SKOÐUN Betri stjórnarstefna er möguleg, skrifar
Árni Páll Árnason. 26

MENNING Sómi þjóðar
sýnir MP5 sem unnið er út
frá byssumálinu mikla. 42

LÍFIÐ Aðdáendur Beyoncé
og Jay-Z tjá sig um Íslandsheimsóknina. 64

SPORT Jón Margeir og
Thelma Björg íþróttafólk
ársins hjá fötluðum. 58

Skýr skilaboð

Jólapeysan

Klassískt skraut

Keðjuverkun

Sendu hjartanskveðjur og fallegar jólaóskir út um gluggann.
Hjörtun eru 15 cm breið og fást
í ﬂeiri litum. 600 kr.

Mundu að hneppa frá og klæða
krúsina úr peysunni fyrir uppvask. Það má reyndar þvo peysuna. Fæst líka fjólublá. 600 kr.

Þessir litlu rauðlökkuðu stjakar
standa á þremur stuttum
fótum og bíða óþreyjufullir
eftir jólunum. 600 kr. stykkið.

Þú stingur í samband, þá kviknar
á 20 hvítum og rauðum LEDljósahjörtum og þú færð birtu
og jólaljós í augun. 1500 kr.

Ástríða í eldhúsinu

Traust og fögur

Sælgætislager

Hjarta úr steini?

Stefnumót í vændum? Matreiddu frá hjartanu í eldföstu
ástarkeramikmóti með hjartaloki. Ca 25 x 20 cm. 1800 kr.

Af útlitinu að dæma gæti vogin
mælt í mörkum og pundum, en
kíló og grömm eru það – allt að
3 kíló. Fæst líka í svörtu. 2400 kr.

Riffluð krukka, sem rúmar
0,9 lítra af sætu góðgæti, er
vöktuð af postulínshirti. Fæst
líka í svörtu og kostar 900 kr.

Þó að hjartað sé hart af sér þá
þolir það ekki illa meðferð. En
hlýju og góðan mat þolir það
vel. Eldfast hjartafat 300 kr.

Taktu tepásu

Leystu gremjuna úr læðingi

Öﬂugur niðurskurður

Þegar þú hitar steypujárnsketilinn, heldur hann hita á sér
í lengri tíma. Teketill í japönskum stíl 4500 kr. Líka í bláu.

Er jólastressið að fara með þig?
Taktu fram postulínsmortélið
og fáðu útrás á kryddjurtunum.
Pirringslosari 1200 kr.

Maður þarf að vera gerður úr sterkum efnivið ef það á stanslaust
að hakka og skera á manni, t.d. akasíuvið. Litla skurðarbrettið
kostar 900 kr. og þau stærri eru með óheﬂaðan kant og minna
mann á skóginn og útiveru. Verðið á þeim er 2400 kr. stykkið.

Jólafjórblöðungur fylgir
Fréttablaðinu í dag

Spörum vatnið
Settu sigtið á höfuðið og sláðu tvær ﬂugur í
einu höggi. Skolaðu salat og sturtaðu þig. Fæst
líka í bleiku eða sægrænu og kostar 1500 kr.
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Spenna og leynd
yfir nýjum ráðherra

Jóga róar leikskólabörn
Kennari jafnt sem börn í leikskólanum Öskju hlakka til jógastunda
sem þar fara fram. Börnin reyna að fá
foreldrana með. 20
Lagarfljótsormurinn strand
Skipulagsnefnd hefur hafnað hugmynd um að gera veitingaferjuna
Lagarfljótsorminn að veitingastað á
Egilsstöðum. 2
Sátt rofin um jöfnunarsjóð Borgarstjórinn í Reykjavík segir að nái
fram að ganga frumvarp um afnám
lágmarksútsvars hafi sátt um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga verið rofin. 4
Vilja meira í heilbrigðismál
Stjórnarandstaðan hefur lagt fram
sameiginlegar breytingartillögur við
fjárlagafrumvarpið. 6

Nýr innanríkisráðherra verður skipaður á ríkisráðsfundi í dag. Hann mun sinna
öllum málaflokkum ráðuneytisins. Líklegast er að Einar K. Guðfinnsson, forseti
Alþingis og fyrrverandi landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, verði skipaður.
STJÓRNMÁL Boðað hefur verið til

fundar í ríkisráði á Bessastöðum
klukkan 13 í dag. Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu forseta
Íslands mun nýr innanríkisráðherra taka við embætti á fundinum.
Heimildarmenn Fréttablaðsins
telja líklegast að Einar K. Guðfinnsson verði skipaður. Hann
hefur áður gegnt embættum
landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra en var kjörinn forseti
Alþingis eftir síðustu kosningar.
Ljóst er að Bjarni Benediktsson, formaður Sjá lfstæðisflokksins, heldur spilunum þétt
að sér. Hann gerir þingmönnum
Sjálfstæðisflokksins grein fyrir

ákvörðun sinni á þingflokksfundi
sem haldinn verður áður en þingfundur hefst klukkan hálf ellefu
í dag.
Enginn þeirra þingmanna sem
Fréttablaðið hafði samband við í
gær sagðist hafa upplýsingar um
hver yrði skipaður. Bjarni Benediktsson mun hafa rætt við þingmenn flokksins einslega í vikunni til þess að heyra sjónarmið
þeirra varðandi val á nýja ráðherranum.
Eftir að aðstoðarmaður Hönnu
Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra var ákærður fyrir
trúnaðarbrot um miðjan ágúst
síðastliðinn varð Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson forsætisráð-

➜ Nýr ráðherra mun sinna
öllum skyldum í innanríkisráðuneytinu.
herra einnig dómsmálaráðherra
og tók þar með við hluta af skyldum innanríkisráðherra.
S a m k v æ mt upplýs i n g u m
Fréttablaðsins gegnir nýr ráðherra hins vegar öllum þeim
skyldum sem Hanna Birna Kristjánsdóttir gegndi eftir síðustu
kosningar og Ögmundur Jónasson á undan henni. Það er, öllum
þeim verkefnum sem áður heyrðu
undir dómsmálaráðuneytið og
samgönguráðuneytið.
- jhh

ÚTBLÁSTUR Hlýnun jarðar ekkert að

stöðvast.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hitinn haldist yfir meðaltali:

Ætlar að verða
hlýjasta árið
PERÚ, AP Árið 2014 virðist ætla að

verða hlýjasta ár sögunnar, samkvæmt bráðabirgðaupplýsingum
frá Alþjóðaveðurstofnuninni sem
kynntar voru á loftslagsráðstefnunni í Líma í gær.
Hitinn frá janúar til október er
0,57 stigum yfir meðaltali, rétt
eins og sömu mánuðir voru árið
2010.
„Bráðabirgðaupplýsingar fyrir
2014 þýða að 14 af 15 hlýjustu
árum skráðrar sögu hafa öll verið
á 21. öldinni,“ segir Michel
Jarraud, framkvæmdastjóri
stofnunarinnar. „Hlýnun jarðar
er ekkert að stöðvast.“
- gb

Jóladagatal á klósettpappír:

Eitt snifsi á dag
fram að jólum

26
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ÉLJAGANGUR Í dag verða sunnan
5-10 m/s og víða él en gengur í stífa
norðanátt seint í kvöld. Kólnar í veðri
til morguns. 4

SÉRBLAÐ
Fólk
GLÆPAKVE
NDI

20%

afsláttur

Fyrirsætan
Cara
hlutverk í ofurglæDelevingne hefur fengið
pahyskismyndin
Squad. Hún
ni Suicide
mun leika
en aðrir leikrar hlutverk Enchantress
í myndinni eru
Hardy, Will
Smith, Margot Tom
Robbie og
Jared Leto en
hann mun leika
Joker.

af öllum vörum
frá fimmtudegi
til laugardags

BETRA BLÓÐ
ÞREK OG ÚT FLÆÐI,
HALD

GENGUR VEL
KYNNIR Rauðró
góðri heilsu.
fu-„extrakt“
Rauðrófan
er fyrir alla
eykur blóðflæ
ðið og stuðlar sem vilja viðhalda
að betri heilsu
og líðan.

Rauðrófan
eykur framleiðs
oxide sem
lu á efninu
bætir
áhrif á blóðþrýs blóðflæðið og hefur nitric
jákvæð
ting, kólesteró
æðakerfi líkamans,
l, hjartaog lifur. Almennt þvagblöðru, ristil, og
nýru
séð framleiðir
af þessu efni
líkaminn nóg
ef við hreyfum
og borðum
okkur reglulega
holla fæðu.
Með aldrinum
álagi, minni
hreyfingu og
, auknu
minnka birgðir
lélegu mataræði
efnisins í líkamanu
rófuhylkin
m. Rauðgeta
leiðslu þessa stuðlað að aukningu
á framefnis.

Róló barnafa
taverslun
Glæsibæ

rolobarnafataverslu
n
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• www.rolo
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FRÁBÆR ÁRANGU
R
Kristbjörg
Jónsdóttir
er 51 árs. Hún
matartæknir
er lærður
og hefur starfað
og í eldhúsi
sem dagmóðir
Landspítalans
alltaf spáð
við sérfæði.
mikið
og prófað margt í hollt mataræði og „Ég hef
bætiefni
í tengslum
Alla tíð hef
við það.
sérstaklega ég verið mjög hand- og
á veturna.
fótköld,
Þegar ég sá
hylkin frá Natures
rauðrófuAid auglýst
prófa þau þrátt
ákvað ég
svarandi vöru fyrir að hafa áður prófaðað
samfyrir mig. Ég í öðru formi sem ekki
virkaði
fann strax
mikinn mun
áhrifin ekki
á sér standa.“
enda létu
BETRI AF FÓTOG HANDKUL
mjög fót- og
DA Kristbjörg
BLÓÐFLÆÐIÐ
handköld. Hún
hefur alla
rauðrófu-„extrakt“.
finnur mikinn
Ég tek alltaf MEIRA OG ORKAN BETRI.
mun eftir að tíð verið
hún fór að taka
2
mun á hand- hylki í hádeginu og finn
og fótkuldan
mikinn
vinn ég með
um. Sem dagmóðir
TVÖ HYLKI Á
börn allan
DAG BETRA
daginn og
mikið á að
það
„Ég tek alltaf
vera
ÚTHALD
2 hylki í
oft verið slæm að lyfta þeim. Því hef reynir
ég
af vöðvaból
„Mér finnst
hádeginu og
byrjaði að
gu en eftir
ég hafa
finn mikinn
taka
að ég
meiri orku og
mun á handbatnað mikið. rauðrófuhylkin hefur
og
bólgan
betra
Ég kenni líka
fótkuldanum.“
úthald og vera
Zumba
Fitness
og ef ég kenni
þrisvar
fljótari að jafna
fyrir tímann. tvöfaldan tíma tek ég í viku
2 hylki
Á
betra úthald þann hátt finnst mér
mig.“
ég hafa
og vera fljóta
ei i
i ð
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KÆRLEIKSKÚLAN Systurnar Snædís Rán og Áslaug Ýr Hjartardætur tóku á móti fyrstu Kærleikskúlunum í gær. Fyrstu kúlurnar eru afhentar framúrskarandi fyrirmyndum en þær hafa barist fyrir auknum réttindum fatlaðra.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ísland er ekki í forystuhlutverki í alþjóðasamstarfi um málefni hafsins:

Markmið um mengun ekki virt
UMHVERFISMÁL Ísland á ekki aðild

að fjölmörgum alþjóðasamningum
um varnir gegn mengun sjávar frá
skipum. Samningum sem þegar
hafa verið staðfestir er ekki framfylgt.
Ríkisendurskoðun hefur sent frá
sér skýrslu til Alþingis þar sem
er fjallað um aðild Íslands að, og
framkvæmd á, alþjóðlegum samningum um varnir gegn mengun

sjávar frá skipum. Rauði þráður
skýrslunnar er hversu óhönduglega
stjórnvöldum hefur haldist
á því að standa við alþjóðlegar skuldbindingar
sem Ísland hefur undirgengist.
Stjórnvöld hafa um árabil
haft að markmiði að gegna
forystuhlutverki í málefnum
hafsins. Engu að síður liggur

fyrir að tíu alþjóðlegir samningar,
viðbætur og bókanir sem tengjast
Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO) og fjalla um
varnir gegn mengun frá
skipum hafa ekki verið
staðfestir. Ísland framfylgir ekki heldur samningum sem þjóðin á þegar aðild
að, en þeir eru í stöðugri
endurskoðun. - shá / sjá síðu 12

Glæsilegar jólagjafir
Kíktu á úrvalið í vefversluninni
okkar á michelsen.is
Gleðileg jól

LÍFIÐ Rán Flygenring teiknari
færði vinum sínum óvenjulegt
jóladagatal að gjöf.
Rán myndskreytti rúllu
af klósettpappír
með heilræðum
og jólateikningum. „Þetta
er sem sagt
dagatal þar sem
maður rífur eitt
RÁN
snifsi á dag.
FLYGENRING
Þetta virkar
eins og venjulegt dagatal en er
vonandi líka svona sparnaðarráð í desember,“ segir Rán.
Jóladagatalið ber nafnið Ekki
pissa í þig af spenningi en
dagatalið vekur fólk einnig til
umhugsunar um pappírssóun
enda má einungis rífa eitt snifsi
af á dag.
- gló / sjá síðu 64
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SPURNING DAGSINS

Stjórn Landssambands hestamannafélaga vill semja við Skagfirðinga:

Skóli ræddur á aukafundi:

Finna landsmóti stað að Hólum

Skólastarf flutt
undir eitt þak

ÍÞRÓTTIR Stjórn Landssambands

Ómar, verða menn ekki á
nálum af þessari olíu?
„Nei, en þeir komast í jólaskap.“
Kokkarnir Ómar Stefánsson og Jónas Oddur
Björnsson í Hannesarholti hafa gert olíu úr
greni sem meðal annars á að bragðbæta ís.

hestamannafélaga (LH) samþykkti
í gær breytt staðarval á Landsmóti
hestamanna 2016. Mótsstaðurinn
verður færður frá Vindheimamelum
að Hólum í Hjaltadal, en tillaga þess
efnis var samþykkt á fundi LH í gær.
Allir sjö stjórnarmenn LH skrifuðu
undir tillöguna.
Landsþing LH í október sprakk
í loft upp. Stuttu fyrir þingið hafði
stjórn LH slitið viðræðum við Gullhyl sem átti að halda landsmót á
Vindheimamelum. Taldi LH ekki

forsvaranlegt að halda áfram viðræðum við Gullhyl. Landsþing ályktaði gegn stjórninni og taldi rétt að
halda áfram viðræðum við Gullhyl
og klára samning til þess að halda
landsmót að Vindheimamelum.
Stjórn landssambandsins ákvað
því að hálfu að verða við ályktun
landsþingsins um að semja við Gullhyl um að halda landsmót árið 2016,
með þeirri breytingu að færa mótið
heim að Hólum í Hjaltadal. Landsmót var síðast haldið þar árið 1966.
- sa

ÞINGEYJARSVEIT Líklegast er að

LANDSMÓT HESTAMANNA Halda

á landsmót á Hólum í fyrsta skipti í
fimmtíu ár.

skólastarf í Þingeyjarsveit verði
sameinað á einum stað, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins. Boðað
hefur verið til aukasveitarstjórnarfundar um skólamál klukkan eitt
í dag.
Mikill hiti er í íbúum vegna
skólamála. Skýrslur sem hafa verið
skrifaðar sýna að kostnaður við tvískipt skólahald er sveitarfélaginu
mjög þungur. Bæði fjárhagsleg
og fagleg rök hnígi að því að færa
skólahald undir eitt þak.
- sa

Lagarfljótsormurinn
fastur á strandstað
Veitingaferjan Lagarfljótsormurinn sem staðið hefur ónotuð á árbakkanum um
árabil er ekki á leið í nýtt hlutverk sem rútubílstjóri ætlaði skipinu með því að gera
það að veitingastað á Egilsstöðum. Skipulagsnefnd hafnar hugmyndinni.
VIÐSKIPTI „Ég átti nú von á að þeir
VIÐURKENNING Verðlaunahafarnir, að einum undanskildum, ásamt félagsmálaráð-

herra við afhendinguna.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þroskahjálp verðlaunaði frumkvöðla á alþjóðadegi fatlaðra:

Fjórir tóku á móti Múrbrjótnum
SAMFÉLAGSMÁL Í gær, á alþjóðadegi fatlaðra, afhenti Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, Múrbrjóta Þroskahjálpar.
Múrbrjóturinn er viðurkenning til þeirra sem hafa stuðlað að því að
brjóta niður múra sem oft umlykja líf fatlaðs fólks.
Fjórir aðilar tóku á móti viðurkenningunni. Mæðgurnar Embla Guðrúnar- og Ágústsdóttir og Guðrún Hjartardóttir voru heiðraðar sem
og Stígamót. Birna Guðrún Baldursdóttir tók á móti verðlaununum við
sérstaka athöfn á Akureyri.
- jóe

Rýmri heimild sveitarfélaga:

Byrjaði á að hringja til Kína:

Mega skilyrða
fjárhagsaðstoð

Tusk hringdi
í Xi Jingping

VELFERÐARMÁL Samkvæmt nýju

EVRÓPUSAMBANDIÐ Eitt fyrsta verk

frumvarpi félagsmálaráðherra fá
sveitarfélögin skýrari heimild til
að skilyrða eða skerða fjárhagsaðstoð til fólks sem telst vinnufært. Markmið frumvarpsins er
að koma í veg fyrir að langvarandi atvinnuleysi leiði til óvinnufærni.
Fjöldi þeirra sem þiggja fjárhagslega aðstoð hjá sveitarfélögum hefur tvöfaldast frá árinu
2007. Elín Sigurðardóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar, segir hættulegt ef verið sé að
auka heimildir til skerðinga til að
bregðast við því.
„Skerðingar leysa ekki vanda
fólks sem er félagslega og fjárhagslega í vanda statt.“
- þká

Donalds Tusk í embætti forseta
ráðs ESB var að hringja til Kína
að spjalla við
Xi Jinping forseta. Að loknu
símtalinu sendi
hann frá sér tilkynningu þar
sem hann sagðist
leggja áherslu á
að styrkja tengslDONALD TUSK
in við Kína. Það
muni gagnast bæði Evrópusambandinu, Kína og heiminum öllum.
Þá sagðist hann hafa rætt sérstaklega mikilvægi þess að landamæri ríkja standi óbreytt, „sem er
sérstaklega mikilvægt í tengslum
við Úkraínu“.
- gb
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Opið kl. 11 - 18 virka daga
Opið kl. 11 - 16 laugardaga

myndu nú að minnsta kosti vilja
ræða við mig,“ segir Hlynur Bragason rútubílstjóri sem fær ekki heimild bæjaryfirvalda til að gera skipið
Lagarfljótsorminn að veitingastað á
Egilsstöðum.
Núverandi eigandi Lagarfljótsormsins er Sævar Jónsson í vélsmiðjunni Stálstjörnunni á Seyðisfirði, sem eignaðist skipið eftir að
rekstur þess komst í þrot síðast.
Lagarfljótsormurinn fór fyrst á flot
eystra sumarið 1999.
Frá árinu 2011 hefur skipið verið
uppi á landi ofan við Lagarfljótsbrúna. Sævar segist hafa ætlað að
koma skipinu á flot aftur og verið
kominn með öll leyfi en það hafi þá
reynst skemmt.
„Ég hafði ekki bolmagn til að
klára það og minn banki sagðist
þegar hafa tapað nógu á þessu apparati. Ég ákvað þá að finna einhvern
annan til að taka við keflinu,“ segir
Sævar.
Hlynur Bragason er einn þeirra
sem sýndu Lagarfljótsorminum
áhuga. Hann spurðist fyrir um það
hjá bæjaryfirvöldum Fljótsdalshéraðs hvort hann gæti fengið lóð fyrir
skipið í miðbæ Egilsstaða. Því hefur
verið hafnað með vísun í skipulagslög.
„Meðlimir umhverfis- og framkvæmdanefndar voru að minnsta
kosti ekki tilbúnir að samþykkja
þetta erindi eins og það var lagt
upp,“ segir Björn Ingimarsson bæjarstjóri. „Ég á frekar von á að skipið verði fært, það er bara spurning
hvert. En víst væri gaman ef það
færi aftur á flot.“
Rekstur Lagarfljótsormsins hefur
aldrei gengið vel frá því hann hóf

LAGARFLJÓTSORMURINN Skipið er 48 metra langt og tekur 110 manns í sæti. Það

hóf siglingar á Lagarfljóti sumarið 1999.

Meðlimir umhverfisog framkvæmdanefndar
voru að minnsta kosti ekki
tilbúnir að samþykkja
þetta erindi.
Björn Ingimarsson
bæjarstjóri.

siglingar á fljótinu. Hlynur Bragason segist telja útséð með að reksturinn á fljótinu gangi. Sjálfur rekur
hann rútubílafyrirtæki. „Mér datt
í hug að þetta gæti verið heppilegt
fyrir konuna mína en þeir blésu
þetta bara út af borðinu,“ segir
hann.
Sævar segir að við sölu á skipinu

Ég hafði ekki bolmagn
til að klára það og minn
banki sagðist þegar hafa
tapað nógu á þessu apparati.
Sævar Jónsson,
eigandi Lagarfljótsormsins.

hafi hann lagt áherslu á að það færi
ekki úr héraðinu. Úr því Hlynur fái
ekki undirtektir við sinni hugmynd
geti það nú breyst enda hafi hann
fengið tilboð frá aðila sem vilji fara
með skipið af svæðinu. „Ég hélt að
það væri meiri áhugi á Héraði fyrir
Lagarfljótsorminum,“ segir Sævar.
gar@frettabladid.is

Skattrannsóknarstjóra veitt heimild til að kaupa upplýsingar um skattaskjól:

Átakið gæti skilað milljörðum
EFNAHAGSMÁL Fjármálaráðherra hefur veitt skattrannsóknarstjóra heimild til að kaupa gögn um Íslendinga sem eiga aflandsfélög í skattaskjólum. Þetta er
þó háð því skilyrði að kaupverðið verði ekki hærra en
tiltekið hlutfall þeirra fjármuna sem tekst að endurheimta með þessum hætti.
„Við í ráðuneytinu höfum ekki
upplýsingar um það hver á í hlut hér,
þau samskipti eru öll beint við skattrannsóknarstjóra,“ segir Bjarni
Benediktsson fjármálaráðherra um
seljendur upplýsinganna, sem ekki
er vitað hverjir eru. „Það hefur þó
komið fram að þessir aðilar bjóða
gögnin fram meðal annars á þeirri
BJARNI
forsendu að greiðsla verði einungis
BENEDIKTSSON
innt af hendi ef skattheimta verður
niðurstaðan af upplýsingagjöfinni.“
Ráðherra hefur einnig skipað starfshóp til að kanna
hvort setja eigi svokölluð „amnesty“-ákvæði í íslensk
skattalög. Slík ákvæði fela í sér að samið er um að
menn sleppi við refsingu geri þeir sín mál upp aftur í
tímann.

HÖFUÐSTÖÐVAR SKATTRANNSÓKNARSTJÓRA Embættinu

hefur verið veitt heimild til að kaupa gögn um Íslendinga sem
eiga aflandsfélög.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Frosti Sigurjónsson, formaður efnahags- og skattanefndar Alþingis, fagnar ákvörðun fjármálaráðherra.
„Ég hef verið að meta í hugarreikningi, að ef Íslendingar hafa verið álíka duglegir og nágrannaþjóðir
okkar, þá gætu þetta verið fimm til fimmtán milljarðar sem gætu hugsanlega skilað sér í svona átaki,“
segir Frosti.
- þká

GEFÐU GÓÐA
SKEMMTUN
Gjafakort Smáralindar er tilvalin jólagjöf
handa foreldrum, ömmum, öfum, systkinum,
vinum, frændum, frænkum og öllum sem
þér þykir vænt um.

Gleðileg jól

OPIÐ: VIRKA DAGA 11–19 FIMMTUDAGA 11–21 LAUGARDAGA 11–18 SUNNUDAGA 13–18 WWW.SMARALIND.IS FINNDU OKKUR Á FACEBOOK
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SVONA ERUM VIÐ

Breytingartillögur sjálfstæðismanna við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar voru felldar:

Telur að skoða þurfi velferðarþjónustuna
REYKJAVÍK Áslaug María Friðriksdóttir, borgar-

50,1

milljarður er verðmæti útflutnings

Íslands í síðasta mánuði.
Vöruskipti í nóvember, reiknuð á
FOB-verðmæti, voru hagstæð um 7,1
milljarð króna.
Heimild: Hagstofa Íslands

tuttugu breytingartillögur við
áætlunina en aðeins ein var
samþykkt. Áslaug segist ekki
skilja hvers vegna meirihluti
borgarstjórnar taki ekki undir
áhyggjur minnihlutans af velferðarþjónustu borgarinnar.
„Við vildum meðal annars
setja tuttugu milljónir í úttekt
ÁSLAUG MARÍA
FRIÐRIKSDÓTTIR á umhverfinu sem velferðarsviðið rekur,“ segir Áslaug.
„Átta okkur á því hvort það sé nógu skapandi eða
þannig hvetjandi að fólk hafi frelsi til að fylgja
nýjum hugmyndum.“
- bá

fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir nauðsynlegt
að fjárfesta í nýsköpun í velferðarmálum ásamt
því að skoða vandlega rekstrarumhverfi þjónustu
Reykjavíkurborgar. Hún kveðst ósátt við hlut velferðarmála í nýrri fjárhagsáætlun borgarinnar.
„Öldruðum fjölgar mjög mikið og það þarf að
breyta kerfunum sem við erum að reka núna,“
segir Áslaug. „Við veitum hvorki nógu mikla né
góða þjónustu nú þegar til aldraðra og fatlaðra.
Brýnt er að við áttum okkur á hvað gera þurfi.“
Fjárhagsáætlun borgarinnar var samþykkt á
fundi borgarstjórnar seint á þriðjudag. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu alls fram

VELFERÐARSVIÐ Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins
telja þörf á úttekt á þjónustu borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Úrskurður í máli Mílu og GR:

HÖFUÐBORGIN Fyrirhugaðar breyt-

ingar á lögum um útsvar leggjast ekki
vel í Reykjavíkurborg.

Rangt tengdir
ljósleiðaraendar

REKIN Jaír Lapid og Tsipi Livni hafa gagnrýnt fyrirhugaða stjórnarskrárbreytingu
sem skilgreinir Ísrael sem ríki gyðinga.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ríkisstjórn Ísraels fallin:

Þingrof flýtir
kosningum
ÍSRAEL, AP Ísraelska þingið samþykkti í gær að þing yrði rofið,
þannig að hægt verði að boða til
kosninga snemma á næsta ári.
Tvö ár eru þó enn eftir af kjörtímabilinu.
Benjamín Netanjahú forsætisráðherra rak á þriðjudag tvo af
ráðherrum stjórnarinnar, þau
Tsipi Livni og Jaír Lapid. Livni
hefur verið dómsmálaráðherra en
Lapid fjármálaráðherra.
„Undanfarnar vikur hafa ráðherrarnir Lapid og Livni harðlega gagnrýnt stjórnina sem ég
stýri,“ sagði í yfirlýsingu frá
Netanjahú. „Ég ætla ekki að líða
lengur andstöðu innan stjórnarinnar.“
- gb

Togari tefst frá veiðum:

Bilaði áður en
veðrið skall á
SJÁVARÚTVEGUR Ísfisktogari HB

Granda, Ottó N. Þorláksson RE,
verður frá veiðum í tvo og hálfan
mánuð vegna vélarbilunar. Lán
þykir að bilunin kom í ljós áður
en Ottó hélt til veiða fyrir síðustu
helgi í ljósi ofsaveðursins sem þá
gekk yfir.
Á heimasíðu HB Granda kemur
fram að höfuðlega í aðalvél togarans hafi gefið sig.
Ottó N. Þorláksson var smíðaður
árið 1981 í Garðabæ, aðalvélin var
tekin upp í sumar. Bilunin kemur
Grandamönnum því á óvart.
- shá

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Sátt yrði rofin um
útsvarsgreiðslur

FJARSKIPTI Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur birt ákvörðun sína í deilumáli Mílu og
Gagnaveitu Reykjavíkur (GR).
Niðurstaðan er GR í óhag.
Míla taldi GR hafa farið á
svig við reglur með því að sjóða
strengenda ljósleiðara beint á
innanhússlögn í húskassa í stað
þess að nota þartilgerðan tengilista.
Hafnar PFS rökum GR um að
málið heyri ekki undir stofnunina
og segir að fyrirtækinu beri að
tengja endana rétt. Þurfi GR að
bera þann kostnað sem skapast í
kjölfar úrbóta.
- jóe

Reykjavíkurborg telur að ef frumvarp um afnám lágmarksútsvars nái fram að
ganga sé sátt rofin um fyrirkomulag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Skattgreiðendur
Reykjavíkurborgar leggja mest til sjóðsins sem rennur til minni sveitarfélaga.
SVEITARSTJÓRNARMÁL Reykjavíkur-

borg hefur sent frá sér umsögn um
fyrirhugaðar breytingar á lögum
um lágmarksútsvar sveitarfélaga.
Bendir Reykjavíkurborg á að hluti
af útsvari reykvískra skattborgara
fari í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga
sem áfram renni til sveitarfélaga
á landsbyggðinni til reksturs skóla.
„Minni sveitarfélög fá sum meira
en helming tekna sinna á þennan
hátt frá skatt- og útsvarsgreiðendum í öðrum sveitarfélögum til að
standa undir nauðsynlegri grunnþjónustu.“ Einnig segir í umsögninni að „þar með væri jafnframt
rofin hin sæmilega sátt sem ríkt
hefur um að íbúar stærri sveitarfélaga greiði útsvar til hinna minni
til að þau geti veitt grunnþjónustu.“
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
gagnrýnir þá hugmynd að afnema
lágmarksútsvar sveitarfélaga og
telur hugmyndir þess efnis varhugaverðar.
„Lágmarksútsvar er haft til að

búa ekki til þá freistingu fyrir sveitarfélög að vera með litla þjónustu
og lága skatta og treysta því svo að
íbúar flytji til stærri sveitarfélaga
þegar þeir þurfa á þjónustu að
halda. Hugmyndir oddvita Skorradalshrepps, sem er með 58 íbúa og
nær enga þjónustu, í frétt Fréttablaðsins eru ágætt dæmi um slíka
hugsun. Honum finnst spennandi
að laða að sér efnameira fólk sem
þarf ekkert frá sveitarfélaginu, og
veita því afslátt af sköttum. Væntanlega í trausti þess að það flytji svo
lögheimilið aftur ef þörf á þjónustu
breytist,“ segir Dagur.
Hjalti Jóhannesson, landfræðingur hjá rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, telur varhugavert
að lítil sveitarfélög sem búa við
góðar tekjur vegna stóriðju og virkjana geti lækkað útsvar niður úr hófi
og þannig veitt íbúum skattaafslátt.
„Fljótsdalshreppur er gott dæmi um
slíkt sveitarfélag sem býr við þau
skilyrði að fá gríðarlegar tekjur

Lágmarksútsvar
er haft til að
búa ekki til
þá freistingu
[...] að vera
með litla
þjónustu og lága skatta.
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri.

af stóriðju. Kárahnjúkavirkjun er
í þeirra landi og því getur sveitarfélag eins og þetta gripið til þess að
lækka útsvar. Þetta getur ýtt undir
falda búsetu í sveitarfélaginu, að
menn flytji lögheimili í sveitarfélagið en búi ekki þar að staðaldri.“
Hjalti telur það heppilegra ef
sveitarfélög á stærra svæði njóti
góðs af svona stórum virkjunum og
stöðvarhúsum. „Þá eru meiri líkur
á að peningum sé vel varið og nýtist til þeirrar þjónustu sem þarf að
sinna.“
sveinn@frettabladid.is

HJÁLPARSTARF Bónus hefur gefið
góðgerðarsamtökum gjafakort.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Bónus léttir undir um jólin:

Tíu milljónir til
góðgerðarmála
SAMFÉLAGSMÁL Bónus hefur
ákveðið að veita 10 milljóna
króna styrk í formi gjafakorta
til þrettán góðgerðarsamtaka
sem aðstoða einstaklinga og fjölskyldur í landinu nú fyrir jólin.
Er það von fyrirtækisins að þessi
gjöf komi til með að létta undir
með þeim sem á þurfa að halda í
kringum jólin.
Þær stofnanir sem hljóta styrk
eru útibú Mæðrastyrksnefndar,
Rauða kross Íslands og Hjálpræðishersins víða um land auk Hjálparstarfs kirkjunnar.
- jóe

Veðurspá
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KALT Í VEÐRI Snýst í norðanátt í kvöld með heldur kólnandi veðri um allt land.
Hægur vindur víðast hvar á morgun og úrkomulítið en gengur í hvassa suðaustanátt
með töluverðri úrkomu annað kvöld og hlýnar.
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Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður
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Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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VEISTU SVARIÐ?

Viðhorf fólks til forgangsröðunar skattfjár eru óháð kyni, menntun og stjórnmálaskoðunum:

Vilja að skattpeningar fari í heilbrigðismál
1. Hvaða sveitarfélag hefur hug á að
nota seyru til landgræðslu?
2. Hjá hvaða sænska liði var Birkir
Már Sævarsson að skrifa undir?
3. Hver þykir líklegastur til að taka
við sem varnarmálaráðherra BNA?
SVÖR:

Langflestir vilja að Alþingi forgangsraði fjármunum í þágu heilbrigðismála. Þetta sýnir ný könnun sem Capacent Gallup gerði
fyrir pírata.
Af þeim sem spurðir voru settu
langflestir heilbrigðismálin í forgang. Næst á eftir heilbrigðismálum komu mennta- og fræðslumál
og númer þrjú kom almannatrygginga og velferðarmál. Í
fjórða sæti komu svo öryggis- og
löggæslumál. Neðst í forgangsröðuninni eru svo kirkjumál.

Viðhorf fólks til þess hvernig
ætti að forgangsraða skiptast
ekki eftir tekjuhópum. Tekjuhæsta fólkinu, því tekjulægsta
og þeim sem eru í millitekjuhópum finnst öllum mikilvægast að
forgangsraða í þágu heilbrigðismála. Þá er jafnframt mjög
lítill munur á afstöðu fólks eftir
menntun eða stjórnmálaskoðunum.
Könnunin, sem var netkönnun,
var gerð dagana 6.-20. nóvember. Tilgangurinn var að kanna

hvernig Íslendingar vilja að
Alþingi forgangsraði fjármunum í fjárlögum. Úrtakið var 2.900
manns á öllu landinu, 18 ára og
eldri, handahófsvaldir úr Viðhorfahópi Capacent Gallup. 1.775
manns svöruðu spurningunni og
var svarhlutfallið 61,2 prósent.
- jhh

Á LANDSPÍTALA Í FOSSVOGI

Flestir landsmenn vilja að skattfé sé
varið í heilbrigðismál.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

1. Ölfus 2. Hammarby 3. Ashton Carter

Vilja aukin útgjöld í heilbrigðismál
Stjórnarandstaðan lagði í gær fram sameiginlegar breytingartillögur á fjárlagafrumvarpinu. Formenn flokkanna leggja áherslu á að meira
fé verði varið í heilbrigðismál, að staða Ríkisútvarpsins verði styrkt og ráðist verði í uppbyggingu ferðamannastaða á landinu.
AUKIN ÚTGJÖLD–milljónir króna

Jón Hákon
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Stjórnarandstaðan á
Alþingi hefur sameinast um að
leggja fram breytingartillögur við
fjárlagafrumvarp næsta árs.
Tillögurnar fela í sér að útgjöld
aukist um 9,63 milljarða króna. Á
móti kemur að gert er ráð fyrir að
tekjur aukist um rúma 7,47 milljarða króna. Önnur umræða um
fjárlagafrumvarpið hófst á Alþingi
í gær. Fyrr um daginn kynnti
stjórnarandstaðan breytingartillögur sínar á blaðamannafundi.
„Við höfum náð saman um það að
leggja fram sameiginlegar tillögur
við meðferð fjárlaga. Við reynum
með því að sýna forgangsröðun
okkar og þá sýn sem við myndum
vilja sjá endurspeglast í fjárlögum,“ sagði Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, á fundinum.
„Við leggjum höfuðáherslu á það
að kallaðar verði til baka hækkanir
á kostnaðarþátttöku almennings í
heilbrigðiskerfinu, sem stefnir í að
verði á næsta ári 1.900 milljónir frá
því sem var í tíð síðustu ríkisstjórnar,“ sagði Árni Páll. Að auki legði
minnihlutinn til breytingar sem
tryggi að framhaldsskólinn verði
áfram opinn fólki yfir 25 ára aldri.
Þá leggur minnihlutinn til að
útvarpsgjaldið hækki í 19.400 krónur á einstakling og renni óskert í
ríkissjóð.
Katrín Jakobsdóttir, formaður
VG, sagði að það að lækka útvarpsgjaldið væru skilaboð frá stjórnarmeirihlutanum sem stönguðust á við skilaboð stjórnar RÚV.
Jafnvel þótt stjórnin væri skipuð
að meirihluta af fulltrúum þessara sömu flokka. „Við teljum að við
þær aðstæður sem eru á fjölmiðlamarkaði sé sterkt almannaútvarp

HEILBRIGÐISMÁL
Landspítali rekstur
Landspítali viðhald
Sjúkrahúsið á Akureyri
Greiðsluþátttaka í heilbrigðiskerﬁnu

1.250
400
100
1.900

MENNTAMÁL
Framhaldsskólar yﬁr 25 ára nemendur
Listaháskóli Íslands húsnæðisframlag
Samstarfsnet háskóla
RÚV – fái allt útvarpsgjaldið og hækkun í 19.400

500
40
100
712

MENNINGARMÁL
STJÓRNARANDSTAÐAN Formenn stjórnarandstöðuflokkanna kynntu áherslur

sínar í Alþingishúsinu í gær.

mikilvægara en nokkru sinni fyrr.
Þannig að við leggjum mjög mikla
áherslu á að þetta fái að vera í
þeirri upphæð sem það hefur verið
og að það renni óskipt til Ríkisútvarpsins. Og erum þannig í takti
við stjórn Ríkisútvarpsins,“ sagði
Katrín.
Þá sagði hún að stjórnarandstaðan legði áherslu á samstarf háskóla.
„Stefnu sem virðist hafa verið horfið frá í tíð núverandi ríkisstjórnar.
Það voru áður fjármunir til þess að
styrkja samstarfsnet háskólanna.
Háskólarnir hafa gert athugasemdir við það að þessir fjármunir hafa
verið teknir burt og við leggjum til
að þeir verði settir inn aftur. Og
við leggjum til að það verði settir
fjármunir í að tryggja húsnæðismál Listaháskólans sem hafa verið
í ólestri lengi,“ sagði Katrín.
Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar, lagði
áherslu á áframhaldandi uppbyggingu í grænu atvinnulífi og grænu
hagkerfi. Meiri peningur verði settur í það. „Núna er sá peningur að
renna einhvern veginn eftir mjög
óskiljanlegum leiðum í endurnýjun
gamalla húsa undir þeim formerkj-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

um að torfbæir séu grænt hagkerfi
og þessu viljum við mótmæla. Það
var mjög vönduð vinna við skilgreiningu á uppbyggingarverkefni
á græna hagkerfinu á síðasta kjörtímabili sem við þurfum að halda
okkur við,“ sagði hann.
Þá sagði Guðmundur einnig mjög
nauðsynlegt að ráðast í uppbyggingu ferðamannastaða: „Það blasir við að það þarf að setja pening í
framkvæmdasjóð ferðamannastaða
og við viljum gera það.“
Birgitta Jónsdóttir sagði að ný
skoðanakönnun, sem gerð hefði
verið að frumkvæði pírata, sýndi
það mjög skýrt að þjóðin vildi að
skattpeningum væri varið í heilbrigðis- og menntamál. Það er
algjörlega yfirgnæfandi stuðningur
við það. Mér finnst mjög ánægjulegt að verða við ákalli um aukin
fjárútlát til BUGL vegna neyðarástands,“ sagði Birgitta. Efla þyrfti
geðheilbrigðisþjónustu barna og
unglinga almennt.
„Þá finnst okkur mjög brýnt að
stytta biðlista hjá Útlendingastofnun. Það er mjög nauðsynlegt að
minna innanríkisráðuneytið á þann
fjárlagalið,“ sagði Birgitta.

Myndlistarsjóður
Bókasafnssjóður rithöfunda
Tónlistarsjóður
Ýmis framlög mennta- og menningarmálaráðuneytis
Æskulýðsmál, Landssamband æskulýðsfélaga

ATVINNUMÁL
Atvinnuleysisbætur
Vinnumálastofnun
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
Hafnarframkvæmdir, Helguvíkurhöfn
Græna hagkerﬁð
Lífeyristryggingar / tekjutrygging örorkulífeyrisþega
Útlendingastofnun
Skattrannsóknarstjóri ríkisins
Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða
Nýframkvæmdir í vegamálum
Þolendur kynferðisofbeldis
Sóknaráætlun

AUKIN ÚTGJÖLD SAMTALS

70
640
50
50
658
600
56
400

9.634

Við leggjum höfuðáherslu á það að kallaðar
verði til baka hækkanir á kostnaðarþátttöku
almennings í heilbrigðiskerfinu, sem stefnir í að verði
á næsta ári 1.900 milljónir frá því sem var í tíð
síðustu ríkisstjórnar.
Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar.

frá Kexsmiðjunni
fást í helstu verslunum

Gleðileg íslensk jól

1.000
200
600
180

ANNAÐ

Jólasmákökur

aðventunnar með góðgæti frá Kexsmiðjunni.
Njóttu
Smakkaðu jólasmákökurnar frá Kexsmiðjunni.

25
35
25
28
15
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365 miðlar hafa samið við risann Home Box Ofice um sýningu hérlendis:

750
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Stöð 2 verður heimkynni HBO
VIÐSKIPTI 365 miðlar hafa gert
samning við bandaríska kapalsjónvarpsrisann Home Box Office
(HBO). Samningurinn, sem er til
fimm ára, tryggir Stöð 2 viðamikil
réttindi á efni HBO.
Auk þess að veita Stöð 2 rétt á efni
fyrir línulega dagskrá sína og hliðarstöðva felur samningurinn í sér
þriðju kynslóðar réttindi fyrir Stöð
2 Maraþon. Þar geta áhorfendur
horft á heilar þáttaraðir eftir eigin
hentugleikum en efni HBO er til að
mynda ekki að finna á Netflix.

„Við erum himinlifandi með
þennan samning enda býður HBO
upp á efni í hæsta gæðaflokki,“
segir Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri 365 miðla. Hann bætir við að
ánægjulegt sé að hafa landað réttinum fyrir Stöð 2 Maraþon þar sem
áhorfendur stöðvarinnar vilji hafa
sína þætti til taks hvar sem er og
hvenær sem er.
Meðal þátta sem runnir eru
undan rifjum HBO má nefna Game
of Thrones, True Detective, Girls og
Looking.
- jóe

HANDSÖLUN Jóhanna Margrét Gísladóttir, framkvæmdastjóri sjónvarpssviðs
365 miðla, Jennifer Bowen frá HBO og
Sævar Freyr Þráinsson. FRÉTTABLAÐIÐ/AÐSEND

RÁÐHERRAR Í VANDA Stefan Löfven forsætisráðherra, annar frá hægri, á blaðamannafundi á miðvikudaginn ásamt Gustav
Fridolin menntamálaráðherra, Åsu Romson aðstoðarforsætisráðherra og Magdalenu Andersson fjármálaráðherra. NORDICPHOTOS/AFP
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Þjóðernissinnar
komust í lykilstöðu
Hingað til hefur enginn flokkur á sænska þinginu viljað eiga samstarf við Svíþjóðardemókratana vegna einstrengingslegrar afstöðu þeirra í málefnum útlendinga.
Engu að síður tókst þeim að fella tveggja mánaða gamla ríkisstjórn.
SVÍÞJÓÐ Svíþjóðardemókratarnir

Glimrandi gott verð fyrir allt að 45 kg þungan pakka
– aðeins 750 krónur hvert á land sem er.
Sendu jólapakkann þinn ﬂjótt og örugglega
með Eimskip Flytjanda. Upplýsingar um næsta
afgreiðslustað á www.ﬂytjandi.is

Hámarksstærð pakka er 0,5 x 0,5 x 0,5 m
og hámarksþyngd 45 kg.

80

ÁFANGASTAÐIR
UM ALLT LAND

Minnum á fatasöfnun Rauða Krossins
á móttökustöðum Eimskips Flytjanda
um land allt

| www.ﬂytjandi.is | sími 525 7700 |

fengu 12,9 prósent atkvæða og
49 þingmenn í kosningunum sem
haldnar voru í Svíþjóð 14. september síðastliðinn. Þar með komust þeir í lykilstöðu, því hvorki
hægri- né vinstriflokkar gátu
myndað meirihlutastjórn.
Niðurstaðan varð sú að Jafnaðarmenn mynduðu minnihlutastjórn með Græningjum. Stefan
Löfven, leiðtogi Jafnaðarmanna,
varð forsætisráðherra stjórnarinnar, en frá upphafi var ljóst að
sú stjórn gæti ekki komið neinum málum í gegnum þingið nema
fá til þess stuðning eða í það
minnsta hlutleysi frá einhverjum hægriflokkanna.
Þetta er Þ rát t fy r i r
sorglegt. það lögðu Jafnaða rmen n og
Magdalena
Andersen, Græningjar
fjármálaráðherra fram fjárlagaSvía fr u mva r p á n
þess að hafa
fyrirfram tryggt sér meirihluta
fyrir því á þinginu. Þegar hægriflokkarnir lögðu svo fram sitt
eigið mótfrumvarp, var ljóst að
Svíþjóðardemókratarnir myndu
í raun ráða því hvort fjárlögin
yrðu samþykkt.
Hefðu þeir ákveðið að sitja hjá,
eins og Löfven gerði sér greinilega vonir um, þá hefði frumvarpið náð í gegn. Þeir skýrðu
hins vegar frá því á þriðjudaginn
að þeir myndu greiða atkvæði gegn
frumvarpinu á þingi.
Uppi varð fótur og fit og Löfven
reyndi á síðustu stundu að fá
hægriflokkana til að semja um
málamiðlun. Ekkert gekk og fjárlagafrumvarpið var fellt í gær með
182 atkvæðum gegn 153. Löfven
beið þá ekki boðanna, sagði af sér

MATTIAS KARLSSON Tók við leiðtogahlutverkinu eftir að Jimmie Åkesson fór í

langt veikindaleyfi.

NORDICPHOTOS/AFP

➜ Svíþjóðardemókratarnir
Rúmlega aldarfjórðungur er síðan Svíþjóðardemókratarnir voru formlega stofnaðir sem stjórnmálaflokkur. Flokkurinn hafði þó átt sér forsögu í
fyrri flokkum og samtökum, sem tengdust nýnasistum og útlendingahræðslu.
Flokkurinn er engan veginn laus við útlendingahræðsluna, þótt leiðtogar
flokksins hafi á seinni árum reynt að gefa henni fágaðra yfirbragð og forðist
mestu gífuryrðin í almennum umræðum.
Flokkurinn fékk 5,7 prósent atkvæða árið 2010 og vann síðan töluverðan
sigur nú í haust þegar 12,9 prósent sænskra kjósenda greiddu honum atkvæði.
Leiðtogi flokksins er Jimmie Åkesson, en hann hefur verið í veikindaleyfi síðan upp úr miðjum október. Hann segist sjálfur útbrunninn. Við
forystunni tók Mattias Karlsson, sem hefur verið helsti hugmyndafræðingur flokksins síðustu árin.

og boðaði til kosninga snemma á
næsta ári.
„Þetta er sorglegt,“ hafði
sænska dagblaðið Dagens Nyheter eftir Magdalenu Andersen
fjármálaráðherra. „Ég skil það
vel að mörgum finnist þeir vera
sviknir.“
Löfven kennir hægriflokkunum um það hvernig fór: „Þeir

láta Svíþjóðardemókratana stýra
sænskum stjórnmálum.“
Þetta þýðir líka að það verður
fjárlagafrumvarp hægriflokkanna þriggja sem tekur gildi um
áramót. Vinstrimönnum í Svíþjóð líst ekkert á þau, enda fela
þau í sér verulegan niðurskurð í
ýmsum velferðarmálum.
gudsteinn@frettabladid.is
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TÖLFRÆÐI UM FÁTÆKT Á ÍSLANDI
ÞRÓUN LÁGTEKJUMARKA
25

HLUTFALL FÓLKS SEM SKORTIR EFNISLEG GÆÐI
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Mjög erfitt að láta enda ná saman
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Tannlæknir
Læknir eða sérfræðingur
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Fyrsta línan sýnir hin árlegu hefðbundnu lágtekjumörk. Ef
þessi breyting greindi fátækt á Íslandi væri niðurstaðan sú
að það hefði dregið úr fátækt í kjölfar hrunsins. Það er rangt.
Hún jókst. Það sem gerðist var að tekjudreifing dróst saman
og tekjur lækkuðu meira hjá fólki með háar tekjur.

FÓLK SEM NEITAR SÉR UM LÆKNAÞJÓNUSTU
10

Skortur á efnislegum gæðum
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Hér má sjá hlutfall Íslendinga sem eiga mjög erfitt með
að láta enda ná saman. Fyrri mælingin bendir til þess að
það sé svipað hlutfall sem skortir efnisleg gæði eftir hrun
og á árunum 2004-7. Það má skýra með því að fólk breytir
útgjaldahegðun þegar þrengir að og horfir í hverja krónu.
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Kolbeinn nefnir að hlutfall fólks sem neitar sér um nauðsynlega læknisþjónustu sé sterk vísbending um skort. Þessi
kostnaður sé sá sem fólk sleppir þegar kreppir að.

Fátækt barna þrefaldast frá hruni
Fátækt barna hefur aukist mest í þeim löndum sem urðu verst úti í efnahagshruninu 2008. Fátækt íslenskra barna fer úr 11 prósentum
2008 í 32 prósent 2012 samkvæmt tölum UNICEF, Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna. Dr. Kolbeinn Stefánsson segist viss um að 30 prósent
barna á Íslandi búi ekki við alvarlegan skort en segir greiningu UNICEF gefa vísbendingar um stöðu barna innan efnaminni fjölskyldna.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjanabjorg@frettabladid.is

Fátækt barna hefur rokið úr ellefu
prósentum árið 2008 upp í 32 prósent samkvæmt greiningu UNICEF
á fátækt barna.
„Það er ekkert rangt við greiningu UNICEF,“ segir Dr. Kolbeinn
Stefánsson, félagsfræðingur hjá
Hagstofu Íslands. „Aðferðin sem
þau beita er leið til að átta sig á
því hvað margir eru með sama eða
minni kaupmátt og þeir sem voru
við lágtekjumörk árið 2008.
Það er þó ekki þannig að 30 prósent barna á Íslandi búi við alvarlegan skort, en það er miklu stærra
hlutfall foreldra sem nær ekki
endum saman enda skiptir miklu
hvaða ár er notað til viðmiðunar.“
Ekkert má út af bera
„UNICEF notar árið 2008 en niðurstaðan er önnur ef miðað er við
2005. Skýrasta vísbendingin sem
við höfum um aukna fátækt í kjölfar
hrunsins er sú að hlutfall þeirra sem
eiga mjög erfitt með að ná endum
saman hækkar mjög og stendur í
11,7 prósentum árið 2013. Sum í
þessum hópi skortir efnisleg gæði,
en hin eru sennilega í þeirri stöðu

að hlutirnir ganga upp en það má
ekki mikið út af bera. Hækkanir á
verðlagi, óvænt útgjöld eða tímabundinn tekjumissir gæti verið nóg
til að setja þessa foreldra í mjög
erfiða stöðu.“
Kolbeinn segir Hagstofuna einnig
fylgjast með skorti barna í samstarfi við UNICEF. Nú er í vinnslu
lífskjararannsókn þar sem hugað er
að stöðu barna. Niðurstaðan mun
birtast á fyrstu mánuðum næsta
árs. „Maður á von á því að sjá breytingar í ýmsu er varðar hag barna,
til dæmis tómstundaiðkun þeirra.
Börn efnaminni foreldra stunda
síður tómstundir en önnur.“
Í kvarðanum sem notaður er til
mælinga er spurt um fatnað, tómstundir, fæðu og aðstöðu til náms
og leikja. Aðeins þarf tveimur atriðum á listanum að vera ábótavant til
þess að barnið teljist líða efnislegan
skort.
Brekkan brött
Í síðasta þætti fréttaskýringaþáttarins Bresta var rætt við fjölmarga sem eiga um sárt að binda
vegna fátæktar. Ein þeirra var Ása
Sverrisdóttir, einstæð þriggja barna
móðir. Hlutskipti hennar er dæmigert fyrir stóran hluta Íslendinga
þar sem ekki má mikið út af bera til
þess að komið sé í óefni. Hún skildi

STÓR RANNSÓKN Í VINNSLU Dr. Kolbeinn Stefánsson greinir frá því að í vinnslu sé viðamikil rannsókn á stöðu íslenskra barna.

Þá skýrist væntanlega staða þeirra betur. Svipuð rannsókn var framkvæmd árið 2009.

og missti atvinnu sína og skömmu
síðar seig á ógæfuhliðina hjá henni.
„Þá varð brekkan dálítið brött,“
sagði Ása. Meðal þess sem fjölskyldan gat ekki leyft sér var að halda
afmælisveislu fyrir dóttur hennar.
Kolbeinn bendir á að ástæða sé
til þess að taka allar vísbendingar um fátækt alvarlega því ekki sé
hægt að mæla fátækt beint. Aðeins
sé hægt að leita eftir vísbendingum
um skort og gera mælingar.
„Skortur á efnislegum gæðum
er kvarði til að sjá hvernig fólk
hefur það raunverulega úti í samfélaginu. Það er erfitt að mæla
fátækt en þessi kvarði hjálpar til
við að finna út stöðu einstaklinga
og barna.
Við erum með stækkandi hóp

sem nær að halda sér á floti en það
má ekkert út af bera. Þeir mega
ekki veikjast, fara til tannlæknis
eða tæki bila, þá er það orðið eitthvað sem gæti breytt öllu og leitt
til skorts.“
Á pari við Bandaríkin
Í nýlegri greiningu fréttamiðilsins
Forbes, er greint frá stöðu þeirra
landa sem urðu hvað verst úti í
efnahagshruninu og sett í samhengi við barnafátækt í fjögur
ár eftir hrun. Barnafátækt jókst
mikið í Grikklandi, eða um 17,5
prósent, frá árinu 2008 og var
hlutfallið 40,5 prósent árið 2012.
Í Bandaríkjunum jókst hlutfallið
aðeins um tvö prósent en er þó í 32
prósentum eins og á Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Við erum
með stækkandi hóp sem
nær að halda
sér á floti en
það má ekkert
út af bera.
Þeir mega ekki veikjast.
fara til tannlæknis eða
tæki bila, þá er það orðið
eitthvað sem gæti
breytt öllu.
Dr. Kolbeinn Stefánsson,
félagsfræðingur hjá Hagstofu Íslands.

SVARAR ÞÚ EINHVERJUM ÞESSARA SPURNINGA NEITANDI?

Gjafakort
Borgarleikhússins

Gefðu töfrandi stundir í jólapakkann. Kortið
er í fallegum umbúðum, gildir á sýningu
að eigin vali og rennur aldrei út.
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

1 Eiga þau ný föt?
2 Eiga þau tvö pör af skóm sem
passa?
3 Fá þau ferska ávexti og grænmeti
einu sinni á dag?
4 Fá þau þrjár máltíðir á dag og
inniheldur ein af þeim kjöt, fisk,
kjúkling eða prótein af einhverju
tagi?
5 Eru til bækur á heimilinu sem
passa aldri barnanna?
6 Eiga þau hjól eða önnur útileikföng?

7 Eiga þau leikföng sem henta
þeim?
8 Taka þau þátt í tómstundastarfi af
einhverju tagi?
9 Eru fjárráð til að halda upp á sérstök tilefni eins og afmæli?
10 Geta þau boðið vinum heim í
heimsókn?
11 Geta þau boðið vini í mat?
12 Geta þau tekið þátt í skólaferðum
og viðburðum á vegum skólans?
13 Hefur barnið góða námsaðstöðu?

Ef merkt er við fleiri en tvö atriði þá búa börnin þín við skort.
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ÍSLAND OG ALÞJÓÐLEGIR SAMNINGAR UM VARNIR GEGN MENGUN SJÁVAR

Virðum ekki skuldbindingar okkar
Ísland er hvergi nærri því að vera leiðandi í málefnum hafsins – öfugt við fullyrðingar stjórnvalda. Ísland á ekki aðild að fjölmörgum
alþjóðasamningum er varða mengun frá skipum og framfylgir ekki öðrum sem hafa verið staðfestir. Tilvísanir í íslenskum lögum eru rangar.
Svavar
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Rauði þráðurinn
Ríkisendurskoðun hefur sent frá
sér skýrslu til Alþingis þar sem er
fjallað um aðild Íslands að, og framkvæmd á, alþjóðlegum samningum
um varnir gegn mengun sjávar frá
skipum. Rauði þráður skýrslunnar
er sá að íslensk stjórnvöld þurfa
að tryggja betur en nú að breytingar á alþjóðlegum samningum
um verndun hafs gegn mengun frá
skipum skili sér inn í íslenskan rétt.
Þá þurfa stjórnvöld að vinna skipulega að því að staðfesta alþjóðlega
samninga á þessu sviði sem ekki
hafa verið staðfestir en hafa þýðingu fyrir íslenska hagsmuni. Enn
fremur þurfa stjórnvöld að tryggja
öflugt eftirlit með framkvæmd
samninganna.
Forysta Íslands
Íslensk stjórnvöld hafa um árabil haft að markmiði að gegna forystuhlutverki í málefnum hafsins,
enda um eina mikilvægustu auðlind Íslands að ræða. Sú staðreynd
liggur hins vegar fyrir að tíu alþjóðlegir samningar, viðbætur og bókanir sem tengjast Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO) og fjalla
um varnir gegn mengun frá skipum
hafa ekki verið staðfestir.

Villur í lögum og reglum
Við lestur skýrslunnar virðist hvað
alvarlegast að Ísland framfylgir
ekki samningum sem þegar hafa
verið staðfestir. Umræddir samningar eru í stöðugri endurskoðun,
og hafa margir breyst mjög mikið
í gegnum árin. Þessar breytingar
skila sér ekki inn í íslenskan rétt og
tilvísanir íslenskra laga og reglna í
þessa sömu samninga eru að hluta
beinlínis rangar.
Ímynd Íslands
Strax árið 2007 forgangsraðaði
Umhverfisstofnun óstaðfestum
alþjóðasamningum eftir mikilvægi og óskaði eftir að ráðuneytið
upplýsti hvort og þá hvernig ætti
að hefja undirbúning að staðfestingu þeirra. Því erindi var aldrei
svarað.
Þýðing þessa er einfaldlega sú að
ekki liggur fyrir mat á því hversu
mikilvægt er fyrir Ísland að staðfesta einstaka samninga. Í svari
ráðuneytisins við athugasemdum
Ríkisendurskoðunar segir að stefnt
sé að því að samþykkja tvo viðauka
Marpol-samningsins, sem IMO
telur reyndar meðal mikilvægustu
alþjóðasamninga á þessu sviði.
Í samhengi má nefna hér að
Ísland uppfyllir þessa, og fleiri
óstaðfesta samninga nú þegar að
stórum hluta í gegnum tilskipanir

ALMA Í TOGI Hoffell

SU 80 tók flutningaskipið Ölmu í tog árið
2011 eftir að það varð
stjórnlaust úti fyrir
Höfn í Hornafirði.

MYND/GUNNAR HLYNUR ÓSKARSSON

Þrátt fyrir það yfirlýsta markmið íslenskra stjórnvalda að vera
leiðandi í málefnum hafsins og
fyrirmynd annarra þjóða í málaflokknum, þá á Ísland ekki aðild að
fjölmörgum alþjóðasamningum er
varða varnir gegn mengun sjávar
frá skipum.
Miklir fjárhagslegir hagsmunir
fyrir Ísland geta verið í húfi, sem
annars væru tryggðir með fullri
aðild þess alþjóðasamstarfs sem
samningarnir fela í sér. Ekkert
annað virðist í vegi þess að þessum
málum sé komið í sæmandi horf en
sá kostnaður sem það útheimtir.

R í k i s e ndu r sko ð u n hvet u r
umhverfis- og auðlindaráðuneytið til að greina mögulegar hættur
vegna þessa og ekki síður að Ísland
framfylgir ekki þeim alþjóðasamningum sem þó hafa verið staðfestir.
„Hvort tveggja eykur m.a. hættu á
að eftirliti með mengun sjávar frá
skipum sé ábótavant. Þótt aðild að
alþjóðasamningum krefjist fjármagns og mannafla felast einnig í
henni tækifæri til að vera leiðandi í
alþjóðasamstarfi um málefni hafsins og vera öðrum þjóðum fyrirmynd í umgengni við hafið, eins og
yfirlýst stefna stjórnvalda kveður á
um en hingað til verður ekki séð að
það hafi náð fram að ganga,“ segir
Ríkisendurskoðun.

ÞÚSUNDIR FLUTNINGASKIPA KOMA TIL HAFNAR Á ÁRI HVERJU
● Ársyfirlit Landhelgisgæslunnar sýnir að yfir 300 skip

eru á sjó kringum Ísland á degi hverjum, og árið 2013
tilkynntu 2.539 flutningaskip komu sína til hafnar hér
við land.
● Mengun sem rekja má til skipa kemur einkum til vegna
slysa, mengandi búnaðar þeirra og losunar á úrgangsefnum í hafið. Þessi mengunarefni eru mishættuleg
fyrir lífríkið. Olía og efni unnin úr henni valda mestum

Evrópusambandsins. Það hefur þó
ekkert gildi á alþjóðavettvangi þar
sem þeir hafa ekki verið staðfestir.
Ímynd Íslands hvað þetta varðar
er því lakari en hún þyrfti að vera.
Hvað aðra samninga varðar
segir í svari ráðuneytisins að ekki
hafi verið lögð mikil áhersla á að
staðfesta nýja samninga sem tengjast vörnum gegn mengun sjávar
frá skipum á undanförnum árum.
„Ástæðan er fyrst og fremst sú að
ráðuneytinu er kunnugt um að erfitt hefur verið að sinna sem skyldi
þeim samningum sem þegar hafa
verið fullgiltir á þessu sviði og því
hafa vaknað spurningar um hversu
gagnlegt það sé að staðfesta enn
fleiri samninga, sem litlar líkur
séu á að hægt sé að sinna vel.“
Við þetta er að bæta að í svari
ráðuneytisins segir að þátttaka í

umhverfisáhrifum, en önnur efni sem flutt eru sjóleiðis
eru mörg hver mun skaðlegri umhverfinu. Sum þeirra
safnast upp í fæðukeðjunni með þeim afleiðingum
að þau ógna heilsu manna. Önnur gera fisk óhæfan til
neyslu. Efnamengun breytir efnasamsetningu hafsins
sem hefur áhrif á veiðar, loftslag og veðurfar. Alþjóðlegt samstarf er því afar mikilvægt og vægi alþjóðlegra
samninga um vernd hafsins mikið.

alþjóðlegu samstarfi hefur verið
skorin niður á undanförnum
árum „og fyrirséð að halda þarf
áfram á þeirri braut að óbreyttu.
Það er því ljóst að ráðuneytinu er
þröngur stakkur skorinn í þessum
efnum […]“, segir í svarinu.
Alþingi illa, eða ekki, upplýst
Alþjóðastarf um varnir gegn
mengun sjávar er á ábyrgð
Umhverfisstofnunar, þó ábyrgð á
framfylgd samninga sé á endanum
ráðuneytisins. Í fljótu bragði verður þó ekki annað séð en Umhverfisstofnun hafi teygt sig frekar
langt til þess að rækja þetta lögbundna hlutverk sitt. Síendurteknum beiðnum hefur verið beint til
fjárveitingavaldsins um framlög til þessara verka en hvergi er
hægt að finna þeim stað í fjárlög-

um um langt árabil. Þar sem þessar beiðnir skila sér ekki í fjárlagafrumvarp hvers árs má líka halda
því fram að Alþingi sé illa eða
ekki upplýst um þessa stöðu mála.
Ríkisendurskoðun rekur þessa
sögu umleitana Umhverfisstofnunar af nokkurri nákvæmni í skýrslunni og ekki er um háar upphæðir að ræða. Ráðuneytið ber af sér
blak með því að segja í sínum
skýringum að tekið hafi verið, í
sumum tilvikum, undir fjárlagabeiðnir stofnunarinnar um styrkingu starfs á þessu sviði, en þær
ekki skilað sér í fjárlög. Eftir
stendur sú staðreynd að innan
Umhverfisstofnunar eru aðeins
þrír sérfræðingar sem sinna málefnum hafsins og umsýslu allra
alþjóðasamninga sem tengjast
þessu risavaxna umhverfismáli.

Kurteisislega orðuð skammarræða
Ríkisendurskoðun
telur mikilvægt að
Ísland standi að fullu við þær
alþjóðlegu skuldbindingar sem
það hefur undirgengist um
varnir gegn mengun sjávar frá
skipum.

Hvenær kemur desemberuppbótin?
Desemberuppbót félagsmanna VR í fullu starﬁ er núna 73.600 kr.
og á að greiðast ekki seinna en 15. desember.
Virðing, réttlæti og gleðilega hátíð!

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | SÍMI 510 1700 | WWW.VR.IS

Ísland hefur heldur
ekki staðfest fimm aðra
samninga á þessu sviði, þ.e. um
einkaréttarlega ábyrgð vegna
mengunar frá olíu í eldsneytistönkum skipa, um skipsflök, um
takmörkun á notkun gróðurhindrandi efna og/eða búnaðar
á skipum, um takmörkun á losun kjölfestuvatns og um ábyrgð
og bótaskyldu í tengslum við
flutning hættulegra efna og
eiturefna sjóleiðis. Loks hefur
Ísland ekki staðfest þrjár
bókanir við
samninga
sem það
á aðild að.
Aðild að
þessum
samningum er
t.d. mikilvæg
til að lágmarka
hættu á að mengandi
efni eða skaðlegar lífverur berist milli
hafsvæða.

Það getur haft neikvæð
áhrif á atvinnulíf landa
og ímynd þeirra ef þau framfylgja ekki þeim alþjóðlegu
skuldbindingum sem þau
hafa undirgengist á sviði umhverfismála. Einnig getur ríki
orðið bótaskylt sé skip frá því
kyrrsett í öðru ríki vegna þess
að það uppfyllir ekki ákvæði
staðfestra alþjóðasamninga.
Þá getur skapast óvissa um
viðbrögð ef skipsskaði eða
mengunaróhapp verður í lögsögu ríkja en með aðild að
alþjóðasamningum tryggja
þau sér rétt til íhlutunar og
aðstoðar annarra aðildarríkja.
Ríki geta þó lent í erfiðleikum ef þau uppfylla
ekki staðfesta samninga
og það skaðað
ímynd þeirra á alþjóðavettvangi.
Varnir þeirra
gegn mengun
frá skipum
eru t.d. veikari
en ella og skip
þeirra geta mætt
hindrunum í höfnum
annarra aðildarríkja, s.s.
vegna óvottaðs mengunarvarnabúnaðar.

ÖND

-20% 1.523

HEIL

ÁÁÐUR
Ð 1.903 KR/KG

ANDABRINGUR
FRANSKAR

2.598
KR/KG

LLÚXUS
ÚXU GRÍSAHRYGGUR
PÖRUSTEIK

-40% 1.379

GÆSABRINGUR

ÁÁÐUR
Ð 2.298 KR/KG

-30% 2,799

ÁÁÐUR
Ð 3.998 KR/KG

LAMBALÆRI
BLÁBERJA

1.698
KR/KG

GGRÍSAKÓTILETTUR

VERTU VISS UM AÐ ÞAÐ STANDI
“YOUNG” Á RJÚPUNNI ÞINNI.
ÞAÐ TRYGGIR ÞÉR YNGRI FUGL!

FERSKAR, ÚRBEINAÐAR

-46% 998

ÁÁÐUR
ÁÐU
ÁÐ
Ð 1.849 KR/KG

RJÚPA, SKOTLAND

KJÚKLINGABRINGA
KJ

350-400 GR

1.398

-16% 2.098

Í JÓLAAPPELSÍNUBARENINGUR
JÓ

KR/STK

ÁÁÐUR
ÐU 2.498 KR/KG

CCOOP
CO
OP KA
KKARTÖFLUR 900GR
BÁTAR, SKÍFUR OG STRÁ

-13% 398

ÁÁÐUR
Ð 459 KR/PK

KALKÚNN
FRANSKUR

1.090

ÁÐUR 1.298 KR/KG

www.netto.is

| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

SMÁKÖKUR
DELIKATESS

499
KR/PK

PIPARKÖKUR
PIPAR
P KÖKUR
300 G -DELIKATESS
K

399
KR/PK

APPELSÍNUR
UR
FERSKAR OG FÍNAR
NAR

-50%

125

ÁÁÐUR 249 KR/KG

RJÚPUBRINGUR
4 STYKKI

1.989
KR/PK

HUMAR - 2KG

-2000KR

ASKJA

HHUMAR VIP ASKJA

6.989

800 GR

15% 5.948

ÁÁÐUR
ÁÐU
ÁÐ
Ð 8.989 KR/ASKJAN

ÁÁÐUR
ÁÐU
Ð 6.998 KR/PK

COOP LOFTKÖKUR

NICE & EASY PIZZUR
4 TEGUNDIR

-30% 298

TYLSTRUP - 200 GR

399
KR/PK

ÁÐUR
ÁÐ 426 KR/STK

MONSTER HIGH VÖRUR
3 TEGUNDIR

-17%

298

ÁÁÐUR
Ð 359 KR/STK
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Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Fyrsta af fimm nýsmíðum HB Granda sjósett – verða öll komin heim 2017:

Kaupt䟤ni 1

EINST䟈K
TILBOÐ

Bj䟟ðum gott 䟤rval af notuðum b䟚lum 䟏 fr䟏bæru
tilboði 䟚 desember. Komdu við hj䟏 okkur að
Kaupt䟤ni 1, Garðabæ - beint 䟏 m䟟ti IKEA.

ALLT AÐ 80% FJ䞵RM䟈GNUN
Nr.120543

Venus NS sjósett í Tyrklandi
SJÁVARÚTVEGUR Venus NS, annað

tveggja nýrra uppsjávarskipa
sem HB Grandi er með í smíðum
í Tyrklandi, var sjósett á dögunum. Skipið verður afhent í apríl,
standist áætlanir.
Skipin eru smíðuð í Celiktrans Deniz Insaat Ltd skipasmíðastöðinni í Istanbúl, og hefur vinnu
miðað ágætlega upp á síðkastið en
smíði Venusar er þó enn á eftir
áætlun.
HB Grandi samdi við tyrknesku stöðina um smíði tveggja

uppsjávarveiðiskipa. Þau eru 80
metrar á lengd og 17 metrar á
breidd og í þeim verður 4.600 kW
aðalvél. Afhending seinna skipsins, Víkings AK 100, er áætluð í
október.
Þá hefur HB Grandi samið við
sömu skipasmíðastöð um smíði
þriggja nýrra ísfisktogara sem fá
munu nöfnin Engey RE, Akurey
AK og Viðey RE. Tvö fyrrnefndu
skipin verða afhent á árinu 2016
en Viðey RE verður tilbúin til
afhendingar á árinu 2017.
- shá

VENUS Nýju skipin eru glæsileg og til

vitnis um uppbygginguna í greininni.
MYND/HBGRANDI

Greiða atkvæði um
áframhald verkfalls
Atkvæðagreiðsla stendur yfir meðal félagsmanna Læknafélags Íslands um áframhaldandi verkfallsaðgerðir. Staðan á Landspítalanum grafalvarleg að mati framkvæmdastjóra lækninga. Litlar líkur eru taldar á að samið verði fyrir áramót.

TOYOTA LAND CRUISER 150
Nýskr 07/2012, ekinn 97 þús.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ ÁÐUR kr. 7.680.000

TILBOÐSVERÐ
6.880 þús. kr.

Nr. 320107

Nr. 281710

TOYOTA PRIUS SOL

NISSAN QASHQAI SE

Nýskr 02/2013, ekinn 14 þús.
bensín, sjálfskiptur. þús

Nýskr 05/2011, ekinn 134 þús.
bensín, sjálfskiptur

VERÐ ÁÐUR kr. 5.290.000

VERÐ ÁÐUR kr. 3.090.000

TILBOÐ 4.790 þús. kr.

TILBOÐ 2.490 þús. kr.

Nr. 281442

Nr. 270399

KIA SPORTAGE KM CRDi

HYUNDAI i40 WAGON PREMIUM

Nýskr 06/2007, ekinn 117 þús.
dísil, beinskiptur

Nýskr 05/2012, ekinn 79 þús.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ ÁÐUR kr. 2.090.000

VERÐ ÁÐUR kr. 4.990.000

TILBOÐ 1.590 þús. kr.

TILBOÐ 4.190 þús. kr.

Nr. 120510

Nr. 130905

HEILBRIGÐISMÁL Ólíklegt er að
samningar náist milli Læknafélags Íslands og ríkisins fyrir
áramót að mati Sigurveigar Pétursdóttur, formanns samninganefndar lækna. Lítið miðar í viðræðum milli deiluaðila. Ólafur
Baldursson, framkvæmdastjóri
lækninga á LSH, segir stöðuna
grafalvarlega og þyngist dag frá
degi.
Núverandi verkfallsboðun lýkur
föstudaginn 12. desember. Félagsmenn læknafélagsins greiða nú
atkvæði um áframhaldandi verkfallsaðgerðir og verða niðurstöður
úr atkvæðagreiðslunni kunngjörðar á mánudaginn kemur. Síðasti
fundur milli deiluaðila bar engan
árangur og hefur ekki enn verið
boðað til nýs fundar.
„Eins og við höfum útskýrt þá
hafa verkfallsaðgerðirnar haft
gríðarlega mikil áhrif á starfsemi
spítalans og það kemur á daginn
að áhrifin aukast jafnt og þétt
hvern dag sem aðgerðirnar halda
áfram. Þetta þrengir að spítalanum og hægir á starfseminni og
gerir okkur á margan hátt erfiðara fyrir,“ segir
Ólafur.
Hann segir
að
fjóri r
læknar hafi
nú þegar sagt
upp störfum
á spítalanum
frá því verkfallsaðgerði r h óf-

BANGSADAGUR Myndin er tekin á Barnaspítala Hringsins þegar börnum var í októ-

ber boðið að koma með bangsa sína í skoðun og læknismeðferð.

ust. Sú staða sé óásættanleg og
brýnir Ólafur deiluaðila til að ná
saman. „Ég hef áhyggjur af stöðunni og einnig þeim sögusögnum
að fleiri kunni að segja upp störfum á næstu dögum á spítalanum.
Þetta eru hörmuleg tíðindi að við
séum komin í þá aðstöðu að læknar
eru farnir að segja
upp. Það skiptir gríðarlega
miklu máli að
deiluaðilar nái
sa ma n sem
allra fyrst.“
Sigurveig
Pétursdóttir,
formaður
samninganefndar

ÓLAFUR
BALDURSSON

SIGURVEIG
PÉTURSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

læknafélagsins segir lítið miða í
átt að samningum milli deiluaðila.
„Það er enn langt í land að samningar náist. Þeir fjölmörgu fundir sem við höfum átt hafa ekki
skilað okkur miklu. Það má segja
að í síðustu viku hafi hænuskref
verið tekið í átt að samningum.
Hins vegar tel ég, eins og staðan
er núna, ekki líklegt að við munum
ná saman á þessu ári,“ segir Sigurveig.
Ólafur segir biðlista lengjast og
allt að eitt ár muni taka að vinda
ofan af þeim biðlistum. „Nú þegar
eru skurðstofurnar og rúmin á
spítalanum nýtt allt að hundrað
prósent. Eftir því sem safnast á
þessa viðbótarbiðlista verða fleiri
og fleiri sem þurfa að bíða eftir
aðgerð. Það þýðir að hlutfall þeirra
sjúklinga sem þurfa á aðgerð að
halda fyrr mun aðeins hækka. Við
horfum því upp á mikinn vanda.“
sveinn@frettabladid.is

42 hælisumsóknir teknar til meðferðar á fyrstu þremur fjórðungum 2014:

Tuttugu og fjórir fengu hér hæli
STJÓRNSÝSLA Samtals sóttu 112 um hæli á Íslandi á

HYUNDAI I30 STYLE

CHEVROLET LACETTI STATION

Nýskr 11/2007, ekinn 121 þús.
bensín, sjálfskiptur.

Nýskr 01/2011, ekinn 69 þús.
bensín, beinskiptur.

VERÐ ÁÐUR kr. 1.690.000

VERÐ ÁÐUR kr. 1.590.000

TILBOÐ 1.400 þús. kr.

TILBOÐ 1.090 þús. kr.

HYUNDAI
Kaupt䟤ni 1- (Beint 䟏 m䟟ti IKEA)

S䟚mi 575 1200

fyrstu þremur fjórðungum ársins. Umsóknir 42 voru
teknar til efnismeðferðar hjá Útlendingastofnun og
fengu 24 hæli eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum.
Þetta kemur fram í bráðabirgðatölfræði sem
Útlendingastofnun birti í gær um fyrstu þrjá fjórðunga ársins 2014. Veitingarhlutfall hælis á þessu
tímabili er 57 prósent, töluvert hærra en á sama tíma
í fyrra þegar sextán prósent mála í efnismeðferð lauk
með hælisveitingu. Það lága hlutfall er sagt skýrast að
mestu af því að stórir hópar frá ríkjum sem talin eru
örugg sóttu um hæli, einkum frá Albaníu og Króatíu.
Íranar eru fjölmennasti hópurinn meðal þeirra sem
hafa fengið hæli eða dvalarleyfi á árinu eða fimm talsins. Úkraínumenn eru hins vegar fjölmennastir meðal
þeirra sem sóttu um.
Alls 96 prósent umsókna um dvalarleyfi voru samþykkt á tímabilinu sem um ræðir, eða 2.464 af 2.745.
452 einstaklingar fengu veittan íslenskan ríkisborgararétt eða 83 prósent þeirra sem sóttu um hjá Útlendingastofnun.
- bá

ÚTLENDINGASTOFNUN Stofnunin veitti 24 einstaklingum
hæli eða dvalarleyfi á tímabilinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

www.renault.is

BLAÐAMAÐUR MORGUNBLAÐSINS
SETUR NÝTT ÍSLANDSMET!

HRINGINN OG
250 KM AÐ AUKI
Á EINUM TANKI
RENAULT MEGANE SPORT TOURER DÍSIL
VERÐ FRÁ: 3.590.000 KR.

10%

NÝR LÁNAMÖGULEIKI
N
Ú
TB
ÚTBORGUN
/ 359.000 KR.

RENAULT CAPTUR DÍSIL
VERÐ FRÁ
FRÁ: 3.590.000 KR.

10%

NÝR LÁNAMÖGULEIKI
N
ÚTBORGUN
Ú
TB
/ 359.000 KR.

ENNEMM / SÍA / NM66159

/

*Mi
Miðað við uppgefnar tölur framle
fr
iðanda
ð
um eldsneytisnotk
s
un í blönduðum akstri / Aukabúnað
ður
ðu
urr á bílum 17”
7” álfelg
á elgur.

(Bílinn sem blaðamaður Morgunblaðsins prófaði)

RENAULT CLIO SPORT TOURER DÍSIL
VERÐ FRÁ: 3.090.000 KR.

10%

NÝR LÁNAMÖGULEIKI
N
ÚTBORGUN
Ú
TB
/ 309.000 KR.

DÍSILBÍLARNIR FRÁ RENAULT SLÁ Í GEGN
Dísilbílarnir frá Renault hafa sannarlega slegið í gegn fyrir sparneytni og hagstætt verð. Malín
Brand, blaðamaður Bílablaðs Morgunblaðsins, ók á dögunum Renault Megane Sport Tourer með
110 hestaﬂa, 1,5 l dísilvél hringinn í kringum landið og í Húnaver að auki á einungis einni 60 l
tankfyllingu eða u.þ.b. 1,520 km leið. Við óskum Malín og öllum Renault eigendum til hamingju

[ ... ég var farin að halda að eitthvað mikið væri að
aksturstölvunni, sem sífellt sagði að ég gæti ekið um
1.000 kílómetra til viðbótar miðað við aksturslag.]
Malín Brand, Bílablað Morgunblaðsins

og minnum á að: ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT!

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

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

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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2
BJÖRGUNARÆFING HERSINS Á INDLANDI Indverski sjóherinn efndi til björgunaræfingar úti fyrir borg-

inni Múmbaí á þriðjudag, tveimur dögum fyrir miklar hersýningar sem haldnar verða í dag til að minnast
stríðsins við Pakistan árið 1971.
NORDICPHOTOS/AFP

1
MÓTMÆLI Í MEXÍKÓBORG Grímuklæddur mótmælandi biður aðra mótmælendur um að ráðast ekki

á kaffihús, þar sem viðskiptavinir hafa þjappað sér saman baka til. Mótmælin í Mexíkóborg á mánudag,
vegna námsmannanna 43 sem rænt var í haust, gengu að mestu friðsamlega fyrir sig, en hópur fólks gekk
um og braut rúður og kveikti í fyrirtækjum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

5
7
1

ÁSTAND
HEIMSINS

6

6

2
4

3
3
MÓTTÖKUATHÖFN Í MALASÍU Herhljómsveit í Malasíu tekur þátt í viðhafnarmóttöku þegar forsætisráðherra Bangladess kom í heimsókn til forsætisráðherra Malasíu í gær.

4

5

SJÁLFSVÍGSÁRÁS Í SÓMALÍU Bifreið brennur við hlið flugvallarins í Mogadisjú í Sómalíu, þar sem sjálfs-

VOPNIN EYÐILÖGÐ Í KÓSÓVÓ Verkamenn í Kósóvó hella bræddum málmi í mót fyrir ræsislok, en málm-

vígsárásarmaður varð að minnsta kosti þremur öðrum að bana í gær.

urinn var bræddur úr meira en tvö þúsund skammbyssum og rifflum.

6
MÓTMÆLI Í HONG KONG Tjöld mótmælenda þekja enn götur í aðalverslunarhverfi Hong Kong, en leiðtogar mótmælanna tilkynntu uppgjöf sína á þriðjudag.

7
FLÓTTAMANNABÚÐIR Í LÍBANON Börn frá Sýrlandi sitja við tjald í flóttamannabúðum í bænum Al Faúr,

skammt frá landamærum Sýrlands.

PIPAR\TBWA-SÍA - 143617

urrkublaðaskiptir
bætir útsýnið
og eykur bjartsýni
BETRA VERÐ
Olíssveinarnir Þurrkublaðaskiptir, Skyndibitaskenkir, Bensíndælir, Gluggafægir, Húddskellir og allir hinir taka vel á móti
þér í desember. Slakaðu á í jólaösinni, fylltu á tankinn og
nýttu þér fjölmörg tilboð sem í boði eru á næstu Olís-stöð.

Þar sem jólasveinninn verslar, er þér óhætt!

BÍLAÞRENNA
KAUPTU SIMONIZ-ÞVOTTALÖG
ÁSAMT HOLTS-SVAMPI OG
FÁÐU ILMSPJALD Í KAUPBÆTI

1.690kr.
Fullt verð 2.085 kr.

Vinur í desember
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Átak í munnhirðu á hjúkrunarheimilum:

Hundar liður í meðferð vegna vímuefnaneyslu:

Tannburstun bjargar lífi

Hundarnir veittu hamingju

Ef munnhirða yrði bætt á hjúkrunarheimilum í Danmörku væri hægt að koma í veg fyrir
lungnabólgu og legu á sjúkrahúsi hjá um 500
öldruðum á hverju ári. Þar sem um 20 prósent þeirra sem lögð eru inn á sjúkrahús með
lungnabólgu deyja af völdum sjúkdómsins
myndi tannburstun bjarga lífi 100 einstaklinga
á hverju ári. Þetta hefur Jótlandspósturinn eftir
MUNNHIRÐA Kennsla í
Børge Hede, yfirtannlækni í Kaupmannahöfn.
munnhirðu fyrir starsmenn
Árangur af kennslu í munnhirðu fyrir
danskra hjúkrunarheimila
starfsmenn nokkurra hjúkrunarheimila, sem
bar góðan árangur.
aðstoðarmenn tannlækna hafa séð um, hefur
verið svo góður að ákveðið hefur verið að taka upp slíka kennslu víðar.
Sparnaður sem hlýst af færri innlögnum vegna lungnabólgu gæti
numið rúmlega 20 milljónum danskra króna árlega, að sögn yfirtannlæknisins.
- ibs

Piltum á meðferðarheimili í Bandaríkj- ➜ Piltarnir sem
unum sem fengu að gefa hundum fóður,
umgengust
bursta þá og leika við þá í frítíma sínum
leið beitur en piltum sem notuðu frítím- hundana kváðust
ann við íþróttaiðkun og tölvuleiki. Þetta
finna fyrir meiri
eru niðurstöður rannsóknar Lindsey
Ellsworth við háskóla í Washington á
gleði en hinir.
áhrifum meðferðar með hundum. Þátttakendum í rannsókninni, sem voru á táningsaldri, var skipt
í tvo hópa og kváðust piltarnir sem umgengust hundana
finna fyrir meiri gleði en hinir.
Piltarnir sem umgengust hundana urðu að hafa hömlur á
hegðun sinni svo að þeir hræddu ekki hundana. Það leiddi til
þess að þeir urðu gætnari í tali og hreyfingum.
Greint er frá niðurstöðum rannsóknarinnar á vefnum
forskning.no.
- ibs

Leiðbeiningar MAST:

Rétt hitastig á
jólahlaðborði
Kaldur matur á jólahlaðborðum
þarf að vera við 0-4°C og heitur
matur þarf að vera a.m.k. 60°C.
Þetta kemur fram í leiðbeiningum Matvælastofnunar, MAST,
til veitingastaða vegna jólahlaðborða.
Í leiðbeiningunum segir jafnframt að stjórnun á hitastigi
í matvælum sé áhrifaríkasta
leiðin til að takmarka eða stöðva
fjölgun örvera og þar með hættu
á matarsjúkdómum og skemmdum.
- ibs

Silfur 925, ykkar teikning.
Verð 19.800 kr.

GLEÐIGJAFI

Piltar á meðferðarheimili urðu glaðari af því að gæta
hunda.

NORDICPHOTOS/GETTY

Börnin í leikskólanum verða
rólegri af því að iðka jóga
Bæði kennarinn og börnin í leikskólanum Öskju hlakka til jógastundanna. Jóga og núvitund færð inn í
leik- og grunnskóla Hjallastefnunnar með góðum árangri. Börnin biðja foreldrana um að iðka með sér jóga.
Það er ekki bara jógakennarinn sem
hlakkar til tímanna í krakkajóga í
leikskólanum Öskju í Reykjavík.
Krakkarnir njóta tímanna og bíða
spenntir eftir þeim. „Þeim finnst
þetta rosalega skemmtilegt. Jóga
kennir þeim ýmsar leiðir til að róa
sig niður og hafa áhrif á tilfinningar sínar. Þau verða meðvitaðri um
líkamann og öndunina,“ segir Aðalheiður Jensen leikskólakennari sem
jafnframt er jógakennari. „Ég lærði
fyrst rope-jóga og eftir það ákvað
ég að hella mér út í þetta og læra
krakkajóga,“ bætir hún við.
Aðalheiður getur þess að frá
febrúar 2012 hafi jóga og iðkun
núvitundar verið færð inn í leik- og
grunnskóla Hjallastefnunnar. Með
börnum á leikskólastiginu og fyrstu
árum grunnskólans ganga jógastundirnar út á leik, söng og dans
þar sem jógaæfingar, öndunaræfingar, núvitund og slökun eru fléttaðar inn í.
„Það hefur lítið verið í skólakerfinu sem hjálpar börnum að leita inn
á við en nú er að verða breyting á. Í
Bandaríkjunum er til dæmis verið
að innleiða núvitund í nokkra skóla.
Þar eru kennarar þjálfaðir til að
stöðva kennslustund þegar þeir sjá
að bekkurinn er orðinn órólegur.
Þegar kennarinn slær í bjöllu vita
allir að næstu 10 mínútur fara í hugleiðslu og slökun.“
Aðalheiður segir núvitund ganga
út á að vera í augnablikinu, vera
meðvitaður um það sem er hér og
nú. „Með núvitundaræfingum hjálp-

Þau ná svo
góðri slökun að
það liggur við að
það sé nauðsynlegt að hafa
svona stundir
markvisst á
hverjum degi.
Þetta þyrfti að
vera í öllum
skólum.
KRAKKAJÓGA Aðalheiður Jensen, leikskólakennari og jógakennari, segir börnin njóta jógastundanna

og bíða spennt eftir þeim.

um við börnum að skilja að hugsanir
koma og fara og að við stjórnum því
hvernig áhrif þær hafa á okkur. Með
slíkum æfingum er verið að efla þá
getu að velja sér hugsanir sem gefa
frá sér góða orku og gleði og leiða
hjá sér hugsanir sem valda vanlíðan.“
Í krakkajóganu, sem er tvisvar
í viku fjórar vikur í senn á hvorri
önn, er börnunum kennt að veita
andlegri og líkamlegri líðan sinni
athygli og þau læra ýmsar leiðir til

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

að róa sig niður, að sögn Aðalheiðar. „Þeim finnst þetta svo gott að
þau biðja sum foreldrana að koma
með sér í jóga þegar þau eru komin
heim.“
Dóra Margrét Bjarnadóttir, leikskólastýra í Öskju, er þeirrar skoðunar að jóga hafi afar góð áhrif á
börnin. „Þeim finnst þetta öllum
ofboðslega skemmtilegt og þau bíða
spennt eftir að komast í tíma. Þau ná
svo góðri slökun að það liggur við
að það sé nauðsynlegt að hafa svona

Dóra Margrét
Bjarnadóttir,
leikskólastýra í Öskju

stundir markvisst á hverjum degi.
Þetta þyrfti að vera í öllum skólum.“
Leikskólastýran segir börnin ná
miklum innri friði og ró við jógaiðkunina. „Þau verða alveg slök.
Þau eru ekki komin með hömlur
eins og fullorðna fólkið og hugurinn fer ekki að reika eins og gerist
stundum hjá því. Jógastundirnar
gefa börnunum og mikið og það er
sérstaklega gott að hafa þær núna í
desember í jólastressinu.“
ibs@frettabladid.is

Fjáröflunarátak Barnaheilla – Save the Children á Íslandi í ár er hafið:

Áskorun og jólapeysudagar
Fjáröflunarátak Barnaheilla –
Save the Children á Íslandi gegn
einelti, Jólapeysan, í ár hafið.
Nú er safnað fyrir Vináttu, forvarnaverkefni samtakanna gegn
einelti í leikskólum en þangað má
gjarnan rekja rætur eineltis, að
því er segir á heimasíðu samtakanna. Jólapeysan 2014 snýst um
að standast áskorun, íklædd jólapeysu.
Hægt er að skrá sig til leiks á
jolapeysan.is, finna upp á áskorun og hvetja vini og vandamenn
til að heita á sig. Nokkrir hafa
þegar tekið áskorunum og ætla
að gera ýmislegt sem er fyrir
utan þægindaramma þeirra. Á
síðu Barnaheilla má sjá myndskeið þar sem þessir einstaklingar lýsa því sem þeir ætla að
gera og af hverju þeim finnst
mikilvægt að vinna gegn einelti.
Hápunktur átaksins er á Jólapeysudaginn sjálfan, þann 12.
desember, en öllum er frjálst að
hafa sinn jólapeysudag hvenær
sem hentar þeim.
Á heimasíðu Barnaheilla segir
að Vináttuverkefnið sé danskt

VINÁTTA

Margrét Júlía
Rafnsdóttir
verkefnastjóri með
efni forvarnaverkefnisins
Vináttu sem
safnað er
fyrir í ár.

að uppruna og hafi gefið góða
raun. Það byggist á nýjustu
rannsóknum og miði að því að
skapa aðstæður sem byggjast á
umburðarlyndi, umhyggju, virðingu og hugrekki, svo einelti fái
ekki þrifist. Efni til notkunar
í leikskólum og fyrir foreldra
hefur verið þýtt og staðfært og
er nú notað í tilrauna- og aðlög-

unarskyni í sex leikskólum á
Íslandi. Markmiðið er að bjóða
öllum leikskólum á landinu þátttöku í Vináttuverkefninu. Haft er
eftir Ernu Reynisdóttur, framkvæmdastjóra Barnaheilla, að
þannig sé hægt að vinna að því
að einelti fái ekki jarðveg í samskiptum hjá kynslóðinni sem er
að vaxa upp.
- ibs
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Bensín 32 krónum ódýrara:

Greining Íslandsbanka gerir ráð fyrir að peningastefnunefnd Seðlabankans lækki stýrivexti um 0,5%:

Eldsneytisverð
lækkar enn

Spáir að stýrivextir verði lækkaðir í tvígang

Orkan lækkaði í gær verð á bensínlítra um þrjár krónur og dísillítrann um fjórar krónur. Atlantsolía lækkaði verðið í kjölfarið.
Verð á bensínlítra og á lítra af
gasolíu er nú það sama hjá þessum félögum, eða 220 krónur og 60
aurar. Í tilkynningu Atlantsolíu
kom fram að bensínverðið hafi
því lækkað um tæpar 32 krónur
frá því það var hæst í sumar og
að það hefði lækkað um 40 krónur, ef krónan hefði ekki veikst
gagnvart dollar síðan þá.
- gs

Greining Íslandsbanka spáir því
að peningastefnunefnd Seðlabankans ákveði að lækka stýrivexti um
0,25 prósentustig á næsta vaxtaákvörðunarfundi sem verður 10.
desember næstkomandi. Einnig
spáir greiningardeildin að vextirnir verði aftur lækkaðir á vaxtaákvörðunarfundi bankans þann
4. febrúar og standi þá í 5,25 prósentum.
„Rökin fyrir lækkuninni verða
að okkar mati þau að raunvextir
bankans hafi hækkað meira

undanfarið en bankinn gerði ráð
fyrir og aðhald peningastefnunnar aukist en ekki minnkað eftir
vaxtalækkunina í nóvember,“
segir í nýrri stýrivaxtaspá deildarinnar sem kynnt var í gær. Þar
er einnig tekið fram að hækkun
raunstýrivaxta hafi undanfarið
verið umfram það sem staða hagsveiflunnar og nærhorfur gefi
tilefni til. Einnig hafi verðbólguhorfur til skemmri tíma batnað
talsvert miðað við það sem gert
sé ráð fyrir í verðbólguspá Seðla-

bankans. „Þá hafa verðbólguvæntingar lækkað enn frekar frá
síðasta vaxtaákvörðunarfundi, og
eru nú nálægt verðbólgumarkmiðinu, sérstaklega horft til
skemmri tíma.“
Starfsmenn greiningardeildarinnar búast við að vaxtahækkunarferli hefjist á ný undir lok
næsta árs og að stýrivextir Seðlabankans verði því hækkaðir um
0,25 prósentustig í nóvember
2015.

SEÐLABANKINN Stýrivextir eru nú
5,75 prósent en í byrjun nóvember voru
þeir lækkaðir um 0,25 prósentustig.

- hg

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ístak Ísland verður auglýst
til sölu í kringum áramótin
Vinnu við að skipta Ístaki upp í tvö sjálfstæð fyrirtæki lýkur væntanlega á næstu vikum. Landsbankinn ætlar að
auglýsa Ístak Ísland til sölu í kringum næstu mánaðamót. Starfsemin í Noregi sett í söluferli núna í desember.

MAREL Veittur er kaupréttur á hluta-

bréfum á grunnverðinu 0,86 evrur á
hlut.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Í samræmi við kjarastefnu:

Fá kauprétt á
hlutum Marels
Stjórn Marels hf. ákvað á þriðjudag að veita framkvæmdastjórn
félagsins kauprétt á allt að 2,5
milljónum hluta í félaginu. Allir
meðlimir framkvæmdastjórnar
fyrirtækisins fá 225 þúsund hluti.
„Kaupréttarsamningunum er
ætlað að samtvinna hagsmuni
starfsmanna og félagsins til
lengri tíma,“ segir í tilkynningu
fyrirtækisins til Kauphallarinnar. Þar segir einnig að ákvörðunin sé í samræmi við starfskjarastefnu félagsins sem samþykkt
var á síðasta aðalfundi Marels í
mars síðastliðnum.
„Heildarfjöldi hluta sem Marel
hf. hefur nú veitt starfsmönnum
sínum kauprétt að er 16,9 milljónir og er þá meðtalin þessi nýja
úthlutun kauprétta.“
- hg

UTANRÍKISVERSLUN

Hagstæð vöruskipti
Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar voru vöruskiptin í nóvember
hagstæð um 7,1 milljarð króna.
Útflutningur nam 50,1 milljarði en innflutningur 43 milljörðum króna. Vöruskiptin voru einnig hagstæð í október.

Landsbankinn ætlar að auglýsa
verktakafyrirtækið Ístak Ísland til
sölu í kringum næstu mánaðamót.
Starfsemi fyrirtækisins í Noregi
verður sett í söluferli núna í desember. Enn er unnið að því að færa
rekstur Ístaks hér á landi, á Grænlandi og í Færeyjum, inn í dótturfélagið Ístak Ísland.
Þetta segir Kristján Kristjánsson, upplýsingafulltrúi Landsbankans. „Það er nú unnið við að
skipta fyrirtækinu upp og það
þarf að ganga frá efnahagnum
og búa til fyrirtæki úr hverri einingu. Svo munum við fara að leita
að kaupendum og við stefnum að
því að það verði gert öðrum hvorum megin við næstu mánaðamót,“
segir Kristján.
Ístak hefur verið í eigu Landsbankans síðan danska móðurfélagið Pihl & Søn varð gjaldþrota í
september 2013. Bankinn auglýsti
fyrirtækið fyrst til sölu í nóvember það ár en sleit síðan formlega
söluferlinu í apríl síðastliðnum
þegar fimmtán óskuldbindandi
tilboðum var hafnað. Í haust var
tekin ákvörðun um að skipta Ístaki
upp í tvö sjálfstæð fyrirtæki. Ístak
Ísland er annað þeirra en hitt heldur utan um starfsemina í Noregi.
„Í Noregi erum við að vinna með
fyrirtækjaráðgjöf PricewaterhouseCoopers (PWC) í Ósló. Stjórn
Ístaks hefur ákveðið að leita eftir
sölu á rekstri félagsins í Noregi,
eða mögulegum samstarfsaðilum,
en það ferli fer af stað núna í desember,“ segir Kristján.
Hann segir bankann ekki hafa
fengið nein viðunandi tilboð í allan
rekstur Ístaks frá því formlega
söluferlinu var slitið.

UNNIÐ Á FULLU Landsbankinn eignaðist Ístak í september 2013 eftir að danska móðurfélagið Pihl & Søn varð gjaldþrota.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Það er erfitt að selja fyrirtækið á meðan verið er að vinna að
þessum breytingum. Við höfum þó
verið tilbúnir til að skoða öll tilboð
með þeim fyrirvara að við þurfum
að klára að skipta fyrirtækinu upp
fyrst,“ segir Kristján.
Óskar Jósefsson, framkvæmdastjóri Ístaks, segir stefnt að því að
Ístak Ísland verði aðskilið öðrum
rekstri verktakafyrirtækisins fyrir
áramót.
„Við stefnum að því en þessi mál
taka langan tíma enda þarf að skoða
fjölmargt í þessu,“ segir Óskar.

Spurður hvernig verkefnastaða Ístaks sé segir Óskar að
veturinn verði að öllum líkindum rólegur.
„En upp úr miðju næsta ári, og
til lengri framtíðar, er margt í
farvatninu sem maður hefur von
um að raungerist, eins og kísilverin og önnur stór verkefni en
fyrirtæki eins og Ístak hefur
tæknilega þekkingu og getu til
að takast á við stór verkefni og
þau hafa síðustu ár verið mjög
takmörkuð hér á Íslandi.“
haraldur@frettabladid.is

En upp
úr miðju
næsta ári, og
til lengri
framtíðar, er
margt í
farvatninu
sem maður hefur von um
að raungerist.
Óskar Jósefsson,
framkvæmdastjóri Ístaks

Greiningardeild Arion banka telur að leigumarkaðurinn sé að mettast:

å

helgina 6. og 7. des. frá kl. 10-17

Verðhækkanir ekki merki um bólu

Kaffi

á könnu

nni

Sýndar verða vélar frá Casolin
og Robland og allt það sem að við
höfum upp á að bjóða í þjónustu
við Tréiðnaðinn

Smiðshöfða 12 • 110 Reykjavík • s: 586 8000

Greiningardeild Arion banka spáir að fasteignaverð hér á landi eigi eftir að hækka um sjö til átta
prósent á ári á næstu tveimur árum. Verðið eigi
síðan eftir að hækka um sex til sjö prósent árið
2017.
Þetta kom fram á morgunfundi greiningardeildarinnar í gær þar sem helstu niðurstöður nýrrar
fasteignaskýrslu hennar voru kynntar. Samkvæmt
skýrslunni, sem ber heitið Bóla eða bjartar horfur?,
er ekki verið að blása í nýja bólu á fasteignamarkaði þrátt fyrir þær verðhækkanir sem hafa átt sér
stað að undanförnu.
„Enda hafa verðhækkanir á fasteignamarkaði
fylgt umsvifum í hagkerfinu,“ segir í samantekt
deildarinnar um skýrsluna.
Á fundinum var einnig fjallað um horfur á leigumarkaði og þeirri spurningu velt upp hvort leigumarkaðurinn væri að mettast.
„Greiningardeildin telur að teikn séu á lofti um
að svo sé, en hlutfall heimila á leigumarkaði lækkaði árið 2013, í fyrsta sinn frá árinu 2007 […] Mælikvarðar á framtíðareftirspurn gefa einnig til kynna
að eftirspurn sé að fara minnkandi, enda hafa verðhækkanir verið töluverðar undanfarin ár.“
- hg

HÚSNÆÐI Á fundinum var einnig bent á að byggingarkostnaður er enn nokkuð hár í samanburði við fasteignaverð.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ENDURSKINSVESTI Í BOÐI MS

LJÓS Í MYRKRINU
MJÓLKURSAMSALAN GEFUR ENDURSKINSVESTI MERKT
HLEÐSLU MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. ÞEIR SEM VILJA
SJÁST BETUR EFTIR Að SKYGGJA TEKUR GETA KOMIÐ
VIÐ HJÁ MS Í REYKJAVÍK, Á SELFOSSI EÐA AKUREYRI Í
DAG, FIMMTUDAGINN 4. DESEMBER, MILLI KLUKKAN

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 71615 11/14

16 OG 18 OG HALDIÐ ÖRUGGARI ÚT Í VETURINN.
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Ekta skinn sem hægt er að taka af

Stillanleg hetta
íslenskt laxaroð

2ja laga vatnshelt efni

Klæðilegt snið

Límdir saumar

Stillanlegt mitti

Vasi á ermi

Vatnsheldir rennilásar
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Stillanlegar ermar

80/20 hvítur andardúnn

WWW.CINTAMANI.IS

'$(,2* 43 % 1(-5$3"-3&$',13"
#- ( 3 1  6 

Þann
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KL.18
fögnum við
25 ÁRA AFMÆLI CINTAMANI &
komu HEIMSKAUTAFARANS,
í verslun okkar Bankastræti 7.
Glæsileg tískusýning,
Dj Natalie og léttar veitingar.
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SKOÐUN
Misárangursríkur málflutningur skilar sér misvel:

Býr versta fólkið í
mesta þéttbýlinu?

T

rúlega hefur fólk sem býr utan mesta þéttbýlisins sjaldan
verið eins herskátt og nú, í baráttu við ímyndaða óvini.
Lengst hafa þingmenn Framsóknarflokksins gengið, en
þeir telja fullvíst að Alþingi samþykki vilja þeirra um að
ríkið fari framvegis með skipulag á flugvallarsvæðinu í
Reykjavík. Framsóknarmennirnir treysta ekki núráðandi borgaryfirvöldum. Þeir hrifsa til sín skipulagsvaldið af Reykjavík, ímynduðum óvini sínum.
Flugvallarmálið er tærasta
birtingarmyndin í opinberum
átökum um svo margt. Þéttbýlingum þykir oft að þeim séu
gerðar upp skoðanir, skoðanir
Sigurjón Magnús
sem eiga sér enga stoð í raunEgilsson
veruleikanum. Gengið er að því
sem gefnu, að ef þéttbýlingar
sme@frettabladid.is
finna til dæmis að ákvörðun
Sigurðar Inga Jóhannssonar atvinnuvegaráðherra um flutning
Fiskistofu séu þeir þar með svarnir andstæðingar byggðar utan
þéttustu byggðarinnar.
Sennilegast er einn besti málsvari dreifbýlinga Ásthildur
Sturludóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar. Hún skrifaði nýverið: „Ég
er mjög hugsi yfir þeirri þróun sem er víða á landsbyggðinni þar
sem atvinnuuppbygging er í gangi. Mörg af nýju fyrirtækjunum
eru ekki með stjórnunarteymi á staðnum. Þeir búa í Reykjavík eða
í útlöndum og ætla ekki að taka þátt í samfélagsuppbyggingunni.
Verkafólkið er héðan eða frá starfsmannaleigum erlendis. Þannig
að lítið verður eftir af arðinum af fyrirtækjunum í litlu samfélögunum. Hvernig má breyta þessari þróun?“ Hér er sett fram alvörumál á skýran og öfgalausan hátt.
Annað dæmi er grein sem Auðbjörg Reynisdóttir hjúkrunarfræðingur skrifaði. Hún sagði meðal annars: „Í fjárlögunum sem
voru samþykkt fyrir þetta ár var ákveðið að „forgangsraða fjármunum í rekstur Landspítalans“, það var gert með því að strika
líka heilsugæsluna úti á landi af fjárlögum.“ Þetta er sjónarmið.
Meðal þeirra sem skrifuðu viðbrögð við greininni var Reinhard
Reynisson, fyrrverandi bæjarstjóri Norðurþings: „Samsett afleiðing „sérfræðingaveldisins“ innan heilbrigðiskerfisins og þeirrar
sjálfhygli sem hinn mikli meirihluti á sv-horninu gerist ítrekað
sekur um þegar hagsmunir annarra landsmanna eru annars
vegar.“ Þetta er tónninn sem margir kjósa að hafa í umræðunni.
„ … og þeirrar sjálfhygli sem hinn mikli meirihluti á sv-horninu
gerist ítrekað sekur um þegar hagsmunir annarra landsmanna eru
annars vegar.“ Er ekki skotið duglega yfir markið? Heldur fólk,
sem þannig skrifar, að þéttbýlingarnir í höfuðborginni og nærsveitum hugsi svona?
Fólki sem svona talar, og jafnvel hugsar, væri nær að líta til
Vesturbyggðar og hlusta eftir málefnalegum rökum og framsetningu bæjarstjórans þar. Mikil uppbygging er á suðurhluta Vestfjarða. Meðal annars vegna þeirrar jákvæðni og þeirrar rökfestu
sem þaðan kemur. Trúlegast er ekki einn einasti íbúi hér í þéttustu byggð landsins, sem hefur nokkuð á móti uppbyggingu vega
á sunnanverðum Vestfjörðum. Þvert á móti. Fólk fylgist glatt með
uppganginum þar og reglulega hafa, til að mynda á Stöð 2, verið
fluttar fínustu fréttir þaðan.
Þau sem stríða við vindmyllurnar verða að átta sig á að það er
enginn andstæðingur í stríðinu. Þess vegna er ekkert stríð.
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Friðar gamla hreiðrið
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra og gamallahúsaáhugamaður,
ákvað flestum að óvörum að friða salinn
í Nasa, sem margir kenna frekar við
Sigtún eða jafnvel Sjálfstæðisflokkinn.
Í áraraðir var húsið nefnt Sjálfstæðishúsið, flokknum til heiðurs, og þar
voru margar merkar samkundur í sögu
Sjálfstæðisflokksins. Víst er að margir
eldri flokksmenn Sjálfstæðisflokksins
fagna frumkvæði forsætisráðherrans,
sem hefur með valdi sínu friðað þetta
gamla hreiður Sjálfstæðisflokksins.
Taugin milli Framsóknarflokksins og
Sjálfstæðisflokksins hefur örugglega
styrkst við ákvörðun ráðherrans, þar
sem ákvörðunin gerir flokksfólki
mögulegt að upplifa söguna, sem er
ekki minnsti vafi á að því þyki
hin allra merkilegasta.

Steingrímur í tukthús?
Stjórnarandstæðingar hafa hnyklað
vöðvana og sýnt er að þeir munu berjast
gegn náttúrupassa Ragnheiðar Elínar
Árnadóttur. Þegar ráðherra svaraði hvað
gert yrði við það fólk sem þverskallast
við og skoðar landið án greiðslu upplýsti
hún að fólkið yrði sektað. Steingrímur
J. Sigfússon, sá kunni náttúruunnandi,
hefur upplýst að náttúrupassa kaupi
hann aldrei og sitji í fangelsi frekar,
gangi mál svo langt. Andstaðan við
passann eykst greinilega
hægt og bítandi og í
dag virðist ótrúlegt
að ríkisstjórninni
takist að koma náttúrupassanum á, svo
öflug er andstaðan.
sme@frettabladid.is

Betri stjórnarstefna er möguleg
FJÁRMÁL

formaður Samfylkingarinnar



Sjálfsgagnrýni Davíðs
Sigurður G. Guðjónsson lögmaður segir
í nýrri bloggfærslu: „Hvenær fer Davíð
Oddsson að líta í eigin barm og greina
frá sínum pólitísku axarsköftum, sem
ekki eru fá, og skrifa um þau í Mogga?“
Hér skal fullyrt að það verður seint. En
hvert er tilefni skrifa lögmannsins? Jú,
Davíð hafði skrifað að finnska ríkiskerfið tæki til sín um 60 prósent vergrar
landsframleiðslu. Sem er mikið. „…hver
varð breytingin á þessum hagfræðimælikvarða í stjórnartíð Davíðs
Oddssonar sem forsætisráðherra? En eins og alþjóð
ætti að vera kunnugt var það
Sjálfstæðisflokkurinn undir
forystu Davíðs Oddssonar sem
leiddi Ísland inn á lendur hins
Evrópska efnahagssvæðis.“

HALLDÓR

Árni Páll
Árnason
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

Stjórnarandstaðan hefur sameinast um
breytingartillögur við fjárlagafrumvarp
ríkisstjórnarinnar til að freista þess að
draga úr verstu ágöllum frumvarpsins.
Ríkisstjórnin sýnir í hverju málinu á
fætur öðru þann ásetning sinn að vinna í
þágu hinna fáu. Ríkisstjórn ríka fólksins
hefur reynst fullkomið réttnefni. Það er
mikilvægt að þjóðin sjái að önnur stjórnarstefna er möguleg og að samstaða er
um hana í stjórnarandstöðunni.
Við leggjum til að fallið verði frá stórauknum álögum á almenning vegna heilbrigðisþjónustu. Ef allt er talið stefnir
í að kostnaðarhlutdeild sjúklinga í heilbrigðisþjónustu – komugjöld í heilsugæslunni, greiðsluþátttaka hjá sérfræðilæknum, í lyfjum, hjálpartækjum og
þjálfun – hækki um nærri 2 milljarða
frá því sem var í tíð síðustu ríkisstjórnar. Það er ótrúlegt að heyra stjórnarflokkana stæra sig af skattalækkunum
á sama tíma og nýr 2 milljarða skattur
er með þessum hætti felldur á heimilin
í landinu.
Við leggjum líka til að framhaldsskólinn verði áfram opinn fyrir nemendum
óháð aldri. Ríkisstjórnin vill loka þessari leið fyrir fólki yfir 25 ára aldri og
vísa því á margfalt dýrari einkareknar
leiðir. Fólk yfir 25 ára aldri er borgarar

➜ Við setjum heilbrigðismál og

menntamál í forgang og sækjum
kjarabætur fyrir lífeyrisþega með
auknum framlögum til almannatrygginga.

eins og aðrir og á sama rétt til að afla
sér menntunar og fá að nýta tækifæri,
óháð efnahag.
Allt ber að sama brunni í stefnumörkun ríkisstjórnarinnar: Lögð eru gjöld á
allt sem á að vera hluti opinberrar þjónustu. Nýir skattar heita öðrum nöfnum:
Hærri kostnaðarhlutdeild sjúklinga,
hærri gjöld fyrir aðgang að framhaldsskólamenntun og ný gjöld fyrir að fá að
ganga um náttúru Íslands.
Við þessari stefnumörkun þarf að
bregðast með því að sýna alvöruvalkost.
Við setjum heilbrigðismál og menntamál
í forgang og sækjum kjarabætur fyrir
lífeyrisþega með auknum framlögum
til almannatrygginga. Við viljum verja
umsamin réttindi á vinnumarkaði, eins
og rétt til atvinnuleysisbóta og bæta
úr brýnni þörf fyrir fjárfestingu í innviðum. Þetta er betri stefna og um hana
er hægt að byggja víðtæka sátt meðal
þjóðarinnar.
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Lekamál – umhverﬁsmál
UMHVERFIShluta, heldur allt. Mun
Flokksráðsfundur
MÁL
þjóðin sætta sig við eittVinstri grænna sendi
hvað annað?
frá sér ályktun í fjölUppi eru hugmyndmiðlum nýlega, þar sem
ir um byggingu a.m.k
lýst var vantrausti á
þriggja kísilmálmverkHönnu Birnu Kristjánssmiðja, á Bakka við
dóttur innanríkisráðHúsavík, Grundartanga
herra vegna lekamálsins
og Helguvík. Einhvers
svonefnda og krafðstaðar mun þurfa að
ist afsagnar hennar.
bæta við virkjunum til
Nú ætlar undirritaður
Ólafur Þ.
að afla raforku til þessekki að leggja dóm á hið Hallgrímsson
ara verksmiðja. Mengun
margumtalaða lekamál
pastor emiritus
mun aukast og loftgæði
eða störf Hönnu Birnu
versna. Staðreynd er, að stóriðjí því samhengi. Í mínum huga
an leggur til einn stærsta hluta
og eflaust margra annarra er
af útblæstri gróðurhúsaloftteghér um mál að ræða, sem blásið
unda á Íslandi í dag. Því verður
hefur verið út, að því er virðist,
ekki mótmælt með rökum. Nú
af litlu tilefni.
ætlum við að bæta þar hressiHitt vekur undrun sem stuðnlega í. Að sjálfsögðu mun
ingsmaður VG, að þetta skuli
umhverfisráðherrann leggja
vera eina ályktunin, sem alþjóð
blessun sína yfir þessar fyrirheyrir frá flokksráðsfundi VG.
ætlanir, hvað annað?
Ég hefði vænst þess, að ályktað
Á Reyðarfirði gætir nú mengyrði um önnur og þýðingarmeiri
unar í vaxandi mæli frá álveri
málefni samfélagsins, eins og
Alcoa, flúormagn í grasi hefur
t.d. umhverfismálin, því þar er
mælst yfir viðmiðunarmörkum
vissulega af ýmsu að taka um
þriðja árið í röð. Fólki er ráðlagt
þessar mundir.
að skola matjurtir, áður en neytt
Hvert stefnir í þeim málaer, og dregið hefur úr berjaflokki undir forustu núverandi
tínslu. Á Reyðarfirði er stöðugt
ríkisstjórnar og með „umhverf„eldgos“ í gangi, sagði greindisráðherra“ Framsóknarur og glöggur bóndi á Héraði
flokksins í broddi fylkingar?
við mig í sumar og átti þar við
Ráðherrann, sem ætti að vera
mengun frá álverinu, sem farið
málsvari náttúrunnar, lýsti
er að gæta einnig uppi á Héraði.
því yfir, er hann tók við embEkki furða þótt brennisteinsætti, að í rauninni væri sérstakt
ígildin mælist há á Reyðarfirði,
umhverfisráðuneyti óþarft, enda
nú þegar gosmökkurinn frá
hefur hann unnið dyggilega í
Holuhrauni kemur þar til viðþeim anda síðan.
bótar.
Byrjað var á að krukka í
rammaáætlunina svonefndu,
Vantraust á rangan ráðherra?
sem Alþingi hafði samþykkt í tíð
fráfarandi ríkisstjórnar, og færa
Alþjóð er kunnugt hvað er að
virkjanakosti í Þjórsá úr biðgerast í Lagarfljóti, sem búið er
flokki í nýtingarflokk, jafnframt
að umbreyta með tilkomu Káraþví sem Landsvirkjun er gefinn
hnjúkavirkjunar, svo þar virðádráttur um, einu sinni enn, að
ist lífríkið á undanhaldi sökum
fara inn í Þjórsárver með miðlversnandi lífsskilyrða í Fljótinu,
unarlón, svæði sem maður hélt,
minnkandi gegnsæis og kólnunað þjóðin væri orðin einhuga um
ar. Ekki minnist ég þess að hafa
að bæri að vernda, ekki bara að
séð eitt orð um umturnan Lagar-
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mengunar í vaxandi mæli
frá álveri Alcoa, ﬂúormagn
í grasi hefur mælst yﬁr viðmiðunarmörkum þriðja
árið í röð. Fólki er ráðlagt
að skola matjurtir, áður en
neytt er, og dregið hefur úr
berjatínslu.
fljótsins frá flokksráðstefnum
VG eða öðrum ályktunum. Hafi
það farið framhjá mér, biðst ég
forláts.
Vísindamenn um allan heim
eru nú nær sammála um, að
hlýnun andrúmsloftsins, sem
við erum farin að sjá hrikalegar
afleiðingar af í veðurfari, sé af
mannavöldum. Víst ber okkur að
axla ábyrgð í loftslagsmálum til
jafns við aðrar þjóðir í stað undanþága, sem við höfum stundað
fyrir okkar stóriðju, enda höfum
við undirgengist það samkvæmt
Kyoto-sáttmála og loftslagsráðstefnum. Það gerum við ekki
með þeim áformum, sem nú eru
uppi. Þetta gerir yngra fólkið
sér ljóst.
Í ályktun samþ. á landsfundi
Ungra vinstri grænna (UVG)
á Eskifirði nú í haust, segir
m.a að UVG „leggist eindregið
gegn aðför ríkisstjórnarinnar
að ísl. náttúru“. Einnig segir,
að „greinilegt sé, að enginn
umhverfisráðherra sé í ríkisstjórn, aðeins sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra, sem
þráði lengri starfstitil“. Hér er
talað tæpitungulaust. Stundum
er gott að hlusta á hina ungu.
Var kannski verið að lýsa vantrausti á rangan ráðherra? Vonandi sjáum við ekki ályktun frá
næsta flokksráðsfundi VG fjalla
um hvalbeinagrindina á Húsavík eða byssueign lögreglunnar.
Framtíðin má ekki við því.
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Hærra matvöruverð heimilum
til hagsbóta?
Fullt tilefni er til að setja SKATTUR
➜ Margt bendir því
fyrirvara við áhrif þeirra
til að skattahækkanir
breytinga sem til stendmuni skila sér að
ur að gera á virðisaukaskatti og vörugjöldum.
fullu út í verðlag en
Samkvæmt útreikninglækkanir skili sér takum fjármálaráðuneytis
markað. Áhriﬁn gætu
eiga breytingarnar í heild
að lækka vísitölu neysluþannig orðið hækkun
verðs og þannig skila Elín Björg
vísitölu neysluverðs
heimilunum meira ráð- Jónsdóttir
í stað fyrirhugaðrar
stöfunarfé. Fjármálaráðu- formaður BSRB
neytið gerir ráð fyrir að
lækkunar.
skattbreytingarnar, bæði
hækkanir og lækkanir, skili sér að
ur þriðju hlutum. Verð matvöru
fullu út í verðlagið. Erfitt er þó að
hækkar því í fullu samræmi við
spá um með nokkurri vissu hvaða
gengishækkanir en lækkanir
skila sér ekki nema að tveimur
áhrif breytingarnar munu raunverulega hafa.
þriðju. Þegar kemur að heimilisÁhrifum gengisbreytinga á
tækjum og byggingavörum skilverðlag má á margan hátt líkja
ar veiking krónunnar sér að fullu
við fyrirhugaðar breytingar á
en áhrif af styrkingu eru mun
sköttum og innflutningsgjöldum.
minni.
Um utanaðkomandi áhrif er að
Því eru sterkar vísbendingar
um að hækkanir skili sér hratt
ræða sem virka á sama hátt á alla
aðila og gefa vísbendingar um
út í verðlag en lækkanirnar mun
hvernig skattbreytingar færast út
síðar. Þar sem fyrrgreindar skattí verðlag. Í rannsókn Rannsóknarbreytingar virka á margan hátt
seturs verslunarinnar frá 2011 er
svipað og gengisbreytingar gefur
þetta kannað og þar kemur skýrt
samanburðurinn sterkar vísbendfram að styrking krónunnar hafi
ingar um raunveruleg áhrif skattminni áhrif á verðlag en veiking
breytinganna á verðlag.
hennar. Ef þessar niðurstöður eru
Margt bendir því til að skattayfirfærðar á fyrirhugaðar skatthækkanir muni skila sér að fullu
út í verðlag en lækkanir skili sér
kerfisbreytingar bendir margt til
þess að skattahækkanir á neðra
takmarkað. Áhrifin gætu þannþrepi muni skila sér mun betur út
ig orðið hækkun vísitölu neysluí verðlag en skattalækkanir efra
verðs í stað fyrirhugaðrar lækkþrepsins og afnám vörugjalda.
unar. Um leið bresta markmið
breytinganna um aukið ráðstöfMarkmiðin bresta
unarfé til heimilanna og það eina
Áhrif gengisbreytinga skila sér
sem eftir stendur er hærra matsamkvæmt sömu rannsókn best
vöruverð. Það er því fullt tilefni
í verðlagningu matvara. Veiktil að hafa efasemdir um að fyring krónunnar skilar sér að fullu
irhugaðar skattbreytingar muni
og styrking skilar sér að tveimkoma heimilunum til góða.

citroen.is

HAGKVÆMASTI KOSTURINN
• LÆGSTA VERÐIÐ • HLIÐARHURÐIR BEGGJA VEGNA • FELLANLEGT SKILRÚM• SPARNEYTINN •

 
 ¦ ¦
CITROËN NEMO VAN 1,3 DÍSIL 6 HURÐA
VERÐ FRÁ: 2.063.745 KR. ÁN VSK
VERÐ FRÁ: 2.590.000 KR. MEÐ VSK

CITROËN NEMO ER HAGKVÆMASTI KOSTURINN

Citroën Nemo er með lægsta verðmiðann á markaðnum. Gerðu samanburð og veldu hagkvæman og lipran sendibíl sem
uppfyllir allar þínar kröfur. Nemo er með sparneytinni dísilvél og er vel búinn staðalbúnaði. Hliðarhurðir beggja vegna
auðvelda hleðslu og hægt er að flytja lengri hluti með því að fella niður skilrúmið. Kauptu hagkvæman Citroën Nemo,
við aðstoðum þig með fjármögnun.

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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Enn eiga aldraðir og öryrkjar að herða sultarólina
➜ Þegar betur árar en

trygginga. Við minntum á
Í nýjustu breytingartillög- FJÁRMÁL
um meirihluta fjárlagaþað að á þessu ári hefðum
nefndar gefur að líta alls
við fengið 3,6% hækkun á
konar aukningu framlaga
meðan launahækkanir á
til hinna ýmsu málaflokka.
þessu ári væru umtalsvert
Því ber að fagna og margir
meiri. Við ættum því inni
leiðréttingu. Í kjarasamneru vel að því komnir og sér
í lagi Landspítalinn sem fær
ingum aðila vinnumarkaðaukna fjárveitingu. Þetta
arins í desember 2013 var
mun vera gert vegna þess Jóna Valgerður
samið um hækkun launa
að tekjur næsta árs verði Kristjánsdóttir
um 2,8%, en þó hækkuðu
meiri en áætlað var í fyrstu formaður Landssam- lægstu laun um 9.750 króngerð fjárlaga fyrir árið 2015. bands eldri borgara ur. Þannig var hækkun þar
Nú lítur þetta allt sem sagt
í raun 5,6% en ekki 2,8%
betur út í fjárlagagerðinni.
eins og haldið er fram í umræðunni.
Þegar okkur í Landssambandi
Að ekki sé nú talað um einstaka hópa
eldri borgara voru kynntar fjárlagasem hafa fengið mun meiri hækkantillögurnar í haust var gert ráð fyrir
ir í nýgerðum kjarasamningum.
3,5% hækkun á lífeyri almannaNú er þess getið í greinargerð með

breytingartillögum meirihluta fjárlaganefndar að í raun hafi hækkun
bóta almannatrygginga 2014 verið
meiri en kjarasamningar ársins.
Samt sé ekki áætlað að leiðrétta það!
Þvílík góðsemi! Síðan kemur rúsínan í pylsuendanum: Vegna þess að
verðlagshorfur næsta árs gera ráð
fyrir lækkandi verðbólgu þá er hægt
að lækka bætur almannatrygginga
frá því sem áætlað var. Þær verða
því ekki hækkaðar um 3,5% eins og
fyrst var áætlað, heldur um 3%.

Allir snjallir!

Var frjálshyggja fyrir hrun?

Á dögunum var Foreldra- SAMFÉLAG
dagur Heimilis og skóla
haldinn í fjórða sinn og að
þessu sinni var yfirskriftin „Allir snjallir“. Yfirskrift Foreldradagsins
vísar í snjalltækjanotkun
í samfélaginu sem vissulega er orðin hluti af
menningu okkar og nær Anna Margrét
til allra aldurshópa.
Sigurðardóttir

➜ Skólasamfélagið

þarf í heild sinni að
tala saman og móta
stefnu sem allir geta
farið eftir.

og margir skólar eru vel
tækjum búnir. Framþróunin verður ekki stöðvuð
formaður
Litlu snillingarnir
heldur ber okkur að nýta
Heimilis og skóla
Þau börn sem eru í fyrstu
snjalltæknina skynsambekkjum grunnskólans hafa allt
lega í leik og starfi.
sitt líf alist upp við tilvist snjallEignarréttur og vinnufriður
tækja. Ekki er óalgengt að heyra
foreldra eða ömmur og afa dást
Eins og að framan er getið hafa
að því hve barnið á öðru ári sé
margir skólar sett sér reglur um
leikið á spjaldtölvu heimilisins og
snjalltækjanotkun en árekstrar eru tíðir því oft og tíðum er
órana um hvaða snillingur framdansað eftir hárfínni línu og
tíðar séu þar á ferð. En öllum
ekki alltaf ljóst hvort viðbrögð
nýjungum og tækni þurfa líka
að fylgja reglur og viðmið. Samséu rétt eða röng. En sitt sýnist
félagið þarf að komast að niðurhverjum og sumir hafa þá skoðstöðu um skynsamlega notkun
un að gera megi snjalltæki uppþví knýjandi þörf er á sameigintæk af nemendum ef þau valda
truflun í skóla eða eru notuð á
legum viðmiðum um snjalltæki í
meiðandi hátt. En öllum ber að
skólum landsins svo koma megi
á sátt og vinnufriði. Rannsóknir
virða lög og friðhelgi einkalífs og
segja okkur að þar sem foreldreignaréttur er í gildi bæði fyrir
ar og börn eru í góðum tengslum
börn og fullorðna. Börn eru varin
eru meiri líkur á að börn fari að
af íslenskum lögum og ekki má
brjóta á réttindum barna þegar
settum reglum og virði viðmið
samfélagsins. Fyrst og síðast er
fullorðnum einstaklingum finnst
það á ábyrgð foreldra að takast á
það henta. Vera má að stjórnvöld
þurfi að skoða hvort tilefni sé til
við hegðun barna sinna. Foreldraað breyta lögum í þá veru sem er
sáttmáli Heimilis og skóla er öflt.d. í Svíþjóð en þar eru heimildugt tæki fyrir foreldra til að samir til upptöku tækja af þessu tagi
einast um grundvallarviðmið og
rýmri en hér á landi.
fara saman að reglum samfélagsins.
Samráð um viðmið
Samstaða er mikilvæg
Um þessar mundir vinna HeimSkólasamfélagið þarf í heild sinni
ili og skóli og SAFT að því að
kalla saman ýmsa hagsmunaað tala saman og móta stefnu sem
allir geta farið eftir. Í Brekkuaðila í samráðshóp sem mun taka
skóla á Akureyri var haldið málsaman viðmið um notkun snjallþing sl. vor þar sem allir aðilar
tækja í skólum. Þar munu eiga
skólasamfélagsins voru kallaðir
sæti fulltrúar foreldra, nemenda,
til og reynt var að komast að samkennara og annarra sem tengjeiginlegri niðurstöðu um notkun
ast skólasamfélaginu. Heimili og
snjalltækja. Málþing sem þetta
skóli og SAFT stefna að því að
er til fyrirmyndar fyrir aðra
kynna þessi viðmið á alþjóðlega
skóla landsins. Í Sæmundarskóla
netöryggisdeginum, 10. febrúgilda skýrar reglur en nemendur
ar á næsta ári. Samfélagið kallmega nota snjalltæki í tíma með
ar eftir skýrum reglum og við
leyfi kennara og nota má tæki í
erum að bregðast við því ákalli.
frímínútum en ekki taka myndUpptaka af Foreldradeginum og
ir. Við brot á reglum er tækið
ráðstefnunni Allir snjallir er
tekið af nemanda og afhent í lok
aðgengileg á heimasíðu Heimilskóladags. Snjalltæki bjóða upp á
is og skóla, heimiliogskoli.is og
ótrúlega möguleika í skólastarfi
á saft.is.

AF NETINU
Hlægilegur náttúrupassi
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
ætlar alla leið með náttúrupassann–einmitt nú þegar samtök helstu aðila í ferðaþjónustu hafa snúist gegn þeirri leið.
Vilja frekar gistináttagjald.
Þetta er mikill dómgreindarbrestur hjá Ragnheiði Elínu.
Náttúrupassinn felur í sér að nú verða Íslendingar skattlagðir sérstaklega ef þeir vilja skoða náttúruperur í landi sínu. Það verður
aldrei samþykkt af almenningi.
Vonandi stöðva Framsóknarmenn þessa fásinnu. Tveir glæsilegustu
formenn Framsóknarflokksins sem jafnframt voru þekktir náttúruunnendur, Eysteinn Jónsson og Steingrímur Hermannsson, hefðu aldrei látið
sér detta í hug að taka þátt í slíkri gjaldtöku á Íslendinga, fyrir að njóta
landsins.
http://blog.pressan.is
Stefán Ólafsson

Forkastanlegt
Allt er þetta vegna þess að nú eru
svo góðar horfur í verðlagsmálum á
næsta ári. Ætli það sé alveg gleymt
að framlag sjúkratrygginga til

ýmissa hjálpartækja eins og öryggishnapps lækkaði þannig að hækkun
notenda varð 89%. Kostnaður notenda í heilbrigðiskerfinu hækkaði
á þessu ári, t.d. komugjöld um 20%.
Niðurgreiðsla vegna heyrnartækja
og tannviðgerða aldraðra hefur ekkert hækkað síðan 2006. Maturinn er
að hækka vegna hækkunar virðisaukaskatts og aldraðir fá engar mótvægisaðgerðir vegna þeirrar hækkunar. Við höfum lagt til að færa lyf
úr hærra þrepi virðisaukaskatts
í það lægra sem væri þá sæmileg
mótvægisaðgerð fyrir þá sem nota
mest af lyfjum, en lyfjanotkun eykst
yfirleitt með aldri. Ekki var orðið
við því samkvæmt þeim tillögum
sem fyrir liggja.

Þótt ýmislegt á Íslandi hafi STJÓRNSÝSLA
borið keim af frjálshyggju
á árunum fyrir hrun, t.d.
lækkun skatta, einkavæðing ýmissa ríkisfyrirtækja
og sjálfbær sjávarútvegur,
er ljóst að sjónarmið félagshyggju urðu æ meira áberandi. Látum nægja hér að
benda á nokkur dæmi því til Guðmundur
staðfestingar.
Edgarsson

andstæð frjálshyggju af
hvaða tagi sem er.

Kárahnjúkavirkjun
Margir telja að bygging
Kárahnjúkavirkjunar hafi
valdið því hagkerfið hafi
ofhitnað. Þeir hinir sömu
telja að við þessa framkvæmd hafi gífurlegt
magn af erlendum gjaldeyri flætt inn í landið og
málvísindamaður
Ríkið þandist út
þar með hafi möguleikar
Þótt skattar á einstaklinga og fyrirbankanna til enn frekari umsvifa í
tæki hafi lækkað jafnt og þétt á árunskjóli væntanlegrar ríkisábyrgðar
um fyrir hrun, jukust skatttekjur
aukist til muna. Hvað sem hæft er
hins opinbera um tæpan fimmtung á
í því er það óhagganleg staðreynd
að bygging Kárahnjúkavirkjunar
einungis tíu árum. Samhliða auknum
skatttekjum jukust umsvif ríkis- og
var ríkisframkvæmd og sú stærsta
sinnar tegundar í sögu landsins. Að
sveitarfélaga verulega. Þá jókst lagasetning um helming og eftirlitsstofnbendla þessa risaframkvæmd ríkisanir urðu dýrari, fjölmennari og
ins við frjálshyggju er því öfugmæli
umsvifameiri en nokkru sinni fyrr.
hvað sem mönnum kann að þykja
Með öðrum orðum, báknið þandist út
um verkefnið að öðru leyti.
og frjálshyggjan lét í minni pokann
Heimatilbúinn lóðaskortur
fyrir víðtækri félagshyggju.
Á skjön við markaðslögmál setti
Ríkisábyrgð á bönkum
R-listinn lóðaframboð í Reykjavík í
Hér á landi sem erlendis var til
frost í heilan áratug. Þessi frysting
staðar bein eða óbein ríkisábyrgð
leiddi til slíkrar umframspurnar
á innistæðum. Af þessu tóku matseftir lóðum að húsnæðisverð á gjörvfyrirtækin mið og gáfu bönkunum
öllu höfuðborgarsvæðinu fór upp úr
hærri einkunn því tryggari sem
öllu valdi. Þótt nágrannasveitarfélögríkisábyrgðin var. Slík ríkisábyrgð
in hafi boðið út talsverðan fjölda af
eykur áhættuhegðun bankanna og
lóðum hafði það lítið að segja til mótstuðlar að lánsfjárbólu. Nákvæmvægis þar sem höfuðborgarsvæðið
lega þetta gerðist á Íslandi sem og
allt er eitt markaðssvæði og Reykjaum mestallan hinn vestræna heim.
vík, sem langstærsta sveitarfélagið,
Þar sem ríkisábyrgð á einkafyrirallsráðandi hvað varðar verðmyndtækjum gengur í berhögg við grundun á fasteignamarkaði. Í kjölfarið tók
vallarhugmyndir frjálshyggju, gefur
fólk á sig meiri húsnæðisskuldir sem
augaleið að ríkisábyrgð á bankainngerði svo kreppuna öllu verri við að
eiga en ella hefði verið.
istæðum eða bönkum yfirleitt er

gert var ráð fyrir þá ættu
þessir hópar að njóta þess
með einhverri hækkun,
en ekki lækkun.

Meðan stór hópur aldraðra og
öryrkja nær ekki endum saman um
hver mánaðamót, er það forkastanlegt að leggja slíka tillögu fram
eins og að draga úr þeirri lágmarkshækkun sem átti að koma á næsta
ári til lífeyrisþega. Þegar betur árar
en gert var ráð fyrir þá ættu þessir
hópar að njóta þess með einhverri
hækkun, en ekki lækkun. Ég skora á
þingmenn að draga þessa breytingu
til baka fyrir 3ju umræðu fjárlaga.

➜ Og þótt ýmislegt haﬁ

færst í frjálsræðisátt á
þessum árum, þá varð
félagshyggjan æ fyrirferðarmeiri eftir því sem á leið.

90% lánin
Framsóknarflokkurinn á svo heiðurinn af þeirri misráðnu ákvörðun
ríkisstjórnarinnar á sínum tíma
að að heimila hinum ríkisrekna
húsnæðisbanka, Íbúðalánasjóði,
að veita 90% lán. Bankar á frjálsum markaði veittu einungis 65%
lán en buðu upp á skammtímalán
ef íbúðarkaupendur vantaði upp á
útborgun. Með 90% lánunum var
grundvellinum því kippt undan mikilvægri tekjulind banka á húsnæðislánamarkaði og þeir því knúnir til
að fara í beina samkeppni við Íbúðalánasjóð. Í kjölfarið tók húsnæðisverð annan rækilegan kipp og skuldsetning heimilanna að sama skapi.
Æ meiri félagshyggja
Útþensla ríkisins, ríkisábyrgð á
bankainnistæðum, stærsta ríkisframkvæmd í Íslandssögunni og
veruleg afskipti stjórnmálamanna
af húsnæðismarkaðnum eru allt
dæmi um aðgerðir sem einkennast af víðtækum ríkisumsvifum og
áætlunarbúskap. Og þótt ýmislegt
hafi færst í frjálsræðisátt á þessum
árum, þá varð félagshyggjan æ fyrirferðarmeiri eftir því sem á leið.
Að rekja orsakir hrunsins til frjálshyggju verður því að teljast stórfurðulegur málflutningur.

Skipulagsvald sveitarfélaga og
ﬂugvöllurinn í Vatnsmýrinni
Umræða um flugvöllinn í
Vatnsmýrinni og skipulagsvald sveitarfélaga tók kipp
þegar nokkrir þingmenn
Framsóknarflokksins fluttu
tillögu um að færa skipulagsvaldið yfir flugvallarsvæðinu til Alþingis. Mér
sýnist þetta vera skynsamleg tillaga, einkum með tilliti til sögunnar. Ég er hér
einkum að hugsa til tveggja
tilvika sem verið hafa mikið
í fréttum undanfarin ár.

STJÓRNSÝSLA

Sveinn
Hallgrímsson

Grímsstaðir á Fjöllum
Frægt var þegar kínverski
athafnamaðurinn Núbó vildi kaupa
Grímsstaði á Fjöllum. Núbó ætlaði að hefja þar framkvæmdir og
koma á ýmiss konar starfsemi, m.a.
í ferðaþjónustu.
Núbó var meinað að kaupa Grímsstaði og hefja þar framkvæmdir, vegna þess að hann hafði ekki
heimilisfestu á Evrópska efnahagssvæðinu. Sveitarfélög á Norður- og
Austurlandi sameinuðust um að
gera eigendum Grímsstaða tilboð í
jörðina. Mér skilst að samkomulag
hafi náðst um kaupin. Ætlunin var
að leigja athafnamanninum Núbó
jörðina svo hann gæti hafið framkvæmdir við sköpun starfa á svæðinu. Hvað gerðist? Í stað þess að
innanríkisráherrann fyrrverandi

eftirlaunaþegi

Teigsskógsmálið
Málið snertir lífæð Vestfjarða, vegasamband til vesturs og suðurhluta
Vestfjarða. Auk þess er um að ræða
samgöngur innan sveitarfélagsins,
t.d. akstur skólabarna.
Hér er um að ræða grunnþjónustu
í Reykhólasveit fyrir utan tengingu
við umheiminn. Í fjölda ára hafa
framkvæmdir við veg um sk. Teigsskóg tafist vegna „fordóma“ í stofnunum ríkisins. Ég nota hér orðið
fordóma vegna þess að skógurinn
sem um ræðir er ekki merkilegt
fyrirbæri sem skógur, hefur ekkert verndargildi, samanber ályktun skógræktarmanna á Vestfjörð-

um. Hvernig stendur á því
að skipulagsvaldið í þessu
máli er ekki hjá sveitarfélaginu? Það er ekki einu
sinni hjá Alþingi. Það er hjá
stofnun í Reykjavík! Hver
færði skipulagsvaldið frá
sveitarfélaginu til stofnunar í Reykjavík? Og hvers
vegna?

➜Eigum við að hafa

leikreglurnar með sama
hætti áfram?

liðkaði til fyrir sveitarfélögunum á
Norður- og Austurlandi var frumkvæði sveitarfélaganna stöðvað!
Vinna við verkefnið kostaði sveitarfélögin fyrirhöfn og fjármagn.
Skipulagsvaldið var tekið af sveitarfélögunum!
Þetta eru tvö nýleg dæmi um að
stofnanir í Reykjavík hrifsi skipulagsvaldið úr höndum sveitarfélaga.
Eigum við að hafa leikreglurnar
með sama hætti áfram?
Hér mætti svo nefna þriðja
dæmið, miðhálendið og sk. þjóðlendur. Ég man að þegar lögin um þjóðlendur var samþykkt, höfðu þingmenn Framsóknarflokksins haft
miklar efasemdir um ágæti þess.
Þeir hafi að lokum samþykkt að
styðja lögin, gegn því að skipulagsvaldið yrði hjá sveitarfélögunum.
Mér skilst að nú sé að hluta til búið
að færa skipulagsvaldið til Reykjavíkur. Sé þetta rétt eru þetta svik
við fólk utan Reykjavíkursvæðisins. Enn eitt dæmið um að skipulagsvaldið sé tekið af sveitarfélögunum.

Settu saman jóladagskrána
með Sjónvarpi Símans

siminn.is/thjonusta/sjonvarp

Þú átt frábæra fjölskylduskemmtun í vændum
Sjónvarp Símans er þægileg leið til að njóta alls þess besta í sjónvarpinu
þínu um jólin. Þú stjórnar dagskránni heima í stofu og með Sjónvarp
Símans appinu geturðu nýtt Frelsi, Tímaflakk og ABC Studios hvar og
hvenær sem er. Hægt er að hafa appið í gangi í allt að fimm snjalltækjum
í einu á sama þráðlausa netinu.

ENNEMM / NM63327

Þú getur meira með Símanum
Ath. að skilmálar Apple heimila ekki leigu á myndefni með smáforriti í Apple tækjum.
Unnt er að leigja myndefni gegnum önnur tæki (Android eða myndlykil) og nálgast
síðan efnið í Apple tæki. Sjá nánar um skilmála þjónustunnar á siminn.is
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Að heila
ofbeldisreynslu
Það væri draumur að búa í KYNBUNDIÐ
➜ Það þarf að læra
samfélagi þar sem ekkert OFBELDI
að umbreyta sársaukofbeldi þrifist. Því miður
er staðreyndin þó sú að
anum svo hann nái
mörg okkar verða fyrir
ekki tökum á okkur
því á lífsleiðinni að vera
og komi í veg fyrir að
beitt ofbeldi. Það hefur
við njótum lífsins í
oftast mikil áhrif á tilfinningalífið, sjálfsmyndina og
góðum tengslum við
tengslin við aðra.
okkur sjálf og aðra.
Viðbrögð við ofbeldi eru Sandra Sif
oftar en ekki reiði, ótti, Jónsdóttir
einhver standi við bakið á
óöryggi, vantraust, sjálfs- jógakennari og
okkur. Við erum öll tilfinnásökun, sorg, sjálfshatur meistaranemi í
ingaverur og þörfnumst
og fleiri álíka tilfinningar. heilbrigðisvísindum kærleika og umhyggju.
Þótt þetta séu eðlileg við- við Háskólann á
Þeir sem hafa orðið fyrir
brögð verður að forðast að Akureyri
ofbeldi þurfa á miklum
stuðningi að halda. Þeir þurfa að
leyfa þess konar tilfinningum að
skjóta rótum til að þær fari ekki að
vita að þeir eru ekki einir á báti og
hafa áhrif á lífsgleði og hamingju.
að einhver er tilbúinn til að veita
Það þarf að læra að umbreyta sársþeim stuðning. Þeir þurfa að finna
aukanum svo hann nái ekki tökum
samkennd og nauðsynlegt er að
ábyrgðinni á ofbeldisverkinu sé
á okkur og komi í veg fyrir að við
ekki velt yfir á þolandann. Þetta
njótum lífsins í góðum tengslum
við okkur sjálf og aðra.
ættum við sem samfélag, sem vinir
og sem fjölskylda að gera óháð því
Hvernig getum við hjálpað?
hvers kyns ofbeldisverkið var,
Þolandi ofbeldis gerir best í því að
óháð aðstæðum, óháð geranda og
standa með sjálfum sér og forðþolanda, óháð því hverju þolandinn klæddist, hvað hann sagði,
ast sjálfsásakanir. Hann verður að
hvað hann gerði og svo framveglæra að færa ábyrgðina yfir á gerandann þannig að sjálfið nái sér að
is. Að valda einhverjum sársauka
fullu og sjálfið grói sára sinna.
án óþvingaðs samþykkis þess sem
Þetta eru góð ráð en hvernig
fyrir verður tekur sér bólfestu í
getum við sem samfélag hjálpað
huga og líkama og getur valdið
þeim sem orðið hafa fyrir ofbeldi
ómældum skaða.
til að takast á við erfiða og sára
Með því að sýna þolendum stuðnreynslu? Þótt svarið geti hljómað
ing og samkennd stuðlum við að
heilun þeirra. Við eflum þá til að
einfalt er það ekki alltaf jafn auðvelt í framkvæmd. Eitt af því sem
takast á við eigin reynslu, lifa án
einkennir okkur mannfólkið er
sektarkenndar og sjálfsásökunar.
þörfin fyrir stuðning, það að vita
Það þarf oft meira til en ég tel að
að einhverjum er ekki sama og að
hér sé gott að byrja.
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Hvers virði er sérfræðiþekking?
og sinna ráðgjöf til kennSérkennarar hér á landi búa MENNTUN
við þá einkennilegu stöðu
ara. Mikilvægt er að umsjón
að hafa sérhæft sig í sérmeð slíkum sérstuðningi sé í
kennslufræðum án þess að
höndum sérmenntaðs starfsnjóta lögverndunar starfsfólks sem hefur þekkingu á
heitis. Félag íslenskra sérsérþörfum nemenda og þeim
kennara hefur um árabil
úrræðum sem þarf til að gefa
unnið að því að fá lögverndnemendum jafngild tækifæri
un á starfsheitinu sérkenntil náms. Í rannsókn Amalíu
ari eða sérkennslufræðingBjörnsdóttur og Kristínar
Anna-Lind
Aldís Ebba
Sædís Ósk
ur fyrir þá sem hafa lokið Harðardóttir
Jónsdóttur (2010) kom í ljós
Pétursdóttir
Eðvaldsdóttir
framhaldsnámi í sérkennslu- fyrir hönd Félags íslenskra sérkennara
að 83% skólastarfsfólks voru
fræðum til viðbótar við
sammála því að umsjónarkennarar hefðu ekki þann
B.Ed.-nám í grunn- eða leikmeð sérþarfir eigi rétt á að komið
skólafræðum, eða kennsluréttindasé til móts við námsþarfir þeirra
undirbúning sem þarf til að sinna
í almennum skólum án aðgreinnám á þessum stigum.
öllum börnum.
ingar, án tillits til líkamlegs eða
Markmið meistaranáms í sérSkólastjórnendur, almennir
kennslufræðum er að efla þekkkennarar og foreldrar barna með
andlegs atgervis og eigi rétt á séringu kennara á sérþörfum nemsérþarfir – svo ekki sé minnst á
stakri aðstoð og þjálfun sem fara
börnin sjálf – reiða sig á sérhæfskal fram undir handleiðslu sérenda og auka færni þeirra í því að
vinna á vettvangi sem sérkennslufræðinga.
ingu sérkennara til að sinna þörffræðingur sem er allt í senn, sérÍ öllum almennum skólum eru
um þessa viðkvæma hóps. Sérhæfð
nemendur með sérþarfir, en það
kennari, ráðgjafi og stjórnandi í
og vönduð vinnubrögð með gagnframkvæmd skóla án aðgreiningeru þeir nemendur sem teljast eiga
reyndum aðferðum geta skipt sköpar. Þannig eiga sérkennarar að
erfitt með nám sökum sértækra
um varðandi framtíðarhorfur þessnámsörðugleika, tilfinningalegra
vera sérfræðingar í kennslu barna
ara einstaklinga. Störf sérkennara
eða félagslegra erfiðleika og/eða
með ýmiss konar sérþarfir og í að
eru afar fjölbreytt og ábyrgð þeirra
fötlunar, nemendur með leshömlráðleggja starfsfólki skóla hvernig
er mikil. Þeir vinna að framgangi
best sé að vinna með slík börn og
un, langveikir nemendur, nemendur
náms án aðgreiningar, skólastefnu
skapa námsaðstæður við hæfi. Sérmeð þroskaröskun eða geðraskanir.
sem byggist á félagslegu réttlæti
kennarar þurfa einnig að kunna að
Þetta er því sérstaklega viðkvæmur
og fjölbreytileika sem viðurkenndri
leggja fyrir margvísleg skimunarhópur nemenda sem þurfa sérhæfðstaðreynd. Með því að yfirvöld
og greiningarpróf til að kortleggja
samþykki lögverndun starfsheitan stuðning til að fá jafngild tækinámsvanda nemenda. En þar sem
færi til náms á við aðra nemendur.
isins sérkennari eru þau ekki einstarfið er ekki lögverndað er skólaungis að viðurkenna sérsvið þeirra
Sýni faglegan metnað
stjórum í sjálfsvald sett hvort þeir
og meta nám þeirra að verðleikum,
ráða kennara með framhaldsÍ reglugerð um nemendur með
heldur einnig að stuðla að betri
menntun í sérkennslufræðum eða
sérþarfir er kveðið á um að unnin
framkvæmd stefnunnar um skóla
ekki til að starfa sem sérkennarar
sé sérhæfð áætlun um stuðning í
án aðgreiningar.
í sínum skóla.
námi í samræmi við metnar sérÍ ljósi þessa hvetur Félag
þarfir og að þessir nemendur fái
Leik-, grunn- og framhaldsskólíslenskra sérkennara skólastjórnar á Íslandi eru fyrir alla eða án
sérstakan stuðning í samræmi við
endur hvort sem er í leik- eða
grunnskólum til að ráða kennaðgreiningar samkvæmt samningi
þær. Sá stuðningur skal veittur af
Sameinuðu þjóðanna um réttindi
sérkennurum eða öðrum sérmenntara með framhaldsmenntun í sérfólks með fötlun frá árinu 2006.
uðum fagaðilum. Þar er átt við þá
kennslufræðum til að sinna sérKveðið er á um það í lögum um
sem hafa sérmenntun til þess að
kennslu, og sýna þannig faglegan
leik- og grunnskóla að nemendur
veita sérstakan stuðning í námi
metnað skólans í verki.
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ELSA, ANNA OG ÓLAFUR
Frozen púsl 160 stk

Frozen púsl 100 stk

Verð: 1.699.-

Verð: 1
1.699.699
99 -

Frozen Lúdó

Frozen Dómínós

Verð: 3.899.-

Verð: 2.999.-

Frozen Stimplasett

Frozen föndur skartgripir

Frozen föndur armbönd

Verð: 2.799.-

Verð: 2.799.-

Verð: 2.799.-

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI
PENNANS EYMUNDSSON!

Vöruúrval er mismunandi

Frozen hárbókin
Vildarverð: 2.999.-

Tröllastrákurinn
eignast vini

Óvættaför 17
Myrkraríkið

Nikký og baráttan
um bergmálstréð

Vildarverð: 2.699.-

Vildarverð: 3.329.-

Ekki á vísan að róa

Fuglaþrugl og Naflakrafl

Vildarverð: 3.499.-

Vildarverð: 2.999.-

Vildarverð: 3.499.-

Leyndarmál Lindu
Vildarverð: 3.599.-

Hafnfirðinga
brandarinn
Vildarverð: 3.899.-

Síðasti galdrameistarinn
Vildarverð: 3.799.-

Maðurinn sem
hataði börn

Dóra Landkönnuður
1000 Límmiðar

Vildarverð: 3.799.-

Vildarverð: 2.969.-

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárugötu
Faxastíg 36
2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

LeifsstöðLeifs Eiríkssonar
Flugstöð

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Nála - Riddarasaga
Vildarverð: 2.999.-

540 2000 | penninnΛpenninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

eftir verslunum. Gildistími vildarverðs er frá 4. desember, til og með 7. desember. Vildarverð gilda aðeins fyrir meðlimi Vildarklúbbs Eymundsson. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Er Vatnsmýrin í miðbæ Reykjavíkur?
Oft heyrir maður því SKIPULAG
Við nánari skoðun á
haldið fram að Vatnsbyggðarmynstri sést vel
að eiginlegt miðbæjarmýrin sé í miðbæ Reykjavíkur. Ég hef áhuga á að
skipulag er í raun í kvosskoða hér hvort þetta
inni og upp Laugaveginn
sé rétt fullyrðing. Hún
og í nærliggjandi götum,
kemur kannski til af því
s.s. Skólavörðustíg og
ýmsum hlutum Vesturað flest fólk höfuðborgarbæjar. Þau eru mörg
svæðisins býr í úthverfum og er eðlislægt að skilmillisvæðin en ég set hér
Ólafur Þórðarson
greina borg út frá eigin
fram smá útskýringarmynd (MYND 1) til að
(bíla) umhverfi. Ég gerði arkitekt og
listamaður
sýna ílanga legu sjálfs
þetta sjálfur þar sem ég
er alinn upp í Hvassaleiti – ágætu
miðbæjarins.
dæmi um úthverfaskipulag, sem
Áhugaverðast finnst mér að
skoða (labba eða hjóla) leiðina
er ekki í miðbænum. Miðbær og
úthverfaskipulag eru ólíkir hlutir.
sem tengir Lækjartorg við Hlemm
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➜ Þegar komið er að BSÍ

blasir við nýlega útfært en
berangurslegt svæði sem
hefur í raun lítið sem ekkert
með miðborg að gera, en
er meira skylt kappakstursbrautum og bílastæðaﬂæmum og þjónustu við
bíla fram yﬁr gangandi, en
sinnir þó hjólandi að einhverju leyti.
annars vegar og svo leiðina Lækjartorg að BSÍ hins vegar.
Önnur leiðin er borgarskipulag,
þar sem fjölbreytileiki, smágerð
byggð og þétt er alla leið. Mikið er
af fólki á ferð í erindagjörðum og
stærðargráður byggðar, almennt
séð, eru viðeigandi, mótar skýrar borgargötumyndir og viðheldur þjónustu við gangstétt og þar
fram eftir götum. Þessi leið tengir saman borgarhluta með gangvænni þéttri blandaðri byggð.
Hún endar einnig í grófum dráttum þar sem við tekur úthverfaskipulag eftirstríðsáranna austur
fyrir og upp um fyrrum sveitir.
„Ég lít til að mynda þannig á að
austan Rauðarárstígs sé Reykjavík varla eiginleg borg heldur
meira og minna slitrótt samansafn
úthverfa.“ (Ó.Þ. Mbl. 21.12.1997)
Lækjartorg-BSÍ
Hin leiðin, sem liggur í grófum
dráttum að BSÍ, liggur fyrst í
gegnum borgarskipulag öðrum
megin götunnar, þ.e. Lækjargötu. Þá tekur við Tjörnin og svo
Sóleyjargata þar sem er garður
öðrum megin og tiltölulega dreift
skipulag húsa austan megin götu.
Byggðamynstur er í grófum dráttum áþekkt Hlíðunum eða á Melunum. Lítil sem engin þjónusta eða
búðir eru á þessari leið, en Hljómskálagarður og Tjörnin gegna
sínu ágæta hlutverki að vera andsvar borgarbyggðar. Þegar komið
er að BSÍ blasir við nýlega útfært
en berangurslegt svæði sem hefur
í raun lítið sem ekkert með miðborg að gera, en er meira skylt
kappakstursbrautum og bílastæðaflæmum og þjónustu við bíla fram
yfir gangandi, en sinnir þó hjólandi að einhverju leyti.
Svipuð vegalengd
En þegar göngu okkar lýkur við
Hlemm eða BSÍ getum við mælt
leiðirnar og borið saman vegalengdina. Í ljós kemur að Lækjartorg-Hlemmur eru 1,2 km í ríkulegu borgarumhverfi.
Leiðin að BSÍ er afar ólík og alls
ekki „miðbær“ nema á takmörkuð-

MYND 1 Reykjavík og lega miðbæjar; borgarkjarninn í rauðu og dökkbláu. Aðlæg

hverfi og eiginlegt borgarmynstur í ljósbláu.

MYND: ÓLAFUR ÞÓRÐARSON 2013.

MYND 2 Reykjavík–miðbær; Mögulegar tengingar úr miðbæjarskipulagi Reykjavíkur yfir í Vatnsmýri, þ.e. suður yfir Hringbrautina. 1,2 km eru svona rúmlega 20
mínútna labb án hindrana fyrir meðalmanneskju.
MYND: ÓLAFUR ÞÓRÐARSON 2013.

um kafla þ.e. fyrstu 250 metrana
næst Lækjartorgi. Þessi leið, sem
er nærri jafnlöng öllum miðbæjarkjarnanum er einnig um 1,2 km, en
liggur beint í burtu frá miðbænum
sem er mjór og ílangur.
Þrjár aðrar mögulegar tengingar
eru frá miðbænum í Vatnsmýrina.
Ein er Njarðargata. Hún er með
ansi laglegri þéttri húsabyggð efst
á Skólavörðuholtinu, enda prýði
Reykjavíkur á póstkortum. En
brött er hún að fara sem bein tenging og vegna legu landsins ekki
aðgengilegasta leiðin í miðbæinn.
Barónsstígur er önnur möguleg
tenging sem vert er að skoða – miðborgarumhverfið sem slíkt er að
mestu norðan við Sundhöllina og/
eða Austurbæjarskólann.
Fjórða tengingin er Snorrabraut. Þegar ég sleit barnskónum
tengdist hún með hringtorgi við
Miklubraut og þaðan beint ofan í
Vatnsmýri. Í dag liggur Snorrabraut beint í hraðbrautarslaufu
og þá upp á Bústaðaveg. Þessi
mannvirki koma í veg fyrir viðburðaríka beina gangandi borgartengingu frá Vatnsmýri yfir á mið-

bæjarsvæðið sem við Snorrabraut
má segja að sé í og fyrir norðan
Mjólkursamsöluna gömlu og Austurbæjarbíó.
Niðurstaða
Með þessari samantekt er ég að
sýna fram á að Vatnsmýrin er
ekki í miðbæ Reykjavíkur og
byggð þar yrði sem sagt ekki í
miðbæ Reykjavíkur. Ég dreg af
ofangreindu þá ályktun að fullyrðingin sé beinlínis röng. Bæði
er töluverður spotti að miðbænum (1,1-2 km) og ýmsar hindranir
landfræðilegar og í formi mannvirkja, sem ekki styðja þessa tegund borgartengingar. Ég fæ ekki
séð að hægt sé að tengja saman
Vatnsmýrina og miðbæinn með
„borgargötum“ nema til komi
niðurrif á bæði nýlegum mannvirkjum og róttækum en vel
ígrunduðum breytingum á gömlum grónum hverfum. Hins vegar
mætti vel færa rök fyrir því að
Vatnsmýrin yrði í úthverfaklasa
Reykjavíkur, rétt eins og Hlíðarnar og Melahverfin sitt hvorum
megin við svæðið.
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Um jólin og hamingjuna
Senn koma jólin. Þau hafa SAMFÉLAG
átaksnámskeið fyrir jólin
mismunandi merkingu
til að fyrirbyggja jólakílófyrir okkur öll og reynsla
in eða komast í jólakjólinn og síðan eru sérstök
okkar af undirbúningi
þeirra er misjöfn. Þær tilnámskeið til að koma sér
finningar sem við tengjí form eftir jólin.
um við jólin markast af
Og ekki má gleyma
ýmsum þáttum s.s. uppjólahreingerningunni.
eldi okkar, væntingum
Hver veit hvaðan hún
annarra til okkar á þesskom. Jesúbarnið fæddist í
Edda Björk
um tíma og því miður, Þórðardóttir
fjárhúsi og enginn var að
fjárhag.
stressa sig á að allt væri
doktorsnemi í
Jólin hafa í vaxandi lýðheilsuvísindum tipp topp og hreint á þeirri
mæli verið klædd í stórstundu.
kostlegan búning markaðssetnÞað er því engin furða að þessi
ingar. Verslanir fara lúmskar
árstími valdi landsmönnum
leiðir til að hafa áhrif á viðhorf
áhyggjum, samviskubiti og/eða
okkar á því hvað sé „tilvalin“
streitu.
jólagjöf. Bæklingar streyma inn
Hamingjan
á heimili okkar og undir fyrirsögninni „Jólagjöfin í ár“ eru falÍ öllu þessu jólaáreiti er því
nauðsynlegt að loka augunum
leg verðmerkt húsgögn og fatnaður, sem ein og sér kosta tugi
um stund og hugsa um hvað það
þúsunda króna. Ekki má gleyma
er sem veitir okkur raunverubörnunum, sem fá sinn eigin dótalega hamingju. Því hamingjan er
bækling með völdum leikföngum
ekki eitthvað sem gerist án okkar
á verðbili sem kaupmenn telja
fyrirhafnar, heldur þurfum við
hæfa jólagjöfum.
markvisst að rækta það sem færir
Þar að auki hafa líkamsræktokkur hana.
arstöðvarnar nýtt þessa hátíð í
Rannsóknir hafa sýnt að penmarkaðssetningu. Úrvalið er fjölingaeyðsla í hluti eykur ekki hambreytt: bæði er hægt að skrá sig í
ingju okkar, heldur eyðsla í eitt-

➜ Í jólastressinu er ágætt

að bæta á verkefnalistann
sinn að taka tíma á hverjum
degi til að hugsa um það
jákvæða í líﬁ okkar.

hvað sem felur í sér upplifun eða
samveru, t.d. að fara á tónleika, út
að borða eða að rækta áhugamálin
sín. Dýrir jólapakkar eru því ekki
uppskriftin að jólagleði okkar eða
barna okkar; heldur skemmtilegar samverustundir með þeim sem
við elskum.
Rannsóknir hafa líka sýnt að
ef við leggjum okkur fram við að
einblína á það jákvæða í kringum
okkur eykst bæði hamingja okkar,
þakklæti og bjartsýni.
Í jólastressinu er ágætt að bæta
á verkefnalistann sinn að taka
tíma á hverjum degi til að hugsa
um það jákvæða í lífi okkar. Rannsóknir hafa sýnt að það eitt og sér
eykur hamingju fólks. Og þegar
við erum hamingjusöm smitum
við aðra af þeirri gleði sem tengist jólunum; sem er eflaust dýrmætasta jólagjöfin sem við getum
gefið.

GLÆPAKVENDI
Fyrirsætan Cara Delevingne hefur fengið
hlutverk í ofurglæpahyskismyndinni Suicide
Squad. Hún mun leika hlutverk Enchantress
en aðrir leikrar í myndinni eru Tom
Hardy, Will Smith, Margot Robbie og
Jared Leto en hann mun leika Joker.

20%
afsláttur

af öllum vörum
frá fimmtudegi
til laugardags

BETRA BLÓÐFLÆÐI,
ÞREK OG ÚTHALD
GENGUR VEL KYNNIR Rauðrófu-„extrakt“ er fyrir alla sem vilja viðhalda
góðri heilsu. Rauðrófan eykur blóðflæðið og stuðlar að betri heilsu og líðan.
Rauðrófan eykur framleiðslu á efninu nitric
oxide sem bætir blóðflæðið og hefur jákvæð
áhrif á blóðþrýsting, kólesteról, hjarta- og
æðakerfi líkamans, þvagblöðru, ristil, nýru
og lifur. Almennt séð framleiðir líkaminn nóg
af þessu efni ef við hreyfum okkur reglulega
og borðum holla fæðu. Með aldrinum, auknu
álagi, minni hreyfingu og lélegu mataræði
minnka birgðir efnisins í líkamanum. Rauðrófuhylkin geta stuðlað að aukningu á framleiðslu þessa efnis.

rolobarnafataverslun

Róló barnafataverslun
Glæsibæ
• Sími 894 8060
• www.rolo.is
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14 tegundir
Verð frá kr. 24.990

FRÁBÆR ÁRANGUR
Kristbjörg Jónsdóttir er 51 árs. Hún er lærður
matartæknir og hefur starfað sem dagmóðir
og í eldhúsi Landspítalans við sérfæði. „Ég hef
alltaf spáð mikið í hollt mataræði og bætiefni
og prófað margt í tengslum við það.
Alla tíð hef ég verið mjög hand- og fótköld,
sérstaklega á veturna. Þegar ég sá rauðrófuhylkin frá Natures Aid auglýst ákvað ég að
prófa þau þrátt fyrir að hafa áður prófað samsvarandi vöru í öðru formi sem ekki virkaði
fyrir mig. Ég fann strax mikinn mun enda létu
áhrifin ekki á sér standa.“
BLÓÐFLÆÐIÐ MEIRA OG ORKAN BETRI.
Ég tek alltaf 2 hylki í hádeginu og finn mikinn
mun á hand- og fótkuldanum. Sem dagmóðir
vinn ég með börn allan daginn og það reynir
mikið á að vera að lyfta þeim. Því hef ég
oft verið slæm af vöðvabólgu en eftir að ég
byrjaði að taka rauðrófuhylkin hefur bólgan
batnað mikið.
Ég kenni líka Zumba Fitness þrisvar í viku
og ef ég kenni tvöfaldan tíma tek ég 2 hylki
fyrir tímann. Á þann hátt finnst mér ég hafa
betra úthald og vera fljótari að jafna mig. Ég er
einnig að æfa hlaup og tók þátt í mínu fyrsta
hálfmaraþoni í haust. Áður en ég lagði af stað
tók ég 2 hylki og fann greinilega hvað orkan
var meiri og blóðflæðið betra á hlaupunum.
Nánari upplýsingar á:
www.gengurvel.is

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

Útsölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir, verslanir og líkamsræktarstöðvar.

BETRI AF FÓT- OG HANDKULDA Kristbjörg hefur alla tíð verið
mjög fót- og handköld. Hún finnur mikinn mun eftir að hún fór að taka
rauðrófu-„extrakt“.

TVÖ HYLKI Á DAG

BETRA ÚTHALD

„Ég tek alltaf 2 hylki í
hádeginu og finn mikinn
mun á hand- og
fótkuldanum.“

„Mér finnst ég hafa
meiri orku og betra
úthald og vera
fljótari að jafna
mig.“

FÓLK| TÍSKA

Góð melting styrkir ónæmiskerfið

Stjórnaðu bakteríuflórunni með OptiBac

NÝTT María Kristín
Jónsdóttir vöruhönnuður hefur
bætt við fylgihlutalínu sína, Stöku.
Opið hús verður á
vinnustofu hennar
í Gasstöðinni á
Hverfisgötu 115,
fimmtudaginn
11. desember.

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum
auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu
daglega.
Útgefandi: 365 miðlar
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
Sölumenn:
Bryndís Hauksdóttir,
bryndis@365.is, s. 512 5434
Kolbeinn Kolbeinsson,
kkolbeins@365.is, s. 512 5447

MYND/GVA

Save the Children á Íslandi

PRENTUN.IS

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Leðurjakkar
Leðurbuxur
Leðurpils
Leðurkjólar

Stærðir 34-46

STAKA STÆKKAR
ÍSLENSK HÖNNUN Íslendingasögurnar, landnámsmenn og óþekktur ættbálkur
sem hefst við á hálendi Íslands er innblásturinn á bak við Stöku, fylgihlutalínu
úr leðri eftir vöruhönnuðinn Maríu Kristínu Jónsdóttur.

U

5000 kr. dagur í Flash

pprunalega hugmyndin á bak við
Stöku kemur úr Íslendingasögunum en hefur þróast út í ættbálk
sem hefst við á hálendi Íslands. Ættbálkurinn er mitt hugarfóstur, heimur
sem ég nota til að vinna út frá en ég bý
til hluti fyrir þetta fólk,“ útskýrir María
Kristín Jónsdóttir vöruhönnuður en
fylgihlutalína hennar, Staka, vakti athygli þegar hún kynnti hana á HönnunarMars fyrir tveimur árum. Síðan þá
hefur bæst við línuna sem samanstendur af hálstaui og armböndum úr leðri.
„Ég ímynda mér að ættbálkurinn eigi
margt skylt við landnámsmennina en
lifi í nútímanum. Þetta fólk er í mikilli
snertingu við náttúruna, það þarf meðal
annars að kljást við náttúruhamfarir og
sækja sjálft innblástur í umhverfi sitt.
Ég nota leður því það er hráefni sem
var mikið notað á öldum áður,“ útskýrir
María Kristín en leðrið sem hún notar
er unnið á vistvænan hátt.
„Ég fæ leðrið hjá litlu framleiðslufyrirtæki í Svíþjóð sem stundar vistvæna framleiðslu. Þau byggja á gömlum

hefðum við vinnsluna og allt leður frá
þeim er til að mynda krómfrítt. Króm er
annars mikið notað í leðurvinnslu en er
alls ekki gott fyrir menn né umhverfið.“
Á HönnunarMars í ár sýndi María
Kristín nýja hluti sem hún hefur nú
þróað enn frekar og er von á þeim á
markaðinn fyrir jól.
„Ég valdi nokkra hluti sem ég vann
áfram, einfaldaði framleiðsluna og útfærði í svart og koníakslitað leður. Þessir
hlutir munu fást í Sparki á Klapparstíg, í
Mýrinni og fljótlega munu fleiri sölustaðir
bætast við,“ segir María Kristín. Þá verður einnig opið hús á vinnustofu Maríu
Kristínar þann 11. desember en hún hefur
komið sér fyrir ásamt fleiri hönnuðum í
Gasstöðinni, Hverfisgötu 115.
„Við fluttum inn í október, í litla húsið
fyrir framan lögreglustöðina. Þetta er
frábært hús og skemmtileg staðsetning.
Hér eru mörg fjölbreytt verkefni í gangi
og fólk getur kíkt til okkar frá klukkan
16, þennan fimmtudag.“
Forvitnast má um Stöku á Facebook.
■

INNBLÁSTUR
„Ég ímynda mér
að ættbálkurinn
eigi margt skylt við
landnámsmennina en lifi í nútímanum. Þetta fólk er í
mikilli snertingu við
náttúruna, það þarf
meðal annars að
kljást við náttúruhamfarir og sækja
sjálft innblástur í
umhverfi sitt.“

heida@365.is

Allar peysur
Túnikkur áður 14.990

5.margar
000gerðirkr.

númargar
5.000
kr.
gerðir
Sjá fleiri myndir á

VISTVÆN Leðrið fær María
V
Kristín
frá litlum framleiðK
anda í Svíþjóð sem vinnur
hráefnið á vistvænan hátt.

ÓÞEKKTUR ÆTTBÁLKUR
María Kristín vinnur út frá
ímynduðum ættbálki sem
hefst við á hálendi Íslands.

V
VEKUR
ATHYGLI Staka
vvakti athygli þegar María
Kristín kynnti fyrstu vörurnar á
HönnunarMars 2014. Síðan þá
hefur línan stækkað og nýjar
vörur koma á markaðinn fyrir
jól, meðal annars í Sparki og í
Mýrinnni.

Vertu ﬂott
um jólin

FÓLK| TÍSKA

Smart föt, fyrir smart konur

Stærðir 38-54
38-52

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

SJÓLIÐI Kátur
sjóari á vor- og
sumarsýningu
Dior í París 2011.

VINIR Í jakka í bresku
fánalitunum og bláum sarí
með vinkonu sinni, Önnu
Wintour, árið 1993. Wintour átti stóran þátt í því
að endurreisa feril Galliano
eftir að hann féll í ónáð.

GYÐINGLEGUR Galliano
með höfuðfat sem líkist
því sem rétttrúaðir gyðingar bera. Á tískusýningu í París í mars 2004.

NÝR GALLIANO
-yODPDUNDñXULQQ
Kláraðu öll jólainnkaupin á sama stað

Hvar?

FERILLINN AFTUR Á FLUG Það var settlegur John
Galliano sem afhenti Önnu Wintour verðlaun á bresku
tískuverðlaunahátíðinni í vikunni. Tískuhönnuðurinn
hefur nú snúið aftur í sviðsljósið eftir að hann féll í
ónáð árið 2011 fyrir fordómafull ummæli.

G

Veislusal Spretts, Garðabæ

Hvenær?
Sunnudaginn 14. des
á milli klukkan 13.00 og 18.00
Á staðnum verður fjöldinn allur af söluaðilum með vörur
á gjafaverði bara fyrir þig !
Gjafavara, bökunarvörur, jólaskraut, handverk, tískufatnaður,
barnavörur, glervörur, skartgripir, kökubasar, jólatréssala, jólatónlist,
listakonur og menn og spákona.

Jólagjöfin í ár

alliano stimplaði sig inn í tískuheiminn á ný með fallegri ræðu á bresku
tískuverðlaunahátíðinni á mánudaginn. Hönnuðurinn var í raun ólíkur sjálfum
sér, skegglaus og í látlausum smóking.
Hann þakkaði sönnum vinum sínum
stuðninginn í gegnum erfitt tímabil í sínu
lífi, þá sérstaklega Önnu Wintour, ritstjóra
bandaríska Vogue, en henni afhenti hann
einmitt verðlaun fyrir framúrskarandi
afrek í heimi tískunnar.
Galliano er fæddur á Gíbraltar en hóf
feril sinn í London og lítur á sig sem Breta.
Hann starfaði í fjöldamörg ár sem listrænn
stjórnandi Givenchy og síðar Dior í París
þar til hann var rekinn þaðan með skömm
árið 2011. Það sem varð Galliano að falli
voru fordómafull ummæli um gyðinga og
Asíubúa en fyrir þau var Galliano dæmdur
til að greiða sex þúsund evrur í sekt.
Galliano hefur síðan farið í áfengis- og
fíkniefnameðferð og þykir nú sem nýr
maður. Hann hefur snúið aftur í sviðsljósið, fengið uppreisn æru og starfar sem
listrænn stjórnandi tískuhússins Margiela.

SETTLEGUR Galliano var skegglaus og í
klassískum klæðum þegar hann afhenti
verðlaun á bresku tískuverðlaunahátíðinni á mánudaginn. Hér er hann
með fyrirsætunni Naomi Campbell.

Betra blóðflæði
betri heilsa
Rauðrófukristall

www.SUPERBEETS.is

Umboð: vitex ehf

Blóðrásin ﬂytur súrefni og næringarefni til frumna líkamans

Nánari upplýsingar

SÍGAUNI Á
sýningu í París í
janúar 2011 þar
sem sígaunar
voru hönnuðinum hugleiknir.

Eftir fertugt framleiðir líkaminn 50% minna Nitric

Oxide.

SUPERBEETS örvar Nitric Oxide framleiðslu strax. Betra blóðflæði, allt að 30% æðaútvíkkun, 30% meiri súrefnisupptaka, réttur
blóðsykur, 20% meira þrek orka og úthald. Nitric Oxide hefur áhrif
á og bætir: Blóðþrýsting, kólesteról, hjarta- æða- og taugakerfi,
þvagblöðru, lifur, nýru, ofnæmiskerfi, astma, lungnaþembu.
Bætt ris hjá körlum, aukin kynörvun kvenna.
Nitric Oxide er uppistaðan í rislyfjum Fæst í Apótekum og heilsubúðum

HÁLFKLÆDDUR Galliano
er sjaldnast hræddur við
að sjokkera fólk. Svona
klæddur fór hann á svið
eftir tískusýningu í París í
október 2007.

LIÐSFORINGI Á sýningu
Dior í janúar 2007 var
Galliano undir áhrifum frá
óperunni Madame Butterfly.
Sjálfur kom hann fram sem
Pinkerton liðsforingi.

FYRIRMENNI
Galliano á hátískusýningu
Dior í París í
janúar 2010.

FÓLK| TÍSKA

LOS ANGELES
Leikkonan Lea
Thompson mætti
í rauðum kjól
á frumsýningu
myndarinnar The
Hunger Games í
Los Angeles.

Flott föt, fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

KÖLN Fyrirsætan Katja
Kühne mætti á
hátíð hjáá þýsku
sjónvarpspsstöðinnii RTL í
rauðum
m kjól.

Verslunin Belladonna

TAIWAN
Leikkonan
Michelle
Chen í jólakjólnum á
rauða dreglinum í Taípei
í Taívan.

LOS ANGELES
Leikkonan
Garcelle Beavais
kemur á amerísku tónlistarverðlaunahátíðina í rauðum
kjól.

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

=a`g]h^V]h^V
kl. 19-22

Kynningar og áritanir á bókunum Íslenskt prjón
og Heklfélaginu.
Kynning á BARA stuðningsvörum – svo þér líði betur.

RAUÐIR JÓLAKJÓLAR
GLÆSLEIKI Konur í rauðu þykja kynþokkafullar og vekja jafnan mikla athygli. Rauði liturinn er jólalegur og þess vegna velja margar konur þennan lit
þegar líður að jólum. Meðal þeirra er hertogaynjan af Cambridge.

K
10% afsláttur af
öllum vörum og

20% afsláttur
af jólaútsaum.
$PPDP~V²KDQGDYLQQXK~V
Grensávegi 46, Reykjavík sími 511 3388
Opið mán. – fös. 9-18, lau. 11-15
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ate Middleton, hertogaynja af Cambridge, er
geislandi í rauðum, stílhreinum, hnésíðum kjól. Kate
sem er 32 ára og komin fimm
mánuði á leið með annað barn
sitt, þótti líta einstaklega vel út
þegar hún heimsótti barnaspítember.
ala í Norwich í lok nóvember.
tu tísku.
Kate er leiðandi í nýjustu
Öll föt sem hún klæðist seljast
eins og heitar lummur. Hún
ra
er því fyrirmynd annarra
árkvenna í klæðaburði. Hárgreiðsla Kate vakti líka
athygli. Hárið túberað í
átt
hnakkann og bundið í hátt
tagl.
Rauðir kjólar hafa
reyndar ákveðið aðdráttarafl. Þeir þykja
klæðilegir og kynþokkafullir. Chris De
Burgh söng vinsælt
lag um konu í rauðu
árið 1986 og gerðar
hafa verið bíómyndir
um konur sem klæðast
rauðu, til dæmis The
Woman in Red árið
1984. Margar konur
sýna sig í rauðu þegar
jólin nálgast. Eins og
sjá má á meðfylgjandi
myndum sem teknar
hafa verið á síðustu
dögum eru konur glæsi-legar í rauðu. Kjólarnir
eru mismunandi en allirr
fallegir.
Þess ber þó að geta að
em
samkvæmt rannsókn sem
um
gerð var af sálfræðingnum
anum
Adam Pazda og háskólanum
unum
í Rochester í Bandaríkjunum
í sumar líta margar kon-rar
ur með vanþóknun á aðrar
ðu.
konur sem klæðast rauðu.
a
Þær telja konurnar vera
asta
líklegar til að stela kærasta
uði
þeirra. Þannig getur rauði
liturinn virkað ögrandi.
Konurnar sem tóku þáttt í
ynd
könnuninni skoðuðu mynd
m
af konu í hvítum kjól sem
n.
síðan var breytt í rauðan.
um
Mikill munur var á svörum
ernig
kvennanna eftir því hvernig

kjóllinn var á litinn. Karlmenn
sem voru spurðir sögðu konur
í rauðu vera aðlaðandi og kynþokkafullar. Rauður litur er tákn
ástar og losta.
Allir vita að konur í rauðu
vekja athygli. Það var
kannski þess vegna

SYDNEY
Havana Brown
er glæsileg í
þessum óvenjulega kjól en hún
mætti í honum á
verðlaunahátíð í
Sydney í Ástralíu.

sem bandarísk hjartavernd,
American Heart Association,
kynnti baráttu sína gegn hjartasjúkdómum kvenna fyrr á árinu
með konum í rauðum kjólum.
Rauði liturinn á að minna konur
á nauðsyn þess að vernda heilsu
sína.

TÍSKULEIÐANDI
Kate Middleton
vakti mikli athygli
í þessum fallega
rauða kjól þegar
hún heimsótti
barnaspítala í
Norwich á Englandi. Kate er
komin fimm mánuði á leið.

LONDON
Dolce og
Gabbana var
með jólaveislu
í London og
Kylie Minogue
mætti í
þessum fallega
kjól.
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AUKAKÍLÓIN
BURT
Fagfólk mælir með Aptiless
Vertu örugg - Veldu efni sem virkar

Beyoncé ásamt syninum Blue Ivy Carter í
New York 4. nóvember sl.

Mest selda
spínat
þyngdarstjórnunarefnið
í heiminum í dag.

Hungurtilfinning minnkar strax
Thylakoids: Dregur úr hungri - Eykur mettun
Minnkar sykurlöngun - Minnkar ummál - Fækkar aukakílóum
Stútfullt af hollustu 1 skammtur = 5 bollar af fersku spínati
Fæst í 14 og 28 daga skömmtum. Útsölustaðir flest apótek og heilsubúðir.

Rauðir jakkar frá
Str: s-xxl
12.900 kr. -

Umboð: www.vitex.is

googlaðu
thylakoids spinach

Vísindarannsóknir gerðar af Karólínska Háskólanum í Lundi í Svíþjóð

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Beyonce spókar sig á Manhattan
29. október.

SJÚK Í SAMFESTINGA
STELDU STÍLNUM Ljósmyndarar keppast um að ná myndum af stórstjörnum á förnum vegi og eru margir að vonast eftir að ná mynd af söngkonunni
Beyoncé og föruneyti sem er hér á landi. Hér eru svipmyndir af henni hér og
þar síðastliðið ár. Eins og sjá má er hún sérstaklega gefin fyrir samfestinga.

S

öngkonan Beyoncé
Knowles er sem
kunnugt er stödd
hér á landi ásamt eiginmanni sínum, Jay Z,
sem heldur upp á 45
ára afmælið sitt í dag.
Fleira frægðarfólk er
væntanlegt í afmælið en Jay-Z er einn
þekktasti og launahæsti rappari Bandaríkjanna.
Erlendir fréttamiðlar hafa lofað
þeim sem ná myndum af parinu hér
á landi háum fjárhæðum. Það gæti
þó reynst þrautin
þyngri enda gríðarleg öryggisgæsla í
kringum þau.
Mikil eftirspurn er
eftir myndum
af stjörnum á
förnum vegi.
Hér fylgja
nokkrar af
söngkonunni
sem
teknar
voru í
ár.

Á förnum
vegi í New
York 20.
nóvember.

Við erum á Facebook

Beyoncé á leik Miami Heat og Brooklyn
Nets í Brooklyn 12. maí.

Beyoncé mætir
á the Chime for
Change, góðgerðarviðburð á
vegum Gucci 3.
júní.

Söngkonan á leið
í kvöldverð Topshop/Topman
í New York að
kvöldi
4. nóvember.

HEIMILISTÆKJADAGAR Í

20% afsláttur

Hátúni 6a • 105 Reykjavík • Sími 552 4420 • www.fonix.is

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

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
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.

FORD TRANSIT T300 L3 TREND
LANGUR/HÁÞEKJA 09/2012, ekinn
59 Þ.km, diesel, 5 gíra. TILBOÐSVERÐ
3.180.000 + vsk (3.990þkr).
Raðnr.252886 á www.BILO.is

Nissan Qashqai SE Árgerð 2008. Ekinn
66þ.km. Sjálfsk. Nýleg heilsársdekk.
Gott eintak. Er á staðnum. Verð
2.890þ.kr. Raðnr 156663. Sjá nánar á
www.stora.is

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

TOYOTA Land cruiser 120 vx.
Árgerð 2006, ekinn 180 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000.
Rnr.110635.
SKODA Octavia ambition 1.6 tdi. Árgerð
2013, ekinn 18 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.950.000. Rnr.142540.

MERCEDES-BENZ E 220 CDI estate
. Árgerð 2011, ekinn 117 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.890.000.
Rnr.160511.

SUBARU Legacy lux. Árgerð 2014,
ekinn 26 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.990.000. skoðar skipti Rnr.223627.
Mitsubishi árg. ‚02, 1,6 vél. Ek. 149þ.
Sk., 5 gíra. V. 250þ. S. 616 2597.

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

500-999 þús.

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2007,
ekinn 79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. TILBOÐ
1.290.000 áhl 1.050.000 kr afb 27
Rnr.231589.
FIAT 500 LOUNGE DIESEL 01/2010,
ekinn 66 Þ.km, 5 gíra. Verð 1.960.000
TILBOÐ 1.690.000. Raðnr.252710 á
www.BILO.is

2014 NÝJIR CHRYSLER
TOWN & COUNTRY LIMITED

MAZDA 6 DIESEL 04/2007, ekinn 116
Þ.km, 6 gíra. Verð 1.990.000 TILBOÐ
1.590.000. Raðnr.284499 á www.
BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

Flottasti fjölskyldubíllinn, V6 290hö,
eyðsla í blönduðum akstri 11.8, Með
öllum lúxus, 2x Blueray DVD afurí,
Rafmagn í hurðum omfl, ATH 2 eftir,
Tilboðsverð aðeins 7.990þkr, Eru í
salnum,

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

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Kia cee‘d EX 1.6 disel beinsk.. Árgerð
2013, ekinn 18 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 3.590.000. Rnr.141359. 6 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

Bílar til sölu

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

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

4X4 SJÁLFSKIPTUR
GULLMOLI!
MMC Outlander 4x4. árg ‚05. ek aðeins
114þús, ssk. glæný vetrardekk. ný
sko, nýleg tímareim. hiti í sætum,gott
eintak. ásett v:1.290þús. Tilboðsverð
990þús stgr. vísalán í boði. s:659-9696

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar,
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999,
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á
www.100bilar.is

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

MJÖG GOTT EINTAK !

Honda CRV árg. ‚06, ek. 97þ. Sumar og
vetrard. S. 1.250. S. 616 2597.

Hyundai Santa fe 2.4 árg ‚04, bsk.
4x4. ek 178þús km. ný yfirfarinn á
verkstæði. ný skoðaður. ný heilsársdekk.
smurbók frá upphafi. Tilboðsverð
590þús stgr. vísa lán í boði. s:659-9696

Verð 2490 Þús. !!!
Suzuki Grand Vitara Premium
+ 06/2011
ek 111 beinskiptur

Verð 2790 Þús. !!!
Suzuki Grand Vitara Premium
+ 06/2011
ek 91 þ.km Sjálfskiptur

Verð 7890 Þús. !!!
Toyota Landcruiser 150 GX
( 8 MANNA ) 06/2012
ek 64 þ.km sjálfskiptur.

Verð 4390 Þús. !!!
Toyota Landcruiser 120 GX
DIESEL 06/2007
ek 120 þ.km sjálfskiptur

Verð 4900 þús. + VSK !!!
Ford Transit Custom 9 manna
DIESEL 05/2013 (Lengri útf.)
ek 42 þ.km beinskiptur

Verð 1790 Þús. !!!
VW Golf TSI 1400cc 06/2011
ek 105 þ.km beinskiptur

Verð 3990 Þús. !!!
7 MANNA Nissan Qashqai+2
07/2012 ek aðeins 32 þ.km
sjálfskiptur, glerþak ofl

Verð 3750 þús. !!!
DIESEL Nissan Qashqai SE
Diesel 06/2012
ek 60 þ.km 6 gíra

Verð 2990 Þús. !!!
Skoda Octavia Ambiente
DIESEL 1600cc 06/2012
beinskiptur ek 66 þ.km

Verð 2500 þús. !!!
Suzuki Jimny JLX 06/2012
ek 42 þ.km beinskiptur

Verð 1690 Þús. !!!
Suzuki Swift (NEW) 06/2012
ek 102 þ.km beinskiptur

Verð 1790 Þús. !!!
Hyundai I30 Classic II (nyrra
lag) 06/2012 ek 89 þ.km
1400cc beinskiptur

Verð 3890 Þús. með VSK !!!
Renault Traffic 9 MANNA árg
2012 ek 92 þ.km Beinskiptur
DIESEL

Verð 4490 Þús !!!
7 MANNA DIESEL Landrover
Discovery 3 S 06/2008
ek 135 Sjálfskiptur

Verð 690 Þús !!!
SJÁLFSKIPTUR Renault Kangoo 08/2004 ek 127 þ.km
nýleg tímareim gott viðhald

FIMMTUDAGUR 4. desember 2014
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Fjórhjól
PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Stór verk sem smá, úti / inni, mikil
reynsla / vönduð vinnubrögð. S. 6989608.

Önnur þjónusta

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
KYMCO 700 700EXI HJÓLI
Öflug götuskráð fjórhjól hlaðin
aukabúnaði. Eigum einnig til Linhai
fjórhjólin bæði traktorsskráð og
götuskráð. Frábær tæki í leik eða starf.
VDO. Borgartún 36. S: 588 9747 www.
vdo.is

Hjólbarðar
TILBÚINN Í VETURINN !

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

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

Búslóðaflutningar

Dodge Charger 3.5. 250hö. árg ‚06.
ek 82þús m. ssk. leður. topplúga.
cruise. sk ‚15. ný naglad, eyðsla
ca 11L/100km. Ásett v: 2.290þús.
Tilboðsverð: 1.890þús. skoða ýmis
skipti dýrari/ódýrari. S. 659-9696

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

Bílar óskast
KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
MILLJÓN STGR!!
Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt
að 1.000.000. staðgreitt. Er með
pappíra og pening til að ganga frá
því samdægurs ef að samningar nást.
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir.
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu
email á 6599696@gmail.com

ÓLI SMIÐUR Í ÍSHÚSI
HAFNARFJARÐAR

Uppl. í s. 663 5315.

4X4 FRÁBÆR SMÁJEPPI !
Suzuki Jimny 1.3. Árg ‚05. Ek 171þús
km. Bsk. 4x4. Hátt og lágt drif.
Skoðaður ‚15. Ný vetrardekk. Bíll í
mjög góðu ástandi. Ásett v: 1.090þús.
Tilboðsverð aðeins 790þús stgr.
vísalán í boði. s:659-9696

1-2 milljónir

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

Varahlutir

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

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

Húsaviðhald
Ódýr blekhylki og tónerar í flesta
prentara, Hagkaup Smáralind,
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

Til sölu

til sölu

Rafstöðvar og
stjórnbúnaður
10 kW - 2,5 MW

Power
Generation
Þar sem áreiðanleiki
er í fyrirrúmi.

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.
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Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

Viðgerðir

Sendibílar

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

Pípulagnir
FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

JÓLAVÖRUR
Mikið úrval frábært verð Kjóll S-XXL
7.990,- 3 litir Taska 6.990,- Leggings
S-XXXL Erum á facebook Súpersól
Hólmaseli 2 Seljahverfi 567-2077
587-0077 Opið 10-22 alla virka daga
Laugardaga 12-18

Þjónustuauglýsingar

Til sjávar og sveita í 75 ár
S. 520 0000 · Dugguvogi 4 · 104 Reykjavík · www.velasalan.is

Sími 512 5407
3ANDBL¹STURÙLMUR
6EGGLÅMMIÈAR
-ERKJUM PÒÈA LJËSMYNDTEXTI
0RENTUN -ERKINGAR
OG ÕMISLEGT ÚEIRA FYRIR ÖITT HEIMILI

WWWARTOGTEXTIS
"¹SBRYGGJU  o  26+ o 3   o ARTOGTEXT ARTOGTEXTIS

6!2!(,54)2
)VECO o "ENZ o -AN o 2ENAULT
6ARAHLUTAÖJËNUSTA
LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS
GOLÚIST GOLÚIST
ISS \ W



+&2¥44
29

ÍLAÞJÓNUSTA JARKA ehf

alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540
viðarhöfði 2 110 reykjavík sími 445 4540 / 697 4540
bilathjonustabjark a@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjark a

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Til sölu

Nudd

fasteignir

HÚSNÆÐI

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

Blaðberinn
bíður þín

Heilnudd. Nuddstofan svæði 112.
Uppl. S: 823 5669 eða 693 0348.

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

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Ökukennsla

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

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

Blaðberinn...

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir

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

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

Sérhæð - fyrstu hæð

sölufulltrúi

Falleg sérhæð að stærð 105,6 m²

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Þrjú góð svefnherbergi
Opið eldhús í borðstofu
Vinsæl staðsetning

ATVINNA

Óskar R. Harðarson

jólagleði

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

37,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

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

Atvinna í boði

*«,!',%¨)

- með þér alla leið -

,AUGARDAGINN DESEMBER
5NDIRFATAVERSLUNIN
9NJA OG ¥  HIMNI
VERÈA MEÈ JËLAGLEÈI
KL   Å
(AMRABORG A

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

Mávahlíð

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.

Langamýri 28- Garðabæ. 2ja herbergja íbúð með sérinngangi.
Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45

MARTA JÓNSSON Í
KRINGLUNNI
Auglýsir eftir skóunnenda með ríka
þjónustulund í 60-75% starf. vinnutími
er virka daga 14:00 - 18:30, annan
hvern föstudag til kl 19. Umsóknir
ásamt ferilskrá með myn sendist á
mjkringlan@gmail.com

CASTELLO PIZZERIA
óskar eftir starfsfólki í fullt starf og
hluta starf. 18 ára eða eldri. Hafðu
samband á castello@simnet.is & s.
824 1221

o !FSL¹TTUR VERÈUR Å VERSLUN
o +YNNING ¹ STARFSEMI MEÈFERÈA Å HEILSUSETRI
o -IÈLAR VERÈA ¹ STAÈNUM
o $RAUMABÎND NÕ JËLALÅNA ¹ ARMBÎNDUM
o .ÕJAR VÎRUR Å 9NJU
o 3TEINLAMPAR OG STJAKAR FALLEGU ENGLA OG TAROTSPILIN
o 'JAFAKORT o 'ËÈ JËLAGJÎF o (APPDR¾TTI

'ERIÈ GËÈ KAUP FYRIR JËLIN
6ERIÈ HJARTANLEGA VELKOMIN LÁTTAR VEITINGAR
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Fallegg ogg þó
þ nokkuð endurnýjuð
ýj 62,4
, fm. íbúð á neðri hæð með
sérinngangi og sér garði við Löngumýri í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol/vinnuaðstöðu, stofu og borðstofu með útgengi
í garð, opið eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Búið er að
endurnýja m.a. baðherbergi og gólfefni. Stutt í alla þjónustu m.a.
verslanir, skóla og leikskóla. Sér bílastæði. Verð 21,9 millj.
Verið velkomin.

atvinna
Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. JS
Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897
4996 & 699 2502. Opið virka daga
8-18 og laugardaga 10-16
Mjög gott og heillegt pool-borð til
sölu. 5 kjúðar, kjuðarekki, kúlur og
ljós fylgir með. Stærð 220 x 125. Verð
hugmynd 290.000 Nánari upplýsingar
á haukvi@gmail.com

Óskast keypt

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

534 1020

60,é,59(5.$0(110Ô5$5$5

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

(UXPPHêYDQDVPLêL
YHUNDPHQQP~UDUDRJStSDUD
VHPHUXNOiULUtPLNODYLQQX

+$1'$)/(+)V
TIL LEIGU/SÖLU

fasteignir

Faxafen 10, 108 Reykjavík

668,4 fm. skrifstofu-/kennsluhúsnæði á jarðhæð

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/skólastofur, 2 stór fundarherbergi, eitt tæknirými, rúmgott anddyri, stórt opið rými með
móttökuborði, rúmgóða kaffistofu með innréttingu, Wc, þ.a. eitt
með aðstöðu fyrir fatlaða auk sturtu. Loftræstibúnaður er til staðar.
Á gólfum eru flísar og dúkar. Laust strax!

Allar nánari upplýsingar veitir:

Sjónvarp

TIL LEIGU / SÖLU

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

Hlíðasmári 19, 201 Kópavogur
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæðum
3. hæð um 896 fm.
4. hæð um 511 fm.

HEILSA

Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Um 1.407 fm. skrifstofuhúsnæði með sameign í lyftuhúsi á 3. og 4. hæð. Möguleiki er að leigja til
viðbótar 193 fm þjónusturými á jarðhæð. 3. og 4. hæð skiptast í nokkrar lokaðar skrifstofur og opin rými.
Aðgengi að rúmgóðu eldhúsi, 2-3 skjalageymslur. Lotfræst húsnæði að hluta. Ljósleiðari er í húsinu.
Möguleiki er á að leigja hvora hæð fyrir sig. Laust strax!

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari / Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is
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7” MYNDARAMMI
SNJALLÚR

Glæsilegur og vandaður myndarammi með USB
tengi og kortalesara ásamt fjarstýringu á jólaverði.

Í ÚRVALI FRÁ

9.520

23.900
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OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga
11:00 - 16:00

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

TIL

20%
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

ELÍSABET MARÍA JÓHANNESDÓTTIR
Hrannarstíg 20, Grundarfirði,

lést á Dvalarheimilinu Fellaskjóli, Grundarfirði,
að kveldi sunnudagsins 30. nóvember. Útför
Elísabetar fer fram frá Grundarfjarðarkirkju
laugardaginn 6. desember kl. 13.00.
Kristján H. Guðmundsson
Jóhanna Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Kolbrún Linda Haraldsdóttir
Þorvarður M. Sigurðsson

Móðir mín, tengdamóðir og amma,

KRISTÍNE G. GUÐMUNDSDÓTTIR
lést föstudaginn 28. nóvember sl. á
hjúkrunarheimilinu Fossheimum á
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi.
Hún verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 10. desember nk. kl. 11.
Guðrún Kormáksdóttir
Kristín Ósk Unnsteinsdóttir

Ágúst Guðmundsson

Þessi dagur árið 1980 var sorgardagur
í augum margra tónlistaraðdáenda, en
þá sendu meðlimir rokksveitarinnar Led
Zeppelin frá sér tilkynningu þess efnis að
hljómsveitin hefði lagt upp laupana. Nokkur
óvissa hafði ríkt um framtíð hennar eftir að
trommari sveitarinnar, John Bonham, lést í
svefni hinn 25. september sama ár, eftir að
hafa neytt óheyrilegs magns af áfengi.
Led Zeppelin, skipuð þeim Jimmy Page,
Robert Plant, John Paul Jones og John
Bonham, varð til úr rústum sveitarinnar
The Yardbirds árið 1968. Page, sem var
bassaleikari The Yardbirds, þurfti að
manna sveitina fyrir tónleikaferðalag um

Skandinavíu eftir að aðrir meðlimir hennar
héldu til annarra starfa. Eftir ferðalagið
tóku félagarnir sér nafnið Led Zeppelin en
orðatiltækið „lead zeppelin“ var stundum
notað yfir slæma tónleika, í þeim skilningi
að þeir hefðu farið eins og zeppelin-loftskip
úr blýi: niður á við.
Led Zeppelin naut gríðarlegra vinsælda á
starfstíma sínum, og hafði að sögn margra
jafnmikil áhrif á tónlistarheiminn á áttunda
áratugnum og Bítlarnir höfðu haft áratuginn á undan þeim. Á meðal afraksturs erfiðis þeirra eru víðfræg lög eins og Stairway
to Heaven og Dazed and Confused. Á seinni
hluta áttunda áratugarins dró þó nokkuð úr

drifkrafti þeirra, sérstaklega eftir að Robert
Plant meiddist í bílslysi og missti ungan
son sinn skömmu síðar. Það var þó dauði
Bonhams sem gerði endanlega út af við
sveitina, þar sem hljómsveitarmeðlimum
fannst ógerlegt að finna mann í hans stað.

Sælkeraferðir rúsínan
í pylsuendanum
Samtal ferðaþjónustu og landbúnaðar í Skaftárhreppi eitt verkefnanna sem hlaut styrk
Vina Vatnajökuls. Sandra Brá Jóhannsdóttir, verkefnisstjóri klasans Friður og frumkraftur,
segir eftirspurn eftir staðbundnum matvælum. Hún vonast eftir sælkeraferðum í héraði.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

EVLALÍA SIGURGEIRSDÓTTIR
Holtastíg 8, Bolungarvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða í
Bolungarvík mánudaginn 1. desember sl.
Útför hennar fer fram frá Hólskirkju í
Bolungarvík laugardaginn 13. desember
kl. 14.00.
Halldóra Jóhannsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir
Sigurgeir G. Jóhannsson
Oddný H. Jóhannsdóttir
Bjarni K. Jóhannsson

Bjarni L. Benediktsson
Guðlaug Elíasdóttir
Kristján L. Möller
Anna S. Jörundsdóttir

Móðir okkar, tengdamóðir mín,
amma okkar og langamma,

HULDA ÓLAFSDÓTTIR
Fellsmúla 9, Reykjavík,

lést á Landspítalanum, Landakoti,
24. nóvember sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Björn Ólafur Gíslason
Jakobína Ólafsdóttir
Jón Ragnar Höskuldsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

SAMÚEL ANDRÉS ANDRÉSSON
skipasmiður og kafari,
Gullsmára 9,

sem lést á Landakoti 13. nóvember, verður
jarðsunginn frá Digraneskirkju, föstudaginn
5. desember klukkan 15.
Bergþóra Ásgeirsdóttir
Sigurður Ásgeir Samúelsson
Rósa Hansen
Davíð Samúelsson
Kristján Andri Stefánsson
Ragnheiður Samúelsdóttir
Anna Berg Samúelsdóttir
Stefán Hrafnkelsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur okkar, bróðir,
mágur og frændi,

Hvað er í matinn?, samtal ferðaþjónustu og landbúnaðar í Skaftárhreppi,
er eitt 24 verkefna sem hollvinasamtök Vatnajökulsþjóðgarðs, Vinir Vatnajökuls, veittu styrk þann 1. desember
síðastliðinn. Sandra Brá Jóhannsdóttir, verkefnisstjóri klasans Friður og
frumkraftur, sem eru hagsmunasamtök um þrjátíu fyrirtækja og stofnana
í Skaftárhreppi, segist mjög spennt
fyrir verkefninu Hvað er í matinn?
og þakklát fyrir styrkinn sem var ein
milljón króna.
„Það var ákveðið að fara af stað til
að samþætta betur ferðaþjónustuna
hér sem blómstrar vel og landbúnaðinn og reyna að auka virðisauka
í báðum greinunum. Tilgangurinn
er meðal annars að auka framboð af
staðbundnum matvælum hér í Skaftárhreppi og vekja fólk til umhugsunar
um milliliðalaus viðskipti sem myndu
styrkja báðar greinarnar,“ útskýrir
Sandra.
Klausturbleikjan, sem alin er í
tæru lindarvatni undan Vatnajökli,
er þekktust staðbundinna matvæla á
svæðinu, að því er Sandra greinir frá.
„Svo er hér sauðfjárrækt og í haust
var opnað handverkssláturhús í Seglbúðum í Landbroti. Þar verður slátrun og kjötvinnsla samhliða og er þetta
fyrsta sláturhúsið af þessum toga á
landinu.“
Að sögn Söndru langar hana til að sá
fræjum, eins og hún orðar það, og fá
fólk til að opna augun og sjá tækifærin
sem felast í ferðaþjónustu. „Við vorum
með málþing í október síðastliðnum
þar sem okkur langaði til að hefja þetta
samtal ferðaþjónustunnar og landbúnaðarins. Það tókst mjög vel. Við vorum
með fyrirlesara frá Matís, Háskólanum
á Hólum og ferðaþjónustunni hér til að
koma þessu samtali af stað og kveikja
í fólki. Þetta var fyrsta versið. Vonandi
verður rúsínan í pylsuendanum sú að
hægt verði að bjóða upp á einhvers
konar sælkeraferðir í héraði.“
Hún getur þess einnig að ferðamenn geri sífellt meiri kröfur um að
þau matvæli sem borin eru á borð séu

ÆTLAR AÐ
KVEIKJA Í FÓLKI

Sandra Brá
Jóhannsdóttir,
verkefnisstjóri
klasans Friður
og frumkraftur,
vill fá fólk til að
opna augun og
sjá tækifærin sem
felast í ferðaþjónustu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

staðbundin. Sjálf stefnir Sandra, sem
er alin upp í Skaftárhreppi, að því að
framleiða nautakjöt. „Ég flutti til baka
fyrir ári og er búin að vera með nautaeldi hér í eitt ár.“
Markmið hollvinasamtaka Vatnajökulsþjóðgarðs, sem stofnuð voru fyrir
fimm árum, er að afla fjár til að styrkja
á þjóðgarðssvæðinu rannsóknir, kynningar- og fræðslustarf og stuðla þannig
að því að sem flestir geti notið náttúru
og sögu þjóðgarðsins. Vinir Vatnajökuls hafa varið hátt í þrjú hundruð

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

ÁRNI JÓHANNSSON
framhaldsskólakennari,
Holtateigi 48, Akureyri,

sem lést aðfaranótt 26. nóvember,
verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju,
fimmtudaginn 4. desember kl. 13.30.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hans er bent á Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri.
Jóhann Helgason
Stefán Jóhannsson
Helgi Jóhannsson
Hólmfríður Jóhannsdóttir
Sigríður Jóhannsdóttir
Eiríkur S. Jóhannsson
Jónína Þuríður Jóhannsdóttir
frændsystkini og fjölskyldur.

Led Zeppelin leggur upp laupana

Sigríður Árnadóttir
Karólína Margrét Másdóttir
Kristín Sólveig Eiríksdóttir
Unnar Vilhjálmsson
Sigurður Sigurðsson
Friðrika Tómasdóttir
Guðmundur Örn Sverrisson

Þetta var fyrsta
versið. Vonandi verður
rúsínan í pylsuendanum
sú að hægt verði að bjóða
upp á einhvers konar
sælkeraferðir í héraði.
milljónum króna til styrkveitinga og
eigin fræðsluverkefna frá stofnun samtakanna árið 2009. Rúmlega 115 verkefni hafa verið styrkt. ibs@frettabladid.is

Útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

VALGERÐUR GÍSLADÓTTIR

SIGRÍÐAR JÓNSDÓTTUR

áður til heimilis að Álfalandi 8, Reykjavík,

Digranesheiði 23 í Kópavogi,

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
1. desember. Útför hennar verður gerð frá
Bústaðakirkju mánudaginn 8. desember
klukkan 13.00. Hjartans þakkir til starfsfólks
dvalar- og hjúkrunarheimilisins Grundar fyrir einstaka umönnun,
virðingu og hlýju.
Sólborg Bjarnadóttir
Dagbjört Bjarnadóttir
Hjalti Bjarnason
Sigríður Bjarnadóttir
ömmu- og langömmubörn.

Sigurður Kristinsson
Páll Högnason
Kristín Kristjánsdóttir
Jón Orri Magnússon

fer fram frá Digraneskirkju mánudaginn
8. desember klukkan 11. Ykkur sem viljið
minnast hennar er bent á Von, félag til
styrktar skjólstæðingum gjörgæsludeildar
LSH í Fossvogi.
Jón Ingi Skúlason
Gerður Helgadóttir
Þórdís Kristín Öfjörð
Ingólfur Einarsson
Sveinn Skúlason
Helga Hjartardóttir
Þóra Skúladóttir
Ríkharður Jónsson
Ingigerður Skúladóttir
Hrafn Sigurðsson
Magnús Þórarinn Öfjörð
Þórunn Ragnheiður Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

20%
afsláttur af
Dior snyrtivörum

Dior kynning

PIPAR \ TBWA • SÍA • 144519

í Lyfjum & heilsu Kringlunni
Dagana 4.–7. desember er 20% afsláttur af öllum Dior snyrtivörum hjá Lyfjum & heilsu
Kringlunni. Sérfræðingur frá Dior verður á staðnum, kynnir hátíðarlínuna og veitir ráðgjöf
um val á kremum, förðum og litavali.
Stórglæsilegur kaupauki fylgir meðan birgðir endast ef keypt er fyrir 6.900 kr. eða meira.

Kringlunni
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A-30

X-SMC01BT-K

PIX-CM32BT-K

Hljómtækjastæða vegghengjanleg

Hljómtækjastæða með Bluetooth
30W (15W + 15W RMS) (81) - 2-Way Bass-Reflex Hátalarar - MP3, WMA AM/FM Útvarp m.45 st.minni - Innbyggt Blueooth - Pioneer Wireless Streaming
App - iPod, iPhone, iPad í gegnum USB

2x10W, Bluetooth, FM útvarp, geislaspilari CD-R/CD-RW, USB, MP3, WMA

Verð: 49.900,-

Nú án vörugjalda

39.920,-

Stereo
magnar i
Ver›: 69.900
Nú án vörugjalda 55.900
Tilbo›sver›:
2x70W, Inngangar: SACD/CD, Phono (MM), Aux, Network, Recorder,
Tuner, Power Amp Direct In, Útgangar: Recorder, Phones.
N-30

Net
spilari

Verð: 44.900,-

35.920,-

Nú án vörugjalda

Ver›: 69.900
Nú án vörugjalda 55.900
Tilbo›sver›:
SBX-N550

Verð: 64.900,-

Soundbar

Nú án vörugjalda

51.920,-

140W, innbyggður bassi, Class D magnari, Bluetooth, WiFi, Vegghengjanlegt,
HDMI ARC, 2xoptical, mini jack, 1xcoaxial digital, USB

Airplay, Internet útvarp, DLNA, iPod, iPhone, iPad, Ethernet, WiFi option,
Android/iPone st‡ring, Air Jam, Tengimöguleikar: 1xUSB inn, 1xLAN inn,
1xOptical út, 1xCoaxial út, 1xAnalogue út

BDP-170-K

Blu Ray spilari 3D
Spilar DVD-video, VCD, CD, AVCHD, SACD, BD-ROM, BD-R/RE, CDRW, DTS-CD, DVD-RW, DL/-RW, DVD+R/+RW, DL/+RW,
Tengi: HDMI, USB, WiFi

Verð: 44.900,SBX-N750

Soundbar

Verð: 94.900,-

Nú án vörugjalda

75.920,-

270W, innbyggður
bassi, Class D magnari, Þráðlaust 150W bassabox, Bluetooth, WiFi,
Vegghengjanlegt, HDMI ARC, 2xoptical, mini jack, 1xcoaxial digital, USB

Nú án vörugjalda

35.920,-

PD-30

CD
spilari
Ver›: 84.900
Nú án vörugjalda 67.900
Tilbo›sver›:
Spilar CD, CD-R, CR-RW, SACD, DVD-R, DVD-RW (hljó›), DSD, MP3,
WMA, AAC, MPEG-4, Tengimöguleikar: 1xOptical út, 1xCoaxial út,
1xAnalogue út, 1xUSB inn (framan)

heyrnartól

30%
afsláttur

Útsölumarkaður - 30-80% afsláttur
Heimabíómagnarar - Nintendoleikir - Fartölvutöskur - Hljómtækjastæður - Bluetooth
hátalarar - Geisladiskar - I pad hulstur - Spilað & Skilað / Spilaðir tölvuleikir Vefmyndavélar - PC stýripinnar - Tölvusnúrur - WIFi hátalarar - Diskahýsingar Leikjastýripinnar - Þráðlaus talnaborð - Farsímahulstur o.fl.

Nytjalist í hæsta gæðaflokki -sjón er sögu ríkari
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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

Já, komstu auga á
þennan klassíska? Þetta
er nákvæm eftirlíking af
Batman-bílnum frá 1976.
Ég hef átt hann í smátíma.
Frekar lítill kúnnahópur.

*N¸PFVI]XX
ILPPWXGDJVNY·OG

1976? Ertu
með flugstýrið,
leðurblökuvopnin
og túrbó-eldflaugakerfið?

Vááá!

Þetta var allt
saman þarna,
Pondus.

Þangað til ég
þurfti breyta því
vegna reglugerðar.
Núna er þetta bara
venjulegur bíll.

Með
þvílíkt töff
hurðum.

Ertu núna
til í að ná í
pappírana?

/0
.µPEHEKEXEP
7OSTTYSK7OV¯XPY
6NRSSDRJ6NU®WODRSQD
Q¾MDQJOXJJD¢Q¾MXM´OD
GDJDWDOL¢KYHUMXPGHJL
IUDPD±M´OXP¢6W·±

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Nei.
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BARNALÁN

0\QGLQHUE\JJ±¢V·QQXP
DWEXU±XPXPXQJDQK»V
JDJQDK·QQX±VHPYLQQXU
VHPVWULSSDUL¢NY·OGLQ

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Teiknimyndir, teiknimyndir,
ævintýri, fyndin myndbönd,
teiknimyndir, teiknimyndir, búin.

Hefur Solla einhvern
tímann leyft þér að
horfa á heilan þátt?

Förum.

Hvað er heill
þáttur?

/0
8LI9RXSPH1MWXIV]3J
8LI9RMXIH7XEXIW
6W´UEURWLQKHLPLOGD¿¢WWDU·±
IU¢2OLYHU6WRQH¿DUVHP
YDUSD±HUQ¾MXOM´VL¢VW´UYL±
EXU±L®V·JX%DQGDU®NMDQQD

Gunnar Björnsson

„Að langa að vera einhver annar er sóun á sjálfum þér.“


(LQQYLQV§ODVWL¿¢WWXU
YHUDOGDUHUORNVLQVNRPLQQ
WLOVODQGV6LPRQ&RZHOO
0HO%&KHU\O&ROHRJ/RXLV
:DOVKVNLSDG´PQHIQGLQD

Kurt Cobain.
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KROSSGÁTA

LÓÐRÉTT
1. tafl, 3. ung, 4. viðhorf, 5. fljótfærni,
7. sígild list, 10. ról, 13. kk nafn, 15.
púla, 16. kæla, 19. tvíhljóði.
LAUSN

17

20

Margeir Pétursson (2.536), Taflfélagi Reykjavíkur, hafði hvítt
gegn Haraldi Baldurssyni (2.000),
Víkingaklúbbnum, á Íslandsmóti
skákfélaga.
Hvítur á leik:

LÁRÉTT
2. snöggur, 6. karlkyn, 8. erta, 9. spíra,
11. vörumerki, 12. mælieining, 14.
skaf, 16. klaki, 17. svelg, 18. sigti, 20.
til, 21. engi.

8

12

18

5

LÁRÉTT: 2. snar, 6. kk, 8. ýfa, 9. ála,
11. ss, 12. karat, 14. skrap, 16. ís, 17.
iðu, 18. sía, 20. að, 21. akur.
LÓÐRÉTT: 1. skák, 3. ný, 4. afstaða,
5. ras, 7. klassík, 10. ark, 13. ari, 15.
puða, 16. ísa, 19. au.
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SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

30. e5! Rd5 (30. … Bxd1? 31. exf6 og
sóknin er óstöðvandi) 31. exf6 Rxf6
32. He1 Dc6 33. He3 Dd5?? (leikur
erfiðri stöðu niður í tap) 33. Bxf6 og
svartur gafst upp enda mát eða tapar
miklu liði.
www.skak.is Laugalækjarskóli og
Rimaskóli Reykjavíkurmeistarar
grunnskóla.

HÖRKUSPENNA
OG DRAMATÍK

Útkallsbækur Óttars Sveinssonar hafa verið eitt vinsælasta lesefni Íslendinga tvo áratugi.
Spennuþrungnar frásagnir úr íslenskum veruleika. Í þessari bók er lýst ótrúlegri samkennd,
fórnfýsi og þrautseigju íslenskra sjómanna á úrslitastundum. Um hver jól grúfa þúsundir
Íslendinga sig niður í Útkallsbækurnar og leggja þær ekki frá sér fyrr en að lestri loknum.
Hér er sagt frá ævintýralegum björgunaraðgerðum út af Breiðaﬁrði árið 1962 eftir að togarinn
Elliði frá Sigluﬁrði hafði legið á hliðinni í glórulausu hafróti og éljagangi. 28 manna áhöfn beið
örlaga sinna svo klukkustundum skipti.
„Ég hata þig ekki,“ sagði Sigurður Guðmundsson, fyrrum háseti á Goðafossi, er hann í október
2011 hitti mann af kafbátnum U 300 sem skaut niður stolt Íslendinga við bæjardyr Reykjavíkur
árið 1944. Við fáum einnig lýsingu á þessum tilﬁnningaþrungna fundi og kynnumst nýrri hlið af
sögunni um árásina á Goðafoss.

Útkall ehf. Sundaborg 9, 104 Reykjavík sími 562 2600 - www.utkallbokautgafa.is

1. SÆTI
ALMENNT EFNI
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MENNING
Vildu bregðast við samfélagsumræðunni
Leikhópurinn Sómi þjóðar frumsýnir á morgun leikverkið MP5 í Tjarnarbíói. Verkið er beint innlegg í umræðu samtímans og er
útlegging leikaranna Tryggva Gunnarssonar og Hilmis Jenssonar á byssumálinu umtalaða. Aðeins verða þrjár sýningar á verkinu.
sýninguna og þá ertu orðinn
tveimur árum of seinn eins
og endurspeglaðist best í því
þegar leikhúsin fóru að fást við
hrunið, það tók alveg tvö, þrjú
ár. MindCamp setti reyndar upp
eina sýningu í Borgarleikhúsinu
beint ofan í hrun en annars var
leikhúsið svolítið seint.
Við vildum athuga hvort við
gætum ekki fundið vinnuaðferð
til þess að tala um eitthvað sem
brennur á okkur og samfélaginu
akkúrat núna.
Þannig að við fórum bara út á
gólf, engin ritskoðun, og gerðum
það sem okkur finnst ofboðslega skemmtilegt og er akkúrat það sem við vildum sjá í
leikhúsi þannig að við ákváðum að skrifa, æfa og gera allt
samtímis og segja já við öllum
hugmyndum. Þannig enduðum
við úti í geimi í framtíðinni og
ákváðum að vera ekkert að setja
neitt í undirtexta heldur bara
fjalla beint um málefnið.“
Tryggvi segir þá Hilmi leggja
miklu áherslu á það að nota
húmor til að koma skilaboðunum áleiðis. „Enda er allt þetta
byssumál náttúrulega bara eins
og einhver South Park-þáttur,“
segir hann.
„Við höfðum smá áhyggjur
af því að við værum orðnir of
seinir þegar sagt var frá því
að ákveðið hefði verið að skila
byssunum, en svo lásum við

„Við erum hérna í geimstöð
í framtíðinni þegar fremstu
þjóðir heims eru búnar að safna
saman rjómanum af vísindasamfélaginu og senda út í geim
til að vinna að lausnum á helstu
vandamálum jarðarinnar,“ segir
Tryggvi Gunnarsson, annar
höfunda og leikara leiksýningarinnar MP5 sem frumsýnd
verður í Tjarnarbíói á morgun,
beðinn að segja í stuttu máli frá
verkinu. „Við látum það hins
vegar liggja á milli hluta í hvaða
ástandi jörðin er enda er það
ekki það sem verkið fjallar um.“
Hvað fjallar það þá um?
„Verkið fjallar um hvaða áhrif
það hefur að vopnvæðast í litlu,
afmörkuðu og friðsömu samfélagi,“ segir Tryggvi. „Og eins og
nafnið gefur til kynna þá erum
við beinlínis að fjalla um byssumálið svokallaða sem allir ættu
að kannast við úr fréttum.“
Þannig að þið hafið bara verið
að vinna þetta síðustu vikurnar? „Við hérna í Sóma þjóðar,
sem að þessu sinni eru aðallega
ég og Hilmir Jensson, vildum
skoða hversu hratt leikhúsið
gæti brugðist við því sem er í
samfélagsumræðunni. Leikhúsið er yfirleitt svolítið svifaseint
að bregðast við svona málum.
Það þarf að sækja um styrki
og svo er valið úr umsóknum
og það tekur oft alveg heilt ár.
Svo tekur annað ár að setja upp

MP5 „Við vildum athuga

hvort við gætum ekki
fundið vinnuaðferð til
þess að tala um eitthvað
sem brennur á okkur
og samfélaginu akkúrat
núna,“ segir Tryggvi
Gunnarsson.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

betur og sáum að þau skil áttu
að fara fram „við tækifæri“
og svo segir lögreglan að hún
þurfi þessar byssur út af ISIS.
Þá varð okkur ljóst að þetta mál
væri engan veginn búið og sýn-

ingin ennþá relevant.“ Frumsýningin fer fram í Tjarnarbíói
annað kvöld klukkan 20 og einungis verða tvær sýningar í viðbót, þann 12. og 15. desember.

Eins og nafnið gefur
til kynna þá erum við
beinlínis að fjalla um
byssumálið svokallaða.

fridrikab@frettabladid.is

NOTAÐIR BÍLAR
Í MIKLU ÚRVALI

Vertu með
!

FJÖR

FERÐA

Kauptu notaðan bíl af Brimborg
og þú átt möguleika á að vinna

400.000 KR.
GJAFABRÉF FRÁ WOWair *

Tilboð: 8.490.000 kr.
Toyota Land Cruiser VX AWD FDM35
Skráður janúar 2012, 3,0 dísil, sjálfskiptur
Ekinn 87.000 km.
Ásett verð: 9.490.000 kr.

Hvert myndir
þú fara?

FINNDU BÍLINN ÞINN Á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

ODDNÝ EIR OG STEINAR BRAGI Höfundar kvöldsins eru ekki af verri endanum.

Oddný Eir og Steinar
Bragi í Gunnarshúsi
Á höfundakvöldi í Gunnarshúsi í kvöld verða bækurnar Ástarmeistarinn og Kata í kastljósinu.

Tilboð: 3.390.000 kr.

Verð: 5.090.000 kr.

VW Passat Highline JKR84

Ford Kuga Titanium AWD UYF23

Skráður mars 2012, 1,4i bensín/metan, sjálfskiptur
Ekinn 54.000 km.
Ásett verð: 3.690.000 kr.

Skráður júní 2014, 2,0TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 25.000 km.

Skoðaðu úrvalið á

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16

NOTADIR.BRIMBORG.IS

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Notaðir bílar
- Brimborg

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 1. nóvember 2014 til og með 22. desember 2014 fara í pott. Einn heppinn vinningshaﬁ
verður svo dreginn út 23. desember 2014 og fær hann 400.000 kr. gjafabréf frá WOW air. Athugið á ekki við um umboðssölubíla.

Húsráð Gunnarshúss stendur
fyrir vikulegum höfundakvöldum í Gunnarshúsi fram að jólum.
Á hverju fimmtudagskvöldi
mæta tveir höfundar og spjalla
um bækur sínar, lesa aðeins úr
þeim, og síðan gefst áhorfendum
kostur á að spyrja líka. Meiningin er að lyfta jólabókavertíðinni
aðeins upp úr fari hinna hefð-

bundnu upplestrarkvölda og gefa
hverri bók og hverjum höfundi
meiri tíma.
Í kvöld mæta þau Oddný Eir
Ævarsdóttir og Steinar Bragi,
lesa upp og svara spurningum
Höllu Oddnýjar Magnúsdóttur
um nýútkomnar bækur sínar,
Ástarmeistarann og Kötu. Allir
velkomnir á meðan stólar leyfa.

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.

ÍSLENSKU
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„Þessa bók má ekki selja“
BÆKUR

★★★★★

Þrír sneru aftur
Guðbergur Bergsson
JPV

Titill þessarar nýjustu skáldsögu Guðbergs Bergssonar vísar
í að minnsta kosti tvær áttir –
kannski þrjár. Í sögunni birtast
þrír útlendingngar, tveir Bretetar og Þjóðverji,
rji,
allir koma þeir
eir
í heimsókn
á sögusvið ið, afskekktkta n í s l e n s kan sveitabæ,
æ,
og allir snúa
úa
þeir aftur sem
m
gamlir menn.
n.
Titillinn vísarr
líka til dularrfullrar skálddsögu
sem
ekk i fi n nstt
í
neinum
spjaldskrám
bókasafna
en er lesin
upp til agna
í sögu Guðbergs. Bókin
sú heitir
Þrír sneru aftur
ftur og fjallar um
hrakninga skipbrotsmanna. En
þar með eru möguleikar titilsins ekki tæmdir. Lesandi gæti
alveg skilið sumar persónur sögunnar þannig að þær snúi aftur
(eða gangi aftur) persónur úr
fyrri bókum Guðbergs. Líkt og í
mörgum öðrum bókum sínum er
hann meðal annars að skrifast á
við sjálfan sig, skrifa sig og verk
sín inn í nýjan tíma og tengja

hann við eldri verk. Hlandblautur
afinn í sögunni sem eyðir stærstum hluta ævinnar á dívan minnir
t.d. meira en lítið á karlfauskinn
Tómas Jónsson.
Sögusviðið er líka kunnuglegt.
Bærinn sem er í sögumiðju stendur við sjó, stutt frá litlu þorpi.
Þar hefst sagan í kreppunni
miklu og við fylgjum fjölskyldunni á bænum allt til samtímans
þegar allur búskapur
búskapu er fyrir bí
annar en túra
iistaútgerð.
Umfram
allt er það þó
a
aðferð bókara
innar sem ber
in
sterk einkenni
st
höfundarins.
h
Mörg merkM
ust u verk a
Guðbergs eru
G
táknsögur,
tá
allegóríur, þar
all
sem a fma rkse
aður og inniað
lokaður heimur
lok
er látinn endurspegla stærra
spe
samhengi. Svo
sam
er einnig
e
í þessari sögu. Hér
er sögð saga
aldar eða tæpalda
lega það þar sem
fj öl sk yld a n á
bænum stendur sem hluti fyrir
heild íslensku þjóðarinnar. Við
fylgjumst með því hvernig fjölskyldan stækkar en klofnar jafnóðum, börn fæðast föðurlaus og
eru yfirgefin af mæðrum sínum,
og ekki síst fylgjumst við með
því hvernig umheimurinn mótar
þetta örsamfélag, allar breytingar koma að utan, frá erlendum
gestum, hermönnum, túristum.

GUÐBERGUR
BERGSSON

„Sterkasta og
merkilegasta bók
Guðbergs í langan
tíma, bók sem kallar
á mann aftur til
frekari umhugsunar, íhugunar og
greiningar,“ segir Jón
Yngvi um bókina
Þrír sneru aftur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Saman við þessa stóru sögu
f léttast þroskasaga þriggja
barna, fyrst tveggja stúlkna,
systradætra sem alast upp á
bænum og svo stráksins sem
kemur fyrst sem gestur en verður hluti af fjölskyldunni. Lýsingin á þroska þeirra og menntun
er merkileg og margræð. Gamla
konan á bænum kennir þeim
undir próf upp úr kennslubókum
frá Ríkisútgáfu námsbóka sem
fá í sögunni sess menningar sem
ekki verður metin til fjár, á forsíðu þeirra stendur: „Bók þessa
má ekki selja“. Þessar bækur

og úrvinnsla Guðbergs á sagnaminninu um hina fróðu gömlu
konu eru meðal þess áhugaverðasta í bókinni og ekki einfalt að
skera úr um hvort þar sé bullandi
írónía eða bláeygasta einlægni á
ferð.
Þrír sneru aftur hefur marga
af stærstu kostum Guðbergs
sem skáldsagnahöfundar, en
líka suma af göllunum. Táknsagan eða allegórían býður heim
þeirri hættu að persónurnar í
henni verði einhliða og sögumaður sýnir þeim kulda sem stundum
jaðrar við fyrirlitningu. Hann á

það líka til að þusa, þus og nöldur
getur verið skemmtilegt og Guðbergur hefur fyrir löngu gert það
að listgrein en það virkar ekki
alltaf.
Það breytir hins vegar ekki því
að þetta er sterkasta og merkilegasta bók Guðbergs í langan tíma,
bók sem kallar á mann aftur til
frekari umhugsunar, íhugunar og
greiningar.
Jón Yngvi Jóhannsson

NIÐURSTAÐA: Táknsaga um íslenska
þjóð á tuttugustu öld sem ber mörg
bestu einkenni höfundarins.

Hörðustu pakkarnir
fást hjá Advania

Fartölvutaska
Bogart 13V

Verð: 8.990 kr.

Leðurtaska
Tiding Vintage

Verð: 26.990 kr.

Far- og spjaldtölva
Dell Inspiron 7
7347
347

Verð: 179.990
990 kr.

Heyrnartól
H
He
tól - þrír litir
Jabra Revo Stereo

Heyrnartól

Verð: 29.990 kr.

Verð: 10.490 kr.

Gerðu sjónvarpið snjallara
allara
ra

Fartölva
Far
r

Xtreamer Wonder

Dell
ll Inspiron
I
3531

Verð: 24.990 kr.

Verð:
V
err 54.990 kr.
e

Kíktu til okkar í kaﬃ – við tökum vel á móti þér í verslunum okkar
Guðrúnartúni 10, Reykjavík

Tryggvabraut 10, Akureyri

Mánudaga til föstudaga frá 8 til 17

Mánudaga til föstudaga frá 8 til 17

advania.is/jol

Urbanears Pla an - margir litir

Merktu hluti - Finndu þá
Chipolo - Margir litir
1 stk - verð: 3.990 kr.
3 stk - verð: 8.990 kr.

MEST SELDA BÓKIN!
„BESTI GLÆPASAGNAHÖFUNDUR NORÐURLANDA“
Adresseavisen 24.11.2014

1.

Metsölulisti
Eymundsson

„Yrs kann það sem mestu máli
„Yrsa
skiptir, að fylla lesandann
skip
spennu
og óvissu, gróðursetja
spe
í honum
hrylling og skelfingu.“
ho
ÞÓRUNN HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR, FRÉTTATÍMANUM
ÞÓRU

JÓLABÆKURNAR Á
4.499KR
6.639KR

3.899KR

8.299KR

5.199KR

UPPHAFLEGT VERÐ

20%
AFSLÁTTUR

25%

UPPHAFLEGT VERÐ

11.619KR
UPPHAFLEGT VERÐ

16.599KR

30%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

3.899KR
4.049KR
4.211KR

4.699KR

2.799KR

UPPHAFLEGT VERÐ

22%

5.399KR

AFSLÁTTUR

4.499KR
4.099
3.499
KR KR

25%
AFSLÁTTUR

4.799

3.799KR

UPPHAFLEGT VE

30%
AFSLÁTTUR

6.299KR
UPPHAFLEGT VERÐ

8.999KR

Gildir 4.-7. desember. Með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl. Allt úrval í Smáralind, Holtagörðum, Kringlunni, Garðabæ og Skeifunni. Minna í öðrum verslunum.

EINFALT AÐ
SKILA
KKILA EÐA
A SKIP
SKIPTA
01
015
2015
n. 2
an.
an
err 7.. jjan.
er 7. jan. 2015
Skilafrestur bóka
Skilafrestur bóka

6.399KR

Á FRÁBÆRU VERÐI

9KR

ERÐ

R

ALLIR TITLAR FÁST Í SMÁRALIND, KRINGLUNNI, HOLTAGÖRÐUM, GARÐABÆ OG SKEIFUNNI, MINNA ÚRVAL Í ÖÐRUM VERSLUNUM

30%
AFSLÁTTUR

3.149KR
UPPHAFLEGT VERÐ

4.499KR

2.749KR

4.499KR
25%

UPPHAFLEGT VERÐ

5.999KR

AFSLÁTTUR

3.149KR
UPPHAFLEGT VERÐ

4.199KR

25%
AFSLÁTTUR

3.899KR

30%
AFSLÁTTUR

30%

30%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

4.499KR
4.396KR

2.499KRR

2.729KR

3.499KR

3.899KR

UPPHAFLEGT VERÐ

UPPHAFLEGT VERÐ

6.280KR

3.899KR

6.599KR

4.149KR

1.299KR

UPPHAFLEGT VERÐ

30%
AFSLÁTTUR

3.639KR
UPPHAFLEGT VERÐ

5.199KR
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HVAÐ?
HVENÆR? HVAR?
4. DESEMBER 2014

Tónleikar

Á ÆFINGU Nanna María, Hanna Dóra, Garðar Thor og Kristinn fara yfir sína þætti

Sálumessunnar undir næmu eyra stjórnandans.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Minnast Mozarts á
miðnæturtónleikum
Óperukórinn í Reykjavík efnir til minningartónleika
upp úr miðnætti í kvöld í Langholtskirkju.
„Þetta er tíunda árið sem ég
stjórna tónleikum á dánarstund
Mozarts. Það er mikið búið að æfa
og allt orðið slípað,“ segir Garðar Cortes, stjórnandi Óperukórs
Reykjavíkur. Fjórir einsöngvarar koma fram með kórnum í nótt
í Langholtskirkju, Nanna María
Cortes, Hanna Dóra Sturludóttir,
Garðar Thor Cortes og Kristinn
Sigmundsson.
Eins og fyrri ár er það Sálumessa Mozarts sem verður flutt á
þessum hátíðlegu næturtónleikum.
„Nú eru 223 ár frá því Mozart
kvaddi þennan heim. Við minnumst hans og þökkum honum og
svo minnumst við líka íslensks tón-

Og svo minnumst
við líka íslensks tónlistarfólks sem hefur
fallið frá á árinu.
Garðar Cortes

listarfólks sem hefur fallið frá á
árinu, ekki bara atvinnufólks heldur líka annarra sem hafa lagt líf
sitt í tónlistina og gert okkur ríkari með söng og hljóðfæraleik,“
segir Garðar.
Langholtskirkja verður opnuð
klukkan hálf tólf í kvöld og tónleikarnir hefjast klukkan hálf eitt.
- gun

19.30 Aðventutónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Hörpunni í kvöld þar
sem hljómsveitarverk og konsertar eftir
Johann Sebastian Bach eiga fastan
sess. Brandenborgarkonsertarnir teljast
til höfuðverka barokktímans og hafa
í gegnum tíðina verið aufúsugestir á
tónleikadagskrám, bæði hjá hlustendum
og flytjendum. Það á jafnt við um tvíkonsertinn sem er í ítölskum stíl en hann
er meðal þekktustu og dáðustu verka
tónskáldsins. Einleikshlutverkin verða í
höndum konsertmeistara Sinfóníuhljómsveitarinnar, Sigrúnar Eðvaldsdóttur og
Nicola Lolli.
20.00 Hacker Farm, KRAKKKBOT og
Trouble troða upp í Mengi í kvöld.
2.000 krónur inn.
20.00 Við klingjum inn aðventuna með
jólatónleikum Vocal Project, Poppkórs
Íslands í Hörpu sem ásamt sérstökum
heiðursgesti, hinum eina sanna Páli
Óskari, er hin fullkomna uppskrift að einstöku jólastuði og stemningu með dassi
af kósýheitum. 4.500 krónur inn.
20.00 Kvennakór Hafnarfjarðar heldur
jólatónleika í kvöld í Víðistaðakirkju
í Hafnarfirði. Gestir tónleikanna er
Karlakórinn Þrestir. Stjórnendur eru Erna
Guðmundsdóttir og Jón Kristinn Cortez.
Hljóðfæraleikarar eru Antonía Hevesi,
Jónas Þórir og Kristrún H. Björnsdóttir.
Miðaverð er 2.500 kr.
20.00 Morning Bear er sviðsnafn tónlistarmansins Johns Runnels, sem kemur
frá Denver, Colorado. Hann treður upp á
Hlemmur Square í kvöld. Frítt inn.
20.00 Í tilefni af útkomu geislaplötunnar
525 efnir Gunnar Gunnarsson píanóleikari og organisti til tónleika í Fríkirkunni í
kvöld. Þar kemur hann fram með djasstríó
sitt, sem auk hans er skipað þeim Ásgeiri
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Ásgeirssyni á gítar og Þorgrími Jónssyni
á kontrabassa. Þeir félagar munu leika
útsetningar Gunnars á íslenskri sálmatónlist, þá sömu og er að finna á plötunni
nýju, en ekki er ólíklegt að eldra efni fái
að hljóma líka, því nýverið komu einnig
fyrstu tvær plötur Gunnars, Skálm og Stef
út í nýrri og breyttri útgáfu.
21.00 Hinir árlegu jólatónleikar
Borgardætra á Rósenberg. Á efnisskrá
eru jólalög úr ýmsum áttum, gamanmál
og almenn skemmtilegheit. Verð 5.300
krónur. Athugið að Rósenberg tekur við
borðapöntunum í síma 551-2442.
21.00 Adam Evalds treður upp ásamt
Quest á Rúbín í kvöld.
21.00 Rafmagnaðir tónleikar á Húrra.
Fram koma Einar Indra, Mosi Musik og
Tanya & Marlon. 1000 krónur inn.
22.00 Tónlistarmaðurinn Gímaldin heldur
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da í kvöld.
23.50 Óperukórinn í Reykjavík ásamt sinfóníuhljómsveit halda tónleikana Mozart
á miðnætti í Langholtskirkju. Einsöngvarar
eru Nanna María Cortes, Hanna Dóra
Sturludóttir, Garðar Thór Cortes og Kristinn
Sigmundsson. Stjórnandi er Garðar Cortes.

Tónlist
20.30 Myndbandið við lagið Sirens með
Young Karin verður frumsýnt á Kexi Hosteli í kvöld. Magnús Leifs leikstýrði myndbandinu. Bjór í boði og svo verða Emmsjé
Gauti og Unnsteinn með DJ sett.
21.00 DJ SpeEgill spilar á Frederiksen Ale
House í kvöld.
21.00 DJ Davíð Roach þeytir skífum á
Húrra.
21.00 Trúbadorarnir Alexander & Guðmann spila á English Pub í kvöld.
21.00 DJ Styrmir Dansson spilar á Bar
Ananas í kvöld.
21.00 DJ King Agzilla spilar á Prikinu í
kvöld.
21.00 DJ Gísli Galdur þeytir skífum á
Kaffibarnum.
21.00 Laundry Acoustic Band frá Austurríki treður upp á Dillon í kvöld.

Bækur
17.00 Hinn árlegi jólafundur Kvenréttindafélags Íslands og Kvennasögusafns
Íslands verður haldinn í Þjóðarbókhlöðunni í dag. Steinar Bragi mætir og les upp
úr skáldsögu sinni Kötu, Kristín Steinsdóttir les upp úr skáldsögunni Vonarlandið og Björk Þorgrímsdóttir og Valgerður
Þóroddsdóttir lesa upp úr Konur á ystu
nöf og fleiri meðgönguljóðum.
17.00 Velkomin á tilnefningahátíð
Fjöruverðlauna, bókmenntaverðlauna
kvenna í dag. Hátíðin verður haldin í
Borgarbókasafninu í Tryggvagötu. Dómnefndir tilnefna bækur í þremur flokkum:
fagurbókmenntir, barna- og unglingabókmenntir, fræðibækur og rit almenns eðlis.
Fjöruverðlaunin hafa verið veitt árlega frá
árinu 2007. Tilgangur Fjöruverðlaunanna
er að stuðla að aukinni kynningu á
ritverkum kvenna og hvetja konur í rithöfundastétt til dáða.
20.00 Næsta Höfundakvöld í Gunnarhúsi
er í kvöld. Þá mæta þau Oddný Eir
Ævarsdóttir og Steinar Bragi, lesa upp
og svara spurningum Höllu Oddnýjar
Magnúsdóttur um nýútkomnar bækur
sínar. Allir velkomnir á meðan stólar leyfa,
aðgangur 500 kr.

Fyrirlestrar
16.30 Í dag verða tveir fyrirlestrar í stofu
101 í Odda í fyrirlestraröð Miðaldastofu
Háskóla Íslands um Landnám Íslands.
Er eitthvað að marka staðháttalýsingar í
fornsögum? Getur Landnáma líka verið
heimild um landnámið?
17.00 Streitustúdíó er nýjung á Íslandi.
Þetta er samstarfsverkefni Streituskólans
og Hörpu með það að markmiði að gera
nýjustu þekkingu á streitu og áhrifum
hennar á líf okkar og heilsu aðgengilega.
Þátttakendur hlusta á fyrirlestur um
streitu og fá tækifæri til að hitta sérfræðinga Streituskólans sem sjá um
fræðsluna. 3.500 krónur inn.
Upplýsingar um viðburði sendist
á hvar@frettabladid.is

STRENGJASVEITIN „Við ætlum að spila jólakonsertinn eftir Corelli, Haydn- og

hugguleg jólalög,“ segir Helga.

Dásamlegt að fá að
umgangast ungt fólk
Strengjasveit Helgu Þórarinsdóttur leikur jólatónlist
á Bókasafni Seltjarnarness síðdegis í dag.

%,#(!&/((# -',&#(
))%)' $%($)(-#&(#(-.!,'$%($)(-#&(

Jólaandi mun ríkja í Bókasafni Seltjarnarness síðdegis í dag þegar
strengjasveit Helgu Þórarinsdóttur kemur þar fram klukkan 17.30.
Sveitin er skipuð nemendum og
kennurum úr Tónlistarskóla Seltjarnarness.
Helga lenti í alvarlegu slysi fyrir
tveimur árum, hlaut mænuskaða
og lamaðist. Áður hafði hún verið
leiðandi víóluleikari Sinfóníuhljómsveitar Íslands í þrjátíu ár og
auk þess kenndi hún við Tónlistarskóla Seltjarnarness. Nú helgar
hún sig kennslunni.
„Ég á vinkonu sem sagði við mig:
„Þú bara verður að fara að vinna.“
Ég hélt kannski að það vildi enginn
fá mig en svo náttúrlega var þetta
kannski mín besta lækning. Það
er dásamlegt að fá að umgangast
ungt fólk. Líka gaman og gefandi

Ég hélt kannski
að það vildi enginn fá
mig en svo náttúrlega
var þetta kannski mín
besta lækning.
að vera í tónlistinni þótt ég geti
ekki spilað.“
Strengjasveitin ætlar að spila
verk eftir Bach, Haydn og Corelli
ásamt nokkrum jólalögum.
Tónleikarnir eru fastur liður
í dagskrá bókasafnsins og hluti
af samstarfsverkefni safnsins
og Tónlistarskóla Seltjarnarness
undir heitinu Tónstafir. Aðgangur
er ókeypis.
„Bækurnar eru bara færðar til
og sófar og stólar settir í staðinn,
mjög kósí,“ segir Helga.
- gun

Eftir að hafa verið hluti af fjölskyldunni
í áraraðir vitum við að allt getur gerst
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ÞESS VEGNA ER F PLÚS VINSÆLASTA FJÖLSKYLDUTRYGGINGIN Á ÍSLANDI
Best er auðvitað að fyrirbyggja slysin. En eins og við vitum eru
nánast engin takmörk fyrir því óvænta sem getur komið upp á.
F plús veitir víðtæka tryggingavernd sem sniðin er að
VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

breytilegum þörfum fjölskyldunnar á hverjum tíma.
Njótum lífsins áhyggjulaus með F plús fjölskyldutryggingu.
VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.
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BÍÓFRÉTTIR

AFMÆLISBARN DAGSINS

50 ára Marisa Tomei
leikkona
Þekktust fyrir: My Cousin Vinny

FRUMSÝNINGAR

Tökur í janúar

Scorsese hjá HBO

Rómantík í Róm

Tökur á endurgerðinni The Secret in
Their Eyes hefjast í janúar í Los Angeles.
Með aðalhlutverk fara Chiwetel Ejiofor,
Julia Roberts og Nicole Kidman.
Leikstjóri verður Billy Ray sem er
þekktastur fyrir handritin að The Hunger
Games og Captain Phillips.
Ejiofor leikur lögfræðing sem snýr
aftur til Los Angeles eftir að
ný sönnunargögn í 13 ára
gömlu máli, þar sem barn
var myrt, koma upp. Um
er að ræða endurgerð á
argentínsku myndinni
El secreto de sus ojos
sem fékk Óskarsverðlaun árið 2009.

Martin Scorsese mun leikstýra fyrsta
þættinum í nýrri sjónvarpsþáttaröð
frá HBO sem fjallar um rokksenuna á
áttunda áratugnum í New York þar sem
kynlíf og eiturlyf voru áberandi.
Scorsese verður einnig framleiðandi
þáttanna en með honum við gerð þeirra
eru Mick Jagger, söngvari The Rolling
Stones, og handritshöfundurinn Terence Winter.
Helstu leikarar verða
Bobby Cannavale, Ray
Romano og Olivia Wilde og
í aukahlutverkum verða
Juno Temple og
Andrew „Dice“
Clay.

Paradox Studios og AMBI Pictures
hafa lokið framleiðslu á rómantísku
gamanmyndinni All Roads Lead to Rome.
Leikstjóri er Ella Lemhagen og með aðalhlutverk fara Sarah Jessica Parker, Paz
Vega, Raoul Bova, Claudia Cardinale og
Rosie Day. Þau Lemhagen,
Cindy Myers og Josh
Appignanesi skrifuðu
handritið. Myndin fjallar
um Maggie (Parker)
og fyrrverandi ítalskan
elskhuga hennar (Bova)
sem fara í ferðalag um
Ítalíu í leit að uppreisnargjarnri dóttur
Maggie (Day).

Begin Again
Rómantísk gamanmynd
Aðalhlutverk: Keira Knightley, Adam
Levine og Mark Ruffalo.

7,5/10

83%

Óskarsvísbendingar
frá verðlaunahátíðum
Þrjár verðlaunahátíðir eru afstaðnar í Bandaríkjunum sem þykja gefa vísbendingar um hvaða kvikmyndir og leikarar fái Óskarstilnefningar á næsta ári.
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2
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Sjálfsmorðssveitin
er stjörnum prýdd
Jared Leto, Will Smith og Tom Hardy á meðal leikara.
Jared Leto, Will Smith, Tom Hardy,
Margot Robbie, Jai Courtney og
fyrirsætan Cara Delevingne leika
í nýrri mynd Warner Bros., Suicide
Squad.
Hún er byggð á myndasögu DC
og fjallar um hóp ofurhetjuillmenna
sem stjórnvöld veita tækifæri til
að bæta ráð sitt. Vandamálið er að
tækifærið mun líklega verða til þess
að þau munu öll deyja.
Orðrómur um leikarana í myndinni hefur lengi verið í gangi en
frumsýning er fyrirhuguð 5. ágúst
2016. Leikstjóri verður David Ayer
sem hefur leikstýrt Fury og End
of Watch. „Við hlökkum til að sjá
þetta frábæra leikaralið undir leiðsögn Davids Ayer, sýna hvað það
þýðir að vera illmenni og hvað það
þýðir að vera hetja,“ sagði Greg
Silverman, forseti Warner Bros.
Að sögn innanbúðarmanna er
Jesse Eisenberg í viðræðum um
að leika Lex Luthor í myndinni, að
því er Variety greindi frá. Hann

➜ Leikarar og hlutverk:
Jared Leto–Jókerinn (1)
Will Smith – Deadshot (2)
Tom Hardy – Rick Flag (3)
Margot Robbie – Harley Quinn (4)
Jai Courtney – Boomerang
Cara Delevingne – Enchantress

mun leika sama hlutverk í Batman
versus Superman: Dawn of Justice.
Suicide Squad verður fyrsta
mynd Jareds Leto síðan hann vann
Óskarinn fyrir hlutverk sitt í Dallas Buyers Club. Smith og Robbie
(úr The Wolf of Wall Street) sjást
næst í myndinni Focus, en Hardy
er aftur á móti þessa dagana að
leika í The Revenant á móti Leonardo DiCaprio. Hún er væntanleg
í bíó eftir ár. Enska fyrirsætan
Delevingne sést næst á hvíta tjaldinu í myndinni Pan sem fjallar um
ævintýri Péturs Pan.

Vertíð kvikmyndaverðlaunanna er gengin í garð
á ný með hverri glæsiathöfninni á eftir annarri í
Bandaríkjunum þar sem bestu myndir ársins eru
m.a. valdar.
Á þeim þremur hátíðum sem eru afstaðnar og eru
taldar gefa vísbendingar um Óskarsverðlaunin á
næsta ári, Gotham Awards, New York Film Critics
Circle og National Board of Review, vekur athygli
að aldrei var sama myndin valin sú besta. Sá heiður féll í skaut Birdman, Boyhood og A Most Violent Year. Tvær hátíðirnar eru samt sammála um
að Julianne Moore hafi verið besta leikkonan fyrir
frammistöðu sína í Still Alice.
The New York Critics Circle
Venjulega fá myndirnar sem eru verðlaunaðar á
þessari hátíð einnig tilnefningar til Óskarsverðlaunanna, jafnvel þótt sigurvegararnir í flokknum
„besta myndin“ séu ekki alltaf þeir sömu. Í fyrra
var American Hustle valin besta myndin á hátíðinni, Steve McQueen besti leikstjórinn fyrir 12
Years a Slave, Bruno Delbonnel fyrir kvikmyndatökuna í Inside Llewyn Davis og Cate Blanchett
fyrir Blue Jasmine. Allar þessar myndir voru áberandi á Óskarshátíðinni.
Í ár var stóri sigurvegarinn Boyhood, sem hefur
einmitt verið orðuð við Óskarinn. Óvíst er samt
hvort þessi óvenjulega mynd, sem tók tólf ár í
vinnslu, hljóti verðlaunin eftirsóttu.

Sigurvegarar
Besta myndin: Boyhood
Besti leikstjórinn: Richard Linklater (Boyhood)
Besta handritið: The Grand Budapest Hotel
Besta leikkonan: Marion Cotillard (The Immigrant
og Two Days, One Night)
Besti leikarinn: Timothy Spall (Mr. Turner)

The National Board of Review
Eins og The New York Critics Circle gefa þessi verðlaun vísbendingar um Óskarsverðlaunin. Á síðustu
fimm árum hafa bestu myndirnar á NBR verið Her,
Zero Dark Thirty, Hugo, The Social Network og Up in
the Air. Þær voru allar tilnefndar sem besta myndin
á Óskarnum. Í þetta sinn hlaut A Most Violent Year
verðlaunin en leikstjórinn, J.C. Chandor, er þekktastur fyrir fjármálahrunsmyndina Margin Call.

A MOST VIOLENT YEAR Jessica Chastain og Oscar Isaac leika
aðalhlutverkin í A Most Violent Year.

Sigurvegarar
Besta myndin: A Most Violent Year
Besti leikstjórinn: Clint Eastwood (American Sniper)
Besti leikarinn (jafntefli): Oscar Isaac (A Most
Violent Year) og Michael Keaton (Birdman)
Besta leikkonan: Julianne Moore (Still Alice)

The Gotham Awards
Gotham-verðlaunin lýsa sjálfum sér sem „skrítnum“
verðlaunum og sigurvegararnir eru oftast sjálfstæðar myndir. Samt gætu einhverjar af myndunum sem voru verðlaunaðar í ár tekið þátt í Óskarskapphlaupinu, þar á meðal Birdman í leikstjórn
Spánverjans Alejandro González Iñárritu sem á að
baki Babel, 21 Grams og Amores Perros.

Sigurvegarar
Besta myndin: Birdman
Besti leikarinn: Michael Keaton (Birdman)
Besta leikkonan: Julianne Moore (Still Alice)
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LÍFIÐ Beyoncé, Hollywood og Interstellar
FACEBOOK VIKUNNAR

Alma
Goodman

If you or
someone
you know is spending
the holidays in LA and
needs a place to stay
we’re renting out our
apartment in the heart
of Hollywood.. Message
me if you’re interested!

Una Stefánsdóttir

Tobba Marínósdóttir

Það er fátt jafn
fallegt og að sjá
1 og hálfs árs gömul börn
dansa við Dave Brubeck …
kv. tónlistarkennarinn
á ungbarnaleikskóla
#djassuppeldi #djasseldi
#kennumþeimvel #djassdans #nomorelatibær

HVAR ER BÍONSÌ? Og JZ
fáðu þér þína eigin afmælisviku!! Djöf ætla ég að vona að
hann steli ekki þönderinu mínu eins
og þegar Ben „Smámaður“ Stiller
mætti í þitt afmæli Björk Eiðsdóttir
en talandi um bjútítips afhverju er
Ben með allt hárið sitt? #klipping
#stærrihauslengirþigekki

Valur
Gunnarsson

Interstellar in brief: Last
people of Earth
go in search of an
inhabitable planet.
Find Iceland. Keep
on moving

Hallgímur Helgason Fyrir röð til-

viljana raðaðist laugardagskvöldið upp í
pottþéttan pakka: Dirty Burger á Miklubraut, Gaukar í Borgarleikhúsinu og
Geirmundur á Kringlukránni, þegar góðir vinir hittust óvænt í leikhúsinu … Besti borgarinn í borginni,
næstbesta leiksýningin og svo dansmaster Íslands
með „Ég er kominn heim“. Margar góðar setningar
í Gaukum. „Maður skilur ekki við sömu manneskju
og maður tók saman við.“ (Síðasta sýning í kvöld!)
En mikill svakalegur skiptibókamarkaður er þarna á
Kringlukránni.

Hvetur börn til þess
að hafa trú á sér
Sædís Sif Jónsdóttir gaf nýverið út barnabókina Draumálfurinn Dísa, en bókinni
er ætlað er að hvetja börn til þess að hafa trú á sér og draumum sínum.

RYAN HEMSWORTH Framleiðir takta fyrir hina nýju bylgju rappara.

NORDICPHOTOS/GETTY

Plötusnúður á uppleið spilar á Sónar
Enn stærra nafn verður tilkynnt í dag fyrir hátíðina.
Kanadíski plötusnúðurinn og taktsmiðurinn Ryan Hemsworth mun
koma fram á tónleikahátíðinni
Sónar Festival í Hörpu 14. febrúar.
Hemsworth er rísandi stjarna í
heimi raftónlistarinnar en hann
hefur framleitt lög fyrir fjölda
rappara svo sem Deniro Farrar,
Sole og The Underachievers ásamt
því að endurhljóðblanda lög frá
ýmsum frægum tónlistarmönnum.
Þ á fra m leiði r h a n n sí na
eigin takta og er talinn vera
í fremstu röð framsækinnar
klúbba- og raftónlistar í heiminum. Hemsworth framleiðir
oft takta fyrir rappara sem eru
hluti af hinni nýju bylgju óhefð-

bundinna og öðruvísi rappara.
Ekki er reyndar búið að tilkynna
um komu Hemsworth af hálfu
Sónar Festival en fram kemur á
plakatinu fyrir komandi Evróputúr Hemsworths að hann muni
stoppa í Reykjavík og spila á hátíðinni 14. febrúar.
Aðstandendur Sónar stað festa þetta í samtali við Fréttablaðið en Hemsworth verður
tilkynntur formlega í dag.
Þá verður einnig tilkynnt nafn í
tónlistarheiminum sem er að sögn
aðstandenda Sónar gríðarstórt.
Mun það eflaust verða raftónlistaráhugamönnum á landinu til
mikillar gleði.
- þij

Þrjú lög spiluð á Degi
íslenskrar tónlistar

Sædís Sif Jónsdóttir gaf á dögunum út barnabókina Draumálfurinn
Dísa. Kveikjan að bókinni vaknaði
eftir að fyrsti sonur Sædísar kom í
heiminn. Þegar hann fór að stálpast
fór hún að horfa á barnaefni og lesa
barnabækur í auknum mæli.
„Upphaflega var ég að hugsa um
mín börn, af því að ég vildi að þau
vissu að ég myndi trúa á þau og
þeirra drauma. Svo langaði mig til
þess að hvetja önnur börn til þess að
trúa á sig og sína drauma.“
Bókin segir söguna af draumálfinum Dísu sem er óhrædd við að
láta sig dreyma og hvetur vini sína
tvo, bræðurna Manna og Danna sem
eru kóngulær, til þess að hafa trú á
sér. „Af því að ég er svolítið mikil
draumóramanneskja sjálf leit ég að
vissu leyti á mig sem draumálfinn.
Kóngulærnar eru synir mínir, þeir
eru litlu prakkararnir í kringum
draumálfinn,“ segir Sædís, sem á
synina Manúel Jón og Daníel Ísak.
Manúel Jón átti sinn þátt í því
að skapa draumálfinn Dísu en hún
var sköpuð að hluta út frá teikningu
eftir hann. „Það var svolítið þannig
að ég var alltaf að teikna eitthvað
á blað. Hann var duglegur að fylgjast með mér af því að hann elskar að teikna með mér og tók eftir
því að ég var alltaf að teikna það
sama. Eitt kvöldið kemur hann með
teikningu til mín og þetta er fyrsti
draumálfurinn sem hann gerði.“
Sædís og myndskreytari bókarinnar, Alyssa Erin, notuðu teikningu
Manúels Jóns sem fyrirmynd að
Dísu. Sædís útskrifaðist sem markþjálfi fyrir rúmu einu og hálfu ári.
Það var í október eftir námskeiðið
Konur til athafna hjá Sigrúnu Lilju

MÆÐGIN Sædís er hér með sonum sínum, Manúel og Daníel, en þeir veittu henni
innblástur við gerð bókarinnar.
MYND/STÚDÍÓLINNET

Guðjónsdóttur, eiganda Gyðju
Collection, sem Sædíss fylltist
krafti og ákvað að kýla
a á hugg
myndina. „Ég fór á námskeið
ámskeið
hjá Sigrúnu Lilju og fékk
ékk svaka
kraft úr námskeiðinu
u og fór
strax í þetta eftir það.. Námskeiðið var í október og
ég dreif bara í þessu.“
Þegar Sædís hafði
samband við bókafororlög tjáðu þau henni að
ð hún
væri of sein til þess að koma

bókinni út á þessu ári en þá ákvað
hún að taka málin
m
í sínar hendur og
gefa bókina út á eigin spýtur. Hún
hefur því séð um alla markaðssetningu og dreifingu
dre
á bókinni sjálf.
Draumálfurinn Dísa fæst
Draumá
meðal annars í verslunm
um Eymundsson.
u
gydaloa@frettabladid.is

DRAUMÁLFURINN Dísa er
DRAU
byggð á teikningu eldri sonar
Sædísar.
MYND/ALYSSAERIN

27.11.2014 ➜ 03.12.2014

Dagur íslenskrar tónlistar verður haldinn á morgun.
Dagur íslenskrar tónlistar verður
haldinn hátíðlegur á föstudag. Af
því tilefni munu helstu útvarpsstöðvar landsins spila þrjú
íslensk lög samtímis kl. 11.15.
Íslendingar geta því sameinast við viðtækin og sungið lög til
heiðurs íslenskri tónlist. Markmiðið er að fá sem flesta til að
kveikja á útvarpinu kl. 11.15 og
syngja með. Tilvalið er að safnast saman á sal þar sem slíkur er
til afnota til að allir geti sameinast í söng.
Lögin sem urðu fyrir valinu í
ár eru lag Sigfúsar Halldórssonar, Litla flugan, við texta Sigurðar Elíassonar, Reyndu aftur, lag
og texti eftir Magnús Eiríksson
og Þannig týnist tíminn, lag og
texti eftir Bjartmar Guðlaugsson. Textar og gítargrip laganna
eru aðgengileg á Facebook-síðu
Syngjum saman!.
Þátttakendur eru hvattir til

LAGALISTINN

BJARTMAR GUÐLAUGSSON Lagið
Þannig týnist tíminn eftir Bjartmar
verður flutt á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

þess að taka sönginn sinn upp á
myndband og senda á Facebooksíðu Syngjum saman! í kjölfar
viðburðarins.
Dagur íslenskrar tónlistar og
verkefnið Syngjum saman! eru
haldin fyrir tilstuðlan hagsmunasamtaka tónlistarinnar undir formerkjum Samtóns.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hozier
Ásgeir Trausti
Jón Jónsson
Ed Sheeran
Amabadama
George Ezra
Kaleo
Dotan
Sam Smith
Helgi Björns

Skýringar

TÓNLISTINN
Take Me To Church
Stormurinn
Gefðu allt sem þú átt
Thinking Out Loud
Gaia
Blame It On Me
All The Pretty Girls
Home
I’m Not The Only One
Ég fer á Land Rover frá Mývatni á Kópasker

Stendur í stað síðan í síðustu viku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Skálmöld
Ýmsir
Ýmsir
Ýmsir
Raggi Bjarna
Páll Rósinkranz og Margrét Eir
Gissur Páll
Páll Rósinkranz
Mannakorn
AmabAdamA

Fellur um sæti síðan í síðustu viku

Með vættum
Fyrir börnin
SG jólalögin
Pottþétt jól (2014)
80 ára
If I Needed you
Aría
25 ár
Í núinu
Heyrðu mig nú

Hækkar á lista síðan í síðustu viku

Nýtt á lista

Listarnir eru teknir saman fyrir Félag hljómplötuframleiðenda. Þátttakendur í Lagalistanum Bylgjan, FM957, Xið 977, Rás 2 og K100,5.
Auk þess er tekið mið af sölu og spilun á Tónlist.is og spilun á Spotify. Verslanir í Tónlistanum Skífan, Hagkaup, Penninn/Eymundsson,
12 tónar, Harpa, Smekkleysa plötubúð, Elko, Samkaup, Kaupfélag Skagfirðinga, Lucky Records, Vefverslun Record Records, N1 og tonlist.is
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Hæstánægður með dómana
Revolution Inside the Elbow of Ragnar Arnarsson Furniture Painter gekk vel í New York.
„Ég er mjög sáttur með þessa
dóma, þeir voru margir alveg
frábærir. Það er auðvitað þannig
að það eru alltaf skiptar skoðanir um öll verk en þetta verk fékk
alveg frábæra dóma,“ segir Ívar
Páll Jónsson, höfundur söngleiksins Revolution Inside the Elbow
of Ragnar Arnarsson Furniture
Painter sem frumsýndur var í
Minetta Lane Theater í New Yorkborg í ágúst.
Tónlistinni í söngleiknum var
meðal annars líkt við Radiohead

og David Bowie í dómum. „Tónlistin sjálf fékk alveg rosalega
góða dóma undantekningalaust,
það var ekki einn einasti neikvæður dómur þannig að þetta er allt
saman mjög jákvætt og gott.“
Sýningin stóð yfir tvo mánuði
og segist Ívar sáttur með það en
hann er nú kominn í fæðingarorlof, sem stoppar hann þó ekki
í tónlistargerðinni. „Ég er alltaf
að semja og það eru einhver örlög
sem ég get ekki flúið. Svo á ég
eftir að ákveða hvað ég geri úr

Ég er alltaf að semja
og það eru einhver örlög
sem ég get ekki flúið.
Svo á ég eftir að ákveða
hvað ég geri úr því sem
ég er að framleiða
því sem ég er að framleiða, það
má vera annar söngleikur eða
hljómplata kannski. Það er aðeins
að gerjast hjá mér.“
- þij

BERGUR OG ÍVAR Bergur Þór Ingólfsson, leikstjóri og Ívar Páll.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Töff í svörtu
Alessandra Ambrosio
sendir fingurkoss til
áhorfenda að englasið.

Íburðarmikið
Sýningin er alltaf
stórglæsileg og í ár
var öllu tjaldað til.

Jólalegt
Doutzen Kroes í
fallegu setti.
NORDICPHOTOS/GETTY

LEYNDARMÁL

VICTORIU
Í LONDON
Stórglæsileg

Gyllt og glæsileg

Candice Swanepoel
skemmti sér vel á sviðinu.

Fyrirsætan Behati Prinsloo skartaði
þessum glæsilegu gylltu vængjum.

Það er svo sannarlega mikið um að vera í
London þessa dagana, en á þriðjudagskvöld
var sýning undirfatamerkisins Victoria’s
Secret haldin þar í fyrsta sinn. Að venju var
sýningin íburðarmikil og í ár voru sýndir tveir
„milljóndollara“-brjóstahaldarar. Tónlistaratriðin
voru ekki af verri endanum, fram komu Taylor
Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande og Hozier.

Snjóhvítt
Jasmine Tookes var jólaleg
í hvítu setti.

Kraumslistinn fyrir 2014 tilkynntur
Verðlaunin afhent í lok mánaðar til þeirra tónlistarmanna sem skara fram úr.

KRAUMUR Frá verðlaunaathöfninni í fyrra. Á meðal þeirra sem fengu tilnefningu í ár
eru Ólöf Arnalds, Grísalappalísa, ADHD og Ben Frost.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kraumsverðlaunin, plötuverðlaun
Kraums tónlistarsjóðs, verða afhent
í sjöunda sinn í ár. Þess vegna hefur
Kraumur birt 20 platna úrvalslista
verðlaunanna, svokallaðan Kraumslista, yfir þau verk sem þykja hafa
skarað fram úr í íslenskri tónlist á
árinu. Síðar í mánuðinum verða verðlaunin sjálf svo afhent.
Kraumslistinn er valinn af tíu
manna dómnefnd sem skipuð er fólki
sem hefur margvíslega reynslu af því
að hlusta á, vinna með og fjalla um
íslenska tónlist.
- þij

Dómnefndin
Formaður dómnefndar er
Árni Matthíasson en auk
hans skipa ráðið:
Benedikt Reynisson
Elísabet Indra Ragnarsdóttir
María Lilja Þrastardóttir
Ólafur Halldór Ólafsson
Ragnheiður Eiríksdóttir
Trausti Júlíusson
Valdís Thor
Þórunn Edda Magnúsdóttir

Plötur eftir eftirfarandi
tónlistarmenn eru tilnefndar
AdHd
Önnu Þorvaldsdóttur
Ben Frost
Börn
Grísalappalísu
Heklu Magnúsdóttur
Kippa Kaninus
Low Roar
M-Band
Oyama
Óbó

Ólöfu Arnalds
Pink Street Boys
Russian Girls
Sindra Eldon
Singapore Sling
Skakkamanage
Skúla Sverris
Anthony Burr &
Yungchen Lhamo
Úlf Kolka
Þóri Georg
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Ofsótti meirihlutinn
BAKÞANKAR
Frosta
Logasonar


LOS ANGELES TIMES

NEW YORK POST


EMPIRE

Þ

að er algengt í umræðuhefð okkar
nú á dögum að eldheitt hugsjónafólk
missi sig í það sem kallað er pólitísk rétthugsun. Þeir sem eru hvað heitastir í því
að reyna að hafa áhrif á ríkjandi og jafnvel íhaldssöm viðhorf samborgara sinna
fá oft í hausinn ásakanir um öfgar og
ofstopa.

ÞARNA á milli er jú þunn lína og hættan
á að málefnaleg skoðun verði að pólitískri
rétthugsun er vissulega til staðar. Þessar
ásakanir eiga því oft rétt á sér, en stundum alls ekki.

MEGHAN TRAINOR Jennifer Lopez


TIME OUT LONDON

kom Trainor til aðstoðar á AMA-hátíðinni.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Meghan Trainor segir að Jennifer Lopez hafi gefið henni góð ráð
í ástamálunum á American Music
Awards í síðasta mánuði.
„Ég hitti Jennifer Lopez á
AMA-hátíðinni og hún var ótrúlega svöl. Hún var frábær, alveg
eins og ég vonaðist eftir,“ sagði
söngkonan. „Ég sagði við hana:
„Hvernig færðu menn til að tala
við þig og daðra við þig?“ Vegna
þess að ég er listmaður núna þá á
ég í vandræðum með þetta. Hún
sagði: „Vertu mjög vandlát og
vertu meðvituð um hvers virði
þú ert. Að þú ert æðisleg og að þú
þurfir að setja þér háleitt markmið“,“ sagði Trainor og var mjög
sátt við hin góðu ráð.

./

ÞÓTT ótrúlegt megi virðast tel ég
sjálfur að slíkar ásakanir eigi
einmitt ekki rétt á sér þegar til
dæmis hinn kristni meirihluti
kvartar undan ofsóknum í
sinn garð fyrir það eitt að fá
hingað til lands heimsfrægan hommahatara. Fá hann til
þess að predika fyrir troðfullri Laugardalshöll með heilbrigðisvottorð frá biskupi Íslands
og þar með íslensku ríkiskirkjunni
eins og hún leggur sig.

SÚ samkoma vildi meina að hún yrði fyrir
barðinu á ósanngjarnri pólitískri rétthugsun. Rökrétt, ekki satt?

ÞAÐ er líka mjög krúttlegt þegar glaðlyndur lögreglumaður vælir undan hinni
pólitísku rétttrúnaðarkirkju vegna þess að
hann fær ekki að vera byssuglaður, íhaldssamur rasisti í friði. Fallegt líka hvað
honum fannst það frábær hugmynd að
skrifa grein sem hann taldi vera svo langt
út fyrir boxið að hún hlyti að færa viðmið
normsins út á jaðar hinnar framsæknu
hugsunar og gera samfélagið okkar miklu
betra á eftir. Hún átti að skapa samúð með
þjáðum meirihlutahópum. Þá segi ég eins
og skáldið, fyrirgefðu á meðan ég æli.
ÞAÐ er nefnilega þannig að þeir sem vilja
saka aðra um pólitíska rétthugsun þurfa
eðli málsins samkvæmt að geta útskýrt í
hverju sú meinta rétthugsun felst. Sumir
virðast ekki gera sér grein fyrir þessu og
telja jafnvel um leið að hommafóbía þeirra
og rasismi geti í einhverjum tilfellum talist til heilbrigðrar afstöðu. Slíku fólki veitir sennilega ekki af góðri messu í pólitísku
rétttrúnaðarkirkjunni.

Sumarsmellir í skammdeginu
TÓNLIST ★★★★★
Heyrðu mig nú
AmabAdama
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CHRIS ROCK Frumsýnir nýju myndina
sína um helgina.

Chris Rock í
opinskáu viðtali


MOCKINGJAY
MOCKINGJAY LÚXUX
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 3D
MÖRGÆSIR ENSKT TAL 3D
DUMB AND DUMBER
GONE GIRL

KL. 5 - 8 - 10.45
KL. 5 - 8 - 10.45
KL. 3.15 - 5.30
KL. 3.15 - 5.30
KL. 8
KL.3.30 - 6 - 8 - 10.30
KL.10.15

MOCKINGJAY
DUMB AND DUMBER
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D
ST. VINCENT
NIGHTCRAWLER
GRAFIR OG BEIN

KL. 6 - 9 - 10.30
KL 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.15
KL. 5.30
KL. 8
KL. 8
KL. 10.30



Grínistinn Chris Rock, sem frumsýnir nýju myndina sína, Top
Five, um helgina í Bandaríkjunum, er í opinskáu viðtali við
tímaritið New York þar sem hann
segir skoðun sína á ýmsu, eins
og óeirðunum í Ferguson. „Við
vitum nú þegar hvernig svörtu
fólki líður varðandi atburðina
í Ferguson – það er hneykslað,
í uppnámi, og líður eins og það
hafi verið svikið af kerfinu. Ef
ég væri fréttamaður í Ferguson
myndi ég spyrja hvítt fólk spurningar sem engum dytti í hug, og
þá myndum við vera með ótrúlegustu viðtöl allra tíma.“
Þá segist hann hafa óbeit á
hugtakinu „racial progress“
eða „kynþáttarlegar framfarir“. „Þetta er bull. Hvítt fólk var
klikkað einu sinni. Núna er það
ekki jafn klikkað. Það að segja að
svörtum hafi farið fram er eins
og að segja að þeir hafi átt skilið
það sem kom fyrir þá áður.“

Það er varla hægt að tala um
„reggí-endurreisn“ á Íslandi, því
það er ekki eins og það hafi verið
til einhverjar reggíhljómsveitir
hér á landi fyrir aldamót.
AmabAdama er nýjasta viðbótin í þessa reggí … reisn (?) sem
hófst fyrir rúmum áratug með
tímamótaplötu Hjálma, Hljóðlega
af stað. Hljóðheimur fyrstu plötu
sveitarinnar, Heyrðu mig nú, er
nokkuð frábrugðinn þeim sem
aðdáendur Hjálma eða jafnvel
Ojba Rasta hafa vanist. Þær sveitir
sækja ef til vill meira í gulltímabil
tónlistarstefnunnar sem kennd er
við Jamaíku um miðbik 8. áratugar síðustu aldar, líkja eftir hráum
gítartaktinum, þykkum bassalínum og skreyta með tilkomumiklum lúðrahljómi – jafnvel ákveðnu
dub-fikti í tilfelli Ojba Rasta.
AmabAdama sækir í „dancehall“-afbrigði stefnunnar þar sem
Magnús Jónsson, eða Gnúsi Yones,
er í hlutverki talandi plötusnúðarins, eða rapparans. Þær Steinunn
Jónsdóttir og Salka Sól Eyfeld
syngja svo og rappa á víxl og gera
það vel. Á þetta sérstaklega við um
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Björn Teitsson

NIÐURSTAÐA: Frambærileg fyrsta
breiðskífa sem hefur að geyma helstu
sumarsmelli ársins en önnur lög
leyna einnig á sér.

Bitter & Resentful með Sindra Eldon & The Ways er komin út á vegum Smekkleysu.
Tónlistarmaðurinn Sindri Eldon
hefur nú gefið út fyrstu formlegu sólóplötu sína ásamt hljómsveit sinni The Ways á vegum
Smekkleysu.
„Það hafði eiginlega enginn
annar áhuga,“ segir Sindri og
hlær. „Ég var svolítið fúll út í
Smekkleysu af því að þeir skitu
svolítið á sig með útgáfu þegar
ég var í pönksveitinni Slugs
fyrir nokkrum árum. Ég var
mjög reiður út í þá en þeir hafa
nú reyndar reynst mér ágætlega, ég ákvað að gefa þeim
séns. Það hefur gengið betur
heldur en með Slugs en ég held
að þeir hafi líka alveg vitað upp

á sig skömmina og verið til í að
gera betur.“
Platan, sem heitir Bitter &
Resentful var tekin upp í Studio
Paradís og í Studio Tónaslóð
með Danna Pollock og föður
Sindra, Þór Eldon.
„Pabbi tók upp gítarinn og
sönginn. Uppi í Tónaslóð eru
alls konar gítarar, magnarar
og effektar liggjandi út um allt
ásamt hágæða söngupptökugræjum. Það var ótrúlega næs,
maður var oft hangandi úti á
Granda með pabba í þynnkunni
að drekka kaffi og taka upp
gítar. Það var bara mjög kósí.“
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Óráð eru hægari, með hrárra gítarriffi og frjálslegri notkun á lúðrum til að stækka hljóðheiminn –
allt mjög gott.
Boðskapur plötunnar er líka svo
jákvæður, ekki slæmt í skammdeginu og jólastressinu. Hugsum
um að lifa lífinu lifandi, verum
góð hvert við annað og gleymum
ekki þeim sem minna mega sín.
Heimurinn hefur alla burði til að
vera betri staður og allt það. Hei,
af hverju ekki? Eitt samt: Eldorado
er (aðeins of) keimlíkt laginu Baldursbrá með Ojba Rasta.

Kósí að taka upp í þynnkunni með pabba
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AMABADAMA

smellina tvo sem verða líklega vinsælustu lög ársins 2014 á Íslandi,
Gaia og Hossa hossa. Miðað við
vinsældir laganna hljóta Íslendingar að geta gert ráð fyrir því
að einhver lagahöfundur sitji nú
sveittur að semja næsta reggísmell fyrir sumarið 2015; tvímælalaust besta leiðin til að geta kveikt
í vindlum með einum góðum Jónasi, sé eitthvað að marka síðustu
sumur.
En, Heyrðu mig nú! Þessi fyrsta
breiðskífa AmabAdömu er mjög
frambærileg. Það er helst að í
áðurnefndum smellum, sem og í
lögunum Það sem þú gefur og Hermenn, beri á „óverpródúseruðu“
reggísándi, sem er reyndar einkennandi fyrir danshallarstefnuna. Eldorado, Babylonkirkja og
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SINDRI ELDON Hefur gefið út sína
fyrstu formlegu sólóplötu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Save the Children á Íslandi

Pakkar sem
passa þér
og þínum!

Áskrifendur 365
fá allt að 50%
afslátt hjá fjölda
fyrirtækja
og verslana.

Internet og
heimasími fylgir
völdum pökkum
Fullt verð: 3.490 kr.

Fjölskylduj
y
pakkinn

Skemmtipakkinn

Sportp
pakkinn

Stó
Stóri
óri
pakkinn
pak
kkinn
n

3 stöðvar

6 stöðvar

9 stöðvar

14 stöðvar

Fersk sjónvarpsstöð með
erlent gæðaefni í bland
við íslenska dagskrá.

Fréttir, vönduð íslensk
dagskrárgerð, þættir
frumsýndir daglega og
spennandi bíómyndir
fyrir alla aldurshópa.

Talsett barnaefni frá
morgni til kvölds og
Krakkabíó alla daga
kl. 19.00.

Erlent gæðaefni í bland við
íslenska dagskrá.

Tónlist í bland við íslenska
dagskrá allan sólarhringinn.

Sígildir innlendir og
erlendir þættir.
Frábærar kvikmyndir
allan sólarhringinn.
Talsett barnaefni frá
morgni til kvölds.
Tónlist í bland við íslenska
dagskrá allan sólarhringinn.

Meistaradeildin, NBA,
Domino’s-deildin,
undankeppni EM 2016,
FA-bikarinn, Enski deildabikarinn, Evrópudeildin,
Formúla 1, MotoGP,
spænska deildin, þýski
handboltinn, UFC og
Gunnar Nelson, box o.fl.
Allir ensku leikirnir í beinni
og Messan með Gumma Ben.
Spjallþættir, viðtöl,
glæsilegustu mörkin o.fl.
Allt um Chelsea á einni
og sömu stöðinni.
Flottustu mörkin, viðtöl,
samantektir o.fl.
Þrjár hliðarrásir Stöð 2 Sport
Tónlist í bland við íslenska
dagskrá allan sólarhringinn.

Fréttir, vönduð íslensk dagskrárgerð, þættir frumsýndir daglega
og spennandi bíómyndir fyrir
alla aldurshópa.
Íþróttaumfjöllun og beinar
útsendingar frá stærstu
íþróttaviðburðum í heimi.
Allir ensku leikirnir í beinni
og Messan með Gumma Ben.
Erlent gæðaefni í bland við
íslenska dagskrá.
Sígildir innlendir og
erlendir þættir.
Frábærar kvikmyndir
allan sólarhringinn.
Talsett barnaefni frá
morgni til kvölds.
Tónlist í bland við íslenska
dagskrá allan sólarhringinn.

Þrjár hliðarrásir Stöð 2 Sport
Spjallþættir, viðtöl,
glæsilegustu mörkin o.fl.
Allt um Chelsea á einni
og sömu stöðinni.
Flottustu mörkin, viðtöl,
samantektir o.fl.

Gerir þér kleift að horfa
á heilu þáttaraðirnar,
frá upphafi til enda.

VoD
Internet og heimasími 2000 kr.
(í stað 3.490 kr.)

Pakkarr

2.990 kr.
2.990

Gerir þér kleift að horfa
á heilu þáttaraðirnar,
frá upphafi til enda.

Internet og heimasími 0 kr.
(í stað 3.490 kr.)

Internet og heimasími 0 kr.
(í stað 3.490 kr.)

Internet og heimasími 0 kr.
(í stað 3.490 kr.)

8.490 kr.

11.990 kr.

17.490 kr.
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Þarf ekkert jólaskraut í ár

ÚRSLIT
FORKEPPNI HM 2015
ÍSLAND - MAKEDÓNÍA

33-23

Ísland - Mörk (skot): Karen Knútsdóttir 14/6
(18/7), Ásta Birna Gunnarsdóttir 4 (5), Þórey Rósa
Stefánsdóttir 4 (7), Ramune Pekarskyte 3 (4),
Þórey Anna Ásgeirsdóttir 2 (3), Rut Jónsdóttir
2 (4), Brynja Magnúsdóttir 1 (1), Arna Sif Pálsdóttir 1 (1), Hildur Þorgeirsdóttir 1 (2), Birna Berg
Haraldsdóttir 1 (2).
Varin skot: Florentina Grecu-Stanciu 13 (31/1,
42%), Guðrún Ósk Maríasdóttir 3 (8/1, 38%),
Hraðaupphlaup: 9 ( Ásta 4, Þórey 2, Ramune,
Þórey Anna 2)

STAÐAN
Ísland
Ítalía
Makedónía

3
4
3

3
2
0

0
0
0

0
2
3

86-61
88-95
65-83

6
4
0

NÆSTI LEIKUR
Makedónía - Ísland

lau. kl. 16.45

DOMINO‘S-DEILD KVENNA
KEFLAVÍK - SNÆFELL

71-76

Keflavík: Carmen Tyson-Thomas 19/11 fráköst/8
stolnir, Birna Ingibjörg Valgarðsdóttir 14/7 fráköst,
Sandra Lind Þrastardóttir 11/5 fráköst.
Snæfell: Kristen Denise McCarthy 32/10 fráköst,
Hildur Sigurðardóttir 20/13 fráköst, Gunnhildur
Gunnarsdóttir 11/5 fráköst/5 stolnir, Rebekka Rán
Karlsdóttir 3, Helga Hjördís Björgvinsdóttir 3.

HAMAR - HAUKAR

41-70

Hamar: Sydnei Moss 14/12 fráköst, Þórunn
Bjarnadóttir 9/8 fráköst, Sóley Guðgeirsdóttir 6.
Haukar: LeLe Hardy 17/23 fráköst/6 stoðsendingar/6 stolnir, Sylvía Rún Hálfdanardóttir 12/8
fráköst, Sólrún Inga Gísladóttir 11.

GRINDAVÍK - KR

80-60

Grindavík: Rachel Tecca 24/9 fráköst/6 stoðsendingar, Petrúnella Skúladóttir 14/6 fráköst.
KR: Simone Jaqueline Holmes 18/10 fráköst,
Bergþóra Holton Tómasdóttir 10/7 fráköst.

BREIÐABLIK - VALUR

68-71

Breiðablik: Arielle Wideman 20/6 fráköst,
Berglind Karen Ingvarsdóttir 16/5 fráköst,.
Valur: Joanna Harden 24/10 fráköst, Kristrún
Sigurjónsdóttir 13, Ragna Brynjarsdóttir 10.

ENSKA ÚRVALSDEILDIN
ARSENAL - SOUTHAMPTON

1-0

1-0 Alexis Sanchez (89.)

CHELSEA - TOTTENHAM

3-0

1-0 Eden Hazard (19.), 2-0 Didier Drogba (22.),
3-0 Loic Remy (73.)

EVERTON - HULL

1-1

1-0 Romelu Lukaku (34.), 1-1 Sone Aluko (59.)

SUNDERLAND - MAN. CITY

1-4

1-0 Connor Wickham (19.), 1-1 Sergio Aguero
(21.), 1-2 Stevan Jovetic (39.), 1-3 Pablo Zabaleta
(55.), 1-4 Sergio Aguero (71.)

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

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

11
9
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
2
3
3
2
2
3
2

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

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

33-11
31-14
24-10
24-16
23-17
22-15
19-19
18-21
15-17
17-14
24-22
8-18
14-18
13-23
18-23
14-20
15-21
10-22
14-25
14-24

36
30
26
25
24
23
20
20
20
19
18
16
15
14
13
13
12
12
11
10

Sundfólkið Jón Margeir Sverrisson og Thelma Björg Björnsdóttir voru í gær valin íþróttafólk ársins hjá
fötluðum en bæði áttu þau frábært ár og voru ekki að vinna þessi verðlaun í fyrsta sinn.
ÍÞRÓTTIR FATLAÐRA Íþróttasam-

band fatlaðra hélt upp á alþjóðlegan dag fatlaðra á besta mögulegan
hátt í gær þegar sambandið verðlaunaði besta íþróttafólks ársins
úr sínum röðum í árlegu kaffiboði
sínu á Radisson SAS á Hótel Sögu.
Jón Margeir Sverrisson og
Thelma Björg Björnsdóttir voru
valin íþróttafólk ársins og þá
fékk Knattspyrnusamband Íslands
hvataverðlaun ÍF.
Jón Margeir með nýtt met
Jón Margeir Sverrisson setti nýtt
met í gær en hann varð þá fyrsti
karlmaðurinn sem er kosinn fjórum sinnum Íþróttamaður ársins
hjá fötluðum. Jón Margeir bætti
met Hauks Gunnarssonar og Jóns
Odds Halldórssonar sem höfðu
fengið þessi verðlaun þrisvar.
Jón Margeir var kosinn íþróttamaður ársins þrjú ár í röð frá
2010 til 2012 en missti bikarinn
til Helga Sveinssonar í fyrra.
„Nú er bikarinn kominn aftur
til mín og ég fæ hann líka vonandi
aftur á næsta ári og líka eftir Ríó.
Við sjáum bara til hvernig gengur
en það er nóg fram undan,“ sagði
Jón Margeir en hann er með nógan
metnað. Jón Margeir á reyndar
talsvert í að bæta met Kristínar
Rósar Halldórsdóttur sem fékk
þessi verðlaun tólf sinnum.
Jón Margeir endaði árið með
því að setja tvö heimsmet og þrjú
Evrópumet sömu helgi og hann
hélt upp á 22 ára afmælið sitt. Alls
urðu Evrópumetin fjögur á árinu.
„Ég náði að halda vel upp á
afmælið mitt úti í Manchester,“
sagði Jón Margeir brosandi en
hann varð Evrópumeistari í ágúst.
„Ég náði stóru afreki og mínu
besta afreki á árinu á Evrópumeistaramótinu. Það var flottur árangur þar en vonandi verða
bara HM og Ólympíuleikarnir enn
þá flottari,“ sagði Jón Margeir.
Ekki hræddur við pressu
„Það er alltaf pressa en ég er
ánægður að hafa flotta samkeppni
og það er líka gott að hafa góða
styrktaraðila á bak við mig. Ég er
ekki hræddur við neina pressu.
Maður þarf bara að harka af sér
og keyra á þetta í hverju einasta
móti,“ sagði Jón Margeir.
Jón Margeir fékk mikla samkeppni frá Helga Sveinssyni, fráfarandi Íþróttamanni ársins hjá
fötluðum, en þeir urðu báðir Evrópumeistarar á árinu. „Við Helgi
erum góðir félagar og við eigum
í flottri samkeppni um að ná í
þennan bikar. Við hvetjum alltaf hvor annan áfram,“ segir Jón
Margeir.

Aðalfundur
Golfklúbbsins Kjalar (GKJ)
verður haldinn í Framhaldsskóla Mosfellsbæjar,
fimmtudaginn 11. desember 2014 kl. 20:00
Dagskrá:
Kosning fundarstjóra og fundarritara
Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á vegum félagsins
Endurskoðaðir og áritaðir reikningar lagðir fram til samþykktar
Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga
Lagabreytingar
Kosning stjórnar og endurskoðenda
Ákvörðun félagsgjalda
Kosning aganefndar
Önnur mál
Félagar eru hvattir til að mæta

ÞEKKJA ÞESSA ÁGÆTLEGA Jón Margeir Sverrisson og Thelma Björg Björnsdóttir hafa bæði handleikið þessa bikara áður en

þau valin íþróttafólk ársins hjá fötluðum í gær.

„Við sjáum til hvort við náum
verðlaunum á HM á næsta ári
eða á Ólympíuleikunum 2016 en
ég stefni í það minnsta á gull á
báðum mótum,“ segir Jón Margeir. En hefur hann pláss fyrir öll
þessi verðlaun?
„Það er svo lítið pláss heima
hjá mér þannig að við þurfum að
færa eitthvað til að koma bikarnum fyrir. Ég geymi öll verðlaunin
í herbergi og það er alveg orðið
fullt. Ég þarf ekkert að hugsa um
neitt jólaskraut því medalíurnar
eru mitt jólaskraut,“ sagði Jón
Margeir Sverrisson léttur.
Ætlar sér að vinna þrjú ár í röð
„Ég er rosalega ánægð með
þetta,“ sagði Thelma Björg
Björnsdóttir skælbrosandi en hún
var annað árið í röð kosin íþróttakona ársins hjá fötluðum. Thelma
Björg setti alls 43 Íslandsmet á
þessu ári, fimm fleiri en í fyrra.
„Þetta var ólíkt ár því í fyrra og
aðalástæðan var Evrópumeistaramótið,“ sagði Thelma Björg en hún
vann sín fyrstu verðlaun á EM í
Eindhoven þegar hún tryggði sér
brons. Ég geymi verðlaunapening-

inn minn í herberginu mínu svo að
ég sjái hann alltaf,“ sagði Thelma.
Hún segist aldrei fá leið á sundinu
þótt það fari mikill tími í æfingarnar. En ætlar hún að vinna þessi
verðlaun þrjú ár í röð?
„Já,“ svarar Thelma Björg um
leið. Það er enginn vafi í hennar
huga. Hún keppir á heimsmeistaramótinu á næsta ári og þá er
hún farin að hugsa um Ólympíumótið í Ríó. „Kannski kemst ég á
pall á HM,“ sagði Thelma.
Með mikið keppnisskap
„Ég er mjög stolt af henni. Þetta
er rosalegur árangur enda er hún
rosalega kappsöm og samviskusöm. Það er mikið keppnisskap í
henni,“ sagði landsliðsþjálfarinn
Kristín Guðmundsdóttir, en hún
var einnig fyrsti þjálfari Thelmu
Bjargar.
Thelma Björg var róleg í yfirlýsingunum þegar hún var komin
með bikarinn í hendurnar en brosið var innilegt.
„Hún er hógvær dama,“ sagði
Kristín en hvernig fer Thelma að
því að setja 81 Íslandsmet á tveimur árum. „Það er mikil þjálfun

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

og mikið keppnisskap sem er að
skila henni þessu. Hún er líka með
rosalega gott utanumhald og gott
stuðningsnet í foreldrum, þjálfurum og öllum í kringum sig. Það
helst allt í hendur,“ sagði Kristín
og hún á góðar minningar frá því
þegar Thelma kom fyrst til hennar.
Lofaði að fara með henni til Ríó
„Við ætlum saman til Ríó. Ég er
íþróttakennari og sundkennari
og byrjaði að kenna henni í fyrsta
bekk. Ég kom henni af stað í sundinu og hef síðan verið að fara með
henni út sem landsliðsþjálfari. Ég
sá þetta rosalega góða keppnisskap strax í fyrsta bekk og ég lofaði henni því þegar hún var að
stíga sín fyrstu skref að ég ætlaði
með henni til Ríó,“ sagði Kristín
en síðan eru liðin sjö ár og nú er
stelpan á góðri leið inn á leikana
eftir tæp tvö ár.
„Það er mjög gaman að sjá að
hún sé komin svona langt og hjálpar mér líka rosalega mikið í að
halda áfram,“ segir Kristín sem
hefur sjálf unnið frábært starf
með fötluðum.
ooj@frettabladid.is

Flugeldasýning Karenar í Höllinni
Karen Knútsdóttir fór á kostum er Ísland tryggði sér sæti í HM-umspilinu.
HANDBOLTI Ísland vann öruggan

33-23 sigur á Makedóníu í
þriðja leik sínum í forkeppni
Evrópumeistaramóts kvenna.
Ísland var 17-12 yfir í hálfleik.
Ísland hefur þar með tryggt
sér sæti í umspili um laust sæti
á heimsmeistaramótinu sem leikið verður í Danmörku í desember
að ári.
Eins og lokatölurnar gefa til
kynna voru yfirburðir Íslands í
leiknum miklir þótt Ísland hafi
ekki náð að hrista makedónska
liðið af sér fyrr en í upphafi seinni
hálfleiks.
„Við ákváðum að byrja seinni
hálfleikinn af krafti. Við vorum
sáttar með fyrir hálfleikinn en
ekki alveg nógu sáttar og ákváðum
að bæta það upp á upphafsmínútum seinni hálfleiks sem við náðum
að gera,“ sagði Karen Knútsdóttir,
leikstjórnandi og fyrirliði Íslands,

sem fór á kostum í leiknum og
skoraði 14 mörk.
„ Mér fa n nst þet ta mjög
skemmtilegur leikur. Í síðasta
leik náðum við ekki að nýta vörnina með hraðaupphlaupum en við
náðum því í dag og allir skiluðu
sínu. Við ætluðum að klára þetta
á heimavelli. Það er erfitt að fara
til Makedóníu. Þú veist aldrei á
hverju þú átt von á þar. Við komum
mjög vel stemmdar og við höfum
verið mjög einbeittar á allt þetta
verkefni. Þetta var framhald af
því,“ bætti Karen við.
„Við erum í forkeppni núna og
eigum að vera betri en þessi lið.
Við eigum heima í undankeppninni
og erum búnar að sýna það. Nú er
bara að bíða og sjá hvaða þjóð við
fáum næst,“ sagði Karen en það
kemur í ljós eftir Evrópumeistaramótið sem hefst síðar í mánuðinum.
- gmi

FRÁBÆR Karen skorar ekki undir tíu
mörkum í leik.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SJÁÐU ALLT SEM ÞÚ HEFUR MISST AF
Panasonic TX48/55AX630
•
•
•
•
•
•
•

4K Ultra HD 3840x2160p upplausn
3D Direct IPS LED skjár
1200 Hz back light scanning
Fullkomið snjallsjónvarp með WiFi
TV Anywhere
USB upptökumöguleiki
Og margt, margt fleira!

FULLT VERÐ

349.990
0

499.990
0

DUTY

DUTY

FREE

FREE

279.992

399.992

VERÐ

AFNEMUM VÖRUGJÖLD* AF ÖLLUM
PANASONIC SJÓNVÖRPUM

FULLT VERÐ

VERÐ

IS
.
M
S
RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
*Jafngildir 20% verðlækkun. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25% vörugjöld af þessum tækjum. Verðlækkunin er alfarið á kostnað Sjónvarpsmiðstöðvarinnar.
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Besta byrjun nýliða í 33 ár
Tindastóll hefur unnið sjö af fyrstu átta leikjum sínum í Dominos-deild karla í körfubolta sem er besta
byrjun nýliða frá 1981. „Nú er bara talað um körfubolta á Króknum,“ segir fyrirliðinn, Helgi Rafn Viggósson.
KÖRFUBOLTI „Það er bara snilld að

TAPHRINA Magnús Þór og félagar hafa

tapað fjórum í röð.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gengur betur í
gulu hjá Magga
í Sláturhúsinu?
KÖRFUBOLTI Níunda umferð Dom-

inos-deildar karla í körfubolta
verður spiluð í heild sinni í kvöld.
Suðurnesjastórveldin Keflavík og
Grindavík eigast við í Sláturhúsinu
í Reykjanesbæ í viðureign tveggja
liða í vandræðum.
Keflvíkingar eru búnir að tapa
tveimur leikjum í röð og eru um
miðja deild með átta stig eftir átta
leiki, en Grindjánar eru búnir að
tapa fjórum leikjum í röð og verma
tíunda sæti deildarinnar, aðeins
búnir að vinna tvo leiki.
Keflvíkingurinn Magnús Þór
Gunnarsson snýr aftur í Sláturhúsið í kvöld í gulum búningi Grindavíkur, en hann hefur unnið ófáa
titlana með liði Keflavíkur.
Þetta verður í fjórða skiptið
sem hann spilar gegn uppeldisfélagi sínu á gamla heimavellinum,
en þangað mætti hann þrívegis í
grænum búningi Njarðvíkur 2009
og 2010
Magnús var í sigurliði í fyrsta
sinn sem hann sneri aftur í TMhöllina, en tapaði svo tveimur
næstu leikjum í deild og bikar
með Njarðvík. Nú er bara spurning hvort hann nái að vinna í gulu
á gamla heimavellinum.
- tom

BESTU BYRJANIR NÝLIÐA
Í SÖGU ÚRVALSDEILDAR
KARLA Í KÖRFUBOLTA

þetta skuli fara svona vel af stað,“
sagði Helgi Rafn Viggósson, fyrirliði Tindastólsliðsins sem hefur
unnið sjö af átta fyrstu leikjum
sínum í Dominos-deildinni eða
alla leiki nema þann sem þurfti að
framlengja á heimavelli Íslandsmeistaranna í KR.
Helgi Rafn spilaði með liðinu
sem féll úr úrvalsdeildinni vorið
2013 en hann hélt tryggð við sitt
lið þegar hann gat örugglega reynt
fyrir sér hjá öðru liði.
Höfðu gott af því að fara niður
„Ég tók bara slaginn og þetta var
það sem menn horfðu á. Það var
mikið af guttum að koma upp og
mikið af efnivið sem hefur sýnt
sig. Við höfðum kannski gott af
því að fara niður því þeir fengu
reynslu og fengu að spila mikið,“
segir Helgi Rafn.
Tindastólsliðið er byggt upp á
tveimur kynslóðum heimamanna,
ungra leikmanna sem eru að stíga
sín fyrstu skref og reynslubolta
sem hafa spilað í langan tíma.
„Það er langt bil á milli elsta
yngsta og yngsta elsta,“ segir
Helgi Rafn í léttum tón. Ungir bakverðir liðsins fengu mikla ábyrgð
frá fyrsta leik en nær öll reynsla
liðsins er „geymd“ inni í teig. Nú
síðast tók Svavar Birgisson fram
skóna á ný en hann á möguleika á
því að verða stigahæsti leikmaður
Tindastóls í úrvalsdeild og bæta
met Vals Ingimundarsonar.
Helgi segir það mjög jákvætt að
ungu leikmennirnir fái spilatíma.
„Maður hefur oft séð þegar það er
verið að hleypa ungu leikmönnunum inn á þegar tíminn er að verða
búinn. Þjálfarinn hefur mikla
trú á þeim og hleypir þeim inn á
þótt leikurinn sé í járnum. Það er
mjög skemmtilegt en með því fá

Aðalfundur
Aðalfundur Landssamtaka Eldri Kylfinga, LEK,
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Kolbeinn Kristinsson þjálfaði
Fram þennan vetur en hann gerði
þá nýliðana úr Safamýri meðal
annars að bikarmeisturum. Með
liðinu spilaði bandaríski bakvörðurinn Val Bracey, sem er faðir
Austin Magnúsar Bracey sem spilar nú með Snæfelli. Bracey skoraði
28,8 stig að meðaltali í leik.
Miðherji liðsins var landsliðsmiðherjinn Símon Ólafsson, sem
skoraði þennan vetur 19,8 stig að
meðaltali í leik, og leikstjórnandinn var Viðar Þorkelsson, sem
valdi fljótlega fótboltann fram yfir
körfuna.
GÓÐ RÁÐ Reynsluboltinn Helgi Freyr Margeirsson talar við hinn 18 ára gamla Viðar

Ágústsson en á bak við þá sést þjálfarinn Israel Martin.

þeir sjálfstraust og þora í þetta,“
segir Helgi Rafn. Hinn 18 ára
gamli Pétur Rúnar Birgisson er
til dæmis mínútuhæsti leikmaður
liðsins en hinn tvítugi Ingvi Rafn
Ingvarsson og hinn 18 ára gamli
Viðar Ágústsson eru báðir að spila
yfir þrettán mínútur að meðaltali.
Spáir í skrokknum á mönnum
Israel Martin tók við liðinu fyrir
tímabilið og það er ekki hægt að
kvarta yfir árangrinum. „Menn
eru mjög sáttir með nýja þjálfarann,“ segir Helgi Rafn en Bárður Eyþórsson hætti með Stólana eftir að hafa komið þeim upp
í vor. Martin sér um akademíuna á Króknum og þar eru allir
ungu leikmenn liðsins hjá honum.
„Strákarnir mæta hjá honum á
morgnana og eru að græða mikið á
því. Þeir eru að skjóta og lyfta hjá
honum og það hjálpar þeim mikið.
Hann þekkir þá orðið gríðarlega
vel,“ segir Helgi Rafn.
„Hann er mjög fær og spáir
einnig mikið í mannskapinn hvort
sem þú ert 38 ára gamall eða 19
ára. Hann spáir mikið í skrokknum
á mönnum og hvort menn séu ekki

FRÉTTABLAÐIÐ/ERN IR

í lagi. Þjálfarinn fylgist því mikið
með manni,“ segir Helgi Rafn en
allur bærinn brosir nú með liðinu.
„Nú er bara talað um körfubolta
á Króknum. Ég er stoppaður alls
staðar þar sem ég kem og það er
allt rætt,“ segir Helgi.
„Það er góð blanda hjá okkur af
leikmönnum, þjálfurum, stjórn og
öllum í kringum þetta. Það þarf
allt að hjálpast að þegar þetta er
svona. Það er mikið af ferðalögum og við leikmennirnir erum
að fá frí úr vinnu til þess að komast í útileikina. Þetta þarf allt að
spila saman,“ segir Helgi og hann
kvartar ekki undan öllum rútuferðunum.
Aríur í rútunni
„Það er fíflast og teknar aríur í
rútunni, bæði á leiðinni heim og á
leiðinni í leiki. Það er bara stemning. Það þýðir ekkert annað en að
létta sér lund,“ segir Helgi.
Tindastól hefur nú tekist að
jafna frábæra byrjun Framara
frá haustinu 1981 þegar liðið vann
sjö af fyrstu átta leikjum sínum.
Engir nýliðar höfðu náð slíkri
byrjun í 33 ár .

Ná þeir nýliðameti ÍR-inga?
Tindastólsliðið hefur nú unnið
fimm leiki í röð í Dominos-deildinni en vantar enn fjóra sigra til
að jafna met ÍR-liðsins frá 199495. ÍR-ingar unnu þá níu leiki í röð
sem er lengsta sigurganga nýliða í
úrvalsdeildinni.
Næstu leikir Stólanna eru á móti
Snæfelli (heima í kvöld), Haukum
(úti), Skallagrím (heima) og Stjörnunni (heima, fyrsti leikur eftir jól).
Þeir jafna metið með því að vinna
þessa fjóra leiki og myndu þá geta
bætt það á útivelli á móti Þór Þorlákshöfn.
Helgi er ekki með neinar yfirlýsingar um markmið liðsins í
vetur og talar bara um næsta
leik. „Heimavallarréttur í úrslitakeppninni hljómar vel fyrir okkur
á Króknum en hljómar kannski
ekki eins vel fyrir liðin fyrir sunnan. Þetta lítur vel út hjá okkur og
þetta er líka frábært fyrir stuðningsmennina því það er liðinn
langur tími síðan við vorum við
toppinn,“ segir Helgi Rafn.
„Við erum að fara í hörku prógramm. Nú er bara að enda þennan mánuð vel og fara sáttir í jólafríið,“ sagði Helgi að lokum.
ooj@frettabladid.is

Stundum of þreyttur fyrir bæjarferð
Stjórnin.

Aron Pálmarsson gerir upp árin hjá Kiel og ræðir um framtíðina hjá Veszprem.
HANDBOLTI Landsliðsmaðurinn

VALUR – STJARNAN
Mfl. karla

Í Vodafonehöllinni
í kvöld kl. 19.30
Komdu að styðja strákana okkar!

Áfram Valur!

Aron Pálmarsson var í ítarlegu viðtali við þýska blaðið Kieler Nachrichten þar sem hann fór yfir árin
sín hjá Kiel. Hann yfirgefur félagið
þegar samningur hans rennur út í
sumar og gengur í raðir ungverska
stórliðsins Veszprem.
Aron er á sínu sjötta tímabili
hjá Kiel en hann kom til félagsins nítján ára gamall. Hann flutti
út beint frá heimili foreldranna í
Hafnarfirði og fyrstu árin voru
því lærdómsrík.
„Hér þurfti ég að læra að standa
á eigin fótum og sjá um allt sjálfur. Þess vegna var þetta rétt skref
fyrir mig því hér lærði ég að verða
sjálfstæður,“ sagði Aron og bætti
við að árin hjá Kiel hafi einnig
breytt honum sem leikmanni.
„Hér lærði ég hugarfar sigurvegarans,“ segir Aron og rifjar
upp samtal sitt við Guðjón Val Sigurðsson, þáverandi liðsfélaga sinn,
eftir 29-26 tap gegn Rhein-Neckar
Löwen. Liðin voru jöfn að stigum
fyrir lokasprettinn í deildinni en
Löwen með mun betri markatölu
og auðveldari leikjadagskrá. Kiel
stóð uppi sem Þýskalandsmeistari
eftir ótrúlegar lokaumferðir.
„Hann sagði að við yrðum ein-

ÖFLUGUR Aron Pálmarsson er á meðal

bestu leikstjórnenda heims þegar hann
er heill heilsu. Það hefur hann margsýnt.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

faldlega að vinna hvern einasta
leik með fimmtán marka mun,“
sagði Aron sem svaraði honum um
hæl: „OK. Þá gerum við það.“
Aron segir að sér þyki afar vænt
um félagið en segir að það mikla
álag sem fylgi því að spila með
einu besta liði Þýskalands sé gríðarlega mikið. „Stundum er ég einfaldlega of þreyttur til að fara í
bæjarferð til Hamborgar,“ sagði
hann en leikmenn liðsins fá fáa
frídaga meðan á tímabilinu stendur. Aron hefur þar að auki verið

að glíma við meiðsli og því henti
honum vel að halda til Ungverjalands, þar sem álagið er minna.
„En ég vildi semja við félag
sem hugsaði á svipuðum nótum og
Kiel,“ sagði Aron sem vildi ekki
semja við annað lið í Þýskalandi.
PSG og Veszprem hafi komið til
greina en hann valdi síðari kostinn.
Aron segir að launamál hafi átt
þátt í ákvörðun hans en hann vildi
þó ekki fara nánar út í þá sálma í
viðtalinu. Fram kemur þó í greininni að samkvæmt heimildum
blaðsins fái Aron 25 þúsund evrur
(3,8 milljónir) í mánaðarlaun en að
Kiel hafi boðið honum 20 þúsund.
Þar að auki mun félagið sjá um
að útvega honum húsnæði og bíl en
Kiel lætur leikmenn sína um að sjá
um slíka hluti sjálfa.
„Ég var spurður hvernig bíl ég
vildi fá,“ sagði Aron og bætti við
að honum væru tryggð laun út
samningstímann þótt hann myndi
meiðast. Í Þýskalandi taka tryggingabætur við þegar leikmenn
verða fyrir alvarlegum meiðslum.
„Það tekur mikið á taugarnar að
vera sífellt að glíma við meiðsli,“
sagði Aron sem er einmitt fjarverandi nú vegna meiðsla.
- esá
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SKÓSPRENGJA
50-90% AFSLÁTTUR

HEFST Í DAG

Markaður Smáratorgi
Smáratorgi, Kópavogi
Opið alla daga frá 11-18
Laugardaga: 11-18
Sunnudaga: 12-18

Outlet Grafarholti
Vínlandsleið 6, Grafarholti
Opið virka daga: 11-18
Laugardaga: 11-16
Sunnudaga: 13-17

4. desember 2014 FIMMTUDAGUR

DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 18.54
Ísland í dag

Bylgjan kl. 19.00
90’s þátturinn

Umsjónarmenn fara yﬁr
helstu tíðindi dagsins úr
pólitíkinni, menningunni
og mannlíﬁnu.

Þórunn Erna
Clausen með allar
perlurnar frá 90’stímabilinu.

Modern family

2 Broke Girls

Fóstbræður

GULL KL. 19.45

GULL KL. 19.20 Hressileg gamanþáttaröð sem fjallar um stöllurnar
Max og Caroline sem kynnast við
störf á veitingastað. Við fyrstu sýn
virðast þær eiga fátt sameiginlegt.

STÖÐ 2 KL. 19.25 Íslenskt gæðagrín
eins og það gerist best. Hér fara hinir
goðsagnakenndu Fóstbræður á kostum
með sprenghlægilegu og frumlegu gríni.
Fóstbræður voru Sigurjón Kjartansson, Jón Gnarr, Helga Braga Jónsdóttir
og ﬂeiri framúrskarandi leikarar og
grínarar.

Frábær gamanþáttur um líf þriggja
ólíkra en dæmigerðra nútímafjölskyldna. Leiðir þessara fjölskyldna
liggja saman og í hverjum þætti lenda
þær í hreint drepfyndnum aðstæðum
sem samt eru svo skelﬁlega nálægt
því sem við sjálf þekkjum alltof vel.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.50 Top 20 Funniest

16.30 Ástareldur

08.00 Wonder Years

19.00 Last Man Standing

17.20 Kóalabræður

08.25 Around the World in 80 Plates

19.25 Are You There, Chelsea?

09.15 Bold and the Beautiful

19.50 Wilfred

09.35 Doctors

20.15 X-factor UK Einn vinsælasti

10.15 60 mínútur

skemmtiþáttur veraldar þar sem efnilegir söngvarar fá tækifæri til að slá í gegn.
21.40 Originals
22.25 Supernatural
23.10 Grimm
23.55 Last Man Standing
00.15 Are You There, Chelsea?
00.40 Constantine
01.25 Wilfred
01.45 X-factor UK
03.10 Originals
03.55 Supernatural
04.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17.30 Jesús og Jósefína Danskt jóladagatal. Ævintýrum Jósefínu eru fá takmörk sett eftir að hún finnur tímavél
sem hjálpar henni að ferðast allt aftur
til unglingsára Jesú.
17.50 Vasaljós
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Dýraspítalinn
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Geðveik jól 2014 Starfsfólk átta
fyrirtækja ræktar geðheilsuna með því að
framleiða jólalag og myndband og keppa
um titilinn „geðveikasta jólalagið 2014“.
21.05 Stúdíó A
21.50 Rétt viðbrögð í skyndihjálp
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Glæpahneigð
23.10 Downton Abbey
00.00 Erfingjarnir
00.55 Kastljós
01.25 Fréttir
01.40 Dagskrárlok

11.00 Atlas 4D
11.50 Harry’s Law
12.35 Nágrannar
13.00 The American President

SMILE SÓFI 217 CM
kr. 187.200

14.50 iCarly
15.15 Litlu Tommi og Jenni
15.40 Back in the Game
16.05 The New Normal
16.30 New Girl
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 The Simpsons
18.10 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu

MOCCA SÓFI 190 CM
kr. 208.800

JÓLASÓFINN
FÆST HJÁ OKKUR

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 Fóstbræður Íslenskt gæðagrín
eins og það gerist best, hér fara hinir
goðsagnakenndu Fóstbræður á kostum
með sprenghlægilegu og frumlegu gríni.
20.00 Marry Me
20.25 Eldhúsið hans Eyþórs
20.55 Masterchef USA
21.40 NCIS
22.30 Person of Interest
23.20 Hreinn Skjöldur
23.50 Rizzoli and Isles
00.35 Homeland
01.25 Shameless
02.15 Louie
02.40 NCIS: New Orleans
03.25 October Sky
05.10 Fóstbræður

07.00 Ljóti andarunginn og ég 07.25 Latibær
07.47 Tommi og Jenni 07.54 Tommi og Jenni
08.00 Könnuðurinn Dóra 08.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 08.45 Doddi litli og Eyrnastór
08.55 Rasmus Klumpur og félagar 09.00 Áfram
Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveins 09.45
Elías 09.55 UKI 10.00 Ofurhundurinn Krypto
10.22 Lína Langsokkur 10.47 Ævintýraferðin
11.00 Ljóti andarunginn og ég 11.25 Latibær
11.47 Tommi og Jenni 11.53 Tommi og Jenni
12.00 Könnuðurinn Dóra 12.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 12.45 Doddi litli og Eyrnastór
12.55 Rasmus Klumpur og félagar 13.00 Áfram
Diego, áfram! 13.24 Svampur Sveins 13.45
Elías 13.55 UKI 14.00 Ofurhundurinn Krypto
14.22 Lína Langsokkur 14.47 Ævintýraferðin
15.00 Ljóti andarunginn og ég 15.25 Latibær
15.47 Tommi og Jenni 15.53 Tommi og Jenni
16.00 Könnuðurinn Dóra 16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 16.45 Doddi litli og Eyrnastór
16.55 Rasmus Klumpur og félagar 17.00 Áfram
Diego, áfram! 17.24 Svampur Sveins 17.45
Elías 17.55 UKI 18.00 Ofurhundurinn Krypto
18.22 Lína Langsokkur 18.47 Ævintýraferðin
19.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 19.10 The
Lorax 20.35 Sögur fyrir svefninn

18.25 Strákarnir

AVIGNON SÓFI 208 CM
kr. 169.900

12.00 CSKA Moscow - AS Roma

18.55 Friends

13.40 Tottenham - Partizan Belgrade

19.20 2 Broke Girls

15.20 Serbía - Danmörk Útsending frá

19.45 Modern Family

leik í undankeppni EM 2016.
17.00 Arsenal - Dortmund
18.40 Malaga - Real Madrid
20.20 Þýsku mörkin Farið yfir mörkin
og helstu úrslit í þýska handboltanum.
20.50 Real Madrid - Barcelona
22.30 UFC Unleashed 2014
23.15 Lúxemborg - Úkraína

20.10 Two and a Half Men
20.35 Go On
21.00 The Mentalist
21.45 E.R.
22.30 The Untold History of the Uni-

ted States
23.30 A Touch of Frost.
01.15 Go On
01.40 The Mentalist
02.20 E.R.

07.00 Chelsea - Tottenham

03.05 The Untold History of the Uni-

11.10 Liverpool - Stoke

ted States

12.50 Football League Show

04.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

13.20 Man. Utd. - Hull
15.00 Chelsea - Tottenham

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.00 The Voice
15.30 The Voice
16.15 The Biggest Loser
17.00 The Biggest Loser
17.45 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show Óskarsverð-

launahafinn Reese Witherspoon er gestur kvöldsins ásamt metsöluhöfundinum
David Sedaris.
19.10 The Talk
19.50 America’s Funniest Home Videos
20.10 Parks & Recreation Geggjaðir gamanþættir með Amy Pohler í aðalhlutverki.
20.35 Growing Up Fisher Bandarískir grínþættir sem fjalla um hinn tólf ára
gamla Henry og daglegt líf á meðan foreldrar hans standa í skilnaði.
21.00 Scandal
21.45 How to Get Away with Murder Viola Davis leikur lögfræðing sem
rekur lögmannsstofu með fimm fyrrverandi nemendum sínum.
22.30 The Tonight Show
23.15 Law & Order: SVU
00.00 Fargo
00.50 Hannibal
01.35 Scandal
02.20 How to Get Away with Murder
03.05 The Tonight Show
03.55 Pepsi MAX tónlist

16.40 Arsenal - Southampton
18.20 Leicester - Liverpool

LUIGI SÓFI 235 CM
kr. 346.600

20.00 Premier League World
20.30 Premier League Review
21.25 Chelsea - Tottenham
23.05 Swansea - QPR
00.45 Premier League Review

20.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum 21.00
Auðlindakistan 21.30 Suðurnesjamagasín

BÆJARLIND 16 - KÓPAVOGUR - SÍMI 553 7100 - WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 12 - 18 LAUGARDAGA 11 - 16

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

10.30 What to Expect When You Are

Expecting
12.20 To Rome with Love
14.10 There’s Something About Mary
16.10 What to Expect When You Are
Expecting
18.00 To Rome with Love
19.55 There’s Something About Mary
22.00 Magic Mike
01.20 Kill List
02.55 Magic Mike

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

08.00 Golfing World 2014
08.50 PGA Tour 2014
11.35 Golfing World 2014
12.25 Feherty
13.10 European Tour 2014
18.10 Golfing World 2014
19.00 PGA Tour 2014
22.00 Golfing World 2014
22.50 Einvígið á Nesinu

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

Besti smábíllinn - aftur...
Evrópubúar eru sammála þessari niðurstöðu því síðustu tvö ár
hefur Ford Fiesta selst betur en nokkur annar smábíll í Evrópu.

FORD FIESTA
FRÁ

Ford Fiesta var valinn besti smábíllinn árið
2013 og nú aftur árið 2014 af sérfræðingum
virta bílablaðsins Bilmagasinet.

2.390.000

KR.

VERÐ
ATHUGIÐ: LÆKKAÐ
RD
Á ÖLLUM NÝJUM FO

Ford á Íslandi hefur lækkað verð á öllum nýjum bílum
vegna fyrirhugaðra breytinga á virðisaukaskatti sem
taka gildi 1. janúar næstkomandi. Kynntu þér málið.

ford.is
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Kynntu þér nánar mest selda smábíl Evrópu:
Hiti er í framsætum og 3,5 tommu upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenju lág fyrir bensínvél og hann fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur (bæði
sjálfskiptur og beinskiptur). Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er
hann því mjög ﬂjótur að hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum!
Ford Fiesta, bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.
Ford Fiesta ST, EcoBoost bensín 182 hö, 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,9 l/100 km. CO2 138 g/km. Kraftaútgáfan Fiesta ST hefur nú þegar hlotið 22 alþjóðlegar viðurkenningar.
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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Bjó til jóladagatal úr klósettrúllu

FIMMTUDAGSMYNDIN

Rán Flygenring, teiknari, myndskreytti klósettpappírsrúllu og bjó til stemningsvekjandi jóladagatal.

The Double Life of Véronique eftir
Krzysztof Kieslowski. Það er svo
ótrúlega falleg tónlist í myndinni
eftir Zbigniew Preisner.
Björk Viggósdóttir listakona

Rán Flygenring, teiknari gerði
óvenjulegt jóladagatal á dögunum.
Jóladagatalið ber nafnið Ekki pissa
í þig af spenningi og myndskreytti
Rán rúllu af klósettpappír.
„Þetta er sem sagt dagatal þar
sem maður rífur eitt snifsi af á dag.
Þetta virkar eins og venjulegt dagatal en er vonandi líka svona sparnaðarráð í desember. Á aðfangadag
getur maður svo alveg sleppt sér og
notað alla rúlluna,“ segir Rán.
„Á hverju snifsi er smá heilræði
eða jólateikning. Smá svona stemn-

HLUSTUM!
Heyrnartól Maxell

ingsvekjandi,“ segir hún en
dagatalið er líka hugsað
sem jólaskraut fyrir baðherbergið.
Dagatalinu er einnig ætlað
að vekja fólk til umhugsunar um pappírssóun
enda á aðeins rífa í burtu
eitt snifsi á dag, líkt og að
opna einn glugga á dag á
hefðbundnari jóladagatölum.
Jóladagatalið er ekki í framleiðslu enda um tækifærisgjöf
af hálfu Ránar að ræða. „Mér var

boðið í mat til vina minna og
við vorum ekki beðin um að
koma með neitt. Þá ákvað
ég að koma með dagatalið
sem gjöf,“ segir Rán.
Hvað framtíðina varðar þá útilokar hún ekki
frekari framleiðslu á
dagatalinu. „Ef fólk er
æst þá er ég alveg að
hugsa um að splæsa í
fleiri og athuga framtíðarmöguleika á framleiðslu.“
- gló

TEIKNARI Rán Flygenring gerði dagatal
úr klósettpappírsrúllu. MYND/SEBASTIANZIEGLER

Anda að sér sama lofti
og Beyoncé og Jay Z
Það hefur ekki farið fram hjá neinum að Beyoncé og Jay Z eru stödd á landinu til
að fagna 45 ára afmæli hans í dag. Fréttablaðið heyrði í aðdáendum hjónanna.

Vildarverð

kr 6.392
Verð áður
kr.7.990
Gildir frá 5.-7.desember

TAX

FREE
20% afsláttur
af öllum Guinot snyrtivörum
dagana 4, 5 og 6. Des.
Gildir ekki af jólatilboðum.

Skipholt 50d • 105 Rvk • 553 5044 • gydjan.is

„Það er dásamlegt að hugsa til
þess að ég gæti verið að anda
að mér sama lofti og hún,“ segir
Anna Margrét Gunnarsdóttir,
blaðamaður á Nýju lífi, Beyoncédanskennari og aðdáandi með
meiru. „Ég var líka að velta
fyrir mér hvað þau væru að gera
í bústaðnum, það er alltaf frekar
undarlegt dót í sumarbústöðum.
Ætli þau séu ekki að spila Fimbulfamb eða lesa eldgamla lífsreynslusögu í Vikunni.“
Anna Margrét hefur haldið upp á
Beyoncé síðan á tímum Destiny‘s
Child. „Maður reyndi að gera
svona hálfar fléttur eins og voru
í Say My Name-myndbandinu.
Ég get ekki sagt að það hafi tekist vel,“ segir hún, en því miður
hefur hún aldrei séð söngkonuna
á sviði. En hverjum heldur Anna
að þau hjónin bjóði í afmælið í
dag? „Sko, augljóslega Obama,
er það ekki? Þetta verður jafnvel
bara þriggja manna partí. Reyndar held ég að það sé ömurlegt að
spila við hann, hann veit pottþétt
öll svörin,“ segir hún hress.
Karen Lind Tómasdóttir er
bloggari á Trendnet og gamall Beyoncé-aðdáandi. „Mér
finnst þetta magnað, en ég ætlaði ekki að trúa því fyrst,“ segir
hún. „Það er kannski asnalegt
að segja frá því, en ég vorkenni
þeim smá út af veðrinu, útsýnið
er miklu verra. Ég verð líka að
viðurkenna að ég hef verið að
hugsa til þeirra. Ég hef upplifað
Bláa lónið í roki og það er kvöl og
pína,“ segir hún.
Karen hefur haldið upp á söngkonuna síðan í grunnskóla og
gerir enn. „Ég hef bara séð hana
einu sinni, sem er skammarlegt.
Við vinkonurnar fórum á tónleika í Manchester og það
dugði ekkert annað en dýrustu miðarnir alveg upp
við sviðið. Maður grenjaði allan tímann, þetta var
ótrúleg upplifun,“ segir
Karen, en til að toppa allt
voru tónleikarnir teknir
upp og á mynddiski nu m m á
sjá Karen
og vinkonu
hennar
upp v ið
sviðið. En
eigum
við
eftir
að fá
að sjá
þau?
„Það
er svo
augljóst
að
það er
verið
að
villa

Ætli þau
séu ekki að
spila Fimbulfamb eða lesa
eldgamla
lífsreynslusögu
í Vikunni.
Anna Margrét
Gunnarsdóttir

Ég er
vandræðalega
mikill aðdáandi.
Alveg svona að
ég ætti ekkert
að segja frá því
sem maður á
þrítugsaldri.

Það er
kannski asnalegt að segja frá
því, en ég
vorkenni þeim
smá út af
veðrinu, útsýnið
er miklu verra.

Stefán Sigurðsson

Karel Lind Tómasdóttir

fyrir. Hún er ekki að setja neitt
á Instagram og á síðunni hennar er látið líta út fyrir að hún
sé ægilega upptekin. Miðað við
hversu prívat hún er þá stórefast
ég um að við fáum að sjá þau,“
segir hún.
Stefán Sigurðsson nemi er
mikill aðdáandi Beyoncé.
„Ég er búinn að vera for-

BEYONCÉ
OG JAY Z

fallinn aðdáandi Beyoncé Giselle Knowles-Carter í áraraðir,
það besta sem hefur hent mig var
að sjá hana í Köben í maí 2013,“
segir hann. „Ég er vandræðalega
mikill aðdáandi. Alveg svona að
ég ætti ekkert að segja frá því
sem maður á þrítugsaldri,“ bætir
hann við. „Mér finnst geðveikt að
þau séu á Íslandi, vona að fólk sjái
sóma sinn í því að leyfa þeim að
vera í friði og njóta lands og þjóðar.
Við viljum ekki að mesta fagfólk
heims upplifi Ísland sem eitthvert
blindsker, yfirfullt af hálfvitum
sem elta saklaust fólk með snjallsímann eða áhugaljósmyndaramyndavélina sína á lofti því það
heldur að einhver fréttaveita í
útlöndum borgi milljón fyrir
mynd af hnakkanum á
Beyoncé í kraftgalla
að stíga inn í Range
Rover. H æt t ið
þessu bara. “
adda@frettabladid.is

➜ Beyoncé
og Jay Z
skoðuðu
Skógafoss
í gær en í
fyrradag
fóru þau í
Bláa lónið.
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VINUR MINN, VINDURINN
BERGRÚN ÍRIS SÆVARSDÓTTIR.

KAMILLA VINDMYLLA...
HILMAR ÖRN ÓSKARSSON
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TRÖLLASTRÁKURINN EIGNAST VINI
SIGRÍÐUR ARNARDÓTTIR
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HJÁLP
ÞORGRÍMUR ÞRÁINSSON

FROZEN - ÆVINTÝRI ÖNNU
DISNEY
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FREYJU SAGA - DJÁSN
SIF SIGMARSDÓTTIR

HAFNFIRÐINGABRANDARINN
BRYNDÍS BJÖRGVINSDÓTTIR

LOOMÆÐIÐ
KAT ROBERTS OG TESSA SILLARS
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VÍSINDABÓK VILLA 2
VILHELM ANTON JÓNSSON

GULA SPJALDIÐ Í GAUTABORG
GUNNAR HELGASSON
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ÞÍN EIGIN ÞJÓÐSAGA
ÆVAR ÞÓR BENEDIKTSSON

FJÖLFRÆÐIBÓK SVEPPA
SVEPPI
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FUGLAÞRUNGL OG NAFLAKRAFL
ÞÓRARINN ELDJÁRN

 KR

 KR

LEÍTÍN AÐ BLÓÐEY
GUÐNÍ LÍNDAL BENEDÍKTSSON

ROTTUBORGARI
DAVID WALLIAMS
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Meðgönguljóð á
bókakvöldi
Valgerður Þóroddsdóttir og Björk
Þorgrímsdóttir eru tveir fjögurra
rithöfunda sem taka þátt í femínísku bókakvöldi á árlegum jólafundi
Kvenfélags Íslands og Kvennasögusafns Íslands. Þær munu lesa brot
úr kvæðasafninu Konur á ystu nöf
sem kom út hjá Meðgönguljóðum
í sumar. Auk þeirra mun Steinar
Bragi lesa upp úr bók sinni Kötu
og einnig Kristín
Steinsdóttir, sem
lesa mun brot úr
skáldsögu sinni
Vonarlandinu.
Fundurinn er
í Þjóðarbókhlöðunni í dag
og byrjar
klukkan
fimm. - gló
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Jólagleði!

4070%

Stækkar risahús
Kaupsýslumaðurinn Bolli Kristinsson, sem áður var kenndur
við verslunina Sautján, hyggur á
framkvæmdir í einbýlishúsi sínu í
Bakkagerði 8. Bolli vill fá leyfi til
að steypa 13 fermetra viðbyggingu
til að stækka eldhúsið. Við þessa
breytingu yrði íbúðarhús Bolla, sem
yfirleitt er kallað
Ashkenazyhúsið eftir
upprunalegum
eigendum, alls
688 fermetrar.
- gar

Mest lesið
1 Bíll Bylgju notaður í innbrot: Gæti
verið gjörónýtur
2 Swansea afgreiddi QPR | Sjáðu
aukaspyrnu Gylfa
3 Skorinn upp með plasthníﬁ á meðan
annar hélt rifjunum í sundur
4 Gerrard á skotskónum er Liverpool
skellti Leicester | Sjáðu mörkin
5 Man. Utd marði sigur gegn Stoke |
Sjáðu mörkin

afsláttur
af öllum vörum

FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN
AÐGANG AÐ
TÓNLISTINNI
Í ÖLLUM
HERBERGJUM

Barnafatnaður frá
Opið virka daga frá kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá kl. 13 til 17
Sími 568 9512
Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)
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