki megi líða mikið
meira en fimm ár áður en tekið
verði í notkun hraðvagnakerfi í einhverri mynd á höfuðborgarsvæðinu,
ella muni kerfið springa.
Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs Reykjavíkur, segir
fyrirséð að Strætó bs. anni ekki
eftirspurn haldi farþegum áfram
að fjölga líkt og verið hefur undanfarin ár.
Nú þegar sjáist á ákveðnum stofnleiðum Strætó að erfitt sé að anna

70 milljarðar gætu sparast
Um það bil 30 milljarða króna gæti kostað að byggja hraðvagnakerfi í
Reykjavík, með sérstökum akreinum fyrir strætó, samanborið við rúmlega
100 milljarða króna kostnað við viðhald óbreytts gatnakerfis, sem krefðist
þess meðal annars að fleiri mislægra gatnamót yrðu byggð.

eftirspurninni á háannatíma. Helst
hafi verið litið til tveggja leiða við
lausn á því.
Annars vegar sé horft til þess
sem kallað hefur verið „léttlétt
lest á hjólum“ sem er
hraðvagnakerfi á aðalstofnleiðum Strætó.
Slíkir vagnar þurfa sérstakar akreinar á stofn-brautum.
„Og hins vegar létt--

lestarkerfi á teinum. Þar er stofnkostnaður miklu meiri, en er engu
að síður leið sem borgarsvæði af
svipaðri stærð hafa verið verið að
fara,“ segir Dagur.
fara,
- óká, eh / sjá síðu 6

framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar og kynningarmála hjá
Latabæ, staðfestir að áhugi sé á
því á annarri stærstu sjónvarpsstöð í Kína, Beijing TV, að taka
Latabæ til sýninga þar í landi.
Sex manna teymi frá Latabæ
fór til Kína fyrr í þessum mánuði
í þeim tilgangi að taka upp atriði
í nýársþætti kínverska sjónvarpsins.
„Þeir hafa áhuga á efninu, en
það er ekkert í hendi, það þarf oft
að laga efnið að kínverskum áhorfendum,“ segir Hallgrímur.
- ós / sjá síðu 54

Gleðjum bóndann
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Lífleg umræða á þingi um fríverslunarsamning við Alþýðulýðveldið Kína:

Heildarsýn á orkuvinnslu:

Mannréttindamál í brennidepli

Nýting Hengils
í einu skipulagi

ALÞINGI Atkvæðagreiðslu um frí-

Gísli, þarf ekki meira stuð?
„Það er allavega meira stuð hjá
okkur en Norðmönnum.“
Gísli Gíslason selur Tesla-rafbíla á Íslandi.
Dæmi eru um vanda Norðmanna við að
hlaða sína Tesla-bíla í frosti.

verslunarsamning Íslands við
Kína var frestað á þingi í gær.
Birgir Ármannsson, formaður
utanríkisnefndar, mælti fyrir því
að ríkisstjórninni yrði veitt leyfi
til að fullgilda samninginn fyrir
Íslands hönd.
Staða mannréttindamála í Kína
var talsvert rædd í tengslum við
samninginn. Birgitta Jónsdóttir,
þingkona Pírata, lagði til að beðið
yrði með að fullgilda samninginn
þangað til að búið væri að afgreiða
tillögu hennar um málefni Tíbets.

„Þá getum við svo sannarlega
sýnt í verki að við ætlum að beita
okkur fyrir því að mannréttindi
séu ekki þverbrotin í Kína,“ sagði
Birgitta.
Óttarr Proppé, þingmaður
Bjartrar framtíðar, tók undir
áhyggjur Birgittu af stöðu mannréttindamála í landinu en sagðist
telja að samningurinn gæti veitt
Íslendingum greiðari leið til þess
að ræða þau mál við Kínverja.
Í svipaðan streng tók Össur
Skarphéðinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, og sagði það í þágu

UMHVERFISMÁL Skipulagsstofn-

MIKILVÆG UMRÆÐA Birgir Ármanns-

son fer fyrir utanríkisnefnd Alþingis
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

mannréttinda í Kína að stunda við
landið viðskipti frekar en að loka
á samskipti við það.
- bá

un telur mikilvægt að tekið sé á
skipulags- og matsmálum nýtingar Hengilssvæðisins með sem
heildstæðustum hætti. Þetta kom
fram á fundi Skipulagsstofnunar
og Orkuveitu Reykjavíkur vegna
aðalskipulags Ölfuss.
Í fundargerð skipulagsnefndar Ölfuss kvaðst nefndin taka
jákvætt í að farið verði í rammaskipulag fyrir heildstæðu skipulagi jarðhitanýtingar á Hellisheiði.
- gar

Stúlkur í Neskaupstað
styrkja sjálfsmyndina
Í Neskaupstað náðist að safna 350 þúsund krónum fyrir sjálfstyrkingarnámskeiði
handa unglingsstúlkum bæjarins. Kristín Tómasdóttir sem heldur námskeiðið gaf
svo þær 30 þúsund krónur sem enn vantaði í afslátt. Ótrúlega ánægð, segir móðir.
SLAPP MEÐ SKREKKINN Betur fór en á horfðist þegar ökumaður rann út af vegi í

hálkunni í gærkvöldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Enginn slasaðist alvarlega í umferðaróhappi í Garðabæ í gær:

Bíllinn hafnaði nánast á hliðinni
SLYS Litlu munaði að illa færi þegar kona ók út af veginum við hringtorg á Akrabraut í Garðabæ í gærkvöld.
Bíll konunar rann þá í mikilli hálku í gegnum grindverk við veginn
þar sem hann hafnaði, nánast á hlið, í brekku. Konan, sem var ein í
bílnum, var flutt á spítala en er ekki talin hafa slasast illa.
Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd mátti ekki miklu muna að bílnum hvolfdi niður á bílastæði fyrir neðan. Dælubíll slökkviliðsins var
kallaður á svæðið til að styðja við bíl konunnar svo hægt væri að ná
henni út.
- bá

Katrín um siðgæðiseinkunn:

Ný sýn á háskólahverfið:

Lagði ekki til
Nýta grunninn
matið sem slíkt í setlagakennslu
SKÓLAMÁL „Mér finnst menn vera

KENNSLA Nemendur í setlagafræði

að rugla umræðunni um nýja
námskrá alltof mikið saman við
þetta matsblað,“ segir Katrín
Jakobsdóttir, fyrrverandi menntamálaráðherra um ákvæði nýrrar
námskrár grunnskóla um að gefa
skuli einkunn fyrir persónuþætti
nemenda. Hún segist aldrei hafa
lagt til að slíkt yrði metið til einkunnar þó það komi nú fram í
námskrá.
„Við gefum út námskrá en matið
á þeim þáttum sem þar koma
fram er síðan útfært í kjölfarið.
Ráðherra útfærir það ekki. Það er
margt í okkar skólastarfi sem ég
tel að beri að kenna þó það verði
ekki metið til einkunna,“ segir
Katrín.
-eh

við Háskóla Íslands notuðu grunn
Húss íslenskra fræða til æfinga
síðastliðið haust.
„Nemendur höfðu gagn og
gaman af þessari vinnu og lýstu
almennt ánægju sinni yfir að fá að
skoða háskólahverfið á þennan sérstaka og einstaka máta,“ segir á
vef Framkvæmdasýslu ríkisins.
„Verkefni nemenda var að
skoða og skrá setlög í grunninum
þar sem Reykjavíkurgrágrýtið
myndar þykkt hraunlag sem liggur undir setlögunum og birtast í
opnum grunnum, sem hafa verið
rannsakaðir meðal annars á Seltjarnarnesi, við Fossvoginn, flugvöllinn í Reykjavík og í Háskólagrunninum.“
- óká

FÉLAGSMÁL „Mér finnst stelpur
almennt þurfa að styrkja sjálfsmynd sína til að takast á við lífið
og allar þær kröfur sem gerðar eru
til stúlkna,“ segir Hildur Ýr Gísladóttir, námsráðgjafi í Neskaupstað,
sem safnaði styrkjum til að kosta
sjálfstyrkingarnámskeið fyrir
allar 45 unglingsstúlkur bæjarins.
Hildur segist hafa fengið hugmyndina eftir að dóttir hennar
komst ekki á námskeiðið Stelpur geta allt sem Kristín Tómasdóttir rithöfundur hélt á Austurlandi síðasta sumar.
„Ég fékk þá hugmynd að tala
við Kristínu, athuga hvort hún
gæti komið hingað og sækja um
styrk til að allar stelpur á unglingsaldri gætu farið á þetta námskeið óháð fjárhag foreldranna,“
útskýrir Hildur sem kveðst hafa
fengið aðra móður í lið með sér.
Nú sé 150 þúsund króna styrkur frá Samvinnufélagi útgerðarmanna í Neskaupstað í höfn,
önnur eins upphæð frá Síldarvinnslunnni auk vilyrðis fyrir 50
þúsund krónum frá félagsmálanefnd Fjarðabyggðar.
Þegar þessir samtals 350 þúsund króna styrkir lágu fyrir segir
Hildur að Kristín Tómasdóttir
hafi í gær veitt 30 þúsund króna
afslátt af námskeiðinu.
„Ég er ótrúlega ánægð og þakklát fyrir þessa styrki. Sjálf er ég
aðkomumanneskja í Fjarðabyggð
en get sagt að andinn hér einkennist af mikilli samstöðu. Þetta er
eins og ein stór fjölskylda stundum,“ segir Hildur.
Að sögn Hildar hefur fyrirhugað námskeiðshald spurst út í
bænum. Allir séu mjög áhugasam-

HILDUR OG STELPURNAR Hildur Ýr Gísladóttir námsráðgjafi, Halldóra Rún Sófusdóttir, Ásta Friðrika Bergvinsdóttir og Katrín Björg Pálsdóttir bíða nú hressar eftir
sjálfstyrkingarnámskeiðinu.
MYND/WILLIAM GEIR ÞORSTEINSSON

ir, bæði stelpur og foreldrar. „Það
hafa nokkrar mömmur komið til
mín og sagt að ef eitthvað þyrfti
að gera þá væru þær tilbúnar til
að aðstoða,“ segir hún.
Námskeiðið er hugsað fyrir
allar stúlkur í sjöunda til tíunda
bekk grunnskólans. Skipta á þeim
í tvo hópa þannig að eldri árgangarnir tveir verði saman og yngri
árgangarnir saman. Hvor hópur
um sig verði síðan á námskeiði
þrjár klukkustundir á laugardegi
og þrjá tíma á sunnudegi.
„Það hafa allir gott af að styrkja
sjálfsmynd sína. Stelpurnar munu
hittast í skólaeldhúsinu og elda

Sjálf er ég aðkomumanneskja í Fjarðabyggð en
get sagt að andinn hér
einkennist af mikilli samstöðu. Þetta er eins og ein
stór fjölskylda stundum.“
Hildur Ýr Gísladóttir
námsráðgjafi

saman mat, fá fræðslu og vinna
verkefni. Það geta allir bætt sig
en fyrst og fremst verður þetta
skemmtilegt,“ segir Hildur Ýr
Gísladóttir.
gar@frettabladid.is

Skýrsla um breytingar á rannsókn og saksókn í efnahagsbrotamálum:

Stærra embætti rannsaki málin
STJÓRNSÝSLA Nefnd um skipulag

rannsókna og saksóknar í efnahagsbrotamálum hefur skilað
skýrslu til innanríkisráðherra um
breytingar á málaflokknum.
Lagt er til að setja á fót nýja
stofnun sem taki við verkefnum
embættis sérstaks saksóknara og
eru lagðar fram tvær tillögur að
breyttri stofnanaskipan. Sú fyrri
felur í sér að byggð verði upp
stofnun á grunni embættis sérstaks saksóknara sem annist rannsóknir alvarlegra efnahagsbrota
og fari jafnframt með ákæruvald
á lægra ákæruvaldsstigi í þeim
málaflokkum sem þar eru rannsakaðir.
Seinni tillagan felur í sér að sett
verði á fót tveggja eða þriggja
stoða stofnun sem taki við verkefnum sérstaks saksóknara, skattrannsóknarstjóra og ákveðnum

ÓVISS STAÐA Ráðherra er heimilt að fengnu áliti ríkissaksóknara að leggja niður
FRÉTTABLAÐIÐ/Pjetur
embætti sérstaks saksóknara.

málshöfðunum ríkissaksóknara.
Telur nefndin að slík sameining
komi í veg fyrir tvíverknað við
rannsókn mála auk þess sem sér-

fræðiþekking muni nýtast betur.
Það er mat nefndarinnar að tillögurnar geti komið til framkvæmda
í fyrsta lagi í byrjun árs 2015. - eh
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Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | Facebook | Twitter
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SVONA ERUM VIÐ

Viðbótaráfangi í tengivirki á Reyðarfirði og ný afhendingarstöð á Höfn:

Þjófnaðir í verslunum:

Fiskimjölið kallar á meiri orku

Stela helst kjöti
og skartgripum

IÐNAÐUR Landsnet mætir aukinni

606

ófrjósemisaðgerðir
voru framkvæmdar

á Íslandi á árinu 2012.
Þeim fjölgaði þá um 25 frá árinu
2011, þegar 581 ófrjósemisaðgerð
var framkvæmd.

eftirspurn fiskimjölsverksmiðja
á Austurlandi með endurbótum
á flutningskerfi raforku. Á miðvikudag var formlega tekið í notkun, eftir endurbætur og stækkun,
tengivirki á Stuðlum við Reyðarfjörð. Heildarkostnaður er sagður
um 400 milljónir króna.
Framkvæmdirnar eru sagðar
fyrsti áfanginn í aðgerðaráætlun Landsnets til að auka flutningsgetu og áreiðanleika svæðisflutningakerfisins. Fram kemur

að fiskimjölsverksmiðjur eystra
hafi í auknum mæli skipt út olíukötlum fyrir rafskautakatla og geti
nú nýtt rafmagn í stað olíu.
Í gær var svo afhendingargeta á Hornafjarðarsvæðinu tvöfölduð með nýrri afhendingarstöð RARIK á Höfn og útgangi í
aðveitustöð Landsnets á Hólum. Þá
var spennu hleypt inn á rafskautsketil í fiskimjölsverksmiðju Skinneyjar-Þinganess, sem nú getur
notað innlenda umhverfisvæna
orku í stað olíu.
- óká

Á MIÐVIKUDAG Páll Björgvin Guðmunds-

son, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, tók tengivirkið formlega í notkun.
MYND/LANDSNET

Ráðherra tilbúinn að
breyta forsjárlögum
LYF Garðsapótek var oftast með lægsta

verðið á lausasölulyfjum.

Verðkönnun Neytendastofu:

Mikill munur
var á lyfjaverði
NEYTENDUR Mikill verðmunur er

milli apóteka höfuðborgarsvæðisins samkvæmt verðkönnun Neytendastofu.
Könnun var gerð á tíu lausasölulyfjum og var gífurlegur munur á
milli hæsta og lægsta verðs hverju
sinni.
Garðsapótek var oftast með
lægsta verðið eða í sex tilfellum
af tíu. Hæsta verðið á einstökum
lyfjum var oftast í Borgarapóteki
eða í sjö tilfellum. Mismunurinn
var mestur 565 krónur en það var
á Strepsils-hálstöflum.
- ebg

VIÐSKIPTI

Auður rennur í Virðingu
Fjármálaeftirlitið samþykkti 17. janúar
síðastliðinn samruna Auðar Capital hf.
og Virðingar hf., að því er fram kemur á
vef Fjármálaeftirlitsins. „Virðing hf. tekur
við öllum réttindum og skyldum Auðar
Capital hf. og verða félögin sameinuð
undir nafni Virðingar hf.,“ segir þar.
Samkeppniseftirlitið lagði blessun sína
yfir samrunann rétt fyrir jól.

LEIÐRÉTT
Alls hafa 200 neytendur greitt nýtt
500 króna gjald hjá Íslandspósti fyrir
að leita að reikningi í pökkum frá
áramótum, en ekki 1.400 eins og fram
kom í upplýsingum frá Íslandspósti
sem vitnað var til í Fréttablaðinu í gær.
Því til viðbótar hafa 1.200 greitt nýtt
500 króna gjald fyrir flýtimeðferð.

Ef foreldrar eru ekki í hjúskap eða sambúð fær móðirin sjálfkrafa fullt forræði yfir
barninu. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir að það þurfi að taka skrefið til
fulls í jafnréttismálum foreldra. Lögbundinn réttur er talinn efla ábyrgð foreldra.
SAMFÉLAGSMÁL „Þetta hlýtur að
vera næsta skref sem við horfum til,“ segir Eygló Harðardóttir,
félags- og húsnæðismálaráðherra,
um þá skoðun Haraldar Einarssonar, þingmanns Framsóknarflokks,
að forsjá barns sé sameiginleg óháð
hjúskaparstöðu foreldra.
Haraldur sagði á Alþingi að ekkert réttlæti eða jafnrétti væri í
þeirri lagasetningu að ef foreldrar
eru ekki í hjúskap eða sambúð þegar
barnið fæðist þá fái móðirin sjálfkrafa fullt forræði. Hann sagði lögin
hrópandi tímaskekkju sem þurfi að
betrumbæta með hagsmuni barna
að leiðarljósi enda hljóti markmiðið
að vera að barnið hafi jafnan rétt til
beggja foreldra sinna.
Eygló tekur undir orð Haraldar
og fagnar því að karlmenn tjái sig
meira um jafnréttismál og beiti sér
fyrir jafnrétti á öllum sviðum.
„Við sjáum mikla viðhorfsbreytingu hjá ungum karlmönnum. Rannsóknir sýna að ungum karlmönnum í dag finnst mikilvægt að vera
umhyggjusamir og góðir feður. Það
er hluti af því að vera flottur karl,“
segir Eygló.
Sigrún Júlíusdóttir, prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla
Íslands og fjölskylduráðgjafi hjá
Tengslum, hefur unnið með fjölda
foreldra og kynnst öllum gerðum
fjölskyldna. Hún segir að með sameiginlegri forsjá beri foreldrar
saman ábyrgð.
„Aðalatriðið er réttur barnsins
til ábyrgðar beggja foreldra. Þetta
snýst ekki aðeins um að fá að hitta
foreldri sitt og eiga gæðasamvistir,

SVÍÞJÓÐ Búðarþjófar í Svíþjóð
vilja heldur krækja í kjöt og
skartgripi en reiðufé sem ekki er
jafnmikið af í verslunum og áður.
Vörur voru yfir helmingur alls
þýfis sem þjófar komust yfir í
verslunum í fyrra en búðarránum
fjölgaði þá um 11 prósent samkvæmt sænskri úttekt.
Það er mat öryggismálastjóra
samtakanna að þjófarnir nenni
ekki lengur að læðast um heldur bregði strax á loft hnífi eða
byssu.
- ibs

HREINDÝR Héraðsbúar vilja stjórn yfir
hreindýrum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Taka undir tillögu á Alþingi:

Hreindýr komi
heim í hérað
STJÓRNSÝSLA Bæjarráð Fljótsdals-

NÝFÆTT BARN Jafnvel þótt foreldrar þekkist lítið þegar barnið fæðist þá er það
skuldbinding beggja að taka ábyrgð á barninu, segir Sigrún Júlíusdóttir félagsráðgjafi.

SIGRÚN
JÚLÍUSDÓTTIR

HARALDUR
EINARSSON

heldur þurfa báðir foreldrar að axla
ábyrgð. Með því er tilfinningasambandið ræktað um leið.“
Sigrún segir það hvatningu til
foreldra að axla ábyrgð með því að
hafa lögbundinn rétt. „Það hvetur
báða foreldra til að leggja sitt af
mörkum og þá er líka hagur barnsins tryggður. Jafnvel þótt foreldrarnir þekkist lítið og ekki sé um
fast samband að ræða þá er það
skuldbinding að eignast barn.
Þótt þú hafir ekki valið eitthvað þá
þarftu samt að bera ábyrgð á því.“

Rannsóknir sýna að
ungum karlmönnum í dag
finnst mikilvægt að vera
umhyggjusamir og góðir feður. Það er
hluti af því að vera flottur
karl.
Eygló Harðardóttir,
félags- og húsnæðismálaráðherra.

Sigrúnu finnst ekki heppilegt að
annað foreldrið, og annað kynið,
beri eitt ábyrgð á barni. „Þetta er
stór hluti ástæðunnar fyrir bágri
stöðu einstæðra mæðra. Ég tel að
breyting á þessari lagasetningu
myndi jafna þeirra hlut.“
erlabjorg@365.is

héraðs lýsir stuðningi við tillögu
á Alþingi um að málefni er varða
hreindýr flytjist frá Umhverfisstofnun og aftur til hreindýraráðs
og starfsemi ráðsins verði efld á
Egilsstöðum og Austurlandi.
„Stjórnun þessara mála hlýtur
að byggja mikið á staðbundinni
þekkingu og reynslu og því mikilvægt að yfirumsjón þeirra sé
sem næst dvalar- og veiðisvæði
hreindýranna,“ segir bæjarráðið í
umsögn um þingsályktunartillögu
Valgerðar Gunnarsdóttur og Guðlaugs Þórs Þórðarsonar úr Sjálfstæðisflokki.
- gar

Landbúnaðarsýning í Berlín:

Norskt hvalkjöt
gert upptækt
NOREGUR Tollverðir og lögreglumenn birtust skyndilega í sýningarbási Norðmanna á alþjóðlegri
matvæla- og landbúnaðarráðstefnu í Berlín í gær og lögðu
hald á um 2,5 kg af hvalkjöti.
Norðmennirnir, sem voru yfirheyrðir í rúmar tvær klukkustundir í básnum sínum, kváðust hafa tekið lítið magn með sér
á sýninguna til að leyfa Þjóðverjum að smakka og selt kjötið
í góðri trú. Kjötið hefði fengist afgreitt í tolli við komuna til
Þýskalands.
Þýskir og norskir fjölmiðlar
greindu frá atvikinu í gær.
- ibs
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Rain-X býður upp á fullkomna yﬁrborðsvörn
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Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi
Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540
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MILDAST SYÐST Í dag má búast við úrkomu á öllu landinu, töluverð rigning S- og
SA-til í fyrstu en síðar í dag má búast við slyddu eða snjókomu N- og NA-til. Á morgun
dregur smám saman úr úrkomu og á sunnudaginn verður úrkomulítið fram eftir degi.
Alicante 18°
Aþena 14°
Basel
9°

Berlín
-5°
Billund
0°
Frankfurt 5°

Friedrichshafen 2°
-2°
Gautaborg
Kaupmannahöfn -2°

Las Palmas 19°
London
8°
Mallorca
14°

New York -7°
Orlando 11°
Ósló
-6°

París
5°
San Francisco 17°
Stokkhólmur -4

2°
Sunnudagur
Snýst í NA-átt og hvessir.
Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundur@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, 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
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AFSLÁTTUR
af útsöluvörum í fatnaði og skóm

Gildir til 12 september.
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VEISTU SVARIÐ?

Hraðvagnakerfi kostar innan
við helming af lestarkerfi

1. Hvað heitir viðurkenningin sem
Kópavogsbær veitir í árlegri ljóðasamkeppni?
2. Hver er talsmaður Flóabandalagsins?
3. Hversu margir voru gestir bókasafna Borgarbókasafnsins í fyrra?

Langdýrast er að gera ekkert og láta hjá líða að byggja upp og bæta við kerfi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, segir Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs Reykjavíkur. Miðað við vöxt síðustu ára annar
núverandi strætisvagnakerfi ekki eftirspurn innan fárra ára. Dagur segir komið að ákvörðun um næstu skref.

SVÖR:

Óli Kristján
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

1. Ljóðstafur Jóns úr Vör.
2. Sigurður Bessason. 3. 630.000.

FRÉTTASKÝRING
Taka þarf ákvarðanir um framtíðaruppbyggingu almenningssamgangna

ÖÐRUVÍSI Nýja tegundin hefur fengið

heitið Araguaia eftir fljótinu sem höfrungarnir lifa í.
MYND/NICOLE DUTRA

Fundu nýja tegund höfrunga:

96 ár frá því ný
tegund fannst
VÍSINDI Rannsóknir á ferskvatns-

höfrungum í Araguaia-fljótinu
í Brasilíu hafa leitt í ljós að þeir
tilheyra nýrri tegund. Liðin eru
96 ár frá því ný tegund höfrunga
uppgötvaðist síðast.
Höfrungarnir tilheyra fimmtu
tegund ferskvatnshöfrunga sem
þekkt er í heiminum, samkvæmt
umfjöllun BBC. Þrjár tegundir
eru í mikilli útrýmingarhættu.
Talið er að um 1.000 höfrungar af þessari nýju tegund séu til
í dag. Lengi var talið að þeir tilheyrðu annarri tegund höfrunga,
en rannsóknir hafa leitt annað í
ljós.
- bj

Gallaðar vélar kallaðar inn:

Kaffivél sem
getur gefið stuð

„Í rauninni er hér um að ræða
frábært vandamál, því áætlanir sem við gerðum um að efla
Strætó eru að ganga eftir,“ segir
Dagur B. Eggertsson, formaður
borgarráðs Reykjavíkur. Fyrirséð er að Strætó bs. anni ekki
eftirspurn haldi farþegum áfram
að fjölga líkt og verið hefur
undanfarin ár.
Dagur segir lykilatriði langtímasamning sem sveitarfélögin
á höfuðborgarsvæðinu gerðu við
ríkið þannig að fólk gæti treyst
því að veita ætti öflugar almenningssamgöngur til næstu ára.
„Þannig getur Strætó verið raunverulegur valkostur þegar kemur
að vangaveltum fólks um bílakost
heimilisins.“
Samkvæmt heimildum blaðsins benda spár um fjölgun farþega Strætó bs. til þess að ekki
megi líða mikið meira en fimm
ár áður en á höfuðborgarsvæðinu
verði tekið í notkun hraðvagnakerfi í einhverri mynd með 24
metra löngum vögnum. Slíkir
vagnar þyrftu sínar eigin akreinar á stofnbrautum um allt höfuðborgarsvæðið. Í millitíðinni sé
reynt að flýta fyrir vögnunum í
sívaxandi umferðarþunga borgarinnar, svo sem með aðgerðum á
borð við forgangsakreinar og forgang á ljósum. Áhyggjur manna
snúa hins vegar að því að springi
kerfið og ekki náist að bregðast
við fjölgun farþega þá missi fólk
trú á almenningssamgöngur og
finni sér annan ferðamáta.

NEYTENDUR Philips hefur fundið

öryggisgalla sem gæti haft áhrif
á Philips Café Gourmet-kaffivélar
sem framleiddar voru frá mars
2012 til júní 2013. Mannvirkjastofnun segir vélarnar kallaðar
inn í varúðarskyni.
Í örfáum tilvikum er galli í einangrun sagður valda því að rafstuð geti komið frá stálhandfangi.
Vandinn er ekki sagður eiga við
um neina aðra Philips-kaffivél.
Frekari upplýsingar er að fá hjá
Heimilistækjum, en þangað á fólk
að skila gölluðum vélum.
- óká

Tími kominn á ákvörðun
Gögn Strætó benda til þess að
fyrirtækið þurfi að vera undir
það búið að flytja yfir tólf þúsund
farþega á klukkustund á háannatíma árið 2023. Í fyrra slagaði
mesti fjöldi á háannatíma í fimm
þúsund á klukkustund.
Miðað við línulega fjölgun út
frá farþegaaukningu síðustu
fjögurra ára verða farþegar þá
orðnir 17,5 milljónir. Náist hins
vegar markmið ríkis og sveitarfélaga um auk na hlutdeild

almenningssamgangna verða
þeir 19,4 milljónir árið 2023.
Til að anna slíkri fjölgun þarf
að leggja í umfangsmiklar breytingar og aukna fjárfestingu í
almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Tími til ákvarðana virðist núna, því reynsla annarra þjóða sýnir að sjö til tíu ár
taki að koma á kerfi hraðvagna
frá því ákvörðun um það hefur
verið tekin.
Dagur segir
nú þegar sjást
á á k ve ð nu m
stofnleiðum
Strætó að erfitt sé að anna
eftirspurninni
á háannatíma.
„Viðbrögð sveitarfélaganna
DAGUR B.
eru að horfa
EGGERTSSON
fram í tímann
og við stöndum nú frammi fyrir
því að ákveða hvernig við ætlum
að auka afkastagetu samgöngukerfisins.“ Annars vegar sé horft
til þess sem kallað hefur verið
„léttlest á hjólum“ sem er hraðvagnakerfi á aðalstofnleiðum
Strætó. „Og hins vegar léttlestarkerfi á teinum. Þar er stofnkostnaður miklu meiri, en er engu að
síður leið sem borgar svæði af
svipaðri stærð hafa verið að
fara.“
Áætlanirnar segir Dagur svo
aftur tengjast heildarskipulagi
höfuðborgarsvæðisins og næsta
svæðisskipulagi sem sé í undirbúningi. „Þegar fjárfest er í innviðum almenningssamgangna
skapast mikil sóknarfæri í borgum,“ segir hann. „Hægt er að
hafa þéttari íbúabyggð í tengslum
við afkastameiri stöðvar.“
Ei ns va rði uppbyggi ngi n
vaxtar brodda í atvinnulífinu,
ferðaþjónustu og hótelbyggingar. „Sumir segja að afkastamikið samgöngukerfi á borð við það
sem fólk þekkir erlendis, sé forsenda fyrir því að fjárfestar vilji
dreifa hótelum meira um höfuðborgarsvæðið.“
Mikilvægt að ná samstöðu
Dagur segir léttlestarmálin
rækilega komin á dagskrá hjá
sveitarfélögunum þótt ekki hafi
verið tekin til þess endanleg
afstaða hvaða leið eigi að fara
og hafi verið eitt aðalmálið á síðasta aðalfundi sveitarfélaganna.

LEIÐ SEX SÍÐDEGIS Í GÆR Miðað við spá um fjölgun farþega er vandséð að Strætó
anni henni án þess að sett verði upp hraðvagnakerfi af einhverri tegund með tuttugu og fjögurra metra löngum vögnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Notkun á álagstímum–tölur og spá
Ár
2009
2010
2011
2012
2023

7-8
3.422
3.615
4.381
4.915
12.420

14-15
2.989
3.261
3.467
3.929
8.559

„Fyrir hverja tíu sem ferðast
með strætó í stað þess að vera
einn í bíl, þá eykst rými fyrir þá
sem vilja eða þurfa að keyra.“
Dagur segir að almenningssamgöngur séu ofarlega á blaði
í margvíslegri skipulagningu og
áætlanagerð sveitarfélaganna.
Til dæmis snúist nýtt svæðisskipulag að stórum hluta um
samgöngur og þar eigi meginlínur að liggja fyrir innan tveggja
til þriggja mánaða.
„Þetta eru hins vegar mjög
stórar ákvarðanir og mikill
kostnaður sem í þessum málum
felst,“ segir Dagur, en bendir um
leið á að langmest kosti að gera
ekki neitt og leggja í byggingu
mislægra gatnamóta og hefðbundinna samgöngulausna til að
liðka til fyrir umferð einkabíla.
Fyrsta grófa kostnaðarmat
segir Dagur benda til þess að
stofnkostnaður við hraðvagnakerfi gæti verið allt að 30 milljarðar króna og allt að 65 milljarðar við lestarkerfi. Bygging
mislægra gatnamóta og aðgerðir aðrar en til stuðnings almenningssamgöngum sýni hins vegar

15-16
3.281
3.510
3.882
4.306
9.151

16-17
3.168
3.588
4.006
4.436
10.445

Hlutfall af heildarakstri
44,1%
43,6%
44,2%
44,2%
46,2%
Heimild: Strætó bs.

➜ Verðmat valkosta
Tillaga
Hraðvagnakerfi
Lestarkerfi
Aðgerðaleysi

Kostnaður
30 ma. kr.
65 ma. kr.
100+ ma. kr.

fljótt kostnað yfir 100 milljörðum
króna. Um leið segir hann mikilvægt að hafa í huga að stofnkostnaðurinn við uppbygginu
almenningssamgangnakerfisins
dreifist á mörg ár, auk þess sem
á móti komi tekjur af fargjöldum.
Mestu skiptir að mati Dags
að sveitarfélögin nái saman um
næstu skref, því ósamkomulag
gæti tafið uppbygginguna um
fjölda ára með tilheyrandi kostnaði. Þá segir hann ekki endilega
þurfa að líta svo á að eitt útiloki
annað þegar kemur að vali á
leið hraðvagna eða lestarkerfis.
„Sumar borgir hafa byrjað á því
að vera með hraðvagna á hjólum.
Þeir eru um margt líkir lestum,
en ná mjög miklu af farþegaaukningunni. Svo þegar þeir hafa
sannað sig og notkun er nægilega
mikil þá hafa lestir verið látnar
taka við.“

Sjónmælingar í Optical Studio
Tímapantanir í síma:
Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500

SHELL OG 10-11
Á SAMA PLANI
VIÐ HÖFUM OPNAÐ NÝJA SHELLSTÖÐ MEÐ 10-11 VIÐ KRINGLUNA,
E ORKAN VAR ÁÐUR. AF ÞVÍ TILEFNI VERÐUR
ÞAR SEM
Á

SÓMASAMLOKU,
LJÚFFENGU
S

SAMAN Á AÐEINS
FÆRÐ ÞÚ

FRÍTT

PRINSPÓLÓ OG KÓK,

399 KR. Í DAG OG
G Á MORGUN,
M
LAUGARDAG
KAFFI OG
G

KLEINUR
K
OG
G

AF ELDSNEYTISLÍTRANUM EF ÞÚ GREIÐIR MEÐ
Ð
KORTI. VERSLUN 10-11 VERÐUR OPIN
OG STARFSMAÐUR Á PLANI

%UDQGHQEXUJ

10 KR. AF
1
AFSLÁTT
LYKLI
LYK EÐA
A

ALLAN
SÓLARHRINGINN
LLAN SÓLA
GINN

FYLLIR Á TANKINN Á SAMA VERÐI

OG Í SJÁLFSAFGREIÐSLU MILLI KL. 7:30 OG 19:30.

skeljungur.is
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Leggja sitt af mörkum:

Tveir voru fluttir á heilbrigðisstofnun eftir harðan árekstur tveggja bíla:

Nýjung við sjúkraflutninga:

Fasteignagjöld
upp í sorphirðu

Klippum beitt eftir slys í Eyjum

Tónlist leikin
í sjúkrabílnum

SVEITARSTJÓRNIR „Hafnarfjarðar-

bær vill leggja sitt af mörkum með
aðilum vinnumarkaðarins til að
halda niðri verðlagi í landinu og
skapa stöðugleika í efnahagsmálum og því er hækkun sorphirðuog sorpeyðingargjalds dregin til
baka,“ segir í samþykkt bæjarstjórnar Hafnarfjarðar frá í gær.
Lækkuninni verður mætt með
fasteignaskatti, sem skila á rúmum
20 milljónum krónum hærri
tekjum í ár en gert var ráð fyrir í
fjárhagsáætlun.
- gar

Fundað með ráðherra:

Fleiri jákvæðir í
garð kynjakvóta
JAFNRÉTTISMÁL Iðnaðarráðherra
hélt fund með fólki úr atvinnulífinu og háskólanum á þriðjudag
um lög um kynjakvóta í stjórnum
fyrirtækja.
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður Félags kvenna í atvinnulífinu, sat fundinn og segir hann
hafa verið góðan. Skipst hafi
verið á skoðunum og ráðherra
lýst því yfir að hún hygðist ekki
breyta lögunum að svo stöddu.
Þórdís Lóa segir marga þá sem
voru neikvæðir í garð laganna
þegar þau voru samþykkt árið
2010 vera hlynnta þeim í dag. - eb

KODORKOVSKÍ OG LEBEDEV Sátu í

fangelsi í meira en áratug.
NORDICPHOTOS/AFP

Úrskurður hæstaréttar:

Lebedev einnig
leystur úr haldi
RÚSSLAND, AP Platon Lebedev, við-

skiptafélagi rússneska auðkýfingsins Mikhaíls Kodorkovskís,
verður látinn laus úr fangelsi á
föstudag samkvæmt úrskurði
hæstaréttar.
Kodorkovskí var látinn laus í
desember samkvæmt náðun frá
Vladimír Pútín forseta, og strax
sendur með flugvél til Berlínar,
þar sem hann hitti fjölskyldu sína.
Enn eiga þeir eftir að greiða
skattakröfu upp á 17 milljarða
rúblna, sem er jafnvirði nærri
60 milljarða króna. Kodorkovskí
hefur sagt að hann snúi ekki aftur
til Rússlands fyrr en sú krafa
hefur verið felld niður.
- gb

SLYS Beita þurfti klippum eftir
harkalegan árekstur fólksbíls og
pallbíls í Vestmannaeyjum á miðvikudagskvöld.
Fram kemur á vef Slökkviliðs
Vestmannaeyja að ökumaður og
farþegi í framsæti fólksbílsins hafi
verið fluttir með sjúkrabíl á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja til
skoðunar, en klippa þurfti ökumanninn úr bílnum.
„Ökumann og farþega pallbílsins
sakaði ekki,“ segir á vefnum.
Slökkviliði barst útkallið rétt

fyrir hálf níu um kvöldið, en fólksbílnum, sem var á leið vestur Faxastíg, hafði verið ekið í veg fyrir
pallbílinn á gatnamótunum við
Heiðarveg.
„Sem betur fer hefur slökkviliðið ekki oft þurft að beita klippum
við björgun á fólki úr bílslysum
eða annars konar slysum og má í
rauninni telja tímann í árum sem
líður á milli þess sem nota þarf
þessi tæki,“ segir á vef slökkviliðsins. „En það eru ekki nema nokkrir
dagar síðan gamla klippubúnaðin-

DANMÖRK Í tveimur sérinnrétt-

Í EYJUM Umferðarslys eru fátíð í Eyjum,
sér í lagi árekstrar þar sem beita þarf
klippum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

um var lagt og nýr, öflugri og fullkomnari búnaður tekinn í notkun.“
- óká

uðum sjúkrabílum í Danmörku
hefur um eins árs skeið verið
leikin tónlist fyrir sjúklingana.
Könnun á vegum háskólasjúkrahússins í Álaborg leiddi í ljós að
72 af 100 sjúklingum vilja heldur
hlusta á róandi tónlist í sjúkrabílnum en sírenur.
Á vef Jótlandspóstsins er haft
eftir yfirlækninum Per Thorgaard að tónlistin geri ekki bara
ferðina þægilegri, heldur geti
hún verið lífsnauðsynleg.
- ibs

Gætu beðið útkomunnar hjá
opinberum starfsmönnum
Fjármálaráðherra segir ekki hægt að kenna ríkinu um að kjarasamningurinn var felldur. Sumir vilja bíða með
frekari samningsgerð og sjá hvað kemur út úr samningum opinberra starfsmanna við ríki og sveitarfélög.
FRÉTTASKÝRING
Hver er staðan í kjaramálum eftir að
fjöldi félaga hafnaði samningum?

Næstu daga og vikur ætla samninganefndir þeirra félaga sem
felldu desemberkjarasamninginn að halda fundi með félagsmönnum og reyna að kryfja það
til mergjar hvað varð til þess
að samningurinn var felldur
jafnframt því sem semja á nýja
kröfugerð.
Viðmælendur blaðsins segja
ómögulegt að segja hvenær viðræður fara af stað aftur því
margir vilji sjá hvað komi út úr
samningum opinberra starfsmanna við ríki og sveitarfélög
áður en næsta lota hefst.
For ystumen n A lþýðusa mbandsins og ýmissa félaga hafa
kennt ríkisstjórninni um að
samningurinn var felldur. Hafa
þeir nefnt til sögunnar að stjórnvöld féllust ekki á að hækka persónuafsláttinn og stjórnvöld hafi
ekki verið skýr í því hvaða gjöld
myndu lækka yrði samningurinn
samþykktur.
Björn Snæbjörnsson, formaður
samninganefndar Starfsgreinasambandsins, nefnir að komugjöld á heilsugæslustöðvar hafi
verið hækkuð um tuttugu prósent
og umræður um hækkun virðisaukaskatts á matvæli hafi farið
illa í fólk.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra sagði á Alþingi í gær
að það væri ekki hægt að kenna
ríkisstjórninni um hvernig fór.
Ríkið hafi gert ýmislegt til að
greiða brautina fyrir samningum. Hann nefndi að undið hafi
verið ofan af skerðingum fyrri

Amerískir með klakavél

Kynningarverð

án klakavélar kr. 299.900
með klakavél kr. 399.900

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

➜ Félagar í þeim verkalýðsfélögum sem samþykktu
kjarasamninginn fá
launahækkun nú
um mánaðamótin og
gildir hún frá 1. janúar.
ríkisstjórnar í bótakerfinu.
„Ég nefni einnig að undið var
ofan af skattahækkunum fyrri
ríkisstjórnar fyrir alla þá sem
höfðu 250 þúsund krónur eða
meira með því að við hækkuðum
tekjuviðmiðið í lægsta þrepinu og
lækkuðum tekjuskattinn í miðþrepinu,“ sagði Bjarni og bætti
við að ríkisstjórnin hefði haldið
fjölda opinberra gjalda óbreyttum og lofað að önnur myndu ekki
hækka umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans.
Nokkrir vilja kenna ASÍ um
hvernig atkvæðagreiðslan fór.
Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ
segist ekki líta svo á að þeir sem
felldu samninginn hafi verið að
lýsa sérstöku vantrausti á hann.
Samninganefndir aðildarfélaganna hafi undirbúið kröfugerðina og áhersla hafi verið lögð á að
ná fram verðstöðugleika. Samningurinn hafi síðan verið borinn
undir atkvæði. Þetta sé afar lýðræðislegt fyrirkomulag.
Aðalsteinn Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík,
segir að staða Gylfa hafi ekki
styrkst. „Þetta er verulegt áfall
fyrir hann,“ segir Aðalsteinn.
Björn Snæbjörnsson segist
ekki ætla að tjá sig um stöðu
Gylfa. Hann bendir á að næsta
þing ASÍ verði næsta haust og

LAUNIN HÆKKA Laun næstum 40 þúsund launþega hækka um mánaðamótin.
Nærri jafnstór hópur innan ASÍ fær enga hækkun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Laun hækka hjá um 40 þúsund manns
Kjarasamningurinn sem gerður var í desember náði til um 76 þúsund
launþega.
Félagar í þeim verkalýðsfélögum sem samþykktu kjarasamninginn fá
launahækkun nú um mánaðamótin og gildir hún frá fyrsta janúar. Hækkunin tekur til tæplega 40 þúsund launþega. Lægstu laun hækka í 214
þúsund krónur en almennt hækka launataxtar um 2,8 prósent auk þess
sem krónutöluhækkun bætist við lægstu taxta. Laun þeirra sem eru með
undir 230 þúsund krónum hækka um 9.750 krónur á mánuði. Þeir sem fá
laun á bilinu 230 til 265 þúsund á mánuði fá 8.000 króna hækkun.
Félagar í þeim stéttarfélögum sem felldu samninginn eru rúmlega 36
þúsund manns. Þeir fá engar hækkanir um mánaðamótin og verða að
bíða uns búið verður að semja aftur við atvinnurekendur og samþykkja
nýjan samning.

séu menn óánægðir geti þeir
kosið sér nýja forystu. Kristján
Þórður Snæbjarnarson, formaður
Rafiðnarsambandsins, segist
ekki líta á niðurstöðuna sem vantraust á Gylfa. „Ég held að þetta

sé enginn áfellisdómur yfir einhverjum persónum, félagsmenn
eru bara að lýsa því yfir að þeir
vilji meiri launahækkanir, meira
í pakkann almennt.“
johanna@fréttabladid.is

Malta ætlar að selja auðmönnum ríkisborgararétt fyrir andvirði 126 milljóna:

ESB mögulega í mál við Möltu
BELGÍA Framkvæmdastjórn Evr-

ÓSÁTTIR

ópusambandsins (ESB) býr sig
undir málaferli gegn stjórnvöldum
á Möltu vegna ákvörðunar þeirra
um að selja ríkum einstaklingum
ríkisborgararétt.
Malta hyggst bjóða vellauðugu
fólki að kaupa ríkisborgararétt
fyrir 650 þúsund evrur í reiðufé,
auk 150 þúsund evra sem eyða þarf
í fjárfestingu á Möltu. Þetta samsvarar samtals tæpum 126 milljónum króna. Þetta hefur lagst illa
í stjórnvöld í öðrum ríkjum ESB,
þar sem ríkisborgararéttur í einu
ríki veitir víðtæk réttindi í öllum
ríkjum sambandsins.
Rök framkvæmdastjórnarinnar
eru þau að með því að selja ríkisborgararétt séu í raun verið að selja
réttinn til að búa í öllum aðildarríkjunum 28, að því er fram kemur
á fréttavefnum EU Observer. Það

Framkvæmdastjórn ESB
telur það
skapa hættu
fyrir önnur
aðildarríki ESB
selji Malta
ríku fólki ríkisborgararétt.
NORDICPHOTOS/AFP

skapi áhættu fyrir hin aðildarríkin ef stjórnvöld á Möltu gæti ekki
nægilega að því að koma í veg
fyrir að glæpamenn fái ríkisborgararétt með þessum hætti.
Framkvæmdastjórnin hyggst

reyna að koma í veg fyrir þetta á
grundvelli greinar í sáttmála sambandsins. Talið er að stjórnvöld á
Möltu gætu talist brotleg við það
ákvæði sem segir að ríki skuli
vera einlæg í samvinnu sinni. - bj

Ánægð og stolt

Íslandsbanki í forystu
Ný könnun Capacent* á viðhorﬁ forsvarsmanna fyrirtækja til viðskiptabankanna leiddi í ljós að mest ánægja ríkir um þjónustu Íslandsbanka
við fyrirtæki. Íslandsbanki var meðal annars talinn vera í fararbroddi, standa sig best í þjónustu, vinna mest að endurbótum og nýjungum
og bjóða besta fyrirtækjabankann.
Leiðarljósið í starﬁ okkar er þekking sprettur af áhuga.
Við erum staðráðin í að vera áfram í forystu og veita íslenskum fyrirtækjum fyrsta ﬂokks þjónustu.
Kærar þakkir fyrir góðar viðtökur.

Spurningar fyrir Íslandsbanka í Fyrirtækjavagni Capacent. Könnunin var framkvæmd dagana 26.11.-30.12. 2013.
Svarendur voru 528 forsvarsmenn handahófsvalinna fyrirtækja með fjóra starfsmenn eða ﬂeiri.

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000
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Bandaríkin skora á Kína:

Svar fjármálaráðherra við fyrirspurn Guðlaugs Þórs Þórðarssonar um ráðningar hins opinbera:

Krefjast lausnar
andófsmanns

Nær 1.200 manns eru æviráðnir hjá ríkinu

KÍNA, AP Bandaríkjastjórn skoraði
í gær á Kínverja að láta andófsmanninn Xu Zhiyong lausan, en
réttarhöld yfir honum hófust á
miðvikudag.
Xu er virtur lögfræðingur
sem stofnaði samtök sem hafa
unnið ákaft að því að upplýsa um
spillingu í kínverska embættismannakerfinu. Hann var handtekinn fyrir að raska almannafriði og sautján félagar hans, hið
minnsta, hafa einnig verið handteknir í tengslum við málið.
- gb

STJÓRNSÝSLA Af 21.102 starfsmönnum ríkisins

eru 1.186 æviráðnir. Flestir starfa við Háskóla
Íslands, alls 181, og hjá Lögreglustjóranum á
höfuðborgarsvæðinu, alls 108. Þetta kemur
fram í svari fjármála- og efnahagsráðherra
við fyrirspurn frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni
alþingismanni um ríkisstarfsmenn.
„Mér finnst mikilvægt að þessar upplýsingar komi fram. Ég ligg ekki á þeirri skoðun
minni að æviráðningar séu óeðlilegar. Það er
áhugavert að vita hvar þeir starfa sem eru
æviráðnir og hversu mörg störfin eru. Stór
hluti af ríkisrekstrinum er starfsmannastefna,“ segir Guðlaugur Þór.

Í upplýsingunum um æviráðna starfsmenn,
sem fengnar eru úr launavinnslukerfi ríkisins, kemur fram að 1.149 hafi verið skipaðir
fyrir 1. júlí 1996. Þar segir jafnframt: „Eftir
þann tíma er enginn lengur skipaður ótímabundið heldur aðeins til fimm ára, að undanskildum hæstaréttar- og héraðsdómurum,
og 37 ráðnir til starfa ótímabundið án gagnkvæms uppsagnarfrests.
Af þeim 1.149 sem eru skipaðir eru 53 í 49
prósenta starfshlutfalli og af þeim 37 sem eru
ráðnir ótímabundið án gagnkvæms uppsagnarfrests er enginn í 49% starfshlutfalli.
- ibs

HÁSKÓLI ÍSLANDS Flestir æviráðinna ríkisstarfsmanna eru í Háskóla Íslands.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Niðurstöðurnar vonbrigði
Sérfræðingahópur forsætisráðherra um afnám verðtryggingar skilaði niðurstöðum sínum í gær. Skiptar skoðanir eru um tillögur hópsins. Vilhjálmur Birgisson skilaði séráliti, hann er ósammála niðurstöðum hópsins.
EFNAHAGSMÁL „Satt best að segja
FRANS PÁFI Innan um mannfjöldann á

Péturstorginu í Róm í gær. Hann biðlar
til kaþólikka um heim allan að forðast
hroka og skammsýni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Páfi fagnar internetinu:

Varar kaþólska
við skammsýni
PÁFAGARÐUR, AP Frans páfi segir

internetið vera gjöf frá guði. Það
auðveldi fólki að eiga samskipti,
en hann varar þó við því að liggi
menn á netinu geti þeir einangrað sig frá fjölskyldu og vinum.
Hann tók sérstaklega fram að
kaþólskir þyrftu að gæta sín í
samskiptum við annað fólk. Þeir
megi ekki fyllast hroka og telja
sig eina búa yfir sannleikanum.
„Að taka þátt í samræðum felur í sér að menn trúi því
að mótaðilinn hafi eitthvað að
segja, sem skiptir máli,“ segir
páfi í yfirlýsingu, sem hann
sendi frá sér í gær.
„Að taka þátt í samræðum
þýðir ekki að við afneitum eigin
hugmyndum og hefðum, heldur
einungis þeirri þykjustu að þær
einar séu fullgildar og algildar.“
- gb

skil ég ekki hvernig þetta á að
vera framfaraskref. Þessar tillögur bæta ekki hag neins og
takmarka val fólks,“ segir Gylfi
Magnússon, dósent í viðskiptafræði og fyrrverandi efnahagsog viðskiptaráðherra, í samtali
við Fréttablaðið.
Sérfræðingahópur um afnám
verðtryggingar af neytendalánum, sem skipaður var af forsætisráðherra í ágúst 2013, kynnti
niðurstöður sínar í gær.
Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, segir að
verið sé að gera lág- og meðaltekjufólki erfiðara fyrir með
þessum tillögum. „Einungis ríkasti fjórðungur þjóðarinnar mun
ráða við að kaupa hóflegt húsnæði á óverðtryggðum íslenskum vöxtum. Ríkisstjórnin hefur
engar útfærðar tillögur um hvar
afgangur þjóðarinnar á að búa,“
segir Árni. Hann segir það vonlausa leið að halda áfram með
vaxtastig íslenskrar krónu og
óverðtryggð lán. „Lausn ríkisstjórnarinnar á skuldavandanum
á greinilega ekki að felast í stöðugri gjaldmiðli eða lægri vöxtum, heldur því að gera venjulegu launafólki ókleift að kaupa
íbúðir,“ segir Árni.

Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir
ekki verið að ræða aðalatriði
málsins. „Aðalatriði er að ef hér
væri stöðugleiki í ríkisfjármálum og efnahagsmálum þá værum
við ekki að glíma við þessar neikvæðu afleiðingar verðtryggingar og hárra vaxta,“ sagði Guðlaugur. Framsóknarmennirnir
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra, Frosti Sigurjónsson, formaður viðskiptaog efnahagsnefndar, og Vigdís
Hauksdóttir, formaður fjárlaganefndar, vildu ekki tjá sig um
niðurstöðurnar við Fréttablaðið
þegar eftir því var leitað.
Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness og
einn meðlima hópsins, skilaði séráliti þegar niðurstöðurnar voru
kynntar í gær. Vilhjálmur telur
hlutverk starfshópsins hafa verið
að afnema verðtrygginguna að
fullu sem meirihlutinn geri ekki.
Hann var ósáttur við að ekki væri
kveðið á um að deila ábyrgð og
áhættu með sanngjörnum hætti
milli lántaka og lánveitanda, ekki
væri gerð tillaga um vaxtaþak á
óverðtryggð neytendalán og lagði
mikla áherslu á að koma böndum
á verðtryggingu eldri lána.
fanney@frettabladid.is

ÓSAMMÁLA Sérfræðingahópurinn skilaði tveimur niðurstöðum þar sem þau voru

ekki sammála um hvaða leiðir skyldi fara.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tillögur um afnám verðtryggingarinnar:
Fyrsti áfangi afnáms 1. janúar 2015:
1. Afnám verðtryggðra jafngreiðslulána til lengri tíma en 25 ára.
2. Lágmarkstími verðtryggðra neytendalána verði hækkaður úr 5 árum í
allt að 10 ár.
3. Takmarkanir á veðsetningu vegna verðtryggðra íbúðalána.
4. Auknir hvatar til töku og veitingar óverðtryggðra lána.
Endurmat og næstu skref árið 2016:
1. Vinna stjórnvalda við að meta reynslu af aðgerðunum eftir að þær eru
komnar til framkvæmda.
2. Hugað skal að forsendum afnáms.

Viltu leggja þitt af
mörkum í starfi VR?
Samkvæmt lögum VR gerir Uppstillinganefnd tillögu um skipan í trúnaðarráð
félagsins. Áhugasamir geta gefið kost á sér með því að senda erindi á netfangið
uppstillinganefnd@vr.is fyrir kl. 12 á hádegi þann 31. janúar nk.

ENGINN FRIÐUR Götuvígi hefur verið sett upp á gatnamótum í borginni Aleppo
þar sem tveimur strætisvögnum hefur verið staflað.
NORDICPHOTOS/AFP

Sýrlensk stjórnvöld leggja áherslu á hryðjuverkavá:
Uppstillinganefnd stillir upp lista til trúnaðarráðs sem endurspeglar félagið eins

Hlutverk trúnaðarráðs VR er að vera stjórn félagsins ráðgefandi varðandi ýmis

Beinar viðræður eru
taldar harla ólíklegar

stærri málefni sem upp koma í starfsemi félagsins svo sem við gerð

SÝRLAND, AP Beinar viðræður milli

og mögulegt er hvað varðar aldur, kyn og störf félagsmanna. Einnig verður litið
til félagsaðildar og starfa fyrir félagið.

kjarasamninga og stærri framkvæmda.
Uppstillinganefnd VR

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS

Virðing
Réttlæti

fulltrúa Sýrlandsstjórnar og stjórnarandstæðinga, sem stefnt var að í
dag, virðast vart geta orðið að veruleika.
Lakhdar Brahimi, fulltrúi Sameinuðu þjóðanna, sat á fundum með
þeim í gær, sínum í hvoru lagi, í
Montreaux í Sviss, þar sem þeir
hafa verið síðan á miðvikudag.
Walid al Moallem, utanríkisráðherra Sýrlands, sagði í gær að
stjórnin legði meiri áherslu á að
berjast við hryðjuverkamenn en
að taka þátt í friðarviðræðum í
útlöndum.

Þá sagði Haitham al Maleh, einn
af fulltrúum stjórnarandstæðinga,
að bilið á milli fylkinganna væri of
mikið til þess að beinar viðræður
gætu skilað árangri.
Hann sagðist hafa setið á fundinum á miðvikudag, þar sem fulltrúar hvorra tveggja komu fyrst
saman í einu herbergi, og hugsað
með sér: „Eru þeir virkilega Sýrlendingar eins og ég? Hvernig geta
þeir setið þarna og varið þessa
drápsstjórn?“
Átökin í Sýrlandi hafa kostað
meira en 130 þúsund manns lífið
frá því þau hófust í byrjun 2011.- gb
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SKÝLA SÉR BAK VIÐ ELDANA Þykkan reyk leggur frá eldunum sem loga í miðborg Kænugarðs.

NORDICPHOTOS/AFP

LEIÐTOGI STJÓRNARANDSDTÖÐUNNAR Vítalí Klitsjkó, sem auk þess að vera
stjórnmálamaður er heimsmeistari í boxi, hefur ákaft krafist afsagnar Viktors
Janúkovitsj forseta.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FÁNA EVRÓPUSAMBANDSINS HALDIÐ HÁTT Á LOFT Mótmælin hófust í nóvember eftir að Viktor Janúkóvitsj forseti hætti

við að gera samstarfssamning við Evrópusambandið.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Eldar loga í
Kænugarði
Mótmælendur í Úkraínu féllust í gær á stutt vopnahlé, en hugðust halda áfram átökum við lögreglu ef
Janúkóvítsj forseti segði ekki af sér. Hann hefur nú
kallað saman þjóðþingið á neyðarfund í næstu viku.
ÚKRAÍNA Viktor Janúkóvítsj, for-

PRESTAR Á BÆN Fulltrúar ýmissa trúflokka efndu til bænastundar í

FLUGELDUM SKOTIÐ Á LÖGREGLUNA Mótmæl-

gær innan um mótmælendur sem áttu í hörðum átökum við lögreglu.

andi miðar á skotmörk sín en í bakgrunni brenna
dekk ljósum logum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

seti Úkraínu, hefur kallað þjóðþing landsins saman á neyðarfund
í næstu viku vegna ástandsins í
landinu, sem fer versnandi dag
frá degi.
Hann hefur þó ekkert látið uppi
um það, hvort hann geti hugsað sér
að láta undan kröfum stjórnarandstöðunnar, sem vill að hann segi af
sér.
Vítalí Klitsjkó, einn helsti leiðtogi stjórnarandstöðunnar, féllst
í gær á nokkurra klukkustunda
vopnahlé en sagði átök mótmæl-

enda við lögreglu hefjast á ný fyrir
kvöldið hafi Janúkóvítsj ekki sagt
af sér.
Spennan magnaðist mjög á miðvikudag eftir að tveir mótmælendur féllu fyrir byssuskotum frá
lögreglu. Þetta voru fyrstu dauðsföllin í átökunum, en fjöldi manns
hefur slasast.
Mótmælin gegn Janúkóvítsj hófust í nóvember eftir að hann hætti
við að gera samstarfssamning
við Evrópusambandið. Þess í stað
styrkti hann tengsl Úkraínu við
Rússland.
- gb

VIÐ STÖNDUM VAKTINA OG

LÆKKUM VERÐ
Við gerum það sem kemur neytendum best; vegna styrkingar krónunnar lækkum
við verð á glænýjum Chevrolet. Gerðu samanburð og fáðu meira fyrir peninginn.

Chevrolet Captiva
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ŕBluetooth samskiptakerﬁ
ŕBrekkubremsa
ŕStefnuljós í hliðarspeglum
ŕFjarstýrðar samlæsingar
ŕAðgerðarstýri

ŕSkynvætt fjórhjóladrif
ŕRafmagn í hliðarspeglum
ŕHljómﬂutningstæki / USB tengi
ŕFjaropnun á afturhlera
ŕHiti í sætum

*Bílabúð Benna áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður bíla getur verið frábrugðinn myndum í auglýsingu. Gert með fyrirvara um prentvillur.

ŕDísel Turbo
ŕ184 hestaﬂa vél
ŕ7 sæta
ŕ17” álfelgur
ŕ6 þrepa sjálfskipting

Hluti af staðalbúnaði - sjá meira á benni.is
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ENGIN LÁNTÖKUGJÖLD
Bílabúð Benna í samstarﬁ við Lykil bjóða
fjármögnun sem hentar hverjum og einum.
Eftirfarandi tilboð gildir í janúar.
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Chevrolet
Ch
l tS
Spark
k
ŕSamlæsing
ŕ6 loftpúðar
ŕÚtvarp og CD

ŕ ISOFIX öryggisfestingar
ŕUSB tengi
ŕHæðastillanlegt bílstjórasæti ŕAksturstölva
ŕÚtihitamælir
ŕABS hemlalæsivörn

Hluti af staðalbúnaði - sjá meira á benni.is

Opið alla virka daga frá 9 til 18
og laugardaga frá 12 til 16.
Verið velkomin í reynsluakstur.
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Chevrolet Cruze Station
ŕESC stöðugleikakerﬁ
ŕBluetooth
ŕHiti í framsætum

ŕAksturstölva
ŕABS hemlalæsivörn
ŕISOFIX öryggisfestingar

ŕÁlfelgur
ŕLoftkæling
ŕESP skriðvörn

Hluti af staðalbúnaði - sjá meira á benni.is

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

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636
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SKOÐUN
Um hvað vilja þeir semja sem felldu samningana?

Lítið meira
að sækja

Á

kaflega snúin staða er komin upp á vinnumarkaðnum eftir að félög hátt í helmings Alþýðusambandsfólks felldu nýgerða kjarasamninga. Það er
raunveruleg hætta á að sú tilraun til að auka kaupmátt með því að varðveita stöðugleika og koma í veg
fyrir verðhækkanir fari út um þúfur.
Í samningunum sem gerðir
voru fyrir jól fullnýttu fyrirtækin í landinu það svigrúm
sem þau höfðu til að hækka
laun. Hefðu þau samið um
Ólafur Þ.
meiri hækkanir hefðu þau þurft
Stephensen
að útvega sér meiri tekjur með
því að hækka verð á vöru og
olafur@frettabladid.is
þjónustu. Félögin sem felldu
samningana munu ekki sækja sér neinar frekari launahækkanir sem ekki velta út í verðlagið og éta þannig sjálfar sig upp.
Knýi þau fram meiri hækkun munu félögin sem samþykktu
samningana að sjálfsögðu ekki sætta sig við minna. Slík niðurstaða myndi hleypa verðbólgunni af stað og allt væri unnið til
einskis. Er það virkilega það sem þeir vilja sem sögðu nei við
samningunum?
Að jafnmörg félög og raun ber vitni skyldu fella samningana
má skrifa á tvennt; annars vegar ábyrgðarlausan málflutning
sumra verkalýðsleiðtoga og hins vegar verð- og gjaldskrárhækkanir fyrirtækja, ríkisins og sveitarfélaga sem drógu úr
trú fólks á því að markmið samninganna myndu halda. Athygli
vekur að á „svarta lista“ ASÍ yfir fyrirtæki og stofnanir sem
neita að draga verðhækkanir til baka er helmingurinn í eigu
ríkis og sveitarfélaga.
Það er talsvert til í því sem Sigurður Bessason, talsmaður
Flóabandalagsins, sagði í fjölmiðlum í gær; að ríkisstjórnin
gekk ekki á undan með nógu skýru fordæmi um að draga gjaldskrárhækkanir til baka. Hún hefði átt að grípa til aðgerða mun
fyrr til að auka traust almennings á því að hægt yrði að halda
verðlagi í skefjum.
Framundan eru erfiðar kjarasamningaviðræður við ríkisstarfsmenn. Hið opinbera getur ekki leyft sér að láta þá hafa
meiri hækkanir en samið hefur verið um á almenna markaðnum, nema þá að á móti náist skipulagsbreytingar eða hagræðing sem sparar ríkinu peninga. Annars þarf bara að fækka
opinberum starfsmönnum enn meira en ella eða þá að hækka
skatta.
Það er vandséð hvernig á að höggva á hnútinn sem þetta mál
er komið í. Ríkisstjórnin gæti hugsanlega gefið meira eftir í
skattamálum, til dæmis með að fallast á þá hækkun persónuafsláttarins sem verkalýðshreyfingin krafðist. Það myndi hins
vegar útheimta meiri niðurskurð hjá ríkinu ef ekki ætti að
stefna markmiðum um hallalausan rekstur ríkissjóðs í hættu
– og jafnvægi í ríkisfjármálunum er líka mikilvægt hagsmunamál heimilanna í landinu.
Þeir sem nú fara fram með kröfur um launahækkanir sem
engin innistæða er fyrir, hvorki hjá fyrirtækjunum í landinu né
hinu opinbera, hljóta að átta sig á því að slíkir samningar skila
launafólki á endanum nákvæmlega ekki neinu.
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RITSTJÓRAR: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is, Mikael Torfason mikael@frettabladid.is Fréttablaðið kemur út í 90.000
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landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
ISSN 1670-3871

Fræðslufundur um lífsgæði
og kynlíf langveikra
Verður haldinn á Grand Hóteli, þriðjudaginn
28. janúar kl. 20:00 – 21:30

Við bjóðum félagsmönnum okkar á fróðlegan
fyrirlestur Jónu Ingibjargar Jónsdóttur sérfræðings
í klínískri kynfræði og starfsmanns verkefnisins
Kynlíf og veikindi.
FAAS, félag áhugafólks og aðstandenda
Alzheimerssjúklinga og annarra með skylda
sjúkdóma, Félag nýrnasjúkra, Samtök sykursjúkra
og LAUF-félag ﬂogaveikra.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Verðtryggingarfíaskó
Ekki voru allir sáttir við tillögur sérfræðingahóps forsætisráðherra um
afnám verðtryggingar í gær. Einn
meðlima hópsins var til að mynda svo
ósáttur að hann sá sér ekki annað fært
en að skila séráliti um málið.
Árni Páll Árnason, formaður
Samfylkingarinnar, sagði
verðtryggingarfíaskóið
slá öll met. Hann sagði
það eftir öðru að eina
tillagan sem hönd á festir
skuli vera sú að banna
þau verðtryggðu lán
til 40 ára sem framsóknarmenn komu
sjálfir á árið 1999
– og áttu þá að
gera öllum kleift

að eignast húsnæði án vandræða. Gylfi
Magnússon, fyrrverandi efnahags- og
viðskiptaráðherra, sagði tillögurnar
stórfurðulegar. Það eina jákvæða við
þær væri það sem ekki er í þeim, það
er að segja bann við verðtryggingu.

Mótmælt úr skíðabrekkum
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra hefur boðað komu sína
á Vetrarólympíuleikana í Sotsjí
í Rússlandi í næsta mánuði. Af
því tilefni spurði Sigríður
Ingibjörg Ingadóttir,
þingmaður Samfylkingarinnar,
ráðherrann
hvort hann ætlaði að koma
á framfæri

mótmælum við rússneska ráðamenn
vegna mannréttindabrota þar í landi.
Illugi tók undir áhyggjur Sigríðar af
stöðu mannréttindamála þar í landi og
sagðist ætla að koma á framfæri mótmælum fengi hann til þess tækifæri.
Róbert Marshall, þingmaður Bjartrar
framtíðar, sagði í kjölfarið að
væri sú ákvörðun tekin af
íslenskum stjórnvöldum að
sækja slíkan atburð þá ættu
þau ekki að bíða eftir tækifæri
til að hrópa eitthvað úr
skíðabrekkum. Stjórnvöld skuli búa sér til
tækifæri og skapa
vettvang til að koma
skoðunum okkar
þjóðfélags til skila.
fanney@frettabladid.is

HALLDÓR

Ríkissjóður undir smásjá
EFNAHAGSMÁL

Elín Hirst
alþingismaður

Árið 2014 verður afar mikilvægt og
stefnumarkandi í ríkisbúskapnum. Búið
er að samþykkja það sem lög frá Alþingi
að ríkissjóður skuli rekinn hallalaus.
Í fyrsta skipti í mörg ár stíga menn á
bremsuna og segja: „Hingað og ekki
lengra í hallarekstri og skuldasöfnun.“
Við vitum orðið öll að með hallarekstri erum við í reynd að halda niðri
lífskjörum þegar fram í sækir. Þegar
við lifum um efni fram eins og íslenska
ríkið gerir lendir það á fólkinu í landinu
að borga brúsann. Nú þegar greiðum við
70 milljarða í vexti af lánum árlega sem
tekin hafa verið til að mæta halla ríkissjóðs á undanförnum árum. Hugsa má
hvernig þeir fjármunir myndu nýtast
inn í heilbrigðiskerfið, menntakerfið,
löggæsluna, fyrir fatlaða og svo framvegis. Þess vegna er það afar mikilvægt skref sem ríkisstjórnin stígur með
þessu að skila ríkissjóði hallalausum
árið 2014.
Ég vona svo sannarlega að það gangi
eftir. Ríkisreikningur fyrir árið 2014 á
líka að vera hallalaus. Það er ekki nóg
að gleðjast yfir hallalausum fjárlögum
nú í ársbyrjun, því verkefnið er rétt að
byrja og því er ekki lokið fyrr en ríkisreikningur fyrir árið liggur fyrir. Ég

➜ Á næstu vikum og mánuðum

þarf að fylgjast gaumgæﬁlega
með rekstri á hverjum einasta lið
fjárlaganna og um leið og einhver
frávik verða eiga rauð viðvörunarljós strax að byrja að blikka í
stjórnarráðinu.

skora því á ríkisstjórnina að fylgja málinu allt til enda og svo tekur við nýtt ár
2015 og þá þarf að halda áfram á sömu
braut þannig að áfram verði haldið á
braut ábyrgrar efnahagsstjórnar.
Á næstu vikum og mánuðum þarf að
fylgjast gaumgæfilega með rekstri á
hverjum einasta lið fjárlaganna og um
leið og einhver frávik verða eiga rauð
viðvörunarljós strax að byrja að blikka í
stjórnarráðinu. Þá þarf að grípa til viðeigandi ráðstafana. Ekki er lengur hægt
að líða það að eytt sé um efni fram í
stofnunum ríkisins þvert á stefnu ríkisstjórnarinnar og þvert á þau lög sem
gilda í landinu.
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Lífsgæði fyrir alla
Lífsgæði borgarbúa eru SAMFÉLAG
➜ Ég vil að við borgmér mjög hugleikin, lífsarbúar getum litið á
gæði allra en ekki síst
þjónustumiðstöðvar
þeirra sem glíma við
einhvers konar áskorborgarinnar eins og
anir í lífinu. Áskoranir
traustan vin í hverﬁnu
tengdar öldrun, einelti,
sem allir geta leitað til
ofbeldi, langvinnum
veikindum, erfiðum
þegar eitthvað bjátar
sjúkdómum, fötlunum
á og fengið ráð, styrk
Heiða Björg
og hvers kyns óvæntum Hilmisdóttir,
og hjálp.
áföllum. Ef eitthvað er
formaður kvennaað hjá barninu þínu eða
hreyﬁngar Sameinhverjum nákomnum
fylkingarinnar og
ættingja þá er eitthvað
deildarstjóri á LSH
að hjá allri fjölskyldunni
og allt nærumhverfið
Það er ekki síður mikilvægt að
líður fyrir bragðið.
innviðir borgarinnar séu byggðir
Því lengur sem fólk er án
upp í samræmi við mismunandi
stuðnings eða þjónustu við hæfi,
þarfir fólks. Fatlað fólk eða aldrþví minni lífsgæði hjá allri fjölaðir eiga t.d. að geta búið nánast
skyldunni. Það er því mikilhvar sem er, ferðast um borgina
vægt fyrir okkur borgarbúa
og nýtt sér þjónustu hennar eins
alla að þjónusta borgarinnar sé
og aðrir án teljandi sérlausna
aðgengileg, einstaklingsmiðuð,
eins og skuldbindingar okkar
vingjarnleg og hún virki vel og
í mannréttindamálum kveða á
hratt. Ég vil að við borgarbúar
um. Nýsamþykkt byggingareglugetum litið á þjónustumiðstöðvgerð felur í sér mikið framfaraar borgarinnar eins og traustan
skref í þessum efnum og mun
vin í hverfinu sem allir geta leitstórauka lífsgæði borgarbúa
að til þegar eitthvað bjátar á og
allra.
fengið ráð, styrk og hjálp. Það
Ég vil vinna að bættum lífsþarf að hlúa að þjónustumiðgæðum allra borgarbúa og
stöðvum borgarinnar og gera
standa vörð um mikilvæg gildi
þær enn öflugri. Þannig geta
jöfnuðar, samhjálpar og réttlætþær stutt enn betur við íbúa
is í borgarstjórn Reykjavíkur.
hverfanna og það góða starf sem
Því býð ég mig fram í flokksvali
meðal annars fer fram í þessum
Samfylkingarinnar sem haldið
efnum, í leikskólum, grunnskólverður 7. til 8. febrúar og óska
um og á þjónustustofnunum fatleftir stuðningi í 3. til 4. sæti.
aðra og aldraðra.
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Sannir verðir laganna
Í DAG
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Kínverski andófsmaðurinn Xu
Zhiyong, sem er hluti af óformlegum hópi sem kallast „Nýja borgarahreyfingin“, á nú yfir höfði sér
fimm ára fangelsi fyrir að „egna
til mannsafnaðar í því skyni að
raska reglu á opinberum stað“.
Xu Zhiyong er fyrrum lagakennari og hefur til dæmis tekið að sér
mál dauðdæmdra fanga. Ákæran
virðist koma til vegna tilrauna til
að berjast gegn spillingu, en kínverski valdaflokkurinn vill víst
vera einn um þá baráttu.
Mínimalísk lagahyggja
Allt byggist þetta vissulega á fréttum vestrænna fjölmiðla, sér í lagi
Guardian og BBC, en miðað við þá
mynd sem þar er dregin upp þá
hef ég almennt jákvæða tilfinningu í garð þeirrar línu sem sakborningurinn og fólkið í kringum
hann virðast hafa tekið. Þau ætla
sér að standa vörð um réttarríkið á grundvelli ríkjandi laga og
stjórnarskrárákvæða. Það markmið kann sumum að virðast mínimalískt. Það er það vissulega. Í
því felast ekki kröfur um ný réttindi eða breytingar á gildandi
lögum, einungis ákall um að stjórnvöld uppfylli lágmark þeirra laga
sem þau sjálf hafa sett sér.
Flestar stjórnarskrár þessa
heims segjast tryggja mönnum
málfrelsi. Flestar segjast tryggja
fundafrelsi. Nú er einhver ósátt-

ur við spillingu stjórnvalda. Hann
heldur fund. Það hlýtur að mega.
Hann gagnrýnir skort á gegnsæi.
Það hlýtur að mega, það er tjáningarfrelsi í landinu. En í ljós kemur
að menn eru handteknir og sóttir
til saka annaðhvort fyrir eitthvert
rugl (t.d. þjófnað) eða um eitthvað
sem beinlínis getur ekki staðist í
ríki sem þykist hafa fundafrelsi
og tjáningarfrelsi (t.d. „niðurrifsstarfsemi gegn stjórnvöldum“).
Nú má kannski segja að barátta
sakbornings í slíkum málum sé
fyrirfram töpuð. Jú, sýknudómur
er sjaldnast líklegur. En einu má
ekki gleyma: Heilmikill áfangasigur felst í því að afhjúpa falska
framhlið hins meinta réttarríkis.
Ef mótmæli eru leyfð lögum samkvæmt en menn eru sviptir frelsi
fyrir það eitt að mótmæla, hverjir
eru þá lögbrjótarnir?
Andófsmenn
Í ritgerð sinni „Vald hinna valdalausu“ frá 1978 velti Vaclav Havel
því fyrir sér hvað það sé að vera
andófsmaður. Auðvitað er það andóf
að bjóða ríkjandi öflum byrginn. En
það er ansi magnað að andóf getur
falist í jafnsakleysislegum athöfnum og þeim að halda fund, senda
bréf eða kaupa sér bók. Já, þetta er
andóf. En þetta er varla „uppreisn“.
Menn eru ekki að rísa upp gegn
lögum og gildum samfélagsins. Í
raun eru menn einungis að reyna
að festa þau í sessi. Og þetta geta
menn gert án þess að vísa í náttúrurétt, trúarrit eða erlenda mannréttindasamninga. Nánast alltaf dugar
stjórnarskrá landsins sem þeir búa
í. Sama hvert landið er.

málfrelsi, prentfrelsi, fundafrelsi, félagafrelsi sem og frelsi
til að mótmæla. Ríkið skal tryggja
aðstæður til frjálsrar starfsemi
lýðræðislegra stjórnmálaflokka
og félagasamtaka.“ Nær allar
stjórnarskrár heimsins geyma
greinar svipaðar þessari, sem
kemur úr þeirri norðurkóresku.
Segjum nú að dag einn myndi
þetta tiltekna ríki, Norður-Kórea,
hætta að brjóta þessa einu grein
stjórnarskrár sinnar. Eða jafnvel bara hluta hennar. Til dæmis
myndi hún tryggja fundafrelsi, og
ekki handtaka menn fyrir það eitt
að safnast saman í óþökk stjórnvalda. Það myndi auðvitað þýða
algjör straumhvörf í samfélaginu
og gera líf margra Norður-Kóreubúa mun bærilegra. En því miður
virðist langt í það.
Er ástæða til bjartsýni?
Staðan í Kína er sem betur fer
ekki alveg jafnslæm og í NorðurKóreu. En fjölmennasta ríki heims
er, enn sem komið er, dálítið langt
frá því að uppfylla þær kröfur
um réttindi borgaranna sem það
sjálft hefur sett sér. Þess væri
óskandi að dómum fyrir „niðurrifstarfsemi“ eða „ólögleg mótmæli“ í Kína fari fækkandi. Það
myndi auðvelda fleirum að „andmæla“ með því að gera hluti sem
þau hafa stjórnarskrárvarinn rétt
til að gera.
Vonandi hjálpar stuðningur utan
frá til. En honum óháð er það á
endanum einhverra einstaklinga
að leggja líf sitt, eða hluta þess,
að veði til að aðrir geti vonandi
notið eðlilegra réttinda í framtíðinni. Það fólk verðskuldar titilinn
„laganna verðir“ líklegast betur
en flestir aðrir.

„Bandamenn íslenskrar
verslunar eru í sjónmáli“
)UiE UWIM|OVN\OGXOHLNULW
– Hvar eru bandamenn HIWLU%HUJìyU,QJyOIVVRQRJ*XéPXQG%U\QMyOIVVRQ
HIWLU%HUJìyU,QJyOIVVRQRJ*XéPXQG%U\QMyOIVVRQ
neytenda?
VëQLQJDU
Í nýlegri grein í Fréttablaðinu lýsti formaður
Samtaka verslunar- og
þjónustu hamingju sinni
yfir vilja ríkisstjórnarinnar til að einfalda VSKkerfið og endurskoða
álagningu vörugjalda á
innfluttan varning. Ekkert kemur fram í greininni um fyrirætlanir
verslunarrekenda sjálfra
til að bæta rekstur og
lækka vöruverð.

VIÐSKIPTI

Þorsteinn
Sæmundsson
alþingismaður

Hvað segir skýrsla McKinsey?
Formaður SVÞ ber sig illa undan
svokölluðum alhæfingum um
óhagkvæmni verslunarrekstrar
á Íslandi. En staðreyndir tala
sínu máli. Í skýrslu alþjóðlega
fyrirtækisins McKinsey kemur
fram að ofmönnun í verslun á
Íslandi nemi um 1.700 manns,
sem betur væru komnir við
vinnu í virðisaukandi greinum.
Einnig kemur fram í skýrslunni
að á Íslandi er 4,1 fermetri í
verslunarhúsnæði á hvern íbúa,
en til samanburðar um 1,6 fermetrar á hvern íbúa í Danmörku.
Að auki kemur fram að meðalverslunareining á Íslandi er um
549 fermetrar að stærð en í Danmörku um 358 fermetrar. Svipaður munur er uppi á teningnum ef tekin eru til samanburðar
önnur norræn lönd og Bretland.
Formaður SVÞ afgreiðir þessa
staðreynd með því að höfðatölusamanburður geri okkur
Íslendinga til skiptis að hetjum
og skúrkum. Ég vona að þessi
skýring formannsins sé misheppnuð tilraun til spaugs því
offjárfesting og ofmönnun í
verslun er ekkert grín heldur ein
af höfuðástæðum hás vöruverðs
á Íslandi.
Formaðurinn fullyrðir einnig
að tækifæri sé fyrir nýja aðila
að hasla sér völl á markaði. Mér
þætti forvitnilegt að sjá nýja

➜ Mér þætti for-

vitnilegt að sjá nýja
aðila koma inn á matvörumarkaðinn við
núverandi aðstæður.
Á þeim markaði er að
ﬁnna aðra af meginástæðum fyrir okrinu,
fákeppnina.

aðila koma inn á matvörumarkaðinn við núverandi aðstæður. Á
þeim markaði er að finna aðra
af meginástæðum fyrir okrinu,
fákeppnina. Fákeppni sem m.a.
kom í veg fyrir að veruleg styrking íslensku krónunnar á síðasta
ári skilaði sér í lækkuðu verði á
innfluttum vörum. Staðreyndin
er sú að innfluttar vörur hækkuðu í verði þrátt fyrir styrkinguna.
Enn önnur ástæða fyrir
háu vöruverði er óhóflegur
afgreiðslutími sem verslunarmenn segja til kominn vegna
eftirspurnar eftir slíkri þjónustu, en vandséð er hver þörf er
fyrir sólarhringsafgreiðslutíma
í 10–20 verslunum á höfuðborgarsvæðinu einu eins og nú er.
Fróðlegt væri að fá upplýsingar
um beinan kostnað verslunarinnar af þessum afgreiðslutíma og
hvað sá kostnaður vegur í vöruverði.
Breyttar áherslur–fjarri því
Lokaorð formanns SVÞ vekja
ekki von um breyttar áherslur.
Þar er henni efst í huga bætt
staða verslunarinnar að lækkuðum opinberum gjöldum. Það
hlýtur því að koma til álita að
grípa til einhvers konar aðgerða
til að tryggja að lækkanir vegna
fyrirhugaðra breytinga á opinberum gjöldum verði ekki eftir í
vasa kaupmanna heldur skili sér
varanlega til neytenda.
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Norðlingaölduveita – söguleg
þróun og nokkrar staðreyndir
Norðlingaölduveita í Efri- NÁTTÚRUárinnar til Þórisvatns. VeituÞjórsá hefur verið til VERND
stífla og dælustöð kæmi við
umræðu undanfarið. Deilt
Norðlingaöldu neðan við
Þjórsárver og þaðan lægju
er um mörk á friðlýstu svæði
jarðgöng til austurs. Frekumhverfis Þjórsárver en
undirrót umræðunnar eru
ari rannsóknir fóru fram, þá
áætlanir um að veita vatni
mat á umhverfisáhrifum og
úr Þjórsá austur til Þórisloks féll úrskurður umhverfvatns. Nokkurs misskilnisráðherra árið 2003 um að
ings gætir oft um veituna,
stíflustæðið yrði nokkru
hvar áformað er að mann- Eyjólfur Árni
neðar í ánni og hæðin í innvirki rísi og hvaða áhrif þau Rafnsson
takslóninu 15 metrum lægri
myndu hafa. Margir halda að forstjóri Mannvits en samið var um árið 1981.
ásýnd þeirra og áhrif á verin
Veitustíflan yrði 7,5 km sunnverði umtalsverð en reyndin er sú að
an friðlandsmarkanna og inntakslónveitustífla og dælustöð eru áformuð
ið vel utan þeirra. Mannvirki yrðu í
um 7,5 km sunnan friðlands Þjórsárumhverfi sem er melar og sandar.
Inntakslónið yrði aðeins um 3 km2,
vera en ekki í sjálfum Þjórsárverum. Starfsmenn Mannvits hafa lengi
en lón við vatnshæð 581 m y.s. hefði
unnið að þessu verkefni og því vil ég
verið um 62 km2. Inntakslónið yrði að
skýra í örstuttu máli þróun þess.
mestu í farvegi árinnar þar sem ekki
eru verðmætar náttúruminjar eða lífÞjórsárver eru friðlýst
ríki. Niðurstaða stjórnsýslunnar var
að nú hefði framkvæmdin ekki langFyrir hálfri öld voru settar fram hugmyndir um stórt miðlunarlón í Efritímaáhrif inn í friðlandið við 566 m
Þjórsá sem hefði fært umtalsverðan
y.s. að sumarlagi. Alþingi samþykkti
heimildarlög um Norðlingaölduveitu
hluta Þjórsárvera í kaf. Verin eru
gróðurvinjar og mikilvægt varpland
árið 2003 en umræður um skipulagsheiðargæsa. Stór virkjun var áformmál urðu til þess að fresta málinu.
uð í Þjórsá með jarðgöngum niður
Friðlandið fjórfaldað að stærð
fyrir fossa árinnar. Umhverfisvernd
hafði þá minna vægi en nú á tímum
Staðsetning veitunnar er sýnd á
en þessar hugmyndir fengu þó ekki
meðfylgjandi korti og einnig núgildframgang. Um 1980 var þess í stað
andi mörk friðlýsingar Þjórsárvera
gert samkomulag við Náttúruverndog nýleg tillaga umhverfis- og auðarráð um mun minna lón í Þjórsá
lindaráðherra um rúmlega fjórföldsem þó myndi ná inn í neðstu verin í
un svæðisins. Þeir sem alfarið eru á
vatnshæð 581 m y.s. Einnig var heimmóti öllum frekari framkvæmdum
ilað að veita austurkvíslum Þjórsár
í Efri-Þjórsá vilja draga þessi mörk
til Þórisvatnsmiðlunar. Þjórsárver
það sunnarlega að með því megi
voru síðan friðlýst árið 1981 miðað
koma í veg fyrir allar hugsanlegar
við þessa niðurstöðu og Kvíslaveita
veituframkvæmdir í ánni – ekki til að
byggð í framhaldinu. Lóni í Þjórsá
friða Þjórsárver heldur til að hindra
var hins vegar slegið á frest enda
framkvæmdir.
virkjun í Efri-Þjórsá ekki á dagskrá
Í öðrum áfanga rammaáætlunar var fjallað um þá tilhögun sem
á þeim tíma.
stjórnsýslan sættist á 2003. Í fagÁrið 1993 ákvað Landsvirkjun að
hópum fékk framkvæmdin allgóða
hætta við virkjun í Efri-Þjórsá en í
einkunn út frá umhverfisáhrifum
staðinn yrði samkomulagið um lón
og háa einkunn fyrir hagkvæmni.
notað til að veita vatni úr efsta hluta

Niðurstaðan var þó sú við afgreiðslu
Alþingis árið 2013 að veitan var sett
í verndarflokk. Þetta varð til þess að
upp hófust deilur um pólitísk afskipti
af rammaáætlun.
Umræðan hefur nýlega beinst að
rennsli fossa í Efri-Þjórsá og eyðilegging fossa hefur verið nefnd í
því samhengi. Samkvæmt áætlunum um veituna yrði rennsli um fossana í Þjórsá á sumrin að meðaltali
um 70% af rennsli án veitunnar og
með lítilsháttar stýringu yfir sólarhringinn gæti rennslið verið allt að
því óbreytt yfir hádaginn á sumrin.
Stofnanir ríkisins töldu þá niðurstöðu
ásættanlega við afgreiðsluna fyrir
10 árum. Rennsli um fossinn Dynk
yfir hádaginn á sumrin yrði þá vel
á annað hundrað rúmmetrar á sekúndu eftir veðurfari sem er tignarlegt fossrennsli og sambærilegt við
aðra stóra fossa á Íslandi, til dæmis
Goðafoss.
Góð arðsemi fyrir þjóðina
Norðlingaölduveita er hagkvæm
framkvæmd vegna þess að hún
eykur vatnsmagn um Þórisvatn, eitt
mikilvægasta miðlunarlón landsins.
Neðan þess hafa verið byggðar sex
virkjanir sem byggja á vetrarmiðlun frá vatninu og framleiðsla þeirra
eykst. Stofnkostnaður veitunnar er
áætlaður um 20 milljarðar króna.
Afskriftartími er margir áratugir.
Aukin orkuframleiðsla er áætluð
um 650 milljónir kílóvattstunda á
ári (650 GWst/ári). Með verðmarkmiðum Landsvirkjunar yrðu árlegar tekjur vel á fjórða milljarð króna.
Þetta eru mikil verðmæti og góð arðsemi fyrir þjóðina sem á Landsvirkjun.
Það er mikilvægt að allir átti sig
á að í þeirri útfærslu Norðlingaölduveitu, sem nú er til umræðu, hefur
verið fallið alfarið frá eldri hugmyndum um stórt lón. Eftir stendur
lítið inntakslón sem yrði utan við hin

NORÐLINGAÖLDUVEITA OG MÖRK FRIÐLÝSINGAR

➜ Þeir sem alfarið eru á móti öllum frekari fram-

kvæmdum í Efri-Þjórsá vilja draga þessi mörk það
sunnarlega að með því megi koma í veg fyrir allar
hugsanlegar veituframkvæmdir í ánni – ekki til að friða
Þjórsárver heldur til að hindra framkvæmdir.

friðlýstu svæði sem jafnframt
er nú áformað að verði meira
en fjórfölduð að flatarmáli. Allt

þetta hlýtur að teljast verulegur ávinningur í umhverfislegu
tilliti.

FRÉTTABLAÐIÐ ER HELGARBLAÐIÐ
Lamaðist eftir
Perúferð
Jóna Kristín Erlendsdóttir
fékk bakverk skömmu eftir
að hún kom heim frá Perú
þar sem hún var skiptinemi.
Hún endaði á spítala og
liggur nú á Grensási lömuð
fyrir neðan mitti.

90 ár frá fyrstu Vetrarólympíuleikunum

BREYTT FORGANGSRÖÐUN
Bræðurnir Jón Ragnar og Friðrik Dór Jónssynir
ræða uppvöxtinn, ferilinn, fjölskyldulífið og hversu
gagnrýnir þeir eru í garð hvor annars. Þeir eignuðust
sín fyrstu börn með stuttu millibili og segja að lífið
hafi breyst eftir að föðurhlutverkið varð það mikilvægasta í lífi þeirra.
Skaftahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000 | Auglýsingar 512-5401 | visir.is

Níutíu ár eru liðin síðan fyrstu
Vetrarólympíuleikarnir voru
haldnir í frönsku Ölpunum. Stutt er
í að dýrustu Ólympíuleikar sögunnar
hefjist í Rússlandi.

Tímapressa á
Alþingi
Einar K. Guðfinnsson, forseti
Alþingis, ræðir um viðburðaríkan stjórnmálaferil sinn,
umræðuhefðina á Alþingi og
tímapressuna sem þingmenn
eru undir í hinum ýmsu
málum.
HELGARBLAÐ
FRÉTTABLAÐSINS

Ómissandi hluti af góðri helgi

Hágæða heimilistæki frá

Vandaðir eldhúsofnar

Spanhelluborð

Blástursofn · 70 lítrar
Verð hvítur kr. 139.900 /stál kr. 176.900

3 eða 4 hellur · Niðurfellanlegt
Verð frá kr. 139.900

Hallandi veggháfur
Glæsileg hönnun frá Samsung
Verð 159.900.-

Frábærir nýir kæliskápar
Úrval Samsung kæliskápa á góðu verði.

Þvottavélar og þurrkarar
frá Samsung – gegnheil gæði
Verð þvottavéla frá kr. 99.900

„ AMERÍSKUR“
KÆLIR–FRYSTIR
Aldrei að afþýða.
Dæmi - hér sýndur:
178 cm hár · hvítur
Kr. 129.900

12 mánaða
ánaða
vaxtalausar
raðgreiðslur

Bjóðum hvíta skápa og
þrjár gerðir í burstuðu stáli.

Treystu Samsung til að framleiða
afburða uppþvottavélar.
Verð frá kr. 159.900

samsungsetrid.is

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900
ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
AKRANESI
SÍMI 530 2870

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
455 4500

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMAR 530 2800
ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTA
T Ð
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISL
SI
VESTMANNAEYJ
Y UM
SÍMI 481 3333
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St. Pétursborg nefnd Leníngrad
Elskulegur eiginmaður minn,

JÓHANN KRÖYER
verkfræðingur,
Miðleiti 8, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju
mánudaginn 27. janúar kl. 13.00. Þeir sem vilja minnast Jóhanns
eru beðnir um að láta Krabbameinsfélag Íslands njóta þess.
Arnbjörg Jóhannsdóttir

Okkar ástkæra móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

MARGRÉT SIGURBJÖRG
SIGURGEIRSDÓTTIR
Kirkjuvegi 23, Selfossi,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
21. janúar 2014. Jarðsett verður í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Halldór Grétarsson
Fanney Grétarsdóttir
Kolbrún Berglind Grétarsdóttir
Björn Eðvarð Grétarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Halldóra Heiðarsdóttir
I Nengah Daníel Darna
Ágúst Valgarð Ólafsson
Ni Nyoman Wija Ariyani

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

STEFANÍU ÁGÚSTSDÓTTUR
Sérstakar þakkir færum við læknum og
starfsfólki gjörgæsludeildar Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri fyrir frábæra umönnun og hlýhug.
Helena Sigtryggsdóttir
Viðar Þorleifsson
Hólmfríður G. Þorleifsdóttir

Eiríkur Rósberg
Brynja Friðfinnsdóttir
Ari Axel Jónsson

Einlægar þakkir fyrir hlýhug og samúð
við andlát og útför ástkærs eiginmanns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

GUNNLAUGS E. BRIEM
fv. yfirsakadómara í Reykjavík,
Boðaþingi 22, Kópavogi,

og virðingu sýnda minningu hans.
Hjördís Á. Briem
Valgerður Margrét Briem
Kristinn Briem
Gunnlaugur Briem
Áslaug Briem
og barna- og barnabarnabörn.

Guðmundur Einarsson
Kolbrún Sigurðardóttir
Eva Briem Galambos
Tómas Jónsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
vináttu við andlát og útför eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

EINARS ÓSKARS ÁGÚSTSSONAR
Bugðulæk 8.

Sérstakar þakkir til starfsfólks
Heimahjúkrunar, hjúkrunarheimilanna Markar
og Droplaugarstaða og starfsfólks taugalækningadeildar
og öldrunardeilda Landspítala fyrir góða umönnun.
Jóna Kristín Sigurðardóttir, börn, tengdabörn,
barnabörn og barnabarnabörn.

Rússneska borgin Sankti Pétursborg var
nefnd Leníngrad þennan dag 1924 og hélt
því nafni til 1991 er Sovétríkin liðuðust í
sundur. Borgin var upphaflega mynduð árið
1703 af Pétri mikla sem ríkti yfir Rússlandi
frá 1682 til dauðadags 1725 og gerði það að
evrópsku stórveldi. Hann gerði Pétursborg að
höfuðborg Rússlands og því hlutverki gegndi
hún þar til í októberbyltingunni 1917.
En þegar hinn kommúníski byltingar-

sinni Lenín, sem var fyrsti leiðtogi Sovétríkjanna, var nýlátinn (21. janúar 1924)
þótti tilhlýðilegt að heiðra hann með því
að nefna þessa stórborg eftir honum enda
hafði hann búið þar frá árinu 1893.
Sankti Pétursborg stendur á Kirjálaeiðinu við ósa árinnar Nevu þar sem hún
rennur út í Kirjálabotn í Norðvestur-Rússlandi. Héraðið umhverfis borgina heitir
enn Leningrad Oblast.

Barnasýningin Horn á höfði er að verða ﬁmm ára, en hún er sýnd í Tjarnarbíói.
Barnasýningin Horn á höfði verður sýnd áfram í
vor.
„Það stóð til að hætta sýningum um áramót
vegna skorts á geymsluplássi fyrir leikmyndir í
Tjarnarbíói – það munaði litlu að við hefðum þurft
að detta út af dagskrá, vegna þess að það eru fleiri
sýningar að koma inn, en við leystum úr því með
að koma upp tjaldi í bakgarðinum á Tjarnarbíói,
þar sem við geymum leikmyndina á milli sýninga,“
segir Bergur Þór Ingólfsson, leikstjóri verksins.
Búið er að sýna 60 sýningar allt í allt og á næstu
sýningu, þann 26. janúar, verður 7000. gesturinn
heiðraður og leystur út með gjöfum.
„Sýningin er líka að verða fimm ára og af því
tilefni ætlum við að halda litla afmælisveislu. Svo
7000. gesturinn verður afmælisbarnið í afmælisveislunni okkar,“ segir Bergur, léttur í bragði.
Sýningin hefur ferðast víða um landið en hún var
upphaflega frumsýnd í Grindavík 2009. Hún var
svo valin Barnasýning ársins 2010 á Grímunni og
var sýnd í Borgarleikhúsinu sama haust. Sýningin
hefur einnig verið sýnd á Akureyri, svo eitthvað sé
nefnt.
Verkið fjallar um drenginn Björn sem vaknar
einn morguninn með horn á höfðinu.
„Hann veit ekki af hverju hann er með horn á
höfðinu en veit að hann langar ekki til að líta út
eins og geit. Því fær hann Jórunni vinkonu sína
til að hjálpa sér við að rannsaka málið. Í leit sinni
að sannleikanum upphefst atburðarás á mörkum ævintýris og veruleika. Á vegi þeirra verða
kostulegir karakterar, Þórir haustmyrkur, klikkuðu kerlingarnar Þórkatla og Járngerður og treggáfuðu bófarnir Már og Kári,“ segir Bergur jafnframt.
Bergur Þór Ingólfsson er einnig höfundur verksins ásamt Guðmundi Brynjólfssyni. Leikarar eru
Víðir Guðmundsson, Sólveig Guðmundsdóttir og
Sveinn Ólafur Gunnarsson. Eva Vala Guðjónsdóttir
sér um leikmynd og búninga, Vilhelm Anton Jónsson semur tónlist og Magnús Arnar Sigurðarson
hannar lýsingu.
olof@frettabladid.is

Elskulegur bróðir okkar, mágur og stjúpfaðir,

SÆVAR HAFSTEINSSON
Völvufelli 22, Reykjavík,

lést mánudaginn 20. janúar. Jarðarför verður
auglýst síðar.
Hörður Hafsteinsson
Þorsteinn Hafsteinsson
Anna María Hafsteinsdóttir
Elsa Hafsteinsdóttir
Ægir Hafsteinsson
Hafsteinn Hafsteinsson

Þórunn Erla Guðmundsdóttir
Marsibil Baldursdóttir
Einar Guðmundsson
Einar Axel Kristinsson

SÝNINGIN FARIÐ VÍÐA Sýningin var upphaflega frumsýnd í Grindavík
2009. Hún var svo valin Barnasýning ársins 2010 á Grímunni og var sýnd í
Borgarleikhúsinu sama haust.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi,

GUÐMUNDUR VALGEIR
GUÐLAUGSSON
frá Hokinsdal í Arnarfirði,
Heiðarbrún 61, Hveragerði,

lést þann 10. janúar á Fossheimum, Selfossi. Útför hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hins látna. Þakkir fyrir sýnda samúð og
vinarhug. Sérstakar þakkir til hjúkrunarfólks Fossheima fyrir
hlýju og frábæra umönnun.
Guðlaugur Már Valgeirsson
Ásdís Erla Bjarnhéðinsdóttir
Guðríður Eygló Valgeirsdóttir Guðmundur Pétursson
afabörn, langafabörn og langalangafabarn.

BÁRA ELÍASDÓTTIR

Elskulegur eiginmaður,
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Goðabraut 3, Dalvík,

ANTON BALDVIN FINNSSON

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

skipasmíðameistari,
Ránargötu 25, Akureyri,

STEFÁN HALLGRÍMSSON

lést þriðjudaginn 14. janúar á dvalarheimilinu
Dalbæ. Jarðsungið verður frá Dalvíkurkirkju laugardaginn
25. janúar klukkan 13.30. Þeim sem vilja minnast hennar
er bent á dvalarheimilið Dalbæ, Dalvík.
Sture Karlsson
Vignir Árnason
Petra Árnason
Þorsteinn Árnason
María Sigurjónsdóttir
Elías Árnason
Svandís Hannesdóttir
Friðrika Árnadóttir
Sigurður Bjarnason
og fjölskyldur.

AFP/NORDICPHOTOS

7000. gesturinn leystur
út með gjöfum

Sigrún Óskarsdóttir
Sara Berglind Jónsdóttir

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

KIRKJA Í ST. PÉTURSBORG.

lést á dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri,
miðvikudaginn 22. janúar.
Steinunn Ragnheiður Árnadóttir
Jóhanna Maríanna Antonsdóttir
Ingibjörg Antonsdóttir
Þórarinn Arinbjarnarson
Ragnheiður Antonsdóttir
Árni Freyr Antonsson
Dóra Margrét Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

rafeindavirki,
Kringlumýri 2, Akureyri,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 21. janúar.
Útförin verður auglýst síðar.
Guðmundur Stefánsson
Guðrún Hörn Stefánsdóttir
Tómas Bergmann
Hallgrímur Stefánsson

Sunna Jaroensuk
Sverrir Þór Kristjánsson
Halla Pálsdóttir

ÍSLENSK LIST Í BARNABÓKUM
Myndskreyting í íslenskum barnabókum sem út
komu á síðasta ári verður til sýnis í Gerðubergi
frá sunnudeginum 26. janúar. Þetta er í tólfta
skipti sem slík sýning er haldin. Henni hefur
verið sköpuð barnvæn umgjörð á efri hæð
Gerðubergs en 26 myndskreytar eiga verkin.

SVEPPASÝKING
Í LEGGÖNGUM

RAUNFÆRNIMAT

LYFIS KYNNIR Fluconazol ratiopharm-hylki í lausasölu! Í fyrsta sinn á Íslandi
er nú hægt að kaupa lyfið Fluconazol ratiopharm, 150 mg hylki, án lyfseðils í
næsta apóteki. Einungis þarf að taka inn eitt hylki um munn til þess að losna
við einkenni sveppasýkingar.

N

ýlega hófst sala á lyfinu
Fluconazol ratiopharm án
lyfseðils í apótekum en lyfið
hefur hingað til einungis verið fáanlegt út á lyfseðil. Þar sem Fluconazol
ratiopharm er nú selt án lyfseðils
geta konur nálgast það um leið og á
þarf að halda en áður þurfti að fara til
læknis og fá lyfseðil.
Lyfið er notað við sveppasýkingu í
leggöngum af völdum gersveppsins
Candida hjá konum sem áður hafa
verið greindar hjá lækni með slíka
sveppasýkingu og þekkja því einkennin.
Eflaust þekkja margar konur það
að fá sveppasýkingu með reglulegu
millibili, til dæmis í tengslum við
sýklalyfjatöku. Það er því mikill
kostur að geta farið beint í apótek og
keypt lyfið og hafið meðferð strax.
Meðferðin felst í því að konur sem
hafa verið greindar með sveppasýkingu og þekkja einkennin, sem eru
meðal annars kláði og sviði í leggöngum og á ytri kynfærum, taka einungis
eitt hylki inn um munn. Hér er því um
einfalda og árangursríka meðferð að
ræða við algengum kvilla. Þess ber að
geta að þetta er fyrsta og eina lyfið

Hefur þú starfað við skrúðgarðyrkju
36 mánuði síðustu 7 ár eða lengur
og vilt ljúka námi í faginu?
Þá gæti raunfærnimat verið fyrir þig!
Raunfærnimat miðar að því að meta færni og þekkingu sem
viðkomandi býr yﬁr inn í skólakerﬁð. Að loknu raunfærnimati
fara þátttakendur í skóla og ljúka því námi sem eftir stendur til
að útskrifast.
Inntökuskilyrði í raunfærnimat er 36 mánaða starfsaldur
í greininni og 25 ára lífaldur.

AÐEINS EITT HYLKI
Fluconazol ratiopharm
fæst nú án lyfseðils í
apótekum. Eitt hylki er
tekið inn um munn við
sveppasýkingu í leggöngum.

DAGSVERK.IS / IDAN0114

Kynningarfundur verður haldinn
NÁNARI
UPPLÝSIN
miðvikudaginn 29. janúar kl. 17.00
GAR
að Þórunnartúni 2, 6. hæð, 105 Reykjavík.
Á ID
DAN.IIS

í lausasölu á Íslandi sem hægt er að
taka inn um munn við sveppasýkingu
í leggöngum af völdum gersveppsins
Candida. Einnig er vert að benda á að
lyfið er á góðu verði í apótekum.

Mikilvægt er að lesa
fylgiseðil lyfsins
fyrir notkun og
kynna sér helstu
varúðarreglur.
Stutta samantekt
um lyfið má sjá hér
fyrir neðan.

Nánari upplýsingar um raunfærnimat er að
ﬁnna á www.idan.is/raunfaernimat eða með
því að senda fyrirspurn á radgjof@idan.is.

Þórunnartún 2 - 105 Reykjavík
idan@idan.is - www.idan.is

HEILSURÉTTIR
065

Eggjanúðlur með kjúklingi, eggjum og grænmeti
Orka, kkal 92 Prótein 10,8 gr Kolvetni 10,2 gr Fita 1,4 gr

Toppur

99

kr.

með öllum
heilsuréttum Nings
í Janúar 2014

Fullir af trefjum, próteinum og góðum kolvetnum.
Kryddaðir með ferskum hvítlauk, engifer og chilli.

Án salts og sykurs.

980 | 1340
/JUDYHU×
Veitingahús Nings eru opin alla daga frá 11:30 til 22:00 - Suðurlandsbraut | Hlíðarsmári | Stórhöfði | www.nings.is

FÓLK| HELGIN

ÁSTFANGINN AF BESTA VININUM
ÚT AÐ BORÐA Fyrir bóndadaginn í fyrra grínuðust Hafþór Eide Hafþórsson, formaður SUF, og kærastinn hans með það hvor þeirra
ætti að vera í kjól. Hafþór ætlar að bjóða Ármanni út að borða í kvöld þar sem Ármann bauð honum á bóndadaginn í fyrra.

H

afþór Eide Hafþórsson,
formaður Sambands
ungra framsóknarmanna,
ætlar að bjóða kærastanum
sínum, Ármanni Lloyd Brynjarssyni, út að borða í tilefni bóndadagsins. „Hann var svo elskulegur að bjóða mér út að borða
á bóndadaginn í fyrra. Hann lét
ekki þar við sitja heldur gaf mér
líka fallegt armband. Ég lít því
svo á að það sé komið að mér
í ár.“
Hafþór segist hafa hugsað um
það fyrir bóndadaginn í fyrra
hvernig honum væri háttað
þegar tveir strákar væru í sambandinu en þeir Ármann voru þá
nýbyrjaðir saman. „Við vorum
eitthvað að grínast með það í
fyrra hvor okkar ætti að fara í
kjólinn en þetta er ekki þannig
hjá samkynhneigðum pörum
að annar aðilinn sé karlinn og
hinn konan. Við höfum að vísu
verið spurðir að því hvor okkar
sé kvenlegri en okkur finnst það
bara fyndið. Þetta er bara eins
og að vera með besta vini sínum, við spilum tölvuleiki saman
og skemmtum okkur. Við erum
ekkert í því að klæða dúkkurnar

okkar í kjóla,“ segir Hafþór og
hlær.
Þeir Hafþór og Ármann reyna
að vera duglegir að gera eitthvað saman um helgar. „Við förum í bíó, út að borða og í bogfimi og svo höfum við farið einu
sinni á skíði saman í Bláfjöll. Ég
hef ekki farið þangað áður en ég
hef oft farið á skíði fyrir austan.
Ég stefni að því að fara oftar í
Bláfjöll, það var mjög gaman að
skíða þar,“ segir Hafþór. Hann
er frá Fáskrúðsfirði og fer alltaf
þangað á sumrin og í jólafríum.
Hann var kosinn formaður
Sambands ungra framsóknarmanna í janúar í fyrra en
ætlar ekki að gefa kost á sér til
áframhaldandi setu. „Ég ætla að
einbeita mér að skólanum núna.
Ég er í viðskiptafræði í HR og
klára um næstu jól. Ég hef verið
á kafi í félagsmálum síðan ég var
í grunnskóla en ég var formaður
nemendafélagsins í bæði grunnskóla og framhaldsskóla. Þetta
er orðið gott í bili en pólitíkin
er það stórt áhugamál hjá mér
að ég á örugglega aldrei eftir að
hætta alveg afskiptum af henni.
Núna ætla ég bara að taka að

SÆTIR SAMAN
Þeir Hafþór og
Ármann ætla að
fara út að borða í
tilefni bóndadagsins.
MYND/GVA

mér smærri hlutverk. “Aðspurður segir Hafþór það aldrei hafa
verið neitt tiltökumál í pólitíkinni að hann sé samkynhneigður. „Það hafa allir í Framsóknar-

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

flokknum tekið mér mjög vel, og
kærastanum mínum líka. Margir
hafa þá mynd af Framsókn að
þar séu bara gamlir karlar með
fornar skoðanir en það er alls

ekki þannig. Ég hef aldrei þurft
að spá í mína kynhneigð og tel
það vera merki um að þá sé allt
í góðu.“
■ liljabjork@365.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is,
s. 512 5434 Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447

5.000 KR. DAGAR Í FLASH

WDU
VDU
3 litir.
Stærrð 34 - 46

kl. 11–18.
Opið virka daga
kl. 11–16.
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Opið laug

Laugavegi 178 (Bolholtsmegin) | Sími 555 1516

• Kjólar

• Skokkar

• Toppar
o

• Árshátiðarkjólar

• Buxur

• OG FLEIRA

Sjá fleiri myndir á

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Verð 13.900 kr.

Líﬁð

Gígja Isis og Steinunn
Björg fatahönnuðir

Hugrún Harðardóttir
hárgreiðslumeistari

Lukka Pálsdóttir
á Happi

SIGRUÐU HÖNNUNARKEPPNI
H&M & ELLE 2

UPPÁHALDSFLÍKURNAR Í
FATASKÁPNUM 4

SKRIFAR NÝJA
BÓK UM 5:2
MATARÆÐIÐ 10

FÖSTUDAGUR
24. JANÚAR 2014

Ragga Gísla og Logi Pedro

BEST KLÆDD MEÐ
MÚLTÍBLANDAÐAN
FATASTÍL
visir.is/liﬁd
v
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HVERJIR
HVAR?

Það var margt um manninn á skemmtimtistaðnum b5 á laugardagskvöldið
og staðurinn stjörnum prýddur. Þar
mátti sjá félagsskapinn Biffann, sem
líkt og nafnið gefur til kynna er samansafn aðdáenda staðarins. Í aðdá-

en
endahópnum
eru meðal annars
t
tónlistarmennirnir
Emmsjé Gautii
og Unnsteinn og Logi Stefánssynir sem fara fyrir hópnum sem hittist á b5 einu sinni
a
í mánuði og lyftir sér upp. Þarna

var líka fjölmiðlakonan Unnur
Eggerts, tónlistarmaðurinn
Ólafur Arnalds og kynlífsþáttastjórnandinn Veigar Ölnir
Gunnarsson, svo nokkrir séu
nefndir.

TÍSKA MICHELLE PFEIFFER Í

„SCARFACE“ VAR INNBLÁSTURINN

Fatahönnuðirnir Steinunn Björg Hrólfsdóttir og Gígja Isis Guðjónsdóttir stóðu uppi sem sigurvegarar í fatahönnunarkeppni á vegum H&M og tískutímaritsins Elle í Svíþjóð.

Líﬁð

Hamingja, fólk og
annað frábært

Umsjón blaðsins
Marín Manda Magnúsdóttir
marinmanda@frettabladid.is
Umsjón Lífsins á Vísir.is
Ellý Ármanns
elly@365.is
Útgáfufélag
365 miðlar ehf.
Forsíðumynd
Stefán Karlsson
Auglýsingar
Atli Bergmann
atlib@365.is
Hönnun
Silja Ástþórsdóttir
siljaa@frettabladid.is
Lífið
Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík,
sími 512 5000
www.visir.is/lifid
Förðun Karin
Hár Ásgeir Hjartarsson

Þ

etta er samfestingur með
dassi af sjöunda áratugs
glamúr sem við reyndum
svo að draga inn í nútímann
með því að blanda inn hreinum geometrískum línum með
áhrifum frá svokallaðri teiplist og
franska listamanninum Felice Varini. Karekter Michelle Pfeiffers
í „Scarface“ bíómyndinni veitti
okkur einnig innblástur,“ segir
Steinunn Björg Hrólfsdóttir fatahönnuður. Hún starfar ásamt Gígju
Isis Guðjónsdóttur í hönnunardeild
Hendes og Mauritz í Stokkhólmi.
Í síðustu viku stóðu vinkonurnar uppi sem sigurvegarar í innanhússkeppni sem H&M efnir til árlega í samstarfi við tímaritið Elle
en keppnin snýst um að hanna kjól
á kynni Elle gala-kvöldsins. „Elle
gala er haldið árlega hér í Stokkhólmi og er eins konar uppskeruhátíð tískubransans í Svíþjóð en
þar eru þeir sem þykja hafa skarað fram úr á árinu verðlaunaðir.
Kjóllinn sem við hönnuðum var svo
saumaður upp í stúdíóinu hjá H&M
og Josephine Bornebush kynnir
Elle gala bar hann hluta kvöldsins.
Allir hönnuðir hjá H&M eru hvattir til að taka þátt og þetta er fyrst
og fremst skemmtilegt tækifæri.
Okkur fannst við hafa eitthvað til
málanna að leggja svo við ákváðum að slá til,“ segir Gígja Isis Guðjónsdóttir. Stöllurnar útskrifuðust báðar af fatahönnunarbraut
Listaháskóla Íslands og fengu
báðar vinnu hjá sænska tískurisanum Hendes og Mauritz. Gígju
Isis var boðið starf hjá H&M eftir
að hún sýndi útskriftarlínu sína á
Copenhagen Nest á tískuvikunni
í Kaupmannahöfn og Steinunni

Vikuna 15. – 21. nóvember

Steinunn Björg
Hrólfsdóttir og
Gígja Isis Guðjónsdóttir voru
ánægðar með
sigurinn.

bauðst starf stuttu síðar. Þegar
talið berst að samvinnu þeirra
þá segir Steinunn: „Þegar
við fórum svo að kasta á
milli hugmyndum kom
í ljós að það var mikill samhljómur með
þeim svo við tókum
slaginn saman. Það er
miklu skemmtilegra
að vinna verkefni með
öðrum, þá nær maður
oft að koma hugmyndum á næsta plan. Það
er líka eitthvað sem við
höfum tileinkað okkur
hér hjá H&M þar sem
mikil áhersla er lögð á teymisvinnu.“ Gígja Isis er sammála og bætir við:
„Ég tel það mjög mikilvægt
fyrir unga hönnuði að sanka
að sér sem mestri reynslu sem
fatahönnuðir og læra á bransann.
Þetta var einstaklega skemmtilegt samstarf og ég er viss um að

Hin
sænska
Josephine
Bornebush
var kynnir
á Elle galakvöldinu.

Michelle
Pfeiffer var
innblástur.

við munum vinna að ﬂeiri verkefnum saman í framtíðinni.“

Armböndin sem Alexandra hannar og gerir sjálf eru búin til úr ýmiss konar steinum og húðuðu gulli og silfri.

ARMBÖNDIN VERÐA TIL Í LONDON

Alexandra Helga Ívarsdóttir, fyrrverandi fegurðardrottning Íslands, býr
í norðurhluta London og hannar skart sem hefur vakið athygli. .

30%

AFSLÁTTUR
AF VÖLDUM HÖNSKUM

„Mér hefur alltaf fundist armbönd
skemmtilegt skart og finnst gaman
að dunda mér heima. Þetta byrjaði bara sem smá tilraunastarfsemi
fyrir sjálfa mig en ég fór að gera
fleiri þegar ég fékk fyrirspurnir um
þau,“ segir hin 24 ára Alexandra
Helga Ívarsdóttir, fyrrverandi fegurðardrottning Íslands. Alexandra
Helga býr í Norður-London ásamt
unnusta sínum, Gylfa Þór Sigurðssyni, sem kosinn var íþróttamaður ársins. Parinu líkar þar vel og
fær mikið af heimsóknum frá fólkinu sínu. Enn er margt að upplifa í
borginni eftir stutta búsetu en listinn
yfir staði sem Alexandra Helga vill
heimsækja er langur. Áður bjó hún
í nokkra mánuði í Dubai, Þýska-

landi og Swansea og segist ekkert vera á heimleið í bili. „Dagarnir mínir hér eru mjög misjafnir en þegar það er skóladagur
tekur langan tíma að koma sér á
milli staða bæði með lest og bíl.
Aðra daga reyni ég að fara í ræktina, út að labba með hundinn og
skoða mig um í borginni og fara
á kaffihús og í búðir.“ Framtíðardraumurinn er að koma með eigin
skartgripalínu en fyrst hyggst hún
klára námið í Jewellery Manufacture í Holts Academy. Hægt er
að fylgjast nánar með Alexöndru
Helgu í gegnum bloggið hennar,
alexandrahelga.com, en einnig er
hægt að panta skartið í gegnum
Facebook-síðu hennar. .

Alexandra Helga Ívarsdóttir

4 • LÍFIÐ 24. JANÚAR 2014
FRÉTTABLAÐIÐ Fata skápur inn og Snyr tibu d d an . Ragga Gísla og Logi Pedro. List og Heilsa. Spjörunum Úr og Helgarmaturinn.

FATASKÁPURINN
HUGRÚN HARÐARDÓTTIR
Líﬁð fékk að kíkja á uppáhaldsﬂíkur Hugrúnar Harðardóttir hárgreisðslumeistara.

Mamma
prjónaði á mig
þetta svarta
og hvíta hnésíða poncho með
kögri. Ég keypti á
eBay uppskrift að
poncho frá 1970 sem
við höfðum til hliðsjónar
en annars þurfti mamma
nánast að skálda það
vegna sérþarfa minna og henni
tókst mjög vel upp.
Svarta sléttflauels-mittisvestið er ég
búin að eiga í þó nokkuð mörg ár
og fíla það alltaf en það poppar
upp hvaða dress sem er. Það fékk
ég einnig í Rokki og rósum.

Ég fékk þessa fölbleiku
vintage-blússu í viktorískum stíl í Rokki og rósum
sem því miður var lokað.
Þaðan eru margar af
mínum fallegustu flíkum.
Vinkona mín keypti
pti
fyrir mig dökkbrúnar leðurstuttbuxur í
H&M í París
í vor sem eru
mjög þægilegar. Ég
g
er orðin mjög þreytt
eytt
y á öllu
skrautbóludóti en
tiln í þessu
þ
felli finnst mér það
að virka. Þetta
eru algjörar rock´n´roll
k´n´roll partíbuxur.

Ég fékk í jólagjöf frá manninum mínum
hnéhá, uppreimuð, appelsre
ínubrún leðurstígvél frá Chie
st
Mihara sem eru
M
algjör dásemd
a
bæði að horfa á
bæ
b
og ganga í. Ég á
o
þó nokkra skó frá
þ
henni og elska þá
h
alla. Henni tekst
að búa til gordsjös
skvísuskó sem er
hægt að þramma
h
á frá morgni til
kvölds án þess að
kv
finna fyrir fótunum.

SNYRTIBUDDAN KRISTÍN EGILSDÓTTIR, HÁRGREIÐSLUMEISTARI Á ZOO.IS

MEÐ SLEEP IN-RÚLLUR Í HÁRINU
Á LEIÐ Í VINNUNA
Philip B
shine Oud
shampoo og
næring

Philip B shine
droparnir
Philip B
frískandi olía

Philip B
hársprey

Sleep-inrúllur

Estée
Lauder
maskarinn

Mineral
púður
frá NYX
Mac varaliturinn

Juicy Couture Viva
La Juicy Noir ilmvatn

„Ég fer ekkert nema hafa snyrtibudduna með mér. Í henni er Estée
Lauder-maskarinn. Hársprey, shine-dropar og Oud-sjampó
og næring frá Philip B. Í snyrtibuddinni eru alltaf nokkrar Sleepin-rúllur en með þeim fæ ég lyftingu í hárið á meðan ég mála mig eða
keyri í vinnuna. Ilmvatnið heitir Viva La Juicy Noir. Það er þó engin
snyrtibudda án Mac-varalitar og mineral-púðri frá NYX.“

Dagljósin vekja þig hægt og rólega með því að minnka magn
svefnhormóna (melatónín) og auka framleiðslu hormóna
(cortisol) sem hvetja líkamann til að vakna.

Vaknið endurnærð!
ærð!

20%

DDagljós Active útvarrp

þú sparar 3,550

s6
6EKUR ¡IG ME¦   MÓNN
S
SØLARUPPRÈS
s(
(GT A¦ SOFNA OG VAKNAA VI¦
ÞÞTVARP E¦A NÈTTÞRUHLJØ¦
Verð áður: 29,750 kr.

23,8000 kr.

20%

DDagljós Starter
s.
.ETT VEKJARAKLUKKA

útsala
mie

þú sparar 5,950

s6
6EKUR ¡IG ME¦  MÓN SØLARUPPRÈS
Verð áður: 17,750 kr.

14,2000 kr
kr.

dagljósin

20%

:)

þú sparar 5,950

Skrifstofulampi með dagljósi
s &LOTTUR OGG STÓLHREINN LAMPI
s 3ÏRSTAKAAR DAGLJØSADÓØ¦UR
s  LUUX Ó  CM FJARLG¦

Bæta líðan og auka afköst

Verð áður: 29,750 kr.

23,800 kr.

Dagljósin frá Lumie eru sérstaklega
hönnuð til að líkkja eftir sólarljósi.

Dagljós Arabica

Rannsóknir hafaa sýnt fram á að dag-

s ½mUGT ALHHLI¦A SØLARLJØS SEM LâSIR UPP HHERBERGI¦

ljósameðferð í 30-90 mín. á dag virki
vel gegn skamm
mdegisþunglyndi.
Meðal einkenna er depurð, sinnu-

s 6IRKAR VEEL GEGN SKAMMDEGIS¡UNGLYNDII
s  LUUX Ó  CM FJARLG¦
Verð áður: 29,750 kr.

23,800 kr.

20%

þú sparar 5,950

leysi, orkuleysi, aukin svefnþörf og
aukin matarlyst.

Yﬁr 200 vörunúmer á útsölunni – Vörur sem eﬂa heilsu og auka lífsgæði
Verslaðu á vefnum

Frí sending að 20 kg

1 árs skilaréttur

/PI¦ VIRKA DAGA KL   s OG È LAUGARDÚGUM KL   s %IRBERG EHF 3TØRHÚF¦A  s 3ÓMI   s EIRBERGIS
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STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

RAGGA GÍSLA OG LOGI PEDRO

BEST KLÆDDA
FÓLK ÍSLANDS

Tónlist og tíska skipa stóran sess í líﬁ þeirra beggja. Þau skera sig úr
fjöldanum hvert sem þau fara og voru valin best klædda fólk
Íslands árið 2013 af þjóðþekktum álitsgjöfum Lífsins.

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Fatastíll hvers og eins byggist á
persónuleikanum, áhugamáli, líkamsbyggingu og jafnvel atvinnu.
Klæðaburður getur orðið að heilmiklu áhugamáli. Með litum og
ýmsum formum hefur tískan þróast og tískufyrirbærin hafa komið
og farið í gegnum tíðina. Best
klædda fólk landsins ræddi við
Lífið um tísku og hvers vegna þau
klæða sig eins og þau gera. Ragnhildur Gísladóttir og Logi Pedro
Stefánsson eru hvort af sinni kynslóðinni en þau eiga tvennt sameiginlegt, tískuáhugann og tónlistina.
Hvernig mynduð þið lýsa ykkar
persónulega stíl? Logi Pedro:
„Það er góð spurning, ég myndi
segja að stíllinn minn sé frekar
mikil blanda af streetwear og
nýjum heritage-fatnaði. Fólk er
byrjað að leggja meiri áherslu á
efnin, hvar varan er búin til og
áherslur eru á sjálfbæran fatnað

í staðinn fyrir nýjustu tísku.“
Ragga Gísla: „Ætli það mætti
ekki kalla minn stíl, ef einhver
er, múltí-blöndu. Ég klæðist kjólum og pilsum frekar en síðbuxum og vel mikið vintage-föt sem
ég blanda saman við eitthvað nútímalegt. Spariföt hanga ekki ónotuð í skápnum hjá mér því ég kýs
að nota vel öll fötin mín og á þess
vegna ekki það sem kalla má spariföt. Ég pæli reyndar í hverju einasta atriði þótt einhverjum þyki
það ekki merkjanlegt en það er
mikilvægt í samræmi við það umhverfi sem ég er í hverju sinni.
Minn klæðnaður segir hvernig ég
er og mætti segja að það sem ég
klæðist sé í sjálfu sér einhver listsköpun.“
Hvert sækið þið innblástur? Eigið
þið ykkar uppáhaldshönnuð? Logi
Pedro: „Það eru helst kannski tónlistarmenn sem maður hlustar
á og fylgist með eins og Danny

Brown og Kanye West en í gegnum þá uppgötvar maður jafnvel ný
merki. Sá sem ég fylgist með á Íslandi og er að gera skemmtilega
hluti er Gummi Jör – ég er búinn
að þekkja hann síðan ég var lítill.
Það eru fá merki sem toppa Jör.“
Ragga Gísla: „Ég legg ekki á mig
nöfn eða fylgist með einhverjum sérstökum hönnuðum en auðvitað er hellingur af fatahönnuðum sem hafa heillað mig. Sumir
hafa bara virkað í stuttan tíma
og flestir eiga eitt og eitt gott ár.
Nú set ég mig í gírinn og læri
nöfn þeirra hönnuða sem ég virði
og kem þér á óvart áður en langt
um líður. Með fullri virðingu fyrir
nöfnum set ég yfirleitt gafferteip á
utanáliggjandi merki á fötum.
Ragga, hefurðu kannski verið
að gera fötin þín sjálf? „Já, ég
saumaði mikið á mig þegar ég var
unglingur og í gegnum árin hef ég
alltaf verið með saumasérfræðing
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Kynningarblað Blandarar, hollt fyrir börnin og heilsusamlegar uppskriftir

Kröftugur háhraðablandari,
ein sniðugasta heilsuuppfinningin
Verslunin Allt Hitt fyrir heilsuna, Reykjavíkurvegi 22 í Hafnarfirði, selur úrval heilsutengdra vara svo sem lífrænt ræktaðar matvörur
auk tækja, meðal annars öfluga blandara frá Blendtec. Allt Hitt fyrir heilsuna er fjölskyldufyrirtæki sem lætur sig heilsuna varða.

Á

hugi okkar á heilsu kviknaði eftir
veikindi konu minnar en hún átti í
tíu ára þrautagöngu gegnum vestræna lækningakerfið. Hún náði heilsu utan
þess en í kjölfar þess gerðum við okkur grein
fyrir að til að halda heilsunni væri maturinn
algjör grunnur,“ útskýrir Ólafur Einarsson,
framkvæmdastjóri verslunarinnar Allt Hitt
fyrir heilsuna.
Hjónin fóru í framhaldinu í þriggja ára
náttúrulækninganám við Heilsumeistaraskólann og stofnuðu einnig Allt Hitt fyrir
heilsuna. Verslunin selur ýmsar heilsutengdar vörur svo sem lífrænt ræktaða matvöru, ósonvélar, stólpípusett, tíðnitæki og
fleira. Ein aðaláherslan er þó lögð á blandarana frá Blendtec í Bandaríkjunum.
„Blendtec-blandararnir eru hljóðlátari en
flestir aðrir blandarar miðað við afl og hafa
fengið verðlaun vegna þess,“ útskýrir Ólafur
og segir kosti þess að nota blandara í matargerð marga.

Sniðug heilsuuppfinning
„Það er stundum talað um að blandarar
séu sniðugasta heilsuuppfinning allra tíma
vegna þess að blandari gerir mat lystugan og
aðgengilegan fyrir líkamann,“ segir Ólafur.
„Það má segja að hann fortyggi matinn fyrir
okkur. Blendtec-heimilisblandarinn er afar
kraftmikill eða 1.560 vött og því bragðast
það sem sett er ofan í hann betur en það sem
blandað er í hefðbundnum blandara. Það
er vegna þess að hann brýtur matinn niður
í smæstu eindir, svo við höfum greiðari aðgang að vítamínum, steinefnum o.fl. í hráefninu.
Við gætum þurft að tyggja hvern bita
300 sinnum til að ná að brjóta fæðuna eins
mikið niður og Blendtec-blandarinn gerir á
nokkrum sekúndum.“

Ólafur Einarsson, framkvæmdastjóri Allt Hitt fyrir heilsuna, með úrval blandara frá Blendec. Verslunin býður átta mismunandi útfærslur af blöndurum, þrjár fyrir heimilið
MYNDIR/GVA
og fimm fyrir fyrirtæki.

Einföld matargerð og þrif
„Þegar við komum svöng heim og það er
„ekkert til“, nema kannski hrá-hunang,
möndlur og eitthvert smotterí, þá má búa til
góðan mat á nokkrum mínútum í blandaranum.“
Könnur Blendtec-blandaranna eru hannaðar þannig að auðvelt er að ná matnum úr
þeim, en einungis eitt blað er í botninum,
þvert yfir, í stað tveggja eða þriggja. Til að
þrífa blandarann er volgt eða heitt vatn sett
í könnuna og blandarinn „púlsaður“ nokkrum sinnum. Ef t.d. kókosolía var notuð í
blönduna er gott að nota dropa af sápulegi
út í vatnið.

Sjö ára ábyrgð
„Við bjóðum átta mismunandi útfærslur á
blöndurum, þrjár fyrir heimili og fimm fyrir
fyrirtæki. Allir okkar blandarar eru tölvustýrðir. Í Blendtec-blandaranum brotnar ekki kúpling milli mótors og könnu við
yfirálag þar sem tölvan sér um að stýra átakinu,“ útskýrir Ólafur.
„Sjö ára verksmiðjuábyrgð er á heimilisblöndurunum en við bjóðum einnig viðgerðarþjónustu og varahluti ef þarf. Sjálfur er ég
rafeindaiðnfræðingur og því eru hæg heimatökin. Tuttugu og fimm forrit eru innbyggð í

Hægt er að kaupa þrjár mismunandi könnur á
blandarann.

TVÆR UPPSKRIFTIR
Hrá grænmetissúpa
200 ml hitað vatn
½ gulrót
½ stilkur sellerí
1 laukur að eigin vali
1 teningur kjúklingakraftur
1½ msk. tómatþykkni
1/8 tsk. salt
1/8 tsk. pipar

Heimilisblandararnir fást í þremur litum.

heimilisblandarann. Forritin eru mjög einföld og aðgengileg og stillt inn á sama hátt og
við stillum inn stöðvar í bílaútvarpið okkar.“

Silkimjúk blöndun
„Þrjár mismunandi könnur eru fáanlegar á
blandarann sem fæst í þremur litum, hvítum, svörtum og rauðum. Í Twister-könnunni
má búa til þéttan og góðan ís sem ekki þarf að
frysta áður en hans er neytt, einnig er mjög
fljótlegt að gera barnamat, hummus, hnetu-

smjör og margt fleira. WildSide- og FourSidekönnurnar eru einkar góðar til að gera allt
annað, svo sem heitar súpur, græna drykki,
möndlumjólk, ýmiss konar súkkulaðidrykki
og svo margt fleira. Könnur Blendtec eru
þannig hannaðar að engu skiptir hvort
blanda á þurrt eða blautt hráefni, sama kannan gengur fyrir hvort tveggja.
Allar nánari upplýsingar má finna á
www.allthitt.is eða www.blendtec.is

Allt sett í WildSide-könnuna, blandari stilltur á Soups
og sett í gang, súpan er tilbúin eftir 90 sekúndur.

Jarðarberja- og kókosís
¼ bolli kókosmjólk
2 bollar hrásykur (hráhunang eða pálmasykur)
½ teskeið ferskur sítrónusafi
250 ml frosin jarðaber
Allt sett í Twister-könnuna og blandað á hraða 7
í 40–50 sekúndur eða þar til blandan hefur silkimjúka áferð … njótið vel
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Hollir réttir sem börn vilja borða
Holl fæða er börnum sérstaklega mikilvæg þar sem þau eru að stækka og þroskast og þurfa til þess góða næringu. Mörgum
foreldrum finnst auðvelt að kaupa og elda hollan mat. Málið fer hins vegar að vandast þegar kemur að því að fá börnin til að borða
holla matinn. Nokkur ráð eru þó til að fá jafnvel matvöndustu börn til að borða holla fæðu.

SÆTAR KARTÖFLUR

LAX

HÖRFRÆ

Sætar kartöflur eru næringarríkt grænmeti sem oft er í uppáhaldi
hjá ungum börnum vegna þess að þær eru sætar og fallegar á litinn.
Þegar börnin eldast gleymast þær þó oft. Fyrir eldri krakka er tilvalið að baka þær í ofni þar til þær eru mjúkar og bera þær svo fram eins
og venjulegar bakaðar kartöflur. Til að fá börnin örugglega til að borða
þær er hægt að setja eplamauk eða sykurlausa jógúrt blandaða með
vanillu ofan í þær.

Lax er uppfullur af gæðaprótíni
og omega-3-fitusýrum og er
heppilegur matur fyrir upptekna
foreldra því það tekur stuttan
tíma að baka hann eða grilla.
Það má gera barnvæna rétti úr
honum eins og til dæmis laxaborgara.

Hörfræ eru full af omega-3 fitusýrum sem eru nauðsyn legar
fyrir heilann. Auðvelt er að strá
hörfræjum yfir morgunkornið
eða blanda þeim saman við deigið þegar bakað er uppáhaldsbrauð eða -kaka barnsins.

JÓGÚRT

MANGÓ

LÁRPERA

Veljið sykursnauða
og fituskerta jógúrt
eða gríska jógúrt og
blandið út í hana alls
kyns hollustu. Ávextir, ber og hunang eða
jafnvel múslí með
jógúrtinni er ágætis
morgunverður og tilbreyting frá morgunkorninu eða hafragrautnum.

Flestum börnum finnst
mangó gott og þau
borða það með bestu
lyst þegar það er skorið niður fyrir þau. Það
er hægt að gera það enn
meira spennandi með því
að setja það í blandara, hella
maukinu í íspinnaform og
frysta. Eftir nokkra klukkutíma eru svo komnir girnilegir
og hollir mangófrostpinnar.

Lárpera, eða avókadó, er full af
fjölómettaðri fitu sem börn þurfa
á að halda. Hún er tilvalin ídýfa
og sniðugt að skera niður alls
kyns grænmeti og dýfa í maukaða lárperu. Einnig má nota
hana í stað sósu til dæmis í vefjur. Auðvelt er að stappa þroskaða lárperu með gaffli og gott
að blanda við hana skvettu af
sítrónusafa.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512-5434 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

HEILSURÉTTIR
065

Eggjanúðlur með kjúklingi, eggjum og grænmeti
Orka, kkal 92 Prótein 10,8 gr Kolvetni 10,2 gr Fita 1,4 gr

Toppur

99

kr.

með öllum
heilsuréttum Nings
í Janúar 2014

Fullir af trefjum, próteinum og góðum kolvetnum.
Kryddaðir með ferskum hvítlauk, engifer og chilli.

Án salts og sykurs.

980 | 1340
Lægra verð
Veitingahús Nings eru opin alla daga frá 11:30 til 22:00 - Suðurlandsbraut | Hlíðarsmári | Stórhöfði | www.nings.is
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KÚRBÍTSSMJÖR Á BRAUÐIÐ
Langar þig að prófa nýtt og bráðhollt brauðálegg? Hvernig hljómar
kúrbítssmjör?
HÉR ER UPPSKRIFTIN EF ÞÚ ÞORIR
1 kg kúrbítur
½ dl ólífuolía
2 saxaðir skalottlaukar eða tvö hvítlaukslauf (það er líka hægt að blanda
saman).
salt og pipar eftir smekk
Rífðu kúrbítinn niður með rifjárni. Saxaðu hann svo gróflega með hníf. Láttu

ÁVAXTASYKUR SÆTARI EN
STRÁSYKUR
Ávaxtasykur er öfugt við það sem
margir halda mun sætari en strásykur. Ef notaður er ávaxtasykur
í matargerð er því hægt að nota
minna af honum en öðrum sykri
til að ná fram sama sætubragði.
Ávaxtasykurinn er úr sömu
grunneiningum og strásykur en
þær raðast öðruvísi upp og því
hefur ávaxtasykurinn aðra eiginleika. Sætubragðið minnkar til að
mynda mikið við hitun og því er
hann frekar notaður í kalda rétti.
Hann þykir hins vegar ekki góður
í ís enda lækkar hann frostmark
hans.
Ávaxtasykur er helst að finna
í ávöxtum en einnig í hunangi,
lauk og sætum kartöflum.
Sumir líta svo á að ávaxtasykur sé hollari en annar sykur
og telja hann síður valda tannskemmdum, sykursýki og offitu.
Hið rétta er að ávaxtasykur virðist
því miður gerjast í munni líkt og
annar sykur. Ávaxtasykur skilar
sér hins vegar eitthvað hægar út
í blóðið en strásykur og getur því
verið ögn skárri fyrir sykursjúka.
Rökin fyrir því að ávaxtasykur
dragi úr offitu er að minna þarf
af honum en strásykri til að gefa
sama sætubragð. Hins vegar
benda ýmsar rannsóknir til þess
að ávaxtasykur geti stuðlað að
offitu frekar en annar sykur og
það geti gerst á tvennan hátt.
Annars vegar að neysla hans valdi
frekar fitumyndun í líkamanum
og hins vegar að fólk finni síður
fyrir seddutilfinningu og hætti þá
til að borða meira en það hefði
annars gert. Þá hafa menn velt
því fyrir sér hvort aukin notkun á
sírópi úr ávaxtasykri við framleiðslu á drykkjum eigi þátt í
þeirri miklu aukningu sem orðið
hefur á offitu á Vesturlöndum
síðustu áratugi.
Orðatiltækið allt er gott í hófi
á því við um ávaxtasykur eins og
annað.
Heimild: Brynhildur Briem, matvæla- og
næringarfræðingur. www.mni.is

NÆRINGARRÍKUR ÍS
Bananaís
2 frosnir bananar skornir í bita
1 msk. hnetusmjör
1 msk. kakó
Maukið bananana í matvinnsluvél
í fimm til tíu mínútur, þar til þeir
verða silkimjúkir. Bætið þá hnetusmjöri og kakói út í og blandið
vel saman. Skóflið í skál og borðið
með bestu
lyst.

renna af honum í sigti. Helltu honum yfir
á þurrt viskustykki og veltu innihaldinu
aðeins um til að þurrka það frekar.
Hitaðu ólífuolíuna á pönnu ásamt
lauknum. Stilltu svo á meðalhita. Bættu
kúrbítnum við og hrærðu með sleif.
Eldaðu þar til kúrbíturinn líkist þykkri
sultu eða „chutney“. Gættu þess að hann
brenni ekki við. Helltu honum í fallegt
ílát með loki. Bragðast vel á ristuðu
súrdeigsbrauði. Kúrbítssmjörið geymist
best í kæli.
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á kantinum til að fá útrás fyrir
mína eigin hönnum og útfærslu á
flíkum. Það er mikilvægt að fara
vel með föt, nýta þau vel og bera
virðingu fyrir hverju stykki. Mér
finnst gaman að breyta fötum og
sjá ýmsa möguleika þar. Ég á alls
ekki mikið af fötum og þeir sem
hafa kíkt í fataskápinn hjá mér
hafa fengið nett sjokk skal ég segja
þér.“
Fylgist þið mikið með tískustraumum?
Logi Pedro: „Já, já, sumt er
mjög lengi að koma til Íslands og
þú getur alveg séð hvað verður
vinsælt í bænum eftir ár.“
Stekkur þú þá á bylgjuna? „Nei,
alls ekki, ég forðast hana.“
Ragga Gísla: „Mér finnst
skemmtileg orka á tískusýningum og hressandi að finna þessa
sérkennilegu spennu sem oftast
er þar í loftinu. Þetta eru stundum
flottar listsýningar. Svo kíki ég í
blöð. Þar er innblástur sem kveikir
á einhverju hjá manni.“
Hvað er nauðsynlegt að eiga í
fataskápnum?
Logi Pedro: „Mér finnst fínt
að eiga nóg af yfirhöfnum, jökkum og skóm. Það er svo mikilvægt
að vera ekki alltaf í sömu skónum
á Íslandi, sérstaklega strigaskóm
því annars ertu bara að fara rústa
þeim. Ég geng líka alltaf í skyrtum
svo mér finnst gott að eiga góðar
buxur og skyrtur.
Hvað heldurðu að þú eigir mörg
skópör? „Ég á svona í kringum 20
strigaskópör sem ég hef keypt mér
á síðustu 18 mánuðum. Ég reyni að
kaupa mér tvö pör í mánuði og þá
reyni ég að finna á útsölu eða einhverjum afslætti því það er ekkert
ódýrt að viðhalda þessu.“
Ragga Gísla: „Það sem hefur
bjargað mér og haldið mér rólegri
og fínni eru ullarnærföt. Hljómar
kannski ekki mjög kúl en það er algerlega nauðsynlegt fyrir kuldaskræfur eins og mig. Svo er gott að
hafa nett úrval af karlmannsfötum
inn á milli til að skreyta sig með
þar sem passar. Mér þykir gaman
að skoða herratískuna og það er
notalegt að sjá flott klædda karlmenn í umhverfinu.“
Ef þið ættuð að velja best
klædda fólk landsins, hverjir yrðu
það?
Ragga Gísla: „Logi og bróðir hans, Unnsteinn, eru flottir.
Það skiptir þá greinilega máli að
fegra umhverfið. Þeir eru til fyrirmyndar. Svo er líka gaman að
sjá menn eins og Sigurjón Sighvats sem ég hef aldrei séð nema
flottan og Magna í Kron Kron
sem klæðist „öðruvísi“ fötum og
púllar það mjög vel. Elma Lísa
er gott dæmi um fallega klædda
konu, alltaf. Hún fer alls konar
leiðir í fatavali og er flott. Eins
finnst mér Hrafnhildur (Aftur)
með áberandi fallegan stíl og
mjög kúl. Það eru nefnilega ekki
margir sem eru alla daga með
klæðnað sinn í lagi en flestir velja
bara einstaka stað og stund til að
hugsa það mál til enda. Nú máttu
ekki misskilja mig og halda að ég
sé hér að tala um að allir ættu að
vera tískuþrælar, nei, alls ekki,
heldur að vanda sig þegar farið
er út í daginn með virðingu fyrir
sjálfum sér og umhverfinu. Þetta
þarf að hugsa varðandi börnin
okkar t.d þegar við sendum þau í
skólann. Ef það eru skólabúningar, að hafa fjölbreytt úrval af fallegum og vönduðum fötum sem
endast og má endurnýta. Þó að
hafðir séu sérstakir skólabúningar halda börnin sínum séreinkennum, við megum ekki halda að
þau missi þau.“
Logi Pedro: „Mér finnst náttúrulega Gummi alltaf flottur því það
fer honum allt svo fáránlega vel.
Hann getur farið í hvað sem er
og það virkar allt bara. Svo eru
gaurar eins og Högni sem getur
líka verið klæddur í hvað sem er.
Þú getur séð hann í Timberlandskóm á fínni samkomu, í Bronx
eða Þjóðleikhúsinu, það myndi
bara allt virka. Svo finnst mér
náttúrulega Björk. Það er engin
manneskja sem er jafn nett og
hún. Hún er tísku goðsögn út af
fyrir sig.“

Saga Sig

Jakob Frímann Magnússon

Mundi Vondi

Stefán Svan

Þórhildur Þorkelsdóttir

Kolbrún Pálína Helgadóttir Saga Garðarsdóttir

Diljá Ámundadóttir

Álitsgjafar
Lífsins
Brynja Skjaldar

Greipur Gíslason

Steinunn Sigurðardóttir
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„Logi er ungur
og flottur listamaður, hann
hefur augljósan
áhuga á tísku og
sýnir það með
flottum stíl sem
virðist áreynslulaus. Hann er
ein flottasta
fyrirmynd ungs
fólks á Íslandi.“

„Ragga á einfaldlega skilið að komast á þennan lista
á hverju ári því
hún verður flottari
með hverju árinu.
Hún þorir að leika
sér með samsetningar og vera djörf
í fatavali og virðist
komast upp með
nánast hvað sem
er. Frábær fyrirmynd þegar kemur
að tísku.“

Hverju mynduð þið aldrei
klæðast?
Logi Pedro: „Ég veit það eiginlega ekki, það er eiginlega ekkert
sem ég myndi aldrei klæðast. Eða
jú, reyndar eitt, ég myndi aldrei,
aldrei, ekki einu sinni í gríni fara
í þykkbotna buffalo-skó sem urðu
allt í einu vinsælir aftur – það sé
ég ekki gerast.“
Ragga Gísla: „Ég get ekki sagt
aldrei en ég á ekki gallabuxur. Ég
kaupi kannski einar á 14 ára fresti
og er í þeim undir einhverju. Það
væri ögrun fyrir mig að mæta
í partí þar sem fataþemað væri
gallabuxur og bolur. Logi er flottur hérna í sínum gallafötum og
margir eru alveg að púlla þær.“
Getið þið nefnt einhver tískuslys sem þið munið eftir?
Logi Pedro: „Já, algjörlega, auðvitað eru einhver svona klúður.
Ég fór til New York árið 2007 og

keypti mér hettupeysu sem hægt
var að renna alveg upp. Þetta var
svo vinsælt á þessu tímabili þegar
A Bathing Ape og Billionaire
Boys Club voru með svona sem
er í raun streetwear-klassík. Mér
fannst hún svo nett svo ég keypti
hana í Chinatown. Svo var ég alltaf í bleikri skyrtu undir sem mér
fannst frekar ógeðsleg. Ég var í
þessu þegar ég spilaði á Airwaves
þegar ég var 15 ára og mér finnst
það frekar fyndið núna.“
Ragga Gísla: „Já, ætli það hafi
ekki verið þegar ég fór í tónleikaferð til Kína með Stuðmönnum.
Þar var ég suma dagana í gallajakka og gallabuxum. Ég hlýt að
hafa verið eitthvað mikið utan við
mig.“

5.000 KR. DAGAR Í FLASH

Hverjar eru uppáhaldsverslanirnar ykkar?
Logi Pedro: „Ég fer oft í búð í
Berlín sem heitir Firmament. Ég
bjó í Berlín og þekki mikið til þar.
Það eru svo margar skemmtilegar búðir í kringum Torstrasse. Þar
er meðal annars lítil Comme Des
Garçons sem mér fannst gaman að
kíkja í. Svo er það Jör á íslandi. Ég
setti saman tónlistina í búðinni svo
það er svo gott að tjilla þar.“
Ragga Gísla: „Það er gaman
að fara á framandi staði og uppljómast, einhvers staðar í útlöndum, t.d. þar sem verið er að sýna
og selja dót sem maður hefur ekki
séð áður. Það er líka svo hollt að
láta sig dreyma. Annars finnst mér
ekkert sérstaklega skemmtilegt að
fara í búðir en fer ef ég virkilega
þarf þess og vantar eitthvað sérstakt.“
Í hvaða verkefnum eruð þið
þessa dagana?
Ragga Gísla: „Ég er að semja
tónlist við leikritið Svanir skilja
ekki, eftir Auði Övu Ólafs, sem
verður frumsýnt í lok febrúar í
Þjóðleikhúsinu. Eftir það fer ég í að
klára verk sem ég hef verið með í
smíðum í dálítinn tíma og eru upptökur þar sem ég leik á túnfífla. Ég
er langt komin með þetta og vonandi kemur þetta út með sumrinu.
Svo er fullt í gangi með alls konar
verkefni og það er frábært.“
Logi Pedro: „Ég er að klára
Highlands-stuttskífuna sem kemur
út í febrúar, það er einmitt verið að
klára Highlands-myndband sem er
leikstýrt af Narvi Creative og við
erum svo að fara að spila á Sónar
í Reykjavík. Ég ákvað líka að einbeita mér aðeins að tæknilegu hliðinni á músíkinni og skráði mig í
hljóðtækninám Sýrlands. Svo er ég
alltaf að plötusnúðast með því.“

Aðrir tilnefndir karlmenn
GUÐMUNDUR JÖRUNDSSON FATAHÖNNUÐUR.
„Guðmundur náði ótrúlegum árangri á síðasta ári og tókst að hafa
áhrif á klæðaburð fjölmargra karlmanna. JÖR-stíllinn er orðinn þekkt
fyrirbæri og Gummi er ímynd íslenskrar herratísku.“
GUNNAR HILMARSSON FATAHÖNNUÐUR
„Hann hefur afslappaðan og skemmtilegan stíl, vottar jafnvel fyrir
smá hippa í honum. Hann hikar ekki við að bera klúta, hatta og
aðra aukahluti og gerir það afar vel en það er nokkuð sem fáir
íslenskir karlmenn kunna.“
VIGNIR FREYR ANDERSEN, VERSLUNARSTJÓRI
OG LOTTÓKYNNIR
„Hann er einfaldlega alltaf flottur í tauinu og með öll smáatriði á
hreinu, hvort sem það er í vinnunni eða á golfvellinum.“
HÖGNI, SÖNGVARI Í HJALTALÍN
„Hann er klæddur eins og álfakonungur sem birtist á þrettándanum
og stelur stelpunni þinni. Flawless.
PÉTUR G. MARKAN
„Nú, það yrði nú saga, sjálfsagt alla leið til Súðavíkur (næsta bæjar
við Ísajörð) ef ég nefndi ekki Pétur G. Markan, lífskúnstner, fótboltamann og fjölskylduföður. Hann hefur lengi verið ákaflega vel klæddur og hefur með árunum lært að klæða sig fyrir tilefnin.”

Aðrar tilnefndar konur
ÁSA NINNA PÉTURSDÓTTIR, EIGANDI GK OG SUIT Í GK
„Ása er mikill töffari og tekst alltaf að vera smart á mjög yfirvegaðan og einfaldan hátt. Henni hefur tekist að koma með skemmtilegan
skandinavískan andblæ inn í íslenska tískuheiminn á síðustu árum.“
ELÍNRÓS LÍNDAL
„Elínrós sem jafnan skartar flottasta kvenfatnaði íslenskrar hönnunarsögu, Ellu.“
HRAFNHILDUR HÓLMGEIRS
„Hún er með flottan persónulegan stíl.“

• Kjólar

• Skokkar

• Toppar
o

• Árshátiðarkjólar

• Buxur

• OG FLEIRA

MARGRÉT ERLA MAACK
„Hún á fleiri búninga en venjuleg föt, sem er mjög nauðsynlegt ef
maður ætlar að taka fjölbreyttu lífi sínu alvarlega og vera sérlega
smart við hin ýktustu tilefni, sem henni tekst.“
SIGRÍÐUR THORLACIUS SÖNGKONA
„Hún er gyðja sem kann að klæða sig og greiða sér glæsilega.
Yfirleitt látlaus en samt með eitthvað eitt sem gerir dressið einstakt.
Með þessa mjúku línur og mjúku orku í alla staði – ég er með svokallað stelpu-skot í Sigríði.“
ERNA BERGMANN, STÍLISTI OG MEISTARANEMI
„Erna hefur óbilandi áhuga á tísku og hefur í gegnum tíðina
þróað sinn stíl sem er töff og kvenlegur, dimmur en sniðugur.

Sjá fleiri myndir á

DÚSA FATAHÖNNUÐUR.
„Dúsa er alltaf flott og glæsileg til fara. Hún fylgir ekki tískubólum
heldur er sönn sjálfri sér og uppsker sannkallaðan „Old Hollywood“
glamúr.“Allt á sama tíma. Flott stelpa sem margir gætu lært af.“

10 • LÍFIÐ 24. JANÚAR 2014
FRÉTTABLAÐIÐ Fólk og T í ska . Fata skápur inn og Snyr tibu d d an . Ragga Gí sla og L ogi Pedro. Li st og Heilsa . Helgarmaturinn og Spjörunum úr.

Myndirnar eru margvíslegar. Mynd af stúlku sem er hrifin af hröfnum. Sjálfsmynd og Björk söngkona.

MYNDLIST FANTASÍU
MYNDIRNAR VINSÆLAR

Elísa Ósk Viðarsdóttir myndmenntakennari teiknar ﬂottar persónulegar fantasíumyndir.

É
Elísa Ósk Viðarsdóttir.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

g hafði verið að leika
mér lengi áður en ég opnaði mína fyrstu myndlistarsýningu, Margar
myndir fá orð, í desember á hárgreiðslustofunni Slippnum á Skólavörðustígnum. Það er
hálft ár síðan ég byrjaði að gera
svona fantasíumyndir þar sem ég
tengi mynd af persónu og áhugamál hennar í fantasíumynd,“ segir

PEROZIN KÆLIKREMIÐ

Elísa Ósk Viðarsdóttir myndlistakona. Dagsdaglega starfar hún
sem myndmenntakennari í Árbæjarskóla þar sem hún kennir börnum í 2.-10.bekk en hún útskrifaðist
úr Borgarholtsskóla af listnámsbraut sem myndmenntakennari.
„Ég hef alltaf verið að leika
mér að teikna en þetta byrjaði
fyrir alvöru þegar ég ákvað að
teikna myndir og gefa í afmæl-

isgjafir,“ segir hún. „Mér finnst
mjög mikilvægt að persónugera
myndirnar mínar og ná glampanum í augunum.“ Í framhaldi af
því segist hún hafa fengið mikla
hvatningu til að teikna meira
þegar fólk sýndi þessu áhuga og
tekur nú við pöntunum á portrettum, blýantsteikningum og fantasíumyndum á Facebook-síðunni
Elísa Ósk-Myndlistarsíða.“

Þekktu
túpuna

KRAFTAVERK
VIÐ VERKJUM
Lukka Pálsdóttir, rithöfundur og eigandi veitingastaðarins Happs.

HEILSA VIÐ ÞOLUM AÐ
VERA MATARLAUS Í
LANGAN TÍMA

Fimm:tveir mataræðið með Lukku Pálsdóttur hjá veitingastaðnum Happi

PEROZIN fær bestu meðmæli
frá Kírópraktorstofu Íslands

Dregur
strax úr
verkjum!

„Það kemur viðskiptavinum okkar alltaf
á óvart hversu hratt og lengi PEROZIN
kremið virkar.“

PEROZIN

kælikremið
virkar mjög
vel á:

 9HUNLtOLèDPyWXP
 3LUULQJtIyWXP
 *LJWDUYHUNL
t.d. slit- og liðagigt

Inniheldur m.a.
Arnica Montana,
myntu, rósmarín
og engifer.

 9|èYDEyOJXU
 %DNYHUNL
 7RJQDQLU
 ËìUyWWDiYHUND

3(52=,1I VWtKHOVWXDSyWHNXP,QQÀXWWDI,FHSUDNWHKIZZZLFHSUDNWLVLFHSUDNW#LFHSUDNWLV

„Þetta gengur út á það að í tvo
daga í viku á að skerða hitaeiningafjöldann sem maður neytir
og borða venjulega þess á milli.
Þetta er framkvæmanlegra,
æmanlegra,
auðveldara og
sveigjanlegra
en margir aðrir
kúrar eða mataræði því fólk
getur oft verið
félagslega einangrað á mjög
stífum kúrum,“
segir Lukka Pálssdóttir, eigandi
veitingastaðarins Happs. Í dag
kemur út ný bók
sem Lukka hefur
r
skrifað og fjallar
r
um mataræðið
Fimm:Tveir og hvernig hægt
er að nota þetta mataræði sem
forvörn gegn sjúkdómum. Sjálf
segist Lukka hafa grennst þó

nokkuð á mataræðinu. Það sem
stendur upp úr ekki að magamálið sé minna heldur er það
líkamleg vellíðan því áralangir
mjóbaksverkir eru nú
mjób
bak og burt. Maðá ba
urinn
urin hefur í gegnum
þróunarsöguna
alltaf
þró
farið
fari í gegnum tímabil
þar sem hann hefur
ekki
ekk fengið nógan mat
og þurft að líða skort,
þangað
til núna. Við
þa
búum
við ofgnótt af
bú
mat
m og að fasta, innan
a gæsalappa, eykur
insúlínnæmi
frumin
anna
og frumurnar
a
fara í viðgerðarferli,“ segir Lukka.
„Ef
„ landsmenn færu
svangir að sofa
so tvisvar í viku og
borðuðu hollari mat þá þyrftum
við ekki ﬂeiri milljarða í Landspítalann því við værum heilbrigðari þjóð.“

Síðumúli 37
581-2121

Hafnarstræti 99
462-1977

Reykjavík • Akureyri
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HELGARMATURINN KRAFTMIKIL GULRÓTAR RAUÐLAUKS SÚPA
Anna Gulla Rúnarsdóttir
er fagurkeri með fjölbreytt
áhugasvið sem spanna
ﬂest sem viðkemur hönnun og hollum lifnaðarháttum. Hún er fatahönnuður og stílisti,
bókmenntafræðingur
og þýðandi, elskar
líka innanhússhönnun, garðrækt og
heilnæman mat.

Alda B.
Guðjónsdóttir
ALDUR: 42
STARF: Stílisti
Hvern faðmaðir þú síðast? Myndarlegan hávaxinn
Sporðdreka.
En kysstir? Eitthvað af
börnunum mínum … erum
mikið fyrir kossaflens.
Hver kom þér síðast á
óvart og hvernig? Börnin
mín, Ágúst og Júlía. Tóku mig
með sér í tattú í tilefni afmælis míns. Fengum öll eins ör
en á mismunandi staði.
Hvaða galla í eigin fari
ertu búin að umbera
allt of lengi? Að hreyfa
mig ekki.
Ertu hörundsár? Nei.
Dansarðu þegar enginn
sér til? Já mjög oft , elska
að dansa.
Hvenær gerðirðu þig
síðast að fífli og hvernig? Gullfiskaminnið man það
ekki (vill ekki muna það).
Hringirðu stundum í
vælubílinn? Sjaldan – bít á
jaxlinn.
Tekurðu strætó? Neibb.
Hvað eyðirðu miklum
tíma á Facebook á dag?
Stundum of miklum.
Ferðu hjá þér þegar þú
hittir fræga eða heilsarðu þeim? Færi í kleinu ef
það væri Thom York en annars ekki, heilsa öllum og man
svo þremur dögum seinna að
þetta var einhver sem ég hef
séð í sjónvarpinu eða þekkir mig og ég man ekki hver
er. Hitti mjög mikið af fólki í
kringum vinnuna mína. Besta
ráðið að brosa til allra.
Lumarðu á einhverju
sem fáir vinir þínir vita
um þig? Ég syng upphátt í
bílnum.
Hvað ætlarðu alls ekki
að gera um helgina?
Láta mér leiðast.

Save the Children á Íslandi

Gulrætur, eitt búnt
Rauðrófa, eitt stk.
Rauðlaukur, eitt stk.
Hvítlaukur, 3 rif
Chili, rautt, ¼
Engifer, biti á stærð við
kjúku litla fingurs
Sítróna, safi, rifinn
börkur
Egils appelsín
Salt, pipar, fiskisósa, grænmetiskraftur.

Grænmetið er afhýtt og
saxað smátt ásamt hvítlauk og chili (ég nota
matvinnsluvél) og síðan
soðið í vatni sem bara
rétt flýtur yfir. Alltaf lok á
pottinum.
Eftir u.þ.b. 10 mínútna suðu fer maður að
smakka þetta til með
sítrónunni, kryddinu og
maukar það með töfrasprota (eða í blandara).

Soðið aðeins áfram og
smakkað til með Egils
appelsíni til að fá hæfilegan bragðstyrk. Til
hátíðabrigða má líka
bragðbæta með örlítilli slettu af Calvados.
Súpan er borin fram
áheit og til hátíðabrigða
er gaman
að hella
smá slettu

af kampavíni í súpuna
þegar hún hefur verið
borin fram. Þá freyðir hún skemmtilega og
gerir góða stemningu og
þetta gerir líka bragðið
enn frísklegra. Einnig er
g
gott að bæta rækjum,
soð
soðnum laxi eða
öð
öðrum fiski út í,
sem og slettu
af sýrðum
rjóma.

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Nissan, Ford, Skoda, Subaru, Toyota,
Mitsubishi. Hyundai Accent-Trajet,
Dodge Caravan, Peugeot. Kia
Sportage-Volvo S70, Mazda 323,
Opel Astra. Bílar&Partar 421-7979
bilarogpartar.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Húsaviðhald
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

SMÁPARTAR.IS
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

Viðgerðir

TOYOTA Land cruiser 100 vx dísel 7
manna. Árgerð 2001, ekinn 194 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.200.000.
Rnr.360218.

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
HSE. Árg 1/2006, ek 102 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur, kúla, heilsársdekk, gott
lakk, Supercharged looke. Topp eintak.
Verð 4.690þ Rnr.127339.

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér
reynslu annarra viðskiptavina okkar á
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús.
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum,
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, mmc carisma, kangoo. Renni
diska og skálar. Óska eftir Toyotu
Yaris til viðgerðar eða niðurrifs. S.
892 7852.

ÞJÓNUSTA

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

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

Önnur þjónusta

TOYOTA Land cruiser 120 vx.
Árgerð 2005, ekinn 176 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000.
Rnr.220340. Höfðabílar.is S: 5774747.

Citroen Berlingo ‚04 til sölu, bensín,
1.4 beinskiptur, Ek. 122 þkm. Verð
450.000. s. 6900360.

KANGOO DIESEL

PÍPULAGNIR

Til sölu Renault Kangoo diesel árg
09.2006 ekinn 87þ. Ný tímareim og í
góðu standi. Verð 1150 þ. engin skipti.
Upplýsingar í síma 892-4982

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

Bílar óskast
TOYOTA Land Cruiser 100 vx. Árgerð
07/2004, ekinn 109 Þ.KM, bensín/
Metan, sjálfskiptur. Metnabreyttur
-Eyðslugrannur. Tilboð 3.290.000.
Rnr.155442.

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

DODGE Ram 3500 quad cab
41”. Árgerð 2007, ekinn 82 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.690.000.
Rnr.102585. Höfðabílar.is Sími :
5774747.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Vantar allar gerðir bíla og
annara tækja á skrá og staðinn
www.hofdabilar.is

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

Hreingerningar

STAÐGREIÐI BÍLA
0-300 ÞÚS!
Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

SUBARU Legacy Sport Wagon.
Nýskr. 06/09, ekinn 52 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.720.000.
Rnr.102183.

Pípulagnir

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.

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

VOLVO XC70 2,5t. Nýskr. 04/05, ekinn
107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.590.000. Rnr.120308.

KEYPT
& SELT

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

Til sölu
TOYOTA Corolla. Nýskr. 09/08, ekinn
50 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.290.000. Rnr.280192.

Málarar
KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2012,
ekinn 98 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.790.000. Rnr.160896.

KIA Ceed ex 1.6 new 2012. Árgerð
2012, ekinn 13 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.890.000. Rnr.990706.

SUZUKI Grand Vitara, Árg 6/2008,
ek. 84 og 86 Þ.KM, bensín, 5 gírar,
loftkæling, hiti í sætum omfl. Flottir
bílar, Verð 2290þkr. Rnr.150820. Erum
með nokkrar gerðir Vitara á staðnum.

Sendibílar
MÁLNINGARÞJÓNUSTA
Tökum að okkur alla
málningarvinnu. Tímavinna eða
föst verðtilboð. Gerum verðtilboð
ykkur að kostnaðarlausu. Vönduð
vinnubrögð.
Erling s. 846 4245 og
Gunnar s. 844 1291

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Varahlutir
HONDA Accord sedan sport.
Árgerð 2007, ekinn 87 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.790.000.
Rnr.990671.

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

25% vetrarafsláttur af öllum
mælingum. Frítt verðtilboð. S. 778
0100.

Búslóðaflutningar
SENDIBILL.IS
Bússlóðaflutningar út á land og
innanbæjar. Gerum tilboð. Uppl. í s.
699 2778

Til sölu notaðar vinnubúðaeiningar frá
Trimo. Um er að ræða gámaeiningar,
tvö herbergi og gangur fyrir miðju, í
hverri einingu. Nánari uppl. í s. 8961416

KIA Sorento. Nýskr. 09/07, ekinn
103 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.990.000. Rnr.310049.

Nudd
FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

ÓDÝRIR BÍLAVARAHLUTIR.
VILTU SELJA BÍLINN - HÆRRA
UPPÍTÖKUVERÐ...Sendu okkur
upplýsingar í gegnum www.seldur.is og
við sendum þér staðgreiðslutilboð!

NISSAN Pathﬁnder SE. Nýskr. 06/08,
ekinn 122 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.390.000. Rnr.280695.

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

TILBOÐ ÓSKAST Í

CHEVROLET Captiva 7 sæta með
leðri. Árgerð 2010, ekinn 58 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000.
Rnr.990720.

Frábæru Lay-Z-Spa heitu pottarnir fást
nú í takmörkuðu magni á 99,000,kr. Tilvalið í sumarbústaðinn eða
í garðinn heima. Potturinn kemur
með loki og öllu sem til þarf. VDO
Borgartún 36 S: 588 9747 www.vdo.is

MÁLNINGARÞJÓNUSTA
REYKJAVÍKUR

Bílar til sölu

Hyundai Tucson 4x4 2007, ek.
175.000km sjálfsk. V6 2.7L bensín. Ný
vetradekk, leður/ lúga, einn eigandi.
Þjónustubækur fylgja, allt reglubundið
viðhald hefur farið fram. Bíll í topp
standi, upplýsingar í síma 699-5595
milli 16:00 og 18:00

HYUNDAI Getz. Nýskr. 07/08,
ekinn 71 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.260.000. Rnr.141901.

Ódýrir varahlutir og dekk í ýmsa bíla
s: 896 8568.

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA.
KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

Spádómar
SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

FORD Focus Trend. Nýskr. 06/12,
ekinn 36 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.950.000. Rnr.120287.
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Húsnæði í boði
WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a
room price from 45.000 kr. per
month.
gsm 824 4535
leiga@leiguherbergi.is

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ísskápar, þvottavélar, uppþvottavélar,
þurrkara, örbylgjuofnar og fleira. S:
896 8568.

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.

Viðskiptatækifæri

Atvinna í boði

VEITINGAREKSTUR
TIL SÖLU
Rekstur Kántrýbæjar á
Skagaströnd er til sölu. Gott
tækifæri fyrir duglegt fólk.
Upplýsingar sendist á: kantry@
kantry.is eða í s. 869 1709

ÍBÚÐ TIL LEIGU
Glæsileg 130m2 íbúð til leigu.
Stórar yfirbyggðar svalir.Útsýni
yfir Hafnarfjarðarhöfn.
Leigist aðeins reglusömu og
fjárhaglega traustu fólki. Hentar
mjög vel 50ára og eldra fólki.
Tryggingafé og meðmæli áskilin.
Gæludýr ekki leyfð.
Upplýsingar í síma:776-4100

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

STAÐGREIÐUM 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.

Atvinnuhúsnæði
TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 700 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira, einnig
150- 1.500 fm húsnæði með allt
að 4 metra lofthæð sem hentar
undir léttan iðnað, lagerrými,
heildsölur, verslanir o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir Sverrir í
s. 661-7000

KAUPUM GULL
og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,
220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

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

IÐNAÐARHÚSNÆÐI
AÐ RAUÐHELLU Í
HAFNARFIRÐI TIL LEIGU,

Heilsuvörur

100-150fm. Stórar innkeyrsludyr
og mjög hátt til lofts. Húsnæðið
leigist með tveggja pósta 3
tonna bílalyftu, stórri loftpressu,
standborvél, pressu 20t, lítið
sandblásturstæki og lítil bandsög.
Leiguverð 1200kr. á fm, innfalið
hiti og öryggiskerfi.
Uppl. Þórir 863 2282.
Bíladellukarlar velkomnir.

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

Nudd

Auglýstu frítt í síma 535-9923.
Símastefnumót Rauða Torgsins
Símastefnumót.is
Djarft ísenskt samfélag á netinu,
ókeypis eða í áskrift. Frítt vídeóspjall.
EroticAria.eu

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

HEITT OG GOTT!
Nú eru margar nýjar upptökur hjá
kynl.sögum Rauða Torgsins! s. 9052002 eða 535-9930.

Óskast keypt
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Einkamál
STEFNUMÓT?
SKYNDIKYNNI

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

skemmtanir

Óskar eftir þjónustuliprum
starfsmönnum í hlutastarf. Aðeins
18 ára og eldri. Sækja um á castello@
simnet.is eða í s. 692 3051

ENERGIA VEITINGAST.
SMÁRALIND
HLUTASTARF















Starfsmaður óskast í eldhúsið.
Einhver reynsla æskileg. Ekki
yngri en 20 ára.
Umsóknir sendist á:
energia@energia.is

SMIÐUR/SMIÐIR
óskast til klæða tvö 60m rými.
Þurfa að vera vanir milliveggja og
loftaklæðningu. Vinsamlegast leggið
inn nöfn og símanúmer á geiriben@
simnet.is eða í. 897 7392
Óskum eftir að ráða til starfsmann
í fulla stöðu, kostur ef sá hinn sami
er vanur trjáklippingum og/eða með
vinnuvélaréttindi. Áhugasamir sæki
um á www.gardlist.is
Kona, finnst þér gaman að spjalla við
heita djarfa karla? Rauða Torgið leitar
samstarfs við glaðlyndar símadömur.
Nóg að gera fyrir duglegar konur.
Uppl. á RaudaTorgid.is (atvinna).

(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS
m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

LEIKIR HELGARINNAR
,AUGARDAGURINN  JAN
 "OURNEMOUTH ,IVERPOOL
 "OLTON #ARDIFF
 3TEVENAGE %VERTON

3TËRSVEITIN

3UNNUDAGURINN  JAN

SPILAR Å KVÎLD

 3HEFFIELD 5NITED &ULHAM

5PPLYFTING

 #HELSEA 3TOKE #ITY

!LLIR VELKOMNIR
HTTPWWWFACEBOOKCOMCAFECATALINA

Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

fasteignir

Hæð til leigu í

Borgartúni 27

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

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

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

Til sölu Gallerí Ozone Selfossi

• Glæsileg tískuverslun í 230m2 leiguhúsnæði á besta
stað á Selfossi, Austurvegi 35, til sölu. Öll flottustu
vörumerkin á einum stað, ggóð velta.

i flottasta
fl
k
l landsins
l d i í 230m2 leiguhúsnæði
l i h
ði á bbesta staðð á
Ein
tískuverslun
Selfossi, til sölu. Öll flottustu vörumerkin á einum stað, góð velta.
Af sérstökum ástæðum er tískuverslunin Gallerí Ozone Selfossi til sölu með öllu
því sem þarf til verslunarreksturs. Verslunin hefur verið í rekstri frá haustinu
2010 og þar með komin góð reynsla á hvað hentar verslunarsvæðinu.
Um er að ræða verslun fyrir alla fjölskylduna með öll helstu merkin í hátísku og
útivistarfatnaði. Öll flottustu vörumerki á einum stað. 66°n, Cintamani, Zo-on,
Under armour, Nike, Iglo Indí, Denim, Sixmix, vörur frá NTC, frá london og
París. Allar upplýsingar veittar um viðskiptatengsl og innkaup.

Allar nánari upplýsingar veitir
Steindór Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi ehf.
Pósthólf 140 | 802 Selfoss
sími 480 2900
fax 482 2801
steindor@log.is
http://www.log.is
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BYGG býður til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 4. hæð á
einum besta stað í bænum, Borgartúni 27.
Hæðin sem er 853 fermetra leigist í einu lagi eða hlutum, allt
eftir þörfum.
Upplýsingar hjá Fjárfestingu fasteignasölu í síma 562 4250
og hjá Gylfa í sími 693 7300.

| MENNING |
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

7OIQQXMPIKX

Eftir Frode Øverli
Fiskainniskór!
Ég varð að fá
þá! Þeir voru á
tilboði!

Nei...
TILBOÐ

-90%

Smart!

Einmitt! Þeim
fylgir fiskilykt!
Í
alvöru?

I·VWXGDJVNY·OG
/0

Halló!

Treystu
mér!

7+(6,036216
%U¢±I\QGLQWHLNQLP\QGD
VHU®DXP+´PHU6LPSVRQ
RJDOODKLQDVQLOOLQJDQD®
6SULQJILHOG

Það var
sama lykt
af kanínuinniskónum
þínum!

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Og aldrei, ég endurtek aldrei ráðleggja
einhverjum að skilja.
Það er besta leiðin til
að losa sig við kúnna.
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Pabbi?
Pabbi?
Pabbi?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ha? Hvað er að
Solla?

Ég var bara að
hugsa um hve
frábær pabbi
þú ert og hve
mikið ég elska
þig...

Æiiii!

...og að ég hellti
niður fernu af
ávaxtasafa í
ísskápnum.
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Gunnar Björnsson

„Sá sem getur séð fegurðina verður aldrei gamall.“
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Franz Kafka
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Jón Viktor Gunnarsson (2.412) vann
öruggan sigur á Davíð Kjartanssyni
(2.336) í sjöttu umferð Skákþings
Reykjavíkur.
Hvítur á leik:

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. tromma, 6. líka, 8. mælieining, 9.
kverk, 11. tveir eins, 12. vígja til krúnu,
14. bragðbætir, 16. tveir eins, 17. ferð,
18. skordýr, 20. tveir eins, 21. bylta.
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LÓÐRÉTT
1. tónlistarstíll, 3. í röð, 4. páfagaukur,
5. struns, 7. sveppur, 10. belja, 13.
gagn, 15. skítur, 16. upphrópun, 19.
belti.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. páka, 6. og, 8. bar, 9. kok,
11. kk, 12. krýna, 14. krydd, 16. úú,
17. túr, 18. fló, 20. ii, 21. fall.

2

1

LÓÐRÉTT: 1. rokk, 3. áb, 4. kakadúi,
5. ark, 7. gorkúla, 10. kýr, 13. nyt, 15.
drit, 16. úff, 19. ól.
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

17. Rxg7! Kxg7 18. Bxf6+ Kxf6 19.
He3 Bf8 20. Hf3+ Ke7 21. Dh4+ og
svartur gafst upp vegna framhaldsins
21. … Rf6 22. Dxf6+ Kd7 23. Df5+.
Jón Viktor er efstur með 5½ vinning
ásamt Einari Hjalta Jenssyni.
www.skak.is Tvö stúlknamót um
helgina.

ÚTSALA
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Ryco LDL-MD418A laamp
m i
m. grind 4x18W T8 62x60x8 cm
með
ð pe
perum
Kaffivél með Thermo hitakkönnu
10-12 bolla, 900w

2.490

7.990

5.990

Ryk//blautsuga Drive ZD10050L 1000W, 50 lítrar

28.900,--

Panelofnar í MIKLU ÚRVALI!
FRÁBÆRT VERÐ!

3
Ryco lampi með perum
hvítur spegill 2x36W

KRANAR OG
G
HITASTILLAR FFR
RÁ

4.690
4.6
Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, llaug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Heilinn í Himmler
heitir Heydrich
Bókin HHhH er fyrsta bók hins franska Laurent Binet en fyrir hana fékk hann
helstu bókmenntaverðlaun Frakka. Sigurður Pálsson skáld hefur þýtt hana.

FLYTJENDUR Á TÓNLEIKUNUM Margrét Hrafnsdóttir sópran, Ólöf Sigursveins-

dóttir selló, Grímur Helgason klarinett og Ave Kara Tonisson harmónikka.

Samdi lög við ljóð
ömmu sinnar Jakobínu
Tónlist eftir Ingibjörgu Azimu Guðlaugsdóttur við
ellefu ljóð ömmu hennar, Jakobínu Sigurðardóttur,
verður ﬂutt á morgun í Háteigskirkju klukkan 17.
Lagaflokkurinn Heimtur samanstendur af ellefu lögum eftir Ingibjörgu Azimu Guðlaugsdóttur tónlistarmann, smið, básúnuleikara og málmblásturskennara, við ljóð Jakobínu Sigurðardóttur
(1918-1994) ömmu hennar. Hann verður frumfluttur í heild sinni í
Háteigskirkju á morgun klukkan 17.
„Ég byrjaði að fást við þetta verk árið 2009 þegar ég fékk pöntun
frá Margréti Hrafnsdóttur sópransöngkonu og Ólöfu Sigursveinsdóttur sellóleikara. Þær vantaði ný þjóðlög,“ segir Ingibjörg Azima
og heldur áfram: „Ólöf er mjög gömul vinkona mín og ég missti
það einhvern tíma út úr mér að ég hefði samið eitt lag við ljóð eftir
ömmu. Hún dreif í að sækja um styrk hjá Hlaðvarpanum og fékk
styrk þannig að ég var allt í einu komin með heilmikið verkefni og
laun.“
Ingibjörg kveðst aðeins hafa verið smeyk um að það mundi þvælast fyrir henni að þetta væru ljóð eftir ömmu hennar. En það reyndist óþarft. „Um leið og ég fór að vinna með ljóðin gáfu sum þeirra
frá sér lög og önnur gerðu það ekki fyrir mig. Þá eftirlæt ég öðrum
þau.“
- gun
MEÐ ÖMMU

Gömul mynd
af ljóðskáldi
og verðandi
tónskáldi.

Heimilið frá mörgum
ólíkum sjónarhornum

Þetta er ansi merkileg bók. Hún
bregður nýju og spennandi ljósi
á ýmis atriði síðari heimsstyrjaldarinnar, meðal annars þátt
Reinhards Heydrich, yfirmanns
Gestapo, leyniþjónustu nasista.
Hann er algerlega í miðju þessa
verks,“ segir Sigurður Pálsson
skáld, þýðandi bókarinnar HHhH
eftir Laurent Binet en hún er
nýlega komin út hjá Forlaginu.
Þó um fyrsta verk höfundarins
sé að ræða segir Sigurður bókina
afrakstur fimmtán ára vinnu hans.
„Binet varð nánast heltekinn af
þessu viðfangsefni og viðurkennir
að hafa verið orðinn hálf óþolandi
í sambúð, því hann tengir sjálfan
sig, tilfinningar og viðbrögð mjög
persónulega inn í söguna og í bókinni fylgjumst við með höfundi
vera að skrifa það verk sem við
erum að lesa.“
Annað sem er nýtt í efnistökum
Binets er hversu sögulega hárnákvæmur hann er, að sögn Sigurðar. „Binet þolir ekki frásagnir
og kvikmyndir með uppdiktuðum samtölum. Hefur ímugust á
slíku. Bókin er algerlega byggð á
sögulegum staðreyndum en birtir þó ný sjónarhorn. Maður hélt
að maður vissi eitthvað um uppgang nasismans og stríðið en var
ekki meðvitaður um lykilmanninn Reinhard Heydrich. Það er
stórfurðulegt. Þegar hugsað er
um helstu foringja nasista koma
strax upp nöfn Hitlers og Himmlers, Görings og Göbbels, jú og
Eichmann. En Heydrich var miklu
greindari en þeir allir til samans
og ekki jafn geðveikur og Hitler.
Himmler var brútal fábjáni og
þaðan kemur HHhH – það þýðir
Heilinn í Himmler heitir Heydrich. Því Heydrich var Himmlers
hægri hönd.“
Sigurður segir höfundinn fylgja
mótun Reinhards Heydrich gegnum hans bernsku- og unglingsár
sem útskýri ýmislegt í fari hans
en þó ekki svarthol grimmdarinnar og þætti hans í uppgangi nasismans og stríðinu. „Heydrich var
köngulóin í vef nasistanna. Hann
var gáfaður, óheyrilega skipulagður og skilvirkur. Hann er höfundur „endanlegu lausnarinnar á gyðingavandamálinu“ eins og það var
kallað, stjórnaði fundinum fræga
þegar það mál var afgreitt á einum

SKÁLD OG ÞÝÐANDI „Hver höfundur hefur sína eiginleika og maður þarf að ganga

inn í stílheim og hugsanagang hans,“ segir Sigurður Pálsson um þýðingarvinnuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Af baksíðu bókarinnar HHhH
Prag 1942. Tveir menn eru komnir frá London til að drepa þann þriðja,
Reinhard Heydrich, yfirmann Gestapo, leyniþjónustu nasista, og skipuleggjanda Endanlegu lausnarinnar á „gyðingavandamálinu“, manninn sem
ýmist var kallaður Böðullinn í Prag, Ljóshærða villidýrið eða Hættulegasti
maður Þriðja ríkisins.

og hálfum tíma og niðurstaðan
var: „Við myrðum þá alla.“ Hann
er höfundur þeirrar niðurstöðu.
Jafnvel Hitler fékk gæsahúð.“
Hvernig var svo að takast á við
að þýða HHhH? „Það var spennandi verkefni. Stíllinn er knappur en þó með skemmtilegu svingi.
Hver höfundur hefur sína eigin-

leika og maður þarf að ganga inn
í stílheim og hugsanagang hans.
Fyrstu 30 síðurnar veit ég alltaf
að eru ónýtar en hef ekki áhyggjur af því vegna þess að þegar ég er
búinn að þýða verkið þá byrja ég
aftur og klára fyrstu 30 síðurnar.
Það er ekki tilbúið fyrr.“

Á SÝNINGUNNI

SÝNISHORN Öll sækja verkin

„Það er hægt að taka
heimilið fyrir á svo
margan hátt, jafnvel með heimilisleysi,“
segir Áslaug.

form sitt að einhverju leyti til
bókarinnar.

gun@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Listamenn frá Danmörku, Finnlandi, Færeyjum,
Grænlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð opnar sýningu
bókverka í Norræna húsinu á morgun.
hem : hjem : koti : heim : heima :
angerlarsimaffik – er heiti sýningar sem opnuð verður í Norræna húsinu á morgun, laugardag, klukkan 18. Verkin eru
unnin út frá hugleiðingum um
heimili og heimkynni.
Níu Íslendingar eiga verk
á sýningunni, einn þeirra er
Áslaug Jónsdóttir bókverkamaður. „Þetta er mjög fjölbreytt sýning,“ segir hún. „Það er hægt að
taka heimili fyrir á svo margan hátt, jafnvel með heimilisleysi. Heimilið er bæði umhverfis mann og innra með manni.
Skandinavísku nöfnin á sýningunni eru bundin heimilinu en við
Íslendingarnir höfum efnið víðara og fjöllum um heimkynni í
okkar verkum.“ Öll sækja verk-

in form sitt að einhverju leyti til
bókarinnar.
Í tengslum við sýninguna munu
tveir skandinavískir listamenn
kynna list sína og verk á sunnudaginn klukkan 13.30.
Hanne Matthiesen frá Danmörku flytur erindi sem hún
nefnir „Artists‘ books – kunst og
kommunikation“. Í myndskreyttu
spjalli kynnir hún helstu hugðarog viðfangsefni sín á sviði listarinnar á dönsku.
Marianne Laimer frá Svíþjóð
nefnir erindi sitt: „Sidor med
berättelser som fortsätter ut i
skuggorna“. Hún segir frá listsköpun sinni og hvernig hún í
tvinnar saman bókverk og sagnagerð og er erindið á sænsku.
- gun

EITT VERKA
ÁSLAUGAR

„Babelsturninn
var heimkynni
forfeðra okkar
allra.

ANNAÐ
SÝNISHORN

Verkin eru
öll unnin
út frá
hugleiðingum um
heimili og
heimkynni.
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Kenna krökkum um sjálfbærni og umhverﬁsvæn sjónarmið
Ungmennaráð UNICEF stendur fyrir skiptidótamarkaði á sunnudaginn. Þar geta börn geﬁð dót og ﬂeira og fengið annað í staðinn.
„Þessi hugmynd er sótt til Svíþjóðar og gengur í
raun út á það að kenna börnum ýmislegt í tengslum
við sjálfbærni og umhverfisvæn sjónvarmið,“ segir
Hjördís Eva Þórðardóttir, réttindafræðslufulltrúi
UNICEF á Íslandi. Ungmennaráð UNICEF stendur
fyrir skiptidótamarkaði í Borgarbókasafninu við
Tryggvagötu en þar geta börn gefið dótið sitt á
markaðinn og fengið eitthvert annað dót í staðinn.
„Þetta virkar þannig að barnið leggur eitthvert
leikfang eða bók inn í leikfangabanka og fær þá
stimpil fyrir hvern hlut. Þá má barnið leika sér með
þau leikföng sem í bankanum eru og svo velja sér
annað dót í staðinn,“ útskýrir Hjördís Eva.
Markmiðið er að gefa börnum tækifæri til að

leika sér, á sama tíma og þau læra um réttindi sín
og umhverfisvæn sjónarmið. Boðið verður upp á
vinnusmiðjur, þar sem börnin fá að vinna skapandi verkefni í tengslum við greinar úr Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. „Ég held að við séum að
setja flóknar upplýsingar á einfalt form, og kenna
þeim í gegnum leik. Þetta er svokallað „learning
by doing“,“ segir Hjördís Eva. Hún hefur sjálf farið
með fjögurra ára son sinn á slíkan markað og sagði
að sú reynsla hefði verið mjög ánægjuleg og lærdómsrík fyrir þau bæði.
Skiptidótamarkaðurinn fer fram í barnadeild
Borgarbókasafnsins við Tryggvagötu og hefst
klukkan 15.00 á sunnudaginn.
- glp

GERA GÓÐA
HLUTI Frá vinstri:

Ásthildur Hanna
Ólafsdóttir, Anna
Karen Pálsdóttir,
Guðrún Míra, Sara
Líf Sigsteinsdóttir,
Sara Mansour
og Snædís Mjöll
Kristjánsdóttir.
MYND/EINASAFN
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FRÁBÆR SJÓNVARPSKVÖLD UM HELGINA!
Logi Bergmann ríður á vaðið með Spurningabombunni sinni í kvöld og á laugardagskvöldið
fer Spaugstofan með sjálfan Ladda í heimsókn yfir atburði liðinnar viku á sinn einstaka hátt.
Sunnudagskvöldið er svo magnað, á eftir Sjálfstæðu fólki Jóns Ársæls er biðin loks á enda því
þá er komið að fyrsta þættinum af Ísland Got Talent. Hafðu það gott með Stöð 2 um helgina!

Þetta frábæra tilboð býðst út janúar.

7.990 kr. + 0 kr.

Sýningar
20.00 Vegna fjölda áskorana
verður sýning Óp-hópsins í
samstarfi við Vonarstrætisleikhús þeirra Vigdísar Finnbogadóttur og Sveins Einarssonar
endurtekin í kvöld, í Salnum
í Kópavogi, klukkan 20.00 og
kostar 3.900 krónur inn.

Tónlist
12.00 Föstudaginn 24. janúar
munu Gréta Rún Snorradóttir
sellóleikari og Lilja Eggertsdóttir píanóleikari flytja þekkt
verk frá síðrómantíska tímabilinu í bland við tangótónlist.
Tónleikarnir hefjast kl 12 og
fara fram í Háteigskirkju.
17.30 Söngkonan Alma Rut
og píanóleikarinn Helgi
Hannesar leika ljúfa og
skemmtilega tónlist á SATT
á Hótel Loftleiðum í kvöld
kl.17.30-19.30. Endilega takið
með ykkur vini, maka eða
vinnufélaga, og setjist niður
eftir vinnuvikuna.
19.30 Það telst jafnan til
tíðinda þegar Víkingur Heiðar
leikur með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Í þetta sinn
tekst Víkingur á við 1. píanókonsert Brahms sem frumflutti konsertinn aðeins 26
ára gamall. Öll þrjú tónverkin
á efnisskránni eiga það sameiginlegt að vera samin af
ungum mönnum um tvítugt
og að allir bjuggu þeir í lengri
eða skemmri tíma í Vínarborg. Píanókonsert Brahms er
hans fyrsta stóra hljómsveitarverk, eins konar sinfónía
fyrir píanó og hljómsveit.
20.00 Ómkvörnin. Tónleikar
tónsmíðanema í Kaldalóni,
Hörpu föstudaginn 24. janúar
kl. 20.00.
22.30 Hljómsveitin Geimflaugin mun leika skemmtileg
lög á Hressó í kvöld klukkan
22.30. Frítt inn.
23.00 Ingvar Grétarsson og
félagar skemmta á Ob-LaDí-Ob-La-Da,Frakkastíg 8,
föstudaginn 24. janúar kl.
23.00. Frítt inn!

Fyrirlestrar

Internet og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift í þrjú ár!
Sex sjónvarpsstöðvar, internet og heimasími í þrjú ár, Tónlist.is í þrjá mánuði og
Stöð 2 Vild á aðeins 7.990 kr. Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!

FÖSTUDAGUR

Í KVÖLD

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?

180
spa .000 kr
r
.
á 36 nað
ur
mán
uðu
m

20.00 Í kvöld, föstudaginn
24. janúar, heldur Helgi
G. Garðarsson fyrirlestur
sem hann nefnir Brot úr
Grettissögu frá sjónarhóli
Jungianskra fræða, í húsi
Lífspekifélagsins að Ingólfsstræti 22.
Upplýsingar um viðburði sendist
á hvar@frettabladid.is
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Benidorm eina sem við eigum sameiginlegt
Sautján ungir listamenn halda sýninguna Benedorm. Sautján mismunandi plaköt voru geﬁn út.

GÓÐUR DRAUMUR Kakan er afar

einföld.

MYND/DRÖFN VILHJÁLMSDÓTTIR

Kókosbolludraumur
Dröfn Vilhjálmsdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur
og geislafræðingur, heldur úti
uppskriftablogginu eldhussogur.
com. Þar kennir ýmissa grasa og
býður Dröfn meðal annars upp á
uppskrift að ómótstæðilegri köku
sem hún kallar kókosbolludraum.
„Um daginn gerði ég þessa
eftirréttabombu sem er svo ákaflega fljótlegt og auðvelt að útbúa
og er ómótstæðilega góð!“ segir
Dröfn og deilir uppskriftinni með
lesendum Fréttablaðsins.

Sautján ungir listamenn sýna
verk á myndlistarsýningunni
Benedorm sem verður haldin á
laugardaginn klukkan 17 á hótelinu Hlemmur Square.
„Við erum svo ólík að það
var erfitt að finna eitthvað sem
tengdi okkur,“ segir Þórdís Erla
Zoëga, ein af forsvarsmönnum
sýningarinnar.
„Við eigum það eitt sameiginlegt að vilja frekar vera á Benidorm en á Íslandi í vetrarkuldanum.“
Hópurinn stafsetti nafn strand-

bæjarins vitlaust í öllum tilkynningum.
„Það var með ráðum gert,“
segir Þórdís. „Það undirstrikar
hvað við tökum lífinu með mikilli ró. Stemningin á Benidorm
er jafnan afslöppuð, og við viljum taka okkur það til fyrirmyndar. Önnur afleiðing þess hversu
ólík við erum öll er að við ákváðum að hanna sautján mismunandi plaköt. Við komumst ekki
að neinni einni niðurstöðu og það
var einfaldast að hver myndi búa
til sitt eigið plakat.“
- ue

HRESS HÓPUR Hér er hluti af hópnum sem stendur að sýningunni.

MYND/EINKASAFN

Kókosbolludraumur
Uppskrift fyrir 6
1 box kókosbollur (4 kókosbollur)
1 poki lakkrískurl hjúpað
súkkulaði (150 g)
1 marengsbotn
½ lítri rjómi
1 box jarðarber
1 box bláber eða önnur ber ef maður
vill
(til dæmis hindber, rifsber, blæjuber
eða vínber)
100 g suðusúkkulaði (má sleppa)

Kókosbollurnar eru skornar í þrennt
og raðað í botninn á eldföstu móti.
Því næst er rjóminn þeyttur. Marengsbotninn er mulinn og blandað út
í rjómann auk lakkrískurlsins. Þá er
rjómanum dreift yfir kókosbollurnar.
Að lokum eru berin sett yfir rjómann. Gott er að bræða suðusúkkulaði
og dreifa yfir berin skömmu áður en
rétturinn er borinn fram.
- lkg
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Minnkaðu smám saman fjölda sígarettna
Ef þ
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ér vex í augum að
ð hætta alveg
l
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kja getur
kannski verið auðveldara að draga smám saman úr

1. MÁN.

2. MÁN.

3. MÁN.

4. MÁN.

6. MÁN.

Haltu áfram að draga smám
saman úr daglegum fjölda
Nicotinell lyfjatyggigúmmís

NÝTT!
NÚ ERTU
REYKLAUS

Staða íslenskra
kvenna skoðuð
Helga Þórey Björnsdóttir bókmenntafræðingur heldur fyrirlesturinn Bechdel-próf og
strympulögmál: Hvaða ljósi
varpa nýjar greiningarleiðir á
stöðu kynjanna í íslenskum kvikmyndum?
„Ég ætla að segja frá rannsókn sem ég gerði á birtingarmyndum kynjanna í íslenskum kvikmyndum,“ segir Helga
Þórey. „Í rannsókn minni notaði
ég meðal annars Bechdel-prófið
og strympulögmálið til að draga
fram hefðir í því hvernig konur
birtast. Í fyrirlestrinum tek ég
notkunarmöguleika þessara
greiningaraðferða til umfjöllunar.“
Helga heldur fyrirlesturinn í
fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins
klukkan 12.00 í dag.
- ue

U hafle
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sígarettu út fyrir 1 stk. af Nicotinell lyfjatyggigúmmíi

Gerðu áætlun um hvernig þú ætlar að draga úr sígarettunotkun og verða að lokum reyklaus.
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Nicotinell Spearmint 2 mg og 4 mg lyfjatyggigúmmí. Inniheldur nikótín. Ábendingar: Til meðferðar á tóbaksfíkn en lyfið dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum og það auðveldar þar með reykingarfólki sem vill hætta að reykja, að hætta og auðveldar þeim sem ekki
geta hætt, eða eru tregir til þess, að draga úr reykingum. Skammtar fyrir fullorðna 18 ára og eldri: Skammta skal ákvarða út frá því hversu háður nikótíni einstaklingurinn er. Mælt er með 4 mg lyfjatyggigúmmíi fyrir einstaklinga með mikla nikótínþörf og fyrir þá sem ekki
hefur tekist að hætta með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís. Ef þú reykir fleiri en 30 sígarettur/sólarhring má miða við notkun 4 mg, 20-30 sígarettur/sólarhring er miðað við 2 eða 4 mg eftir þörf en ef reykt er minna en 20 sígarettur á sólarhring er æskilegt að nota 2 mg.
Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins (4 mg lyfjatyggigúmmí), skaltu íhuga minni skammt í staðinn. Tyggja skal eitt stk við reykingaþörf þar til finnst sterkt bragð. Þá skal láta það hvíla milli kinnar og tannholds. Þegar sterka bragðið minnkar skal tyggja
aftur. Þetta skal endurtaka í 30 mín. Venjuleg notkun er 8-12 stk, þó ekki fleiri en 15 stk af 4 mg og 25 stk af 2 mg lyfjatyggigúmmíi á sólarhring. Meðferðarlengd er einstaklingsbundin en skal í flestum tilfellum standa í a.m.k. 3 mánuði, skal þá draga smám saman úr
notkun lyfjatyggigúmmísins. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Venjulega er ekki mælt með notkun lyfsins lengur en í eitt ár. Sumir, sem eru hættir að reykja, gætu þó þurft lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur
að reykja. Geyma skal afgangs lyfjatyggigúmmí þar sem reykingaþörf getur skyndilega komið upp aftur. Ráðgjöf getur aukið líkurnar á því að reykingafólk hætti að reykja. Nota má lyfið til að lengja reyklaus tímabil og draga þannig úr reykingum. Ef ekki hefur dregið úr
fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skal leita faglegrar ráðgjafar. Reykingum skal hætt um leið og einstaklingurinn er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða
meðferð. Frábendingar: Ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju hjálparefnanna, reykleysi. Ráðfærðu þig við lækni eða lyfjafræðing því ekki er víst að þú megir nota lyfið ef þú: ert á meðgöngu eða með barn á brjósti, hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp, ert með
hjarta- eða æðasjúkdóm, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil/nýrnahettur, magasár eða verulega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi eða ef þú ert yngri en 18 ára. Einstaklingum með gervitennur og þeim sem eiga í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí
er ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Sjúklingar með arfgengt frúktósaóþol skulu ekki nota lyfið. Athuga ber að lyfið inniheldur natríum og bútýlhýdroxýtólúen (E321). Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í
fylgiseðli. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða. Markaðsleyfishafi: Novartis Consumer Health S.A. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ
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Engin alvarleg
systrarifrildi

MÚSÍKALSKAR

Söngurinn er greinilega í blóði þeirra
Samúelsdætra.
MYND/HANNA GESTSDÓTTIR

Systurnar Greta Mjöll og Hófí Samúelsdætur hafa
staðið saman á sviði frá unga aldri og keppa nú
saman í undankeppni Eurovision á Íslandi.
Systurnar Greta Mjöll og Hófí
S a múelsd æt u r h a fa st aðið
saman á sviði frá unga aldri og
keppa nú saman í Söngvakeppninni sem fram fer þann 1. febrúar. Þær segja ekki laust við að
systraerjur skjóti upp kollinum
á æfingum en gætu ekki án hvor
annarrar verið.
„Æfingar ganga ótrúlega vel
og ég hef góða tilfinningu fyrir
þessu,“ segir Greta Mjöll og
Hófí tekur í sama streng. „Það
er mikil gleði í hópnum sem er
orðinn vel samstilltur fyrir stóra
daginn.“ Systurnar, sem stofnuðu
saman hljómsveitina SamSam á
síðasta ári, vöktu fyrst athygli
landans með laginu Ó María,
sem ómaði á öldum ljósvakans
árið 2006.
„Ég þekki eiginlega ekkert
annað en að syngja með Hófí
og finnst ég alltaf hálf nakin án
hennar. Það er ómetanlegt að fá
að hafa hana með mér í þessu
ævintýri,“ segir Greta sem flytur lagið Eftir eitt lag í Söngvakeppninni og er Hófí ein af
þremur bakröddum á sviði. „Það
koma nú alveg upp systraerjur,“
segir Hófí og þær hlæja báðar.
„Það fer allavega ekki fram hjá
neinum að við erum systur. Ekki
að við séum að hnakkrífast, en
við skulum bara orða það þannig

Ég þekki eiginlega
ekkert annað en að
syngja með Hófí og
finnst ég alltaf hálf nakin
án hennar.
Greta Mjöll Samúelsdóttir

að sem betur fer höfum við verið
systur lengur en við höfum verið
saman í tónlist.“ Greta er sammála því.
„Við reynum nú að passa okkur
þegar við vinnum með öðru fólki
og stundum er betra að skilja
systrasamskiptin eftir heima.
Þetta er þó aldrei neitt alvarlegt
en við erum góðar í því að benda
hvor annarri á hvað er hægt að
gera betur. Á sama tíma veitum
við hvor annarri mikinn stuðning
og hrósum óspart. Það besta við
að vinna með systur sinni er það
að vita að það er einhver á staðnum sem er alltaf með þér í liði
sama hvað.“ Hófí segir systrasambandið veita þeim ákveðið
forskot í samstarfinu. „Stundum
finnst mér eins og við getum lesið
hvor aðra án orða, eins og það sé
einhver tenging á milli okkar.“
-eá

UPPÁTÆKJASAMAR Systurnar í grímuDÚLLURASSAR Greta og Hófí á sínum yngri árum.
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búningum.
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Þýddi greinar um
sleiktækni
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Fylgstu með okkur á Facebook
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KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200

* Viðbótarafsláttur reiknast af afsláttarverði vöru. Dæmi:
Verð kr. 5.000 x 60% afsláttur = verð kr. 2.000 x 20% viðbóótarafsláttur = verð alls kr.
k 1..60
600
00

Ráðandi - auglýsingastofa ehf

AF Ö

Ég er oft spurð að því hvernig
mér datt í hug að gerast kynfræðingur. Einn nemandi minn spurði
mig hvort mér þætti ekki ógeðslegt að tala svona alltaf alla daga.
Þetta eru samt algeng viðbrögð
við þessu starfi. Þetta er í augum
margra vandræðalegt, óþægilegt
og skrítið.
Ég hef alltaf haft áhuga á kynlífi og samböndum. Barbie og
Ken áttu í dramatísku ástarævintýri sem gaf Á hverfanda hveli
ekkert eftir. Tíu ára samdi ég ástsjúk ljóð um ástina sem glataðist
eða aldrei gat orðið. Sem unglingur þá þróast áhuginn og náði
nú yfir sleik og kelerí. Ég þýddi
gjarnan greinar upp úr stelpublöðum um sleiktækni og las
fyrir vinkonur mínar. Ætli það
hafi ekki verið mín fyrstu drög
að kynfræðslu þó heimildirnar
hafi síður en svo verið frábærar
(þær voru bara það eina sem var
í boði). Ég, eins og margir unglingar, leitaði svara í klámi en
varð fyrir sárum vonbrigðum því
þar var allt svo skrítið og ólíkt
mínum tilfinningum og mínum
raunveruleika. Fyrsti sleikurinn fannst mér ógeðslegur. Á
bak við eitthvert tré í Galtalæk
um verslunarmannahelgina. Ég
lofaði sjálfri mér að gera þetta
aldrei aftur, ég vildi að ég hefði
vitað að sleikur er betri ef maður
er skotinn í viðkomandi en velur
ekki bara næsta einstakling af
handahófi.
Það var svo margt við kynlíf sem ég vildi að ég hefði vitað
áður en ég fór af stað. Þess vegna
geri ég það sem ég geri. Ég vil
bæta upplifun fólks af kynlífi.
Ég vil að fólk stundi kynlíf því
það langar til þess og hengir
tækni og upplifun ekki við sjálfsmynd sína. Ég vil að stelpur þori
að kíkja á píkuna sína án þess
að óttast að það skjótist skrímsli
út úr henni og bíti þær. Ég vil
styrkja sjálfsmynd drengja svo
þeir þori og leyfi sér að vera til-

finningaverur. Ég vil bæta samskipti um kynlíf svo við þorum
að biðja um það sem okkur þykir
gott, og tala við bólfélagann, en
ekki metast um fjölda bólfélaga.
(Það er svipað og að metast um
hver hefur borðað fleiri pitsur,
gersamlega gagnslausar upplýsingar). Umfram allt þá vil ég
að börn og unglingar geti leitað
til þeirra sem standa þeim næst
og fengið svör við hjartans málefnum. Mikið vildi ég að ég hefði
gert það og að foreldrar mínir
hefðu haft verkfæri í höndunum
til að svara mér. Flestir foreldrar
vilja tala um þessi mál en kunna
það ekki. Það er af þessum ástæðum sem ég er sest við skriftir.
Ég er að skrifa kynfræðsluhandbók fyrir uppalendur, sem ég veit
að mun einnig nýtast öllum þeim
sem sinna trúnaðarhlutverki
gagnvart börnum og unglingum.
Þetta er rit sem er löngu tímabært og mun vonandi eiga vísan
stað á þínu náttborði seinna á
þessu ári.
KYNLÍF TAKTU ÞÁTT!
Sendu Siggu Dögg póst og
segðu henni frá vandamáli
úr bólinu. Lausnin gæti
birst í Fréttablaðinu.
kynlif@frettabladid.is
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Peningar, hórur og eiturlyf
BAKÞANKAR
TILNEFND TIL
2 ÓSKARSVERÐLAUNA
- MERYL STREEP OG
JULIA ROBERTS

BYGGT Á SAMNEFNDU
PULITZER OG TONY
VERÐLAUNALEIKRITI

Kolbeins Tuma
Daðasonar

EIN BESTA MYND ÁRSINS



JACK RYAN
JACK RYAN LÚXUS
AUGUST: OSAGE COUNTY
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D
SKÝJAÐ
Ý MEÐ KJÖTBOLLUM 2 3D
47 RONIN 3D
BELIEVE
SECRET LIFE OF WALTER MITTY
SECRET...WALTERMITTY LÚXUS
THE HOBBIT 3DD 48R
THE HOBBIT 3DD 48R LÚXUS

EYJAFJALLAJÖKULL
ÉG UM MIG OG MÖMMU
EINNÁBÁTI
KONURNAR Á 6. HÆÐ

KL. 10
KL.6
KL. 8
KL. 8

/ 38VITNI
/ MÁLVERKIÐ

KL. 5.50
KL. 10.10

THE BOOK THIEF

KL. 5.25 - 8 - 10.35
KL. 6 - 9

AUGUST: OSAGE COUNTY
THE BOOK THIEF
SECRET LIFE OF WALTER MITY
47 RONIN

KL. 8 - 10.15
KL. 5.45 - 8
KL. 5.45
KL. 10.15

orðinu fyrir drauminn um að verða ríkir.
Og hvernig tókst þeim að fá fólkið til að
kaupa gallaða vöru? Frábært handrit þar
sem hamrað var á þeim einstaka möguleika sem væri fyrir hendi hjá aðilanum
á hinum enda línunnar. Að verða ríkur.

SEM betur fer var Belfort sóttur til
saka og sat inni í tæp tvö ár fyrir að
hafa á annað þúsund manns að fíflum og
brjóta fjölmörg lög í leiðinni. Sektin var
eðlilega himinhá og verður aldrei greidd
að fullu. Stór hluti launa Belforts, sem
þénaði vel á bókaútgáfu og kvikmyndaréttinum auk þess að vera eftirsóttur
fyrirlesari, eiga að renna í sektarsjóðinn. Vímuefnalaus mætti ætla að eiturlyfjafíkillinn fyrrverandi og „hóruunnandi“ hafi lært af reynslunni? Orðinn
betri maður?

SVONA get ég ímyndað mér að hugsunarhátturinn hafi verið á skrifstofu
Stratton Oakmont sem miðlarinn Jordan
Belfort, aðalpersónan í kvikmyndinni
The Wolf of Wall Street, rak með
harðri hendi. Þar var fólk í símanum allan daginn að plata fólk
úti í bæ til að kaupa hlutabréf í
fyrirtækjum sem voru alls ekkert líkleg til að gera góða hluti.



KL. 8 - 10.20
KL. 10.30
KL. 5.20
KL. 3.30 - 5.40
KL. 3.30
KL. 8 - 10.30
KL. 3.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 8
KL. 5.40 - 9
KL. 4.30

SANNFÆRINGARMÁTTUR eins
manns getur orðið til þess að þú sturtir
öllum eðlilegum siðferðisgildum niður
í klósettið. „Af hverju á ég ekki líka að
fá tækifæri til að verða ríkur?“ hugsarðu og er létt þegar þú horfir í kringum þig á vinnustaðnum. Allir hinir eru
að selja sálu sína sér til framdráttar.
Hvers vegna ættir þú að missa af tækifærinu?

EFTIR því sem næst verður komist

NO ONE hangs up the phone

stendur Belfort vísvitandi ekki í skilum
Af því má ætla að viðhorf hans hafi lítið
sem ekkert breyst. Ef hann hefur tækifæri til þess að græða pening á kostnað
annarra þá stekkur hann á það. Siðlaust
fífl.

until the customer buys or
dies,“ er tilvitnun í Belfort sem
hafði það eitt að markmiði að
verða ríkur. Starfsmenn hans
voru tilbúnir að fórna mann-

NÁNAR Á MIÐI.IS
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TILNEFNDUR Í ANNAÐ SINN Þorleifur Örn var tilnefndur í sama flokki árið 2010 með uppsetningu á Pétri Gaut.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.  AV
ýÀ
JACK RYAN
8, 10:10
47 RONIN 3D
8, 10:30
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 3D 4, 6
Sýnd
sýnd í 3d 48 Ramma
ramma
S.G.S - MBL
HOBBIT 2 3D (48R)
4:30, 8
4
31.000 MANNS SECRET LIFE OF WALTER MITTY

Með helstu leikstjórum

L.K.G - FBL

Uppsetning Þorleifs Arnar Arnarssonar tilnefnd sem sýning ársins í Þýskalandi.
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„Þetta er auðvitað mikill heiður, enda er ég þarna á lista
með öllum helstu leikstjórum heims,“ segir Þorleifur
Örn Arnarsson leikstjóri, en uppsetning hans á Rómeó
og Júlíu hefur verið tilnefnd sem sýning ársins í Þýskalandi, Austurríki og í Sviss á nachtkritik.de, stærsta
vettvangi leiklistarumræðu í Þýskalandi.
Sýningin, sem var frumsýnd í borgarleikhúsinu í
Mainz í október síðastliðnum, er nýstárleg nálgun við
þetta frægasta verk Shakespeares. „Þetta er ekki bara
mín vinna, bak við þessa uppsetningu stendur þrotlaus
vinna og langt samstarf við listamenn eins og Jósef
Halldórsson og Filippíu Elísdóttur, sem ég hef unnið
með lengi,“ bætir Þorleifur við.

Fyrir vefinn nachtkritik.de skrifa vel á sjötta tug
gagnrýnenda – en hann birtir leikdóma að morgni eftir
frumsýningar á flestöllum verkum hins þýskumælandi
heims. Þorleifur hefur áður verið tilnefndur í þessum
sama flokki fyrir uppsetningu sína á Pétri Gaut árið
2010, en vefurinn tekur árlega saman þær sýningar
sem þessir gagnrýnendur telja merkilegastar ár hvert
og birtur er listi yfir 60 bestu sýningarnar, sem eru
valdar úr hópi um 1.500 sýninga.
„Þetta er í sjötta skipti sem tilnefningar eru veittar
en aldrei hafa verið fleiri sýningar en þetta árið,“ segir
Þorleifur.
- ósk / fbj
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Verður Guðjón Valur
markakóngur á EM?
Aðeins einn leikmaður hefur orðið markakóngur á
bæði HM og EM. Það gæti breyst um helgina.
HANDBOLTI Guðjón Valur Sigurðs-

son á góða möguleika á því að
verða markakóngur EM í Danmörku en fyrirliði íslenska landsliðsins hefur skorað 44 mörk í sex
leikjum og er með sex marka forskot á næsta mann.
Ísland mætir Póllandi í dag í
leiknum um fimmta sætið á mótinu
en leikurinn fer fram klukkan þrjú
að íslenskum tíma. Íslenska liðið
hjálpar vonandi fyrirliða sínum að
tryggja sér markakóngstitilinn en
liðið gæti jafnframt komist í þriðja
sinn í hóp fimm bestu liða á EM.
Næstu tveir menn á eftir Guðjóni á listanum, þeir Kiril Lazarov frá Makedóníu (38 mörk) og
Siarhei Rutenka frá Hvíta-Rússlandi (34 mörk), hafa báðir lokið
keppni. Guðjón Valur er síðan með
tólf marka forskot á Spánverjann
Joan Canellas sem á eftir tvo leiki
á mótinu.
Annar Spánverji, Víctor Tomás,
er síðan fimmtán mörkum á
eftir íslenska hornamanninum og danska stórsk y t t a n M i k kel Hansen er
síðan í sjötta
sætinu
sextán
mörkum

á eftir okkar manni og hann á eftir
tvo leiki.
Guðjón Valur hefur áður orðið
markakóngur á stórmóti en hann
varð markahæstur á HM í Þýskalandi árið 2007.
Guðjón Valur getur komist í
fámennan hóp takist honum að
tryggja sér markakóngstitilinn í
Danmörku. Það hefur bara einum
manni tekist að verða markakóngur á bæði HM og EM og það
er Makedóníumaðurinn Kiril Lazarov. Kiril Lazarov varð markahæstur á bæði HM í Króatíu 2009
og á EM í Serbíu 2012. Nú er að
sjá hvort Guðjón Valur nær einnig
tvennunni um helgina. - óój

„ÉG SÉ EITTHVAÐ JÁKVÆTT ÚT ÚR ÖLLU.“ Ingibjörg Ragnarsdóttir er hér með landsliðsmanninum Kára Kristjánssyni á einni

æfingu íslenska liðsins á EM í Danmörku.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Kveður strákana sína
7,3 MÖRK Í
LEIK Á EM

Guðjón Valur
Sigurðsson er
búinn að skora
44 mörk í 6 leikjum á
Evrópumótinu og hefur
orðið markahæstur
íslenska liðsins í fjórum af
þessum sex leikjum.

Konan í hópnum hjá íslenska landsliðinu, Ingibjörg Ragnarsdóttir, hættir að
vinna með liðinu eftir Evrópumótið í Danmörku. Hún sér ekki eftir mínútu.
Henry Birgir
Gunnarsson
henry@frettabladid.is

Daníel
Rúnarsson
danielr@365.is

Frá EM í Herning

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI „Mitt fyrsta mót með

liðinu var árið 2001 í Frakklandi.
Ég hef verið með á öllum mótum
síðan nema á Ólympíuleikunum í
London,“ segir Ingibjörg Ragnarsdóttir sjúkranuddari en hún
er ein af fólkinu á bak við tjöldin
hjá íslenska handboltalandsliðinu.
Eftir mörg mót hefur hún ákveðið að segja skilið við liðið og EM í
Danmörku er hennar síðasta mót
með landsliðinu.
Ingibjörg, eða Inga eins og hún
er kölluð, hefur fengið það öfundsverða hlutverk að nudda strákana
okkar á stórmótum og síðan sinnt
mörgu öðru. Séð um búningana og
margt annað enda í mörg horn að
líta á þessum ferðum.
Verður liðinu innan handar
„Ég var að vinna með KA á
Akureyri og flutti síðan suður.
Einar [ Þ orvarðarson, framkvæmdastjóri HSÍ] hafði samband
við mig er ég var að flytja suður.
Hann hélt að það væri kannski
hægt að nýta krafta þessar norðlensku kellu,“ segir Inga og hlær
við. Hún mun halda áfram að
vinna með liðinu í næstu verkefn-

um og verður síðan eflaust eitthvað með puttana í þessu áfram
þó svo hún fari ekki aftur með liðinu á stórmót.
„Ég byrjaði í sjúkranuddinu og
liðsstjórninni. Síðan vatt það upp
á sig og ég komin í allt saman.
Á spjaldinu mínu á þessu móti
stendur að ég sé „manager“. Það
nær ágætlega yfir það sem ég er
að gera.“
Mótin sem Inga hefur farið á
með liðinu eru mörg og hefur hún
gengið í gegnum súrt og sætt með
strákunum. Hvaða mót stendur
samt upp úr?
Silfrið í Peking stendur upp úr
„Hvert mót hefur sinn sjarma.
Mörg mót hafa verið mjög
skemmtileg eins og í Austurríki
þar sem liðinu gekk mjög vel. Auðvitað stendur samt Peking upp úr.
Silfrið, Ólympíuleikar og allt það.
Ég gæti samt ekki bent á eitthvert
mót sem var hörmung. Ég sé eitthvað jákvætt út úr öllu,“ segir
Inga en hún sér alls ekki eftir
tímanum sem hefur farið í þessa
vinnu.
„Þetta er búinn að vera yndislegur tími. Þvílík forréttindi að
fá að starfa í þessum hópi og með
þessu frábæra fólki. Hérna er
maður að eignast vini fyrir lífstíð og ég er mjög sátt við þennan
tíma. Ég hef aldrei nokkurn tíma
séð eftir því að hafa ákveðið að
taka þátt í þessu.“

Það eru öll þessi
litlu atvik og allar þessar
minningar sem standa
upp úr.
Ingibjörg Ragnarsdóttir

Inga hefur ákveðið að fara síðar
á stórmót sem áhorfandi og hvetja
liðið áfram úr stúkunni. Hún mun
þó fylgjast með úr sófanum heima
ef strákarnir fara á HM í Katar
að ári.
Ég læt hjartað ráða
„Ég held mér muni líða vel að
fylgjast með úr sófanum þó svo
það verði skrítið. Ég er búin að
taka þessa ákvörðun og er sátt við
hana. Maður á að hætta meðan það
er enn gaman. Ég er að láta hjartað ráða. Auðvitað á ég eftir að
sakna alls en það tekur annað við.
Ég mun ekki alveg hverfa og verð
með annan fótinn niðri á HSÍ. Þeir
losna ekkert við mig,“ sagði Inga
og hló dátt. Hún segir enga eina
minningu standa upp úr á þessum
tímamótum.
„Samt alltaf þegar þjóðsöngurinn er leikinn og ég stend á gólfinu með strákunum þá fyllist ég
þvílíku þjóðarstolti. Það eru öll
þessi litlu atvik og allar þessar
minningar sem standa upp úr eftir
þennan tíma. Þetta hefur verið
æðislegt. Nú er ég orðin amma og
vil fara að einbeita mér að öðru.“

Erum að toppa á réttum tíma
Keppendur Íslands á Vetrarólympíuleikunum í Sotsjí voru kynntir í gær.
SKÍÐI Brynjar Jökull Guðmundsson,

Einar Kristinn Kristgeirsson, María
Guðmundsdóttir, Helga María Vilhjálmsdóttir og Sævar Birgisson
verða fulltrúar Íslands á Vetrarólympíuleikunum sem hefjast í Sotsjí
í Rússlandi hinn 7. febrúar. Þetta
var tilkynnt í hófi sem haldið var í
sendiráði Rússlands í Garðastræti
í gær.
Þrjú fyrstnefndu keppa í svigi og
stórsvigi líkt og Helga María sem
einnig keppir í risasvigi.
„Þetta eru okkar fjórir bestu
keppendur og hafa sýnt það á
mótum bæði í haust og alveg fram
í janúar,“ segir Fjalar Úlfarsson,
landsliðsþjálfari í alpagreinum.
Hann sagði markmiðið hafa verið að
koma fimm keppendum í alpagreinum á leikana og sá möguleiki sé enn
fyrir hendi. Í dag komi í ljós hvort
Ísland fái fimmta sætið. Fulltrúi
Íslands bíður spenntur en Fjalar
vildi ekki upplýsa hver sá væri.
„ÍSÍ kemur til með að tilkynna

FJÓRIR AF FIMM María Guðmundsdóttir, Sævar Birgisson, Einar Kristinn Kristgeirs-

son og Brynjar Jökull Guðmundsson keppa í Sotsjí.

það ef af verður,“ segir Fjalar og
bætir við að æfingar og keppni ytra
undanfarnar vikur og mánuði hafi
gengið mjög vel.
„Krakkarnir hafa verið að bæta
sig og við teljum okkur vera að

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

toppa á réttum tíma. Við sjáum fram
á gott mót.“
Sævar keppir í skíðagöngu og
verður fyrsti fulltrúi Íslands í
greininni síðan á leikunum í Lillehammar árið 1994.
- ktd
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.30
The Amazing Spiderman

Bylgjan kl. 06.50
Í bítið

Fjórða og jafnframt nýjasta
myndin í þessum vinsæla
ævintýrabálki. Hér
er í brennidepli
ósögð saga
sem sýnir
nýjar
hliðar
á Peter Parker.

Í bítið er alla virka daga á Bylgjunni.
Heimir Karlsson, Hulda Bjarna og
Gunnlaugur Helgason vakna eldsnemma og koma þér af stað alla
morgna. Fylgstu með fréttum og
taktu púlsinn á þjóðmálunum, færðinni, veðrinu og íþróttunum strax í
bítið.

EM í handbolta

American Idol

Family Guy

SJÓNVARPIÐ KL. 19.45 Undanúrslit
Bein útsending frá seinni undanúrslitaleik EM í handbolta í Danmörku.

STÖÐ 3 KL. 20.40 Þrettánda þáttaröð
þessara vinsælu þátta en allir sigurvegarar fyrri þáttaraða hafa slegið í
gegn á heimsvísu.

SKJÁR EINN KL. 19.55 Ein þekktasta
fjölskylda teiknimyndasögunnar snýr
loks aftur á Skjá Einn. Peter Griffin og
fjölskylda ásamt hundinum Brian búa
á Rhode Island og lenda í ótrúlegum
ævintýrum.

STÖÐ 2
06.10
07.00
08.10
08.35
09.15
09.35
10.20
11.05
11.50
12.35
13.00
13.45
15.40
16.05

STÖÐ 3

Stelpurnar
Barnatími Stöðvar 2
Malcolm In the Middle
Barnatími Stöðvar 2
Bold and the Beautiful
Doctors
Drop Dead Diva
Harry‘s Law
Dallas
Nágrannar
Mistresses
Time Traveler‘s Wife
Xiaolin Showdown
Ærlslagangur Kalla kanínu og

félaga
Ellen
Bold and the Beautiful
Nágrannar
Simpson-fjölskyldan
Veður
Fréttir
Íþróttir
Ísland í dag
Veður
The Simpsons
Spurningabomban Logi Bergmann Eiðsson stjórnar þessum stórskemmtilega spurningaþætti þar sem
hann egnir saman tveimur liðum.
20.30 The Amazing Spider-man
Fjórða og jafnframt nýjasta myndin í
þessum vinsæla ævintýrabálki. Hér er í
brennidepli ósögð saga sem sýnir nýjar
hliðar á Peter Parker.
22.45 The Eagle Stórbrotin mynd frá
2011 með Channing Tatum, Jamie Bell
og Donald Sutherland í aðalhlutverkum.
Sagan gerist árið 140 eftir Krist og fjallar
um ungan hershöfðingja sem freistar
þess að reisa við orðspor föður síns.
00.40 The Children
02.05 The Messenger
03.55 Time Traveler‘s Wife
05.40 Fréttir og Ísland í dag
16.30
17.10
17.32
17.57
18.23
18.30
18.47
18.54
19.11
19.20
19.45

16.30
17.15
17.40
18.05
18.30
19.00
19.45
20.15
20.40
21.25
22.10
22.55
23.40
00.25
00.55
01.20
02.05
02.50
03.35

Around the World in 80 Plates
Raising Hope
Don‘t Trust the B*** in Apt 23
Cougar Town
Funny or Die
H8R
How To Make It in America
Super Fun Night (12:17)
American Idol (4:37)
Grimm (11:22)
Strike Back (10:10)
Dark Blue (6:10)
H8R
How To Make It in America
Super Fun Night
American Idol
Grimm
Strike Back
Tónlistarmyndbönd

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 07.46 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Áfram Diego, áfram! 08.24 Svampur
Sveins 08.46 Hvellur keppnisbíll 08.56 Rasmus
Klumpur og félagar 09.00 Ævintýri Tinna 09.22
Ofurhundurinn Krypto 09.43 Latibær 09.55
Sumardalsmyllan 10.00 Skógardýrið Húgó 10.23
Elías 10.34 Ævintýraferðin 10.47 UKI 10.52
Tommi og Jenni 11.00 Dóra könnuður 11.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.46 Doddi litli
og Eyrnastór 12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24
Svampur Sveins 12.46 Hvellur keppnisbíll 12.56
Rasmus Klumpur og félagar 13.00 Ævintýri Tinna
13.22 Ofurhundurinn Krypto 13.43 Latibær
13.55 Sumardalsmyllan 14.00 Skógardýrið
Húgó 14.23 Elías 14.34 Ævintýraferðin 14.47
UKI 14.52 Tommi og Jenni 15.00 Dóra könnuður 15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 15.46
Doddi litli og Eyrnastór 16.00 Áfram Diego,
áfram! 16.24 Svampur Sveins 16.46 Hvellur
keppnisbíll 16.56 Rasmus Klumpur og félagar
17.00 Ævintýri Tinna 17.22 Ofurhundurinn
Krypto 17.43 Latibær 17.55 Sumardalsmyllan
18.00 Skógardýrið Húgó 18.23 Elías 18.34
Ævintýraferðin 18.47 UKI 18.52 Tommi og Jenni
19.00 Skrímsli í París 20.30 Sögur fyrir svefninn

15.20 Ástareldur (Sturm der Liebe)
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 EM stofa Upphitun fyrir undanúrslitaleiki á EM í handbolta í umsjón
Björns Braga.
17.30 EM í handbolta - Undanúrslit
Bein útsending frá fyrri undanúrslitaleik
EM í handbolta í Danmörku.
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.45 EM í handbolta - Undanúrslit
Bein útsending frá seinni undanúrslitaleik EM í handbolta í Danmörku.
21.15 Útsvar (Sandgerði - Mosfellsbær)
Spurningakeppni sveitarfélaga. Umsjónarmenn eru Sigmar Guðmundsson og
Þóra Arnórsdóttir og spurningahöfundur
og dómari er Stefán Pálsson.
22.20 Hróp á frelsi (Cry Freedom)
Átakanleg mynd byggð á raunverulegum atburðum um vináttu sem myndast
meðal tveggja manna sem berjast gegn
báðir gegn aðskilnaðarstefnu Suður Afríku á áttunda áratugnum.
00.50 16 húsaraðir (16 Blocks)
Hasarmynd með Bruce Willis sem leikur útbrunninn lögregluþjón í New York
sem fær það einfalda verkefni að fylgja
fanga nokkrar húsaraðir frá fangelsi að
dómshúsi.
02.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.25 Dr. Phil
09.10 Pepsi MAX tónlist
15.30 Svali & Svavar
16.10 The Biggest Loser - Ísland
17.10 Dr. Phil
17.55 Happy Endings
18.20 Minute To Win It
19.05 The Millers
19.30 America‘s Funniest Home Videos

16.10 Fjórgangur Útsending frá fyrsta

mótinu í Meistaradeildinni í hestaíþróttum þar sem keppt er í fjórgangi.
17.40 World‘s Strongest Man 2013
18.40 NBA - Rodman Revealed
Körfuboltastjarnan Dennis Rodman í
persónulegu viðtali um sjálfan sig og
ferilinn.
19.05 FA Cup - Preview Show 2014
19.35 Arsenal - Coventry Bein útsending
21.40 La Liga Report
22.10 17 Again Heimildarmynd um

fótboltagoðsögnina Diego Maradona.
23.45 Arsenal - Coventry

12.55 West Ham - Newcastle
14.35 Chelsea - Man. Utd.
16.15 Messan
17.40 Man. City - Cardiff

Strákarnir
Friends
Seinfeld
Modern Family
Two and a Half Men (22:24)
Grey‘s Anatomy (10:24)
Það var lagið Vinsæll skemmtiþáttur frá árinu 2005 þar sem Hemmi
Gunn fær til sín þjóðþekkt fólk sem fær
að spreyta sig í söngkeppni.
21.45 It‘s Always Sunny In
Philadelphia (10:15)
22.10 Twenty Four (15:24)
22.55 Touch of Frost
00.40 Fóstbræður
01.10 Mið-Ísland
01.40 Gavin and Stacey
02.10 Footballer‘s Wives
03.00 Það var lagið
03.55 It‘s Always Sunny In
Philadelphia
04.20 Twenty Four
05.10 Touch of Frost
17.55
18.25
18.45
19.10
19.35
20.00
20.45

19.20 Arsenal - Fulham
21.30 Premier League World
22.00 Football League Show
22.30 Crystal Palace - Stoke
00.10 Sunderland - Southampton

20.00 Hrafnaþing 21.00 ABC Barnahjálp 21.30
Eldað með Holta

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

20.20 Got to Dance (3:20) Breskur raunveruleikaþáttur sem farið hefur sigurför
um heiminn. Hæfileikaríkustu dansarar
á Englandi keppa sín í milli þar til aðeins
einn stendur uppi sem sigurvegari.
21.10 90210 (3:22) Bandarísk þáttaröð
um ástir og átök ungmennanna í Beverly
Hills þar sem ástin er aldrei langt undan.
22.00 Friday Night Lights (3:13)
Vönduð þáttaröð um unglinga í smábæ í
Texas. Þar snýst allt lífið um árangur fótboltaliðs skólans og það er mikið álag á
ungum herðum.
22.45 Kite Runner Verðlaunakvikmynd sem hlaut góða dóma um heim
allan. Ahmir snýr aftur til heimalands
síns Afganistans eftir að hafa átt heima
í Kaliforníu. Kvikmynd sem lætur engan
ósnortinn.
00.50 The Bachelor

21.00 Match Pack

ÚTVARP

19.55 Family Guy (13:21) Ein þekktasta fjölskylda teiknimyndasögunnar
snýr loks aftur á Skjá Einn. Peter Griffin
og fjölskylda ásamt hundinum Brian búa
á Rhode Island og lenda í ótrúlegum
ævintýrum þar sem kolsvartur húmor er
aldrei langt undan.

10.30
12.30
14.35
16.15
18.15
20.20
22.00
23.45
01.25
03.25

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

Notting Hill
Mrs. Doubtfire
Hope Springs
Notting Hill
Mrs. Doubtfire
Hope Springs
Thick as Thieves
Wrath of the Titans
Rock of Ages
Thick as Thieves

02.20 Ringer
03.10 Pepsi MAX tónlist

08.20 PGA Tour 2014 12.20 Inside The PGA Tour
2014 12.45 PGA Tour 2014 16.45 Golfing World
2014 17.40 Einvígið á Nesinu 18.35 Inside The
PGA Tour 2014 19.00 Golfing World 2014 20.00
PGA Tour 2014

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

80%

AFSLÁTTUR

30% AFSLÁTTUR AF OUTLETVERÐUM

ALLT AÐ
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BESTI BÆJARHLUTINN

Vilja þjóna kvikmyndaunnendum
á landsbyggðinni betur
Bíó Paradís opnar VOD-rás á Leigunni hjá Vodafone á þriðjudaginn.

„Uppáhaldsbæjarhlutinn minn er
Skeifan. Þar er allt sem þú þarft og
rúmlega það og allavega tvö hringtorg sem hafa stjórn á þessu öllu
saman.“
Ævar Þór Benediktsson leikari.

„Þetta er stórkostleg nýjung í
okkar starfi. Það hefur lengi
verið okkar draumur að bjóða upp
á kvikmyndir á öðrum vettvangi,
sér í lagi þar sem ekki geta allir
sótt Bíó Paradís svo auðveldlega,“
segir Ása Baldursdóttir, dagskrárstjóri kvikmyndahússins,
sem opnar sérstaka Bíó Paradís
VOD-rás á Leigunni hjá Vodafone
á þriðjudaginn næstkomandi.
„Við bjóðum upp á evrópskar

R ii ii ii ii s a

verðlaunamyndir, stórkostlegar
heimildarmyndir og áhugaverðar kvikmyndir frá öllum heimshornum og er það okkar einlæga
von að VOD-rásin eigi eftir að
auðga aðgengið að rjómanum á
auðveldan og handhægan máta.
Það ættu allir að fylgjast vel með
VOD Bíó Paradís á Leigu Vodafone,“ útskýrir Ása. „Við viljum
auka framboð gæðakvikmynda á
íslenskum leigumarkaði til mik-

illa muna. Þetta er gert til þess
að þjóna betur kvikmyndaunnendum á landsbyggðinni og þeim
sem heima sitja,” segir Ása jafnframt.
Fimm myndir verða í boði frá
28. janúar, en þær eru Berberian
Sound Studio, Ernest og Celestína, Paradís: Ást, Pussy Riot:
Pönkarabæn, Äta sova dö: Borða
sofa deyja, en fleiri myndir munu
bætast við á næstu vikum.
- ósk

FYRIR ÞÁ SEM HEIMA SITJA Að sögn
Ásu Baldursdóttir, dagskrárstjóra Bíós
Paradísar, verða fimm myndir í boði við
opnun rásarinnar en fleiri munu svo
bætast við.
MYND/NANNA DÍS
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ÚTSALA
BARSTÓLAR
20%
AFSLÁTTUR

HOT BARSTÓLL
Svart og hvítt leður
Krómfætur

15.990
FULLT VERÐ: 19.990

LATABÆJARSENDINEFNDIN Í KÍNA Tina Lang, Hallgrímur Kristinsson, Chloe Lang, James Royce Edwards, Guðmundur
Magnason og Hrefna Björk Sverrisdóttir.
MYND/ÚR EINKASAFNI

Vilja Latabæ til Kína
Þýðingarmikið ef af verður, en Beijing TV nær til yﬁr 300 milljóna manna.

34%
AFSLÁTTUR

DALLAS BARSTÓLL
Hvítt, brúnt og svart leður
Krómfætur

15.990
FULLT VERÐ: 23.990

30%
AFSLÁTTUR

MATHILDE BARSTÓLL
Rautt, hvítt og svart leður
Krómfætur

18.990
FULLT VERÐ: 27.990

– fyrir
f i lifandi
lif di heimili
h i ili –

Reykjavík og Akureyri

EITT SÍMANÚMER

558 1100

www.husgagnahollin.is

Hallgrímur Kristinsson, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar og kynningarmála
hjá Latabæ, staðfestir að áhugi sé fyrir
því á annarri stærstu sjónvarpstöð í Kína,
Beijing TV, að taka Latabæ til sýninga
þar í landi.
Ljóst er að áhorfendahópurinn myndi
stækka verulega ef af því yrði, en stöðin
nær til yfir 300 milljón manna.
„Þetta kom allt þannig til að það var
starfsmaður frá Beijing TV á Íslandi að
kynna sér land og þjóð. Hann kom í heimsókn í Latabæ og leist vel á. Þannig bauð
hann okkur að taka þátt í nýárshátíð sem
þeir sýna árlega og þaðan fór boltinn að
rúlla,“ útskýrir Hallgrímur. „Þeir hafa
áhuga á efninu, en það er ekkert í hendi,
það þarf oft að laga efnið að kínverskum
áhorfendum,“ segir hann og bætir við:
„Það er hægara sagt en gert að fá svona
nokkuð í gegn í Kína, enda þarf allt erlent
efni að fá samþykki hjá miðstýrðri ríkisstjórn. Utanríkisráðuneytið hefur verið
okkur gífurlega hjálpsamt í þessum
efnum.“
Sex manna teymi frá Latabæ fór til Kína
fyrr í þessum mánuði í þeim tilgangi að
taka upp atriði í nýársþætti kínverska
sjónvarpsins.
„Þetta er svona nýárshátíð Beijing TV
sem er önnur stærsta stöð Kína,“ segir
Hallgrímur, sem var með í för. „Það var
mikil umfjöllun um Ísland í þessum þætti
en hundruð milljóna Kínverja munu ná
þessari útsendingu,“ segir Hallgrímur
jafnframt. Kínversku áramótin eru haldin
hátíðleg í lok janúar.
„Í okkar atriði léku Solla stirða og
Íþróttaálfurinn, og um það bil þrjátíu
börn af svæðinu,“ segir Hallgrímur, og
bætir við að það hafi verið mikið af flottum atriðum í þættinum.
„Frá Bretlandi kom James Blunt og tók
lagið, svo dæmi sé tekið,“ útskýrir hann
og segir teymið frá Latabæ ekki hafa
fengið sæti í áhorfendasalnum, svo mikið
hafi verið af fólki.
„Þetta var ótrúlega flott. Allir í salnum
tóku þátt í atriðinu og svo kom Ragnar
Baldursson diplómat og talaði um Ísland
– þetta var gríðarleg landkynning,“ segir
Hallgrímur.
olof@frettabladid.is

LATIBÆR Á KÍNVERSKU Íþróttaálfurinn og Solla stirða með kínverskum

túlkum sem fylgdu þeim hvert fótmál.

MYND/ÚR EINKASAFNI

STILLA SÉR UPP Hér stillir hluti af þeim 30 börnum, sem stigu á svið
með Latabæ, sér upp með Íþróttaálfinum og Sollu stirðu. MYND/ÚR EINKASAFNI
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Kaupauki

fylgir öllum
blómvöndum

fylgir túlípönum
Prufa af rakspíra frá
GUCCI fylgir öllum 15
stk túlípanavöndum

2 fyrir 1 á kvikmyndina
Bókaþjófurinn fylgir
blómvöndum í
Skútuvogi, Hafnarfirði,
Grafarholti og Akureyri
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
London, París, Hong Kong
Tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti
heldur tónleika víða á næstu vikum.
Á laugardag verður hann í London, þá
treður hann upp á fimm tónleikum í
Noregi og heldur svo til Asíu með viðkomu í París.
Erlend útgáfa plötu Ásgeirs Trausta,
In the Silence, kemur út á geisladisk og
vínyl 27. janúar næstkomandi, en um
síðustu helgi bauðst
lesendum vefútgáfu
The Guardian að
streyma plötunni frítt.
In the Silence hefur
hlotið afar góðar
viðtökur og fékk
meðal annars
8 af 10 í
einkunn á
tónlistarsíðunni
Clash.
- eb

Dúndurfréttir bæta við
þriðju tónleikunum
„Þetta kemur skemmtilega á óvart því
við tókum þá áhættu að setja miðana í
sölu fyrir jól og það tókst svona rosalega
vel,“ segir Matthías Matthíasson, tónlistarmaður og meðlimur Dúndurfrétta.
Meistaraverk hljómsveitarinnar Pink
Floyd, The Wall, verður 35 ára í ár og af
því tilefni ætla Dúndurfréttir að flytja
verkið í heild sinni í Eldborgarsal Hörpu
12. og 13. mars. Uppselt er á tvenna
tónleika og hefur því verið bætt við
þriðju tónleikunum, klukkan 22.30 þann
13. mars.
„Ég geri ekki ráð fyrir að við setjum
tónleikana upp annars
staðar á landinu en hins
vegar viljum við ólmir
komast í hvaða bæjarfélag sem er þar sem er
sinfóníuhljómsveit,“
segir Matthías.
Mikið er lagt
í tónleikana.
„Við erum með
okkar eigin
sinfóníuhljómsveit þar sem
er valinn maður í
hverju rúmi ásamt
kór.“
- glp

Mest lesið
1 Sonurinn lá látinn í herbergi í sex daga
yﬁr jólin
2 60 þúsund „burpees“ til minningar um
látna vinkonu
3 Lögreglumaðurinn ætlar í mál vegna
lekans í kynferðisbrotamálinu
4 Flúrar bæði pabba og mömmu
5 Ótrúlegar lokamínútur og vítaspyrnukeppnin á Old Trafford | Myndband

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

...góðar
óð
ð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

LÍFIÐ

Meiri Vísir.

UMRÆÐAN

