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MARKAÐURINN

Græða þarf upp yfir
milljón hektara lands

Deilt um stóru verkefnin
Guðmundur Ingi Ásmundsson,
aðstoðarforstjóri Landsnets, segir
deilt um öll fimm stærri verkefni
fyrirtækisins og því gangi illa að efla
raforkuflutningskerfið hér á landi.

FRÉTTIR
Óku spottakorn í lúxusjeppum
Tónlistarfólkið Beyoncé Knowles og
Jay Z, sem þessa dagana sækja landið
heim, létu fara vel um sig í Bláa
lóninu í gær. 2
Rotþróaseyra í uppgræðslu Landgræðslan og Ölfus ætla í viðræður
um notkun seyru úr rotþróum sumarbústaða og annarra mannabústaða til
uppgræðslu lands. 4
Eru á móti náttúrupassa Landvernd og Ferðaklúbburinn 4x4 telja
að lög um frjálsa för ferðafólks um
landið eigi að gilda. 6

unnar á gróðurfari sýnir að ráðast
verði í að græða upp eina milljón hektara lands. Um 500 þúsund
hektarar eru svo illa farnir að mjög
brýnt er að ráðast í aðgerðir.
„Umræðan um að stöðva jarðvegseyðinguna og að græða upp
örfoka land hvarf í virkjanadeilurnar,“ segir Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri, um hverju sæti að
eitt stærsta umhverfismál þjóðarinnar hafi nær horfið úr þjóðfélagsumræðunni. Hann staðfestir að á
síðasta áratug hafi tekist að halda
í horfinu – en það sé frekar hagstæðum veðurskilyrðum að þakka
en mannanna verkum.

Ákveðið hefur verið að hefja
vinnu við frumvarp að nýjum lögum
um landgræðslu. Núgildandi lög
voru staðfest í apríl 1965. Sveinn
bindur miklar vonir við yfirlýst
áform ráðherra um aðgerðir í loftslagsmálum og að binda kolefni með
landgræðslu og skógrækt. Aðgerðirnar eru í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar
Árlega er unnið að landgræðslu
á um 12.500 hekturum lands og er
þá allt talið. „Við höfum sagt að í
þessu góða tíðarfari þá séum við
með vinninginn á móti eyðingaröflunum. Það þarf hins vegar ekki að
kólna mikið aftur til þess að sú staða
snúist við,“ segir Sveinn.

Svæsið miðaldaljóð endurvakið
LÍFIÐ Bjarki Karlsson, skáld og

Umtalsvert eða alvarlegt jarðvegsrof er metið á 40 prósentum
landsins, eða 52 prósentum landsins þegar hæstu fjöll, jöklar, ár og
vötn eru undanskilin. Þessi staða sé
óbreytt frá þeim tíma.
Samkvæmt gögnum Nytjalands,
gagnagrunns Landbúnaðarháskólans, má áætla að umfang þessarar
landhnignunar gæti verið meira
en 30.000 ferkílómetrar, sem þýðir
að um 30 prósent landsins eru
fokin á haf út – óbætt að mestu.

málfræðingur, og Erpur Eyvindarson rappari hafa leitt saman hesta
sína fyrir nýja útgáfu Bjarka,
Árleysi árs og alda.
Þá fékk Bjarki
Erp til að fylla
upp í eyðurnar
á gömlu klámkvæði frá miðöldum, sem talið
er að hafi verið
ritskoðað stuttu
eftir siðaskiptin.
BJARKI
„Grettir er
KARLSSON
ruglaður. Ég hef
aldrei farið með jafn dónalegan
texta. Þetta er bókmenntaarfurinn okkar, svo er verið að væla yfir
því að ég segi hitt eða þetta,“ segir
Erpur.
Bjarki segir brag og innihald
Grettisfærslu keimlíkt rappi Erps.
„Þá fannst mér trúverðugasta endurgerðin á þulunni vera að fá Erp
til að gera þetta.“

- shá / sjá síðu 12

- þij / sjá síðu 54

Umtalsvert eða alvarlegt jarðvegsrof er hér á 40% lands. Umhverfisvandi gleymdur
landsmönnum, segir landgræðslustjóri. Landgræðslustarf nú rétt heldur í horfinu.
UMHVERFISMÁL Úttekt Landgræðsl-
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STREKKINGUR Í dag verða suðvestan
8-15 m/s og slydduél eða él S- og V-til,
en úrkomulítið NA-lands. Hiti víða í
kringum frostmark. 4
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Tryggja hreint vatn í Teheran

LÆRÐU RÉTTU HANDTÖKIN Nemendur í Hólabrekkuskóla lærðu í gær grunnatriði í skyndihjálp. Gunnhildur Sveinsdóttir, verkefnisstjóri hjá Rauða krossinum, segir heimsóknir í grunnskóla hafa gengið vonum framar. „Við vitum að þessari fræðslu er ekki alltaf sinnt í
skólunum þótt skyndihjálpin sé vissulega inni í aðalsnámskrá, en vonandi verður breyting til batnaðar eftir þetta átak.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Oddviti Skorradalshrepps segir tekjuháa muna um lægra útsvarshlutfall:

Fólk finnur skattaskjól í Skorradal
Oddviti
Skorradalshrepps telur að hreppnum yrði akkur í að fólki yrði heimilað að flytja lögheimili sitt í frístundahús í hreppnum. Í hreppnum
er lægsta útsvarshlutfall landsins,
12,44 prósent. Dæmi eru um að fólk
skrái lögheimili sitt þar þrátt fyrir
að búa annars staðar að staðaldri.
„Hér í Skorradalshreppi eru um
60 skráðir íbúar, það er svo sem
teygjanlegt hvar fólk nákvæmlega
SVEITARSTJÓRNARMÁL

sefur,“ segir Árni Hjörleifsson oddviti. Hann segir fólk hafa fengið
leyfi til að breyta sumarbústöðum í
heilsársbústaði til að fá að vera með
lögheimili í hreppnum, en það eigi
síðan afdrep í bænum. „Þetta er að
verða svolítið ríkjandi. Við þurfum
hins vegar að breyta deiliskipulagi
til þess að þetta geti orðið að veruleika.“
Árni segist heyra á höfuðborgarsvæðinu að betra sé að búa í Skorra-

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Það er svo sem
teygjanlegt hvar fólk
nákvæmlega sefur.
Árni Hjörleifsson,
oddviti Skorradalshrepps.

dalshreppi en annars staðar. „Fyrir
suma skiptir þetta litlu máli en fyrir
aðra sem eru með einhverjar tekjur
að ráði þá vigtar þetta,“ segir hann.
- sa / sjá síðu 8

landsins hafa nýtt sér boð Rauða
krossins á Íslandi um kennslu í
skyndihjálp. Rauði krossinn fagnar
90 ára afmæli sínu með áherslu á
skyndihjálp.
Gunnhildur Sveinsdóttir, verkefnastjóri skyndihjálpar, segir
mikilvægt að kenna börnum skyndihjálp. „Þetta er risavaxið verkefni
sem tugir sjálfboðaliða komu að.
Meðal annars fjöldi hjúkrunar- og
læknanema,“ segir hún. Nú þegar
hafi flestir skólar á höfuðborgarsvæðinu verið heimsóttir auk fjölmargra úti á landi.
„Krakkarnir hafa mikinn áhuga
á skyndihjálp. Ég fór í heimsókn
í einn skóla og þar fékk maður að
heyra margar skemmtilegar hrakfalla- og slysasögur. Krakkarnir eru
síðan sendiherrar á sínum heimilum og tala um það sem þeim finnst
áhugavert,“ segir Gunnhildur. - vh
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SPURNING DAGSINS

Gert ráð fyrir lægri leikskólagjöldum og fimm hundruð nýjum félagsíbúðum á næstu fimm árum:

Ný fjárhagsáætlun samþykkt í gærkvöldi
SVEITARSTJÓRNARMÁL Fjárhagsáætl-

un Reykjavíkurborgar fyrir næsta
ár var samþykkt á fundi borgarstjórnar seint í gærkvöldi. Þó nokkrar þeirra breytinga sem gerðar voru
á milli umræðna snúa að skóla- og
frístundamálum. Námsgjöld leikskóla lækka um rúmlega sex prósent og frístundastyrkur hækkar.
„Framlögð fjárhagsáætlun einkennist af varfærni og ábyrgum
rekstri,“ sagði Dagur B. Eggertsson borgarstjóri í ræðu sinni á
fundinum. „Í henni er að finna þær

Frosti, þetta eru engin smá
lán?
„Nei þetta eru ó-lán“
Hundrað þúsund króna skuld ungs manns
fjórfaldaðist á þremur og hálfum mánuði
vegna vanskila. Frosti Sigurjónsson er
formaður efnahags- og viðskiptanefndar
Alþingis.

áherslur sem meirihlutinn kynnti í
byrjun sumars. Gjöld á barnafjölskyldur lækka, rík áhersla verður
lögð á læsi, verk- og listgreinar í
skólum auk uppbyggingaráforma.“
Framlag borgarinnar til hráefniskaupa í leik- og grunnskólum hækkar um 56 milljónir króna frá fyrri
áætlun og framlög til sérkennslu í
leik- og grunnskólum eru aukin um
tæpar 48 milljónir króna. Þá eru
tuttugu milljónir króna lagðar í sérstakt átak til að auka þátttöku í frístundastarfi fyrir börn af erlendum

uppruna, ungmenni eldri en sextán
ára sem ekki eru í námi, fatlaða
framhaldsskólanema og börn tekjulágra foreldra sem uppfylla ekki
skilyrði um fjárhagsaðstoð.
Að auki var fimm ára áætlun
borgarinnar fyrir árin 2015 til 2019
samþykkt en samkvæmt henni
er fyrirhugað að Félagsbústaðir
Reykjavíkur fjárfesti í fimm hundruð nýjum íbúðum á næstu fimm
árum. Gert er ráð fyrir að fjárfestingin nemi allt að 13,5 milljörðum á
næstu fimm árum.
- bá

DAGUR B. EGGERTSSON Fyrsta fjár-

hagsáætlun nýs meirihluta borgarstjórnar var samþykkt í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Spölkorn á Range
Rover í Bláa lónið
Beyoncé og Jay Z eru stödd hér á landi. Fara um á þyrlu og lúxusjeppar taka við
þar sem þyrlan kemst ekki. Parið slakaði á í Bláa lóninu í gær og á morgun verður
haldið upp á afmæli hans. Ekki er vitað hversu lengi stórstjörnurnar dvelja hér.
FÓLK Þyrla flutti hjónin og stórSTEFAN LÖFVEN Boða þarf til kosninga í Svíþjóð náist ekki sátt um fjárlagafrum-

varp. Þær yrðu haldnar ekki síðar en 29. mars á næsta ári.

NORDICPHOTOS/AFP

Svíþjóðardemókratar í lykilstöðu vegna ágreinings um fjárlög:

Sænska stjórnin nærri fallin
SVÍÞJÓÐ Stefan Löfven forsætisráðherra ákvað í gær að vísa fjárlaga-

frumvarpi stjórnar sinnar aftur til nefndar, í von um að geta náð málamiðlun við einhvern hægri flokkanna um ný fjárlög.
Til stóð að greiða atkvæði um frumvarpið á þingi í gær, en Svíþjóðardemókratar settu stjórnina í uppnám með því að tilkynna að þeir myndu
greiða atkvæði með fjárlagafrumvarpi stjórnarandstöðunnar.
Þar með hefðu Svíþjóðardemókratar, flokkur hægri þjóðernissinna,
fellt stjórnina þar sem Löfven hafði fyrirfram ekki tryggt að meirihluti
væri bak við fjárlagafrumvarpið á þinginu. Svíþjóðardemókratar sögðust ekki geta treyst því að ríkissjóður gæti fjármagnað þá innflytjendastefnu sem fram kemur í frumvarpinu.
- gb

Tvíburar boðnir velkomnir:

Netanjahú vill klárt umboð:

Ný jólavættur
Þingrof í Ísrael
Benjamín Netanjahú,
kynnt á morgun forsætisráðherra
Ísraels, hefur
ÍSRAEL, BBC

SVEITARSTJÓRNARMÁL Nýjasta jóla-

vætturin verður afhjúpuð í Safnahúsinu á Hverfisgötu klukkan 8.15
á morgun. Tvíburar á öllum aldri
eru boðnir sérstaklega velkomnir.
Óstaðfestar fregnir herma að þeir
gætu mögulega fengið snemmbúna
jólagjöf.
Fjögur ár eru síðan fyrstu jólavættirnar fóru að birtast á húsveggjum í miðborginni. Þær verða
þrettán með nýjustu viðbótinni.
Fyrir eru meðal annars Grýla og
Jólakötturinn. Jakob Frímann
Magnússon miðborgarstjóri kynnir nýju vættina til sögunnar.
- bá

rekið fjármála- og
varnarmálaráðherra sína úr embætti. Einnig ætlar
hann sér að leysa
upp þingið og boða
BENJAMÍN
til kosninga.
NETANJAHÚ
Netanjahú segir
að ráðherrarnir hafi ráðist gegn
sér og ríkisstjórninni allri. Deilurnar snerust að mestu um efnahag landsins. Hann hyggst boða
til kosninga svo umboð hans til að
stjórna landinu verði ótvírætt.
Ríkisstjórnin náði aðeins að
sitja í rétt rúma átján mánuði. - joe

Fullkomin jólagjöf fyrir fjölskylduna,
vini og vandamenn!
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Desembertilboð
á vetrarkortum

Vetrarkort í Bláfjöll og Skálafell
eru komin í sölu og fást í Hinu húsinu,
Pósthússtræti 3–5 og Mohawks, Kringlunni.
Pantaðu og fáðu sent í síma 5303002
eða á midar@skidasvaedi.is.

Vetrar

kort í
Bláfjöll
og Sk
álafell

Sími: 4115555
4
og 5303002
Opið alla
a virka daga kl. 9–13 og 13:30 –17.

stjörnurnar, Beyoncé og Jay Z, úr
Úthlíð í Bláa lónið í gær. Heimildarmaður Fréttablaðsins sá þyrluna
lenda með hjónin spölkorn frá lóninu fimmtán mínútur fyrir fjögur
í gærdag. Þar biðu tvær Range
Rover-bifreiðar, önnur svört og hin
hvít, sem fluttu gestina spottann
sem eftir var í Bláa lónið.
Talið er að tónlistarfólkið hafi
komið hingað til lands á mánudagskvöld með einkaþotu frá
Teterboro-flugvellinum í New
York.
Þaðan héldu þau í lúxussumarhús í Úthlíð í Biskupstungum.
Sumarhúsið er feiknastórt og
sögur herma að ekki ómerkari
menn en Vladimír Pútín, forseti
Rússlands, og Roman Abramovich,
rússneskur auðjöfur og eigandi
enska knattspyrnuliðsins Chelsea,
hafi dvalið þar. Ljósmyndari
Fréttablaðsins náði myndum af
þyrlu sem lent hafði verið við húsið
en komst ekki nær sökum öryggisgæslu.
Fram kom á Vísi í gær að tilefni heimsóknarinnar sé afmæli
rapparans Jay Z en hann verður
hálffimmtugur á morgun. Samkvæmt óstaðfestum heimildum eru
erlendar stórstjörnur úr ýmsum
geirum teknar að streyma til
landsins til að fagna tímamótunum
með hjónunum. Talið er að um sextíu fyrirmenni muni mæta í veislu
sem haldin verður; allt frá leikkonunni Kate Hudson til söngvarans
Robins Thicke.
Ljósmyndarar landsins hafa
flestir vopnast flössum og aðdráttarlinsum en erlendar fréttasíð-

DVALARSTAÐUR Hér láta hjónin fara
vel um sig meðan á heimsókn þeirra
stendur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ur eru tilbúnar að borga milljónir fyrir myndir af parinu hér á
landi. Upphæð fyrir mynd úr fjarlægð getur numið rétt rúmri milljón en nái einhver góðum myndum
úr stjörnum prýddri veislunni er
líklegt að þær geti skilað sér í tugmilljóna tékka.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
Beyoncé og Jay Z eru hér á landi
en þau dvöldu hér næturlangt í
janúarmánuði 2008. Þau gistu þá
á Hótel Keflavík.
Ekki er vitað hvenær þau hyggjast hverfa af landi brott.
johannoli@frettabladid.is

Sigmundur Davíð hefur friðlýst samkomusalinn á skemmtistaðnum Nasa:

Útilokar ekki hótelbyggingu
SKIPULAGSMÁL Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson forsætisráðherra
hefur friðlýst samkomusalinn á
skemmtistaðnum Nasa við Austurvöll. Það þýðir að ekki má hrófla
við upprunalegum innréttingum,
innviðum eða skipulagi á rými salarins eins og hann er í dag.
Í samtali við Stöð 2 segir Sigmundur Davíð að friðlýsing Nasa
þurfi ekki að koma í veg
fyrir hótelbyggingu
á svæðinu. Í pistli
sem Sigmundur
birti á heimasíðu
sinni árið 2012
leggur hann til
að horfið verði frá
niðurrifi Nasa og
Hótel Ísland reist
í uppr u na leg r i
mynd við Austurstræti 2.

Greint var frá því í vor að forsætisráðuneytið hefði á tæpu ári
veitt rúmar 200 milljónir króna
til húsfriðunar og varðveislu
menningarminja án auglýsingar. Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs
Reykjavíkurborgar, segir að ekki
hafi verið haft samráð við borgina um friðlýsinguna.
Það sé þó ekkert
um það að segja
nema að forsætisráðherra sé mikill
áhugamaður um
verndun gamalla
húsa og það sé af
hinu góða. - þká, bá

NASA Það olli miklum deilum þegar

skemmtistaðnum Nasa var lokað vegna
hótelbyggingar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VIÐ ERUM
UNDIRSTAÐAN
Fólk í almannaþjónustu vinnur mikilvæg
störf um land allt og er undirstaða þess samfélags sem við búum í. Opinberir starfsmenn
veita okkur umönnun og hjúkrun, gæta
öryggis, mennta og gæta barnanna okkar
og sinna allri grunnþjónustu samfélagsins.

Það er hagur okkar allra að grunnstoðirnar
séu sterkbyggðar. Hvetjum stjórnvöld til
að efla almannaþjónustuna í stað þess að
veikja hana. Styðjum við og verum stolt af
því fólki sem þjónar okkur í fjölbreyttum
störfum hjá hinu opinbera.

Svavar
flugvallarstarfsmaður

Baldvin
tollsérfræðingur

Elín
fangavörður

Jóhanna
stuðningsfulltrúi

Jóna
sjúkraliði

Ásgeir
slökkviliðs- og
sjúkraflutningamaður

Vinkill
fíkniefnahundur
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SVONA ERUM VIÐ

Vísindamenn fylgjast spenntir með þróun alnæmisveirunnar sem sums staðar hefur tekið breytingum:

Alnæmisveiran sögð tekin að missa kraftinn

10.000

ferkílómetrar
lands á Íslandi

teljast fjalllendi.

Ísland er 103.000 ferkílómetrar.

VÍSINDI Alnæmisveiran HIV hefur sums
staðar tekið stökkbreytingum til að lifa
af í líkömum fólks með sterk ónæmisviðbrögð. Þessi stökkbreyttu afbrigði hennar
eiga síðan erfiðara með að taka sér bólfestu
í öðru fólki og þurfa lengri tíma til að gera
fólk alvarlega veikt.
Þetta fullyrða vísindamenn við Oxfordháskóla í Bretlandi. Þeir hafa gert rannsóknir á HIV-smituðum í Botsvana og í
Suður-Afríku, og tóku eftir því að í Botsvana á veiran tíu prósentum erfiðara með að
fjölga sér en í Suður-Afríku.
Skýringuna telja þeir liggja í því að veiran

kom til Suður-Afríku tíu árum eftir að hún
kom til Botsvana. Og þetta vekur vonir um
að því lengri tími sem líði frá því veiran
gerir sig heimakomna, því veikari verði hún.
Á endanum jafnvel tiltölulega meinlaus.
Frá þessu er skýrt á fréttavef breska
ríkisútvarpsins, BBC, og vitnað í grein vísindamannanna í tímaritinu Proceedings of
the National Academy of Sciences.
„Við erum að fylgjast með þróuninni gerast fyrir augum okkar og það vekur furðu
hve hraðfara þetta ferli hefur verið,“ hefur
BBC eftir Philip Goulder, einum vísindamannanna.
- gb

BLÓÐ RANNSAKAÐ Kannað hvort HIV-veiran leynist í blóði

manns í Úganda.

NORDICPHOTOS/AFP

Vilja að seyra úr rotþróm
verði notuð til uppgræðslu
SEÐLABANKINN Undirliggjandi erlend

staða hefur batnað milli ársfjórðunga.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Undirliggjandi erlend staða:

Neikvæð um
885 milljarða
EFNAHAGSMÁL Undirliggjandi

erlend staða þjóðarbúsins í lok
þriðja ársfjórðungs 2014 er metin
neikvæð um 885 milljarða króna
eða 46 prósent af vergri landsframleiðslu.
Þetta kemur fram í frétt frá
Seðlabanka Íslands. Undirliggjandi staðan hefur batnað um 31
milljarð frá því í lok síðasta ársfjórðungs, en þá var hún talin
neikvæð um 916 milljarða.
Þessi bati nemur um 1,5 prósentum af vergri landsframleiðslu á þriðja ársfjórðungi. - bá

200 milljónir næstu tvö ár:

Aukið fjármagn
í landkynningu
FERÐAÞJÓNUSTA Ríkisstjórn

Íslands hefur samþykkt að veita
markaðsverkefninu „Ísland – allt
árið“ allt að 200 milljónir á næstu
tveimur árum sé samanlögð fjárhæð annarra þátttakenda ekki
lægri upphæð.
Verkefnið er kynningarverkefni sem ætlað er að jafna árstíðasveiflur í ferðaþjónustu og
bæta viðhorf ferðamanna gagnvart Íslandi.
Lágmarksframlag þátttakenda
til samningsins er tuttugu milljónir króna. Aðilum er heimilt
að mynda hóp sem yrði aðili að
samningnum.
- joe

Landgræðslan og sveitarfélagið Ölfus ætla í viðræður um að nota seyru úr rotþróm sumarbústaða og annarra
mannabústaða til uppgræðslu lands. Erum að finna leiðir til að láta hringrásina virka, segir forseti bæjarstjórnar.
UMHVERFISMÁL „Þetta verður aldrei

þannig að það verði bara sogið upp
úr rotþrónum og því svo frussað
yfir landið,“ segir Sveinn Steinarsson, forseti bæjarstjórnar Ölfuss,
þar sem til stendur að kanna notkun seyru til landgræðslu.
Bæjarstjórnin samþykkti í síðustu viku að hefja samningaviðræður við Landgræðslu ríkisins og
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands um
meðhöndlun og móttöku á seyru.
Skoða á aðkomu fleiri sveitarfélaga
í Árnessýslu að verkefninu.
„Blessuð seyran hverfur ekki af
sjálfu sér,“ segir Sveinn Steinarsson. „Það þarf að finna henni farveg og nú eru menn að horfa til þess
að nota hana við landbætur.“
Sveinn undirstrikar að verkefnið
sé á frumstigum hvað varði Ölfus.
Rætt er um svæði Landgræðslunnar norðan og vestan við Þorlákshöfn. „Við höfum svo sem næg
landsvæði sem þarf að græða upp,
það er ekki málið. Það þarf að finna
stað sem er heppilegur og sátt getur
orðið um.“
Seyra fellur til í sívaxandi mæli,
meðal annars vegna aukins fjölda
sumarhúsa sem rotþrær standa
við. Sveitarfélagið losar 250 til 270
rotþrær og það mun skila um níu
tonnum af þurrefni. Að sögn Sveins
snýst verkefnið í raun um að koma
seyrunni fyrir í sátt við umhverfið.
„Það eru allir að tæma rotþrær
einhvers staðar og það standa meira
og minna öll sveitarfélög nú orðið
frammi fyrir þeirri spurningu hvað
gera eigi við seyruna. Sorpa er, að
því er mér skilst, hætt að taka við
þessu og þá verða menn að finna
út úr því, sjálfir eða í samvinnu
við aðra,“ segir Sveinn sem, eins
og fram kemur hér í upphafi, undirstrikar að ekki eigi að sprauta

Á MÝRDALSSANDI Næg verkefni eru í uppgræðslu víða um land.

Það væri
ógeðslegt ef
það væri gert
og það stendur
ekki til.
Sveinn Steinarsson,
forseti bæjarstjórnar
Ölfuss.

seyru nánast beint úr rotþróm salerna yfir landið.
„Það væri ógeðslegt ef það væri
gert og það stendur ekki til,“ ítrekar
Sveinn. Seyran sem ekki er blönduð kalki verður sett ofan í plægða
jörð. „Menn eru bara að þróa leiðir til að nýta þetta, láta hringrásina
virka og græða landið með frábærum áburði.“

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tilraunaverkefni Landgræðslunnar
„Það er sóun á dýrmætri auðlind
að nýta ekki lífrænan úrgang,
hverju nafni sem hann nefnist, sem
áburð til landgræðslu,“ segir á vef
Landgræðslu Íslands. Nota mætti
„vandamálaúrgang“ eins og seyru,
svínaskít og moltu í miklu meiri
mæli til áburðar eða íblöndunar
í jarðveg á uppgræðslusvæðum.
„Væri það hvort tveggja í senn,
uppgræðsla og vistvæn förgun á
úrganginum.“
Þá kemur fram að Sigurður Ingi
Jóhannsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, hafi nýlega veitt Landgræðslunni styrk svo stofnunin geti fundið hagkvæmar leiðir til að koma
úrgangsefnunum í nýtanlegt form. Haft er eftir Magnúsi H. Jóhannssyni, sviðsstjóra Þróunarsviðs Landgræðslunnar, að lífrænn úrgangur sé
„auðlind á villigötum“.

gar@frettabladid.is

Veðurspá
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KÓLNANDI VEÐUR á landinu næstu daga með éljagangi um sunnan- og vestanvert
landið en yfirleitt úrkomulítið norðaustanlands. Heldur rólegri suðvestanátt á morgun
en gengur seint í skammvinna norðanátt með éljum fyrir norðan.
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Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður
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heimkaup.is

Allar jólabækurnar
í einum smelli
VVinsælasti sakamálahöfundurinn
C
Camilla
Lackberg hefur notið fádæma vinsælda með
ssakamálasögum sínum um lögreglumanninn Patrik
Hedström og rithöfundinn Ericu Falck.
Bækur hennar hafa selst í meira en tólf milljóna eintaka í
¿¿PPWtXO|QGXPRJK~QHUHLQQIUHPVWLVDNDPiODK|IXQGXU
t(YUySX/MyQDWHPMDULQQHUQtXQGDEyNLQtEyNDÀRNNQXP
vvinsæla um Fjallbacka.
%yNLQNHPXUtYHUVODQLUiPRUJXQ¿PPWXGDJHQ
Heimkaup.is er með forsölu á bókinni. Pantaðu hana
í dag fyrir kl.17 og fáðu hana senda heim að dyrum í
kkvöld.
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sending

Gildir 3. des. á meðan birgðir endast.

Meirihluti Íslendinga verslar á netinu! Komdu í hóp tugþúsunda ánægðra viðskiptavina Heimkaup.is
Öryggi - ekkert mál
að skila eða skipta

Hægt að greiða
við afhendingu

Vefverslunin
sem selur allt

Augljós kostur við að versla
við innlenda risavefverslun
og vöruhús eins og
Heimkaup.is er að ekkert
mál er að skila eða skipta
ef upp koma vandamál.

Ólíkt mörgum netverslunum
býðst þér einnig að greiða
með peningum eða korti við
afhendingu vörunnar.
Öruggara verður það ekki.

=PóIQ}ó\TUôLNHY`ÄY
]Y\[LN\UKPYVN`ÄY
100 bætast við daglega. Við
stefnum að því að selja allt!

Frí heimsending
samdægurs
Pantaðu fyrir kl. 1700 og við
sendum frítt heim samdægurs á
höfuðborgarsvæðinu
– næsta dag víðast hvar á
landsbyggðinni. Frítt ef
pantað er fyrir 4.000.- eða meira.

Heimkaup.is
Smáratorgi 3 / 201 Kópavogi / 5502700
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VEISTU SVARIÐ?

Öryrkjabandalag Íslands gagnrýnir tillögu fjárlaganefndar um hækkun almannatryggingabóta:

Áætluð hækkun sögð vera „dropi í hafið“
FÉLAGSMÁL Ellen Calmon, formað-

1. Hvað hafa margir kílómetrar af
framræsluskurðum verið grafnir á
Íslandi frá því um miðja síðustu öld?
2. Hvar er Karen Knútsdóttir atvinnumaður í handbolta?
3. Hvað heitir framkvæmdastjóri
Mannréttindaskrifstofu Íslands?
SVÖR:

1. 32 þúsund km. 2. Í Nice í Frakklandi.
3. Margrét Steinarsdóttir.
PÓSTURINN Póstbíll tekur við af pósthúsinu í Sandgerði.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Póstbíll ekur eftir áramót:

Póstþjónustu í
Sandgerði hætt
SANDGERÐI Póst- og fjarskiptastofnun hefur samþykkt beiðni
Íslandspósts um heimild til að loka
póstþjónustu í Sandgerði frá og
með næstu áramótum. Þess í stað
mun póstbíll sjá um að þjónusta
íbúa bæjarfélagsins.
Allar sendingar munu fara frá
pósthúsinu í Keflavík og er áætlað
að fá fyrirtæki í bænum til að selja
frímerki. Svipað fyrirkomulag sé á
póstdreifingu á Flúðum, Stokkseyri, Hellissandi og Flateyri. Íbúar
Sandgerðis eru tæplega 1.600 og 14
fyrirtæki eru á staðnum.
- joe

Arftaki ráðherra fundinn:

Carter tekur
við af Hagel
WASHINGTON Ashton Carter er líklegur til að taka við af Chuck Hagel
sem varnarmálaráðherra Bandaríkjanna en Hagel sagði af sér
fyrir rúmri viku.
Skipunin hefur
þó enn ekki verið
staðfest.
Carter, sem
er menntaður
í eðlisfræði og
miðaldasögu,
var næstráðASHTON CARTER
andi í Pentagon
frá október 2011 til síðustu áramóta. Hann er ötull fræðimaður.
Eftir hann liggja 11 bækur og yfir
100 greinar um eðlisfræði, tækni,
þjóðaröryggi og stjórnun.
- joe

ur Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ),
gagnrýnir tillögu fjárlaganefndar
Alþingis um að hækka almannatryggingabætur um þrjú prósent en ekki
3,5 líkt og til stóð. Þriðja umræða
um málið fer fram á Alþingi í dag, á
alþjóðlegum degi fatlaðs fólks.
„Okkur finnst að þessi tillaga hljóti
að lýsa viðhorfi ríkisstjórnarinnar til
fólks með skerta starfsgetu,“ segir
Ellen. „Mér finnst þetta vera svona
„prinsippmál,“ að láta sér detta í hug
að hækka minna en til stóð.“

ELLEN CALMON

Grunnbætur almannatrygginga
eru í dag 188 þúsund krónur á mánuði fyrir skatt. Ellen segir ÖBÍ vilja
hækkun sem nemur um 25 þúsund
krónum á mánuði hið minnsta en fyrirhuguð hækkun stjórnvalda á grunnbótum næmi tæplega sex þúsund
krónum á mánuði.
„Þetta eru svo fáar krónur á mánuði,“ segir Ellen. „Þetta breytir ekki
lífi fólks. En 3,5 er auðvitað skárra
en þrjú prósent en það verður erfitt
að hrópa bravó fyrir hækkun sem er
bara dropi í hafið.“
- bá

Formaður ÖBÍ segir
„kaldhæðnislegt“
að umræður fari
fram um málið á
degi fatlaðs fólks.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Frjáls félagasamtök eru á
móti náttúrupassaleiðinni
Landvernd og 4x4 gagnrýna hugmyndir um náttúrupassa. Telja félögin að lög um frjálsa för ferðamanna um
landið eigi að virða. „Að okkar mati kemur þetta ekki til greina,“ segir Sveinbjörn Halldórsson, formaður 4x4.
FERÐAÞJÓNUSTA Ferðaklúbburinn 4x4 og Landvernd mótmæla
harðlega fyrirhuguðum áformum
Ragnheiðar Elínar Árnadóttur,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
að gefa út náttúrupassa í þeim
tilgangi að auka tekjur af ferðaþjónustu á Íslandi. Telja bæði
Landvernd og Ferðaklúbburinn
passann vera aðför að ferðafrelsi
á Íslandi.
Frumvarpið hefur verið kynnt
í ríkisstjórn og mun koma til
umfjöllunar Alþingis á vorþingi.
Um er að ræða heildstætt kerfi
sem hefur það að markmiði fyrst
og síðast að vernda náttúruna,
tryggja fjármögnun til verndunar
og viðhalds og til öryggis ferðamanna.
Stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar hefur einnig gagnrýnt þá
leið sem er farin í þessum efnum
og telur aðrar leiðir heppilegri til
að ná sama markmiði.
„Frá því lög voru sett í þessu
landi hafa einstaklingar getað
farið um íslenskt land og mönnum frjálst að ferðast um landið.
Nú er því frelsi, og almannarétti
landsmanna, stefnt í voða. Að
okkar mati kemur þetta ekki til
greina,“ segir Sveinbjörn Halldórsson, formaður ferðaklúbbsins 4x4.
Sveinbjörn telur einnig að
þessi hugmynd um náttúrupassa
sé illa ígrunduð og muni á endanum skaða íslenska ferðaþjónustu. „Við teljum að þetta muni
skaða ferðaþjónustuna á endanum. Því er enn ósvarað hvernig
þessu verður háttað og hvernig þetta verður útfært. Til að
mynda byggði félagið skála uppi

FRÁ REYKJAHLÍÐ

Enn verður hægt
að rukka inn á
lönd í einkaeigu,
samhliða lögum
um náttúrupassa.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VÖLUNDUR

í Setbergi og við munum þurfa að
borga náttúrupassa til að fá að
fara í skálann okkar.“
Guðmundur Ingi Guðbrandsson,
framkvæmdastjóri Landverndar,
telur einnig að hugmyndin um
náttúrupassa sé neikvæð fyrir
ferðaþjónustu í landinu og minnir
á almannarétt landsmanna. „Það
eru aðrar færari leiðir í þessum
málum. Við erum sammála um að
það þurfi að byggja upp fjölsótta
ferðamannastaði og til þess þurfi
fjármagn. Hins vegar höfum við
bent á að gjald á gistinætur sé
heppilegri kostur fyrir ferðaþjónustuna í landinu. Það er kerfi

Það eru aðrar færari leiðir í þessum
málum. Við erum sammála um að það þurfi
að byggja upp fjölsótta ferðamannastaði og
til þess þurfi fjármagn. Hins vegar höfum við
bent á að gjald á gistinætur er heppilegri
kostur fyrir ferðaþjónustuna í landinu.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson,
framkvæmdastjóri Landverndar.

sem er nú þegar til og auðvelt að
hrinda í framkvæmd. Þessi leið
sem er boðuð núna gæti reynst
kostnaðarsöm. Við teljum þetta
skaða ímynd ferðaþjónustunnar.
Ef hugsunin er sú að vera með

gæslu og kanna hvort ferðamenn
hafi keypt passann getur það haft
áhrif á upplifun ferðamanna af
landinu. Einnig verður að virða
almannarétt íbúa landsins.“
sveinn@frettabladid.is

Jeppadekk
Jeppinn stendur ekki undir nafni nema hann sé vel dekkjaður.
Ef þú vilt nýta til fullnustu orku, aksturseiginleika og öryggi
jeppans, skiptir sköpum að velja dekk við hæﬁ.

Bílabúð Benna dekkjaþjónusta

Þjónustusími: 561 4200
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HRÆRIVÉL
H

+ BÖKUNARSETT

PHILIPS
TÖFRASPROTI
550W

FULLT VERÐ ... 107.980

LITUÐ
Fjöldi lita

( Hrærivél 87.990 + bökunarsett 19.990 )

TILBOÐSVERÐ .. 87.990

Se
Settið
S
etttttið inniheldur
5 vö
vönduð og
viðloðunarfrí
vvi
ið
ðll
Kt
Ki
KitchenAid
bökunarform.
bök
bö

FULLT VERÐ ....104.980

( Hrærivél 84.990 + bökunarsett 19.990 )

TILBOÐSVERÐ ...84.990

HVÍT

VERÐ .....9.995

GRUNWERG
HNÍFAPARASETT

VERÐ .....9.995
PRESSUKANNA

JÓLABÚÐIN ÞÍN

8 BO
BOL
BOLLA
L
K
KR
ÓM
KRÓM

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

VERÐ
VE
RÐ ....
.....6.995
.. 6.995

HAMBORGARAPRESSA
EINNIG
FYRIR FYLLTA
HAMBORGARA

VERÐ ÁÐUR .....2.495
JÓLATILBOÐ ....1.995

GUFUSLÉTTIR

Hágæða hnífalína frá
KAI í Japan. KAI hefur
framleitt hnífa í yfir
100 ár. Pure Komachi
2 hnífarnir eru með
litaðri „non-stick“ húð.

VERÐ FRÁ 2.995 TIL 4.499

FRANCIS FRANCIS X7 ESPRESSO KAFFIVÉL

ALGJÖR SNILLD

20%

VERÐ ÁÐUR ....9.995
JÓLATILBOÐ ...7.995

TRISTAR

VÖFFLUJÁRN

EKTA
BELGÍSKAR
VERÐ ÁÐUR .... 9.995
JÓLATILBOÐ ... 5.995

KENWOOD
MAT
VINNSLU
VÉL
Sú vinsælasta
VERÐ ...19.995

VERÐ ÁÐUR ...10.995
JÓLATILBOÐ ....7.995
ÍSLENSKA
PÖNNNUKÖKU
PANNAN

ÞESSI
GAMLA
GÓÐA

VERÐ .....9.995

FISSLER PARIS
POTTASETT

PURE KOMACHI 2

ALDREI
VERIÐ LÉTTARA
AÐ SLÉTTA ÚR
FLÍKUM

BABYLISS
HÁRBLÁSARI
2000W

ARIETE
PIZZAOFN

KAUPAUKI
FYLGIR

VERÐ ÁÐUR ... 36.900
TILBOÐ ......... 29.900

DELONGHI
MÍNÚTUGRILL

Ekta pizza
á örfáum
mínútum!
VERÐ ...14.995

Fissler gæði

VERÐ ...24.995

SCHOU
GRÆN
METIS
SKERI
SPIROMAT
VERÐ .....6.995

EXIDO
BLANDARI
700W
ÖFLUGUR
MYLUR KLAKA

VERÐ ...14.995

VERÐ ÁÐUR ... 9.995
JÓLATILBOÐ .. 7.995
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Kaup á Grímsstöðum:

Ný skýrsla sýnir að nothæfisstuðull Reykjavíkurflugvallar væri 97% þótt flugbraut 06/24 væri lokað:

Óljós tilgangur
og engin rök

Stæðist áfram kröfur án neyðarbrautar

STJÓRNMÁL „Bæjarráð telur engin

SKIPULAGSMÁL Nothæfisstuðull

rök liggja til þess að íslenska
ríkið kaupi upp jarðir í óljósum
tilgangi,“ segir bæjarráð Fljótsdalshéraðs í umsögn þingsályktunartillögu Vinstri grænna um
kaup ríkisins á Grímsstöðum á
Fjöllum.
Eins og kunnugt er hefur kínverski auðmaðurinn Huang Nubo
áformað að kaupa eða leigja
Grímsstaði og byggja þar ferðamannastað.

Reykjavíkurflugvallar án flugbrautar 06/24, sem oft er kölluð
„neyðarbrautin“, væri 97,0 prósent samkvæmt annarri tveggja
skýrslna sem Verkfræðistofan
EFLA vann fyrir Isavia. Þetta er
hærra hlutfall en áður var talið.
Mikið hefur verið deilt um gildi
neyðarbrautarinnar að undanförnu vegna byggingaráforma
Reykjavíkurborgar á Hlíðarendasvæðinu, sem gætu haft í för með
sér að loka þyrfti brautinni. Ótt-

- gar

ast sumir að öryggi sjúkraflugs til
vallarins yrði skert, væri brautinni lokað.
Í nýju skýrslunum, sem Isavia
óskaði eftir í kjölfar athugasemd a S a mgöng u stofu v ið
áhættumat Isavia, kemur hins
vegar fram að nothæfisstuðull
Reykjavíkurflugvallar stenst
áfram alþjóðlegar kröfur án
neyðarbrautarinnar. Nothæfisstuðull vallarins er nú 99,4
prósent en Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO) miðar við að

nothæfisstuðull flugvalla fari
ekki undir 95 prósent.
Fréttablaðið greindi frá því í síðasta mánuði að lendingar á neyðarbrautinni síðastliðin sjö ár næmu
aðeins 0,62 prósentum allra lendinga á Reykjavíkurflugvelli.
Í tilkynningu frá Isavia eru nýju
skýrslurnar sagðar þær umfangsmestu sem gerðar hafa verið um
notkun Reykjavíkurflugvallar.
Notuð hafi verið umfangsmeiri
og nákvæmari gögn en í fyrri
skýrslum.
- bá

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR Mikið

hefur verið deilt um gildi neyðarbrautarinnar svokölluðu að undanförnu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Flytja lögheimili og
greiða lægri skatta
$WYLQQXYHJDRJQêVN|SXQDUUièXQH\WLè

$WYLQQXYHJDRJQêVN|SXQDUUièXQH\WLè
DXJOêVLUKpUPHèHIWLUXPVyNQXPXPVW\UNL
~UìUyXQDUIMiUIUDPODJLWLOKURVVDU NWDU
0DUNPLèVW\UNYHLWLQJDQQDHUDèHÀDPDUNDèVVyNQRJU NWXQ
tVOHQVNDKHVWVLQVRJI\OJMDìDQQLJHIWLUiUDQJULìHLPHUQièVW
KHIXU t DXNLQQL IDJPHQQVNX t KURVVDU NW RJ ìMiOIXQ tVOHQVND
KHVWVLQV
6W\UNK IHUXKYHUVNRQDUYHUNHIQLHUO~WDDè
$.\QEyWXPKURVVDIyèUXQìHLUUDHèDPHèIHUè
%7DPQLQJXPRJìMiOIXQKURVVDVHPVWXèODDèDXNQXP
iUDQJULRJiYLQQLQJL
&0DUNDèVN\QQLQJDURJQêVN|SXQDUVWDU¿
/|JèHUPHJLQiKHUVODiDèVW\UNMDiWDNVRJQêVN|SXQDUYHUN
HIQL VHP JHWD RUèLè VMiOIE U HIWLU Dè ìUyXQDUWtPDELOL ìHLUUD
OêNXU~WJiIXRJN\QQLQJDUVWDUIVHPLRJKDJQêWDUUDQQVyNQLU
6MyèXULQQKHIXUWLOUièVW|IXQDUPLOOMyQLUNUyQD
8PVyNQLUVNXOXEHUDVWUièXQH\WLQXHLJLVtèDUHQGHVHPEHU
ËXPVyNQXPVNDOJHUèVNêUJUHLQI\ULUYHUNHIQLQXVHP
t KOXW i PDUNPLèL ìHVV IUDPNY PGDi WOXQ RJ iYLQQLQJL
+YHUULXPVyNQVNDOI\OJMDJUHLQDUJyèNRVWQDèDUi WOXQ
3yVWIDQJ
ëUyXQDUIMiUQHIQGKURVVDU NWDULQQDU
$WYLQQXYHJDRJQêVN|SXQDUUièXQH\WLQX
6N~ODJ|WX5H\NMDYtN
1iQDULXSSOêVLQJDUYHLWLU
7RU¿-yKDQQHVVRQtVtPD
QHWIDQJWRU¿MRKDQQHVVRQ#DQULV

Skorradalshreppur leggur á lægsta útsvar á landinu. Fréttablaðið hefur heimildir fyrir
því að einstaklingar séu með lögheimili í hreppnum en búi á höfuðborgarsvæðinu og
njóti þannig lægri skatta. Oddviti hreppsins segir muna um þetta ef launin eru há.
SVEITARSTJÓRNARMÁL Skorradalshreppur leggur á lægsta útsvarið
á landinu og sækja einstaklingar í
að færa lögheimili sitt í hreppinn
þó þeir búi ekki þar að staðaldri.
Skráðir íbúar eru 58 talsins og að
mati oddvita hreppsins yrði það
akkur fyrir hreppinn ef hægt væri
að flytja lögheimili í frístundahús í
hreppnum.
Útsvarshlutfallið sem Skorradalshreppur leggur á íbúa sína er 12,44
prósent. Flest sveitarfélög leggja á
hámarksútsvar sem er 14,52 prósent. Þetta misræmi getur þar af
leiðandi búið til hvata fyrir einstaklinga til að færa lögheimili sitt
í sveitarfélagið og fá þar af leiðandi
hærri laun á mánuði. Undir þetta
tekur oddviti Skorradalshrepps,
Árni Hjörleifsson.
Fréttablaðið hefur fyrir því heimildir að hluti þeirra, sem eru með
lögheimili í Skorradalshreppi, sé
ekki með búsetu á svæðinu heldur nýti sér lágt útsvar hreppsins.
Fréttablaðið sagði í gær frá gagnrýni á frumvarp um að afnema lágmarksútsvar sveitarfélaga og bent
væri á að það gæti ýtt undir þá
þróun að skattaparadísir verði til á
landinu.
„Hér í Skorradalshreppi eru um
60 skráðir íbúar, það er svo sem
teygjanlegt hvar fólk nákvæmlega
sefur,“ segir Árni Hjörleifsson
„Fólk hefur verið að fá að breyta
sumarbústöðum í heilsársbústað
til að fá að vera með lögheimili í
hreppnum, síðan á það lítið afdrep
í bænum. Þetta er að verða svolítið ríkjandi. Við þurfum hins vegar
að breyta deiliskipulagi til þess
að þetta geti orðið að veruleika.

 §ǡ×Ǥ
lÚǤï×ĄǤ

FRÁ SKORRADAL Skorradalshreppur leggur á það lágt útsvar að einstaklingar vilja nýta

sér það til að njóta lægri skatta en gengur og gerist annars staðar.

Útsvarið hjá okkur er það lægsta á
landinu,“ segir Árni.
Þegar Árni er spurður að því hvort
það sé þá akkur fyrir einstaklinga að
færa lögheimili til að njóta þessara
skatta segir hann svo vera. „Ég held
að það hljóti að vigta eitthvað. Maður
heyrir það á höfuðborgarsvæðinu
að það sé betra að búa hér en annars staðar. Fyrir suma skiptir þetta
litlu máli en fyrir aðra sem eru með
einhverjar tekjur að ráði þá vigtar
þetta, annars er þetta ekki stórt mál
fyrir aðra.“
Um 700 frístundahús eru í hreppnum en lögbýlin eru mun færri.
„Sumir bústaðirnir í hreppnum
eru hátt í 200 fermetra hús sem eru
eins og burðugustu hús í borginni.
Einnig er svo lítið mál að skjótast

FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

Fyrir suma skiptir
þetta litlu máli en fyrir aðra
sem eru með einhverjar
tekjur að ráði þá vigtar
þetta, annars er þetta ekki
stórt mál fyrir aðra.
Árni Hjörleifsson,
oddviti Skorradalshrepps.

hingað eftir að Hvalfjarðargöng
voru opnuð. Fólk vill náttúrulega
vera með sína búsetu hér og smá
aðstöðu í bænum. Ég reikna með
að hreppsnefndin muni taka þetta
alvarlega til skoðunar, að breyta
skipulagi hreppsins til að gera fólki
kleift að vera með heilsársbúsetu hér
í hreppnum.“
sveinn@frettabladid.is
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Samtök kvenna af erlendum uppruna segja mikilvægt að horfa á menntun innflytjenda sem auðlind sem þurfi að nýta:

Skýra þarf reglur og skilyrði vegna mats á námi
SAMFÉLAGSMÁL „Okkur finnst skrítið hversu

erfitt er að fá menntunina metna en það
eru margir sem lenda í vandræðum með
þetta,“ segir Angelique Kelley sem situr í
stjórn Samtaka kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Fjallað hefur verið um málið
í blaðinu síðustu daga.
Samtökin hafa meðal annars beitt sér
fyrir því að hjálpa konum af erlendum uppruna að fá menntun sína viðurkennda. „Þetta
er oft erfitt og getur tekið mjög langan tíma.
Okkur finnst þetta skrítið af því Ísland er að
missa af tækifæri til þess að nota menntun og þekkingu þessa fólks. Við myndum

vilja að þetta yrði skoðað betur og reynt
að einfalda þetta. Það væri gott að fá svör
við því af hverju þetta er svona. Það myndi
hjálpa mörgum,“ segir Angelique. Sjálf nam
hún snyrtifræði í Bandaríkjunum en getur
ekki starfað sem slíkur hér nema bæta við
menntun sína.
Samtökin hafa bent á að skýrari reglur
vanti um það hvernig menntun sé metin og
hvaða skilyrði umsækjendur þurfi að uppfylla. Fólk fái oft ekki útskýringu á því af
hverju menntun þess sé ekki metin og gefist
þá upp og fari að vinna við annað en það sem
það er menntað til. „Viðhorfið þarf að breyt-

ast, líka meðal stofnana og atvinnuveitenda
og það þarf að byrja að horfa á menntun innflytjenda, sem og á menntun almennt, sem
auðlind og allar auðlindir þarf að nýta skynsamlega,“ segir Anna Katarzyna Wozniczka,
formaður samtakanna. „Það mætti líka
endurskoða íslenskukennslu, og þá sérstaklega kennslu á háskólastigi og tengja hana
frekar við mismunandi deildir, hafa hana
hagnýta til dæmis. Ef það eina sem vantar
hjá erlendum læknum er tungumálið, þá ætti
að bjóða upp á íslenskunámskeið við læknadeild. Þetta er fjárfesting sem myndi nýtast
öllum,“ segir Anna.
- vh

ANNA OG ANGELIQUE Samtök kvenna af erlendum uppruna telja að margt þurfi að bæta.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HÆTTU VIÐ FRAMKVÆMDIR Framkvæmdir við lagningu gasleiðslunnar voru kynntar með táknrænni viðhöfn fyrir rúmu ári.
NORDICPHOTOS/AFP

Rússland stefnir
í efnahagskreppu
Rússar hafa blásið af framkvæmdir við nýja gasleiðslu suður fyrir Úkraínu, til að
veita gasi frá Rússlandi til Evrópu. Gengi rúblunnar hefur sigið um 40 prósent frá
áramótum, en olíuverð í heiminum hefur lækkað um fjórðung síðan í sumar.
RÚSSLAND Rússar hafa ákveðið að
hætta við lagningu gasleiðslu frá
Rússlandi til Evrópu, suður fyrir
Úkraínu. Bæði illvíg efnahagsvandræði og refsiaðgerðir Evrópusambandsins eiga sinn þátt í því.
Vladimír Pútín forseti skýrði frá
því á mánudagskvöld að líklega yrði
hætt við þessi áform. Hann hafði
varla sleppt orðinu þegar Alexej
Miller, forstjóri rússneska orkufyrirtækisins Gasprom, sagði að þau
hefðu nú verið blásin af.
Rússar eru farnir að finna töluvert fyrir efnahagserfiðleikum,
sem að stórum hluta virðist mega
rekja annars vegar til almennrar
verðlækkunar á olíu í heiminum,
hins vegar til Úkraínustríðsins og
refsiaðgerða Vesturlanda.
Gengi rússnesku rúblunnar hefur
lækkað um rúmlega 40 prósent
síðan í janúar, og féll síðan hratt á
mánudaginn. Olíuverð hefur lækkað um 25 prósent síðan í sumar, en
útflutningur á olíu er meginuppi-

staðan í efnahagslífi Rússlands.
Rússar sjálfir reikna með efnahagskreppu á næsta ári.
Reyndar kemur gengisfall rúblunnar sér ekki að öllu leyti illa
fyrir ríkissjóð Rússlands, því það
mildar áhrifin af verðlækkun olíunnar. Rússar fá að vísu færri dali
fyrir olíutunnuna, en í staðinn fá
þeir fyrir hvern dal fleiri rúblur í
ríkiskassann, og eiga þar með auðveldara með að standa undir reglulegum ríkisútgjöldum en annars
hefði orðið.
Þetta hefur þýska tímaritið Der
Spiegel eftir Chris Wafer, sem er
sérfræðingur í rússneskum efnahagsmálum.
Framkvæmdum við olíuleiðsluna
suður fyrir Úkraínu átti að ljúka
árið 2016. Áformin voru kynnt árið
2012 og framkvæmdir hófust nú í
sumar, en nú er ljóst að ekkert verður af þeim – í bili að minnsta kosti.
Leiðslan átti að verða nærri 2.400
kílómetra löng, kosta 16 milljarða

16

milljörðum evra,
tæplega 2.500
milljörðum króna, átti að
verja til lagningar gasleiðslu
suður fyrir Úkraínu.
evra og flytja nægilegt gas handa
38 milljónum heimila í Evrópulöndum. Tilgangurinn var meðal annars
sá að losna við Úkraínu sem millilið, vegna langvarandi ágreinings
stjórnvalda þar við Rússa.
Talið er að Rússar hafi þegar lagt
jafnvirði nærri fjögurra milljarða
evra í fjárfestinguna. Auk þess hafa
fyrirtæki í löndunum, sem leiðslan
átti að liggja um, þegar lagt í töluverða fjárfestingu í samvinnu við
Gasprom.
Gasleiðslan átti að liggja frá austurströnd Svartahafs og þaðan yfir
hafið til Búlgaríu, áfram í gegnum
Ungverjaland og Slóveníu allt til
landamæraborgarinnar Tarviso á
Ítalíu.
gudsteinn@frettabladid.is
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JARÐEYÐING: HIÐ GLEYMDA UMHVERFISVERNDARMÁL
ROFABARÐ Myndin er

tekin í austurafrétti í
Mývatnssveit, en það er
Andrés Arnalds, fagmálastjóri Landgræðslunnar,
sem hér rennir sér fótskriðu niður barðið sem
er skólabókardæmi um
stöðuna víða um land.

Sól
sumar
MYND/LANDGRÆÐSLAN

& skíði
Flugsæti
Aðra leið m/sköttum
á primeraair.com

Alicante
Frá kr.

14.990

Barcelona
Frá kr.

14.900

Bodrum
Frá kr.

29.990

Bologna
Frá kr.

19.990

Krít
Frá kr.

29.990

Las Palmas
Frá kr.

24.900

Malaga
Frá kr.

19.900

Mallorca
Frá kr.

24.990

Salzburg
Frá kr.

14.990

Tenerife
Frá kr.

19.990

Græða þyrfti upp meira en
milljón hektara landsvæði
Hagstætt veðurfar undanfarinna ára ræður því að jarðvegseyðingu er haldið í skefjum. Vinna við endurheimt
gróðurlendis er hins vegar í mýflugumynd. Yfir milljón hektara lands utan hálendisins þarf að klæða að nýju.
Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

„Umræðan um að stöðva jarðvegseyðinguna og að græða upp örfoka
land hvarf í virkjanadeilurnar, sem
yfirskyggðu þetta dapra ástand
landsins. Það er reyndar staðan
enn í dag,“ segir Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri, spurður
hverju það sæti að eitt stærsta
umhverfismál þjóðarinnar hefur
nær alveg fallið út úr þjóðfélagsumræðunni. Hann staðfestir að á
síðasta áratug hafi tekist að halda
í horfinu – en það sé frekar hagstæðum veðurskilyrðum að þakka
en mannanna verkum. „Landsmenn
skulda íslenskri náttúru að stöðva
jarðvegseyðinguna og endurheimta
horfna landkosti. Við höfum líka
undirritað ótal alþjóðlega samninga
á þessu sviði og verðum að standa
við þá.”
Milljón hektarar
Sig u rðu r I ng i Jóh a n nsson ,
umhverfis- og auðlindaráðherra,
hefur ákveðið að hefja vinnu við
frumvarp að nýjum lögum um landgræðslu. Núgildandi lög voru staðfest í apríl 1965, og því löngu tímabært að endurskoða þau. Miðað er
við að frumvarp til nýrra laga verði
lagt fyrir næsta haustþing. Eins og
landgræðslustjóri bendir á er það
löngu tímabært.
Sveinn segir, þrátt fyrir að gróðurfar á láglendi hafi styrkst með
betri tíð, að ekki verði litið framhjá
því að heildarúttekt Landgræðslunnar á gróðurfari landsins, svokallaðar héraðsáætlanir, sýni að
græða þyrfti upp rúma milljón
hektara lands [10.000 ferkílómetra]
neðan 500 metra hæðarlínunnar, en
almennt er ekki hugsað um landgræðslu ofan þeirrar línu.
„Af þessari milljón er mjög brýnt
að ráðast í að græða 500.000 hektara, en árlega höfum við Íslendingar verið að vinna í landgræðslu á
um 12.500 hekturum lands, og er
þá allt talið. Þetta er grófa staðan í
dag, og hvort það er jöfnuður í því
sem grætt er upp og eyðist árlega
vitum við hreinlega ekki. En við
höfum sagt að í þessu góða tíðar-

fari þá séum við með vinninginn
á móti eyðingaröflunum. Það þarf
hins vegar ekki að kólna mikið
aftur til þess að sú staða snúist við,
og því verðum við að vinna hraðar og vinna okkur í haginn,“ segir
Sveinn og bætir við að ef aðstæður eins og voru á sjötta og sjöunda
áratug síðustu aldar endurtaki sig
þá „færum við verulega hallloka í
þeirri baráttu. Við verðum því að
leggjast mun þyngra á árarnar ef
við eigum að vinna upp það sem
glatast hefur á síðustu öldum.“
Niðurskurður og markmið
Sveinn bindur miklar vonir við yfirlýst áform ráðherra, sem í frumvarpi til fjárlaga fékk fjármagn til
að hefja aðgerðir í loftslagsmálum;
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og binda kolefni með landgræðslu og skógrækt. Þetta er í
samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem segir að
Ísland hafi sérstöðu í umhverfismálum í krafti ósnortinnar náttúru
og sjálfbærrar nýtingar endurnýjanlegra auðlinda. Sú ímynd sé auðlind í sjálfri sér og „unnið verður að
því að styrkja þá ímynd og grundvöll hennar, að vernda íslenska náttúru og efla landgræðslu og skógrækt þar sem það á við“. Sveinn
segir að sterkt sé til orða tekið í
stjórnarsáttmálanum og hann verði
var við að ráðherra vilji standa við
þau orð, og hafi hljómgrunn til þess.
Engu að síður, og þvert á þetta
yfirlýsta markmið, er það staðreynd að framlög til Landgræðslunnar eru skert í samræmi við
markmið ríkisstjórnarinnar um
aðhald í ríkisfjármálum.

Af þessari
milljón er
mjög brýnt að
ráðast í að
græða 500.000
hektara, en
árlega höfum
við Íslendingar verið að
vinna í landgræðslu á um
12.500 hekturum lands, og er
þá allt talið.
Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri.

JARÐVEGSROF ER STAÐREYND Á 40% LANDS

37%

23%

Ekkert/lítið rof

11% 6%

23%

Jöklar, vötn og
fjöll
Mjög mikið rof

Mikið rof
Talsvert rof

➜ Þriðjungur landsins er fokinn á haf út
Frumvarpsvinnan sem framundan er byggist m.a. á vinnu nefndar
sem starfaði á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins og skilaði
greinargerð í júní 2012; Tillögur að inntaki nýrra laga um landgræðslu.
● Í greinargerðinni er m.a. lagt til að tilgangur laganna skuli vera „að

vernda, endurheimta og auka þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru
í jarðvegi og gróðri landsins og stuðla að sjálfbærri vernd og nýtingu
þeirra. Jafnframt að vistkerfi landsins geti veitt samfélaginu fjölbreytta
þjónustu.“
● Við lestur greinargerðarinnar kemur í ljós hversu risavaxið verkefnið er.

Þar er vitnað til heildarúttektar á jarðvegsrofi á Íslandi sem lauk árið
1997. Niðurstöður hennar sýndu umtalsvert eða alvarlegt jarðvegsrof á
40% landsins, eða 52% landsins þegar hæstu fjöll, jöklar, ár og vötn eru
undanskilin.
● Sveinn segir að þessi staða sé óbreytt frá þeim tíma, en í greinargerðinni

segir einnig að líklegt sé að um helmingur þeirrar gróðurhulu sem hér
var um landnám hafi glatast. „Samsetning þess gróðurs sem eftir stendur
einkennist mjög af landhnignun, með mikilli útbreiðslu tegunda sem
verjast vel búfjárbeit eða einkenna röskuð svæði,“ segir þar.
● Samkvæmt gögnum Nytjalands, gagnagrunns Landbúnaðarháskóla Ís-

lands, má áætla að umfang þessarar landhnignunar gæti verið meira en
30.000 ferkílómetrar, sem þýðir að um 30% landsins eru fokin á haf út.
● Allt frá landnámi hefur búfjárbeit, í samspili við veðurfarssveiflur og tíð

eldgos, verið megináhrifavaldur um ástand vistkerfa hér á landi. Beitin
hefur m.a. haft mikil áhrif á tegundasamsetningu gróðurs, viðnám gegn
áföllum og getu vistkerfa til að endurnýja sig eftir náttúruleg áföll. Búfjárbeit telst sjálfbær ef hvorki er gengið á gróður né jarðveg, heldur sé
vistkerfið í jafnvægi eða framför.
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KENNSLA FANGA

43%

7

77

10%

64

9

fanga eru
í námi

fangar eru
í háskólanámi

fangar eru
innritaðir í nám

aukin aðsókn
á milli ára

eru skráðir í nám
á vegum FSu

nemendur stunduðu
fjarnám frá Akureyri

180 manns afplána
dóma í fangelsum
ríkisins. Hluti þeirra
fanga sem stunda nám
hefur ekki aðgang að
námsráðgjöf.

Þrátt fyrir að staða íslenskra fanga einkennist
af lélegum grunni þá fara
hlutfallslega flestir fanga
á Íslandi í háskólanám
miðað við Norðurlönd.

Námsráðgjafi metur
þarfir fanga. Nám er
öflug betrun eins og
rannsóknir hafa leitt í
ljós. Fjárskortur hefur
hamlað föngum í námi.

Íslenskir fangar skera
sig úr á Norðurlöndum
og hafa meiri áhuga á
námi. Inga Guðrún Kristjánsdóttir telur tækifæri
í viðhorfi fanga.

Ingi Ingason er kennslustjóri
á Litla-Hrauni og á Sogni og
hefur náð góðum árangri.
Nám í FSu er vinsælt meðal
fanga sem óska þó eftir meiri
áherslu á verknám.

Guðmundur Ingi Þóroddsson er í
afplánun í fangelsinu á Akureyri
og stundar fjarnám við Verslunarskóla Íslands. Hann segir fanga
þurfa að kaupa eigin skólabækur
sem sé í trássi við lög.

Mismunað í námi vegna fjárskorts
Föngum er mismunað hvað varðar lögbundinn rétt þeirra til náms eftir því hvar þeir afplána og niðurskurður í námsráðgjöf hefur slæm
áhrif á árangur þeirra í námi. Þá er mörgum fanga meinað um verknám sem þykir gefa þeim greiða leið aftur í samfélagið.
SKORTUR Á ÚRRÆÐUM

Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

Mikill skortur er á verknámi
sem gagnast föngum vel
þegar komið er út í samfélagið eftir afplánun.

kristjanabjorg@frettabladid.is

„Við stöndumst ekki þær kröfur alþjóðasamfélagsins sem við
höfum skuldbundið okkur til,“
segir Inga Guðrún Kristjánsdóttir, aðferðafræðikennari við
Háskóla Íslands, um lögbundinn
rétt fanga til náms.
Fjárskortur hefur valdið því
að staða námsráðgjafa við Fjölbrautaskóla Suðurlands er ekki
fullmönnuð sem hefur mikil áhrif
á nám fanganna að sögn Ingu Guðrúnar. Máli hennar til stuðnings
má benda á að í skýrslu Ríkisendurskoðunar 2008 kom fram að
námsárangur fanga hafði batnað töluvert á milli ára og var það
rakið til starfs námsráðgjafa sem
þá starfaði í fullri stöðu. Mælti
Ríkisendurskoðun með því að hlúa
að því fyrirkomulagi til frambúðar.
Dregur úr afbrotatíðni
Inga Guðrún fylgdi eftir átta föngum í námi á Litla-Hrauni í rannsókn sinni á vægi menntunar og
fræðslustarfs í fangelsum. Á rannsókn sinni byggði hún meistararitgerðina „Nám er besta betrunin“
í uppeldis- og menntunarfræði
árið 2010 sem er fyrsta eigindlega
langtímarannsóknin á þessu sviði.
„Rannsóknir sýna fram á að
þeir fangar sem leggja stund á
nám eru ólíklegri en aðrir fangar til að lenda aftur í afplánun.
Menntun er mikilvægur liður í

FRÉTTABLAÐIÐ/ STEFÁN

því að draga úr ítrekunartíðni
afbrota,“ segir hún og vísar
meðal annars í rannsókn Helga
Gunnlaugssonar frá árinu 2007.
Menntunarstaða íslenskra fanga
er verri en annars staðar á Norðurlöndum og stærri hluti hefur
átt erfitt uppdráttar í grunnskóla.
Hins vegar er áhugi á menntun
meðal fanga meiri hér en á Norðurlöndunum og í því felast tækifæri. Þá er einnig merkilegt að á
Íslandi eru fleiri fangar hlutfallslega í háskólanámi. Það eru ýmsar
ástæður fyrir því að námsráðgjafi
er mikilvægur í námi fanga. Brotinn námsferill þeirra krefst greiningar og það þarf að leita stuðnings fyrir þá fanga sem hafa ekki
nauðsynlegar undirstöður úr
grunnskóla.“
Vantar námsskrá
Fyrir utan skerta námsráðgjöf
nefnir Inga Guðrún að fangar
sækist eftir að fá að fara í verknám, en fái almennt ekki. Námið

Falleg jólatré
Gæðajólatré - sem endist ár eftir ár!
Þessi jólatré eru í hæsta gæðaflokki auk
þess að vera mjög falleg og líkjast þannig
raunverulegum trjám. Einföld samsetning.
•
•
•
•

Ekkert barr að ryksuga
Ekki ofnæmisvaldandi
12 stærðir (60-500 cm)
Íslenskar leiðbeiningar

•
•
•
•

Eldtraust
Engin vökvun
10 ára ábyrgð
Stálfótur fylgir

Fæst einnig í Hagkaupi
Smáralind, Skeifunni og Garðabæ.

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Laugardagar kl. 11-18
Sunnudagar kl. 12-18
Hraunbær 123 | s. 550 9800 | skatar.is

þyki of dýrt, þá sé aðgengi að
námi ekki auðvelt í öllum fangelsum. Aðgengi að námi sé gott
á Litla-Hrauni en verra í öðrum.
Þá þurfi menntamálayfirvöld
að semja námsskrá fyrir fanga.
Námsskrá fyrir almenna nemendur henti ekki þessum hópi. Það
eru önnur og fleiri markmið með
námi fanga en almennra nemenda.
Þessi hópur hefur orðið útundan,“
segir Inga Guðrún.
„Verknámið er það fyrsta sem
var skorið niður eftir hrun. Því
má ekki gleyma, að nám er lykill aftur út í samfélagið. Það veitir tækifæri sem dregur úr neikvæðum áhrifum þess að hafa
verið fangi og að vera fyrrverandi fangi. Prófgráða er veganesti og verknámið veitir fleiri og
skilvirkari tækifæri fyrir fanga.
Það opnar skýrari leiðir út í samfélagið.“
Föngum er lögbundinn réttur
til náms (Lög um fullnustu refsinga nr.49/2005), sem þýðir að

FRÉTTABLAÐIÐ/ VALLI

Verknámið er það fyrsta sem var skorið niður eftir
hrun. Því má ekki gleyma, að nám er lykill aftur út í
samfélagið. Það veitir tækifæri sem dregur úr neikvæðum
áhrifum þess að hafa verið fangi.
Inga Guðrún Kristjánsdóttir, aðferðafræðikennari við Háskóla Íslands

námsframboð skuli alltaf standa
til boða. „Það er afar misjafnt á
milli fangelsa hvernig staðið er að
þessum rétti og hvernig aðgengi
að námi birtist. Það þarf að bjóða

föngum sambærileg tækifæri til
náms óháð því hvar þeir afplána.
Þess vegna er mikilvægt að semja
námsskrá þar sem skilgreint er að
hverju skal stefnt.“

Segir fanga þurfa að kaupa skólabækur
Guðmundur Ingi Þóroddsson er formaður félags fanga, Afstöðu. Hann var
tiltölulega nýlega fluttur hingað til lands
frá Danmörku þar sem hann hlaut 12 ára
fangelsi fyrir innflutning á fíkniefnum.
Þar áður afplánaði hann sjö ára dóm frá
árinu 2000, en þá var hann dæmdur fyrir
innflutning á 3.850 e-töflum og sölu og
dreifingu fíkniefnanna hérlendis.
Guðmundur Ingi stundar fjarnám í
GUÐMUNDUR INGI
Verslunarskólanum
og afplánar dóm sinn
ÞÓRODDSSON,
í fangelsinu á Akureyri. Hann deilir á
formaður Félags
Fangelsismálastofnun og segir hana vilja
fanga
að fangar á Akureyri borgi skólabækurnar sjálfir. Slíkt gangi gegn þeirri hugsun
að nám sé betrun og gangi gegn gildandi lögum.
„Fangaverðirnir keyptu fyrir okkur skólabækurnar. Það
varð allt brjálað í Fangelsismálastofnun og vörðunum var
gert að draga kostnaðinn frá dagpeningum okkar,“ segir
Guðmundur Ingi.
„Föngum er bæði mismunað eftir landshlutum og
eftir kynferði. Konur í Kvennafangelsinu í Kópavogi fá

til dæmis aðeins kennara til sín einu sinni í viku og geta
ekki stundað fullt nám heldur kannski aðeins í einu fagi.
Við fáum ekki kennslu hingað til okkar á Akureyri en hér
er herbergi með tölvum og þannig getum við stundað
fjarnám. Við erum þrír sem erum í fjarnámi hér á Akureyri og við þurfum að greiða allt sem viðkemur náminu.
Á Litla-Hrauni fá fangar námsbækur og námsaðstoð.“
Guðmundur Ingi flosnaði upp úr framhaldsskóla, „Ég
hef ekki verið í skóla í 20 ár fyrr en nú. Ég hef setið inni
áður, með stóran dóm á bakinu. Þá var ég ekki í námi. Nú
er ég í námi og með ákveðna framtíðarsýn, í framhaldinu
langar mig að taka BA-próf í spænsku og seinna réttindi
í löggiltri skjalaþýðingu. Fangar geta ekki greitt fyrir
fjarnám. Til þess hafa þeir ekki tekjur. Ég gæti ekki gert
það með peningum úr fangelsinu. Ef ég hefði ekki fengið
peninga utan að, þá hefði ég ekki átt kost á því að stunda
nám. Ég hef ekki rétt á því að fara í háskóla fyrr en ég
er búinn að sitja inni í fimm ár. Ég myndi hins vegar
vilja nýta tímann betur. Best væri að ég gæti útskrifast
í fangelsinu svo ég hafi veganesti þegar ég losna. Það
hætta flestir sem ég þekki og hafa hug á háskólanámi,
þeir hafa ekki efni á því.“

PIPAR\TBWA-SÍA - 143655

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?
Algalíf vinnur sterkt andoxunarefni úr örþörungum, svokallað
astaxanthin, sem notað er í fæðubótaefni og vítamínblöndur.
Mikill og vaxandi markaður er fyrir efnið og annar heimsframleiðslan hvergi nærri eftirspurn. Framleiðsla hófst í upphaﬁ árs
2014 en fullum afköstum verður náð árið 2016.

WÄcÉZ]X

Hér verða störﬁn til
Líftæknifyrirtækið Algalíf reisir nú 7.500 fermetra örþörungaverksmiðju á
Ásbrú og bætist þar með í hóp fjölda framsækinna nýsköpunarfyrirtækja sem
hafa komið sér fyrir á vaxtarsvæðinu við Keﬂavíkurﬂugvöll.
Það er ekki tilviljun að Algalíf velur sér stað á Ásbrú. Tækifærin eru í pípunum í
þessu stærsta tækniþorpi Íslands sem hefur byggst upp á skömmum tíma fyrir
tilstilli öﬂugrar menntastofnunar, mikillar tækniþekkingar, blómstrandi mannlífs
og nálægðar við ört stækkandi alþjóðaﬂugvöll.
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SKOÐUN
Átökin um náttúrupassann eru rétt að hefjast:

Fólki verði frjálst
að fara í berjamó

Þ

að er ekki verið að banna fólki að fara í berjamó, eins
og kom fram í grein í Fréttablaðinu í gær. Það verður á
ákveðnum skilgreindum stöðum þar sem menn þurfa að
gera skil á því hvort þeir séu með þennan náttúrupassa.
Annars staðar er för frjáls. Á þeim stöðum þar sem
krafist verður náttúrupassa er uppbygging fyrir hendi. Þar er
fólk að ganga á göngustígum, njóta náttúrunnar í öryggi vegna
þess að þar hafa verið framkvæmdir, það er með þeim rökum. –
Þannig mælti Ragnheiður Elín
Árnadóttir ferðamálaráðherra á
Alþingi í gær, þegar hún og Árni
Páll Árnason tókust á um fyrirhugaðan náttúrupassa.
Sigurjón Magnús
Ráðherrans bíður mikið verk.
Egilsson
Stór hluti þess fólks sem starfar
sme@frettabladid.is
í ferðaþjónustunni er á móti
passanum og stjórnarandstaðan
er á móti og það sem meira er, ráðherrann upplýsti á þingi í gær
að náttúrupassafrumvarpið stendur í Framsóknarflokki, eða það
er þar enn til skoðunar. „Það er ánægjulegt að heyra hér að þetta
mál sé fast í þingflokki Framsóknarflokksins. Við skulum vona að
það verði fast þar áfram og að framsóknarmenn standi vörð um
rétt Íslendinga til frjálsrar umgengni um náttúruauðlindir sem
verið hefur í lögum frá því í Grágás. Nú treysti ég á þjóðmenningararf Framsóknarflokksins,“ sagði Árni Páll Árnason af þessu
tilefni.
Umræðan um náttúrupassann hefur staðið lengi og á þeim tíma
hefur stuðningur við þá leið farið minnkandi, fólk hefur stokkið af
vagninum. Meðal fólks er mikil andstaða og margir Íslendingar
geta ekki hugsað sér að þurfa að borga fyrir að skoða landið.
Engum dylst að ástæða gjaldtökunnar er aukin aðsókn erlendra
ferðamanna til landsins. Af þeim sökum er mikið álag á landið og
því þarf að grípa til kostnaðarsamra aðgerða.
Misjafnt er hvernig hver og einn sér framkvæmdina fyrir sér,
en augljóst er að það þarf að vera eftirlit með hvaða ferðafólk
hefur keypt náttúrupassa, keypt aðgang að náttúru Íslands
og hverjir ekki. „ … hvernig í ósköpunum getur þá ráðherrann
komist að þeirri niðurstöðu að búa til nýja umgjörð lögregluríkis
í kringum íslenskar náttúruperlur með tilheyrandi gaddavír og
opinberu eftirliti?“ spurði Árni Páll á Alþingi.
Ragnheiður Elín sagðist ekki eiga hugmyndina um náttúrupassann. „Þetta er ekki hugmynd sem féll af himnum ofan heldur eru
þetta hugmyndir sem menn hafa verið að ræða hér um alllangt
skeið.“
Orðaskiptin á Alþingi í gær um náttúrupassann eru örugglega
forsmekkurinn að því sem koma skal. Í samfélaginu eru mjög
skiptar skoðanir um náttúrupassann og ekki síst á Alþingi. Fyrir
stjórnarandstöðuna hentar málið einstaklega vel. Það er umdeilt,
trúlega er þorri almennings á móti því og svo virðist sem sannfæring ráðherra fyrir málinu sé ekki svo mikil. Þrátt fyrir frumvarp um náttúrupassa er enn spurt hvort aðrar aðferðir hefðu
ekki hentað betur, verið heppilegri.
„Með þessu er verið að leggja upp með það að réttur Íslendinga
og annarra ferðamanna sem hingað koma verði sem ótakmarkaðastur og verði bundinn þannig að ekki sé verið að setja upp hlið og
girðingar út um allar jarðir,“ sagði ráðherra.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Straumur í áburðarverksmiðjuna
Hin óvænta afstaða meirihluta
atvinnuveganefndar, um að færa marga
virkjunarkosti úr biðflokki í nýtingarflokk, kom flestum á óvart og ekki
síst umhverfisráðherranum, eins og
kunnugt er af fréttum. Hann vissi lítið
eða ekkert um áformin fyrr en hann las
fréttir um þau. Framsóknarmennirnir
þrír, sem skipa meirihluta nefndarinnar
með sjálfstæðismönnum, höfðu ekki
gert ráðherra eða þingflokki grein
fyrir breytingunum. Einn þeirra er Þorsteinn Sæmundsson, sá sem leiðir hóp
þingmanna sem vilja reisa áburðarverksmiðju í Þorlákshöfn. Kannski
hefur Þorsteinn, með samþykki sínu í
atvinnuveganefnd, verið að tryggja
rafmagnsstraum í verksmiðjuna, þá sem á að kveikja vonir
í hugum ungra Íslendinga.

Landamæri við Hvalfjarðargöng?
Bent er á að hugsanlega skorti ráðherra
lagaheimild til að flytja Fiskistofu frá
Hafnarfirði til Akureyrar. Vitnað er í dóm
Hæstaréttar um ólögmæti flutnings
Landmælinga til Akraness um árið. Nú
er spurt hvort heimilt hafi verið að flytja
Fiskistofu frá Reykjavík til Hafnarfjarðar,
eins og gert var fyrir ekki svo mörgum
árum. Má flytja stofnanir frá Reykjavík
en ekki frá öðrum byggðakjörnum?
Huginn Freyr Þorsteinsson veltir þessu
fyrir sér og segir: „Má flytja
stofnun úr Reykjavík án
lagabreytingar? Eða eru
landamærin við Hvalfjarðargöng? Spyr sá sem
ekki veit,“ spyr Huginn
Freyr Þorsteinsson á
Facebook.

Bjarni Ben og útvarpsgjaldið
Ekki á að koma á óvart að útvarpsgjaldið verði lækkað og það renni
síðan allt til RÚV. Fyrir því hefur
Bjarni Benediktsson talað. Sumu fólki
veitir ekki af minni álögum. „Útvarpsgjald mun lækka í tveimur skrefum
með 250 milljóna króna tekjulækkun
hvort ár 2015 og 2016, þ.e. samtals
um 15%. Þetta er 15% lækkun á því
gjaldi sem einstaklingar og lögaðilar
greiða í útvarpsgjald. Þetta er bein
skattalækkun,“ sagði
Bjarni Benediktsson
á Alþingi þegar hann
talaði fyrir fjárlagafrumvarpi sínu 11.
september
síðastliðinn.
sme@frettabladid.is

HALLDÓR

Heilbrigðiskerﬁð í forgang
HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðiskerfið okkar er ein mikilvæg-

asta grunnstoð samfélagsins. Við erum öll
sammála um það að niðurskurður síðari
ára var alltof mikill og gekk nánast af heilbrigðiskerfinu dauðu. Grunnþjónustan
skertist til muna og biðlistar lengdust. Laun
lækna hafa nánast staðið í stað frá árinu
2008.
Karl Garðarsson
þingmaður Framsóknarﬂokksins

Hér þurfti að snúa við blaðinu.
Fjárlög þessa árs bera vitni um áherslubreytingar til batnaðar. Ríkisstjórnin setur
heilbrigðiskerfið í forgang og hefur okkur
sannarlega tekist að snúa við blaðinu.
Fjárlög sýna það svart á hvítu. Kostnaðarhlutdeild sjúklinga, sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda, lækkar og þátttaka einstaklinga í lyfjakostnaði minnkar
um 5%, með 150 milljóna króna aukinni
greiðsluþátttöku ríkisins. Lyfjakostnaður
sjúklinga lækkar jafnframt með lækkun
efra þreps VSK úr 25,5% í 24%. Framlög til
Landspítalans hafa aldrei verið hærri en á
fjárlögum nú – frá stofnun spítalans – eða
49,4 milljarðar króna. Framlag vegna hönnunar nýs Landspítala hefur verið stóraukið
um sem nemur 875 milljónum króna.
Sérstök framlög til rekstrar og stofnkostnaðar heilbrigðisstofnana aukast um
rúman 2,1 milljarð króna. Rekstrarfram-

lög til heilbrigðismála almennt eru aukin,
tækjakaup á landsbyggðinni um 100 milljónir króna, styrking á rekstrargrunni heilbrigðisstofnana og heilsugæslustöðva um
100 milljónir króna og FSA um 50 milljónir
króna.
Læknar eru í verkfalli, já. Það er skilningur fyrir því eftir langt fjársvelti. Samningaviðræður eru í gangi milli lækna og
stjórnvalda. Vildum við að búið væri að
semja? Já, auðvitað. Gætu viðræður gengið
hraðar fyrir sig? Mögulega. En ferlið er
flókið og að mörgu þarf að huga. Samningsniðurstaða er vissulega aðkallandi en mikilvægt er að sem flestir geti unað við hana og
að almenn sátt ríki um niðurstöðuna.
Það er þreytandi að hlusta á endalausa
neikvæðni ákveðinna aðila innan stjórnarandstöðunnar þegar kemur að jákvæðum
hlutum, eins og stórauknum framlögum til
Landspítalans. Hér ættu allir að vera sammála. Vissulega þarf að gera meira fyrir
Landspítalann til að vinna upp uppsafnaðan vanda eftir gríðarlegan niðurskurð
á síðasta kjörtímabili. Því neitar enginn.
Enda er það stefna þessarar ríkisstjórnar
að koma heilbrigðiskerfinu í það stand sem
við viljum að það sé í. Slíkur viðsnúningur
á sér ekki stað á einni nóttu. Það er langhlaup.
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Vinátta er forvörn
gegn einelti

Launadeila lækna – samningstilboðin tala sínu máli

Einelti eða samskiptaSAMFÉLAG
➜ Í Vináttu er unnið
mynstur sem getur leitt
að því að fyrirbyggja
til eineltis eða útilokuneinelti með því að
ar á gjarnan rætur sínar
að rekja allt niður í leikmóta góðan skólaskóla og birtist í setningbrag, eiga góð samum eins og „ég vil ekki
skipti og hafa jákvæð
leiða þig“ eða „þú mátt
ekki vera með í leiknviðhorf til allra í
um“. Fái einelti að þrífast
Erna Reynisdóttir hópnum …
hefur það ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir þá framkvæmdastjóri
Barnaheilla–Save
fyrir hvert barn leikskólsem fyrir verða. Einelti
the Children á
ans.
þrífst gjarnan í umhverfi Íslandi
þar sem skortur er á
Árangur mjög góður
samkennd, umhyggju,
Samkvæmt niðurstöðum
umburðarlyndi og velrannsókna í Danmörku
líðan. Því er mikilvægt
er mikil ánægja með
að fyrirbyggja einelti og
efnið hjá starfsfólki og
skapa umhverfi, þar sem
foreldrum og árangur
ekki er jarðvegur fyrir
af notkun verkefnisins
einelti. Á þessu byggir
mjög góður. Efnið hafi
Vináttu-verkefni Barnagóð áhrif á börnin, þau
heilla – Save the Children
öðlist meiri hæfni til að
á Íslandi, sem er forvarn- Margrét Júlía
Rafnsdóttir
mynda tengsl og til að
arverkefni gegn einelti
verkefnastjóri
eiga samskipti við önnur
fyrir leikskóla og byggir
Vináttu-verkefnisins
börn og fullorðna, þau
á nýjustu rannsóknum
hjá Barnaheillum–
verði hjálpsamari og
á einelti. Verkefnið er
Save the Children á
umhyggjusamari.
danskt að uppruna og
Íslandi
Börn úr leikskólum
heitir Fri for mobberi á
sem unnið hafa með verkefnið
dönsku.
fá umsögn um hlýju, samkennd
Í Vináttu er unnið að því að
og góða framkomu.
fyrirbyggja einelti með því að
Foreldrar barnanna úr leikmóta góðan skólabrag, eiga góð
skólunum þrýsta gjarnan á
samskipti og hafa jákvæð viðgrunnskólann sem börnin fara í
horf til allra í hópnum og skilja
til að taka upp verkefnið þar.
mikilvægi og gildi fjölbreytileikBarnaheill – Save the Children
ans, á umburðarlyndi, virðingu,
á Íslandi hafa nú gefið út efnið
umhyggju og hugrekki til að
og hófst tilraunavinna með verksetja mörk og bregðast við órétti.
efnið í samstarfi við sex leikLeikskólarnir fá verkefnaskóla í nú í haust. Vonandi mun
tösku þar sem finna má efni
öllum leikskólum á Íslandi verða
handa börnum, foreldrum og
boðin Vináttutaska innan tíðar
starfsfólki leikskólans, auk leiðmeð hjálp fjáröflunarverkefnis
beininga þar sem jafnframt eru
Barnaheilla, Jólapeysunnar.
hugmyndir að frekari verkefnSöfnunarfé Jólapeysunnar
um. Hverri tösku fylgir bangsinn
2014 rennur til Vináttu-verkefnBlær sem er táknmynd vináttisins og stuðlar þannig að því að
unnar í verkefninu. Blær minnir
sem flest leikskólabörn á Íslandi
börnin á að gæta hvert annars
fái tækifæri til að kynnast Blæ
vel og að vera góður félagi. Blær
og hjálparböngsunum og þar
hjálpar til við ýmis verkefni og
með vinna með Vináttu og koma
faðmar, gleður og huggar börnin.
í veg fyrir einelti.
Með Blæ eru hjálparbangsar

einfaldlega allt of mikill
Það fer væntanlega fram HEILBRIGÐISMÁL
á öllum stigum læknishjá fáum að nú ríkir
fræðinnar til að fara
kreppa í heilbrigðisheim. Eftir þau 10-14
málum þjóðarinnar.
ár sem það svo tekur að
Læknaskortur er orðgreiða niður námslánin
inn alvarlegur á bæði
og eignast eitthvað sem
sjúkrahúsum og heilsubjóðandi er fjölskyldunni
gæslu. Þá er húsakosteru ræturnar orðnar
ur, ýmis tækjakostur
það sterkar erlendis að
og aðstaða miðstöðvÍsland telst ekki lengur
ar lækninga á landinu,
Svanur
„heima“. Þannig höfum
Landspítalans, löngu
Sigurbjörnsson
við nú þegar misst af 1-2
úr sér gengin. Læknar
læknir
kynslóðum lækna sem
hafa dregist aftur úr
við sjáum ekki aftur. Alþjóðalaunaþróun háskólamenntaðra
væðingin hefur gjörbreytt samá Íslandi undanfarinn áratug.
keppnisstöðu heilbrigðiskerfSértaklega ber að nefna þar kjör
isins. Vinnuafl flæðir þangað
almennra lækna sem eru um
sem kjörin eru best og vinnu er
100 þúsund krónum lægri en
að fá. Ísland þarf að vera samþeirra háskólastétta sem best fá
keppnisfært.
launin eftir útskrift. Samt eru
læknakandídatar með lengsta
Fjársveltistefna víki
háskólanámið og mestu ábyrgðNú er að duga eða drepast.
ina í starfi.
Sú fjársveltistefna sem einÞetta hefur verið svartur
kennt hefur heilbrigðispólitík
blettur á íslensku launakerfi um
íslenskra stjórnmálamanna
langan aldur og er ein stærsta
undanfarna tvo áratugi þarf
ástæða þess að unglæknar flytjað víkja. Góðærið kom aldrei
ast af landi brott eins fljótt og
í heilbrigðiskerfið og því varð
þeir geta eftir útskrift. Ástandið
engin uppbygging þar líkt og í
er ekki boðlegt. Þeir fá hærri
svo mörgu öðru í þjóðfélaginu
laun t.d. í Danmörku en sérsem á enn stoðir í húsnæði og
fræðingar eftir 13 ára starf
framþróun þrátt fyrir hrunið. Í
fá hérlendis. Í Noregi er þeim
miðju góðærinu var Landspítalboðið að auki að fá námsláninn skuldum vafinn vegna vanin sín niðurgreidd. Fjölskylda
skila við birgja. Fjárhagsleg
og vinatengsl toga unglækna
óráðsía og pólitísk vanræksla
heim en stór skuldastaða eftir
einkenndi málaflokkinn og við
6-8 ára nám, engar eignir og
súpum áfram seyðið af því.
annars flokks vinnuaðstaða eru
Læknafélagið hefur beðið
ófrýnilegir valkostir miðað við
ríkisstjórnina um kauphækkþað sem býðst í nágrannaríkjun til handa læknum sem eittunum. Kjaramismunurinn er

Verklaus
bæjarstjórn
Á valdastóli í Kópavogi STJÓRNMÁL
➜ Á þessum tíma
sitja tveir flokkar, Sjálfhefur meirihlutinn
stæðisf lokkurinn sem
ekki komið fram
hefur langa reynslu af
því að vera í meirihluta og
með eitt einasta mál
Björt framtíð sem er ný á
á dagskrá bæjarþessum vettvangi. Búast
stjórnar fyrir utan
mætti við að í meirihluta
með nýjum aðila myndu
málefnasamning og
birtast nýjungar og mál
breytta bæjarmálaPétur Hrafn
á dagskrá bæjarstjórn- Sigurðsson
samþykkt …
ar sem hið nýja afl vildi bæjarfulltrúi
halda á lofti.
Samfylkingarinnar í
Sömuleiðis mætti gera Kópavogi
En Björt framtíð og Sjálfráð fyrir að nýliðarnstæðisflokkur hafa setið
ir í röðum Sjálfstæðisflokksins
í 154 daga. Á þessum tíma hefur
myndu vilja koma málum á dagmeirihlutinn ekki komið fram
með eitt einasta mál á dagskrá
skrá bæjarstjórnar. Í heild mætti
bæjarstjórnar fyrir utan málþví búast við að meirihlutinn
efnasamning og breytta bæjarmyndi leggja línurnar með virkmálasamþykkt á fyrstu tveim
um málflutningi á vettvangi bæjarstjórnar, þar geta íbúar fylgst
fundunum og svo lögbundna fjármeð og þar er opin umræða sem
hagsáætlun.
mikið er kallað eftir í stjórnmálEkkert mál frá flokkunum sem
um í dag.
stjórna Kópavogi, ekkert frumÁ fundi bæjarstjórnar Kópakvæði, engar nýjar hugmyndir.
vogs nú nýlega vakti ég athygli
Dagskrármálin sem komið hafa
á verkleysi meirihlutans, en það
inn eru skipulag höfuðborgarsvæðisins frá SSH, Vatnsvernd
voru eingöngu fundargerðir sem
lágu fyrir fundinum, sem þýðir
frá stýrihópi og tillaga frá Samað það voru engar tillögur eða
fylkingunni um skólamál.
mál önnur en þau sem voru til
Er meirihlutinn ekki með eitt
umfjöllunar í nefndum. Það eru
einasta mál sem er þess virði
að leggja fram í bæjarstjórn
liðnir 154 dagar frá því að fyrsti
sem dagskrármál og ræða þar
bæjarstjórnarfundurinn var
haldinn, 154 dagar frá því Björt
á opnum vettvangi þar sem bæjarbúar geta fylgst með?
framtíð og Sjálfstæðisflokkur
tóku við.
Mér, sem nýjum bæjarfulltrúa,
Oft er talað um að meta árangfinnst þetta einkennilegt verklag
ur nýrra valdhafa, stefnu, kjark
hjá fulltrúum Bjartrar framtíðar
og dug eftir 100 daga á valdastóli.
og Sjálfstæðisflokks.

➜ Þegar ríkisstjórnin svarar

því ítrekað með 3% tilboðum
er hún einfaldlega að sýna
læknum og heilbrigðiskerﬁ
þjóðarinnar ﬁngurinn. Það
er í takt við gamalkunnuga
vanrækslu. Það eru skilaboð um að hér verði áfram
B-gæði og raunverulegur
áhugi fyrir framförum sé
ekki til staðar.

hvað munar um. Eitthvað sem
sýnir hið minnsta að Ísland hafi
áhuga á því að reyna að snúa
við þróun landflótta íslensku
læknastéttarinnar. Þegar ríkisstjórnin svarar því ítrekað með
3% tilboðum er hún einfaldlega
að sýna læknum og heilbrigðiskerfi þjóðarinnar fingurinn.
Það er í takt við gamalkunnuga
vanrækslu. Það eru skilaboð um
að hér verði áfram B-gæði og
raunverulegur áhugi fyrir framförum sé ekki til staðar. Verði
læknar þess ekki áskynja með
viðbrögðum og samningstilboðum ríkistjórnarinnar að það
eigi að taka fyrstu skrefin í átt
til uppbyggingar verður stéttin
fyrir ákveðnu áfalli. Læknar
munu í auknum mæli hverfa á
braut utan eða hverfa frá erfiðri
og álagsmikilli spítalavinnu í
áhættuminni störf. Þjónustan
á landsbyggðinni gæti hrunið.
Fyrr en varir verðum við í
C-flokki.

Árangur og framtíð
framhaldsfræðslu
Ársfundur FA
Fimmtudaginn 4. desember 2014, Icelandair Reykjavík Hótel Natura

Dagskrá:
13:15

Skráning og kafﬁ

13:30

Ávarp
Halldór Grönvold, formaður stjórnar FA

13:40

„Learning in school and/or learning at work – what are the impacts on skills?“
Erik Mellander, aðstoðarframkvæmdastjóri IFAU (The Institute for Evaluation of
Labour Market and Education Policy)

14:30

Breytt staða á vinnumarkaði
Reynslusögur námsmanna

14:45

Fyrirmyndir í námi fullorðinna
Verðlaunahafar tilkynntir og afhending verðlauna

15:00

Hlé – Kafﬁ

15:20

Kynningar á vefjum: NÆSTA SKREF, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, HÍ,
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, FA, EPALE, Margrét Sverrisdóttir,
Rannís og FRÆ, Friðrik Hjörleifsson, FA

15:50

Pallborðsumræður: Hvað höfum við lært til að eﬂa framhaldsfræðsluna?
Hver eru næstu skref?
Geirlaug Jóhannsdóttir Háskólinn á Bifröst, Guðrún Sighvatsdóttir, FISK Seafood,
Halldór Grönvold, ASÍ, Karl Sigurðsson, Vinnumálastofnun,
Óskar Dýrmundur Ólafsson, Reykjavíkurborg, Erla Björg Guðmundsdóttir, SÍMEY stýrir umræðum

16:30 Slit
Fundarstjóri Sólveig B. Gunnarsdóttir, varaformaður stjórnar FA
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Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

SIGURÐUR HALLMARSSON
frá Húsavík,

sem andaðist á Heilbrigðisstofnun
Þingeyinga, sunnudaginn 23. nóvember,
verður jarðsunginn frá Húsavíkurkirkju,
laugardaginn 6. desember klukkan 13.00.
Fyrir hönd afkomenda,
Hallmar Sigurðsson
Katrín Sigurðardóttir
Aðalbjörg Sigurðardóttir

Sigríður Sigþórsdóttir
Stefán Guðmundsson
Ragnar Emilsson

Móðir mín, tengdamóðir og amma,

JÓRUNN ÁSTA HANNESDÓTTIR
frá Eyrarbakka,

lést miðvikudaginn 26. nóvember. Hún
verður jarðsungin frá Hjallakirkju í Kópavogi
föstudaginn 5. desember kl. 13.00.
Hanna Stefánsdóttir
Einar Andri Vilhjálmsson
Ingunn H. Albertsdóttir
Albert Ó. Þorleifsson
Sigríður H. Þorsteinsdóttir

Vilhjálmur Helgason
Þorsteinn Sigurðsson

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

EINAR ÓLAFSSON
fyrrverandi skipstjóri og útgerðarmaður,
Smáragötu 9, Vestmannaeyjum,

andaðist á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi þann 30. nóvember. Jarðarförin
verður auglýst síðar.
Viktoría Ágústa Ágústsdóttir
Ólafur Ágúst Einarsson
Halla Svavarsdóttir
Agnes Einarsdóttir
Kári Þorleifsson
Viðar Einarsson
Dóra Björk Gunnarsdóttir
Hjalti Einarsson
Dagmar Skúladóttir
afa- og langafabörn.

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

KJARTAN ÓLAFSSON
fv. deildarstjóri í búvörudeild
Sambandsins,
Ársölum 3, Kópavogi,
áður Hlíðarhvammi 10, Kópavogi,

Vopnaðist GPS-tæki,
stöng og bóndanum
Ólína Þorvarðardóttir þjóðfræðingur ræðir um staðháttalýsingar í fornsögum í fyrirlestraröð Miðaldastofu Háskóla Íslands um Landnám Íslands á morgun.
Ég tek fyrir tvær frásagnir, önnur er í
Landnámu og hin í Gíslasögu Súrssonar,“ segir Ólína Þorvarðardóttir þjóðfræðingur, sem á morgun ræðir um
staðháttalýsingar í fornsögum í fyrirlestri í Odda. „Fyrst mun ég ræða söguna af því þegar Hrafna-Flóki gekk á
fjall eitt hátt og sá norður yfir fjörðinn
fullan af ísum og gaf landinu nafn eftir
því. Þessi frásögn hefur verið dregin
í efa. Bæði hafa menn nú efast um að
Hrafna-Flóki hafi verið til og eins að
það sé hægt að sjá nokkurn fjörð fullan
af ísum af neinu fjalli á sunnanverðum
Vestfjörðum nema þá Ísafjarðardjúp.
Þessar vangaveltur ákvað ég að leiða
til lykta með vettvangskönnun síðastliðið sumar. Hin frásögnin er sagan
af því í Gíslasögu Súrssonar þegar
Vésteinn fer á mis við menn Gísla í
Bjarnardal í Önundarfirði og ríður í
framhaldi af því upp á Gemlufallsheiði
og mælir svo þegar þeir finna hann:
„Nú falla öll vötn til Dýrafjarðar“ og
finnst of seint að snúa við. Þetta voru
örlagaríkar misfarir en Önfirðingar
hafa löngum sagt að í Önundarfirði
væri hvergi hægt að farast á mis.“
Ólína vopnaðist GPS-tæki, stöng og
bónda sínum sem tók þátt í rannsókninni með henni, eins og hún tekur til
orða. „Við fórum þær leiðir sem sagan
segir að mennirnir hafi riðið til þess
að komast að því hvort hægt sé að farast á mis í Önundarfirði,“ útskýrir hún
en gerist véfréttarleg þegar spurt er
um niðurstöður rannsóknanna. „Þær
verða kynntar í fyrirlestrinum á morgun,“ segir hún. „Þá mun ég greina frá
hinum vísindalegu niðurstöðum.“
En hvað með fjöllin og Flóka? „Þar
kemur fleira en eitt til, eins og reyndar
í tilfelli Vésteins,“ segir hún en neitar að segja fleira nema að augljóst sé
að sagnaritararnir þekki býsna vel
til staðhátta á Vestfjörðum. „Ég get
þó staðfest að það er hvorki búið að
afsanna frásögn Landnámu né Gíslasögu en hvort mér tekst að sanna þær
kemur í ljós á morgun.“
Fyrirlestur Ólínu hefst á morgun
klukkan 16.30 í stofu 101 í Odda og er
þáttur í fyrirlestraröð Miðaldastofu
Háskóla Íslands um Landnám Íslands.

ÓLÍNA ÞORVARÐARDÓTTIR „Ég get þó staðfest að það er hvorki búið að afsanna frásögn

Landnámu né Gíslasögu.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Að honum loknum mun Gísli Sigurðsson, rannsóknarprófessor við Stofnun
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, ræða um munnlegar og skrifaðar
frásagnir og hin flóknu tengsl þeirra
við veruleikann.

Þessar vangaveltur
ákvað ég að leiða til lykta
með vettvangskönnun
síðastliðið sumar.

fridrikab@frettabladid.is

lést mánudaginn 1. desember
á hjúkrunarheimilinu Eir. Útförin verður auglýst síðar.
Jóhanna Bjarnadóttir
Margrét I. Kjartansdóttir
Sigmundur Einarsson
Ólafur Kjartansson
Nanna Bergþórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

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

GUÐBJÖRG SIGURPÁLSDÓTTIR

GUÐMUNDUR ÓLI GUÐMUNDSSON
lögfræðingur,

Gvendargeisla 20,
áður Heiðargerði 11,

lést mánudaginn 1. desember á Landspítalanum. Jarðsungið verður frá Guðríðarkirkju föstudaginn 5. desember kl. 13.00.

Okkar ástkæra,

ÞÓRUNN ANNA SIGURÐARDÓTTIR
Hjarðarhaga 42,
Reykjavík,

andaðist á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi 20. nóvember sl. Jarðarförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þeir
sem vildu minnast hennar eru vinsamlegast
beðnir að láta krabbameinsdeild Landspítalans njóta þess.
Stefán Þór Ragnarsson
Sigríður Sigurðardóttir
Ingibjörg Sigurðardóttir
Elísabet Karlsdóttir
Anna Andrésdóttir

Jón G. Sigtryggsson
Rósa Sigtryggsdóttir
Karl M. Karlsson
Sigrún Sigtryggsdóttir
Emil Karlsson
Vilberg Sigtryggsson
Hreinn Ómar Sigtryggsson
Kolbrún Þórisdóttir
Svana Sigtryggsdóttir
Runólfur Sigtryggsson
Halldóra Bachmann
Svala Sigtryggsdóttir
börn, barnabörn og barnabarnabarn.

lést á heimili sínu í Herlev, Danmörku,
föstudaginn 14. nóvember sl. Útför fer fram
frá Bústaðakirkju föstudaginn 5. desember
kl. 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hans er bent á styrktarreikning Hjartaverndar.
Guðbjörg Antonsdóttir
Erna Guðmundsdóttir
Ingólfur Már Grímsson
Tómas Búi Kemp
Úlfhildur E. Þ. Bjarnasen
Óskar H. Bjarnasen
Matthildur Sunna Þorláksdóttir
Gunnhildur Geira Þorláksdóttir
Þórey Rut Jóhannesdóttir
og barnabörn.

Guðmundur Kristjánsson
Benedikt Þórðarson

Ástkær eiginkona mín, systir og mágkona,

EYGLÓ EBBA HREINSDÓTTIR
Hátúni 10, Reykjavík,

andaðist á Vífilsstöðum 26. nóvember.
Útför hennar verður gerð frá Laugarneskirkju
miðvikudaginn 10. desember kl. 13.00.
Hjartans þakkir til allra þeirra sem önnuðust
hana af virðingu og hlýju í veikindum hennar.
Sigurjón Grétarsson
Hrafnhildur Hreinsdóttir
Ingvar Hreinsson
Þorvaldur Hreinsson
Jóhanna Hrund Hreinsdóttir
Sigríður G. Kærnested
Erna Grétarsdóttir

Laufey Jóhannsdóttir
Oddný Vala Kjartansdóttir

Gunnar Árni Þorkelsson

Elskulegur eiginmaður minn,
bróðir okkar og mágur,

DANÍEL GUNNAR SIGURÐSSON
leigubifreiðastjóri,
Nýbýlavegi 104, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Grund
þriðjudaginn 25. nóvember. Útför hans
fer fram frá Háteigskirkju mánudaginn
8. desember kl. 15.00.
Elsa Gísladóttir
Sigurrós Sigurðardóttir
Lilja Sigurðardóttir
aðrir aðstandendur.

Sigurður Jónsson

F Y R S TA
FLOKKS
Þ J Ó N U S TA
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DEILT UM
ÖLL STÓRU
VERKEFNI
LANDSNETS
➜ Fyrirtækið áætlar að
taﬁr á framkvæmdum
við raforkuﬂutningakerﬁð geti kostað
þjóðarbúið um sex
milljarða króna á ári.

➜ Sprengisandslínan er
eitt þeirra ﬁmm stóru
verkefna sem Landsnet
undirbýr nú.

➜ Guðmundur Ingi
Ásmundsson, aðstoðarforstjóri fyrirtækisins, undirritar í
dag samning um kaup
á 200 milljóna króna
jarðstreng sem verður
lagður út í Helguvík.

Prentgripur

www.visir.is

2.500 milljóna velta Sagaﬁlm
Velta kvikmyndaframleiðslufyrirtækisins Sagafilm jókst úr 1.077 milljónum króna árið 2012 í
2.485 milljónir króna árið 2013.
Guðný Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri félagsins, segir að veltuaukningin stafi af því að verkefni fyrir erlenda framleiðendur hafi verið mörg
á árinu 2013, en verkefnastaðan sé ólík á milli
ára. Þessi gríðarlega veltuaukning skilaði þó ekki
auknum hagnaði fyrirtækisins. Hagnaðurinn var
66 milljónir króna árið 2013 en 96 milljónir árið á
undan.
➜ SÍÐA 2

Tryggja hreint vatn í Teheran
Útbúnaður og mælitæki StjörnuOdda eru notuð til þess að hafa eftirlit með drykkjarvatni í Teheran í
Íran. Framleiðsla þessa nýsköpunarfyrirtækis er mikilvægur
liður í að tryggja íbúum Teheran, sem eru um 15 milljónir talsins, hreint drykkjarvatn. Forsvarsmenn fyrirtækisins eru mjög
stoltir af samvinnunni.
➜ SÍÐA 4

Reynslubolti í nýsköpun
Benedikt Skúlason, stofnandi og
framkvæmdastjóri Lauf Forks,
hefur unnið víða við nýsköpun,
meðal annars hjá Össuri og Marorku.
„Ég fór til Össurar af því að ég
hafði brennandi áhuga á að hanna
áþreifanlegur vörur úr koltrefjum
og ég vann á koltrefjadeild fyrirtækisins í um það bil ár. Síðar
stofnaði ég Lauf,“ segir
Benedikt.
➜ SÍÐA 8

Stjórnarmanninum þykir
sem málaferli Vincents
MAÐURINN
@stjornarmadur
Tchenguiz gegn Kaupþingi
og Grant Thornton hafi ekki vakið mikla
athygli.
➜ SÍÐA 12
STJÓRNAR-

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

Sérstakt sukk
SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI hefur allt
frá hruni haft her manna í fullu starﬁ
við rannsókn og saksókn hrunmála og
að auki hafa menn í fullu starﬁ annars
staðar verið í umfangsmikilli verktakavinnu fyrir sérstakan og þegið
milljónir og jafnvel milljónatugi ofan
á dagvinnulaunin sín.
SÉRSTAKA ATHYGLI VEKUR að verktakagreiðslur til Jóns H.B. Snorrasonar, aðstoðarlögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, hafa numið rúmlega
18 milljónum frá árinu 2010. Sigurður Tómas Magnússon lagaprófessor við Háskólann í Reykjavík,
fær nokkru hærri greiðslur en
aðstoðarlögreglustjórinn, eða
ríﬂega 51 milljón frá árinu
2009. Telst það kannski ekki
fullt starf að vera aðstoðarlögreglustjóri á höfuð-

borgarsvæðinu eða lagaprófessor við
Háskólann í Reykjavík? Er svo lítið
að gera í vinnunni að menn geti varið
tugum stunda í mánuði hverjum í
vinnu annars staðar?
RÖK ÓLAFS ÞÓRS HAUKSSONAR, sérstaks saksóknara, fyrir þessum verkkaupum eru þau að viðkomandi lögfræðingar búi yﬁ r dýrmætri reynslu
af undirbúningi umfangsmikilla sakamála. Sérstakur saksóknari á væntanlega við að hann treysti því að þessir
tveir lögfræðingar haﬁ lært af mistökum vegna þess að árangur af saksóknarastörfum þeirra fram til þessa
hefur í besta falli verið hóﬂegur.

SIGURÐUR TÓMAS MAGNÚSSON tók
við saksókn Baugsmálsins eftir klúðrið og endurákærði. Lítil frægðarför
varð úr þeirri saksókn og niðurstaða
Baugsmálsins fyrir Hæstarétti varð
sú að nær ekkert stóð eftir af upphaflegum ákæruefnum og kærandi málsins hlaut dóm til jafns á við upphaflegan höfuðsakborning og dómurinn
felldi nær allan málskostnað á ríkið.

JÓN H.B. SNORRASON var yﬁ rmaður
efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra. Á ferli hans þar ber hæst stóra
málverkamálið, sem eyðilagðist vegna

ÞETTA ERU SÉRFRÆÐINGARNIR sem
Sérstakur saksóknari greiðir milljónatugi fyrir sérfræðiaðstoð og kann
það að skýra ýmsan málatilbúnað

Gengi félaga í Kauphöll Íslands
Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
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Félag

Gengi í gær

Frá áramótum

106,0

-18,5%

0,0%

Eimskipafélag Íslands

231,50

-11,6%

2,4%

Fjarskipti (Vodafone)

36,90

35,4%

-1,2%

Hagar

42,25

10,0%

-1,3%

HB Grandi*

35,80

29,2%

15,3%
4,5%

Á UPPLEIÐ

Bank Nordic (DKK)

Félög sem hækkuðu
í verði

4
Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu
í verði

1

19,80

8,8%
-0,4%

1,1%

23,45

24,1%

15,5%

Nýherji

5,65

54,8%

-1,7%

Reginn

14,10

-9,3%

-1,5%

Sjóvá*

11,97

-11,3%

0,2%

Tryggingamiðstöðin

26,55

-17,2%

2,3%

Marel
N1

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu
í stað

MESTA HÆKKUN

Vátryggingafélag Íslands

ÖSSUR

62,0% frá áramótum

Össur

N1

Úrvalsvísitalan OMXI8

15,5% í síðustu viku
MESTA LÆKKUN
BANK NORDIC

-18,5% frá áramótum
NÝHERJI

-1,7%

í síðustu viku

Vikubreyting

132,50

Icelandair Group

8,89

-17,6%

0,7%

371,00

62,0%

1,6%

1.282,02

1,8%

2,9%

3.500,00

204,3%

0,0%

20,70

56,2%

-1,4%

51,6%

0,0%

First North Iceland
Century Aluminum
Hampiðjan

1,85

Sláturfélag Suðurlands

*upphafsverð m.v. útboð í apríl

Dagatal viðskiptalífsins
MIÐVIKUDAGUR 3. DESEMBER
Þjóðskrá - Fasteignamarkaðurinn í
mánuðinum eftir landshlutum

FÖSTUDAGUR 5. DESEMBER

dagatal viðskiptalífsins

samninga um íbúðarhúsnæði eftir
landshlutum
Hagstofan - Fjármál hins opinbera á
3. ársfjórðungi 2014

Seðlabanki Íslands - Helstu liðir í
efnahagsreikningi og gjaldeyrisforði
Hagstofan - Landsframleiðslan á 3.
ársfjórðungi 2014
Hagstofan - Gistinætur á hótelum í
október 2014

MIÐVIKUDAGUR 10. DESEMBER

ÞRIÐJUDAGUR 9. DESEMBER

Hagstofan - Vísitala launa á 3. ársfjórðungi 2014

Þjóðskrá - Fjöldi þinglýstra leigu-

Seðlabanki Íslands - Vaxtaákvörðunardagur
Hagstofan - Efnahagslegar skammtímatölur í desember 2014

FÖSTUDAGUR 12. DESEMBER

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

klúðurs af hálfu deildarinnar. Baugsmálið klúðraðist nær fullkomlega í
höndum efnahagsbrotadeildar Jóns
H.B. og var ﬂestum ákæruatriðum
vísað frá dómi vegna þess hve óskýr
og illa framsett ákæran var.

af hálfu embættisins. Sakamál eru
byggð á kærum sem embættinu berast
en lítt rannsökuð sjálfstætt. Sérstakur
saksóknari virðist hafa tekið að sér
að vera refsivöndur í þágu hins nýja
íslenska fjármálakerﬁs gegn einstaklingum og lögaðilum, sem stunduðu
viðskipti á Íslandi fyrir hrun en eru
ekki í hópi vildarvina fjármálakerﬁsins eftir hrun.
ÞETTA HLÝTUR að teljast alveg sérstakt sukk og vandséð að til hagsbóta sé fyrir endurreisn íslensks
atvinnu- og viðskiptalífs eftir hrun.
En sérstakur er náttúrulega með
reynslubolta í vinnu við þetta á verktakagreiðslum.

SKJÓÐAN er frekju- og leiðindaskjóða, sem
lætur ekkert mannlegt sér óviðkomandi.

Velta Sagafilm jókst
um tæp 150 prósent
Velta kvikmyndaframleiðslufyrirtækisins Sagafilm fór úr tæpum 1.100
milljónum króna árið 2012 í tæpar 2.500 milljónir árið eftir. Veltuaukningin skýrist fyrst og fremst af stórum erlendum verkefnum.
AFÞREYING
Jón Hákon Halldórsson | jonhakon@frettabladid.is

Velta kvikmyndaframleiðslufyrirtækisins Sagafilm jókst úr 1.077
milljónum króna árið 2012 í 2.485
milljónir króna árið 2013, samkvæmt ársreikningi félagsins.
Þetta er aukning um næstum 150
prósent á milli ára.
Guðný Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri félagsins, segir
að veltuaukningin stafi af því að
verkefni fyrir erlenda framleiðendur hafi verið mörg á árinu
2013, en verkefnastaðan sé ólík á
milli ára. Þessi gríðarlega veltuaukning skilaði þó ekki auknum
hagnaði fyrirtækisins. Hagnaðurinn var 66 milljónir króna árið
2013 en 96 milljónir árið á undan.
„Þetta er rosalega misjafnt eftir
ári, bara eftir því hvaða verkefni
eru í gangi. En við vorum með
stórt bandarískt verkefni sem
heitir Interstellar og er núna í bíóhúsunum. Við vorum að þjónusta
það á Íslandi. Svo vorum við með
stórt verkefni sem heitir Deadsnow sem var fyrir norskt framleiðslufyrirtæki. Það er mynd sem
var sýnd hér á landi fyrr á árinu.
Síðan vorum við með kanadískt
verkefni sem hét Pawn Sacrifice

MATTHEW MCCONAUGHEY Leikstjórinn Christopher Nolan ákvað að taka upp myndina Interstellar hér á landi. Sagafilm aðstoðaði við tökurnar.

og fjallaði um Bobby Fischer. Við
vorum líka með rússneskt verkefni sem hét Calculator og er að
fara að koma í kvikmyndahús í
Rússlandi núna á næstu mánuðum,“ segir Guðný.
Tekjur fyrirtækisins vegna Interstellar námu um 700 milljónum
og tekjur af Deadsnow voru 600
milljónir. „Þannig að veltan samanstendur rosalega mikið af þessum erlendu verkefnum,“ segir
Guðný. Hún segir að minna hafi
verið um erlend verkefni í ár, en

íslensku verkefnin hafi verið þeim
mun fleiri.
Guðný bendir á að Ísland hafi
verið mjög vinsælt að undanförnu þegar kemur að þjónustu
við erlenda kvikmyndagerðarmenn. Þetta megi sjá á veltutölum við iðnaðinn í heild. „En það
sorglega í þessu er að á meðan
erlendu verkefnin eru að vaxa
svona mikið er niðurskurður í
Kvikmyndasjóði. Sem þýðir að
það er ekki jafn mikil framleiðsla
á íslensku efni,“ segir hún.

Keyrðu upp

af köstin
með

Tölva: 104.990 kr.
Skjár: 32.990 kr.

frábærum

vinnufélögum
P2314H

advania.is/vinnufelagar
Hafðu samband í síma 440 9010 eða í tölvupósti á sala@advania.is
*Sérverð, gildir meðan birgðir endast.

OPTIPLEX 3020SF#05
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Þjónusta við fyrirtæki

Við bjóðum fyrirtækjum
sérþekkingu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að
setja okkur vel inn í það sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski
ekki viðfangsefnin í þínu starﬁ jafn vel og þú, þá vitum við hvað starﬁð
gengur út á.
Starfsfólk Íslandsbanka býr yﬁr áratuga reynslu í þjónustu við sjávarútveginn
og hjá bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni.
Þannig getum við ávallt tryggt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein
þjóðarinnar þá bankaþjónustu sem hún þarfnast.
Þekking sprettur af áhuga.

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

Hallgrímur Magnús Sigurjónsson hefur yﬁr
30 ára reynslu af sjávarútvegi og fjármögnun
fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi.
Hallgrímur Magnús er útibússtjóri hjá
Íslandsbanka á Ísaﬁrði.
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Vatnsforði íbúa í Teheran vaktaður
með hugviti frá íslensku fyrirtæki
Fyrirtækið Stjörnu-Oddi hefur gert samning við Írana um að mælitæki fyrirtækisins sé notað til að vakta vatnsforða íbúa Teheran. Um 15 milljónir búa á svæðinu. Mikil viðurkenning að mati forsvarsmanna fyrirtækisins.
NÝSKÖPUN

VIÐ RANNSÓKNIR
Megináherslan í
störfum StjörnuOdda er í framleiðslu búnaðar
fyrir rannsóknir.

Sveinn Arnarsson | sveinn@frettabladid.is

Útbúnaður og mælitæki StjörnuOdda eru notuð til að hafa eftirlit með drykkjarvatni í Teheran í
Íran. Framleiðsla þessa nýsköpunarfyrirtækis er mikilvægur liður
í að tryggja íbúum Teheran, sem
eru um 15 milljónir talsins, hreint
drykkjarvatn. Forsvarsmenn fyrirtækisins eru mjög stoltir af þessari
samvinnu og hún gefur fyrirtækinu mikla möguleika hvað varðar
áframhaldandi vöruþróun.
„Þetta er mjög skemmtilegt verkefni sem felst í því að okkar mælitæki eru fengin til að vakta vatnsforða fyrir svona margt fólk. Það
búa um 15 milljónir manna á svæðinu sem er um ﬁmmtugfaldur fjöldi
Íslendinga. Þarna erum við liður
í því að sinna ákveðinni grunnþörf fólks, sem er að hafa aðgang
að hreinu vatni, allt frá börnum og
unglingum til vinnandi fólks og gamalmenna, af þessu erum við mjög
stoltir,“ segir Sigmar Guðbjörnsson,
framkvæmdastjóri Stjörnu-Odda.
Fyrirtækið hefur verið að þróa
mælitæki í rannsóknum á lífríki í
sjó, vötnum og á landi og er þetta því
kærkomin nýjung í ﬂóru fyrirtækisins. Snorri Guðmundsson, sölu- og
markaðsstjóri Stjörnu-Odda, segir
að megináhersla fyrirtækisins sé
í þróun búnaðar fyrir rannsóknarstörf ýmiskonar. „Í raun og veru
erum við að hanna og þróa mælitæki
fyrir rannsóknariðnað, sem aðallega
eru notuð af alþjóðlegum rannsóknarstofnunum, háskólum og vísindamönnum vítt og breitt um heiminn.
Tækin okkar eru notuð til að safna
gögnum í ferskvatni og sjó og einnig höfum við verið að þróa búnað í
rannsóknum á lyfjum og hvaða áhrif
ný lyf hafa á dýr,“ segir Snorri. „Til
að mynda kemur útbúnaður okkar
mikið við sögu þegar nýtt bóluefni
kemur á markað og var mikið notaður í tengslum við þróun lyfja við
fuglaﬂensu þegar hún geisaði.“
Snorri segir það hafa tekið nokkurn tíma að koma á þessum samningi við Íran. Meðganga samnings-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ins haﬁ tekið um níu mánuði. Ferlið
haﬁ tekið langan tíma vegna mikillar pappírsvinnu. „Eins og menn vita
þá eru takmarkanir á sölu á afurðum til Írans. Við förum allar réttar boðleiðir í sölunni, sendum upplýsingar í gegnum hið opinbera. Þau
höft sem eru á innﬂutningi til Írans
eru að einhverju leyti með manneskjulegt andlit. Þarna erum við að
hjálpa til þess að hinn almenni borgari fái hreint vatn og við erum afar
stoltir af þessu. Vegna þessa þá hafa
höftin ekki áhrif á okkur en búa til
nokkra pappírsvinnu.“
Að mati Snorra er þessi samningur ákveðin viðurkenning á
starﬁ fyrirtækisins og eykur tiltrú
á önnur verkefni. „Þessi samningur

snýst um annað en miklar upphæðir, upphæð samningsins er hóﬂeg að
því leyti til. Hins vegar mun hann
vera til hagsbóta fyrir okkur á þá
vegu að hann eykur tiltrú á okkur
og viðurkenningu, að hægt sé að
nýta okkar búnað með mismunandi
hætti. Við vonum að með þessu og
kynningu á mælitækjum okkar geti
ﬂeiri bitið á agnið og viljað samstarf
við okkur.“
Snorri telur að það umhverfi
sem fyrirtæki búi við á Íslandi sé
alls ekki til hagsbóta fyrir íslenskt
atvinnulíf. Fyrirtæki séu seld
erlendis og ﬂutt eða þá að eignarhaldið færist til útlanda með tilheyrandi tekjutapi ef arður verður greiddur af fyrirtækjum. Sú

umgjörð sem sé nú við lýði sé mikið
áhyggjuefni.
„Við erum nýsköpunarfyrirtæki
og stór hluti af okkar veltu fer í
rannsóknir og þróunarstarf. Það er
ekkert launungarmál að við hefðum það örugglega mun betra ef við
værum annars staðar en á Íslandi.
Hins vegar erum við allir Íslendingar og viljum vera hér. En vissulega eru ákveðin áhyggjuefni í loftinu almennt í íslensku atvinnulíﬁ.
Við erum að þróa búnað til að rannsaka lífríki sjávar og því miður eru
rannsóknir þar skornar niður í ekki
neitt hér á landi. Það gerir okkur
erﬁtt fyrir í þróun þar sem enginn
er í návígi við okkur að nota búnað
okkar til að þróa með okkur tækin.“

Við erum
nýsköpunarfyrirtæki og stór
hluti af okkar veltu
fer í rannsóknir og
þróunarstarf. Það er
ekkert launungarmál
að við hefðum það
örugglega mun betra
ef við værum annars
staðar.
Galli í Toyota-bílum hér á landi:

Hundruð bíla
innkölluð
FRÓÐLEIKSFUNDUR

Ferðaþjónustan ER
að fara í vaskinn
4. des. | kl. 8:30 | Borgartúni 27
KPMG í samstarfi við SAF stendur
fyrir morgunverðar fundi um nýframkomnar breytingatillögur á lögum
um virðisaukaskatt sem fela í sér
grundvallarbreytingar á virðisaukaskattsumhverfi ferðaþjónustunnar.
Skráning á kpmg.is

Toyota á Íslandi innkallar 613
bíla af gerðunum Auris, Corolla,
Urban Cruiser og Yaris. Þeir
bílar sem eru innkallaðir eru af
árgerðinni 2008-2014. Innköllunin hefur verið tilkynnt til Neytendastofu.
Ástæða innköllunarinnar er að
olíusori úr túrbínu sem á að fara
inn á vélina gegnum sogkerfið og brenna þar með eldsneytinu getur safnast saman í eftirkæli.
Ef þessi uppsafnaði olíusori
losnar skyndilega getur það leitt
til þess að brunahólf fyllist. Ef
brunahólf fyllist stoppar vélin
og brotnar sem getur leitt til
hættu í akstri. Til að koma í veg
fyrir þetta þarf að breyta eftirkæli í sumum af þessum bílum
og uppfæra tölvuforrit í öðrum.
Eigendur Toyota-bíla sem
framleiddir eru á þessum árum
munu á næstunni fá sent bréf
vegna þessarar innköllunar.
- jhh
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STJÓRNSTÖÐ LANDSNETS Guðmundur Ingi Ásmundsson, aðstoðarforstjóri Landsnets, segist vona að framkvæmdir við Suðurnesjalínu 2 geti hafist á næstu mánuðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Landsnet áætlar að tafirnar geti
kostað um sex milljarða á ári
Aðstoðarforstjóri Landsnets segir deilt um öll stærri verkefni fyrirtækisins. Af þeim sökum gangi illa að efla flutningskerfi raforku hér á landi. Undirritar í dag 200 milljóna samning um kaup á raflínum fyrir kísilver United Silicon.
ORKUMÁL
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is

Við höfum ekki getað farið í nauðsynlegar framkvæmdir vegna þess
að það eru deilur um öll stærri verkefni okkar sem eiga að eﬂa ﬂutningskerﬁð hér á landi. Þessi verkefni hafa því taﬁst og það má áætla
að kostnaður þjóðarbúsins vegna
þess muni nema að meðaltali um sex
milljörðum króna á ári næstu árin
ef ekkert verður að gert,“ segir Guðmundur Ingi Ásmundsson, aðstoðarforstjóri Landsnets.
Fyrirtækið undirbýr nú ﬁmm stór
verkefni sem eiga að bæta ﬂutningskerﬁ raforku og tryggja að íbúar og
fyrirtæki á landsbyggðinni geti búið
við sömu kjör og suðvesturhornið
þar sem kerﬁð er sterkara.
Eitt verkefnanna snýr að áformum Landsnets og Vegagerðarinnar um að hefja umhverfismat á
háspennulínu um Sprengisand og
framkvæmdum við nýjan Sprengisandsveg. Verkefnið hefur verið
harðlega gagnrýnt að undanförnu
en fyrirtækinu bárust samtals
33 athugasemdir, þar sem áformin eru ýmist gagnrýnd eða studd,
um drög að tillögu að matsáætlun
vegna lagningar háspennulínunnar
og vegarins. Náttúruverndarsamtök
Íslands og Landvernd hafa, ásamt
öðrum, kraﬁst þess að fyrirtækin
falli frá áformunum og sagt þau fela
í sér óafturkræf áhrif sem eigi eftir
að kljúfa hálendið í tvennt.
Þyrfti að tvöfalda byggðalínuna
„Sprengisandslínan hefur þann kost
að hún er stysta leiðin milli Norðurog Suðurlands og langhagkvæmasti

kosturinn því þetta er einungis 220
kílómetra leið. Það er ýmislegt sem
bendir til þess, ef maður horﬁr til
varanlegra umhverﬁsáhrifa, að hún
sé álitlegur kostur út frá umhverfismælikvörðum. Umræðan um
hálendið er þó svolítið sérstök og
meira tilﬁnningaleg og ímyndarlegs
eðlis og að einhverju leyti byggð á
hagsmunum þeirra sem vilja vera
þarna og njóta náttúrunnar og öll
þessi sjónarmið eru skiljanleg,“
segir Guðmundur.
Landsnet vill fara í framkvæmdir við Sprengisandslínuna vegna
þess að byggðalínan, sem var tekin
í notkun árið 1984, ber ekki lengur alla þá raforku sem ﬂytja þarf á
milli landshluta. Fari svo að línan
um Sprengisand, sem á að kosta um
12 milljarða króna, verði ekki að
veruleika, og þær tengingar við þá
línu sem þyrfti að fara í á Norðurog Austurlandi, þá þyrfti að sögn
Guðmundar að tvöfalda byggðalínuna.
„Þetta eru valkostir sem við erum
að undirbúa og gera umhverﬁsmat á
ákveðnum þáttum til þess að menn
geti rætt þetta á yﬁrvegaðri hátt en
nú er. Það er ekki búið að taka neinar ákvarðanir í raun og veru um
hvaða framkvæmdir verður ráðist
í. Áður en það verður gert þarf að
vega og meta valkostina og ná víðtækri sátt.“
Hin fjögur verkefnin sem einnig er deilt um tengjast áformum
Landsnets um nýja háspennulínu
frá Hafnarfirði og út á Reykjanes, svokallaða Suðurnesjalínu 2,
og einnig Blöndulínu 3, Kröﬂulínu
3 og háspennulínu sem á að ná frá
Kröﬂu til Akureyrar. Framkvæmdir við Suðurnesjalínuna hafa taﬁst
og þá meðal annars vegna þess að
ekki hefur fengist leyﬁ fyrir fram-

RAFLÍNUR Það tæki um þrjú ár að reisa háspennulínuna um Sprengisand. Reisa þyrfti vinnubúðir á hálendinu og verkið í heild myndi
kostað um 12 milljarða króna.
FRÉTTBLAÐIÐ/VILHELM

kvæmdinni hjá öllum þeim sveitarfélögum sem línan á að liggja um.
„Við vonumst eftir því að geta farið
ﬂjótlega að vinna á Suðurnesjunum
en hin málin eru komin styttra og
ég á ekki von á að það komi verulegur skriður á þau fyrr en raforkulögin og þingsályktunartillagan um
stefnu stjórnvalda um lagningu raflína fara í gegn.“
Helmingur raflína í jörðu 2020
Frumvarp um breytingar á raforkulögum, sem Guðmundur nefnir, var
ásamt þingsályktunartillögunni lagt
fram á Alþingi í haust af Ragnheiði
Elínu Árnadóttur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Í frumvarpinu er
kveðið á um hvernig standa eigi að
gerð kerfisáætlunar um uppbyggingu flutningskerfisins. Samkvæmt
tillögunni verður stefnt að því að
samanlagt heildarhlutfall jarðstrengja í landshluta- og meginflutningskerfinu verði orðið að minnsta
kosti helmingur af lengd allra raflína árið 2020. Hlutfallið á að vera
komið upp í 80 prósent árið 2035.

Guðmundur fór í gær á fund
atvinnuveganefndar Alþingis til
að gera grein fyrir athugasemdum
Landsnets varðandi frumvarpið og
þingsályktunartillöguna.
„Frumvarpið er niðurstaða úr
málamiðlun á milli okkar og sjónarmiða sveitarfélaga og við styðjum
það óbreytt. Grunnurinn á bak við
þessi lög er að menn ætla í upphaﬁ
að vanda mjög vel til verka, þetta er
þung og mikil áætlanagerð, og felur
í sér mun vandaðri vinnubrögð en
áður og samráð við alla hagsmunaaðila á fyrstu stigum málsins. Að
okkar mati er mjög mikilvægt að
öll þessi vinna fái einhverja niðurstöðu áður en lengra er haldið og við
munum leggja áherslu á það,“ segir
Guðmundur.
Hann segist einnig vera ánægður með þingsályktunartillöguna og
að hún innihaldi margar jákvæðar
breytingar. Hann bendir á hversu
stórt skref það sé að setja 80 prósent af öllum raflínum í jörðu en
telur markmiðið raunhæft.
„Það byggist á því að það er verið

að horfa á raforkukerﬁð í heild og
það er gríðarleg þróun í raﬂínum,
bæði í dreiﬁ- og ﬂutningskerﬁ nu,
og það er jafnvel orðið hagkvæmara að setja línurnar í jörðu. Að
öðru leyti höfum við ekki skoðun á
því hversu langt menn eigi að ganga
í því að veita aukið fjármagn í jarðstrengi því á hæstu spennu er það
mun dýrara en á lægstu. Við höfum
ekki skoðun á því hversu langt skal
ganga, það er Alþingis að ákveða,“
segir Guðmundur og heldur áfram:
„En nái þessi mál í gegn verður
það að okkar mati farsæll endir
þar sem sátt ríkir um að geﬁð verði
eftir í sambandi við umhverﬁð og að
menn sætti sig þá við hærra ﬂutningsverð.“
Lögin og þingsályktunartillagan
hafa verið gagnrýnd fyrir að ganga
ekki nógu langt í að tryggja innleiðingu jarðstrengja og að skerða þau
skipulagsvöld sem sveitarfélög hafa
þegar kemur að lagningu raﬂína.
„Að okkar mati er það ekki rétt.
Þarna er verið að auka mjög samráð
við sveitarfélögin og alla hagsmuna-

ÍSLAND – ALLT ÁRIÐ
Ríkisstjórn Íslands veitir á næstu tveim árum allt að 200
milljónir króna á ári til markaðsverkefnisins Ísland – allt
árið. Verkefnið er markaðs- og kynningarverkefni fyrir
Ísland og íslenska ferðaþjónustu á erlendum mörkuðum.
Þeir sem vilja taka þátt í verkefninu geta sent póst á
islandalltarid@islandsstofa.is fyrir 15. desember.

VINSÆLAR GJAFIR Kristján Þór Karlsson sölumaður með
bóntöskur og tvö af mörgum góðum Meguiar’s hreinsiefnum sem
fylla töskurnar.
MYNDIR/GVA

Ice scraping is a thing of
Aldrei
að skafa!
the past!
With a Webasto
Með
Webasto
bílahitara.
parking
heater.
Þú hitar bílinn með fjarstýringu og þannig
Enjoy the comfort and safety provided with a
getur þú notið þæginda og öryggis.

parking heater and choose from different control
options with great useability.

T91

HTM100

BÍLASMIÐURINN HF
Bíldshöfða 16
www.parkingheater.com
110
Reykjavík
sími 567 2330
bilasmidurinn@bilasmidurinn.is
www.bilasmidurinn.is
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ThermoCall
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App

UNDRAEFNI Meguiar’s pakkarnir innihalda undraefni sem
geta t.d. látið felgurnar líta út sem nýjar eða afmáð erfiðustu
óhreinindin.

MEGUIAR’S BÓNTASKA
Í JÓLAPAKKANN
MÁLNINGARVÖRUR KYNNA Meguiar’s-bón og -bílahreinsivörur í veglegum
töskum og pökkum eru skemmtilegar jólagjafir fyrir bílaáhugamenn.

P

akkar og töskur með Meguiar’s-bóni og
-hreinsivörum frá Málningarvörum eru
vinsælar jólagjafir til bíleigenda sem vilja sjá
bílinn sinn skínandi fínan. Kristján Þór Karlsson,
sölumaður hjá Málningarvörum, segir marga koma
til þeirra fyrir hver jól og kaupa pakka enda er um
sérlega heppilegar og gagnlegar gjafir að ræða. „Við
höfum selt sérstaklega mikið af stóru og veglegu
töskunum okkar en þær innihalda flest þessi
helstu efni sem bílaáhugamenn þurfa að eiga.
Í töskunni eru sápa, bón, felguhreinsir,
mælaborðshreinsir, dekkjagljái, þvottahanski og örtrefjaklútur. Öll efnin
koma saman í handhægri tösku á
frábæru jólatilboði.“
Bóntaskan veglega kostar aðeins
16.900 krónur en auk þess bjóða
Málningarvörur
líka margvíslegar
smærri lausnir. Þá
geta viðskiptavinir
að sjálfsögðu búið til sinn
eigin pakka að vild að
sögn Kristjáns.
„Þar er svo sannarlega stórmarkaður bílaáhugamanna með allar

helstu hreinsivörur fyrir bíla, bæði að innan sem
utan. Viðskiptavinir njóta líka góðs af því að ræða
við fagmenn sem hafa svör við öllum spurningum
um hreinsun og viðhald bílsins. Hjá Málningarvörum vinnur hópur reyndra manna sem hafa starfað
lengi í þessum bransa og viðskiptavinir okkar eru í
góðum höndum.“
Málningarvörur eru í Lágmúla 9 í Reykjavík sem
er bakhúsið hjá Nova. Verslunin er opin virka
daga milli kl. 8 og 18 en til kl. 17 á föstudögum. Lokað er um helgar.
Nánari upplýsingar má finna
á www.malningarvorur.is.

SNEISAFULL
TASKA Meguiar’s
bóntaskan er
sneisafull af bónog hreinsiefnum og fæst nú
á 16.900 krónur.
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Save the Children á Íslandi

ÅFor Women´

gegn sveppasýkingu,bakteríusýkingu
og þvagfærasýkingu

PRENTUN.IS

Fæst í apótekum og heilsubúðum

HRÆÐA ÁLFA Grýla og Leppalúði láta gjarnan ófriðlega. Hér eru gömlu hjónin að hrella gaulálfa.

GRÝLA VILL FÁ
KRAKKA Í POKANN
GRÝLUGLEÐI Á Klausturhæð í Fljótsdal búa sagnaálfar og gaulálfar. Þeir
vöknuðu til lífsins fyrsta sunnudag í aðventu og skemmtu íbúum með söng
og sögum um Grýlu, Leppalúða og hyski þeirra. Leikar æstust þegar Grýla og
maður hennar mættu í hús og reyndu að hremma óþekka krakka í poka sína.

S

agnaálfar og gaulálfar vöknuðu
til lífsins á fyrsta sunnudegi
í aðventu þegar þeir röltu úr
Klausturhæð í Fljótsdal inn í Gunnarshús á Skriðuklaustri þar sem þeir
sögðu heimamönnum frá og sungu um
Grýlu og hyski hennar. Álfarnir hafa
haft þennan háttinn á í fimmtán ár og
eiga þannig góða dagsstund með fjölskyldum og börnum á þessum slóðum.
Gleðin breyttist þó þegar Grýla sjálf
og Leppalúði maður hennar birtust
óvænt, létu ófriðlega og reyndu að
hremma óþekka krakka ofan í poka
sína. Enn hefur það ekki tekist þótt þau
nái stundum einum og einum álfi að
sögn Skúla Björns Gunnarssonar, forstöðumanns Gunnarsstofnunar, sem
fylgst hefur með þessum skrautlegu
verum undanfarin ár. „Þetta hefur verið
árviss viðburður hjá okkur síðustu 15
ár og markar að vissu leyti upphaf aðventunnar hér á þessum slóðum. Þegar
Grýla og Leppalúði höfðu loks yfirgefið
húsakynnin var slegið upp jólakökuhlaðborði hér á Klausturkaffi.”
Í Grýlukvæði Stefáns Ólafssonar
frá 17. öld staðsetur hann Grýlu og
Leppalúða í Fljótsdalnum og segir frá
því að þau eigi sér bústað í Brandsöxl
og Urðarhrauni sem eru efst á hálsinum sem rís handan við Fljótsdalinn
frá Skriðuklaustri. „Við vitum svo sem
ekkert meira um þessa bústaði þeirra
nema að þar búa þau með hyski sínu
enn þann dag í dag og koma síðan til
byggða þegar líður að jólum. Og líkt og
á 17. öldinni reikar Grýla um sveitina í
leit að matarbita.“
Sagnaálfarnir og gaulálfarnir eru
álíka gamlir og Grýla þó að ekki hafi
Stefán ort um þá. „En þeir búa hérna
í Klausturhæðinni og muna það þegar
munkar sungu messur í klaustrinu sem
stóð hér á 16. öld. Þeir kunna því frá
ýmsu að segja um Grýlu og það lið allt.
Síðan kunna gaulálfarnir sérstaklega
mikið af söngvum um þennan óþjóðalýð.“
Skúli segir dagskrá þessa dags nokkuð hefðbundna, þó með þeirri undantekningu að aldrei er vitað nákvæmlega
hverjir af álfunum skila sér né hvort
gömlu hjónin koma. „Heimamenn hafa
alltaf fjölmennt á þessum degi. Stund-

LIFANDI LEIKUR Sagnaálfurinn Dvalinn lýsir hér Grýlu fyrir spenntum áhorfendum í Gunnarshúsi á Skriðuklaustri.

SUNGIÐ OG TRALLAÐ Sagnaálfar og gaulálfar syngja lög um Grýlu.

HYSKI TIL BYGGÐA
„Við vitum svo sem ekkert meira um
þessa bústaði þeirra nema að þar búa
þau með hyski sínu enn þann dag í dag
og koma síðan til byggða þegar líður
að jólum. Og líkt og á 17. öldinni reikar
Grýla um sveitina í leit að matarbita.“
um troðfyllist húsið og þá verður nú
oft mikill hávaði og læti þegar Grýla og
Leppalúði birtast og leita að óþekkum
börnum í hópnum. Þrátt fyrir það er
þetta orðinn fastur liður í jólahaldinu
hjá mörgum fjölskyldum á Austur■ starri@365.is
landi.“

SKÚLI BJÖRN GUNNARSSON Forstöðumaður Gunnarsstofnunar.

Fallegar Jólagjafir

Rains Regnkápur frá
15.500,-

Úrval af bókum

Lesgleraugu
7.500,-

Plötuspilari
39.900,-

Loðkragar frá
10.900,-

Mikið úrval af
skartgripum

Púði 60x60
19.900,-

Teppi
14.900,-

Viðarúr frá
25.900,-

Úrval af hnöttum

Marshall Headphone
24.900,-

Rains Töskur frá
12.900,-

Marshall hátalari
99.900,-

Rúmföt
14.900,-

Fallegir loftbelgir

Glerbox frá
4.900

Verslun: Laugavegur 45 / Sími: 519 66 99 / Vefverslun: www.myconceptstore.is
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JÓLAANNIR Í LAUFÁSI
JÓLASTEMMING Heimilislífið í gamla bænum í Laufási lifnar við um helgina
þegar Laufáshópurinn sýnir hvernig undirbúningi jólanna var háttað um 1900.

V

ið köllum þetta jólaannir. Laufáshópurinn
svokallaði bregður sér í
hlutverk fjölskyldu sem undirbýr komu jólanna, eins og gert
var í kringum árið 1900,“ segir
segir Valdís Viðarsdóttir, umsjónarkona og leiðsögumaður
í Laufási í Eyjafirði, en næstkomandi sunnudag lifnar gamli
bærinn við.
Hægt verður að fylgjast með
„heimilisfólkinu“ klippa út
og búa til jólaskraut eins og
gert var í gamla daga, skera
út laufabrauð og fá að bragða
á hangikjöti í hlóðaeldhúsinu.
Þá verða bakaðar smákökur en
smákökubakstur ruddi sér til
rúms hér á landi snemma á 20.
öld þegar bakarofnar komu inn
á íslensk heimili.
„Í Laufási eru tvö eldhús.
Gamla hlóðaeldhúsið fékk
annað hlutverk þegar nýtt eldhús var byggt árið 1866 og ný
baðstofa. Í hlóðaeldhúsinu
verður reykta kjötið en kjötið
var hengt upp í rjáfur og reykt
meðan eldað var. Í nýja eldhúsinu verða bakaðar smákökur og brenndar kaffibaunir en
þær komu hráar í sekkjum og
þurfti fólk sjálft að brenna þær
og mala. Í baðstofunni mun
heimilisfólkið sitja á rúmum
og skera út laufabrauðið.
Hver fékk kannski bara eina
köku á jólunum og því var
vandað til verka. Þá bregður
sr. Bolli Pétur Bollason sér
í gamla prestshlutverkið og

LAUFABRAUÐ Laufabrauðið verður fagurlega útskorið á sunnudaginn og hægt verður
að gæða sér á smákökum og hangikjöti.
MYNDIR/LAUFÁS

GAMLI BÆRINN Dagskráin hefst klukkan 13.30 á sunnudaginn með hugvekju í kirkjunni.

sest á skrifstofuna við skriftir,
þjófótti jólasveinninn Mókollur
verður á ferðinni og stelur fyrir
framan heimilisfólkið, bæði
handa sér og handa krökkunum, spilað verður púkk og
hægt að fá heitt súkkulaði og
smákökur í prestssetrinu. Við
búumst við notalegri stemmingu,“ segir Valdís en dagskráin
hefst á hugvekju í Laufáskirkju
klukkan 13.30 á sunnudaginn.
■

heida@365.is

JÓLAMATUR Hangikjötið var hengt upp
í rjáfur í hlóðaeldhúsinu.

TÓLGARKERTI Kertasteypa var eitt af þeim verkum sem unnin voru á aðventunni.

VETRARDAGAR
20% afsláttur af öllum fatnaði

Erum búin að kveikja á jólaljósunum og erum með heitt á könnunni.
Parísartízkan býður upp á vandaðan tísku- og skófatnað frá Þýskalandi og Ítalíu í stærðum 36-50.
Áhersla er lögð á gæði og góða persónulega þjónustu.
Parísartízkan
vertu vinur okkar á facebook

Skipholti 29b • S. 551 0770

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND

www.smartboutique.is
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120 litir og 150 tegundir af leðurhönskum
enginn er með meira úrval en við.

5.950 kr.

Refaskott og hanskar að eigin vali
Tilboð. 12.490 kr.
Stutt skott og hanskar Tilboð. 9.900 kr.

Herratreﬁll og leðurhanskar hlý og góð gjöf
sem klikkar aldrei Tilboð. 4.950 kr.

Margir nýir litir i boði.

Margir litir í boði.

Fallegur gervifeldskragi frá Hauer og
leðurhanskar. Tilboð. 7.490 kr.

Pasminur og hanskar í stíl margir litir í boði
Tilboð. 4.950 kr. fyrir settið.

Margir litir í boði.

Fallegir og mjúkir herratreﬂar
aðeins 2.500 kr.

Herra leðurhanskar
nýir litir frá 3.890

Yﬁr 100 tegundir af leður seðlaveskjum
verð frá 3.900 kr.
Leður og sauðskinns lúffur.
Barna frá 1.990 kr.
Dömu /herra frá 3.900 kr.

kr.

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
FORD Transit 125 t300 disel. Árgerð
2012, ekinn 33 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Tilboðsverð kr. 3,180,000,- + VSK,
heilhúðun á gólfi og ný ryðvarinn
Rnr.106554.

2014 NÝIR JEEP GRAND
CHEROKEE OVERLAND 4X4

Toyota Rav4 5/2013 ek.34þús.
Sjálfskiptur. Diesel. Ásett verð
5.990.000.- Rnr.104661

Sá flottasti, V6 290hö, eyðsla í
blönduðum akstri 10.4L, 8 gíra
sjálfskiptur, Hlaðinn lúxus búnaði,
Þennan verður þú að skoða, ATH 1
eftir, Tilboðsverð aðeins 10.990þkr,
Eru í salnum,

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013,
ekinn 41 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
3.990.000. Rnr.240448.

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau
11-15
http://www.isband.is

Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

MERCEDES-BENZ E 220 bluetec.
Árgerð 2014, ekinn 3 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 8.990.000.
Rnr.990994.

Ford Transit 125 T300 Diesel 6/2012
ek.33þús. Beinskiptur. Heithúðun á
gólfi. Ný ryðvarinn. TILBOÐSVERÐ
3.180.000.- + vsk. Rnr.104722

VW Passat Comfortline TDI 4/2013 ek
43þkm , sjsk, dísel, ásett verð er 3990
þús, er á staðnum.

Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

Kia Sorento EX Luxury. Árgerð 2012,
ekinn 76 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.450.000. Rnr.990709. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.
Kia Sorento Diesel 2/2007 ek.134þús.
Sjálfskiptur. Ný ryðvarinn. Ný túrbína.
Nýjar bremsur. Ásett verð 2.690.000.Rnr.104663

MERCEDES-BENZ Atego 818l 4x2.
Árgerð 2005, ekinn 230 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 3.900.000 + vsk Allt
nýtt í bremsum, nýjir loftpúðar að
aftan, topp eintak. Rnr.156864.

CITROEN Berlingo sendibíll. Árgerð
2005, ekinn 146 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Tilboðsverð 590,000.000. Rnr.106552.

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

TOYOTA Land Cruiser 100VX 38”. Árg
1/2002, ek 195 Þ.KM, dísel, sjálfsk,
Leður, Lúga, 38” breyttur, Topp eintak,
vel búinn og lítur mjög vel út, Ásett
verð 4.490.000. Rnr.118932. Er á
staðnum,

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

Sendibílar

VW Polo Trendline TDI 4/2013 ek
46þkm, beinsk, dísel, tilboð 1750 þús,
er á staðnum.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.
TOYOTA Yaris hybrid. Árgerð 2012,
ekinn 23 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.750.000. Rnr.142485.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.
www.toyotakletthalsi.is

Hjólbarðar

HONDA Accord. Árgerð 2013, ekinn
32 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.990.000. Rnr.991037.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is
BMW 320d f30 sportline. Árgerð
2014, ekinn 9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 7.590.000. Rnr.990959.

Kia Ceed EX new, 12/2012 ek 53þkm,
sjsk, dísel ásett verð er 3390 þús, er
á staðnum.

MERCEDES-BENZ Glk 220 cdi 4matic.
Árgerð 2012, ekinn 32 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 6.960.Eigum líka
2014 árg. Rnr.219710.

Toyota Yaris Terra 5/2014 ek 23þkm
beinsk, dísel ásett verð er 2890 þús

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

TÆKIFÆRI !
M-Benz CLK 200 Kompressor
Avantgarde (Metan/bensin) 11/2003
mód 2004 ek 178 þ.km Leður,
vetrardekk ofl Frábært verð 1390
þús !!!

Varahlutir

TOYOTA Land cruiser 90 vx. Árgerð
2001, ekinn 284 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 1.580.Mjög gott
viðhald og vel með farinn Rnr.210216.

Toyota Yaris Hybrid - Nýir bílar
Árgerðir 2014. Sjálfsk. Eigum til á
bíla til á lager. Verð 2.990.000kr.
Raðnúmer 156735. Sjá nánar á www.
stora.is

Kia Picanto 4/2013 ek 51þkm beinsk,
bensín tilboð 1490 þús, er á staðnum.

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og
nýja varahluta í margar gerðir bíla.
Tökum einnig að okkur viðgerðir.
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040

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

Viðgerðir
KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

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

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

VW Transporter. Árgerð 2012, ekinn
73 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 4.450.
Gullmoli Rnr.312666.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

VW Golf Trendline TDI 4/2013 ek
60þkm, beinsk, dísel, ásett verð er
2990 þús, er á staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau
11-15
www.100bilar.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. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

atvinna

60,é,59(5.$0(110Ô5$5$5
Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

HYUNDAI I20 Classic. Nýskr 9.2013,
Ek : 39 þ.km, 5 gírar. Verð 1.990þ.
Vantar bíla á skrá - Hagstæð sölulaun Ókeypis innskráning !

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 554 6700
Opið mán-föst 10-18, lokað lau
í des.
www.bílagallerí.is

Diesel KIA Rio diesel. Árgerð 2014,
ekinn 32 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.390.000. Rnr.114712.

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

BERNHARD REYKJANESBÆ

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

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

Nudd
Nudd tilboð. Nuddstofan, opið frá
10-20. S. 5616254.

Hreingerningar

Samskipti sér um skönnum
verkteikninga, ljósmynda , stóra
veggspjalda, og OCR skönnun. S:
5807820 eða sendu okkur fyrirspurn á
sala@samskipti.is

Spádómar
661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

SPÁSÍMINN 908 5666
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

BÍLL DAGSINS

Til sölu

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

Tilboð dagsins kr.

690.000

Peugeot 1007 Tren
nd
Nýskráður 11/2006, ekinn 70 þús..km.,
bensín, 5 gírar. Verð kr. 890.00
00

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

Óskast keypt

Búslóðaflutningar
SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

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

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

TOYOTA

Land Cruiser 120GX

Accord Executive

Nýskráður 1/2006, ekinn 174 þús.km., dísil, sjálfskiptur.

Nýskráður 3/2009, ekinn 72 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.350.000

Verð kr. 2.890.000

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

HONDA

Vélar og verkfæri

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

Húsaviðhald

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

CHEVROLET

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

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

PEUGEOT

Chevy Van Express

508SW Allure 2.0HDi

Nýskráður 8/2005, ekinn 158 þús.mílur, bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2013, ekinn 14 þús.km., dísil, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.990.000

Verð kr. 4.990.000

Til sölu er bor/fræsivél. Borð
130x300mm,borgeta í stál;
16mm. Fræs max 30mm.
Stiglaus hraðastýring. Fylgihlutir;
endafræsasett, festingasett,
skrúfstykki, borpatróna ofl.
Áhugasamir sendi tölvupóst á: togt@
simnet.is eða hringið í s. 843 7790

til sölu

TOYOTA

Handkörfur

Shop&Roll 100 LOOP.
Bunzl
Handkarfa á hjólum, létt og mjög
plasthandkörfur.
Shop Roll
hentug.
Handfang
hringinn
Margir
litir.
27
lítra
handkörfur 52 L
Fáanlegar í 34 og
52 lítra
Caddie
Handkörfuvagn
VN 77455203 - B:
420 - D:285 - H:200
mm - Innanmál
400x240 mm

SUBARU

Corolla Verso

Legacy GL

Nýskráður 5/2008, ekinn 120 þús.km., bensín, 5 gírar.

Nýskráður 4/2004, ekinn 110 þús.km., bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.690.000

Verð kr. 1.190.000

RDC
Handkörfur járn.
VN WB230black - Stærð:
B: 36cm - L:49cm - H:20cm. 23 lítra

MITSUBISHI

TOYOTA

Pajero Instyle

Rav4

Nýskráður 2/2007, ekinn 138 þús.km., dísil, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2006, ekinn 102 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

Verð kr. 1.850.000

Pöntunarsími: 535 1300

4230/

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

taktik/

Caddie
plasthjólakörfur 52 L
VN 7 746 52 / 53 - 52 lítra karfa - 2
snúningshjól og 2 föst - Handfang til
að draga og annað til að halda á
henni. L:640 - B:360 - H:440 mm

sep 14

Opnunartími
Caddie
innkaupavagn fyrir handkörfur.
VN 76141003- b/d/h.
602x406x970 - 4ra snún hjól handfang fáanlegt með lógó

Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00

Sími 421 7800
Bernhard - Reykjanesbæ • Njarðvíkurbraut 15 • 260 Reykjanesbæ • notadir.bernhard.is
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Til bygginga

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Flug

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

TILKYNNINGAR

til sölu

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

3   o RMÒLA  o  26+ o ATVIS

Einkamál

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

EINKAFLUGMANNSNÁM Í
FLUGSKÓLA ÍSLANDS HEFST 12. JANÚAR
Láttu drauminn rætast! Fyrsta skrefið
í átt að atvinnuflugmanni. Kvöldskóli
- nám með vinnu. - Skemmtileg
upplifun og frelsi - fylgir fluginu.
Skráðu þig núna! Skráning á www.
flugskoli.is.

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði í boði
TRÖNUHRAUN 10, HFJ.
Fullbúin hótelherb. með baðherb.,
neti, aðgengi að sameiginlegu eldhúsi
og þvottahúsi til leigu til 01. maí.
Verð kr. 65-95þús per/mán. Uppl. í s.
899 7004.

Til leigu bílaverkstæði með 2 lyftum
og loftkerfi er a mjög góðum stað.
Hugmynd 200-250þ á mán. Uppl. i s.
616 6636.

&LOTT SÁRVERSLUN FYRIR KONUR TIL SÎLU
¶EKKT VERSLUN MEÈ FALLEGAN KVENFATNAÈ OG MEÈGÎNGU
FATNAÈ %R Å  FM BJÎRTU OG GËÈU HÒSN¾ÈI
3KEMMTILEGT T¾KIF¾RI 5PPL Å SÅMA  

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

SMIÐIR

GEYMSLUR.COM

Vantar smiði vana uppslætti. Næg
vinna í boði. Áhugasamir hafi
samband í s. 662 0400 & 898 9293

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

«SKAR -IKAELSSON LÎGGILTUR FASTEIGNA OG FYRIRT¾KJASALI 3  

fasteignir

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

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

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

ARATÚN 5 - GARÐABÆ

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

Grettisgata 52 – Mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð

S

BÁRUJÁRN RÝMINGARSALA
Ýmsar lengdir og litir af útlitsgölluðu
afgangsbárujárni til sölu. Fyrstir koma
fyrstir fá. Stjörnublikk ehf Smiðjuveg
2, Kópavogi

Ú
ÐH

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

I

OP

IÐ
OP S
HÚ

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

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

LAUST STRAX
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45
Mjög gott um 212,2 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 36,9 fm. bílskúr. Bílskúr er innréttaður sem vinnustofa, en getur einnig nýst sem studíóíbúð. Rúmgóðar stofur með arni.
Garðstofa með útgangi á verönd. Opið eldhús með nýlegri háglansinnréttingu. Þrjú til fjögur
herbergi. Ræktuð lóð með afgirtri viðarverönd. Verkfæraskúr er á lóð. Hellulögð innkeyrsla
með hitalögn. Eignin er laus til afhendingar strax. Verð 49,9 millj. Verið velkomin.

Mikið endurnýjuð 90,0 fm. íbúð á 1. hæð með stórum suðursvölum og
sér bílastæði á lóð í litlu fjölbýlishúsi í miðborginni. Íbúðin hefur verið
mjög mikið endurnýjuð á sl. mánuðum, m.a. eldhúsinnréttingar og
tæki, gólfefni o.fl. Nýtt tvöfalt gler, nýjir gluggar og nýtt svalahandrið.
Suðursvalir. Sér bílastæði á baklóð. Verð 34,9 millj. Verið velkomin.

tilkynningar

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG Í GARÐABÆ
Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með kynningu
á eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum í samræmi við
1.mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010.
1. Urriðaholt-Norðurhluti 2.áfangi, tillaga að
deiliskipulagi.
Tillagan gerir ráð fyrir 179-198 íbúðareiningum í
blandaðri byggð. Þar af verða um 139-158
íbúðir í fjölbýli, 24 í raðhúsum, 12 í parhúsum
og 4 í einbýlishúsum. Leitast er við að skapa
fjölbreytni í húsagerðum og lifandi tengsl
bygginga og göturýma.
Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með kynningu
á breytingum eftirfarandi deiliskipulagsáætlana í
samræmi við 1.mgr. 43.gr. Skipulagslaga nr.
123/2010.
2. Mosagata, tillaga að breytingu
deiliskipulags Vesturhluta Urriðaholts.
Svæðið sem breytingin nær til er 1426 m². Við
breytinguna fjölgar íbúðum um 22 úr 79 í 101.
Þar af fjölgar fjölbýlisíbúðum úr 72 í 89 en
sérbýlisíbúðum fjölgar úr 7 í 12. Sérbýlisíbúðir
voru raðhús en verða parhús, þar af verða 8
neðan götu en 4 ofan götu. Bílastæðum fjölgar
úr 170 í 233. Lóðamörk ofan fjölbýlishúsa
breytast lítillega og svæðið sem skipulagið nær
til stækkar lítillega til norðurs og austurs.
3. Bæjargata 11-19, tillaga að breytingu
deiliskipulags Vesturhluta Urriðholts.
Tillagan gerir ráð fyrir því að ákvæði um hæð
raðhúsagerðar R3 á lóðinni breytist úr 3 hæðum
í 2-3 hæðir.

4. Urriðaholtsstræti 6-8, tillaga að breytingu
deiliskipulags Urriðaholts viðskiptastrætis.
Tillagan gerir ráð fyrir því að lóðin minnki úr
5.261 m2 í 3.899 m² eða um 1362 m².
Mörk deiliskipulagsins breytast. Bílastæðum á
lóðinni fækkar um 12.
Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum
Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá 3.desember 2014 til
og með 14.janúar 2015. Þær eru einnig
aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar
www.gardabaer.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er
gefinn kostur á að gera athugasemdir við
tillögurnar. Frestur til þess að skila inn
athugasemdum rennur út miðvikudaginn 14.janúar
2015.
Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og
undirritaðar. Þeir sem ekki gera athugasemdir við
tillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir henni.
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

www.gardabaer.is

Skipulagslýsing til kynningar fyrir
breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss,
2010-2022 er tekur til lands við
Skíðaskálann í Hveradölum.
Skipulagslýsing fyrir aðalskipulagsbreytingu, sem er til kynningar,
sýnir uppbyggingu á stækkaðri lóð við Skíðaskálann í Hveradölum
sem tekur yfir 46 ha eftir stækkunina. Skíðaskálinn stendur á lóð
sem er í Aðalskipulagi Ölfuss, 2010-2022 sem V2, verslunar- og
þjónustulóð.
Megin markmið breytingarinnar er að setja fram stefnumörkun
um aukna uppbyggingu á starfseminni við Skíðaskálann í
Hveradölum.
Nánast öll uppbyggingin er á þegar röskuðu svæði sem hefur
verið útivistarsvæði í áratugi. Reiknað er með að byggja um
100 herbergja hótel en Skíðaskálinn verður áfram sjálfstæður
veitingastaður í endurbættri mynd. Byggja á um 10.000 m2 lón
í botni Stóradals. Lónið og byggingar sem því fylgir á að vera
nánast hulið frá þjóðveginum af lágreistum húsum sem falla vel
að umhverfinu.
Svæðið á að vera áfram fyrir göngu- og hjólahópa. Þarna verður
lítil verslun og önnur þjónustu við útivistarfólk. Skíðaskálinn er
hugsaður sem bækistöð fyrir náttúruunnendur og aðra sem vilja
hreyfa sig og njóta útiverunnar. Setja á upp skíðalyftu á sama
svæði og gamla lyftan var í Hveradölum.
Skipulagslýsingin er á heimasíðu Sveitarfélagsins Ölfuss, www.
olfus.is undir flipanum Framkvæmdaleyfi, aðal- og deiliskipulag og
einnig á heimasíðu Landmótunar, www.landmotun.is. Ábendingar
skulu hafa borist til Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815
Þorlákshöfn eða á netfangið sigurdur@olfus.is fyrir 15. desember
2014.
F. h. Sveitarfélagsins Ölfuss.
Sigurður Ósmann Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi
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Það er ekki
búið að taka
neinar ákvarðanir
í raun og veru um
hvaða framkvæmdir
verður ráðist í. Áður
en það verður gert
þarf að vega og
meta valkostina og
ná víðtækri sátt.
aðila og rannsóknir og þróunarvinnuna og verið er að færa samráðið
framar í ferlið en hefur verið.“

VIÐ STÖRF Guðmundur Ingi tekur við starfi forstjóra Landsnets um næstu áramót.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMIÐ UM JARÐSTRENG FYRIR KÍSILVER UNITED SILICON Í HELGUVÍK
Landsnet hefur samið við
þýska fyrirtækið Nexans um
kaup á níu kílómetra löngum
jarðstreng sem á að tengja fyrirhugað kísilver United Silicon í
Helguvík við raforkuflutningskerfið. Strengurinn verður
lagður úr Fitjum við Njarðvík
út í Helguvík en samkomulag

Landsnets og Nexans hljóðar
upp á tæplega 1,3 milljónir
evra, jafnvirði um 200 milljóna
króna.
„Nú er unnið af kappi að
undirbúa nýtt tengivirki í Helguvík sem rís við hlið kísilversins,“
segir Guðmundur en hann mun
undirrita samninginn í dag.

Í HELGUVÍK Strengurinn getur
flutt um 160 megavött og
verður lagður næsta sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Tjónið eykst og eykst
Guðmundur segir að fyrrnefndur kostnaður þjóðarbúsins vegna
flutningskerfisins eigi eftir að
aukast ár frá ári.
„Kostnaður vegna rekstrartruﬂana mun halda áfram að vaxa og
einnig vegna yﬁrlestunar, það er að
segja þegar við erum að takmarka
ﬂutninginn. Einnig hefur þetta í för
með sér að virkjanirnar koma ekki
orkunni til þeirra sem nota hana
og orkan sem tapast í kerﬁnu mun
aukast,“ segir Guðmundur. Hann
bætir við að fyrirtæki og heimili
mæti oft raforkuskorti með því að
brenna olíu.
„Sem er stórt umhverﬁsmál í
sjálfu sér. Tjónið eykst og eykst
ef ekkert verður að gert og það
er ekki bara tjón Landsnets heldur einnig fyrirtækja, heimila og
orkuframleiðenda sem verða fyrir
truﬂunum.“
Einnig er mikilvægt, að sögn

Guðmundar, að koma á stöðugleika í fjármálaumhverﬁ Landsnets. Fyrirtækið er í einokunarstöðu og Orkustofnun setur því
tekjuramma og Guðmundur segir
gjaldskrá Landsnets endurspegla
það.
„Það er sett þak á arðsemi okkar.
Þessi mörk hafa ekki enn verið
fest í sessi og við erum því ekki
enn farin að sjá neinn stöðugleika
í þessum ákvörðunum þrátt fyrir
að fyrirtækið sé að verða níu ára
gamalt. Það er mikilvægt fyrir
okkur sem erum að stjórna fyrirtækinu að hafa fast land undir
fótum svo að aðgerðir okkar verði
markvissar. Arðsemin þarf að vera
þess eðlis að við séum í stakk búin
til að takast á við þau miklu verkefni sem fram undan eru.“
Eins og komið hefur fram tekur
Guðmundur við starfi forstjóra
Landsnets um næstu áramót af
Þórði Guðmundssyni. Guðmundur hefur starfað hjá fyrirtækinu
frá stofnun þess árið 2005 og vísar
aðspurður í það að nýjum stjórnendum fylgi alltaf einhverjar
breytingar.
„Ég er búinn að vera lengi í þessum bransa og gjörþekki hann. Ég
er að taka við góðu búi, reksturinn
hefur verið góður og hér er mikið
af hæfu starfsfólki. Ég vonast til
þess að með nýjum tækjum, tólum
og reglum og áherslum náum við
að halda áfram og byggja kerfið upp til framtíðar og tryggja
þá þennan mikilvæga hlekk því
ﬂutningskerﬁð er miðjan í þessari
orkukeðju okkar. Hér á Íslandi er
algjörlega einstakt tækifæri í að
byggja upp raforkukerﬁ sem er
algjörlega endurnýjanlegt en þá
þarf að eﬂ a ﬂutningskerﬁð svo að
keðjan gangi vel smurð.“

SUBARU OUTBACK
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FJÓRHJÓLADRIFINN – SJÁLFSKIPTUR

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL SEM ÞÚ GETUR KEYPT

Subaru Outback 2.0l BOXER dísil, sjálfskiptur
Verð: 6.890.000 kr.

Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp í
hugann. Lágur þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif með
tölvustýrðri stöðugleikastýringu er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru með 5
stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

Ný LINEARTRONIC stiglaus sjálfskipting með
þrepastillingum í stýri og leðurklædd rafdrifin sæti.

6,3 l / 100 km
í blönduðum akstri

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

10 %

NÝR LÁNAMÖGULEIKI
ÚTBORGUN / 689.000 KR.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

GERÐU ÖRUGG BÍLAKAUP – KAUPTU SUBARU!

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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Vill framleiða 5.000 gaffla á næsta ári
Benedikt Skúlason, stofnandi og framkvæmdastjóri Lauf Forks, hefur í nógu að snúast við að koma hjólagöfflum
fyrirtækisins á erlenda markaði. Lærði vélaverkfræði við Columbia-háskólann og frítíminn fer í hjólreiðar og skvass.
SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

„Þessa dagana erum við að vinna
í að koma vörunni á erlenda
markaði en það tekur ansi mikinn tíma að ná utan um þau
mál,“ segir Benedikt Skúlason,
stofnandi og framkvæmdastjóri
nýsköpunarfyrirtækisins Lauf
Forks.
Fyrirtækið hefur þróað og
framleitt nýja gerð af hjólagöfﬂum sem eru smíðaðir úr koltrefjum. Eins og kom fram í Markaðinum í október síðastliðnum þá
hefur Lauf samið við bandaríska
fyrirtækið QBP um dreiﬁ ngu á
göfﬂunum í Kanada, Mexíkó og
Mið-Ameríku.
„QBP er stærsti dreifingaraðili hjólavarnings í heiminum.
Þessi samningur er eins og að fá
útgáfusamning hjá plötufyrirtæki því varan er nú orðin
aðgengileg en svo þarf að gera
eitthvað svo hún hreyﬁst í hillum verslananna. Við erum nú að
vinna í því og svo einnig að búa
okkur undir vörusýningar í Kaliforníu og Þýskalandi, og úti um
allar trissur, sem verða eftir áramót,“ segir Benedikt.
Hann stofnaði fyrirtækið árið
2011, ásamt Guðbergi Björnssyni, en fyrirtækið er nú með
ﬁmm starfsmenn í fullu starﬁ.
„Við erum núna í fyrsta skipti
að fara inn í fulla framleiðslu en
gafﬂarnir eru framleiddir í Kína.
Við stefnum að því að framleiða
ﬁmm þúsund gafﬂa á næsta ári.“
Benedikt lauk stúdentsprófi
frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 2004 og námi í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands 2007.
„Á þeim tíma var lítið mál að
fá vinnu og ég réð mig til Ísal í
Straumsvík þar sem ég vann á

þróunarsviði fyrirtækisins í eitt
ár. Síðan fór ég í mastersnám til
Bandaríkjanna við Columbiaháskólann.“
Benedikt hóf störf hjá Marorku þegar hann kom aftur heim
og var síðar ráðinn til stoðtækjaframleiðandans Össurar.
„Ég fór til Össurar af því að
ég hafði brennandi áhuga á að
hanna áþreifanlegar vörur úr
koltrefjum og ég vann á koltrefjadeild fyrirtækisins í um það bil
ár. Síðar stofnaði ég Lauf og var
þá með mjög grófa frumgerð af
göfﬂunum í höndunum.“
Benedikt er í sambúð með
Ragnheiði Jónsdóttur, ritara í
forsætisráðuneytinu. Spurður
um áhugamál nefnir hann meðal
annars hjólreiðar og skvass.
„Eins og gefur augaleið þá hef
ég mikinn áhuga á hjólreiðum en
ég er kannski ekki sá harðasti
í nagladekkjunum og hjóla því
ekki allt árið um kring. Á veturna er ég ýmist í skvassi eða að
æfa hjá Bootcamp. Ég er mest í
einhverju sporti þegar ég er ekki
hér í vinnunni að reyna að koma
þessum málum sem tengjast
fyrirtækinu á koppinn.“

HJÓLANÖRD Benedikt hefur mikinn áhuga á hjólreiðum og hefur síðustu ár unnið að því að smíða léttustu hágæðahjólagaffla í heimi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GEKK UM SKÓG Í TAÍLANDI Í ÞRJÁ DAGA ÁN ÞESS AÐ SKIPTA UM FÖT
„Ég hef þekkt Benna í allmörg ár en ég og fjölskylda mín
kynntust honum í Veggsporti, sem er samkomustaður
þeirra sem iðka skvass á Íslandi. Benni er á líkum aldri
og börnin mín og þau spila iðulega. Ég sá fljótt hversu
mikill eðaldrengur hann Benni er og ekki hef ég enn séð
hann missa sig í hita leiksins sem er þó býsna algengt
meðal félaganna. Benni er fylginn sér í salnum og mér
sýnist að það einkenni hann í því sem hann tekur sér
fyrir hendur í lífinu. Þessi eiginleiki hans að hafa stjórn
á sér í hita leiksins er svo sannarlega eitthvað sem
nýtist honum á þeim vettvangi þar sem hann starfar.
Framtíð Íslands er björt með slíka menn innanborðs.“
Brynja Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Norvikur

„Benni er alltaf léttur í lundu og stutt í húmor og
gleði hjá honum. Hann hefur skemmtilega nærveru
og tekur sig ekki of hátíðlega. Hann er heldur ekki
mikið að stressa sig á einhverjum smáhlutum. Mér er
minnisstæð þriggja daga gönguferð sem við fórum
saman í skógi í Taílandi og hann tók ekkert með
sér nema fötin sem hann var í, stuttbuxur, bol og
strigaskó. Í þrjá daga! Það sem er lýsandi fyrir Benna
er þessi ástríða sem hann hefur í þeim verkefnum
sem honum finnst áhugaverð. Hann hefur mjög skýra
rökhugsun og mikla þrautseigju svo það virðist sem
ekkert verkefni sé of stórt eða flókið fyrir hann.
Árni Pétur Gunnsteinsson, verkfræðingur hjá Össuri ehf.

SIGURÐUR
ERLINGSSON

Uppgreiðsluvandinn enn
þá myllusteinn
um háls ÍLS
Sigurður Erlingsson tók við starfi forstjóra Íbúðalánasjóðs í nóvember 2010
en hafði áður starfað hjá Landsbanka
Íslands frá 2000-2008, fyrst sem sérfræðingur í greiningardeild og síðar
sem forstöðumaður á alþjóðasviði
bankans. Rætt er við Sigurð í nýjasta
þætti Klinksins þar sem hann fer m.a.
yfir svokallaðan uppgreiðsluvanda
sem er helsta rót erfiðleika Íbúðalánasjóðs. Ríkissjóður hefur á síðustu árum
þurft að leggja sjóðnum til rúmlega
50 milljarða króna til að halda eigin
fé hans yfir lögbundnu lágmarki
(4%) en það hefur samt ekki dugað
til. Uppgreiðsluvandi Íbúðalánasjóðs
birtist í því að viðskiptavinir sjóðsins,
almennir lántakendur, geta greitt upp
lán sín ef þeir vilja endurfjármagna
þau. Sjóðurinn getur hins vegar ekki
greitt upp eigin skuldabréf og því eiga
fjárfestar alltaf von á öruggri ávöxtun á
bréf sín. Þetta þýðir að sjóðurinn situr
uppi með tugi milljarða króna vegna
uppgreiðslu viðskiptavina sem hann
getur ekki notað til að gera upp eigin
skuldir.

Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@365.is

Viðtalið við Sigurð Erlingsson
er hægt að sjá í þættinum
Klinkinu á www.visir.is.

Á síðustu árum hefur ríkissjóður tvívegis lagt fram nýtt eigið fé til að rétta stöðu Íbúðalánasjóðs, samtals um 50 ma.kr. Þarf sjóðurinn á frekara framlagi að halda frá ríkinu?
„Það er enn þá uppi sú staða að við erum að færa töluverða virðisrýrnun til hliðar og það eru enn þá uppi
óvissuþættir í rekstrinum. Meðan það er taprekstur til staðar þarf að leggja sjóðnum til fé ef menn ætla að
viðhalda eigin fé sjóðsins. Ef markmiðið er að viðhalda eiginfjárhlutfallinu jákvæðu, eða nálægt lögmæltu
marki sem er fjögur prósent, sem við erum reyndar undir í dag, þá þarf eiginfjárframlag til að dekka það.“

Þessi uppgreiðsluvandi, er hann ekki rótin að erfiðleikum sjóðsins?
„Eitt af allra stærstu vandamálum sjóðsins sem búið að vera lengi viðvarandi. Þetta er stórt mál og þetta
er þannig vandamál að það getur leyst vel en það getur líka farið mjög illa. Þetta er stórt vandamál á
íslenskan mælikvarða og þetta er stórt mál í öllu samhengi. Þarna sitjum við uppi með rúmlega 50
milljarða króna í lausu fé en erum að horfa upp á að sitja uppi með 70-100 milljarða í lausu fé og getum í
raun ekki greitt upp skuldir með samsvarandi hætti. Vandinn birtist í því að í stað þess að vera að lána út á
fjögur prósent vöxtum erum að ávaxta þetta fé á þrjú prósent vöxtum.“

Vitum við hvernig á að leysa þetta vandamál?
„Það þarf að vera einhvers konar samkomulag um breytingu á þessu fyrirkomulagi. Annar valkostur er
að takast á við tjónið ef allt fer á versta veg. Nauðasamningar við eigendur skuldabréfanna hafa aldrei
verið ræddir.“

Hvað finnst þér um þær hugmyndir að Íbúðalánasjóður verði hlutaður í sundur
þannig að annar hlutinn muni taka við félagslegu hlutverki sjóðsins á meðan hinn
annast umsjón með núverandi útlánasafni og skuldum sjóðsins þar til lánasafnið
er runnið út eða það selt?
„Ég held að þessi tvö félög geti átt náið samstarf. Menn geti jafnvel notað það sem til er í sjóðnum til þess
að reka kerfi og ferla fyrir nýja lánveitandann en það þarf að vera til staðar fjárhagslegur aðskilnaður. Það
er ákveðin hagkvæmni í því að samnýta kerfi sem eru á báðum stöðum.”

Þú hefur sagt að ÍLS hafi ekki birt greiðsluáætlanir þar sem miðað var við 0% verðbólgu og því hafi ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins um að slíkt brjóti gegn tilskipun
um neytendalán takmörkuð áhrif á sjóðinn, en hvað með lánasöfn annarra fjármálafyrirtækja sem ÍLS hefur keypt?
„Það er ákveðin óvissa þar. Stutta svarið er að það er mismunandi og jafn ólíkt og aðilarnir eru margir.
Það er mjög erfitt að segja hvaða áhrif þetta hefur á þessi lánasöfn. Hvað ÍLS varðar þá gáfum við ekki út
greiðsluáætlanir og hvergi í okkar skjölum er gefið til kynna að það verði 0% verðbólga.“
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INNANRÍKISRÁÐUNEYTIÐ
Það verður
spennandi
að sjá hver
tekur við
lyklunum
að Sölvhólsgötu 7.
Einar K.
Guðfinnsson
hefur þótt
líklegur.

SPÁNVERJAR MÓTMÆLA OLÍUBORUN Á KANARÍEYJUM

Verkefni innanríkisráðherra eru bæði mjög fjölbreytt og vandasöm:

Óþarfi að fást um
kyn eða búsetu

T

ólf dagar eru liðnir frá því að Hanna Birna
Kristjánsdóttir sagði af sér embætti innanríkisráðherra. Nokkur eftirvænting ríkir
um það hver tekur við stólnum, enda er staðreyndin sú að enginn einn augljós kostur er
í stöðunni. Einar K. Guðﬁnnsson hefur helst
verið nefndur. Hann hefur mikla reynslu úr stjórnsýslu,
er sá þingmaður sem einna lengst hefur setið á Alþingi.
Að auki hefur hann reynslu af setu í sjávarútvegsráðuneytinu, þótt nærri megi geta að það
embætti sé í eðli sínu gerólíkt embætti innanríkisráðherra.
Þeir málaﬂokkar sem Hanna Birna
bar ábyrgð á í upphaﬁ ráðherraferils síns eru gríðarlega fjölbreyttir og
margir þeirra krefjast mikillar sérþekkingar viðkomandi ráðherra. Til
Markaðshornið að nefna einungis örfáa málaﬂokka
ráðuneytisins má telja upp réttarfar,
Jón Hákon Halldórsson
dómstóla, fangelsismál og fullnustu
jonhakon@frettabladid.is
refsinga, fjarskipta- og póstmál, ﬂugÞeir málamál, kirkjumál, neytendamál, sveitflokkar sem
arstjórnarmál, umferðarmál og svo
útlendingamál. Þessir málaﬂokkar
Hanna Birna
eru raunar svo ólíkir í eðli sínu að
bar ábyrgð á
forystumenn Sjálfstæðisﬂokksins
eru gríðarlega hafa gagnrýnt að þeir haﬁ allir verið
fjölbreyttir.
felldir undir sama hatt. Enda heyrðu
verkefnin undir dómsmálaráðuneytið
annars vegar og samgönguráðuneytið hins vegar allt þar
til í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms J.
Sigfússonar.
Verkefnum ráðuneytisins var síðan skipt á milli Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Hönnu Birnu eftir að
þáverandi aðstoðarmaður Hönnu Birnu var ákærður fyrir
trúnaðarbrot síðla sumars. Nú eftir að lausn hefur fengist
í það mál fyrir héraðsdómi og Hanna Birna hefur axlað
ábyrgð með því að víkja úr embættinu verður ekki síður
spennandi að vita hvort til standi að fela einum ráðherra
öll verkefnin að nýju. Eða hvort ráðuneytinu verður skipt
upp á nýjan leik.
Hvort sem málaﬂokkarnir verða í einu ráðuneyti eða
tveimur, þá hlýtur að skipta máli hvernig tekst til með
mannval í ráðuneytinu. Raddir ýmissa hópa innan Sjálfstæðisﬂokksins eru sterkar. Sjálfstæðismenn í Vestmannaeyjum vilja að þingmaður Suðurlands gegni embættinu, að venju er rödd kvennahreyﬁngar ﬂokksins um
að kona gegni embættinu sterk. Sjálfum ﬁnnst mér réttast
að taka undir með Heimdellingum, sem leggja áherslu á
að velja hæfasta einstaklinginn í embætti innanríkisráðherra, óháð kyni eða búsetu.

ÓSÁTTIR VIÐ OLÍUBORUN Spánverjar mótmæla harðlega olíuborun á Kanaríeyjum þessa dagana. Á meðal þess sem mótmælendur

gerðu til þess að vekja athygli á sér var að birta ákall á hjálp í sérstakri SOS-keðju. Strendur Kanaríeyja eru vinsæll ferðamannastaður.
NORDICPHOTOS/AFP

Byggjum upp til framtíðar
Stefnumótun ýtt úr vör

Skoðun
Grímur Sæmundsen
formaður Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF)

Það er óhætt að segja að ferðaþjónusta á Íslandi standi nú á krossgötum og greinin horfi til móts við nýja
tíma. Á síðasta ári varð ferðaþjónustan í fyrsta skiptið stærsta útflutningsatvinnugrein þjóðarinnar og var
hlutfall hennar 26,8% af heildarútflutningstekjum. Sé horft til ársins
í ár og tímabilið janúar-september
skoðað var hlutfallið 28% og fer því
enn vaxandi. Að mati Hagstofunnar
hefði ekki mælst hagvöxtur í landinu
á síðasta ári nema vegna vaxtar í
ferðaþjónustu. Undanfarin ár hefur
fjölgun erlendra ferðamanna sem
sækja landið heim verið um 20%
á ári og gera spár ráð fyrir um 15%
aukningu á næsta ári. Þannig hefur
ferðaþjónustan orðið að nýrri undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar.
Þrátt fyrir að vel gangi er að
mörgu að huga hvað þessa vaxandi
atvinnugrein varðar. Það eru tækifæri
við hvert fótmál til að gera betur, en
áskoranirnar eru einnig fjölmargar.
Ferðaþjónustan og stjórnvöld ásamt
landsmönnum öllum þurfa að taka
höndum saman og taka á þeim
úrlausnarefnum sem við blasa.
Það er hins vegar ánægjulegt að
ferðaþjónustan hefur fengið meiri
athygli stjórnvalda um leið og landsmenn gera sér í auknum mæli grein
fyrir mikilvægi greinarinnar fyrir
samfélagið og þjóðarbúið allt.

Í október sl. ákvað Ragnheiður Elín
Árnadóttir, ráðherra ferðamála, að
setja í gang vinnu við mótun stefnu
og framtíðarsýnar fyrir ferðaþjónustu
á Íslandi í samstarfi stjórnvalda og
Samtaka ferðaþjónustunnar. Er lagt
upp með að byggja öflugan grunn
fyrir ferðaþjónustu á Íslandi og stuðla
að samkeppnishæfni greinarinnar
á alþjóðlegum vettvangi til lengri
tíma. Fjölmargar skýrslur hafa verið
teknar saman á undanförnum árum
um ferðaþjónustu á Íslandi, en
nú er unnið að heildstæðri langtímastefnumótun fyrir greinina og
framkvæmdaáætlunum á grunni
þessarar stefnumótunar. Á ráðherra
ferðamála hrós skilið fyrir að stuðla
að þessu brýna verkefni.
Skipaður hefur verið stýrihópur um
verkefnið undir forystu ráðherra
ásamt undirrituðum, Helgu Árnadóttur, framkvæmdastjóra SAF, og Ólöfu
Ýri Atladóttur ferðamálastjóra. Þá sér
verkefnahópur undir stjórn Guðfinnu
Bjarnadóttur ráðgjafa um framkvæmd
verkefnisins sem komið er í fullan
gang. Segja má að starfinu hafi verið
formlega ýtt úr vör í byrjun nóvember
sl. á fjölmennum fundi ýmissa hagsmunaaðila, ekki bara úr greininni
sjálfri heldur einnig úr öðrum áttum
en eins og flestir vita er greinin afar
víðfeðm og snertir marga þætti þjóðlífsins. Vinna við stefnumótunina mun
standa yfir fram á vorið 2015 þegar
niðurstöður munu liggja fyrir.

Ferðaþjónusta í fremstu röð
Miklar vonir eru bundnar við að
niðurstöður stefnumótunarvinn-

Miklar vonir
eru bundnar
við að niðurstöður
stefnumótunarvinnunnar verði leiðarljós fyrir íslenska
ferðaþjónustu –
þannig að Ísland
skipi sér á bekk
meðal þeirra þjóða
sem eru í fremstu
röð í heiminum í
atvinnugreininni.
unnar verði leiðarljós fyrir íslenska
ferðaþjónustu – þannig að Ísland
skipi sér á bekk meðal þeirra þjóða
sem eru í fremstu röð í heiminum í
atvinnugreininni.
Samtök ferðaþjónustunnar hafa
lagt áherslu á að ferðaþjónustan
búi við heilbrigða samkeppni og
samkeppnishæf rekstrarskilyrði. Við
teljum brýnt að nýsköpun og fagmennska treysti stoðir ferðaþjónustunnar sem atvinnugreinar og byggi
á virðingu fyrir landi og þjóð. Þá þarf
ferðaþjónustan að búa við innviði
sem styðja framþróun hennar.

Fyrirtæki og vegvísar að sjálfbærni á 21. öldinni
Hin hliðin
Lára Jóhannsdóttir,
Lektor í umhverﬁs- og auðlindafræðum við viðskiptafræðideild HÍ

Rekstrarskilyrði fyrirtækja á 21. öld
fela í sér
minni notkun
jarðefnaeldsneytis og
takmarkað
framboð
auðlinda.

Hugtakið sjálfbær þróun felur í
sér að núverandi kynslóð geti mætt
þörfum sínum án þess að skerða
möguleika komandi kynslóða á að
uppfylla sínar þarfir. Til þess að svo
megi verða þarf að gæta jafnvægis á
milli efnahagslegra,
samfélagslegra og
umhverfislegra
þátta. Hugtakið
sjálfbærni er
þrengra en hugtakið sjálfbær
þróun, en þá eru
áherslurnar þær
sömu en fyrir
smærri einingar svo
sem iðngreinar
eða fyrirtæki.

Vegvísir að sjálfbærni
Árið 2010 gaf CERES út vegvísi
að sjálfbærni fyrir fyrirtæki 21.
aldarinnar. Í skýrslunni er fjallað
um væntingar sem gerðar verða
til fyrirtækja á öldinni. Væntingarnar eru settar fram í 20 liðum
sem skiptast á fjóra flokka. Fyrsti
flokkurinn fjallar um stjórnarhætti
fyrirtækja, en þeir eiga að taka mið
af sjálfbærri þróun. Hvatt er til
þess að fjölbreytni sé höfð að leiðarljósi þegar skipað er í stjórnir fyrirtækja, stjórnir búi yfir þekkingu
og reynslu á sviði sjálfbærni og að
umbun stjórnenda taki mið af markmiðum og frammistöðu fyrirtækja
varðandi sjálfbærni. Annar flokkurinn fjallar um þá hagsmunaaðila sem
tengjast viðkomandi fyrirtækjum.

Þar er gert ráð fyrir því að fyrirtækin opni dyr sínar fyrir þeim og
virki þá til þátttöku eftir því sem við
á. Meðal hagsmunaaðila sem fyrirtæki eru hvött til að virkja eru fjárfestar, frjáls félagasamtök og aðrir
hópar sem hafa eitthvað til málanna
að leggja varðandi sjálfbærnistefnur fyrirtækjanna. Þriðji flokkurinn
fjallar um upplýsingagjöf fyrirtækja
en þar er gert ráð fyrir að fyrirtæki
miðli upplýsingum um frammistöðu
sína varðandi umhverfis- og samfélagslega þætti rekstrarins.

Áþreifanlegur árangur
Fjórði flokkurinn – og sá mikilvægasti – fjallar um frammistöðu fyrirtækja á sviði sjálfbærni. Gert er
ráð fyrir því að árangur fyrirtækja

sé áþreifanlegur, þ.e. að fyrirtæki
geti sýnt fram á að aðgerðir þeirra
stuðli að sjálfbærri þróun. Loftslagsbreytingar eru teknar sem
dæmi, en þar þurfa fyrirtæki að
sýna fram á bætta orkunýtingu
í eigin rekstri. Bætt mannréttindi eru einnig nefnd sem dæmi,
auk þess sem hringrásarhugsun
í rekstri stuðlar að minni tilurð á
hættulegum úrgangi.
Rekstrarskilyrði fyrirtækja á 21.
öld fela í sér minni notkun jarðefnaeldsneytis og takmarkað framboð
auðlinda. Þau fyrirtæki sem best
geta aðlagað sig þeim skilyrðum
verða þau sem best munu þrífast
á 21. öldinni að mati CERES. Eru
íslensk fyrirtæki í stakk búin til að
starfa við slík rekstrarskilyrði?
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444 ÞÚSUNDA TAP
SÍS í mínus
Rekstur Sambands íslenskra samvinnufélaga (SÍS) skilaði 444 þúsunda
króna tapi á síðasta ári. Samkvæmt
efnahagsreikningi fyrirtækisins nema
eignir þessa fyrrum risa í íslensku
atvinnulífi um 14 milljónum króna en
skuldirnar 306 þúsundum króna. SÍS
var rekið með um 1,3 milljóna tapi
árið 2012.

1.12.2014 „Núna eru upplýsingar að leka út
úr þessum skattaskjólum með ýmsum hætti
og það er líka verið að gera samninga,
alþjóðlega samninga um upplýsingaskipti
við þessi skattaskjól, og þá myndast þessi
hæfilegi ótti. Svona kerfi vantar hérna
á Íslandi. Það vantar þessa hvata
sem eru í öðrum ríkjum svo menn
komi fram.“
Frosti Sigurjónsson þingmaður.

FTSE 100
6,742.10 +85.73
(1.29%)
Viðskiptavefur Vísis

@VisirVidskipti

300 MILLJÓNA LÆKKUN
Markaðsverðmæti Olíufélagsins N1 nemur 16 milljörðum
300 milljóna króna lækkun hefur orðið á
hlutafé N1. Í tilkynningu til Kauphallar Íslands
í gær segir að lækkunin sé með vísan til tilkynningar sem félagið birti opinberlega þann
25. nóvember síðastliðinn. Frá og með 27.
nóvember 2014 var skráð hlutafé N1 hf. í
viðskiptakerfi NASDAQ OMX Iceland 700
milljónir íslenskra króna að nafnvirði.
Miðað við það er markaðsvirði félagsins
16,3 milljarðar.

STJÓRNARMAÐURINN
Stjórnarmanninum þykir sem
málaferli breska kaupsýslumannsins Vincent Tchenguiz gegn Kaupþingi og öðrum hafi ekki farið jafn
hátt í fjölmiðlum hér á landi og efni
standa til.

Hörðu pakkarnir

FRÉTTIR af málinu hafa einblínt á
þær upphæðir sem deilt er um, en
krafa Tchenguiz nemur ríflega 400
milljörðum íslenskra króna, eða
sem samsvarar rúmlega helmingi
uppgefinna heildareigna Kaupþings. Minna hefur hins vegar farið
fyrir því að skoða þær forsendur
sem að baki liggja. Forsaga málsins er sú að snemma árs 2011 réðst
breska efnahagsbrotadeildin SFO
í húsleit hjá Tchenguiz bræðrum
í London, og handtók þá í kjölfarið. Síðar kom á daginn að húsleitirnar og handtökurnar höfðu verið
ólögmætar, og gekk þetta mál svo
nærri SFO að rætt var um það af
fullri alvöru í Bretlandi að leggja
þyrfti stofnunina niður. Fór þó svo
að lokum að SFO greiddi Vincent
Tchenguiz þrjár milljónir punda
í skaðabætur og birti opinberlega
afsökunarbeiðni.

•

frá Dualit •

Brauðrist
• 2 brauðsneiðar
• auðvelt að þrífa
• tímastillir

Í SKAÐABÓTAKRÖFU Tchenguiz
gegn Kaupþingi kemur fram að
aðgerðir SFO voru byggðar á gögnum frá endurskoðunarfyrirtækinu
Grant Thornton og slitastjórn Kaupþings. SFO taldi sig ekki hafa næg
gögn til að rannsaka Tchenguiz,
og fékk því Grant Thornton til að
útbúa skýrslu þar sem fram komu
ásakanir á hendur Tchenguiz um
saknæmt athæfi. Þar með fékk SFO
átyllu til að ráðast gegn Tchenguiz,
en í þessu ferli öllu virðist sem slitastjórn Kaupþings og sérstakur
saksóknari á Íslandi hafi verið með
í ráðum. Örlög SFO eru dæmi um
hverjar afleiðingar misbeitingar
valds eru í siðuðum réttarríkjum.
Það er nefnilega ekki þannig að tilgangurinn helgi alltaf meðalið.
GLÖGGT er gests augað og þessi
áfellisdómur yfir vinnubrögðum
SFO, Kaupþings og sérstaks saksóknara vekur okkur vonandi til
umhugsunar um hvort rétt hafi
verið haldið á spilunum við rannsóknir síðustu ára hér á landi.

Þrætuepli til sölu?
ÁKVÖRÐUN atvinnuveganefndar að
setja átta virkjanakosti í nýtingarflokk fór misvel í menn og talaði
stjórnarandstaðan um fruntaskap
ríkisstjórnarinnar. Það stóð ekki á
svörunum frá fulltrúum ríkisstjórnarinnar: „Þið byrjuðuð!“
ATKVÆÐAVEIÐAR og kjördæmapólitík hafa lengi ráðið ferðinni þegar
kemur að ákvörðunartöku sem snýr
að þessum málaflokki. Ljóst er að
ef arðsemissjónarmið væru höfð
að leiðarljósi væri öðruvísi haldið
á spilunum. Tímabært er að skoða
alvarlega þann möguleika að selja
Landsvirkjun, í hluta eða heild, samhliða eflingu regluverksins. Langtímahagsmunum þjóðarinnar er alltént ekki þjónað í núverandi kerfi.
@stjornarmadur

Kr. 32.944,-

Handþeytari

Töfrasproti

Hraðsuðuketill

Mjólkurfreyðir

• kraftmikill 400W
• margir aukahlutir
• auðvelt að þrífa

• kraftmikill 700W
• 6-blaða hnífur
• margir aukahlutir

• 1,7l
• snúrulaus ketill
• ryðfrítt stál

• köld og heit froða
• ryðfrítt stál
• auðvelt að þrífa

Kr. 16.900,-

Kr. 19.453,-

Kr. 20.331,-

Kr. 18.198,-

FASTUS_E_50.11.14

Glöggt
er gestsaugað

Við undirbúning í eldhúsi og við matreiðslu er fátt betra en að vinna með vönduð og
góð tæki. Dualit tækin eru ekki einungis vönduð og traust heldur eru þau líka fallega
hönnuð sem eykur enn á ánægjuna við að vinna með þau. Kynntu þér breiða vörulínu
Dualit í verslun Fastus í Síðumúla 16. Dualit vörurnar eru margverðlaunaðar og hafa
fengið m.a. stimpilinn frá Good Housekeeping Institute.

Veit á vandaða lausn
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • sími 580 3900 • www.fastus.is • opið mán - fös 8.30 - 17.00

565 6000 / somi.is

Bakkaðu upp
veisluna EÐA
NÆSTA FUND.
12

Jólabakki

BITAR

Hamborgarhryggur og kartöﬂusalat. Jólasíldarsalat.
Dönsk lifrakæfa, sveppir og beikon.

BITAR

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

3.950 kr.
Gamli góði

30

Peking önd

20

BITAR

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

20

BITAR

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

3.550 kr.
Tortilla veislubakki

30

Reykt skinka, egg og jöklasalat. Tikka masala kjúklingur
og jöklasalat. Kjúklingaskinka, smurostur, ofnbakaðir
tómatar og salatmix.

30

BITAR

Heilhveititortilla, hummus, paprika og salatmix.
Heilhveititortilla, reyktur lax, salatmix og rjómaostur.
Tómattortilla, spínat, fetaostur, rauðlaukur,
og lauksósa.

10

MANNS

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

Kökubakki

24

BITAR

Eplakaka, súkkulaðikaka, gulrótarkaka.

20

Lúxusbakki

BITAR

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

3.550 kr.
Pítubakki

24

BITAR

Tikka masala kjúklingur og íssalat.
Reykt skinka, eggjaog íssalat.

3.550 kr.

3.950 kr.

3.950 kr.
Ávaxtabakki

3.950 kr.

3.550 kr.

BITAR

BITAR

BBQ kjúklingur, bakaðar sætar kartöﬂur og spínat.
Fetaostur, rauðlaukur og spínat. Heitreyktur lax, ferskt
dill, spínat og lauksósa.

3.950 kr.
Eðalbakki

30

Tortilla partýbakki

Ókeypis heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu
ef pantaðir eru 4 bakkar eða ﬂeiri. Munið að
panta þarf bakkana eigi síðar en kl. 15:30
daginn fyrir afhendingu.

Pantaðu í
síma 565 6000
eða á somi.is.

2.690 kr.

3.190 kr.

Ferskt á hverjum degi
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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



Eftir Frode Øverli

Japönsk gæði,
Pondus. Alla leið til
Tókýó. Allt sem þú
þarft fyrir góðan
fjölskyldubíl.

*V£F¨VX
PL±YLNXGDJVNY·OG

Jæja,
jæja.

Kíktu á skottið.
Hérna er pláss fyrir
fimm innkaupapoka
og tengdamömmu.

Líst
vel á.

Svo eru öryggisJá, þetta er
atriðin öll í heimsbíllinn sem
klassa, Pondus. Þessir við höfum
bílar klikka aldrei.
beðið eftir.
Sérstaklega ekki ef þú
hugsar extra vel um þá.

Eigum við að
ganga frá
pappírunum,
Pondus?

Bíddu
aðeins.

lu.
Til sö
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6NRSSDRJ6NU®WODRSQD
Q¾MDQJOXJJD¢Q¾MXM´OD
GDJDWDOL¢KYHUMXPGHJL
IUDPD±M´OXP¢6W·±

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
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6LQGUL6LQGUDVRQKHLPV§NLU
(GGX%M·UJYLQVG´WWXU
OHLNNRQX¢IDOOHJD
M´ODVNUH\WWKHLPLOLKHQQDU
¢/DXI¢VYHJLQXP
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BARNALÁN

6W´UVNHPPWLOHJLU¿§WWLU¿DU
VHPI\OJVWHUPH±VW·UIXP
'U7HPSHUDQFH%UHQQDQ
UªWWDUPHLQDIU§±LQJV

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Auðvitað.

Mamma, má ég fá
vatnsglas?

Ókei, þú þarft
ekki að öskra
á mig.

Ég er ekki
að öskra
á þig.
Ég er að
öskra
til þín.

Geturðu
náð í það
fyrir mig svo
ég þurfi ekki
að stíga upp
úr stólnum?

Ó, ókei.

Ókei, núna er
ég að öskra
á þig.
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3URIHVVRU0RULDUW\EHUVWXP
DOOD(YU´SX®§VLVSHQQDQGL
HOWLQJDOHLN



6SHQQDQGL¿§WWLUXPPDQQ
VHPWHNXUD±VªUVW·±X
O·JUHJOXVWM´UD®U´OHJXPE§
HQHNNLHUDOOWVHPV¾QLVW

Helen Keller.

9L±I\OJMXPVWPH±'´UXRJ
DSDQXP.ORVVD®§YLQW¾UXP
¿HLUUD\ILUIM·OORJILUQLQGL
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Gunnar Björnsson

„Ef þú heldur andlitinu þínu í sólinni þá sérðu engan
skugga.“
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21
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19

20

Hlíðar Þór Hreinsson (2.245), Skákfélaginu Hugin, hafði hvítt gegn
Thomas Henrichs (2.476), Skákdeild
Fjölnis, á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik:

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. skák, 6. ólæti, 8. titill, 9. fugl,
11. ekki, 12. skemmtun, 14. dunkur,
16. skóli, 17. niður, 18. fugl,
20. ónefndur, 21. tangi.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. steintegund, 3. frá, 4. lausn,
5. slit, 7. segulband, 10. meiðsli,
13. sníkjudýr, 15. dugnaður, 16. skst.,
19. tveir eins.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. tafl, 6. at, 8. frú, 9. lóm,
11. ei, 12. knall, 14. brúsi, 16. ma,
17. suð, 18. önd, 20. nn, 21. oddi.
LÓÐRÉTT: 1. kalk, 3. af, 4. frelsun,
5. lúi, 7. tónband, 10. mar, 13. lús,
15. iðni, 16. möo, 19. dd.
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

31. Bxh6! Hf8? (31. … Hd7 og
31. … Hxg2+ eru t.d. betri) 32. Bxg7!
(hvítur fær nú bæði peðin á kóngsvængnum) 32. … Dxg7 33. Hg5+
H2f7 33. Hxg7+ Hxg7 34. Db3 og
liðsyfirburðir hvíts dugðu til sigurs í
59 leikjum.
www.skak.is Guðlaug skákmeistari
Garðabæjar
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Jólag

Gjafakort Krónunnar er
tilvalin jólagjöf sem nýtist
öllum heimilum, stórum
jafnt sem smáum.
Þú þarft ekki að gera annað
en velja upphæðina, að lágmarki
5.000 kr., og getur verið viss um
að gjöfin þín hittir í mark.

Pantaðu gjafakortið
á kronan.is
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ÚR BÓKINNI

MYND AF BLS. 69/LJÓSMYNDARI ÓÞEKKTUR

Býlin settu svip
á umhverfið í
Sogamýri. Þar
voru Brekka,
Réttarholt og
Melbær.

Þótti sjálfsagt mál að
vera með smábúskap
Ótrúlega stutt er síðan Reykvíkingar bjástruðu við búfé og kartöﬂuræktun. Það
rennur upp fyrir þeim sem skoða bókina Sveitin í sálinni–búskapur í sveit og
myndun borgar–eftir Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðing.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

„Mér fannst sveitabúskapurinn
í borginni spennandi viðfangsefni,“ segir Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur beðinn
að lýsa því hvernig bókin Sveitin
í sálinni varð til. „Áhuginn kviknaði þegar ég var að vinna að Sögu
Reykjavíkur fyrir allmörgum
árum, þá skrifaði ég um tímabilið, 1940-1990 og fylltist löngun til
að fylgja vissum efnum áfram ef
tækifæri gæfist. Braggalífið var
eitt af þeim og braggabókin kom út
nokkuð fljótlega. Nú er það sveitin í Reykjavík sem er til umfjöllunar. Þegar ég var að vinna í Sögu
Reykjavíkur fann ég hvað hún var
fyrirferðarmikil í bæjarlandinu
og hugsun fólksins. Það þótti sjálfsagt mál að vera með smábúskap,
nokkrar kindur og kartöflugarða,
jafnvel kýr. Kúm fór fækkandi upp
úr miðjum 6. áratugnum en margir muna eftir kúm í Laugardalnum
mun lengur.“
Bókin fjallar að mestu um tímabilið 1930-1970. Eggert segir hana
búna að vera í huga hans býsna
lengi. „Þegar vinnan fór í gang við
hana af fullum krafti fyrir nokkrum árum sat ég mikið á Borgarskjalasafninu og svo er ég sagnfræðingur og legg mikið upp úr
myndum því ég lít á myndir sem
mjög mikilvægar heimildir. Oft
er líka mun aðgengilegra fyrir
lesandann að fá efni skýrt með
myndum en löngum texta. Myndirnar í nýju bókinni kveikja margar minningar hjá fólki og yngra
fólkið er hissa að sjá að Reykjavík
skyldi vera með þessum hætti.“
Eggert Þór hefur sýnilega lagt
mikla vinnu í myndaleit. Hann
segir Ljósmyndasafn Reykjavíkur
og Ljósmyndasafn Íslands í Þjóðminjasafninu hafa gefið mikið af
sér. „Svo er líka ansi gott myndasafn frá stríðsárunum í Kvikmyndasafni Íslands, ég nýtti mér
það. Ég leitaði líka til afkomenda
þeirra sem stunduðu búskap í
borginni. Fjölskyldualbúmin eru
ansi drjúg og miklu drýgri en
margir átta sig á. Margar myndir
sýna börn og í baksýn getur verið
allt að gerast sem sagnfræðingurinn hefur áhuga á. Svo lögðu
áhugaljósmyndarar líka mikið til
bókarinnar.“
Eggert Þór kveðst hafa alist
upp í miðbæ Reykjavíkur til tíu
ára aldurs svo sveitaumhverfið hafi verið fjarri honum nema
hvað hann hafi verið í skólagörðunum, Aldamótagörðunum sunn-

SAGNFRÆÐINGURINN „Hugmyndafræðin bak við skólagarðana var sú að krakkar

sem ekki kæmust í sveit þyrftu að komast í tengsl við landið og finna fyrir gróðurmætti moldarinnar,“ segir Eggert Þór.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Í MIÐBORGINNI Á Grettisgötu 20a milli Klapparstígs og Frakkastígs var fjós fram á

sjötta áratuginn. Þaðan voru kýrnar reknar á beit í Vatnsmýrina.
MYND/ÚR BÓKINNI SVEITIN Í SÁLINNI. LJÓSMYNDARI/GUÐMUNDUR HJÖRLEIFSSON

an Hringbrautar sem voru þar
sem BSÍ og Læknagarður eru
nú. „Hugmyndafræðin bak við
skólagarðana var sú að krakkar
sem ekki kæmust í sveit þyrftu
að komast í tengsl við landið og
finna fyrir gróðurmætti moldarinnar. Auk þess fylgdi görðunum
holl útivera,“ lýsir sagnfræðingurinn sem flutti í Árbæjarhverfið
þegar það var í byggingu, sá þar
oft kindur á beit og náði í skottið
á gamla tímanum í Selásnum, þar
sem fólk bjó á svokölluðum Selásblettum. „Skammt frá voru kartöflugarðarnir í Borgarmýrinni þar

sem Ölgerðin er nú. Ég fór stundum með ömmu þangað að taka upp.
Garðlöndin voru víða enda voru
Reykvíkingar með fjórðung allrar
uppskeru í landinu sum árin. „Það
er líka forvitnilegt að átta sig á
hvernig byggðin þróaðist. Það var
ekkert verið að ráðast voða mikið
á þetta ræktarland, heldur farið
með íbúðahverfi í hringi kringum
þau vítt og breitt. Fólki fannst líka
lengi vel óhugsandi að búa í fjölbýlishúsum. Þjóð sem hafði búið
þúsund ár í sveit gat ekki hugsað
sér að vera í fjölbýli.“
gun@frettabladid.is
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Poppuð danshátíð
DANS

Hin skarpa skálmöld

★★★★★

ON AIR „On

Air var ekki
eins heilsteypt og vel
útfært eins
og Radio
Dance en
engu að
síður mjög
áhugavert.“

Reykjavíkdansfestival
RADIO DANCE OG ON AIR

Nadja Hjorton
ATLANTIC

Juli Reinartz

Það er ekki á hverjum degi sem
maður sest í leikhús, kemur sér vel
fyrir í sætinu og lokar svo augunum til þess að njóta þess að hlusta
á dansverk. En þannig var það í
verki Nadja Hjorton Radio Dance
sem var á dagskrá Reykjavíkdansfestival í Tjarnarbíói föstudagskvöldið 28. nóvember. Þetta
var einlægt og hrífandi verk þar
sem blandað var saman upplifuninni af því að hlusta á útvarp
þar sem hver og einn skapar sinn
eigin ævintýraheim og þess að
horfa á dans. Því, jú, þegar líða
tók á verkið varð að opna augun
og sjá hvað var að gerast á sviðinu. Á laugardagskvöldinu endurtók Nadja leikinn í verkinu On Air
nema þar hafði hún fengið í lið
með sér þrjá aðra dansara í þátt
í anda frjálsu útvarpsstöðvanna
þar sem þáttastjórnendur sátu
og spjölluðu um daginn og veginn á milli þess sem þeir spiluðu
lög. Ólíkt hefðbundinni útvarpsútsendingu þá heyrðist ekki aðeins
í flytjendunum heldur sáust þeir
á sviðinu staðsettir inni í stórri
plastkúlu íklæddir skrautlegum
fötum, með litrík blóm og kaffikönnur og með skemmtilega lýsingu í stúdíóinu hjá sér. Látbragð
stjórnendanna á meðan lögin voru
spiluð var ekki síður áhugavert en
umræðuefni þeirra og hreyfingarnar sem boðið var upp á þegar
dansararnir yfirgáfu plastkúluna

og dönsuðu um sviðið voru ólíkar
öllu því sem undirrituð hefur séð
í dansverkum. On Air var ekki
eins heilsteypt og vel útfært eins
og Radio Dance en engu að síður
mjög áhugavert. Það sem gerði það
ekki síst þess virði að horfa á og
hlusta var hinn sterki femíníski
tónn sem einkenndi allt sem fram
fór. Í fyrsta lagi voru allar raddir
þáttarins kvenraddir eitthvað sem
heyrir til undantekninga á íslenskum útvarpsstöðum. Í öðru lagi var
umræðuefnið mjög kvenlægt eins
og t.d. sjálfsfróun kvenna. Í þriðja
lagi voru hreyfingar dansaranna á
sviðinu tengdar líkamlegri virkni
frekar en fegurð eins og hefðin
hefur verið í dansheiminum og í
fjórða lagi var kvenlíkaminn sýndur á sviðinu á afslappaðan og eðlilegan hátt, ekkert brasilískt þar.
Atlantic eftir Juli Reinartz vísaði í hlutverk aðalsöngvarans og
tengsla hans við áhorfendur. Verkið var órætt og veikt en áhugavert
að því leyti að það hafði þessa
hversdagslegu framsetningu kvenlíkamans þó ekki væri hann nakinn eins og í On Air.

Þema Reykjavíkdansfestivals að
þessu sinni voru áhrif poppmenningar á dansinn. Þemað komst
ágætlega til skila og þá ekki síst
áhrif tónlistar á nútíma danssköpun. Í DEAD Beauty and the
Beast, Fronting and Atlantic var
hreinlega sótt í smiðju söngvara
þungarokks og popphljómsveita
um hreyfingar og í A lecture on
Borderline Musicals sem var aftur
á efniskrá hátíðarinnar er leikið með hugmyndirnar um þungarokksöngleiki. Solid Gold og Jolie
sóttu aftur á mót hreyfiforða sinn
í dansmenningu sem venjulega er
flokkuð sem afþreyingariðnaður
frekar en listdans og útvarpsdansverk Nadja Hjorton er bein eftiröpun á spjallþáttunum sem fylla
allar útvarpsstöðvar í dag.
Sesselja G. Magnúsdóttir

NIÐURSTAÐA: Reykjavíkdansfestival
var vel heppnuð hátíð íslenskra og
erlendra dansunnenda og ýtti enn og
aftur við hugmyndum áhorfenda um
eðli listdansins. Það verður spennandi að sjá hvað boðið verður upp á
í febrúar.

PAKKINN ÞINN

er í traustum höndum
HVÍTA HÚSIÐ / SÍA – 14–2498

Komdu jólapökkunum til okkar og við komum
þeim í réttar hendur hratt og örugglega.

BÆKUR

★★★★★

Skálmöld
Einar Kárason
MÁL OG MENNING

Árið 2001 vaknaði Þórður kakali
með einhverja rosalegustu timburmenn íslenskrar bókmenntasögu í
skáldsögu Einars Kárasonar Óvinafagnaði. Ekki batnaði líðan Kakala
þegar hann frétti af Örlygsstaðabardaga úti á Íslandi, faðir hans og
bræður höfðu verið brytjaðir niður
af Gissuri Þorvaldssyni, Kolbeini
unga og mönnum þeirra. Í kjölfar
Óvinafagnaðar fylgdu svo Ofsi og
Skáld sem einnig lýstu atburðum og
persónum úr Sturlungu og nú hefur
Einar lokað hringnum með síðustu
bókinni í flokknum, Skálmöld, sem
lýsir aðdraganda Örlygsstaðabardaga, uppgangi Sturlu Sighvatssonar sem höfðingja og valdabrölti
hans.
Frásagnaraðferð Skálmaldar er
að mestu leyti sú sama og í fyrstu
bókunum. Persónurr
sögunnar, Sturla
Sighvatsson, Solveig Sæmundsdóttir eiginkona hans,
Guðmundur góði,
Gissur Þorvaldsson
n
og fleiri stórmennii
Sturlungaaldar, segja
a
búta úr sögunni frá
á
sínu sjónarhorni í
fyrstu persónu. Perssónur Sturlungu eru
u
þó ekki einar á sviððinu. Þrisvar í sögunni
ni
tekur til máls persóna
na
sem nefnir sig „EK,
K,
árið 2014“. Nafnið er
auðvitað hvort tveggja
gja
í senn, upphafsstafafir höfundarins og orðaleikur með
forna mynd persónufornafnsins
„ég“. EK útskýrir í þessum innskotum stöðu sögunnar innan flokksins
sem heildar og rabbar við lesandann um söguefnið og aðra sem hafa
fengist við það, ekki síst Thor Vilhjálmsson og skáldsögu hans um
Sturlu Sighvatsson, Morgunþulu í
stráum.
Þessi innskot eru fróðleg en þau
rjúfa líka frásögnina, rífa lesandann út úr sögunni og gera hlé á
þeirri innlifun í örlög og tilfinningar persónanna sem gerir Sturlungubálk Einars annars að magnaðri lestrarreynslu. EK bendir
raunar á að bækur fullar af slíkum
innskotum séu „mjög í tísku þessi
misserin“ (20), sem má til sanns
vegar færa, en maður veltir því
samt fyrir sér hvort þessi innskot
hefðu átt betur heima sem eftirmáli
höfundar en sem hluti af sögunni.
Frásagnarkaflarnir í Skálmöld standast fyllilega samanburð
við fyrri bækur Einars. Myndin

EINAR KÁRASON „Fjórleikur Einars
Kárasonar um Sturlungu sem heild er
frábær skáldskapur sem varpar ljósi
bæði á sögutímann og ritunartíma
sinn,“ segir Jón Yngvi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

sem smám saman er dregin upp af
Sturlu Sighvatssyni, bæði með þeim
orðum sem lögð eru honum sjálfum
í munn og því sem aðrir segja um
hann og hugsa er mögnuð úttekt á
ofdrambi og valdasýki sem leiðir
tortímingu yfir hann sjálfan og þá
sem standa honum næst.
Margir þeirra
M
sem verða Sturlungu handgengnir
ung
eignast þar sína
eig
uppáhaldspersupp
ónu, höfði ngja
ón
sem
se þeir standa
með,
og maður
me
fær
á tilfinnfæ
inguna
við lestin
ur Skálmaldar að
Gissur ÞorvaldsG
son sé maður
so
E i n a r s . A nd stæðingar
hans,
s
Sturlungar
eru
S
vandræðafólk
í
v
bókinni,
flestir
b
gæddir miklum
g
mannkostum, en
man
stórlega gallaðir, ýmist of djarfir
eða of tregir til að grípa í taumana
eins og Sighvatur faðir Sturlu sem
grunar hvert hofmóður sonarins
mun leiða, en finnst of gaman að
taka þátt í veislunni og uppganginum til að stöðva hann. Sem fyrr eru
líka í sögunni eftirminnilegar persónur sem standa utan beinna átaka,
ekki síst konurnar í lífi Sturlunga.
Skálmöld lýkur þar sem Óvinafagnaður hefst þannig að sem heild
bítur bálkurinn rækilega í skottið
á sér. Fjórleikur Einars Kárasonar
um Sturlungu sem heild er frábær
skáldskapur sem varpar ljósi bæði
á sögutímann og ritunartíma sinn
eins og þær sögulegu skáldsögur
sem rísa hæst gera jafnan.
Jón Yngvi Jóhannsson

NIÐURSTAÐA: Lokahlutinn í
mögnuðum bálki sögulegra skáldsagna sem hófst með Óvinafagnaði
árið 2001. Frásagnarkaflarnir eru
margir magnaðir en innskot sögumanns orka tvímælis.

SCHOLA CANTORUM Fyrri aðventutónleikar Schola cantorum eru í hádeginu í dag.
MYND: GUNNAR FREYR STEINSSON

Fögur kórtónlist tengd
aðventu og jólunum
Fyrri aðventutónleikar Schola cantorum
fara fram í hádeginu í dag í Hallgrímskirkju.

www.postur.is

Kom þú, kom vor Immanúel er yfirskrift fyrri aðventutónleika Schola
cantorum í desember, þar sem kórinn býður upp á fagra kórtónlist tengda
aðventu og jólum. Tónleikarnir fara fram í Hallgrímskirkju í dag og hefjast klukkan 12 á hádegi.
Á efnisskránni er meðal annars Slá þú hjartans hörpustrengi eftir
J.S. Bach, aðventusálmar, jólasálmar eftir Hafliða Hallgrímsson og Ave
María eftir Sigvalda Kaldalóns. Stjórnandi og orgelleikari er Hörður
Áskelsson og einsöngvari er Hildigunnur Einarsdóttir.
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Tilbeiðsla og upphafning á ríki tilﬁnninganna
Sigrún Hrólfsdóttir myndlistarkona opnar sýningu á verkinu Kjarna í Listasafni Íslands á morgun.
„Ég virkja tilfinningarnar efnislega með einföldum hætti í Kjarna.
Hendur draga mislita taubúta úr
höfði manneskju og á andliti hennar birtast litir og mismunandi samsetningar.“ Þannig lýsir Sigrún
Hrólfsdóttir myndlistarkona því
sem fyrir augu ber á sýningu sem
hún opnar á morgun í Listasafni
Íslands við Fríkirkjuveg.
Sigrún er ein af stofnendum
Gjörningaklúbbsins sem hefur
unnið listaverk í marga miðla en
eiga öll rætur í gjörningalist. „Verk-

KJARNI

Ég fékk innblástur
meðal annars frá hundrað
ára gömlum málverkum
Gabriele Munther.

Sigrún Hrólfsdóttir sýnir
í Listasafni
Íslands.

ið Kjarni er barnsleg og einlæg tilbeiðsla og upphafning á ríki tilfinninganna. Ég fékk innblástur meðal
annars frá hundrað ára gömlum
málverkum Gabriele Munther og
annarra þýskra expressjónista og
líka myndefni úr heilaskanna,“ lýsir
hún.
- gun

ORGANISTINN Gunnar flytur eigin

útsetningar með félögum sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Djasstríó ﬂytur
íslenska sálma
Gunnar Gunnarsson, píanóleikari og organisti, er með tónleika
í Fríkirkjunni annað kvöld, 4.
desember, klukkan 20 í tilefni af
útkomu geislaplötunnar 525.
Þarna kemur Gunnar fram með
djasstríóið sitt sem auk hans er
skipað þeim Ásgeiri Ásgeirssyni
á gítar og Þorgrími Jónssyni á
kontrabassa.
Þeir félagar leika útsetningar
Gunnars á íslenskri sálmatónlist
og ekki er ólíklegt að eldra efni
fái að hljóma líka, því tvær fyrstu
plötur Gunnars, Skálm og Stef,
komu nýlega út í nýrri og breyttri
útgáfu.

HALLGRÍMSKIRKJA Hugmynd Einars
Þorsteins arkitekts frá 1974 um að
byggja íbúðir fyrir prestskandídata utan
á kirkjunni.

Eitthvað fyrir
Gluggagægi
Í anddyri Hönnunarsafns
Íslands á Garðatorgi er glugga
í anddyrinu breytt í jóladagatal. Þar er sýndur einn hlutur úr
safninu á hverjum degi fram að
jólum.
Leyndin ein ríkir jafnan
fram að klukkan 12 á hádegi,
þá kemur í ljós hvað verður
fyrir valinu, fatnaður, grafísk
hönnun, keramik eða húsgagn.
Áhersla er lögð á að draga fram
fjölbreytni safneignarinnar.
Þeir sem missa af því að
skoða hlutinn í glugganum geta
séð hann og upplýsingar um
hann á heimasíðu safnsins eða á
Facebook. Þar birtast þeir líka
einn og einn fram að jólum.

8SSOLIéX'HLOGX
'HLOGXítQXPP\QGXPiVDPIpODJVPLéOXQXPPHé/XPLD

033XUH9LHZP\QGDYpO
1ëMDVWL:LQGRZVKXJE~QDéXULQQ
<ÀU|SSPDI\ULU,QVWDJUDP
7ZLWWHU9LQHRJ6QDSFKDW
ìUiéODXVKOHéVOD
*RULOODJODVV,,,VNMiY|UQ

- gun

Mannabörn á
Björtuloftum
Síðustu tónleikar ársins með
lögum af plötunni Mannabörn
verða haldnir í Björtuloftum í
Hörpu í kvöld klukkan 21. Það
er Jazzklúbburinn Múlinn sem
stendur að tónleikunum. Þar
kemur fram kvartett skipaður
bassaleikaranum og tónskáldinu
Tómasi R. Einarssyni, söngkonunni Sigríði Thorlacius, píanistanum Gunnari Gunnarssyni og
kongaleikaranum Sigtryggi Baldurssyni.

/XPLD
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Dökka hliðin á jólamyndunum
Fréttablaðið tekur saman sex af skrítnustu, steiktustu og skemmtilegustu költjólamyndunum sem hafa komið út.
Á dögunum birti Fréttablaðið
lista yfir helstu jólakvikmyndirnar, enda eru flestir farnir að
telja niður dagana til jóla. Þó er
til heill hellingur af lítt þekktari
jólamyndum sem aðeins harðir

kvikmyndanördar kannast við.
Blaðið tók saman nokkrar af
skrítnustu, brjáluðustu og hryllilegustu jólamyndunum, sumar
við hæfi barna en aðrar ekki. - þij

Santa Clause
Conquers
the Martians (1964)
Gjörsamlega snargeðveik
fjölskyldumynd sem lendir oft
á listum yfir verstu myndir
allra tíma en hún er ein af
þeim myndum sem eru svo
ofboðslega lélegar að þær fara
allan hringinn og verða frábær
skemmtun. Leiðtogar plánetunnar Mars ræna jólasveininum af jörðinni og fara með
hann til Mars til að bjarga
börnum plánetunnar, sem
þarfnast meira frelsis og skemmtunar. Jólasveinninn byggir
dótaverksmiðju á Mars og lendir í alls kyns ævintýrum.

Rare Exports:
A Christmas Tale
((2010)
Þetta er stórskemmtileg
Þ
ffinnsk ævintýra- og
sspennumynd, sem er ásamt
Santa Clause Conquers
S
tthe Martians líklega eina
ffjölskylduvæna myndin á
þessum lista. Rare Exports
þ
ffjallar um Lappa í Finnlandi
ssem komast að hinu rétta
u
um jólasveininn, sem reynist
ekki vera neinn ljúfur Coca-Cola jólasveinn. Frábær mynd
sem Íslendingar ættu að tengja við enda eru gömlu íslensku jólasveinarnir algjörir hrottar og djöflar, rétt eins og
þeir á meginlandinu.

Silent Night, Deadly
Night (1984)

Black
l k Christmas
hi
(1974)

The Junky‘s Christmas (1993)

Black Christmas er kanadísk hryllingsmynd sem gerist í systrafélagi
í háskóla. Raðmorðingi er í felum í
húsinu og stútar dömunum hverri á
fætur annarri. Black Christmas er oft
talin vera fyrsta „slasher“ hryllingsmyndin en það eru myndir eins og
Friday the 13th og Halloween þar
sem geðsjúkir morðingar hrella
fórnarlömb, oftar en ekki með einhvers konar eggvopnum.

Stuttmynd sem gerð var með claymation-tækninni upp úr samnefndri
smásögu skáldsins William S. Burroughs,
sem les inn á myndina og kemur einnig
sjálfur fram. Myndin fjallar um ungan
dópista sem eyðir jólunum sínum í að
reyna að redda sér næsta skammti.
Ásamt morfínskammtinum tekst
honum að finna jólaandann. Francis
Ford Coppola, leikstjóri the Godfather,
framleiddi myndina.

Silent Night, Deadly Night er
mun þekktari „jóla-slasher“
heldur en Christmas Evil af
einhverjum ástæðum, nema
hvað að þessi er hlægilegri og
ekki jafn alvarleg, þótt hún eigi
kannski að vera það. Myndin
byrjar á því að ungur drengur
verður vitni að því að maður
í jólasveinabúningi myrðir
foreldra hans á hrottafenginn
hátt. Drengurinn vex úr grasi á
hræðilegu kaþólsku munaðarleysingjahæli og verður brátt
sjálfur raðmorðingi í jólasveinabúningi. Myndin vakti mikla
hneykslun þegar hún kom út í Bandaríkjunum á sínum tíma.
Nokkrar framhaldsmyndir voru gerðar en í mynd númer tvö er
hið fræga „Garbage Day“-atriði sem menn ættu að fletta upp á
netinu vilji þeir fá gott hláturskast.

Christmas Evil (1980)
Christmas Evil var kölluð „besta jólamynd allra tíma“ af
leikstjóranum geðþekka John Waters, en um er að ræða
koldökka hryllingsmynd. Myndin fjallar um geðsjúkan
mann sem klæðist jólasveinabúningi og fer (bókstaflega)
að skera úr um hverjir hafa verið góðir og hverjir óþekkir.
Á FRUMSÝNINGU

Andy Serkis (í
miðjunni) á frumsýningu nýjustu
Hobbita-myndarinnar ásamt Ian
McKellen og
Orlando Bloom.

Hátíðarkrafturinn
kemur úr Knorr
Settu hátíðarkraft í
sósuna með Knorr
– kraftinum sem þú
þekkir og treystir!

NORDICPHOTOS/GETTY

Andy Serkis með tvö
hlutverk í Star Wars
Mátturinn virðist vera í liði með breska leikaranum.

ÍSLENSKA/SIA.IS/NAT 61885 11/12

Orðrómur er uppi um að Andy
Serkis fari með tvö hlutverk í Star
Wars: The Force Awakens.
Samkvæmt vefsíðunni Jedi
News leikur Serkis hefðbundna
persónu og líka persónu sem hann
talar fyrir. Hann er einmitt frægur
fyrir að tala fyrir hinar ýmsu persónur, þar á meðal Gollum í Lord of
the Rings og Hobbitanum, King
Kong, apann Caesar í Planet of the
Apes og Kolbein kaptein í Tinna.
Í hlutverkinu sem hann er sagður tala fyrir í Star Wars verður
Serkis leiðtogi „hóps ótrúlegra
persóna með íþróttamannslega
hæfileika“. Í þeim hópi eru einnig
leikkonan Crystal Clarke og Pip
Anderson, sem er sérfræðingur í

...kemur með góða bragðið!

íþróttinni parkour. Hitt hlutverk
Serkis verður smærra í sniðum
en ku vera mikilvægt fyrir söguþráðinn.
Serkis staðfesti nýlega að hann
hefði talað inn á fyrstu stikluna
úr Star Wars: The Force Awakens
sem kom út í síðustu viku. Netverjar töldu margir hverjir að leikarinn Benedict Cumberbatch hefði
verið á bak við hljóðnemann en
það reyndist ekki rétt. „Já, þetta
er ég. Ég er viss um að Benedict
þarf ekki á meiri athygli að halda
í augnablikinu,“ sagði Serkis við
Absolute Radio.
Star Wars-myndin er væntanleg
í kvikmyndahús 18. desember á
næsta ári í leikstjórn J.J. Abrams.

Notice
The Embassy of India will move its premises on Friday, the 5th December
2014. Kindly note that there will be no issuance of Visa or any other
Consular Services on that day.
Normal services will be resumed at our new address at Túngata 7,
101 Reykjavik w.e.f Thursday the 9th of December 2014.
On Monday the 8th of December Visas for emergency purposes only
will be issued.
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Tilkynnt um
Bond í dag
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Tilkynnt verður í beinni útsendingu á morgun hver titill nýju
James Bond-myndarinnar verður
og hvaða leikarar fara með helstu
hlutverkin. Athöfnin fer fram í
Pinewood-kvikmyndaverinu og
verður hægt að fylgjast með henni
á 007.com þar sem allar stjörnurnar verða á staðnum.
Tökur á myndinni hefjast næstkomandi mánudag og verða þær
líkast til í Obertilliach í Austurríki, Róm og Marokkó. Talið er að
Lea Seydoux verði nýjasta Bondstúlkan og að hinn
tvöfaldi Óskarsverðlaunahafi
Christoph Waltz
leiki aðal illmennið.

Dund og dútl á aðventu
BAKÞANKAR
Ragnheiðar
Tryggvadóttur

DANIEL
CRAIG Craig

mun áfram
leika njósnara hennar
hátignar,
007.

S

tefnan var sett á fyrsta sunnudag í
aðventu. Þá skyldu seríurnar upp í
alla glugga og svalahandriðið vafið blikkandi jólaljósum, aðventukransinn stæði
tilbúinn á borði, svo myndum við tendra
spádómskertið í andakt, niðurtalningarkertið yrði líka klárt í stjaka, súkkulaðidagatölin á náttborðum barnanna, piparkökudeigið í kælinum og heimagerður
skrautglassúr í fjórum litum í handhægum sprautubrúsum þar við hliðina,
ekki keyptur í búð. Búið yrði að kaupa
mandarínukassa og malt og appelsín til
að grípa til meðan væri verið að klippa
út snjókorn úr pappír, við ætluðum að
föndra jólaskrautið í ár, súkkulaði og
marsípan, ef einhvern skyldi langa til að
búa til konfekt. Smjör, egg og lyftiduft
í kassavís svo hægt yrði að henda
í sort hvenær sem er og grenikrans með rauðri slaufu héngi á
útidyrahurðinni. Aðventan er svo
notaleg, ekkert nema kósíheit og
kruðerí, dund og dútl.

ÞEGAR vefja átti blikkljósunum
um svalahandriðið skall reyndar á óveður, svo hressilegt að við

ferjuðum grillið og garðhúsgögnin inn í
stofu. Hef ekki farið enn út í slagveðrið
með seríuna. Konfektgerðarsúkkulaðið
virðist klárast jafnóðum, enda er ég ekki
búin að kaupa marsípanið. Ég gleymdi
líka að kaupa grenið í hurðarkransinn og
aðventukransinn var ekki tilbúinn í tæka
tíð, spurning hvort við náum honum fyrir
Betlehemskertið. Piparkökubakstrinum
var bjargað með tilbúnu deigi og forblönduðum glassúr, úr búð. Ég á oft egg
og smjör og stundum lyftiduft og kakó en
aldrei allt fernt á sama tíma. Enn hefur
ekki gefist tími til að klippa út snjókornin
og þegar ég hugsa um það er líklega ekki
til pappír. Ég finn ekki kertastjaka sem
niðurtalningarkertið passar í. Við erum
þegar komin þrjá daga í skuld.

SAMT er ekki öll nótt úti enn, bara þriðji
desember í dag. Enn er tuttugu og einn
dagur til stefnu, tuttugu og einn dagur
í kósíheit, dund og dútl. Ég þarf bara að
muna eftir greninu og aðventukransinum,
var ég annars búin að kaupa kertin? Muna
eftir pappír, smjöri og eggjum og ekki
seinna en í kvöld verð ég að finna kertastjaka sem passar.

Breska tískuelítan skemmti sér
British Fashion Awards voru haldin í London Coliseum á mánudag. Gestalistinn var þétt skipaður helstu
tískumógúlum Breta ásamt ﬂeiri góðum gestum. Stærstu sigurvegarar kvöldsins voru Victoria Beckham
fyrir merki ársins, Emma Watson fékk Style Award og Cara Delevingne var valin fyrirsæta ársins. Yﬁrhönnuðurinn Nicholas Ghesquière tók við verðlaunum sem Louis Vuitton fékk sem besta alþjóðlega merkið.
Hönnuðurinn John Galliano kom fram í fyrsta sinn síðan tilkynnt var að hann tæki við Margiela-tískuhúsinu, þegar hann afhenti Önnu Wintour, ritstjóra Vogue, heiðursverðlaun fyrir starf hennar í þágu tískunnar.

AKUREYRI
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BESTA BRESKA MERKIÐ Victoria

Beckham ásamt eiginmanni sínum,
David Beckham, en hún tók við verðlaunum fyrir besta breska tískumerkið.
NORDICPHOTOS/GETTY

HE FOR SHE Emma Watson hlaut
the British Style Award ásamt Harry
Styles, sem fékk verðlaunin í fyrra. Hún
klæddist hvítum samfestingi frá Misha
Nonoo og hann var í fötum frá Lanvin.

FYRIRSÆTA ÁRSINS Poppy Delev-

ingne, Cara Delevingne sem var valin
fyrirsæta ársins, Joan Smalls og Karlie
Kloss stilltu sér upp fyrir ljósmyndara.


MOCKINGJAY
MOCKINGJAY LÚXUX
EXCODUS 3D FORSÝNING
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D

KL. 5 - 8 - 10.45
KL. 5 - 8 - 10.45
KL. 8.30
KL. 3.15 - 5.30

MÖRGÆSIR ÍSL TAL 3D

KL. 3.15 - 5.30

MÖRGÆSIR ENSKT TAL 3D
DUMB AND DUMBER
GONE GIRL

KL. 8
KL.3.30 - 6 - 8 - 10.30
KL.10.15

MOCKINGJAY

KL. 6 - 9 - 10.30

DUMB AND DUMBER
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D

KL 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.15

MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D
ST. VINCENT
NIGHTCRAWLER

KL. 5.30
KL. 8
KL. 8

GRAFIR OG BEIN

KL. 10.30



FLOTT Í BLEIKU Leikkonan Anna

TÖFFARI Söngkonan Ellie
Kendrick í kjól frá Victoria Beckham Goulding í kjól frá Roland
og skóm frá Christian Louboutin.
Mouret.
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SÝNDI LEGGINA Rihanna STÍGUR EKKI FEILSPOR Anna Wintour,
sýndi leggina í stórum jakka með dótturinni Bee Shaffer, en Anna fékk
frá Stellu McCartney.
heiðursverðlaun fyrir starf sitt hjá Vogue.
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BESTA ALÞJÓÐLEGA MERKIÐ

Nicholas Ghesquiére, yfirhönnuður
Louis Vuitton.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

ÖFLUGAR HÁGÆÐA
RYKSUGUR

Fyrir þá sem
vilja aðeins
það besta!

Sem verkfræðingar verðum við að skoða og meta núverandi tækni og spyrja hvort til séu betri
lausnir. Það er drifkrafturinn hjá Dyson - nýtt hugvit, nýjar lausnir. „Ég fann upp og þróaði
Dyson Cyclone tæknina með þetta í huga. Ég vissi að það hlyti að vera til betri leið. Um það bil
5.127 frumgerðum síðar hafði ég fundið lausnina“.
JAMES DYSON
uppfinningamaður cyclone
vacuum tækninnar.

Dyson DC29
• Pokalaus 1400W ryksuga
• Radial Root Cyclone tækni
• 280 AW sogkraftur
• 6,5 metra snúra
• 10 metra vinnusvæði
• Þyngd: 7,91 kg
• Parket-/teppahaus stillanlegur
• Húsgagnabursti
• Varanlegur filter sem má þvo
• Einn útskiptanlegur filter
• 2ja ára ábyrgð

JÓLATILBOÐ

•
•
•
•

Mikill sogkraftur
Engir pokar
Góðar loftsíur
Minni rafmagnsnotkun

49.990
VERÐ ÁÐUR 69.990
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Stefán nýr formaður íþróttanefndar

Var kominn tími á að prófa eitthvað nýtt

Stefán Konráðsson, framkvæmdastjóri Íslenskra getrauna og
fyrrverandi framkvæmdastjóri Íþrótta- og Ólympíusambands
Íslands, hefur verið skipaður nýr formaður íþróttanefndar
af Illuga Gunnarssyni, mennta- og menningarmálaráðherra.
Skipunartími síðustu nefndar rann út þann 30. september.
Stefán starfaði í nítján ár hjá ÍSÍ en lét af störfum þar
árið 2007.
Hlutverk íþróttanefndar er að veita ráðuneytinu
ráðgjöf í íþróttamálum og leggja fram tillögur um
fjárframlög til íþróttamála í fjárlögum og úthlutun úr
íþróttasjóði.
Nefndina skipa einnig Sigríður Jónsdóttir, Björg
Jakobsdóttir, Ingvar S. Jónsson og Hafþór B. Guðmundsson. Varamenn eru Hafrún Kristjánsdóttir,
Gunnar Bragason, Örn Guðnason, Jóhanna M.
- esá
Hjartardóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir.

FÓTBOLTI Sex ára ferli Birkis Más

ÚRSLIT

Geta komið á óvart

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
BURNLEY - NEWCASTLE

1-1
1-3

1-0 Simon Mignolet, sjm (21.), 1-1 Adam Lallana
(26.), 1-2 Steven Gerrard (54.), 1-3 Jordan
Henderson (83.).

MANCHESTER UNITED - STOKE

HANDBOLTI Eftir tvo sannfærandi

2-1

1-0 Marouane Fellaini (21.), 1-1 Steven N‘Zonzo
(39.), 2-1 Juan Mata (59.).

SWANSEA - QPR

2-0

1-0 Ki Sung-Yueng (78.), 2-0 Wayne Routledge
(83.).

HRESSAR Það var létt yfir stelpunum á
æfingu í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA

Mega tapa
með ellefu
marka mun

0-1

0-1 Christian Benteke (32.).

WEST BROM - WEST HAM

1-2

1-0 Craig Dawson (10.), 1-1 Kevin Nolan (35.),
1-2 James Tomkins (45.+3).

STAÐAN
Chelsea
Man. City
Southampton
Man. United
West Ham
Arsenal
Liverpool
Tottenham
Newcastle
Swansea City
Everton
Aston Villa
Stoke City
Sunderland
Crystal P.
WBA
Burnley
Hull City
QPR
Leicester

13
13
13
14
14
13
14
13
14
13
13
14
14
13
14
14
14
13
13
14

10
8
8
7
7
5
6
6
5
5
4
4
4
2
3
3
2
2
3
2

3
3
2
4
3
5
2
2
5
4
5
4
3
8
4
4
6
5
2
4

0
2
3
3
4
3
6
5
4
4
4
6
7
3
7
7
6
6
8
8

30-11
27-13
24-9
24-16
23-17
21-15
19-19
18-18
15-17
17-14
23-21
8-18
14-18
12-19
18-23
14-20
10-22
14-20
14-25
14-24

33
27
26
25
24
20
20
20
20
19
17
16
15
14
13
13
12
11
11
10

LEIKIR KVÖLDSINS
19.45: Chelsea - Tottenham
Sport 2 HD
19.45: Arsenal - Southampton
Sport 3
19.45: Everton - Hull City
Sport 4
19.45: Sunderland - Man. City
Sport 5

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

í deild þeirra bestu í Svíþjóð. Liðið
ætlar sér síðan stóra hluti á komandi
árum.
„Mér fannst vera kominn tími á að
prófa eitthvað nýtt. Þegar ég frétti af
áhuga Hammarby lagði ég allt annað
til hliðar,“ sagði Birkir við heimasíðu
síns nýja félags.
„Það hefur verið mikið fjallað um
Hammarby í norskum fjölmiðlum.
Þetta er spennandi félag á uppleið.
Ég held líka að leikstíll félagsins
henti mér fullkomlega.“
Birkir Már spilaði 168 leiki fyrir
Brann á sex árum og skoraði í þeim
- hbg
leikjum 15 mörk.

BIRKIR MÁR SÆVARSSON.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ísland mætir Makedóníu í forkeppni HM 2015 í kvöld. Stelpurnar okkar eru í
góðri stöðu og þurfa aðeins eitt stig til að gulltryggja sæti sitt í umspilskeppninni í vor. Íslenska liðið er þó við öllu búið og reiknar með öﬂugum andstæðingi.

1-0 George Boyd (34.), 1-1 Papiss Cisse (48.).

LEICESTER - LIVERPOOL

Sævarssonar hjá Brann lauk formlega
í gær er hann skrifaði undir þriggja
ára samning við sænska úrvalsdeildarfélagið Hammarby. Félagaskiptin hafa legið lengi í loftinu en
ekki var hægt að ganga endanlega frá
samningamálum fyrr en tímabilinu
hjá Brann var lokið.
Ferill Birkis hjá norska félaginu
endaði reyndar ekki nógu vel en
hann féll með liðinu úr úrvalsdeild á
dögunum. Mikið högg fyrir stórliðið.
Birkir Már er orðinn þrítugur og nú
taka við ný ævintýri hjá Hammarby
sem er nýbúið að tryggja sér sæti

HANDBOLTI Sú staða gæti komið

upp í riðli Íslands í forkeppni HM
2015 að öll þrjú liðin verði jöfn að
stigum að henni lokinni. Til þess
þarf Makedónía að vinna Ísland
tvívegis, fyrst í Laugardalshöllinni í kvöld og svo ytra á laugardaginn.
Verði það tilfellið mun það ráðast á markamun hvaða lið kemst
áfram í umspilskeppnina í vor en
aðeins eitt lið kemst áfram. Ítalía
er þegar úr leik þar sem liðið
er með mun verri markatölu en
Ísland og búið að spila sína leiki.
Það mun því ráðast af leikjum
Íslands og Makedóníu hvort liðið
kemst áfram.
Stelpurnar okkar standa þar
ágætlega að vígi. Makedónía þarf
að vinna upp 23 marka mun á
liðunum og þarf því tólf marka
samanlagðan sigur úr leikjunum tveimur til að slá Ísland úr
efsta sæti riðilsins. Það er því
ljóst að Ísland má tapa leikjunum
tveimur með samanlögðum ellefu
marka mun.
- esá

sigra á Ítalíu er íslenska landsliðið
í góðri stöðu á toppi síns riðils í forkeppni HM 2015. Liðið þarf aðeins
eitt stig úr leikjunum tveimur gegn
Makedóníu sem fram undan eru en
liðin mætast í Laugardalshöllinni í
kvöld.
Ítalía vann Makedóníu tvívegis í síðasta mánuði en þrátt fyrir
það reikna þjálfarar og leikmenn
íslenska liðsins með erfiðum leik
enda hafi sigur Ítalanna á makedónska liðinu komið mjög á óvart.
Breytingar voru gerðar á liði
Makedóníu eftir ósigrana. Skipt
var um þjálfara og kallað á leikmenn sem ekki voru með í leikjunum gegn Ítalíu.
„Það getur því vel verið að þær
séu að mæta mun sterkari til leiks
nú,“ sagði hornamaðurinn Þórey
Rósa Stefánsdóttir í samtali við
Fréttablaðið. „Þær voru afar ósáttar við að tapa þessum leikjum og því
má reikna með að það verði miklar breytingar á liðinu,“ segir Þórey
Rósa en íslenska liðið hefur búið
sig undir leikinn með myndefni frá
leikjum Ítalíu og Makedóníu.
„Við reiknum þó allt eins með því
að þær geri eitthvað allt annað og
þá eitthvað sem við höfum ekki undirbúið okkur undir. Við þurfum því
að gæta þess að vera sérstaklega vel
undirbúnar í leiknum sjálfum.“
Ætla að keyra grimmt á þær
Varnarleikur og markvarsla Íslands
gegn Ítalíu var afar öflug og Þórey
Rósa segir mikilvægt að halda

ÞÓREY RÓSA Gerir

ráð fyrir að það verði
erfiðara að spila gegn
Makedóníu en Ítalíu.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

uppteknum hætti. „Við þurfum að
standa vörnina vel og keyra grimmt
á þær í hraðaupphlaupum. Við sáum
að þær eru afar hægar til baka,“
segir hún.
Ljóst er að ef leikurinn tapast í
kvöld verður hreinn úrslitaleikur
í Skopje á laugardaginn um hvort
liðið kemst áfram í umspilskeppnina. „Ef við töpum þá verður ferðin
út mjög erfið. En við ætlum okkur
að klára þetta á heimavelli og vera
bara í góðum málum þarna úti.“
Leikurinn hefst klukkan 19.30

í kvöld og Ágúst Þór Jóhannsson
landsliðsþjálfari hefur margóskað
eftir því að handboltaáhugamenn í
landinu sýni stuðning sinn í verki
og mæti á völlinn. Þórey Rósa tekur
undir það og biður fólk einnig um að
taka vel undir í þjóðsöngnum. „Mér
fannst ég bara vera í stúlknakór
fyrir leikinn [gegn Ítalíu í Laugardalshöllinni] á fimmtudag. Það væri
skemmtilegt ef allir gætu tekið
hressilega undir og sungið með
okkur.“
eirikur@frettabladid.is

Óvissa um þátttöku
Sverre á HM í Katar
Veit ekki hvort hann getur geﬁð kost á sér í landsliðið.
HANDBOLTI Ekki er víst að Sverre

Andreas Jakobsson geti gefið kost
á sér í íslenska landsliðið fyrir HM
í Katar sem hefst í næsta mánuði. Þetta sagði hann í samtali við
Fréttablaðið.
„Ég er í þeirri stöðu að ég á erfitt
með að hoppa frá mínum skuldbindingum á Akureyri í heilan mánuð,“
segir Sverre sem er bæði leikmaður og aðstoðarþjálfari Akureyrar
auk þess sem hann er í fullri vinnu.
„Ég veit auðvitað ekki hvort ég
verð valinn í landsliðshópinn en
auðvitað væri gaman að fara með
út og ljúka landsliðsferlinum á
þessu móti. En þetta er ekki jafn
einfalt og þetta var þegar maður
var atvinnumaður í Þýskalandi.
Það er ýmislegt sem þarf að hafa
í huga nú.“
Hann segist þó reiðubúinn að
leggja sitt af mörkum verði þess
óskað en Aron Kristjánsson landsliðsþjálfari valdi Sverre í síðustu
landsliðsverkefni Íslands.
„Ég tel mig enn hafa ýmislegt
fram að færa og er tilbúinn að spila
áfram með landsliðinu. En það er
ljóst að það þarf ýmislegt að ganga

SVERRE Segir að það þurfi margt að

ganga upp svo hann komist á HM í
Katar með landsliðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

upp ef það er áhugi á því af hálfu
þjálfarans.“
Hann staðfesti einnig að þýska
úrvalsdeildarfélagið Lemgo hafi
áhuga á að semja við hann en að
ólíklegt sé að hann geti tekið tilboði félagsins, vegna skuldbindinga
sinna á Akureyri.
- esá
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.15
Heimsókn

FM957 kl. 14.00
Yngvi Eysteins

Sindri Sindrason kíkir í
heimsókn hjá íslenskum
fagurkerum, bæði hér
heima og erlendis.

Yngvi er hress
með þér eftir
hádegi á miðvikudegi.

The Middle

Léttir sprettir

Hart of Dixie

STÖÐ 2 KL. 19.50 Fjórða röðin af
þessum stórskemmtilegu þáttum um
hið sanna líf millistéttarfólksins. Það er
aldrei lognmolla hjá Heck-fjölskyldunni
þar sem ofurhúsmóðirin Frankie hefur í
mörg horn að líta.

GULL KL. 20.20 Friðrika Hjördís Geirsdóttir stýrir skemmtilegum þætti um
almennar íþróttir sem fólk stundar, svo
sem hlaup, skíðaíþróttir, hjólreiðar, fjallgöngur, sund og íþróttir fyrir alla fjölskylduna.

STÖÐ 3 KL. 19.00 Dramatísk þáttaröð
með léttu ívaﬁ um unga stórborgarstúlku sem ﬁnnur sjálfa sig og ástina í
smábæ í Alabama. Rachel Bilson leikur
ungan lækni sem neyðist til að taka að
sér vinnu í smábæ þar sem líﬁð er allt
öðru vísi en hún á að venjast.

STÖÐ 2
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STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

18.15 Last Man Standing

15.45 Lottóhópurinn

07.45 Victorious

18.40 Are You There, Chelsea?

16.40 Disneystundin

08.05 Wonder Years

19.00 Hart of Dixie

16.41 Finnbogi og Felix

08.30 I Hate My Teenage Daughter

19.45 Jamie’s 30 Minute Meals

17.03 Sígildar teiknimyndir

08.55 Mindy Project

20.10 Baby Daddy

17.10 Herkúles

09.15 Bold and the Beautiful

20.35 The Gates

17.30 Jesús og Jósefína

09.35 Doctors

21.20 Flash

17.50 Jólastundarkorn

10.15 Spurningabomban

22.05 Sleepy Hollow

11.05 Mad Men

22.50 Wilfred

11.50 Grey’s Anatomy

23.10 Originals

12.35 Nágrannar

23.55 Supernatural

13.00 Gatan mín

00.40 Hart of Dixie

13.20 Dallas

01.25 Jamie’s 30 Minute Meals

14.05 Fairly Legal

01.50 Baby Daddy

14.50 The Goldbergs

02.10 The Gates

15.15 Victorious

02.55 Flash

15.40 Grallararnir

03.35 Sleepy Hollow

kvenna Bein útsending frá leik Íslands
og Makedóníu í forkeppni HM í handbolta
kvenna sem fram fer í Laugardalshöll.

16.05 Hello Ladies

04.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

21.10 Kiljan

17.59 Jólastundarkorn
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Nigellissima e.
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Forkeppni HM í handbolta

16.35 New Girl

22.00 Tíufréttir

)\ULU¾QDUEHVWXVWXQGLU

17.00 Bold and the Beautiful

22.15 Veðurfréttir

& -VWLOODQOHJWUºPPH°
6KDSHKHLOVXG½QX

18.10 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu

SHAPE
B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

17.20 Nágrannar
17.45 The Simpsons

Bestu vinir barnanna, þær Skoppa og
Skrítla, opna nýjan glugga í nýju jóladagatali á hverjum degi frá og með 1.
desember og fram að jólum á Stöð 2.
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.16 Veður
19.25 Bad Teacher
19.50 The Middle
20.15 Heimsókn
20.40 The Dead Mothers Club
21.50 Bones
22.40 Getting on 23.10 NCIS

7,///80
67580
-/$7,/%2,

23.55 Person of Interest
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18.05 Strákarnir
18.40 Friends
19.30 Modern Family
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06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
15.20 Jane the Virgin
16.05 An Idiot Abroad
16.55 Parks & Recreation
17.20 Growing Up Fisher

19.10 The Talk

20.20 Léttir sprettir

14.40 Zenit - Benfica

20.40 Heimsókn

20.10 Survivor

16.20 Valencia - Barcelona

21.00 The Mentalist

21.00 Madam Secretary Téa Leoni
leikur Elizabeth McCord, fyrrverandi
starfsmann leynilögreglunnar og háskólaprófessor, sem er óvænt og fyrirvaralaust skipuð utanríkisráðherra
Bandaríkjanna.

21.45 Cold Case

18.00 Spænsku mörkin
18.30 Kiel - Gummersbach

20.20 Holland - Lettland
22.00 The Doctor Heimildarmynd um

NBA-leikmanninn Julius Erving.
23.10 Grindavík - Tindastóll

22.30 Chuck
23.15 E.R.
00.00 The Untold History of The

United States
01.00 Léttir sprettir
01.20 Heimsókn
01.40 The Mentalist
02.25 Cold Case
03.10 Chuck
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

21.45 Unforgettable
22.30 The Tonight Show
23.15 Scandal
00.00 Extant
00.45 Madam Secretary
01.30 Unforgettable

10.45 Burnley - Newcastle

02.15 The Tonight Show

12.25 WBA - West Ham

03.05 Pepsi MAX tónlist

14.05 Crystal Palace - Aston Villa
15.45 Premier League World

12.20 The Clique

16.15 Man. Utd. - Stoke

13.50 I Don’t Know How She Does It

17.55 Leicester - Liverpool

15.20 Margin Call

19.35 Chelsea - Tottenham BEINT

17.05 The Clique

21.45 Arsenal - Southampton

18.35 I Don’t Know How She Does It

23.25 Everton - Hull

20.10 Margin Call

01.05 Sunderland - Man. City

'250$+ROWDJ¶U°XP5H\NMDYN 
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SKJÁREINN

13.00 PSG - Ajax

og helstu úrslit í þýska handboltanum.

63$5$5NU

00.35 Dagskrárlok

19.50 30 Rock Liz Lemon og félagar í
30 Rockefeller snúa loks aftur með frábæra þáttaröð.

19.55 Two and a Half Men

19.50 Þýsku mörkin Farið yfir mörkin

6W¦U°[[FP)XOOWYHU°

00.20 Fréttir

18.30 The Tonight Show Spjallþáttasnillingurinn Jimmy Fallon hefur tekið
við keflinu af Jay Leno og stýrir nú
hinum vinsæla þætti Tonight show þar
sem hann hefur slegið öll áhorfsmet.

JÓLATILBOÐ
2X80X200 CM

23.20 Höllin

17.45 Dr. Phil

19.05 2 Broke Girls

375.955

22.25 Sandstríð

01.30 Arthur Newman
04.45 Fréttir og Ísland í dag

Q [NJ
O\IWLP³WRUDU

22.20 Óskalögin 2004-2013

00.40 Crimes That Shook Britain
03.10 Spring Breakers

Q ,QQGUDJDQ
OHJXUERWQ

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveins
07.45 Elías 07.55 UKI 08.00 Ofurhundurinn Krypto
08.22 Lína Langsokkur 08.47 Ævintýraferðin 09.00
Latibær 09.22 Ljóti andarunginn og ég 09.47 Tommi
og Jenni 09.54 Tommi og Jenni 10.00 Könnuðurinn
Dóra 10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.45
Doddi litli og Eyrnastór 10.55 Rasmus Klumpur og
félagar 11.00 Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur
Sveins 11.45 Elías 11.55 UKI 12.00 Ofurhundurinn
Krypto 12.22 Lína Langsokkur 12.47 Ævintýraferðin
13.00 Latibær 13.22 Ljóti andarunginn og ég
13.47 Tommi og Jenni 13.53 Tommi og Jenni
14.00 Könnuðurinn Dóra 14.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 14.45 Doddi litli og Eyrnastór 14.55
Rasmus Klumpur og félagar 15.00 Áfram Diego,
áfram! 15.24 Svampur Sveins 15.45 Elías 15.55
UKI 16.00 Ofurhundurinn Krypto 16.22 Lína
Langsokkur 16.47 Ævintýraferðin 17.00 Latibær
17.22 Ljóti andarunginn og ég 17.47 Tommi og
Jenni 17.53 Tommi og Jenni 18.00 Könnuðurinn
Dóra 18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45
Doddi litli og Eyrnastór 18.55 Rasmus Klumpur og
félagar 19.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 19.10
Ljóti andarunginn og ég 20.40 Sögur fyrir svefninn

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur og tækni
21.00 ABC barnahjálp 21.30 Frá Haga í maga

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

22.00 Sherlock Holmes: A Game of

Shadows
00.10 Company of Heroes
01.50 This Means War
03.25 Sherlock Holmes: A Game of
Shadows

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.05 Golfing World 2014
08.55 2014 Augusta Masters
13.55 PGA Tour 2014: Imprints
14.45 Golfing World 2014
15.35 PGA Tour 2014
18.00 Golfing World 2014
18.50 PGA Tour 2014
21.40 Golfing World 2014
22.30 Samsung Unglingaeinvígið

2014

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin
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;035,-505.(9
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Nota greniköngla til matargerðar
Kokkarnir Jónas Oddur og Ómar vilja njóta og nýta náttúruna til matargerðar.

„Ég verð að nota klisjuna og segja
að íslenska vatnið sé minn uppáhaldsdrykkur. Ég passa mig alltaf að
drekka nóg af vatni á hverjum degi,
þá líður mér mun betur, það er líka
bara svo svalandi og gott.“
Karen Knútsdóttir, fyrirliði íslenska landsliðsins í handbolta.

Nýverið tóku kokkarnir Jónas
Oddur Björnsson og Ómar Stefánsson tímabundið við veitingarekstri Hannesarholts. Jónas og
Ómar leggja sig alla fram við
að nota hráefni sem finnast í
íslenskri náttúru og að nýta allar
afurðir sem best.
„Það er alveg hundrað prósent nýting hjá okkur strákunum, við erum alveg á móti matarsóun,“ segir Jónas og nefnir
sem dæmi að hann hafi nýverið
náð sér í greni sem hann notar til

%5(<772*675*/6,/(*

'250$

)XOOYHUVOXQDIQ½MXPRJVSHQQDQGLY¶UXP¡M³ODWLOER°L
1$785(6+(,/6850-/$7,/%2,
1$785(65(67ÓKHLOVXUºP

þess að búa til greniolíu. Greniolíuna stefni hann meðal annars
á að nota til þess að bragðbæta
ís. Einnig hafa þeir notað greniköngla í matreiðsluna. „Ég nota
könglana sem krydd. Þeir gefa
rosalega góðan svona jólakeim.“
Jónas segir að ekki þurfi að
leita langt yfir skammt og mikið
sé af náttúruafurðum sem hægt
sé að nýta. „Það er til dæmis
haugarfi sem fólk lítur ekki við.
En þegar þú ert búin að þrífa arfann og borðar hann er þetta bara

Það er alveg hundrað prósent nýting hjá
okkur strákunum, við
erum alveg á móti
matarsóun.
eins og salat. Orðið haugarfi er
bara mjög fráhrindandi og veldur
því að fólk er hrætt við að borða
hann,“ segir hann. „Fólk á að vera
óhrætt og nota hugmyndaflugið,
það er hægt að nýta allt.“
- gló

NÁTTÚRUUNNENDUR Jónasi og Ómari

er mikið í mun að nýta matarafurðir
sem best.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

BJARKI KARLSSON Segir brag og innihald Grettisfærslu

ERPUR EYVINDARSON Hefur aldrei sagst ætla að ríða

keimlíkt rappi erps.

páfanum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Svæsnasti texti
sem ég hef lesið“
Bjarki Karlsson skáld og Erpur Eyvindarson rappari hafa leitt saman hesta sína.

JÓLATILBOÐ
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JÓLATILBOÐ
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JÓLATILBOÐ

135.920
160X200 CM

6W¦U°[FP
'½QDERWQRJODSSLU)XOOWYHU°

63$5$5NU

'250$+ROWDJ¶U°XP5H\NMDYN 
'DOVEUDXW$NXUH\UL 
+ºVJDJQDK¶OOLQQL5H\NMDYN 

„Grettir er ruglaður. Ég hef aldrei
farið með jafn dónalegan texta.
Þetta er bókmenntaarfurinn okkar,
svo er verið að væla yfir því að ég
segi hitt eða þetta,“ segir rapparinn
Erpur Eyvindarson sem aðstoðaði
Bjarka Karlsson, ljóðskáld og málfræðing, við að semja „tilgátuverk“
í kringum Grettisfærslu, gamalt
svæsið handrit sem var líklega ritskoðað eftir siðaskiptin. Verkið má
finna í nýrri útgáfu Bjarka, Árleysi
ár og alda, sem inniheldur bók,
hljóðbók og hljómdisk með útsetningum Hilmars Arnar Hilmarssonar á ljóðunum.
Eitt handrit Grettis sögu endar
á þriggja síðna kvæði sem einhver hefur síðan skrapað yfir og
bætt við lútherskum sálmalínum.
Bjarki fékk því Erp til að semja í
eyðurnar. „Nútímatækni hefur gert
okkur kleift að sjá með geislum
hvað stendur þrátt fyrir að búið sé
að skrapa mikið af. Ég fékk í hendurnar fullt af texta sem vantaði
hluta í þannig að ég fyllti upp í og
tók allt það bitastæðasta. Út úr því
kemur svæsnasti texti sem ég hef
lesið,“ segir Erpur en vísan fjallar á
ósæmilegan hátt um bólfarir Grettis. „Ég hef aldrei talað um að setja
í alla dönsku hirðina, ég hef aldrei
sagst ætla að setja í páfann og ég
hef aldrei verið að djöflast í dýrum.

Brot úr 15. aldar klámkvæðinu Grettisfærslu
Skáletraðar línur eru viðbót Erps.
... til þess er hann sendur;
at serða búendur
hvers manns konu
ok alla bónda sonu,
núir hann snjóta
hirðmenn stóra,
en serður ábóta,
gjörvalla hirðstjóra
lastar og fastar
lóknum hann kastar
í allt og alla

En þetta er allt í Íslendingasögunum, þessum mikla bókmenntaarfi
sem við erum svo stolt af, þannig
að það er alveg ástæðulaust að vera
eitthvað að teprast.“
Erpur segir jafnframt tilgátur fræðimanna um uppruna slíks
kvæðis vera ansi kunnuglegar.
„Nú skilst mér á Bjarka og Hilmari Erni að þetta sé úr heiðnum sið
að láta keflið ganga og yrkja hver
á eftir öðrum. Í upphafi er ákveðið hvað eigi að yrkja um, þá byrjar
sá fyrsti og talar um Gretti sterka,
svo fer keflið hring eftir og hring
og menn byrja kannski að segja
það svæsnasta sem möguleiki er á.
Þetta er svolítið eins og við köllum
„cipher“ í rappheiminum,“ segir

at hann streði prófasta,
þá gjörir hann þunga
bæði gamla ok unga,
hann er vanur at moga,
barúna ok hertoga
streður greifa alla,
bæði riddara ok jalla,
er sól er í austri
serður abbadís at klaustri
stórt er hans reður
ok systurnar meður …

hann en það er hugtak yfir „freestyle“ hjá mörgum röppurum sem
standa kannski í hring og yrkja
af fingrum fram. „Þá reyna menn
stundum að vera grófari og grófari.
Þetta hefur náttúrulega ekkert að
gera með Gretti eins og hann birtist
í Íslendingasögunum. Það er verið
að gera að gamni sínu að gera hann
ógeðslegan.“
Bjarki segir brag og innihald
Grettisfærslu vera keimlíkt rappi
Erps. „Það eru svo rosaleg bragfræðileg líkindi með þessari endurheimtu miðaldaþulu og því sem
Erpur er að gera. Þá fannst mér trúverðugasta endurgerðin á þulunni
vera að fá Erp til að gera þetta.“
thorduringi@frettabladid.is

Hanna lífræna barnafatalínu
Igló & Indý með nýja lífræna barnafatalínu sem kemur í verslanir í janúar.
Íslenska
ba r n a fat a merk ið
Ígló&Indý ætlar í fyrsta sinn að
senda frá sér lífræna barnafatalínu, en undirbúningur línunnar
hefur staðið yfir í nokkurn tíma.
„Þessi lína er ókynbundin og kemur
í stærðum frá þriggja mánaða upp
í átta ára,“ segir Guðrún Tinna
Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri
Igló&Indý.
Merkið hefur vakið mjög mikla
athygli erlendis undanfarið og fengið heilmikla umfjöllun á stórum
erlendum bloggum og á samfélagsmiðlum. Tinna segir því að áhuginn
frá Skandinavíu kalli á framleiðslu
á lífrænum fatnaði.
„Skandinavía er mjög upptekin af
lífrænni framleiðslu og hún opnar

margar dyr fyrir okkur þar sem
verslanir vilja geta boðið upp á lífrænan fatnað, þá sérstaklega fyrir
nýfæddu börnin,“ bætir Tinna við.
„Þetta snýst líka um stefnu fyrirtækisins þar sem við viljum sýna
samfélagslega ábyrgð.“ Línan, sem
kemur í verslanir í janúar, inniheldur tíu flíkur og er öll unnin úr
mjúkri lífrænni bómull.
„Bómullin er ekki lituð heldur er
hún bara í grunnlitnum. Allt sem
prentað er á fötin er framleitt undir
lífrænum staðli,“ segir Helga Ólafsdóttir, yfirhönnuður Igló&Indý. „Við
völdum svo pandabjörn á línuna
vegna þess að pandan er í útrýmingarhættu og þess vegna völdum
við hana,“ bætir Helga við.
- asi

SPENNTAR FYRIR NÝJU LÍNUNNI

Helga Ólafsdóttir yfirhönnuður
Ígló&Indý og Guðrún Tinna Ólafsdóttir
framkvæmdastjóri.

STALDRAÐU VIÐ
SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

Stök námskeið á meistarastigi
við deildir Háskóla Íslands

Framboð Endurmenntunar á meistaranámskeiðum í samstarfi við deildir Háskóla Íslands hefur fallið í góðan
jarðveg og höfðar sterkt til þeirra sem vilja safna einingum í meistaragráðu.

Umsóknarfrestur er til 8. desember næstkomandi
HJÚKRUNARFRÆÐIDEILD
Stjórnun og mannauður

HAGFRÆÐIDEILD
Bankar og fjármálamarkaðir
Hagfræðileg ákvörðunartaka
Hagrannsóknir í meistaranámi
Rekstrarhagfræði V fyrir meistaranema
Skuldabréf
Þjóðhagfræði í meistaranámi II

SAGNFRÆÐI- OG HEIMSPEKIDEILD
Heilbrigðis- og lífssiðfræði
Siðfræði vísinda og rannsókna
Starfstengd siðfræði

UPPELDIS- OG MENNTUNARFRÆÐIDEILD
Mat og vottun á þekkingu og færni fullorðinna
Skipulagning og framkvæmd fræðslu með fullorðnum

GUÐFRÆÐI- OG TRÚARBRAGÐAFRÆÐIDEILD
Grunnnámskeið í verklegri sálgæslu
Sálgæsla í fjölskyldum
Sálgæsla og áfallahjálp – samfylgd í kjölfar áfalla

FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD
Sakfræði og löggæslukerfið

LÆKNADEILD
Almenn aðferðafræði í rannsóknum
Almenn tölfræði í rannsóknum
fyrir meistara- og doktorsnema

IÐNAÐARVERKFRÆÐI-, VÉLAVERKFRÆÐIOG TÖLVUNARFRÆÐIDEILD
Tæknileg iðnhönnun

VIÐSKIPTAFRÆÐIDEILD
Alþjóðamarkaðssetning
Breytingastjórnun
Endurskoðun II-hluti
Endurskoðun IV-hluti
Fjárfestingar fyrirtækja
Fyrirtækjaskattaréttur
Mat á árangri og framkvæmd stefnu
Rannsóknir í markaðsfræði
Rannsóknir og tölfræði
Reikningsskilakenningar
Samhæfð markaðssamskipti
Samningagerð
Samstæðureikningsskil
Stefnumiðuð markaðsfærsla
Stefnumiðuð stjórnun
Stjórnsýsluendurskoðun
Stjórnun nýsköpunar
Tölvutækni í fjármálum
Verkefnastjórnun og ráðgjöf
Vinnuréttur
Vinnusálfræði
Virðisgreining fyrirtækja og hlutabréfa
Þróun mannauðs

525 4444
endurmenntun.is

sími

Nánari upplýsingar og skráning:

Jólablað Símans fylgir

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja

með blaðinu í dag
DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Önnur Frozen-bók
Theodóru
Theodóra Mjöll Skúladóttir Jack
hárgreiðslukona vinnur nú að gerð
annarrar Frozen-hárbókar fyrir
Bandaríkjamarkað.
Nýverið komu Frozen-hárbók og
Prinsessuhárbók
Theodóru Mjallar út
í Bandaríkjunum.
Bækurnar voru
gerðar fyrir vörumerki Disney.
Theodóra Mjöll
auglýsir á Facebooksíðu sinni eftir
hressum stelpum
á aldrinum 4-11
ára til þess að
vera hármódel. - gló

Kristín er næst
Guðrún Eva Mínervudóttir kippir
sér ekki upp við gagnrýni Björns
Þórs Vilmundarsonar á bók hennar
Englaryki í þættinum Víðsjá nýverið
og frábiður sér að fólk geri henni upp
viðkvæmni. Ekkert sé yfir gagnrýni
hafið. Vigdís Grímsdóttir rithöfundur var meðal þeirra sem þótti
ómaklega vegið að Guðrúnu Evu og
kallaði Björn meðal annars vesaling.
Kristín Ómarsdóttir tók
undir með Vigdísi og
þóttist greina kvenfyrirlitningu í rýni
Björns. Víst er að
meiri spennu en
áður gætir vegna
gagnrýni í Víðsjá
en næst tekur
Björn fyrir verk
Kristínar
Steinsdóttur,
Vonarlandið.

S KY LD' Ð A VE R A J ÓLA W O W . . .

AL L I R
VILJA WOW
Í PAK K A N N !

- kbg

Mest lesið
1 Fátækt á Íslandi: Ógeðslega erﬁtt að
segja nei við börnin
2 Reið yﬁr því að vera þjófkennd á
Alþingi
3 Íslensku stúlkurnar í Prag komnar til
Íslands
4 Ráðherrakapall Bjarna gengur illa
upp
5 Balotelli baðst afsökunar | Gæti
fengið ﬁmm leikja bann

SUMIR VILJA MJÚKA PAKKA, AÐRIR VILJA HARÐA PAKKA, ALLIR VILJA WOW PAK
PAKKA!
Við bjuggum til WOW jólagjafabréﬁ
jólagjafabréﬁn ffyrir þá sem vilja gefa sannkallað WOW í jólagjöf

VELDU NÚ ÞANN SEM AÐ ÞÉR ÞYKIR BESTUR

RAGNHEIÐUR
LAUGARDAGINN 27. DESEMBER
SUNNUDAGINN 28. DESEMBER
KÆRKOMIN JÓLAGJÖF!
MIÐASÖLUSÍMI 528 5050

Þú kaupir fyrir 8.500 kr. og færð 10.000 kr. gjafabréf
Þú kaupir fyrir 12.500 kr. og færð 15.000 kr. gjafabréf
Þú kaupir fyrir 17.000 kr. og færð 20.000 kr. gjafabréf
Þú kaupir fyrir 21.000 kr. og færð 25.000 kr. gjafabréf
Þú kaupir fyrir 25.000 kr. og færð 30.000 kr. gjafabréf
Þú kaupir fyrir 42.000 kr. og færð 50.000 kr. gjafabréf

ÞÚ FINNUR JÓLAGJAFABRÉFIN Á WOWAIR.IS

KATRÍNARTÚN 12 WOWAIR.IS WOWAIR@WOWAIR.IS

KYNNTU ÞÉR SKILMÁLA OG FERÐATÍMABIL Á HEIMASÍÐU WOW AIR

