
Samfélag Flest þeirra um 350 barna 
sem hafa lokið MST-meðferð Barna-
verndarstofu ná að stunda skóla eða 
vinnu og láta af vímuefnaneyslu og 
afbrotum. Meðferðin, sem tekur 
fjóra til fimm mánuði og kemur í 
stað vistunar barna á meðferðar-
heimilum, fer fram á heimili barns-
ins og er í boði alls staðar á landinu.

Í nýrri skýrslu til velferðarráðu-
neytisins um árangur af MST var 
skoðaður hópur 218 barna, þar sem 
átján mánuðir voru liðnir frá lokum 
meðferðar. Við upphaf MST voru 

aðeins um tólf barnanna í skóla eða 
vinnu, en við lok hennar voru 82 
prósent hópsins í skóla eða vinnu, 
eða 178 börn. Átján mánuðum síðar 
var hlutfallið 72 prósent.

Börn sem beittu ekki ofbeldi eða 
hótunum voru 67 við upphaf með-
ferðarinnar, 198 í lok meðferðarinn-
ar og 149 18 mánuðum síðar. 

Þá notuðu 90 prósent barnanna 
ekki vímuefni og misnotuðu ekki 
áfengi eftir meðferðina og 18 mán-
uðum síðar var það hlutfall komið í  
79 prósent. – kbg / sjá síðu 18
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Skoðun Ari Trausti Guðmunds-
son bætir í skrif um hlutverk for-
seta Íslands. 26-32 

Sport Íslenska kvennalandslið-
ið í fótbolta mætir Makedóníu á 
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menning Saga og Dóri 
DNA í Hofi og Luc 
Jacquet í Bíó Paradís. 
42-46

lÍfið Ólafur Arnalds 
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Cooper, Burnt. 
54-60

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Glæsileg tilboð í allan dag
Sjá bls. 14–17

Miðnæturopnun

Mér finnst í raun óþarfi að hafa opnunartímann þarna 
þar sem það stendur stórum stöfum Miðnæturopnun. 
Vil frekar stækka Glæsileg tilboð í allan dag og 
bæta við sjá bls. xx-xx (vísa í opnurnar). Þetta á við 
forsíðurenninginn fyrir Fréttablaðið en ekki Moggann, 
þar skulum við vísa á smaralind.is þ.e. Skoðaðu tilboð 
og dagskrá á smáralind.is.

Jólaundirbúningur í miðbæ Reykjavíkur Um þetta leyti ár hvert fara starfsmenn Reykjavíkurborgar af stað við að athuga ástand jólasería borgarinnar. Verkefnið er þó aðeins viðameira nú 
en áður, því í seríurnar verða nú settar sparneytnari perur í stað þeirra sem fyrir voru. Hér er unnið að skiptum í miðbænum. Fréttablaðið/Pjetur

efnahagSmál Áætlað er að það þurfi 
að flytja inn vinnuafl fyrir að minnsta 
kosti 5.000 störf á næstu fjórum árum. 
Þetta kemur fram í Þjóðhagsspá grein-
ingardeildar Arion banka. Vaxandi 
þörf er fyrir fólk í ferðaþjónustu.

Spáð er 5,4 prósenta hagvexti í ár og 
mikilli einkaneyslu og fjárfestingu. Svo 
er gert ráð fyrir að vöxturinn minnki 
jafnt og þétt til ársins 2018. Anna 
Hrefna Ingimundardóttir, sérfræð-
ingur í greiningardeild bankans, segist 
vonast til þess að íbúðafjárfesting fari 
að taka við sér.  – jhh / sjá síðu 24

Þurfum 5.000 
frá útlöndum

6% 
barnanna 
voru í skóla eða 
vinnu við upp-
haf meðferðar. 
Í lokin voru 82% 
þeirra komin í 
skóla eða vinnu.

90%
barnanna 
beittu ekki 
ofbeldi eða 
hótunum um 
ofbeldi við 
lok MST-með-
ferðar.

Börn komast á beinu 
brautina eftir meðferð
Á fjórða hundrað börnum í bráðum vanda komið til bjargar með MST-meðferð.

anna Hrefna ingi-
mundardóttir, 
sérfræðingur hjá 
arion banka
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Kominn úr kafiVeður

Í dag  verður hæglætisveður á landinu. 
Það verður úrkoma nokkuð víða, yfirleitt 
rigning eða slydda, en sums staðar snjóar 
fyrir norðan. Hiti 0 til 6 stig. Í kvöld bætir í 
vind og úrkomu um landið sunnanvert. 
Sjá SÍðu 40

Bio-tex þvottaefni og blettaeyðir

Leikum
okkur!

LögregLumáL Sex karlmenn og ein 
kona frá Hvíta-Rússlandi voru send 
úr landi með endurkomubanni þann 
9. október síðastliðinn vegna brota á 
útlendingalögum, en þau höfðu sótt 
um hæli hér á landi á fölskum vega-
bréfum og stolið vörum úr verslunum 
landsins fyrir nokkrar milljónir króna.

Öll voru þau úrskurðuð í þriggja 
vikna gæsluvarðhald í lok september 
vegna málsins og tók Útlendinga-
stofnun í samráði við ákærusvið lög-
reglunnar þá ákvörðun að vísa þeim 
úr landi með endurkomubanni.

„Við húsleit lögðum við hald á þýfi 
fyrir um tvær milljónir króna. Við 
vitum ekkert hvað það var mikils 
virði sem þau höfðu sent út með pósti 
en það var býsna mikið og ábyggilega 
annað eins,“ segir Benedikt Lund, lög-
reglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu, um málið.

Fólkið kom flest til landsins í byrjun 
sumars á eigin vegabréfum og sótti um 
hæli með öðrum vegabréfum, sem öll 
voru fölsuð. Þeim var úthlutað hús-
næði hér á landi á meðan hælisum-
sókn þeirra var í ferli.

„Þau komu hingað til lands í þeim 
tilgangi einum að stela úr búðum 
og selja þýfið úti. Þau voru öll með 
vinnu í Hvíta-Rússlandi og vissu 
alveg hvað þau voru að gera, enda 
þaulskipulagt,“ segir Benedikt en 
fólkið stundaði hér skipulagðan 
þjófnað þar til lögreglan komst á 
snoðir um málið í lok september.  
Fólkið átti flugmiða úr landi á eigin 
vegabréfum.

Hluta þýfisins hafði fólkið sent með 
pósti til Hvíta-Rússlands þar sem 
það var selt í netverslun þar í landi. 
„Konan sem var nokkuð samvinnu-
þýð benti okkur á netsíðu þar sem 
varningurinn var til sölu. Við fundum 

líka kvittanir frá póstinum við húsleit 
hjá fólkinu.“

Málið komst upp í kjölfar ábend-
inga frá öðrum hælisleitendum sem 
bjuggu í sama íbúðakjarna. Einnig 
hafði fólkið náðst á myndbandsupp-
tökum í nokkrum verslunum. „Þarna 
voru aðrir hælisleitendur sem voru 
reiðir yfir þessu og létu okkur vita. 
Auðvitað eru flestir sem koma hingað 
til lands heiðarlegt fólk og það er 
ömurlegt hvernig þessir einstaklingar 
reyna að misnota sér eymd annarra,“ 
segir Benedikt sem telur mikilvægt 
að umræðan beinist ekki að slæmum 
afleiðingum þess að veita fólki hæli 
hér á landi. Frekar eigi hún að beinast 
að því hve ljótt það sé að misnota sér 
eymd annarra. nadine@frettabladid.is

Fólkið sem búið er að vísa úr landi fyrir þjófnað nýtti sér þjónustu póstsins til að 
koma góssinu úr landi. Mynd/Íslandspóstur

Stálu fyrir milljónir 
með fölsuð vegabréf
Sjö einstaklingar frá Hvíta-Rússlandi voru sendir úr landi með endurkomu-
banni í byrjun október. Fólkið sótti hér um hæli, með fölsuð vegabréf, til að stela 
vörum á meðan hælisumsóknin væri í ferli. Þýfi fannst fyrir tvær milljónir.

Slökkviliðsmenn frá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu voru við reglubundnar köfunaræfingar í Kópavogshöfn þegar ljósmyndara Fréttablaðs-
ins bar að garði. „Allir vakthafandi starfsmenn fá köfunarþjálfun. Maður veit aldrei hverjir eru á vaktinni þegar grípa þarf til slíkrar björgunar,“ 
segir Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu. Fréttablaðið/VilhelM 

ViðSkipti Upplag Fréttablaðsins 
hefur verið stækkað um fimm þúsund 
eintök og dreifing blaðsins aukin. 

Blaðið mun fást í flugvélum Flug-
félags Íslands og í biðsölum flugvall-
anna í Reykjavík, á Egilsstöðum, Ísa-
firði og Akureyri. Þá er unnið að því 
að blaðinu verði dreift í Strætó og á 
flugstöðvum á Húsavík, Höfn og í 
Vestmannaeyjum.

Á næstu dögum hefst lúgudreifing 
blaðsins á Álftanesi og fyrir helgi 
hefst dreifing í kassa í Vestmanna-
eyjum. Þegar er farið að dreifa blað-
inu í ný hverfi í Mosfellsbæ, Úlfars-
fell og í nýbyggingar í hverfi 101 í 
Reykjavík.

Einnig mun blaðið liggja frammi 
í BYKO og Húsasmiðjunni á Reykja-
nesi og Selfossi, auk verslunarmið-
stöðvarinnar Kjarnans á Selfossi. Þá 
er unnið að dreifingu í menntaskóla 
og háskóla landsins. Þegar er hafin 
dreifing á Bifröst og í Háskólanum á 
Akureyri. – ngy

Aukin dreifing á 
Fréttablaðinu

Auðvitað eru flestir 
sem koma hingað til 

lands heiðarlegt fólk og það 
er ömurlegt hvernig þessir 
einstaklingar reyna að mis-
nota sér eymd 
annarra.

Benedikt Lund  
lögreglufulltrúi

BandarÍkin Wikileaks hefur greint frá 
sex tölvupóstum sem John Brennan, 
framkvæmdastjóri CIA, sendi frá sér 
síðustu ár. Athygli vekur að allir póst-
arnir voru fengnir frá einkareknum 
póstþjóni en ekki vefþjóni á vegum 
ríkisins.

Í póstunum má meðal annars finna 
gögn þar sem velt er upp þeim mögu-
leika að þróaðar verði „löglegar“ yfir-
heyrsluaðferðir sem brjóti ekki í bága 
við Genfarsáttmálann eða bandarísk 
lög.

Þá kemur þar fram gagnrýni á 
harkalega utanríkisstefnu ríkisstjórn-
ar George W. Bush gagnvart Íran. En 
stjórn Bush þótti ganga afar hart fram 
í málefnum Írans.

Í skjölunum kemur fram að mælt 
væri með því að næsti forseti á eftir 
Bush myndi taka upp mildari og vin-
gjarnlegri samskipti við Íran. – srs

Ljóstra upp 
um „löglegar“ 
aðferðir til 
pyntinga

StjórnmáL Frumvarp utanríkis-
ráðherra um að leggja niður Þró-
unarsamvinnustofnun og flytja 
starfsemi hennar undir ráðuneytið 
fór til annarrar umræðu á Alþingi í 
gær eftir umfjöllun utanríkismála-
nefndar.

„Markmið frumvarpsins er að 
stuðla að aukinni skilvirkni og 
hagkvæmni í stjórnsýslu alþjóð-
legrar þróunarsamvinnu Íslands 
og gera stefnumótun málaflokksins 
markvissari,“ segir í meirihlutaáliti 
nefndarinnar.

Össur Skarphéðinsson, þingmað-
ur Samfylkingarinnar, gerði grein 
fyrir minnihlutaáliti nefndarinnar 
sem er á öndverðum meiði en í áliti 
minnihlutans segir: „[Minnihlut-
inn] telur [frumvarpið] vanbúið, 
óljóst og byggja að hluta til á mis-
skilningi.“ – srs

Telja frumvarp 
vera vanbúið
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Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

HAMBORGARHRYGGUR
FERSKUR

1.079 
ÁÐUR 1.798 KR/KG

-40%

LAMBALÆRI
SAGAÐ

1.278 
ÁÐUR 1.598 KR/KG

NAUTGRIPAHAKK
FERSKT

1.189 
ÁÐUR 1450 KR/KG TILBOÐ Á CASA FIESTA VÖRUM!

-20%

BLÓMKÁL
ÍSLENSKT

419 
ÁÐUR 598 KR/KG

-30%

SPERGILKÁL
ÍSLENSKT

459 
ÁÐUR 656 KR/KG

-30%

KJÚKLINGABRINGA
ORANGE

1.883 
ÁÐUR 2.384 KR/KG

HEIL ÖND
FROSIN - 2,1 KG

998 
ÁÐUR 1.899 KR/KG

-48%

HUMAR ÁN SKELJAR
1  KG POKI - ÍSHÚÐ

3.499 
 ÁÐUR 4.988 KR/KG

HVÍTLAUKSBRAUÐ
X-TRA - 2 Í PAKKA

179 
ÁÐUR 238 KR/PK

-25%
X-TRA KOSSAR

BLANDAÐIR - 280 G

199 
 ÁÐUR 249 KR/PK



Árlega deyja 52 einstaklingar úr ristil-
krabbameini. Það má koma í veg fyrir það.
Kauptu Bleiku slaufuna og hjálpaðu okkur
að hefja skipulagða leit að ristilkrabbameini.
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Kjaramál Á miðstöð um sjúkraskrár-
ritun á Landspítalanum eru sextán 
læknaritarar að störfum á undan-
þágu frá verkfalli. Á vinnustaðnum 
eru venjulega 54 læknaritarar starf-
andi. Það þýðir að þriðjungur starfs-
manna er á undanþágu og mönnunin 
er svipuð og þegar sumarfrí standa 
yfir.

Alls eru 320 störf innan SFR á 
undanþágulista vegna öryggis- og 
heilbrigðismála en það eru um tíu 
prósent allra starfsmanna SFR. Þetta 
er mikill fjöldi starfa en Þórarinn 
Eyfjörð, framkvæmdastjóri SFR, segir 
mikla neyð ríkja og Landspítalinn 
hefur óskað eftir miklu fleiri undan-
þágum en eru á listanum.

„Deildarstjórar eru að óska eftir 
mönnun eins og hún er á venju-
legum degi. Þeir segja hreinlega að 
þeir komist ekki af með minna og 
við sjáum svart á hvítu að spítalinn 
er rekinn á eða undir öryggismörkum 
hvern einasta dag.“

Þórarinn segir þetta sýna að 
undan þágulistinn sé ekki í samræmi 
við raunveruleikann enda ríkir mikill 
ágreiningur um listann milli SFR og 
ríkisvaldsins.

„Við gerðum margar athugasemdir 
áður en undanþágulistinn var aug-
lýstur hjá Lögbirtingarblaðinu í 
janúar síðastliðnum en það var ekki 
tekið tillit til þeirra. Það er fráleitt að 
hafa sum störf á listanum og að okkar 
mati vantar önnur störf inn á listann 
til að gæta öryggis,“ segir Þórarinn.

Þórarinn segir ástandið á mörgum 
deildum Landspítalans alvarlegt 
í verkfallinu. „Jafnvel þótt það sé 
undan þága fyrir tvo sjúkraliða á vakt 
þar sem vanalega eru þrír. Sjúkralið-
arnir eru á þönum alla daga þegar 
það er ekki verkfall þannig að þegar 

þeir eru einum færri hefur það gífur-
legar afleiðingar í för með sér.“

Þórarinn tekur eldhús Landspítal-
ans sem dæmi um of mörg störf á 
undanþágu. „Það eru fimm þúsund 
máltíðir framreiddar í eldhúsinu á 
hverjum degi, bæði fyrir sjúklinga 
og starfsmenn. Við viljum gjarnan að 
sjúklingar fái sinn mat en það er frá-
leitt að starfsmenn fái mat á meðan 
á verkfalli stendur. Þeir geta bara 
komið með nesti að heiman.“ 
erlabjorg@frettabladid.is

Tíundi hver starfsmaður er á 
undanþágulista í verkfalli SFR
320 störf eru á undanþágulista í verkfalli SFR. Framkvæmdastjóri SFR segir mikinn ágreining um listann. 
Þar sem Landspítalinn er langt undir eðlilegum mönnunarkröfum er beðið um enn fleiri undanþágur.

Landspítalinn biður um fleiri undanþágur þrátt fyrir að einn af hverjum tíu starfsmönnum í stéttarfélaginu SFR séu nú þegar 
starfandi í verkfalli félagsins. FRéttabLaðið/viLheLm

Sjávarútvegur Vaxtarhraða og holda-
fari makríls í Norðaustur-Atlantshafi 
hefur hrakað jafnt og þétt síðan árið 
2004. Síaukin samkeppni um takmark-
aða fæðu er talin vera helsta orsökin.

Þetta eru niðurstöður rannsóknar 
á árlegum breytileika í vaxtarhraða 
og holdafari makríls á tímabilinu frá 
1984 til 2013 sem vísindamenn frá 
Noregi, Færeyjum og Hafrannsókna-
stofnun birtu nýlega í tímaritinu ICES 
Journal of Marine Science, eins og 
kemur fram í frétt Hafró.

Algengt er að vaxtarhraði og holda-
far fisks sveiflist milli ára og einn af 
þeim þáttum sem hafa áhrif þar á 
er stærð stofnsins. Það sem er sér-
stakt við makrílinn er hversu mikið 
hefur hægt á vexti hans undanfarin 
ár. Sem dæmi þá var átta ára fiskur 
árið 2013 að meðaltali jafn langur 
og jafn þungur og fjögurra ára fiskur 
var árið 2004.

Niðurstöður rannsóknarinnar 
benda til að bæði stærð makríl-
stofnsins og stærð norsk-íslenska 

vorgotssíldarstofnsins hafi neikvæð 
áhrif á vöxt makríls en breytileiki í 
hitastigi sjávar hafi engin áhrif.

Fæðunám makríls á ársgrundvelli 
er nánast einskorðað við sumarið 
og auk þess að nota orkuna til vaxt-
ar notar fiskurinn orkuna sem hann 
hefur safnað til að ferðast milli 
svæða og til að framleiða hrogn og 
svil. Hægari vöxtur og lélegra holda-
far hafa bæði neikvæð áhrif á lífslík-
ur einstaklingsins og líkurnar á því 
að hrygning hans heppnist vel. – shá

Verulega hægir á vexti makríls

Á tíu ára tímabili hefur meðalþyngd makríls minnkað um þriðjung. FRéttabLaðið/óSkaR

320 
störf innan SFR eru á undan
þágulista

10% 
félagsmanna SFR eru 
 starfandi í verkfalli

Við sjáum svart á 
hvítu að spítalinn er 

rekinn á eða undir öryggis
mörkum hvern einasta dag

Þórarinn Eyfjörð, 
framkvæmdastjóri 
SFR

leiðrétt

Rangt er, sem haft var eftir 
Austurfrétt í Fréttablaðinu 19. 
þessa mánaðar, að fyrirtækið 
Iceland Resources hafi fengið leyfi 
Orkustofnunar til að leita að gulli 
og kopar í Vopnafirði. Þetta áréttaði 
Orkustofnun á vef sínum í gær. 
Stofnunin hafi þó til meðferðar 
umsókn um leyfi til leitar og 
rannsókna. 

Kjaramál „Ég get staðfest að ég sendi 
bréf á einn yfirlækni. Nánar get ég 
ekki farið út í þau mál,“ segir Svanhvít 
Jakobsdóttir, forstjóri Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins. Gunnari 
Inga Gunnarssyni yfirlækni heilsu-
gæslunnar í Árbæ barst umrætt bréf í 
fyrradag þar sem hann var áminntur 
vegna framgangs í verkfalli móttöku-
ritara stöðvarinnar. Honum gæti 
verið sagt upp vegna málsins.

Framganga Gunnars kom til vegna 
þess að honum fannst stéttum vera 
mismunað í verkfalli, að læknar og 
hjúkrunarfræðingar hafi fengið meiri 
skilning frá yfirstjórn heilsugæslunn-
ar í sínu verkfalli. Framkvæmdastjóri 
SFR hefur tekið undir þær skoðanir. 
Þá hafa starfsmenn heilsugæslunnar 
sagst styðja Gunnar. Ljóst sé að fleiri 
hætti verði hann látinn fara.

Svanhvít segir skyldu heilsugæsl-
unnar að veita eins mikla þjónustu 
og hægt sé í erfiðum aðstæðum. „Við 
lokuðum ekki heilsugæslustöðvunum 
í verkfalli lækna og við gerðum það 
heldur ekki núna,“ segir hún. „Þjón-
ustan var aftur á móti verulega skert.“

Svanhvít segir móttökuritara ekki 
á undanþágu sem takmörkuð sé við 
bráðatilfelli. „Við höfum eingöngu 
unnið í samræmi við þann ramma 
sem fjármála- og efnahagsráðuneyt-
ið hefur sett varðandi framkvæmd 
verkfalla. Starfsmaður á undanþágu 
vinnur samkvæmt sinni starfslýs-
ingu.“ – ebg

Þjónusta 
á eins og 
mögulegt er
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21. okt.–25. okt.Lagersala
Allt að 80% afsláttur

Útsölumarkaður Faxafen 12 | 108 Reykjavík  
Skipagata 9 | 600 Akureyri  
Miðvangur 13 | 700 Egilsstaðir   

Opnunartími: mið.-fös. 8-21 | lau. 10-21 | sun. 12-21
Opnunartími: mið.-fös. 9-18 | lau. 10-18 | sun. 12-18

Opnunartími: mið.-fös. 11-18 | lau. 11-18 | sun. 12-16

23.000 kr. 6.900 kr.

49.000kr. 19.600 kr.
Viðey  ullartrefill

9.900 kr. 2.970 kr.

Óðinn húfa
2.000 kr. 1.000 kr.

Kaldi  húfa
9.400 kr. 3.760 kr.

Ásgarður húfa
5.400 kr. 2.700 kr. 

19.700 kr.

38.500 kr.

Börn Dömur Herrar

Dömur Herrar

Ungabörn

Ungabörn

Börn

Dömur Herrar

Dömur

Aukahlutir

Aukahlutir

Aukahlutir

Aukahlutir börn

börn

buxurJaðar

dúnkápaVatnajökull 800 dúnjakkiVatnajökull 800

jakki
 15.400 kr.

19.700 kr. 5.910 kr.

Skálafell

PeysaHengillpeysa / samfellaUgla
3.900 kr. 1.560 kr.

galliUgla
5.800 kr. 2.320 kr.

8.800 kr.
hettupeysa

 3.520 kr.
Þór 

14.300 kr.
Softshell jakki

 5.720 kr.
Þór 

27.700 kr.
anorak

 11.080 kr.
Setberg

5.910 kr.

55.000 kr. 22.000 kr.

buxurJaðar
19.700 kr. 5.910 kr.

Herrar

Vík hettupeysa



Hörmungarnar sem fólkið flýr

Dagskrá:
17.30 Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri.
 Rakel Óskarsdóttir formaður starfshóps um Sementsreit.
 Kynning Kanon arkitekta.
 Kynning Ask arkitekta.
 Kynning Landmótunar.

18.45 Léttur kvöldverður.
19.15 Vinnuhópar.

Finndu viðburðinn á facebook – Opinn kynningarfundur um skipulagsmál á Sementsreitnum

SementSReituRinn Og SKipuLAg
Opinn kynningarfundur um skipulagsmál Sementsreitsins á Akranesi

Fimmtudaginn 22. okt. kl. 17.30 -20.30 í tónbergi
Fundarstjóri er Sigríður Indriðadóttir 
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StjórnSýSla „Við fengum upphring-
ingu frá Landspítalanum. Þetta kom 
bara í símtali og það liggur fyrir í dag-
bókarfærslu í okkar innri kerfum,“ 
segir Skúli Á. Sigurðsson, verkefnastjóri 
hælismála hjá Útlendingastofnun.

Í gær greindi Fréttablaðið frá því að 
Útlendingastofnun hefði óskað eftir 
lögreglurannsókn á hjónabandi víet-
namskra hjóna sem stofnunin grunar 
um málamyndahjúskap. Í bréfi stofn-
unarinnar til lögreglu stendur: „Upp-
lýsingar hafa borist frá Landspítala 
um að X væri mjög ung og barnaleg og 
maðurinn hennar óframfærinn.“

Samkvæmt 13. gr. útlendingalaga 
ber Útlendingastofnun að kanna hvort 
um málamyndahjónaband sé að ræða 
ef annar einstaklingur í hjúskap er 24 
ára eða yngri. Útlendingastofnun hefur 
ekki vald til að rannsaka mál á sama 
hátt og lögregla og hefur ekki aðgang 
að sjúkraskýrslum fólks.

„Við höfum ekki ríkar rannsóknar-
heimildir,“ segir Skúli. „Það eru 
ákveðnir póstar sem við skoðum þegar 
við förum yfir málin hvort um einhvers 
konar nauðungarhjónaband eða man-
sal geti verið að ræða. Það skal tekið 
fram að það er ekki búið að taka neina 
ákvörðun í málinu, það heitir bara góð 
stjórnsýsla þegar mál eru rannsökuð.“

Útlendingastofnun hafi ekki sjálf 
kallað eftir upplýsingum um fólkið frá 
Landspítalanum. „Þessar upplýsingar 
bárust okkur í símtali. Við getum ekki 
svarað fyrir það hvaða heimildir aðrir 
hafa til að veita okkur upplýsingar en 
um leið og þessar upplýsingar koma til 
okkar höfum við skyldu til að bregðast 
við þeim,“ segir Skúli.

„Aftur á móti var þetta símtal í sjálfu 
sér aukaatriði að því leyti að við fórum 
í þessa athugun á þeim grundvelli að 

um væri að ræða svona ungan einstak-
ling. Það er mjög umdeild regla. En við 
förum bara eftir lögunum eins og þau 
standa, hvort sem okkur líkar betur 
eða verr.“

Landspítalanum er óheimilt að 
veita Útlendingastofnun upplýsingar 
sem þessar um sjúklinga. Þjónusta 
spítalans við konuna var í tengslum 
við meðgöngu hennar og fæðingu 
dóttur í september 2014. Ekki hefur 
komið í ljós hver innan spítalans lét 
Útlendingastofnun lýsingu á hjón-
unum í té. „Málið er í skoðun innan 
spítalans og það er litið alvarlegum 
augum ef rétt reynist,“ segir Guðný 
Helga Herbertsdóttir, deildarstjóri 
samskiptadeildar Landspítalans. 
snaeros@frettabladid.is

Segir lekann 
koma frá 
Landspítala
Landspítalinn gaf Útlendingastofnun upplýsingar 
um foreldra sem eignuðust barn á spítalanum. Í kjöl-
farið óskaði stofnunin eftir lögreglurannsókn. Ekki 
er vitað hver á spítalanum hringdi í stofnunina.

Málið er í skoðun 
innan spítalans og 

það er litið alvarlegum 
augum ef rétt reynist.

Guðný Helga  
Herbertsdóttir, 
upplýsingafulltrúi 
Landspítalans

Málamyndahjónabönd vopn í mansali

Erlendar rannsóknir frá Europol og Fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofu Sam-
einuðu þjóðanna benda til þess að málamynda- eða nauðungarhjónabönd 
séu aðferð notuð við mansal.  Í viðtölum reynir Útlendingastofnun að lesa í 
líðan fólks og samræmi í framburði hjóna. „Við erum eingöngu að sinna okkar 
rannsóknarskyldu og okkar lagalegu skyldu um að kanna málið til hlítar og 
kalla til lögreglu ef aðstæður eru þannig að við teljum að verið sé að brjóta 
réttindi á fólki,“ segir Skúli Á. Sigurðsson, verkefnisstjóri hælismála hjá Út-
lendingastofnun.

Bandaríkin „Þó að ég verði ekki 
frambjóðandi mun ég ekki þegja,“ 
sagði Joe Biden, varaforseti Banda-
ríkjanna, í ræðu fyrir utan Hvíta 
húsið í gær. Í ræðunni tilkynnti 
hann um að hann myndi ekki leita 
eftir tilnefningu Demókrataflokks-
ins til að bjóða sig fram sem forseti 
Bandaríkjanna.

Tilkynning Bidens hefur slegið á 
óvissu innan Demókrataflokksins 
um hver frambjóðandi þeirra verði 
og aukið líkur Hillary Clinton á að 
tryggja sér tilnefningu. Þrátt fyrir 
að hafa aldrei tilkynnt um framboð 
mældist Biden í mörgum könnun-
um með um 18 prósenta fylgi. – srs

Biden býður  
sig ekki fram

Ákvörðun Bidens þykir hafa slegið á óvissu 
meðal demókrata. FréttaBlaðið/EPa

Sýrlenskir drengir standa á sundursprengdri götu sem fregnir af staðnum segja afleiðingar loftárásar her-
deilda hliðhollra sýrlensku ríkisstjórninni. Árásin var gerð í Douma, sem er yfirráðasvæði uppreisnarmanna, 
en þar hafa hundruð almennra borgara látið lífið í loftárásum. FréttaBlaðið/EPa

SveitarStjórnarmál Fráfarandi 
formaður Varðar, fulltrúaráðs sjálf-
stæðisfélaganna í Reykjavík, gagn-
rýnir að Halldór Halldórsson, odd-
viti flokksins í borginni, sitji beggja 
vegna borðs þar sem hann sé á sama 
tíma oddviti og formaður Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Þetta kom 
fram á aðalfundi Varðar á þriðjudag.

„Bent var  á það í upphafi kjör-
tímabils að það væri veruleg hætta 

á að það færi ekki saman að vera 
oddviti flokksins í Reykjavík og for-
maður Sambands sveitarfélaga. Það 
er alveg ljóst að annar hvor titillinn 
verður að víkja ef trúverðugleiki og 
traust á að skapast á borgarstjórnar-
hópnum okkar,“ sagði Óttarr Guð-
laugsson, fráfarandi formaður, á 
fundinum.

Halldór Halldórsson segist ekki 
skilja skoðun Óttars. „Hann telur 

kannski líka að það sé ekki hægt 
að vera oddviti Sjálfstæðisflokksins 
og sitja í stjórn Faxaflóahafna, eða í 
stjórn Orkuveitunnar og ekki hægt 
að vera formaður Sjálfstæðisflokks-
ins og vera um leið þingmaður og 
ráðherra. Þetta er bara í mínum 
huga tóm vitleysa, vegna þess að til 
að geta verið formaður sambands-
ins þá verður maður að vera sveitar-
stjórnarmaður,“ segir Halldór. – sg

Halldór sitji ekki beggja vegna borðsins

LANDVISTARLEYFI  
Á GRUNDVELLI HJÚSKAPAR

2
synjað vegna  
málamynda-
hjónabands

591
samþykkt 
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Við seljum eitt stykki ULTIMUNE 
átjándu hverja sekúndu*!

Fyrir augun

UNGLEGRA 
AUGNSVÆÐI
Húðin fær samstundis 

mikinn raka og verst betur 

þroskamerkjum.

Þreytumerki og þroti minnka 

og allt augnsvæðið verður 

unglegra.

ÓNÆMISKERFI HÚÐARINNAR:
LYKILAÐFERÐ

ÁTTATÍU PRÓSENT AF ÖLDRUN HÚÐARINNAR 

MÁ REKJA TIL UTANAÐKOMANDI ÞÁTTA

Ef hægt er að ná valdi á ónæmi húðarinnar 

takmarkar það skaðann. ULTIMUNE, árangur 

tuttugu ára rannsókna- og þróunarstarfs Shiseido, 

er fyrsta snyrtivaran sem endurvekur og viðheldur 

ónæmi húðarinnar.

Árangurinn: REGLUBUNDIN NOTKUN ULTIMUNE 

ÞREFALDAR RAKABÆTANDI ÁHRIF ALMENNRAR 

HÚÐUMHIRÐU.*

* Sölutölur Shiseido um heim allan
** Tæknileg prófun þessarar vöru á 30 einstaklingum í fjórar vikur samanborið við krem eingöngu
*** Eigið mat 223 kvenna

OG FYRIR AUGNSVÆÐIÐ:
ULTIMUNE EYE
Húðin kringum augun er viðkvæmari og fimm sinnum 

þynnri en á öðrum svæðum andlitsins. Þess vegna er hún 

næmari fyrir skaðlegum áhrifum af útfjólubláum geislum 

sólarinnar, annarri geislun, og auðvitað streitu.

ULTIMUNE EYE endurnýjar ónæmi húðarinnar á 

augnsvæðinu og ver hana þannig gegn skaða.

Virkniprófanir sýndu að eftir fjórar vikur hafði verulega 

dregið úr sjáanlegum hrukkum, baugum og þrota, 

húðin ljómaði og var stinnari, merki um þreytu hurfu og 

yfirbragðið var allt jafnara. Yfir 80% kvenna sem prófuðu 

vöruna fundu sjáanlegan mun.**

www.shiseido.com

NÝTT

vöruna fundu sjáanlegan mun.**

Glæsilegur kaupauki fylgir tveimur keyptum vörum frá Shiseido.

Tilboð
Nýr Full Lash Volume mascara fylgir kaupum á 
BIO-PERFORMANCE Super Revitalizing Cream 75ml 
eða BIO-PERFORMANCE Super Restoring Cream 75ml.
 

20% afsláttur af Shiseido dagana 22.-28. október 
í Hagkaup Kringlunni, Smáralind, Skeifunni, 
Holtagörðum og Garðabæ.



HONDA CIVIC SPORT
Nýskr. 10.12, ekinn 18 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 2.970 þús.
Rnr. 143013.

HYUNDAI iX35 COMFORT 
Nýskr. 05.14, ekinn 75 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.690 þús.
Rnr. 103186.

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

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

BMW X5 xDrive 
Nýskr. 05.12, ekinn 40 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.  
Rnr. 143095.

HYUNDAI i10 COMFORT 
Nýskr. 05.14, ekinn 71 þús km. 
bensín, beinskiptur.  

VERÐ kr. 1.590 þús.
Rnr. 120798. 

TOYOTA YARIS HYBRID 
Nýskr. 04.14, ekinn 13 þús km. 
bensín, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 2.890 þús.
Rnr. 283101. 

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06.13, ekinn 101 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 5.990 þús.
Rnr. 283100. 

NISSAN QASHQAI SE 
Nýskr. 01.14, ekinn 87 þús. km.
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 3.570 þús.
Rnr. 191904. 

Glæsilegur bíll

9.680 þús.

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 90%

FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!
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LöGreGLUMáL „Það voru brotnar 
rúður og gramsað í tuttugu og 
einum bíl og við erum auðvitað 
fælnir eftir svona,“ segir Krist-
mundur Þórisson, eigandi Almenna 
bílaverkstæðisins ehf., en í byrjun 
mánaðarins voru brotnar rúður í 
tuttugu og einum bíl á sameigin-
legu bílastæði verkstæðisins og fleiri 
fyrirtækja í Skeifunni 5.

Fyrst var lögreglu tilkynnt um 
að brotnar hefðu verið rúður í 
sex bílum á planinu, rótað í þeim 
og ýmsu smálegu stolið. Tveimur 
dögum síðar endurtók leikurinn sig 
nema þá höfðu rúður verið brotnar 
í fimmtán bílnum. Í bæði skiptin 
voru spellvirkin unnin að næturlagi.

Bílana eiga bæði viðskiptavinir 
fyrirtækjanna og starfsmenn.

„Fólk er oft með fullt af dóti í bíl-
unum sínum og í svona tilvikum 
er fólk ótryggt nema það sé með 
kaskótryggingu eða heimilistrygg-
ingu sem tekur til þessa,“ segir Krist-
mundur og bætir við að hann hafi 
áhyggjur af því að sökudólgarnir fari 
aftur á kreik.

Magnús Helgi Jónsson, stöðvar-
stjóri Aðalskoðunar hf., var sá sem 
tilkynnti lögreglu um fyrra tilvikið. 
Hann segir að þeir sem hafi verið 

að verki hafi líklegast verið að leita 
að peningum. „Því þeir stálu ekki 
miklu úr þessum bílum og létu til 
dæmis útvarpstækin alveg vera,“ 
segir Magnús Helgi.

„Eftir því sem ég best veit var 
engu stolið úr bílunum frá við-
skiptavinum okkar en þetta eru 
hins vegar skemmdir. Eftir atvikið 
setjum við alla bíla inn á næt-
urnar,“ segir Atli Vilhjálmsson, 
verkstjóri hjá Betri bílum ehf., en 
viðskiptavinir þeirra urðu einnig 
fyrir tjóni.

Á fundi húsfélagsins í Skeifunni 
5 hefur það verið rætt að bæta lýs-

ingu á bílaplaninu og koma fyrir 
myndavélum. „Mér finnst líklegt 
að við látum verða af því og verður 
það til þess að auka fælingarmátt-
inn,“ segir Kristmundur en hann er 
formaður húsfélagsins.

Málið er til rannsóknar hjá lög-
reglunni á höfuðborgarsvæðinu. 
„Við erum því miður bara engu nær 
um það hverjir voru að verki,“ segir 
Benedikt Lund lögreglufulltrúi. „Því 
ver og miður eru þarna einhverjir 
einstaklingar sem mér sýnist hafa 
þann tilgang einan að eyðileggja. 
Það er ekki svo óalgengt.“ 
nadine@frettabladid.is

Tuttugu og einn bíll 
skemmdur í Skeifunni
Lögreglu var tilkynnt um að brotnar hefðu verið sex rúður í bílum á bílaplani í 
Skeifunni í byrjun október. Tveimur dögum síðar voru rúður brotnar í fimmtán 
bílum til viðbótar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur málið til rannsóknar.

Þjófnaður er óverulegur og skemmdar-
fýsn virðist ráða för. Fréttablaðið/SteFán

Eftir því sem ég best 
veit var engu stolið 

úr bílunum frá viðskipta-
vinum okkar en þetta eru 
hins vegar skemmdir. Eftir 
atvikið setjum við alla bíla 
inn á næturnar.

Atli Vilhjálmsson,  
verkstjóri hjá Betri bílum

Skemmdu bílana eiga bæði viðskiptavinir fyrirtækjanna og starfsmenn. Fréttablaðið/SteFán

heILbrIGðIsMáL Embætti landlækn-
is sér ástæðu til að ítreka afstöðu 
sína gegn þeirri breytingu sem lögð 
er fram í frumvarpi til laga um sölu 
áfengis í almennum verslunum. 
Vitnað er til umræðu á Alþingi í því 
sambandi.

Landlæknir ítrekar afstöðu sína 
í frétt á heimasíðu embættisins 
þar sem segir að breytingin feli í 
sér að allt áfengi, jafnt bjór, vín og 
sterkt áfengi, sé gert aðgengilegt í 
almennum verslunum. „Breytingar 
til aukins aðgengis, eins og lagt er 
til í frumvarpinu, eru til þess falln-
ar að auka heildaráfengisneyslu, 
sem leiðir til aukinna skaðlegra 
afleiðinga fyrir einstaklinga og 
samfélagið í heild,“ segir þar.

L a n d l æ k n i r  b e n d i r  á  a ð 
umræddar breytingar stangist 
á við opinbera stefnumörkun í 
áfengismálum, jafnt hér á landi og 
á alþjóðavísu. Nefnd er í því sam-

hengi stefna í áfengis- og vímuvörn-
um til ársins 2020, aðgerðaáætlun 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar-
innar gegn lífsstílstengdum sjúk-
dómum 2013–2020, auk þess sem 
tiltekið er að breytingin sé á skjön 
við heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna.  – shá

Landlæknir á móti frumvarpi

Frumvarpið er endurflutt á þessu þingi og 
fer senn til 2. umræðu. Fréttablaðið/gva

stjórnMáL Áhrifafólk innan Vinstri 
grænna hefur að frumkvæði félaga úr 
ungliðahreyfingu VG skorað á Daníel 
Hauk Arnarsson, starfsmann flokks-
ins, að gefa kost á sér sem varafor-
maður hreyfingarinnar á landsfundi 
hennar sem hefst á morgun.

Daníel segist enn ekki hafa gert 
upp hug sinn um hvort hann bjóði sig 
fram. Enn sem komið er hefur Björn 
Valur Gíslason einn gefið kost á sér 
sem varaformaður.

Meðal þeirra sem skora á Daníel 
Hauk eru Sóley Tómasdóttir, forseti 
borgarstjórnar, Auður Lilja Erlings-
dóttir og Drífa Snædal, fyrrverandi 
framkvæmdastjórar VG, Hildur Lillien-
dahl Viggósdóttir, starfsmaður Reykja-
víkurborgar, Ingimar Karl Helgason 
fjölmiðlamaður og Svavar Knútur 
Kristinsson tónlistarmaður. – srs

Vilja Daníel 
Hauk á móti 
Birni Vali
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GE bílar
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NeyteNdamál Félag atvinnurek-
enda hefur sent frá sér skýrslu þar 
sem lögð er til stórfelld lækkun 
matartolla til hagsbóta fyrir neyt-
endur í landinu. Leggur félagið til að 
almennir tollar á innfluttar búvörur 
verði lækkaðir um helming, á svína- 
og alifuglakjöt verði tollar afnumdir 
að fullu sem og búvörur sem ekki 
eru framleiddar hér á landi. For-
maður Framsýnar á Húsavík full-
yrðir að afnám tolla muni fækka 
afurðastöðvum og skapa atvinnu-
leysi í greininni.

Skýrslan, sem ber heitið Matar-
tollar, verndarstefna eða samkeppni 
og valfrelsi neytenda? er unnin 
af starfsmönnum Félags atvinnu-
rekenda með það að markmiði að 
sýna stjórnvöldum fram á hagræn 
áhrif þess að lækka stórlega tolla á 
matvæli. Þar kemur fram að verð á 
matvælum á Íslandi gæti lækkað um 
allt að 28 prósent. Í skýrslunni segir 
að stór hluti verndartolla leggist 
á vörur sem ýmist eru ekki fram-
leiddar hér á landi eða teljist ekki til 
hefðbundinnar búvöruframleiðslu. 
Verndin skaði því neytendur.

„Þetta er að okkar mati rétti 
tímapunkturinn til að herða á 
umræðunni, leggja fram tillögur 
og hvetja stjórnvöld til að skilja 
matvæli ekki út undan í áformum 
sínum um afnám tolla,“ segir Ólaf-
ur Stephensen, framkvæmdastjóri 
Félags atvinnurekenda.

Einnig er að finna í skýrslunni 
gagnrýni á kvótafyrirkomulag í 
innflutningi matvæla. Innflytj-
endur þurfi að bjóða í svokallaða 
tollkvóta og hefur eftirspurnin eftir 
þeim verið svo mikil undanfarin 
ár að lítill sem enginn ávinningur 
hefur fengist af þeim fyrir íslenska 
neytendur.

Ef þessar tillögur myndu ná fram 
að ganga yrði það líklegast mikið 
högg fyrir alifugla- og svínarækt 
í landinu. Ólafur telur samt sem 
áður að til lengri tíma litið sé frjáls 
verslun öllum til hagsbóta. „Ef toll-
ar yrðu aflagðir á kjúkling og svín 
yrði greinin annaðhvort að hag-
ræða hjá sér eða keppa á gæðum 
og bjóða þá betri vöru. Hitt er svo 
annað mál að það er ástæðulaust 
að vernda óhagkvæmar atvinnu-

greinar með tollum. Fyrir því eru 
færð gild rök í skýrslu starfshóps 
sem lagði til afnám tolla á öðrum 
vörum en matvælum. Það eru hins 
vegar engin önnur lögmál með 
innflutt matvæli og aðrar vörur.“ 
sveinn@frettabladid.is

Íslendingar elska Skoda enda eru vandfundnari bílar sem henta íslenskum fjölskyldum betur. Þeir eru einstaklega rúmgóðir, 

sparneytnir, endingargóðir og frábærir í endursölu. Komdu við hjá okkur í Heklu og prófaðu skemmtilega Skoda.

Nýr ŠKODA Octavia verð frá 3.390.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði www.skoda.is
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Vilja stærri skref stigin í tollalækkun
Félag atvinnurekenda hefur gefið út skýrslu um tolla á matvæli. Leggur félagið til fimmtíu prósenta lækkun almennra tolla á matvæli 
og afnám að fullu á alifugla- og svínakjöti. Þótt hagur framleiðenda kunni að skerðast sé breytingin öllum til hagsbóta til lengri tíma. 

Staðreyndir um  
tolla á valda matvöru
Sætar kartöflur eru ekki ræktaðar 
á Íslandi. Samt sem áður er lagður 
þrjátíu prósenta tollur á sætar kart-
öflur sem fluttar eru til landsins. 
Algengt útsöluverð í dag á kílói 
af sætum kartöflum er 360-
490 krónur en með afnámi 
tolla gæti kílóið lækkað 
niður í 280-390 krónur.

59 prósenta verð-
tollur er lagður á 
innflutt kartöflusnakk. 
Tvö fyrirtæki framleiða 
kartöflusnakk á Íslandi. 
Neysla hérlendis á 
kartöflusnakki er mun 
meiri en sem nemur 
framleiðslu þessara 
tveggja fyrirtækja ár hvert. 
Hins vegar er enginn tollur 
lagður á snakk sem gert er úr maís 
ef varan kemur frá EES. Enginn 
framleiðir maíssnakk hérlendis.

Útgjöld meðalstórrar fjölskyldu gætu snarlækkað ef tollar á innflutt matvæli verða 
afnumdir eða lækkaðir stórlega, að mati Félags atvinnurekenda. Fréttablaðið/GVa

Segir afnám tolla valdið skaða í landbúnaði

Aðalsteinn Árni Baldurs-
son, formaður Fram-
sýnar á Húsavík, telur 
að afnám tolla á 

matvæli gæti 
stórskaðað 
landbúnaðar-
héruð, fólk 
misst vinnuna 
og afurða-
stöðvum myndi 
óhjákvæmilega 

fækka. 
Matvælaiðnaður á 

Íslandi er með um 17 prósent 
af heildarveltu í iðnaði og á 
síðasta ári störfuðu um 4.000 
manns við matvælafram-

leiðslu á landinu. 
„Landbúnaðarráðherra hefur 

stórlækkað tolla á matvæli. Ég full-
yrði það að stjórnvöld rannsökuðu 
ekki á nokkurn hátt hvaða afleiðingar 

þessi samningur við ESB gæti 
haft í för með sér og gagn-

rýni þannig vinnubrögð. 
Tollalækkun á matvæli 
mun fækka starfsfólki 
í greininni og valda 
atvinnuleysi í land-
búnaðarhéruðum alls 
staðar á landinu, ekki 

bara hér á starfssvæði 
Framsýnar,“ segir Aðal-

steinn Árni.

Ef tollar yrðu 
aflagðir á kjúkling 

og svín yrði greinin annað-
hvort að hagræða hjá sér eða 
keppa á gæðum og bjóða þá 
betri vöru. Hitt er svo annað 
mál að það er 
ástæðulaust 
að vernda 
óhagkvæmar 
atvinnu-
greinar með 
tollum.

Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri 
Félags atvinnurekenda

Tollalækkun á 
matvæli mun 

fækka starfsfólki í greininni 
og valda atvinnuleysi í 
landbúnaðarhéruðum alls 
staðar á landinu.
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Skósprengja

Bandaríkin Í nýbirtum skjölum sem 
lekið var frá bandaríska varnarmála-
ráðuneytinu er að finna margvíslegar 
upplýsingar um drónaárásir á vegum 
Bandaríkjahers og bandarísku leyni-
þjónustunnar CIA, sem hafa ekki 
komið fram áður.

Þar kemur meðal annars fram að 
upplýsingarnar, sem byggt er á þegar 
skotmörk eru ákveðin, eru iðulega 
ófullkomnar. Einnig kemur fram að 
hátt hlutfall þeirra einstaklinga, sem 
drepnir eru í þessum árásum, eru 
almennir borgarar sem ekki var ætl-
unin að drepa.

Þetta hlutfall hefur stundum verið 
mun hærra en áður hefur komið 
fram. Í sumum tilfellum allt að níu af 
hverjum tíu.

Þá fer ekkert á milli mála í þessum 
skjölum að Bandaríkjaforseti á þátt í 
ákvarðanatöku um það, hverja eigi að 
drepa í þessum árásum.

Það eru rannsóknarblaðamenn á 
vefmiðlinum The Intercept, sem birtu 
leyniskjölin í lok síðustu viku. Meðal 

ritstjóra The Intercept eru þau Glenn 
Greenwald og Laura Poitras, sem 
upphaflega komu uppljóstrunum 
Edwards Snowden um víðtækar hler-
anir bandarísku leyniþjónustunnar á 
framfæri við almenning.

Að þessu sinni eru leyniskjölin 
þó ekki fengin frá Snowden, heldur 
öðrum uppljóstrara sem ekki er nafn-
greindur.

Drónaárásir Bandaríkjahers hafa 
frá fyrstu tíð verið umdeildar og 
stjórnvöld í Pakistan hafa meðal 
annars harðlega gagnrýnt Banda-
ríkin fyrir að gera þessar árásir til að 
drepa einstaklinga innan landamæra 
annars ríkis án dóms og laga.

Bandarísk stjórnvöld telja sér þetta 
heimilt ef Bandaríkjunum stafar 
raunveruleg hætta af þessum einstak-
lingum, og ef ríkin, sem þeir hafast við 
í, annaðhvort vilja ekki eða geta ekki 
skipt sér af þeim.

Tölur um drónaárásir og mannfall 
eru reglulega teknar saman á frétta-
vefnum thebureauinvestigates.com, 

sem rannsóknarblaðamennirnir á 
The Bureau of Investigative Journal-
ism halda úti. Þar kemur fram að 
Bandaríkjamenn hafa frá árinu 2002 
gert samtals að minnsta kosti nærri 
700 árásir með drónum í Pakistan, 
Jemen, Sómalíu og Afganistan.

Samkvæmt þessu hafa drónaárás-
irnar kostað að minnsta kosti 3.500 
manns lífið, og þar af voru almennir 
borgarar að minnsta kosti rúmlega 
500, eða einn af hverjum sjö. Tölurn-
ar eru fengnar úr frásögnum í fjöl-
miðlum, en þegar skoðuð eru leyni-
skjöl Pentagon, sem birt voru hjá The 
Inter cept, birtast aðrar tölur og verri.

Eitt skjalanna nær til árása með 
drónum í Afganistan á tímabilinu frá 
1. maí 2012 til 15. september sama 
ár. Samkvæmt skjalinu voru gerðar 
samtals 27 árásir með drónum þenn-
an fimm og hálfa mánuð, og kostuðu 
þær árásir samtals 155 manns lífið. 
Einungis  19  af þeim voru þeir ein-
staklingar, sem ætlunin var að drepa. 
Hinir 136 voru þar með einstaklingar, 
sem ekki var ætlunin að drepa með 
árásum þessum. 

Hlutfall  annarra, en þeirra sem 
ætlunin var að drepa,  er þarna 
orðið næstum því níu af hverjum tíu 
látnum. gudsteinn@frettabladid.is

Nýju ljósi 
varpað á 
drónaárásirnar
Bandaríkin hafa árum saman sent dróna til að drepa 
einstaklinga í öðrum löndum, án dóms og laga. Í ný-
birtum leyniskjölum Bandaríkjahers kemur fram að 
allt að níu af hverjum tíu, sem látast í drónaárásum, 
eru aðrir en þeir sem ætlunin var að drepa.

Fólk safnast saman við skóla, sem sprengju var varpað á úr bandarískum dróna í Hangu í Pakistan í nóvember árið 2013.
Fréttablaðið/EPa

136
af þeim 155 einstaklingum, 
sem féllu í drónaárásum í 
Afganistan sumarið 2012, 
áttu ekki að láta lífið í þeim 
árásum. Hinir 19 voru meðal 
skotmarkanna, sem átti að 
drepa.

Stjórnmál Gerð hefur verið fýsi-
leikakönnun á því að færa verkefni 
fjölmiðlanefndar undir Póst- og fjar-
skiptastofnun.

Í síðustu viku sagði forstjóri Póst- 
og fjarskiptastofnunar, Hrafnkell V. 
Gíslason, í ársskýrslu frá þreifingum 
um sameiningu Samkeppniseftir-
litsins við stofnunina og sagði þær 
varhugaverðar. 

„PFS hefur bent á þætti í starfi 
stofnunarinnar sem samrýmast illa 
starfi annarra stofnana sem rætt 
hefur verið um í þessu sambandi,“ 
sagði hann í skýrslunni og tiltók 
sérstaklega sameiningu við Sam-
keppniseftirlitið.

Framkvæmd fýsileikakannan-
anna er í höndum ráðgjafarfyrir-
tækisins Capacent og eiga þær 
rætur í tillögum hagræðingarhóps 
ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru 
í nóvember 2013.

Elfa Ýr Gylfadóttir, framkvæmda-
stjóri fjölmiðlanefndar, segir nefnd-
ina ekki mótfallna breytingum, 
þvert á móti geti falist kostir í fag-
lega ígrunduðum breytingum. Hún 
segir sporin hins vegar  hræða þegar 
kemur að hugmyndum um að sam-
eina fjölmiðlanefnd og Póst- og 
fjarskiptastofnun Samkeppniseftir-
litinu. 

„Það er ekki víst að starfsemi Sam-
keppniseftirlits og fjölmiðlanefndar 
fari saman því nálgun á viðfangsefni 
stofnananna er ólík,“ segir hún, en 
bendir um leið á að til sé fjöldinn 
allur af stofnunum þar sem póst- og 
fjarskiptamál hafi verið sameinuð 
fjölmiðlaeftirliti. „Eina landið sem 
hefur farið þá leið að sameina póst 
og fjarskipti samkeppnismálum er 
Spánn og sporin hræða.“

Elfa segir fjölmiðlanefnd hafa 
tekið þátt í þessu sama ferli og aðrar 
stofnanir og lagt mat á ýmsar sviðs-
myndir. „Hvernig þetta gæti litið 
út og svo framvegis. Í þeirri vinnu 
höfum við haldið á lofti grund-
vallargildum. Ég nefni sérstaklega 
sjálfstæði fjölmiðlanefndarinnar. 
Það er nauðsynlegt að hún sé sjálf-

stæð frá hinu pólitíska valdi og að 
það sé fjölskipað stjórnvald sem 
hefur þekkingu á málaflokknum. 
Þetta er stórmál og það verður að 
tryggja þetta.“

Um ólíka nálgun stofnananna 
sem áform eru um að sameina segir 
Elfa að hjá Samkeppniseftirlitinu sé 
horft á samkeppni og markaði, þá 
taki eftirlitið ákvarðanir eftir ein-
hverja tiltekna atburðarás.

„Okkar hlutverk er hins vegar 
ekki síður að leiðbeina og tryggja 
tjáningar- og upplýsingafrelsi. 
Nefndin hefur ekki bara eftir-
lit með brotum, það er lítill hluti 
starfseminnar.“ Ekki sé bara fylgt 
eftir boðum og bönnum heldur sé 
nefndinni ætlað margþætt hlutverk 
til að tryggja að hér á landi séu sjálf-
stæðir og burðugir fjölmiðlar. – kbg

Hræðist sameiningu  
við Samkeppniseftirlitið

Það er ekki víst að 
starfsemi Sam-

keppniseftirlits og fjölmiðla-
nefndar fari saman því 
nálgun á viðfangsefni 
stofnananna 
er ólík.

Elfa Ýr Gylfadóttir 
framkvæmda-
stjóri fjölmiðla-
nefndar

Forstjóri Póst- og fjar-
skiptastofnunar greindi frá 
því í ársskýrslu stofnunar-
innar í síðustu viku að 
þreifingar væru í gangi um 
sameiningu Samkeppnis-
eftirlitsins við stofnunina. 
hann sagði hugmyndirnar 
varhugaverðar.
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Miðnæturopnun

Krakkaskemmtun kl. 17.30

Söngvaborg skemmtir yngstu 
kynslóðinni á sviðinu á móti Vero Moda 
1. hæð í tilefni útgáfu nýja disksins 
Söngvaborg 7

Lifandi tónlist

DJ Logi Pedro, Anna Brá og Þura Stína 
þeyta skífum, Júníus Meyvant og hljóm
sveitin LOTV spila fyrir gesti

Smakk og kynningar

Boðið verður upp á ýmsar kynningar 
ásamt sælkerasmakki víðs vegar um húsið

Nýtt  
kortatímabil

20% afsláttur  
 af öllum vörum nema  

10% afsláttur  
af trúlofunar hringum

30% afsláttur 
 af öllum buxum

1.690 kr.   
Ostborgari og franskar

1.790 kr.
 Bernaiseborgari og  
franskar / Mexíkóskt 

kjúklingasalat

1.990 kr.  
 18" New York pizza 

m/2 áleggstegundum 

1.499 kr.  
 Kjúklinga feta 

burrito og Kristall 

20% vildarafsláttur 
 af öllum vörum

20% afsláttur 
 af öllum vörum

20% afsláttur 
 af öllum skóm

20% afsláttur 
 af öllum vörum

20% afsláttur 
 af öllum vörum

15% afsláttur 
 af öllum vörum

20–70% afsláttur 
 af öllum vörum

20-70% afsláttur  
af fatnaði í Boys

30–70% afsláttur 
 af öllum vörum

5.000 kr. afsláttur
af öllum DX Racer 

leikjastólum  
20% afsláttur  

af öllum spiluðum 
leikjum

Frítt af barna-
matseðli fyrir 

börn undir 12 ára 
 Hámark 2 börn á 
hvern fullorðinn

Frítt gos  
með öllum réttum  

á matseðli

Hlaðborð 
verð 1.890 kr.

25% afsláttur   
af öllum vörum

20% afsláttur 
 af kaffipökkum

25% afsláttur   
af öllum vörum

Komdu og njóttu þess að versla  
í ljúfri vetrarstemningu

20% afsláttur 
 af kertum

25% afsláttur  af 
öllum vörum nema 
20% afsláttur af 

snyrtivörum  
Gildir ekki af öðrum 

tilboðum

20% afsláttur 
 af öllum skóm

20% afsláttur 
 af öllum vörum

30% afsláttur 
 af öllum vörum

Opið til kl. 24 í kvöld!
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Miðnæturopnun

Krakkaskemmtun kl. 17.30

Söngvaborg skemmtir yngstu 
kynslóðinni á sviðinu á móti Vero Moda 
1. hæð í tilefni útgáfu nýja disksins 
Söngvaborg 7

Lifandi tónlist

DJ Logi Pedro, Anna Brá og Þura Stína 
þeyta skífum, Júníus Meyvant og hljóm
sveitin LOTV spila fyrir gesti

Smakk og kynningar

Boðið verður upp á ýmsar kynningar 
ásamt sælkerasmakki víðs vegar um húsið

Nýtt  
kortatímabil

20% afsláttur  
 af öllum vörum nema  

10% afsláttur  
af trúlofunar hringum

30% afsláttur 
 af öllum buxum

1.690 kr.   
Ostborgari og franskar

1.790 kr.
 Bernaiseborgari og  
franskar / Mexíkóskt 

kjúklingasalat

1.990 kr.  
 18" New York pizza 

m/2 áleggstegundum 

1.499 kr.  
 Kjúklinga feta 

burrito og Kristall 

20% vildarafsláttur 
 af öllum vörum

20% afsláttur 
 af öllum vörum

20% afsláttur 
 af öllum skóm

20% afsláttur 
 af öllum vörum

20% afsláttur 
 af öllum vörum
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 af öllum vörum

20–70% afsláttur 
 af öllum vörum

20-70% afsláttur  
af fatnaði í Boys

30–70% afsláttur 
 af öllum vörum

5.000 kr. afsláttur
af öllum DX Racer 

leikjastólum  
20% afsláttur  

af öllum spiluðum 
leikjum

Frítt af barna-
matseðli fyrir 

börn undir 12 ára 
 Hámark 2 börn á 
hvern fullorðinn

Frítt gos  
með öllum réttum  

á matseðli

Hlaðborð 
verð 1.890 kr.

25% afsláttur   
af öllum vörum

20% afsláttur 
 af kaffipökkum

25% afsláttur   
af öllum vörum

Komdu og njóttu þess að versla  
í ljúfri vetrarstemningu

20% afsláttur 
 af kertum

25% afsláttur  af 
öllum vörum nema 
20% afsláttur af 

snyrtivörum  
Gildir ekki af öðrum 

tilboðum

20% afsláttur 
 af öllum skóm

20% afsláttur 
 af öllum vörum

30% afsláttur 
 af öllum vörum

Opið til kl. 24 í kvöld!
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Glæsileg tilboð í allan dag!

20% afsláttur 
 af glösum og 
kertastjökum

10% afsláttur   
af öllu öðru

20% afsláttur   
af öllum  

skartgripum

50% afsláttur 
 af öllum hátölurum

20% afsláttur 
 af úrum

20% afsláttur  
af öllum vörum

20% afsláttur 
 af öllum vörum

20% afsláttur  
af öllum vörum

15% afsláttur 
 af öllum vörum

15% afsláttur 
 af öllum vörum

15% afsláttur 
 af öllum vörum

25% afsláttur 
 af öllum vörum

25% afsláttur  
af öllum vörum

20% afsláttur  
 af öllum vörum

20% afsláttur  
 af öllum vörum

Tívolíkort 
  borgar 6.000 kr. 
færð 12.000 kr.

20% afsláttur  
 af öllum vörum

20% afsláttur   
af öllum vörum

25% afsláttur  
 af öllum vörum

20% afsláttur  
af öllum vörum

20% afsláttur  
 af öllum  

fylgihlutum frá  
66° Norður

15% afsláttur 
 af öllum skóm

20% afsláttur   
af öllum vörum 

20% aukaafsláttur  
af útsöluvörum

3 fyrir 2  
 af öllum vörum

20% afsláttur 
 af öllum vörum

20% afsláttur  
af öllum vörum

20% afsláttur 
af  verði allra 
vörutegunda

20% afsláttur  
af öllum vörum

20-50% afsláttur   
af öllum vörum

20% afsláttur 
 af snyrtivörum, 

gjafakössum, ilmum 
og sokkabuxum 

20% afsláttur  
af öllum vörum

20% afsláttur  
af öllum vörum

20% afsláttur  
af öllum vörum

20% afsláttur  
af öllum vörum

20% afsláttur  
af öllum vörum

20% afsláttur 
 af töskum, skóm  

og húfum
3 fyrir 2   
af skarti

20% afsláttur  
af öllum  

snyrtivörum  
og fatnaði

- Lifi› heil

Allt að  
70% afsláttur

Evolis margskipt 
gler á ótrúlegu 

tilboðsverði 
Umgjarðir  

frá 1 kr.

20% afsláttur 
 af öllum 

vetrardrykkjum

20% afsláttur 
 af öllum vörum 
Gildir ekki af 

þjónustu
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- Lifi› heil

Allt að  
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Samfélag Rúmlega fjögur hundruð 
börn á aldrinum12 til 18 ára í alvar-
legum hegðunar- og/eða vímuefna-
vanda hafa byrjað í svokallaðri 
fjölkerfameðferð (MST) á vegum 
Barnaverndarstofu. Um þrjú hundruð 
og fimmtíu þeirra hafa lokið með-
ferðinni og flest með góðum árangri.

Fer fram á heimili barnsins
„Ein helsta ástæða þess að Barna-
verndarstofa ákvað að innleiða með-
ferðina hér á landi árið 2008 var að 
gera meðferð hegðunar- og vímu-
efnavanda unglinga í nærumhverfi 
aðgengilega og draga úr þörf fyrir 
vistun utan heimilis,“ segir Halldór 
Hauksson, sálfræðingur og sviðsstjóri 
meðferðar- og fóstursviðs hjá Barna-
verndarstofu. Hann segir MST miða 
að því að efla bjargráð foreldra og í 
nærumhverfi, draga úr vandanum og 
auka styrkleika svo barnið þurfi ekki 
neyðarvistun. Meðferðin fer fram á 
heimili barnsins. Þerapisti hittir for-
eldra (og stundum barn) á heimili 
þeirra eftir samkomulagi og þá hafa 
foreldrar aðgengi að honum í síma 
allan sólarhringinn. Meðferðin tekur 
um fjóra til fimm mánuði.

Árangur á öllum sviðum
Í nýrri skýrslu til velferðarráðuneytis 
um árangur MST var skoðaður hópur 
218 barna þar sem 18 mánuðir voru 
liðnir frá lokum meðferðar. Við 
upphaf meðferðar voru tólf af rúm-
lega tvö hundruð börnum í skóla 
eða vinnu. Við lok meðferðar voru 
82% þeirra komin í skóla eða vinnu, 
eða 178 börn. Börn sem beittu ekki 
ofbeldi eða hótunum um slíkt voru 
67 við upphaf meðferðar en 198 í lok 
meðferðar. Þá notuðu 90% barnanna 
ekki vímuefni og misnotuðu ekki 
áfengi eftir meðferðina. Einnig dró 
umtalsvert úr lögregluafskiptum.

Staðan við lok meðferðar er metin 
út frá upplýsingum frá lögreglu, skóla, 
foreldrum og starfsmönnum Barna-
verndarstofu sem tengjast ekki MST. 

Á fjórða hundrað börnum í 
bráðavanda komið til bjargar 
Tekist hefur að afstýra bráðum hegðunar- og/eða vímuefnavanda fjölda barna með svokallaðri  
MST-meðferð Barnaverndarstofu. Flest barnanna ná eftir fjögurra  mánaða meðferð að stunda  
skóla eða vinnu og láta af vímuefnaneyslu og afbrotum. Innlögnum á stofnanir hefur fækkað.

Er í skóla eða  
vinnu

Kemst ekki í kast  
við lögin

Notar ekki vímuefni og 
misnotar ekki áfengi

Beitir ekki ofbeldi eða 
hótunum um ofbeldi

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Vistunum á stofnunum fækkar
Halldór segir að undanfarin ár hafi 
meirihluti þeirra barna sem fá með-
ferð vegna alvarlegs hegðunar- og 
vímuefnavanda fengið MST-með-
ferð á heimilum sínum án þess að 
vera vistuð utan heimilis. „Það er 
stefna Barnaverndarstofu að bæta 
aðgengi að viðeigandi meðferð og 
fækka vistunum barna utan heim-
ilis,“ segir hann og bendir á að það sé 
í samræmi við Barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna að eingöngu skuli 
vista barn á stofnun ef það er talin 
viðeigandi meðferð.

Nú dvelja eingöngu þau börn 
á Stuðlum og öðrum meðferðar-
heimilum sem eru í mjög mikilli 
áhættu og geta ekki nýtt sér með-
ferð í heimaumhverfi. Fyrstu árin 
spannaði þjónustusvæðið um 100 
km fjarlægð frá Reykjavík en frá og 
með febrúar á þessu ári stendur með-
ferðin til boða á landinu öllu.

Nýtt meðferðarheimili 
Velferðarráðuneytið hefur nýlega 
fjallað um tillögur Barnaverndar-
stofu um breytingar á stofnanameð-
ferð og falið stofnuninni að hefja 
undirbúning að stofnun nýs með-
ferðarheimilis svo það megi fjölga í 
hópi barna sem nýta kosti þess að 
vera í tengslum við fjölskyldu. „Í 
meðferð barna og unglinga skiptir 
mestu máli að styrkja fjölskylduna, 
það er best gert í nærumhverfi 
barnsins, hvort sem það er í MST eða 
á stofnun. “

Hvað er MST?
l	mST

Fjölkerfameðferð (Multisyst
emic therapy) er meðferðarúr
ræði á vegum Barnaverndar
stofu fyrir fjölskyldur barna 
á aldrinum 12 til 18 ára sem 
glíma við alvarlegan hegðunar 
og/eða vímuefnavanda.

l	meðferðarTími
Meðferð tekur 4 til 5 mánuði.

l fjöldi
Um 400 fjölskyldur hafa lokið 
meðferðinni en 80 prósent 
ljúka henni að jafnaði.

l	BiðTími
Biðtími er stuttur og um 35 til 
40 fjölskyldur fá þjónustu á 
hverjum tíma. 

l	ÁSTæður
MST er talin viðeigandi með
ferð þegar vandi barns kemur 
fram í vímuefnanotkun eða 
misnotkun áfengis, afskiptum 
lögreglu, afbrotum eða refsi-
verðri hegðun. líkamlegu 
ofbeldi eða hótunum um 
ofbeldi gegn öðrum á heimili, í 
nærumhverfi eða í skóla. Skrópi 
í skóla eða verulegum skóla-
erfiðleikum.

l markmið
MST miðar að því að efla bjarg
ráð foreldra og í nærumhverfi, 
draga úr vandanum og auka 
styrkleika svo barnið færist 
ekki á jaðar samfélagsins eða 
þurfi neyðarvistun.

l	STaðSeTning
Meðferðin fer fram á heimili 
barnsins.

6% 
barnanna 
voru í skóla eða vinnu 
við upphaf með
ferðar. Í lokin voru 
82% þeirra komin í 
skóla eða vinnu.

90%
barnanna 
beittu ekki ofbeldi 
eða hótunum um 
ofbeldi við lok MST
meðferðar.

90% 
barnanna 
notuðu ekki vímu
efni og misnotuðu 
ekki áfengi við lok 
MSTmeðferðar.

✿ Árangur af mST-meðferð 218 barna
   Við upphaf meðferðar  Við lok meðferðar

12

178

96

191

100

196

67

198

Í nýrri skýrslu 
til velferðar-
ráðuneytis um 
árangur MST var 
skoðaður hópur 
218 barna þar 
sem 18 mánuðir 
voru liðnir frá 
lokum með-
ferðar.

Í meðferð barna og 
unglinga skiptir 

mestu máli að styrkja 
fjölskylduna, það er best gert 
í nærumhverfi barnsins, 
hvort sem það 
er í MST eða á 
stofnun.

Halldór Hauksson 
sálfræðingur
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Þar til klukkan 
slær tólf

Komdu á miðnæturopnun í Lyfju Smáralind í kvöld
 
Frábær tilboð og kynningar til miðnættis 
 
20% afsláttur af snyrtivörum, ilmum, 
gjafakössum og sokkabuxum
 
30% afsláttur af völdum gjafakössum frá Lancôme

Skemmtilegar kynningar á göngugötunni

Láttu reyna á heppnina og taktu einn 
snúning á lukkuhjólinu okkar þar sem 
þú gætir unnið gjafakort í Lyfju
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 Lyfja Smáralind



Ástand heimsins

1. Hindúar í Sivasagar á Indlandi 
bíða í röð með endur og geitur, 
sem á að fórna í Devi Dol hofinu 
í tilefni af hátíðinni Durga Puja. 
Dýraverndarsinnar mótmæla 
hástöfum. Nordicphotos/AFp

5. Ungt fólk skýlir sér fyrir miklum 
 öldugangi á Gullströndinni í 
Queensland, Ástralíu, þegar 
fellibylurinn Marcia reið þar yfir. 
FréttAblAðið/EpA

2. Læknar í Hong Kong, allir á 
launaskrá hjá ríkinu, mótmæla 
tregðu til að hækka laun þeirra til 
jafns við það sem opinberir emb-
ættismenn fengu. Nordicphotos/AFp

4. Flóðin á Filippseyjum hafa 
hrakið nærri hálfa milljón frá heim-
ilum sínum. Þessi drengur reynir 
að komast ferða sinna í bænum 
Calumpit. FréttAblAðið/EpA

3. Ungur maður notar svartan 
plastpoka til að verjast regninu 
í flóttamannabúðum í Calais í 
Frakklandi. Nordicphotos/AFp
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

LEITAÐU RÁÐA HJÁ OKKUR 
Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega og 
vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. 
Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir 
íslenskar aðstæður.  

Fiskislóð 1 
Sími 580 8500 

Tryggvabraut 1–3 
Sími 460 3630 

Mán.–fös. 10–18
Lau. 10–16 

REYKJAVÍK AKUREYRI OPNUNARTÍMI

ellingsen.is

MUCK BOOT HALE 
Stærðir 27–37 | Ýmsir litir

TILBOÐSVERÐ 

6.923 KR.
VERÐ: 9.890 KR.

VIKING ASCENT 
Stærðir 36–41 
TILBOÐSVERÐ 

22.392 KR.
FULLT VERÐ: 27.990 KR.

SOREL TOFINO YOUTH 
Stærðir 32–39 | Ýmsir litir 
TILBOÐSVERÐ 

18.392 KR.
FULLT VERÐ: 22.990 KR.

VIKING BIFROST
Stærðir 28–41 | Ýmsir litir 
TILBOÐSVERÐ 

13.592 KR.
FULLT VERÐ: 16.990 KR.

VIKING WINDCHILL 
Stærðir 20–30 
TILBOÐSVERÐ 

12.792 KR.
FULLT VERÐ: 15.990 KR.

CANGURO 
Stærðir 36–41 
TILBOÐSVERÐ 

15.992 KR.
FULLT VERÐ: 19.990 KR.

COLUMBIA DRAINMAKER 
Stærðir 37–43  | Ýmsir litir
TILBOÐSVERÐ 

9.495 KR.
FULLT VERÐ: 18.990 KR.

SCARPA MOJITO
Stærðir 36–41  | Ýmsir litir
TILBOÐSVERÐ 

19.192 KR.
FULLT VERÐ: 23.990 KR.

MUCK ARCTIC SPORT
Stærðir 36–41 
TILBOÐSVERÐ 

18.152 KR.
FULLT VERÐ: 22.690 KR.

SCARPA LADAKH GTX
Stærðir 36–41 
TILBOÐSVERÐ 

43.992 KR.
FULLT VERÐ: 54.990 KR.

COLUMBIA VENTRAILIA     
Stærðir 41–46 
TILBOÐSVERÐ 

19.990 KR.
FULLT VERÐ: 24.990 KR.

COLUMBIA CONSPIRACY
Stærðir 36–41 
TILBOÐSVERÐ 

27.990 KR.
FULLT VERÐ: 22.990 KR.

COLUMBIA BUGABOOT
Stærðir 36–42 
TILBOÐSVERÐ 

23.992 KR.
FULLT VERÐ: 29.990 KR.

COLUMBIA ROPE TOW
Stærðir 25–31  | Ýmsir litir
TILBOÐSVERÐ 

11.192 KR.
FULLT VERÐ: 13.990 KR.

VIKING FROST FIGHTER
Stærðir 21–35 | Ýmsir litir
TILBOÐSVERÐ 

7.112 KR.
VERÐ: 8.890 KR.

SKÓDAGAR 
Í ELLINGSEN
Í Ellingsen er fullt af alls konar góðum skóm fyrir 
börn og fullorðna. Nýttu þér frábær tilboð og 
skóaðu alla fjölskylduna upp fyrir veturinn. 

20%
afsláttur 
af skóm

MUCK BOOT HALE
Stærðir 27–37 | Ýmsir litir

30%

50%

SCARPA MOJITO



„Það er ekki bara sá sem verður eftir 
við skilnað sem syrgir, heldur einn-
ig sá sem fer. Ég hef verið prestur í 
yfir 25 ár og hef mjög oft orðið vör 
við þetta í starfi mínu. Fólk syrgir 
brostinn draum,“ segir Guðný Hall-
grímsdóttir, prestur fatlaðra og höf-
undur bókarinnar Skilnaður – en 
hvað svo?

Sjálf skildi Guðný fyrir 15 árum 
eftir 18 ára sambúð. „Ég hef reynt 
þetta á eigin skinni og í starfi mínu 
í sálgæslu. Í meistaranámi mínu 
ákvað ég þess vegna að bera saman 
sorgarferli kvenna sem misstu maka 
við andlát og kvenna sem misstu 
maka við skilnað. Ég kannaði þetta 
hjá konum en það má alveg heim-
færa þetta á karlana. Niðurstöðurn-
ar urðu eins og ég bjóst við. Sorgar-
ferlið var í algjörum samhljóm. 
Konurnar notuðu sömu orðin yfir 
vanlíðan sína og líkamleg einkenni 
voru sams konar. Viðbrögð sam-
félagsins voru hins vegar gjörólík.“

Guðný bendir á að samfélagið 
viðurkenni sorg vegna dauða en átti 
sig ekki á sorg sem fylgir skilnaði. 
„Það sagði mér kona að sér hefði 
fundist sem allir þeir sem fylltu 
kirkjuna við útför mannsins hennar 
hefðu borið sorgina með henni. Við 
konu sem var að skilja var sagt að 
hún ætti að vera fegin að vera laus 
við karlinn.“

Viðurkenna þarf sorgina
Markmiðið með ritun bókarinnar 
segir Guðný vera að koma til móts 
við þau sem gengið hafa í gegnum 
skilnað og viðurkenna sorg þeirra. 
„Það þarf að hjálpa þeim til að 
komast í gegnum þennan djúpa 
dal. Bókin er líka fyrir okkur hin 
sem þekkjum einhvern sem hefur 
skilið. Ég held að það sé ekki til sú 
fjölskylda í landinu sem hefur ekki 
upplifað skilnað einhvers ættingja 
eða vinar.“

Skilnaður þarf auðvitað ekki að 
vera það versta sem kemur fyrir, 
að mati Guðnýjar. „Við lærum af 
honum og vonandi verðum við 
betri manneskjur fyrir bragðið. En 
ég held að það vanti svolítið seiglu 
í nútímamanninn. Við gleymum 
því að réttindi og skyldur haldast 

Nauðsynlegt að vera meðvituð 
um sorg þeirra sem skilja
Guðný Hallgrímsdóttir prestur hefur skrifað bók til að styðja þá sem skilja í átt til betra lífs. Skilnaður þarf 
ekki að vera það versta sem kemur fyrir fólk. Fólk þarf að vanda sig betur þegar það hefur ákveðið að skilja.

Það sagði mér kona 
að sér hefði fundist 

sem allir þeir sem fylltu 
kirkjuna við útför mannsins 
hennar hefðu borið sorgina 
með henni. Við konu sem 
var að skilja var sagt að hún 
ætti að vera fegin að vera laus 
við karlinn.

Komdu í heimsókn og gerðu góð kaup Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

VIÐ ERUM Í HLÍÐASMÁRA 1

Rúm og dýnur 
í miklu úrvali

20% af öllum Bugatti gjafavörum

LAGERHREINSUN
 70% AFSLÁTTUR

ALLT AÐ
Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð, hvíldarstólar, 
hvíldarsófar, tungusófar, stakir sófar og stólar, dúnsængur, 
vatnskoddar, skammel (opnanleg með geymslu), kollar, 
heilsukoddar, sjónvarpsskenkar, rúmgaflar, náttborð
og margt fleira.

Rúm og dýnur 

N
UR

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð, hvíldarstólar, Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð, hvíldarstólar, 
hvíldarsófar, tungusófar, stakir sófar og stólar, dúnsængur, 

Tíu mínútna æfingakerfi þrisvar 
í viku bætti heilsu bæði barna og 
foreldra á sjö vikna tímabili. Kerfið 
var þróað við Háskólann í Kaup-
mannahöfn og hefur verið prófað í 
yfir 60 skólum í Danmörku, að því 
er danska ríkisútvarpið greinir frá.

Samkvæmt kerfinu á að ganga eða 
skokka í 15 sekúndur, hlaupa í 10 
sekúndur og hlaupa spretthlaup í 5 
sekúndur. Endurtaka á þetta nokkr-
um sinnum en samtals á æfingin að 
taka 10 mínútur.

Markmiðið með æfingakerfinu 
var að virkja börn sem almennt eru 
ekki hrifin af hlaupum. Árangurinn 
var góður. Börnin urðu duglegri að 
hlaupa, beinin styrktust og vöðva-
massinn jókst. Vöðvamassi foreldr-
anna jókst einnig, fituprósentan 
í líkama þeirra minnkaði og þol 
þeirra batnaði.

Hluti æfingakerfisins hjá börnun-
um var að kynna það fyrir foreldr-
unum og draga þá upp úr sófanum 
og út að hlaupa.

Haft er eftir prófessornum Jens 
Bangsbo að jákvæð hliðaráhrif 
æfingakerfisins hafi verið bætt sam-
skipti barna og foreldra. – ibs

Æfingar 
sem styrkja  
bæði börn 
og foreldra

Guðný Hallgrímsdóttir, prestur fatlaðra, segir samfélagið viðurkenna sorg vegna andláts maka en ekki átta sig á sorg sem fylgir 
skilnaði. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

í hendur. Það er ekki við mann-
eskjuna sjálfa að sakast, heldur 
umhverfið. Menn skipta út bíl og 
sófa og svo líka maka.“

Bitnar á þeim sem síst skyldi
Presturinn kveðst hafa áhyggjur 
af tíðum skilnuðum á Íslandi. „Við 
megum auðvitað ekki gera lítið úr 
vanlíðan í hjónabandi en það er 
spurning hvort ekki sé hægt að gera 
eitthvað í málunum áður en allt er 

orðið brotið. Svo óska ég þess að 
fólk vandaði sig betur þegar það 
hefur ákveðið að skilja. Tilfinn-
ingarnar eru oft svo rosalega miklar 
að það er ekki pláss fyrir skynsemi. 
Oftast bitnar það á þeim sem síst 
skyldi. Ég vildi að það væri til sér-
stök kveðjuathöfn fyrir þá sem 
skilja. Að fólk kveðjist fallega þegar 
það tekur niður hringana, þakki 
fyrir það sem það átti og biðji fyrir 
því sem fram undan er.“

Ingibjörg Bára 
Sveinsdóttir 
ibs@frettabladid.is

Tíu mínútna kerfið
ganga 15 sekúndur
hlaup 10 sekúndur 
spretthlaup 5 sekúndur

Börn og fullorðnir í Latabæjarhlaupi.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

fjölskyldan
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Nú er hægt að hlusta án endurgjalds 
á hljóð dýra um allan heim í gagna-
bankanum Macaulay Library. Flest 
hljóðin eru fuglasöngur.

Hægt er að hlusta á söng meiri-
hluta fuglategunda heimsins, hljóð 
hvala, fíla, froska, úlfa og margra 
annarra dýrategunda. Í gagnabank-
anum eru 150 þúsund upptökur. 
Það er Cornell-háskólinn í Banda-
ríkjunum sem rekur gagnabankann. 
– ibs

Hlustað á 
dýrahljóð

Söngur svartþrastarins þykir fallegur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nemendum á yngri stigum grunn-
skóla í Bräcke í Svíþjóð hefur 
verið bannað að nota farsíma og 
spjaldtölvur á skólatíma nema 
þegar þeir þurfa að nota tækin 
vegna námsins. Ástæðan er meðal 
annars sú að börnin voru hætt að 
leika sér í frímínútum. Í viðtali við 
Göteborgs Posten segir skólastjór-
inn að þegar eitt barn sitji með 
farsíma í hendinni horfi fjögur til 
fimm yfir öxlina á því til að horfa 
á skjáinn.

Bannið var einnig sett á vegna 
niðrandi ummæla barnanna hvers 
um annað á samfélagsmiðlum.

Að sögn skólastjórans er bannið 
tilraun til þess að vinna bug á 
þessum vanda. Virki bannið ekki 
verður því mögulega aflétt. – ibs

Farsímabann 
á skólatíma

Farsímanotkun í frí-
mínútum leiddi til þess að 

nemendur hættu að leika sér.

Aukin kjötneysla gleymist oft þegar 
leitað er orsaka vegna mikils áburð-
ar í höfunum. Þetta kemur fram í 
nýrri skýrslu sænskrar stofnunar 
sem Dagens Nyheter vitnar í. Bent 
er á að fosfór og köfnunarefni, sem 
eru algeng í kjöti, berist í hafið með 
þvagi og saur. Of mikill áburður 
leiði til mikils vaxtar þörunga og 
dauða fiska.

Greint er frá því að vísindamenn 
leggi til ýmsar aðgerðir til að sporna 
við þessu, meðal annars aukinn 
skatt á kjöt. – ibs

Aukið kjötát 
drepur fiska

Vísindamenn leggja til aukinn skatt á 
kjöt. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Dagskrá frístunDamiðstöðva borgarinnar

menning fyrir fjölskylDur

  BorgarBókasafnið

Menningarhús – grófinni föstudagur 23. okt.
Kl. 15:00 Krakkabingó. Skemmtilegir vinningar. 
Menningarhús Kringlunni laugardagur 24. okt.
Kl. 14:00-15:30 Krakkabingó. Skemmtilegir vinningar. 
Menningarhús gerðubergi 
Mánudagur og þriðjudagur 26. - 27. okt.
Kl. 14:00-16:00 Skrímslin bjóða heim- Fjölskyldusmiðja. Í skrímsla   -
smiðju verða búin til skrímslagæludýr og skrímslagrímur.
Menningarhús Árbæ Mánudagur 26. okt.
kl. 14:00-16:00 Spiladagur með fjölskyldunni undir 

  Borgarsögusafn reykjavíkur

sjóMinjasafn Spennandi ratleikir um safnið og 
teiknismiðja. 
landnÁMssýningin Rúnaratleikur og skemmtilegar 
þrautir fyrir alla fjölskylduna. 
ljósMyndasafnið föstudagur 23. okt.
Kl. 12:00 Fjölskylduleiðsögn um sýningu Gunnars Rúnars 
Ólafssonar. Myndaþrautir. 

  Listasafn reykjavíkur

Ás

Lesnar verða draugasögur, skoðað hvernig sögurnar eru 
uppbyggðar og þátttakendur skrifa hrollvekju. Námskeiðinu 
lýkur á uppskeruhátíð. Þátttaka er ókeypis. Skráning á 
fraedsludeild@reykjavik.is.
hafnarhús Mánudagur 26. okt. og þriðjudagur 27. okt.
Kl. 09:00-12:00 Námskeið í módelsmíði fyrir 9-12 ára börn í 
tengsl- um við sýningu Katrínar Sigurðardóttur: Horft inní 
hvítan kassa – skúlptúrar og módel. Ekki þarf að skrá sig á 
námskeiðið sem er ókeypis.

  fugLaskoðun
elliðaárdalur á vegum fuglaviku í reykjavík

Kl. 14:00 Gengið af stað frá Árbæjarstíflu. Anna María Lind 

Fullorðnir fá frítt í fylgd með börnum á Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaði, Ásmundarsafn, 
Árbæjarsafn, Landnámssýninguna í Aðalstræti og Víkina-Sjóminjasafn

kl. 14:00-16:00 Spiladagur með fjölskyldunni undir 
leiðsögn Spilavina. 
Menningarhús sólheiMuM Þriðjudagur 27. okt.
Kl. 14:00-16:00 Krakkabingó. Skemmtilegir vinningar. 

ÁsMundarsafn
Stjörnuver í kúlunni í tengslum við sýninguna Geimþrá. 
Kjarvalsstaðir föstud. 23. okt. – þriðjud. 27. okt.
Kl. 13:00-16:00 Fimm daga ritsmiðja fyrir 8-12 ára börn. 

– elliðaárdalur á vegum fuglaviku í reykjavík
föstudagur 23. okt.
Kl. 14:00 Gengið af stað frá Árbæjarstíflu. Anna María Lind 
Geirsdóttir leiðir fuglaskoðun.

ÁrseL - Árbær og grafarholt

Föstudagur 23. október

Kl. 11:00 Fjölskylduratleikur í Árseli, Rofabæ 30. 
Kl. 12:00 Fjölskyldugrill.
Kl. 12:30-13:30 Fjölskylduleikir, pógó og human fusball.
Kl. 20:00 Undankeppni fyrir hönnunarkeppnina 

Stíl í félagsmiðstöðinni Holti.   

Mánudagur 26. október

Kl. 14:00-16:00 Fjölskyldan saman í leikjum og fjöri í
Árbæjarlaug, frítt inn.

Kl. 19:00-21:00 Bíósund fyrir fjölskylduna í 
Árbæjarlaug, frítt inn.  

Þriðjudagur 27. október 

Kl. 14:00-16:00 Bingó í frístundaheimilinu 
Stjörnulandi og Fókus. 

frostaskjól – Vesturbær

Þriðjudaginn 27. október

fjölskyldufjör í frostaskjóli 
Kl. 12:30-14:00 Frosti Hagaskóla; Uppistand, jóga-

flæði og opið hús í kjallara Hagaskóla.
Kl. 14:00-16:00 Selið Melaskóla; Fjölskyldujóga í 

íþróttasal og föndur í skálum. 
Undraland Grandaskóla; Legóhús 
og ævintýraleikur í kastala. 
Skýjó Vesturbæjarskóla; Flugdreka-

smíð og ævintýraspil. 
Frostheimar; Cake-pops og spilastund.  

Kl. 16:00-18:00 Sundlaugasprell Frosta í Vesturbæjarlaug; 
þrautabraut, sundleikfimi. Frjáls mæting á 
alla staði óháð aldri og skóla. alla staði óháð aldri og skóla. 

Miðberg – breiðholt

Mánudagur 26. október

Kl. 13:30-16:00 Árleg hrekkjavakaí miðbergi; nornakaffi-
hús, draugasögur, draugahús, zobie-diskó, 
andlitsmálning og fleira skemmtilegt. 

Þriðjudagur 27. október 

Kl. 13:00-15:00 Diskó-sund í Sundlaug Breiðholts, 
frítt inn.

gufunesbær – grafarVogurVogurV

Föstudagurinn 23. október

Kl. 10:00-12:00 Klifurturninn opinn og frítt inn. 
Kl. 10:00-14:00 Útieldun og kakó fyrir gesti.
Kl. 11:30 Skráning í frisbí-golfmót, hægt að 

fá diska á staðnum. 
Kl. 12:00 Frisbí-golfmót.
Kl. 13:00-15:00 Bingó í Hlöðunni, ágóði rennur til 

SOS-barnaþorpa. 

Mánudagurinn 26. október

Kl. 14:00-16:00 Sundlaugarpartý fyrir fjölskylduna 
í Grafarvogslaug, frítt inn. 

Þriðjudagurinn 27. október

Kl. 11:00-14:00 Smiðjur fyrir fjölskyldur í Hlöðunni 
og við Gufunesbæ; keilubrautir, 
klifur, spil o.fl.

kaMpur – Miðborg og hlíðar

Mánudagur 26. október

Kl. 11:00-13:00 Kaffi og vöfflur í Kampi, Þverholti 14. 
Ýmsar uppákomur fyrir alla fjölskylduna.  

Kl. 14:00- 16:00 Listasmiðja, vinabandasmiðja og 
danssmiðja fyrir alla fjölskylduna í Kampi. 

Kl. 17:00-18:30 Spilakvöld fyrir 10-12 ára og 
fjölskyldur þeirra í Kampi. 

Kl. 19:30- 22:00 Kökukeppni í Kampi fyrir unglinga 
og foreldra, förðunarkeppni, Hjartasláttur. 

Þriðjudaginn 27.október

Kl. 13:00-15:00 Sundhöll  Reykjavíkur býður allri 
fjölskyldunni í sund, frítt inn. 
Börn yngri en tíu ára verða að 
koma í fylgd fullorðinna. 

kringluMýri – laugardalur, 
háaleiti og bústaðir

Mánudagur 26. október

Kl. 12:30-15:30 Fjölskylduskemmtun í Kringlumýri, 
Safamýri 28; víkingaskylmingar, brennó, 
Tarsanleikur í íþróttasalnum Álftamýri, 
andlitsmálning, föndursmiðjur, human 
fusball á battavellinum, spilakynning. 

Kl. 14:00 BMX Brós sýna leikni sína. 
Hollar veitingar.

Kl. 16:00-19:00 Frítt í sund í Laugardalslaug milli 
kl. 16:00 og 19:00. Allir velkomnir!

Garðyrkjustörf í bland við endur-
hæfingu reynast vera árangursrík 
aðferð við að hjálpa konum sem 
verið hafa lengi frá vinnu vegna 
veikinda að snúa aftur til starfa.

Vísindamenn í Gautaborg í 
Svíþjóð fengu styrk frá stjórn-
völdum  til   rannsóknarverk-
efnis sem unnið var með ýmsum 
sérfræðingum. Niðurstaðan var 
sú að garðyrkjustörf ásamt virkri 
endurhæfingu styrktu andlega og 
líkamlega heilsu kvennanna.

Endurhæfingin fór fram tvisvar 
til fjórum sinnum í viku hálfan dag 

Garðyrkjustörf hjálpa veikum

Vinna í garðinum er heilsubætandi. NORDICPHOTOS/GETTY

í senn um 14 vikna skeið. Þátttak-
endur voru konur á aldrinum 21 
til 62 ára sem fengið höfðu fjár-
hagsaðstoð frá hinu opinbera í 1 
til 10 ár. – ibs

Garðyrkjustörf ásamt 
virkri endurhæfingu styrktu 
andlega og líkamlega heilsu 
kvenna, sem höfðu verið 
lengi frá vinnu vegna veik-
inda, svo að þær gátu snúið 
aftur til starfa.



Áætlað er að það þurfi að flytja 
inn vinnuafl fyrir að minnsta kosti 
5.000 störf á næstu fjórum árum. 
Þetta kemur fram í Þjóðhagsspá 
greiningardeildar Arion banka, 
sem ber yfirskriftina Á fullu stími – 
forðumst skerin. Hrafn Steinarsson, 
sérfræðingur hjá greiningardeild
inni, sagði á fundinum að þörf fyrir 
innflutning vinnuafls hefði aukist 
og þess væru þegar farin að sjást 
merki.

Hrafn benti á að aukinn ferða
mannastraumur til landsins yki 
eftirspurn eftir vinnuafli. „Við erum 
að sjá töluverðan vöxt í atvinnu
greinum tengdum ferðaþjónustu,“ 
sagði Hrafn. Hann benti á að 
vöxturinn í ferðaþjónustutengd
um greinum væri töluvert meiri 
en annars staðar. Sá vöxtur gæti 
skapað spennu á vinnumarkaði á 
næstu árum.

Anna Hrefna Ingimundardóttir, 
samstarfskona Hrafns hjá grein
ingar deildinni, sagði að búast mætti 
við fleiri útlendingum hingað í 
vinnu á næstunni. „Frá 2012 höfum 
við flutt inn vinnuafl og miðað við 
stöðuna gerum við ekki ráð fyrir 
öðru en að við höldum því áfram,“ 
sagði Anna Hrefna. Hún benti á að 
samkvæmt könnunum gerðu mun 
fleiri ráð fyrir því í september en í 
maí að þeir myndu fjölga starfsfólki 
á næstu sex mánuðum.

Í máli Önnu Hrefnu kom fram 
að búist er við meiri hagvexti 
núna heldur en gert var ráð fyrir í 
júní. Mikill hagvöxtur var á öðrum 
fjórðungi og Anna Hrefna segir að 
vísbendingar séu um hið sama á 

þriðja fjórðungi. Greiningardeild 
Arion banka gerir því ráð fyrir að 
hagvöxtur í ár verði 5,4 prósent 
og verði þá mesti hagvöxtur frá 
árinu 2007. Svo er gert ráð fyrir 
að vöxturinn minnki jafnt og þétt 
til ársins 2018, en þá er gert ráð 
fyrir að hann verði 2,5 prósent. 
Greiningardeildin gerir ráð fyrir 
að hagvöxturinn í ár og á næsta 
ári verði aðallega borinn uppi af 
einkaneyslu og fjárfestingu.

Fjárfestingar í hótelum og kísil
verum eiga mikinn þátt í atvinnu
vegafjárfestingu, en einnig inn
flutningur skipa og flugvéla. Anna 
Hrefna segist vonast til þess að 
íbúðafjárfesting fari að taka við 
sér vegna stöðunnar á markaði. 
„Það kom á óvart hvað tölurnar á 
fyrstu tveimur fjórðungum ársins 
í íbúðafjárfestingu voru slakar. 
Hugsanlega er einhver sam
keppni við hótel þar um vinnuafl, 
fjármagn og aðföng,“ segir Anna 
Hrefna. Einnig kunni að vera að 
slæmt veðurfar á fyrsta fjórðungi 
hafi haft áhrif.

Þurfum útlendinga í 5.000 störf
Íslendingar hafa þurft erlent vinnuafl frá árinu 2012 og munu þurfa það áfram. Hagvöxtur verður yfir  
5 prósent í ár, en mun svo minnka. Hugsanlegt að mikil fjárfesting í hótelum dragi úr íbúðafjárfestingu.

Í ár

5,4% 
2016

4,1% 
2017

3,1%
2018

2,5% 
Spá um hagvöxt á Íslandi*

*Skv. Þjóðhagsspá 
greiningardeildar 
Arion banka

Greiningardeild Arion banka telur að aukinn ferðamannastraumur verði ein helsta driffjöður vaxtar í útflutningi á 
komandi árum. Þó er gert ráð fyrir að framlag utanríkisviðskipta verði lítillega neikvætt á næstu tveimur árum þar 
sem gert er ráð fyrir talsverðum vexti í innflutningi. Talið er að viðskiptajöfnuður verði engu að síður jákvæður á 
spátímabilinu, að gefnu föstu gengi.

Viðskipti með bréf bílaframleið
andans Ferrari hófust með látum 
í gær á hlutabréfamarkaðnum í 
New York.

Hlutabréfaverðið hækkaði um 
15,4% frá útboði og nam 60 doll
urum, jafnvirði 7.500 íslenskra 
króna. Verðið lækkaði lítillega yfir 
daginn en hélst mjög hátt. Ferrari, 
sem er í eigu Fiat Chrysler, seldi 
9% af hlutabréfum sínum á þriðju
daginn til viðskipta á almennum 
markaði fyrir 893 milljónir 
dollara, jafnvirði 112 milljarða 
íslenskra króna.

Því kostaði hver hlutur 52 
dollara, eða 6.500 krónur. Hluta
fjáreigendur Fiat Chrysler eiga 
eftirstandandi hlutinn í Ferrari 
en forstjóri fyrirtækisins, Sergio  
Marchionne, ákvað í fyrra að 
aðskilja Ferrari frá Fiat. – sg

Ferrari fer á 
markað með 
látum

Starbucks og Fiat Chrysler verður 
gert að endurgreiða 22 millj
ónir punda, jafnvirði 4,3 milljarða 
íslenskra króna, í ógreidda skatta í 
Evrópu. 

Ástæða þess er að skattaafslættir, 
eða skattaskjól, sem fyrirtækin 
nýttu sér í Hollandi og Lúxemborg, 
hafa verið dæmd ólögleg. Starbucks 
hyggst kæra ákvörðunina.

Forstjóri evrópska samkeppnis
eftirlitsins, Margrethe Vestager, 
segir að skattaskjól séu ekki í sam
ræmi við lög Evrópusambandsins, 
þau séu ólögleg. Hún segir að öll 
fyrirtæki, stór eða smá, alþjóðleg eða 
starfandi í einu landi, eigi að greiða 
sanngjarnan skatt.  – sg

Skulda á fimmta 
milljarð í skatt

Búist er við mikilli fjárfestingu í hótelum á næstu árum. Sú fjárfesting kann að hafa 
áhrif á íbúðafjárfestingu. FréttaBlaðið/GVa

Á sýningu sem fer fram í RAI-ráðstefnuhöllinni í Amsterdam í Hollandi þessa dagana er lögð áhersla á samgöngur og flutningaleiðir. Þar voru líka nýjustu bílar til sýnis. FréttaBlaðið/EPa

Myndar ofurtrukk

Frá 2012 höfum við flutt inn  
vinnuafl og miðað við stöðuna 

gerum við ekki ráð fyrir öðru en að við 
höldum því áfram.
Anna Hrefna Ingimundardóttir, 
sérfræðingur greiningardeildar Arion banka

Viðskipti
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Vertu v inur
okkar á Facebook

tax free
af öllum vörum

afsláttur gildir 22.– 25. október

HAAG TUNGUSÓFI 
Áður 199.900,-
NÚ 161.219,-

full búð af skemmtilegum
smávörum – tax free

DURBUY 
STÓLL
Áður 79.900,- 
NÚ 64.439,-

FATAHENGI
Áður 19.990,- 
NÚ 16.122,-

KENITRA 
BEKKUR
Áður 25.900,- 
NÚ 20.888,-

GÍNA
Áður 19.990,- 
NÚ 16.122,-

TUILERIES 
BORÐ
tveir litir
Áður 35.900,- 
NÚ 28.953,-

BREDA SPEGILL
stærð 88x108 
Áður 29.900,- 
NÚ 24.114,-

BERWYN STÓLL
Áður 79.900,- 
NÚ 64.439,-

Glæsilegt úrval á pier.is

NÚ 161.219,-
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Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Í framhaldi af grein Stefáns Jóns Hafstein sl. helgi blanda 
ég mér í umræðuna. Sem frambjóðandi 2012 bý ég yfir 
margs konar reynslu og stefnumótun sem á erindi til 

lesenda Fbl. Hlutverk forsetans skilgreindi ég svona – og 
tel orðin í góðu gildi:

Við viljum aukna bjartsýni og jafnrétti. Við viljum að 
mannúð og heiðarleiki sé í fyrirrúmi. Við viljum sjá sann-
girni og ábyrgð í verki. Forseti Íslands er þjóðkjörinn 
embættismaður sem heldur trúnað við kjósendur sína, 
óháð stjórnmálaskoðunum þeirra, og leitast við að vinna 
traust sem flestra landsmanna. Forsetinn getur stuðlað 
að því sem við viljum með orðum og þeim gerðum er 
ákvæði stjórnarskrár lýsa í heild sinni. Viðfangsefni for-
setans eru mörg og misflókin. Hann stuðlar að lýðræðis-
legum lausnum með sem mestum stuðningi í samfélaginu.  
Hann sameinar í störfum sínum almenn stjórnmál í víðum 
skilningi, önnur samfélagsmál, siðræna umræðu og sendi-
störf sem þjóðarfulltrúi í útlöndum. Hann eflir samstarf 
við aðrar þjóðir.

Ég legg áherslu meðal annars á eftirfarandi atriði
Samræður milli þjóðfélagshópa um hag og framtíð sam-
félags okkar. Skilvirkt, fjölbreytt og einstaklingsmiðað 
menntakerfi. Atvinnu og menningarstarf ungs fólks.

Styrka samhjálp handa öllum til heilbrigðs lífs án til-
lits til kyns, kynhneigðar eða húðlitar. Sérþekkingu vís-
indanna og nýsköpun. Jafnrétti og mannréttindi á grunni 
Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu  þjóðanna og fleiri 
samþykkta.

Aukið viðnám gegn náttúruvá og áhrifum hlýnunar and-
rúmsloftsins. Blómlega landsbyggð og styrk bæjarfélög. 
Sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda. Kynningu heima 
og heiman á stöðu og eðli íslenskrar náttúru. Kynningu 
heima og heiman á íslenskri og alþjóðlegri menningu.

Samræður sem flestra um framtíð veraldarinnar, frið, 
frelsi og lýðræði. Öflugt samstarf Norðurlanda. Jafnræði 
þjóða og allra trúarbragða og lífsskoðana. Aukin sam-
skipti við þróunarlönd. Sérstöðu Íslands í málefnum 
heimskautasvæða. Lýðræðislegar ákvarðanir um helstu 
samskipti við aðrar þjóðir.

Hlutverk forseta Íslands

Það er 
tímabært að 
innanríkis-
ráðherra 
svari því 
skýrt hvort 
þetta sé 
stefna 
ríkisstjórn-
arinnar í 
málefnum 
innflytjenda, 
hælisleit-
enda og allra 
af erlendum 
uppruna 
sem hingað 
leita.

Ari Trausti 
Guðmundsson
jarðvísinda-
maður og rit-
höfundur

Jólatónleikar Pálma Gunnarssonar 
ásamt Ragnheiði Gröndal í Eldborg Hörpu 

19. desember kl. 21:00

Miðasala á harpa.is, tix.is og í síma 528 5050

Í tengslum við flóttamannaumræðuna, sem farið 
hefur hátt undanfarið, hefur töluverð umræða skap-
ast um Útlendingastofnun. Í gær voru stofnuninni 
afhentar 10.000 undirskriftir sem safnast höfðu til 
stuðnings albanskri fjölskyldu sem fær ekki hæli hér 
á landi. 

Fréttablaðið greindi frá nýju máli í gær sem snýr að 
stofnuninni. Málavextir eru þeir að stofnunin fór þess 
á leit við lögreglu að hún hæfi rannsókn á hjónabandi 
fólks, nýbakaðra foreldra, frá Víetnam vegna gruns um að 
það væri til málamynda. Rannsóknarbeiðnin var send til 
lögreglu tveimur mánuðum áður en fólkið fékk sitt fyrsta 
viðtal hjá stofnuninni.

Grunur Útlendingastofnunar er reistur á myndbandi 
úr brúðkaupi hjónanna þar sem starfsmenn telja að 
brúðinni hafi „liðið afar illa“. Auk þess fékk stofnunin 
ábendingu frá Landspítalanum um að konan væri ung og 
barnaleg og maðurinn óframfærinn.

Ef litið er fram hjá þessari vafasömu stjórnsýslu og 
mögulegu broti á persónuverndarlögum af hálfu spítal-
ans, sem og þeirri undarlegu ályktun að óframfærið og 
ungt fólk sé líklega ekki ástfangið, hlýtur að þurfa að setja 
enn eitt spurningarmerkið við vinnubrögð Útlendinga-
stofnunar.

Í samtali við Fréttablaðið í dag segir lögfræðingur 
stofnunarinnar að samkvæmt lögum beri að kanna hvort 
um málamyndahjónaband sé að ræða ef annar einstak-
lingur í hjúskap er 24 ára eða yngri, líkt og raunin var í 
umræddu tilfelli. Símtal spítalans hafi verið aukaatriði 
þar sem grundvöllur athugunarinnar var aldur konunnar. 
„Við förum bara eftir lögunum eins og þau standa, hvort 
sem okkur líkar betur eða verr.“

Með auknum fjölda innflytjenda, hælisleitenda og 
vinnuafls af erlendum uppruna hér þá þyngist starf 
Útlendingastofnunar. Augljóslega. Og mistök geta orðið 
við aukið álag. Mistök, séu þau viðurkennd og beðist 
afsökunar á þeim, er hægt að fyrirgefa. En stofnunin 
viðurkennir engin mistök heldur ítrekar að um góða 
stjórnsýslu sé að ræða.

Það er merkilegur skilningur starfsmanna stofnunar 
á lögunum, sem hlýtur að skrifast á stjórnanda hennar, 
að þörf sé á lögreglurannsókn á hjónabandi áður en fyrir 
liggur eitt einasta viðtal við hjónin sjálf. Í raun kristallast 
í þessum skilningi sú tilfinning, sem þeir sem afhenda 
stofnuninni undirskriftalista til stuðnings fjölskyldu 
sem ekki fær að vera hér, hafa fyrir stofnuninni; að þar sé 
unnið gegn því fólki sem á að þjónusta en ekki með því.

Illugi Jökulsson sem stóð fyrir undirskriftasöfnuninni, 
sagði í samtali við Vísi að ef fólki blöskraði þá ættu opin-
berar stofnanir að leggja við hlustir. Undirskriftirnar og 
gusturinn af vinnubrögðum Útlendingastofnunar undan-
farið gefa það bersýnlega til kynna að fólki blöskri.

Það er tímabært að innanríkisráðherra svari því skýrt 
hvort þetta sé stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum inn-
flytjenda, hælisleitenda og allra af erlendum uppruna sem 
hingað leita. Stofnun sem segist bara vinna eftir lögum 
lýtur stjórn yfirvalda og það hvernig hún túlkar lögin er á 
ábyrgð ráðherra. Sé þetta ekki stefna stjórnarinnar þarf að 
grípa til ráðstafana strax. En ef svo er þá er spurning hvort 
innanríkisráðuneytið þurfi ekki að leggja við hlustir.

Fólki blöskrar
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SKOÐUN

Spurt að leikslokum
Stjórnarandstöðunni var heitt 
í hamsi á Alþingi í gær undir 
dagskrárliðnum Fundarstjórn 
forseta en þar var kvartað sáran 
yfir því að forsætisráðherra fengist 
ekki til að ræða afnám verðtrygg-
ingarinnar. Forseti Alþingis þurfti 
nokkrum sinnum að spila sóló á 
bjölluna yfir saltvondum stjórnar-
andstæðingum. Helgi Hrafn Gunn-
arsson, þingmaður Pírata, sagði 
meðal annars forsætisráðherra 
gera lítið úr sjálfum sér sér með því 
að þora ekki að taka umræðuna. 
Þorsteinn Sæmundsson, þingmað-
ur Framsóknarflokksins, benti 
yfirvegað á að kjörtímabilinu væri 
enn ekki lokið og nægur tími til að 
ræða um afnám verðtryggingar.

Hjólin löngu farin að snúast
Undir sama dagskrárlið las for-
seti Alþingis upp tilkynningu frá 
forsætisráðherra um að afnám 
verðtryggingar væri á borði 
fjármálaráðherra. Fréttablaðið 
greindi frá því í apríl síðastliðn-
um að á borði fjármálaráðherra 
væri engin áætlun um afnám 
verðtryggingar, einungis áform 
um að lengja lágmarkstíma 
verðtryggðra lána og stytta 
hámarkstíma þeirra. Ekki kemur 
á óvart að forsætisráðherra sé á 
flótta undan umræðu um afnám 
verðtryggingar. Enda virðist ekki 
standa til að leggja verðtrygg-
inguna fyrir róða. 
stefanrafn@frettabladid

Halldór Baldursson 22-10-2015

Forseti 
Íslands er 
þjóðkjörinn 
embættis-
maður sem 
heldur 
trúnað við 
kjósendur 
sína, óháð 
stjórnmála-
skoðunum 
þeirra, og 
leitast við að 
vinna traust 
sem flestra 
landsmanna. 



Í dag

Þorvaldur 
Gylfason
professor

Vert er að halda til haga þætti 
Bjarna Benediktssonar, síðar 
formanns Sjálfstæðisflokksins 

og forsætisráðherra, í stjórnarskrár-
málinu árin eftir lýðveldisstofnunina 
1944. Í ræðu sinni um endurskoðun 
stjórnarskrárinnar á fundi í landsmála-
félaginu Verði í janúar 1953 lýsti Bjarni 
starfi stjórnarskrárnefndar (Land og 
lýðveldi, 1965, I., bls. 177-202):

„Nú um nokkurt árabil hefur verið 
starfandi stjórnarskrárnefnd, sem ég 
er formaður í og skipuð er fulltrúum 
allra flokka landsins. Nefndin hefur 
að vonum orðið fyrir gagnrýni vegna 
þess, að verkið hefur sótzt seint … 
verkið sjálft er vandasamt … þrátt fyrir 
almennt tal um þörf á endurskoðun 
stjórnarskrárinnar, hafa a.m.k. stjórn-
málaflokkarnir og forystumenn þeirra 
undantekningarlaust verið mjög tregir 
til að gera … ákveðnar heildartillögur. 
… Það eru einkum tvö atriði, sem valda 
… sérstökum ágreiningi … Annars vegar 
er meðferð æðsta framkvæmdarvalds-
ins og hins vegar kjördæmaskipanin.“

Bjarni Benediktsson rekur ýmsar 
breytingartillögur sjálfstæðismanna í 
stjórnarskrárnefnd, en þeir voru, auk 
Bjarna, Gunnar Thoroddsen og Jóhann 
Hafstein. Flestar þessar gömlu tillögur 
sjálfstæðismanna er að finna í frum-
varpi Stjórnlagaráðs til nýrrar stjórnar-
skrár sem tveir þriðju hlutar kjósenda 
lögðu blessun sína yfir í þjóðarat-
kvæðagreiðslunni 2012. Má af því ráða 
að sjónarmið sjálfstæðismanna urðu 
ekki út undan við frumvarpssmíðina 
þótt aðeins almannahagsmunir væru 
hafðir að leiðarljósi. Stiklum á stóru.

Sjálfstæðismenn lögðu til að „ef 
ekkert forsetaefni fær hreinan meiri-

hluta við þjóðkjör, skuli kjósa að nýju 
milli þeirra tveggja, sem flest fengu 
atkvæði.“ Vandinn er leystur í frum-
varpi Stjórnlagaráðs: „Kjósendur skulu 
raða frambjóðendum, einum eða 
fleirum að eigin vali, í forgangsröð. 
Sá er best uppfyllir forgangsröðun 
kjósenda, eftir nánari ákvæðum í 
lögum, er rétt kjörinn forseti.“ Þann-
ig er tryggt að meiri hluti kjósenda 
standi að baki kjörnum forseta. 
Sjálfstæðismenn lögðu til að „annað 
hvort forseti hæstaréttar eða forseti 
Sameinaðs þings verði varaforseti“. Í 
frumvarpi Stjórnlagaráðs segir: „Geti 
forseti Íslands ekki gegnt störfum um 
sinn vegna heilsufars eða af öðrum 
ástæðum fer forseti Alþingis með for-
setavald á meðan.“

Sjálfstæðismenn lögðu til að „hæsti-
réttur dæmi í stað landsdóms um þau 
mál, er Alþingi höfðar gegn ráðherrum 
fyrir embættisrekstur þeirra.“ Í frum-
varpi Stjórnlagaráðs er meðferð ráð-
herraábyrgðarmála færð frá landsdómi 
til almennra dómstóla. Sjálfstæðis-
menn lögðu til að „forsetinn skipi 
ráðherra og veiti þeim lausn í samráði 
við meirihluta Alþingis.“ Í frumvarpi 
Stjórnlagaráðs segir: „Alþingi kýs 
forsætisráðherra. … Forseti Íslands 
skipar forsætisráðherra í embætti. 
Forseti veitir forsætisráðherra lausn 
frá embætti eftir alþingiskosningar, 
ef vantraust er samþykkt á hann á 
Alþingi, eða ef ráðherrann óskar þess. 
Forsætisráðherra skipar aðra ráðherra 
og veitir þeim lausn.“

Afhjúpar gallann
Sjálfstæðismenn lögðu til að í 
stjórnarskrána „verði bætt þeim 

mannréttindaákvæðum, sem eru í 
mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 
þjóðanna og samningi Evrópuráðsins 
um mannréttindi og frelsi.“ Þetta var 
gert, fyrst 1995 og aftur nú með miklu 
myndarlegri hætti. Sjálfstæðismenn 
lögðu til að „að rétti héraða og sveitar-
félaga til að ráða sjálf málefnum sínum 
… skuli skipað með lögum, enda sé að 
því stefnt, að þau fái sem víðtækasta 
sjálfstjórn í þeim málum, er þau sjálf 
standa fjárhagslegan straum af.“ Þetta 
er gert í nýjum kafla um sveitarfélög í 
frumvarpi Stjórnlagaráðs.

Skoðun sinni á kjördæmaskipaninni 
lýsir Bjarni Benediktsson svo: „ ... ekki 
dugir að láta strjálbýlið bera fjöldann 
í þéttbýlinu slíku ofurliði, að hags-
munir fjöldans séu fyrir borð bornir.“ 
Bjarni lýsir breytingartillögu sjálf-
stæðismanna svo: „Kosningaréttur sé 
svo jafn sem þjóðarhagir og stað-
hættir leyfa. Enginn landshluti hafi 
færri þingmenn en hann nú hefur, en 
þingmönnum verði fjölgað á hinum 
fjölmennari stöðum eftir því sem sam-
komulag getur fengizt um við heildar-
lausn málsins …“ Hér afhjúpar Bjarni 
gallann á að stjórnmálamenn skipti 

sér af endurskoðun stjórnarskrárinnar 
enda segir hann skömmu áður í sömu 
ritgerð: „ … allir sjá, hversu fráleitt það 
er, að þrjú svo fámenn kjördæmi sem 
Seyðisfjörður, Austur-Skaftafellssýsla 
og Dalir skuli nú raunverulega hafa 2 
þingmenn hvert.“ Frumvarp Stjórnlag-
aráðs kveður á um jafnt vægi atkvæða 
alls staðar á landinu.

Breið sátt
Þessum samanburði á tillögum sjálf-
stæðismanna í stjórnarskrármálinu 
1953 og frumvarpi Stjórnlagaráðs 
2011 er ætlað að sýna að tillögur 
sjálfstæðismanna náðu flestar fram 
að ganga. Frumvarpinu er ætlað að 
efla þingræðis skipulagið með því 
að treysta valdmörk og mótvægi til 
að girða fyrir ofríki framkvæmdar-
valdsins, efla Alþingi, styrkja sjálfstæði 
dómstólanna og tryggja jafnt vægi 
atkvæða auk forræðis þjóðarinnar 
yfir auðlindum sínum til að tryggja 
réttum eiganda arðinn af auðlind-
unum. Frumvarpið hefði varla fengið 
stuðning 67% kjósenda í þjóðarat-
kvæðagreiðslunni 20. október 2012 
nema vegna þess að mikill fjöldi 
stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins 
greiddi atkvæði með frumvarpinu. Það 
má kalla breiða sátt um frumvarpið 
meðal þjóðarinnar.

Andstaða gegn frumvarpinu af hálfu 
þeirra sem una því ekki að þurfa að 
sjá af forréttindum sínum svo að allir 
megi sitja við sama borð á ekkert skylt 
við skort á breiðri samstöðu. Ósætti 
um frumvarpið á Alþingi vitnar ekki 
um skort á breiðri samstöðu heldur 
um virðingarleysi þingmanna gagn-
vart vilja kjósenda.

Stjórnarskrárnefnd Bjarna Benediktssonar
Ósætti um frum-
varpið á Alþingi 
vitnar ekki um 

skort á breiðri samstöðu heldur 
um virðingarleysi þingmanna 
gagnvart vilja kjósenda.
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Greinarhöfundur starfaði 
sem framkvæmdastjóri hjá 
Ríkisútvarpinu (RÚV) 1999-

2014. Eitt af því sem vakti undrun 
mína á þessum tíma var hve mjög 
misjafnlega virðist vera gefið þegar 
kemur að rekstrarfé ríkisfyrir-
tækja. Sum þeirra virðast fitna eins 
og púkinn á fjósbitanum á meðan 
önnur berjast í bökkum og þurfa 
reglulega að glíma við niðurskurð, 
m.a. með kvalafullum uppsögnum 
starfsmanna.

Þegar meðallaun nokkurra ríkis-
fyrirtækja eru skoðuð í síðustu 
samantekt Frjálsrar verslunar, 
„300 stærstu“, kemur í ljós mikill 
launamunur.

Eins og sést á súluritinu sem 
hér fylgir, munar miklu á meðal-
launum þess fyrirtækis sem greiðir 
hæstu meðallaunin og þess sem 
greiðir þau lægstu. Af þessum 
tölum má álykta sem svo að Lands-
virkjun sé með launahæstu fyrir-
tækjum landsins, að einkafyrir-

tækjum meðtöldum. Samkvæmt 
þessu voru meðalmánaðarlaun 
starfsmanna hjá Landsvirkjun 900 
þúsund krónur á móti 500 þúsund 
króna meðallaunum hjá RÚV.

Nú má sjálfsagt skýra eitthvað af 
þessum mikla launamun með mis-
munandi menntunarstigi starfs-
manna þessara fyrirtækja, en tæp-
lega þó allan. Af þessu má draga 
þá ályktun að ákveðið misræmi 
sé í launastefnu ríkisfyrirtækja. 
Spurningin er því hvort þessi 
launamunur sé eðlilegur og geti 
flokkast undir góða stjórnunar-
hætti? Eru launin hjá RÚV of lág 
eða eru launin hjá Landsvirkjun 
of há, nema hvort tveggja sé?

Mega sum ríkisfyrirtæki strá 
um sig almannafé?
Aðeins nokkur hundruð metrar 
skilja að ríkisfyrirtækin RÚV í 
Efstaleiti og Landsvirkjun í Háa-
leiti. Fleiri hundruð þúsund krón-
ur skilja hins vegar fyrirtækin að 
í mánaðarlaunum starfsmanna. 
Annað fyrirtækið sér landsmönn-
um fyrir dagskrárefni á öldum 
ljósvakans en hitt sér þjóðinni 
fyrir raforku. Miklar niðurskurðar-
kröfur eru jafnan gerðar til RÚV en 
Landsvirkjun virðist sigla lygnan 
sjó og hafa meira en nóg umleikis.

Íburðarmiklir aðalfundir Lands-
virkjunar hafa vakið athygli þar 

sem kostnaðurinn virðist hlaupa 
á milljónum króna. Kostnaður 
við aðalfundi RÚV er hins vegar 
nokkrir tugir þúsunda. Á sama 
tíma og rekstrarliðir RÚV eru 
landsmönnum opnir og gegnsæir, 
virðist annað gilda um fjárreiður 
Landsvirkjunar. T.d. er ómögulegt 
að sjá af ársreikningi fyrirtækisins 
hve miklu fé er eytt í markaðsmál. 
Því er flækt saman við svokallaðan 
þróunarkostnað. Þessi rekstrar-
liður er hins vegar mjög skýr í árs-
reikningi RÚV.

Það er ekki langt síðan Lands-
virkjun barst fyrirspurn frá 
Alþingi þar sem óskað var eftir 
upplýsingum um kostnað vegna 
skoðunar fyrirtækisins á lagningu 
sæstrengs til Bretlands. Ljóst er að 
fyrirtækið er búið að leggja í veru-
legan kostnað sem tengist þessu 
verkefni undanfarin 5-6 ár. Lands-
virkjun neitaði hins vegar að veita 
Alþingi umbeðnar upplýsingar og 
bar við samkeppnisástæðum. Sá 

fyrirsláttur er illskiljanlegur þegar 
óumdeilt er að Landsvirkjun er í 
markaðsráðandi stöðu á íslensk-
um orkumarkaði og á ekki í neinni 
samkeppni.

Ljóst er því að ekki gilda sömu 
lögmál um fjárreiður þessara 
tveggja ríkisfyrirtækja sem borin 
eru saman hér að ofan. Fyrir-
fram skyldi maður þó ætla að 
krafan væri sú að öll ríkisfyrirtæki 
væru rekin á sem hagkvæmastan 
hátt þannig að þau skiluðu sem 
mestum afgangi í ríkissjóð þegar 

svo ber undir. Sú virðist þó ekki 
vera raunin. Lög um þetta virðast 
heldur ekki vera til.

Rekstrarforsendur ríkisfyrir-
tækja eru mjög mismunandi. 
Fjármunir sumra eru skornir við 
nögl en önnur virðast geta slegið 
um sig að vild. Brýnt virðist vera 
að sett séu samræmd lög og reglur 
um þetta þannig að ákveðin ríkis-
fyrirtæki geti ekki gengið á lagið 
og ráðstafað hagnaði sínum fyrir-
fram í trássi við hagsmuni eigenda 
sinna, almennings í landinu.

Misrétti í launastefnu ríkisfyrirtækja?
Þorsteinn  
Þorsteinsson
rekstrarhag-
fræðingur og 
fyrrverandi 
framkvæmdastjóri 
hjá RÚV

Á sama tíma og rekstrar-
liðir RÚV eru landsmönnum 
opnir og gegnsæir, virðist 
annað gilda um fjárreiður 
Landsvirkjunar.

Lög þau sem á Íslandi gilda 
um dvalarleyfi til útlendinga 
eru svo götótt og geðþóttaleg 

að furðu vekur. Þau fela ráðherra 
nánast alræðisvald varðandi það 
að setja reglur og veita undanþágur 
frá reglum. Þau veita einnig Útlend-
ingastofnun allverulegt svigrúm til 
þess að túlka reglur og líta fram hjá 
þeim (96/2002, greinar 5, 32, 33, 
50, 51, 52). Sú nýjung að taka upp 
kærunefnd útlendingamála sl. vor 
var skref til bóta, en hefur því miður 
ekki miklu breytt í reynd.

Sveigjanleiki laga kann að virðast 
hagfelldur þegar samfélagsleg sátt 
ríkir um túlkun laganna og fram-
kvæmd. Farsælla væri þó að hafa 
um þessi mál skýran lagaramma 
þannig að hægt sé að fjalla af raun-
verulegri fagmennsku frekar en 
geðþótta um málefni flóttamanna 
og innflytjenda. Nú hefur og sýnt sig 
að gjá er að myndast milli almenn-
ingsálitsins og stjórnvalda vegna 
þess hvernig lögin hafa verið túlkuð.

Hentistefnuvald  
Útlendingastofnunar
Þegar umdeild mál hafa komið upp 
þar sem fólki er vísað frá landinu þá 
hefur einatt verið vísað til laga. Stað-
reyndin er hins vegar sú að forstjóri 
Útlendingastofnunar hefur kosið 
að túlka lögin þannig að hælisleit-
endur hafa ekki svo séð verði notið 
nokkurs vafa. Þvert á móti hafa 
ákvarðandir stofnunarinnar verið 
íþyngjandi og harðneskjulegar 
gagnvart þeim sem hingað leita. 
Yfir Útlendingastofnun ríkir innan-
ríkisráðherra sem lögum samkvæmt 
gæti gripið í taumana en hefur ekki, 
þegar þessi orð eru skrifuð, gert það.

Eitt dæmi um lagaákvæði sem 
litið var fram hjá þegar albanskri 
fjölskyldu var neitað um dvalarleyfi 
fyrr í vikunni – en hefði svo auð-
veldlega mátt láta ráða gagnstæðri 
niðurstöðu – er 12. grein laganna. 

Þar segir að sérstaklega skuli litið til 
hagsmuna barna þegar ákvörðun er 
tekin um dvalarleyfi af mannúðar-
ástæðum „og skal það sem barni 
er fyrir bestu haft að leiðarljósi við 
ákvörðun“. Vandséð er að þetta 
lagaákvæði hafi ráðið nokkru við þá 
ákvörðun að reka fimm manna fjöl-
skyldu úr landi þrátt fyrir þá stað-
reynd að börnin voru byrjuð í skóla 
og foreldrarnir allir af vilja gerðir að 
sjá fjölskyldunni farborða í nýjum 
heimkynnum.

Annað hörmulegt dæmi, jafn 
nýlegt, varðar sýrlenska barnafjöl-
skyldu. Fólkið hafði neyðst til þess 
að sækja um – og fengið – dvalarleyfi 
í Grikklandi, til þess að komast þar 
í gegn með börnin sín á flóttanum 
frá stríðshrjáðu Sýrlandi. Hefðu þau 
ekki sótt um dvalarleyfi þar í landi 
hefðu þau verið handtekin og aldrei 
komist lengra. Grikkland hefur 
verið skilgreint sem óöruggt land, 
eins og innanríkisráðherra hefur 
sjálfur upplýst í þingræðu, og það 
er ekki venja siðaðra þjóða að senda 
flýjandi fólk til landa sem skil-
greind hafa verið sem óörugg. Enn 
kýs þó Útlendingastofnun að horfa 
á allt annað lagaákvæði heldur en 
það sem mælir fyrir um hagsmuni 
barnanna tveggja sem foreldrarnir 
hafa flúið með norður hingað í leit 
að öryggi og auknum lífsgæðum. 
Niðurstaðan er miskunnarlaus. 
Fólkinu skal vísað úr landi og það 
sent til Grikklands.

Óboðleg staða
Það er óboðlegt að löggjöf sem 
varðar líf og afdrif fólks í erfiðum 
aðstæðum skuli vera svo götótt og 
illa úr garði gerð að það velti á duttl-
ungum embættismanna og/eða póli-
tískum geðþótta ráðamanna hvernig 
úr rætist. Að það skuli vera hægt að 
velja lagagreinar líkt og smárétti af 
hlaðborði til þess að rökstyðja nán-
ast hvað sem er við afgreiðslu mála. 
Úr þessu er brýn þörf að bæta.

Málefni flóttamanna og innflytj-
enda (sem er ekki endilega sami 
hópur) þarf nauðsynlega að taka til 
gagngerrar endurskoðunar á Íslandi. 
Nafngiftin „lög um útlendinga“ er 
ein og sér aðgreinandi og neikvæð. 
Þetta verður enn augljósara í mark-
miðsgrein laganna þar sem fjallað er 
um „heimild til að hafa eftirlit með 

komu til landsins og för úr landi 
og með dvöl útlendinga hér á landi 
í samræmi við stefnu stjórnvalda 
hverju sinni“ (2. gr). Þetta tortryggna 
viðhorf hefur einmitt ráðið för við 
framkvæmd laganna gagnvart því 
fólki sem leitar til Íslands í von um 
betra líf, augljóslega með þá von í 
brjósti að geta orðið hér nýtir þjóð-
félagsþegnar.

Mannleg örlög koma okkur við
Hinn þungi flóttamannastraumur 
– sem kalla mætti þjóðflutninga – 
til Evrópu frá Sýrlandi, Afganistan 
og fleiri átakasvæðum hefur opnað 
nýjar víddir í umræðunni um mál-
efni flóttamanna. Myndir af lífvana 
börnum sem haföldur skola upp 
að ströndum nágrannaþjóða hafa 
opnað augu okkar fyrir því að mann-
leg örlög koma okkur öllum við. „Að 
hjörtum mannanna svipar saman í 
Súdan og Grímsnesinu.“

Þess vegna er nú vaxandi þrýst-
ingur á stjórnvöld allra Evrópulanda 
að bregðast við ástandinu sem sam-
mannlegum vanda, af þeirri mannúð 
sem krefjast má af siðmenntuðum 
þjóðum, með vandaðri löggjöf og 
skýrum, sanngjörnum reglum og 
samstarfi.

Um tíma leit svo út sem íslensk 
stjórnvöld ætluðu að svara þessu 
ákalli. Því miður benda aðgerðir 
Útlendingastofnunar síðustu daga 
ekki til þess að stjórnvöldum sé nein 
alvara með hálfvolgum yfirlýsingum 
um óljósar úrbætur. Sé ekki svo, þá 
er höndin augljóslega ekki að hlýða 
höfðinu. En innanríkisráðherra – 
sem lögum samkvæmt setur reglur 
og skilyrði fyrir komu fólks til lands-
ins, dvalar- og búsetuleyfi (2. gr.) – er 
í lófa lagið að endurskoða þær reglur 
sem Útlendingastofnun beitir fyrir 
sig til þess að reka barnafjölskyldur 
úr landi.

Boltinn er hjá ráðherra.

Bjargræði eða böl? Vonlaus 
staða flóttamanna á Íslandi

Ólína Kjerúlf Þor-
varðardóttir
fv. alþingismaður

Málefni flóttamanna og inn-
flytjenda (sem er ekki endi-
lega sami hópur) þarf nauð-
synlega að taka til gagngerrar 
endurskoðunar á Íslandi.

✿ Meðalmánaðarlaun á starfsmann 
 í þúsundum króna árið 2013

Svo virðist sem Alþingi ætli ekki 
að taka rögg á sig og afgreiða 
kjaramál aldraðra og öryrkja 

með myndarskap. Ég hafði greini-
lega of mikla trú á Alþingi. Ég vonaði 
og trúði því, að Alþingi gæti tekið 
í taumana og leiðrétt þau mistök, 
sem ríkisstjórn nú og áður hafði 
gert í málefnum lífeyrisþega. En það 
var of mikil tilætlunarsemi. Meiri-
hlutinn á Alþingi ræður öllu þar og í 
raun er það ríkisstjórnin sem stjórnar 
Alþingi.

Bjarni gaf tóninn
Bjarni Benediktsson fjármálaráð-
herra hefur gefið tóninn í lífeyrismál-
um aldraðra og öryrkja. Hann sagði, 
að ekki væri rétt að hafa lífeyri eins 
háan og lágmarkslaun launþega. Ef 
svo væri misstu lífeyrisþegar hvatann 
til þess að fara út á vinnumarkaðinn. 
Samfylkingin vildi bótavæða sam-
félagið! Flokkurinn vildi hafa alla á 
bótum! Hvað er maðurinn að tala 
um? Vill hann reka aldraða, sjötuga 
og áttræða og þaðan af eldri út á 
vinnumarkaðinn? Hér er verið að 
tala um þá eldri borgara, sem búnir 
eru að ljúka sinni starfsævi. Það er 
verið að tala um þá, sem byggt hafa 
upp þetta þjóðfélag.

Atvinnulífið neikvætt öryrkjum
Fjármálaráðherra mun sjálfsagt svara 
því til, að hann eigi fyrst og fremst við 
öryrkja. En hann talaði um lífeyris-
þega í einu lagi, öryrkja, aldraða og 
fleiri. Það er heldur ekki unnt að 
reka alla öryrkja út á vinnumarkað-
inn. Þeir, sem misst hafa heilsuna í 
slysum eða veikindum, eru ekki full-
gildir á vinnumarkaðnum. Og hluta-
störf öryrkja hafa ekki til þessa átt 
upp á pallborðið hjá atvinnulífinu. 
Atvinnurekendur hafa ekki verið 
jákvæðir gagnvart öryrkjum. Það 
þarf mikið að breytast hjá atvinnu-
lífinu eigi öryrkjar að fá hlutastörf 
hjá íslenskum fyrirtækjum og vera 
velkomnir til starfa þar.

Stjórnvöld áhugalaus  
um hag aldraðra!
Það er eitthvað mikið að hjá 
íslenskum stjórnmálamönnum, að 
þeir skuli flestir vera mjög áhuga-
lausir um málefni lífeyrisþega. Það 
hefur um langt skeið verið þannig, 
að stjórnvöld, hver sem þau eru, 
reyna að halda kjörum aldraðra og 
öryrkja niðri. Það hefur verið níðst 
á lífeyrisþegum. Lífeyrir aldraðra og 
öryrkja hefur iðulega verið frystur 
enda þótt laun hafi verið hækkuð. 
Þó er lífeyrir aldraðra ekkert annað 
en laun þeirra, eftirlaun. Og því er 
ekki rétt að tala um bætur til þeirra 
og fráleitt að tala um bótavæðingu, 
þegar aldraðir eiga í hlut.

Verkalýðshreyfingin og samfé-
lagið allt taldi svo komið, að nauð-
synlegt væri að lyfta lágmarkslaun-
um verkafólks myndarlega upp, þar 
eð ekki væri unnt að lifa á þessum 
lágu launum. Nákvæmlega sama 
máli gegnir um lægsta lífeyri TR og 
kjör þeirra eldri borgara, sem verst 
eru staddir. Þetta hljóta stjórnmála-
menn að vita. Þetta hlýtur fjármála-
ráðherra að vita.

Lífeyrir aldraðra hjá TR  
fari í 300 þúsund á mánuði
Af þessum ástæðum verður að 
hækka lífeyri almannatrygginga í 
300 þúsund krónur á mánuði, sam-
hliða hækkun lágmarkslauna. Og 
það verður að hækka lífeyri aldr-
aðra og öryrkja strax um 14,5% eins 
og lágmarkslaun og gildistíminn á 
að vera 1. maí sl. Það verður eng-
inn afsláttur gefinn af þessari kröfu 
aldraðra. Þetta er sanngirnis- og 
réttlætiskrafa, sem verður að ná 
fram að ganga.

Í síðustu grein minni var sagt, 
að kjaragliðnun í ár væri álíka og 
á krepputímanum. En standa átti, 
að hún væri svipuð 2013-2015 og á 
krepputímanum.

Aldraðir hafa skilað 
sínu vinnuframlagi!

Björgvin  
Guðmundsson
formaður   kjara-
nefndar Félags 
eldri borgara 
í Reykjavík og 
nágrenni

Það hefur verið níðst á líf-
eyrisþegum. Lífeyrir aldraðra 
og öryrkja hefur iðulega 
verið frystur enda þótt laun 
hafi verið hækkuð.
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375 ml box
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Smáhlutabakki
Hvítur, seldur sér

Skipulagsbox – lítil
Hvít, 3 í pakka m/lokum

Skipulagsbox – stór
Hvít, 3 í pakka m/lokum

Skjalamöppufestingar
2 í pakka

Merkimiðar
8 í pakka

Áfestanlegir gúmmítappar
8 í pakka

Áfestanleg snúningshjól
4 í pakka
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TRAUSTIR
Kassarnir eru sterkbyggðir 
og þola vel hnjask sem fylgir 
flutningum og geymslu.

STAFLANLEGIR
Kassarnir er hannaðir með það 
fyrir augum að allar stærðir 
staflist haganlega saman og 
taki sem minnst pláss.

375 ml box

SKIPULAGSDAGAR
HIN FULLKOMNA 
   GEYMSLULAUSN  

400 ml box

175 ml box

810 ml box

1,7 l box

MIKIÐ
ÚRVAL



Það hefur verið ánægjulegt að 
sjá  geðheilbrigðismál barna 
og unglinga komast í brenni-

depil umræðunnar síðustu vikur 
og má hrósa fjölmiðlum fyrir það. 
Sérstaklega var áhrifaríkt að heyra 
frásagnir foreldranna og barnanna 
sjálfra, þær fá okkur sem samfélag 
til að horfast betur í augu við þessi 
erfiðu vandamál.

Frá árinu 2006 hefur nánari grein-
ingu á ADHD verið sinnt á Þroska- 
og hegðunarstöð Heilsugæslunnar. 
Ástæður tilvísana snúa oft að fleiru 
en ADHD-einkennum. Þar getur 
verið um að ræða kvíða og depurð, 
samskiptavanda, mótþróa og hegð-
unarerfiðleika, auk þess sem þangað 
er vísað börnum sem sýna af sér ein-
hverfulíka hegðun. Ástæða þess að 
börnum er vísað í nánari athugun er 
aðkallandi og hamlandi vandi og að 
þau úrræði sem komið hefur verið á 
hafa ekki reynst nægjanleg.

Auk nánari greiningar er á 
Þroska- og hegðunarstöð boðið 
upp á einstaklingsráðgjöf og hóp-
meðferð í formi námskeiða; svo sem 
uppeldisnámskeið fyrir foreldra, 
sérhæft námskeið fyrir foreldra 
barna með ADHD, námskeið fyrir 
börn með ADHD þar sem meðal 
annars er unnið með einbeitingu og 
félagsfærni, og námskeið um kvíða 
sem eru sniðin bæði að börnum og 
foreldrum.

Komin á endastöð
Síðustu ár hefur ásókn í þjónust-
una farið sífellt vaxandi og bið-
listar lengst. Frá árinu 2008 hefur 
fjöldi tilvísana aukist um 60% án 
þess að fengist hafi fjármagn til 
að fjölga starfsfólki. Hafa þó verið 
gerðar margar atlögur að ráðuneyti 
og yfirstjórn Heilsugæslunnar til 
að rökstyðja nauðsyn þess. Þetta 
skýrist að einhverju leyti af því að 
Greiningarstöð ríkisins og Barna- og 
unglingageðdeild LSH hafa þrengt 
inntökuskilyrði með þeim afleið-
ingum að tilvísunum til Þroska- og 
hegðunarstöðvar hefur fjölgað. En 
þarna kemur líka til betri meðvit-
und foreldra og skólafólks um geð-
heilbrigðismál og hversu brýnt er að 
á þeim sé tekið með uppbyggjandi 
hætti. Loks er ekkert launungarmál 
að það hefur verið mikið álag í sam-
félaginu í kjölfar efnahagshrunsins 
og ekki að efa að þar eru börnin 
fórnarlömb ekki síður en fullorðnir.

Nú er svo komið að biðtími 
í nánari greiningu á Þroska- og 
hegðunarstöð getur verið allt að 16 
mánuðum. Flest þessara barna hafa 
áður þurft að þreyja langa bið eftir 
að komast í frumgreiningu. Foreldr-

um fallast nánast hendur við þessa 
fréttir. Búið er vísa barninu í nánari 
greiningu vegna alvarlegs vanda, en 
svo blasir þetta við. Þarna er í húfi 
meira en heilt skólaár. Og þetta er 
á þeim tíma í lífinu þegar viðkvæm 
þroskaferli eiga sér stað og fyrir 
barn í erfiðri stöðu getur þetta haft 
mjög vond áhrif á líðan og jafnvel 
framtíðarhorfur. Hvað varðar þann 
biðtíma sem börnunum er boðið 
upp á á okkar vinnustað þá erum 
við komin á endastöð, lengra verður 
ekki haldið í þessa átt. Núna verða 
hlutirnir hreinlega að breytast.

Ef horft er til Danmerkur má sjá 
að þar var í gildi sú regla að biðtími 
skuli ekki vera lengri en tveir mán-
uðir eftir að tilvísun berst. Þann 1. 
september síðastliðinn var svo tekið 
upp það viðmið að biðtími ætti ekki 
vera lengri en einn mánuður. Komi 
til þess að sérfræðiþjónusta hins 
opinbera geti ekki sinnt barninu 
innan tímamarkanna eigi það rétt á 
að sækja þessa þjónustu til einkaað-
ila á kostnað ríkisins.

Á skjön við Barnasáttmálann
Auðvitað eiga börnin sér sína 
málsvara en þau eru ekki sterkur 
þrýstihópur og verða oftast að 
treysta á aðra til að rödd þeirra 
heyrist. Í þessu málefni er greini-
lega margt athugavert í okkar 
samfélagi. Barnaréttarnefnd Sam-
einuðu þjóðanna benti fyrir meira 
en fjórum árum á ágalla í geðheil-
brigðisþjónustu barna á Íslandi. 
Nefndarmenn höfðu meðal annars 
áhyggjur af löngum biðlistum eftir 
greiningu og meðferð. Mælst var 
til að geðheilbrigðisþjónusta við 
börn yrði efld og þeim tryggður 
betri aðgangur að greiningum og 
þeirri meðferð sem þörf væri á. Að 
auka ætti vægi sálfræðimeðferðar, 
efla fræðslu og félagsleg úrræði og 
styðja betur við foreldra og kennara 
(sjá gr. 38 og 39). Einnig má benda 
á að þetta ástand kemur illa saman 
við 3 gr. Barnasáttamála Sameinuðu 
þjóðanna sem er ein af grundvallar-
greinum sáttmálans.

Það er fagnaðarefni að geðheil-
brigðisstefna sé að fara að líta dags-
ins ljós og vonandi að í henni felist 
úrbætur til handa börnum og ungl-
ingum. Mikilvægt er að þeir sem 
með fjárveitingavaldið  fara hugi 
betur að þörfum þessara barna. Oft 
hefur verið þörf en nú er nauðsyn.

Höfundar starfa báðir á Þroska- 
og hegðunarstöð Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins.

Börnin látin bíða

Magnús 
Baldursson
sálfræðingur

Katrín Davíðs-
dóttir
barnalæknir

Á undanförnum vikum hefur 
verið mikil umræða um að skil-
yrða notendur fjárhagsaðstoðar 

sveitarfélaga með þátttöku í virkniúr-
ræðum eða vinnu. Í lögum um félags-
þjónustu sveitarfélaga er ekki ákvæði 
um að skilyrða eigi fjárhagsaðstoð, en 
löggjöf annars staðar á Norðurlönd-
unum kveður á um að það skuli skil-
yrða, með mismunandi hætti þó.

Ef við berum okkur saman við 
Noreg þá er þar skýrt í lögum að 
langtímanotendur fjárhagsaðstoðar 
með fjölþættan vanda eigi rétt á að 
fá sérsniðna aðstoð samhliða fjár-
hagsaðstoðinni og að taka verði 
tillit til aðstæðna þegar aðstoðin er 
skilyrt. Þá hefur rannsókn á því að 
beita skilyrðingum sýnt m.a. að það 
sé tilhneiging til að stýra vinnuálagi 
starfsmanna með því að skilyrða með 
skertum bótum. Tímafrekara þykir 
að gefa hverjum og einum svigrúm 
með viðtölum til að vega og meta 
getu sína til að mæta þeim kröfum 
sem hvert úrræði gerir og hvort það 
mæti þörfum viðkomandi.

Í einhverjum tilfellum telja starfs-
menn skilyrðingar eina ráðið til að 
fá fólk til að mæta í virkniúrræði, en 
aukin áhersla á skilyrðingar og virkni 
geti í framkvæmd stuðlað að stöðl-
uðum vinnubrögðum sem gefur ekki 
mikla möguleika á einstaklingsmið-
uðum og klæðskera sniðnum úrræð-
um. Þjónustan geti því tæplega verið 
í samræmi við þarfir einstaklinganna 

og út frá þeirra sjónarmiðum. Rann-
sóknir á stöðu langtímanotenda fjár-
hagsaðstoðar sýna að margir þeirra 
búa við lakara heilsufar en almenn-
ingur bæði hvað varðar líkamlega 
heilsu og sálræn vandkvæði sem 
hamlar þeim að einhverju leyti í 
daglegu lífi. Algengt er þunglyndi, 
kvíði, svefnvandamál og vonleysi 
gagnvart framtíðinni. Umtalsvert 
fleiri eiga við áfengis- og/eða annan 
vímuefnavanda að stríða en gerist 
meðal almennings. Flestir þeirra 
hafa aðeins grunnskólamenntun eða 
minni menntun.

Árangur úrræða
Erlendar rannsóknir á árangri 
virkniúrræða þar sem skilyrðingum 
var beitt sýnir að þrátt fyrir þátt-
töku í slíkum úrræðum sé hópurinn 
óstöðugur á vinnumarkaði. Úrræðin 
báru helst árangur ef þau voru sniðin 
sérstaklega að þörfum þátttak-
enda. Starfsendurhæfingarúrræðin 
Kvennasmiðja og Grettistak á vegum 
velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 
í samvinnu við Tryggingastofnun 
ríkisins frá árinu 2001 eru fyrir lang-
tímanotendur fjárhagsaðstoðar með 
fjölþættan vanda.

Rannsóknir á meðal þátttakenda í 
Kvennasmiðju og Grettistaki benda 
til þess að úrræðin hafi almennt 
aukið lífsgæði, bætt lífskjör, félagslega 
stöðu og aukið tækifæri þátttakenda 
á vinnumarkaði og/eða til frekara 
náms. Ekki síst er þátttaka valdefl-
andi og hefur jákvæð áhrif á sjálfs-
mynd. Þátttaka í Grettistaki styður 
við bata frá vímuefnafíkn og eykur 
verulega líkur á edrúmennsku. Þátt-
taka í Atvinnutorgum sem komið var 
á laggirnar í kjölfar efnahagshrunsins 
eykur líkur á að notendur fari í vinnu 
eða í nám og almenn ánægja er meðal 
þeirra með þá þjónustu.

Þéttur stuðningur
Einstaklingar sem hafa notið fjár-
hagsaðstoðar í Reykjavík og tekið 
þátt í starfsendurhæfingarúrræð-
unum Kvennasmiðja og Grettistak 
hafa stigið fram og bent á mikilvæga 
þætti eins og t.d. að það þurfi lang-
varandi þéttan stuðning til að öðlast 
fulla starfsgetu og trú á sjálfan sig. Það 
er í samræmi við rannsóknir sem sýna 
að fara skuli fram mat á starfsgetu 
sem er grundvallað á hugmynd um 
notendasamráð.

Notendasamráð er forsenda ein-
staklingsmiðaðra klæðskerasniðinna 
úrræða sem lýtur að því að viðkom-
andi einstaklingur sem sækir aðstoð 
hafi áhrif á val á úrræði og framvindu 
aðstoðarinnar. Þéttur stuðningur 
og eftirfylgd er allra mikilvægasti 
þátturinn með tilliti til þess að starfs-
endurhæfingin/virkniþjálfunin beri 
árangur. Úrræðin þurfa a.m.k. að vera 
til eins árs og með heilsdags dagskrá 
þar sem hver og einn þátttakandi 
hefur sinn ráðgjafa til að vera í tengsl-
um við, og njóta þétts stuðnings. Ein-
staklingsáætlanir þurfa að vera út frá 
vandlegri kortlagningu á starfsgetu 
viðkomandi þátttakenda hvað varðar 
sálrænt og líkamlegt ástand ásamt 
félagslegum þáttum, neyslu áfengis 
og öðrum vímuefna- og húsnæðisað-
stæðum. Gera þarf ráð fyrir verklagi 
með áðurgreindum þáttum sem er 
bæði krefjandi og tímafrekt.

Enn um skilyrðingar 
fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga

Landsfundur Sjálfstæðis-
flokksins 2015 verður haldinn  
23.-25. október nk. Frá stofn-

un lýðveldis 1944 hefur flokkurinn 
átt aðild að ríkisstjórnum í 680 
mánuði af 850 eða í um 80% tíma-
bilsins og átt forsætisráðherra í 490 
mánuði eða í um 57% lýðveldistím-
ans. Á sama tímabili hefur flokkur-
inn stjórnað Reykjavíkurborg í 52 
af 71 ári eða um 73% tímans.

Engum þarf því að dyljast að 
miklu máli skiptir fyrir íslenskt 
samfélag að þetta áhrifamikla 
valdabákn sé lýðræðislega upp-
byggt. Og Sjálfstæðisflokkurinn 
virðist einmitt vera sérlega lýð-
ræðis legur stjórnmálaflokkur, 
a.m.k. fljótt á litið. Landsfundur 
er haldinn á u.þ.b. tveggja ára 
fresti. Hann er æðsta valdastofnun 
flokksins og mótar stefnu hans. 
Ákvarðanir hans eru bindandi fyrir 
ríkisstjórnir, þingmenn og borgar-
fulltrúa flokksins.

Í skipulagsreglum flokksins segir 
m.a. í 9. gr. um val landsfundarfull-
trúa: „Landsfundur skal í aðalat-
riðum skipaður í samræmi við tölu 
sjálfstæðiskjósenda í kjördæmum 
landsins“… þannig að hvert kjör-
dæmi fái þrjá fulltrúa fyrir hverja 
200 kjósendur flokksins samkvæmt 
meðaltali síðustu tvennra alþingis-
kosninga og að hvert sjálfstæðis-
félag fái þrjá fulltrúa …

Þessar skipulagsreglur ættu að 
tryggja lýðræði og jöfnuð í Sjálf-
stæðisflokknum en landsbyggðar-

menn hafa fundið gott ráð við 
þessu því á meðan sjálfstæðisfélög á 
höfuðborgarsvæðinu eru einungis 
39 eru félögin í landsbyggðarkjör-
dæmunum þremur orðin samtals 
127. Þannig hefur landsbyggðin 
um 25 landsfundarfulltrúa umfram 
höfuðborgarsvæðið áður en leið-
rétt er fyrir auknum fjölda meðlima 
í fjölmennari félögum; einn fulltrúi 
bætist jú við fyrir hverja 200 full-
gilda félaga.

Að lokinni leiðréttingu virðast 
landsbyggðarkjördæmin enn hafa 
hreinan meirihluta við stefnu-
mótun á landsfundum flokksins. 
Að auki er áratuga reynsla fyrir því 
að landsfundarfulltrúar af höfuð-
borgarsvæðinu sækja landsfundi 
mun síður en landsbyggðarfulltrú-
ar, e.t.v. vegna þessa kerfisbundna 
áhrifaleysis. Þannig má í raun sjá 
að landsbyggðarsjónarmið eru alls-
ráðandi við alla stefnumótun Sjálf-
stæðisflokksins.

Kerfisskekkja
Misvægi atkvæða í alþingiskosn-
ingum nemur um 100% skv. gild-
andi lögum á árinu 2015 en á 20. 
öld nam það allt að 300%. – Mis-
vægi í skipun landsfundarfulltrúa 
xD á milli höfuðborgarsvæðis (RN, 
RS, SV) og landsbyggðar (NV, NA, S) 
virðist á sama tíma nema um 100%. 
Að baki hverjum fulltrúa höfuð-
borgarinnar er 51 kjósandi en 26 að 
baki hverjum landsbyggðarfulltrúa.

Eins og áður sagði eru ákvarð-
anir landsfunda xD bindandi fyrir 
ríkisstjórnir, þingmenn og borgar-
fulltrúa flokksins og skýrir þetta 
að hluta a.m.k. verulega undar-
lega stefnu Sjálfstæðisflokksins í 
mörgum mikilvægum málum. Á 
landsfundi flokksins skömmu eftir 
Hrun var t.d. felld með naumindum 
tillaga um að auka enn á misvægi 

atkvæða á milli höfuðborgar og 
landsbyggðar.

Samverkandi neikvæð áhrif tví-
þætts misvægis í aðgangi almenn-
ings að valdinu, sem stjórnar lífi og 
örlögum landsmanna eru líklega 
mun meiri en kjósendur Sjálfstæðis-
flokksins og aðrir landsmenn gera 
sér grein fyrir, einkum kjósendur 
flokksins á höfuðborgarsvæðinu, 
þeir ættu e.t.v. að hugsa sinn gang.

Hvort önnur hefðbundin lands-
málaframboð („fjórflokkurinn“) eru 
haldin ámóta kerfisskekkju og Sjálf-
stæðisflokkur er óvíst. En að feng-
inni langri reynslu er vitað að vegna 
misvægis atkvæða í kosningum til 
Alþingis eru öll landsmálafram-
boð sjálfkrafa hallari undir lands-
byggðar sjónarmið en borgarsjónar-
mið þegar slík sjónarmið skarast.

Á lýðveldistímanum hafa kjörnir 
fulltrúar á Alþingi misbeitt illa 
fengnu valdi misvægisins ótæpi-
lega gegn borgarsamfélaginu til 
mikils tjóns fyrir alla landsmenn. 
Og engu er líkara en á sama tíma 
hafi landsbyggðin sjálf farið sér 
að voða ein og óstudd þrátt fyrir 
að „njóta ávaxtanna“ af misvægi 
atkvæða, af flugvelli í Vatnsmýri, af 
kerfisskekkju í Sjálfstæðisflokki, af 
óheftu kjördæmapoti o.s.frv.

Lýðræði! Hvað er nú það?

Erla Björg  
Sigurðardóttir
deildarstjóri gæða 
og rannsókna á 
skrifstofu sviðs-
stjóra velferðar-
sviðs Reykjavíkur-
borgar

Örn Sigurðsson
arkitekt

Úrræðin báru helst árangur 
ef þau voru sniðin sérstak-
lega að þörfum þátttakenda.

Á lýðveldistímanum hafa 
kjörnir fulltrúar á Alþingi 
misbeitt illa fengnu valdi 
misvægisins ótæpilega gegn 
borgarsamfélaginu til mikils 
tjóns fyrir alla landsmenn.

Nú er svo komið að biðtími 
í nánari greiningu á Þroska- 
og hegðunarstöð getur verið 
allt að 16 mánuðum. Flest 
þessara barna hafa áður 
þurft að þreyja langa bið eftir 
að komast í frumgreiningu.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Upplýsingar í síma 560 1010 

eða á mottaka@heilsuborg.is

Þjálfari: Linda Gunnarsdóttir sjúkraþjálfari

www.heilsuborg.is Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  •  108 Reykjavík  •  Sími 560 1010

- Þín brú til betri heilsu

Þarfnast þú meiri orku?

Orkulausnir 
Henta þeim sem glíma við orkuleysi, 
eru með vefjagigt eða vilja byggja sig 
upp eftir erfið veikindi. 
Einstaklingsviðtal við sjúkraþjálfara. 

8 vikna námskeið hefst 27. október.
Þri. og fim. kl. 10.00 og 15.00
Framhaldsnámskeið þri. og fim. 
kl. 14.00.

Nú er skrattanum skemmt og 
mér líka. Virðulegir hæsta-
réttarlögmenn sem sækjast 

eftir stöðu hæstaréttardómara 
leyfa sér að mótmæla verðleika-
mati (merita) kollega sinna í dóm-
nefnd um ágæti þeirra til starfans. 
Þeir ættu að fara varlega og muna að 
þetta þótti hin mesta óhæfa þegar 
þetta var fyrst gert fyrir nokkrum 
áratugum og leiddi til brottrekstrar 
og útilokunar frá viðkomandi starfs-
kerfi, þrátt fyrir að leitað hefði verið 
um leiðréttingu til þeirrar stofnunar 
sem þeir sóttu til.

Dómnefndir um umsækjendur 
hafa einstæða stöðu á Íslandi sem á 
sér engan líka þótt víða væri leitað 
og mætti helst líkja við spánska 
rannsóknarréttinn á sínum tíma. 
Nefndirnar geta upphafið upp-
skafninga og niðurlægt afburða-
menn að vild án nokkurs aðhalds. 
Veitingavaldið er bundið af áliti 
þessara dómnefnda sem ekki eru 
ábyrgar fyrir neinum. Engin áfrýjun 
og endurskoðun er leyfð þrátt fyrir 
skýrar reglur um slíkt í norrænum 
fyrirmyndum og auðsótt í öðrum 
réttarkerfum.

Máli því sem vísað er til í upphafi 
mætti líkja við að 6 lögmenn sæktu 
um stöðu forseta hæstaréttar og 
auglýsing skilgreindi hæstaréttar-
lögmennsku sem skilyrði.

Fimm umsækjenda væru vel 
menntaðir hæstaréttarlögmenn en 
einn héraðsdómslögmaður en með 

Dómnefndir og Hæstiréttur
Birgir  
Guðjónsson
læknir, MACP, 
FRCP, AGAF

þokkalega menntun og reynslu á 
afmörkuðu sviði en vel ættaður og 
pólitískt tengdur. Héraðsdómslög-
maðurinn fengi stöðuna, ábendingu 
um að þetta passaði ekki við skilyrði 
í auglýsingu væri ekki tekið mark 
á. Þrír aðrir umsækjendur hefðu 
fengið sína sérmenntun í sama landi 
og námskerfi. Aðeins einn þeirra 
hafði starfað á háskólastofnun 
samfellt í um 6 ár lengst Íslendinga, 
þar af nokkur ár sem kennari, tekið 
nokkur sérfræðipróf, unnið rann-
sóknastörf sem dómnefnd taldi 
einskis virði en væri síðar vitnað 
til í kennslubókum og fræðiritum 
greinarinnar. Honum væri samt 
skipað neðstum sem vanhæfum 
enda hættulegasti keppinauturinn. 
Starfsreglur viðkomandi dómnefnd-
ar væru nánast þýddar úr sænsku en 
áfrýjunarrétti sleppt.

Dómnefndarálita er vitnað til 
við síðari umsóknir. Augljóst væri 
að slíkur dómur væri dauðadómur 
fyrir frekari ábyrgðarstöðum í við-
komandi starfskerfi. Málsókn væri 
reynd en hvorki héraðsdómari né 
Hæstiréttur sæju nokkuð athuga-
vert við þetta og blessuðu þar með 
til frambúðar yfir skáldskap og níð 
í verðleikamati. Umsækjanda væri 
sagt upp störfum meðan hann í leyfi 
kenndi við einn virtasta skóla í við-
komandi starfsgrein og fengi aldrei 
stöðu aftur í viðkomandi fræðslu- 
og starfskerfi.

Eftir frekari frama erlendis, þ. á m. 
kennslu og fyrirlestra við virta 
háskóla og á sérfræðingaþingum, 
ritstjórnargreinar og bókarkafla 
allt byggt á upphaflegu framlögðum 
verðleikum væri endurupptaka 
reynd m.t.t. röðunar en algjörlega 
hafnað.

Viðkomandi gæti þó glatt sig 
við hafa komið ungum kollegum 

að til náms við virtan háskóla og 
sæi íslenska nemendur sinna fyrri 
erlendu nemenda snúa heim.

Slík mál ekki einsdæmi
Slík mál eru ekki einsdæmi. Nokkrir 
hafa reynt málsókn og unnið mál 
gagnvart dómnefndum vegna 
meiðyrða og brota á jafnréttis-
lögum en ekki fengið mat endur-
skoðað. Eitthvert grófasta málið 
var þegar umsækjandi með 100 
sinnum fleiri vísindatilvitnanir 
en sá útvaldi var dæmdur óhæfur 
og vonlaust var að hnekkja álitinu 
jafnvel í viðkomandi háskóladeild. 
Slík mál eru sennilega skýringin á 
vantrú almennings á stjórnvöldum 
og því að á ákveðnu tímabili höfðu 
4 af 7 fremstu vísindamönnum 
samkvæmt tilvitnanatíðni sótt 
um stöðu við Háskóla Íslands en 
þremur þeirra var hafnað. Allir 
þrír náðu síðan miklum frama við 
erlenda háskóla sem vísindamenn 
á alþjóðavettvangi.

Ég hef fulla samúð með hinum 
forsmáðu særðu hæstaréttarlög-
mönnum og mér finnst sjálfsagt 
að þeir fái endurskoðun á verð-
leikamati þeirra með skipun sinna 
manna í dómnefnd. Það væri í fullu 
samræmi við ættar- og kunnings-
skapskerfið í mannavali. Alvöru 
verðleikar skipta ekki máli.

Slík mál eru 
ekki einsdæmi. 
Nokkrir hafa 

reynt málsókn og unnið mál 
gagnvart dómnefndum 
vegna meiðyrða og brota á 
jafnréttislögum en ekki 
fengið mat endurskoðað.

Refsistefnan í ávana- og fíkni-
efnamálum hefur ekki skilað 
tilætluðum árangri. Allt of 

langt er t.d. gengið með því að dæma 
burðardýr í smyglmálum, oft fár-
veika fíkla, í fangelsi um langt árabil. 
Það skilar engum árangri að dæma af 
fólki langt æviskeið í refsingarskyni 
fyrir þess háttar brot. Við eigum að 
leggja megináherslu á meðferð og 
forvarnir. Hjálpa fólki á fætur í stað 
þess að halda utangarðs í samfé-
laginu með óhóflega þungum refsi-
dómum.

Að baki frumvarps um lækkun 
refsirammans í fíkniefnabrotum, og 
lagt var fram á Alþingi í vikunni, ligg-
ur það mat okkar flutningsmanna að 
refsistefnan í fíkniefnamálum hafi 
gengið of langt. Refsiramminn nýtt-
ur í óhófi og allt of langt sé gengið í 
refsingum án þess að merkjanlegur 
árangur náist nema síður sé. Mannúð 
og mildi eiga að ráða för þegar kemur 
að úrræðum í vímuefnamálum.

Lækkun refsiramma  
í fíkniefnabrotum
Mikilvægt er að endurmeta frá grunni 
stefnu stjórnvalda í vímuefnamálum, 
bæði löglegum og ólöglegum. Innlegg 
í þá umræðu er frumvarp sem við 
flytjum nokkrir þingmenn þar sem 
lagt er til að refsiramminn í ávana- og 
fíkniefnamálum verði lækkaður.

Auk mín flytja málið þau Brynjar 
Níelsson, Heiða Kristín Helga-
dóttir, Róbert Marshall og Helgi 
Hrafn Gunnlaugsson. Í frumvarpinu 
leggjum við til að refsimörk 173. 
gr. almennra hegningarlaga verði 
lækkuð úr allt að 12 árum í 10 ár. 
Þá er og lagt til að refsimörk 264. gr. 
sömu laga verði til samræmis einnig 
lækkuð úr allt að 12 árum í allt að 8 
ár.

Neysla löglegra og ólöglegra 
fíkniefna hefur aukist jafnt og 
þétt um áratugaskeið, samkvæmt 
tölum meðferðarstofnana, lögreglu, 
neyslukannana og annarra rann-
sókna. Reynslan af hertum viður-
lögum og þyngri dómum í fíkniefna-
málum hefur ekki dregið úr neyslu 
eða fjölda brota. Á sama tíma hefur 
neysla ólöglegra vímuefna minnkað 
hjá þeim þjóðum sem fylgja frjáls-
lyndari stefnu í fíkniefnamálum, en 
ekki þeirri hörðu refsistefnu sem hér 
er fylgt, ekki síst eftir að refsiramm-
inn í ávana- og fíkniefnamálum var 
hækkaður úr 10 árum í 12 árið 2001.

Við sem flytjum frumvarpið teljum 
mikilvægt að horfa til þess hvaða 
árangur er að nást með þungum 
refsingum við fíkniefnabrotum. 
Ekki er gert lítið úr alvarleika þeirrar 
glæpastarfsemi sem ólöglegur fíkni-
efnainnflutningur er, hins vegar eru 
mörg dæmi um að burðardýr, sem 
oft á tíðum er ungt fólk sem á við 
mikinn fíknivanda að stríða sé dæmt 
til þungrar refsingar. Þeir sem standa 
raunverulega að baki smyglinu, og 
græða mest, nást ekki og hringekjan 
heldur áfram.

Öflug meðferðarúrræði hafa sýnt 
sig vera vænlegri leið til að vinna 
gegn eymd og ömurlegum ástæðum 
fíkniefnaneytenda, ekki síður þving-
uð meðferð sem hluti af dómaúrræði.

Öflugar forvarnir, hóflegir refsi-
dómar og fyrirtaks meðferðarú-
ræði eiga að koma í stað refsistefnu 
sem inntak og kjarni nýrra úrræða í 
fíkniefnamálum. Samhliða lækkun 
refsirammans í ávana- og fíkniefna-
málum er mikilvægt að ráðast í 
heildar endurskoðun á stefnu stjórn-
valda í fíkniefna- og forvarnarmálum.

Mannúð og meðferð 
í stað róttækrar 
refsistefnu

Öflugar for-
varnir, hóflegir 
refsidómar og 

fyrirtaks meðferðarúræði 
eiga að koma í stað refsi-
stefnu sem inntak og kjarni 
nýrra úrræða í fíkniefna-
málum.

Björgvin G.  
Sigurðsson
varaþingmaður 
Samfylkingarinnar

Dagana 25.–29. október kemur 
Norðurlandaráð saman í 
Hörpu, þar sem 87 þingmenn, 

fulltrúar allra þjóðþinga Norður-
landanna ræða og taka ákvarðanir um 
mikilvægustu verkefni norrænnar sam-
vinnu á komandi misserum. Engum 
blöðum er um það að fletta, að nor-
ræn samvinna hefur skapað Norður-
landabúum gríðarleg aukin lífsgæði á 
liðnum áratugum, bæði menningar-
leg, efnahagsleg og samfélagsleg, enda 
hefur stuðningur almennings við nor-
ræna samvinnu sjaldan verið meiri en 
einmitt nú.
Jafnaðarmenn í Norðurlandaráði telja 
mikilvægt að stórefla þetta samstarf, 
ekki síst í ljósi þeirrar hröðu alþjóða-
væðingar sem samfélög okkar ganga nú 
í gegnum með öllum þeim nýju mögu-
leikum sem sú þróun býður nú upp á. 
Vel menntuð, tæknivædd og samfélags-
lega rík samfélög Norðurlandanna eiga 
þar gríðarlega möguleika og hafa mikið 
fram að færa, ekki síst ef þeim tekst að 
vinna saman sem öflug heild.

Sú staðreynd blasir enda við, að þrátt 
fyrir smæð landanna hvers fyrir sig, þá 
eru Norðurlöndin sameinuð meðal 
10 öflugustu efnahagssvæða heims, 
atvinnuþátttaka, jöfnuður, jafnrétti, 
umhverfisvitund og félagslegt réttlæti 
með því mesta sem gerist í heiminum 
og vegna hins nána samstarfs og sam-
eiginlegrar sögu og menningararfleifð-
ar liggja viðhorf okkar og hagsmunir 
oftar en ekki saman.

Vilja nýta einstaka stöðu
Jafnaðarmenn í Norðurlandaráði 
vilja nýta þessa einstöku stöðu 
enn betur en gert er í dag og sækja 
fram. Á þinginu í Hörpu munum 
við m.a. ræða hugmyndir jafnaðar-
manna um aukið norrænt samstarf í 
umhverfismálum, markaðssetn-
ingu Norðurlandanna sem áfanga-
staðar ferðamanna, sameiginlega 
sókn menningar- og atvinnulífs á 
erlenda markaði og aukið samstarf 
í öryggis- og utanríkismálum. Við 
leggjum þar einnig fram tillögur 
okkar um aukið norrænt samstarf í 
baráttunni gegn heimilisofbeldi, of-
beldi gegn börnum og einelti hvers 
konar sem og tillögur um velferð 
aldraðra, varnir gegn félagslegum 
undirboðum á vinnumarkaði og 
aukið öryggi í flugsamgöngum og 
vernd persónuupplýsinga á netinu, 
svo eitthvað sé nefnt.

Þrátt fyrir hátíðarræður ráða-
manna um mikilvægi norrænnar 
samvinnu, hafa fjárframlög þeirra til 
samstarfsins verið minnkuð umtals-
vert á liðnum árum. Þessari þróun 
vilja jafnaðarmenn í Norðurlanda-

ráði snúa við, og á þingi Norður-
landaráðs í Hörpu munum við 
kalla eftir skýrum svörum forsætis-
ráðherranna í þessum efnum. Vilja 
þeir stórefla framlög til norræns 
samstarfs, líkt og jafnaðarmenn og 
sækja fram á alþjóðavettvangi undir 
merkjum sameinaðra Norðurlanda, 
eða vilja þeir halda áfram að draga 
saman seglin? Svörin fáum við von-
andi á því spennandi þingi Norður-
landaráðs sem fram undan er í 
Hörpu.

Meira norrænt samstarf!

Þrátt fyrir 
hátíðarræður 
ráðamanna um 

mikilvægi norrænnar 
samvinnu, hafa fjárframlög 
þeirra til samstarfsins verið 
minnkuð umtalsvert á 
liðnum árum.

Henrik Dam Kristensen, 
þingmaður Danmörku
Maarit Feldt-Ranta, 
þingmaður Finnlandi
Marit Nybakk, 
þingmaður Noregi  
Phia Andersson,
þingmaður Svíþjóð
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, 
þingmaður Íslandi
stjórn Jafnaðarmanna í  
Norðurlandaráði

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Pastelvor
litur vorsins að mati sérfræðinga Pan-
tone er rose quartz eða rósakvars en hann 
dregur nafn sitt af ljósbleikri steintegund. 
22 prósent tískuhönnuða notuðu litinn í 
vor- og sumarlínum sínum.

síða  10

Fjöldi tilboða í Húsasmiðjunni 15.-25. október

SÚPER
KAUP Hleðsluborvél ASL188KB

Högg, 18V, 2 li-ion rafhlöður
5245557

19.995kr
28.995kr

Súper kaup

Skoðaðu öll tilboðin á 
www.husa.is

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 1. nóvember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í 
síma 1817 eða á 365.is

FÁÐU STÖÐ 3 
Á BETRA VERÐI 
Í HAUST

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 1. nóvember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í 
síma 1817 eða á 

STÖÐ 3
 +ENDALAUST TAL

+1 GB Í GSM  
1.990 kr.
til 1. nóvember*

RÝMINGARSALA

Stærðir 34-46Stærðir 34-46Stærðir 34-46Stærðir 34-46Stærðir 34-46

Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum Allar vörur frá þessum 
framleiðendum framleiðendum framleiðendum framleiðendum framleiðendum framleiðendum framleiðendum framleiðendum 

verða seldar meðverða seldar meðverða seldar meðverða seldar meðverða seldar meðverða seldar meðverða seldar meðverða seldar meðverða seldar meðverða seldar meðverða seldar meðverða seldar með

30-50% 
afslætti.afslætti.afslætti.afslætti.afslætti.afslætti.

Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!Allt nýjar haustvörur!

Verslunin hættir Verslunin hættir Verslunin hættir Verslunin hættir Verslunin hættir Verslunin hættir Verslunin hættir Verslunin hættir Verslunin hættir Verslunin hættir 
með vörumerkinmeð vörumerkinmeð vörumerkinmeð vörumerkinmeð vörumerkinmeð vörumerkinmeð vörumerkinmeð vörumerkinmeð vörumerkinmeð vörumerkin

Opið til kl. 21

Mokkajakkinn 
snýr aftur
klÁr fYrir veturinn  Flest bendir til þess að seventís-tískan sé gengin aft-
ur, enda fer tískan alltaf í hringi. Helstu tískuhönnuðir kynna nú til sögunnar 
mokkajakka sem voru gríðarlega vinsælir um og eftir 1970. Eggert Jóhanns-
son feldskeri finnur vel fyrir þessari tísku.



Fólk| tíska

Á árum áður var París 
tískurisi á heimsvísu. 
Umheimurinn hrein-

lega mótaðist af straumum og 
stefnum tískunnar frá París. 
„Það er því ekki að ástæðu-
lausu að verslunin fékk nafnið 
Parísartízkan,“ segir Hjördís 
Sif Bjarnadóttir, eigandi Par-
ísartízkunnar. „Lengi vel var 
starfrækt saumastofa samhliða 
versluninni og kannast margar 
dömurnar við að hafa fengið 
útskriftar- eða brúðarkjólinn 
sinn frá Parísartízkunni.“

Nýir tímar í Parísar-
tízkuNNi
Hjördís segir vandaðan 
og klassískan fatnað 
fást í Parísartízkunni. 
„Fatnaðurinn hjá okkur 
hentar hvaða tilefni 
sem er. Við erum með 
heimsþekkt merki eins 
og BASLER og Max Mara 
sem flestar konur kannast við,“ 
segir Hjördís og brosir.

BASLER er að sögn Hjördísar 
þýsk hágæða vara. „Eins og 
Parísartízkan þá hefur BASLER  
gengið í gegnum miklar 
breytingar og eru flíkurnar frá 
þeim orðnar mun kvenlegri, 
stílhreinni og unglegri. „Það 
hefur verið virkilega gaman að 
fylgjast með breytingunum hjá 
þeim. Það er magnað hvað úr-
valið af klæðilegum buxnasn-
iðum, peysum og glæsilegum 
yfirhöfnum hefur aukist hjá 
BASLER og verður því spenn-
andi að fylgjast með þeim í 
framtíðinni,“ lýsir Hjördís.

Max Mara er háklassa ítalskt 
merki sem nýlega er komið í 
Parísartízkuna. „Vörulínur Max 
Mara eru hver annarri fegurri 
og má finna svo til allt úrvalið 
hjá okkur. Við getum með stolti 
sagt að við erum með einar sex 
línur frá Max Mara hér í Par-
ísartízkunni.“

Persona/Marina Rinaldi er 

undir merki Max Mara sem 
einnig má finna í Parísartízk-
unni. Í því merki eru flíkurnar 
í stærðum 40 til 52. „Vinsæld-
ir þessa merkis hafa aukist 
gríðar lega og ekki að ástæðu-
lausu. Nýverið var yfirhönnuð-
ur Max Mara Weekend fenginn 
til að hanna línuna og það er 
ótrúlega gaman að sjá hvað 

þeir geta fundið klæðileg snið 
sem klæða af,“ útskýrir Hjördís.

Ekki má gleyma Max Mara 
Studio, Max Mara Code, Penny 
Black og Max Mara Weekend. 
„Vörurnar frá þeim eru glæsi-
legar. Það er ánægjulegt að sjá 
þessi nýju merki, þau eru kær-
komin viðbót fyrir okkar tryggu 
viðskiptavini.“

Breytt og Betri Parísartízka
ParísartízkaN kyNNir  Parísartízkan hefur breyst mikið undanfarið. Þar má finna heimsþekkt merki eins og BASLER og Max 
Mara sem eru orðin kvenlegri, stílhreinni og unglegri.Vörurnar frá þeim eru góð viðbót fyrir trygga viðskiptavini verslunarinnar.

Falleg Flík Glæsileg kápa frá Max 
Mara Weekend

Heimsþekkt vörumerki Hjördís segir vandaðan og klassískan fatnað fást í Parízartískunni. „Fatnaðurinn hjá okkur hentar hvaða 
tilefni sem er. Við erum með heimsþekkt merki eins og BASlER og Max Mara sem flestar konur kannast við.“   Mynd/StEFán

eggert segir að 
hann finni fyrir 
vaxandi eftir-

spurn. „Þessi áhugi hefur 
verið í nokkurn tíma en 
er alltaf að aukast,“ segir 
hann. „Oft er talað um 
seinni bylgju í tískunni. 
Hún birtist fyrst á sýn-
ingarpöllum tískuhönn-
uða og kemur svo aðeins 
seinna í búðir. Íslend-
ingar hafa hins vegar 
alltaf haft sérstakar 
taugar til mokkajakka,“ 
segir hann. „Framleiðsla 
á mokkajökkum byrjaði 
fyrst árið 1969. Mokkajakkinn er 
viðurkenndur hlífðarfatnaður á Ís-
landi, nánast klassík, á meðan hann 
er frekar bundinn tískunni annars 
staðar í heiminum. Þetta eru mjög 
hlýjar flíkur og henta því vel hér 
á landi,“ segir Eggert og bendir á 
að vissulega breytist snið og útlit 
eftir tískustraumum. „Það eru alltaf 
nýjar áherslur auk þess sem unga 
kynslóðin í dag hugsar öðruvísi en 
eldri kynslóðir. Ég hef alveg fundið 
aukna eftirspurn undanfarin þrjú 
ár. Áhuginn hefur þó orðið almenn-
ari undanfarið.“

Biðja um sérsaumað
Eggert finnur einnig fyrir 
auknum áhuga á íslensk-
um mokkajökkum frá 
útlendum ferðamönnum 
en nóg er af þeim á 
Skólavörðustígnum þar 
sem verslun hans er 
staðsett. „Það er mikið 
um að útlendingar biðji 
um sérhannaða jakka. 
Þeim finnst gaman að 

eiga eitthvað alveg sér-
stakt frá Íslandi. Þeir 
biðja því gjarnan um sér-
saumaða jakka eftir eigin 
höfði,“ segir Eggert.

Í jakkana er notað lambaskinn 
en margir halda að það sé lambs-
ull. „Þessi hugmyndafræði að nýta 
allt frá náttúrunni eins og hægt er 
og lifa með henni fer ágætlega sam-
an með mokkajökkunum,“ segir 
hann og bætir við að bæði kynin 
óski sér mokkajakka. „Konurnar 
eru þó duglegri að koma í búðina,“ 
segir hann.

viNsæll raPPari velur 
 ísleNskt
„Bandaríski rapparinn Zebra Katz, 
sem stígur hratt 
upp vinsælda-
stigann um 
þessar mund-

ir, hefur 
gert 
tvö 

myndbönd þar sem hann notar 
yfirhafnir frá okkur. Síðan er unga 
fólkið að draga fram gömlu mokka-
jakkana frá ömmu og afa og nota 
í dag. Þetta unga fólk er mjög um-
hverfisvænt. Það hefur komið í 
búðina til mín og sýnt mér flíkur 
sem ég gerði fyrir 25 árum,“ segir 
Eggert. Hann vill þó benda á að 
sumir gervifataframleiðendur séu 
farnir að stæla mokkajakka. Fólk 
ætti að kanna vel hvaða efni eru í 
flíkunum áður en þær eru keyptar.“

það Heitasta
Frá Burberry til Topman – mokka-
jakkar eru málið, sagði í frétt sem 
birtist á breska vefmiðlinum The 
Guardian. Fréttin birtist í kjölfar 
tískuviku í London fyrr á árinu. 

Blaðið segir að sam-
kvæmt helstu 
tískufréttum verða 
hlýir mokkajakkar 
aðaltískan haust-

ið 2015. Þar 
sem nú er 
spáð miklum 
kulda hér 
á landi er 
ekki úr vegi 
að kanna 
hvort ein-
hvers staðar 
leynist 
gamall 
mokkajakki í 

fjölskyldunni eða 
fjárfesta í nýjum. 
Mokkajakki er 
framtíðareign og 
hann er flottur með 
gallabuxum.

� n elin@365.isaF PölluNum Þessir flottu jakkar eru úr tískulínu tom Ford fyrir haustið 2015.

ÓveNjulegur Flottur en óvenjulegur 
skinnjakki frá Eggert. Mynd/AndERS EnGStOM

París Fyrirsætan Ophelie Guillermand 
sýnir hér fallegan jakka frá Schiaparelli á 
tískusýningu í París. 

Hlýr og gÓður Fallegur mokkajakki frá Eggert feldskera. Mynd/AnnA MAGGÝ

tískaN eNDurtekur 
sig Eggert segir mikla 
eftirspurn eftir skinnjökk-
um um þessar mundir. 

glæsilegar vörur
„Vörulínur Max Mara eru hver 
annarri fegurri. Við getum með 
stolti sagt að við erum með 
einar sex línur frá Max Mara hér 
í Parísartízkunni.“

↣

sígilDur Þessi jakki var sýnd-
ur á tískusýningu Andrew Marc.
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Helena Reynisdóttir förðunarfræðingur segir 
það vera í tísku í haust og vetur að „baka“ 
á sér andlitið. „Þá er laust púður sett yfir 

hyljara á þeim stöðum sem eiga að lýsast upp. Því 
er svo leyft að „bakast“ í fimm mínútur og síðan 
dustað af. Þá kemur nokkurs konar „Kim Kar-
dashian-ljómi“ á andlitið. Svo er mikið um það að 
andlitsdrættir séu ýktir (highlight-aðir) með því að 
skyggja mikið undir kinnbein, meðfram nefi, til að 
minnka það, meðfram kjálkalínu og hárlínu. Þetta 
er hægt að gera bæði með krem- og púðurvörum. 
Síðan er andlitið lýst upp á móti, ofan á kinnbeinin, 
framan á nefið og ofan á varirnar,“ lýsir Helena.

Mattar varir og augu
Helena segir eyeliner með miklum væng alltaf vera 
inni. Auk þess séu áberandi augnhár að koma sterk 
inn. „Dökkir augnskuggar verða áberandi, 
brúnir, rauðleitir og jafnvel appelsínugulir. 
Þeir henta samt ekki öllum, aðallega blá- 
og brúneygum. Mattir litir eru áberandi, 
að minnsta kosti verða skyggingar mattar 
og kannski smá glans á augnalokinu. 
Það sama má segja með varalitina, þeir 
eru líka mattir en mikið er um fljótandi 
varaliti þannig að þeir eru blautir þegar 
þeir eru settir á en mattast svo með tím-
anum. Hlýir tónar haustsins verða sem 
sagt allsráðandi í haust en ég hef þó 
tekið eftir því að förðunin er ýktari en 
oft áður.“

góð ráð
Helena útskrifaðist úr Reykjavík Make-
up School í fyrra og var hæst á prófi 
í „beautyförðun“. Hún hefur síðan þá 
tekið alls kyns förðunarverkefni að 
sér, farðað fyrir bæði tískusýningar og 
myndatökur og fleira. Spurð um nokkur 

góð förðunarráð nefnir hún að gott sé að setja 
hyljara meðfram vörunum þegar búið er að setja 
varalit á þær, þannig verða þær þrýstnari. „Það 
er sniðugt að nota ljósan eyeliner inn á votlín-
una í augunum. Þannig virka þau opnari og gefur 
það ferskara útlit. Liturinn ætti helst að vera beis-
litaður en ekki hvítur, það er náttúrulegra. Með því 
að skipta ljósa litnum út fyrir svartan eyeliner og 
skella gerviaugnhárum á sig er svo hægt að breyta 
dagförðun í kvöldförðun á auðveldan máta. Fyrir 
þær sem ekki vilja nota gerviaugnháralengju er 
gott að nota til dæmis stök augnhár. Það opnar 
augun og gerir þau stærri án þess að þau verði of 
ýkt.“

vill vera áberandi
Helena segist ekki mála sig mikið dags-

daglega. „Ég er alltaf með eyeliner 
með spíss og nota þekjandi og matt 
meik. Ég fíla mött meik því ég vil ekki 
glansa þegar líður á daginn. Stundum 
nota ég stök augnhár á ytri augn-
háralínu til að opna augun. Ég nota 
ekki mikið varalit hversdags en set 
stundum á mig smá varablýant og 
varasalva með lit í. Við fínni tilefni 
nota ég mikinn augnskugga, skyggi 
andlitið mikið, nota „highlighter“ og 
„baka“ stundum á mér andlitið líka. 
Þá nota ég ýktari varalit en hvers-
dags og hendi augnhárum á mig og 
geri eyeliner-inn ýktari líka. Ég vil 
alltaf vera ýktari heldur en minna 
máluð án þess þó að vera með ein-
hvers konar dragmálningu,“ segir 
hún og brosir.

Hlýir Hausttónar
FÖrðun  Samkvæmt hefðinni verða litirnir í förðun dekkri með haustinu. 
Dökkar varir og rauðbrúnir augnskuggar verða áberandi.

Fyrir varirnar Dökkir, mattir varalitir 
eru inni í dag.

Helena reynisdóttir FÖrðunarFræðingur 
FÖrðun 

dÖkkt í Haust Helena Reynisdóttir förðunarfræðingur segir dökka liti vera áberandi í förðun í haust og vetur.   MYND/VIlHelM

tíska
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l Grace Coddington hefur 
tilkynnt að búið sé að selja 
kvikmyndaréttinn á æviminn-
ingum hennar frá 2012 Grace: 
A Memoir. Þeir sem keyptu eru 
sömu aðilar og gerðu myndina 
The Bling Ring frá 2013 sem 
Sofia Coppola leikstýrði. 
Ekki er komið í ljós hver mun 
leika hina hárprúðu Codding-
ton sem er þekktust fyrir að 
vera listrænn stjórnandi am-
eríska Vogue, en hún var einnig 
þekkt fyrirsæta á yngri árum. 
Æviminningar Codding-
ton komu út stuttu eftir að 
heimildar myndin The Septem-
ber Issue var frumsýnd en hún 
fjallaði um ameríska Vogue.

mynd um 
Coddington
Hinn rauðhærði kven-
skörungur hefur selt 
kvikmyndaréttinn að 
æviminningum sínum.

l Japanar eru þekktir fyrir 
furðulega tískustrauma. Nýj-
asta æðið er kisutöskur sem 
eru óhugnanlega líkar fyrir-
myndum sínum. 
Kattaelskandi japönsk hús-
móðir stendur að baki kisu-
töskunum sem búnar eru til 
úr gervifeldi og eru með augu, 
eyru og jafnvel veiðihár. Hver 
kisa er spreyjuð með akríl-
málningu og fær því hver og 
ein sérkennandi útlit. Tösk-
urnar hafa vakið mikla athygli 
á Twitter, segir á vefsíðunni 
Dailymail. 
Hönnuðurinn kallar sig Pico 
og er með 2.200 fylgjendur 
á Twitter. Þar hafa töskurnar 
selst á allt að áttatíu þúsund 
krónur. 
Kattatöskurnar hafa náð tölu-
verðum vinsældum í Japan og 
því miður, eða sem betur fer, 
fyrir alla hina í heiminum hefur 
Pico ákveðið að selja kisurnar 
sínar aðeins í heimalandinu.

kisa um öxl
kisutöskur vinsælar í 
Japan

Snyrtibudduna þarf að þrífa með reglulegu 
millibili til að forðast bakteríumyndun. Þetta 
á ekki bara við um snyrtibudduna heldur 
líka snyrtivörur, naglaklippur og plokkara. 
Snyrtibuddan getur orðið svolítið subbuleg 
að innan en yfirleitt er hún klædd með efni 
sem auðvelt er að þrífa. Snyrtivörurnar sjálf-
ar má þrífa á einfaldan hátt með smávegis 
ólífuolíu og sápu sem blandað er saman í 
litla skál. Síðan er gott að leggja snyrtivör-
urnar á eldhúspappír til þerris. Svampa sem 
notaðir eru í meik þarf að þvo einu sinni í 
viku með sápu. Nauðsynlegt er að þrífa vel 

augnahárauppbrettara. Sumir setja eld á 
hann með kveikjara til að brenna burt bakt-
eríurnar.

Varalitinn má hreinsa með því að setja 
hann í frysti yfir nótt. Síðan er gott að nota 
sótthreinsaðar blautþurrkur. Sótthreins-
andi vökva skal nota á allar hársnyrtivörur, 
naglaklippur og aðra málmhluti í baðher-
bergisskápnum. Þá er nauðsynlegt að þrífa 
öll hár úr hárburstanum og setja hann í heitt 
sápuvatn. Skolið síðan vel.

Baðhanska eða klúta á að þvo í þvottavél 
með handklæðum.

Hrein snyrtibudda
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Ástralska leikkonan Cate Blanchett er flott 
í tauinu og vekur athygli hvar sem hún fer 
fyrir svalan stíl. Á Vogue.com var hún til að 

mynda valin ein af „tíu best klæddu stjörnunum“ 
bæði þessa vikuna og í vikunni sem leið. Cate þykir 
afspyrnu fögur, með há kinnbein, leiftrandi augnaráð 
og mjólkurhvíta húð. Hún er óhrædd við að klæðast 
sterkum litum og munstruðum flíkum en sést einnig 
oft í klassískum buxnadrögtum og hvítri skyrtu.

Cate á glæsilegum ferli að fagna á hvíta tjaldinu 
en hún hefur leikið í hátt í fimmtíu kvikmyndum 
auk þess sem hún hefur leikið í og talsett sjón-
varpsefni. Þá leikur hún einnig á sviði. Hennar 
fyrsta kvikmyndahlutverk var í myndinni Paradise 
Road árið 1997 en þá hafði hún vakið athygli fyrir 
leik sinn á sviði í Sydney. Cate er fjögurra barna 
móðir, gift handritshöfundinum Andrew Upton og 
býr fjölskyldan í Ástralíu.

Vel klædda Cate
sValur stíll  Leikkonan Cate Blanchett var ein af tíu best klæddu stjörnun-
um tvær vikur í röð að mati Vogue.com. Hún þykir hafa eitursvalan stíl.

í dragsíðu Á dreglinum Cate kann að heilla áhorfendur. rósamunstur Glæsileg í blómaskreyttum kjól.

stælpæja Cate Blanchett sveiflast um götur Manhattan  
8. október. klæðaburðurinn vakti athygli Vogue.com.

klassísk Cate sést iðulega í klassískum buxnadrögtum.

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022
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Þetta var æðislega gaman og fræðandi. Þarna 
höfum við frelsi til að gera það sem okkur 
langar. Þetta er ekki til einkunnar í skólanum 

heldur bara til skemmtunar,“ segir Heiða María Sig-
marsdóttir, ein af átta útskriftarnemendum í hár-
snyrtiiðn frá Tækniskólanum, en síðustu helgi efndi 
hópurinn til glæsilegrar sýningar á Spot.

„Það hefur skapast sú hefð síðustu ár að út-
skriftarnemarnir haldi eina stóra sýningu. Við redd-
um öllu sjálf; styrktaraðilum, litum, módelum og 
búningum á módelin. Skólinn hefur hjálpað til við 
leiguna á húsnæðinu en annað sjáum við um. Ég 
var sjálf með fjögur módel og keypti búninga á þau 
á netinu. Við fengu líka aðstoð annarra nemenda. 

Þeir voru að hendast eftir meira hárspreyi þegar 
það kláraðist, hengja upp auglýsingar og fleira. Það 
mættu 300 manns á sýninguna og stemmingin var 
frábær. Erpur Eyvindarson var leynigestur og tók 
eitt lag. Það setti punktinn yfir i-ið,“ segir Heiða.

Hópurinn útskrifast fyrir jólin og segir Heiða 
þau þegar farin að hugsa um dimmisjónina. Eftir 
útskrift taki síðan veruleikinn við á vinnumarkaðn-
um. Hún segist eiga eftir að sakna bæði skólans og 
skólafélaganna.

„Það verður skrítið að hætta í skólanum enda 
búið að hrista hópinn vel saman. Það má segja að 
sýningin hafi verið eins konar lokapunktur, síðasta 
partíið.“

síðasta partíið
sýning  Útskriftarnemar í hársnyrtiiðn Tækniskólans blésu til hressilegrar 
sýningar um liðna helgi. Þar mátti sjá glæsilegar greiðslur og búninga en þrjú 
hundruð manns mættu á áhorfendabekkina til að sjá herlegheitin. 

tilkomumikið Margar spennandi 
greiðslur mátti sjá á pöllunum.

lifandi liðir Mikið var um krullur og skreytta liði.

HrekkjavökuHugmynd Það er stutt í 
hrekkjavökuna ef marka má förðun og greiðslu 
sumra módelanna. 

rós í Hárið Bylgjandi ljósir lokkar og eldrauður varalitur.

fjólublátt Ýmsar hressilegar lita
útfærslur mátti sjá á sýningunni.

brúður Eldrauðar krullur í stíl við brúðarvöndinn.skemmtileg Módelin voru á ýmsum aldri á sýningunni. 

Sjávarbarinn • Grandagarði 9 
sjavarbarinn.is • 517 3131

Í hádeginu á fimmtudögum býður Sjávarbarinn við 
Grandagarð upp á gómsætt hlaðborð með sígildum 
íslenskum fiskréttum. 

Hlaðborðið kostar aðeins 1.990 kr. og inniheldur m.a. 
síldarrétti, plokkfisk, fiskibollur, nætur saltaðar gellur, 
saltfisk, siginn fisk, kæsta skötu, hamsa, hnoðmör, 
heimalagað rúgbrauð og auðvitað grjónagraut með 
rúsínum, kanil og rjómablandi.

ÖMMUFISKUR Á FIMMTUDÖGUM

Plokkfiskur með  
rúgbrauði til að  

taka með.  
Aðeins 1.290 kr.  

fyrir tvo. 

Klipptu miðann út  
og hafðu hann 

með þér.

Gildir til 15. 
desember 2015.
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Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

Flottar buxur

Verð 7.900 kr.
Stærð 40 - 48

Verð 11.900 kr.
Stærð 36 - 48
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iRobot var stofnað árið 1990 og er 
fyrirtækið þekktast fyrir að búa til 
róbóta fyrir NASA. Fyrirtækið not-
aði tæknikunnáttu sína til þess 
að framleiða og búa til bestu ryk-
suguvélmenni heims. iRobot ryk-
suguvélmennin hafa hlotið fjölda-
mörg verðlaun og viðurkenningar 
síðustu ár og komu meðal annars 
best út í sex samanburðardómum 
við önnur ryksuguvélmenni.

Í vélmenninu er iAdapt-hug-
búnaður sem vinnur með skynj-
urum til þess að bregðast rétt við 
umhverfinu hverju sinni. Felli-
skynjarar gera það að verkum að 
vélin fer ekki fram af tröppum. Þá 
er hægt er að tímastilla vélina viku 
fram í tímann, sem auðveldar þrif 
til muna.

Roomba 800-serían er með 
háþróað burstakerfi sem hreins-
ar hár, smáryk, dýrahár og annað 
ósýnilegt ryk eða óhreinindi. Í  

iRobot er sömuleiðis háþróað kerfi 
sem samtvinnar hugbúnað og 
skynjara og gefur hámarkshreins-
un, eða allt að 50 prósent betri 
hreinsun en aðrar gerðir. Gólf-
þrifin verða því áreynslu-
laus og gefst aukið svig-
rúm til að sinna öðru en 
að ryksuga og einfaldlega 
að njóta dagsins.

Vélin fer sjálf í heima-
stöð að þrifum loknum og 
þar er hún hlaðin. Í Roomba 
800 seríunni er ný Xlife-raf-
hlaða sem er mun öflugri 
en í eldri gerðum og end-
ist tvisvar sinnum lengur.

iRobot-ryksuguvél-
mennið fæst í Heimilistækj-
um en Heimilistæki er með 
verslanir á sjö stöðum á öllu land-
inu. Allt vöruúrvalið og nánari 
upplýsingar er að finna á heima-
síðu Heimilistækja, ht.is.

Áreynslulaus gólfþrif  
með iRobot Roomba
Með iRobot Roomba-ryksuguvélmenninu verða gólfþrifin áreynslulaus. Ryksugan er sjálfvirk og er hægt að sinna öðru á meðan hún 
sér um gólfin. iRobot-ryksuguvélmennin hafa unnið til fjölda verðlauna síðustu ár og skila 50 prósent betri hreinsun en aðrar gerðir.

Roomba 800-serían er með háþróað burstakerfi sem hreinsar hár, smáryk, dýrahár og annað ósýnilegt ryk eða óhreinindi.

Í iRobot Roomba 800 seríunni er ný Xlife-rafhlaða sem er mun öflugri en í eldri gerðum og endist tvisvar sinnum lengur. 
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Það var á blautum vor-
degi í apríl sem Kristján 
Hjálmarsson, viðskipta- 

og almannatengslastjóri hjá H:N 
Markaðssamskiptum, sá í fyrsta 
sinn mann draga ryksuguna sína 
niður Bergþórugötu í Reykja-
vík. Þetta þótti honum frekar 
sérkennileg sjón svo hann tók 
mynd á símann sinn og setti inn 
á Facebook-vegg sinn með stöðu-
uppfærslunni „Í 101 fer fólk út að 
ganga með ryksugurnar sínar“.

Kristjáni fannst þetta skemmti-
leg upplifun en átti ekki sérstak-
lega von á að sjá fleiri slíka menn 
á vappi um miðborgina. Því varð 
undrun hans ekki minni daginn 
eftir þegar hann sá annan mann 
koma gangandi niður Banka-
stræti dragandi á eftir sér ryk-
sugu eins og hann væri úti að 
viðra hundinn sinn. „Þá gerði ég 
mér grein fyrir því að hér væri 
eitthvað nýtt og spennandi að 
gerast, jafnvel ný tíska á ferð sem 
ég þyrfti að skoða betur.“

Þykist vera að vinna
Eftir stutt spjall við tónlistar-
manninn Stafrænan-Hákon 
varð til myllumerkið #lattesug-
an101 og merkti Kristján allar 
ryksugumyndir sínar þannig á 
Facebook. „Myllumerkið vísar til 
þess að lattélepjandi hippsterar 
í hundrað og einum eru svo töff 
að þeir fara frekar út að viðra 
ryksugurnar sínar en hundana. 
Það hafa bæst við nokkrar svona 
myndir í sumar og haust og mér 
finnst þetta alltaf jafn skemmti-
legt enda fátt furðulegra en að sjá 
fólk viðra ryksugurnar sínar.“

Flestar eru myndirnar tekn-
ar út um gluggann á fundarher-
berginu hjá H:N Markaðssam-
skiptum en herbergið er að hans 
sögn á besta stað í Reykjavík. „Út 
um gluggana er hægt að horfa 
upp Skólavörðustíg og Lauga-
veg, beint niður á Ingólfsstræti 
og niður Bankastrætið svo það 
er fátt sem fer fram hjá mér, sér-
staklega í ljósi þess að ég er frek-
ar forvitinn maður. Reyndar fer 
ég oft inn í fundarherbergi til að 
þykjast vera að vinna en er í raun 
bara að horfa út um gluggann í 
von um að ná mynd af lattésugu.“

Skellti á mömmu sína
Kristján segist því miður hafa 
misst af nokkrum lattésugum 
sem hafa verið úti að viðra ryk-
sugurnar sínar og gráti hann 
það sárt. „Stundum er ég bara 
of seinn að ná í símann eða 
einfaldlega upptekinn við eitt-
hvað annað í vinnunni. Einu 
sinni þurfti ég samt að skella 
á mömmu mína til að ná góðri 
mynd. Ég held hún sé ekki enn 
búin að taka útskýringu mína 
trúanlega. „Mynd af hverju?“ 
hváði hún.“

Að sama skapi er eiginkonu 
Kristjáns lítið skemmt yfir þess-
um uppátækjum eiginmanns-
ins. „Það spilar sennilega inn í 
að ég hef gert mér það að leik að 
taka myndir af henni sofandi og 
á orðið dágott safn. Þetta eru frá-
bærar myndir þó ég segi sjálfur 
frá, teknar í flugvél, rútu, í sóf-
anum yfir sjónvarpinu og hvað 

eina. Ég stefni meira að segja 
á að halda sýningu með þeim 
myndum innan skamms. Það 
yrði meira að segja samsýning 
því þannig háttar til að góðvin-
ur minn hefur líka tekið myndir 
af konunni sinni sofandi og mér 
skilst að það séu stórkostlegar 
myndir. Það stefnir því í hörku 
sýningu.“

Hann segir ólíklegt að latté-
sugurnar viti af myndatökum 
hans. „Ég verð því að biðja þær 
fyrirfram afsökunar á mynd-
birtingunum. Myndirnar eru 
oftast illa teknar og með lé-
legum instagramfilter. En það 
skiptir ekki öllu, aðalmálið er 
ryksugan sjálf. Ég mun halda 
þessu áfram í haust en á nú frek-
ar von á að þeim fækki þegar 
vetur skellur á með tilheyrandi 
snjó og kulda.“

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga:   Jónína María Hafsteinsdóttir, jonamariax@365.is  s. 512-5445 Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.

Kristján segist því miður hafa misst af 
nokkrum lattésugum sem hafa verið úti 
að viðra ryksugurnar sínar og gráti hann 
það sárt.   MYND/STEFÁN

,,Reyndar fer ég oft inn í fundarherbergi til að þykjast vera að vinna en er í raun bara að horfa út um gluggann í von um að ná mynd af lattésugu,” segir Kristján Hjálmarsson, við-
skipta- og almannatengslastjóri hjá H:N Markaðssamskiptum og áhugamaður um nýja strauma í samfélaginu.  MYND/STEFÁN

Ný tíska skekur miðbæinn
Eru lattélepjandi hippsterar í hundrað og einum svo töff að þeir fara frekar út að viðra ryksugurnar sínar en hundana? Eftir smá 
rannsóknarvinnu undanfarna mánuði, myndatökur og frekari pælingar hallast Kristján Hjálmarsson að þeirri skoðun.

Fyrsta ryksugumyndin var tekin á Bergþórugötu á drungalegum rigningardegi í apríl fyrr á árinu.    MYND/ÚR EINASAFNI

Fáir sleppa undan haukfránum augum Kristjáns.
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Hippster viðrar ryksuguna sína á fallegum sumardegi.
 MYND/ÚR EINASAFNI

Einu sinni þurfti 
ég að skella á 

mömmu til að ná góðri 
mynd.
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Dyson- handryksugurnar 
fást í þremur gerðum og 
eru allar margfalt af l-

meiri en hefðbundnar hand-
ryksugur. „Það eru engar sam-
bærilegar vélar á markaðnum,“ 
segir Þráinn Farestveit, versl-
unarstjóri Einars Farestveit og 
Co hf. Þær eru búnar handhægu 
skafti og koma með mismörgum 
loftpípum en fjöldi þeirra segir 
til um hversu aflmiklar þær eru. 
Þá er ending rafhlaðanna mun 
betri en í öðrum handryksug-
um. 

„Dyson V6 er hefðbundin, 
Dyson V6  Absolute er aflmeiri 
og  Dyson V6 Animal sú alkröf-
tugasta en hún er hugsuð fyrir 
fólk með dýr,“ útskýrir Þráinn 
Þær eru búnar Lithium-ion raf-
hlöðutækni og endist hleðslan 
í allt að 25 mínútur. Þá hreins-
ar ryksugugurnar allt að 99,97% 
af öllu ryki sem er niður að 0,3 
mikrógrömmum. Þeim fylgir 
líka sérstök veggfesting sem er 
hægt að koma fyrir inni í skáp 
eða annars staðar og auðveld-
ar allan frágang, en hún er jafn-
framt hleðslustöð. Ryksugunum 
fylgja sömuleiðis ýmsir auka-
hlutir sem auðvelda þrifin enn 
frekar. Rykið er svo losað í sorp 
með einum smelli og engra poka 
er þörf.“

Að sögn Þráins eru ryksug-
urnar afar meðfærilegar. „Þar 
sem ekki þarf að stinga þeim í 
samband er auðvelt að fara með 
þær á milli hæða en langt skaft-
ið gerir það að verkum að hægt 
er að bera sig svipað að og þegar 
ryksugað er með hefðbundinni 
ryksugu. Þá er armurinn neðst 
við sópinn mjög hreyfanleg-
ur  þannig  að auðvelt er að ryk-
suga bæði ofan af húsgögnum 
og undir þeim. Stífur nylon-
bursti fjarlægir óhreinindi vel úr 
teppum og fiber-þræðir í burst-
anum hjálpa til við að þrífa smá-
ryk á gólfi.“

Ryksugurnar henta að sögn 
Þráins bæði á heimilum og í 
hverskyns atvinnuhúsnæði. 
„Þær eru sömuleiðis frábær-
ar til notkunar við þrif á bílum, 
hjólhýsum og öðru slíku.“ Þrá-
inn segir að James Dyson, sem 
ryksugurnar eru kenndar við, sé 
þekktur fyrir nýstárlega nálgun 
í raftækjaframleiðslu. „Hann 
setti fyrstu pokalausu ryksug-
una á markað árið 1983 og frá 
þeim degi hefur hann framleitt 
þær í algerum sérflokki. Hann 
gekk með hugmyndina manna 
á milli en fékk engan hljóm-
grunn. Hann hóf því eigin 
framleiðslu. Menn hafa 
síðan reynt að feta í fótspor 
hans en Dyson-handryk-
sugurnar standa enn 
langt framar öðrum.“  

Standa framar öðrum
Dyson-handryksugurnar eru margfalt aflmeiri en hefðbundnar handryksugur en þær hreinsa 99,97 prósent af öllum ögnum sem 
inn í þær fara. Ryksugurnar eru þráðlausar, pokalausar og afar meðfærilegar. Þráinn Farestveit segir engar betri.

„Það eru engar sambærilegar vélar á markaðnum,“ segir Þráinn Farestveit. MYND/GVA

FIMMTUDAGUR  22. okTóbeR 2015 3Kynning − auglýsing Ryksugur



Fyrsta meginreglan við 
þrif er sú að ljúka skal við 
öll þrif áður en lagt er í að 

ryksuga. Ástæðan er sú að ryk og 
skítur þyrlast upp þegar þurrkað 
er af, búið er um rúm og gluggar 
pússaðir. Þetta ryk sest á gólf-
ið og því tilgangslaust að vera 
búinn að ryksuga.

l	 Áður en hafist er handa við ryk
sugun þarf að tína allt upp af 
gólfinu. Gæta þarf vel að smá
hlutum sem geta stíflað vélina. 
Mælt er með að klæðast flík með 
vösum, til dæmis svuntu sem 
hægt er að stinga smáhlutum í 
þegar þeir verða á veginum.

l	Ef ryksuga á teppalagt herbergi 
er best að byrja við dyrnar og 
vinna sig yfir rýmið. Ryksugu
hausinn er dreginn fram og til 
baka. Passa þarf að sogkraftur
inn er minni út til hliðanna og 
því best að láta ræmurnar skar
ast sem er búið að ryksuga.

l	Gott er að ryksuga vel út í öll 
horn með því að nota ryksugu
stútinn. Þetta þyrfti að gera í 
þriðja hvert skipti. Gott er að 
byrja á þessu leiðindaverki.

l	Best er að flýta sér hægt til að 
gefa vélinni nægan tíma til að 
sjúga upp rykið.

l	Flestar ryksugur ryksuga best 
þegar þær eru dregnar til baka í 
áttina að þeim sem ryksugar. Því 
er best að ryksuga hratt frá sér en 

hægar þegar hún er dregin að.
l	Kögur á mottum er gott að ryk

suga með því að setja ryksugu
hausinn á mottuna og færa hann 
síðan út að enda kögursins. Ef 
farið er í öfuga átt sogast kögrið 
upp í ryksuguna.

l	Parket rispast auðveldlega. Því 
þarf að vera vel vakandi um að 
hjólin á ryksugunni séu í lagi, 
rúlli vel og séu ekki skítug. Notið 
rétta stillingu á ryksuguhausnum 
þannig að hann rispi ekki held
ur. Ryksugið alltaf í sömu átt og 
plankarnir liggja.

l	Gætið að því að ryksugupokinn 
sé ekki fullur þar sem það hefur 
áhrif á sogkraft vélarinnar. Flestar 
vélar fara að missa kraft strax eftir 
að pokinn er orðinn hálffullur.

l	Takið ryksuguna úr sambandi 
þegar verið er að skipta um poka. 
Aldrei skal ryksuga upp bleytu.

l	 Ekki bíða þangað til teppið lítur út 
fyrir að vera skítugt. Skítur getur 
safnast fyrir undir þráðum tepp
isins löngu áður en hans verður 
vart.

Áhrifaríkari ryksugun
Fylgja ætti nokkrum grunnreglum til þess að gera ryksugun skilvirkari. Til dæmis á ekki að fara hamförum og ryksuga eins og 
vindurinn. Mun betra er að fara hægt yfir. Þá er ryksugun síðasta húsverkið sem á að sinna fyrir utan skúringar.

Parket rispast auðveldlega. Því þarf að vera vel vakandi fyrir því að hjólin á ryksugunni séu í lagi.Vissa tækni þarf til að ryksuga mottu.

Best er að flýta 
sér hægt til að 

gefa vélinni nægan tíma 
til að sjúga upp rykið.

Við erum 80 ára
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Marpól ehf. selur Sebo-ryk-
sugurnar sem eru, að sögn Val-
þórs Þorgeirssonar eiganda, 
Rolls Royce ryksuganna. „Sebo 
eru þýskar og eru framleiddar 
í Þýskalandi að öllu leyti. Ryk-
sugurnar eru mjög vandaðar, 
þær eru mjög þéttar, notenda-
vænar og endingargóðar,“ segir 
Valþór.

Sebo er bæði hægt að fá sem 
heimilis- og fyrirtækjaryksug-
ur. Valþór segir þær hafa mjög 
gott filterkerfi og vera þekktar 
fyrir það. „Sebo-vélarnar eru 
góðar fyrir ofnæmissjúklinga 
og þá sem þola illa ryk. Einn-
ig henta þær vel á heimilum 
þar sem eru gæludýr. Hægt er 
að setja í ryksugupokana ilm-
stauta sem gera útblásturinn 
ferskan. Auk þess er sérstak-
ur stuðpúði utan um vélarnar, 
sem kemur í veg fyrir skemmdir 
á húsgögnum og innréttingum 
og á ryksugunni sjálfri, ef hún 
rekst utan í þegar fólk dregur 
vélina á eftir sér.“

Alls kyns aukahlutir
Margar tegundir eru innan 
Sebo-línunnar og er hægt að 
fá þær allar með svokölluðum 
burstahaus sem hentar vel á 
teppi og steinteppi. „Flestar ryk-
sugur eru ekki burstaryksugur, 
þær er bara með sog í hausn-
um en ekki bursta sem bank-
ar teppið í leiðinni. Það næst 
því miklu meiri árangur þegar 
teppi eru ryksuguð með bursta-
ryksugu en með annars 
konar ryksugum,“ segir 
Valþór. Hann bætir við 
að auðvelt sé að fá alls 
kyns aukahluti á þær. 
„Til dæmis má 

fá sérstakan haus fyrir bóns-
lípun og til notkunar við að 
slípa marmara og náttúruflís-
ar. Einnig er hægt að setja dem-
antsskífur í þann haus þannig 
að hægt er að auka við og við-
halda gljáa á marmara um leið 
og ryksugað er.“

Hann nefnir líka að Sebo Fel-
ix-ryksugan sé vinsæl hjá þeim 
en hún er skemmtileg útlits og 
fæst í mörgum litum. Hægt er 
að skipta um ysta filter vélar-
innar og breyta þannig útliti 
hennar. „Þessa vél geymir fólk 
ekki endilega inni í skáp heldur 
hefur hana frekar til sýnis enda 
er meira að segja hægt að fá hana 
með Swarovski-kristöllum þann-
ig að þetta er hálfgerður skraut-
munur,“ segir hann og brosir.

Viðgerðarþjónusta í boði
Hjá Marpól ehf. er gott úrval 
ryksuga og þar má meðal 
annars fá TSM-tunnuryksug-
ur sem er nýjung hjá fyrirtæk-
inu. Þær eru í mörgum stærð-
um og hægt að fá með teppa-
hreinsibúnaði. Einnig býður 
fyrirtækið upp á bakryksug-
ur. „Bakryksugurnar eru bæði 
með snúru og án. Þær eru raf-
hlöðudrifnar og gott er að nota 
þær í stigagöngum, flugvélum 
og öðrum rýmum þar sem ekki 
er gott að vera með rafmagns-
snúrur á eftir sér. Einnig erum 
við með Hipster-mjaðmaryk-
sugur sem henta vel fyrir fag-
fólk,“ útskýrir Valþór.

Rétt er að geta þess að Mar-
pól ehf. býður upp á viðgerð-
arþjónustu fyrir sínar vélar. 
„Á höfuðborgarsvæðinu bjóð-
um við fyrirtækjum upp á að 
sækja og skila vélum vegna 
viðgerða. Þá lánum við ryk-
sugur á meðan vélar eru í við-
gerð ef viðskiptavinur óskar 
eftir því.“

Valþór segir það mikilvægt 
að þegar fólk kaupir sér ryk-

sugu þá skoði það um leið 
gæði ryksugupoka og 

hvað þeir kosta. „Þá 
er einnig gott að hafa 
í huga hvort hægt sé 
að gera við ryksug-
una ef hún bilar. Og 

hvort hægt sé að fá varahluti 
í þær almennt. Ef allra ódýr-
ustu ryksugurnar eru keypt-
ar eru þær í mörgum tilfellum 
ónýtar ef þær bila. Allar ryk-
sugurnar frá okkur er hægt að 
gera við og fá í þær alla íhluti. 
Pokarnir í þær eru líka á mjög 
góðu verði og þetta eru stór-
ir og hagkvæmir pokar. Að 
lokum er svo gaman að segja 
frá því að oft þegar við höfum 
selt fólki Sebo-ryksugur hefur 
það séð ástæðu til að hringja 
í okkur og segja okkur að nú 
finnist því loksins gaman að 
ryksuga.“

Allar nánari upplýsingar er 
að finna á heimasíðunni mar-
pol.is og í verslun að Nýbýlavegi 
18, Dalbrekkumegin, Kópavogi.

Gaman að ryksuga með Sebo
Þýsku Sebo-ryksugurnar eru endingargóðar og vandaðar. Þær eru þægilegar í notkun og hafa sérstaklega gott filterkerfi og eru því 
góðar fyrir ofnæmissjúklinga og aðra sem þola illa ryk. Sebo-ryksugurnar fást hjá Marpól ehf. en þar er gott úrval af ryksugum.  

Drífa Þorgeirsdóttir, sölukona hjá Marpól, tekur vel á móti öllum þeim sem vilja skoða ryksugur. MYND/VILHELM

Sebo er bæði hægt að fá sem heimilis- og fyrirtækjaryksugur. Valþór segir þær hafa mjög gott filterkerfi og vera þekktar fyrir það. 

Bakryksugurnar sem fást hjá Marpól er 
gott að nota í  rýmum þar sem ekki er 
gott að vera með rafmagnssnúrur á eftir 
sér. Einnig fást þar Hipster mjaðmaryk-
sugur sem henta vel fyrir fagfólk.

Á Sebo Felix-ryksugunum má skipta um 
ysta filter vélarinnar og breyta þannig 
útliti hennar.

Sebo eru þýskar og eru framleiddar í 
Þýskalandi að öllu leyti. Ryksugurnar eru 
mjög vandaðar, þær eru mjög þéttar, 
notendavænar og endingargóðar.

Sebo Felix-ryksugan er vinsæl 
hjá Marpól en hún er skemmti-

leg útlits og fæst í mörgum 
litum. „Þessa vél geymir fólk ekki 

endilega inni í skáp heldur hefur 
hana frekar til sýnis enda er meira að 

segja hægt að fá hana með Swarovski-
kristöllum þannig að þetta er hálfgerður 

skrautmunur.“

Ryksugur eru í miklu úrvali hjá Marpól. 
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Rainbow-ryksugurnar eru vel þekktar á Ís-
landi enda hafa verið seldar um 10.000 ryk-
sugur hér á landi síðan 1991. Að sögn Sveins 

Antonssonar, umboðs- og dreifingaraðila Rain-
bow á Íslandi, byggja ryksugurnar á snjöllu kerfi 
þar sem samspil miðflóttaafls, lofts og vatns leysir 
vandamál sem fylgja hefðbundnum ryksugum með 
pokum og síum. „Slíkar vélar hleypa fínkornuðu 
ryki og rykmauraúrgangi gegnum pokana og síurn-
ar, beint aftur út í andrúmsloftið en Rainbow heldur 
því í vatninu. Þetta er hágæða framleiðsla sem end-
ist í yfir 40 ár.“

Hann segir eðlilegra að kalla Rainbow-ryksuguna 
fullkomið hreingerningarkerfi frekar en ryksugu. 
Þar sem hún heldur alltaf fullu gegnumstreymi lofts, 
næst alltaf hámarksárangur við þrifin auk þess sem 
loftið verður hreint og umhverfið heilnæmara. „Það 
er misskilningur að það þurfi mikinn sogkraft til að 
ryksuga heldur þarf frekar gott loftflæði. Rainbow er 
eingöngu með 875 vatta mótor enda liggur leyndar-
málið ekki í stærð mótors og sogkrafts.“

Astma- og ofmæmissamtök Banda-
ríkjanna (AAFA) í félagi með Of-
næmissamtökum Bandaríkjanna 
(ASL) hafa veitt Rainbow hina eft-
irsóttu vottun sína.

Rainbow-ryksugur eru ein-
göngu seldar í heimahúsum. „Við 
leggjum mikla áherslu á að fólk 
gefi sér góðan tíma til að hlusta 
vel og skoða hvernig ryksugan 
virkar innan veggja heimilisins. 
Fólki bregður iðulega þegar það 
sér óhreinindin sem Rainbow 
nær upp þrátt fyrir að þrifið hafi 
verið fyrir kynningu.“

Nánari upplýsingar má finna 
á www.rainbow.is og www.rain-
bowsystem.com. Fyrirspurn-
ir sendist á rainbow@rain-
bow.is auk þess sem hægt er 
að kíkja í verslunina að Star-
mýri 2a í Reykjavík.

Hreint loft og minni þrif
Íslendingar þekkja vel Rainbow-ryksugurnar enda hafa um 10.000 ryksugur verið 
seldar hér á landi síðan 1991. Ryksugurnar eru eingöngu seldar í heimahúsum.

Rainbow ryksugur

Pantaðu kynningu þér að kostnaðarlausu  
Kynning tekur 20 mínútur 

Rainbow.is | rainbowsystem.com | rainbow@rainbow.is 

RAINBOW  
MUN KOMA ÞÉR Á ÓVART

   10.000 Íslendingar eiga Rainbow 

Ryksugurnar frá Clean-
fix hafa þjónað íslensk-
um fyrirtækjum og stofn-

unum í 20 ár. Cleanfix er eitt 
af þekktari vörumerkjum 
heims þegar kemur að ryksug-
um enda hafa þær notið mik-
illa vinsælda um allan heim og 
ekki síður hér á landi. Aflvél-
ar ehf. í Garðabæ eru umboðs-
aðili fyrir Cleanfix hér á landi 
og segir Friðrik Ingi Friðriks-
son, forstjóri fyrirtækisins, að 
ryksugurnar séu notaðar víða 
um land, bæði hjá litlum og 
stórum fyrirtækjum.

„Við seljum ýmsar  stærðir 
og gerðir af Cleanfix-ryksug-
um til ólíkra nota, hvort sem um 
er að ræða á parket, gólfdúka 
eða teppi. Ryksugurnar eru t.d. 
mikið notaðar í kvikmynda-
húsum, hótelum og í mörgum 
stærri fyrirtækjum og stofnun-
um á höfuðborgarsvæðinu. Við 
seljum einnig öflugar teppa-
hreinsivélar og gólfþvottavél-
ar frá Cleanfix hafa komið mjög 
vel út.“

Meðal vinsælli ryksuga fyrir-
tækisins hér á landi nefnir Frið-
rik Ingi Cleanfix S 10. „Hún 

hefur lengi verið ein vinsæl-
asta ryksugan okkar enda þekkt 
fyrir góðan sogkraft, góða end-
ingu og lága bilanatíðni. Vélin 
er auk þess á fimm hjólum sem 
gerir hana létta í meðförum.“ 
S 10 er búin eitt þúsund vatta 
mótor sem skilar mjög góðum 
sogkrafti auk þess sem kúlu-
lögun hennar gerir það að verk-
um að hún þolir meira hnjask og 
mótor skemmist ekki þótt vélin 
detti niður tröppu. „Einnig má 
nefna RS 05-bakryksuguna sem 
hentar sérstaklega vel þar sem 
erfitt er að komast að með stór-
ar vélar. Þar má t.d. nefna stiga-
ganga, þrengri staði í bíóhúsum 
og skipum og ýmsum fleiri stöð-
um. Vélin er létt og hávaðalítil 
og er því þægilegt að ganga um 
með hana á bakinu.“

Framleiðslan í Sviss
Friðrik Ingi nefnir einnig til 
sögunnar gólfþvottavélar en 
þar hefur Cleanfix mikið for-
skot að hans sögn. „Þetta 
eru vélar ætlaðar til notkun-
ar á flestar gerðir gólfa en þær 
spreyja vatni á gólfið, skrúbba 
með bursta og soga síðan upp 

óhreint vatnið. Nú eru þeir 
einnig komnar með róbót 
þannig að mannshöndin þarf 
lítið að koma við sögu.“

Cleanfix er svissneskt fyrir-
tæki sem stofnað var árið 1976 
og hefur alla tíð haft höfuð-
stöðvar þar í landi. „Cleanfix-
vörur eru seldar í 85 löndum 
víða um heim og fer öll fram-
leiðslan fram í Sviss sem þykir 
nokkur sérstakt á okkar tímum. 
Það skýrist af því að fyrirtæk-
ið vill framleiða einfaldar en 
góðar vélar í hæstu gæðum. 
Öll framleiðslan fer því fram í 
Sviss, meira að segja á dælun-
um sem eru í ryksugunum og 
öllum plasthlutum. Bestu gæði 
er það eina sem kemst að hjá 
þessu úrvals fyrirtæki.“

Saga stofnenda þess er einn-
ig ansi skondin að sögn Frið-
riks Inga. „Það voru bræður sem 
stofnuðu fyrirtækið. Þeir tóku 
sig til með tvær hendur tómar 
og framleiddu tvær teppa-
hreinsivélar. Að smíði lokinni 
fóru þeir úr húsi og sneru ekki 
til baka fyrr en báðar vélarnar 
voru seldar. Þá tóku þeir sér  
vikufrí og svo hófst framleiðslan 

aftur. Annar þeirra gerðist svo 
bjarnatemjari þannig að segja 
má að þeir hafi valið hvor sína 
leiðina í lífinu.“

Aflvélar er með stórt og full-
komið verkstæði að Vestur-
hrauni 3 í Garðabæ sem sinnir 

öllum viðgerðum og viðhaldi á 
Cleanfix-ryksugum. „Þar starf-
ar sérþjálfaður starfsmaður sem 
sinnir öllum viðgerðum og veit-
ir tæknilega aðstoð.“ 

Allar nánari upplýsingar má 
finna á www.aflvelar.is.

Sterkur félagi í þrifum
Ryksugur og hreinsitæki frá Cleanfix hafa fyrir löngu sannað stöðu sína hér á 
landi enda þjónað fyrirtækjum hérlendis í tuttugu ár. Ryksugurnar henta 
öllum gerðum fyrirtækja við margs konar þrif. Aflvélar reka einnig fullkomið 
verkstæði í tengslum við ryksugurnar og eiga alla varahluti á lager.

„Við seljum ýmsar stærðir og gerðir af Cleanfix-ryksugum til ólíkra nota, hvort sem um er 
að ræða á parket, gólfdúka eða teppi,“ segir Friðrik Ingi Friðriksson, forstjóri Aflvéla. 
 MYND/ANTON
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Það verður boðið upp á margt nýtt og spennandi á Stöð 3 í vetur. Á dagskrá verður fjöldi nýrra spennu- og 
grínþátta sem enginn má missa af. Vertu með okkur í vetur, þú finnur örugglega þætti við þitt hæfi á Stöð 3.

HEILL HELLINGUR AF
NÝJUM ÞÁTTUM Á STÖÐ 3
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365.is      Sími 1817

   STÖÐ 3  + ENDALAUST TAL + 1 GB Í GSM = 1.990 kr.  til 1. nóvember

Fáðu Stöð 3 á betra verði í haust
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gullryKsuga
Dýrasta ryksuga heims er sögð 
henta vel til þess að þrífa rauða 
dregla, snekkjudekk og stórar 
límósínur. Ryksugan dýra er föl 
fyrir átta hundruð þúsund pund 
eða litlar 155 milljónir rúmar. 
Sugan fína er með 24 karata gull-
húð og fæst aðeins í takmörkuðu 
upplagi. Hún vegur sjö og hálft 
kíló og með henni fylgir uppruna-
vottorð þegar hún er keypt.

Aðeins hundrað eintök af ryk-
sugunni voru framleidd fyrir net-

verslunina Firebox.com. 
Í hvert eintak er grafið 
opinbert raðnúmer og 

henni fylgir lífstíðar 
ábyrgð.

Á síðunni sem 
selur dýrgripinn, 
Firebox.com, kemur 
fram að „jafnvel þeir 
óskiljanlega efnuðu 
hafi gagn og gaman 
af smávegis þrifum. 

Aðalmunurinn er 
að þegar þeir þrífa 

gera þeir það með 
gullhúðaðri, átta-

hundruð þús-
und punda, 

hágæða 
ryksugu.“

Betri líðan  
á hreinu heimili
Það finnst ekki öllum skemmti-
legt að þrífa heimilið. Engu að 
síður verða allir að þrífa í kringum 
sig. Hægt er að gera þrifin auð-
veldari með því að vera skipu-
lagður. Með því að taka til eftir 
sig jafnóðum, til dæmis aldrei láta 
óhreint leirtau liggja í vaskinum 
safnast aldrei neitt upp. Ef fólk 
er ekki með uppþvottavél er 
einfaldast að þvo upp strax. Það 
getur komið í veg fyrir mikinn 
kvíða. Það tekur um það bil 15 
mínútur að þvo upp eftir matinn. 
Gott er að nota þann tíma til að 
hugsa eitthvað skemmtilegt eða 
hlusta á góða tónlist.

Ef þú hefur áhyggjur af draslinu 
í fataskápnum er best að drífa 
sig í að taka til. Ánægjan er svo 
mikil þegar verkinu er lokið. Taktu 
öll föt sem ekki hafa verið notuð 
lengi og gefðu þau til góðgerðar-
mála eða reyndu að koma þeim 
í verð á sölusíðum, til dæmis á 
Facebook.

Mjög mikilvægt er að þrífa bað-
herbergið reglulega. Það tekur 
ekki langan tíma ef því er haldið 
hreinu daglega. Gerðu það að 
venju að skola vaskinn á hverju 
kvöldi og fara með bursta í kló-
settið.

Ryksugan er besti vinurinn. 
Auðvelt er að fjarlægja ryk á 
hinum ýmsu stöðum með auka-
hlutum sem fylgja henni. Hvort 
sem það er í lofti, ofan á mynd-
um, speglum, á rimlaglugga-

tjöldum eða öðrum stöðum 
þar sem ryk safnast 

fyrir. Gott er að nota 
burstann. Athugið að 

skipta um síu í ryk-
sugunni þegar 

skipt er um 
poka. Stífluð 

sía dregur úr 
krafti ryk-

sugunnar.

Nilfisk og Nilfisk
Árið 2003 var hljómsveitin NilFisk stofnuð af 
fjórum 15-16 ára drengjum úr barnaskólanum 
á Eyrarbakka og Stokkseyri en nafnið er dregið 
af ryksuguframleiðandanum góðkunna Nilfisk. 
Sveitin vann það sér helst til frægðar að leika eitt 
lag á tónleikum einnar vinsælustu rokksveitar 
síðasta áratugar, Foo Fighters, sem heim-
sótti Ísland í fyrsta sinn árið 2003 og 
lék í Laugardalshöll fyrir fullu húsi. 
Aðdraganda þess óvænta heiðurs 
má rekja til þess að meðlimir Foo 
Fighters sátu að snæðingi degi 
fyrir tónleikana á veitingastaðnum 
Við fjöruborðið á Stokkseyri þegar 

þeir heyrðu til strákanna á æfingu skammt frá. 
Dave Grohl, leiðtogi Foo Fighters, ruddist inn á 
æfinguna og settist við trommusett NilFisk og 
tók lagið með þeim. Eftir stutt spjall var þeim 
boðið á tónleikana þar sem NilFisk tróð óvænt 
upp og tók lag. Nokkru síðar komust lög-

fræðingar ryksuguframleiðandans á snoðir 
um nafngift íslensku sveitarinnar og gerðu 

athugasemdir, í formlegu bréfi, um 
notkunina á nafninu. Kröfðust þeir að 
allur varningur á borð við geisladiska 
og boli yrði gerður upptækur. Allt féll 
þó að lokum í ljúfa löð. Hljómsveitin 
NilFisk lagði upp laupana árið 2008.

Gæði og aftur gæði... fyrir fyrirtæki og stofnanir

Vesturhraun 3 • 480 - 0000

Sterkur félagi 
í þrifum!

Cleanfix, ryksugur og tæki til þrifa.  
Tækin eru framleidd í Sviss. 

Sterkar vélar, þola mikla notkun.

Varahlutir og þjónusta hjá Aflvélum.



Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)

SKÓDAGAR
20% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM SKÓM

Nýtt kortatímabil!



Fólk| tíska

Madeline er átján ára gömul áströlsk fyrirsæta með Downs-heil-
kenni. Hún vakti fyrst athygli á síðasta ári þegar fallegar myndir 
af henni fóru að birtast á Facebook en móðir hennar hefur alla tíð 
lagt áherslu á að sýna heiminum jákvæðar hliðar þess að vera með 
Downs.

Í kjölfarið hafa Madeline og móðir hennar Rosanne vart undan 
að bóka verkefni um allan heim. Madeline kom fram á tískuvikunni 
í New York í haust. Hún gekk fyrst á svið á sýningu suðurafríska 
hönnuðarins Hendriks Vermeulen þar sem sýnd var vor- og sumar-
línan fyrir 2016. Hún fetaði þannig í fótspor Jamie Brewer, leikkonu 
sem varð fyrr á þessu ári fyrsta manneskjan með Downs-heilkenni til 
að sýna á tískuvikunni í New York.

Madeline heillaði alla með glæsileik og glaðlegri framkomu enda 
gaf hún áhorfendum fimmu á leið sinni út af pallinum. Madeline 
hefur nærri 80 þúsund Instagram-fylgjendur, yfir 3.300 áhangendur 
á Twitter og tæplega fimm hundruð þúsund vini á Facebook.

Engir fordómar
madeline stuart er nýtt nafn í fyrirsætubransanum

Pantone gaf út tíu lita lista yfir liti vorsins fyrr í haust en 
yfir þeim efstu á listanum er róandi pastelblær. Leatrice 
Eiseman, framkvæmdastjóri Pantone, segir sálfræðilegar 
skýringar liggja að baki valinu. „Tækniframfarirnar í heiminum 
eru orðnar svo yfirþyrmandi að fólk hefur þörf fyrir að hægja á 
ferðinni og róa nærumhverfið.“

Margir tískuhönnuðir 
virðast taka mið af listanum 
en 22 prósent þeirra notuðu 
litinn í vor- og sumar-
línum sínum sem 
kynntar voru fyrr í 
haust. Peach Echo var 
í öðru sæti á lista Pan-
tone og mátti greina hann 
hjá tæplega fimmtungi 
hönnuða.

Að sögn Eiseman hentar 
liturinn bæði körlum og kon-
um og gefur húðinni fallegan 
ljóma.

Litur 
vorsins  
Er róandi

BurBErry

rósakvars

PastELvor  Litur vorsins að mati  
sérfræðinga Pantone, sem er leiðandi  
í litafræðum í heiminum, er rose quartz 
eða rósakvars en hann dregur nafn sitt 
af ljósbleikri steintegund. 22 prósent 
tískuhönnuða notuðu litinn í vor- og  
sumarlínum sínum.

rochas

gucci 

ZimmErmann
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Þrjár tilnefndar
flottar fyrirsætur  Nýlega var tilkynnt um tilnefningar til bresku tísku-
verðlaunanna. Einn af fjölmörgum flokkum sem keppt er í er besta breska 
fyrirsætan. Þar eru þrjár tilnefndar, þær Jourdan Dunn, Georgia May Jagger 
og Malaika Firth.

Jourdan Sherise Dunn (fædd 1990) 
var uppgötvuð í Primark sextán 
ára gömul. Hún steig sín fyrstu 
spor á alþjóðlegum tískupöllum 

snemma ársins 2007. Ári 
síðar varð hún fyrsta svarta 
fyrirsætan í yfir áratug til að 
sýna fyrir Prada. Árið 2014 
gerði hún samning um að 
verða nýtt andlit Maybelline 
í New York. Sama ár komst 
hún á lista Forbes yfir 
launahæstu fyrirsæturnar 
en talið er að hún hafi 
þénað um fjórar milljónir 
dollara á einu ári. Hún er 
fyrsta breska fyrirsætan 
sem kemst á listann.

Georgia May Ayeesha 
 Jagger (fædd 1992) 

er yngri dóttir Rolling 
Stones- goðsagnarinnar 

Micks Jagger og ofurfyrir-
sætunnar Jerry Hall.

Jagger komst fyrst á 
samning sextán ára og hef-
ur átt farsælan feril. Hún 
hefur meðal annars unnið 
fyrir Chanel, H&M, Miu 
Miu, Versace og Vivienne 
Westwood.

Í október 2014 kom 
Jagger fram í alþjóðlegri aug-

lýsingaherferð þýska skart-
gripafyrirtækisins Thomas Sabo. 

Um var að ræða myndband sem 
unnið var af hinum fræga tísku- 
og rokkljósmyndara Ellen von 

Unwerth.
Jagger tók þátt í lokaathöfn 

 Ólympíuleikanna árið 2012 í 
London ásamt þeim Kate Moss, 
Naomi Campbell og Lily Donald-
son en þær voru fulltrúar breska 
tískuiðnaðarins.

Malaika Firth fæddist í Mom-
basa í Kenýu árið 1994 en flutti til 
London sjö ára gömul. Móðir Firth 
hvatti dóttur sína til að prófa fyrir-
sætustarfið eftir að hún sá þáttinn 
„The Model Agency“, heimildar-
mynd um fyrirsætuskrifstofuna 
Premier Model. Mamman pant-
aði tíma hjá skrifstofunni og 
Firth komst á samning um leið.

Hún fór fljótlega að koma 
fram á alþjóðlegum sýningum. 
Hún hlaut mikla athygli þegar hún 
kom fram á herratískusýningu 
Prada og sat fyrir í auglýsingaher-
ferð Prada ásamt Christy Turling-
ton, Catherine McNeil, Cameron 
Russell, Freja Beha Erichsen, Fei 
Fei Sun og Rachel Williams. Með 
þessu varð hún fyrsta svarta fyrir-
sætan til að sitja fyrir í auglýsinga-
herferð Prada í nítján ár.

jourdan dunn

Malaika firth

GeorGia May jaGGer

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín



VORTHEX heithúðun á allargerðir 
pallbíla og fleira upplýsingar í 
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Farmal kubb árg. 1949 allur 
nýuppgerður. Tilboð. s. 772 2222

Vagnakaup
Kauptúni 3, 210 Garðabær

Sími: 522 2222
http://vagnakaup.is

MERCEDES-BENZ CLA 220 CDI. Árgerð 
2015, ekinn 6 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.490.000. Rnr.991492.

Kia cee’d EX 1.6 world cup edition. 
Árgerð 2014, ekinn 25 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.260085. 6 ár 
eftir af verksmiðjuábyrgð.

BMW 3 s/d e90. Árgerð 2007, ekinn 
97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.650.000. Rnr.240877.

CHRYSLER 300c. Árgerð 2008, ekinn 
53 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.390.000. Rnr.280019.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

M.BENS G350 CDI BLUETEC Árgerð: 
9/2014 - Ekinn 30 þ.km. Diesel, 
sjálfskiptur, glæsibíll með gjörsamlega 
öllu. Verð: 26.000.000 - R.nr. 104038

M. BENS E220 CDI Árgerð: 6/2005 - 
Ekinn 285 þ.km. Diesel, sjálfskiptur, 
velbúinn glæsibíll Verð: 1880.000 - 
R.nr. 103419

HONDA ACCORD TOURER EXEC. 
Árgerð: 8/2007 - Ekinn 181 þ.km. 
Bensín, sjálfskiptur, rúmgóður skutbíll 
Verð: 1540.000 - R.nr. 103477

TOYOTA COROLLA WAGON, SOL 
Árgerð: 6/2006 - Ekinn 166 þ.km. 
Bensín, sjálfskiptur, fallegur skutbíll 
Verð: 980.000 - R.nr. 103800

SKODA OKTAVIE AMBIENTE Árgerð: 
2/2004 - Ekinn 169 þ.km. Bensín, 5 
gíra, góður fjölskyldubíll Verð: 690.000 
- R.nr. 103828

Bílasala Guðfinns
Stórhöfða 15/ Við Gullinbrú, 

112 Reykjavik
Sími: 562 1055

www.guffi.is

M.BENZ Ml350 bluetec. Árgerð 2010, 
ekinn 66 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.980.000. Rnr.116496.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Hyundai i30 Classic Árgerð 2014. 
Ekinn 35þ.km. Beinsk. 4 ár eftir af 
ábyrgð. Flott eintak. Er á staðnum. 
Verð 2.190.000kr stgr. Raðnr 157794. 
Sjá á www.stora.is.

Subaru XV Árgerð 2014. Ekinn 49þ.
km. Sjálfsk. Fjórhjóladrif. Gott eintak. 
Er á staðnum. Verð 4.190.000kr. Raðnr 
157696. Sjá á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

ISUZU D max “35”. Árgerð 2007, ekinn 
140 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.790.
Fallegur og vel meðfarinn. Rnr.210861.

TOYOTA Land cruiser 90 gx. Árgerð 
2002, ekinn 246 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.490. Eigendur og Tilbúinn í 
veiðina Rnr.114929.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Toyota Yaris Terra, 5/2014, ek 56 
þús km, dísel, beinsk, tilboðsverð 
2390 þús, ásett verð 2690 þús, er á 
staðnum, raðnr 210007.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 

á laugard.
www.100bilar.is

Corolla Terra
Nýskráður 5/2008, ekinn 82 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.690.000

CR-V Executive
Nýskráður 3/2012, ekinn 59 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.790.000

6
Nýskráður 2/2007, ekinn 188 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 990.000

Land Cruiser 120GX
Nýskráður 1/2004, ekinn 192 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.790.000

Expert L1H1
Nýskráður 8/2015, sýningarbíll frá umboði,  

dísel, 6 gírar.

Verð kr. 3.690.000

IS200
Nýskráður 11/2003, ekinn 165 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 950.000

Yaris Sol 1.3i
Nýskráður 3/2012, ekinn 28 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.390.000

CR-V Executive
Nýskráður 2/2013, ekinn 38 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 5.590.000

TOYOTA

HONDA

MAZDA

TOYOTA

PEUGEOT

LEXUS

TOYOTA

HONDA

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Laugardaga milli 

kl. 12:00 og 16:00

BÍLL DAGSINS Tilboð kr. 

1.090.000Honda Accord Sport
Nýskráður 1/2006, ekinn 144 þús.km., bensín, 

sjálfskiptur. Verð kr. 1.590.000

Nýr 

bíl
l!

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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MMC Pajero intens plus. Árgerð 2008, 
ekinn 140 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.200.000. Rnr.110451.

KIA Ed eco-dynamics. Árgerð 2011, 
ekinn 72 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.990.000. Rnr.110506.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

 Bílar til sölu

Citroen. argerð 2005. Beinskiptur, 
ekkin 170.000 verð 399.þ s: 616 2597

renault megane 2001. Beinskiptur, 
ekkin 150.000. Verð 210.þ s: 616 2597

 250-499 þús.

7 MANNA - SJÁLFSKIPTUR
OPEL ZAFIRA-A COMFORT ÁRG 2001 
ek.205 þús, sjálfskiptur, 7 manna, 
ný tímareim ofl ásett verð 500 þús 
TILBOÐ 390 ÞÚS möguleiki á 100% 
vísaláni s.841 8955

 500-999 þús.

STATION - TOPP EINTAK!
FORD FOCUS TREND STATION árg ‘05 
ek.125 þús, bsk, sk.16 ný kúpling, búið 
að skipta um tímareim, topp eintak 
hér á ferð og lýtur vel út, ásett verð 
990 þús TILBOÐ 890 ÞÚS möguleiki á 
100% visaláni s.841 8955

 Bílar óskast

BíLL óSKAST Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

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

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

JAPANSKAR VéLAR EHF.
 BíLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Bókhald

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

 Málarar

INNIMÁLUN
Get bætt við mig verkum innandyra 
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og 
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G 
Málarameistari S: 699-4464 og 695-
4464. asgmalun@gmail.com

MÁLNINGARþJóNUSTA 
REYKJAVíKUR

Alhliða málningarþjónusta. Afsláttur f. 
eldri borgara. Sími 776-0000

LíF OG LITIR
Málningar og múrþjónusta, getum 
bætt við okkur verkefnum. S: 8679196 
og 7784709

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

FLíSALAGNIR -  
MúRVERK -  

FLOTUN
Getum bætt við okkur verkum í 

flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð
Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

Glæsileg nuddstofa í 101 opið alla 
daga s.787-7481

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASíMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 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.

 Sjónvarp

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

Auglýsing um deiliskipulag í Kópavogi

Auðbrekka þróunarsvæði. Deiliskipulag
Tillagan nær til Nýbýlavegar 2-12, Auðbrekku 1-13 (oddatölur), Auðbrekku 29, Skeljabrekku 4 og Dalbrekku 2-10. Í tillögunni er gert 
ráð fyrir að heimila aukið byggingarmagn á ofangreindum svæðum með því markmiði að koma fyrir blandaðri byggð þar sem horft 
verður til fyrstu íbúða kaupenda og að koma til móts við óskir þeirra sem koma til með að búa og starfa á Auðbrekkusvæðinu um 
að nota “grænar lausnir” þegar kemur að bílaeign, ferðamáta og sorpflokkun. Aðkoma að svæðinu breytist ekki að því undanskildu 
að í tillögunni gert ráð fyrir nýrri tenginu frá hringtorgi á Nýbýlavegi að Skeljabrekku og Dalvegi.

Þróunarsvæði Auðbrekku er skipt upp í alls 6 svæði. Kynnt tillaga nær til svæða 1-3. 
Á svæði 1 (Nýbýlavegur 2-12 og Auðbrekka 29) er gert ráð fyrir byggt verði við núverandi húsnæði að Nýbýlavegi 2, 4, 6, 8 og 
12, 47 íbúðir auk verslunar og þjónusturými en í stað tvíbýlishúss að Auðbrekku 29 og atvinnuhúsnæðis að Nýbýlavegi 10 komi 
42 íbúðir auk verslunar og þjónustu. Gert er ráð fyrir að heildarbyggingarmagn íbúða og atvinnuhúsnæðis (verslun og þjónustu) 
verði um 26.000 m2 þarf af um 16.700 í atvinnuhúsnæði auk niðurgrafinna bílageymslna sem áætlaðar eru um 5.700 m2 að stærð. 
Heildarbyggingarmagn er því áætlað um 31.600 m2. Gert er ráð fyrir bílakjallara undir fyrirhuguðum byggingum og miðað er við 
1,3 stæði á íbúð og 1,0 stæði á hverja 50 m2 í atvinnuhúsnæði. Núverandi byggingarmagn á svæði 1 er um 12.000 m2 að stærð. 
Stofnuð verður ný sameiginleg lóð Nýbýlavegur 2-12 fyrir bílastæði og kjallara með kvöð um aðkomu og samnýtingu. Í tillögu að 
deiliskipulagi svæðisins er miðað við að meðalstærð íbúða sé um 100 m2 brúttó þ.e. með sameign (stigagangar og geymslur) en 
birt meðalstærð íbúða er áætluð um 80-85 m2. Í skipulagi svæðis 1 er því lögð áhersla á blandaða byggð þar sem horft verður 
til fyrstu íbúða kaupenda. Ennfremur felst í því möguleiki á að skoðaðar verði nýjar “kaupleiguleiðir” á húsnæðismarkaðinum,  
í samræmi við áherslur Kópavogsbæjar. 
Á svæði 2 (Auðbrekka 1, 3 og 5 og Skeljabrekka 4 (Krókslóðin) er gert ráð fyrir um 16.500 m2 í atvinnuhúsnæði auk bílgeymslu 
neðanjarðar sem er áætluð um 5.500 m2 að flatarmáli. Heildarbyggingarmagn á svæði 2 er því áætlað að hámarki 22.000 m2. 
Núverandi byggingarmagn á svæði 2 (Auðbrekka 1, 3 og 5) er samanlagt um 3.500 m2.
Á svæði 3 (Dalbrekka 2, 4 og 6 og Auðbrekka 7, 9-11 og 13-15) er í kynntri tillögu miðað við að byggðar verði 76 íbúðir auk verslunar- 
og þjónustuhúsnæðis. Heildarbyggingarmagn á svæði 3 er áætlað um 15.500 m2 þar af um 7.000 m2 í verslun og þjónustu. Gert er 
ráð fyrir bílakjallara undir fyrirhuguðum byggingum og miðað er við 1,3 stæði á íbúð og 1,0 stæði á hverja 50 m2 í atvinnuhúsnæði. 
Á svæði 3 eru nú um 2.300 m2 í atvinnuhúsnæði. Í tillögu að deiliskipulagi svæðisins er miðað við að meðalstærð íbúða sé um 110 
m2 brúttó þ.e. með sameign (stigagangar og geymslur) en birt meðalstærð íbúða er áætluð um 90-95 m2. 

Tillögunni fylgir húsakönnun dags. í desember 2014 og umhverfisskýrsla frá verkfræðistofunni Mannvit dags. 23. ágúst 2015 þar 
sem fram koma áhrif breytingarinnar á umhverfisþættina andrúmsloft, ásýnd, útsýni, samfélag og eignir.

Tillagan er sett fram í skipulagsskilmálum og á deiliskipulagsuppdrætti ásamt greindargerð dags. 5. október 2015 í mkv 1:1000. 
Tillagan er í samræmi við Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024 og skipulagslýsingu dags. 4. maí 2015 samþykkta í bæjarstjórn 12. maí 
2015 og tillögu ASK arkitekta frá desember 2014 um heildaryfirbragð þróunarsvæðisins.

Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga: „Auðbrekka þróunarsvæði svæði 1-3. Deiliskipulag“, verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, 
Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 23. október 2015.  
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að 
kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs,  
Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 7. desember 2015.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér með auglýst tillaga að deiliskipulagi í Kópavogi.

kopavogur.is

tilkynningar
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

Við erum alltaf við.  Ef við erum ekki inni við - þá erum við úti við. Þjónustusíminn er 891 9916

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.
HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.
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www.lundur.is • lundur@lundur.isBjörn Stefánssson
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s. 848 6352
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HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Sumarbústaðir

25 feRmeTRA SUmARhúS
Í smíðum, selst fokhelt og fullbúið 
að utan. Upplýsingar í síma 6152500. 
Hausttilboð.

 Atvinnuhúsnæði

Á ANNARi hæð  
í NeThyl 2b

eru mjög glæsilegar skrifstofur 
fyrir einyrkja og fámenn 

fyrirtæki. Herbergin eru frá 
20-28m2 með sameign eða 

11-17m2 herbergin sjálf. Verð 
frá 43.000.- með vsk. Allt 

innifalið s.s internet aðgangur að 
fundarherbergi ofl. 

Í Nethyl 2a eru um 80m2 rými, 
verð kr. 130.000.- með vsk, 

aðgangur að fundarherbergi 
fylgir.

Upplýsingar hjá gunnar@ibt.is 
eða í 664-6550

AUðbRekkA - heRbeRgi 
Til leigU

Vinnuherbergi/skrifstofur til 
leigu í 

Auðbrekku. 15-19 fermetrar. 

S. 897 9743

góð fjÁRfeSTiNg
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 9,9 m S: 661-6800

 geymsluhúsnæði

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

geymSlUhúSNæði
Tökum tjaldvagna, fellihýsi og hjólhýsi 
til geymslu í vetur. Húsnæðið er í 
Fljótshlíð, 110 km frá Reykjavík. Uppl. 
í s. 8922048

www.bUSloDAgeymSlA.iS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

geymSlUlAUSNiR.iS
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

fyRSTi mÁNUðUR fRíR 
 www.geymSlAeiTT.iS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

geymSlURTilleigU.iS
Nýjar sérhannað 300 geymslur, 
stærðir 1,7-10 fm. Hausttilboð: Fyrsti 
mánuðurinn frír. Aðgangur 24 tíma 
sólarhrings, upphitað og vaktað. 
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða starfsmann á 
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist 
á einar@solning.is.

Bakara eða bakaranema vantar á 
samning. Umsóknir sendist á: bakari@
bakari.is eða Uppl. í s. 555 0480

hÁRgReiðSlUSTofA 
í póSTNúmeRi 104 

AUglýSiR efTiR vÖNU 
fólki í STólAleigU.

 Um er að ræða mjög fallega 
stofu á mjög góðum stað í 

bænum. Aðeins útskrifað fólk 
kemur til greina.

Nánari upplýsingar fást með því 
að senda ferilskrá á póstfangið: 

harsnyrting@gmail.com

TILKYNNINGAR

 einkamál

Nýr og djarfur íslenskur 
samskiptavefur. Íslendingar.eu.

Makaskipti? Swinging? Þríhyrningasr? 
Cuckold? Íslendingar.eu bjóða upp 
á frábær samskiptatækifæri - frítt, 
að sjálfsögðu. Allar upplýsingar hér: 
Makaskipti.eu

íSleNDiNgAR.eU
Ertu í makaleit? Langar þig á 
stefnumót? Ertu með frjálslynda 
hugsun? Íslendingar.eu bjóða upp á 
frábær samskiptatækifæri - frítt, að 
sjálfsögðu. Líttu við! Islendingar.eu
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Smiðjuvegur 2 • Kópavogur

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

rafeindir@internet.is íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | golflist@golflist.is | golflist@golflist.is www.golflist.is

sauna.is
Fjárfessng í vellíðan

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

atvinna

Save the Children á Íslandi

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín
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AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynntar lýsingar fyrir eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar:  
1. Breyting á aðalskipulagi Gaulverjabæjarhrepps 2003-2015, Flóahreppi, á Galtastaða (lnr. 198977). Móttökustöð ISAVIA 
 og frístundabyggð.
Lýsing skipulagsverkefnis vegna breytingar á aðalskipulagi sem nær til hluta lands Galtastaða (lnr. 198977) í Flóahreppi. Landið 
er í eigu Isavia og er fyrirhugað að setja upp varamóttökuloftnet vegna flugfjarskipta flugumferðar auk þess sem einnig verður 
gert ráð fyrir byggingu 1-3 frístundahúsa. Landið, sem í heild er um 80 ha að stærð, er í dag skilgreint sem landbúnaðarsvæði 
en með breytingu verður gert ráð fyrir 0,35 ha iðnaðarsvæði og 4,6 ha sem frístundabyggð.

2. Breyting á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016. Iðnaðarsvæði sunnan við Árnes.
Lýsing skipulagsverkefnis vegna breytingar á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepp á svæði sunnan við Árnes. Svæðið sem 
breytingin nær til er 39 ha að stærð og er í skilgreint sem blanda íbúðar- og landbúnaðarsvæðis (smábýli) en fyrirhugað er að 
breyta landnotkun í iðnaðarsvæði. Er þetta gert til samræmis við tillögu að breytingu að deiliskipulagi svæðisins sem er í 
vinnslu.

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  
3. Breyting á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012 í landi Brekku, Bláskógabyggð. Landbúnaðarsvæði breytist í svæði 
 fyrir frístundabyggð.
Kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi sem felur í sér að um 7 ha svæði í landi brekku sem afmarkast af Vallá, Kóngsvegi 
og landamörkum við Efri-Reyki breytist úr landbúnaðarsvæði í frístundabyggð.
Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  

4. Breyting á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012, Bláskógabyggð, á spildu úr landi Einiholts. 
 Verslun- og þjónusta í stað landbúnaðarsvæðis/efnistökusvæðis.
Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar sem felur í sér að gert er ráð fyrir svæði fyrir verslun- og þjónustu á 
spildu úr landi Einiholts á svæði milli Einiholtslækjar og þjóðvegar, sunnan við bæjartorfu Einiholts. Fyrirhugað er að byggja upp 
gistiþjónustu fyrir ferðamenn. Tillaga að deiliskipulagi svæðisins er auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingunni.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  
5. Deiliskipulag sem nær til lögbýlisins Ásborg í Ásahreppi auk tveggja spildna úr landi Áss 1. 
Lögð fram til kynningar lýsing deiliskipulags sem nær til hluta lands lögbýlsins Ásborg auk tveggja spildna úr landi Áss 1. 
Skipulagssvæðið er samtals um 60 ha að stærð og skiptist í þrjú aðskilin svæði sunnan og norðan við Ásveg nr. 275. Á hverri 
spildu verður heimilt að byggja íbúðarhús, bílskúr/gestahús og skemmu/útihús. Í aðalskipulagi er svæðið skilgreint sem 
landbúnaðarsvæði enda gert ráð fyrir landbúnaðartengdri starfsemi á spildunum. 

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  
6. Deiliskipulag frístundahúsalóðar á spildu úr landi Hagavíkur við Þingvallavatn, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Tillaga að deiliskipulagi 5.000 fm frístundahúsalóðar úr landi Tjarnarvíkur sem er um 37 spilda úr landi Hagavíkur við Þingval-
lavatn þar sem heimilt verði að byggja frístundahús og aukahús. Hámarksnýtingarhlutfall er 0.03 (150 fm), þar af má aukahús að 
hámarki vera 40 fm.

7. Deiliskipulag verslunar- og þjónustulóðar á spildu úr landi Einiholts 1, Bláskógabyggð. 
Lagt fram tillaga að deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis á spildu úr landi Einiholts 1 sem liggur milli Einiholtslækjar og 
Einiholtsvegar, suðvestan bæjartorfu Einiholts. Gert er ráð fyrir að heimilt verði að byggja 10 allt að 60 fm gistihús auk allt að 
160 fm þjónustubyggingar. Breyting á aðalskipulagi svæðisins er auglýst samhliða.

8. Deiliskipulag fyrir Geysissvæðið í Haukadal, Bláskógabyggð. Hverasvæði og nánast umhverfi. 
Tillaga að deiliskipulagi fyrir Geysissvæðisins sem byggir á vinningstillögu í „Hugmyndasamkeppni um skipulag og hönnun 
Geyssisvæðisins í Haukadal“ sem haldin var 2013-2014. Megin svæði deiliskipulagsins verður hverasvæðið í kringum Geysi og 
Strokk en áhrifasvæði tillögunnar nær þó aðeins út yfir aðliggjandi svæði.

9. Breyting á deiliskipulagi Reykholts í Bláskógabyggð. Breyting á tengingu Lyngbrautar við þjóðveg
Í breytingunni felst að hluti Lyngbrautar verði botnlangi út frá Biskupstungnabraut sem mun ná inn fyrir núverandi aðkomu að 
lóðinni Lyngbraut 5. Aðkoma að lóðunum Lyngbraut 1, 2, 3 og 5 verða frá þessum botnlanga, en ekki verður lengur hægt að aka 
um Lyngbraut að öðrum lóðum innan þéttbýlisins. Þá er einnig gert ráð fyrir að aðkoma að lóðinni Lyngbraut 5 frá Bjarkarbraut 
verði felld niður. Breytingin er gerð til samræmis við breytingu á aðalskipulagi sama svæðis sem nýlega tók gildi. 

10. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Mýrarkots í Grímsnes- og Grafningshreppi. Lækjarmýri, Álftamýri, Starmýri, 
 Langamýri, Kringlumýri, Tjarnarmýri og Langholt.
Tillaga sem felur í sér að stærð aukahúsa á frístundahúsalóðum Lækjarmýri, Álftamýri, Starmýri, Langamýri, Kringlumýri, 
Tjarnarmýri og Langholt í landi Mýrarkots megi vera allt að 40 fm í stað 25 fm eins og núverandi skilmálar deiliskipulagsins 
kveða á um. 

11. Deiliskipulag fyrir Búrfellsvirkjun í Skeiða- og Gnúpverjahreppi ásamt umhverfisskýrslu.
Tillaga að deiliskipulagi fyrir Búrfellsvirkjun í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, ásamt umhverfisskýrslu. Í tillögunni er gert ráð fyrir 
framkvæmdum við stækkun virkjunarinnar auk þess sem verið er að setja ramma utan um þau mannvirki sem þegar eru til 
staðar á svæðinu. Skipulagssvæðið er um 1.500 ha og nær yfir núverandi stöðvarhús, starfsmanna- og þjónustuhús, hesthús, 
golfvöll, tengivirki og Bjarnalón, sem er miðlunarlón virkjunarinnar. Skilgreindar eru námur og haugsvæði, núverandi og nýir 
vegir, byggingareitir fyrir vinnubúðir,veitu og stöðvarmannvirki. Einnig er gert ráð fyrir lóð fyrir léttan iðnað, t.d. verkstæði, 
smiðju eða gagnaver en sú framkvæmd er ekki háð stækkun virkjunar. Gert er ráð fyrir að vatn verði tekið úr inntakslóni 
Búrfellsvirkjunar og leitt um aðrennslisskurð fram á brún Sámsstaðaklifs að stöðvarinntaki. Þaðan verða göng að neðan-
jarðarstöðvarhúsi og frárennslisgöng og frárennslisskurður frá stöðvarhúsi út í Fossá.  

12. Deiliskipulag fyrir 22,7 ha spildu sem kallast Hrútur 2 úr landi Hrútshaga í Ásahreppi.
Lögð fram tillaga deiliskipulags fyrir 22,7 ha spildu úr landi Hrútshaga og liggur upp að Bugavegi. Ný spilda kallast Hrútur 2 og 
er fyrirhugað að byggja þar íbúðarhús, gestahús og útihús á tveimur afmörkuðum byggingarreitum.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifsto-
futíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.sbf.is.

Skipulagstillögur nr. 1 – 3 og nr. 5 eru í kynningu frá 23. október til 4. nóvember 2015 en tillögur nr. 4 og nr.  6 - 12 frá 23. október 
til 4. desember 2015. Athugasemdir og ábendingar við tillögur nr. 1 – 3 og nr. 5 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 4. 
nóvember 2015 en 4. desember fyrir tillögur nr. 4 og nr.  6 - 12.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

petur@sudurland.is

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Nýr Landspítali við Hringbraut  
Götur, veitur, lóð og sjúkrahótel 

Útboð nr. 20176
Umsjón og eftirlit með framkvæmdum
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Nýs Landspítala ohf. 
(NLSH) óskar eftir tilboðum í umsjón, eftirlit og byggingarstjórn 
með verkinu „Nýr Landspítali við Hringbraut – Götur, veitur, 
lóð og sjúkrahótel“, framkvæmd samkvæmt útboði nr. 20116.

Verkefnið felst í að hafa umsjón og eftirlit, ásamt að gegna 
hlutverki byggingarstjóra sbr. 28. gr. laga um mannvirki  
nr. 160/2010, með útboðsverki nr. 20116, „Nýr Landspítali  
við Hringbraut - Götur, veitur, lóð og sjúkrahótel“.

Verkkaupi metur umfang verkefnisins við umsjón, eftirlit og 
byggingarstjórn vera 3000 klst. og skal tilboðið miða við það. 
Verkframkvæmdin er hluti af heildarverkefni nýs Landspítala  
við Hringbraut.  

Verkhluti GVL: 
Götur, veitur og lóð, þar með talið eru tengigangar milli 
bygginga og hluti jarðvinnu fyrir sjúkrahótelið.

Verkhluti SJH: 
Sjúkrahótel og hluti jarðvinnu. Það mun rísa norður af C-álmu 
Kvennadeildar. Hótelið mun tengjast Barnaspítala / Kvenna-
deild um tengigang í kjallara. Í húsinu eru 75 hótelherbergi.

Nánari lýsing verkhluta er í nefndum útboðsgögnum fyrir 
verkframkvæmd, útboð nr. 20116.

Verkinu öllu skal vera að fullu lokið í 1. júní 2017.  
Áfangaskil eru 1. júní 2016 og 15. mars 2017.  

Útboðsgögn verða til sölu á kr. 3500 hjá Ríkiskaupum, Borgar- 
túni 7C, 105 Reykjavík frá og með fimmtudeginum 22. október 
2015. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum, þriðjudag 10. nóvember 
2015 kl. 10:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

www.gardabaer.is

Bæjarstjórn Garðabæjar hefur í samræmi við 
1. mgr. 30. gr.  og 1. mgr. 40. gr. 
skipulagslaga nr.123/2010 samþykkt lýsingu 
á gerð breytingar aðalskipulagi Garðabæjar 
2004-2016  og á breytingu deiliskipulags 
Kauptúns.  Breytingin nær til lóðanna 
Kauptún 1, 2 og 3.

Lýsingin er aðgengileg á heimasíðu 
Garðabæjar og í þjónustuveri á meðan að 
skipulagsferlið fer fram.

Arinbjörn Vilhjálmsson 
skipulagstjóri

LÝSING Á BREYTINGU Á 
AÐALSKIPULAGI 
GARÐABÆJAR 2004-2016 
OG Á BREYTINGU Á 
DEILISKIPULAGS KAUPTÚNS

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is





Í dag
16.55 Anderl. - Tottenham Sport 3
16.55 Lazio - Rosenborg Sport 
19.00 Liverpool - R. Kazan  Sport 
19.00 PAOK - Krasnodar Sport 3 

19.00 Akureyri - ÍR  KA-heimili 
19.15 Stjarnan - FSu Ásgarður 
19.15 Þór Þ. - Tindastóll  Ice. Glacial 
19.15 ÍR-Grindavík  Hertz Hellir 
19.30 Fram - FH Framhús  
19.30 Haukar - Víking.   Schenkerh.

Hafa ekki unnið þrjá fyrstu 
leiki sína í tuttugu ár 
tindastólsmenn hafa byrjað tíma-
bilið vel í Domino’s-deild karla í 
körfubolta og það þrátt fyrir að 
leika án bandarísks leikmanns. 
Darrel lewis hefur skorað 30 stig 
að meðaltali í leik og stólarnir líta 
út fyrir að vera taka næsta skref 
undir stjórn finnans Pieti Poikola. 
næst á dagskrá er leikur við þór 
í þorlákshöfn í kvöld og þá er að 
sjá hvort stólarnir komast yfir 
vegginn sem hefur stoppað þá í tvo 
áratugi. 

stólarnir hafa ekki unnið þrjá 
fyrstu leiki sína í 
úrvalsdeildinni 
síðan að þeir unnu 
fjóra fyrstu leikina 
tímabilið 1995-
96.  tímabilin 
2014-15, 2008-
09, 2001-02, 
1998-99 
og 1997-98 
byrjuðu þeir 
líka á því að 
vinna tvo 
fyrstu leikina 
en töpuðu 
síðan í 
þriðja leik. 

Fótbolti ísland leikur sinn fyrsta 
útileik í undankeppni eM 2017 
í dag er stelpurnar okkar mæta 
Makedóníu í skopje. ísland vann 
fyrsta leik sinn í riðlinum, 2-0 gegn 
Hvíta-rússlandi, í síðasta mánuði 
en hefur ekki efni á því að slá af í 
dag.

„þetta getur verið algjör gildra,“ 
sagði freyr alexandersson við 
fréttablaðið í gær. „ísland hefur á 
síðustu árum tapað dýrmætum úti-
vallarstigum gegn liðum sem hefur 
reynst dýrkeypt, svo sem gegn slóv-
eníu og Belgíu.“

ísland var í efsta styrkleika-
flokki þegar dregið var í riðla í 
undankeppninni og kemst beint á 
eM með því að vinna riðilinn. Úti-
vallarstigin eru því afar dýrmæt.

Ættu ekki að komast í hóp
„þessi leikur snýst um okkur og 
hvernig við munum spila,“ segir 
freyr. „natasia andonova, sem 
spilar með söru Björk [gunnars-
dóttur] hjá rosengård í svíþjóð er 
gríðarlega öflugur leikmaður en 
aðrir leikmenn í landsliði Make-
dóníu ættu ekki að komast í hóp 
hjá okkur. Hugarfarið þarf því að 
vera í lagi.“

freyr segir að ferðalagið til Make-
dóníu hafi gengið að mestu leyti 
vel, sem og æfingar fyrir leikinn. 
„það hafa verið einhverjir hnökrar 
eins og gengur og gerist á löngu 
ferðalagi og þegar maður kemur í 
aðra menningu. en heilt yfir er ég 
ánægður,“ segir freyr sem heldur 
með lið sitt til slóveníu eftir leik-
inn. þar á ísland leik á mánudag.

Reiknar ekki með Hólmfríði
þær Hólmfríður Magnúsdóttir 
og guðbjörg gunnarsdóttir, sem 
báðar spila í noregi, hafa verið að 
glíma við meiðsli en freyr reiknar 
ekki með því að sú fyrrnefnda nái 
leiknum í dag.

„Miðað við hvernig henni leið á 
æfingunni [í gær] þyrftu hlutirnir 
að gerast ansi hratt hjá henni til að 

hún næði leiknum,“ segir freyr en 
Hólmfríður á 99 landsleiki að baki. 
„Hún vill auðvitað ná hundraðasta 
leiknum sínum en það borgar sig í 
svona aðstæðum að sýna skynsemi. 
Ég vil að mínir leikmenn séu heilir,“ 
segir freyr og bætir við að líklegt 
sé að hún nái leiknum í slóveníu á 
mánudag.

guðbjörg hefur verið að glíma 

við meiðsli í öxl en kenndi sér ekki 
meins á æfingunni í gær. „það hefur 
verið mikið álag á henni en hún er 
nú komin í gang og ég reikna með 
henni í dag.“

Makedónía er að spila sinn 
fyrsta leik í undankeppninni í dag 
en hann hefst klukkan 11.30 að 
íslenskum tíma. 
eirikur@frettabladid.is

Hugarfarið þarf að vera í lagi
Ísland mætir Makedóníu ytra í undankeppni EM 2017 í dag. Freyr Alexandersson landsliðsþjálfari segir að 
Ísland sé með sterkari hóp en Makedónía en að illa geti farið ef leikmenn sýni ekki aðgát.

Stelpurnar okkar mæta Makedóníu í Skopje í dag er Ísland leikur sinn fyrsta útileik í undankeppni EM 2017.

Bryndís Guðmundsdóttir og félagar hennar í Snæfelli voru nálægt sigri á móti meistaraefnum Hauka  í toppslag Domino’s-deildar kvenna í gær en 
þær réðu ekki við hina öflugu Helenu Sverrisdóttur sem tók yfir leikinn í lokin. Bryndís hefur hér náð frákasti á undan Helenu.  FRéttabLaðið/StEFán

Haukakonur sterkari á lokamínútunum í spennandi toppslag
Nýjast

Meistaradeildin 

A-riðill 
Malmö - Shakhtar   1-0 
1-0 Markus Rosenberg (17.). Kári Árnason 
spilaði allan leikinn með liði Malmö. 
PSG - Real Madrid  0-0 
Stig liða: PSG 7, Real 7, Malmö 3, Shaktar 0. 
 
b-riðill 
CSKa - Man. United  1-1 
1-0 Seydou Doumbia (15.), 1-1 Anthony 
Martial (65.). 
Wolfsburg - PSV  2-0 
Stig liða: Wolfburg 6, Man. United. 4, CSKA 
4, PSV 3. 
 
C-riðill 
atlético Madrid - astana  4-0 
Galatasaray - benfica  2-1 
Stig liða: Atlético 6, Benfica 6,  Galatasaray 
4, Astana 1. 
 
D-riðill 
Man. City - Sevilla  2-1 
0-1 Yevhen Konoplyanka (30.), 1-1 Wilfried 
Bony (36.), 2-1 Kevin De Bruyne (90.+1). 
Juventus - Gladbach  0-0 
Stig liða: Juventus 7, Manchester City 6, 
Sevilla 3, Gladbach 1. 

Domino’s-deild kvenna í körfubolta 

Haukar - Snæfell  66-62  
Stigahæstar:  Helena Sverrisdóttir 32/19 
frák./5 stoðs., Sylvía Rún Hálfdanardóttir 
9, Pálína María Gunnlaugsdóttir 8 - Denise 
Palmer 26/12 frák./7 stoðs., Bryndís 
Guðmundsdóttir 17.  
 
Hamar - Grindavík  87-113  
Stigahæstar:  Suriya McGuire 31/10 frák. 
-  Petrúnella Skúladóttir 21, Whitney 
Michelle Frazier 18/18 frák. 
 
Stjarnan - Keflavík  78-68  
Stigahæstar:  Chelsie Schweers 36/10 
frák./8 stoðs., Bryndís Hanna Hreinsdóttir 
12, Margrét Kara Sturludóttir 12/13 frák. - 
Melissa Zorning 24. 
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MIÐNÆTURFJÖR Í smáralind

 

Kynningar í smáralind frá kl 20-22
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utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND

*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

Sérfræðingar frá:
Under Armour
Nike
Polar
Tufte
Hummel
Didriksons
Arena
Speedo

Allir sem kaupa Tufte nærfatnað fá happdrættis-
miða og geta unnið glæsilega vinninga.

Stjarnan Juniors, Íslandsmeistarar í 1. fl.
í hópfimleikum, kynna nýju Under Armour 
haustlínuna kl 20:30 fyrir framan Útilíf.

20%
afsláttur

Gildir allan

daginn í öllum

verslunum af

öllum vörum*



frjálsar Arnar Helgi Lárusson 
er mættur til Doha í Katar þar sem 
hann mun taka þátt í þremur greinum 
á HM fatlaðra í frjálsum íþróttum en 
mótið hófst í gær. Arnar Helgi er 39 ára 
gamall Njarðvíkingur.

Í dag mun Arnar Helgi keppa í 100 
metra hjólastólaspretti og þremur 
dögum síðar er komið að 200 metra 
keppninni. Hann lýkur svo keppni 
þann 27. október er hann tekur þátt í 
400 metra keppninni.

„Ég er bestur í 100 metra sprettinum 

þó svo ég hafi gert margt annað í stóln-
um eins og að taka maraþon. Ég hef 
tekið maraþon í móti á tveimur tímum 
og tveimur mínútum. Á æfingu hef ég 
farið á einum tíma og 46 mínútum.“

Arnar Helgi er með auga á að kom-
ast inn á Ólympíumót fatlaðra næsta 
sumar en til þess að komast þangað 
þarf hann að fara metrana 100 á 16 
sekúndum.

„Ég á best 17,77 sekúndur í dag en ég 
hef farið undir 16 sekúndur á æfingu. 
Á síðustu mótum var bleyta og annað 
sem stóð í vegi fyrir því að maður næði 
þeim árangri sem stefnt var að,“ segir 
Arnar Helgi en veðuraðstæður ættu 
þó ekki að vera honum í hag í hit-
anum í Doha.

„Það er bara spurning með vind-
inn. Hvort hann sé í bakið á manni 
eða á móti. Það skiptir miklu máli. 
Við erum auðvitað lélegir af stað en 
við viðhöldum hraðanum mjög vel 
er við komumst á siglinguna. Þetta 
hefur allt verið upp á við hjá mér og 
ég er alltaf að bæta mig. Markmiðið 
hjá mér á þessu móti er að tryggja 
mig inn á Ólympíumótið í 100 metr-
unum. Ég ætla svo að reyna að bæta 
mína tíma í hinum vegalengdunum.“

Þessi metnaðarfulli íþróttamaður 
á sér fleiri markmið á þessu móti en 
að tryggja sér farseðilinn til Ríó.

„Ég er með lakasta tímann af þeim 
18 keppendum sem tryggðu sig inn 
á mótið og aðalmarkmiðið er að ná 

betri árangri en einhver af þeim. Svo 
skiptir alltaf máli hvernig brautin 
er. Hvort hún sé hröð eða hæg. Ég 
hef heyrt að hún sé ekkert sérstak-
lega hröð. Það skiptir ekki máli því 
ég ætla samt að slá Íslandsmet. Ég er 
alveg ákveðinn í því.“

Ólíkt eflaust einhverjum þá óttast 
Arnar Helgi ekki hitann í Doha þar 
sem hann segist kunna vel við sig í 
miklum hita.

„Mér líkar vel við góða veðrið. 
Maður stífnar síður upp í svona 
aðstæðum og þetta verður bara 
gaman. Ég fer út með fínt sjálfstraust 
enda hef ég verið miklu stöðugri í 
æfingum upp á síðkastið og nú þarf 
ég bara að negla á það.“ 

Ætlar sér að komast á ÓL í Ríó 2016
Njarðvíkingurinn Arnar Helgi Lárusson hefur leik á HM fatlaðra í frjálsum íþróttum í dag. Hann ætlar sér stóra hluti í Doha og setur 
stefnuna á að komast á Ólympíumótið í Ríó í Brasilíu á næsta ári.  Arnar keppir bæði í 100 og 200 metra hjólastólaspretti á HM.

handbolti Ungverska stórliðið 
Veszprém er í leit að þjálfara þessa 
dagana en félagið lét þjálfara 
félagsins, Antonio Ortega, róa eftir 
að liðið náði aðeins jafntefli í fyrstu 
umferð Meistaradeildarinnar gegn 
Wisla Plock.

Við starfinu tók aðstoðarmaður 
hans, Xavi Sabate, og undir hans 
stjórn hefur liðið verið á mikilli 
siglingu enda frábærlega mannað. 
Besta lið Evrópu að margra mati. 
Aron Pálmarsson er ein af stjörnum 
liðsins.

Lino Cervar, fyrrverandi lands-
liðsþjálfari Króatíu, var einn af 
fyrstu mönnunum til að vera 
orðaður við starfið eftirsótta en 
síðan fjölgaði nöfnunum. Patrekur 
Jóhannesson hefur til að mynda 
verið orðaður við starfið.

„Ég vil ekkert vera að tala um það 
núna,“ segir Patrekur sposkur er 
hann er spurður út í málið.

P a t r e ku r  e r  k o m i n n  í 

f u l l t  st a r f  h já  a u st u r r í s ka 
handknattleikssambandinu þar 
sem hann þjálfar karlalandslið 
þjóðarinnar.

„Það eru margir orðaðir við starf-
ið og ég sá að ég var þar á meðal. Það 
er svo sem ekkert meira um það að 
segja núna,“ segir Patrekur, en er 
eitthvað í samningi hans við Austur-
ríkismenn sem útilokar þann mögu-
leika að hann taki við Veszprém?

„Ég hef þjálfað bæði Hauka og 
Val samhliða starfinu hjá Austurríki 
þannig að það er ekkert sem meinar 
mér að þjálfa annað lið utan Austur-
ríkis. Ég má aftur á móti ekki þjálfa 
neitt félag í Austurríki.“

Íslenskir þjálfarar hafa heldur 
betur verið að gera það gott í alþjóð-
legum handbolta á síðustu árum og 
Patrekur hefur náð mjög eftirtektar-
verðum árangri með lið Austurríkis 
þannig að það þarf ekki að koma 
á óvart að ungverska liðið sýni 
honum áhuga.  – hbg

Patrekur mætti þjálfa lið Veszprém

Patrekur hefur náð flottum árangri 
með Austurríki. FréttAblAðið/EvA

www.netto.is www.netto.is Frábær tilboð!

HEIL ÖND
FROSIN - 2,1 KG 

998 
ÁÐUR 1.899 KR/KG

-48%

Henry Birgir 
Gunnarsson
henry@frettabladid.is

Það liggur ómældur tími í 
hönnun og hugsun. Smíðin 
sjálf hefur tekið svona þrjár 
vikur. Allir stólar í þessari 
íþrótt eru sérsmíðaðir. Þetta 
þarf að vera eins og skór. 
Þetta þarf að smellpassa og 
ég þarf að troða mér ofan í 
stólinn.

Arnar Helgi 
Lárusson

Aldur 
39 ára

Félag 
Njarðvík

besti árangur í 100 metra 
spretti 

17,77  
sekúndur

Arnar Helgi er eini 
Íslendingurinn sem hefur 
keppt í hjólastólaspretti 
en það hefur hann gert 

síðan 2012.
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REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

SÍÐUSTU EINTÖK
ÚTLITSGALLAÐAR OG YFIRFARNAR FARTÖLVUR 

Á BOTNVERÐI MEÐ 2 ÁRA ÁBYRGÐ

1 stk.
AÐEINS

A F H V E R RI

TAKMARKAÐ MAGN FARTÖLVA 
Á VERULEGUM AFSLÆTTI !

ASU-UX32AR3024H

74.995
FULLT VERÐ 199.995

149.995
FULLT VERÐ 179.995

ASU-B53ASO103G

TOS-P50B103

ASU-UX31E

-54%

-40%

129.995
FULLT VERÐ 279.995

-24%

129.995
FULLT VERÐ 169.995

TOS-P85031Z

-17%

99.995
FULLT VERÐ 169.995

139.995
FULLT VERÐ 279.995

ASU-UX31ERY010V

-63%

-50%



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.

Elskulegur bróðir, mágur  
og frændi okkar,

Halldór Örn Árnason
Hátúni 10b,

lést á heimili sínu aðfaranótt  
17. október.

Helga Lára Árnadóttir Guðmundur Gunnarsson
Árni Valur Árnason Ása Bjarnadóttir
Ósk Reykdal Árnadóttir
Ása Kristín Árnadóttir
Theresa Linda Árnadóttir Qemal Golike 
Helgi Gunnar Árnason
Birgitta Kara Árnadóttir Nour Natan Ninir

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

Jórmundur Kristinsson
Víðigerði 10, 
Grindavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
þriðjudaginn 13. október. Útförin fór fram í 

kyrrþey að ósk hins látna, þriðjudaginn 20. október.

Birna Sigríður Ágústsdóttir
Jórunn Jórmundsdóttir Jóhann Guðfinnsson
Rebekka Jórmundsdóttir Björn Steinar   
 Sigurjónsson
Kristinn Sigurður Jórmundsson Kristín Margrét
 Matthíasdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,
Dagrún Gunnarsdóttir

lést á Hrafnistu í Reykjavík 
sunnudaginn 18. október. Jarðarförin 

fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,
Emil Theodór Guðjónsson

Sveinn Guðjónsson
Gunnar Guðjónsson 

Anna Guðný Guðjónsdóttir

Bróðir okkar,
Sæmundur Þór Sæmundsson

lést á sjúkrahúsinu á Akranesi þann  
17. október. Útförin fer fram 

föstudaginn 23. október kl. 15.00  
   frá Fossvogskapellu.

Sigurveig Sæmundsdóttir
Oddur Sæmundsson
Jóna Sæmundsdóttir
Eiríkur Sæmundsson

Systir okkar, mágkona og frænka,

Guðrún Karlsdóttir
Furugerði 1, Reykjavík,

andaðist á Vífilsstöðum aðfaranótt 
þriðjudagsins 20. október.  

  Útförin fer fram frá Kópavogskirkju  
  mánudaginn 26. október kl. 11.00.

Anna Karlsdóttir
Stefanía Björk Karlsdóttir Stefán Arnar Kárason
Fanney Sigurjónsdóttir

systkinabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Haukur Torfason
frá Háafelli, Drangsnesi, 

 
sem lést á Sjúkrahúsi Akraness 

15. október, verður jarðsunginn frá 
Drangsneskapellu laugardaginn  

24. október kl. 14.00.  
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en 

þeim sem vildu minnast hans er bent  
á Björgunarsveitina Björg á Drangsnesi  
reikn.nr. 0316-26-265, kt. 711090-2079.

Ása María Hauksdóttir Pétur Óskarsson
Guðbjörg Hauksdóttir Óskar Torfason

afa- og langafabörn.

Elskulegur faðir minn,  
tengdafaðir, bróðir og afi,

Kristgeir Hákonarson
sjómaður,

sem lést á heimili sínu þann  
11. október, verður jarðsunginn frá 

Neskirkju föstudaginn 23. október kl. 13.00.

Berglind Kristgeirsdóttir Arnar Már Guðmundsson
Reynir Sæmundsson
Finnbjörg Konný Hákonardóttir
Steinunn Helga Hákonardóttir

  Kristborg Hákonardóttir og barnabörn hins látna.

Ástkær móðir okkar og amma,
Guðrún Osvaldsdóttir
fulltrúi hjá Ríkisskattstjóra,

verður jarðsungin frá 
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn  

23. október kl. 11.00.

Sigurður Ingi Sigurðsson
Jóhanna Guðrún Sigurðardóttir
Guðrún Helga Guðbjartsdóttir
Þórdís Gyða Guðbjartsdóttir
Herdís Rut Guðbjartsdóttir

„Efni óperunnar er ótrúlega skemmtilegt, 
bæði músíkin og sagan, en þó með alvar-
legum undirtóni. Ég er búin að vera í hlát-
urskasti frá fyrstu æfingu,“ segir Sigríður 
Ósk Kristjánsdóttir söngkona sem gengur 
í hlutverk Rosinu í Rakaranum á næstu 
tveimur sýningum. „Þetta er fyrsta burðar-
hlutverk mitt með Íslensku óperunni og 
jafnframt það stærsta sem ég hef tekist á 
við,“  segir hún. „Rosina er litríkur karakter. 
Hún er fjörug, hnyttin og  fljót að hugsa og 
hlýtur að vera afar heillandi því Lindoro 
greifi kemur um langan veg til að reyna 
að krækja í hana, eftir að hafa séð henni 
einu sinni bregða fyrir. Hún stelst upp á 
þak á nóttunni því harðstjórinn sem hún 
býr hjá vill aldrei hleypa henni út, hann 
ætlar sér að giftast henni því hann veit að 
hún fékk fúlgu í arf eftir foreldra sína. En 

Lindoro greifi syngur falleg lög fyrir utan 
gluggann hennar, það finnst henni æðis-
legt og er alveg sama þó að hann 
sé fátækur.“

Þótt sagan gerist í Sevilla 
á Spáni er sungið  á 
ítölsku – aðalmáli 
óperunnar. Æfingar 
hófust í lok ágúst. 
„Við æfðum alla daga, 
allan daginn. Áður var 
ég  auð vitað búin að 
liggja yfir  efninu því 
helst þarf maður að 
kunna allt þegar maður 
mætir,“ segir Sigríður Ósk 
sem söng í Töfraflautunni í 
Hörpu. Auk þess hefur hún 
sungið yfir tuttugu óperuhlutverk á 

Englandi, meðal annars hjá English Natio-
nal Opera og Glyndebourne Opera.

Fleiru þarf Sigríður Ósk að 
sinna en söngnum því hún 

á eins og hálfs árs gamla 
dóttur, Helenu Ingu, 

og segir hana orðna 
pínulitla Rosinu „Ég 
hef auðvitað verið 
að æfa heima og allt 
í einu er hún farin 
að gera alveg eins 
og ég. Það er mjög 

skemmtilegt. Það 
er frábært að vera í 

tveimur draumahlut-
verkum í einu, móðurhlut-

verkinu og hlutverki Rosinu.“ 
gun@frettabladid.is

Tvö draumahlutverk í einu
Sigríður Ósk Kristjánsdóttir messósópran syngur hlutverk Rosinu í Rakaranum á laugar-
daginn. Það er stærsta óperuhlutverk hennar til þessa, þó hún eigi yfir tuttugu að baki.

„Ég er búin að vera í hlátuskasti frá fyrstu æfingu,“ segir Sigríður Ósk um óperuna Rakarinn í Sevilla. FRÉttablaðið/GVa
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Skák  Gunnar Björnsson
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 Þrautin felst í því að fylla út  

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

veðurspá Fimmtudagur

Í dag verður hæglætisveður á landinu. Það verður úrkoma nokkuð víða, yfirleitt 
rigning eða slydda, en sums staðar snjóar fyrir norðan. Hiti 0 til 6 stig. Í kvöld  
bætir í vind og úrkomu um landið sunnanvert.
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ó, hvað ég 
hlakka til 
vorsins.

Ég líka, maður! Þú lyktar 
svo hræðilega á þessum 

árstíma. Hræðilega. 
segi ég!

Tryllt 
medalía, 

félagi

Þetta er sko 
ekki medalía. 

Þetta er 
sápa! Í reipi!

Afi gaf mér. Hann 
sagði að einu sinni 
hefði þetta þótt 

viðeigandi g jöf fyrir 
mann á mínum aldri …

Ég veit 
náttúru-

lega ekkert 
hvað ég get 
sagt við þig 

núna ...

Nei. Ég skil það. 
En ég legg til að við 
þökkum almættinu á 
hverju kvöldi áður en 
við sofnum, fyrir að 

eiga bara afmæli einu 
sinni á ári.

Fiskur! 
Aftur?!

Aldeilis! Ef ég heyri eitt múkk í viðbót, 
þá verður afgangurinn í 
matinn á 
morgun 
og hinn.

Múkk!

… BLANDAÐ MEÐ 
CHIA FRÆJUM!

Af-múkk! 
Af-múkk! 
Af-múkk!!

LÁRÉTT
2. eyja
6. í röð
8. stroff
9. suss
11. tveir eins
12. súla
14. skýli
16. í röð
17. runa
18. mjög
20. fyrir hönd
21. krafs

LÓÐRÉTT
1. höfuð
3. frá
4. hrörnun
5. sigað
7. vinsæll
10. ákæra
13. lík
15. sjá eftir
16. ris
19. kusk

LÁRétt: 2. Java, 6. aá, 8. fit, 9. uss, 11. tt, 12. stöng, 
14. skáli, 16. þæ, 17. röð, 18. all, 20. pr, 21. klór.
LÓðRétt: 1. haus, 3. af, 4. vitglöp, 5. att, 7. ástsæll, 
10. sök, 13. nár, 15. iðra, 16. þak, 19. ló.

Hörður Jónasson (1.570) átti leik gegn 
Jóni Trausta Harðarsyni (2.092) á At-
skákmóti Reykjavíkur fyrir skemmstu.
Svartur á leik

1. … Hxd5! 2. Df4 (2. Hxd5 De4#) 
2.  … Hxd1+ 3. Hxd1 Dc6+ og Jón Trausti 
gaf enda óverjandi mát. Lagleg lok hjá 
Herði.
www.skak.is Æskan og ellin á laugardag. 
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ICONIA

19.900
FÆST Í 2 LITUM

 7
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2
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MEÐ INTEL BAYTRAIL 
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1280x800IPSHD SKJÁR MEÐ ALLT AÐ178° SJÓNARHORN B1-750
STÓRGLÆSILEG SPJALDTÖLVA

Ný kynslóð enn öflugri og þynnri spjaldtölva 
frá Acer með 7” IPS HD fjölsnertiskjá með 
Zero Air Gap og Anti-fingerprint tækni. 

• 7’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
• Intel Quad Core Z3735G 1.83GHz Burst
• Intel HD Graphics DX11 skjákjarni
• 8GB flash og allt að 64GB Micro SD
• 300Mbps WiFi net, Bluetooth 4.0, GPS
• Li-Polymer rafhlaða allt að 7 tímar
• USB2 micro og Micro SD kortalesari
• Tvær vefmyndavélar 5MP og 0.3MP
• Android 4.4 stýrikerfi og fjöldi forrita

22.Október 2015 • Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

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

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

HERSCHEL ER LENT! 240GB SSD DISKUR!

16.900
TRION 100

ÚRVALIÐ ER
HJÁ OKKUR
STÚTFULLAR VERSLANIR AF SPENNANDI NÝJUNGUM

15.6” HP G3 255

59.900HP G3 255Glæsileg 15.6” fartölva með Dual Core örgjörva,4GB minni, 500GB diskog uppfærsla í Windows 10

5

HERSCHEL ER LENT!

VERÐ FRÁ

12.900
LOKSINSLENTAR!15’’ Herschel Heritage fartölvubakpoki með sér hólfi fyrir fartölvur, vösum fyrir alla helstu aukahluti og útgangi fyrir heyrnartól

16.900
TRION 100
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3
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 19.900

RASPBERRY PI 2RASPBERRY PI 2

KEMUR Í 

LITUM

MEÐ HULSTRI

14.900

KEMUR Í KEMUR Í KEMUR Í KEMUR Í KEMUR Í KEMUR Í KEMUR Í KEMUR Í 

RASPBERRYPI 2 MODEL BÓTRÚLEG TÖLVA MEÐ FJÖLDA STÝRIKERFA Í BOÐI. FULL HD HDMI STUÐNINGUR EIN BESTA MEDIA CENTER LAUSNIN Í DAG!

9.990

• Frábær USB3.0 ferðaflakkari
• Sandblásin fingrafaralaus hönnun
• Fær straum úr USB tengi
• G Shock skynjari til að verja gögnin
• PC&Mac öryggis/afritunarhugbúnaður
• Virkar með Windows, Mac og Linux
• 10x meiri hraði með USB 3.0

ÓTRÚLEGT VERÐ!

1TB
ADATA USB3.0

3 
DAGA
TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 11.900

4.990

• Hágæða lokuð heyrnartól frá KOSS
• Kristaltær hljómur og þéttur bassi
• Stórir lokaðir og “ultra” mjúkir púðar
• Einstaklega þægileg D-laga hönnun
• Svarhnappur og hljóðnemi í snúru
• 1.2 metra flöt flækjulaus snúra
• Lífstíðarábyrgð á KOSS heyrnartólum

FÆST Í 4 LITUM

UR23i
FISLÉTT HEYRNARTÓL

23i23i23i23i23i23i23i23i23i
4
LITIR

3 
DAGA
TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 6.990

129.900

• AMD A10-8700P Quad Core 3.2GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 8GB AMD R6 Carrizo DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.1, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

3 LITIR

E5-552

7 1920x1080FHDANTI-GLARE SKJÁR MEÐ BLUELIGHT SHIELD!

FÆST Í 3 LITUM

169.900

80HE00GXM

Sú allra flottasta frá Lenovo og ein glæsilegasta fartöl-
van í dag með QHD+ IPS fjölsnertiskjá sem hægt er 
að snúa 360° og mögnuðu JBL Waves Audio!

• Intel Core M-5Y51 2.6GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur
• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800
• Intel HD 5300 DX11 skjákjarni
• AccuType lyklaborð með baklýsingu
• 867Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

YOGA3 PRO
LENOVO MEÐ QHD+ SNERTISKJÁ

7

360°
SNÚNINGUR

FARTÖLVA, 
STANDUR OG 
SPJALDTÖLVA

QHD+IPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

FÆST Í 2 LITUM
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3 
DAGA
TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 199.900

279.900

MacBook
12” RETINA 512GB

2015

• Intel Core M Dual Core 2.6GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 512GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
• 12’’ IPS Retina 2304x1440 skjár
• 867Mbps WiFi AC, BT 4.0, USB 3.1 Type-C
• Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
• Apple OS X Yosemite stýrikerfi

MEÐ 256GB AÐEINS 229.900

MACBOOK
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MacBookMacBookMacBook

MACBOOK 12” MINNISLYKILL

64GBTYPE-C
19.900

38ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 317.990AÐEINS Í 3 DAGA!
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Í kvöld frumsýnir Menningarfélag 
Akureyrar glænýtt íslenskt verk 
í Hofi í sviðsetningu Leikfélags 
Akureyrar og Menningarhússins 
Hofs. Verkið ber titilinn Þetta er 

grín, án djóks og er eftir þau Halldór 
Laxness Halldórsson (Dóra DNA) og 
Sögu Garðarsdóttur en þau fara jafn-
framt með tvö aðalhlutverkin en auk 
þeirra fer Benedikt Karl Gröndal með 
hlutverk í sýningunni.

Í verkinu segir frá lífi grínistanna 
og kærustuparsins Sögu og Dóra sem 
samnefndir grínistar leika og þau 
segja að það hafi svo sem önnur nöfn 
komið til greina á persónurnar enda 
slíkt samlífi grínara ekki óþekkt með 
öllu. „En við ákváðum að vera bara 
með okkar eigin nöfn á þessu enda 
okkar persónur sem liggja að baki að 
stóru leyti,“ segir Halldór og bætir við 
að þetta sé nú eiginlega fjölskyldusýn-
ing þar sem Snorri Helgason, kærasti 
Sögu, sjái um tónlistina og eiginkona 
hans, Magnea Guðmundsdóttir, 
um leikmynd og búninga. „En upp-
hafið má rekja til þess þegar við Saga 

Það þarf alltaf að standa með tjáningarfrelsinu – alltaf

Saga Garðarsdóttir og Halldór Laxness Halldórsson, þekktari sem Dóri DNA, frumsýna Þetta er grín, án djóks í Hofi í kvöld.

Það gengur á ýmsu í sambúð og lífi uppistandaranna Sögu og Dóra í Hofi.

Þetta er grín, án djóks er nýtt íslenskt 
sviðsverk um sambýli og líf tveggja uppi-
standara í meðförum Sögu Garðarsdótt-
ur og Halldórs Laxness Halldórssonar.

vorum saman í Listaháskólanum. Þá 
var hún að læra leiklist og ég að verða 
sviðshöfundur. Þannig að okkur hefur 
lengi langað til þess að vinna saman. 
En síðan fékk Saga þessa hugmynd að 
gera verk um tvo uppistandara sem 
búa saman, eru saman og eru alltaf 
að bera efni hvort undir annað. Þau 
eru í endalausu basli með hvað allt er 
grín og það á kostnað alvörunnar og 
einlægninnar. En síðan þegar við sett-
umst niður og fórum að skrifa þá var 
ennþá mikið verið að tala um Charlie 
Hebdo og mál sem snerust um það að 
einhver sagði óviðeigandi brandara 
þannig að á endanum þá sátum við 
uppi með verk sem fjallar líka um 
tjáningarfrelsið og hvar línan liggur.“

Línan fræga
Saga segir að þessi margumrædda lína 
liggi í raun víða og sé á stöðugu flökti 
og að þau finni þetta vel eftir að vera 
búin að flytja verkið fyrir áhorfendur 
á allra síðustu æfingum. „Stundum er 
hreinlega dauðaþögn á ákveðnum 
stöðum og svo getur verið glymjandi 
hlátur á sama stað hjá næsta holli 
áhorfenda. En það er líka rosalega 
gaman þegar lagt er upp með að láta 
reyna á mörkin og leita að línunni 
þegar við finnum þögnina og þá liggur 
línan þar það kvöldið.“

Þau Saga og Halldór eru á því að 
það sé ekkert eitt ákveðið sem setji 
þessi mörk á meðal áhorfenda hverju 
sinni. Þetta sé engan veginn spurning 
um aldur eða annað slíkt. Halldór 
segir að það megi vel sjá að það er 
mikið að gerast á meðal áhorfenda 
á þessum augnablikum. „Fólk er að 
horfa á annað fólk og sjá hvort það 
er að hlæja og leita að mörkunum, 
línunni, á meðal annarra áhorfenda. 
Þetta er stóra spurningin: Er í lagi að 
hlæja?“ Og eins og Saga bendir á þá 
varpa þau spurningunni áfram til 
áhorfenda. „Við spyrjum líka t.d. má 
ég segja þetta? Má Dóri gera grín að 
konum? Er það karlremba? En er það 
í lagi fyrir mig sem konu að gera sama 
grín?“

Ekkert að óttast
Leiksýning á borð við þessa er sérstök 
að því leyti að innan hennar er að finna 
bæði uppistand sem og hefðbundið 
leikhús. „Við erum að segja sögu frá a 

til ö en leikum svo kannski meira út í 
salinn en í hefðbundnu leikhúsi,“ segir 
Halldór en Saga er á því að þetta sé 
styrkur uppistandsins. „Maður er í svo 
beinum tengslum við áhorfendur, horf-
ir beint í augun á þeim. Þannig að það 
er enginn fjórði veggur í uppistandi og 
við vildum nýta þá orku í sýninguna.“ 
Halldór bætir við að fólk þurfi ekki 
að vera hrætt við að setjast á fremsta 
bekk. „Við erum ekkert að fara að hjóla 
í áhorfendur. Maður verður stundum 
var við þennan ótta. Við höfum verið 
niðri í Þjóðleikhúskjallara með troð-
fullt hús á uppistandi og það er verið 
að leita úti um allan sal að sætum fyrir 
áhorfendur með vasaljósum en fyrsti 
bekkurinn stendur auður.“

Vinur og vopn
Saga segir að þau komi víða við í sýn-
ingunni. „Við erum að fjalla um fólk 
sem er áberandi í samfélaginu og það 
sem er efst á baugi. En síðan er það líka 
þannig að við þurfum ekkert endilega 

að nefna einstaklingana. Fólk tengir.“ 
Halldór tekur undir þetta. „Þetta er 
líka manns helsti ótti sem grínista að 
fá þessa spurningu: Finnst þér þetta 
fyndið? Eins og maður sé úrkynjaður 
vegna þess að maður gerði grín að ein-
hverju. En mikið af sýningunni fjallar 
einmitt um þetta blessaða tjáningar-
frelsi og hvað þú þarft að standa með 
því alltaf. Ekki bara stundum.“

Halldóri og Sögu er það hugleikið 
hversu stóran þátt Jón Páll Eyjólfsson 
á í sýningunni. Halldór segir að hlutur 
hans liggi líka í dramatúrgíu handrits-
ins. „Hann hefur opnað þetta allt með 
sínum göldrum. Jón Páll hefur meira 
að segja líka hjálpað okkur til þess að 
gera óbærilegu senurnar óbærilegar. 
Jón Páll er fyndinn náungi með góðan 
húmor sem skilur ákaflega vel að þetta 
er verk um húmor og hvernig hann 
getur verið hlýr og kaldur og hvenær 
við leitum til hans og hvenær honum 
er ofaukið og hversu öflugt vopn hann 
getur verið.“

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Figaro: Oddur Arnþór Jónsson Almaviva greifi: Gissur Páll Gissurarson 
Rosina: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir / Sigríður Ósk Kristjánsdóttir 
Doktor Bartolo: Bjarni Thor Kristinsson / Jóhann Smári Sævarsson 
Don Basilio: Kristinn Sigmundsson / Viðar Gunnarsson 
Fiorello: Ágúst Ólafsson Berta: Valgerður Guðnadóttir

Leikstjóri: Ágústa Skúladóttir
Hljómsveitarstjóri: Guðmundur Óli Gunnarsson 
Búningar: María Th. Ólafsdóttir 
Leikmynd: Steffen Aarfing 
Ljósahönnun: Jóhann Bjarni Pálmason
Kór og hljómsveit Íslensku óperunnar
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Laugard. 24. okt.  20.00
Föstud.  30. okt.  20.00
Sunnud.   8. nóv.  20.00
Föstud.  13. nóv. 20.00

MIÐASALA Í HÖRPU OG Á TIX.IS / WWW.OPERA.IS

ROSSINI

„Ærslagangurinn í þessari uppfærsu á Rakaranum skapar 
ferska, óhefta og um leið alþýðlega útgáfu af 

verkinu...heilt yfir er full ástæða til að mæla með 
sýningunni“. - MBL

„Með hlutverk rakarans fer eitt nýjasta eftirlæti landans 
á óperusviðinu, barítónsöngvarinn Oddur Arnþór Jónsson, 
sem við minnumst með ánægju úr Don Carlo í fyrra...Það 
var enginn vafi á því í gærkvöldi hver átti hug og hjörtu 

áhorfenda og átti það skilið“. - TMM

- næstu sýningar -

TAKMARKAÐUR
SÝNINGAFJÖLDI



Ice and the Sky er ný heim-
ildarmynd eftir franska leik-
stjórann Luc Jacquet sem er 
þekktastur fyrir March of the 
Penguins sem hlaut Óskars-
verðlaunin sem besta heim-

ildarmyndin árið 2005. Ice and The 
Sky var lokamynd kvikmyndahá-
tíðarinnar í Cannes í sumar, var 
frumsýnd með mikilli viðhöfn í París 
í vikunni og fer í almennar sýningar 
í Bíói Paradís annað kvöld.

Leikstjórinn Luc Jacquet segir að 
umfjöllunarefnið hafi brunnið á 
honum lengi en myndin fjallar um 
vísindamanninn Claude Lorius, 
sem hóf viðamiklar rannsóknir á ís 
Suðurskautslands árið 1957. „Fyrir 
nokkrum árum stofnsetti ég sjóð 
sem kallast Wild Touch og hefur það 
að markmiði að tengja saman vís-
indi, kvikmyndir og náttúruvernd. 
Það er svo algengt að það komi til 
mín vísindamenn og biðji mig um 
hjálp. Hjálp við að fjalla á skýran og 
einfaldan hátt um flókin málefni á 
borð við það hvernig bjarga megi 
skógunum, andrúmsloftinu o.s.frv. 
Það sem þessir vísindamenn eiga 
allir sameiginlegt er að þeir töluðu 
allir um að þeim líkaði svo vel við 
hvernig kvikmyndirnar nota tilfinn-
ingar til þess að koma vísindalegri 
þekkingu til almennings.

Breytum framtíðinni
Það var á þessum grunni sem ég setti 
upp sjóðinn og innan þessa starfs 
hitti ég Claude Lorius og mér fannst 
mikið til þess koma hvernig saga 
hans er samfléttuð stóru sögunni – 
heildarmynd umhverfismála. Með 
því að skoða sögu hans þá er hægt 
að skoða hversu stór þáttur mann-
kynsins er í þessu samhengi síðustu 
fimmtíu til sextíu ár. Ég fann líka 
ótrúlega magnaðar myndir sem 
tengjast starfi Claude Lorius frá 
Suðurskautslandinu og þar með 
var ég endanlega ákveðinn í því að 

Reynir að bjarga heiminum með bíómyndum
Franski leikstjórinn, Óskarsverðlaunahafinn og umhverfisverndarsinninn Luc Jacquet frumsýndi í vik unni 
kvikmynd um vísindamanninn Claude Lorius, frumkvöðul í rannsóknum á Suðurskautslandi til áratuga.

Luc Jacquet kvikmyndaleikstjóri tengir gjarnan saman vísindi og tilfinningar í sínum verkum. FréttaBLaðið/GVa

Magnús 
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

gera þessa mynd. Þessi mynd er hins 
vegar búin að vera lengi í vinnslu 
sem er ekki síst til komið vegna þess 
að það var mjög erfitt að fjármagna 
hana. En ég er afskaplega glaður yfir 
því að hún er nú loksins tilbúin og 
það gladdi mig líka mikið að hún 
skyldi vera valin til þess að vera loka-
myndin á Cannes.

Málið er að myndin segir okkur 
hvaðan þekkingin á þróun umhverf-
isins kemur. Myndinni er ætlað 
að koma okkur í skilning um að 
hlýnun jarðar er ekki spurning um 
hugmyndafræði eða eitthvað sem er 
runnið undan rifjum hins illa. Hlýn-
un jarðar á sér rætur í vísindum, stór-
fyrirtækjum, þjóðum og mönnum. 
Þetta er ekki sjálfsprottið fyrirbæri. 
Þetta er eitthvað sem við verðum að 
útskýra aftur og aftur. Eitthvað sem 
við verðum að horfast í augu við og 
gera okkur grein fyrir að við breytum 
ekki gangi sögunnar og þeim ákvörð-
unum sem voru teknar fyrir mörgum 
áratugum, heldur verðum við að leit-
ast við að breyta því sem við getum 
breytt í samtímanum framtíðarinnar 
vegna.“

Peningar í fyrsta sæti
Luc Jacquet segir að auðvitað sé erfitt 
fyrir alla að breyta sinni hegðun og 
að hann sé ekki þar undanskilinn. 
„Engu að síður trúi ég á kvikmyndina 
sem miðil sem getur hjálpað okkur 
til þess að breyta hugarfarinu. Kvik-
mynd getur leyft sér að vera á til-
finningasviðinu og að snerta þannig 
líf fólks með varanlegri hætti en tölur 
á blaði og ísköld vísindi. Það er þó 
ekki til neins að leggjast í eitthvert 
trúboð og segja fólki að það þurfi 
ekki að keyra bílinn sinn eða ferðast 
með flugvélum, ég á bíl ég ferðast 
með flugvélum, vegna þess að í dag 
lifum við í veröld sem var mótuð 
fyrir fimmtíu árum. En það sem er 
á okkar ábyrgð er að segja gott og 
vel, nú er kominn tími á breytingar 
og við þurfum að breyta hugsunar-
hætti okkar og það hratt. Mjög hratt.

Það sem ég get gert er að hjálpa 
fólki að skilja að það eru ákveðnir 

hlutir að gerast í heiminum, hlutir 
sem eru 100% vísindalega sannaðir, 
og við þurfum öll að átta okkur á. 
Vandinn er að það eru svo ótrúlega 
margir sem hafa engan áhuga á 
breytingu heldur vilja halda áfram 
á sömu braut. Volkswagen er ein-
mitt mjög gott dæmi um slíkt þar 
sem peningar eru settir í fyrsta 
sæti en framtíð heimsins kemur 
þar langt á eftir. En ég trúi því að 
við getum enn skapað verðmæti 
og góða hluti án þess að tortíma 
okkur sjálfum. En til þess að það 
gangi eftir þá þarf hugarfarið að 
breytast.“

Kvikmynd þarf sögu
Vísindamaðurinn Claude Lorius 
er Luc Jacquet hugleikinn og hann 

segir að fyrsta rannsóknarferð 
Lorius hafi verið farin árið 1956. 
„Þegar ég var að vinna sem vísinda-
maður á Suðurskautslandinu þá 
vissi ég hver hann var. Hann var 
stjórinn – þarna lengst uppi. En 
fyrir fjórum árum hitti ég hann í 
París og þá var hann mjög veikur. 
Hann sagði mér sína sögu og ég 
vissi strax að ég yrði að segja þessa 
sögu. Þetta er saga sem heimurinn 
verður að kynnast – framtíðarinnar 
vegna. Á næstu vikum byrjaði ég 
að taka viðtöl við hann og reyna 
að afla fjármuna og svo unnum við 
þetta skref fyrir skref.

Lorius er einn af þessum mönn-
um sem eru vel þekktir innan vís-
indaheimsins en almenningur veit 
ekkert hver hann er þó svo hann 

hafi haft gríðarleg áhrif á líf okkar. 
Þessi maður er frumkvöðull og 
framlag hans til þekkingar okkar á 
veröldinni er með ólíkindum. Fyrir 
mér er þessi kvikmynd leið til þess 
að ýta honum inn á sjónarsviðið og 
biðja fólk um að hlusta á það sem 
hann hefur að segja. Hann segir frá 
sögu plánetunnar okkar og fram-
tíðarinnar sem er mótuð af mann-
fólkinu. Hér er um að ræða ein-
stakt vísindalegt ævintýri manns 
sem helgað hefur líf sitt leitinni að 
sannleikanum um tilveruna í hjarta 
hinnar frosnu veraldar. Það er svo 
miklu sterkara að fjalla um mann-
eskju eins og Lorius en að leggja 
bara fram tölur og staðreyndir. Það 
gerir þetta allt raunverulegra fyrir 
fólki. Kvikmyndir þurfa sögu.“

Vísindamaðurinn Claude Lorius á Suðurskautslandi þaðan sem jörðin talar til okkar eins og leikstjórinn Luc Jacquet segir. 
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EITTHVAÐ Á STÆRÐ VIÐ ALHEIMINN EFTIR JÓN KALMAN STEFÁNSSON

STÓRBROTIN
ÆTTARSAGA

Tíminn líður ekki í eilífðinni, þar verður tillitslaust afl hans að engu.
Hér lýkur ættarsögunni sem hófst í bókinni Fiskarnir hafa enga fætur. 
Sagt er frá ástinni, sem er í senn fórn og jafnvægislist, frá lífi og dauða, 
krepptum hnefa og Elvis Presley sem kann að opna hjörtun.

„Textinn er eins og landið sem hann kemur frá: afgerandi, 
hrjóstrugt, stórfenglegt. Maður verður hreinlega orðlaus af 
aðdáun og fær tár í augun.“
FRANSKA TÍMARITIÐ LES INROCKS, UM FISKARNIR HAFA ENGA FÆTUR

★★★★★
– JÓN YNGVI JÓHANNSSON, FRÉTTABLAÐIÐ, UM FISKARNIR HAFA ENGA FÆTUR 
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Krafturinn er svo 
miKill enda ollu 

Kvennaframboðin straum-
hvörfum í íslensKum 
stjórnmálum, bæði til 
sKamms og langs tíma.

  LOKA 
ÆFING

eftir Svövu Jakobsdóttur
í uppsetningu Háaloftsins

MIÐASALA
Midi.is/Tjarnarbio.is/S. 527 2100

ATH! AÐEINS ÞESSAR SÝNINGAR

„Leikhús eins og það best gerist.“
(D.K/hugras.is)

NÆSTU SÝNINGAR: 
24. okt. kl. 20.30
31. okt. kl. 20.30
  8. nóv. kl. 19.00 – (ath. breyttan sýn.tíma)

13. nóv. kl. 20.30
15. nóv. kl. 20.30

Myndin er partur af því 
að halda til haga lær-
dómsríkri sögu mann-
réttinda á Íslandi. Það 
eru komnar upp kyn-

slóðir sem muna ekki eftir kvenna-
framboðunum,“ segir Halla Kristín 
Einarsdóttir kvikmyndagerðarkona 
um heimildarmynd sína Hvað er svona 
merkilegt við það? 

Halla Kristín kveðst hafa verið með 
myndina bak við eyrað frá árinu 2009 
en aðalmyndatökurnar hafi farið fram 
2013. 

„Ég hef unnið mikið með Unu 
Lorenzen sem er íslensk en býr í Kan-
ada og er flinkur hreyfimyndagerðar-
maður. Við lögðumst í mikla rann-
sóknarvinnu við að finna myndefni í 
opinberum söfnum og einkasöfnum 
og líka filmusafni sjónvarpsins. Reynd-
um að búa til eitthvað úr því sem til var 
og svo gerðum við litlar senur sem var 
ætlað að sýna tíðarandann þannig 
að það eru leikarar í myndinni þó að 
hún sé heimildarmynd. Ekki er hægt 
að fara í tímavél aftur til fortíðar til að 
taka upp efni svo því verður að bjarga 
með öðrum hætti.“

Það áhugaverðasta við efnið segir 
Halla Kristín vera persónurnar í 
myndinni og atorku þeirra. „Kraftur-
inn er svo mikill enda ollu kvenna-
framboðin straumhvörfum í íslensk-
um stjórnmálum, bæði til skamms 

og langs tíma. Árið 1983, þegar þau 
komu fyrst fram, voru þrjár konur á 
Alþingi en eftir kosningarnar urðu 
þær níu, svo það varð 200% vöxtur 
yfir nótt. Framboðin lögðu grunn-
inn að ýmsu sem við búum við í dag 

og teljum sjálfsagt. Myndin endar 
í nútímanum þannig að við förum 
vítt og breitt um sviðið.“

Hvað er svona merkilegt við það? 
hlaut Einarinn, aðalverðlaun Skjald-
borgarhátíðarinnar, í vor og keppti í 

flokknum Besta norræna heimildar-
myndin á Nordisk Panorama í sept-
ember. Áður hafði Halla Kristín gert 
myndina Konur á rauðum sokkum. 
„Þegar Rauðsokkahreyfingin var 
lögð niður var byrjað að tala um 

Kvennaframboðið,“ segir hún. „Ég 
var byrjuð að setja mig inn í það 
svo það lá beint við að halda áfram 
og taka þennan kafla sem við erum 
að frumsýna núna í Sambíóunum.“ 
gun@frettabladid.is

Myndin er partur af sögu mannréttinda á Íslandi 
ný heimildarmynd höllu Kristínar einarsdóttur, hvað er svona merkilegt við það? verður frumsýnd í 
kvöld í sambíóunum. hún fjallar um kvennaframboðin á íslandi á 9. áratug síðustu aldar.

Persónurnar eru það áhugaverðasta í myndinni og atorka þeirra, að sögn Höllu Kristínar. Fréttablaðið/anton

Bækur
Svo þú villist ekki í hverfinu 
hérna

HHHHH

Höfundur: Patrick Modiano
JPV
Ísafoldarprentsmiðja
176 bls.
Kápuhönnun: Alexandra Buhl

Jean Daragane er miðaldra rithöfund-
ur sem ver dögum sínum í íbúð sinni 
í París í einhvers konar sjálfskipaðri 
útlegð eða einangrun frá umheimin-
um. Einangrun Daragane frá umheim-
inum og liðinni tíð sinna eigin daga er 
slík að hann strögglar við að muna 
innihald eigin verka. Þessar látlausu 
og að því er virðist einföldu aðstæður 
marka sviðið í upphafi skáldsögunnar 
Svo þú villist ekki í hverfinu hérna, 
eftir Patrick Modiano.

En dag einn breytist allt. Kyrrlátri og 
allt að því horfinni veröld í gleymsk-
unnar dái er raskað þegar Daragane 
fær upphringingu frá smákrimm-
anum Ottolini sem hefur fundið 
adressubók höfundarins á glámbekk. 
Veröld Daragane er raskað þegar nöfn 
og símanúmer úr fortíðinni brjóta sér 
leið inn í vitund höfundarins ein-
angraða og vekja með honum löngu 
gleymda eða bælda atburði úr for-
vitnilegri fortíð. Og rithöfundurinn 
Jean Daragane hefur leit að liðnum 
tíma í anda Proust. Skref fyrir skref. 
Minningabrot fyrir minningabrot 
rammvilltur í eigin lífi. Lífi sem er í 
senn einangrað, forvitnilegt og á ein-
hvern óræðan hátt svo sammannlegt 

og heillandi. Það er engu líkt að ráfa 
um villtur í fortíð og lífi Jean Daragane.

Patrick Modiano hlaut Nób-
elsverðlaunin í bókmenntum 
á síðasta ári. Útnefningin kom 
sumum á óvart, öðrum ekki, 
eins og gengur en víst er höf-
undarverk Modiano glæsi-
legt. Rætur þess liggja djúpt 
í franskri bókmennta-
hefð og er ekki síst í 
sterku samlífi við verk 
Stendhals og Proust 
en framan við nýjasta 
afrek Modiano, Svo 
þú villist ekki í hverf-
inu hérna, sem kom 
út á síðasta ári er ein-
mitt að finna þessa frægu til-
vitnun í Stendahl: „Ég get ekki miðlað 
raunveruleika atburðanna, ég get bara 
komið til skila skuggamynd þeirra.“

Modiano gerir þessi orð Stendahls 
að sínu manifesto í Svo þú villist ekki í 
hverfinu hérna. Ferð aðalpersónunnar 
Jean Daragane um tíma og rúm minn-
inganna er þó annað og meira en 
skuggamynd. Modiano skapar ótrú-
lega heildstætt listaverk og persónu-
lega sögu einstaklings sem tínir saman 
minningabrot úr lífi sínu á ferðalagi 
um fortíðina fyrir sitt á hvað fimm-
tán eða fjörutíu árum. Textinn er á 
einhvern óræðan hátt svo fisléttur 
og flögrandi að það þarf óneitanlega 
að hafa dálítið fyrir því að fylgja eftir 
þessari sérstæðu aðalpersónu. Modi-
ano er einstaklega næmur á að draga 
fram að því er virðist svo mikilvæga og 
viðburðaríka fortíð með smáatriðum 
sem mynda í sífellu óvænt hugrenn-

ingatengsl og ný mynd í fortíðinni 
blasir við. Lesandanum er þó látið 

eftir að miklu leyti að púsla brot-
unum saman enda er leit 

Daragane að for-
tíðinni honum erfið 

og þrungin sterkum 
tilfinningum.

Pe r s ó n u s kö p u n 
Modiano er ótrúlega 

skörp og skýr án þess 
að þurfa til þess langar 

lýsingar. Þvert á móti er 
þær stuttar, hnitmiðaðar 

og lesandinn dregur upp 
sína mynd af persónunum 

út frá hegðunarmunstri og 
jafnvel hugleiðingum aðal-

persónunnar um hvaða mann 
þau hafi að geyma. Framvind-

an er að sama skapi öll dregin áfram í 
gegnum hinn miðlæga Daragane og er 
í senn þrungin spennu og eftirvænt-
ingu eftir því hvaða minning vaknar 
næst í þessum miðaldra manni.

Þýðing Sigurðar Pálssonar á líka 
sinn stóra þátt í því hversu auðvelt er 
að villast í hverfi og fortíð Daragane 
og veröld Modiano. Hafi lesandinn 
einhvern tíma komið til Parísar og 
notið þess að ráfa stefnulaust um 
götur borgarinnar, hugsa um lífið og 
liðna tíð, þá gefst hér annað tækifæri 
undir leiðsögn Modiano í ljúfri þýð-
ingu Sigurðar. Góða ferð. 
Magnús Guðmundsson

NiðurStaða: Fádæma snjöll og vel 
skrifuð skáldsaga um leit að liðnum 
tíma og óttann við hvað kunni að vera 
þar að finna.

Það er dásamlegt að villast í hverfinu hérna
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Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

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

VILDARVERD: 5.599.-
FULLT VERD: 6.999.-

-

-

VILDAR20% AFSLÁTTUR

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gildir 22. október, til og með 26. október. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 



Frumsýningar

Mot NatureN
Gaman- og dramamynd
Aðalhlutverk: Ole Giæver, 
Rebekka Nystabakk, Marte 
Magnus dotter Solem og Sivert 
Giæver Solem.
Frumsýnd: 23.10. 2015
IMDB 7.1/10 

BurNt
Gaman- og dramamynd
Aðalhlutverk: Bradley Cooper, 
Sienna Miller, Daniel Brühl og 
Riccardo Scamarcio.
Frumsýnd 30.10. 2015

the Last Witch huNter 

Spennu- og ævintýramynd 
Aðalhlutverk: Vin Diesel, Rose 
Leslie, Elijah Wood, Ólafur Darri 
Ólafsson og Rena Owen. 
IMDB 7,7/10 Rotten Tomatoes 
97%

„Við fáum bara e-mail þar sem 
okkur er sagt frá hverjir leika í 
myndinni, hvert atriðið er, hvenær 
lagið er spilað og af hverju. Þessu er 
skellt í fimm eða sex setningar og við 
segjum já eða nei,“ segir Arnór Dan 
söngvari en lag þeirra Ólafs Arnalds 
kemur fyrir á tveimur stöðum í kvik-
myndinni, sem frumsýnd verður hér 
á landi í næstu viku. Um er að ræða 
lagið Old Skin, af plötunni For Now 
I Am Winter, sem Ólafur sendi frá 
sér árið 2013. Er lagið spilað tvisvar í 
myndinni og á svokölluð soundtracki.

„Við sögðum strax já við þessu, 
enda frekar hlutlaus bandarísk 
stjörnum prýdd kvikmynd, en engin 
pólitík eða eitthvað sem við viljum 
ekki tengja okkur við,“ útskýrir Arnór 
hæstánægður. Segir hann upphæðirn-
ar sem fáist fyrir að eiga lag í stórum 
Hollywood-myndum ekki aðalat-
riðið. „Ég spái í raun ekki mikið í það, 
þar sem upphæðin sem kemur fyrir í 
tölvupóstinum deilist svo niður í ótal 
áttir, og þegar hún á endanum kemur 
til mín, ef hún kemur yfirhöfuð, þá 
lít ég á þetta sem algjöran bónus en 
geri ekki sérstaklega ráð fyrir honum. 
Það að koma tónlistinni sinni áfram á 
svona viðamikinn snertiflöt, eru raun-
verulegu launin.“

Ekki er þetta í fyrsta skipti sem 
músíkalskt samstarf þeirra Arnórs og 
Ólafs ratar í stórmynd, því í janúar á 
þessu ári mátti heyra lagið A Stutter, 
sem einmitt kom af sömu plötu og 
lagið í Burnt, óma í afar dramatískri 
senu í Taken þrjú. „Ég er býsna ánægð-
ur með að nú sé senan aðeins öðru-
vísi, en lagið er spilað undir þegar 
persóna Cooper er að rísa úr ösku-
stónni,“ segir Arnór léttur í lund.

En þegar spurt er hvernig standi 
á því að tónlist þeirra félaga ratar 

Íslenskir tónar í bandarísku 
kokkadrama Bradley cooper

Ólafur og Arnór leiddu saman hesta sína og hefur sá ávöxtur sannarlega vakið athygli í Hollywood-hæðum.  mynd/Aðsend

arnór Dan og Ólafur 
arnalds eiga lagið 
Old Skin sem ómar í 
Burnt, nýjustu kvik-
mynd Bradley Cooper 
sem væntanleg er í 
kvikmyndahús.

svo iðulega í hendurnar á risa kvik-
myndaframleiðendum segist Arnór 
seint stæra sig af að koma því í kring. 
„Ég hreinlega veit það ekki, stundum 
ramba leikstjórarnir á þetta en svo er 
Óli náttúrulega mjög duglegur við að 
koma tónlistinni að,“ bendir Arnór á, 
hógvær að vanda.

Má með sanni segja að vart verði 
þverfótað fyrir stórstjörnum á hvíta 
tjaldinu þegar Burnt verður sýnd. 
Með aðalhlutverk fara Bradley Coop-
er, Sienna Miller, Daniel Brühl, Omar 
Sy og þarna munu slæðast með engar 
aðrar en Emma Thompson og Uma 
Thurman. Leikstjórn er í höndum 
John Vells.

Fjallar myndin í grófum dráttum 
um hrokafullan kokk, Adam Jones, 
sem hefur lengi átt góðu gengi að 
fagna, en svo gengur það ekki lengur 

og allt fer niður á við. Hafandi þrjár 
Michelin-stjörnur á bakinu reynir 
Jones að koma undir sig fótunum og 
fer aftur á ról með nýjan veitingastað. 
Má gera ráð fyrir býsna spennandi 
atburðarás í framhaldinu.

Hafa gagnrýnendur gert að gamni 

sínu og sagt að söguþráðurinn eigi 
sumpart margt sameiginlegt með ferli 
Coopers sé horft yfir árið, en líkt og 
kvikmyndaunnendur vita var hann 
tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir 
frammistöðu sína í stórmyndinni 
American Sniper. Hann hreppti þó 
ekki hnossið og næsta sem bíógestir 
sáu var kvikmyndin Aloha. Sú ræma 
fékk sannkallaða falleinkunn, og náði 
hæst 5,5 á IMDB, að ónefndu aðkast-
inu sem framleiðendur myndarinnar 
urðu fyrir, þar sem innfæddir voru 
hlunnfarnir með eindæmum við gerð 
myndarinnar.

Nú segja fróðir menn hins vegar að 
Cooper gæti átt sér viðreisnar von, 
á nákvæmlega sama tíma og Jones, 
hönd í hönd við fagra tóna Old 
Skin. Verður myndin frumsýnd þann 
30. október. 

Ég spái Í rauN ekki 
Mikið Í það, þar seM 

upphæðiN seM keMur fyrir Í 
töLvupÓstiNuM DeiList svo 
Niður Í ÓtaL áttir, og þegar 
húN á eNDaNuM keMur tiL 
MÍN, ef húN keMur yfir-
höfuð, þá LÍt Ég á þetta seM 
aLgjöraN BÓNus eN geri ekki 
sÉrstakLega ráð fyrir 
hoNuM.

Stærsti fasteignavefur landsins  

fasteignir.is  á

Guðrún Ansnes
gudrun@frettabladid.is
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VIÐ VITUM HVAÐ 
UNGA KYNSLÓÐIN 
SKIPTIR MIKLU MÁLI
Við þökkum frábærar viðtökur

Börn F plús viðskiptavina hafa tekið nýju húfunum okkar fagnandi eins  
og undanfarin fjögur ár. Unga fólkið skiptir okkur höfuðmáli og því  
gleðjumst við yfir hverjum kolli sem skartar skínandi húfu frá VÍS.  

Við bendum F plús viðskiptavinum á að nú fer hver að verða síðastur  
að koma við á næstu þjónustuskrifstofu VÍS til að ná í húfu því þeim  
fer ört fækkandi. Bestu þakkir fyrir viðtökurnar.



Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur

22. október 2015
Tónlist
Hvað?  Opnar æfingar Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands
Hvenær?  09.30
Hvar?  Harpa
Lokaæfingar fyrir almenna áskrift-
artónleika Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands á fimmtudagsmorgun eru 
opnar gestum. Hljómsveitin leikur 
dagskrá tónleika kvöldsins að 
hluta eða í heild. Miðaverð 1.900 kr.

Hvað?  Ást í tónaflóði
Hvenær?  12.00
Hvar?  Fríkirkjan
Sópransöngkonan Ingibjörg Aldís 
Ólafsdóttir og píanóleikarinn 
Hrönn Þráinsdóttir flytja íslensk 
sönglög, ljóð og léttar aríur í 
hádeginu í Fríkirkjunni. Miðaverð 
er 1.500 krónur.

Hvað?  Uppáhalds Rússar
Hvenær?  19.30
Hvar?  Harpa
Sinfóníuhljómsveit leikur verk 
Músorgskíjs, Tsjajkovskíjs og 
Prokofíevs. Stjórnandi er Osmo 

Vänskä og píanóleikarinn Behzod 
Abduraimov leikur einleik. Miða-
verð er 2.400-6.900 krónur.

Hvað?  Karókíkvöld
Hvenær?  20.00
Hvar?  Prikið

Hvað?  Útgáfutónleikar Casio Fatso
Hvenær?  20.30
Hvar?  Tjarnarbíó
Hljómsveitin Casio Fatso heldur 
upp á útgáfu fyrstu breiðskífu 
sinnar ,Controlling the World from 
My Bed. Platan verður leikin í heild 
auk nokkurra nýrra laga. Hljóm-
sveitin Lily of the Valley sér um að 
hita upp. Miðaverð 2.000 krónur.

Hvað?  Högni Egilsson
Hvenær?  20.30
Hvar?  Tónlistarmiðstöð Austurlands, 
Eskifirði
Tónlistarmaðurinn Högni Egilsson 
er á ferð um landið og leikur á tón-
leikum á Eskifirði í kvöld. Miða-
verð er 2.500 við innganginn og 
2.000 í forsölu.

Hvað?  David Celia
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kex hostel
Kanadíski tónlistarmaðurinn 
David Celia spilar á sínum fyrstu 
tónleikum á Íslandi í kvöld. Celia 
er að leggja af stað í tónleikaferð 
um Evrópu og byrjar hana hér á 
landi. Miðaverð er 1.000.

Hvað?  Samúel Jón Samúelsson Big 
Band
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gamla bíó, Ingólfsstræti 2a
Bandið leikur frumlega frum-
samda fönktónlist undir áhrifum 
frá nígerísku afróbíti, eþíópískum 
djassi, brasilíksum sambatöktum, 
bandarísku fönki og stórsveitar-
djassi. Miðaverð er 2.900 krónur í 
stæði og 3.900 í sæti.

Hvað?  Dj Hrönn
Hvenær?  21.00
Hvar?  Frederiksen Ale House

Hvað?  Dj Vala
Hvenær?  21.00
Hvar?  Lebowski Bar
Hvað?  Skelkur í bringu og Godchilla

Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra
Hljómsveitirnar Skelkur í bringu 
og Godchilla spila á tónleikum á 
Húrra í kvöld. Miðaverð er 1.000 
krónur.

Hvað?  Hekla
Hvenær?  21.00
Hvar?  Hlemmur Square
Tónlistarkonan Hekla spilar á 
Hlemmur Square í kvöld.

Hvað?  Ragnheiður Gröndal og hljóm-
sveit
Hvenær?  21.00
Hvar?  Græni hatturinn
Ragnheiður Gröndal spilar á tón-
leikum ásamt hljómsveit sem 
skipuð er Guðmundi Péturssyni 
gítarleikara, Pálma Gunnarssyni 
bassaleikara og Kristni Snæ Agn-
arssyni trommuleikara á Græna 
hattinum í kvöld. Miðaverð er 
2.900 krónur.

Hvað?  Magnús R. Einarsson
Hvenær?  22.00
Hvar?  Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8
Aðgangur er ókeypis.

Leiklist
Hvað?  Krísufundur
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi
Leikhópurinn Kriðpleir sýnir verkið 
Krísufundur í Mengi í kvöld. Verkið 
er kynning á heimi leikhópsins og 
upplagt tækifæri fyrir áhugasama 

til að kynnast meðlimum hópsins, 
fylgjast með þeim að störfum og 
velta fyrir sér órannsakanlegum 
vegum sviðslistanna. En þeir félagar 
í Kriðpleir eru í óðaönn að setja 
saman umsókn í Listasjóð og skila-
fresturinn er við það að renna út. 
Miðaverð er 2.000 krónur.

Uppistand
Hvað?  Uppistand í Comedy klúbbnum
Hvenær?  21.30
Hvar?  Bar 11
Í kvöld koma fram þeir Marlon 
Pollock, Jón Magnús Arnarsson, 
Greipur Hjaltason, Ólafur Freyr 
Ólafsson og kynnir er Sigurður 
Anton Friðþjófsson. Miðaverð er 
1.000 krónur.

Uppákomur
Hvað?  Smásagnakvöld
Hvenær?  20.00
Hvar?  Stofan
Meðgöngumál efna til smá-
sagnaupplesturs á Stofunni í tilefni 
af Lestrarhátíð í Bókmenntaborg. 
Fram koma þau Birta Þórhalls-
dóttir, Björn Halldórsson, Eyþór 
Gylfason, Júlía Margrét Einars-
dóttir, Lára Kristín Sturludóttir, 
Þorvaldur Sigurbjörn Helgason og 
Þórdís Helgadóttir.

Hvað?  Höfundakvöld nr. 2
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gunnarshús, Rithöfundasam-
bandið
Halla Þórlaug Óskarsdóttir spjallar 
við rithöfundana Jón Kalman Stef-
ánsson og Sigurjón Bergþór Daða-
son um nýútkomnar bækur þeirra. 
Einnig lesa þeir úr bókum sínum 
og árita fyrir þá sem vilja. Allir 
velkomnir, aðgangseyrir er 1.000 
krónur og veitingar innifaldar.

Hvað?  Menningarkvöld í Fella- og 
Hólakirkju
Hvenær?  20.00
Hvar?  Fella- og Hólakirkja

Tónlist og upplestur í bland. Fram 
koma kirkjukórinn og nýstofnaður 
sönghópur við Fjölbrautaskólann 
í Breiðholti, einnig verða á dagskrá 
dúettar og fiðluleikur. Tónleika-
gestir taka einnig þátt í fjölda-
söng. Allir velkomnir og aðgangur 
ókeypis.

Hvað?  „Verið velkomin!“ – Meðmæla-
ganga fyrir hælisleitendur & flóttafólk
Hvenær?  19.30
Hvar?  Frú Lauga, Laugalæk
Breytendur á Adrenalíni, mann-
réttindahreyfing ungs fólks sem 
vill einbeita sér að því að gera 
heiminn að betri stað og byrja 
í garðinum heima hjá sér, efna 
til meðmælagöngu til þess að 
bjóða hælisleitendur og flótta-
fólk velkomið. Gengið verður 
um Laugarneshverfið og endað í 
Laugarneskirkju þar sem Breyt-
endur á Adren alíni flytja ræðu og 
hljómsveit leikur nokkur lög. Allir 
velkomnir.

Leiðsögn
Hvað? Leiðsögn og sýningarlok – 
Rýmisþræðir
Hvenær? 12.15
Hvar? Ketilhús, Listasafnið á Akureyri
Ragnheiður Björk Þórsdóttir leiðir 
gesti um sýninguna Rýmisþræði en 
sýningunni lýkur sunnudaginn  
25. október. Aðgangur er ókeypis.

Fyrirlestrar
Hvað?  Lækjargata hin eldri – Leifar af 
skála frá 10. eða 11. öld
Hvenær?  16.30
Hvar?  Stofa 132, Öskju
Lísbet Guðmundsdóttir starfar 
sem fornleifafræðingur hjá Forn-
leifastofnun Íslands. Hún mun 
flytja fyrirlestur sem kynnir helstu 
niðurstöður úr fornleifauppgreftri 
sem hófst á lóð Lækjargötu 10-12 
síðastliðið vor. Ókeypis aðgangur 
og allir velkomnir.

Jón Kalman Stefánsson rithöfundur verður ásamt Sigurjóni Bergþóri Daðasyni á 
Höfundakvöldi í kvöld.

Ragnheiður Gröndal spilar á Græna 
hattinum í kvöld.

Ein besta gamanmynd þessa árs með 
Óskarsverðlaunaleikurunum Robert DeNiro & 

Anne Hathaway.


VARIETY


THE WRAP


ROLLING STONE


USA TODAY


TOTAL FILM


TIME OUT LONDON


TIME OUT LONDON


EMPIRE

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI
KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

PAN ÍSLTAL 3D   KL. 5:30
PAN ENSKT TAL 2D  KL. 8
CRIMSON PEAK  KL. 8 - 10:30
LEGEND   KL. 10:30
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 5:30
PAN ENSKT TAL 2D  KL. 5:30 - 8 - 10:30
LEGEND   KL. 8 - 10:40
BLACK MASS   KL. 9 - 10:10
BLACK MASS VIP  KL. 5:20 - 10:40
EVEREST 3D   KL. 8 - 10:40
EVEREST 2D   KL. 6
EVEREST 2D VIP  KL. 8
VACATION   KL. 8
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

PAN ÍSLTAL 3D   KL. 5:30
PAN ENSKT TAL 2D  KL. 5:30 - 8
CRIMSON PEAK  KL. 8 - 10:40
LEGEND   KL. 8 - 10:30
BLACK MASS   KL. 10:30
THE INTERN   KL. 5:20
EVEREST 3D   KL. 5:20 - 8 - 10:35

PAN ÍSLTAL 3D   KL. 5:30
LEGEND   KL. 5:30 - 9:45 - 10:40
BLACK MASS   KL. 8 - 10:40
THE INTERN   KL. 8

PAN ENSKT TAL 2D  KL. 8
ÞRESTIR   KL. 8
THE WALK 3D   KL. 10:10
CRIMSON PEAK  KL. 10:30

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
SÝND Í 2D OG 3D

HVERNIG BYRJAÐI ÆVINTÝRIÐ UM PÉTUR PAN?
FRÁBÆR FJÖSLYLDUMYND

EGILSHÖLL

Nýjasta meistaraverk Guillermo del Toro sem 
fær hárin til að rísa


THE NEW YORKER


HITFIX


THE PLAYLIST


TIME OUT LONDON

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

- MBL

CRIMSON PEAK 8, 10:30
PAN 3D ÍSL 5:30
ÞRESTIR 5:50
KLOVN FOREVER 8, 10:30
EVEREST 3D 5:30, 8
SICARIO 10:10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum   18:00
Rams / Hrútar ENG SUB   18:00
Back in time   20:00
Jóhanna – síðasta orrustan   20:00
Stille Hjerte   20:00
Love 3d   22:00
Pawn sacrifice   22:00
Red army   22:00

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-20

L…GFR®ÐIAÐSTOÐ 

ORATORS
- fŽlag laganema við 

H‡sk—la êsland
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Málsvari byggingamanna

það er mikilvægt að ráða iðnmeistara 
sem er með trausta fagmenn í vinnu.

Fagmenn með iðnréttindi bera félagsskírteini.

ER ÞINN „IÐNAÐARMAÐUR“  
ÖRUGGLEGA FAGMAÐUR?

Vertu viss um að ráða fagmann með iðnréttindi þegar 
það kemur að viðhaldi og viðgerðum á heimilinu.

það er mikilvægt að ráða iðnmeistara
sem er með trausta fagmenn í vinnu.

Fagmenn með iðnréttindi bera félagsskírteini.



Fimmtudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Svampur Sveins 
13.24

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.45 iCarly 
08.05 The Middle 
08.30 Masterchef USA 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 60 mínútur 
10.20 The Doctors 
11.00 Geggjaðar græjur 
11.15 Jamie’s 30 Minute Meals 
11.40 Heilsugengið 
12.05 Um land allt 
12.35 Nágrannar 
13.00 Spider-Man 3 
15.20 Last Night 
16.55 iCarly 
17.15 Bold and the Beautiful 
17.38 Nágrannar 
18.00 Simpson-fjölskyldan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag. 
19.25 Undateable 
19.50 Matargleði Evu 
Fróðleg og freistandi þáttaröð þar 
sem Eva Laufey Hermannsdóttir 
leggur ríka áherslu að elda góðan og 
fjölbreyttan mat frá grunni. Eva legg-
ur áherslu á matargerð frá grunni og 
kennir áhorfendum að töfra réttina 
fram á skemmtilegan hátt. 
20.20 Masterchef USA 
21.05 NCIS 
Stórgóðir og léttir spennuþættir 
sem fjalla um Leroy Jethro Gibbs 
og félaga hans í rannsóknardeild 
bandaríska sjóhersins. 
21.50 The Blacklist
22.40 The Player 
23.25 Á bak við Rétt 
23.40 Réttur 
00.40 Homeland 
01.30 Blue Ruin 
02.55 The Apparition 
04.15 Giv’em Hell Malone 
05.50 Fréttir og Ísland í dag

18.25 The Carrie Diaries 
19.05 Suburgatory 
19.30 Clipped 
19.55 Sullivan & Son 
20.20 Sirens 
20.45 Flash 
21.30 Gotham 
22.15 Arrow 
23.00 Supernatural 
23.40 Who Gets the Last Laugh 
00.05 Hollywood Hillbillies 
00.30 Lip Sync Battle 
00.50 NCIS. Los Angeles 
02.00 Clipped 
02.20 Sullivan & Son 
02.45 Sirens 
03.05 Flash 
03.50 Gotham 
04.30 Arrow 
05.15 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

10.35 Angels & Demons 
12.55 The Mask 
14.35 Grown Ups 2 
16.15 Angels & Demons 
18.35 The Mask 
20.15 Grown Ups 2 
Bráðskemmtileg gamanmynd frá 
2013 með Adam Sandler, Kevin 
James, Chris Rock og David Spade 
í aðalhlutverkum. Í fyrri myndinni 
hittust fjórir æskuvinir á ný og 
slettu ærlega úr klaufunum. Núna er 
komið að framhaldinu og hinn ríki 
Lenny ákveður að flytja með fjöl-
skyldunni til síns gamla heimabæjar 
og láta börnin sín alast upp með 
börnum gömlu vina sinna. Núna eru 
það krakkarnir sem kenna þeim full-
orðnu hinar ýmsu lexíur. 
22.00 Man of Steel 
00.25 Dredd 
02.00 Out of the Furnace 
03.55 Man of Steel

11.20 Makedónía - Ísland Bein út-
sending 
15.45 Síðasti tangó í Halifax 
16.40 Tónahlaup 
17.20 KrakkaRÚV 
17.21 Stundin okkar 
17.45 Kungfú Panda 
18.08 Sveppir 
18.15 Táknmálsfréttir 
18.25 Vísindahorn Ævars 
18.35 Saga af strák 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.15 Toppstöðin 
21.10 Scott og Bailey 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Lögregluvaktin 
23.05 Poldark 
00.05 Skuggaleikur 
00.50 Kastljós 
01.25 Fréttir 
01.40 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 The Biggest Loser 
09.45 The Biggest Loser 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
13.30 Cheers 
13.55 Dr. Phil 
14.35 Odd Mom Out 
15.00 Reign 
15.45 The Muppets 
16.05 The Voice Ísland 
17.35 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
18.55 The Late Late Show with 
James Corden 
19.35 Bakraddir 
19.45 Life in Pieces 
20.10 Grandfathered 
20.35 The Grinder 
21.00 Scandal 
21.45 How to Get Away with 
Murder 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Blue Bloods 
00.35 Law & Order. Special Victims 
Unit 
01.20 Fargo 
02.05 Scandal 
02.50 How to Get Away with 
Murder 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

17.25 Two and a Half Men 
17.50 Friends 
18.15 New Girl 
18.35 Modern Family 
19.00 Ally McBeal 
19.50 Cold Feet 
20.40 Broadchurch 
21.30 Klovn 
22.00 The Sopranos 
22.50 It’s Always Sunny in 
 Philadelphia 
23.10 The Glades 
23.55 Ally McBeal 
00.40 Cold Feet 
01.30 Broadchurch 
02.20 Klovn 
02.45 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

08.20 Golfing World 2015 
09.10 PGA Tour 2015 
12.10 Golfing World 2015 
13.00 Champions Tour Highlights 
13.55 PGA Tour 2015 
16.40 PGA Tour 2015 
19.40 PGA Tour 2015 - Highlights 
20.35 Inside the PGA Tour 2015 
21.00 PGA Tour 2015

13.15 Man. City - Bournemouth 
14.55 Messan 
16.10 Everton - Man. Utd. 
17.50 Tottenham - Liverpool 
19.30 Football League Show 
2015/16 
20.00 Premier League World 
2015/2016 
20.30 Premier League Review 2015 
21.25 Watford - Arsenal 
23.05 Swansea - Stoke 
00.45 Premier League World 
2015/2016

07.40 Meistaradeildarmörkin 
08.15 Meistaradeildarmörkin 
08.50 Malmö - Shakhtar Donetsk 
10.35 Man. City - Sevilla 
12.20 PSG - Real Madrid 
14.05 CSKA Moskva - Man. Utd. 
15.50 Meistaradeildarmörkin 
16.25 Markaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu í handbolta 
16.55 Lazio - Rosenborg Bein út-
sending 
19.00 Liverpool - Rubin Kazan Bein 
útsending 
21.00 NFL Gameday 
21.30 UFC Unleashed 2015 
22.20 Anderlecht - Tottenham 
00.00 PAOK - FC Krasnodar

  | 18:00
ÆVINTÝRI TINNA
Tinni og vinur hans Tobbi 
eru alltaf að lenda í 
skemmtilegum og spennandi 
ævintýrum saman.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:50
MATARGLEÐI EVU
Evu Laufey leggur áherslu á hollan mat. Heimalagað múslí, 
ljúffengt laxasalat með dillsósu og girnileg hindberjaískaka 
og bananapinnar í eftirrétt.
Uppskriftir á visir.is/matur

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 21:45
THE BLACKLIST
James Spader í hlutverki hins 
magnaða Raymond Red 
Reddington sem var efstur á 
lista yfir eftirlýsta glæpamenn 
hjá bandarískum yfirvöldum.

 | 20:15
MASTERCHEF USA
Stórskemmtilegur matreiðslu-
þáttur með Gordon Ramsey í 
forgrunni þar sem áhuga-
kokkar keppast við að vinna 
hylli dómnefndarinnar.

 | 22:30
THE PLAYER
Öryggissérfræðingur  
sérhæfir sig í 
spilavítabransanum en er 
fenginn til að vinna fyrir 
dularfull samtök.

 | 22:00
MAN OF STEEL
Stórmynd um ungan mann 
með ofurkrafta en hann kom 
frá framandi plánetu sem 
ungabarn og ólst upp á 
sveitabæ. 

 | 22:15
ARROW
Fjórða þáttaröðin um ungan 
milljónamæring og glaum-
gosa sem snýr aftur eftir að 
hafa verið strandaglópur á 
eyðieyju í fimm ár og talinn af.

07.00 Skógardýrið Húgó 
07.25 Latibær 
07.47 Ævintýraferðin 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
08.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.55 Leyndarmál vísindanna 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveins 
09.49 Rasmus Klumpur og félagar 
09.55 UKI 
10.00 Ævintýri Tinna 
10.23 Brunabílarnir 
10.47 Elías 
11.00 Skógardýrið Húgó 
11.25 Latibær 
11.47 Ævintýraferðin 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
12.45 Doddi litli og Eyrnastór 
12.55 Leyndarmál vísindanna 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveins 
13.49 Rasmus Klumpur og félagar 
13.55 UKI 
14.00 Ævintýri Tinna 
14.23 Brunabílarnir 
14.47 Elías 
15.00 Skógardýrið Húgó 
15.25 Latibær 
15.47 Ævintýraferðin 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
16.45 Doddi litli og Eyrnastór 
16.55 Leyndarmál vísindanna 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveins 
17.49 Rasmus Klumpur og félagar 
17.55 UKI 
18.00 Ævintýri Tinna 
18.23 Brunabílarnir 
18.47 Elías 
19.00 Tarzan
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DAGUR

TIL JÓLA!

byko.is
AuðvelT að versla á byko.is

sendum út um allt land

Inniseríur, 10/20/35/50
eða 100 ljósa, glærar,
rauðar eða mislitar.

Verð frá:

365kr.

88949550-9620

Útisería með 40 
eða 80 LED perum, 
margir litir.

Verð frá:

1.995kr.

88167077-8020

Aðventuljós með 
9 perum, rautt eða hvítt. 9.295kr.

51880386-7

Slönguljós, glær, rauð
eða marglit, 11 mm.

395kr./lm.
88948640-45

Aðventuljós með 5 perum 
og kertastjaki, rautt.

7.995kr.
 51880385 

GUSTAVO aðventu-
ljós, 7 perur, brass 
eða kopar. 10.995kr.

51880381-2

HONEY ljós, 
5 ljósa, hvítt.

6.295kr.
51880390

TRAPP aðventu-
ljós, 7 perur, hvítt. 6.995kr.

51880384

MAJA aðventu-
ljós, 7 perur, 
rautt eða hvítt 7.595kr.

51880388-9

CURLY krans 50 cm, 
136 LED-ljós eða 30 
cm, 30 LED-ljós.

5.395kr.
51880440/2

Verð frá:

Tré snjókorn, 29 eða 45 cm.

5.995kr.
51880364-5 

Krans, 45 cm með 11 LED ljósi.

8.995kr.
51880356 

Verð frá:

Verð frá:

eða kopar. 10.995
51880381-2



Ljósmyndarinn Janette Beckman er á leið til landsins en hún hefur tekið myndir af 
tónlistarmönnum á borð við LL Cool J, Beastie Boys og Bustah Rymes. 

„Bæði pönkið og hiphop-menningin 
komu frá götunni. Þetta var menning 
hinna ungu. Þetta var tónlist sem gaf 
hinum raddlausu rödd,“ segir ljós-
myndarinn Janette Beckman, sem er á 
leið til landsins. Beckman kemur hing-
að til lands til þess að halda sýningu 
ásamt goðsögn í graff-heiminum, Cey 
Adams. Hann gegndi mikilvægu hlut-
verki hjá Def Jam Records, sem hefur 
í gegnum tíðina verið með margar af 
merkilegustu rappstjörnum heims 
á samningi. Beckman tók myndir af 
goðsögnum á borð við LL Cool J, Bustah 
Rhymes, Run DMC, Beastie Boys og Salt-
N-pepa. Því má segja 
að þarna séu 

tvær manneskjur sem hafi haft áhrif á 
sögu rappsins í heiminum, sem ætla 
að sameina krafta sína með sýningu í 
Reykjavík.

Kemur frá London
Beckman er frá London og hóf ljós-
myndaraferilinn þar. Hún vakti strax 
athygli og tók myndir fyrir mörg 
þekkt tímarit í heimalandinu. Í upp-
hafi níunda áratugarins fluttist hún til 
New York, og við það stækkaði kúnna-
hópurinn talsvert. Myndir eftir Beck-
man hafa birst í Rolling Stone,  Glamour, 
The Times, Newsweek, Esquire og 
svona mætti lengi telja. En hennar 
þekktustu verk eru líklega myndir sem 
hún tók af tónlistarfólki. Myndir eftir 
hana hafa ratað á plötuumslög þekktra 
hljómsveita og listamanna á borð við 
The Police, Salt-N-pepa og Run DMC.

Magnaðir tímar
Í samtali við Fréttablaðið segir 

Beckman frá því að tímarnir 
sem hún var á fullu að mynda 

í rappsenunni hafi verið 
magnaðir. „Ég finn að fólk 
leitar enn í þessa tíma og 
hefur enn mikinn áhuga 
á þessum myndum.“

Sýningar Beckman 
hafa vakið mikla athygli 
og verið settar upp í New 

York, Los Angeles, París, 
London og fleiri stór-

borgum. Ein af sýningum 
hennar var til dæmis Archive 

of Attitude, en myndirnar á 
henni voru margar af meðlimum 

gengisins Hoyo Maravilla, frá austur-
hluta Los Angeles. „Fyrir sýninguna 

komst ég aftur í sam-
band við suma 
af meðlimum 
gengisins. Það 
var ótrúlegt að 
rifja upp atvik 
sem gerðust 
fyrir um 30 árum 
síðan. Flestir sem 
ég hafði tekið 
myndir af voru 
annað hvort dánir 
eða á bak við lás og slá. 
En þrjár kvennanna sem ég 
ræddi við lifðu þessa baráttu af og mér 
þykir afar vænt um þær.“

Breyttir tímar
Beckman segist enn fylgjast með 
rappinu í dag. „Ég kann vel að meta 
nokkra rappara, held mest upp á 
Drake. En í sannleika sagt finnst mér 
rappararnir af „gamla skólanum“ 
betri en þeir sem eru í dag. Rapparar 
níunda og tíunda áratugarins.“

Hún segir að sér finnist senan hafa 
breyst talsvert. „Ég hreifst af pönk-
inu og rappinu því þar var fólk sem 
elskaði tónlistina sína og menn-
ingu meira en viðskipta-
hliðina. Peningarnir 
hafa breytt þessu 
öllu. Áður fyrr 
voru allir miklu 
frjálsari ein-
hvern veginn.“

Hlakkar til að koma
„Ég kem því vinur minn Smutty Smiff 
bað mig að koma hingað og setja 
sýninguna upp,“ segir hún. Smutty er 
útvarpsmaður á X-inu og á viðburða-
fyrirtækið Wildcat. „Ofboðslega margir 
sem ég þekki hérna í Bandaríkjunum 
hafa sagt mér frá fegurð Íslands, þann-
ig að ég get eiginlega ekki beðið eftir að 
koma.“

Beckman mun hafa í nógu að snúast 
þegar hún kemur. Hún heldur sýningu 
í Galleríi Fold ásamt Cey Adams, þar 

sem nokkrir færir listamenn úr graff-
senunni munu mála eftirlíkingar 

af myndum Beckman. Hún 
verður einnig með ljós-

myndanámskeið hjá Ljós-
myndaskólanum og 

heldur fyrirlestra.

Hef alltaf verið 
hrifin af menningu 
uppreisnarinnar
Ljósmyndarinn Janette Beckman er á leið til landsins. Hún hyggst 
setja upp sýningu hér á landi og stendur fyrir fjölda viðburða.   
Jan ette er þekkt bæði í pönkinu og í hiphop-menningunni, 
enda tók hún mikilvægar myndir fyrir báðar senurnar. 

Kjartan Atli 
Kjartansson
kjartanatli@frettabladid.is

LL Cool J

Salt N Pepa

Beastie Boys

Slick Rick

Sex Pistols

Grandmaster Flash

ég kann vel að meta 
nokkra rappara, 

Held mest upp á drake. en í 
sannleika sagt finnst mér 
rappararnir af „gamla 
skólanum“ betri en þeir sem 
eru í dag. rapparar níunda 
og tíunda áratugarins.
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Nú er ég ekkert að 
finna upp hjólið eða 
neitt svoleiðis, enda 
hægt að rekja list-
formið aftur um níu 
þúsund ár, og þetta 

sem ég geri er í kringum fimm þúsund 
ára. En eitthvað  er í gangi hérna,“ segir 
Tinna Miljevic förðunarfræðingur 
sem hefur í nægu að snúast um þessar 
mundir við að mála svokölluð henna-
tattú á íslenskar stelpur, en sannkallað 
henna-æði virðist hafa gripið um sig 
meðal tískudrósa landsins.

Vinsælast er að fá á handarbakið 
en sífellt fleiri stíga út fyrir þæginda-
rammann og fá sér til dæmis á lærið. 
„Sjálfri finnst mér það virkilega flott 
og gaman að sjá þegar fólk prófar 
eitthvað allt annað en það er vant,“ 
útskýrir Tinna.

„Ég byrjaði á þessu í kjölfar þess að 
ég var endalaust spurð um hvert væri 
hægt að fara til að fá svona, en gat 
aldrei bent á neinn. Þá er allt eins gott 
að læra þetta bara og grípa gæsina.“ 
Undanfarin fjögur ár hefur Tinna því 
verið að æfa sig, bæði á fjölskyldumeð-
limum sem og sjálfri sér. „Ég geri mjög 

mikið á mig sjálfa. Þetta er sannarlega 
þolinmæðisverk, en ég er líka dálítið 
handóð svo þetta hentar mér ágæt-
lega,“ segir hún og skellir upp úr.

Spurð hvaðan þetta trend komi 
segir Tinna erfitt að benda í einhverja 
eina  átt, en hún telur söngkonuna 
Rihönnu ákveðinn áhrifavald í því 
hvað henna-tattú virðist vera vin-
sælt. „Hún er með svoleiðis, en ég 
held reyndar að hún sé með henna-
mynstrið flúrað á sig varanlega. Það 
sem ég geri og sóst er í, staldrar aðeins 
við í sex til tíu daga og í besta falli tólf, 
ef vel er hugsað um hennað.“ Tinna 
segir margar konur sækja í henna í 
stað skartgripa þegar fara á eitthvað 
fínt, svo sem fyrir árshátíðir eða 
afmæli. Sjálf tengir hún lítið við svo-
leiðis hugsunarhátt, en hún er iðulega 
skreytt frá toppi til táar. „Ég hef verið 
kölluð ársskreytt jólatré, en ég hugsa 
dæmið þannig að maður eigi ekkert 
að vera að bíða endalaust eftir rétta 
tilefninu  til að skreyta sig, maður 
veit til dæmis ekkert hvort maður 
verður lifandi  á næstu árshátíð,“ 
bendir hún réttilega á í lokin. 
gudrun@frettabladid.is

Fimm þúsund ára 
listform trendar
„Maður veit ekkert hvort maður verður lifandi á næstu árshátíð.“ 
Tinna Miljevic hefur ekki undan að mála mynstur á íslenskar konur

Tinna hefur í nægu að snúast og alltaf 
nóg að gera. Nýlega sneri hún aftur 
heim til Íslands, eftir að hafa farðað 
fyrir þættina Game of Thrones, yfir 
þriggja þáttaraða tímabil.
FréTTablaðið/aNToN briNk 

listamaður að 
störfum, þar sem 
sársaukanum er 
ekki fyrir að fara. 

Þetta gerði 
Tinna á sjálfa 
sig, en hún 
er gjarnan 
skreytt frá 
toppi til táar. 
burtséð frá 
tilefninu. 

Poppgyðjan 
rihanna hefur 
mögnuð ítök 
þegar kemur að 
tískustraumum. 

Handar-
bakið er 
sívinsælt.
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20% A F S L Á T T U R  A F   

B L AC K  O P I U M
ILMUNUM Á KYNNINGU

Ný viðbót í Black Opium fjölskylduna, 
Black Opium Eau De Toilette,

Geislandi ferskur með nýju stórbrotnu 
innihaldsefni: Green Coffee Accord.

LA NOUVELLE EAU DE TOILETTE

Edie Campbell

KYNNING Í DEBENHAMS 22. - 28. OKTÓBER
Nýr ilmur í Black Opium línunni sem hefur slegið í gegn um allan heim 

ásamt fleiri spennandi nýjungum.
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NÝJASTA FEGRUNARLEYNDARMÁLIÐ FRÁ YSL
• Dagkrem sem hentar fyrir allar húðgerðir
• Samstundis rakagjöf sem endist í allt að 72 klst.
• Jafnar og bætir áferð húðarinnar
• Dregur saman opnar húðholur og vinnur á  

móti glansandi húð
• Gefur húðinni fullkomna satínáferð
• Hægt að nota eitt og sér, undir eða yfir farða

NÝTT

BÓKAÐU TÍMA Í 30 MÍN FÖRÐUNARRÁÐGJÖF Í S: 522-8054



Rapparinn Gaukur Grétuson, 
betur þekktur sem GKR, hefur 
vakið mikla athygli að undan-
förnu fyrir vasklega fram-
göngu í rappinu. GKR er með 
afar sérstakan stíl og er varla 

hægt að líkja honum við nokkurn annan. 
Þessi sérstaða hans hefur vakið forvitni og 
hefur hann komið fram með helstu röpp-
urum landsins.

Í dag kemur út nýtt myndband frá GKR, 
við lag sem ber titilinn Morgunmatur. 
„Lagið fjallar í raun á nýstárlegan hátt um 
það að elta draumana sína. Í grunninn 
fjallar það um að vakna á morgnana og þurfa 
að takast á við verkefni sem maður er ekki 
spenntur fyrir.“

GKR fékk Bjarna Felix Bjarnason til þess 
að vinna með sér í myndbandinu, en Bjarni 
tók upp Borgríki 1 og 2. „Við tókum upp 
víða. Meðal annars í eldhúsinu heima hjá 
mömmu, í Laugardalslaug eftir vinnu og á 
fleiri skemmtilegum stöðum. Ég sá svo um 
eftirvinnsluna sjálfur,“ segir Gaukur sem 
leikstýrir myndbandinu einnig. Hann hefur 
verið duglegur að senda frá sér myndbönd 
sem hann hefur gert sjálfur. Þetta er fimmta 
myndbandið sem GKR sendir frá sér.
kjartanatli@frettabladid.is

„Ég er stoltur af því að vinna 
með Bjarna Felix Bjarnasyni,“ 
segir rapparinn GKR, sem fékk 
einn helsta kvikmyndatöku-
mann landsins til þess að vinna 
með sér. Myndbandið sem þeir 
unnu saman er við lag sem ber 
titilinn Morgunmatur.

GKR
myndband

nýtt
með

SPARIÐ  30%
Á þessum 6 búningum og 

risastórri kónguló

ÞÚ FÆRÐ ALLT SEM ÞARF FYRIR 
HREKKJAVÖKUNA
ÞÚ FÆRÐ ALLT SEM ÞARF FYRIR 
HREKKJAVÖKUNA

IT DOESN’T GET BIGGER THAN THIS!
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/focus.skor/ /#focusskor /gsskor/ /#gs_skor

OPIÐ TIL

24:00

miðnætur SPRENGJA
... í Smáralind

Gildir einnig
í vefverslun

.is
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afsláttur
AF ÖLLUM NÝJUM VÖRUM

20%

nú: 23.996

nú: 17.596

nú: 20.796

nú: 19.996

nú: 16.796

nú: 13.596

nú: 16.796
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nú: 11.196
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nú: 9.596

14.99514.995

13.995

nú: 18.396
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
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Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
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V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
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V. 17,5 m 6310
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Lundur 3, Kópavogur. V. kr. 69,9 millj.
Opið hús fimtudaginn 22. október kl.17.30-18.00 Íbúð 0701. 
Gullfalleg 4-5. herbergja björt og rúmgóð íbúð á 7. hæð.(íbúð 701)
Íbúðin er 147,2fm og fylgir 8,1fm geymsla í kjallara, samtals 155,3fm.   
Bílastæði í bílageymsluhúsi  Stórar flísalagðar suðursvalir með svalalokunum. 
Gott útsýni til austurs og vesturs.  Allar nánari upplýsingar veitir LUNDUR 
s: 533-1616 og 891-9916 eða lundur@lundur.is  

Opið hús í dag milli kl. 17 – 17.30
Mjög góð 4ra til 5 herbergja 102,9 fm. miðhæð ásamt 40 fm. bílskúr 
samtals um 142,9 fm. vel staðsett við Álfhólsveg 89 í Kópavogi. Eignin 
mjög vel skipulögð og  með sér inngang, fjórum svefnherbergjum og 
bílskúr. Eignin getur verið laus við kaupsamning.Eignin skiptist í 
forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, gang, fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Verð 40,9 millj.

Álfhólsvegur 89 – Kópavogur
Sérhæð með bílskúr

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

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.

Eskihlíð 20A – 4ra herbergja íbúð. 

Virkilega falleg 125,0 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð með suðvestursvölum í 
nýviðgerðu og máluðu fjölbýlishúsi.  Mjög stórar samliggjandi stofur, 
sem auðvelt er að stúka af þriðja svefnherbergið í ef vill.  Aukaherbergi  
í kjallara, sem mögulegt er að leigja út og sér geymsla í kjallara. 
Baðherbergi er nýlega endurnýjað og fallegar upprunalegar innréttingar  
í eldhúsi. Allt gler og allir gluggar auk útihurða eru nýendurnýjuð.  
Verð 41,9 millj. Íbúð merkt 0402. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 – 17.45  

OPIÐ 

HÚS

At h a f n a m a n n i n n 
Magnús Scheving 
kannast flestir við í 
tengslum við hinn 
vinsæla þátt Latabæ 
en honum er margt 

annað til lista lagt.
„Ég er smiður og ég ákvað að vera 

ekkert að tapa niður þeirri þekk-
ingu,“ segir hann glaður í bragði 
en  Magnús vinnur nú hörðum 
höndum að því að gera upp hús í 
miðbænum.

Húsið var illa farið þegar Magnús 
keypti það og lætur hann nú hendur 
standa fram úr ermum við lag-
færingar. „Það er staðsett í hjarta 
Reykjavíkur, beint á móti Hall-
grímskirkju á einu fallegasta torgi 
borgarinnar og mér fannst ég bara 
þurfa að laga þetta hús.“

Magnús er líkt og áður sagði 
smiður að mennt en hefur þó ekki 
starfað við þá iðn í töluverðan tíma 
og segir ekki standa til að fara að 
starfa við smíðar. „Ég er náttúru-
lega ennþá í vinnu hjá Turner en má 
svona vinna verkefni fyrir sjálfan 
mig líka með.“

Hann hefur þó augljóslega tals-
verða ánægju af smíðunum sem 
hann segir vera hörkuvinnu. „Hvað 
er betra en að taka í hamarinn aftur 
og kynnast því aftur að vinna alvöru 
vinnu?“ Og hann er fljótur til svara 
þegar hann er spurður að því hvort 
smíðarnar séu ekki ólíkar þeirri 
vinnu sem hann sinnir að staðaldri 
hjá Turner. „Þetta er meira líkam-
legt. Ég ber mikla virðingu fyrir 
öllum iðnaðarmönnum því þetta 
er hörkuvinna. Þetta er duglegt fólk 
sem byggir þetta land.“

Hann segir vera komin nokkur ár 

síðan hann greip í hamarinn síðast. 
„Ég byggði húsið mitt frá grunni og 
allt í því. Glugga, veggi og allt bara. 
En það eru nú orðin dálítið mörg ár 
síðan þannig að maður var svona að 
velta því fyrir sér hvort maður gæti 
þetta ennþá.“

Hann skellir upp úr þegar hann 
fær í kjölfarið spurninguna hvort 
hann sé ekki ennþá með það sem 
þarf til að byggja eitt stykki hús. 
„Ég verð nú að viðurkenna að ég 
er lélegastur í hópnum. Ég sagði 
við strákana að ég tæki að mér 
allt sem væri líkamlega 
erfitt. Lyfta, bera timbur, 
moka og svona,“ segir hann 
hlæjandi og bætir við að 
ákveðna fagkunnáttu þurfi 
sem fáist meðal annars með 
reynslu. Þrátt fyrir að 
vanta talsvert upp 
á hana, að eigin 
sögn, hefur 
h a n n  þ ó 
þ r æ l -
g a m a n 
af  verk-
efninu 
en tekur 
þó fyrir 
að áhuga-
s a m i r  g e t i 
ráðið hann í smíða-
verkefni. „Ég er ekki 

viss um að ég geti tekið að mér 
mikið af verkum. Ég held að ég 
væri ekki sá besti í það, þeir eru 
betri þessir sem eru þarna með 
mér.“

Stefnt er á að húsið verið tilbúið 
í desember en að öllum líkindum 
mun verða rekið veitingahús þar 
sem Magnús mun þó hvergi koma 
nálægt. „Ég er bara að sjá til þess 
að húsið verði fínt,“ segir hann og 
bætir við að nú sé hann að velta 
því fyrir sér hvort skella eigi torf-
þaki á húsið.

Magnús er sjálfsagt í betra formi 
en flestir enda á hann að baki ára-
langan feril í þolfimi en hann neit-
ar því samt ekki að smíðavinnan 
taki talsvert á og sé að mörgu leyti 
prýðileg líkamsrækt. „Ég verð að 
viðurkenna að ég kvarta og kveina 
á kvöldin yfir harðsperrum, þetta 
er algjörlega ný tegund af hreyf-

ingu.“
Það er nóg annað um að 

vera hjá íþróttaálfinum en 
hans aðalvinna felst í því 

að halda fyrirlestra. „Ég held 
mikið af fyrirlestrum um 

allan heim, það er svona 
mín aðalvinna núna. 

Þ e tt a  f e r  ve l 
saman, fljúga 

út og koma 
svo heim 

og smíða. 
Hvað er 
betra en 

að vera úti 
í íslenskri 

n á t t ú r u ? “ 
segir hann glaður 

í bragði að lokum.
gydaloa@frettabladid.is

Íþróttaálfur sveiflar 
hamrinum á nýjan leik
Magnúsi Scheving er margt til lista lagt og hefur hann nú tekið upp 
hamarinn eftir áralangt hlé og fegrar hús í miðbænum. Smíðarnar eru 
erfiðisvinna og hann kvartar og kveinar undan harðsperrum á kvöldin.

Magnús stendur hér fyrir framan húsið en hann velti því fyrir sér hvort hann hefði enn allt sem til þyrfti í smíðavinnu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ég verð nú að 
viðurkenna að Ég 

er lÉlegastur Í hópnum. Ég 
sagði við strákana að Ég 
tæki að mÉr allt sem væri 
lÍkamlega erfitt. lyfta, 
bera timbur, moka og svona.
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Original kjúklingabringa
beikon, kartöfluskífa,
pipar majónes, tómatsósa, 
ostur og iceberg-salat.

1.899 KR.1.099 KR.

BIG BACON
Big Bacon, 
franskar, 3 Hot 
Wings, gos og 
Prins súkkulaði.

9 KR.
Prins súkkulaði.
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ELLY 
Þriggja sæta sófi.  
Litir: Ljós- og dökkgrár, bleikur, blár og grænn.
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

ELLY 
Hægindastóll.  
Litir: Ljós- og dökkgrár, 
bleikur, blár og grænn.

      

      

HELGARSPRENGJA

AFSLÁTTUR
30%
ELLY

CARNIC
Borðstofuborð. Viðarfætur og rammi.
Stærð stærra borð:  
120 x x80 cm
Stærð minna borð:  
80 x x80 cm

Minna borð

 29.990 kr.   
 59.990 kr.

GARLAND 
2,5 sæta sófi.  
Corsica grár.  
Viðarfætur.
Stærð:  
178 x 68 x 83 cm

TAKMARKAÐ
MAGN

 99.990 kr.  
 134.990 kr.

MINO 
Hægindastóll.  
Grátt slitsterkt  
áklæði 
Stærð:  
B:73 D:73 H:76 cm  

 29.990 kr.  
 54.990 kr.

Stærra borð

 39.990 kr.   
 79.990 kr.

SEATTLE 
Borðstofustóll.
Svartur, grár og hvítur 
með krómlöppum.

 6.990 kr.  
 8.990 kr.

PARIS
Borðstofustóll. Svartur, grár, 
hvítur, rauður og orange með 
sterkbyggðum viðarlöppum.

 9.990 kr.  
 14.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll.
Svartur, grár og hvítur 
með krómlöppum.

 9.990 kr.  
 13.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll.
Svartur, grár og hvítur 
með svörtum löppum.

 8.990 kr.  
 11.990 kr.

STÓLAR

BELINA 
Borðstofuborð,  
eik/hvítt.
Stærð:  
100 x 170/270 H: 74 cm 100 x 170/270 H: 74 cm 

 99.990 kr.   
 119.990 kr.

STOCKHOLM
Borðstofuborð úr 
spónlagðri eik. 
Stærð:  
210 x 95 x 75 cm.

 124.990 kr.   
 179.990 kr.

Tvær stækkanir:  
95 x 45 cm. seldar sér.

 39.990 kr.   54.990 kr.

 69.990 kr.   99.990 kr.

 48.990 kr.  
 69.990 kr.

SOUL JAMES
Vandaður hæginda-
stóll frá Soul. Slitsterkt 
áklæði með fallegu 
munstri.  
Stærð: 
86 × 90 × 104 cm

 99.990 kr.   
 169.990 kr.

1 2 3 4

1

2

3

4

til
fim.
HELGARSPRENGJA

sun.
GILDIR
22. til 25. október

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
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 39.990 kr.   54.990 kr.

 69.990 kr.   99.990 kr.

 48.990 kr.  
 69.990 kr.

SOUL JAMES
Vandaður hæginda-
stóll frá Soul. Slitsterkt 
áklæði með fallegu 
munstri.  
Stærð: 
86 × 90 × 104 cm

 99.990 kr.   
 169.990 kr.

1 2 3 4
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2

3

4

til
fim.
HELGARSPRENGJA

sun.
GILDIR
22. til 25. október

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.



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

afsláttur af öllum
skyrtum

60%

Troðfull 
verslun af 

merkjavöru!

40 - 70%
afsláttur 

af öllum vörum

afsláttur af öllum
skyrtum

60%

Troðfull 
verslun af 

merkjavöru!

40 - 70%
afsláttur 

af öllum vörumOpið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur á 
tölublað 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, apr.–jún. 2015 

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir

54,0%

19,3%
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Allt sem þú þarft ...

Á Vesturlöndum gerast nú 
víða spennandi hlutir í 
stjórnmálum. Í Banda
ríkjunum fer eldri borg
arinn Bernie Sanders 

um sem öskrandi byltingarmaður, 
boðar nýjar áherslur sem hingað 
til hafa þótt helgispjöll þar í landi. 
Mannsæmandi kjör fyrir almúgann 
á kostnað hinna moldríku. Skandin
avískur sósíalismi er mantran og boð
skapurinn selst vel.

Í Stóra-Bretlandi hefur annað 
gamalmenni, Jeremy Corbyn, tekið 
stjórnartaumana í Verkamanna-
flokknum og þaðan hljóma svipuð 
stef. Meira réttlæti, minni ójöfnuður 
og útrýming fátæktar. Það er alþýðu-
bylting í loftinu.

Óvæntur sigur frjálslyndra í Kan-
ada er einnig í þessum sama anda. 
Þar á nú að nota opinbert fé í fram-
kvæmdir, herða baráttuna gegn lofts-
lagsbreytingum, hækka skatta á hina 
ríku og lækka á almúgann. Leiðtogi 
frjálslyndra, sem nú er að verða for-
sætisráðherra þar í landi, ætlar að gera 
það að sínu fyrsta embættisverki að 
lögleiða kannabis. Fólk er að vakna.

Á Íslandi erum við svo líka í fínum 
málum. Sjávarútvegur og ferðaþjón-
ustan mala gull og fá þar af leiðandi 
að borga lægstu skattana. Ellilíf-
eyrisþegar lepja dauðann úr skel og 
heilbrigðiskerfið er holað að innan. 
Reyndir lögreglumenn eru með 
helmingi lægri laun en nýútskrifaðir 
prestar. Við viljum meiri útblástur og 
fleiri dópista í fangelsi.

Íslensk stjórnmál snúast nú 
um kaup og sölu á endurreistum 
skrímslum hrunsins. Þau eru öðrum 
þræði viðskiptabankar almennings 
sem bjóða upp á lífstíðarfangelsi 
okurvaxta, um leið og þeir eru fjár-
festingarbankar smjörkúka sem 
maka krókinn á vildarkjörum lokaðra 
hlutabréfaútboða. Það er veisla í gangi 
en ég kýs að afþakka. Má ég frekar fá 
einn góðan ellilífeyrisþega sem er til 
í byltingu?

Það er veisla!

Frosta  
Logasonar

Bakþankar

Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja
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