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Fréttablaðið í dag
sport Haukur Helgi Pálsson
ætlar sér stóra hluti í vetur. 24-26
Menning (90) 210 Garðabær
frumsýnt annað kvöld 36-38
lÍfið Ólafur Egill Egilsson fyllir í
skarð Stefáns Karls Stefánssonar.

46-50

skoðun Eymundur Leifsson
fjallar um Landspítalamálið.

18- 22

plús 2 sérblöð l fólk l lÍfið
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Fundað í Alþingishúsinu Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tók á móti David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, í gær og átti með honum fund í Alþingishúsinu. Í
gærkvöldi snæddi Cameron svo með forsætisráðherrum Norðurlandanna í Þjóðmenningarhúsinu. fréttablaðið/Vilhelm

Skuldastaðan
batnar mikið
efnahagsMál Mótvægisaðgerðir
vegna slita á gömlu bönkunum nema
alls 856 milljörðum króna og felur í sér
500 milljarða króna stöðugleikaframlag frá kröfuhöfum, endurgreiðslur á
lánum og langtímafjárfestingar í hagkerfinu.
Seðlabankinn og Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra,
munu fallast á beiðnir kröfuhafa um
undanþágur frá fjármagnshöftum til
að ljúka megi slitum. Þetta var tilkynnt
á blaðamannafundi í gær.
Vegna mótvægisaðgerðanna mun
hrein skuldastaða þjóðarbúsins lækka
úr tæplega þriðjungi af landsframleiðslu í ár í undir tíu prósent á næsta
ári. „Þetta er lægsta skuldastaða síðan á
síldarárunum á sjöunda áratug síðustu
aldar,“ sagði Már Guðmundsson.
– jhh / sjá síðu 16

Við erum að ná því
meginmarkmiði
sem stjórnvöld hafa sett sér
varðandi afnám haftanna.
Bjarni Benediktsson,
fjármála- og
efnahagsráðherra

Tekjur af ferðamönnum
sagðar stórlega ofmetnar
Tekjur af komu ferðamanna til landsins eru 140 milljörðum lægri en gefið hefur
verið upp. Tveir sérfræðingar segja stjórnvöld vísvitandi fara rangt með tölur.
ferðaþjónusta Tekjur af erlendum
ferðamönnum sem koma til Íslands
eru stórlega ofmetnar að mati sérfræðinga við Rannsóknamiðstöð
ferðamála.
Tekjur af erlendum ferðamönnum eru aðeins tæp 60 prósent af
þeim upphæðum sem gefnar hafa
verið upp til þessa. Þannig eru
bæði stóriðja og sjávarútvegur
stærri útflutningsgreinar en ferðaþjónustan.
Talað hefur verið um að tekjur af
ferðaþjónustu geti numið um 1.000
milljörðum árið 2030. Í rauninni
eru aðeins 60 prósent þess tekjur af
komu erlendra ferðamanna. Hin 40
prósentin verða til erlendis.
Dr. Edward Hákon Huijbens og
dr. Cristi Frent segja í aðsendri grein
í Fréttablaðinu í dag að heppilegra
sé að ræða um tekjur af erlendum
ferðamönnum í stað útflutningstekna ferðaþjónustu. Sú mynd sem
sé sett upp sé villandi og samræmist
ekki alþjóðlegum stöðlum.

Stjórnvöld vita að
tölur þeirra eru ekki
réttar. Að mínu mati er þetta
ekki fölsun heldur skilningsleysi stjórnvalda.
Edward Hákon
Huijbens, doktor í
ferðamálafræðum

„Við höfum verið að horfa upp á
kapphlaup um að ferðaþjónustan sé
stærst og best. Þannig fer hún áfram
með stærstu mögulegu tölurnar í
tekjum til þjóðarbúsins. Það getur
þýtt í stóra samhenginu að menn
fari í of miklar fjárfestingar því
þeir telji meiri fjármuni í innlendri
ferðaþjónustu en eru í rauninni,“
segir Edward Hákon.
„Við skiljum ekki af hverju stjórnstöð ferðamála setur þetta svona

fram. Af hverju er þörf á því að vera
með rangar tölur? Stjórnvöld vita að
tölur þeirra eru ekki réttar. Að mínu
mati er þetta ekki fölsun heldur
skilningsleysi stjórnvalda.“
Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar,
segir þessar tölur ekki geta valdið
ofþenslu eða offjárfestingu í greininni.
„Innlendir fjárfestar skoða vel
þær tölulegu upplýsingar og gögn
sem fyrir liggja hverju sinni. Fjárfesting í hótelbyggingum fer til
að mynda almennt eftir tölum og
spám um fjölda erlendra ferðamanna á viðkomandi stað, upplýsingum um önnur hótel á því
svæði og öðru slíku,“ segir Helga.
„Ég treysti markaðnum til að taka
réttar ákvarðanir, en hins vegar
hefur markaðurinn lengi kallað
eftir frekari rannsóknum og framleiðslu tölfræðiupplýsinga til að
byggja ákvarðanir sínar á.“
– sa / sjá síðu 20
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Flutningar á Árbæjarsafni

Í dag er spáð allhvassri eða hvassri austanátt
með rigningu víða á landinu, talsverðri eða
mikilli suðaustanlands fram á kvöld. Hiti 6 til
11 stig. Sjá SÍðu 40

Verkfalli
afstýrt um
miðja nótt
Kjaramál SFR, SLFÍ og LL, þrjú
f j ö l m e n n u st u a ð i l d a r f é l ö g
BSRB, skrifuðu undir nýjan kjarasamning við ríkið aðfaranótt
þriðjudags, eftir tveggja vikna
samfellda samningalotu í skugga
verkfalla. Með þessu var komist
hjá allsherjarverkfalli SFR og SLFÍ
sem átti að hefjast á miðnætti í
gærkvöldi.
S a m n i n g u r i n n k ve ð u r á
um launahækkanir á bilinu 29
til 32 prósent á næstu þremur
árum, en lægstu taxtar hækka
um 25 þúsund krónur. Þá taka
félögin þátt í tilraunaverkefni
sem miðar að því að stytta vinnuvikuna um fjórar klukkustundir,
úr 40 stundum í 36.
„Við sem stóðum að þessum
samningum erum mjög sátt við
þessa niðurstöðu,“ segir Árni Stefán Jónsson, formaður SFR. „Þetta
er alveg í anda þeirra markmiða
sem við settum upp.“
Töf sem varð á að samningar
næðust telur Árni Stefán að megi
að hluta skrifa á þá vinnu sem
fram fór í svonefndum SALEKhópi um endurskipulag kjaraviðræðna. „En svo eru þetta bara
flóknir kjarasamningar og tekur
sinn tíma að ná þeim saman.“
Félögin kynna samningana sínu
fólki á næstu dögum, en að því
loknu fer fram um þá atkvæðagreiðsla. - óká

Við sem stóðum að
þessum samningum
erum mjög sátt við þessa
niðurstöðu.

Vinnustofan Farvi // 1015

Árni Stefán Jónsson, formaður SFR

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri tók þátt í að flytja muni yfir í nýtt varðveisluhús við Kistuhyl í Árbæjarsafni. Húsið er það fyrsta í eigu borgarinnar
sem býður upp á bestu mögulegu varðveisluskilyrði. Fréttablaðið/anton brink

TransAtlantic
íhugar
skaðabótamál
FErðaþjóNuSta Ferðaskrifstofan
TransAtlantic íhugar að höfða skaðabótamál á hendur lettneska flugfélaginu SmartLynx fyrir að hafa ekki
komið á framfæri réttum upplýsingum
til ferðaskrifstofunnar um leið og þær
lágu fyrir, þegar lendingu á Akureyri
var breytt og lent í Keflavík að kvöldi
13. október síðastliðins.
Ferðaskrifstofan mun í samráði
við lögmann athuga hvort ástæða sé
til kröfugerðar á hendur flugfélaginu.
„Þá með það að leiðarljósi að leita eftir
skaðabótum til handa farþegum hennar í téðu flugi,“ segir Egill Örn Arnarson
Hansen, forsvarsmaður TransAtlantic.
Ástæður SmartLynx fyrir að lenda
í Keflavík voru slæm veðurskilyrði á
Akureyri. Hins vegar hefur komið í
ljós að veðrið þar var með ágætum. 90
mínútum eftir lendingu í Keflavík fór
vélin aftur á loft áleiðis til Ríga með 104
farþega innanborðs. – sa

Allir kjólar

20%

AFSLÁTTUR
gildir til 1. nóvember

Kringlan / 588 2300

Sýna yfir helming verka
en fá aðeins brot fjárins
Sjálfstæðu leikhúsin frumsýna yfir helming nýrra verka og fá þrjátíu prósent leikhúsgesta en einungis átta prósent fjármagnsins sem rennur til sviðslista. Bandalag sjálfstæðra leikhúsa hefur óskað eftir hærra framlagi í næstu fjárlögum.

EFNaHaGSmál Sjálfstæðu leikhúsin
telja ekki jafnræðis gætt milli stóru
leikhúsanna og sjálfstæðu leikhúsanna
vítt og breitt um landið. Sjálfstæðu
leikhúsin fá aðeins brot af þeim fjármunum sem stóru leikhúsin fá á fjárlögum ár hvert. Hafa þau óskað eftir að
framlag til atvinnuleikhópa hækki um
36 prósent í næstu fjárlögum.
Bandalag sjálfstæðra leikhúsa er
samtök sjálfstætt starfandi atvinnufólks í sviðslistum. Hafa samtökin sent
inn umsögn um fjárlagafrumvarpið
til allsherjar- og menntamálanefndar.
„Til marks um gæði sýninganna er vert
að geta þess að síðastliðið leikár hlutu
hópar innan SL helming allra tilnefninga til Grímunnar,“ segir í umsögn
samtakanna.
„Það er réttlætismál fyrir okkur
sjálfstæðu leikhúsin að stærri hluti af
fjármagni hins opinbera til sviðslista
renni til sjálfstæðu leikhúsanna sem
eru að gera mjög góða hluti. Nú er svo
komið að sjálfstæðu leikhúsin frumsýna yfir helming allra verka á Íslandi
á hverju ári og fá til sín þrjátíu prósent
allra gesta en einungis átta prósent fjármagnsins sem rennur til sviðslista, það
finnst okkur of lítill hluti af kökunni,“
segir Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri sjálfstæðu leikhúsanna.
Vigdís Hauksdóttir, formaður fjárlaganefndar, sagði nú unnið í því að
taka saman umsagnir um fjárlagafrumvarpið og að ekki væri hægt á
þessu stigi málsins að ræða einstakar
umsagnir. „Þessi vinna er í meðförum
nefndarinnar og við munum gefa
okkur tíma í að fara yfir þær umsagnir
sem berast,“ segir Vigdís Hauksdóttir.
Sjálfstæðu leikhúsin telja lykilatriði
að bæta rekstrarumhverfi sviðslistahópa, meðal annars með því að úthlutunum til sviðslista á Íslandi verði safnað saman á einn stað. Ekki hefur náðst

Sviðslistir hafa skilað þjóðarbúinu miklum tekjum síðustu ár. atvinnuleikurum við
sjálfstæð leikhús hefur fjölgað mikið síðustu ár. Fréttablaðið/Pjetur

Íslenskar sviðslistir
hafa á síðustu árum
skapað miklar útflutningstekjur fyrir þjóðarbúið. Við
Hjá Vesturporti höfum flutt
út leikverk og hugvit síðustu
ár og hefur
gengið mjög
vel.
Rakel Garðarsdóttir,
framleiðandi hjá
Vesturporti

það markmið að fjárframlög til sjálfstæðrar atvinnustarfsemi í leiklist séu í
samræmi við styrkveitingar stofnanaleikhúsa eins og sjálfstæðu leikhúsin
hafa viljað síðustu ár.
Rakel Garðarsdóttir, framleiðandi
hjá Vesturporti, segir sjálfstæðu leikhúsin ekki fá þá viðurkenningu sem
þau eiga skilið. „Íslenskar sviðslistir
hafa á síðustu árum skapað miklar
útflutningstekjur fyrir þjóðarbúið. Við
Hjá Vesturporti höfum flutt út leikverk
og hugvit síðustu ár og hefur gengið
mjög vel. Það væri óskandi ef sjálfstæðu
leikhúsin fengju meiri hjálp frá hinu
opinbera en raun ber vitni,“ segir Rakel.
sveinn@frettabladid.is
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Sjálfskiptur sparneytinn dísilbíll

DÍSILBÍLARNIR FRÁ RENAULT SLÁ Í GEGN
Renault var þriðji mest keypti bíllinn á Íslandi 2014.** Nýju Renault bílarnir hafa slegið í gegn
með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði og úrvali sparneytinna bensín- og dísilvéla með
einstaklega hagkvæmri „Dual Clutch“ sjálfskiptingu. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault.
**Miðað við almenna sölu til einstaklinga og fyrirtækja án bílaleiga árið 2014

Verð: 2.990.000 kr.

Verð: 3.190.000 kr.

Eyðsla 3,7 l/100 km*

Eyðsla 3,7 l/100 km*

CLIO
Dísil, sjálfskiptur

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

„ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

CLIO SPORT TOURER
Dísil, sjálfskiptur

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Íslensk börn gætu haft það betra

fimmtudagur

Breski sálfræðingurinn Christine Puckering rannsakar velferð íslenskra, hollenskra, finnskra og norskra barna. Hún segist sjálf myndu
vilja endurfæðast sem norskt barn vegna aðstæðna þar og trúir að velferð íslenskra barna sé hugsjónastarfi í málaflokknum að þakka.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

kristjana@frettabladid.is

Sæunn Gísladóttir

saeunn@frettabladid.is

Samfélag „Þetta eru engin geimvísindi, þetta er miklu merkilegra,“
segir Christine Puckering sálfræðingur um velferð ungra barna
og aðferðir til þess að auka nánd í
tengslum barna og foreldra. „Fái
barnið góðan grunn á fyrstu æviárum sínum þá er líklegra að það
geti sjálft átt gott samband við börn
sín á fullorðinsárum.“
Christine rannsakar hversu vel er
staðið að velferð ungra barna í fjórum
löndum, Íslandi, Hollandi, Finnlandi
og Noregi, og fékk til þess styrk frá
minningarsjóði Winston Churchill.

ÍSland

Aðkrepptir
foreldrar

„Ég furða mig á því hvers vegna
íslenskum börnum virðist vegna vel.
Það er ekki nægilega vel fylgst með
afdrifum barna í áhættuhópi. Þá fylgist Barnavernd ekki nægilega með
börnum yngri en þriggja ára. Ég tel
að íslensk börn njóti hugsjónastarfs í
heilbrigðisgeiranum. Það er tiltölulega
lítill hópur heilbrigðisstarfsmanna
sem vinnur magnað starf.“
Christine telur upp fleiri þætti í
íslenskri samfélagsgerð sem mætti
standa betur að. „Hrunið hefur haft
áhrif hér á landi. Hér er vinnutími
foreldra langur og þeir eiga því minni
möguleika á frítíma með barninu sínu,
þeir eru undir meira álagi og þurfa að
vinna meira fyrir nauðsynjum.“ Þá
nefnir hún að frítíma með barninu
um helgar þurfi foreldrar oft að eyða
í stórmörkuðum. Þá skortir sveigjanleika á vinnumarkaði og fleiri úrræði
í dagvistun barna.

Ég tel að íslensk
börn njóti hugsjónastarfs í heilbrigðisgeiranum,
þá sérstaklega vandaðs
mæðraeftirlits. Það er
tiltölulega lítill hópur
heilbrigðisstarfsmanna sem
vinnur magnað starf.
Christine Puckering sálfræðingur

noregur

Best að vera
barn í Noregi

„Ég myndi vilja vera barn í Noregi.
Vinnutíminn er styttri og á sunnudögum er eiginlega allt lokað. Norskar
fjölskyldur gera eitthvað með börnunum annað en að fara í búðir,“ segir
hún og kímir en hún hefur tekið eftir
því að íslenskar fjölskyldur nota frítímann um helgar til að versla.
„Í Noregi er einnig góð heilbrigðisþjónusta við foreldra og börn og
fylgst með velferð þeirra. Þegar góð
heilbrigðisþjónusta og fjölskylduvænar áherslur fyrirtækja og samfélags fara saman þá eiga börnin meiri
möguleika.

Holland

Sveigjanlegur
vinnumarkaður

„Í Hollandi dáðist ég að mæðraeftirlitinu. Heilbrigðisstarfsmaður
heimsækir fjölskyldur eftir fæðingu
barns í nokkrar klukkustundir
á dag í viku til að styðja við þær.
Starfsmaðurinn fylgist með heilsu
móður og barns en aðstoðar líka
á heimilinu og gerir viðvart til
hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra ef
ástæða er til. Í Hollandi er sveigjanlegur vinnumarkaður ef til vill
vegna þess að fæðingarorlof mæðra
er ekki langt og feðra aðeins fáeinir
dagar. Framboð á hlutastörfum er
meira sem bæði kynin nýta sér og
fleiri dagvistunarúrræði.“

finnland

Finnar færa gjafir
Í Finnlandi eru nýir borgarar
boðnir sérstaklega velkomnir með
gjöfum sem nýtast fyrstu vikurnar og
Christine er að auki hrifin af mikilli
samhæfingu heilbrigðisstarfsfólks.
Það sem reynist finnsku samfélagi
erfiðast sé að veita jafna þjónustu til
allra foreldra, sem búa sumir á strjálbýlum svæðum landsins.
„Ljósmæður, hjúkrunarfræðingar
og sérhæft heilbrigðisstarfsfólk
vinnur saman með fjölskyldunni
þar til barn hefur skólagöngu sína,
sjö ára gamalt, ég held það skipti
máli.“

Christine Puckering rannsakar hvers vegna íslensk börn hafa það gott og ætlar að miðla niðurstöðum rannsóknarinnar til
Skotlands. Fréttablaðið/GVa

Íslensk börn koma misvel út úr nýrri skýrslu OECD
Íslensk börn eru þau ánægðustu með
lífið meðal OECD-ríkja. Flest íslensk
börn búa við góð efnisleg og umhverfisleg gæði. Hins vegar búa 11,6 prósent
íslenskra barna á heimili þar sem ekkert
foreldri vinnur. Þetta kemur fram í
skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD, How‘s Life in Iceland?, sem
gefin var út í október. Í skýrslunni kemur
fram að fleiri íslensk börn búa á heimili
þar sem ekkert foreldri vinnur en OECDmeðaltalið, sem er 9,5 prósent.
Niðurstöður um heilsufar barna er
tvírætt. Í fyrsta lagi er ungbarnadauði
hér á landi sá lægsti meðal OECD-ríkja.
Aftur á móti segjast 15,5 prósent aðspurðra barna ekki vera við góða heilsu,
samanborið við 13,6 prósent meðaltal
innan OECD.
Þegar kemur að menntun barna er
ljóst að almennt líður börnum vel í
skóla. 80,4 prósent aðspurðra barna
sögðu að flestir bekkjarfélagar sínir
væru góðir og hjálplegir samanborið
við 68,2 prósenta meðaltal innan OECD.
Einnig sagðist 91 prósent hafa gaman
af skólanum, sem er hæsta hlutfallið
meðal OECD-ríkja. Lestrarkunnátta
íslenskra barna er hins vegar undir
meðaltali OECD og er Ísland í lægsta
þriðjungi meðal OECD-ríkja þegar
kemur að lestrarkunnáttu. Til lengri
tíma litið er Ísland einnig með lægra
hlutfall fullorðinna sem hafa lokið
stúdentsprófi en meðaltal OECD.
Líkt og meðal annarra OECD-ríkja
er mikill munur á velferð barna eftir
tekjum foreldra. Þegar borið er saman
heilsufar aðspurðra barna má sjá að hjá
þeim sem eiga ríkari foreldra segjast

Velferð barna á Íslandi samanborið við oeCd-lönd
efsti þriðjungur

milliþriðjungur

lægsti þriðjungur

Ráðstöfunartekjur barnafjölskyldna
Fátækt barna
Börn á heimilum þar sem enginn vinnur
Börn með foreldri í langtímaatvinnuleysi
Fjöldi herbergja fyrir hvert barn

Laun
Störf og tekjur
Húsnæði
Umhverfisgæði

Börn í slæmum umhverfisgæðum

Heilsufar

Ungbarnadauði
Lág þyngd við fæðingu
Heilsufar aðspurðra barna
Offita
Sjálfsmorð unglinga
Þunganir unglinga
Lestrarkunnátta 15 ára barna (PISA)
Svipting menntunar
Börn sem eiga auðvelt með að tala við foreldra
Börn sem eiga góða bekkjarfélaga
Börn sem finna fyrir álagi vegna lærdóms
Börn sem kunna vel við skólann
15 ára sem finnst þau tilheyra skólanum sínum
Morðtíðni barna
Einelti
Ánægja með lífið

Menntun og kunnátta
Félagslegt og
fjölskylduumhverfi
Öryggi
Huglæg vellíðan

Heimild: Skýrsla OECD How’s Life in Iceland, október 2015

26,9%

barna sem eiga fátækari foreldra eru við verri heilsu.

12 prósent vera við slæma heilsu en
26,9 prósent barna sem eiga fátækari
foreldra. Þetta er meiri munur en innan
meðaltals OECD-ríkja þar sem 18,4
prósent fátækari barna segjast vera
við slæma heilsu en 11 prósent ríkra
barna. Fátækari börn á Íslandi eru einnig
töluvert óánægðari með líf sitt en þau
efnameiri og er munurinn meiri en
innan meðaltals OECD.

Konukvöld
Blómavals í Skútuvogi í kvöld

kl. 18:00 til 21:00
Dagskrá hefst kl. 18:00

Kynnir kvöldsins: Svanhildur Þórsteinsdóttir
• Karlakór Kjalnesinga syngur kl. 18:30
• Páll Óskar tekur lagið kl. 19:30
• Blómaskreytar Blómavals sýna borðskreytingar
kertaskreytingar, blómaskreytingar og
gefa góð ráð.
• Happdrætti með glæsilegum vinningum

• Snyrtivörukynningar og smakk á ýmsum
vörum í Heilsutorgi Blómavals

Mættu tímanlega

Kaffi Garður kl. 17:30-20:00

Páll Óskar
rsteinsdóttir
Svanhildur Þó

• Humarsúpa 990 kr
• Kókoskarrí grænmetissúpa 690 kr

Einnig hægt að kaupa hvitvinsglas með súpunni
fyrir þá sem vilja.

25% VÖRUM Í BLÓMAVALI
25%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM

AFSLÁTTUR AF SNYRTI- OG
HREINLÆTISVÖRUM Í HEILSUTORGI
BLÓMAVALS OG 10% AF MATVÖRU.

Vörukynningar, smakk og fleira frá eftirtöldum aðilum:

JÓLAVÖRUR, GJAFAVÖRUR, KERTI, VASAR,
AFSKORIN BLÓM, POTTAPLÖNTUR,
JÓLALJÓS, SERÍUR, BÚSÁHÖLD O.FL.
KL. 17:30 - 21:00

HAPPDRÆTTI

FJÖLDI GLÆSILEGRA VINNINGA
TAKTU ÞÁTT, VIÐ DRÖGUM ÚT
GJAFAKÖRFUR OG GLÆSILEGA
VINNINGA ALLT KVÖLDIÐ.

Toppur með eplabragði • Konfekt frá Nóa Síríus • Remington hársnyrtitæki
Quality Street konfekt • Kötlu vöfflumix • Weleda snyrtivörur • Noel jólailmurinn
AME sósíal drykkurinn • Lavera snyrtivörur • Derma Eco Woman snyrtivörur
Íslensk hollusta, berjasafar og sultur • Rapunzel matvörur • Vítex rauðrófusafi
Triftofan bætiefni • Icecare bætiefni • Balsam snyrtivörur • Blóm í eggi, te og
hárlitunarvörur • Purity Herbs snyrtivörur • Organic Vitabiosa • Lúpínuseyði frá
Svarta Hauki • Berry safar og súkkulaði • matvörur frá Yggdrasil • Íslenskt lýsi frá
Dropa • Happy Calm Focus bætiefni • Tea Pigs og fleira.

Við bökum vöfflur
í boði Kötlu

Allir fá að smakka Topp
með eplabragði meðan
birgðir endast

2
5
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í Blóma rum
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heillandi heimur

6

f r é t t i r ∙ f r é t tA b L A ð i ð

29. október 2015

fiMMtUDAgUr

Hrekkjavaka dýranna

tillaga biskups er nú til umfjöllunar í
nefndarstarfi Kirkjuþings.
fréttablaðið/GVa

Prestar missi
tekjur af
hlunnindum

trúféLög Agnes M. Sigurðardóttir,
biskup þjóðkirkjunnar, mælir á yfirstandandi Kirkjuþingi fyrir tillögu
sem þýðir að prestar sem taka við
prestssetursjörðum eftir næstu áramót fái ekki tekjur af hlunnindum
jarðanna ef þau krefjast ekki vinnuframlags þeirra.
Þá fái núverandi prestar á prestssetursjörðum óskiptar hlunnindatekjur
upp að 720 þúsund krónum, viðkomandi sókn næstu 720 þúsund krónur
og síðan skipta þessir aðilar tekjum
umfram það til helminga.
„Lagt er til að kirkjuþing 2015 samþykki að helmingur af tekjum fyrirhafnarlítilla hlunninda af jörðum og
prestssetursjörðum í eigu kirkjumálasjóðs, renni framvegis til sóknar þeirrar þar sem jörðin er, enda sé kirkja á
jörðinni í umsjá sóknarinnar. Þá er
sömuleiðis lagt til að þingið samþykki
að þegar prestsembætti eru auglýst,
sem prestssetursjörð fylgir, skuli, þar
sem það á við, fyrirhafnarlítil hlunnindi undanskilin,“ segir í tillögunni
sem kemur frá starfshópi sem biskup
skipaði í fyrra.
Í greinargerð starfshópsins segir
um núverandi fyrirkomulag að
hlunnindagreiðslurnar séu barn síns
tíma og eigi ekki við lengur. Þær byggi
ekki á sanngirnissjónarmiðum og
séu úr takti við aðra umbun á vegum
opinberra aðila.
Í tillögu biskups segir að til greina
gæti komið að Kirkjuþing skipaði
nefnd til að fjalla sérstaklega um
málið. Tillagan er nú til umfjöllunar í
nefndarstarfi Kirkjuþings. - gar

Leiðrétt

Nöfn þjóðarleiðtoga
Norðurlandanna voru röng í texta
við mynd í blaði gærdagsins.
Rétt nöfn þeirra eru Stefan Löfven,
Erna Solberg og Knud Kristiansen.
Í frétt um meiðsli Eyþórs Arnar
Baldurssonar fimleikamanns á síðu
12 í Fréttablaðinu 27. október var
hann skrifaður Baldvinsson. Beðist
er velvirðingar á því.

Api virðir fyrir sér óboðinn gest sem dúkkaði upp í apabúrinu í dýragarðinum í Leipzig. Starfsmenn dýragarðsins hafa komið upp útskornum graskerum meðal dýranna í tilefni af hrekkjavökunni. fréttablaðið/epa

Sprenging í sölu nýrra rafbíla
240 rafmagnsbílar hafa selst á árinu. Búið er að selja ríflega tvöfalt fleiri nýja rafmagnsbíla það sem af er
þessu ári en allt síðasta ár. Niðurfelling virðisaukaskatts og aukið drægi eru sögð skýra söluaukninguna.
Viðskipti Búið er að selja ríflega tvöfalt fleiri nýja rafmagnsbíla það sem
af er þessu ári en allt síðasta ár. 240
nýir rafmagnsbíla hafa selst á þessu
ári en í fyrra seldust 90 rafmagnsbílar, 49 árið 2013 og 10 rafmagnsbílar árið 2012.
Helsta skýringin á aukinni sölu er
að virðisaukaskattur af bílunum var
felldur niður 1. janúar 2014 að sögn
Özurar Lárussonar, framkvæmdastjóra Bílgreinasambandsins. Þá
séu engin vörugjöld greidd af rafmagnsbílum þar sem þeir losi ekki
koltvísýring. Því sé nú hægt að kaupa
nýjan rafmagnsbíl hér á landi á þrjár
til fjórar milljónir króna.
Özur segir hjálpa til að rekstrarkostnaður rafmagnsbílanna sé

uð
Númer lgja
k
er fy
grafíkv
u
60 seld
fyrstu num!
u
eintök

lágur auk þess sem drægi þeirra sé
að aukast. „Með hverri kynslóð af
nýjum rafmagnsbíl kemur betri bíll,
betri rafhlaða og meira drægi.“
Reikna megi með að hægt sé að
komast á 80-120 kílómetra á einni
hleðslu. Þeir séu því kjörnir fyrir
hefðbundinn innanbæjarakstur, úr
og í vinnu. „En ef þú ætlar að fara í
lengri ferðalög hentar þetta engan
veginn,“ bendir Özur á.
Hins vegar liggi fyrir að drægi rafmagnsbílanna muni batna og þeir
muni lækka í verði á næstu árum. En
til þess að rafmagnsbílar verði raunhæfur valkostur á ferðum um landið
þurfi að koma upp hraðhleðslustöðvum hringinn í kringum Ísland.
ingvar@frettabladid.is

Nýir bílar rjúka út

Özur bendir á að koma þurfi upp hraðhleðslustöðvum um allt land eigi rafmagnsbílar að vera raunhæfur kostur í
langferðum. fréttablaðið/pjetur

ERRÓ
ÁRITAR
Erró áritar enska útgáfu bókar Aðalsteins
Ingólfssonar, Erró — A Lifescape, um líf
og störf þessa meistara málaralistarinnar.
Áritunin fer fram í Karólínustofu á
Hótel Borg í dag, fimmtudag, kl.12—13.
Gengið er inn við enda hússins.

Sala nýrra bíla sem ganga fyrir
bensíni og dísilolíu hefur aukist
líkt og sala bíla sem ganga fyrir
endurnýjanlegum orkugjöfum.
Búið er að selja um 13.500 nýja
bíla það sem af er þessu ári
miðað við um 10.600 í fyrra og
8.000 árið 2013. Sala tvinnbíla,
sem ganga bæði fyrir rafmagni
og bensíni hefur aukist um 40
prósent milli ára og sala bíla sem
ganga fyrir metani og bensíni
hefur margfaldast milli ára.

ENN BETRA VERÐ!
ALLAR OUTLET VÖRUR
ÁN VIRÐISAUKASKATTS*
DAGANA 29 OKT. - 1. NÓV.

HAGKAUP HOLTAGÖRÐUM
OG HAGKAUP SMÁRALIND
AÐEINS
500
Verð nú

403kr

3.000
Verð nú 2.419kr

1.000
Verð nú

806kr

4.000
Verð nú 3.225kr

6.000
Verð nú 4.838kr
Gildir til 12 september.

VERÐ
2.000
Verð nú 1.612kr
5.000
Verð nú 4.032kr

8.000
Verð nú 6.451kr
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Spenna í aðdraganda þingkosninga

FIMMTUdaGUr

Tyrkneska lögreglan réðst inn á skrifstofur helstu fjölmiðla stjórnarandstöðunnar. Þingkosningar verða á sunnudaginn.
Tyrkland Helstu fjölmiðlar tyrknesku stjórnarandstöðunnar hafa
mátt sæta margs konar ofríki af hálfu
stjórnvalda síðustu vikurnar. Í gær
réðst lögreglan inn á skrifstofur sjónvarpsstöðvanna Kanaltürk og Bugün,
sem báðar eru í eigu fjölmiðlaveldisins Koza-Ipek.
Báðar þessar sjónvarpsstöðvar hafa,
ásamt dagblöðunum Millet og Bugün,
gefið stjórnarandstöðunni meira pláss
en flestir aðrir fjölmiðlar landsins.
Í september birti dagblaðið Bugün
forsíðugrein þar sem tyrkneska
stjórnin var sökuð um að hafa komið
vígasveitum Íslamska ríkisins í Sýrlandi til aðstoðar. Stuttu síðar réðst
lögreglan inn á skrifstofur Bugün.
Fjölmiðlarnir, sem stjórnvöldum
er svo uppsigað við, eru allir tengdir
Fethullah Gülen, tyrkneskum stjórnarandstæðingi sem árum saman hefur
verið í sjálfskipaðri útlegð í Bandaríkjunum.
Gülen er 74 ára trúarleiðtogi og rithöfundur, leiðtogi eigin hreyfingar
sem boðar hófsaman íslamisma en
þykir jafnframt einkennast af persónudýrkun á Gülen sjálfum. Stjórnin
í Tyrklandi hefur sakað hreyfinguna
um tengsl við hryðjuverk og spillingu.
Þingkosningar verða haldnar í Tyrklandi á sunnudaginn. Recep Tayyip
Erdogan forseti vonast til þess að sinn
flokkur, Réttlætis- og þróunarflokkurinn, nái þá aftur þingmeirihluta.
Síðast var kosið til þings í Tyrklandi í júní síðastliðnum og þá missti
Réttlætis- og þróunarflokkurinn
meirihluta sinn, en þeir fjórir flokkar
sem kosnir voru á þing náðu engum

árangri í stjórnarmyndunartilraunum.
Fyrri ríkistjórn Réttlætis- og þróunarflokksins hefur því setið áfram
til bráðabirgða í bráðum hálft ár.
Skoðanakannanir benda ekki til
þess að eftir kosningarnar á sunnudag verði möguleikar á stjórnarmyndun orðnir neitt skárri.
Réttlætis- og þróunarflokkurinn
hefur í meira en áratug setið einn
að völdum, um tíma með nægan
meirihluta til að geta breytt stjórnarskránni á eigin spýtur.
Núna væri eini möguleiki hans
á tveggja flokka stjórn samstarf
við helsta andstæðing sinn, gamla
Lýðveldisflokkinn sem lengst af var
öflugasti flokkur landsins.
Samkvæmt skoðanakönnunum
hefur fylgi Réttlætis- og þróunarflokksins minnkað eitthvað en
fylgi Lýðveldisflokksins styrkst
svolítið, en þær breytingar skipta
ekki sköpum.
Hvorugur stóru flokkanna er
áfjáður í stjórnarsamstarf með
hægri þjóðernissinnum, og hvorugur er heldur áfjáður í samstarf
með flokki Kúrda. Þess vegna hafa
stjórnarmyndunarviðræður engu
skilað og ekki sjáanlegt að kosningarnar á sunnudag breyti þar miklu.
Sjálfur var Erdogan kosinn forseti á síðasta ári, eftir að hafa verið
forsætisráðherra í rúman áratug.
Hann var einnig leiðtogi Réttlætisog þróunarflokksins frá stofnun
árið 2001, en sagði af sér flokksformennskunni daginn áður en hann
tók við forsetaembættinu í ágúst
árið 2014. gudsteinn@frettabladid.is

Krafist fjölmiðlafrelsis fyrir utan höfuðstöðvar dagblaðsins Bugün og sjónvarpsstöðvarinnar Kanaltürk. FréttaBlaðið/aFP

Baráttan gegn Kúrdum

Ásakanir um stuðning stjórnarinnar
við Íslamska ríkið í Sýrlandi tengjast
spennu milli stjórnarinnar og Kúrda,
sem hafa áratugum saman barist
fyrir viðurkenningu stjórnvalda.
Réttindi þeirra hafa verið fótum
troðin í Tyrklandi allt þar til á síðustu
árum, þegar samið var um vopnahlé

OPINN KYNNINGARFUNDUR Á NAUTHÓLI
Föstudagur 30. október kl. 8:30 - 10:00
Morgunkaffi frá kl. 8:00
Skráning á landsvirkjun.is

Umhverfisáhrif
vindlundar við Búrfell
Ný skýrsla um umhverfisáhrif þess að reisa vindmyllulund ofan
við Búrfell er nú komin út. Rafræn útgáfa skýrslunnar sýnir
framkvæmdina og áhrif hennar á myndrænan hátt. Hægt er að
skila athugasemdum til Skipulagsstofnunar til 26. nóvember nk.

Fundarstjóri: Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar
Rafrænt umhverfismat: Ný leið til samskipta við hagsmunaaðila
Margrét Arnardóttir, verkefnastjóri vindorku hjá Landsvirkjun
Hvaða áhrif hafa vindmyllurnar á umhverfið?
Rúnar Dýrmundur Bjarnason, verkefnastjóri hjá Mannviti
Hvernig getur þú komið að málum?
Jóna Bjarnadóttir, verkefnastjóri umhverfismála hjá Landsvirkjun

burfellslundur.landsvirkjun.is

og stjórn Erdogans gaf að nokkru
eftir og veitti Kúrdum aukin réttindi.
Helst vilja Kúrdar stofna sjálfstætt
ríki Kúrda, Kúrdistan.
Hálfgildings sjálfstæði Kúrdahéraðanna í Írak og í Sýrlandi vekur
ótta tyrknesku stjórnarinnar, sem
þess vegna hefur verið treg til að

styðja Kúrda gegn Íslamska ríkinu.
Þegar átökin við Íslamska ríkið stóðu
sem hæst í sumar leituðu Tyrkir á
náðir NATO og fengu þar stuðning
við baráttu sína gegn hryðjuverkamönnum, en hafa til þessa notfært
sér það meira til árása á Kúrda en til
að berjast gegn Íslamska ríkinu.

Hátt
frostþol

Hágæða
andadúnn

Límdir
saumar

Vatnsfráhrindandi

Brandenburg

Fyrir bæði
kynin

INGÞÓR er klæðileg úlpa með hágæða andadún.
Hún hrindir frá sér vatni og er með límdum saumum.
Traustur ferðafélagi á jökulinn eða inn í veturinn.

www.cintamani.is | Bankastræti 7 | Austurhraun 3 | Smáralind | Kringlan
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GOTT ÚRVAL

NOTAÐRA BÍLA
Skoðaðu úrvalið á

bilaland.is
ALLT AÐ 90%
FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN
UPPÍ NOTAÐAN!
GERÐU FRÁBÆR KAUP!
MERCEDES BENZ GL 350 4matic
Nýskr. 12.14, ekinn 18 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Rnr. 102981.

Glæsilegur bíll

17.800 þús.

VW TIGUAN SPORT
Nýskr. 11.12, ekinn 45 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

KIA SPORTAGE EX 4wd
Nýskr. 02.15, ekinn 47 þús km.
dísil, sjálfskiptur.

Rnr. 102938.

Rnr. 120799.

VERÐ kr. 4.690 þús.

VERÐ kr. 4.390 þús.

HYUNDAI i20 CLASSIC
Nýskr. 06.13, ekinn 51 þús km.
dísil, beinskiptur.

HYUNDAI i10 COMFORT
Nýskr. 05.14, ekinn 69 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

Rnr. 103056.

Rnr. 143020.

VERÐ kr. 1.940 þús.

VERÐ kr. 1.850 þús.

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 02.14, ekinn 36 þús. km.
dísil, beinskiptur.

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06.13, ekinn 82 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

Rnr. 320373.

Rnr. 143096.

VERÐ kr. 3.990 þús.

VERÐ kr. 6.250 þús.

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

www.facebook.com/bilaland.is

Þessi seiði eru aðeins gramm að þyngd og áttu eftir að tuttugufalda þyngd sína áður en þau voru send til laxalúsaáts í færeyskum sjókvíum. mynd/agnar

Verulegt tekjutap er
þegar orðið staðreynd

Veirusýking í hrognkelsum þarf ekki að þýða endalok viðskipta með seiði til Færeyja. Tilraunastöð Hafró í Grindavík hefur fargað öllum fiski og hrognum. Veiran
hefur ekki greinst í íslenskum seiðum í Færeyjum frekar en áður hérlendis.
náttúra Það skýrist á næstu vikum
hvort framhald verður á samstarfs
verkefni Tilraunastöðvar Hafrann
sóknastofnunar í Grindavík og Stofn
fisks ehf., við að ala hrognkelsaseiði
fyrir færeysk laxeldisfyrirtæki. Verulegt
tekjutap á þessu ári er þó staðreynd.
Matvælastofnun greindi frá því
fyrir helgi að veira sem veldur sjúk
dómnum veirublæði hafi greinst í
innyflum hrognkelsa úr Breiðafirði
sem nýtt voru til undaneldis á seiðum
sem flytja átti til Færeyja til þjónustu
við þarlent laxeldi. Seiðin eru notuð til
aflúsunar á laxi í sjókvíum, en reynslan
sýnir að seiðin éta gríðarlegt magn af
laxalús, sem er viðvarandi vandamál í
færeysku sjókvíaeldi á laxi. Verkefnið
hófst í fyrra og höfðu samningar verið
endurnýjaðir um frekara eldi og sölu.
Agnar Steinarsson, sérfræðingur hjá
Hafrannsóknastofnun, segir enn þá
óvíst hvað sýkingin þýði en of snemmt
sé að tala um hvaða upphæðir er um
að ræða, og samningsatriði hvernig
tjóninu verður deilt á milli íslenskra
og færeyskra aðila.
„Það er þó ekkert víst að seiðaeldi
fyrir Færeyinga sé fyrir bí. Það hefur
enn þá ekkert greinst í seiðum sem
voru send út til Færeyja né heldur í
eldisfiski. Ef ekkert greinist hjá þeim
þá þurfa þeir ekki að fara út í það að
slátra hrognkelsum eða snemmslátra
laxi. Það er reyndar langsótt að þetta
smitist á milli tegunda, auk þess hafa
aldrei orðið afföll út af þessari veiru í
laxeldi,“ segir Agnar og bætir við að
þrátt fyrir allt séu seiðin eina lausnin
á lúsavandamálinu sem er gríðarlegt
vandamál í færeysku laxeldi. Þetta áfall
er því bein ávísun á að aftur þurfa Fær
eyingar að meðhöndla sjókvíalax með

Veirublæði er alvarlegur smitsjúkdómur
l Veirublæði er smitsjúkdómur

sem greinst hefur í um 80
tegundum fiska um allan heim,
algengast þó á norðurhvelinu,
bæði í villtu umhverfi og fiskeldi.

l Litið er á veirublæði sem

alvarlegan tilkynningaskyldan
smitsjúkdóm sem ber að útrýma með förgun og eyðingu á
smituðum fiski.

l Menn óttast sérstaklega eina

af fjórum arfgerðum veirunnar

Það er þó ekkert
víst að seiðaeldi
fyrir Færeyinga sé fyrir bí.
Það hefur enn þá ekkert
greinst í seiðum sem voru
send út til Færeyja né heldur
í eldisfiski.
Agnar Steinarsson,
sérfræðingur hjá
Hafró

[1a]; hún smitar bæði ferskvatns- og sjávarfiska. Aðrar
arfgerðir veirunnar greinast fyrst
og fremst í sjávartegundum
og smita sjaldnast ferskvatnstegundir á borð við laxfiska.
Svo hægt sé að staðfesta arfgerð þeirrar veiru sem greindist í
íslenskum hrognkelsum verða sýni
send til rannsóknastofu ESB í veirusjúkdómum lagardýra í Danmörku.
Niðurstöðu er að vænta um
mánaðamótin.

lyfjum. Því fylgir bæði mikill kostnaður
auk álitamála um umhverfismál sam
hliða lyfjagjöfinni.
Agnar segir að aldrei hafi sést nein
ytri einkenni á fiskinum og engin afföll
hafi orðið af völdum veirunnar.
„Við höfum þó fargað öllum hrogn
kelsum og hrognum sem voru eftir í
stöðinni og erum núna í sótthreins
unarferli. Þetta mál sýnir okkur að
villtur fiskur getur borið með sér sjúk
dómsvalda þó að hann sýni engin sjúk
dómseinkenni. Ekki hefur verið leitað
að þessari veiru í villtum íslenskum
fisktegundum en í stórri norskri rann
sókn kom í ljós að að þessi veira finnst
í fjölmörgum villtum fisktegundum
við Noregsstrendur,“ segir Agnar en
allt verklag varðandi villtan klakfisk
verður endurskoðað. „Verði framhald
á hrognkelsaeldinu þá verður allur
villtur klakfiskur hafður í sóttkvíar
aðstöðu fjarri öllum eldisstöðvum.“
svavar@frettabladid.is
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Hvítar konur þurfa að
fórna forréttindunum

Marai Larasi, svartur femínískur aktívisti, segir svartar konur þurfa að búa við
margfaldar hindranir á við hvítar konur. Þær verði frekar fyrir lögregluofbeldi og
séu klámgerðar. Hvítar stórstjörnur tengi sig svörtum kúltúr til að vera óþekkar.
snaeros@frettabladid.is

mannréttindi „Forréttindi eru eins og

Marai Larasi var hér á vegum Stígamóta til að hrista upp í íslenskum konum.
FréttabLaðið/SteFán

ÍSLENSKUR

GÓÐOSTUR
– GÓÐUR Á BRAUÐ –

súrefni, við tökum ekki eftir þeim fyrr
en einhver ögrar þeim,“ segir Marai
Larasi, breskur aktívisti sem á ættir að
rekja til Jamaíka í Karíbahafi. Hún var
stödd hér á landi fyrr í vikunni á vegum
Stígamóta.
„Já, ég hef ákveðin forréttindi, ég er
ófötluð kona og geri ráð fyrir að hafa
aðgengi að heiminum á annan hátt en
fólk sem býr við líkamlega fötlun. Ég
hef líka þau forréttindi að kynvitund
mín stemmir við líffræðilegt kyn mitt.“
Marai er sérfræðingur í svörtum
femínisma (e. black feminism), stefnu
sem hefur verið að ryðja sér rúms hjá
konum sem tilheyra öðrum minnihlutahópum. Í mörgum öðrum vestrænum löndum hefur umræðan snúist
um það að hvítir vel menntaðir femínistar, sem stýra femínískri umræðu,
veiti öðrum konum ekki pláss í baráttunni og beri ekki virðingu fyrir
þeirra upplifunum. Hvítar gagnkynhneigðar konur þurfi vissulega að
berjast við glerþakið en hindranirnar séu fleiri fyrir konur sem eru
ekki hvítar, ekki gagnkynhneigðar
og ekki ófatlaðar.
„Það gerast allir sekir um mismunun
á einhverjum tímapunkti. Þetta er
eins og hnerri, hann kemur snöggt
og harkalega, og svo þurrkarðu þér
með snýtubréfi og heldur áfram með
lífið. Þetta er gildra sem margar hvítar
konur falla í. Þær upplifa mismunun
alla daga og telja sig þar af leiðandi ekki
hafa nein forréttindi.“

Svartir líkamar klámvæddir
Svörtum konum leyfist minna þegar
kemur að því að sýna hold og vera
kynþokkafullar, segir Marai. Hún
segir að í sögulegu samhengi hafi
svartar konu alltaf þótt dýrslegri og
jafnvel taldar hafa ofur-kynhvöt og
öfgakenndar langanir.
„Ef Miley Cyrus ákveður að fara í
fötin eftir tíu ár mun henni vera fyrirgefið fyrir villtu árin. Rihönnu verður
aftur á móti aldrei fyrirgefið. Hún er
holdgervingur svörtu, hættulegu og
framandi konunnar,“ segir Marai.
Hún segir að vegna þess hvernig
líkamsbygging svartra kvenna, sem
oft eru sterkbyggðari með stærri læri,
rass og brjóst, hefur verið klámvædd
þá leyfist þeim minna varðandi til
dæmis klæðaburð. „Mjög gott dæmi

Reiðar svartar konur
Það vakti mikla athygli á nýliðinni
MTV verðlaunaafhendingu þegar
rapparinn Nicki Minaj sagði „Miley,
what’s good?“ við poppsöngkonuna Miley Cyrus. Sú síðarnefndi
hafði skömmu áður í viðtali gefið í
skyn að rifrildi Nicki við Taylor Swift
mætti skýra með því að Nicki væri
reið svört kona. Staðalímynd sem
svartar konur þurfa að berjast við á
hverjum degi.
„Þegar Nicki sagði Miley, what’s
good? þá talaði hún fyrir okkur allar.
Við svörtu stelpurnar skildum nákvæmlega hvað hún var
að fara með þessu,“
segir Mirai. „Ég er klárlega reið svört kona
og ég er stolt af því.
Þegar við hættum
að vera reið
yfir óréttlæti
getum við
bara pakkað
saman og
farið heim.“

Svarta fólkið
í Hvíta húsinu
Blaðamaður spurði Mirai hvort
Obama-hjónin hefðu ekki fjarlægst svartan uppruna sinn í
embætti, jafnvel svikið lit. „Nei,
það finnst mér ekki. Ég held að
þau hafi spilað ákveðinn leik til
að komast þangað sem þau eru.
Þetta snerist meira um að lifa
af en að fjarlægjast. En þegar
Trayvon Martin var drepinn
sagði Obama að ef hann ætti
son hefði sá sonur litið út eins
og Trayvon Martin. Ég mun aldrei
gleyma því. Þá var Obama að
segja okkur að
hann stæði með
okkur, og öllu
hvíta
fólkinu
að
hann
hefði ekki
gleymt
uppruna
sínum.“

um þetta er Michelle Obama. Fjölmiðlar hafa næstum étið hana lifandi
fyrir að velja að klæðast ermalausum
kjólum. Það hefur mikið verið fjallað
um hversu karlmannlega handleggi
hún hefur og jafnvel þótt aggressíft.
Eitthvað af þessu er samt innri
kúgun. Við vöktum sjálfar hvernig
við komum fram af ótta við að vera
hlutgerðar eða ekki sé tekið mark á
okkur. Þetta er eins og að segja ungu
konunum að klæðast ekki stutta pilsinu þegar við vitum að vandamálið
er ekki pilsið heldur mismununin og
kynjakerfið.“
Hún segir að þegar hvítar stórstjörnur vilji poppa upp ímynd sína
geri þær það með því að tengja sig
svartri menningu. „Miley getur, eins
og við orðum það, komið í heimsókn
á plantekruna. Hún getur skemmt sér
með svörtum mönnum og „twerk-að“.
Svo er eins og þær vaxi upp úr þessu
og snúi til baka,“ segir Marai.

Óþægilegt viðfangsefni
Dæmi um veruleika sem svartar
konur upplifa í Bretlandi er vantraust gagnvart lögreglunni. Marai
vinnur fyrir samtökin Imkaan sem
sérhæfa sig í að berjast gegn kynbundnu ofbeldi. Samtökin hafa gert
rannsóknir sem sýna að ungar svartar
konur tilkynna síður brot til lögreglunnar af ótta við að vera taldar hafa
„beðið um það“ sem þær lentu í.
Þá sé lögregluofbeldi oft alvarlegra
gagnvart svörtum konum. „Svartar
konur eru sterkbyggðar svo veikleikar
þeirra eru ekki teknir til greina. Það
að vera „reiða svarta konan“ þýðir að
þú færð ekki sama stuðning og aðrar
konur.“
„Umræðan um forréttindi er gríðarlega mikilvæg og það að gera sér
grein fyrir þeim er verkefni til langs
tíma. Hvítar konur þurfa að vinna
með okkur, ekki fyrir hönd okkar.
Ég er með rödd sem ég vil gjarnan að
heyrist í stað þess að einhver
tali fyrir mig.“
Hún segir hvítar
konur þurfa að horfast
í augu við þetta óþægilega viðfangsefni. Það
sé óþægilegt að setja sig í
spor þeirra sem verða fyrir
mismunun.

visir.is Lengri útgáfu af
viðtalinu má finna á Vísi.

www.lyfja.is
- Lifi› heil

20%
afsláttur
af Panodil lausasölulyfjum

Panodil-dagar í október

Lægra
verð í
Lyfju

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 76538 10/15

Snærós Sindradóttir

ÁREYNSLULAUS FULLKOMNUN Á NOKKRUM SEKÚNDUM
FRÍSKANDI OG ÞÆGILEGUR FLJÓTANDI FARÐI Í PÚÐA
NÝTT

MIRACLE CUSHION
LIQUID CUSHION COMPACT - SPF 23/PA++

FRÍSKLEGUR LJÓMI – ENDINGARGÓÐUR RAKI
FJAÐURLÉTTUR – BYGGIR UPP ÞEKJU
FJAÐURLÉTT OG FERSK FORMÚLA

2 NÝIR LITIR
FULLKOMNIR
FYRIR ÍSLENSKAN
HÚÐLIT

PÚÐI
samsettur úr ótalmörgum holum
sem gefa rétta skammtinn

SVAMPUR
sem tryggir fallega og jafna
förðun

Fáanlegur í 7 litum.

Gefur náttúrulega, ferska og ljómandi förðun.

LANCÔME
DAGAR
Í HAGKAUP KRINGLUNNI, HOLTAGÖRÐUM,

SMÁRALIND, SKEIFUNNI, GARÐABÆ, SPÖNGINNI,
AKUREYRI OG SELFOSSI 29. OKT. – 4. NÓV.
GULLMOLI FRÁ LANCÔME

GRANDIÔSE maskarinn lengir og þykkir augnhárin sem blævængur og
gefur undurfagra sveigju. NÝIR LITIR: BRÚNN OG LILLABLÁR.

20%

AFSLÁTTUR AF

CUSHION FARÐA, GRANDIÔSE MASKARA
OG VISIONN AIRE KREMLÍNUNNI

Við mælum með Visionnaire línunni fyrir allar konur. Vinsælu Visionnaire
droparnir lagfæra hrukkur, húðholur og ójöfnur. Droparnir eru með
silkimjúka áferð og smjúga samstundis inn í öll 3 lög húðarinnar. Má
nota dag og nótt allan ársins hring. Nú er komið nýtt krem fyrir þurra
húð og Nighttime Beauty Sleep Perfector með ótrúlegri nýrri áferð
sem er fersk eins og gel, en nærir eins og olía. Hentar fyrir andlit, háls
og bringu og húðin verður frá fyrsta morgni mýkri, teygjanlegri og nærðari. Til lengri tíma
virðist húðin jafnari, þéttari, mýkri, stinnari og meira ljómandi.

*meðan birgðir endast.

Glæsilegur kaupauki þegar keypt er fyrir 8.900 eða meira.*
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Konur þurfa að fleygja sér í sófann
Streita hverfur fljótt úr körlum þegar þeir koma heim úr vinnu. Hjá konum hverfur streitan ekki fyrr en seint á kvöldin. Danskur læknir
segir konur verða að læra að slaka á. Streita er að verða eitt algengasta vinnutengda vandamál hins vestræna heims.
Konur þurfa að læra að fleygja sér
í sófann þegar þær koma heim úr
vinnunni eða á gólfið til að leika við
börnin áður en þær taka til við heim
ilisstörfin. Maður þarf að æfa sig í
að slaka á í tíu mínútur. Þetta segir
Ane Marie Thulstrup, yfirlæknir á
háskólasjúkrahúsinu í Árósum í
Danmörku, í viðtali við danska ríkis
útvarpið.
Niðurstöður rannsóknar á þvagi
karla og kvenna sýna að streita í
líkama karla minnkar hratt eftir að
þeir koma heim úr vinnunni en hjá
konum minnkar streitan ekki fyrr en
á milli klukkan 22 og 23 á kvöldin.
Það bendi til að konurnar séu önnum
kafnar lengi eftir að vinnu utan heim
ilis lýkur, að því er segir á vef útvarps
ins. Þar segir jafnframt að miklu fleiri
konur séu haldnar streitu en karlar.
Anna Björg Aradóttir, sviðsstjóri
hjá landlækni, segir rannsóknir
benda til að streita sé að verða eitt
algengasta vinnutengda vandamál
hins vestræna heims. „Streita getur
verið hvetjandi í sjálfu sér og hjálpað
fólki að ráða við krefjandi aðstæður.
Hins vegar segja fræðimenn að verði
streita viðvarandi og illviðráðanleg
hafi hún slæm áhrif á heilsu fólks.“
Að sögn Önnu getur langvarandi
streita haft í för með sér þunglyndi,
kvíða, kulnun, truflun á ónæmiskerfi
og hjarta og æðasjúkdóma.
„Mikilvægt er að stjórnendur

Mikilvægt er að
stjórnendur vinnustaða geri sér grein fyrir því
að mælikvarðar á árangur
starfsemi vinnustaðarins
taka ætíð bæði til heilsu og
velferðar starfsmanna og
framleiðni
fyrirtækisins.
Anna Björg Aradóttir, sviðsstjóri
hjá landlækni

Fylgikvillar
langvarandi streitu
l þunglyndi
l kvíði
l kulnun
l truflun á ónæmiskerfi
l hjarta- og æðasjúkdómar

Langvarandi streita getur haft alvarleg áhrif á heilsuna. NORDICPHOTOS/GETTY

vinnustaða geri sér grein fyrir því
að mælikvarðar á árangur starfsemi
vinnustaðarins taka ætíð bæði til
heilsu og velferðar starfsmanna og
framleiðni fyrirtækisins.“
Danski yfirlæknirinn segir konur
oft skrifa tölvupósta seint á kvöldin.

Á vinnutíma séu þær að hugsa
um það sem þær þurfi að gera þegar
heim er komið. Nauðsynlegt sé
að læra að einbeita sér að starfinu
á vinnutíma og að fjölskyldunni
þegar maður er heima.
Það er mat læknisins að margar

konur gætu haft gagn af því að draga
úr kröfunum sem þeir gera til sín eða
greiða fyrir heimilishjálp þannig að
þær hafi tíma til að slaka á í sófanum.
Bent er á að konur sinni heimilis
störfum í miklu meiri mæli en karlar.
ibs@frettabladid.is

Volkswagen Crafter
Extreme Edition
Volkswagen Crafter er hannaður til að takast á við krefjandi verkefni
þar sem styrkur og notagildi eru í forgangi. Crafter er einstaklega
hagkvæmur og er með mjög öflugum en jafnframt sparneytnum
díeselvélum. Volkswagen Crafter er með 3 ára ábyrgð og allt að
250.000 km akstur.
Líttu við og í sýningarsal VW Atvinnubíla og kynntu þér einstaklega vel
útbúinn Volkswagen Crafter Extreme Edition.

Staðalbúnaður
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rennihurðir á báðum hliðum
16“ stálfelgur
Lokað skilrúm með glugga
ABS / EBV
ESP stöðugleikastýring og spólvörn
Bekkur fyrir 2 farþega með
geymslukassa
Loftpúðar fyrir ökumann og farþega
Útvarp með SD kortarauf
Klukka
Fullkomin aksturstölva
Glasahaldari
Fjarðstýrðar samlæsingar
Rafstýrðir upphitaðir hliðarspeglar
Hæðarstillanlegt öryggisbelti
270° opnun á afturhurðum

Mögulegur valbúnaður
• Dráttarbeisli 180.000. kr m/vsk

Aukalega í Volkswagen Crafter
Extreme Edition
• Hraðastillir (Cruise control)
• Bluetooth símkerfi
• Hiti í bílstjórasæti
• Fjaðrandi hæðastillanlegt ökumannssæti
með armpúða
• Vélarhitari með fjarstýringu og tímastilli
• Rafmagns-miðstöðvarhitari
• Aðgerðastýri
• Fjarlægðaskynjarar með bakkmyndavél
• Díóðulýsing í flutningsrými
• Klæðning og rennur í flutningsrými

Crafter Extreme Edition kostar aðeins frá

4.596.774 kr. án vsk

Fyrir erfiðustu verkin
Atvinnubílar

ellingsen.is

SKÓDAGAR
Í ELLINGSEN

50%
af eldri
skóm

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

50%

COLUMBIA CONSPIRACY
Stærðir 36–41

CANGURO
Stærðir 36–41

COLUMBIA DRAINMAKER
Stærðir 37–43 | Ýmsir litir

VIKING ASCENT
Stærðir 36–41

SCARPA MOJITO
Stærðir 36–41 | Ýmsir litir

TILBOÐSVERÐ

18.392 KR.

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

FULLT VERÐ: 22.990 KR.

FULLT VERÐ: 19.990 KR.

FULLT VERÐ: 18.990 KR.

FULLT VERÐ: 27.990 KR.

FULLT VERÐ: 23.990 KR.

MUCK ARCTIC SPORT
Stærðir 36–41

SCARPA LADAKH GTX
Stærðir 36–41

COLUMBIA VENTRAILIA
Stærðir 41–46

COLUMBIA BUGABOOT
Stærðir 36–42

SOREL TIVOLI
Stærðir 36,5–42 | Ýmsir litir

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

FULLT VERÐ: 22.690 KR.

FULLT VERÐ: 54.990 KR.

FULLT VERÐ: 24.990 KR.

FULLT VERÐ: 29.990 KR.

FULLT VERÐ: 26.990 KR.

18.152 KR.

15.992 KR.

43.992 KR.

9.495 KR.

19.990 KR.

22.392 KR.

23.992 KR.

19.192 KR.

21.592 KR.

PIPAR\TBWA • SÍA

30%

SOREL CARIBOU
Stærðir 36,5–42 | Ýmsir litir

VIKING BIFROST
Stærðir 28–41 | Ýmsir litir

VIKING WINDCHILL
Stærðir 20–30

MUCK BOOT HALE
Stærðir 27–37 | Ýmsir litir

VIKING FROST FIGHTER
Stærðir 21–35 | Ýmsir litir

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

TILBOÐSVERÐ

FULLT VERÐ: 29.690 KR.

FULLT VERÐ: 16.990 KR.

FULLT VERÐ: 15.990 KR.

VERÐ: 9.890 KR.

VERÐ: 8.890 KR.

23.752 KR.

13.592 KR.

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.

12.792 KR.

6.923 KR.

REYKJAVÍK

AKUREYRI

OPNUNARTÍMI

Fiskislóð 1
Sími 580 8500

Tryggvabraut 1–3
Sími 460 3630

Mán.–fös. 10–18
Lau. 10–16

7.112 KR.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Hagkaup í Smáralind
minnkar um helming
Nú sést til lands í samningsent af veltu. Vörusalan á
tímabilinu nam 38,4
um Haga við Smáralind
um nýjan leigusamnmilljörðum króna og
ing fyrir Hagkaup.
rekstrarhagnaður
Gert er ráð fyrir
nam tæplega 2,9
að verslun Hagmilljörðum
kaups minnki
króna.
um 5.000 ferÍ ársreiknmetra. Þetta
i n g i ke m u r
kemur fram í
fram að áhrif
árshlutauppverkfalla og
kostnaðarauki
gjöri Haga sem
ve g n a k ja ra samþykkt var í
gær. Þá kemur fram
samninga hafi sett
að tveir íþyngjandi
mark sitt á fyrsta
ársfjórðung Haga.
leigusamningar séu að
Annar ársfjórðungur hafi
renna út. Annar um áramót
og hinn um mitt næsta
Hagkaup í Smáralind.
verið betri og hagnaður
ár. Þessir tveir leigu- verslunarrýmið verður um aukist um 1,7% milli ára.
samningar kosta fyrirÞað sé umfram áætlanir
5.000 fermetrar.
tækið 100 milljónir á ári.
félagsins. Horfur næstu
mánaða eru sambærilegar árangri
Hagnaður Haga á tímabilinu 1.
mars til 31. ágúst nam 2 milljörðum
fyrra árs og gera áætlanir félagsins ráð
króna eftir skatta, sem er um 5,2 prófyrir því. – jhh

STAKFELL KYNNIR TIL LEIGU
Á FRÁBÆRUM STAÐ, LAUST UM ÁRAMÓT
Á fundi í Hannesarholti voru kynntar niðurstöður Seðlabanka Íslands um efnahagsleg áhrif undanþágubeiðna slitastjórna föllnu

Vandanum verður eytt
samningum við kröfu
Slitum gömlu bankanna verður lokið með nauðasamningum. Stjórnvöld fá minnst
um 500 milljarða í stöðugleikaframlag. 40 milljarðar bætast í gjaldeyrisvaraforðann.

Glæsilegar 256 m2 og 211 m2 fullbúnar skrifstofuhæðir
á 5. hæð í Þverholti.
Um er að ræða heila hæð sem hægt er að skipta í tvennt.
Í dag er húsnæðið fullinnréttað og stúkað af í lokaðar skrifstofur
og fundaherbergi. Svalir eru allan hringinn.
Bílastæði og geymslur í kjallara fylgja.
Um er að ræða mjög snyrtilegt húsnæði sem býður uppá mikla
möguleika.
Upplýsingar veitir Einar Valdimarsson í síma 840-0314
eða einar@stakfell.is

Seðlabanki Íslands hefur ákveðið að fallast á undanþágubeiðnir
kröfuhafa föllnu viðskiptabankanna þriggja frá gjaldeyrishöftum. Slík undanþága er forsenda
þess að hægt sé að slíta búunum.
„Seðlabankinn telur að með þessari aðferðafræði sé vandinn leystur
og það er af þeirri ástæðu sem ég
hef kynnt efnahags- og viðskiptanefnd að ég styðji það að slitabúum verði gert kleift að ganga
til nauðasamninga og leysa málin
með stöðugleikaframlaginu,“ sagði
Bjarni Benediktsson, fjármála- og
efnahagsráðherra, á fundi með
blaðamönnum í gær. Á fundinum
var afstaða Seðlabankans og ráðherra kynnt.
Már Guðmundsson seðlabankastjóri greindi frá því á blaðamannafundinum að aðgerðir,
sem ráðist yrði í til að uppfylla
stöðugleikaskilyrðin vegna undanþáganna, næmu hið minnsta
856 milljörðum króna. Þar af er
stöðug leikaframlag til stjórnvalda sem mun nema að minnsta
kosti rétt tæplega 500 milljörðum
króna. Lánafyrirgreiðslur sem
stjórnvöld veittu nýju bönkunum
árið 2009 eru greiddar til baka og
nema þær greiðslur 74 milljörðum króna. Langtímafjárfestingar
kröfuhafa í íslenska hagkerfinu
nema svo 226 milljörðum.
Seðlabankastjóri sagði að
með þessum aðgerðum yrði
greiðslujafnaðaráhrifum algerlega eytt og rétt rúmlega það því

Hrein skuldastaða
þjóðarbúsins
lækkar úr tæplega þriðjungi
af landsframleiðslu í ár í
undir tíu prósent á næsta ári.
Már Guðmundsson seðlabankastjóri

Og því er ekki að
neita að við höfum
nokkrar áhyggjur af því á
þessari stundu að dómstólarnir verði settir i talsverða
tímaþröng.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra

að vandinn væri ekki nema 815
milljarðar króna. Vegna aðgerðanna yrði því 41 milljarðs króna
afgangur sem yrði nýttur til að
styrkja gjaldeyrisvaraforða Seðlabankans. Og seðlabankastjóri
sagði að aðgerðirnar hefðu fleiri
jákvæð áhrif.
„Hrein skuldastaða þjóðarbúsins lækkar úr tæplega þriðjungi
af landsframleiðslu í ár í undir tíu
prósent á næsta ári,“ sagði Már.
Hann benti á að það væri þó ekki
allt vegna þessa uppgjörs. Gert
væri ráð fyrir að landsframleiðslan
myndi aukast og búist væri við viðskiptaafgangi.
„Þetta er lægsta skuldastaða
síðan á síldarárunum á sjöunda
áratug síðasta aldar,“ sagði Már.

Stöðugleikaskilyrðin fela líka
í sér að slitastjórnir, fyrir hönd
kröfuhafa, munu samhliða nauðasamningi afhenda yfirlýsingar þar
sem íslensk stjórnvöld eru leyst
undan allri ábyrgð. Þetta varðar
allt sem snertir slitaferlið, tilvist
fjármagnshafta, stöðugleikaskilyrðin, undanþáguveitingar og
fyrirhugaða nauðasamninga.
Þegar stöðugleikaskilyrðin voru
kynnt í júní var gert ráð fyrir að
nauðasamningar yrðu kláraðir
fyrir áramót, ellegar yrði stöðugleikaskattur lagður á. Einungis
tveir mánuðir eru eftir af árinu
og ólíklegt að sá tímarammi sem
áætlaður var muni halda.
Eftir að Bjarni Benediktsson
hefur tilkynnt Seðlabankanum
formlega afstöðu sína munu slitabúin fá málið á sitt borð. Þau
munu þá ljúka gerð nauðasamninga og fara með þá fyrir dómstóla
til endanlegrar afgreiðslu.
„Og því er ekki að neita að við
höfum nokkrar áhyggjur af því
á þessari stundu að dómstólarnir verði settir í talsverða tímaþröng til að taka til meðferðar og
afgreiðslu þessi stærstu slitabú
Íslandssögunnar,“ sagði Bjarni.
Það væri því eðlilegt að veita viðbótarfresti til þess að ljúka ferlinu. „Þó ekki væri nema til þess
að dómstólar fengju sanngjarnan
og hæfilegan tíma til að vinna sitt
verk eftir að slitabúin hafa komist
að sinni niðurstöðu,“ sagði Bjarni.
jonhakon@frettabladid.is
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Tap hjá Volkswagen í fyrsta sinn í fimmtán ár
Þýski bílaframleiðandinn Volkswagen á sig sök í að hafa komið fyrir svindl
tilkynnti í gær um 3,5 milljarða evra,
hugbúnaði í dísilvélum og var í kjöl
jafnvirði 500 milljarða íslenskra
farið sektaður af eftirlitsstofnunum.
króna, rekstrartap á þriðja ársfjórð
Gjaldfærslan hefur því sett stórt
ungi, og 2,5 milljarða evra, jafnvirði strik í reikninginn á þriðja árs
250 milljarða króna, tap fyrir skatt.
fjórðungi, sem lauk í lok september.
Rúmum mánuði eftir að svindlið
Þetta er í fyrsta sinn í fimmtán ár sem
komst upp er þó enn óljóst hversu
Volkswagen sýnir tap í þriggja mán
aða uppgjöri.
háar sektir bílaframleiðandinn komi
Ástæða tapsins er 6,7 milljóna evra,
til með að greiða í framtíðinni.
Auk sektanna dróst sala saman um
eða 950 milljarða króna, gjaldfærsla
vegna dísilsvindlsins svokallaða. Í 3,7 prósent milli júlí og loka septem
A4-2015-Apotekarinn copy.pdf
1
13/10/15
11:27
septemberNurofen
játaði bílaframleiðandinn
ber. Framleiðsla
dróst
einnig saman

um 11,6 prósent á tímabilinu saman
borið við fyrra ár.
Þrátt fyrir erfiðleikana á þriðja
ársfjórðungi er talið líklegt að Volks
wagen muni lifa höggið af. Fyrirtækið
á enn mikið handbært fé sem í lok
september nam 27,8 milljörðum evra,
jafnvirði 4.000 milljarða króna.
Forsvarsmenn Volkswagen segjast
einnig eiga von á fjögurra prósenta
söluaukningu yfir allt árið. Áætlað er
að hagnaðurinn verði hins vegar lægri
milli ára vegna sektanna. – sg

Ástæða taps Volkswagen er gjaldfærsla
vegna dísilsvindlsins.
Fréttablaðið/Volkswagen ag

bankanna. Fréttablaðið/gVa

með
hafana

856

Nurofen Apelsin

Íbúprófen mixtúra fyrir börn
á aldrinum 6 mánaða til 12 ára

milljarða aðgerðir vegna
afnáms hafta.

491

• Hitalækkandi
• Verkjastillandi
• Bólgueyðandi

milljarð greiða kröfuhafar
til stjórnvalda vegna
stöðugleikaframlags.

74

milljarða greiða kröfuhafar
til stjórnvalda vegna endurgreiðslu á framlögum sem
ríkið setti við stofnun nýrra
banka árið 2009.

226

milljarða króna munu
kröfuhafar leggja í langtímafjármögnun bankakerfisins.

Sýnt hefur verið fram á að Nurofen apelsin slær
á hitann eftir aðeins 15 mínútur og áhrifanna
gætir í allt að 8 klukkustundir

Fæst án lyfseðils í apótekum
Nurofen Apelsin 40 mg/ml mixtúra, dreifa. Inniheldur Íbúprófen. Til skammtímameðferðar gegn vægum til miðlungi alvarlegum verkjum eða hita. Skammtar og lyfjagjöf: Til inntöku. Dagsskammtur af Nurofen er 20-30 mg/kg líkamsþyngdar tekin inn í 3-4
aðskildum skömmtum á u.þ.b. 6 til 8 klst. fresti. Mælt er með því að sjúklingar sem eru viðkvæmir í maga taki Nurofen með mat. Ekki ráðlagt fyrir börn yngri en 6 mánaða eða undir 8 kg. Aðeins til skammtímanotkunar. Leita skal til læknis ef einkenni versna.
Ef lyfið er notað án lyfseðils og einkenni barnsins eru viðvarandi í meira en 3 daga skal leita til læknis. Lágmarka má aukaverkanir með því að nota lægsta virka skammt í eins stuttan tíma og hægt er til að meðhöndla einkenni. Ekki má taka lyfið ef þú: Hefur
ofnæmi fyrir íbúprófeni, bólgueyðandi gigtarlyfjum, hveiti eða einhverju innihaldsefnanna, sögu um berkjukrampa, astma, nefslímubólgu eða ofsakláða í tengslum við inntöku acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja, sögu um blæðingar eða rof
í meltingarvegi í tengslum við fyrri meðferð með bólgueyðandi gigtarlyfjum, virk sár, eða sögu um endurtekin sár/blæðingar í maga, virka blæðingu í heila eða annars staðar, alvarlega lifrarbilun, alvarlega nýrnabilun, alvarlega hjartabilun, storkuvandamál,
óútskýrðar truflanir á blóðmyndun svo sem blóðflagnafæð, ert á síðasta þriðjungi meðgöngu, tekur önnur bólgueyðandi gigtarlyf eða meira en 75 mg af acetýlsalicýlsýru daglega, ert með hlaupabólu, hefur nýlega gengist undir stóra skurðaðgerð, hefur ofþornað.
Gæta skal sérstakrar varúðar og ræða við lækni eða lyfjafræðing ef þú ert með, hefur einhvern tíman fengið eða átt hættu á að fá: Bandvefssjúkdóm, þarmasjúkdóm, hjarta og/eða æðasjúkdóm, skerta nýrnastarfsemi, lifrarsjúkdóm, óþol fyrir sykrum
eða ef þú tekur önnur lyf. Regluleg notkun verkjalyfja getur leitt til varanlegra truflana á nýrnastarfsemi. Andþyngsli geta komið fyrir ef barnið hefur astma, langvinnt nefrennsli, sepa í nefi eða ofnæmissjúkdóma. Örsjaldan hefur verið greint frá alvarlegum
viðbrögðum í húð í tengslum við notkun bólgueyðandi gigtarlyfja. Hætta skal notkun Nurofen Apelsin strax við fyrstu merki um útbrot á húð, sár á slímhúðum eða önnur einkenni ofnæmisviðbragða. Lyf svo sem Nurofen Apelsin geta tengst aukinni hættu á
hjartaáfalli eða heilaslagi. Ekki nota meira en ráðlagðan skammt og ekki lengur en ráðlagt er. Ef blæðing eða sár koma fram í meltingarvegi ætti að hætta meðferð strax. Hættan á blæðingum, sáramyndun eða rofi í meltingarvegi eykst við notkun stærri skammta
af bólgueyðandi gigtarlyfjum, hjá sjúklingum með sögu um sár í meltingarvegi, einkum ef þeim hafa fylgt blæðingar eða rof og hjá öldruðum. Lyfið getur dulið einkenni sýkinga og hita. Sjúklingar með sögu um aukaverkanir í meltingarfærum, sérstaklega
aldraðir, ættu að hafa samband við lækni án tafar og greina frá öllum óvenjulegum einkennum frá meltingarvegi. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi: Reckitt Benckiser
Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

www.apotekarinn.is

- lægra verð
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Halldór

N

Óli Kristján
Ármannsson

olikr@frettabladid.is

Gangi allt
eftir sem að er
stefnt virðist
bara ein
skuggahlið á
atburðarásinni allri. Hún
er að gjaldmiðillinn sem
hér er notast
við verður
áfram króna.

iðurstöður kynningar stjórnvalda á undanþágu Seðlabankans til slitabúa föllnu bankanna frá lögum um gjaldeyrismál og áhrifum
nauðasamninga við þá í gær eru gleðilegar
fyrir land og þjóð. Slitabúin uppfylla stöðugleikaskilyrði og til þjóðarbúsins renna verðmæti upp
á fleiri hundruð milljarða króna.
Slitabúin reiða fram stöðugleikaframlög, lengja í gjaldeyrisinnlánum, greiða upp lán ríkis og Seðlabanka og þar
fram eftir götum. Séu allar mótvægisaðgerðir teknar saman
eru þær sagðar nema að minnsta kosti 856 milljörðum
króna.
Már Guðmundsson seðlabankastjóri lýsti því á fundinum í gær hvernig hrein skuldastaða þjóðarbúsins færi úr
tæpum þriðjungi af landsframleiðslu í ár undir tíu prósent
á næsta ári, að stærstum hluta til vegna þessara aðgerða.
„Þetta er lægsta skuldastaða síðan á síldarárunum, síðan
á sjöunda áratug síðustu aldar,“ áréttaði Már í kynningu
sinni.
Uppgjör vegna slitabúanna er á lokametrunum, á bara
eftir að fara í gegnum lokasamþykkt hjá kröfuhöfum og svo
fá uppáskrift dómstóla hér. „Með þessu hefur verið leyst úr
þessum þætti greiðslujafnaðarvandans og við getum farið
í næsta þátt og væntanlega leyst úr höftunum fljótlega í
framhaldinu.“
Gangi allt eftir sem að er stefnt virðist bara ein skuggahlið á atburðarásinni allri. Hún er að gjaldmiðillinn sem
hér er notast við verður áfram króna.
Króna sem enn er jafnviðkvæm fyrir utanaðkomandi
áhrifum, sveiflugjörn og sjálfstæð uppspretta efnahagssveiflna á minnsta myntsvæði heims sem kallar á einhverja
hæstu vexti sem þekkjast á byggðu bóli. Verkfæri til þess
að hægt sé að smyrja hagstjórnarmistökum inn í framtíðina þar sem sauðsvartur almúginn eyðir næstu 25 til 40
árum í að greiða kostnaðinn með verðtryggðum lánum
sínum.
Engan vanda leysir að „banna verðtryggingu“ því það er
líka verðtrygging þegar kostnaði vegna vaxtaskots óverðtryggðs láns er bætt við höfuðstólinn „að aftan“ eins og gert
hefur verið.
Vandinn er hávaxtamyntsvæði og verðbólga. Daníel
Svavarsson, aðalhagfræðingur Landsbankans, lýsti ágætlega í frétt Stöðvar 2 í byrjun vikunnar áhrifum þess fyrir
Íslendinga ef hér yrði notast við annan gjaldmiðil. „Við
sjáum að vaxtastigið á öðrum gjaldmiðlasvæðum er mun
lægra en á Íslandi,“ sagði hann. Í slíku umhverfi gætu
bankar hér boðið hagstæðari vexti.
Ungt fólk sem sér fram á að taka há lán vegna húsnæðiskaupa hefur eðlilega áhyggjur af vaxtastiginu hér. Það
endurspeglaðist líka í ályktun á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í vikunni. Málamiðlunartillaga var reyndar á þá
leið að kanna ætti til „þrautar“ upptöku myntar sem væri
gjaldgeng í alþjóðaviðskiptum í stað íslensku krónunnar.
Fundurinn virðist hafa gleymt því að þetta er fyrir löngu
búið að gera. Seðlabankinn birti 2012 skýrslu um valkosti
landsins. Þar eru kostirnir króna (með þjóðhagsvarúðarreglum) eða upptaka evru með aðild að Evrópusambandinu. Þótt umræða um krónuna fari í hringi, er fagnaðarefni
að peningamálin komust aftur á dagskrá. Með því vaknar
von um vitræna niðurstöðu.

Nýr samningur um
sálfræðiþjónustu
Nýr rammasamningur
VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs og sálfræðinga
um kaup á sálfræðiþjónustu tekur gildi
frá og með 1. nóvember 2015.
Nánari upplýsingar á

www.virk.is

Frá degi til dags
Pólitískir ritstjórar
Fyrrverandi ráðherrann Björgvin
G. Sigurðsson hefur verið ráðinn
ritstjóri héraðsfréttablaðsins
Suðra. Ráðningin kemur í beinu
framhaldi af ráðningu Björns Jóns
Bragasonar sagnfræðings á Reykjavík Vikublað. Hvorugur hefur
unnið að fréttaskrifum þó báðir
hafi komið að blaðamennsku,
Björgvin með ritstjórn Stúdentablaðsins fyrir 18 árum og Björn
Jón með sagnfræðisíðu í DV. Báðir
eru þeir mjög virkir í stjórnmálum,
Björgvin sem varaþingmaður og
Björn Jón sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í nefndum og ráðum
Reykjavíkurborgar. Margir setja
spurningarmerki við ráðninguna
og trúverðugleika miðlanna. En
þetta er þó óvænt útspil hjá Birni
Inga, eiganda blaðanna, því mennirnir tveir eru að minnsta kosti ekki
í Framsóknarflokknum.
Óvænt skipun?
Ólafur Hauksson, sérstakur saksóknari, hefur verið skipaður
héraðssaksóknari í nýju embætti.
Þetta er að sumu leyti óvænt niðurstaða, þó Ólafur hafi líklega verið
hæfastur umsækjenda, því um það
hefur verið skrafað að Ólafur fari
óheyrilega í taugarnar á valdamiklum mönnum innan Sjálfstæðisflokksins. Nú er pískrað um
að Ólöf Nordal innanríkisráðherra
hafi beðið fram yfir landsfund Sjálfstæðisflokksins með skipunina til
að forðast gagnrýnisraddir félaga
sinna. snaeros@frettabladid.is

Stjórnvöld hafa brugðist
öldruðum

A

lþingi kom saman 8. september. Nokkru áður
skrifaði ég grein í Fréttablaðið, þar sem ég skoraði á
Alþingi að taka kjaramál aldraðra fyrir strax á fyrstu
dögum þingsins og samþykkja að láta aldraða fá jafnmikla
hækkun á lífeyri sínum frá TR og þeir lægst launuðu höfðu
fengið á launum sínum frá 1. maí. Lífeyrir ætti síðan að
hækka í 300 þúsund krónur á þremur árum eins og launin.
Ég skrifaði forseta þingsins bréf og fór fram á það sama.
Í áskorun minni á Alþingi sagði m.a.: Ég skora á Alþingi
að hækka strax lífeyri aldraðra og öryrkja jafnmikið og lágBjörgvin
markslaun hækkuðu 1. maí sl. eða um 31 þúsund krónur á
mánuði. Hækkunin gildi frá 1. maí þannig að lífeyrisþegar
Guðmundsson
fái fimm mánaða hækkun með septemberhækkun. Alþingi
formaður kjarasamþykki þessa hækkun strax og það kemur saman 8. septnefndar Félags
ember.
eldri borgara
Ekkert gerðist. Enda þótt fyrir lægi, að hópur eldri
í Reykjavík og
borgara gæti ekki framfleytt sér á hinum lága lífeyri, sem
nágrenni
TR skammtar honum, varð engin þverpólitísk sátt um
aðgerðir. Og enda þótt vitað væri, að þeir, sem verst eru
staddir meðal eldri borgara, ættu ekki fyrir mat síðustu
daga mánaðarins, varð ekkert samkomulag um ráðstafanir
fyrir eldri borgara.
Forseti þingsins, Einar K. Guðfinnsson, hafði það eins og
ráðherrarnir, þegar þeir fá bréf frá eldri borgurum. Hann
stakk bréfinu ofan í skúffu! Hvað vilja eldri borgarar upp á
dekk? Halda þeir, að Alþingi sé fyrir almenning?
En örlítið ljós leyndist í myrkrinu: Samfylkingin
flutti frumvarp til laga um að lífeyrir aldraðra hækkaði í 300 þúsund krónur á mánuði á þremur árum
Vonandi
tekur Alþingi eins og launin og að hækkun lífeyris gilti frá 1.
maí. Ekki blæs þó byrlega fyrir frumvarpinu: Fjársamt sjálfmálaráðherra hefur gefið tóninn og sagt, að lífeyrir
stæða ákvörð- eigi ekki að vera eins hár og lágmarkslaun! Vonandi tekur
un og samAlþingi samt sjálfstæða ákvörðun og samþykkir sanngjarna og réttláta kröfu eldri borgara: 14,5%hækkun lífþykkir
frá 1. maí 2015 og hækkun í 300 þúsund á mánuði á
sanngjarna og eyris
þremur árum. Þetta er lágmark. Ríkisstjórnin hefur ekki
réttláta kröfu viljað samþykkja kjarakröfur eldri borgara. En samþykkir
eldri borgara. þingið samt frumvarp Samfylkingarinnar?
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1942, 1959 og 2017
Í dag

Þorvaldur
Gylfason
prófessor

Misvægi atkvæða eftir búsetu hefur verið
eitt helzta bitbein íslenzkra stjórnmála
allar götur frá 1849 þegar Fjölnismaðurinn Brynjólfur Pétursson, nýkominn
heim af danska stjórnlagaþinginu sem
hann sat fyrir Íslands hönd, lagði fram
tillögu um jafnt vægi atkvæða í anda lýðræðisöldunnar sem reið þá yfir Evrópu
en valdhafar börðu niður líkt og Trampe
greifi sleit þjóðfundinum í Lærða skólanum í miðjum klíðum 1851.

Bætt flík
Við lýðveldisstofnunina 1944 hlaut
stjórnarskráin frá 1874 sem var óbreytt
að mestu frá 1849 en lagfærð lítils háttar
1920 að taka frekari breytingum. Þar
eð lýðveldisstofnunin átti sér stað við
þær aðstæður að Danmörk var hernumið land og fékk engum vörnum við
komið og Íslendingar vildu hafa hraðar
hendur var látið duga að gera sem allra
minnstar breytingar á gildandi stjórnarskrá gegn loforðum fulltrúa allra stjórnmálaflokka á Alþingi um að ráðizt yrði
í gagngera endurskoðun stjórnarskrárinnar með hraði að lokinni stofnun
lýðveldis. „Um þetta virtist einhugur,
innan þings sem utan,“ segir Guðni Th.
Jóhannesson sagnfræðingur í ritgerð
sinni „Tjaldað til einnar nætur. Uppruni
bráðabirgðastjórnarskrárinnar“ (2012)
og vitnar því til staðfestingar orðrétt
í fulltrúa allra flokka á þingi. Þjóðaratkvæðagreiðslan um nýja stjórnarskrá 1944 var haldin samhliða annarri
um niðurfellingu sambandslaganna
frá 1918, þ.e. um stofnun lýðveldis.
Það þótti nánast þegnskylda að styðja
bæði málin. Þetta er skýringin á 98%
kosningaþátttöku í þjóðaratkvæða-

greiðslunni 1944 og stuðningi 98%
kjósenda við lýðveldisstjórnarskrána.
Nýsköpunarstjórn allra þingflokka
nema Framsóknarflokksins undir forsæti Ólafs Thors formanns Sjálfstæðisflokksins var mynduð haustið 1944
og lofaði nýrri stjórnarskrá „eigi síðar
en síðari hluta næsta vetrar“, þ.e. eigi
síðar en vorið 1946. Heitið var ekki efnt,
hvorki þá né síðar.
Í nýársávarpi sínu til þjóðarinnar
1949 sagði Sveinn Björnsson forseti
Íslands: „Og nú, hálfu fimmta ári eftir
stofnun lýðveldisins, rofar ekki enn
fyrir þeirri nýju stjórnarskrá, sem vér
þurftum að fá sem fyrst og almennur
áhugi var um hjá þjóðinni og stjórnmálaleiðtogunum, að sett yrði sem
fyrst. Í því efni búum vér því ennþá
við bætta flík, sem sniðin var upprunalega fyrir annað land, með öðrum
viðhorfum, fyrir heilli öld. … Vonandi
dregst eigi lengi úr þessu að setja nýja
stjórnarskrá.“

Sundurþykkja
Sveinn Björnsson, ríkisstjóri frá 1941, sá
í hendi sér að flokkarnir voru ófærir um
farsæla samvinnu bæði vegna persónulegrar sundurþykkju forustumanna
þeirra og alvarlegs málefnaágreinings,
m.a. um stjórnarskrána. Árið 1942 knúði
Sjálfstæðisflokkurinn í gegnum Alþingi
ásamt Alþýðuflokknum og Sósíalistaflokknum breytingu á kosningaákvæði
stjórnarskrárinnar til að jafna atkvæðisréttinn gegn gallharðri andstöðu
Framsóknarflokksins. Illindin sem af
þessu hlutust voru ein ástæða þess að
flokkarnir gátu ekki komið sér saman
um myndun ríkisstjórnar. Ríkisstjórinn

Af þessu má ráða hversu fráleit hún er sú röksemd Ólafs
Ragnars Grímssonar forseta
Íslands og fáeinna annarra gegn
frumvarpi stjórnlagaráðs að
stjórnarskrárbreytingar þurfi að
fara fram í fullri sátt. Fullri sátt
hverra?
skipaði því utanþingsstjórn sem sat við
völd frá 1942 fram yfir lýðveldisstofnunina 1944 í óþökk Alþingis.
Samvinna Sjálfstæðisflokksins og
vinstri flokkanna í stjórnarskrármálinu
1942 þegar haldnar voru tvennar þingkosningar, vor og haust, lagði grunninn að
myndun nýsköpunarstjórnarinnar þegar
öldurnar lægði tveim árum síðar, haustið
1944. Svo hörð var andstaða framsóknarmanna gegn stjórnarskrárbreytingunni
1942 innan þings og utan að ekki greri
um heilt milli stóru flokkanna árum
saman eftir það. Þeir mynduðu að vísu
samsteypustjórnir 1950 og 1953, en þeir
hnakkrifust innbyrðis nær allan tímann.
Helmingaskiptanafngiftin festist þessi ár
við báða flokkana. Hermangið gróf um sig.
Hvorugur flokksformannanna gat hugsað
sér að sitja í ríkisstjórn undir forsæti hins.
Þannig stóð á því að Hermann Jónasson
formaður Framsóknarflokksins tók ekki
sæti í ríkisstjórn Ólafs Thors 1953-1956,
né heldur tók Ólafur Thors í mál að sitja í
ríkisstjórn undir forsæti Hermanns svo að

þeir sátu heldur báðir formennirnir sem
óbreyttir ráðherrar í ríkisstjórn Steingríms
Steinþórssonar 1950-1953.
Af þessu má ráða hversu fráleit hún er
sú röksemd Ólafs Ragnars Grímssonar
forseta Íslands og fáeinna annarra gegn
frumvarpi stjórnlagaráðs að stjórnarskrárbreytingar þurfi að fara fram í fullri
sátt. Fullri sátt hverra? Fyrir liggur að
þriðjungur kjósenda greiddi atkvæði gegn
nýju stjórnarkránni í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. Röksemd forsetans og
annarra er augljós fyrirsláttur. Forsetinn
virðist halla réttu máli af ráðnum hug
nema hann sé úti að aka. Reynslan frá
1942 – og einnig frá 1959 þegar sagan frá
1942 endurtók sig – sýnir að stjórnarskrárbreytingar sem stugga við sterkum
sérhagsmunum geta ekki með góðu móti
farið fram í fullkominni sátt. Það liggur
í hlutarins eðli. Stjórnarskrá Bandaríkjanna var t.a.m. samþykkt með miklum
naumindum 1787-1789. Fimmtán ár liðu
frá átökunum um stjórnarskrána 1959 þar
til Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn náðu saman um myndun
ríkisstjórnar 1974.

Upplögð forskrift
Nýju Alþingi verður í lófa lagið 2017
að endurtaka leikinn frá 1942 og 1959
skv. forskrift Sjálfstæðisflokksins. Nýja
stjórnarskráin sem kjósendur samþykktu
2012 verður lögð fyrir Alþingi strax að
loknum kosningum vorið 2017 og staðfest
þar, þing verður rofið og boðað til nýrra
kosninga þá um haustið. Nýtt Alþingi
staðfestir nýju stjórnarskrána haustið
2017. Hiki Alþingi getur forseti Íslands
lagt nýju stjórnarskrána fyrir Alþingi skv.
25. grein gildandi stjórnarskrár.

ÞÚ FÆRÐ ALLT SEM ÞARF FYRIR

SPARIÐ
30
%
Á þessum 6 búningum og
risastórri kónguló

IT DOESN’T GET BIGGER THAN THIS!

Tilboðin gilda 02.11.2015. Fyrirvarar eru gerðir vegna mögulegra prentvillna.
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Munurinn á útflutningstekjum af
ferðaþjónustu og neyslu erlendra gesta

Dr. Edward H.
Dr. Cristi
Huijbens
Frent
sérfræðingar hjá
Rannsóknamiðstöð ferðamála

Í nýjum Vegvísi í ferðaþjónustu er
áhersla lögð á áreiðanleg gögn og það
að „markmið í ferðaþjónustu byggi á
áreiðanlegum mælingum á núverandi
stöðu“. Slík gögn eru m.a. svokallaðir
ferðaþjónustureikningar, sem höfundar Vegvísisins vilja að gefnir verði
út árlega. Þessir ferðaþjónustureikningar, einnig nefndir hliðarreikningar
við þjóðhagsreikninga, eru unnir eftir
alþjóðlegum stöðlum Sameinuðu
þjóðanna um meðferð hagstærða í
ferðaþjónustu. Nýverið birti Hagstofa
Íslands nýja ferðaþjónustureikninga
fyrir tímabilið 2009-2013, þar sem m.a.
er sérstaklega gerð grein fyrir neyslu
erlendra gesta.
Í fréttaumfjöllun um tekjur af hinum
mikla straumi ferðamanna sem komið
hefur til Íslands undanfarið er gjarnan
rætt um útflutningstekjur af ferðaþjónustu. Hagstofan talar í þessu samhengi
um „tekjur af erlendum ferðamönum
hérlendis og erlendis“. Þessar tekjur
eru síðan bornar saman við útflutningstekjur af hinum stóru atvinnuvegunum, þ.e. sjávarútvegi og stóriðju.

Í öðrum
heimi í
umferðinni

E

ndalaust
áreiti og
truflun er
d a g l e g t b ra u ð
flestra. Í umferðinni er margt
sem glepur hvort
sem vegfarendur
ganga, hjóla, aka
eða ferðast með
Gísli Níls
Strætó. Þar má
Einarsson
fyrst nefna farsérfræðingur í
símana með allri
forvörnum hjá
sinni afþreyingu;
VÍS
nýjar færslur á Facebook, Snapchat
eða Twitter, nýjustu fréttir af líðandi
stundu eða skilaboð frá vinum og
vandamönnum. Þá eru allmargir á
ferð með heyrnartól í eyrunum að
hlusta á tónlist eða útvarpið.
Þú gleymir þá ef til vill að ýta á
bjölluna í Strætó og missir af stoppistöðinni þinni, gengur yfir götu án
þess að gæta nógu vel að, heyrir ekki í
bjöllu hjólreiðamannsins sem nálgast,
ekur ekki strax af stað þegar græna
ljósið birtist, sérð ekki litlu holuna á
hjólreiðastígnum eða keyrir aftan á
næstu bifreið þegar þú tékkar á nýjustu færslunni í farsímanum. Þetta
getur ekki bara haft alvarlegar afleiðingar fyrir okkur heldur einnig aðra
vegfarendur sem við völdum slysi.
Á Öryggisdögum Strætó bs. og VÍS
er kapp lagt á að vegfarendur beini
athygli sinni óskertri að umferðinni. Verum ekki andlega fjarverandi í umferðinni. Þannig má bæta
umferðaröryggið og auka líkurnar
á að allir komist heilir heim. Verum
vökul og verndum samborgara okkar
um leið og okkur sjálf.

Þá eru allmargir á ferð með
heyrnartól í eyrunum að
hlusta á tónlist eða útvarpið.

Áætlanir opinberra- eða einkaaðila um fjárfestingu, framtíð,
skipulag, innviði og sýn fyrir
íslenska ferðaþjónustu ættu
að byggja á gögnum um neyslu
erlendra ferðamanna í stað
hinna margumræddu útflutningstekna.
Fréttnæmt hefur þótt að útflutningstekjur af ferðaþjónustu hafa virst vera
meiri en af hinum stóru atvinnuvegunum tveimur. Þar með er talað um að
ferðaþjónusta sé orðin sú atvinnugrein
sem afli þjóðarbúinu mestra gjaldeyristekna. Ekki er þó allt sem sýnist. Þegar
málið er skoðað betur og þá hvað er
átt við með „tekjur af erlendum ferðamönum hérlendis og erlendis“ stenst
þetta ekki skoðun.
Nýir ferðaþjónustureikningar Hagstofunnar, sem birtust í júní og ágúst
2015, voru unnir í samstarfi við Rannsóknamiðstöð ferðamála og byggja á
aðferðafræði Sameinuðu þjóðanna.
Þar var gerð grein fyrir neyslu erlendra
ferðamanna sem hingað koma, það
er þær beinu tekjur sem sannanlega
verða til af komu erlendra ferðamanna
til Íslands. Neysla þeirra eru því tekjur
sem koma inn í landið vegna ferðamannastraumsins hingað til lands og
gefa til kynna hvert umfang íslenskrar

ferðaþjónustu er innanlands. Árið 2013
voru þessar tekjur um 165 milljarðar,
eins og sjá má á töflu 1. Árin 2009-2013
eru þær að jafnaði um 60% af heildarútflutningstekjum af ferðaþjónustu.
Þau rúmu 40 prósent sem eftir standa
eru vissulega hluti af útflutningstekjum
íslenskra fyrirtækja í ferðaþjónustu en
hafa lítið með erlenda ferðamenn sem
koma til Íslands að gera.

Þessi rúmu 40% samanstanda af:
l Tekjum af starfsemi íslenskra flugfélaga erlendis
l Leigutekjum íslenskra flugfélaga
erlendis
l Tekjum af farandverkafólki, áhöfnum skipa og flugvéla, námsmönnum að utan og sjúklingum sem
koma hingað í leit að lækningu
l Tekjum af millilendingarfarþegum
sem aldrei fara út fyrir Flugstöð
Leifs Eiríkssonar
Heildarútflutningstekjur eru aðeins
upplýsandi í samhengi við gjaldeyrisjöfnuð, áhrif ferðaþjónustu á verðbólgu
og gengi krónunnar. Samanburður
þessara tekna við framleiðslugreinar á
borð við sjávarútveg og stóriðju, eins
og sá sem vísað var til hér í upphafi,
gefur ekki rétta mynd af ferðaþjónustu
í landinu. Réttara væri að horfa á slíkan
samanburð út frá neyslu erlendra ferðamanna sem koma hingað til lands og
er það í takti við alþjóðlegar forskriftir,
sem jafnframt skapa grunn til samanburðar við tekjur af ferðaþjónustu í
öðrum löndum. Í þessu ljósi má sýna
á mynd raunverulega stöðu íslenskrar
ferðaþjónustu (neyslu erlendra ferða-

✿ Neysla erlendra gesta og heildarútflutningstekjur
af ferðaþjónustu

2009
2010
2011
2012
2013

Heildarútflutningstekjur
(„Tekjur af erlendum
ferðamönnum hérlendis
og erlendis“) (mkr.)

Neysla
erlendra
ferðamanna
(mkr.)

Hlutdeild neyslu erlendra
ferðamanna af heildarútflutningstekjum

155.522
162.828
196.497
239.544
277.491

92.323
90.123
115.116
136.840
165.134

59,4%
55,3%
58,6%
57,1%
59,5%

Heimild: Hagstofa Íslands

✿ Hlutdeild ferðaþjónustu í útflutningstekjum

(neysla erlendra ferðamanna) gagnvart sjávarútvegi
og stóriðju 2009–2013
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11,7%
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n Sjávarútvegur

10,4%

2010
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manna sem hingað koma) í samanburði við sjávarútveg og stóriðju.
Við viljum leggja áherslu á að hætt
verði að tala um útflutningstekjur í
samhengi við umfang íslenskrar ferðaþjónustu, þar sem það gefur ranga
mynd af þeim tekjum sem verða

12%

13,5%

2011
2012
n Ferðaþjónusta

15,8%

2013

til vegna erlendra ferðamanna sem
hingað koma. Áætlanir opinberra eða
einkaaðila um fjárfestingu, framtíð,
skipulag, innviði og sýn fyrir íslenska
ferðaþjónustu ættu að byggja á gögnum
um neyslu erlendra ferðamanna í stað
hinna margumræddu útflutningstekna.

Mikill stuðningur á Norðurlöndum við
frjálsa verslun yfir Atlantshafið
Karsten Dybvad,
framkvæmdastjóri DI, samtaka
iðnaðarins í Danmörku.
Jyri Häkämies,
framkvæmdastjóri EK, samtaka
atvinnulífsins í Finnlandi.
Carola Lemne,
framkvæmdastjóri SN, samtaka
atvinnulífsins í Svíþjóð.
Kristin Skogen Lund,
framkvæmdastjóri NHO, samtaka
atvinnulífsins í Noregi.
Þorsteinn Víglundsson,
framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins á Íslandi.

F

relsi í viðskiptum er hluti af daglegu lífi fólks á Norðurlöndum.
Hagkerfi landanna okkar eru
lítil, en saman erum við í fremstu röð
í framleiðslu og flutningi á hágæða
vörum út um allan heim. Saga okkar
er mótuð af fólki sem freistaði gæfunnar utan heimahaganna og fluttist
vestur, til Færeyja, Íslands eða Grænlands, í austur og suður til Úkraínu, til
Frakklands, Svartahafs eða Miðjarðarhafs. Þúsund árum eftir að norrænir
landnemar stigu fæti á Vínland er það
mikilvægara en nokkru sinni fyrr að
treysta böndin yfir Atlantshafið.
Bandaríkin eru mikilvægasta
markaðssvæði allra Norðurlandanna
fyrir utan innri markað ESB/EES.
Bandaríkin og Evrópusambandið
eiga nú í viðræðum um gerð fríverslunarsamnings (e. Transatlantic Trade
and Investment Partnership; TTIP).
Það er góð hugmynd að efla verslun
og viðskipti og margir eru á þeirri
skoðun. Ný könnun meðal 4.600
íbúa á Norðurlöndum sýnir mikinn
stuðning í öllum löndunum fimm við
frjálsa verslun og ekki síst verslun á
milli Evrópu og Bandaríkjanna.
Mikill meirihluti, eða rúmlega sjö
af hverjum tíu, eru almennt fylgjandi frjálsum viðskiptum en Danir
eru jákvæðastir Norðurlandaþjóða
sem eiga aðild að ESB. Þeir sem eru

jákvæðir í garð mögulegs fríverslunarsamnings ESB og Bandaríkjanna
eru fjórum sinnum fleiri en þeir
sem eru neikvæðir. Stuðningur við
samninginn er afgerandi á Norðurlöndum öllum. Þeir sem hafa kynnt
sér efni samningaviðræðnanna vel
eru jákvæðari en þeir sem hafa ekki
gert það. Íslendingar og Norðmenn
nefna lægra vöruverð og aukið vöruúrval sem helstu kosti þess að gera
fríverslunarsamning milli ESB og
Bandaríkjanna, en Danir, Finnar og
Svíar nefna aukinn útflutning, hagvöxt og fjölgun starfa. Það er almenn
skoðun allra þjóðanna að bæði Evrópa og Bandaríkin muni hagnast ef
samkomulag næst.

Jákvæð áhrif fyrir alla
Fríverslunarsamningur sem tengir
Evrópu og Bandaríkin mun hafa
jákvæð áhrif fyrir alla – bæði neytendur og fyrirtæki. Hagvöxtur mun
aukast og störfum fjölga í löndunum
okkar fimm. Lítil og meðalstór fyrirtæki munu þó hagnast mest og eru
stjórnendur þeirra jákvæðastir í
garð fríverslunarsamningsins. Sameiginlegt regluverk og kröfur sem
samningurinn mun hafa í för með sér
hefur jákvæð áhrif á bæði atvinnulíf
og neytendur á öllu Evrópska efnahagssvæðinu (EES). Lækkun tolla
eða afnám þeirra mun auka viðskipti milli landa. Eitt markaðssvæði
Bandaríkjanna, Evrópu og Norðurlandanna yrði til með 850 milljóna
manna heimamarkað.
Þó svo að Noregur og Ísland séu
ekki aðilar að Evrópusambandinu,
telja bæði Íslendingar og Norðmenn
að fríverslunarsamningur milli ESB
og Bandaríkjanna myndi hafa jákvæð
áhrif á innri markað EES-svæðisins
sem þjóðirnar eiga aðild að. Fyrir
utan aukinn kraft sem mun hlaupa
í atvinnulífið og tilheyrandi vöxt
efnahagslífsins á öllu EES-svæðinu
munu íslenskir og norskir neytendur
njóta góðs af samræmdri vottun og

Við viljum tryggja hagsmuni
allra við gerð samningsins
og vinna að því markmiði
með stjórnmálamönnum og
fulltrúum verkalýðshreyfingarinnar á Norðurlöndunum.
prófunum á neytendavörum sem
samningurinn mun fela í sér. Ísland
og Noregur gætu svo notið allra kosta
fríverslunarsamningsins í fyllingu
tímans með því að fullgilda hann
nái ESB og Bandaríkin samkomulagi.

Neytendavernd mikil
Án efa mun reynast flókið að ná samkomulagi um regluverk milli aðila.
Því má þó ekki gleyma að neytendavernd er mikil beggja vegna Atlantsála og kröfur í umhverfismálum
strangar. Nútímalegir neytendur gera
kröfur um góðar og öruggar vörur og
fyrirmyndar þjónustu. Standi fyrirtæki ekki undir kröfum neytenda
snúa þeir sér annað og fyrirtækin
verða undir í samkeppninni. Góðar
líkur eru á að staðlar ESB og Bandaríkjanna geti orðið öðrum þjóðum
fyrirmynd í alþjóðaviðskiptum.

Í ljósi mikils stuðnings á Norðurlöndunum við gerð fríverslunarsamnings milli ESB og Bandaríkjanna
viljum við biðja samninganefndirnar
um tvennt. Í fyrsta lagi að samningaviðræðum verði lokið á næsta ári og
samningurinn taki gildi við fyrsta
mögulega tækifæri. Í öðru lagi óskum
við þess að fríverslunarsamningur
ESB og Bandaríkjanna verði metnaðarfullur og víðtækur. Einnig að í
honum felist skýr lagarammi sem
tryggi fjárfestingar aðildarfyrirtækja
okkar. Við viljum tryggja hagsmuni
allra við gerð samningsins og vinna
að því markmiði með stjórnmálamönnum og fulltrúum verkalýðshreyfingarinnar á Norðurlöndunum. Í ljósi þess að Bandaríkin og
ríki við Kyrrahafið hafa nýverið gert
fríverslunarsamning ( e. Trans Pacific Partnership; TPP) gerir það enn
brýnna en áður að ESB og Bandaríkin
ljúki samningaviðræðum sínum sem
allra fyrst.
Könnunin var gerð á Norðurlöndum dagana 31. júlí til 11. ágúst 2015
og byggir á 4.600 svörum. Yfir 1.000
svör fengust í löndunum utan Íslands
þar sem svör voru 578. CINT sá um
framkvæmd könnunarinnar í Noregi,
Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku en
MMR á Íslandi. Samtök atvinnulífsins í Svíþjóð létu gera könnunina.

Vertu vinur
okkar á Facebook

luneville
Ný húsgagnalína
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2

3

1 GLERSKÁPUR
Verð: 59.900.

3 KOMMÓÐA
Verð: 59.900.

2 SKENKUR
Verð: 89.900.

4 SNYRTIBORÐ
Verð: 39.900.

Stærð: 63x38.5xH193 cm.

Stærð: 148x45.5xH88 cm.

5

6

4

5 INNSKOTSBORÐ
Stórt 19.990. Stærð: 63x43xH65 cm.
Mið 15.990. Stærð: 48.5x38xH52 cm.
Lítið 9.990. Stærð: 36x36xH40 cm.

Stærð: 66.5x40.5xH103 cm.

Stærð: 60.5x42xH144.5 cm.

6 HÁLFMÁNABORÐ
Verð 29.900. Stærð: 84.5x45xH76.5 cm.

7

8

7 BLÓMASTANDUR
Stór 15.990. 36x36xH81 cm.
Lítill 9.990. 26x26xH62 cm.
8 FRÁLEGGSBORÐ
Verð 49.900.

Stærð: 120x40xH76.5 cm.
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Tabú sem allir
þyrftu að þekkja
Þóra Jónsdóttir
verkefnastjóri og
lögfræðingur hjá
Barnaheillum –
Save the Children
á Íslandi

S

amfélag manna virkar að langmestu leyti vel og er langflestum
okkar gott. Það er frábært og við
ættum að muna oftar eftir að þakka
fyrir það. Það gerist ekki endilega af
sjálfu sér, því það er verkefni okkar
allra að vanda okkur í lífinu og koma
ávallt vel fram við aðra, sérstaklega
við börn. Við þurfum að vera meðvituð og breyta rétt, sama hvernig á
stendur í lífi okkar, þó mikilvægast
af öllu sé að halda í gleðina og njóta
þess að vera til.
Það er gott að vera meðvituð um
að það lifa ekki allir jafngóðu lífi. Þar
sem við sitjum við netvafrið í okkar
daglega lífi, mismeðvituð um það
sem við lesum eða sjáum, gætum
við hnotið um ýmislegt sem getur
virkað mjög óþægilegt fyrir okkur,
er jafnvel annaðhvort óviðeigandi
eða ólöglegt. Það gæti jafnvel verið
efni þar sem ofbeldi kemur við sögu.
Eða efni þar sem hvatt er til ofbeldis
eða að verið sé að breiða út hatur.
Þetta gæti enn fremur verið efni
sem viðkemur slæmri meðferð á
börnum. Um getur verið að ræða
kynferðisofbeldi gegn barni. Slíkt
efni er gróft brot á mannréttindum
viðkomandi barns. Verði fólk vart
við slíkt efni á neti er um að gera að
hjálpa til við að stuðla að því að svoleiðis efni verði tekið af netinu – og
jafnvel að barninu verði komið til
hjálpar ef tekst að rekja myndefnið
til þess sem sætir meðferðinni.
Það er vandmeðfarið að uppfræða
almenning um kynferðisofbeldi
gegn börnum á netinu. Sumir segja
að við það að upplýsa um það, leggist einhverjir í leit að því sérstaklega,
sem er ólöglegt. Það er samt mikil-

Barnaheill hvetja almenning
á Íslandi til að vera vakandi
fyrir ofbeldi eða hatursefni á
netinu og tilkynna um slíkt
efni í gegnum Ábendingarlínuna.
vægt að upplýsa rétta aðila um efni
á netinu sem varðar á einhvern hátt
ofbeldi gegn barni eða börnum.
Okkur ber öllum að tilkynna um
slíkt efni, hvaðan svo sem efnið er
upprunnið og hvort sem um er að
ræða stór eða lítil börn, erlend eða
íslensk. Hvert barn skiptir máli og
á rétt á vernd gegn ofbeldi samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna. Allir sem eru yngri en 18
ára teljast börn á grundvelli Barnasáttmálans.

Ábendingarhnappur
Á vefsíðu Barnaheilla – Save the
Children á Íslandi er að finna ábendingarhnapp sem hægt er að nota til
að tilkynna um ólöglegt og/eða óviðeigandi efni á neti. Ábendingarlínan
er samstarfsverkefni Barnaheilla og
Ríkislögreglustjóra og hún er hluti
af SAFT-verkefninu um örugga og
jákvæða tölvu- og nýmiðlanotkun
barna og unglinga á Íslandi.
Ábendingarlínan er hluti af stóru
alþjóðlegu neti ábendingarlína sem
vinna saman að því að uppræta efni
sem hefur að geyma kynferðisofbeldi gegn börnum á neti.
Barnaheill hvetja almenning
á Íslandi til að vera vakandi fyrir
ofbeldi eða hatursefni á netinu og
tilkynna um slíkt efni í gegnum
Ábendingarlínuna.
Hjálpumst að við að útrýma
ofbeldi gegn börnum á netinu.
Verum meðvituð og bregðumst við.
Hvert okkar skiptir máli fyrir vernd
barna á þessum mikilvæga miðli í lífi
nútímafólks.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra
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Landspítalinn – Hin sorglega
staðreynd málsins
Eymundur
Sveinn Leifsson
verkfræðingur
og ráðgjafi við
spítalaverkefni í
Noregi

N

ýlega uppgötvaðist myglusveppur í enn einni byggingu Landspítalans á Hringbraut. Í þetta skiptið á Eiríksgötu
þar sem augnskurðdeild og -göngudeild hefur húsaskjól. Það er því ekki
nema von að manni bregði við að sjá
á fjórða hundrað manns skrifa undir
áskorun til stjórnvalda um að hvika
hvergi frá núverandi áformum um
að byggja við Hringbraut. Á listanum voru meðal annars fyrrverandi
borgarstjóri, fyrrverandi ráðherrar
og margir forystumenn innan Landspítalans. Frú Vigdís skrifaði meira
að segja undir!
Mér er brugðið vegna þess að
í Hringbrautarlausninni felst að
byggt verði við núverandi húsakost á Hringbraut. Þá verður sýnilega myglusveppnum mokað út úr
gömlu byggingunum og þær gerðar
upp enda munu þær flestar standa
áfram. Samkvæmt áætlun munu
framkvæmdir við viðbyggingar og
endurbætur taka næstu 10 árin.
Haldi þær áætlanir munum við árið
2025 standa uppi með einn stóran
Landspítala sem reyndar verður
undir hátt á annan tug húsþaka.
Ég er einn þeirra sem finnast þetta
galin hugmynd. Það er að segja, hún
er galin þegar hún er borin saman við
það að byggja nýjan spítala frá grunni
á besta mögulega stað. Mér finnst í
raun Hringbrautarlausnin ætla að
taka alveg ævintýralega langan tíma
miðað við umfang og gæði lausnarinnar. Þegar uppi verður staðið mun
Íslendingum hafa tekist að eyða
25 árum í skipulagningu og framkvæmd á plástrun Landspítalans.
Réttara væri kannski að líkja fram-

Auglýsing um breytingar á
aðalskipulagi og deiliskipulagi
í Reykjavík

kvæmdinni við að setja spítalann á
hækjur. Hann mun áfram ganga en
þó ekki eins og best verður á kosið.
Þetta er einfaldlega ekki ásættanlegt.
Hér gæti ég farið að telja saman
krónur og aura og bent á að ódýrara
sé, bæði til langs og skamms tíma,
að byggja nýjan spítala á besta stað.
Ég gæti talað um umferðarteppur,
þyrlupalla, betri nýtingu á byggingarlóðinni á Hringbraut og þess
háttar. Gegn betri sannfæringu ætla
ég hins vegar ekki að gera það. Því
þetta eru allt saman breytur í reiknistykki. Breytur sem taka gildi út frá
ákveðnum forsendum.

Búa við hálfgerða ofsahræðslu
Í reiknistykkinu er þó einn fasti. Fasti
sem oft gleymist í umræðunni en er
auðvitað aðalatriðið. Aðbúnaður
sjúklinga og starfsmanna spítalans.
Mér er það mjög til efs að nokkur
maður láti sér detta í hug að Hringbrautarlausnin bjóði upp á jafn
góðan aðbúnað fyrir sjúklinga og
starfsmenn. Ég efast raunar um að
það finnist sá heilbrigðisstarfsmaður
sem telur lausnina samanburðarhæfa
við það að byggja nýtt þegar kemur
að þessum þætti. En þá er eðlilegt að
spyrja sig: Hvers vegna í ósköpunum
vill allt þetta ágæta fólk hvergi hvika
frá núverandi áformum?
Undirritaður hefur eins og langflestir Reykvíkingar bein tengsl inn
á Landspítalann. Ég á nána vini, ættingja og kunningja sem vinna á spítalanum og ég hef rætt við ansi marga
um þetta mál. Þeir sem styðja Hringbraut eiga það allir sameiginlegt að
þeim finnst sú leið ekki besta lausnin.
Aftur á móti eiga þeir það einnig
sameiginlegt að búa við hálfgerða
ofsahræðslu um að verði ákveðið að
fara í staðarval og byggja nýtt muni
það tefja málið um fjölda ára.
Þetta er afar skiljanlegt þegar
maður talar við einstakling sem
starfað hefur á Landspítalanum síðustu tuttugu árin. Á þeim tíma hafa
nefnilega loforð um umbætur á húsaog tækjakosti ekki haldið og maður

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 15. október 2015 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2001-2024, samkvæmt 1. mgr. 36. gr, sbr. 31. gr. laga nr. 123/2010. Í breytingartillögunni felst að heimildir um
fjölda íbúða á Barónsreit (reitur nr. 11) verða 80-200 í stað 100 áður. Ákvæði um hæðir húsa á reitnum breytast
þannig Skrifstofa
að skýrt er settborgarstjóra
fram að hæðir húsa næst Hverfisgötu verði 4-6 hæðir en næst Skúlagötu verði viðmiðið
6-16 hæðir. Um svæðið næst Skúlagötu skal viðmiðið almennt vera 6 hæðir en ákvæði um 16 hæðir takmarkast
við eitt háhýsi. Í samræmi við þetta er reitur 11 nú nefndur Barónsreitur-Skúlagata. Aðalskipulagstillagan er kynnt
samhliða tillögu að deiliskipulagi hluta reitsins, Barónsreitur 1.154.3.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér með auglýstar tillögur að breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík.

Reitur 1.154.3, Barónsreitur

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 15. október 2015 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi reits 1.154.3,
Barónsreits. Reiturinn afmarkast af lóðarmörkum Hverfisgötu 83 og Vitastíg í vestri, Skúlagötu til norðurs, lóðarmörkum
Skúlagötu 32-34 og Barónsstíg 2-4 í austur og Hverfisgötu til suðurs. Í breytingunni felst talsverð breyting á vesturhluta
reitsins. Meðal annars breytist fyrirkomulag bygginga við Skúlagötu úr þremur turnbyggingum yfir í 5-8 hæða randbyggð
og eina turnbyggingu. Fyrirkomulag bygginga við Hverfisgötu breytist úr tveimur 4-5 hæða samsíða byggingum yfir
í 4-5 hæða randbyggð. Fyrirkomulag lóða breytist nokkuð. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna. Samhliða
samþykkt borgarráðs um breytingu á deiliskipulagi reits 1.154.3, Barónsreitur, var samþykkt breyting á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030 í samræmi við 1. mgr. 36. gr. sbr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Frestur til athugasemda
við aðalskipulagsbreytingu er til og með 10. desember 2015.
Tillögurnar liggja frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15
frá 29. október 2015 til og með 10. desember 2015. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, www.reykjavik.is,
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum
og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is,
eigi síðar en 10. desember 2015. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með
tölvupósti.

Borgarverkfræðingur

Reykjavík 29. október 2015
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

áttar sig á því að ef ekki væri fyrir
Kiwanis og Oddfellow (og önnur slík
samtök) þá stæðum við líklega nær
þróunarríkjum heldur en nágrannalöndunum þegar kemur að tækjakosti Landspítalans.

Knúin til að beygja sig
Í mínum huga er þetta afar sorgleg
staðreynd. Landspítalinn er eini raunhæfi vinnustaðurinn fyrir þetta fólk
og sér það sig knúið til að beygja sig
undir þessa lausn. Einfaldlega vegna
þess að trúin á að þjóðin nái að fylgja
eftir stóru verkefni eins og að byggja
nýjan Landspítala innan skikkanlegs
tímaramma er akkúrat engin.
Fyrir mér er málið í höndum
stjórnvalda og þjóðarinnar. Ef vilji
er til staðar má auðveldlega reisa
nýjan og glæsilegan spítala áður en
árið 2023 gengur í garð. Í Kalnes í
Noregi tókst þeim að byggja nýjan
spítala frá grunni á 5 árum. Spítala
sem er töluvert stærri en samanlögð
stærð áætlaðra viðbygginga við Landspítalann. Fleiri dæmi mætti hæglega
taka til í þessu sambandi. Færum við
þá leið af fullri alvöru er ég ekki bara
þess fullviss að það muni koma betur
við þjóðarbúskapinn heldur muni
sú lausn pottþétt veita okkur besta
möguleikann á fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu næstu áratugina.
Ég get hreinlega ekki sætt mig
við að það taki 10 ár héðan í frá að
stoppa í götin á Hringbraut. Það er
glórulaust miðað við gæði og umfang
verkefnisins. Þess vegna skora ég á
stjórnvöld að byggja besta spítalann
á besta staðnum!

Cox og Guð
Valgarður
Guðjónsson
kerfisfræðingur

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 samkvæmt 1. mgr. 36. gr, sbr. 31. gr. laga nr.
123/2010

Barónsreitur-Skúlagata. Fjöldi íbúða, hæðir húsa

Í Kalnes í Noregi tókst þeim
að byggja nýjan spítala frá
grunni á 5 árum. Spítala sem
er töluvert stærri en samanlögð stærð áætlaðra viðbygginga við Landspítalann.

Þ

órir Stephensen ritar grein í
Fréttablaðið 27. október þar
sem hann leggur út af því að
prófessor Brian Cox hafi sagt að það
sé barnalegt að afneita tilvist guðs.
Nú er þetta auðvitað lýsandi dæmi
um rökleysuna „tilvitnun í vald“
(„Appeal to authority“ / „Ad Verecundiam“) þar sem reynt er að færa rök
fyrir einhverju með því að vitna í einhvern einstakling sem þykir merkilegur. Þetta er rökleysa vegna þess
að skoðun einhvers er aldrei sönnun
fyrir neinu með eða á móti. Rökleysan
er svo enn verri þegar vísað er í einhvern sem sérfræðing á allt öðru sviði
en hann hefur sérstaka þekkingu á.
Skoðun Cox á tilvist guðs, til eða
frá, er ekkert merkilegri en skoðun
mín eða Þóris. Enginn okkar hefur
nokkra minnstu sönnun á tilvist, eða
ekki tilvist, guðlegrar veru. Þannig
skiptir skoðun Cox engu meira máli
en skoðun mín eða Þóris. Og er ekki
tilefni til að skrifa blaðagreinar.
Það er hins vegar fín hugmynd að
vinna heimavinnuna sína áður en
rokið er upp til handa og fóta að skrifa
blaðagreinar.

Nóg af tilvitnunum
Ef Þórir leggur svona mikið upp úr
skoðunum Cox og telur fullyrðingar
hans eitthvað til að taka bókstaflega

Það voru nefnilega fréttir um
að hann myndi hugsanlega
leika guð í sýningu Monty
Python. Ætli hann hafi ekki
bara verið að tala um hlutverkið sitt!
og til fyrirmyndar, þá tekur Þórir
kannski líka mark á Cox í fjölmörgum
viðtölum, þáttum og greinum þar
sem hann segir að það séu nú engin
æðri máttarvöld þarna uppi, talar um
mikilvægi aðferða vísindanna í stað
trúar og fordæmir yfirgang í nafni
trúar bragða. Það er nóg að gúgla
„Brian Cox God“. Nóg er af tilvitnunum og auðvitað YouTube-klippum,
þar sem Cox kynnir sínar skoðanir
afdráttarlaust og milliliðalaust.
Ég veit reyndar að dagblaðið Telegraph hafði eitthvað þessu líkt eftir
honum, án þess að ég þekki samhengið. En það er auðvitað langur vegur frá
því að segjast ekki afneita einhverju
yfir í það að segja að eitthvað sé til.
Ég er til dæmis trúlaus, hef enga trú
á yfirnáttúrulegum verum, hvað þá
þeim sem trúarbrögðin hafa verið
að reyna að skilgreina. En ég fullyrði
auðvitað ekkert um að það geti ekki
verið til. Ég afneita því til dæmis ekki
að Loch Ness-skrímslið sé til. En mér
dettur samt ekki í hug að það sé eitthvert skrímsli í Loch Ness.
Það voru nefnilega fréttir um að
hann myndi hugsanlega leika guð í
sýningu Monty Python. Ætli hann
hafi ekki bara verið að tala um hlutverkið sitt!

Vetrarvörur
Hleðslutæki og
vaktarar fyrir allar
gerðir rafgeyma

Rúðusköfur
ýmsar gerðir.

Gates drifreimar fyrir
Snjósleða og fjórhjól

Yuasa rafgeymar fyrir
ﬂestar gerðir bifreiða,
snjósleða og fjórhjól

Startkapalar
margar gerðir.

Sérblandaður
rúðuvökvi 5 l.

Bretta- og
skíðafestingar

Efnavörur
fyrir bíla

Stilling hf. | Sími 520 8000 | stilling.is | stilling@stilling.is
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Allur pakkinn var heillandi
Gunnar Nielsen segist vera klár í samkeppni við Róbert Örn Óskarsson um markvarðarstöðuna hjá FH. Hann skrifaði undir þriggja ára
samning við félagið og segist skilja við Stjörnuna í góðu. „Þetta var bara ákvörðun sem knattspyrnumaður þurfti að taka,“ segir hann.
Henry Birgir
Gunnarsson

henry@frettabladid.is

fótbolti „Ég sagði Stjörnunni
frá minni ákvörðun að fara fyrir
nokkrum dögum síðan. Þegar FH
hafði samband gengu hlutirnir
fljótt fyrir sig og ég er mjög spenntur að vera kominn hingað,“ segir
Færeyingurinn Gunnar Nielsen
sem skrifaði í gær undir þriggja ára
samning við Íslandsmeistara FH.
FH tilkynnti einnig í gær að
varnarmaðurinn Kassim Doumbia
hefði framlengt við félagið til
tveggja ára og að fyrirliðinn Davíð
Þór Viðarsson hefði skrifað undir
nýjan þriggja ára samning.
Nielsen kemur til félagsins frá
Stjörnunni þar sem hann lék vel
síðasta sumar. Færeyingurinn er
þrautreyndur markvörður. Orðinn
29 ára gamall og var meðal annars
á mála hjá Man. City í þrjú ár.
„Ég var með nokkra möguleika
í stöðunni. Bæði frá íslenskum
liðum sem og erlendum. Ég hef
prófað ýmislegt erlendis og ætlaði ekki að segja já við hverju sem
er. FH er gott félag og ég er mjög
ánægður með að hafa samið við
FH.“
Er Gunnar tilkynnti að hann
væri á förum frá Stjörnunni talaði
hann afar fallega um félagið. Af
hverju var hann þá að fara í FH?
Fær hann betri samning þar?
„Í fótbolta þarf að skoða tilboðin sem eru á borðinu. Bæði hvað
varðar fótboltann og fjármálin.
Ég held að allir geti verið sammála um að FH er líklega stærsta
félagið á Íslandi í dag. Það var
mjög freistandi að koma hingað,
berjast um titilinn og vonandi gera
það líka gott í Evrópukeppninni.
Allur pakkinn var heillandi og
ég hef ekkert á móti Stjörnunni
og þetta var bara ákvörðun sem
knattspyrnumaður þurfti að taka.
Ég naut tímans þar og aðskilnaður
þarf ekki alltaf að vera á slæmum
nótum.“
Það verður væntanlega samkeppni um markvarðarstöðuna
þar sem FH segist vera nálægt því
að semja við Róbert Örn Óskarsson sem hefur staðið á milli stanganna hjá félaginu síðustu árin.

Gunnar er kominn í hvítt og svart en hann verður í stóru hlutverki hjá FH næsta
sumar. Fréttablaðið/SteFán

„Ég hef verið hjá stórum félögum
og veit allt um samkeppni. Hún er
hluti af íþróttinni. Ef hann verður
áfram þá vonandi náum við að
vinna vel saman. Ég er klár í samkeppni. Mitt hlutverk er bara að
hugsa vel um sjálfan mig og leggja
mig fram.“
Heimir Guðjónsson, þjálfari FH,
var að vonum í góðu skapi. Kominn með nýjan markvörð og tveir
lykilmenn búnir að framlengja við
félagið.
„Við töldum vera þörf á því að fá
samkeppni um markvarðarstöð-

Gunnar Nielsen
29 ára FæReyJAR

una. Það er samkeppni um aðrar
stöður hjá FH og við viljum hafa
það líka í þessari stöðu. Gunnar
var á lausu og mér fannst hann
standa sig vel hjá Stjörnunni,“
segir Heimir en hann vill halda
Róberti Erni hjá félaginu. Hann
þvertekur fyrir að þessi nýjasta
viðbót sé vantraustsyfirlýsing í
garð Róberts.
„Ef það er ekki samkeppni þá
eiga leikmenn það til að slappa
aðeins af. Sama í hvaða stöðu það
er. Samkeppni er öllum holl.“

lanDsleikir
31
Önnur félÖG
Havnar Bóltfélag
BK Frem
Blackburn Rovers
Motherwell (lán)
Man. City
Wrexham (lán)
tranmere Rovers (lán)
Silkeborg
Motherwell
Stjarnan

henry@frettabladid.is

Þrjú ár í næsta Íslandsmeistaratitil hjá FH-ingum?
Þetta verður í þriðja skiptið á sex
árum sem FH-ingar skipta um
markvörð hjá Íslandsmeistaraliði
sínu en þeir gerðu það einnig eftir
Íslandsmeistaratitlana 2009 og 2012.
Í báðum tilfellum þurftu nýju markverðirnir að bíða í þrjú ár eftir að
vinna Íslandsmeistaratitilinn með
FH-liðinu.
Það er einnig þannig að það lið
sem hefur skipt um aðalmarkvörð
undanfarin þrjú tímabil hefur misst
Íslandsmeistaratitilinn sumarið
eftir. Það gerðist hjá Stjörnunni 2014
(Ingvar Jónsson fór í norskt lið), KR
2013 (Hannes Þór Halldórsson fór í
norskt lið) og FH 2012 (Gunnleifur
Gunnleifsson fór í Breiðablik).
Samkvæmt þessum hefðum eru
ekki miklar líkur á því að FH-ingar
verji Íslandsmeistaratitilinn sumarið
2016 þótt það sé erfitt að veðja á
móti þessum magnaða leikmannahópi Hafnarfjarðarliðsins.

Íslandsmeistarar 2009
markmannsskipti
unnu næSt 2012
Daði lárusson var
búinn að vera
aðalmarkvörður
FH-liðsins í
meira en áratug
og þáttakandi
í fyrstu fimm Íslandsmeistaratitlum
félagsins. FH-ingar keyptu landsliðsmarkvörðinn Gunnleif Gunnleifsson af HK eftir tímabilið og
Daði Lárusson var leystur undan
samningi. Daði samdi síðan við
hitt Hafnarfjarðarliðið og spilaði
með Haukum í Pepsi-deild karla
2010. Á fyrstu tveimur tímabilum
Gunnleifs með FH endaði liðið í
2. sæti (2010 og 2011) en FH varð
síðan Íslandsmeistari haustið
2012.

Íslandsmeistarar 2012
markmannsskipti
unnu næSt 2015

Gunnleifur
Gunnleifsson
varð Íslandsmeistari á sínu
þriðja ári með FH
þar sem hann hélt
tíu sinnum hreinu
og fékk á sig 1,0 mark
að meðaltali í leik. Gunnleifur gerði
ekki nýjan samning við Hafnarfjarðarliðið heldur samdi frekar til þriggja
ára við Breiðablik. Daði Lárusson
sneri aftur til FH eftir þriggja ára
dvöl hjá nágrönnunum en Heimir
Guðjónsson veðjaði á varamarkvörð
Gunnleifs, Róbert Örn Óskarsson. Á
fyrstu tveimur tímabilum Róberts
Arnar sem aðalmarkvarðar FH
endaði liðið í 2. sæti (2013 og 2014)
en FH varð síðan Íslandsmeistari í ár.

Íslandsmeistarar 2015
markmannsskipti
vInnA næSt 2018?

Gunnar
nielsen á
langan feril
að baki og lék
með blackburn,
Manchester
City, Wrexham,
tranmere og
Motherwell á
bretlandi.

róbert Örn
óskarsson
varð Íslandsmeistari á sínu
þriðja ári sem
aðalmarkvörður
FH þar sem hann
hélt fimm sinnum
hreinu og fékk á sig 1,2 mörk að
meðaltali í leik. FH samdi í gær
við færeyska landsliðsmarkvörðinn Gunnar nielsen sem lék
með Stjörnunni í sumar. Gunnar nielsen mætir reynslunni
ríkari næsta sumar en það verður
annað sumarið í röð þar sem
hann ver mark liðs í titilvörn. Saga
síðustu ára segir hins vegar að
hann verði ekki Íslandsmeistari
fyrr en sumarið 2018.
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slitsterku PU-leðri með þykkum og mjúkum örmum.

34.900
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PEBBLE TIME STEEL
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FULL HD

Q
4.0GHz

IPS ASPIRE Z3

710 AIO

FJÖLSNER
TISK
178° SJÓN JÁR MEÐ
ARHORNI

D
UGT AM
OFUR ÖFL SKRÍMSLI
ÖRGJÖRVA

240GB

SSD

ALL-IN-ONE BORÐTÖLVA

STÝRIK
ERFISD
ISKUR

Örþunn og öflug skjátölva úr burstuðu áli með
Full HD IPS fjölsnertiskjá með Anti-Glare og
öflugu Dolby Home Theater hljóðkerfi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Dual Core i3-4170T 3.2GHz
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
1TB SATA3 UltraFast harðdiskur
24’’ FHD IPS 1920x1080 fjölsnertiskjár
1GB Intel HD4400 Graphics skjástýring
433Mbps WiFi AC, BT4.0, HDMI o.f.l.
1080p Crystal Eye Full HD vefmyndavél
2.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerfi
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

GAMING TÖLVUTILBOÐ 1

NETT OG ÖFLUG BORÐTÖLVA

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Thermaltake Versa H24 leikjaturn
AMD X4 860K Quad Core 4.0GHz Turbo
GIGABYTE G1.Sniper A88X móðurborð
8GB DDR3 1600MHz hágæða minni
240GB SSD OCZ Trion100 diskur
2GB Radeon R7 360 OC leikjaskjákort
7.1 Nichicon Gamers hljóðstýring
Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum!

149.900

54.900

NÝJASTA TÆKNI Í LEIKINA!

BORÐTÖLVA Á BETRA VERÐI!
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Intel Quad Core J2900 2.66GHz Burst
4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
500GB SATA3 7200RPM diskur
8xDVD SuperMulti DL skrifari
Intel HD 3D Graphics skjákjarni
Innbyggt Gigabit netkort
1xUSB3, 4xUSB2, 1x HDMI, 1xVGA o.fl.
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

SKJÁTÖLVUR FRÁ 79.900
ÓMISSAND AIM
I FYRIR
ÞÁ SEM SP
SNIPER Í ILA
FP
LEIKJUM S
!
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ÚSUND
LITIR 1TBSlim
BACKUP PLUS

STÆRÐIR

5843

6000

HÁRNÁK

16.8 M
LITA VAL ILLJÓN
ÁM
PRÓFÍLA ILLI

MS-2

STÓRGLÆSILEGUR FERÐAFLAKKARI
Örþunnur og fisléttur ferðaflakkari með
tímamóta hugbúnaði fyrir flestar tölvur og
tæki, afritaðu myndasafnið beint af síma eða
tölvu eða beint úr Facebook og álíka miðlum.

FYRIR ATVINNUSPILARA

Func leikjamús fyrir atvinnuspilara
ADNS 3090 LED Optical 4000dpi vél
Intelligence Grip m/ T+4 thumbzone
512K minni fyrir leikjaprófíla og Macros
10 forritanlegir hnappar og 3 prófílar
Instant Aim hnappur fyrir annað DPI
Gullhúðað USB2 og 2m vafin snúra

•
•
•
•
•
•
•

4000

ALGENG3000
T
2000

ZASERIES

FYRIR ATVINNUSPILARA

LÆGRA V
5000

EINN NÁKV VÆM
OPTICAL ÆMASTI
SEM VÖLSENSOR
ER Á!

RGB LED

•
•
•
•
•
•
•

ASPIRE XC

179.900
INSTANT

1280x800

XC703

•
•
•
•
•
•
•
•

Zowie leikjamús fyrir atvinnuspilara
ADNS 3310 LED Optical sensor
Virkar jafnt fyrir rétthenta og örvhenta
7 forritanlegir Macro hnappar
Virkar fullkomlega án hugbúnaðar
Hægt er að stilla DPI frá 400 til 3200
Fullkomin lift-off fjarlægð og Claw grip

ER

Ð!
2229
Trail+
VERÐ
CPU79
.990
Intel
Clover

Standard
CPU

1000

iPadAir

0

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Örsmár Seagate USB3.0 ferðaflakkari
Einstaklega falleg Slim Metal hönnun
Fær straum úr USB tengi
Hugbúnaður fyrir PC, MAC og snjallsíma
One-Click Plan afritunarhugbúnaður
Vistaðu beint á flakkarann í Facebook
Örþunnur og fisléttur aðeins 150 gr.
SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0

9.7’’ UHD Retina snertiskjár 2048x1536
Apple A7 ARM 1.4GHz örgjörvi
Quad-Core 1080p FULL HD skjástýring
16GB flash SSD diskur
300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
5MP iSight og 720p Facetime myndavélar
Apple M7 þriggja ása hreyfiskynjari
Örþunn aðeins 7.5mm og fislétt 469gr
Apple iOS 7 stýrikerfi og fjöldi forrita

9.990

14.900

14.900

69.900

MS-3 R2 LASER 12.900

EIN
SÚ FLOTTASTA
Í DAG
FÆST
Í 3 STÆRÐUM!

2TB AÐEINS 21.900

FRÁBÆR KAUP Í ÞESSARI;)

1280x800

IPS

DUCKYONE

HD SKJÁR
MEÐ
178° SJÓN ALLT AÐ
ARHORN

FYRIR ÞÁ KRÖFUHÖRÐUSTU

Alvöru mekanískt leikjalyklaborð frá Ducky með
fjölda stillinga fyrir forritanlega baklýsingu og
tvískorna ABS leturhnappa sem eyðast ekki!

CHERRY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MX

SWITCHES
FÆST
MEÐ
RED EÐ BROWN,
A BLUE
!

FORCE K7

9.990
MEST
SELDA

Ducky ONE mekanískt lyklaborð
Ábrennt og upplýst íslenskt letur
Cherry MX bláir, rauðir eða brúnir svissar
ABS Double-Shot hnappar sem eyðast ekki
Flýtitakkar fyrir allar helstu aðgerðir
Full N-Key rollover fyrir leikina
Ótrúleg forritanleg LED baklýsing
Mjög þægilegt að skipta um takka
Dual Layer PCB eykur líftíma og styrkleika

CLOUDBOX

4TB USB 3.0 FLAKKARI

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

4TB LaCie CloudBox tölvuský
Gögnin þín alltaf við hendina hvar sem er
Deildu gögnum með vinum og fjölskyldu
Streymir margmiðlunarefni í öll tæki
10 notendur með lykilorð og einkamöppur
Gigabit net, HTTP, FTP, SMB og Torrent
Fyrir PC, Mac, Android, iOS, SmartTV, ofl.

34.900

29.900
8TB AÐEINS 69.900

1.990

ORÐIÐ

LEIKJALYKLAB
OKKAR

RASPBERR
Y
P

I 2 MODEL B

ÓTRÚLEG
FJÖLDA ST TÖLVA MEÐ
FULL HD HDÝRIKERFA Í BOÐI.
MI STUÐNIN
EIN BESTA ME
GUR
DIA
LAUSNIN Í DACENTER
G!

VERÐ FRÁ

FALLEGA
HÝSINGA R
R

FRÁBÆRAR MÝS!
GJAFATASKA

KM7580

ÞRÁÐLAU
LYKLABORST
Ð
OG MÚS

4.990

2.990

RASPBERRY PI 2
4.990

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRUE

ORNAE
A CKJA
R
OCT
NÝTIR
ÖRU 8

1TB PORSCHE 2.5”

ALV RVI SEM !
A
ÖRGJÖA 8 KJARN
ALL

00
1280x8

16.900 IPS
14.900

9.990

VERÐ AÐEI
NS
4.990

LEIKJALYKLABORÐ

4TB LaCie Porsche hágæða flakkari
Hannaður af Porsche fyrir LaCie
Ofur hljóðlát viftulaus hönnun
Sparar orku og slekkur á sér sjálfur
PC&Mac öryggis/afritunarhugbúnaður
Sterkbyggt 5mm burstað álhús
10x meiri hraði með USB3.0

2TB 24.900 | 3TB 29.900

2

R
NÁKVÆMU
ÓTRÚLEGAÓNARHORN
178° SJ

9

A7600-F

29.900

IDEATAB

USB

ÖFLUG 10” SP
QUAD CORE JALDTÖLVA MEÐ
ÖR
DISK, TVEIM GJÖRVA, 16GB
MYNDAV
9 TÍMA RAFH ÉLUM OG
LÖÐU

3.0
GI OG
ARA TEN
10X HRAÐ ELDRI USB2
VIÐ
SAMHÆFT IRI HRAÐA
Á ENN ME

1TB FERÐAFLAKKARI
VERÐ FRÁ:

1.990

10” SPJALDTÖLVA
FÁST Í
SVÖRTU E
ÐA
RAUÐU

1.990

DIAMA
N
PENNITE

ER BÆÐI
MEÐ SN KÚLUPENNI OG
ERTIF
SPJALDTÖ LETI FYRIR
LV
SNERTIS UR OG
KJÁI

ALLT ÞRÁÐLAUST

MÚS OG PENNI

B

N
A
a

PORSCHE

4TB TÖLVUSKÝ

24.900

LITIR

EINS
NN AÐ
ÖRÞU m OG
9.2m r
510g

S

ÁBRENNTLEIKJALYKLABORÐ
ÍSLENSKT LETUR!
HÁGÆÐA

M5100

Ý
N
LÓÐ
KYNS

BLING HEYRNARTÓL

MINNISLYKLAR

SNERTIHANSKAR

Óhugnaður og hauskúpur
Hrekkjavakan stendur fyrir dyrum. Mörg
hrekkjavökupartí eru fyrirhuguð og víða
er keppst við að finna búninga, veitingar
og skraut. Ógnvekjandi förðun er ekki í
síður mikilvæg.
síðA 2

TÆKIFÆRISGJAFIR
- mikið af
frábærum tilboðum
Hnífaparatöskur
– 12 manna
14 tegundir
Verð frá kr. 24.990

TILBOÐ

LocobAse verNDAr
og MÝKIr HúðINA

vIstor KyNNIr Locobase heita mýkjandi krem fyrir þurra húð og exem. Þau
gegna því hlutverki að viðhalda réttu rakastigi í húðinni og vernda gegn umhverfisáhrifum eins og kulda og vatni sem getur þurrkað húðina.

K

Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

Verslunin hættir
með vörumerkin

RÝMINGARSALA

Nú ennþá meiri VERÐLÆKKUN!

Allar vörur frá þessum
framleiðendum seldar með

40-60%

afsætti fram á sunnudag!
l.
Opið til k

21

Stærðir 34-46

Allt nýjar haustvörur!

remin innihalda engin
ilm- eða litarefni og eru þekkt
sem fjölskyldukrem því þau
henta öllum, ungum sem öldnum,“ segir Jódís Brynjarsdóttir, markaðstengill
hjá Vistor, sem sér meðal annars um
markaðssetningu Locobase á Íslandi.
Locobase-kremin henta einstaklingum með viðkvæma húð og hafa
meðal annars hlotið viðurkenningu
frá dönsku og sænsku astma- og
ofnæmissamtökunum. Það eru þrjár
mismunandi gerðir af Locobase
kremum: Locobase Fedtcreme,
Locobase Repair og Locobase LPL.

LocobAse FeDtcreMe FyrIr þurrA
og spruNgNA Húð
Locobase Fedtcreme inniheldur 70%
fitu og er helst notað til þess að þétta
varnarlag húðarinnar, draga úr rakatapi og koma jafnvægi aftur á húðina.
Locobase Fedtcreme er mikið notað
á þurra húð og exem. Kremið hentar
bæði börnum og fullorðnum og er sérstaklega gott fyrir þá sem þurfa að
verja húðina gegn kulda og bleytu.
Fedtcreme er einnig hægt að nota á
þurrar hendur, varir og þurrk í andliti
og á augnlokum.

kuldakrem hjá börnum og útivistarfólki. Kremið hentar einnig afbragðsvel
á aumar geirvörtur við brjóstagjöf og á
rauða barnabossa. Líkt og önnur Locobase krem inniheldur Repair engin ilmeða litarefni, en auk þess er það laust
við paraben.

LocobAse LpL FyrIr HArðA Húð
Locobase LPL inniheldur 49% fitu og
er eingöngu ætlað á þykka, hreistraða
og harða húð. LPL leysir upp og fjarlægir þykkt, hart hreisturlag eins og til
dæmis á hælum og á olnbogum. LPL
inniheldur bæði mjólkursýru og própýlenglýkól sem leysir upp og mýkir
harða húð. LPL má aðeins bera á þau
svæði sem þarfnast meðferðar og því
skal ekki bera kremið á heilbrigða húð.
Locobase fæst í öllum helstu apótekum. Locobase Fedtcreme fæst í 30
g og 100 g túpum og einnig í krukkum
með 350 mg. Locobase Repair fæst í 30
g, 50 g og 100 g túpum. Locobase LPL
fæst í 100 g túpum og 490 g flöskum
með dælu.

LocobAse repAIr FyrIr
þurrA og sKADDAðA
Húð
Locobase Repair inniheldur 63% fitu og er mjög
gott á þurra og skaddaða
húð. Repair er einnig mjög
græðandi og er því gott viðgerðarkrem á laskaða húð. Húðsjúkdómalæknar mæla með Locobase
Repair fyrir börn og fullorðna með
exem og til að nota samhliða annarri
húðmeðferð, til dæmis sterameðferð.
Repair inniheldur sömu fituefni og
húðin og hefur reynst vel við langvinnum húðvandamálum. Locobase
Repair hefur verið mikið notað sem

gott FyrIr ALLA
Jódís Brynjarsdóttir,
markaðstengill hjá
Vistor, segir að Locobase sé fjölskyldukrem.

MÝKJANDI

Locobase-kremin
henta einstaklingum með viðkvæma
húð og hafa meðal
annars hlotið
viðurkenningu frá
dönsku og sænsku
astma- og ofnæmissamtökunum.

GLERAUGU Á HAGSTÆÐARA VERÐI
Allt að 50% ódýrari
en sambærileg
vara á meginlandi Evrópu*
* Lindberg-umgjörð m/ Hoya Progressive glerjum, 1.6 Index.

Verið velkomin í breytta og betri
verslun okkar í Leifsstöð

FRÍHÖFN LEIFSSTÖÐ • 425 0500
Ábyrgðar og þjónustuaðilar innanlands:

Optical Studio Smáralind og Optical Studio Hafnargötu/Keflavík
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Óhugnaður í
uppsiglingu

hauskúpuförðun Halloween eða hrekkjavökuna ber upp á síðasta dag
októbermánaðar ár hvert og hittir nú á laugardag. Mörg hrekkjavökupartí eru
fyrirhuguð hjá ungum sem öldnum og er víða keppst við að finna búninga,
veitingar og skraut. Hér er tillaga að hrollvekjandi förðun.

Flott föt, fyrir flottar konur

Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

Toppur
Verð 11.900.Str: s-xxl

Buxur
Verð 17.900.Str: 40-46

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Það eru ýmsar
tískusveiflur í
hrekkjavökubúningum á
milli ára en að
sögn Kristínar
I. Stefánsdóttur, eiganda
MUD Studio
Reykjavík, eru
hauskúpuandkristín i.
stefánsdÓttir lit áberandi
þetta árið.
Förðunarmeistarinn Hrvoje
Kozul, sem kennir við skólann,
sýnir hér hvernig eitt slíkt
verður til skref fyrir skref.
Hann notar air-brush förðun,
augnskugga, púður og eyeliner
til verksins.
Kristín opnaði MUD Studio
Reykjavík fyrr í mánuðinum en
hún á að baki yfir 30 ár í förðunarbransanum. „Ég stofnaði
No name förðunarskólann
1997. Hann var fyrsti förðunarskóli landsins og starfar enn.
Síðar kom ég að stofnun Snyrtiakademíunnar sem var fyrsti
snyrtiskóli landsins. Ég opnaði
svo MUD Studio Reykjavík í
byrjun október en með tilkomu
skólans geta Íslendingar nú í
fyrsta skipti fengið alþjóðleg
förðunarréttindi hér heima,
en hingað til hafa þau aðeins
verið fáanleg erlendis.
MUD er amerísk keðja sem
hóf starfsemi fyrir 20 árum og
rekur í dag stærsta förðunarskóla í heimi sem er með útibú
um allan heim. Fyrir sex árum
hófst útrás skólanna til Evrópu
og eru þeir nú orðnir tuttugu talsins. Allt kennsluefni
og allar kennsluaðferðir eru
samræmdar og þróaðar af fagfólki. Markmiðið er að útskrifa
fagfólk sem getur farið beint
út á vinnumarkaðinn bæði
hér heima og erlendis. Námið
er bæði bóklegt og verklegt
og útskrifast nemendur með
diploma og titilinn „makeup
artist“. Kennarar skólans þurfa
að hafa hlotið mikla þjálfun og
sem stendur kenna einungis
erlendir kennarar við nýja
skólann í Garðabæ,“ útskýrir
Kristín.
Námið skiptist í þrjú stig.
„Fyrst er farið í grunninn og
svo air-brush förðun, brúðarog stúdíóförðun svo dæmi séu
nefnd. Þegar þessum áföngum
er lokið geta nemendur útskrifast. Þeir sem vilja geta svo
bætt við sig þriðja hlutanum
sem ber yfirskriftina „special
effcts“ en þar er farið í leikhúsförðun, hár og alls kyns brellur.
Meðfylgjandi hauskúpuförðun
fellur að mestu undir þann
flokk.“
Kristín segir margar fyrirspurnir hafa borist fyrir Halloween en nemendur skólans
taka allir að sér að farða fyrir
hvers kyns Halloween-partí.
Nánari upplýsingar er að finna
á Facebook undir Mud Studio
Reykjavík. Eins er hægt að
senda póst á iceland@mudeurope.com.


n

vera@365.is

1. Fyrir.

Fyrirsæta: Hafdís Hildur Clausen

2. Með air-brush tækninni nær Hrvoje
kozul jafnri áferð.

3. Hrvoje notaði augnskugga, eyeliner og
púður til verksins.

5. Eftir. MYND/STEFÁN

4. kúpan að taka á sig mynd.

Íslensk hönnun

Hágæða leðurskór

MARTA JONSSON
KRINGLUNNI

s. 553 0809

LAUGAVEGI 51

s. 553 0816

Hausttilboð

25% afsláttur af öllum vörum 29. okt - 1. nóv
Mikið úrval, margir litir, margar stærðir

25.900,-

35.999,-

NÚ 19.420,-

25.995,-

NÚ 19.490,-

NÚ 26.990,-

www.martajonsson.com

27.995,-

NÚ 20.990,-

19.999,-

NÚ 14.990,-

29.995,-

NÚ 22.490,-

25.900,-

NÚ 19.420,-

27.900,-

NÚ 20.920,-

24.995,-

NÚ 18.740,-

26.995,-

NÚ 20.240,-

24.990,-

NÚ 18.740,-

Póstsendum
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Dívan aDele
GamalDaGs Glamúr Adele Laurie Blue Atkins
söng sig rækilega inn í hjörtu heimsbyggðarinnar
með hljómmikilli rödd og tregafullum flutningi
fyrir þremur árum. Hún er þekkt fyrir gamaldags
glamúr á sviði.
Söngkonan Adele gaf út nýtt lag í vikunni sem
leið. Aðdáendur réðu sér ekki fyrir gleði og
deildu ánægju sinni óspart á samskiptamiðlum.
Þriðju plötu hennar er beðið með eftirvæntingu
en hún sló rækilega í gegn með þeirri síðustu,
21, sem kom út árið 2011.
Gamaldags glamúr einkennir stíl Adele þegar hún
kemur fram. Síðir svartir kvöldkjólar, blúnda og
pilsvíðir sixtís-kjólar með breiðu belti í mittið. Þykkt
hárið er jafnan sett hátt upp eða túperað og varirnar
málaðar eldrauðar. Adele sést einnig oft með gerviaugnhár og þykkan svartan eyeleiner í anda Brigitte
Bardot og áberandi demantslokka í eyrum.

GlæsileG Svartur er í uppáhaldi hjá söngkonunni, gagnsæ blúnda og demantslokkar í
eyrum magna upp glamúrinn.

KONUKVÖLD
frá kl. 19-22
10% afsláttur af öllum vörum frá kl. 19-22

Jólin nálgast...
LÉTTAR
VEITIN
GAR

Forlagið kynnir
Peysubókina.

Amma mús – handavinnuhús
Grensávegi 46, Reykjavík • Opið mán. – fös. 9-18, lau. 11-15 • sími 511 3388

rauðar varir Þykkir bylgjandi hárlokkar og æpandi
rauðar varir í takt við glitrandi glimmerkjól.

BUXNADAGAR
20% AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM BUXUM

GARDEUR
ANCORA
GERKE
FRANKWALDER
TUZZI
ANNA MONTANA
MODEST

Lógó með adressulínu

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

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

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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sjúskað sExí

spUrt&sVarað Urður Bergsdóttir er eitt af ferskum andlitum fyrirsætuskrifstofunnar Eskimo models. Hún sinnir fyrirsætustörfum meðfram leiklistarnámi í Fjölbraut í Garðabæ. Hún lifir í núinu og
mamma er hennar helsta tískufyrirmynd.
Hefur þú unnið lengi sem fyrirsæta?
Ég hef unnið sem fastráðin fyrirsæta hjá Eskimo í 7-8 mánuði og
hef tekið að mér mörg fjölbreytt
og skemmtileg verkefni. Ég hef til
dæmis verið í hársýningum fyrir
Tigi og Moroccanoil, í myndatöku
fyrir Hring eftir hring, tók þátt í
RFF og labbaði meðal annars fyrir
Another Creation. Einnig hef ég
setið fyrir hjá Another Creation.
spáir þú mikið í tísku? Nei, ég
myndi ekki segja það.
Hvernig myndir þú lýsa þínum
eigin stíl? Þægilegum, eftir veðri,
eftir mínu höfði og einstökum.
Hvernig klæðir þú þig hversdags?
Það fer eftir skapi en oftast þröngt
undir og vítt yfir.
Hvernig klæðir þú þig spari?
Sjúskað sexí.
Hvar kaupir þú fötin þín? Ég
reyni að hafa þetta eins ódýrt og
hægt er. Versla mikið við til dæmis Fatamarkaðinn við Hlemm og
Rauða krossinn en annars stendur
Corner í Smáralind alltaf upp úr.
Flest fötin sem ég geng í daglega
koma þaðan.
Eyðir þú miklu í föt? Haha, já.
Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Klúturinn minn sem ég er með
núna. Ég keypti hann í Zöru.

Uppáhaldshönnuður? Úff, það
eru svo margir en ég held að JÖR
standi mest upp úr.
Bestu kaupin? Skórnir sem ég
nota mest núna voru mjög góð
kaup. Ég get alltaf verið í þeim
og er eiginlega alltaf í þeim. Svo
má ekki gleyma klútnum frá Zöru,
get notað hann við allt og í öllum
veðrum.
Verstu kaupin? Allt sem er
bleikt.
Hverju verður bætt inn í fataskápinn næst? JÖR undirfötum.
Hver er helsti veikleiki þinn
þegar kemur að tísku og útliti? Ég
er veik fyrir mynstruðum leggings. Svo get ég ekki verið með
skartgripi, það fer mér ekki.
Notar þú fylgihluti? Ég nota
mikið klúta og trefla en ekki
skart. Svo er ég alltaf með fannypack/pung. Kemur sér vel.
Áttu þér tískufyrirmynd? Ég
veit að þetta er klisjukennt en
mamma er stærsta tískufyrirmyndin mín.
Hvað er fram undan? Ég get ekki
sagt neitt um það, ég lifi í núinu.
Eins og staðan er núna þá er ég
að reyna að klára leiklistarbrautina í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og stefni á leiklistarskóla.

Fyrirsæta Urður notar mikið klúta og trefla, sér í lagi þennan sem hún keypti í Zöru. Mynd/GVA

VETRARTÍSKAN
ER KOMIN

Smáralind

facebook.com/CommaIceland

Fylgihlutir
haustsins
Velja þarf fylgihluti vandlega til að fullkomna útlitið.
Einnig að huga að því hvernig þeir eru notaðir.
Auðvelt er að villast af réttri leið
þegar þröngur vegur tískunnar
er fetaður og á þetta sérstaklega vel við þegar fylgihlutir eru
valdir. Á síðunni Purewow eru
taldir upp þeir fimm fylgihlutir
sem helst ætti að nota í haust og
góð ráð til að bera þá rétt.
Hálsmen Notið nokkur í senn,
í mismunandi lengdum en í svipuðum litum.
Handtöskur Nú eru það litlar
töskur sem eru málið. Þær má
annaðhvort bera á öxlinni eða
halda í handfangið ofan á þeim.
Úr og armbönd Berið bæði armbönd og úr á sama handlegg. Hér

gildir, öfugt við hálsmenin, að
blanda saman ólíkum stílum og
málmum. Passið bara að úrið sé
stærra en allt hitt.
Eyrnalokkar Nokkurs konar
tvöfaldir eyrnalokkar eru mjög
heitir þessa stundina. Þá er
eyrnalokkurinn sjálfur einfaldur
en festingin áberandi og hangir
jafnvel niður fyrir eyrnasnepilinn.
Sokkar Leggings eða sokkabuxur við stígvél er þekkt blanda.
Í haust bætast sokkar við, hnésokkar sem eru krumpaðir niður.
Hentug tíska fyrir okkur hér á
Klakanum.

SnjAllSímAr
FImmTUDAGUr 29. okTóber 2015

&AUkAhlUTIr

Kynningarblað Actus, Tölvulistinn, notkun og uppáhaldsöppin.

Sami síminn í ólíkum stærðum
Nýja glæsilega Z5 línan frá Sony kemur í verslanir hérlendis þessar vikurnar og er í þremur mismunandi stærðum. Áratuga reynsla Sony
á alþjóðlegum markaði hefur skilað framúrskarandi síma sem er í senn fallega hannaður, vatnsvarinn og með frábæra myndavél.
Nú á haustdögum er Sony
að gefa út glæsilega Z5 línu
sína, þrjá snjallsíma sem eru
í grunninn sami síminn en í
þremur mismunandi stærð
um. Að geta valið sér snjallsíma
eftir stærð er skemmtilegur
eiginleiki þegar kemur að vali
á símtæki sem fer vel í hendi
eða vasa án þess að þurfa að
færa sig niður í gæðum, að
sögn Guðna Kristjánssonar,
eiganda og framkvæmdastjóra
Actus ehf. „Allir símarnir í Z5
línunni eru búnir 23 mega
pixla myndavél, 5.1 megapixla
myndavél að framan, 32 GB
geymsluplássi sem er stækkan
legt upp í 200 GB, fingrafara
skanna, vatnsvörn og allt að 2
daga rafhlöðuendingu ásamt
Android 5.1 stýrikerfinu.“
Fyrsti síminn úr línunni sem
kom í verslanir í haust var Sony
Z5 Compact sem er litli bróðir
inn í hópnum, að sögn Guðna.
„Hann fer virkilega vel í hendi,
er lítill og þægilegur og í þeirri
stærð sem allir geta notað.
Síminn er með 4,6" skjá þann
ig að litlir lófar og stórar hend
ur ráða léttilega við allar að
gerðir á skjánum. Litagleðin er
allsráðandi í Z5 Compact sem
kemur í klassískum svörtum
eða hvítum, gulum og rauðs
anseruðum lit.“
Miðjutækið er Sony Z5 sím
inn sem kemur í 5,2" skjá
stærð. „Sá sími er örlítið stærri
en fellur vel í lófann. Smáir
fingur finna mögulega fyrir
því að aðgerðir með annarri
hendi verða flóknari og oftar
en ekki er betra að nota báðar

Í nýju glæsilegu Z5 línunni frá Sony eru þrír snjallsímar sem eru í grunninn sami síminn en í þremur mismunandi stærðum.

hendur. Hönnun og útlit sím
ans er einstök. Í álramma með
möttu gleri að framan kemur
hann fallega gulllitaður, svart
ur eða dökkgrænsanseraður.
Virkilega vandaður og falleg
ur sími.“

Vatnsvarðir símar
Stóri bróðirinn er svo Sony
Z5 Premium sem trónir yfir
öðrum með 5,5" skjá með ein
stakri 4K upplausn. „Um er að
ræða fyrsta símum sinnar teg
undar í heiminum. Glæsileg
asta tækið af þeim öllum er Z5
Premium í gulli eða silfri og
skartar spegli á bakhliðinni.“
Nýjustu snjallsímarnir frá
Sony Mobile hafa komið vatns
varðir og vottaðir með staðli
f yrir vatns og r ykvörn. „Að
vera með vatnsvarinn snjall
síma er u þæg indi umf ra m
önnur þegar kemur að því að
nota símann í aðstæðum sem
hafa til þessa ekki verið í boði.
Það þarf oft ekki mikið til að
valda rakaskemmdum og er
jafnvel nóg að svara í símann
í rigningu, fara út að hlaupa
með símann í vasanum, missa
ha nn í snjóska f l eða með
höndla hann með blautum
fingrum.“

Frábær myndavél
Með sögu Sony á bakinu hefur
þeim tekist að setja á markað
snjallsíma hlaðinn gæðum og
góðum lausnum sem þeir byggja
á áratuga reynslu sinni, að sögn
Guðna. „Þar kemur myndavél
in sterk inn og í Sony Z5 er hún
framúrskarandi með 23 mega
pixla upplausn og fangar mynd
irnar í gegnum 24 mm víðlinsu
sem skilar birtunni vel inn á
myndflöguna.“
Myndavélin er búin ofur
hröðum sjálfvirkum fókusstilli
sem nær að festa skarpa mynd
á 0,03 sekúndum. „Það er því
sama hvar eða hvernig mynd
in er tekin, hún á alltaf að vera í
fókus. Hvort sem viðfangsefnið
er á fleygiferð eða sjálfur mynda
tökumaðurinn.“
Guðni segir upplausn í mynda
vélum alltaf vera að aukast. Með
því að hafa 23 megapixla upp
lausn og Exmon RS myndflög
una frá Sony er hægt að ná allt
að fimmföldum stafrænum að
drætti (e. zoom) án þess að tapa
miklum gæðum. „Það þýðir að
það er hægt að nálgast viðfangs
efni úr fjarlægð en samt halda
myndinni skarpri og nákvæmri.“
Það hefur verið þróun meðal
snja l lsíma f ra m leiðenda að
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fækka tökkum á tækjunum.
„Minímalisminn getur verið
góður og höfðað til margra. Þetta
veit Sony sem hefur þó hald
ið sig við myndavélarhnappinn
sem gefur alltaf góða tilfinningu
þegar það á að festa efni á mynd.
Að geta opnað myndavélina með
því að smella á hnappinn, þó

síminn sé læstur, er gríðarlegur
kostur og getur flýtt mikið fyrir.
Og þegar mynd er tekin send
ir myndavélarhnappurinn titr
andi skilaboð upp í fingurinn.
Þessir litlu hlutir sem gefa þessa
áþreifanlegu tilfinningu fyrir því
að maður er með alvöru mynda
vél í höndunum.“
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Einföld og hröð öpp

Öpp af ýmsum gerðum eru orðin nauðsynlegur hluti tilverunnar hjá mörgum snjallsímaeigendum. Öppin stytta fólki leið að
ákveðnu efni sem það vill hafa í símanum sínum og getur það verið bæði gagnlegt og þægilegt.
Hægt er að fá öpp með margvíslega virkni í snjallsíma og eru
mörg þeirra hagnýt, gagnleg
og sniðug. Við fengum nokkra
app-hönnuði í lið með okkur og
báðum þá um að segja okkur
frá sínum uppáhaldsöppum,
á hverju væri von frá þeim og
fleira.

Jón Andri Sigurðarson, Stokkur
Software
Hvaða öpp hefur þú gert?
Stokkur hefur gert Strætó
appið, Dominos, Aur, Leggja, Alfreð, Serrano, Nova, Veður, 112,
Landsnet, Be Iceland, Púlsinn og
Lummuna, HRingur, N1, Zócalo,
Kelduna, Hljóðbókasafnið, Verifone pay, nokkur öpp fyrir Novomatic, Össur og margt fleira.
Hvað einkennir góð öpp?
Einfaldleiki og góð hönnun,
gott og einfalt notendaviðmót og
að þau uppfylli þarfir notenda.
Hvert er uppáhaldsappið þitt?
Leggja er ótrúlega einfalt í notkun og hefur sparað mér margar
stöðumælasektir.
Hvaða app notar þú mest?
Tölvupóstur í símanum er
ómissandi, en þar á eftir Púlsinn
til að fylgjast með hvað er að gerast.
Hvaða app vantar á markað?
Hér á landi vantar alveg öpp
frá flugfélögunum og það vantar
Uber á Íslandi.
Hvaða app kemur næst frá þér?
Wapp, app fyrir gönguleiðir á
Íslandi – fylgist með á Toppstöðinni eða wapp.is.
Hvernig síma áttu?
iPhone 6s.
Af hverju valdir þú hann?
Hef verið Apple-maður í nokkur ár og þetta var eðlileg þróun að
uppfæra.

Friðrik Magnússon, Gebo Kano
Hvaða öpp hefur þú gert?
Við hjá Gebo Kano höfum gert
mörg öpp, aðallega fyrir börn. Þau
helstu eru: Word Creativity Kit/
Orðaflipp, Know My ABC/Lærum
stafina, Sticker Story/Myndasaga,

Friðrik Magnússon hjá Gebo Kano.

Soffía Gísladóttir hjá Lean Laundry.

The Icelandic Yule Lads/Jólasveinadagatalið, Magnetry, Ikue
– Master your mind, Kveikjarinn
og Segulljóð.
Hvað einkennir góð öpp?
Það fer eftir því hver tilgangur
appsins er. Væntanlega eiga þau
það sameiginlegt að nýta möguleikana sem snjalltækin bjóða upp
á, hafa gott notendaviðmót og eru
þægilegri í notkun en væri ef um
væri að ræða sambærilega veflausn eða pappírsútgáfu.
Hvert er uppáhaldsappið þitt?
Það er erfitt að segja, það er
náttúrulega alltaf ákveðin taug
sem maður ber til
eigin appa.
Hv a ð a a p p
notar þú mest?
Öppin sem ég
nota mest persónulega þessa dagana eru Twitter, Facebook, Outlook og Marvel
Unlimited.
Hvaða app vantar á markað?
Það vantar fullt af íslenskum
námsöppum fyrir alla aldurshópa
en við erum að vinna í því. Og svo
náttúrulega fjarflutningsapp.
Hvaða app kemur næst frá þér?
Næsta app sem kemur frá
okkur hjá Gebo Kano er tölfræðikennsluapp fyrir miðstig þar sem
þemað er dýr í útrýmingarhættu.

Ásgeir Vísir hjá Watchbox.
MYND/VILHELM

MYND/VILHELM

Við erum svo með nokkur önnur
öpp í vinnslu.
Hvernig síma áttu?
iPhone 6 plus.
Af hverju valdir þú hann?
Stór skjár, þannig að hann
getur að einhverju leyti leyst af
bæði gamla símann og spjaldtölvuna og við höfum verið að hanna
og þrófa fyrst og fremst fyrir iDót.

Soffía Gísladóttir, Lean Laundry
Hvaða öpp hefur þú gert?
Ég bjó til app með íslenska stafrófinu fyrir börn, en þegar það
kom á markað var ekkert slíkt til.
Í framhaldinu gerðum við forrit
sem kennir börnum tölustafina
og einnig höfum við hannað leiki
tengda litum og formum.
Hvað einkennir góð öpp?
Einföld og hraðvirk og helst
laus við auglýsingar, sérstaklega
þau sem eru ætluð börnum.
Hvert er uppáhaldsappið þitt?
Ég nota Instagram mikið og
Evernote. Á ferðalögum er Google
Maps nauðsynlegt til að koma
manni milli staða.
Hvaða app notar þú mest?

Við Helga notum appið frá OZ
mest (OZ EON) mikið þar sem
sjónvarpsstöðin okkar sem nefnist Scenic er á því appi.
Hvaða app vantar á markað?
Ég væri til í að sjá app þar sem
ég get sett út boð um til dæmis
matarboð í kvöld og svo gætu
þeir vinir svarað boðinu sem væru
lausir.
Hvaða app kemur næst frá þér?
Kannski ég ráðist í matarboðaappið næst …
Hvernig síma áttu?
Ég á Nexus 5 sem hefur reynst
mér mjög vel.
Af hverju valdir þú hann?
Maðurinn minn gaf mér hann.

Ásgeir Vísir, Watchbox
Hvaða öpp hefur þú gert?
Þau sem hafa komið út heita:
Blendin, Dusty Dots og Watchbox. Önnur öpp sem ég hef hannað eru Something Local, Lifetimr,
Slúðurskjóðan, Bark, Blick, Blinder og Doer.
Hvað einkennir góð öpp?
Góð öpp eru í samræmi við
helstu staðla sem notendur þekkja
og eiga öll sameiginlegt að ef þau
færu af markaðnum yrðu notendur þeirra leiðir. En þátturinn sem
ræður stærstum hluta hvort app
sé gott er hraði. Notendur verða
óþreyjufullir ef þeir þurfa að bíða

Jón Andri Sigurðarson hjá Stokkur
Software. MYND/STEFÁN

og þá byggist upp óþolinmæði
gagnvart appinu.
Hvert er uppáhaldsappið þitt?
Uppáhaldsappið mitt þessa
dagana er líklega Spotify af augljósum ástæðum.
Hvaða app notar þú mest?
Ég nota tvö spjallöpp líklega
mest af öllum öppum í símanum
mínum. Það er annars vegar Slack
og hins vegar Facebook Messenger.
Hvaða app vantar á markað?
Það er gríðarleg uppsveifla í
svokölluðum Fintech (e. financial technology) öppum um þessar
mundir. Ég trúi því að við eigum
eftir að sjá gríðarlega mörg fyrirtæki reyna við fintech-geirann.
Hvaða app kemur næst frá þér?
Það lítur allt út fyrir að appið
Pressbox komi næst út frá mér. Án
þess að fara mjög
djúpt í virknina er
það app sem mun
u mbre y t a þv í
hvernig lesendur
vefmiðla upplifa
fréttirnar.
Hvernig síma
áttu?
Ég nota iPhone 5c.
Af hverju valdir þú hann?
Hann eiginlega óvænt lenti í
örmum mínum, en fyrirtækið
mitt á símann.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is s. 512 5429 Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson.
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Partí fyrir skemmtilegt fólk

Samskipti milli manna hafa breyst mikið með tilkomu snjallsíma og samfélagsmiðla. Ólíklegasta fólk á nú í samskiptum gegnum
símann og tölvuna daglega, jafnvel við einstaklinga sem það hefur aldrei hitt í raunheimum. Pétur Jónsson fagnar þessari breytingu.
Með tilkomu snjallsíma og sam
félagsmiðla undanfarin ár hafa
samskipti fólks breyst mikið.
Á það bæði við um þá sem við
vorum áður í reglulegu sam
bandi við en ekki síður við ein
staklinga sem við hittum nær
aldrei, á borð við gamla bekkjar
félaga og vinnufélaga auk brott
fluttra vini og ættingja.
Einn þeirra sem eru dugleg
ir í samskiptum við ólíka hópa á
samfélagsmiðlum er Pétur Jóns
son, tónlistarframleiðandi hjá
Medialux. Hann skráði sig inn
á Facebook árið 2007 og Twitt
er ári síðar. Fyrstu árin notaði
hann Facebook miklu meira og
segist hafa tekið smá tíma í að
finna fæturna á Twitter. „Í dag er
ég hins vegar hrifnari af Twitt
er og viðra mest af skoðunum
mínum og vangaveltum þar. Það
er orðið svolítið mikið af þrasi og
leiðindum á Facebook og ég lít
á samfélagsmiðlana sem partí
þar sem fólk má gjarnan vera
skemmtilegt, þótt þeir geti líka
verið æðislegir til að róta í göml
um kreddum og breyta heimin
um til hins betra í smáskrefum.“

Forðast leiðinlegt fólk
Þær raddir heyrast stundum að
það sé óeðlilegt að eiga í reglu
legum samskiptum við fólk á
samfélagsmiðlum á meðan það
hittist aldrei í raunheimum.

Pétur er ekki sammála því. „Ég
fagna öllum samskiptum við fólk
sem mér líkar við, og samfélags
miðlarnir gera það að verkum
að maður er í nærveru við gott
og skemmtilegt fólk sem maður
vissi annars lítið um í annríki
dagsins. Ég á mikið af vinum
og fjölskyldu erlendis og ég veit
ekki neina betri leið til að halda
góðum samskiptum við þau en
einmitt með téðum miðlum.
Alveg eins og í kjötheimum forð
ast ég neikvætt og leiðinlegt fólk,
en hinum fagna ég, hversu djúp
sem kynni mín af þeim eru. Mér
þykir til dæmis mjög vænt um
fólk sem ég hef aldrei hitt í kjöt
heimum. Það er falleg afleiðing
þessarar stafrænu menningar.“
Í dag er Pétur mjög dugleg
ur bæði á Facebook og Twitter.
„Ég er með enskan Twitter, @
media lux, þar sem ég tala meira
um tónlist og tækni og það sem
mér liggur á hjarta í sambandi
við vinnuna mína. Það er samt
ekki klassískur fyrirtækjaað
gangur því ég viðra þar pers
ónulegar skoðanir mínar óhik
að. Síðan er ég @senordonpedro
á íslensku en þar tala ég í alvör
unni um ALLT sem mér dett
ur í hug. Facebook finnst mér
skemmtilegt að nota með það í
huga að vinir mínir þar þekkja
mig, þannig að þeir hafa réttari
mynd af því sem frá mér kemur.“

,,Ég fagna öllum samskiptum við fólk sem mér líkar við, og samfélagsmiðlarnir gera það að verkum að maður er í nærveru við gott og
skemmtilegt fólk sem maður vissi annars lítið um í annríki dagsins,” segir Pétur Jónsson. MYND/VILHELM

Má líka knúsa fólk
Stærstur hluti landsmanna er sí
tengdur við netið gegnum snjall
símann allan daginn og áreitið
getur því verið mikið hjá þeim
sem eru duglegir á samfélags
miðlunum. Pétur sér þó fáa
galla við þetta samskiptaform.
„Ég sé ekki mikla galla við það
að geta átt í lifandi samræðum
jafnóðum. Og stundum, þegar
maður nennir því ekki, er gott

að slökkva bara á tækjunum og
knúsa einhvern nærri sér. Við
höfum alltaf val og erum ekki
skilyrtir þrælar símans.“
Miklu frekar sér hann kostina.
„Ég fagna þessu öllu. Ég vinn
innilokaður í hljóðveri alla daga
og er ekki mjög duglegur að fara
út og hitta fólk, en ég er félags
lyndur skratti og þetta hjálp
ar mér að viðhalda þörf minni
fyrir skoðanaskipti og almenn

samskipti við fólk. Við erum
líka hratt að læra að nota þessa
miðla á gáfulegri hátt, særum
fólk sjaldnar, látum minna frá
okkur sem við gætum ekki sagt
fyrir framan fólkið sem við
tölum um. Þetta minnkar líka
heiminn, sem er ótvíræður kost
ur í mínum huga. Þá hættum við
kannski að hugsa í litlum hópum
og förum að upplifa okkur sem
jarðarbúana sem við erum.“

Smart fyrir þig
Erlendir tæknimiðlar keppast við að hrósa
Vodafone Smart Prime 6 sem hágæða 4G
snjallsíma á einstöku verði.
Kynntu þér Smart Prime 6 í
næstu verslun Vodafone!

Vodafone Smart Prime 6

29.990 kr.

Vodafone
Við tengjum þig

staðgreitt
– 5 tommu HD skjár
– 8 MP myndavél
– 8 GB minni
– Góð rafhlaða
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Sýndarveruleiki í símanum

Tölvulistinn verður 23 ára um helgina og ætlar að bjóða öllum sem vilja að prófa nýja Gunjack leikinn frá CCP í versluninni að
Suðurlandsbraut 26. Leikurinn var sérstaklega hannaður fyrir sýndarveruleika Samsung síma.
„Á næstu tveimur árum eigum
við eftir að upplifa byltingu í
leikjaspilun í símum og tölvum en
það er vegna nýrra sýndarveruleikagleraugna frá Oculus og fleiri
stórum framleiðendum sem eru
koma í sölu í byrjun næsta árs,“
segir Gunnar Jónssonar, markaðsstjóri Tölvulistans. „Það er
ótrúlega spennandi að fylgjast
með þeim miklu framförum sem
hafa orðið í þróun sýndarveruleikagleraugna og leikjaþróun
fyrir þau,“ bætir hann við.

VR-gleraugu eru framtíðin í
leikjaspilun í símum og tölvum
„Við Íslendingar getum verið mjög
stoltir af þeim íslensku leikjafyrirtækjum sem eru leiðandi í þróun
leikja fyrir Oculus. Þar fer CCP
auðvitað fremst í flokki með nýja
Valkyrie-leikinn og Gunjack fyrir
Samsung Galaxy Gear sýndarveruleikagleraugun,“ upplýsir
Gunnar.
Valkyrie var fyrsti leikurinn
sem hann prófaði með sýndarveruleikagleraugum. „Þegar
maður upplifir í fyrsta sinn að
vera hluti af leik þar sem maður
getur horft í kringum sig og verið
virkur þátttakandi í raunverulegu
umhverfi þá áttar maður sig á því
hvað þetta er stórt skref og hvað
möguleikarnir eru endalausir
bæði í þróun leikja og afþreyingar fyrir þessa tækni.“

Tölvulistinn á Suðurlandsbraut
verður með veglega afmælishátíð um helgina þar sem haldið verður upp á 23 ára afmælið. Þá geta allir komið og prófað
nýjustu kynningarútgáfuna af
Gunjack frá CCP með Samsung
Galaxy Gear VR-gleraugunum.
„Við lofum miklu fjöri og ég hvet
alla til þess að koma og upplifa
þennan stórskemmtilega leik
frá fyrstu hendi,“ segir Gunnar
en að hans mati er í raun ótrúlegt að geta nýtt Samsung-símann til þess að spila þessa fullkomnu leiki.“

Lægra verð á iPhone, Samsung, LG og HTC fyrir jólin
Að sögn Gunnars hefur Tölvulistinn frá upphafi lagt áherslu
á að bjóða vörur frá bestu framleiðendum í hverjum vöruflokki
og leggja starfsmenn fyrirtækisins hart að sér við að bjóða jafnframt lægra verð. „Það eiga eflaust margir símar frá okkur eftir
að rata í jólapakkana enda verðum við með nýju iPhone 6S símana, S6 Edge og Edge+ frá Samsung, HTC One A9 og nýja LG4
símann,“ segir Gunnar en auk
helstu flaggskipanna frá þessum
framleiðendum býður Tölvulistinn líka upp á hagkvæmari
gerðir sem Gunnar segir gjarnan teknar fyrir börn.

Gunnar Jónsson, markaðsstjóri Tölvulistans, heldur hér á Galaxy Gear sýndarveruleikagleraugum með nýja Samsung Galaxy S6 Edge
símanum. MYND/GVA

Sýna Galaxy Gear
VR-gleraugun fyrir
S6 og S6 Edge á
Suðurlandsbraut um helgina
Tölvulistinn er með 38 gerðir af farsímum fyrir jólin frá Apple, Samsung, LG og HTC á lægra verði. Sama verð er í öllum 7 verslunum
Tölvulistans um landið.

Samsung
Galaxy S6

LG G4

Geggjaður sími með 5,1"
skjá í QHD-upplausn sem
gefur ótrúleg myndgæði
og Exynos 7420 sem er 2x
fjögurra kjarna örgjörvi. 3 GB
í vinnsluminni og 32-128 GB
geymsluminni.

Stór og glæsilegur 5,5" sími
sem fæst með leðurbakhliðum og kemur með
QHD-skjá, 16 MP myndavél
og Octacore Snapdragon
808 örgjörva.

Samsung A5

Stór og flottur 5"
skjár, 2 GB vinnsluminni og fjögurra
kjarna Snapdragon
410 örgjörvi.
Kemur með 16 GB
geymsluplássi sem
hægt er að stækka
með allt að 64 GB
minniskorti.

iPhone 6S

Nýi iPhone síminn er að
lenda. Mesti munurinn
frá iPhone 6 liggur í því
hvað hann er ótrúlega hraðvirkur auk
þess sem skjárinn á
honum er þróaður með
meira snertinæmi fyrir
skemmtilegar nýjungar
í iOS 9 stýrikerfinu.

HTC Desire 510

Hinn fullkomni sími fyrir börnin. 4,7" skjár og fjögurra kjarna
örgjörvi, 8 GB geymslupláss sem hægt er að stækka með
MicroSD korti upp í allt að 128 GB.

HTC One M9

20 MP myndavél með Sapphire linsugleri sem skilar fullkomnum ljósmyndum úr símanum. Öflugur Snapdragon
810 Octacore örgjörvi og 3 GB vinnsluminni til að tryggja
ofurhraðar aðgerðir.
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Helst alltaf með símann á sér
Snjallsíminn er gjarnan límdur við hendurnar á okkur daginn út og inn og margir mega ekki til þess hugsa að vera án símans
lengur en nokkrar mínútur. En hvað erum við að gera í símanum annað en hringjast á?

Edda María HEiMiSdóttir

Viktoría kjartanSdóttir

rúnar BrEki

MagnúS Örn óMarSSon

Hvernig snjallsíma átt þú?
iPhone 6.
Hvernig notarðu símann?
Ég nota hann mest á samskiptamiðlunum og til að taka myndir.
Hvaða öpp notarðu mest?
Instagram, Snapchat og Facebook.
Endurnýjarðu símann oft?
Ég endurnýja símann kannski á tveggja
ára fresti.
Hversu löngum tíma eyðirðu í símanum
á dag?
Ég er reyndar með app sem segir mér
hvað ég eyði miklum tíma í símanum.
Þetta eru yfirleitt fimm tímar á dag,
stundum sex.
Ef þú gleymir símanum heima, er það stórmál eða ekki?
Ég myndi segja að það væri frekar mikið
mál. Ég vil helst alltaf hafa hann á mér.

Hvernig snjallsíma átt þú?
iPhone 5S.
Hvernig notarðu símann?
Mest til að fara á Instagram og Snapchat og
stundum þegar ég er að læra, til að fletta
upp í orðabókum og afla mér upplýsinga.
Hvaða öpp notarðu mest?
Instagram, Snapchat og Messenger.
Endurnýjarðu símann oft?
Nei, þetta er fyrsti snjallsíminn minn og
ég keypti hann þegar hann kom út.
Hversu löngum tíma eyðirðu í símanum
á dag?
Ég veit ekki hversu mörgum klukkutímum. Ég veit bara að ég eyði allt of miklum tíma í símanum.
Ef þú gleymir símanum heima, er það stórmál eða ekki?
Mér finnst það bara frekar næs. Þá tala
ég við fólk.

Hvernig snjallsíma átt þú?
Samsung Galaxy S5.
Hvernig notarðu símann?
Ég nota hann mest til að fara á Facebook.
Hvaða öpp notarðu mest?
Facebook-appið, Snapchat og Google
Cloud.
Endurnýjarðu símann oft?
Ég er búinn að eiga þennan í ár og símann þar á undan átti ég líka í ár. Ætli ég
sé ekki að endurnýja símann árlega.
Hversu löngum tíma eyðirðu í símanum
á dag?
Ekkert svo miklum, ég dett inn og út.
Samanlagt gæti það náð klukkutíma.
Ef þú gleymir símanum heima, er það stórmál eða ekki?
Það væri stórmál enda gleymi ég honum
aldrei. Þetta er dýrt tæki og ég vil hafa
hann á mér.

Hvernig snjallsíma átt þú?
Samsung Galaxy J 5.
Hvernig notarðu símann?
Ég fer á Facebook, spila tölvuleiki og
hringi líka í fólk.
Hvaða öpp notarðu mest?
Facebook, Snapchat og Messenger.
Endurnýjarðu símann oft?
Ég er nýbúinn að fá símann, keypti hann
fyrir tveimur dögum. Gamli var bilaður en ég var búinn að eiga hann í tvö ár.
Hversu löngum tíma eyðirðu í símanum
á dag?
Ég veit það ekki, kannski tveimur tímum
í það heila.
Ef þú gleymir símanum heima, er það stórmál eða ekki?
Það væri svakalegt. Ég gæti ekki lifað
daginn af. Ég þarf alltaf að vera að kíkja
á hann, á fimm mínútna fresti.

Vandað sjónvarpsefni og fjarskipti á frábæru verði

FÁRÁNLEGA
TUR PAKKI
FLOTTUR
Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar. Spennandi íslenskir og
erlendir þættir, kvikmyndir og vandað talsett barnaefni. Að auki fá áskrifendur
internet, heimasíma, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.*

FÁÐU ÞÉR

Með því að greiða 1.990 kr. aukalega
færðu endalaust tal og 1 GB í GSM.

ÁSKRIFT
á 365.is

SKEMMTIPAKKINN
Aðeins 310 kr. á dag
*20 GB í interneti og 100 mín. í heimasíma á 0 kr. Greitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar hringt er úr heimasíma. Nánari upplýsingar á 365.is

365.is
Sími 1817

KyNNiNg − auglýsiNg
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Bæði spjallsími og snjallsími

Klassískt símaútlit einkennir nýja LG Easy Smart símann sem er samlokusími. Hann er frábært símtæki fyrir þá sem vilja upplifa
gömlu góðu þægindin, áþreifanleikann og hefðbundna takka án þess þó að missa af snjallsímavæðingunni.

N

ú hefur LG dregið fram
k l a s sí s k a sí m aút l itið sem margir þekkja
en sett þó í nútímalegan búning. LG Easy Smart er hybridsamlokusími með „venjulegum“ tökkum, 3,2" snertiskjá
og útgáfu 5.1 af Android-stýrikerfinu. Sem sagt, einfaldur en
klassískur samloku-snjallsími.
Eða snjall spjallsími.
Guðni Kristjánsson, eigandi
og framkvæmdastjóri Actus
ehf., segir sumum símaeigendum þykja óneitanlega þægilegt að hafa áþreifanleikann
með takkana að fingrum sér
og hafa þannig tök á að framkvæma einföldustu aðgerðir.
„En þó án þess að tapa þægindunum og aðgenginu sem
Android býður upp á. Notkun á öppum, samfélagsmiðlar og önnur stafræn samskipti
eru nú möguleg fyrir einstaklinga sem til þessa hafa ekki
haft tök á að nýta sér snjallsímatæknina.“

„Á skjánum eru færri öpp og
minna kaos. Takkaborðið sjálft, þ.e.
áþreifanlegu takkarnir, eru með
hefðbundnu sniði að viðbættum
fimm hnöppum sem eru skilgreindir fyrir ákveðnar aðgerðir,”
segir Guðni Kristjánsson, eigandi og
framkvæmdastjóri Actus ehf.

Hefðbundnir takkar
Með einfaldri viðmótshönnun er aðgengi mun auðveldara en almennt á snjallsímum
að sögn Guðna. „Á skjánum
eru færri öpp og minna kaos.
Takkaborðið sjálft, þ.e. áþreifa nleg u ta k ka rnir, er u með
hefðbundnu sniði að viðbættum fimm hnöppum sem eru
skilgreindir fyrir ákveðnar aðgerðir, t.d. fyrir myndavélina,
símaskrána, tölvupóstinn o.fl.
Auk þess er sérstakur hnappur fyrir neyðarskilaboð. Þegar
ýtt er á hnappinn hringir hann
í f yrir fram skilgreint númer
ásamt því að senda skilaboð
um staðsetningu.“
Helstu eiginleikar snjallsímans eru 3,2" skjástærð, Quad-

MYND/VILHELM

Búið er að draga fram klassíska símaútlitið sem margir þekkja.

core Snapdragon örgjörvi, 4G,
WiFi, Bluetooth, 3MP myndavél, 1 GB í innra minni og 4 GB
geymslupláss með möguleika
á stækkun upp í 32GB. „Þetta

er frábært tæki f yrir þá sem
vilja upplifa gömlu þægindin og áþreifanleikann án þess
að missa af snjallsímavæðingunni.“

Nýr og glæsilegur Nexus 5X sími
Á næstu dögum kemur Nexus 5X í verslanir sem er sjöundi Nexus-snjallsíminn sem Google setur á markað og sá þriðji sem er
framleiddur af LG. Nexus 5X er hæfilega stór sími með frábærri myndavél, glæsilegri hönnun og á mjög góðu verði miðað við gæði.

Á

næstu dögum kemur Nexus
5X í verslanir á Íslandi. Þetta
er sjöundi Nexus-snjallsíminn sem Google setur á markað og
sá þriðji sem er framleiddur af LG.
Sem er ekki að ástæðulausu þar sem
Google hefur hrósað LG fyrir frábært samstarf og gæði í allri framleiðslu. „Nexus 5X er heldur enginn
eftirbátur forvera sinna og kemur
stútfullur af góðum eiginleikum
sem tækniupplýstir sækja mikið í.
Fyrir hönnuði og framleiðendur forrita eða annars sem tengist Android er Nexus eftirsóttur kostur. Enda
kemur hann á markað án aðkomu
eða viðbóta framleiðanda, uppsettra
forritum eða annars sem framleiðendur leggja til.“
Google gerir vissulega vel við notendur sína og tryggir reglulega uppfærslu á stýrikerfinu. „Sem er gríðarlegur kostur fyrir þá sem eru að
smíða forritin inn í Android-umhverfið og þurfa að vera vel með á

nótunum. Sem er einmitt tilfellið
með Nexus 5X. Hann kemur úr kassanum með allra nýjasta stýrikerfið,
Android 6.0 – Marshmallow –uppsett.“

Fljótir að tileinka sér tæknina
Guðni hjá Actus ehf. segir Nexussnjallsímana ekki ólíka Formúlu 1
þegar kemur að því að tileinka sér
tæknina sem verður svo að veruleika
hjá öðrum seinna meir. „Nú kynnir Google, í nafni Nexus 5X, til leiks
nýtt tengi fyrir hleðslutækin sem
leysir micro USB af hólmi. Nýja tengið gengur undir nafninu USB Type-C
og er samhverft (e. reversable) að því
leyti að nú skiptir ekki máli hvernig tengið snýr. Það passar alltaf. Auk
þess sem gagnaf lutningur verður
mun hraðari og hleðsla hraðari. Þessi
eiginleiki mega notendur Android almennt búast við að verði að veruleika
með flest ef ekki öll Android-tæki í
framtíðinni.“

Stílhrein hönnun
Nexus 5X er hæfilega stór snjallsími
að sögn Guðna með 5,2" 1920x1080
(423 ppi) full HD skjá. Myndavélin er frábær eða 12,3 megapixlar,
sú besta í Nexus símum til þessa,
og er 5 megapixlar að framan. Síminn kemur með 64-bit Hexa-Core
Snapdragon 808 örgjörva og stórri
2.700mAh rafhlöðu.
„Hönnunin er stílhrein og einföld. Að hætti LG er bakhliðin nýtt
og hefur fingrafara skanna nú verið
komið þar fyrir undir myndavélinni. Með símann í lófanum er
engin aukahreyfing eða aðgerð til
að opna símann. Bara nóg að leggja
fingurinn á skannann og opna. Einfalt aðgengi og aukið öryggi. Fyrir
áhugasama er verðið á svona snjallsíma með því betra sem finnst hér á
landi og má reikna með að hann sé
fáanlegur í verslunum á 80.000 kr.
og í boði hjá helstu söluaðilum um
land allt.“
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Apple græðir enn

Mengun Mæld
Með síMa?
Ný tækni sem greinir óheilnæmt magn niturdíoxíðs gæti
hjálpað þeim sem hafa viðkvæm
öndunarfæri.
Heilbrigðiskostnaður vegna
loftmengunar hefur hækkað
mikið í borgum heimsins
undanfarin ár og mörg dauðsföll
má rekja til mengunar. Niturdíoxíð er eitt af þeim hættulegu
efnum sem finna má í mengunarskýjum sem oft myndast í
stórborgum þar sem mengun
er mikil. Um 80 prósent af
niturdíoxíði í borgum verður til
vegna útblásturs frá bifreiðum.
Ástralski vísindamaðurinn
Kourosh Kalantar-zadeh hefur
unnið að því að þróa tækni sem
getur metið magn niturdíoxíðs
í lofti. Hann fékk áhuga á viðfangsefninu þegar kona hans
var greind með hættulegan
sjúkdóm á meðgöngu sem talið
er að niturdíoxíð geti átt þátt í
að orsaka.

Í sumum úthverfum Melbourne er magn niturdíoxíðs
mjög hátt og umferðarteppur
algengar, en þar sat eiginkona
vísindamannsins oft föst í eitruðum reykjarmekki.
Kalantar-zadeh var ósáttur
við þá nema sem til voru á
markaðnum og leitaði að
öðrum efnum sem gætu numið
niturdíoxíð betur. Svarið fann
hann hjá samstarfsfélaga við
kínverskan vísindaháskóla sem
benti á efnið tindísúlfíð. Hann
segir litarefnið, sem oftast er
notað í lakk, töfrum líkast, og
nemi magn eiturefnisins á mun
betri hátt en áður hefur þekkst.
Kalantar-zadeh ákvað að
opinbera rannsóknir sínar í vísindatímaritinu ACS Nano í þeirri
von að aðrir taki við keflinu
og noti niðurstöðurnar til að
framleiða nema til að mæla loftmengun. Þá vonast hann til þess
að nemarnir verði byggðir inn í
snjallsíma í framtíðinni. Þannig
gæti hinn almenni borgari orðið
meðvitaður um hreinleika þess
lofts sem hann andar að sér. Þar
sem tindísúlfíð er ódýrt efni ætti
framleiðsla nemanna að geta
orðið ódýr að hans mati.

Apple-fyrirtækið hefur kynnt nýjar tölur
um vöxt fyrirtækisins. Heildartekjur á
síðasta ársfjórðungi reyndust vera 51,5
milljarðar Bandaríkjadala. Sérfræðingar
höfðu búist við sölu upp á 51,1 milljarð.
Hagnaður fyrirtækisins vex því enn.
Sala á iPhone skiptir mestu um tekjur
fyrirtækisins. Sérstaklega mikil eftirspurn
er eftir iPhone í Kína og er vaxandi sala
þar í landi.
Árið 2015 virðist ætla að verða afar
farsælt hjá Apple. Greint er frá því að
Apple hafi selt yfir 48 milljónir iPhonesíma á síðasta ársfjórðungi og er gert

ráð fyrir áframhaldandi aukningu út árið,
sérstaklega í kringum jólin. Apple-tæki
eru vinsæl til jólagjafa um allan heim.
Þá eru margir sem endurnýja síma
sína í hvert sinn sem ný útgáfa iPhone
kemur á markað. Einnig hefur orðið
mikil aukning í sölu á Mac-tölvum
undanfarið. Tekjur af þjónustu hafa
sömuleiðis orðið meiri en spár gerðu
ráð fyrir.
Talað er um besta árið í sögu Apple.
Þó seldust um 20% færri iPad-spjaldtölvur en á sama tíma í fyrra. Miklar tekjur
koma inn í gegnum AppStore og iTunes.

Suðurlandsbraut 32

Hjólreiðar

Hlaup

Sund

TRI VERSLUN býður viðskiptavinum sínum að dreifa greiðslum í allt að 36 mánuði í samstarfi við BORGUN

Væntanlegt!

CROSS RACE
Shimano Ultegra , 11-Speed
Verð: 359.990kr

WWW.TRI.IS

1 5 % a fs lá ttu r þ e g a r þ ú fo r p a n ta r !

#forpöntun

2016

2016

Agree C62 Disc
419.990kr

Curve Pro
129.990kr

Cube your life!
September @ TRI VERSLUN

facebook.com/tri.is

instagram.com/triverslun

@TRIVERSLUN

Vetrarfatnaður, nagladekk og aukahlutir í miklu úrvali!

WWW.TRI.IS
- Opnunartími @ TRI VERSLUN Alla virka daga kl. 11:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 15:00

Fólk| tíska

Vertu einstök – eins og þú ert

Full búð af flottum haustfatnaði,
fyrir flottar konur.

stærðir 38-52
Netverslun

á tiskuhus.is

Stærðir 38-52

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

Flottar buxur

síðir lokkar og
höfuðskraut

fylgihlutir fyrir vorið Axlasíðir eyrnalokkar og
höfuðskraut voru æði áberandi á tískusýningum
sem spáðu fyrir um tískustrauma vorsins 2016.
Höfuðskrautið var af ýmsum toga, allt frá nettum kórónum, blómaskreyttum hárspöngum
til framúrstefnulegs ennisskrauts.
Verð 15.900 kr.
Stærð 36 - 52
Snið: slim + regular.
kl. 11–18
Opið virka daga
kl. 11-15
Opið laugardaga

Verð 8.900 kr.
Stærð 38 - 48
Snið: slim

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

YFIRHAFNADAGAR
15% afsláttur af öllum yfirhöfnum ofl.

Skipholti 29b • S. 551 0770
Sjáið myndirnar á facebook.com/Parisartizkan

smáauglýsingar
10 | SMÁAUGLÝSINGAR |
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512 5000

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

SUBARU Legacy. Árgerð 2006,
ekinn 105 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð1.290.000.- TILBOÐ 899.000.
Logar vélarljós. Rnr.286994.

ÚTSALA 1 EIGANDI !!!

SSANGYONG KYRON DIESEL árg.
2010 ek.108 Þkm, 5 gíra, álfelgur,
100% þjónustu og smurbók, frábært
eintak, tilboðsverð 1990 Þús !! gsm
893-9500

SUBARU Forester lux ii plus. Árgerð
2014, ekinn 56 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 4.990.000.TILBOÐ
4.490.000.- Rnr.390384.

TOYOTA LANDCR. 120 GX BENZÍN
árg. 2004 ek.173 Þkm, sjálfskiptur,
álfelgur, krókur ofl. 100% þjónustu og
smurbók, frábært eintak, tilboðsverð
1990 Þús !! gsm 893-9500

NÝR FIAT 500L 7 MANNA

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA !

M.BENZ S 450 4matic metan
bensin. Árgerð 2010, ekinn 94 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 9.890.000.
Rnr.133112.+ Glæsilegur bíll. Bíll með
öllu. Uppl síma 696-1001

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

CADILLAC

TOYOTA

DODGE Ram 1500 35”. Árgerð 2005,
ekinn 178 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.990.000.TILBOÐ 1.690.000.Rnr.286909.

CITROEN C5 2,0 16v. Árgerð 2008,
ekinn 190 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 699.000. Rnr.390536.
SKODA Octavia ambiente 1.9 dísel.
Árgerð 2007, ekinn 145 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 1.590.000.TILBOÐ
1.290.000.- Rnr.390247.

SUZUKI JIMNY árg. 2012 ek. 29 Þkm,
5 gíra, ný vetrardekk, snilldar bíll ,
tilboðaverð 1490 Þús !! gsm 893-9500

MMC Outlander comfort. Árgerð 2006,
ekinn 186 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 990.000.TILBOÐ 749.000.Rnr.390385.

M.BENZ M ml 63 amg. Árgerð 5/2008,
ekinn 97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 6.990.000. Rnr.134023.
Glæsilegur bíll með öllu. Uppl 6961001

FIAT 500L.Árgerð 2015.6
gírar,ríkulegur af aukabúnaði,eyðir
aðeins 4,8 í blönduðum akstri,sjón
er sögu ríkari. Verð 3.890.000.
Rnr.127107. S:562-1717.

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

FORD Focus sjálfskiptur. Árgerð 2002,
ekinn 179 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 170.000. Rnr.390538.

M.BENZ S 500 4matic long. Árgerð
1/2005, ekinn 85 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 5.000.000.
Rnr.132545. Glæsilegur bíll. Uppl
696-1001

BMW 3 320d. Árgerð 2014,
ekinn aðeins 8.þ km,dísel,
sjálfskiptur,gríðalega flottur bíll,er á
staðnum. Verð 6.970.000. Rnr.127295.

ÚTSALA 1 EIGANDI !!!

NISSAN Almera visia. Árgerð 2003,
ekinn 132 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 790.000. TILBOÐ 549.000.Rnr.400004.

HYUNDAI Santa fe crdi 7 manna dísel.
Árgerð 2013, ekinn 85 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 5.190.000.TILBOÐ
4.890.000.- Rnr.286895.

CHEVROLET Captiva dísel 7manna.
Árgerð 2010, ekinn 180 Þ.KM,
dísel, 5 gírar. Verð 2.490.000.Tilboð
1.990.000.- Rnr.400125.
NISSAN King cab 4wd pallbíll. Árgerð
2005, ekinn 140 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 1.290.000.TILBOÐ 949.000.Rnr.410522.

FORD Fusion trend. Árgerð 2004,
ekinn 169 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 590.000.- TILBOÐ 390.000.Rnr.410060.

TOYOTA

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

PEUGEOT

Escalade AWD Platinum
Nýskráður 11/2008, ekinn 81 Þ.MÍLUR,
bensín, sjálfskiptur.

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

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

308 Allure 1.6 dísil
Nýskráður 10/2014, ekinn 12 þús.km.,
dísil, 6 gírar.

Verð kr. 5.840.000

Verð kr. 2.390.000

Verð kr. 2.790.000

Verð kr. 3.490.000

OPEL

MITSUBISHI

HONDA

HONDA

Corsa C
Nýskráður 8/2005, ekinn 160 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

Outlander Comfort
Nýskráður 6/2005, ekinn 112 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

CR-V Advance
Nýskráður 1/2005, ekinn 185 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 599.000

Verð kr. 1.090.000

Verð kr. 1.550.000

Accord Tourer Sport
Nýskráður 10/2005, ekinn 155 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.
Verð kr. 1.350.000
Tilboð kr. 990.000

Vegna mikillar sölu undanfarið
óskum við eftir bílum á skrá
Opnunartími
HONDA

HONDA

Jazz Comfort
Nýskráður 6/2010, ekinn 66 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

CR-V Execuitve
Nýskráður 2/2013, ekinn 38 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.850.000

Verð kr. 5.590.000

Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00
Laugardaga milli
kl. 12:00 og 16:00
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is
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Bílar til sölu

Vegna flutninga

Nissan Leaf Acenta, 1/2015, ek 2 þús
km, mjög flott eintak, ásett verð3450
þús, er á staðnum, raðnr 210177.

MERCEDES-BENZ S 500 4matic
. Árgerð 2007, ekinn 49 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 9.490.000.
Rnr.991468.

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

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

M.BENS GLA 250 - 4 MATIC AMG
Árgerð: 2014 - Ekinn 26 þ.km. Bensín,
sjálfskiptur, glæsivagn m/öllu. Verð:
8.290.000 - R.nr. 991349

VOLVO XC70 V-AWD Árgerð: 2004 Ekinn 137 þ.m. Bensín, sjálfskiptur,
velbúinn og fjórhjóladrifinn. Verð:
1590.000 - R.nr. 104025

Mussó árg. 2000, ekinn 250þ. 5.gíra.
Góður bíll. Dráttarkrókur. Þarfnast
smá lagfæringa. Verð nú 260þ.Uppl.
820-5181

Mercedes Bens CLS 500, árg. 2006
hlaðinn aukabúnaði til sölu. Bíllinn er
í topp standi ekinn aðeins 79þús. km.
Svart leðuráklæði, topplúga rafm. hiti/
kuldi/nudd í sætum og margt fl. Skoða
skipti. Verð 4.990 þús. Uppl. í síma:
896-0747.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað
á laugard.
www.100bilar.is

Save the Children á Íslandi

til sölu

Tækjamiðlun - Sala - Innflutningur

TOYOTA Land cruiser 120 VX 8
manna. Árgerð 2008, ekinn 273 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.990.000.
Rnr.161442.
SUZUKI GRAND VITARA Árgerð: 2004 Ekinn 193 þ.km. Bensín, 5 gíra, sparneytinn
jeppi. Verð: 680.000 - R.nr. 104046

MERCEDES-BENZ B 220 CDI
blueefficiency. Árgerð 2014, ekinn
33 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.990.000. Rnr.270140.

Hyundai i20 Dísel Árgerð 2014.
Ekinn 17þ.km. Beinsk. Einn eigandi.
Gott eintak. Er á staðnum. Verð
2.090.000kr. Raðnr 161485. Sjá á
www.stora.is

HYUNDAI TRAJET - 7 MANNA Árgerð:
8/2000 - Ekinn 240 þ.km. Bensín,
sjálfskiptur, 7 manna fjölskylduvagn.
Verð: 420.000 - R.nr. 103483

Volvo FM9 380
Árgerð 2005
415.507 km

5.500.000 án vsk.

Kia Sorento EX classic 2,2
197hö. Árgerð 2014, ekinn 38
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.990.000. Rnr.141738. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

Hyundai i30 Classic Árgerð
2014. Ekinn 35þ.km. Beinsk. Ný
heilsársdekk. Gott eintak. Er á
staðnum. Verð 2.190.000kr. Raðnr
157794. Sjá á www.stora.is

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

Árgerð 2000
405.176 km

1.850.000 án vsk.

Scania R420 4x2
Árgerð 2005
265.421 km

4.500.000 án vsk.

Iveco Tracker
Árgerð 2008
112.737 km

7.490.000 án vsk.

Scania 113M
Árgerð 1995 - 629.366 km
Hiab 140 krani

3.500.000 án vsk.

Vinnuvélar- tækjamiðlun ehf er systurfyrirtæki Jötunn Véla og sérhæfir sig
í sölu, miðlun og innflutningi vinnuvéla og vörubíla. Markmiðið er að vera
leiðandi söluaðilli notaðra vinnuvéla og vörubíla á Íslandi með fagmennsku
og vönduð vinnubrögð að leiðarljósi.

CHEVROLET TAHOE LS 4X4 Árgerð:
10/2004 - Ekinn 140 þ.km. Bensín,
sjálfskiptur,lítið ekinn stórjeppi. Verð:
2200.000 - R.nr. 103717

Bílasala Guðfinns
Stórhöfða 15/ Við Gullinbrú,
112 Reykjavik
Sími: 562 1055
www.guffi.is

Man 14.284

Vantar fleiri vinnuvélar og vörubíla á söluskrá og á staðinn.
Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf • Kistumel 2 • 116 Reykjavík • Sími 480 0444 • vinnuvelar@vinnuvelar.is

Þjónustuauglýsingar

www.vinnuvelar.is

Sími 512 5407

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

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault
Varahlutaþjónusta
Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Bátar

Bókhald

Spádómar

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

AUÐBReKKA - HeRBeRGI
TIL LeIGU
Vinnuherbergi/skrifstofur til
leigu í

Málarar

Auðbrekku. 15-19 fermetrar.

INNIMÁLUN

AYGO SPARIBAUKUR TILBOÐ

TOYOTA AYGO árg 2006 ek.163 þús,
sk.16, beinskiptur, mjög sparneytinn
ásett verð 790 þús TILBOÐ 590 ÞÚS
möguleiki á 100% vísaláni í 36 man
s.841 8955

Til sölu skemmtibátur/strandveiðibátur
Verð aðeins 550þ, vagninn fylgir. Uppl.
820-5181

Hjólbarðar

Get bætt við mig verkum innandyra
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G
Málarameistari S: 699-4464 og 6954464. asgmalun@gmail.com

Húsaviðhald

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

FRÁBæR DeKKjATILBOÐ

Getum bætt við okkur verkum í

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

Varahlutir
jAPANSKAR VéLAR eHF.
BíLAPARTASALA

Rafvirkjun

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

flísalögnum, múrverki og
múrviðgerðum.
Áratuga reynsla og vönduð
vinnubrögð
Tímavinna og tilboð

KEYPT
& SELT

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

HÚSNÆÐI

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

PíPULAGNIR

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

GeYMSLUR.cOM

www.BUSLODAGeYMSLA.IS

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

ATVINNA

Atvinna í boði
Vantar hraustan einstakling í útivinnu,
aðallega labb. Tímabundið, mikil vinna
í boði. Uppl. í s. 821 0883.

TILKYNNINGAR
Húsasmíðameistari getur bætt við
sig verkefnum, utan sem innanhúss,
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 867
7753

TILB. 2.590.000 KR.

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

S: 520-3500 & 773-4700

FYRSTI MÁNUÐUR FRíR
www.GeYMSLAeITT.IS

Múrari getur bætt við sig verkefnum.
S: 822 8320

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

fasteignir

GeYMSLULAUSNIR.IS

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

Atvinna óskast

Verslun

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

Sumarbústaðir

Sjónvarp
Pípulagnir

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

Ökukennsla

KAUPUM GULL jóN & óSKAR

ÞJÓNUSTA

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

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.

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

óskast keypt

S. 893 6994

Nudd

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

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

Geymsluhúsnæði

TANTRA NUDD

Viðgerðir
Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta.
Sækjum og skilum. Casa-Raf ehf S.
845 5976

FLíSALAGNIR - MúRVeRK FLOTUN

BíLL óSKAST Á 25-250þúS.

HEILSA

RAFLAGNIR OG
DYRASíMAKeRFI S. 896 6025

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

Bílar óskast

S. 897 9743

Sumarhús 25m2 (gestahús) í smíðum
m/möguleikum á geymslulofti. Selst
fokhelt og fullklætt að utan. Fullt
verð 3.500.000. Upplýsingar í síma:
615 2500

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og
trésmíði. S. 616 1569

einkamál

Atvinnuhúsnæði

Nudd

GóÐ FjÁRFeSTING

NUDD

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

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

atvinna

Verslunin Móðir-Kona-Meyja

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

Er til sölu af sérstökum ástæðum. Sérverslun
með þekkt vörumerki og flottan kvenfatnað.
Er í 140 fm húsnæði með góðri leigu.
Mjög gott verð. Skipti á bíl. Verð 4,7 millj. m öllu.

Uppl. í síma 773-4700 og oskar@atv.is
_______________

HANDAFL EHF

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali S. 773-4700

s. 777 2 333

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
Skyndikynni á símatorgi. 100% leynd.
RaudaTorgid.is
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SELJUM EKKI.
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OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.
ÞÚ BORGARÞÚ
EKKERT
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SELJUM EKKI. ÞÚ BORGAR EKK
Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916

533-1616
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533-1616

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

HRINGDU HRINGDU
NÚNA OG KYNNTU
MÁLIÐ.ÞÉR
www.lundur.is
• lundur@lundur.is
NÚNA OGÞÉR
KYNNTU
MÁLIÐ.
HRINGDU NÚNA

Kristján P. Arnarsson Björn Stefánssson Unnur Karen
lögg. fasteignasali
sölufulltrúi
Karlsdóttir
533-1616
s. 896 1188
s. 698 9056
s. 848 6352

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

PIÐ

S

HÚ

HJÁ OKKUR

TT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF TÖLVUM OG TÖLVUBÚNAÐI

8’’ HD LED fjölsnertiskjár 1280x800
Intel Quad Core Z3735G 1.83GHz Burst
Intel HD Graphics DX11 skjákjarni
32GB SSD Flash og allt að 64GB microSD
300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
Li-Polymer rafhlaða allt að 8 tímar
USB2 micro og Micro SD kortalesari
Tvær myndavélar 2MP og 2MP að framan
Windows 8.1 og Office 365 fyrir 2 tölvur
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144Hz 3D LEIKJAKJÁR!

M
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PORTAPRO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

LEIKJAHEYRNARTÓL

FERÐAHEYRNARTÓL

Öflug leikjaheyrnartól frá KOSS
Vibration Element fyrir nýja upplifun
Feykiöflugur hljómur og kröftugur bassi
Clear Voice Noise Cancelling MIC
Þumlungastjórn á Vibration Element
Stórir og lokaðir Leatherette púðar
Samanbrjótanleg og meðfærileg

Fislétt Ultra-ferðaheyrnartól frá Koss
Kristaltær 3D hljómur og þéttur bassi
Oxygen-free copper og 15-25.000 Hz
Opnir og þægilegir eyrnapúðar
Stillanlegur þéttleiki á spöng
Samanbrjótanleg fyrir fólk á ferðinni
Fullkomin ferðapoki úr leðri fylgir!

Glæsilegur skjár fyrir þá kröfuhörðustu með
yfirburði í hraða og gæðum með 144Hz 3D
tækni ásamt LED baklýsingu sem tryggir einstaka litadýpt og upplifun í tölvuleikjaspilun.

10

ÞÚSUND
AFSLÁTT

VERÐ ÁÐ UR
UR
59.900

•
•
•
•
•
•
•
•

Sérhannaður 144Hz 3D LED leikjaskjár
24’’ LED FULL HD 1080p 16:9 skjár
12 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni
1ms viðbragðstími og FPS mode f/leiki
HDMI 1.4, DVI-DL og VGA tengi
UltraFlex upphækkanlegur fótur
Ultimate eSports leikjaskjár
100% Pixla ábyrgð í Tölvutek :)

14.900

9.990

49.900

NÝ SENDING ER AÐ LENDA:)

MEÐ MIC OG SVARHNAPP 16.900

27” XL2720Z AÐEINS 99.900

EINS
NN AÐ
ÖRÞU 5mm OG
10.9 0gr
63

12

I0E

KÜRBISBT
KÜRBIS

1280x800

IPS

AÐ
MEÐ ALLT
HD SKJÁR ARHORN
178° SJÓN

HÁGÆÐA 2.0 HLJÓÐKERFI
Ótrúlega flott “Pure Sound” 2.0 hljóðkerfi frá
Thonet & Vander með öflugri 5.25” Aramid
Fiber bassakeilu í glæsilegu hágæða viðarboxi.

SWITCH

10’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
Intel Quad Core Z3735F 1.83GHz Burst
Intel HD 3D Graphics grafískur skjákjarni
2GB DDR3 1066MHz vinnsluminni
64GB SSD Flash og allt að 128GB microSD
600Mbps WiFi Nplify, Bluetooth 4.0
Tvær FHD Crystal Eye vefmyndavélar
Örþunn lyklaborðsvagga m/Snap Hinge2
Windows 8.1 og Office 365 árs áskrift

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hágæða Thonet & Vander hljóðkerfi
60W RMS og 50Hz - 20kHz tíðnissvið
Öflug 5.25’’ Aramid Fiber bassakeila
Hárnákvæmur 1’’ tweeter úr 100% silki
Jafn og góður hljómur yfir allt tíðnissviðið
Drone FX tæknin skilar kristaltærum hljóm
Hammer Bass tækni fyrir meiri bassa
BT 4.0, Stereo RCA og Jack tengi
Tengist þráðlaust við síma og fleiri tæki

H277HU

D

GW2760HS

CK
TRUE BLA

QH 0
2560x144

IPS

VALED

R Í SKERPU
YFIRBURÐI LITADÝPT
100% sRGB

EÐ ALLT AÐ
TÆKNI M ARHORN
178° SJÓN

SLIM
BÖRAÞUZNNEURL
RAMMI

27”QHD
27”

27”VALED

QHD IPS SKJÁR

FULL HD VA-LED
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

27” VA-LED FULL HD 1080p 16:9
20 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni
4ms GTG viðbragðstími fyrir leikina
1920x1080 FULL HD upplausn
HDMI HDCP, DVI og VGA D-SUB tengi
178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn
Aukin myndgæði með True Black tækni

27’’ IPS WQHD 1440p 16:9 lúxus skjár
Native 1000:1 og Super Sharpness tækni
2560x1440 QUAD HD upplausn
178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn
HDMI 2.0, DVI og Display port 1.2
Öflugt DTS hljóðkerfi með 2 hátölurum
Demantskorinn Zero Frame álrammi

69.900

29.900

49.900

99.900

FARTÖLVA OG SPJALDTÖLVA;)

NÝ KYNSLÓÐ - ENN ÖFLUGRI

22” 24.900 | 24” 29.900

DEMANTSKORINN LÚXUS QHD SKJÁR

0dB

ICONIA

STÓRGLÆSILEG SPJALDTÖLVA

Ný kynslóð öflugri og þynnri spjaldtölva frá
Acer með ótrúlegum 10” HD IPS fjölsnertiskjá,
alvöru 8 kjarna örgjörva og silkiskorið bak;)

B

ÁB

24”3DLED

29.900

B3-A10

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIBRA
EINS OG ÞÚ
I
UPPLIFUNINA
Í NÖTRAND
SÉRT INNI EKANUM!
SKRIÐDR

VIÐ ÁBYRGJUMST
KOSS AÐ EILÍFU!

XL2411Z

R
z 3D SKJÁ
24” 144H LEGA NÝ
ALGJÖR N!
UPPLIFU

OFFICE 365 FYLGIR FYRIR 2 TÖLVUR

Ý
N
LÓÐ
KYNS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

R

A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ábyrgð
ÍÐ

Ein öflugasta og glæsilegasta 8” spjaldtölvan
í dag með 4ra kjarna örgjörva og fullkomnu
Windows 8.1 ásamt Office 365 fyrir 2 tölvur.

FUGENRIRA
Í STTIOO
N ELEMENT

LÍFSTÍÐAR

ST

STÓRGLÆSILEG SPJALDTÖLVA

REKI

SKRIÐD

144Hz

G IS BELI
IN
EV
G!

HÆGT
HNAPP ER
MEÐ EINUMJA Á VIBRATION
AÐ KVEIK M GEFUR NÝJA
MODE SE N Í LEIKINA!
UPPLIFU

R
A

IN

!
LEIKINA

LÍF

W1-810

IÍ

TITRAND

HE

ICONIA

10’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
Octa Core 1.7GHz MT8151 örgjörvi
Quad-Core Mali 450MP4 4K skjákjarni
16GB SSD flash og allt að 128GB microSD
300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0 og GPS
Li-Polymer rafhlaða allt að 9 tímar
Tvær vefmyndavélar FHD 5MP og 0.3MP
Örþunn aðeins 9.2mm og fislétt 510gr
Android 5.1 Lollipop og fjöldi forrita

5

SILENT GA

MING
Windforce
SKILAR Lo 3X TÆKNIN
L OG
LEIKJUM Í FLEIRI
0d
HLJÓÐLEYSI!B

7mm

ÞÚSUND
AFSLÁTT

VERÐ ÁÐ UR
UR
24.900

ÖRÞUN
LOW P NUR
ROFILE

256GB SSD

GTX960

SATA3 SOLID STATE DISKUR

NÝ KYNSLÓÐ LEIKJASKJÁKORTA

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

256GB Mushkin Reactor SSD diskur
Háhraða SATA3 SSD stýrikerfisdiskur
Ein besta uppfærslan sem völ er á
TRIM fyrir meiri stýrikerfishraða
Read 560MB/sec, Write 325MB/sec
Silicon Motion háhraða stýring
73000 IOPS mjög hraður SSD
Frábært verð meðan birgðir endast

Nýjasta leikjaskjákortið frá GIGABYTE!
4GB GDDR5 7.0GHz 128-bit minni
Super OC 1329MHz Boost Core Clock
DirectX12 fyrir næstu kynslóð leikja
3D Vision2 og 1024 CUDA Cores í leikina
G-SYNC, GameStream, ShadowPlay o.fl.
Gullhúðað 4K HDMI 2.0, 3xDP, 2xDVI
Nær hljóðlaus 0dB Windforce 3X tækni

A3

PREN
LJÓSM TAÐU
YN
Í A3 STDIRNAR
ÆRÐ

ÞESSI GE
RIR

ALL
NÆSTUM T
ÞVÍ:)

J4120DW
WIFI A4/A3 FJÖLNOTATÆKI

Ótrúlegt þráðlaust undratæki frá Brother
sem skannar, ljósritar og prentar hágæða
ljósmyndir í allt að A3 stærð, rammalaust.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hágæða þráðlaust A4 lita fjölnotatæki
Prentar allt að 18 bls/mín, 16 bls/mín í lit
4 hagkvæm hylki, fáanleg allt að 1200 bls
6000x1200 dpi prentari og 2400 dpi skanni
150 bls A4 bakki og A3 bak-matari
Duplex sjálfvirk tvíhliða prentun, 6bls/mín
4.5cm lita snertiskjár fyrir allar aðgerðir
Þráðlaust WIFI / Airprint / Cloud Print
USB 2.0 tengi, PC, MAC og LINUX

39.900

16.900

49.900

19.900

NÝ OCTA CORE FRÁ ACER!

ÓTRÚLEGT VERÐ!

2GB GTX960 ITX AÐEINS 39.900

HIN FULLKOMNI PRENTARI!

GALAXY

TAB 4
NÝ KYNSLÓÐ GAL
TAB 4 MEÐ ÓTR AXY
ÚLEGUM
10.1’’ FJÖLSNERT
ISKJÁ
OG ÖFLUGUM QUA
D CORE
ÖRGJÖRVA

16GB T530

44.900

GALAXY TAB 4
XBOX OG PC

EINNIG T
ÞRÁÐLAUIL
S
VERÐ AÐEI
NS
12.900

8.990

Ertu í
vandræðum
með þráðlausa
netið?

2.STK 500Mbps

9.990

NET YFIR RAFMAGN
SPIEL 16W RMS

7.990

9.990

7” MYNDARAMMI
TATOO 101

1.690

2
LITIR

VIRKAR MEÐ
PC TÖLVUM OG
XBOX 360!

XBOX 360 FJARSTÝRING

ROLLEI

KA
KLUK AL
T
DAGA NDY
OG M ING
SÝN

2.1 HLJÓÐKERFI

2.0 HÁTALARAR

MS514H

79.900

ÚRVAL SKJÁVARPA

2
0%
A
FSL

ÁTTUR
AF ÖLLUM
Í NÓVEM PAPPÍR
BER!

ALLT FYRIR JÓLAKORTIN

J552DW

14.900

WiFi FJÖLNOTATÆKI
iP2850

6.990

FRÁBÆR PRENTARI

1920x10
80

ANTI-GLAR
E
BLUELIGHTSKJÁR MEÐ
SHIELD!

3 LITIR

E5-552

EINNIGEG
L
FÁAN RTU
Í SVÖ

NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

129.900

STÍLHREIN OG FALLEG

NÝ SENDING
AÐ LENDA!
FÆST Í 2 VAR
LITUM

FÆST Í 2 LITUM

NÝ LÚXUS KYNSLÓÐ;)

Intel Core i5-5300U 2.9GHz Turbo 4xHT
12GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
256GB SSD ofur hraður diskur
14.1’’ FHD IPS Antiglare 1920x1080 skjár
1167Mbps WiFi AC, BT 4.0, USB 3.0
2 rafhlöður samtals 10 tíma ending
Fingrafaralesari, TPM, Smartkortalesari
Fullkomið Dokku tengi undir vélinni
Windows 8.1 Pro & Windows 10 Update!

69.900

199.900

299.900

NÝ SENDING AF LENOVO!

LÚXUS LEIKJATÖLVA!

NÝ KYNSLÓÐ THINKPAD

5

rð
lstu aðge
Stýrðu heeinu að benda
með því rtölvunni þinni
fa
Lenovo n á að gera ;)
á hvað hú

219.900

139.900

ÖRÞUNN OG FISLÉTT!

FISLÉTT Í SKÓLATÖSKUNA;)

29.900

BLU

SLEEV
E
Fislétt sl

AM
, 256GB
8GB minniskur
SSD di

AMD Q inni,
4GB m ur
500GB disk

6

15.6” TOSHIBA
LOKSIN

S
LENTAR
!
Fartölvubakp
ok
i
með plássi
allt aukadó fyrir
tið :)

VERÐ FRÁ

12.900

17.3” QUAD CORE
EKTA

LEÐUR
14’’ Lú

xus
hliðartaskaleður
með
axlaról

VERÐ FRÁ

19.900

229.900

9.990

HERSCHEL ER LENT!

HÁGÆÐA LEÐURTÖSKUR

LÆGRA VE

ALGENGT

2015
L
IR

R LÍMMIÐAR Á
ETU
LYK

L

ÞÚ FÆRÐ

MACBOOK

NS
K
ÍSLE

Ð!

R

229.900
2015
L
IR

R LÍMMIÐAR Á
ETU
LYK

BE
E
TR A V

12” MacBook 256GB
Home&Student

2.990

21.900

BÆÐI TIL
FYRIR MAC
OG PC

NÝTT

NÝJUST
AF WORU ÚTGÁFUR
D, EXCEL
POWERPO
,
T OG
ONENOIN
TE

OFFICE 2016

OPNUNARTÍMAR

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

L

ÞÚ FÆRÐ

Á BETRA VERÐI MEÐ
ÍSLENSKUM LETUR
LÍMMIÐUM

ÁRS ÁSKRIFT

ÖRYGGISVÖRN

RÐ!

7.990

N

BE
E
TR A V

13.3” MacBook AIR

VERÐ 24

i5 & 256GB SSD

MACBOOK

Á BETRA VERÐI MEÐ
ÍSLENSKUM LETUR
LÍMMIÐUM

N

itst
fartölvuhlíferk

10” - 15” SLEEVES

ÞÚSUND

R ÐI

4.990

00

BE
E
TR A V

O
AB

WENGER

UR

UR 119.9

HP N
IO
PAVIL
uad Core,

ERÐ!

VERÐ 24

18

i5+256GB SSD

EN

VERÐ FRÁ

FSLÁTT

VERÐ ÁÐ

TOSHIBA

0D
L5
re,
D Quad Co

ALGENGT

Á BETRA VERÐI MEÐ
ÍSLENSKUM LETUR
LÍMMIÐUM

Intel Core i5-5257U 3.1GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
256GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
13.3’’ IPS Retina 2560x1600 skjár
AC WiFi, BT4.0, USB 3.0, Thunderbolt 2
Li-Polymer rafhlaða allt að 12 tímar
Apple OS X Yosemite stýrikerfi

R ÐI

BLUE YETI HLJÓÐNEMI

ÚSUND
A

LÆGRA V

MACBOOK

15” i7 512GB AÐEINS 469.900

EN

tækni meðe
fjölda up
öku
möguleiptka

20
Þ

99.900

99.900

L

ÞÚ FÆRÐ

279.900

FÆST Í 2 LITUM

20

R LÍMMIÐAR Á
ETU
LYK

13” RETINA 256GB

•
•
•
•
•
•
•

199.900
ÞÚSUND

L
IR

MacBookPro

Intel Core M-5Y51 2.6GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
256GB SSD ofur hraður diskur
13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800
Intel HD 5300 DX11 skjákjarni
AccuType lyklaborð með baklýsingu
867Mbps WiFi AC, BT 4.0, USB 3.0
Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

O
AB

YETI UE
Tri-CapsulSB

17-F238ND

L50D

YETI USB

YOGA3 PRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.990

NS
K

n
Motioro
l
t
n
o
C
um

Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
128GB SSD ofur hraður diskur
13.3’’ FHD IPS Anti-Glare 1920x1080
Intel HD 5500 GT2 DX12 skjákjarni
867Mbps Dual WiFi AC, BT 4.0, USB 3.0
2.0 Dolby DS Home Theater hljóðkerfi
Motion Control HD vefmyndavél
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

VERÐ 30

ÍSLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERÐ!

N

SPJALDTÖLOG
FARTÖLVA
STANDUR

Ð!

IPS

1920x1080
SK
178° SJÓNA JÁR MEÐ
RHORNI

Ný kynslóð léttari og öflugri fartölva með
öflugra þráðlausu neti, enn hraðari SSD
harðdisk og kristaltæru Dolby DS hljóðkerfi.

UR
SNÚNINGVA,

R

FULL HD

360°

FISLÉTT ULTRABOOK FARTÖLVA

NS
K

Intel Core i7-6500U Skylake 3.1GHz Turbo
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
256GB SSD ofur hraður diskur
14’’ FHD IPS 1920x1080 fjölsnertiskjár
Intel HD Graphics DX12 skjákjarni
AccuType lyklaborð með baklýsingu
867Mbps Dual WiFi AC, BT 4.0, HDMI
Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar
Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum!

BROADWELL

UR
VERÐ ÁÐ 0
149.90

LÆGRA V

ALGENGT

2015

EN

Þ

SPJALDTÖLOG
FARTÖLVA
STANDUR

ÞÚSUND

7

R ÐI

360°

UR
SNÚNINGVA,

30

80HE00JAMT

FJÖLSNER
TIS
178° SJÓNAKJÁR MEÐ
RHORNI

O
AB

U31
1ÚS0
D
N
U

7

YOGA700
YOGA

QHD+

IPS

80M5003MMT

80QD0042MX

ÍSLE

FJÖLSNER
TIS
178° SJÓNAKJÁR MEÐ
RHORNI

KJ

T450s

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
15.6’’ FHD IPS Anti-Glare 1920x1080
4GB GeForce GTX 950M leikjaskjákort
4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi
867Mbps WIFI AC MIMO, BT4.0, USB 3.0
720p Crystal Eye HD vefmyndavél
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

HP Á BETRA VERÐI!
FULL HD

Ð

LYKLAB
FULLRI STORÐ Í
ÆRÐ

Æ
KP
AD FYRIRT

RG

BAKLÝST

ÁRA
IN

B
Y

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Á

10

Örþunn og glæsileg fartölva úr úrvalsdeild Acer
með Soft-touch metal finish, Full HD IPS skjá,
ofur öflugu leikjaskjákorti og Dolby 4.0 hljóðkerfi.

BROADWELL

9

O

Intel Dual Core N2840 2,58GHz
4GB DDR3 1333MHz vinnsluminni
500GB SATA3 5400RPM diskur
15.6’’ HD LED Anti-Glare 1366x768
Intel HD skjástýring og HDMI
2.0 Dolby Home Theater v4 hljóðkerfi
300Mbps þráðlaust net, BT 4.0, USB 3.0
Innbyggð vefmyndavél í skjá
Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum!

TH

LÞ

59.900
IPS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DRAUMAFARTÖLVA FRÁ ACER

JÓÐLEG

3

A

OV

•
•
•
•
•
•
•
•
•

20BWS05K00

LEN

IPS

1920x1080
SK
178° SJÓN JÁR MEÐ
ARHORNI

IDP-100

AMD Kabini Dual Core E1-2100 1.0GHz
4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
500GB SATA3 5400RPM diskur
15.6’’ HD LED AntiGlare 1366x768
4GB AMD HD8210 öflugur skjákjarni
2.0 Öflugt hljóðkerfi og hátalarar
300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
Innbyggð 720p HD vefmyndavél
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

179.900

149.900

NITRO

FULL HD

LENDA!

G3 255

Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
256GB SSD ofur hraður diskur
15.6’’ FHD IPS Anti-Glare 1920x1080
4GB GeForce GT 940M leikjaskjákort
2.0 Dolby Digital Plus hágæða hljóðkerfi
1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.1, USB 3
720p Crystal Eye HD vefmyndavél
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

527A

Ý
N
VAR AÐ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
2GB GeForce GT 940M leikjaskjákort
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!

80MJ00C9MT

5

V3-574G

E5-573G

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 10 64-bit, hlaðið nýjungum!

99.900

10

7
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KEMUR Í
ÞREMUR
LITUM

7

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAKLÝST

LYKLAB
FULLRI STORÐ Í
ÆRÐ

ÍN

Intel Core i3-4005U 1.7GHz 4xHT
4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
1GB Intel HD 4400 DX12 skjákjarni
2.0 Dolby DS Home Theater hljóðkerfi
867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
Innbyggð 720p HD vefmyndavél
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

BROADWELL

BROADWELL

Ný kynslóð fartölva með 4ra kjarna Carrizo
örgjörva, öflugra þráðlausu neti, enn hraðari
SSHD harðdisk og TrueHarmony hljóðkerfi.

Z50-70

•
•
•
•
•
•
•
•
•

51K9

53BV

AL

ANTI-GLARE
BLUELIGH SKJÁR MEÐ
T SHIELD!

Ð!

FHD

59442525

R

JÁR
FULL HD SKVÖRN
RE
ANTI-GLA

1920x10
8

FHD0

A

FHD

3 Á
R

0
1920x108
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Ragnar mætti líka Chris í síðasta Suðurlandsslag

Nýjast
Domino’s-deild kvenna

Haukar - Grindavík

65-49

Stjarnan - Valur

92-95

Stigahæstar: Pálína Gunnlaugsdóttir 16
(8 frák.), Helena Sverrisdóttir 15 (12 frák.,
11 stoðs.) – Whitney Frazier 13 (11 frák.),
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 12 (9 frák.).

Stigahæstar: Chelsea Schweers 24 (10 frák.,
10 stoðs.), Ragna M. Brynjarsdóttir 18 (14
frák.) – Karisma Chapman 29 (16 frák.),
Guðbjörg Sverrisdóttir 27 (16 frák.)
Efst
Haukar
Grindavík
Valur
Snæfell

8
6
6
4
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Neðst
Stjarnan
Keflavík
Hamar

2
2
0

Körfubolti Fyrsti Suðurlandsslagurinn í úrvalsdeild karla í að
verða sex ár og sjá sjöundi í sögu
deildarinnar fer fram í Iðu á Selfossi
í kvöld þegar nýliðar FSu taka á móti
Þór úr Þorlákshöfn.
FSu hefur tapað niður forystu í fjórða leikhluta í þremur
fyrstu leikjum tímabilsins og er
enn á eftir sínu fyrsta stigi. Þórsarar unnu stórsigur á Tindastóli
í síðasta leik eftir að hafa tapað í
hörkuleikjum á móti KR og Keflavík í fyrstu tveimur umferðunum.
Síðasti Suðurlandsslagurinn í efstu
deild karla fór fram á sama stað 14.

janúar 2010 eða fyrir fimm árum
og rúmum níu mánuðum. Hamar
fagnaði þar 13 stiga sigri á heimamönnum í FSu, 91-78
Fjórir leikmenn í kvöld voru með
í þessum leik. Ragnar Nathanaelsson, miðherji Þórs í dag, fagnaði þá
sigri með Hamri á móti Chris Caird,
Birki Víðissyni og Svavari Inga
Stefánssyni (kom ekki inn á) sem
léku þá eins og nú með liði FSu. Ari
Gylfason var líka með FSu þennan
vetur þótt að hann hafi misst af
þessum leik en Ari spilaði fyrri leikinn í Hveragerði þegar Ragnar fagnaði einnig sigri með Hamarsliðinu.

Þrír aðrir leikir fara fram í kvöld.
Grindvíkingar geta unnið fjórða
leikinn í röð þegar Snæfell kemur
í heimsókn, Stjörnumenn heimsækja ÍR og á Sauðárkróki taka
Tindastólsmenn á móti Haukum.
Stólarnir slógu Haukanna einmitt
út í undanúrslitunum síðasta vor.
Allir leikir kvöldsins hefjast klukkan
19.15. – óój

Ragnar Nathanaelsson var á sínum
tíma í skóla á Selfossi en nú mætir hann
til að spila körfubolta.

Enski deildabikarinn

Liverpool
1 – 0 Bournemouth
Manchester City
4 – 1 Crystal Palace
Southampton
2 – 1 Aston Villa
Manchester Utd.
0 – 0 Middlesbrough
Framlengingu var ekki lokið þegar
Fréttablaðið fór í prentun.

tvíhöfðInn í eyjum í kvöld

Leikirnir tveir í Olísdeildum karla
og kvenna sem áttu að fara fram í
Vestmannaeyjum í gær verða að öllu
óbreyttu leiknir í kvöld. ÍBV tekur
á móti Íslandsmeisturum Gróttu
kvennamegin klukkan 17.30 en þar
mætir besta sóknarliðið (ÍBV) besta
varnarliðinu (Gróttu). Karlalið ÍBV
tekur svo á móti Íslandsmeisturum
Hauka sem þurfa á sigri að halda
til að gefa ekki eftir í toppbaráttunni við Val. ÍBV er í fjórða sæti
deildarinnar, tveimur stigum á eftir
Haukum.

Vertu velkomin/n á

Þjóðarspegilinn 2015
Rannsóknir í félagsvísindum XVI
Opnir fyrirlestrar

Ingvar og sara efnIlegust

Uppskeruhátíð Golfsambands
Íslands var haldin í gær. Frændsystkinin Axel Bóasson úr GK og Tinna
Jóhannsdóttir úr GK urðu stigameistarar Eimskipsmótaraðarinnar
í sumar og fengu verðlaun sín afhent.
Stigameistarar á unglingamótaröð
Íslandsbanka og Áskorendamótaröðinni voru einnig heiðraðir sem og
stigameistarar LEK-mótaraðarinnar.
Ingvar Andri Magnússon úr GR og
Saga Traustadóttir úr GR voru valin
efnilegustu kylfingar ársins.
Haraldur Franklín Magnús úr
GR fékk Júlíusarbikarinn en hann
er veittur þeim kylfingi sem er með
lægsta meðalskorið í Eimskipsmótaröðinni 2015.

Föstudaginn

30. október 2015
kl. 9-17 við Háskóla Íslands

aron lagðIst undIr hnífInn

Einhverjar vikur verða í að Aron
Jóhannsson snúi aftur á knattspyrnuvöllinn með liði sínu, Werder
Bremen í Þýskalandi. Hann gekkst
í gær undir aðgerð vegna meiðsla í
mjöðm. Aron hefur verið með taugaverki í mjöðminni og var gripið til
þess úrræðis að framkvæma aðgerð
þar sem hann svörun
hans við læknismeðferð bar ekki
viðunandi árangur.
Aron kom til
Werder Bremen í sumar
og skoraði
tvö mörk í
sex leikjum
áður en hann
meiddist. Hann
hefur einnig misst af
leikjum með bandaríska landsliðinnu
vegna meiðslanna.

• Félags- og mannvísindadeild
• Félagsráðgjafardeild
• Hagfræðideild
• Lagadeild

Í dag

19.40 leeds - blackburn

17.30
19.15
19.15
19.15
19.15
19.30
19.30
19.30
19.30

Sport 2

ÍbV - Grótta
Vestmannaeyjar
tindastóll - Haukar
Sauðárkrókur
fSu - Þór Þorl.
Iða
Ír - Stjarnan
Hertz-hellirinn
Grindavík - Snæfell
Mustad-höllin
ÍbV - Haukar
Vestmannaeyjar
Víkingur - fram
Víkin
fH - Grótta
Kaplakriki
Afturelding - Ír
N1-höllin

Sérstakur gestur verður Juliet Schor
höfundur bókanna Plentitude og
The overworked American

• Stjórnmálafræðideild
• Viðskiptafræðideild

Nánari upplýsingar er að finna á

www.thjodarspegillinn.hi.is
Allir velkomnir
Aðgangur ókeypis
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Bonneau ætlar að snúa aftur fyrir úrslitakeppnina
Körfubolti Stefan Bonneau, besti
leikmaður Domino’s-deildarinnar
á síðustu leiktíð, hefur ekkert
spilað á þessari leiktíð og verður
mögulega ekkert með vegna slitinnar hásinar. Friðrik Ingi Rúnarsson, þjálfari Njarðvíkur, sagði
við Fréttablaðið í gær að hann
reiknaði ekki með bakverðinum
magnaða á þessari leiktíð.
„Endurhæfingin gengur ágætlega,“ sagði Bonneau brosmildur
að vanda þegar Fréttablaðið ræddi
við hann í Ljónagryfjunni í gær.
Hann skokkaði þar rólega um og
tók skot með samlanda sínum
Marquise Simmons fyrir framan
spennta krakka sem fylgdust með
hetjunum sínum skjóta á körfurnar í Ljónagryfjunni þegar Haukur
Helgi Pálsson var kynntur til leiks
sem nýr leikmaður liðsins.

með en maður vinnur svo mikið í
þessum eina stað að maður getur
jafnvel orðið fljótari en áður. Mér
líst vel á það þar sem
ég legg alltaf mikið
á mig hvort sem er,“
sagði Bonneau, en
hvenær býst hann
sjálfur við að snúa
aftur á parketið?
„Ég er að reyna að
koma mér í gang fyrir
úrslitakeppnina. Það
er klárt að ég get komist í stand fyrir hana,“
sagði hann ákveðinn. „Ef
við lítum á tímaramma
meiðslanna þá ætti ég að
vera orðinn klár aðeins
fyrir úrslitakeppnina
en ég ætla ekki að taka
neina áhættu samt.“

Getur orðið fljótari
Helsti styrkleiki Bonneau er hraði
hans og sprengikraftur. Hann hefur
samt engar áhyggjur af því að þessi
meiðsli hafi slæm áhrif á hann til
framtíðar.
„Þeir sem þekkja til í þessu segja
að ég gæti verið hægur til að byrja

Meiddist á
íslandi
Mikið hefur
verið rætt og
ritað um
hva r
Bonneau

varð fyrir meiðslunum.
Grein á bandarískri
vefsíðu sagði hann
hafa meitt sig í áhugamannamóti ytra og
f a n n st m ö r g u m
skrítið að hann
s k y l d i svo
slíta hásin
í
beinu
framhaldi
af því á
fyrstu
æfingu
með Njarðvík.
„Ég meiddi mig
hér. Ég veit að fólk
talar mikið um að ég
hafi meiðst heima en
það gerðist ekki. Þá
hefði ég aldrei komið
hingað aftur heldur bara
verið í endurhæfingu úti
og reynt að vera hundrað
prósent klár fyrir úrslitakeppnina,“ sagði Bandaríkjamaðurinn sem var eðlilega svolítið langt niðri þegar hann sleit
hásinina rétt fyrir tímabilið.
„Ég var mjög hræddur þegar

52

Stefan Bonneau skoraði 52
stig á 50 mínútum síðast
þegar hann klæddist Njarðvíkurbúningnum gegn
verðandi Íslandsmeisturum
KR í oddaleik í undanúrslitum Domino’s-deildarinnar
síðastliðið vor.

ég meiddist hérna því þetta hefur
aldrei komið fyrir mig. Ég vissi að
ég þyrfti að passa upp á andlega
þáttinn sem ég hef gert, en annars
pæli ég ekkert í því sem fólk segir
um mig og meiðslin,“ sagði Bonneau.
Ein helsta ástæða þess að haldið var að Bonneau hefði meiðst
erlendis var umrædd frétt sem

bakverðinum smáa en knáa finnst
stórfurðuleg.
„Ég spilaði í þessu móti en ég
meiddist ekkert á hásin þar. Ég
meiddist á hné og það var ekki
einu sinni á sama fæti og ég sleit
hásina. Þess vegna skildi ég ekkert
í þessum fréttum,“ sagði hann.
Bonneu er virkilega spenntur
fyrir komu Hauks Helga Pálssonar
sem gekk í raðir Njarðvíkur í gær.
Takist Bonneau ætlunarverkið að
mæta til leiks fyrir úrslitakeppnina verða Njarðvíkingar með
óárennilegt lið.
„Ég hef séð hann spila og hann
er rosalega góður. Ég var í sjokki
þegar ég heyrði að hann væri á
leiðinni og vonaði að það væri
satt. Hann á svo sannarlega eftir að
hjálpa okkur,“ sagði Stefan Bonneau sem getur sjálfur ekki beðið
eftir því að komast aftur í gang og
reyna að hjálpa Njarðvík að vinna
þann stóra í vor.
„Mig langar svo mikið að byrja
að spila. Ég vil helst bara að
meiðslin lagist strax í dag svo ég
geti spilað með þessu liði og reynt
að hjálpa Njarðvík,“ sagði Stefan
Bonneau. – tom

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Hulduland 18 - 108 Rvk.
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Fallegt og mikið endurnýjað 195,4 fm raðhús fyrir neðan götu,
þar af bílskúr 19,4 fm. Suðurgarður og verönd. Nýtt eldhús,
fallegt útsýni og stutt í skóla og leikskóla
Sala fasteigna
fráfimmtudaginn 29. október milli kl. 17:15
Eignin
verður sýnd
og kl. 17:45. V. 59,9m. 8897
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sæviðarsund 41
Opið hús

Til sýnis í dag, fimmtudag 29. október frá kl. 17:30 – 18:30
I
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Ú
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Glæsilegt einbýlishús á einni hæð, byggt 1999. Íbúðin er 151 fm og
bílskúr 37 fm. Húsið er sérlega vel skipulagt. Skiptist í forstofu,
eldhús, 4 svefnherbergi, rúmgóða stofu, þvottahús/gestasnyrting,
baðherbergi og bílskúr. Virkilega fallegt og vandað hús á frábærum
stað í grónu hverfi. Stutt í alla þjónustu. Góð timburverönd með
heitum potti. Gott hellulagt bílaplan og stéttar með hitalögn. Fallegur
garður sem er léttur í umhirðu. Frábær staðsetning. Hús sem vert er
að skoða. Allir velkomnir. Verð: 82,5 millj. Ingólfur Gissurarson lögg.
fasteignasali og Bárður H Tryggvason s: 896 5221.

Spennan er mikil í Njarðvík fyrir að sjá EM-farana Loga Gunnarsson og Hauk Helga Pálsson spila saman. LjóSMyNd/Víkurfréttir

Pressa er af hinu góða

Haukur Helgi Pálsson, landsliðsmaður Íslands í körfubolta, er maðurinn sem á
að koma Njarðvíkingum alla leið í Domino’s-deildinni í vetur.
Körfubolti Spennan var rafmögnuð í Ljónagryfjunni í gær þegar
Domino’s-deildarlið Njarðvíkur
kynnti Hauk Helga Pálsson til sögunnar sem nýjasta leikmann liðsins.
Heill heir af grænklæddum húnum
og fyrrverandi stjörnur á borð við
Brenton Birmingham tóku sér sæti
í steyptri stúkunni í Ljónagryfjunni
og biðu eftir að sjá Hauk Helga
formlega ganga í raðir Njarðvíkur.
Það er ekki á hverjum degi sem
einn besti leikmaður þjóðarinnar
kemur aftur heim til að spila í Domino’s-deildinni. Hvað þá leikmaður
sem hefur verið á jafn mikilli uppleið og Haukur Helgi undanfarin ár.
Hann spilaði nú síðast með MBC í
Þýskalandi á sex vikna samningi
en var farið að leiðast þófið og vildi
núllstilla sig hér heima.
„Mann langar svo sem alltaf að
koma heim en núna vildi ég láta
slag standa eftir langa veru úti. Ég
er bara aðeins að hlaða batteríin og
fara svo aftur af stað eftir það,“ sagði
Haukur Helgi við Fréttablaðið eftir

undirskriftina í gær. Njarðvík var þó
ekki eina liðið sem reyndi við hann.
Haukur ræddi við Grindavík, Keflavík og Stjörnuna.
„Njarðvík hefur mest tilfinningalegt gildi fyrir mig. Ég þekki mikið
af góðu fólki hérna og það sem ég
þarf til að hlaða batteríin almennilega er að vera í kringum gott fólk,“
sagði hann.

Pressan mikil
Njarðvík var hársbreidd frá því að
slá út KR í undanúrslitum Íslandsmótsins síðasta vor. Tveir flautuþristar Stefans Bonneau smullu á
hringnum áður en verðandi Íslandsmeistararnir tryggðu sér farseðilinn
í úrslitin. Njarðvík hefur ekki orðið
Íslandsmeistari síðan 2006. Það
er langur tími í Ljónagryfjunni og
fengu menn blóð á tennurnar við
árangurinn í fyrra.
„Við ætluðum okkur að byggja
helst á sama liði og þess vegna
sömdum við aftur við Bonneau. En
svo meiðist hann rétt eftir að hann

kemur til landsins sem var mikið
áfall. Það stóð alltaf til að vera
opnir fyrir öllu og styrkja hópinn
ef eitthvað kæmi upp á. Með því að
fá Hauk Helga höldum við okkar
stefnu að vera í baráttunni um alla
þá titla sem eru í boði,“ sagði Friðrik
Ingi Rúnarsson, þjálfari Njarðvíkur,
brosandi við Fréttablaðið í gær.
Pressan er mikil á Hauki Helga.
Þó Logi Gunnarsson sé kóngurinn í
Njarðvík var það Bonneau sem átti
að fara með Njarðvík alla leið og
fyrst hann er meiddur er ábyrgðin
sett á Hauk Helga. Hann fær þó
góða hjálp frá Loga en í byrjunarliði
Njarðvíkur eru nú tveir leikmenn
sem voru á Evrópumótinu í sumar.
„Maður tekur alltaf vel í pressu.
Það er alltaf gott að hafa smá pressu
á sér. Ég er alveg tilbúinn,“ sagði
Haukur Helgi sem veit að Íslandsmeistaratitillinn er það eina sem er
í boði með komu hans: „Ég stefni að
því að vinna titilinn með Njarðvík,“
sagði Haukur Helgi Pálsson.
tomas@365.is

2

Verðsprengja

LAMBALÆRI

2 SAMAN Í PAKKA - FROSIÐ

1.198

saman Stutt læri - Meira kjöt - Minna
af beinum
í pakka

ÁÐUR 1.498 KR/KG

DÁDÝRAVÖÐVI

-20%

-25%

NÝJA SJÁLAND

3.733
ÁÐUR 4.666 KR/KG

LAMBAINNLÆRI
BLÁBERJA

2.770

FERSKT

2.999
ÁÐUR 3.998 KR/KG

4,6 KG
5,4 KG
6,6 KG
7,2 KG

-29%

ÁÐUR 3.298 KR/KG

KALKÚNN HEILL
FRANSKUR

993
ÁÐUR 1.397 KR/KG

COOP WC PAPPÍR

X-TRA KARTÖFLUFLÖGUR

998

299

ÁÐUR 1.239 KR/PK

ÁÐUR 369 KR/PK

16 RÚLLUR

KENGÚRU FILLET

SALT -300 G

50%

MANGÓ

Í LAUSU - BRASILÍA

279
ÁÐUR 558 KR/KG

3 tegundir
RISTORANTE PIZZUR

MOZZARELLA, HAWAI, SPECIALE

ÖMMUBOLLUR
800 G

449

890

ÁÐUR 499 KR/PK

ÁÐUR 989 KR/PK

-31%

Tilboðin gilda 29. okt. - 1. nóv. 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

ÓDÝR ÍS
900 ML

249
ÁÐUR 359 KR/PK

tímamót

32
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Hansína Ósk Lárusdóttir

Hanna
áður til heimilis að Urðarbakka 28,
Reykjavík,
lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund
miðvikudaginn 21. október.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Sigrún M. Ingjaldsdóttir
Magnús Ásgeirsson
Helga Ingjaldsdóttir
Ólafur Daðason
Íris Ösp Ingjaldsdóttir
Friðrik I. Þorsteinsson
ömmubörn og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn, sonur,
faðir okkar, stjúpfaðir, afi,
tengdafaðir og bróðir,

Haraldur Magnússon
matreiðslumeistari,
Þrastarhöfða 7,
Mosfellsbæ,

varð bráðkvaddur laugardaginn 24. október. Útför hans fer
fram frá Grafarvogskirkju mánudaginn 2. nóvember kl. 13.
Þóranna Sveinsdóttir
Unnur Haraldsdóttir
Unnur Ósk Haraldsdóttir
Helga Björk Haraldsdóttir
Magnús Már Byron Haraldsson
Sveinn A. Michaelson
Leifur Kristinsson
barnabörn og systur hins látna.

Bragi Hreinn Þorsteinsson
Bjornar Ness
Aþena Mjöll Pétursdóttir
Marta Rut Traustadóttir

Norðursigling hlaut umhverfisverðlaun Ferðamálastofu 2015 fyrir þá stefnu sína að nýta
gamla báta og ekki síst fyrir að hafa gert einn þeirra rafmagnsdrifinn og hjóðlátan.
„Fyrirtækið hefur verið starfandi í rétt 20
ár. Byrjaði bara með einn lítinn eikarbát
og á nú átta. Þar af eru fjórar skútur. Ein
þeirra, Opal, er auk þess rafmagnsdrifin
og siglir hljóðlaust,“ segir Guðbjartur
Ellert Jónsson, framkvæmdastjóri hvalaskoðunarfyrirtækisins Norðursiglingar,
sem tók á móti umhverfisverðlaunum
Ferðamálastofu í gær.
Guðbjartur segir tæknibúnað Opal
býsna flókinn, hann sé stefnumótandi og
veki mikla athygli. „Við höfum verið með
skútuna í Skandinavíu á sýningum og
tekið fólk í hljóðlausar siglingar um Óslóarfjörð, við mikla hrifningu. Ferðamenn
frá öðrum löndum eru líka uppteknari
af þessum umhverfisvænu siglingum en
flestir hér heima.“
Skýtur þá ekki skökku við að farþegar
Norðursiglingar muni hafa stóriðjuna
á Bakka fyrir augum þegar siglt er um
hafnarkjaftinn? „Nei, við óttumst ekki
að sú starfsemi hafi neikvæð áhrif á okkar
heldur höfum trú á að hægt verði að láta
þetta harmonera saman.“

Anna J. Hilmarsdóttir
Guðjón Þór Guðjónsson
Ásdís H. Hilmarsdóttir
Gunnfríður Ingimundardóttir
Hjörleifur Heimir Hilmarsson
Diðrik Hilmar, Trygve Heimir
Davíð Örn Guðjónsson
Marija Guðjónsson

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigríður Benediktsdóttir,

er látin.
Útförin fer fram frá Áskirkju,
mánudaginn 2. nóvember kl. 11.00.
Árni Benediktsson
Björg Bogadóttir
Guðrún Auður Benediktsdóttir
Hrafn Benediktsson
Finnlaug Óskarsdóttir
og systkinabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Hrönn Kristinsdóttir

Kristrún Bragadóttir
Guðmundur K. Tómasson
Pálmi Bragason
Hanneke Post
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar eiginkonu minnar,
móður og tengdamóður,

Sigríðar Gröndal
söngkonu.

Starfsfólki líknardeildar Landspítalans í Kópavogi færum
við sérstakar þakkir fyrir alúðlega umönnun. Við þökkum
einnig Oddfellow, Rebekkustúku nr. 1 Bergþóru, fyrir
umhyggju og hlýju. Einnig þökkum við þeim sem styrkt
hafa Ljósið og önnur samtök í hennar minningu.
Kristinn Gestsson
Kristín Halla Kristinsdóttir Friðþjófur Þorsteinsson
Atli Þór Kristinsson

Siglt verður út nóvember með ferðamenn þegar veður leyfir, að sögn Guðbjarts. „Við höfum heimsótt hvalina, vini
okkar á Skjálfandaflóa, í tæp 20 ár, oft á

fyrrum símavörður hjá Sambandinu,

dag, átta mánuði ársins og höfum fengið
þá til að stökkva, velta sér, vinka og blása
og jafnvel brosa til farþega sem telja tæpa
milljón á þessum tíma.“ gun@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristfríður Friðrikka
Kristmarsdóttir
Didda

lést þann 24. október á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ.
Útför fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Innilegar
þakkir til ættingja og vina fyrir auðsýnda hlýju og samúð.
Hallfríður M. Höskuldsdóttir
Franklín Benediktsson
Þorsteinn Höskuldsson
Fanný Guðjónsdóttir
Kristmar Ó. Höskuldsson
Sigríður Árnadóttir
Birna Höskuldsdóttir
Ingvar Stefánsson
Haraldur A. Höskuldsson
Lilja B. Guðjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Guðrún Nanna
Sigurðardóttir

Efstahrauni 18, Grindavík, áður til
heimilis að Vatnsnesvegi 29, Keflavík,
lést á sjúkradeild á elliheimilinu Víðihlíð í
Grindavík 9. október. Jarðarförin hefur farið
fram í kyrrþey. Innilegar þakkir til ættingja og vina fyrir
auðsýnda samúð og hlýhug. Sérstakar þakkir til starfsfólks
í Víðihlíð fyrir einstaka umönnun og hlýtt viðmót.

Guðbjartur Ellert með verðlaunagripinn, skúlptúr úr gabbrói og lerki eftir Aðalstein Svan Sigfússon myndlistarmann. Mynd/GúStAf GúStAfSSon.

Systir okkar, mágkona og frænka,

Aðalheiður Bóasdóttir
lést aðfaranótt 27. október.
Jarðarförin auglýst síðar.

FIMMtUDAGUr

Gamlir bátar knúnir
seglum og rafmagni

Elsku mamma okkar,
tengdamamma og amma,
Skúlagötu 40,
Reykjavík,

29. október 2015

áður til heimilis að Dalseli 36,
Reykjavík,
lést á Hrafnistu í Reykjavík 21. október sl.
Hún verður jarðsungin frá Hjallakirkju í Kópavogi
föstudaginn 30. október kl. 13.00.
Sigrún Stefánsdóttir
Eggert Stefánsson
Hildur Guðjónsdóttir
Stefán Guðjónsson
Steinar Guðjónsson

Guðjón Scheving Tryggvason

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
ástkærs sambýlismanns míns,
föður okkar, tengdaföður og afa,

Reynis Inga Helgasonar
Prestastíg 9, Reykjavík.

Innilegar þakkir fær starfsfólk 11E og líknardeildar
Landspítalans fyrir alúðlega umönnun í veikindum hans.

Mín ástkæra eiginkona, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Erla Jónsdóttir
Gullsmára 9,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk þann
24. október. Jarðarförin mun fara fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Örn Geirsson
Kristjana Arnardóttir
G. Hagalín Guðmundsson
Kristín Arnardóttir
Smári Björgvinsson
Örn Arnarson
Margrét Stefánsdóttir
Þröstur Arnarson
Hrefna Magnúsdóttir
Björk Arnardóttir
Hlíðar Kristjánsson
Sigfríð Eik Arnardóttir
Ómar Svavarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigurlaug E. Rögnvaldsdóttir
Harpa J. Reynisdóttir
Jóhann P. Jónsson
Hafþór J. Reynisson
Ragnheiður Rut Reynisdóttir
Hákon H. Leifsson
Sigurjón Ari Reynisson
Elísabet Eir Reynisdóttir
Kristján Ágústsson
Hugrún Lilja Jóhannsdóttir
Tryggvi Hrafn Hafþórsson
Leifur Ernir Hákonarson
Reynir Helgi Hákonarson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

Nýr seguldrifinn blandari frá KitchenAid

FOR THE WAY IT´S MADE
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myndaSögur

FimmtuDAguR

Í dag er spáð allhvassri eða hvassri austanátt með rigning víða á landinu,
talsverðri eða mikilli suðaustanlands fram á kvöld. Hiti 6 til 11 stig.

Sudoku

Krossgáta
LÁRÉTT
2. geð
6. í röð
8. dvelja
9. síðan
11. númer
12. stafir
14. gimsteinn
16. karlkyn
17. atvikast
18. impra
20. tveir eins
21. sleit

LÓÐRÉTT
1. gáski
3. mun
4. annir
5. samstæða
7. þurrkuð plóma
10. pota
13. þakbrún
15. ráf
16. belja
19. tvíhljóði

LÁRétt: 2. skap, 6. rs, 8. una, 9. svo, 11. nr, 12. letur,
14. safír, 16. kk, 17. ske, 18. ýja, 20. ii, 21. rauf.
LÓðRétt: 1. ærsl, 3. ku, 4. annríki, 5. par, 7. sveskja,
10. ota, 13. ufs, 15. reik, 16. kýr, 19. au.

Skák

2

1

Gunnar Björnsson

Símon Þórhallsson (2.282) átti leik
gegn Seng Tou Ip (1.546) á HM
ungmenna í fyrradag.
Hvítur á leik
20. Bxf6! Rxa1? (20...gxf6 var eini
möguleiki svarts) 21. Dg4! g6 22.
Dg5! Dc6 23. Rd5! De6 24. Dh6
Bxd5 25. Dxg7# Afar vel gekk
hjá íslensku krökkunum í þriðju
umferð en þá komu 10 vinningar
í hús.
www.skak.is: Allt um HM ungmenna.
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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.

Lausn síðustu sudoku↓

þrautir
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myndasögur
PonduS

eftir Frode Øverli

Nei, í alvöru strákar,
á meðan Kiss og AC/
DC verður gleymt og
grafið, rokka allir við
Brosið. Vitið til!

Þessir gaurar hafa
einstaka hæfileika sem
þið bara sjáið ekki, fíflin
ykkar. Þetta er tónlist sem
á bókað eftir að eldast
vel, og verða mega kúl!

Mér er í alvöru sama þó
þið gerið grín. Sá hlær
best sem síðast hlær.
Ég og Bros
líklega.

GelGjan
Takk í dag,
stærðfræðisnilli!

Ég gæti mögulega
hafa farið fram úr
mér með Bros. En
söngvarinn var í alvöru
trylltur!

eftir jerry Scott & jim Borgman

Sjáumst á
þriðjudaginn!
Hu!

Ég er ekki svo viss um
að mér þyki
klæðaburðurinn
hennar viðeigandi
fyrir stærðfræðikennara...

Barnalán
Hvað er að, Ég fann gamlar
ástin mín? myndir í símanum
af krökkunum
þegar þau voru lítil

...en
þér?

HEI!

Fyrirgefðu, hvað
varstu að segja?

Jón
minn...

eftir jerry Scott & rick Kirkman

Það er satt sem þeir segja,
það besta í lífinu
Satt...
er ókeypis

...en viðhaldskostnaðurinn sem fylgir
þessari ókeypis ánægju er samt vanmetinn. Hei! Giskið hve
marga Cheerios-pakka við
Hannes átum í
dag?!

komdu með bílinn í skoðun

áður en skammdegið skellur á

góð
þjónustA
og hAgstæð
kjör á
skoðunum

FrÍtt

wi-fi, ljúffengt gæðakaffi og litaBækur
fyrir Börnin á meðan þú Bíður.

II

Bifreiðaskoðanir

Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum sinnt, s.s. aðalskoðunum, endurskoðunum,
breytingaskoðunum, ástandsskoðunum og tjónaskoðunum. Einnig sinnir það skráningarstarfsemi
vegna ökutækja, t.d. móttöku eigendaskiptatilkynninga, og veitir tæknilega þjónustu.
Starfsemin er á öllu landinu og eru starfræktar 32 skoðunarstöðvar í þeim tilgangi.
Frá 2002 hefur Frumherji einnig séð um framkvæmd skriflegra og verklegra ökuprófa á Íslandi.
Ökuprófin eru framkvæmd á 20 stöðum á landinu, sjá lista yfir prófstað á vefsíðu okkar www.frumherji.is

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

OK 890

ágÚst
sEPt.
okt.

32

skoðunArstöðVAr um
lAnd Allt

- örugg bifreiðaskoðun um allt land

menning
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Svört kómedía umbreytist í úthverfahrylling
Leikfélagið Geirfugl frumsýnir leikverkið (90) 210 Garðabær eftir Heiðar Sumarliðason í Kassanum í
Þjóðleikhúsinu annað kvöld. Heiðar er jafnframt leikstjóri verksins og er sjálfur úr Garðabæ.

Þ

etta er ekki raunve r u l e i k i , h e l du r
svört kómedía sem
umbreytist í einhvers
konar úthverfahrylling. Gæti gerst í hvaða
íslensku bæjarfélagi sem er, þar sem
hlutfall efnaðra íbúa er hátt og einhver af allt öðru sauðahúsi flytur
inn í. Þá myndast núningur,“ segir
Heiðar Sumarliðason, höfundur og
leikstjóri (90) 210 Garðabær sem
frumsýnt verður í Kassanum í Þjóðleikhúsinu annað kvöld.
Heiðar kveðst á tímabili hafa
verið að hugsa um að láta verkið
gerast á einhverjum óræðum stað.
„En þegar fólk fór að leiklesa fannst
því sterkara að tilgreina ákveðið
bæjarfélag. Það hefði alveg eins
getað verið Seltjarnarnes en þar
sem ég er Garðbæingur að uppruna fannst mér liggja beinast við
að nota minn gamla heimabæ sem
sögusvið.“
Vel hefur gengið að selja á leikritið svo nú eru bara miðar eftir á sýningarnar 7. og 12. nóvember. „Það er
skemmtilegt hversu viðbrögðin hafa
verið góð,“ segir Heiðar. „Íslenskir
áhorfendur vilja gjarnan sjá eitthvað sem þeir kannast við. Þeir
eru kannski ekki oft að fá eitthvað
sem gerist í garðinum hjá þeim, hér
og nú. Fyrir tíu dögum breyttum
við kúrsinum talsvert svo ég hugsa
að sjaldan hafi verið sett upp jafn
nýtt leikrit, þó það sé byggt á þriggja
ára vinnu. Við sem stöndum að
þessu erum því 100% viss um að
þetta sé besta útgáfan af verkinu
sem við erum með á sviðinu, enda
eiga áhorfendur það skilið.“
Leikarar í sýningunni eru María
Heba Þorkelsdóttir, Stefán Hallur

Leikhópur Geirfugls í verkinu (90) 210 Garðabær. FréttabLaðið/ViLheLm

fyrir tíu döGum Breyttum við KúrSinum taLSvert
Svo éG HuGSa að SjaLdan Hafi verið Sett upp jafn
nýtt LeiKrit, Þó Það Sé ByGGt á ÞriGGja ára vinnu. við Sem
Stöndum að ÞeSSu erum Því 100% viSS um að Þetta Sé BeSta
útGáfan af verKinu Sem við erum með á Sviðinu, enda eiGa
áHorfendur Það SKiLið.

Stefánsson, Svandís Dóra Einarsdóttir, Sveinn Ólafur Gunnarsson
og Vigdís Másdóttir. „Þetta er allt
fólk sem ég þekkti og flestum hef
ég unnið með áður,“ segir Heiðar
sem ekki kveðst mæla með því að
höfundur leikstýri eigin verki. Því

kveðst hann hafa fengið Bjartmar
Þórðarson dramatúrg sér til halds
og trausts.
Þetta er önnur sýningin sem Leikfélagið Geirfugl setur upp. Sú fyrsta
var Segðu mér satt eftir Hávarð
Sigurjónsson. gun@frettabladid.is

Hvað gerir myndlistarmaður og hvers vegna á hann að fá greitt fyrir vinnu sína?
Næstkomandi laugardag stendur
SÍM, Samband íslenskra myndlistarmanna, fyrir Degi myndlistar sem
hefur á undanförnum árum skapað
sér veigameiri þátt í listviðburðardagatali landsmanna.
Berglind Helgadóttir er verkefnisstjóri Dags myndlistar og hún segir
að verkefnið hafi verið fært í fastari
skorður árið 2015 og umfangið jafnframt aukið. „Markmiðið með Degi
myndlistar er að kynna starf myndlistarmannsins fyrir almenningi og
kynna jafnframt hversu fjölbreyttur
heimur myndlistarinnar er í raun og
veru. Við erum með opnar vinnustofur og skólakynningar þar sem listamenn kynna fyrir krökkunum hvað
það er sem myndlistarmenn eru að
fást við í sínu starfi. Þeir segja frá sínu
námi, ferlinum og sýna þeim verk. Í
ár eru svo bókasöfnin að taka þátt í
fyrsta skipti með því að vekja athygli á
myndlistarbókum með ýmsum hætti
enda er þar að finna mikinn fróðleik.“
Berglind segir að það sé mikið um
að listamenn taki þátt í verkefninu.
„Það verða opnar vinnustofur á
vegum SÍM á nokkrum stöðum í borginni og svo eru líka myndlistarmenn
sem eru með sínar vinnustofur utan
SÍM með opið fyrir almenningi. Það
er hægt að nálgast upplýsingar um
það hvar þessar vinnustofur eru inni
á vefnum Dagur myndlistar og það er
allt mjög aðgengilegt. Það hefur verið
vaxandi straumur hjá okkur á síðustu
árum en auðvitað er eftirsóttara að

BraGarBót á ÞeSSu
HefSt með Því að
veita ÞeKKinGu oG auKa
SKiLninG á Starfi myndLiStarmanna oG Það er Það
Sem við erum að Gera.
kíkja á suma en aðra. Þetta er einstakt
tækifæri til þess að geta labbað inn á
svona margar vinnustofur og kynna
sér nýja og spennandi listamenn.
Í kjölfarið á Degi myndlistar verður
farið í herferð á vegum SÍM sem kallast Við borgum myndlistarmönnum.
Þar er verið að kynna þá staðreynd að
myndlistarmenn fá oft ekki greitt fyrir
vinnu sína. Ástæðan er oftar en ekki
sú að það er enginn skilningur á því
hvað felst í þessu starfi. Að auki hefur
verið mikill niðurskurður á fjárframlögum til myndlistarinnar á síðustu
árum og það bitnar sérstaklega illa
á þeim sem eru ekki að búa til auðseljanleg verk. Bragarbót á þessu hefst
með því að veita þekkingu og auka
skilning á starfi myndlistarmanna og
það er það sem við erum að gera.
Og, þar sem fundur Norðurlandaráðs stendur sem hæst þessa dagana,
og menn keppast við að stilla sér upp
fyrir framan fallegar myndir í sjónvarpsviðtölum, þá vil ég nota tækifærið og skora á þetta góða fólk að
bæta nú myndlistarverðlaunum inn
í Norrænu verðlaunin. Það er löngu
tímabært.“ magnus@frettabladid.is

berglind helgadóttir, verkefnisstjóri Dags myndlistar á vegum SÍm. FréttabLaðið/anton brink
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NÝ BÓK
RAGNARS!
Ný og s
spennandi glæpasaga eftir Ragnar
Jónasso
Jónasson sem náði efsta sæti á metsölulistum í
Bretland
Bretlandi og Ástralíu á árinu.
„„Ragnar
Ragnar er hér á nýjum slóðum í vel fléttaðri og
spennan
spennandi sögu. Dimma heldur manni frá fyrstu
síðu til þ
þeirrar síðustu.“ KATRÍN JAKOBSDÓTTIR

38

M E N N i N G ∙ F r É t ta B L a ð i ð

29. októBEr 2015

FiMMtuDaGur

Lög sem sungin voru á íslenskum heimilum
hugi jónsson baritónsöngvari stefnir að útgáfu plötu með jólasálmum, ásamt félögum sínum Kára allanssyni
organista og pétri húna björnssyni, kvæðamanni og söngvara. platan heitir heilög jól, eftir samnefndum sálmi.

O

kkur langar að
leyfa þjóðinni að
endurnýja kynnin við þennan
þátt íslenskrar
tónlistarmenningar, sem er forsöngur sálma
við harmoníumundirleik. Platan
Kvöldbæn kom út í vor og nú fylgir
platan Heilög jól í kjölfarið. Hún
kemur vonandi út innan skamms,
ég er að safna fyrir útgáfu hennar
á Karolinafund.com,“ segir Hugi
Jónsson baritónsöngvari.
Hugi kveðst hafa sér til fulltingis
tvo afbragðs fagmenn, Kára Allansson organista og Pétur Húna
Björnsson, þjóðfræðing og söngvara. „Við höfum verið að taka upp
gamla sálma og skiptum þeim upp
í jóla- og aðventusálma og aðra.
Á fyrri plötunni, Kvöldbæn, sem
kom út í vor voru meðal annars
passíusálmar og á jólaplötunni
er ríflega helmingur sálmanna
sunginn við gömul þjóðlög. Pétur
Húni er einnig þjóðfræðingur svo
verkefnið hefur góða rótfestu.
Plötunum fylgir veglegur bæklingur bæði á íslensku og ensku. Í
hann teiknar Júlíus Valdimarsson,
grafískur hönnuður, allar myndir
og er undir áhrifum frá gamalli tíð,
kirkjum og torfbæjum.“
Meðal þess sem má finna á jóladiskinum eru hin hefðbundnu
lög við sálmana Fögur er foldin,

Á fyrri plötunni,
Kvöldbæn, sem Kom
út í vor voru meðal annars
passíusÁlmar og Á jólaplötunni er ríflega helmingur sÁlmanna sunginn við
gömul þjóðlög. pétur húni
er einnig þjóðfræðingur
svo verKefnið hefur góða
rótfestu.

Hin fegursta rósin er fundin og
Heims um ból, flestir aðrir sálmar
eru sungnir við gömul lög sem má
finna í tónlistarhandritinu Hymnodia Sacra og Grallaranum. „Hugmyndin er að birta það sem ég
ímynda mér að sungið hafi verið
á íslenskum heimilum frá um það
bil 1800 til 1950. Þarna eru þrjú
tvísöngslög við jólasálma, Pétur
Húni syngur þau með mér. En
það sem mér finnst einna áhugaverðast við diskinn er hljómurinn
í harmoníumhljóðfærinu með
öllum sínum sérkennum,“ segir
Hugi og kveðst þar eiga við stigin
hljóðfæri eins og eru í svo mörgum sveitakirkjum.
gun@frettabladid.is

„Við höfum verið að taka upp gamla sálma,“ segir Hugi sem hér er í miðjunni. Við hljóðfærið situr Kári Allansson og Pétur Húni
er lengst til hægri. FréttAblAðið/GVA

Furðulega indælt stríð
Bækur

Eitt á ég samt
– Endurminningar
Árna Bergmann

HHHHH
Mál og menning
Kápa:
Emilía Ragnarsdóttir
Umbrot:
Guðmundur Þorsteinsson

ROSSINI
„Tónlistarflutningur hljómsveitar Íslensku óperunnar
undir stjórn Guðmundar Óla Gunnarssonar var
óaðfinnanlegur og kórinn skilaði sínu vel.“
– AV. DV
„Í heildina séð er Rakarinn frá Sevilla í uppsetningu
Íslensku óperunnar hin dásamlegasta skemmtun,
stórfyndin og fallega framsett, vel sungin og frábærlega
leikin.“
– AV. DV
„Bjarni Thor í hlutverki læknabúrans sýndi meistaratakta í söng og leik, í senn aumkunarverður og
drepfyndinn upp
allan tilfinningaskalann ... Í aríunni A un dottor della mia
sorte fór Bjarni á kostum í nettu taugalosti, teygaði kaffi
milli sönghendinga á leifturhraða og gaf skipanir.“
– IB. Morgunblaðinu
„Óhætt er að segja að hann (Oddur Arnþór Jónsson) hafi
átt sýninguna, hann var hreint úr sagt magnaður. Röddin
var dásamlega jöfn á öllum sviðum, hún var kraftmikil og
fókuseruð; stöðug, en umfram allt unaðslega fögur.“
– JS. Fréttablaðið

MIÐASALA Í HÖRPU OG Á TIX.IS / WWW.OPERA.IS
TAKMARKAÐUR
SÝNINGAFJÖLDI
- næstu sýningar -

Föstud. 30. okt. 20.00
Sunnud. 8. nóv. 20.00
Föstud. 13. nóv. 20.00

Ævisögur snúast eðli
málsins samkvæmt um
einstaklinga, sögu þeirra
og samtíð. Það hlýtur að
vera einn besti vitnisburður
um ævisögu að hún sé skemmtileg
og heillandi aflestrar án þess að
lesandinn hafi nema fáar forsendur
til að tengja við og lítinn fyrirframgefinn áhuga á ritaranum og því fólki
og tímum sem sýnt er að hann sé að
skrifa um. Árni Bergmann er einn af
þeim Íslendingum sem í mínu minni
hafa verið áberandi í þjóðlífinu án
þess að ég leiddi að þeim hugann
neitt sérstaklega. Ég hafði mynd af
honum sem blaðamanni á Þjóðviljanum, hjólandi um bæinn með
kaskeiti og pípu (get reyndar ekki
fullyrt að hann hafi verið með pípuna
á hjólinu en þannig sé ég hann fyrir
mér). Seinna komst ég að því að hann
er líka rithöfundur, þýðandi og gagnrýnandi. Fyrsta skáldsaga Árna heitir
Geirfuglarnir og kom út 1982 og árið
2008 gaf hljómsveitin Geirfuglarnir
út plötu sem heitir Árni Bergmann.
Þetta var svona um það bil það sem
ég vissi. Það var því hikandi sem ég
tók að mér að rita bókardóm um
endurminningar Árna Bergmann,
Eitt á ég samt, nokkuð viss um að ég
hefði ekki mikið til slíks verkefnis að
færa og satt að segja óviss um hvort ég
myndi endast til að lesa bókina alla.
Það er gaman að hafa rangt fyrir
sér. Frá fyrstu síðu var ég alveg heilluð af þessari bók. Af sögum Árna frá
uppvexti sínum í Keflavík, af námsárunum í Moskvu, af hinu „furðulega
indæla stríði“ sem Árni kallar það
gefa út lítið, rammpólitískt blað og af
því hvað líf þess sem dreymir um að

breiða út fagnaðarerindi bókmennta og
hugsjóna getur verið
flókið og gefandi.
Mér þótti líka mikill
fengur að lýsingum
hans á „vinum sínum
hommunum“ en
mín kynslóð hefur
ekki á tilfinningunni að þeir hafi
verið mjög áberandi í samfélaginu
um miðja síðustu
öld.
Bókin er einstaklega fallega
skrifuð, textinn þrunginn
bragðmiklum orðum og setningarnar
listavel smíðaðar svo stundum varð
ég að leggja bókina frá mér til að
velta setningum í huganum, eins og
þær væru dökkt súkkulaði sem bæri
að taka sér tíma í að njóta. Árni býr
að því við ritun þessarar bókar að
hafa áður skrifað bækur sem byggja
á endurminningum hans. Kaflar hefjast oft á tilvitnunum í þessar bækur
og ég þarf greinilega að lesa þær líka.
Ég saknaði þess reyndar að sjá fleiri
konum gerð skil í bók þar sem langir
kaflar fara í að draga upp ljóslifandi
og heillandi mannlýsingar af vinum
og samferðamönnum. Konurnar eru
meiri aukapersónur, vikið að þeim
góðu orði en ekki farið á sömu dýpt
og þegar karlarnir eiga í hlut og það
er synd því margar kvennanna sem
koma við sögu hefði verið gaman að
fá að sjá með sömu augum.
Á næstsíðustu síðunni segir Árni
um bókina: „Ég sagði þegar ég byrjaði
að skrifa hana fyrir fjórum árum að ég
teldi mig heppinn mann.“ Mér finnst
ég hafa verið heppin að fá þessa bók
svona óvænt í hendurnar því ég hefði
sennilega aldrei valið mér að lesa
hana sjálf. Ég vil hvetja þá, sem finnst
eins og mér ólíklegt að Árni Bergmann hafi eitthvað við þá að segja,
til að gefa sér tíma til að lesa hana.
brynhildur björnsdóttir

Niðurstaða Heillandi og vel skrifaðar endurminningar sem erfitt er
að leggja frá sér.

LITAGLEÐI
FRÁBÆRT ÚRVAL AF LITABÓKUM OG LITUM FYRIR FULLORÐNA

LITATILBOÐ
50% AFSLÁTTUR
AF ÓDÝRARA
SETTINU*

ÁRNASYNIR

*

*Þegar keypt eru 2 sett. Gildir 29. okt. til 2. nóv., á meðan birgðir endast, í öllum verslunum. Gildir ekki með öðrum tilboðum.

A4 Kringlunni / A4 Skeifunni / A4 Smáralind / A4 Hafnarfirði / A4 Akureyri / A4 Egilsstöðum / A4 Selfossi
www.a4.is / Þú getur einnig fylgt okkur á

Facebook

Pinterest.com/A4fondur og

instagram.com/a4verslanir
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Tuttugu ár frá frumsýningu Toy Story

FIMMtUDAGUr

Frumsýningar

toy Story var fyrsta myndin sem var eingöngu gerð í tölvu. meðvituð ákvörðun að
hafa leikföngin „fullorðin“. handritshöfundar vildu ófullkomnar aðalpersónur.

T

uttugu ár, já tveir heilir
áratugir, eru liðnir frá
frumsýningu teiknimyndarinnar Toy Story. Flestir
kannast væntanlega við
Vidda, Bósa Ljósár og alla hina snillingana. Þó svo að margir hafi kannski
ekki gert sér grein fyrir því að ef Toy
Story væri manneskja mætti hún nú
versla í ÁTVR.
Toy Story er nú ein þekktasta teiknimynd sögunnar og kom fyrirtækinu
Pixar á kortið. Myndin var sú fyrsta
sem var algjörlega gerð í tölvum og
fyrsta teiknimyndin sem var tilnefnd
til Óskarsverðlaunanna fyrir handrit.

ScoutS Guide to the
Zombie ApocAlypSe
Gaman- og hryllingsmynd
Aðalhlutverk: Tye Sheridan,
Patrick Schwarzenegger, Logan
Miller, Joey Morgan, Sarah
Gadon, Halston Sage, David
Koechner.
IMDb 6,3/10
Frumsýnd: 30.10. 2015

Snerist ekki um tæknina
Þó að myndin hafi ýtt af stað byltingu,
og haft það í för með sér að yfir 250
tölvugerðar myndir í fullri lengd hafi
komið í kjölfar hennar, var það markmið framleiðanda að fá áhorfendur til
að beina athyglinni að sögunni sem
sögð var í myndinni. „Flestir gagnrýnendur töluðu mest um söguna og
handritið, eyddu kannski einni línu
í að myndin hefði verið gerð á tölvu.
Við vorum ótrúlega stolt af því. Okkur
fannst við hafa náð að láta myndina
snúast um söguna en ekki tæknina,“
segir Ed Catmull, forseti Pixar.
John Lasseter, sem var einn
af handritshöfundum og leikstjóri myndarinnar, bætir
því við að þeir hjá Pixar
hafi gert sér grein fyrir annmörkum og kostum tölvutækninnar við framleiðslu
teiknimynda. „Við sáum að
allar persónurnar sem við
sköpuðum í tölvunni
litu út fyrir að vera úr
plasti. Því spurðum
við okkur: „Af hverju
látum við ekki aðalpersónurnar bara
vera úr plasti?“
Þannig sköpuðum
við sögu sem passaði við framleiðslugetuna. Okkur þótti
erfiðast að gera manneskjur, þannig að við sögðum
söguna út frá leikföngunum.“

Jem And the holoGrAmS

Tuttugu ár eru liðin síðan Viddi og Bósi Ljósár slógu í gegn.

Við vildum gera
eitthvað annað en
söngleiki. Við vildum
ekki gera mynd eftir
ævintýri. Við höfðum
gert stuttmyndina Tin
Toy og okkur fannst
mikið af möguleikum
í hugmyndinni um að
láta leikföng vakna
til lífs þegar mennirnir væri ekki á
staðnum,“ útskýrir
Lasseter.
Framleiðend-

Vildu ekki líkja eftir Disney
Toy Story rauf einnig þá hefð, sem var
vinsæl á tíunda áratug síðustu aldar,
að skapa teiknimyndir eftir vinsælum
söngleikjum. Disney hafði slegið í
gegn með Fríðu og dýrinu, Aladdín og
fleiri myndum. „Við gerðum lista yfir
hvernig myndir við vildum ekki gera.

uð
Númer lgja
k
er fy
grafíkv
u
60 seld
fyrstu num!
u
eintök

um myndarinnar þótti mikilvægt að
hafa hana ekki of barnalega, þannig
að hún næði til sem flestra. „Lykillinn
var að velja leikföngin vel. Við rannsökuðum vel hvaða leikföng börn léku
sér með og á hvaða aldri þau væru.“

Ófullkomnar persónur
Lasseter segir enn fremur að þeir hjá
Pixar hafi viljað skapa ófullkomnar
aðalpersónur. „Oft eru athyglisverðustu persónur í myndum í aukahlutverki. Því þær eru ekki fullkomnar.
Við vildum því skapa aðalpersónur
sem væru ekki fullkomnar. Við
vildum ekki falla í þá gryfju að vera
hræddir við að hafa aðalpersónurnar
gallaðar.“
Sú staðreynd að leikföngin sem
skapa söguna séu „fullorðin“ var meðvituð ákvörðun. „Að hafa leikföngin
fullorðin skapaði okkur stærri grundvöll til að vinna með. Eftir því sem við,
í liðinu sem gerðum myndina, sköpuðum fleiri persónur í hana, sáum við
að þær endurspegluðu okkur sífellt
meira.“ kjartanatli@frettabladid.is

ERRÓ
ÁRITAR
Erró áritar enska útgáfu bókar Aðalsteins
Ingólfssonar, Erró — A Lifescape, um líf
og störf þessa meistara málaralistarinnar.
Áritunin fer fram í Karólínustofu á
Hótel Borg í dag, fimmtudag, kl.12—13.
Gengið er inn við enda hússins.

Drama, ævintýri, fantasía
Aðalhlutverk: Stefanie Scott,
Molly Ringwald, Ryan Guzman,
Hayley Kiyoko, Juliette Lewis,
IMDb 3,0/10 Rotten Tomatoes
20%
Frumsýnd: 30.10. 2015

dheepAn
Glæpamynd og drama
Aðalhlutverk: Jesuthasan
Antonythasan, Kalieaswari
Srinivasan,Claudine
Vinasithamby, Vincent Rottiers,
Faouzi Bensaïdi.
IMDb 7,1/10 Rotten Tomatoes
100%
Frumsýnd: 30.10. 2015

BÓKAFLÓÐ!
Hersetan á Ströndum
og Norðurlandi vestra
Vildarverð: 5.899.Verð: 6.499.-

1.

4.

Metsölulisti
Eymundsson

Metsölulisti
Eymundsson

Inn í myrkrið

Útlaginn

Hundadagar

Vildarverð: 3.199.Verð: 3.499.-

Vildarverð: 5.599.Verð: 6.999.-

Vildarverð: 5.599.Verð: 6.999.-

Tíminn minn
dagbók 2016

3.

5.

Metsölulisti
Eymundsson

Metsölulisti
Eymundsson

Hrellirinn

Mamma klikk

Heimska

Vildarverð: 3.299.Verð: 3.699-

Vildarverð: 4.399.Verð: 4.799.-

Vildarverð: 4.299.Verð: 4.699.-

Vildarverð: 3.699.Verð: 3.999.-

2.
Metsölulisti
Eymundsson

Týnd í paradís

Þarmar með sjarma

Vildarverð: 5.999.Verð: 6.999.-

Vildarverð: 4.499.Verð: 4.999.-

Eitthvað á stærð við
alheiminn
Vildarverð: 5.599.Verð: 6.999.-

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Þegar þú vaknar
Vildarverð: 3.999.Verð: 4.499.-

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboð gildir frá 29. okt. til og með 2. nóv. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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HVERNIG BYRJAÐI ÆVINTÝRIÐ UM PÉTUR PAN?
FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND

 


ROGER EBERT

DEN OF GEEK

FIMMTUDAGUr



TIME OUT LONDON

THE NEW YORKER


TIME OUT LONDON

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
SÝND Í 2D OG 3D
EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

THE LAST WITCH HUNTER
THE LAST WITCH HUNTER VIP
PAN ÍSLTAL 2D
PAN ENSKT TAL 2D
LEGEND
BLACK MASS
EVEREST 3D
EVEREST 2D
VACATION
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

- MBL

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

Sýningartímar
CRIMSON PEAK
8, 10:30
PAN 3D ÍSL
5:30
HÓTEL TRANSYLV. 2D ÍSL 5:50
KLOVN FOREVER
8, 10:10
EVEREST 3D
5:30, 8
SICARIO
10:30

KL. 5:30 - 8 - 10:40
KL. 5:30 - 8
KL. 5:30
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 10:10
KL. 9
KL. 8 - 10:30
KL. 6

KL. 8
KL. 5:50

AKUREYRI

THE LAST WITCH HUNTER
PAN ÍSLTAL 3D
CRIMSON PEAK
LEGEND
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

KL. 8 - 10:30
KL. 5:30
KL. 8

THE LAST WITCH HUNTER
PAN ÍSLTAL 2D
CRIMSON PEAK
LEGEND
THE INTERN
EVEREST 2D

KL. 5:40 - 8 - 10:20

KL. 5:50

SAM
SA
S
AM
A
Mb
biio iis
s

HITFIX


THE PLAYLIST

KL. 5:30
KL. 10:40
KL. 8 - 10:10
KL. 5:20

KL. 5:20 - 8 - 10:35
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI

 
TOTAL FILM

TIME OUT LONDON

THE LAST WITCH HUNTER
KL. 5:40 - 8 - 10:20
0
HVAÐ ER SVONA MERKILEGT VIÐ ÞAÐ? KL. 5:40 - 7:20
PAN ÍSLTAL 2D
KL. 5:30
LEGEND
KL. 9
BLACK MASS
KL. 10:30
THE INTERN
KL. 8
KEFLAVÍK

KL. 10:30



THE LAST WITCH HUNTER
PAN ENSKT TAL 2D
CRIMSON PEAK

KL. 8 - 10:30
KL. 8


ROLLING STONE


VARIETY

KL. 10:30

.

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Fimmtudagur
29. október 2015
Tónlist
Hvað? Kvennakórinn Katla – Draumaprinsinn
Hvenær? 20.30
Hvar? Tjarnarbíó
Kvennakórinn Katla blæs til tónleika
í kvöld, þar sem flutt verður tónlist
úr öllum áttum og blandað saman
gömlu og nýju. Munu Kötlurnar jafnframt frumsýna sitt fyrsta tónlistarmyndband að tónleikum loknum.
Miðaverð 2.000 krónur.
Hvað? Valdimar Guðmundsson og
Örn Eldjárn
Hvenær? 21.00
Hvar? Græni hatturinn
Tónlistarmennirnir Valdimar Guðmundsson og Örn Eldjárn leiða
saman hesta sína í kvöld á Græna
hattinum á Akureyri. Munu þeir
flytja tónlist úr ýmsum áttum og ættu
allir að finna eitthvað við sitt hæfi.
Aðgangseyrir 2.000 krónur.
Hvað? Magnús R. Einarsson
Hvenær? 22.00
Hvar? Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.
Magnús R. Einarsson leikur og
syngur á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, í kvöld.
Aðgangur er ókeypis.

Alma Ómarsdóttir, leikstjóri heimildarmyndarinnar Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum, flytur erindi í Háskólanum í
Reykjavík í dag.

Bandalag kvenna í Reykjavík stendur
fyrir málþingi um heimildir í sögu
kvenna sem er sprottið úr þjóðarátaki
í söfnun skjala kvenna í tilefni 100
ára afmælis kosningaréttar kvenna.
Saga kvenna fær oft litla athygli í sögubókum og sýningum, m.a. vegna þess
að minna hefur varðveist af skjölum
þeirra en karla. Erindi flytja Gunnhildur Hrólfsdóttir, höfundur
bókarinnar Þær þráðinn
spunnu, Erla Hulda Halldórsdóttir, sérfræðingur
í kvenna- og kynjasögu
við Sagnfræðistofnun
HÍ, og Alma Ómarsdóttir, leikstjóri
heimildarmyndarinnar
Valdimar GuðStúlkmundsson verður
urnar
á Græna Hattá
inum í kvöld.

Einar Már Guðmundsson les upp á
þriðja rithöfundakvöldi vetrarins.

Kleppjárnsreykjum. Aðgangur er
ókeypis og allir velkomnir.

Leikhús
Hvað? Mávurinn
Hvenær? 20.00
Hvar? Borgarleikhúsið – Stóra sviðið
Mávurinn er eitt stórbrotnasta leikrit
rússneska leikskáldsins Antons Tsjekhovs. Hér er um að ræða gamansama
og alvarlega sýningu í senn.
Hvað? Vegbúar
Hvenær? 20.00
Hvar? Borgarleikhúsið – Litla sviðið
Tónlistarmaðurinn KK stígur
á svið og segir sögu gítaranna sinna sem hafa
fylgt honum í blíðu
og stríðu í gegnum
árin. KK fer með
áhorfendur í
ógleymanlegt
ferðalag.

Myndlist

Málþing

Hvað? Babúskuteikningar
Hvenær? 11.00
Hvar? Hannesarholt

Hvað? Úr glatkistunni
Hvenær? 16.00
Hvar? Háskólinn í Reykjavík

Kvennakórinn Katla lætur til sín taka í Tjarnarbíói í kvöld.

Dóra Emils sýnir teikningar sínar
þar sem babúskum er gert hátt undir
höfði. Sýningunni var hleypt af
stokkunum 22. október síðastliðinn
og stendur fram til 27. nóvember.
Fer sýningin fram í veitingastofum
Hannesarholts.

Leiðsögn
Hvað? Leiðsögn um GraN
Hvenær? 12.15
Hvar? Listasafnið á Akureyri
Sýningin GraN var opnuð um
síðustu helgi og mun Guðmundur
Ármann Sigurjónsson listamaður
taka á móti gestum í hádeginu í
dag og fræða þá um sýninguna og
einstök verk. Aðgangur er ókeypis
og allir velkomnir.

Bókmenntir
Hvað? Höfundarkvöld númer þrjú
Hvenær? 20.00
Hvar? Gunnarshús, hús Rithöfundasambandsins, Dyngjuvegi 8.
Komið er að þriðja höfundarkvöldi vetrarins í Gunnarshúsi, og
í kvöld mun Jón Yngvi Jóhannsson
taka þá Einar Má Guðmundsson
og Ólaf Gunnarsson rithöfunda
tali. Að auki munu höfundarnir

lesa uppúr nýjum bókum sínum.
Allir eru velkomnir á meðan stólar
leyfa og aðgangseyrir er 1.000
krónur. Veitingar eru innifaldar í
verði.

Dans
Hvað? Síðdegisdans
Hvenær? 16.00
Hvar? Ásgarður, Stangarhyl 4
Í dag munu Matthildur og Jón
Freyr stjórna síðdegisdansi, þar
sem leikin verður tónlist fyrir
margs konar dansa, svo sem
gömlu dansana, samkvæmisdansa, línudans og hringdansa.
Aðgangur ókeypis en boðið er upp
á kaffi eða te með köku og kostar
slíkt 600 krónur.
Hvað? This conversation is missing
a point
Hvenær? 20.30
Hvar? Tjarnarbíó
Nýtt dansverk eftir Berglindi
Rafns og Unni Elísabetu verður
frumsýnt í kvöld í Tjarnarbíói.
Fjallar verkið um að vera misskilinn og er það sett fram á kómískan
hátt. Verkið verður aðeins sýnt
þrisvar sinnum, í kvöld og svo
aftur 11. og 17. nóvember. Miðasala á midi.is.

Uppistand
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-20

Stúlkurnar á Kleppj.
Rams / Hrútar
Jóhanna – síðasta orrustan
Ice and the sky ENG SUB

18:00 Love 3d
18:00 Pawn sacrifice
20:00 99 homes
20:00

22:15
22:00
%NDURGJALDSLAUS
22:00

L…GFR®ÐIAÐSTOÐ

ORATORS
- fŽlag laganema við
H‡sk—la êsland

%NDURGJALDSLAUS LÎGFR¾ÈIAÈSTOÈ
LÎGFR¾ÈIAÈSTOÈ
ÙMMTUDAGA
ÙMMTUDAGA MILLI  p 
Å SÅMA  
MILLI  p  Å SÅMA  

Hvað? Hugleikur Dagsson með
Þorskastríðið
Hvenær? 21.00
Hvar? Bæjarbíó, Hafnarfirði
Sprelligosinn Hugleikur Dagsson
mætir með hressandi uppistand
þar sem hann stingur á stóru kýlunum, svo sem Tinder, Ungfrú
Ísland, pabbakroppum og glútenóþoli. Aðgangseyrir 2.000 krónur.

ÞRIÐJUDAGA

MIÐVIKUDAGA

MÁNUDAGA

ÞRIÐJUDAGA

HEFST Í DAG!

FIMMTUDAGA

MIÐVIKUDAGA

FÖSTUDAGA

MÁNUDAGA

LAUGARDAGA

Fáðu Stöð 3 á betra verði í haust

PIPAR\TBWA • SÍA

HEILL HELLINGUR AF
NÝJUM ÞÁTTUM Á STÖÐ 3
Það er margt nýtt og spennandi á dagskrá á Stöð 3 í vetur. Spennuþættir, hárbeitt grín og alls konar raunveruleikaþættir
sem þú mátt ekki missa af. Vertu með okkur í vetur, þú ﬁnnur örugglega þætti við þitt hæﬁ á Stöð 3.

365.is Sími 1817

FÖSTUDAGA

FIMMTUDAGA

SUNNUDAGA
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Fimmtudagur
UR!

T
LOKAÞÁT
| 19:50
MATARGLEÐI EVU

Nú er tími til að njóta! Eva Laufey töfrar fram dýrindis
nautalund með piparostasósu og hvítlauksbökuðum
kartöflum. Súkkulaði Pannacotta með heitri berjasósu og
dásamlegar smábitakökur í eftirrétt.
Uppskriftir á visir.is/matur

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 20:15
MASTERCHEF USA

Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur með Gordon Ramsey í
forgrunni þar sem áhugakokkar keppast við að vinna
hylli dómnefndarinnar.

| 21:45
THE BLACKLIST

James Spader í hlutverki hins
magnaða Raymond Red
Reddington sem var efstur á
lista yfir eftirlýsta glæpamenn
hjá bandarískum yfirvöldum.

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.45 iCarly
08.05 The Middle
08.30 Masterchef USA
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 60 mínútur
11.00 Geggjaðar græjur
11.15 Jamie’s 30 Minute Meals
11.40 Heilsugengið
12.05 Um land allt
12.35 Nágrannar
13.00 On Strike for Christmas
14.25 Hook
16.55 iCarly
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.25 Undateable Gamanþáttaröð
um nokkra vini sem eru að leita að
stóru ástinni en vantar sárlega smá
hjálp. Danny Burton er myndarlegur
og öruggur með sjálfan sig. Hann
ákveður að aðstoða vini sína í ástarmálunum en þarf sjálfur á bráðri
hjálp að halda.
19.50 Matargleði Evu
20.15 Masterchef USA
21.00 NCIS
21.45 The Blacklist
22.30 The Player
23.15 Réttur Þriðja þáttaröðin af
Rétti er talsvert frábrugðin þeim
fyrri en sögusviðið hefur nú færst úr
réttarsalnum yfir í kolsvartan raunveruleikann sem býr í undirheimum
Reykjavíkur. Í þáttunum finnst
fjórtán ára stúlka látin á Stóra sviði
Þjóðleikhússins.
00.05 Homeland
00.50 The Man with the Iron Fists
02.25 Look Again
03.55 Sinister
05.45 Fréttir og Ísland í dag

18.25 The Carrie Diaries
19.05 Suburgatory
19.30 Clipped
19.55 Sullivan & Son
20.20 Flash
21.05 Gotham
21.50 Arrow
22.35 Who Gets the Last Laugh
22.55 Hollywood Hillbillies
23.20 Lip Sync Battle
23.45 NCIS: Los Angeles
00.55 Clipped
01.20 Sullivan & Son
01.45 Flash
02.25 Gotham
03.10 Arrow
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

12.20 Get Low Robert Duvall leikur
einstæðinginn og sérvitringinn
Felix sem hefur síðastliðin 40 ár
einangrað sig á landareign sinni
og kærir sig ekki um heimsóknir.
Dag einn mætir hann óvænt til
útfararstjóra í nálægum bæ með
þá sérkennilegu ósk að hann vilji fá
að vera viðstaddur eigin jarðarför.
Með önnur aðalhlutverk fara Bill
Murray og Sissy Spacek.
14.05 Sophia Grace and Rosie’s
Royal Adventure
15.25 Percy Jackson. Sea of Monsters Spennandi ævintýramynd frá
2013 um táninginn Percy Jackson
og vini hans. Í fyrstu myndinni
komst Percy að því að hann er
sonur sjávarguðsins Póseidons
og þurfti að bjarga heiminum frá
tortímingu. Núna halda vinirnir til
skrímslahafsins og freista þess að
finna hið gullna töfrateppi sem
ógnvænlegur sjávardreki gætir.
17.10 Get Low Robert
18.55 Sophia Grace and Rosie’s
Royal Adventure
20.15 Percy Jackson: Sea of Monsters
22.00 The Mask of Zorro
00.15 Kill Your Darlings
02.00 Brake Spennumynd frá 2012
með Stephen Dorff í aðalhlutverki.
03.35 The Mask of Zorro

Sport
07.40 Man. Utd. - Middlesbrough
09.20 Napoli - Palermo
11.00 Liverpool - Bournemouth
12.40 Hellas Verona - Fiorentina
14.20 Markaþáttur Meistaradeildar
Evrópu í handbolta
14.50 Formúla E - Beijing
16.10 Celta - Real Madrid
17.50 Spænsku mörkin
18.20 AS Roma - Udinese
20.00 NFL Gameday
20.30 League Cup Highlights
21.00 Liverpool - Bournemouth
22.40 Sheffield Wednesday - Arsenal
00.20 UFC Now 2015

| 22:00
THE MASK OF ZORRO

Ævintýramynd frá 1988 með
Antonio Banderas, Anthony
Hopkins og Catherine
Zeta-Jones í aðalhlutverkum.

| 21:05
GOTHAM

Sport 2

Hörkuspennandi þættir
þar sem sögusviðið er
Gotham-borg sem flestir
kannast við úr sögunum um
Batman.

07.30 Liverpool - Bournemouth
09.10 Man. Utd. - Middlesbrough
12.30 Messan
13.45 Sunderland - Newcastle
15.25 Premier League Review
16.20 Man. Utd. - Middlesbrough
18.00 Liverpool - Bournemouth
19.40 Leeds - Blackburn
21.45 Premier League World
22.15 League Cup Highlights
22.45 Man. Utd. - Man. City
00.25 Leeds - Blackburn

| 22:00
THE SOPRANOS

Magnaður og margverðlaunaður þáttur frá HBO þar sem
fylgst er með fjölskyldumanninum og mafíuforingjanum
Tony Soprano í daglegu lífi.

golfStöðin
08.10 Golfing World
09.00 European Tour
14.10 PGA Tour
17.10 Golfing World
18.00 Inside The PGA Tour
18.25 European Tour
23.25 Inside The PGA Tour
23.50 PGA Tour 2015 - Highlights

| 18:00
ÆVINTÝRI TINNA

Tinni og vinur hans Tobbi
eru alltaf að lenda í
skemmtilegum og spennandi
ævintýrum saman.

krakkaStöðin
07.00 Ljóti andarunginn og ég
07.25 Lukku-Láki
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 UKI
09.54 Rasmus Klumpur og félagar
10.00 Ævintýri Tinna
10.23 Brunabílarnir
10.47 Elías
11.00 Ljóti andarunginn og ég
11.25 Lukku-Láki
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 UKI
13.54 Rasmus Klumpur og félagar
14.00 Ævintýri Tinna
14.23 Brunabílarnir
14.47 Elías
15.00 Ljóti andarunginn og ég
15.25 Lukku-Láki
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 UKI
17.54 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Ævintýri Tinna
18.23 Brunabílarnir
18.47 Elías
19.00 Töfralandið OZ

gullStöðin
17.25 Two and a Half Men
17.50 Friends
18.10 New Girl
18.35 Modern Family
19.00 Ally McBeal
19.50 Cold Feet
20.40 Broadchurch Magnþrunginn
spennuþáttur sem fjallar um rannsókn á láti ungs drengs sem finnst
í fjörunni í litlum smábæ. Fljótlega
kemur í ljós að dauði hans var af
mannavöldum og liggja allir íbúar
bæjarins undir grun.
21.30 Klovn
22.00 The Sopranos
22.55 It’s Always Sunny in Philadelphia
23.20 The Glades
00.05 Ally McBeal
00.50 Cold Feet
01.40 Klovn
02.10 Broadchurch
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

rÚv
16.50 Síðasti tangó í Halifax
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Stundin okkar
18.19 Sveppir
18.27 Kungfú Panda
18.50 Svipmyndir frá Noregi
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 Kastljós
00.40 Fréttir
00.55 Dagskrárlok

Skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 Design Star
09.45 Million Dollar Listing
10.30 Pepsi MAX tónlist
13.30 Cheers
13.55 Dr. Phil
14.35 Survivor
15.45 The Muppets
16.05 The Voice Ísland
17.35 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
18.55 The Late Late Show
19.35 Bakraddir
19.45 Life in Pieces
20.10 Grandfathered
20.35 The Grinder
21.00 Scandal
21.45 How to Get Away
22.30 The Tonight Show
23.10 The Late Late Show
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
04.15 The Late Late Show
04.55 Pepsi MAX tónlist

Útvarp

©2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 310 kr. á dag.

Stöð 2

365.is

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

7l

4l
Kópal Glitra,
gljástig 10, hvít 4 l.

Sadolin,
innimálning, gljástig 10.

4.995

7.595

kr.

kr.

89071170

86620040

Almennt verð 6.295 kr.

1l

Sadolin,
akrýllakk, 40BW, 1 l.

Fáðu aðstoð fagmanna

3.695

Einar Loftsson,
málarameistari

kr.

89150210

GERUM FÍNT FYRIR JóLIN
MIKIÐ ÚRVAL AF INNIMÁLNINGU

9l

9l

GJØCO Proff,
innimálning, 9 l.

7.295

9l

GJØCO Proff Akryl,
innimálning, 9 l.
kr.

80602509

8.295

11.295

kr.

GJØCO Proff,
loftmálning, 9 l.

7.295

kr.

80602709

4l

2,7 l

9l

GJØCO veggmálning,
innimálning, 9 l.

80602609

56 DAG
A
TIL Jó R
LA!

6.265

kr.

kr.

80602809

80603327

4l

SIKA HYFLEX-220,
brúnt, grátt, hvítt, svart.

1.395

HARRIS pensill,
25, 38, 50 eða 75 mm.

8.195

kr.

kr.

83072110-30

kr.

86610040

86917231-34

395

Kópal Akrýlhúð,
hvít, nokkur gljástig, 4 l.

7.195

86233040/ 86231040/ 86230040

FIA málningarrúlla
og skaft, 25 cm.

1l
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Helgartilboð gilda frá 29. október – 2. nóvember 2015.

kr.

Verð frá:

Kópal Birta,
gljástig 20, hvít, 4 l.

ými
fyrir votr

GJØCO Interior,
innimálning, 2,7 l.

1.995

10 l

kr.

SOUDAL frauðlím,
soudabond easy, 750 ml.

84100150

Kópal Perlulakk,
hvítt, 1 l.

BYKO innimálning,
gljástig 10, ljósir litir, 10 l.

3.295

8.296

kr.

kr.

86213410 / 86213810

FIA málningarrúlla
og bakki, 25 cm.

85540083

öll helstu
merkin
byko.is

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

1.095 3.295

kr.

kr.

84100160

85122643

Lífið

46

L í F I ð ∙ F r É t tA b L A ð I ð

29. október 2015

FIMMtUDAGUr

Hrekkjavökupartí í átta skrefum
Guðrún
Ansnes

gudrun@frettabladid.is

1

Hrekkjavaka hefur fest sig rækilega í sessi meðal Íslendinga og mun fjöldi fólks blása til Hrekkjavöku
partía um allan bæ um næstu helgi. Þeir sem eru ekki enn byrjaðir að skipuleggja slíkt eiga enn sjens,
því Sigga Dögg, annálaður hrekkjavökupartíhaldari, ætlar að lóðsa lesendur í gegnum ferlið á mettíma.

Partíið hefst á
Pinterest!

„Fyrst er að hjóla í markhópagreiningu. Ætlarðu að hafa þema?
Hrekkjavakan í dag er orðin mjög elegant oft á tíðum. Fullorðna
fólkið leggur mikið á sig. Það þarf að ákveða hvernig það á að
vera. Á maður að vera smart? Á þetta að vera í alvöru skerí?
Er þetta krakkavænt? Um leið og það er ákveðið má byrja að
hamra á lyklaborðið. Lykilorð – halloween og dyrnar opnast að
heimi matvæla, búninga og skreytinga. Þá pinnar þú niður þitt,
auðvelt!“

4

Gangið í
hryllingsbæinn

„Skreytingar að innan eru aðal. Blásið upp svartar,
appelsínugular og hvítar blöðrur. Leikið ykkur með
að gera appelsínugulu að graskerum, og hvítu að
draugum. Líma á veggina og út um allt. Henda upp
beinagrindum og leðurblökum. Þá er sniðugt að
fara í gegnum dótakassa krakkanna, ef maður
á krakka, þar finnst oft alls konar ógnvekjandi
dót, eins furðulega og það hljómar. Notið allt,
kisur, múmíur, uppvakninga og allt sem tengist
blóði.

7

Dreptu liðið ekki
úr leiðindum

„Bjóddu allavega í einn leik í
fullorðinspartíinu, það verður.
Hryllingsmynda-pub quiz
er vænlegt til vinnings. Fyrir
krakkana er sniðugt að hrúga
öllu liðinu inn í dimmt herbergi,
og lesa hryllingssögu eða segja frá
Djáknanum á Myrká með vasaljós undir
hökunni. Stemningin svo létt með diskóinu
í sjötta lið.“

2

Upp með
veskið

Eftir ferðalagið á Pinterest skal hent í ítarlegan innkaupalista.
„Ítarlegur innkaupalisti skiptir miklu máli og þú verður að vera
tilbúin til að rúnta út og suður eftir því sem vantar. Mesta góssið
má nálgast í búðum eins og Megastore, Tiger, Søstrene Grene,
Toys 'R' us og Partýbúðinni. Þá er ómissandi að kaupa grasker
og þar hafa matvöruverslanirnar Bónus og Kostur komið sterkar
inn.“

5

Hryllilega veislu
gjöra skal

„Þegar kemur að veitingunum skiptir máli að halda í þemað.
Maturinn á að endurspegla að hér fari hrekkjavaka fram.
Kastið í eina Red Velvet-köku, skellið hvítu kremi á,
myljið Oreo-kex yfir og hendið nokkrum krossum
á og hér höfum við kirkjugarð. Gerið bein úr
litlum sykurpúðum og saltstöngum, dýfið í hvítt
súkkulaði og skellið á disk. Takið stóra sykurpúða
og setjið á tannstöngul og teiknið á hann með
matarlit, til dæmis hauskúpu. Ég er alltaf með
appelsínugula haustsúpu í boði en nota ekki
grasker í hana því mér finnst fýlan vond. Ghostbusters-poppið er vinsælt og kökupinnar standa
alltaf fyrir sínu, bæði auðveldir og vinsælir, þar sem
auðvelt er að gera köngulóarvef á þá. Gaman er að
splæsa í þurrís ef maður er með púns eða safa, skella
þessu í stóran súpupott sem verður samstundis að nornapotti.
Passa bara að snerta hann ekki með berum höndum.“

8

3

Skreytum hús
með draugum og
djöflum

Hér er „more is more“ mottóið. „Það tekur í alvöru ekki meira
en klukkutíma að tækla graskerið. Finna hönnun, hreinsa graskerið og skera það út. Ef fólk er sérlega handlagið er sniðugt
að klippa út leðurblökur úr svörtum pappa og köngulær úr
svörtum plastpoka. Köngulóarvefurinn úr Tiger er snilld, flott
að teygja hann yfir runna í garðinum. Rænir hríslum, sem hvort
sem er voru búnar að gefa upp öndina, í garðinum, spreyjar
svartar og bindur í knippi og festir á útidyrahurðina. Mér finnst
algjört möst að setja grasker fyrir utan og ljósker gerir gott
betra. Það er eiginlega bannað að halda hrekkjavöku án graskers. Svo ef hann hangir þurr er sniðugt að kríta morðvettvang,
þið vitið, útlínurnar og kannski draug. Ódýrt en flott.“

6

Músíkalskur
harmleikur
„Fyrir fullorðinspartí er mikið hægt
að vinna með textana og hljóðfærin. „I Put a Spell on You“ og lög úr
hryllingsmyndum eins og Exorcist.
Rocky Horror er líka stöngin inn
og fínt að blanda inn spangóli úr
varúlfum. Þetta hentar ekki endilega í barnapartí, en þá er sniðugt
að undirbúa sérstakt hryllingsdiskó, þar sem tónlistin úr Casper
the Friendly Ghost slær alltaf í gegn
og Addamsfjölskyldan er vænleg til
vinsælda, allir þekkja lagið.“

Vertu lifandi,
vertu í búningi!

Partíið er klárt, en mál málanna er þó líklega búningurinn. Ef
partíið glatast, ert þú allavega í trylltu stuði í búningi. „Veldu
þér búning sem þú meikar að vera í. Plastgrímur eru til dæmis
æðislega flottar en þegar kemur að því að skarta slíkri er annað uppi
á teningnum. Þú munt svitna eins og svín. Þá er töluvert betra að vera bara með litla grímu, bara
fyrir augunum eða nefinu. Annað sem ber að varast: Búningar sem skerða hreyfigetuna, það
skiptir miklu máli upp á stemninguna að fólki líði nokkuð vel og sé hreyfanlegt. Þetta þarf heldur
ekki að vera rándýrt. Finndu þér eitthvað heima sem þér líður vel í og þér finnst flott. Skreyttu svo
bara í kringum þig. Svo slær alltaf í gegn hjá yngstu kynslóðinni þegar mamma og pabbi skipta um
hlutverk, svona ef einhvern vantar skothelda hugmynd á lokasprettinum.“

Hrekkjavökusúpa – stútfull af grænmeti og meinholl í haustinu

Sigga Dögg komin í búning, skreytingarnar komnar upp og því allt
tilbúið fyrir partíið. Fréttablaðið/Vilhelm

Hrekkjavaka hefur
alltaf heillað mig enda
ólst ég upp við kanann
í keflavík og mátti
maður stundum fara
þangað á hrekkjavöku. Það er bara
eitthvað við hrylling
og yfirnáttúrulegt sem
nær mér. Þetta er
þriðja hrekkjavökuteitið sem ég held
formlega en ég byrjaði
á þessu fyrir börnin
mín og börn vina
minna.

UPPSkrift

2 laukar (má minnka niður í 1)
2 sætar kartöflur, skrældar og
skornar í teninga
5 kartöflur, skrældar, í teningum
1 haus brokkólí, má nota stilkinn
8 gulrætur, skolaðar og skornar
1 rauð paprika
½ hnúður af rifnu engifer
2 geirar af hvítlauk
1 msk. kókosolía
1 lítri kókosmjólk (helst creamy)
1 lítri grænmetissoð
1 tsk. karríduft
1 tsk. smoked paprika
1 tsk. cumin (broddkúmen)
Salt og pipar eftir smekk
Dass af cayenne-pipar svo hún rífi í
smá chili

Byrjað á því að afhýða, hreinsa og saxa grænmeti til. Í stóran
pott fer kókosolía og laukur léttsteiktur uppúr henni í 2 mínútur og svo er karrí, smoked paprika, cumin og smá cayenne
pipar sett út í og steikt í um mínútu. Hvítlaukurinn er svo
steiktur í mínútu í pottinum. Næst eru öllu grænmetinu
hent útí ásamt kókosmjólk og grænmetissoði og þetta látið
malla á miðlungslágum hita í um 40 mínútur eða þar til allt
er orðið mjúkt. Ég mauka mína súpu svo með töfrasprota.
Það þarf að smakka hana til og ég set vel af pipar í mína en
minna af salti. Ég hef hana yfirleitt frekar þykka en ef þú vilt
þynna hana þá getur þú bætt útí hana kókosmjólk eða vatni
en einnig rjóma ef þú notar mjólkurvörur. Ef þú vilt þykkja
hana þá er um að gera að henda tveimur kartöflum út í og
leyfa þeim að sjóða með súpunni og mauka hana svo aftur.
Þetta er fullkominn afgangssúpa sem geymist vel í tvo daga
og þolir að standa á eldavélinni.

Tímalaus fegurð

Upplifðu sérfræðiþekkingu Clarins gegn öldrun

Clarins kynning í Debenhams 29. október til 4. nóvember.
Veglegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru tvær vörur í Clarins.
Sérfræðingur Clarins verður á staðnum til að veita þér faglega ráðgjöf
um umhirðu húðarinnar.
Frí förðun verður föstudaginn 30. og laugardaginn 31. október.
Bókaðu í síma 699 1213

Gjöfin þín*
Verðgildi kr. 14.900.Inniheldur:
30ml Multi-Active næturkrem
30ml HydraQuench dagkrem
50ml Augnfarðahreinsir
* Þegar keyptar eru tvær vörur í Clarins. Gildir á meðan birgðir endast.
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kylie og kendall meðal
áhrifamestu unglinganna
Yngstu systur Kim Kardashian
West, þær Kendall, 19 ára, og Kylie
Jenner, 18 ára, eru á lista tímaritsins Time yfir áhrifamestu unglinga
ársins 2015.
Kendall hefur gert
gott mót í fyrirsætuheiminum og var
áberandi á pöllunum á tískuvikunni
í París þar sem hún
tók meðal annars þátt í tískusýningum fyrir
Elie Saab og
Chanel.
Y n g s t a
systirin Kylie
hefur verið
afar áberandi
á samfélagsmiðlum
og þegar
fjórar af
systrunum
fimm gáfu
út snjallsíma-

app þar sem notendum gefst
kostur á því að fylgjast með daglegu lífi og sækja innblástur í föt
og förðunarvörur var Kylie ekki
lengi að skjóta sér á toppinn og
var appið hennar það vinsælasta í
Bandaríkjunum í tvo
heila daga.
Þær Kendall og
Kylie voru þó ekki
þær einu sem
p r ýd du l i st a n n
heldur var Game
of Thronesstjörnuna
Maisie Williams einnig að
finna þar auk
Jadens Smith og
Maddie Ziegler,
13 ára dansara sem komið
hefur fram í
nokkrum af
myndböndum
tónlistarkonunnar Sia.

29. október 2015
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Tveggja ára
strangt ferli
Lord Pusswhip, Þórður Ingi Jónsson, gefur
út sína fyrstu plötu í
dag. Platan ber heitið
Lord Pusswhip is
Wack og kemur út á
netinu.

T

ónlistarmaðurinn
Þórður Ingi Jónsson,
betur þekktur sem
Lord Pusswhip,
sendir í dag frá sér
sína fyrstu plötu.
Hún ber titilinn Lord Pusswhip
is Wack og kemur út á netinu, á
geisladiskum og kasettum. „Þetta
hefur verið klikkað ferli yfir tvö
ár þar sem ég og vinir mínir úti
í heimi og á Íslandi höfum verið
að senda efni á milli okkar. Að
lokum varð til þessi plata sem er
eins konar safnplata og inniheldur samstarf við aðra rappara,
söngvara og „pródúsenta“ úr
röðum framsækinna hip hop- og
raftónlistarmanna,“ útskýrir
Þórður.
Þórður hefur vakið athygli
fyrir framsækinn og sérstakan
stíl innan hip hop-geirans. „Ég er
ekkert að rappa sjálfur á plötunni
en þegar ég rappa sjálfur þá er
það um esoterík, hryllingsmyndir
og allt fyrir „the ladies“,“ segir
hann.
Útgáfufyrirtækið Cosmic
Seagull Records gefur plötuna
út. „Þetta er fyrsta útgáfa fyrirtækisins. Þetta er ný plötuútgáfa
sem vinur minn Onoe Caponoe
frá London stofnaði. Hann rappar
líka á plötunni.“
Nóg verður að gera hjá Lord
Pusswhip og hans fólki á næstu
dögum. „Við Svarti Laxness og
Vrong erum að spila oft og mikið
yfir Airwaves – „off venjú“ á Lucky
Records, Bar Ananas og svo erum
við að halda okkar eigin pönkuðu
tónleika á Kaffistofunni á Hverfisgötu mánudaginn fyrir Airwaves.
Síðan spilum við á Húrra á sunnudeginum á undan GKR.“
Hægt er að nálgast plötuna á
Soundcloud-síðu Lord Pusswhip:
soundcloud.com/mantisfromdamudgang. kjartanatli@frettabladid.is

ÉG er
ekkert
að rappa sjálfur
á plötunni en
þeGar ÉG rappa
sjálfur þá er
það um esoterík,
hryllinGsmyndir oG allt
fyrir „the
ladies“.

Þórður Ingi Jónsson gefur út sína fyrstu plötu í dag. Mynd/AnnA MAggý

Gulrótar- og tómatsúpa með kókosmjólk
Þegar kólna tekur í veðri er fátt
betra en að skella í sig rjúkandi
heitri og ljúffengri súpu sem yljar.
Fyrir 4-6
1 msk. kókosolía eða ólífuolía
1 laukur, hakkaður
2 hvítlauksrif, hökkuð
1 tsk. túrmerik
10 gulrætur, skolaðar og
sneiddar
1 dós (400 g) plómutómatar
eða um 5 hakkaðir ferskir tómatar
Vatn, nóg til að fljóti yfir
Sjávarsalt og svartur pipar
1 dós (400 g) kókosmjólk
Hitið olíu í potti. Bætið lauk, hvítlauk og túrmeriki í pottinn og
steikið við vægan hita þar til mjúkt.
Bætið gulrótum og tómötum í

pottinn og eldið í um mínútu,
hrærið í pottinum á meðan. Hellið
vatni yfir þannig að rétt fljóti yfir
og kryddið með sjávarsalti og
pipar. Látið sjóða við vægan hita í
15-20 mínútur eða þar til gulræturnar eru orðnar mjúkar. Maukið
súpuna með töfrasprota eða í

matvinnsluvél, bætið síðan kókosmjólk saman við og smakkið til.
Ef súpan er bragðdauf getur verið
gott að setja smá grænmetis- eða
kjúklingakraft í hana. Gott er að
bera súpuna fram með nýbökuðu
brauði.
Uppskrift fengin af Ljufmeti.com
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Jólatónleikar
Pálma Gunnarssonar
ásamt Ragnheiði Gröndal
í Eldborg Hörpu
19. desember kl. 21:00
Örfá sæti laus

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

Sérstakur gestur er Valdimar Guðmundsson.
Jólatónleikar Pálma og Ragnheiðar slógu rækilega í gegn í fyrra og komust færri að en
vildu. Þau endurtaka leikinn í ár með góðum gestum og sömu notalegu stemningunni.
Í ár eru 30 ár liðin frá útgáfu jólaplötunnar Friðarjól og er hún órjúfanlegur hluti af jólaundirbúningnum á fjölmörgum heimilum. Og það er aldrei að vita nema ný jólalög líti
dagsins ljós í tilefni afmælisins. Ekki missa af þessu tækifæri til að eiga yndislega og
ógleymanlega stund á aðventunni.
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MANGÓ

Í LAUSU - BRASILÍA

279
ÁÐUR 558 KR/KG

Frábær tilboð!

www.netto.is

Stefán Karl heldur nú til Bandaríkjanna og skilur eftir sig skarð sem verður fyllt af Ólafi Agli og Gísla Erni.

Áhyggjur af að rata
ekki í rétta búninginn
Ólafur Egill Egilsson mun fylla skarð Stefáns Karls Stefánssonar í sýningunni Í hjarta Hróa hattar og hlakkar til að takast á við áskorunina.
Auk þess mun Gísli Örn Garðarsson bregða sér í eitt hlutverk Stefáns.

O
Útgáfutónleikar
INNRI
STÓRSVEIT REYKJAVÍKU
A
AVÍKU
R
OG JÓEL PÁLSSON
Stjórnandi og útsetjari: Kjartan Valdemarsson

HARPA SILFURBERG

Styrkt af

Mánudag 2. nóvember kl. 20:00
Miðaverð kr. 3.500 / 2.500

rðatiltækið
„maður kemur
í manns stað“ á
vel við um sýn
inguna Í hjarta
Hróa hattar, sem
sýnd er í Þjóðleikhúsinu, af Vestur
porti. Stefán Karl Stefánsson, einn
af leikurum sýningarinnar, er nú
farinn til Bandaríkjanna og hefur
Ólafur Egill Egilsson stigið inn
í flest þau hlutverk sem Stefán
fór með í verkinu. Raunar mætti
kannski breyta orðatiltækinu í
„menn koma í manns stað“, því
Gísli Örn Garðarsson, annar leik
stjóra verksins, fyllir í skarðið sem
reynsluboltinn Stefán skilur eftir
sig. Fyrsta sýningin með Ólafi fór
fram í gærkvöldi.

Tekur því sem að höndum ber
„Maður verður að taka því sem
að höndum ber,“ segir Gísli við
blaðamann um leið og
málið er borið undir
hann. Gísli fer
með leikstjórn
ina, ásamt Selmu
Björnsdóttur, en
sýningunni hefur
verið mjög vel
tekið. Hún fékk til
að mynda fjórar
stjörnur hjá gagn
rýnanda Frétta
blaðsins í síðasta
mánuði. „Mér þykir
virkilega vænt um
þ e s s a sý n 
ingu,“
segir

Ég hEld að Ég sÉ
Ekki að taka of
stÓrt upp í mig þEgar Ég sEgi
að við stEfÁn sÉum bÁðir
þungavigtarmEnn í þEssu.
Ólafur Egill Egilsson

Gísli og heldur áfram: „Það er
hrikalega gaman að fá að vera hluti
af leikhópnum. Að vera í stemn
ingunni. Það hefur verið rosalega
jákvæð orka í kringum hópinn.
Hjá okkur er mikil gleði.“
Leikstjórinn segir að Stefáns
Karls verði saknað. Í Bandaríkj
unum mun hann halda áfram
að leika Trölla í sýningunni The
Grinch, sem hefur verið sýnd víða
þar í landi. „Stefán Karl er náttúru
lega snillingur. Hans verður sárt
saknað.“

Hefur komið inn áður
Ólafur Egill Ólafsson tekur
undir þessi orð leikstjórans.
„Stefán er auðvitað mikill
fagmaður og er búinn að
setja mig vel inn í þetta.
Hann er bara í svo mörgum
hlutverkum að ég hef helst
áhyggjur af því að rata ekki í
réttan búning.“
„Ólafur tekur allt nema eitt
af þeim hlutverkum, sem Stef
án fór með í sýningunni. „Það
er alltaf gaman að koma
svona inn. Ég
hef gert

þetta í nokkur skipti. Ég kom til
að mynda inn í Íslandsklukkuna,
Skilaboðaskjóðuna og Vesaling
ana. Auðvitað er þetta áskorun,
að koma svona inn í sýningar.
Maður fær ekki fullan æfingatíma
og þarf að vera extra mikið uppi
á táberginu til að áhorfendur fái
sömu upplifun og áður.“

Gera hlutverkin að sínum
Ólafur segir samt að mikilvægt
sé að gera hlutverkin svolítið að
sínum. „Já, maður þarf að gera
þetta aðeins með sínu nefi og til
einka sér hlutverkin. En Stefán
var búinn að leggja þetta allt vel
upp, þannig að ég sé ekki fram á
að breyta miklu.“
Hann hlakkar til að takast á við
áskorunina í næstu sýningum. „Ég
held að ég sé ekki að taka of stórt
upp í mig þegar ég segi að við Stef
án séum báðir þungavigtarmenn í
þessu,“ segir Ólafur kátur.
„Mikill fjöldi sýninga er áætl
aður næstu mánuði og hægt er að
panta miða fram í janúar á næsta
ári. kjartanatli@frettabladid.is

Miðar á harpa.is • í miðasölu Hörpu
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V

ið þurfum app!“
Séra Helgi var staðinn
upp úr sæti sínu og baðaði
höndum til himins eins og undir
lokin á velheppnaðri sunnudagsmessu. Hann leit á kollega sína sem
virtust ekki sannfærðir og þögðu.
„Unga fólkið lítur varla upp frá símunum sínum. Ég segi, ef unga fólkið
er ekki til í að horfa til himins, þá
látum við himnaríki horfa á það.“
Algjör þögn var í salnum og séra
Helgi starði á kollega sína. Hann
var byrjaður að svitna þegar séra
Kristinn stóð hægt upp og byrjaði
að klappa saman risavöxnum
lófum sínum. Á meðan takturinn
í klappinu þyngdist og krafturinn
jókst tóku prestarnir við sér, stóðu
upp einn af öðrum og byrjuðu að
klappa. Loks byrjaði nýútskrifaður
guðfræðingur að hrópa nafn Helga
og salurinn tók undir: „Helgi! Helgi!
Helgi!“
Séra Helga leið vel – senn myndi
eyðimerkurgöngu þjóðkirkjunnar
ljúka. Tárin tóku að streyma niður
vanga hans og hann horfði þakklátur
út í salinn á æsta fulltrúa almættisins
kyrja nafn hans. Í gær var hann lærisveinn en nú leið honum eins og Jesú
Kristi endurholdguðum.
Áður en séra Helgi tók til máls
á ný rétti séra Guðný upp hönd og
bað um orðið: „En hvernig komum
við appinu í síma unga fólksins?
Með heilögum mætti?“ Salurinn
horfði með spyrjandi augnaráði á
nýskipaðan leiðtoga sinn, sem brosti
og gekk hægum skrefum að séra
Guðnýju. Hann rétti út hönd sína
og strauk blíðlega yfir kinn hennar:
„Ríki og kirkja tengjast órjúfanlegum
böndum. Ríkið á bankana, bankarnir eiga fyrirtækin og fyrirtækin selja
símana. Trúna fengum við í vöggugjöf og appið fá framtíðarkynslóðir
frítt með þegar þær kaupa síma.“
Séra Guðný stóð hægt upp og
starði forviða í himinblá augu séra
Helga. „Þú ert snillingur,“ hvíslaði
hún og þrýsti líkama hans að sínum.
Þau grétu og salurinn trylltist úr
fögnuði.
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