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mánudagur 28. desember 2015

Fréttablaðið í dag
Skoðun Árni Páll Árnason
skrifar um jafnaðarmenn. 18
sport Fjórtán íþróttamenn sem
eignuðu sér árið 2015. 22-24
Menning Leikrit um ófreskju
sem við sköpuðum sjálf. 32
lífið Kaleo starfar með
Grammy- verðlaunahafa. 38-44
plús sérblað l Fólk
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Flugeldasala á vegum Landsbjargar hefst í dag. Brynja Ingólfsdóttir björgunarsveitamaður stóð í ströngu í gær við að undirbúa sölu í björgunarmiðstöðinni við Kópavogshöfn. Flugeldasala er helsta leið björgunarsveitanna til tekjuöflunar. fréttablaðið/ernir

Vill fara með
strákunum á EM
Íþróttir Diego Jóhannesson er
spænsk-íslenskur fótboltamaður
sem spilar með Real Oviedo í 2.
deildinni á Spáni. Hann á spænska
móður og íslenskan föður sem býr
þessi misserin hér á landi vegna
atvinnuástandsins á Spáni.
Diego fékk tækifæri með Oviedo
í október vegna meiðsla byrjunarliðsmanna liðsins og hefur ekki

Diego
Jóhannesson

litið um öxl. Hann er búinn að
gera hægri bakvarðarstöðuna að
sinni hjá Oviedo og stefnir nú á að
komast í íslenska landsliðið.
„Ég vil spila fyrir Ísland sem
Íslendingur. Ég er ekki að hugsa
um mig. Mig langar bara mjög
mikið að spila fyrir Ísland,“ segir
Diego í viðtali við Fréttablaðið
en hann útilokar ekki að fá frí frá
Oviedo til að spila einhverja af
þremur vináttuleikjum Íslands
í janúar ef hann fær tækifæri til
þess. – tom / sjá síðu 22

Mörg mál enn óleyst
Tæplega helmingur fyrirtækja sem voru með lán í erlendri mynt hefur átt í
ágreiningi við fjármálastofnanir um úrlausn þeirra. Formaður Félags atvinnurekenda telur þetta draga kraft úr mörgum fyrirtækjum til þess að vaxa og fjárfesta.
Atvinnulíf „Þetta virðist því miður
staðfesta það sem við höfum haldið
fram, að nýju bankarnir hafa í of
miklum mæli látið dómstólunum
eftir að ráðstafa þeim afslætti sem
þeir fengu af gengislánunum þegar
þau voru færð úr þrotabúum gömlu
bankanna,“ segir Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags
atvinnurekenda. Ný könnun sem
félagið lét Gallup vinna fyrir sig
sýnir að enn er óleyst úr ágreiningi
margra fyrirtækja við lánastofnanir
vegna gengislána.
Könnunin náði til 455 fyrirtækja.
Af þeim eru rúm 27 prósent með
lán í erlendri mynt eða höfðu verið
með slíkt lán undanfarin sjö ár. Af
stærri fyrirtækjunum, þ.e. með veltu
yfir 1.000 milljónir, voru 57 prósent
með gengislán eða höfðu verið með
slíkt lán.
Af fyrirtækjum sem höfðu tekið
lán í erlendri mynt höfðu 48,6 prósent átt í ágreiningi við fjármálastofnun vegna lánsins. Þegar þau

Óleystur ágreiningur vegna gengislána
er meinsemd í íslensku
viðskiptalífi sem stendur í
vegi fyrir því að mörg
fyrirtæki nái að blómstra,
vaxa og fjárfesta.
Ólafur Stephensen,
framkvæmdastjóri
Félags atvinnurekenda

fyrirtæki voru spurð hvort leyst
hefði verið úr ágreiningnum, svöruðu rúmlega 40 prósent að hann
hefði verið leystur að fullu, um 35
prósent að úr honum hefði verið
leyst að hluta og rúmlega 23 prósent
að ágreiningurinn væri óleystur.
„Óleystur ágreiningur vegna
gengislána er meinsemd í íslensku
viðskiptalífi sem stendur í vegi

fyrir því að mörg fyrirtæki nái að
blómstra, vaxa og fjárfesta. Allt
þetta ferli hefur tekið allt of mikinn
tíma og orku frá allt of mörgum
fyrirtækjum og dregið úr þeim
kraft til vaxtar og fjárfestinga,“ segir
Ólafur Stephensen.
Þeir sem höfðu fengið leyst úr
ágreiningi sínum við banka að öllu
leyti eða að hluta til voru spurðir
hversu ánægðir þeir væru með
úrlausnina. Rúmlega 28% sögðust
óánægðir, 38% ánægðir og 33 prósent hvorki né.
Könnunin var gerð dagana 2.
nóvember til 1. desember. Hluti
svarenda fékk könnunina beint á
neti, en hringt var í nokkra þátttakendur og þeim boðið að velja á
milli þess að svara á neti eða í síma.
Tekið var úrtak fyrirtækja með
fjóra starfsmenn eða fleiri, handahófsvalið úr fyrirtækjaskrá og Viðhorfahópi Gallup. Gagnaöflun stóð
yfir þar til 450-500 svörum var náð.
– jhh
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Verslanir opnaðar aftur eftir jólaleyfi

Sunnan hvassviðri eða stormur austan til
fram á kvöld á morgun og rigning, á köflum
talsverð, en mun hægari vindur og skúrir eða
él víðast hvar. Hiti 3 til 7 stig austast fram á
kvöld, en annars nálægt frostmarki.
Sjá síðu 30

Margir hafa runnið til í hálkunni og
brotið bein. Fréttablaðið/stefán

Mörg hálkuslys
en hjartabilanir
fátíðar

Verslanir voru opnaðar á ný í gær og var margmenni mætt, meðal annars til að skipta jólagjöfum. Það átti meðal annars við um verslun Toys „R“ Us.
Jólaverslun er almennt talin hafa verið góð í ár. Fréttablaðið/ernir

heilbrigðismál „Það hefur verið
töluvert af hálkuslysum,“ sagði
Guðný Helga Herbertsdóttir um
komur á Landspítalann í gær. Hún
sagði marga hafa leitað á bráðamóttöku eftir að hafa ökkla- og úlnliðsbrotnað í hálkunni, sérstaklega
eldra fólk.
Guðný segir hins vegar ekki
vitað til þess að margir hafi leitað á
bráðamóttöku vegna hjartabilana,
það væri orðin hálfger mýta og vísaði þar í myndband sem Landspítalinn lét gera fyrir hátíðarnar. Þar
var rætt við Hilmar Kjartansson,
yfirlækni á bráðamóttökunni, sem
sagði mun minna vera um hjartabilanir í kringum hátíðar en áður.
„Maturinn er betri og kannski ekki
alveg eins saltur og fólk passar
sig sennilega,“ sagði Hilmar. Hins
vegar væri á hverju ári dæmi um að
fólk væri greint með gallsteina eftir
að hafa leitað á bráðamóttökuna
með kviðverki. „Fólk sem er með
gallsteina og borðar mjög feitan
mat er líklegra til þess að fá verk í
kviðinn og koma til okkar.“ – ih

Dregið úr
leit við Ölfusá
LEIT Leit að manni sem féll í Ölfusá
aðfaranótt laugardags hafði engan
árangur borið þegar Fréttablaðið
fór í prentun í gærkvöld. Maðurinn er nú talinn af. Hann hét Guðmundur Geir Sveinsson og var 41 árs.
Í gær leituðu um hundrað björgunarsveitarmenn meðal annars á
bátum, í gönguhópum, á fjórhjólum
og á bílum auk þess sem leitað var
úr þyrlu Landhelgisgæslunnar.
Í tilkynningu frá lögreglunni segir
að leitað verði áfram næstu daga en
að dregið verði úr umfangi leitarinnar
og henni stýrt eftir aðstæðum.
Þá segir að Guðmundur Geir hafi
búið á Selfossi og var hann ókvæntur
og barnlaus. Eftirlifandi faðir hans
og bræður óskuðu eftir því að koma
að einlægum þökkum til allra þeirra
björgunarsveitarmanna og annarra
sem lagt hafa lið við leitina. – ngy

Ókeypis
heyrnarmæ
síðan 2004 ling

Enn snjallara heyrnartæki
Nýja Beltone Legend heyrnartækið tengist þráðlaust beint í iPhone,
iPad og iPod touch. Pantaðu ókeypis heyrnarmælingu í síma
568 7777 og fáðu heyrnartæki lánað til reynslu.
heyra.is

HEYRNARSTÖ‹IN

Beltone Legend gengur með iPhone 6s og eldri gerðum, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð)
með iOS eða nýrra stýrikerfi. Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Reykjavíkurborg vill
ekki fleiri bensínstöðvar
Festi vill opna tvær til fjórar bensínstöðvar við lóðir Krónunnar á höfuðborgarsvæðinu. Beiðni í Kópavogi var hafnað af skipulagsnefnd og vísað til bæjarstjórnar.
Formaður borgarráðs segist ekki eiga von á að verði tekið vel í beiðnina.
neytendur Festi, sem rekur matvöruverslun Krónunnar, vill opna bensínstöðvar á lóðum Krónunnar í Reykjavík og Kópavogi. Lagt verður upp úr
lágu eldsneytisverði á stöðunum og
er í bígerð að sækja um leyfi á tveimur
öðrum stöðum að sögn Jóns Björnssonar, forstjóra Festar.
Fréttablaðið greindi frá því fyrr í
haust að Festi væri að skoða möguleikann á því að opna bensínstöðvar
á lóðum Krónunnar. „Við erum með
þetta í ferli. Það er umsókn inni í
Reykjavík og Kópavogi að fá leyfi til að
setja bensíndælur, og í bígerð að sækja
um á tveimur öðrum stöðum,“ segir
Jón og bætir við að þetta sé langt
ferli. Fyrirtækið er einnig búið að
vera í viðræðum um kaup á bensíni
og dísilolíu í marga mánuði.
Í lok nóvember var beiðni VA
Arkitekta fyrir hönd Festar um byggingu bensínstöðvar við Krónuna í
Skógarlind 2 í Kópavogi hafnað af
skipulagsnefnd bæjarins. Málinu
var vísað til afgreiðslu bæjarráðs
og bæjarstjórnar og verður afgreitt
af bæjarstjórninni á nýju ári. Skipulagsnefnd hafnaði beiðninni þar sem
ekki var talin þörf á fleiri bensínafgreiðslum á svæðinu.
Björn Blöndal, formaður borgarráðs
Reykjavíkurborgar, segir það stefnu
borgarinnar að bensínstöðvum fjölgi
ekki og fækki jafnvel. „Flestir held ég
fallist á það að fjölgun bensínstöðva
bætir ákaflega litlu við gæði borgarumhverfisins. Aðgengi að bensínstöðvum
í Reykjavík er yfirdrifið og samkeppni
hefur ekki sýnt sig til að breyta miklu
um verðmyndun.“ Hann á því ekki von
á að verði tekið vel í þessa beiðni.

Ef áætlanir ganga eftir er stefnt að því að opna tvær til fjórar bensínstöðvar í upphafi.
Fréttablaðið/GVA

Það þarf ekki fimm
þúsund fermetra
lóðir til að selja eldsneyti.
Jón Björnsson,
forstjóri Festar

„Þetta er spurning um hvort bæjarfélög hafi áhuga á því að það verði
breyting á því hvar neytendur kaupi
eldsneyti. Það þarf ekki fimm þúsund
fermetra lóðir til að selja eldsneyti,“
segir Jón.
Jón segist eins bjartsýnn og hann
geti leyft sér að vera um málið. „Við
höfum séð að þetta hefur gerst annars
staðar. En íslenskur eldsneytismarkaður hefur ekki verið opinn fyrir þessu
hingað til.“ saeunn@frettabladid.is

NÝR DACIA DOKKER

Til afgreiðslu fyrir áramót

tæplega milljón kílómetrar og
ekki ein einasta bilun
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*Miðað við uppgefna eldsneytisnotkun framleiðanda í blönduðum akstri.

DACIA DOKKER 1,5 DíSIL AMBIANCE

2.080.000 án vsk.

2.590.000
Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri aðeins 4,5l/100km*
STAÐALBÚNAÐUR DOKKER AMBIANCE
Hiti í bílstjórasæti - Sex aðgerða aksturstölva - Þokuljós að framan - Aðgerðarhnappar við stýri - Handfrjáls símabúnaður - Bluetooth
Útvarp, CD, 4 hátalarar og MP3 tenging - Útihitamælir - USB tengi fyrir MP3 spilara/ipod - Rúður í afturhurðum - Upphituð afturrúða Rúðuþurrka
á afturrúðu - Rafknúnar rúður - Rafknúnir speglar - Hæðarstilling á stýri - 15” hjólkoppar - Fjarstýrðar samlæsingar - Rennihurð á hægri hlið
Litaðar rúður - 180° opnun á afturhurðum án glugga - Geymsluhólf í framhurðum - ABS hemlakerfi - Stöðugleikastýring ESC - Loftpúði fyrir
ökumann - Forstrekkjarar á sætisbeltum - Hæðarstilling á höfuðpúðum - Ræsivörn - Varadekk - Gólfmottur framm í - Áminningarljós fyrir
sætisbelti - Þriggja hraða rúðuþurrkur - Þriðja hemlaljósið - Þægindaljós við framsæti - Ljós í farangursrými - 4ra hraða miðstöð með kælirásum

www.dacia.is
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Leita til dómstóla vegna laxeldisáforma
umhverfismál Landssamband
veiðifélaga (LV) hefur sent Hraðfrystihúsinu Gunnvöru á Ísafirði
harðort bréf þar sem skorað er
á fyrirtækið að láta af áformum
um sjókvíaeldi norskra laxa í
Ísafjarðardjúpi. Bréfið er sent í tilefni þess að HG hefur auglýst drög
að matsá ætlun fyrir 6.800 tonna
laxeldi á sex svæðum í Ísafjarðardjúpi.
Í bréfi LV kemur fram að sambandið muni leitast við eftir
fremsta megni að stöðva fyrirhugaða framkvæmd eldis norskra
laxa á öllum stigum málsins og leita

Flutt yfir á
Barnaspítalann
Slys Önnur stúlknanna sem lentu í
vélsleðaslysi í Húnavatnssýslu í gær
var flutt af gjörgæslu yfir á Barnaspítala Hringsins. Hin hefur verið
útskrifuð af Landspítalanum. Stúlkurnar voru fluttar með sjúkraflugi
frá Sauðárkróki eftir að vélsleði sem
þær óku lenti undir heyvagni.
Nokkurn tíma tók að koma þeim
frá Sauðárkróksflugvelli því flugvöllinn þurfti að ryðja og sandbera
áður en flugvél gæti athafnað sig
þar. Stefán Vagn Stefánsson, formaður bæjarráðs Skagafjarðar, segir
það öryggismál fyrir landshlutann
að flugvöllurinn sé opinn þegar á
þarf að halda. „Það skiptir litlu máli
fyrir öryggi að hafa flugvöll í Vatnsmýri ef flugvellir á landsbyggðinni
eru ekki tækir til notkunar. Þetta
snýst um öryggi,“ segir Stefán Vagn.
– sa

Banaslys í
Öræfasveit
slys Erlendur ferðamaður lést eftir
árekstur tveggja bíla á einbreiðri
brú yfir Hólá, skammt frá Hnappavöllum í Öræfasveit á fimmta tímanum á laugardaginn. Sex erlendir
ferðamenn voru í bílunum tveimur.
Hinn látni var ökumaður annars
bílsins. Þeir sem lifðu slysið af voru
fluttir í þyrlu á Landspítalann til
aðhlynningar. Tveir þeirra voru
útskrifaðir samdægurs að skoðun
lokinni. Hinir þrír vörðu nóttinni á
Landspítalanum undir eftirliti en þeir
eru ekki taldir í lífshættu. – ih

Leiðrétt
Ljósmyndarinn sem átti þá
mynd í ljósmyndasamkeppni
Fréttablaðsins og Vísis sem varð
vinsælust á meðal lesenda Vísis
heitir Rán Bjargardóttir, en ekki
Rut. Börnin á myndinni voru ekki
hennar börn. Hlutaðeigandi eru
beðnir velvirðingar.

atbeina dómstóla til að hnekkja
útgáfu eldisleyfis ef svo ber undir.
Þá furðar LV sig á að Hraðfrystihúsið Gunnvör „skuli hafa flutt
sjókvíaeldið í óburðugt einkahlutafélag, Háfell ehf. í sinni eigu“. Telur
LV að með þessu sé Hraðfrystihúsið Gunnvör að skjóta sér undan
skaðabótaskyldu vegna umhverfistjóns sem starfsemin muni valda
í nærliggjandi laxveiðiám.
Jón Helgi Björnsson, formaður
LV, segir málatilbúnað fyrirtækisins gallaðan þar sem HG sé skráður framkvæmdaraðili í matsferlinu
en starfsemin sé í rauninni hjá

öðrum lögaðila, Háfelli ehf. Hann
segir fyrirtækið hafa stundað
blekkingaleik þegar það sótti um
leyfi til að ala regnboga en ætlunin
hafi svo verið að fá þessum leyfum
breytt í laxeldisleyfi. Hann segir að
LV muni skjóta þessu máli til dómstóla verði gefið út leyfi til eldisins
enda sé eldi norskra laxa við ósa
laxveiðiáa gróft brot stjórnvalda
á samkomulagi hagsmunaaðila
og landbúnaðarráðuneytisins frá
1988 um að aðeins skyldi leyfa
eldi á norskum laxi í landstöðvum.
Vakin hefur verið athygli Skipulagsstofnunar á málinu. – shá

LV vill ekki sjá norskan lax alinn í sjó við Ísland. fréttablaðið/sigurjón

Getum hindrað HIV-smit

Fjöldi nýrra HIV-smitaðra helst svipaður og síðustu ár. Barist er fyrir því að fá fyrirbyggjandi lyf. Yfirlæknir
býst við því að lyfin verði samþykkt í Evrópu innan árs. Mánaðarskammtur kostar 150 þúsund krónur.
Heilbrigðismál Tólf einstaklingar
hafa verið greindir með HIV á árinu
sem er að líða, meirihlutinn erlendir ríkisborgarar. Sprautufíklar eru
ekki algengir innan hópsins. Þetta
segja tölur frá Landlæknisembættinu.
Tvær konur eru í tólf manna
hópnum. Eftir því sem Fréttablaðið kemst næst má rekja smit
þeirra til nígerísks hælisleitanda
sem úrskurðaður var í gæsluvarðhald í júlí, grunaður um að smita
konur vísvitandi af veirunni. Ekki
fengust upplýsingar frá lögreglu
um hvar mál hans er statt í kerfinu
við vinnslu fréttarinnar en maðurinn heldur fram sakleysi sínu.
Mikill þrýstingur hefur verið í
Evrópu um að taka upp svokölluð
PrEP-lyf til að fyrirbyggja HIVsmit fyrir þá sem eru í áhættuhópi.
Lyfjagjöf hefur gefið góða raun í
Bandaríkjunum en rannsóknir
sýna að inntaka HIV-lyfsins Truvada er nærri örugg til að koma í
veg fyrir smit.
„Lyfjaeftirlitið í Bandaríkjunum
samþykkti þetta í júlí 2012 en
Evrópa hefur ekki enn samþykkt
þetta. Á meðan þetta er ekki enn
samþykkt sem lyf til að nota undir
þessum kringumstæðum þá getum
við ekki notað það. Þó við eigum
þetta lyf,“ segir Bryndís Sigurðardóttir, yfirlæknir á smitsjúkdómadeild Landspítalans.
„Rannsóknir eru farnar að sýna
í fyrsta lagi að fólk er ekki að nota
smokka. Við breytum ekki kynhegðun fólks. Fólk hættir ekki að
sofa hjá. Og við vitum að líklega
veit einn þriðji þeirra sem eru með
HIV í heiminum í dag ekki af smitinu,“ segir Bryndís. Lyfið kostar
150 þúsund krónur á mánuði, sem
mörgum kann að þykja dýrt fyrir
fyrirbyggjandi lyf.
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manns
smituðust af
HIV á árinu

Í júlí var maður úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður um að smita konur vísvitandi af HIV-veirunni. Tvær konur voru staðfestar með smit. Fréttablaðið/Pjetur

Það er mikill
þrýstingur, ekki
bara á Íslandi heldur út um
allan heim, og sérstaklega
meðal samkynhneigðra
karla.
Einar Þór Jónsson,
framkvæmdastjóri HIV-Ísland

Einar Þór Jónsson, framkvæmdastjóri HIV-Ísland, segir samtökin
fylgjast vel með baráttunni erlendis.
„Það er mikill þrýstingur, ekki bara
á Íslandi heldur út um allan heim,
og sérstaklega meðal samkynhneigðra karla og fólks sem býr í
samböndum og hjónaböndum þar
sem annar aðilinn er með HIV.“
Hann tekur þó fram að ef fólk er
á lyfjum gegn veirunni þá fer veiran
í dvala og fólk er ekki smitandi
lengur. „Þetta er að verða allt annað
landslag en það var fyrir nokkrum
árum síðan.“ snaeros@frettabladid.is

Stjórnarskrárbreytingar senn fullræddar
stjórnmál „Nú er stefnt að því að
ná fram niðurstöðu áður en þingið
kemur saman á ný hvort sem að
niðurstaðan er þá sameiginleg eða
ekki sé flötur fyrir samkomulagi,“
segir Páll Þórhallsson, formaður
stjórnarskrárnefndar.
Upphaflega var stefnt að því að
leggja málið fram á haustþingi svo
Alþingi gæti afgreitt málið og hægt
væri að kjósa um frumvarpið samhliða forsetakosningum næsta
sumar. Það gekk ekki eftir og því
hyggst nefndin nú skila frá sér tillögum um miðjan janúar, áður en
Alþingi kemur saman á ný, hvort
sem nefndin nái saman eða ekki.
„Ástæðan er sú að það þjónar
ekki miklum tilgangi að ræða þessi
efni mikið lengur í þessum hópi,
það er búið að velta við öllum
steinum,“ segir Páll. Nefndin var
skipuð í nóvember árið 2013 og
hefur fundað hátt í fjörutíu sinnum
síðan þá.
Nefndinni var falið að kanna

Páll Þórhallsson segir að nefndin hafi velt við öllum steinum og það þjóni litlum
tilgangi að ræða málin frekar þar. Fréttablaðið/Anton Brink

fýsileika stjórnarskrárbreytinga er
snúa að framsali ríkisvalds vegna
alþjóðasamstarfs, þjóðareign náttúruauðlinda, umhverfismálum og
þjóðaratkvæðagreiðslum að kröfu

kjósenda. Páll segir nefndarmenn
nærri niðurstöðu í öllum þessum
málum en það muni ekki skýrast
fyrr en í janúar hvort niðurstaða
náist. – ih

FRÁBÆR TILBOÐ
FYRIR ÁRAMÓT
BÍLALAND BÝÐUR FJÖLDI BÍLA Á EINSTÖKUM KJÖRUM FYRIR ÁRAMÓT!
KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR EINTAK! TAKMARKAÐ MAGN!

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT MEGANE SP TOURER
Nýskr. 05/08, ekinn 124þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 1.290.000
Rnr. 282526

TILBOÐ kr. 690 þús.
FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i10 GL
Nýskr. 05/13, ekinn 48 þús km.
bensín beinskiptur.
Verð áður kr. 1.490.000
Rnr. 283131

FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PATHFINDER
Nýskr. 05/12, ekinn 99 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 5.490.000
Rnr. 151999

KAUP

CHEVROLET CAPTIVA
Nýskr. 06/11, ekinn 92 þús km.
bensín, beinskiptur
Verð áður kr. 3.190.000
Rnr. 283162

MERCEDES BENZ ML 350
Nýskr. 01/05, ekinn 112 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.990.000
Rnr. 283231

KAUP

VW TIGUAN SPORT STYLE
Nýskr. 11/12, ekinn 45 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.190.000
Rnr. 102938

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN MICRA VISIA
Nýskr. 05/13, ekinn 50 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 1.590.000
Rnr. 191912

TILBOÐ kr. 4.250 þús. TILBOÐ kr. 2.290 þús. TILBOÐ kr. 3.590 þús. TILBOÐ kr. 1.290 þús.
FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI SONATA GLS
Nýskr. 07/05, ekinn 161 þús km.
bensín, sjálfskiptur
Verð áður kr. 890.000
Rnr. 191917

TILBOÐ kr. 1.090 þús. TILBOÐ kr. 590 þús.
FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

BMW 520 STW
Nýskr. 08/08, ekinn 125 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.150.000
Rnr. 131258

KAUP

BMW X3 xDrive 2.0d
Nýskr. 12/14, ekinn 5 þús km.
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 9.290.000
Rnr. 131638

FRÁBÆR

KAUP

MERCEDES BENZ ML 270 CDI
Nýskr. 09/05 ekinn 155 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.990.000
Rnr. 142374

KAUP

BMW X1 xDrive 2,5d
Nýskr. 08/13, ekinn 30 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 7.350.000
Rnr. 142774

TILBOÐ kr. 2.990 þús. TILBOÐ kr. 7.290 þús. TILBOÐ kr. 5.890 þús.
FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

PORSCHE CAYENNE
Nýskr. 07/07, ekinn 111 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.290.000
Rnr. 350011

KAUP

RANGE ROVER SE
Nýskr. 03/08, ekinn 84 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 7.290.000
Rnr. 282701

FRÁBÆR

KAUP

RANGE ROVER SPORT HSE
Nýskr. 08/07, ekinn 139 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.990.000
Rnr. 282727

TILBOÐ kr. 2.690 þús. TILBOÐ kr. 2.490 þús. TILBOÐ kr. 3.590 þús. TILBOÐ kr. 5.890 þús. TILBOÐ kr. 3.190 þús.
FRÁBÆR

KAUP

RANGE ROVER VOGUE
Nýskr. 08/07, ekinn 137 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 6.990.000
Rnr. 120765

FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i40 WAGON STYLE
Nýskr. 06/13, ekinn 40 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.690.000
Rnr. 120775

CHEVOLET LACETTI STATION
Nýskr. 01/11, ekinn 94 þús km.
bensín, beinskiptur
Verð áður kr. 1.490.000
Rnr. 120794

KAUP

RENAULT MEGANE SALOON
Nýskr. 05/08, ekinn 137 þús km.
bensín, beinskiptur
Verð áður kr. 1.090.000
Rnr. 103213

TILBOÐ kr. 5.990 þús. TILBOÐ kr. 3.990 þús. TILBOÐ kr. 1.090 þús. TILBOÐ kr. 790 þús.
Kletthálsi 11 - Reykjavík
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.bilaland.is

Opið frá 09-18 á virkum dögum.

www.facebook.com/bilaland.is

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i10 GL
Nýskr. 05/13, ekinn 50 þús km.
bensín, beinskiptur
Verð áður kr. 1.420.000
Rnr. 143058

TILBOÐ kr. 1.090 þús.
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Hugur páfa hjá kúbverskum flóttamönnum

Frans gerði stöðu kúbverskra flóttamanna að umtalsefni í predikun á Péturstorgi í gær. „Hugsanir mínar
beinast á þessari stundu að kúbverskum flóttamönnum sem eiga við erfiðleika að etja í Mið-Ameríku. Margir
þeirra eru fórnarlömb mansals,“ sagði páfinn. Fréttablaðið/EPA

Vegabréfin tekin og
laun ekki greidd

Flestir þeirra hátt í tuttugu einstaklinga sem hafa stöðu þolenda mansals á árinu
eru verkamenn. Sumir fengu aðstoð sendiráðs til að fara af landi brott. Áformað
að stofna sérstakt mansalsteymi innan lögreglu strax í byrjun árs.
Sakamál Sigríður Björk Guðjónsdóttir
lögreglustjóri segir flesta þeirra hátt í
tuttugu einstaklinga sem lögreglan á
höfuðborgarsvæðinu hefur skilgreint
sem mansalsþolendur á árinu hafa
verið lokkaða hingað til lands. Í sumum
tilfellum hafi vegabréfin verið tekin af
þeim og laun ekki greidd. Flest starfanna sem einstaklingarnir voru lokkaðir til voru verkamannastörf.
„Um er að ræða hátt í tuttugu einstaklinga sem lögreglan hefur skilgreint
sem mansalsþolendur en mál þeirra,
fyrir utan tvo, hefur ekki verið hægt að
taka til rannsóknar vegna mismunandi
ástæðna; sumir þolendur vildu fara af
landi brott sem fyrst m.a. með aðstoð
sendiráðs eða óttuðust að greina frá
aðstöðu sinni.
Þessir einstaklingar bjuggu flestir
við það að hafa verið lokkaðir hingað
til lands og í sumum tilfellum voru vegabréf tekin af þeim og laun ekki greidd. Í
flestum tilfellum er um að ræða einstak-

Sumir þolendur
vildu fara af landi
brott sem fyrst m.a. með
aðstoð sendiráðs eða óttuðust
að greina frá aðstöðu sinni.
Þessir einstaklingar bjuggu
flestir við það að hafa verið
lokkaðir hingað
til lands.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir
lögreglustjóri

linga sem starfa eða störfuðu við verkamannastörf hér á landi.“
Sigríður segir frá því að til þess að
ná betur utan um málaflokkinn verði
myndað mansalsteymi innan lögreglunnar. Þar sem fjármagn fylgdi
ekki aðgerðaáætlun ríkisstjórnar gegn

mansali þá muni rannsóknir á mansali draga mannafla frá öðrum málaflokkum nema að brugðist verði við
með viðbótarfjármögnun.
„Í byrjun nýs árs verður innleitt
nýtt skipulag í rannsóknardeild embættisins. Að ná betur utan um þennan
málaflokk er eitt af þeim markmiðum
sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
hyggst ná með þeim breytingum. Sérstakur lögreglufulltrúi verður ráðinn í
byrjun árs, til eins árs, til að halda utan
um málaflokkinn. Þeir rannsóknarlögreglumenn sem koma að mansalsrannsóknum hverju sinni mynda teymið
með lögreglufulltrúanum. Fjöldi þeirra
fer eftir verkefnum hverju sinni en æskilegt er að 2-3 rannsóknarlögreglumenn
sinni þessum málaflokki að jafnaði. Eins
og staðan er í dag mun aukin áhersla á
þennan málaflokk draga mannafla frá
öðrum málaflokkum ef ekki verður
brugðist við með viðbótarfjárveitingu.“
kristjanabjorg@frettabladid.is

25% AFSLÁTTUR
AF ALLRI SNYRTIVÖRU
28. - 31. DESEMBER
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Slökkvistarf við erfiðar aðstæður

Deiliskipulagsbreyting
KNAPPAR
FYRIRSAGNIR
Stapahraun
og Stapahraun 12
ALLTAF11
Í HÁSTÖFUM
Skipulagsog alltaf
byggingarráð
Meginmál
í FrutigerHafnarfjarðar
45 Light, 9,5 samþykkti
p á 11 p
á fundi
sínum
þann
3.
nov.
2015
að auglýsaupp
tillögu
aðauka
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar
með
breytingunni
í
samræmi
við
43.
gr.
skipulagslaga
nr.
línubili.
123/2010. Breytingin felst í að lóðirnar Stapahraun 11 og
Stapahraun
12 eru sameinaðar
lóðina Stapahraun
11-12.
Haus auglýsingarinnar
helst íóbreyttur
en hæð þeirra
Fyrirhuguð
starfsemi
á
lóðinni
er
verslun,
þjónusta,
framer breytileg.
leiðsla og vöruskemmua. Nýtingarhlutfall lóðar verður 0,75
án Rammi:
kjallara. 0,5
Húspáí lóð
verða
sambyggð
1-2 hæðir.
60%
svörtu
allt í kring.
Liggur Hæðsti
á bak
hluti
mannvirkis
verður
10,2
m
sem
er
hluti
af
framleiðsluvið haus auglýsingar.
húsi á lóð.
Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis
Tillagan
verður
til sýnis
í þjónustuveri
Hafnarfjarðar
nonsed
del iliquis
nulla
facillaor inci
tie dolor auguer
Strandgötu
ogbla
hjácommodolore
skipulags- og byggingarsviði
alis esed 8-10
ercilisi
magna. Ea faci tet,
Norðurhellu
2, frá 28. esto
des. 2015
til 8. quipit
feb. 2016.
sustis nonseniatie
eugiam,
et. Hægt er að
skoða deiliskipulagstillöguna á forsíðu vefs Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is Nánari upplýsingar eru veittar
á skipulags- og byggingarsviði.
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn
kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal
þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingarsviðs
Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 9. feb. 2016. Þeir sem eigi
gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests,
teljast samþykkir henni.
Skipulagfulltrúi Hafnarfjarðar

Skógareldar kviknuðu að minnsta kosti fjórum sinnum á suðurskaganum í Höfðaborg um jólahelgina. Mikill
vindur gerði slökkvistarf erfitt, en á myndinni hér að ofan má sjá björgunarþyrlu að störfum. Sem betur fer
hafa engar eignaskemmdir orðið. Fréttablaðið/EPA

Vilja 900 milljónir í flug
á Akureyri og Egilsstaði
Starfshópur á vegum forsætisráðherra vill sjá að flogið verði millilandaflug um
Akureyri og Egilsstaði allt árið um kring. Hópurinn leggur til að 900 milljónir
króna verði settar á þremur árum í sjóð sem styrki millilandaflug á þessa staði.
samgöngur Starfshópur sem forsætisráðherra skipaði til að gera tillögur að
því hvernig koma megi á reglulegu
millilandaflugi um aðra flugvelli en
Keflavík leggur til að ríkissjóður setji
900 milljónir króna á þremur árum
til að styrkja flug til og frá Akureyri og
Egilsstöðum.
„Væntur ávinningur ríkissjóðs er
margvíslegur, beint og óbeint, en
beinar árlegar skatttekjur ríkissjóðs
af auknu flugi geta numið 3-400 milljónum króna sé þó aðeins miðað við tvö
flug á viku allt árið,“ segir í niðurstöðum
starfshópsins. „Miðað við þetta má gera
ráð fyrir að það sé engin áhætta fyrir
ríkissjóð heldur fái ríkissjóður allt sitt
framlag til baka en njóti síðan beins
afraksturs í formi skatttekna að liðnum
þremur árum.“
Starfshópurinn leggur til að stofnaður verði Flugþróunarsjóður sem skiptist í annars vegar Markaðsþróunarsjóð
og hins vegar Áfangastaðasjóð. Matthías Páll Imsland, aðstoðarmaður velferðarráðherra og fyrrverandi forstjóri
Iceland Express, var formaður starfshópsins.
„Sjóðirnir skulu virka hvetjandi á
erlenda sem innlenda aðila og framlag
þeirra vera viðbót við framlag annarra

Stuðningurinn er til
þess að byggja upp
nýja leið og er annars vegar
niðurgreiðsla á áhættu við að
byggja upp nýja leið og hins
vegar stuðningur við markaðssetningu áfangastaðar.
Starfshópur forsætisráðherra
um millilandaflug

þróunaraðila (landshlutar, flugfélög,
markaðsþróunarfélög) og greiðast eftir
að flug er hafið, nánar tiltekið þegar lágmarkstímabili hefur verið náð og svo
mánaðarlega eftir það,“ útskýrir starfshópurinn. „Stuðningurinn er til þess að
byggja upp nýja leið og er annars vegar
niðurgreiðsla á áhættu við að byggja
upp nýja leið og hins vegar stuðningur
við markaðssetningu áfangastaðar.“
Í skýrslu hópsins er rakið að nýting
hótelherbergja er umtalsvert lakari á
Norður- og Austurlandi en á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega utan
háannar. Miðað er við í útreikningum
að tekjur séu 20.900 krónur á hvern
ferðamann á sólarhring að sumri en
34.835 krónur að vetri.

„Samkvæmt könnun Ferðamálastofu koma 35 prósent ferðamanna
sem koma til landsins að sumri til
Norðurlands en aðeins 13 prósent að
vetri. Á Austurlandi er hlutfallið 29 prósent að sumri en 11 prósent að vetri,“
bendir starfshópurinn á.
Lagt er til að leiðaþróunarsjóður
styrki flugrekstraraðila um vissa upphæð í eftir því hvenær árs flogið er.
Sumarmánuðina þrjá sé gerð krafa
um minnst eitt flug á viku og þá fáist
greiddar tíu evrur (um 1.420 krónur) á
hvern farþega. Sé bætt við minnst átta
flugferðum í september eða maí fáist 12
evrur (1.700 krónur) á hvern farþega. Á
veturna fáist 15 evra (2.130 króna styrkur) á farþega sé flogið einu sinni í viku.
Þá verði að vera minnst tólf flug sem
flogin séu í minnst sex flugferða seríu.
Sérstökum markaðsþróunarsjóði er
síðan ætlað að styrkja hverja flugleið
um að lágmarki 10 milljónir króna
óháð fjölda farþega. „Farið verði fram
á mótframlag samningsaðila, það
er króna á móti krónu,“ segir starfshópurinn.
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs kvaðst
fagna þessum niðurstöðum starfshópsins á fundi sínum á Egilsstöðum í
síðustu viku. gar@frettabladid.is
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Eigendur bústaða ætla ekki að víkja

M Á N U DA G U R

Lögmaður eigenda sumarbústaða við Elliðavatn segir geðþótta og duttlunga ráða för í í þeirri stefnu Orkuveitu Reykjavíkur að byggðin
verði rifin. Það yrði skipulagslegt stórslys og borgaryfirvöldum til háðungar. Ekki sé minnst á bústaðina í vatnsverndarsamþykkt.
stjórnsýsla „Orkuveitu Reykjavíkur er ekki heimilt að ganga fram
í sýslan sinni eins og þeir sem þar
hafa verið settir til ábyrgðar séu að
höndla með sína eigin hagsmuni
eða reka söluturn,“ segir Ástráður
Haraldsson, lögmaður eigenda tólf
sumarhúsa í landi Orkuveitunnar
við Elliðavatn, í bréfi til lögmanna
OR.
Fram hefur komið í Fréttablaðinu
að Orkuveitan telur nauðsynlegt að
öll sumarhúsin á svæðinu hverfi
þaðan á endanum vegna vatnsverndarsjónarmiða. Bústaðirnir
standa á leigulóðum og lítur OR
þannig á að leigusamningar um þær
hafi runnið út í árslok 2012. Hús eru
á 25 af 35 lóðum OR í Elliðavatnsblettum.
Áður hafði Orkuveitan krafist
þess að húsin yrðu fjarlægð á kostnað eigendanna en stefnubreyting
varð í haust þegar fyrirtækið tók
sjálft að sér niðurrif á litlum bústað
þar sem eigandinn hafði fallið frá.
„Þetta geta verið umtalsverðir fjármunir fyrir einstaklinga en í hinu
stóra samhengi vatnsverndarmála
væru þetta ekki mikil útgjöld fyrir
Orkuveituna,“ segir Bjarni Bjarnason,
forstjóri OR, í Fréttablaðinu 24. september síðastliðinn. Bjarni undirstrikaði þá að Orkuveitunni væri treyst
fyrir nýtingu vatnsauðlindarinnar
og hún bæri því mikla ábyrgð.
Ástráður segir að sumarhúsaeigendunum hafi borist bréf frá Orkuveitunni þar sem boðin séu tvenns
konar kjör.
„Annars vegar er nokkrum þeirra
tilkynnt um að leigusamningur verði
ekki endurnýjaður og þeim boðið að
Orkuveita Reykjavíkur kosti brottflutning mannvirkja af lóðinni. Hins
vegar er í flestum tilvikum boðið
upp á tímabundna endurnýjun
leigusamninga um ótilgreindan
tíma,“ upplýsir Ástráður.
Orkuveitan vísar til ástands
húsanna og þess hvort þau séu
mikið notuð varðandi það hvort
þau fái tímabundna framlengingu
á leigu eða hvort niðurrifs sé krafist.

Sumarhúsin í Elliðavatnsblettum hafa sum staðið frá því á þriðja áratug síðustu aldar og eru menningarverðmæti segir lögmaður eigendanna. Fréttablaðið/GVA

Hinir nýju eigendur
keyptu á markaðsverði í trausti þess að bústaðirnir fengju að standa.
Ástráður Haraldsson,
lögmaður eigenda
tólf sumarhúsa
við Elliðavatn

Ástráður segir engin málefnaleg rök
fyrir þeirri mismunun enda standist
ekki fullyrðingar OR um ásigkomulag húsanna eða notkun þeirra.
Þá segir lögmaðurinn varðandi

tímabundna framlengingu leigusamninga að stefna Orkuveitunnar
þurfi að byggjast á lögmætum
sjónarmiðum. „Ekki verður annað
séð en að duttlungar og geðþótti
ráði þar einir för,“ skrifar lögmaðurinn. Hann nefnir að á fyrsta áratug
þessarar aldar hafi verið gerðar ýmsar
úrbætur á bústöðunum í samráði við
Orkuveituna.
„Á sama tíma hafa orðið eigendaskipti á bústöðum með vitund og samþykki Orkuveitu Reykjavíkur. Hinir
nýju eigendur keyptu á markaðsverði
í trausti þess að bústaðirnir fengju að
standa,“ segir í bréfi lögmannsins.
Fram að stefnubreytingu hjá Orkuveitunni hafi eigendur sumarhúsanna haft réttmætar væntingar um
að byggðin fengi að standa „en yrði

ekki útlæg ger á á grundvelli geðþótta stjórnenda Orkuveitu Reykjavíkur eða borgaryfirvalda“.
Lögmaðurinn bendir á að í nýrri
vatnsverndarsamþykkt sé ekki
minnst á sumarbústaðina. Í greinargerð með samþykktinni sé þó getið
um að fáein sumarhús séu í jaðri
grannsvæðisins í Reykjavík.
„Ekki er talin forsenda eða nægilega traust gögn til að beita almennu
banni við notkun þeirra,“ vitnar Ástráður til greinargerðarinnar.
Þá rekur Ástráður að í aðalskipulagi segi í umsögn um gróðurbeltið
umhverfis höfuðborgarsvæðið,
Græna trefilinn svokallaða, að ekki
sé gert ráð fyrir fjölgun sumarhúsa
þar en að lagfæra megi gömul hús
eða endurbyggja í sömu stærð.

Meðal þess sem lögmaður
bústaðaeigendanna vitnar til er
saga sumarhúsabyggðarinnar við
Elliðavatnsbletti. „Þessi byggð og
elsta frístundabyggð landsins við
Þingvallavatn eru fyrstu sumarhús
sem Íslendingar reistu,“ fullyrðir
lögmaðurinn sem kveður mörg
húsanna hafa byggingarsögulegt
gildi og byggðina alla menningarsögulegt gildi.
„Núgildandi stefna Orkuveitu
Reykjavíkur er að mati umbjóðenda
minna upprennandi menningarsögulegt stórslys sem innan skamms
tíma myndi verða talið borgaryfirvöldum til háðungar.“
Bréf lögmannsins hefur verið lagt
fram í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur.
gar@frettabladid.is

Tveggja barna stefna lögfest í Kína
Kína Kínverska þingið festi í gær
svokallaða tveggja barna stefnu í
lög og mun nýja stefnan taka gildi
þann fyrsta janúar næstkomandi.
Mega kínversk pör þá eignast tvö
börn.
Stefnan tekur við af einbirnisstefnunni sem hafði verið í gildi
undanfarin 35 ár. Breytingin er
viðbragð við hækkandi meðalaldri
kínversku þjóðarinnar og fækkun
fólks á vinnumarkaði. Kínversk
stjórnvöld telja að stefnubreytingin muni skila sér í 30 milljón
fleiri manns á vinnumarkaði fram
til ársins 2050.
Sameinuðu þjóðirnar höfðu
áður spáð því að Kínverjum á
aldrinum 15 til 59 ára fækki um sjö
prósent á árunum 2010 til 2030.
Óvíst er hvort stefnubreytingin
beri tilætlaðan árangur segir í frétt
CNN um málið. Áratugir líði þar
til barnasprenging skili sér í fleiri
vinnandi höndum. Þá sé alls óvíst
að Kínverjar á barneignaaldri vilji
eignast fleiri ein eitt barn þrátt
fyrir breytta löggjöf. Fæðingartíðni í Kína hafi lækkað af ástæðum sem ekki endilega tengjast einbirnisstefnunni. Aðgerðin væri of
lítilvæg og kæmi of seint hefur AP
eftir Cai Yong, prófessor í félagsfræði við Norður-Karólínuháskóla.
Búist er við að stefnubreytingin
skili sér í 23 milljónum viðbótarfæðinga fram á miðja þessa öld.
Kínverjum muni fjölga næstu 15
árin og verða 1,43 milljarðar árið
2030 í stað 1,42 milljarða yrði

Börn að leik í Guangzhou í Kína. fréttablaðið/afp

23

milljónir munu fæðast í Kína
umfram það sem áætlað var,
vegna lagabreytingarinnar.

engin stefnubreyting. Í kjölfarið
fari Kínverjum svo fækkandi.
Mannréttindasamtökin Amn
esty International gagnrýndu
stefnuna í gær. Ríkið hafi engan
rétt til þess að skipta sér af því
hve mörg börn fólk eigi. Aðgerðir
Kínverja væru ófullnægjandi og
stefnan ýtti enn undir mannréttindabrot. Kínverskar konur ættu
áfram á hættu á að vera neyddar í
fóstureyðingu eða þvingaðar til að
nota getnaðarvarnir. – ih, þea
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Helstu innlendu fréttir ársins

Óli Kristján Ármannsson

Harðar kjaradeilur og verkföll
settu mikinn svip á árið 2015

olikr@frettabladid.is

Árið 2015
7. janúar

Íslendingar slegnir yfir mannskæðri
árás hryðjuverkamanna á ritstjórnarskrifstofur franska skopritsins
Charlie Hebdo. Formaður Félags
íslenskra múslima fordæmir morð
„framin af geðsjúklingum í nafni
íslams“.

↣

Landspítalinn hefur verið plagaður af verkföllum allt þetta ár, hvort heldur það eru læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar eða annað heilbrigðisstarfsfólk sem lagt hefur niður störf. Verkföllum var beitt í
stórum stíl bæði á almenna og opinbera vinnumarkaðnum. Enn eru víða blikur á lofti í kjaramálum.

16. janúar

Upplýst að Björgvin G. Sigurðsson, fyrrverandi viðskiptaráðherra
og þingmaður Samfylkingarinnar,
hafi látið af störfum sem sveitarstjóri Ásahrepps. Sagður hafa verið
ráðinn annar ritstjóri netmiðilsins
Herðubreiðar. Tveimur dögum síðar
upplýsir Fréttablaðið að hann hafi
verið rekinn vegna fjármálaóreiðu í
störfum sínum. Björgvin ber fyrsta
kastið af sér ásakanir um fjárdrátt,
en síðan er frá því greint á vef
Herðubreiðar, 19. janúar að hann
sé á leið í meðferð og taki ekki við
starfinu hjá vefnum.

↣

12. febrúar

Dómur fallinn í Al-Thani-málinu í
Hæstarétti: Þungur dómur yfir Hreiðari Má staðfestur. Dómur yfir Sigurði
Einarssyni mildaður en dómar Ólafs
Ólafssonar og Magnúsar Guðmundssonar þyngdir. Sigurður fékk 4 ára
dóm, Hreiðar Már Sigurðsson 5 og
hálft ár, Magnús Guðmundsson 4 og
hálft, sem og Ólafur Ólafsson.

↣

14. febrúar

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra mætir til ríkisstjórnarfundar í stjórnarráðshúsinu á meðan á verkföllum SFR og SLFÍ stóð
núna í haust. Mótmæli og samstöðufundir fólks í kjarabaráttu voru tíð allt árið. Fréttablaðið/GVA

6. janúar Framkvæmdastjóri SA
segir svigrúm til launahækkana á árinu ekki
meira en þrjú til fjögur
prósent.
7. janúar Skrifað undir
samning ríkisins og
Læknafélags Íslands
8. janúar Skurðlæknar
semja við ríkið.
27. janúar SA segja
kröfugerð SGS fráleita. Krafan er um að
lægstu laun hækki í 300
þúsund krónur innan
þriggja ára.

300

15. júlí Atkvæðagreiðslu
iðnaðarmanna um kjarasamning lokið. Aðrir en
VM samþykkja. 88 prósent hjúkrunarfræðinga
fella sinn samning.

Fyrstu verkföll aðildarfélaga BHM hófust í aprílbyrjun, strax eftir páska.

17. apríl Ákvörðun um
að hækka laun stjórnar
HB Granda hleypir illu
blóði í kjaraviðræður.

30. apríl Rúmlega 10
þúsund manns hófu
verkfall á landsbyggðinni á hádegi.
6. maí Upp úr viðræðum félaga iðnaðarmanna við SA slitnar.

27. maí Verkfall hjúkrunarfræðinga hefst.
Skurðdeildum lokað og
sjúklingar sendir heim.
29. maí Ríkisstjórnin
kynnir aðgerðir til að
greiða fyrir gerð kjarasamninga.
29. maí Skrifað undir
samning VR, Flóabandalagsins, LÍV og Stéttarfélags vesturlands. Lágmarkslaun 300 þúsund í
maí 2018.
10. júní Viðræðum
hjúkrunarfræðinga og
ríkisins slitið án árangurs.
11. júní Ríkisstjórnin
samþykkir að setja lög á
verkföll.
12. júní Alþingi ræðir
lagasetningu á verkföll
stétta innan heilbrigðiskerfisins. Frumvarp samþykkt daginn eftir.
23. júní Samningafundur BHM og ríkisins
árangurslaus, en hjúkrunarfræðingar skrifa
undir nýjan samning.
30. júní Uppsagnir
hjúkrunarfræðinga

13. ágúst BHM tapar
máli sínu gegn ríkinu
fyrir Hæstarétti. Setja
mátti lög á verkfallið.
14. ágúst Gerðardómur kveður upp úrskurð
sinn um kjör BHM og
hjúkrunarfræðinga.
30. september SLFÍ
og SFR samþykkja
verkföll.
15. október Aðgerðir
SLFÍ og SFR hefjast.
Tafir í Leifsstöð.
27 október Niðurstaða í viðræðum
SALEK-hópsins.
28 október Samningar
náðust í kjaradeilu
sjúkraliða, SFR og lögreglumanna við ríkið.
19. nóvember Lögreglumann samþykkja
samning með miklum
naumindum.
19. nóvember Kjara
ráð hækkar laun ýmissa embættismanna
um 9,3 prósent, afturvirkt frá 1. mars.
2. desember Samband íslenskra sveitar
félaga hefur lokið
helmingi samninga.

Lög voru sett á verkfall
hjúkrunarfræðinga og
félagsmanna BHM 13. júní
og gerðardómi gert að fjalla
um kjör þeirra.
Með því að samkomulag náðist
svo í svonefndum SALEK-hópi um
breytt vinnubrögð við gerð kjarasamninga komst svo skriður á viðræður við BSRB-félögin. SALEK lauk
sínu starfi 27. oktober og daginn
eftir var kominn á samningur við
sjúkraliða, SRF og lögreglumenn.
Þeir voru samþykktir í nóvember,
með naumindum þó hjá lögreglumönnum.
Við tóku svo viðræður sveitarfélaga við viðsemjendur sína og
standa þær enn, þótt lokið hafi
verið um helmingi samninga í lok
nóvember.
Þótt ákveðinni lendingu hafi
verið náð eru víða blikur á lofti.
Pattstaða er í kjaradeilu starfsmanna ISAL við Rio Tinto Alcan á
Íslandi, Verkalýðsfélag Akraness
hefur sett sig upp á móti SALEKsamkomulaginu. Þá hafa bæði
Alþýðusamband og SA áhyggjur
af því hvort stjórnvöld ætli að
standa við sitt í SALEK-samkomulaginu, svo sem varðandi lækkun
tryggingagjalds. Í byrjun desember
sagði fjármálaráðherra ekki svigrúm til að lækka það á nýja árinu.
Og nú í desember slitnaði upp úr
viðræðum sjómanna við útgerðarmenn. Þeir ræða milli jóla og nýárs
hvort fara eigi í hart. Það er efni í
næsta annál.

Forsetaembættið greinir frá því
á fréttavef sínum að sendiherra
Sádi-Arabíu hafi tilkynnt forseta
að landið ætli að styðja byggingu
mosku hér á landi um 135 milljónir
króna.

20. mars

Sólmyrkvi. Stjörnuskoðunarfélag
Seltjarnarness í samvinnu við Hótel
Rangá stóð fyrir því að grunnskólabörn landsins, 45 þúsund talsins,
fengju gefins sólmyrkvagleraugu.
Slík gleraugu seldust annars upp á
landinu og skólastjórar fengu tilboð í
gleraugu barnanna. Rafsuðugler seldust upp í BYKO. Víða kom fólk saman
til að fylgjast með sólmyrkvanum.

21. apríl

Náttúrupassinn er dauður á Alþingi.
Frumvarp iðnaðar- og viðskiptaráðherra um náttúrupassa verður ekki
afgreitt frá Alþingi. Ráðherra skoðar
aðrar hugmyndir.

22. apríl

Ekki er unnið að afnámi verðtryggingar í fjármálaráðuneytinu, þrátt
fyrir orð forsætisráðherra um
annað. Lenging lágmarkstíma verðtryggðra lána í tíu ár og stytting úr
40 í 25 ár er til skoðunar.

↣

28. apríl Framleiðendur kjúklingakjöts
hafa fengið undanþágu
til slátrunar á meðan
á verkfalli dýralækna
stendur til þess að
tryggja velferð fuglanna.
Kjötið geymt í frysti.

21. maí Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn varar við
áhrifum verkfallanna.

5. mars

↣

6. apríl Verkföll fimm
félaga BHM úrskurðuð
lögleg. Aðgerðir hefjast.

11. maí Hjúkrunarfræðingar samþykkja
verkfall.

þúsund krónur verða lágmarkslaun árið 2018

↣

17. mars SGS boðar
röð skæruverkfalla og
síðan allsherjarverkfall
frá 12. maí.

9. maí Landlæknir vill
stöðva verkföll innan
heilbrigðiskerfisins með
lögum.

↣

halda áfram: 200 sagt
starfi sínu lausu.

Tímalína kjaradeilna

Kona fædd 1959 í haldi lögreglu
vegna mannsláts í Hafnarfirði.
Maðurinn sem er látinn var rúmlega
fertugur. Hann hafði verið stunginn.
Fólkið var sambýlisfólk. Konan,
Danuta Kaliszewska, var svo 10. júlí
dæmd í 16 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness. Hæstiréttur staðfesti dóminn í byrjun desember.

↣

Ekki er ofsagt að landið hafi logað
í launadeilum verkfallsaðgerðum í
kjaradeilum bæði á opinberum og
almennum vinnumarkaði á árinu.
Viðræður ríkisins við lækna
teygðu sig fram yfir áramót og
engin lausn í sjónmáli í byrjun ársins. Fyrstu verkföll ársins hófust 5.
janúar. Læknar náðu svo samningi
7. janúar og verkfallsaðgerðum sem
staðið höfðu frá 27. október var
aflýst. Skurðlæknar sömdu 8. janúar
en hjá þeim höfðu verkfallsaðgerðir
staðið yfir í tíu vikur.
Þannig var staðan þegar viðræður
á almenna markaðnum hófust upp
úr miðjum janúar. Í febrúar hafði
hvorki gengið né rekið í viðræðum
og öll þjóðin að verða samningslaus. Í mars ágerðist umræða um
verkföll, bæði hjá Starfsgreinasambandinu (SGS) og Bandalagi
háskólamanna (BHM). SGS boðaði
röð skæruverkfalla.
Fyrstu verkföll aðildarfélaga
BHM hófust í aprílbyrjun, strax
eftir páska. Starfsemi raskaðist
enn á Landspítalanum, auk þess
sem áhrif voru mikil á opinberar
stofnanir. Matvælaeftirlit fór úr
skorðum, kjötvörur fengust ekki í
verslanir og bændur slátruðu á undanþágum. Um viku síðar bættist svo
Starfsgreinasambandið í hópinn, en
aðgerðir félaga þess náðu til um 10
þúsund manna um land allt.
Í lok apríl höfðu Flóabandalagið og VR slitið viðræðum við
SA. Í verkfall stefndi hjá 56 þúsund
manns til viðbótar. Um miðjan
maí dró svo til tíðinda í viðræðum
á almenna markaðnum og SGS
frestaði boðuðum aðgerðum. Sama
gerðu VR og samflotsfélög undir lok
maí. Á sama tíma var allt í hnút hjá
BHM og stefndi í að hjúkrunarfræðingar færu líka í verkfall, eins
og varð raunin í lok maí.
Í maílok leystist hnúturinn á
almenna markaðnum að mestu og
samningar voru undirritaðir hver á
eftir öðrum. 300 þúsund króna lágmarkslaun orðin að veruleika eftir
þrjú ár. Þó dróst fram yfir sumarið
að loka samningum við öll félög
iðnaðarmanna.
Þegar kom fram í júní ágerðist
umræða um lög á verkfall hjúkrunarfræðinga og BHM. Hjúkrunarfræðingar og fleiri innan heilbrigðisgeirans sögðu upp í stórum stíl. Lög
voru svo sett á verkfallið 13. júní og
gerðardómi gert að fjalla um kjör
BHM og hjúkrunarfræðinga næðust
samningar ekki fyrir 1. júlí. 23. júní
skrifuðu hjúkrunarfræðingar undir
samning, en hann var felldur. Í ágúst
tapaði BHM endanlega máli sínu
gegn ríkinu vegna verkfallsins þegar
Hæstiréttur kvað upp þann dóm að
setja hafi mátt lög á verkfallið. Daginn eftir úrskurðaði gerðardómur
um kjör hópanna. Niðurstaðan
kom á óvart að því leyti að tekið var
tillit til krafna þeirra að miklu leyti.
Félagsmenn voru almennt ánægðir
með niðurstöðuna.
Um miðjan september hófust svo
viðræður þriggja stærstu aðildarfélaga BSRB við ríkið. Þær fóru í
hnút og endaði deilan með því að
Sjúkraliðar og félagar SFR hófu
verkfallsaðgerðir 15. október. Lögreglumenn, sem með voru í viðræðunum, hafa ekki verkfallsrétt,
en nýttu rétt sinn til funda, veiktust
sumir og hættu að beita sektum í
umferðinni. Enn voru áhrif mikil.
Starfsemi stofnana röskuðust, sér
í lagi Landspítalans, eina ferðina
enn. Tafir urðu í Leifsstöð.

MÁNUDAGUR

6. maí

Hrekkti sjálfstæðismenn: Tók frá
borð Sjálfstæðisflokksins í mötuneyti þingmanna fyrir Pírata. Róbert
Marshall, þingmaður Bjartrar
framtíðar, brá á það ráð að hrekkja
félaga sína í Sjálfstæðisflokknum á
dögunum, eftir að Píratar mældust
stærsti flokkur landsins. „Frátekið
fyrir Pírata (30%),“ stóð á miðanum
sem hann setti á borðið. Nútíminn
greindi frá og sagði gríninu hafa
verið tekið vel.
Framhald á næstu síðu

JÓLAOPNUN
28.
29.
30.
31.
01.

DES
DES
DES
DES
JAN

11.00–18.30
11.00–18.30
11.00–18.30
LOKAÐ
LOKAÐ

GLÆSILEGT ÚRVAL
Á PIER.IS

Vertu
vinur okkar
á Facebook

20% AFSLÁTTUR

AF glösum og stellum
GILDIR 28.– 30. DESEMBER

láttu
fs

r

r•

70%

• 70% a

7 0% a

Verð frá 552,- með afslætti

70% afsláttur
af jólavöru

láttu
fs

Smáratorgi 522 7860 • Korputorgi 522 7870 • Glerártorgi 522 7880 • www.pier.is
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↣
14. maí

↣

Kirkjuþing unga fólksins ályktar um
að samviskufrelsi presta verði afnumið
hjá Þjóðkirkjunni. Prestar mega neita
samkynja pörum um hjónavígslu á
grundvelli sinnar eigin samvisku. Sigurvin Lárus Björnsson æskulýðsprestur
segir stöðuna slæma.

8. júní

Alþingi herðir lög um gjaldeyrishöft.
Fyrirbyggjandi aðgerð til að koma í
veg fyrir peningaútstreymi áður en
afnám hafta hefst. Forsætisráðherra og
fjármála- og efnahagsráðherra kynna
áætlun vegna afnáms gjaldeyrishafta.

↣

10. júní

↣

Dularfullur fjárdauði um allt land til
rannsóknar. Léleg hey hafa verið talin
ástæða þess að ær drepast í hrönnum
og hundruð lamba komast ekki á legg.
Formaður Landssamtaka sauðfjárbænda segir ástandið alvarlegra en fyrr
var talið. Útilokar ekki að gosið í Holuhrauni hafi orsakað dauða kindanna.

17. júní

Flóttamannamál í forgrunni
Mótmælt er að fólk skuli
sent á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar til landa á
borð við Grikkland og Ítalíu.
Brottvísanir fólks frá
Albaníu voru áberandi í
umræðunni. Einkum var mál
Arjans litla áberandi í
desember.

Núna í desember fengu tvær
albanskar fjölskyldur, sem sendar
höfðu verið úr landi með börn sem
stríða við langvinna og alvarlega
sjúkdóma, sérstakt dvalarleyfi hér
á landi. Brottvísan veiku piltanna
vakti mikla reiði og efasemdir um
að hér væri staðið við skuldbindingar á grundvelli Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna.
Þá hefur því verið mótmælt að
fólk skuli á grundvelli svonefndrar
Dyflinnarreglugerðar sent aftur til
landa á borð við Ítalíu, Grikkland
og Ungverjaland, þar sem vitað sé
að öryggi þeirra og velferð séu ekki
tryggð.

Ráðherra í skugga fjárhagslegra tengsla við fyrirtæki
Það að líta á sölu
íbúðarinnar sem
einhvers konar fjárframlag
eða peningagjöf, það bara
stríðir gegn allri almennri
skynsemi.

7. júlí

Einn fórst þegar bátur sökk á Ísafjarðardjúpi. Þremur var bjargað.
Sjálfvirkur búnaður björgunarbáta
virkaði ekki.

15. júlí

Gestir á Þingvöllum kúka við grafreiti
Einars Ben og Jónasar Hallgrímssonar.
„Við leiðsögumenn erum í því að afsaka
gerðir stjórnvalda í hvert sinn sem við
komum á þessa staði,“ segir Helgi Jón
Davíðsson leiðsögumaður um ástand
salernismála á ferðamannastöðum.

1. ágúst

Ásmundur Friðriksson, þingmaður
Sjálfstæðisflokks, kallar eftir því að
Ísland láti af stuðningi við viðskiptaþvinganir á hendur Rússum. Hér séu
of mikilvægir hagsmunir undir í ljósi
aukinna líka á að Rússar loki á viðskipti við landið vegna þessa. Utanríkisráðherra og fleiri hafna þessum
rökum. Smáríki eins og Ísland eigi
allt undir því að lönd virði alþjóðalög
og -samþykktir. Rússar setja svo viðskiptabann á Ísland 13. ágúst. Sjávar
útvegsfyrirtæki verða fyrir tekjutapi
vegna örðugleika við að finna nýja
markaði, svo sem fyrir makríl.

Illugi Gunnarsson, mennta- og
menningarmálaráðherra

20. ágúst

Illugi sagði það mistök að hafa ekki upplýst um allt. Fréttablaðið/Anton

↣

augljósari en í máli ráðherrans. Hann
hafi beðið um og fengið persónulegan
fjárstuðning frá aðila sem hann síðan
veitti pólitíska fyrirgreiðslu vegna viðskiptahagsmuna í Kína.
Í stóru viðtali við Fréttablaðið daginn eftir, 8. október, vill Illugi ekki svara
spurningum um meint þriggja milljóna
króna lán sem Stundin hefur heimildir
fyrir að ráðherrann hafi þegið frá Orku
Energy. Hann ætli ekki að opna heimabanka sinn fyrir blaðamönnum.
Í viðtalinu segir hann þó mistök hafa
verið að upplýsa ekki strax um allt. Þau
hjónin hafi verið í þeirri stöðu að þurfa
að grynnka á skuldum. „Það að líta á
sölu íbúðarinnar sem einhvers konar
fjárframlag eða peningagjöf, það bara
stríðir gegn allri almennri skynsemi og
síðan hitt að ég hafi einhvern veginn
veitt þessu fyrirtæki óeðlilega pólitíska
fyrirgreiðslu,“ segir Illugi í viðtalinu.
Hann tók fram að það væri ekkert
fararsnið á sér úr pólitíkinni.

Menn kunna engar skýringar á plágu
lúsmýs í Kjósinni. Erling Ólafsson
skordýrafræðingur segir hingaðkomu
lúsmýs á við góðan reyfara – engar
skýringar liggja fyrir hvers vegna plágan
gaus upp beggja vegna Hvalfjarðar. Fólk
bitið víðar, meðal annars í Mosfellsbæ,
Grafarvogi, Fossvogi, Kópavogi og
Hafnarfirði. Fólki ráðlagt að setja upp
viftu, því mýið þoli illa blástur.

↣

Umfjöllun um möguleg hagsmunatengsl Illuga Gunnarssonar menntaog menningarmálaráðherra við
einkafyrirtækið Orku Energy hófst
í byrjun apríl. Illugi segir enga hagsmunaárekstra í tengslum við fyrirtækið. Upplýsingar um sig í hagsmunaskrá Alþingis séu úreltar. Greint er frá
því að fulltrúar fyrirtækisins hafi tekið
þátt í dagskrá ráðherra í vinnuferð hans
til Kína í mars. Illugi starfaði hjá Orku
Engergy þegar hann fór í leyfi frá þingstörfum eftir hrun, en segist á þessum
tíma ekki hafa fjárhagslegra hagsmuna
að gæta í tengslum við starfsemi fyrirtækisins.
Viku síðar, 13. apríl, er sérstök
umræða á Alþingi um ferð menntamálaráðherra til Kína. „Eins og verið sé
að gera það tortryggilegt að menn vinni
hjá einkafyrirtækjum,“ segir Illugi þá.
26. apríl greinir Illugi svo frá því í viðtali við RÚV að hann leigi húsið sitt af
Hauki Harðarsyni, stjórnarformanni
Orku Energy. Íbúðina seldi hann félagi
Harðar 23. júlí 2014. Afhendingardagur
var skráður mun fyrr, 31. desember
2013. Ýmsir fjölmiðlar gera í framhaldinu og næstu vikur og mánuði tilraunir
til að fá frekari svör um málið.
7. október ritar Páll Magnússon,
fyrrverandi útvarpsstjóri, grein í
Fréttablaðið um Illuga og Orku Energy
og segir pólitíska spillingu ekki verða

1. júlí

↣

króna til flóttamannamála á þessu
ári og því næsta. Þá er von á 55 flóttamönnum frá Sýrlandi í janúar á næsta
ári en þeir hafa dvalið í flóttamannabúðum í Líbanon.
Málefni annarra flóttamanna en
frá Sýrlandi hafa líka farið hátt og þá
sér í lagi brottvísanir fólks, svo sem
frá Albaníu, en einnig fjölskyldu frá
Sýrlandi sem hingað hafði komið
frá Grikklandi. Þá hefur Útlendingastofnun verið harðlega gagnrýnd
fyrir að sinna því ekki nægilega vel
að fólk fái þá þjónustu sem því ber
meðan mál þeirra eru til umfjöllunar,
til dæmis að tryggja að börn fái inni í
skóla á meðan.

Hvassahraun talið besti staðurinn
undir nýjan innanlandsflugvöll.
Áætlaður stofnkostnaður 22 til 25
milljarðar. Breytingar á vellinum í Vatnsmýri sagðar kosta 18 til 32 milljarða.

↣

Hátt í tuttugu þúsund manns skráðu
sig á Facebook-viðburð Bryndísar
Björgvinsdóttur „Kæra Eygló – Sýrland kallar“ í lok ágúst og sýndi með
því vilja sinn til þess að leggja lóð sitt á
vogarskálar við móttöku flóttamanna
hingað til lands.
Markmiðið með viðburðinum var
að sýna stjórnvöldum að Íslendingar
væru til í að taka á móti fleiri flóttamönnum en ráðgert hafði verið.
Fjöldi manns bauðst til að aðstoða
þá flóttamenn sem hingað kæmu og
bauð fólk fram alls konar aðstoð.
Um tveimur vikum eftir að „Kæra
Eygló“ lauk tilkynnti ríkisstjórnin að
hún hygðist verja tveimur milljörðum

25. júní

↣

Tekist hefur verið á um móttöku flóttafólks og brottvísanir. Hátt í 20 þúsund manns skráðu sig á viðburð á
Facebook þar sem Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra var brýnd til verka. Von á 55 manns til Íslands.

↣

Arjan Lalaj, sem er með meðfæddan hjartagalla, kom hingað til lands með fjölskyldu sinni. Þau hafa nú fengið dvalarleyfi og eru á leið til landsins. Mynd/Stöð 2

Mótmæli settu svip sinn á hátíðahöld
á Þjóðhátíðardaginn. Meðal annars
var mótmælt vanhæfri ríkisstjórn og
ástandi heilbrigðiskerfisins. Skemmdu
fyrir börnum sögðu sumir þeirra sem
ekki töldu við hæfi að nýta tækifærið til
mótmæla.

Menntamálastofnun gagnrýnir kennsluefnið Byrjendalæsi
sem notað er í lestrakennslu. Segir
þá nemendur standa verr á samræmdum prófum þar sem námsefnið sé notað. Forsvarsmenn
miðstöðvar skólaþróunar hafna því
að kennsluaðferðir Byrjendalæsis
hafi orðið til þess að lesskilningi
nemenda hafi hrakað.
Framhald á næstu síðu

Vertu eins og
heima hjá þér
Nýtt blað er komið í dreifingu
Þú finnur blaðið á www.husgagnahollin.is
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Vertu eins og
heima hjá þér

MICHIGAN

Borðstofuborð úr
hvíttaðri gegnheilli
eik. Sjá nánar bls. 3

Húsgagnahöllin 50 ára
Reykjavík og Akureyri

www.husgagnahollin.is

ELLY

Þriggja sæta sófi.
Litir: Ljós- og dökkgrár
bleikur, blár og grænn.
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

99.990 kr.

Vandræði Strætó vegna þjónustu við fatlaða náðu hámarki í byrjun ársins.

Fréttablaðið/Pjetur

Ferðaþjónusta fatlaðra
stóðst ekki væntingar
Fatlað fólk og aðstandendur þess kvörtuðu undan þjónustunni hjá Strætó.

KAMMA

Þriggja sæta sófi með viðarfótum. Dökk-, ljósgrátt eða
brúnt slitsterkt áklæði. Stærð: 201 x 84 x :105 cm

89.990 kr. Afmælisverð

MANCHESTER

Tungusófi XL. Hægri eða vinstri tunga. Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 300 x 160 x 70 cm

179.990 kr. 269.990 kr.

PEOPLE

Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. Dúnfylling
í sessu. Grábrúnt slitsterkt áklæði.
Stærð: 402 x 222/166 x 87 cm.

369.990 kr. 459.990 kr.

Reykjavík
Bíldshöfði 20
www.husgagnahollin.is
558 1100

Akureyri
Dalsbraut 1

Fyrir áramót kom upp röð mistaka hjá
Strætó í þjónustu við fatlaða. Í nóvember var talið um byrjunarörðugleika
að ræða. Borgin baðst afsökunar á
málinu um miðjan desember.
Áttunda janúar var svo frá því
greint að fatlaður maður hefði verið
skilinn eftir af ferðaþjónustu fatlaðra.
Bílstjóri vildi bara ferja annan af fjölfötluðum bræðrum sem biðu fars og
voru á leið á sama stað. „Strætó biðst
afsökunar á óþægindum sem notendur akstursþjónustu fyrir fatlað fólk
á höfuðborgarsvæðinu hafa orðið
fyrir,“ sagði í yfirlýsingu sem Strætó
sendi frá sér.
Nokkrum dögum síðar sagði móðir
fjölfatlaðs manns ástandið lífshættulegt hjá Ferðaþónustu fatlaðra og
átaldi réttargæslumenn fyrir að beita
sér ekki í málum sem tengjast ferðaþjónustunni.

Stjórn Strætó sagði ljóst
að margt hefði farið úrskeiðis í framkvæmd og innleiðingu breytinga á þjónustunni
um áramótin.

Fjórða febrúar tók svo steininn
úr þegar 18 ára fjölfötluð stúlka sem
leitað var að fannst í bifreið á vegum
ferðaþjónustu fatlaðra fyrir utan
heimili verktaka sem sinnti akstrinum. Í kjölfarið var neyðarstjórn
sett yfir þjónustu Strætó við fatlaða,
en hana leiddi Stefán Eiríksson fyrrverandi lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
Nokkurn tíma tók að ná tökum á
ástandinu og frásagnir og umkvart-

anir fatlaðs fólks vegna þjónustunnar
fóru nokkuð hátt í opinberri umræðu.
Þá urðu enn nokkur atvik í þjónustinni. Tíunda febrúar var mjög
faltaður maður skilinn eftir á röngum
stað og þann fimmtánda skilaði sér
ekki heim ung stúlka. Hún fannst svo
hjá nágrannakonu.
Í marsbyrjun skilaði neyðarstjórnin skýrslu með tillögum um
úrbætur, svo sem um að auka þjálfun
bílstjóra til muna og gera þjónustuna
einstaklingsbundnari. Þá hafi verkefnið ekki verið til þess fallið að setja
í útboð, líkt og gert var.
Heldur var hljóðara um þjónustuna í sumar, en í haust kom upp eitt
mál enn þegar níu ára einhverfur
drengur var skilinn eftir á bílaplani
við matvöruverslun í nágrenni við
heimili sitt, í stað þess að honum væri
ekið beint heim eftir skóla.

Kaldir vindar blésu
Fyrstu fimmtíu dagar ársins 2015 eru
þeir vindasömustu frá árinu 1995 með
meðalvindhraða upp á meira en 10
metra á sekúndu. Fyrri part árs og fram
á vor var enda algengt að fólk lenti í
vandræðum vegna veðurs á ferðum
sínum og björgunarsveitir höfðu nóg
að gera.
Í febrúar og fram í mars gengu oft yfir
illviðri og þau fáheyrðu tíðindi gerðust
að Reykjanesbraut var lokað. Fyrri part
ársins gekk þó líklega mest á um miðjan mars þegar vindur fór í 55 metra á
sekúndu í hviðum. Skólahaldi var aflýst
á Suðurlandi og vegir lokuðust um allt
Suðurland. Víða var rafmagnslaust og
rýma þurfti hús fyrir vestan. 300 björgunarsveitarmenn voru að störfum um
land allt.
Lægðagangur hélt áfram fram á
vormánuði, þótt hvassviðri næði ekki
sömu hæðum og þegar verst lét um
veturinn. Veður var kalt og maímánuður sá kaldasti frá 1982.
Í lok nóvember tók veður svo við sér
á ný svo um munaði og færð spilltist
víða um land og þannig var það fyrstu
dagana í desember. Fyrir fyrstu helgi
mánaðarins bætti í veðrið, þótt það
dytti niður á sunnudegi. Það var lognið
á undan storminum því 7. þessa mán-

Björgunarsveitarmenn að störfum við að hemja fleygan ruslagám í ofsaroki á
höfuðborgarsvæðinu í byrjun desember. Fréttablaðið/Vilhelm

Tveir bátar sukku í
Reykjavíkurhöfn í óveðrinu í
desember, en eignatjón var
mest í Vestmannaeyjum og á
Suðurlandi. Engin meiðsl
urðu á fólki.
aðar gekk yfir hvassviðri af því tagi
sem ekki kemur nema á um tveggja
áratuga fresti. Var það mál manna að
bera mætti það saman við veður sem
gekk yfir 1991.

Velflestum vegum var lokað þegar
leið á daginn og náðu lokanir Vegagerðarinnar til allra landshluta.
Stormurinn var kallaður Diddú. Rafmagn fór af víða um land og sums
staðar var rafmagnslaust fram á næsta
dag, svo sem á hluta Akureyrar og á
Vesturlandi. Hættustigi var lýst yfir í
Vestmannaeyjum en þar fauk veðurmælir. Veðurmælir eyðilagðist líka á
Steinum undir Eyjafjöllum. Hámarksmeðalvindhraði sem mældist var
50,94 metrar á sekúndu, sem stappar
nærri meti á landinu.

MÁNUDAGUR
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↣
15. september

↣

Borgarstjórn samþykkir tillögu Bjarkar
Vilhelmsdóttur, fráfarandi borgarfulltrúa, um sniðgöngu borgarinnar
á vörum frá hernámssvæðum Ísraels
í Palestínu. Samþykktin er harðlega
gagnrýnd í framhaldinu og á endanum dregin til baka 22. september.

29. september

Mótmælt við lögreglustöð vegna kynferðisbrotamála
Umræða um kynferðisbrot og kynbundið ofbeldi fór hátt á árinu.
Í janúar var kynnt skýrsla sem
unnin var í samvinnu við innanríkisráðuneytið þar sem persóna dómara
og reynsla var sögð skipta máli við
meðferð þeirra á nauðgunar- og kynferðisbrotamálum. Niðurstöður í málaflokknum sagðar „dómarahappdrætti“.
Þá vakti athygli og umtal þegar
Hæstiréttur felldi á skömmum tíma
úr gildi þrjú nálgunarbönn á höfuðborgarsvæðinu yfir mönnum sem
beitt höfðu maka sína ofbeldi. Undir
lok febrúar afhentu fulltrúar sjö samtaka um réttindi kvenna Ólöfu Nordal

innanríkisráðherra áskorun varðandi
stöðu mála um nálgunarbann.
Þá náðu flugi átök á samfélagsmiðlum sem miðuðu að valdeflingu
kvenna og því að auka kynfrelsi þeirra.
Þar á meðal er átakið #freethenipple
sem hófst í lok mars. Það vakti heimsathygli og hélt áfram fram á sumar.
Í Facebook-hópnum Beauty Tips
deildu konur líka reynslusögum af
kynferðisofbeldi.
Tvö mál vöktu þó sérstaklega mikla
athygli, annars vegar sýknudómur yfir
fimm piltum sem ákærðir voru fyrir
hópnauðgun í Breiðholti í maí 2014,
og hins vegar tvær kærur á hendur

tveimur mönnum vegna meintra
nauðgana í íbúð í Hlíðunum. Bæði
mál eru enn fyrir dómstólum, því
sýknudómnum var nú í lok árs áfrýjað til Hæstaréttar. Hitt er enn í rannsókn lögreglu.
Mikil reiði blossaði upp meðal fólks
vegna þessara tveggja mála og var
boðað til mótmæla bæði við lögreglustöðina á Hverfisgötu og við Héraðsdóm Reykjavíkur. Við lögreglustöðina
var því mótmælt að mennirnir tveir
í Hlíðamálinu skyldu ekki hafa verið
settir í gæsluvarðhald og við héraðsdóm var nokkrum sýknudómum í
kynferðisbrotamálum mótmælt.

↣

Sjálfstæðismenn á Seltjarnarnesi
skora á Ólöfu Nordal að bjóða
sig fram í embætti varaformanns
flokksins á móti Hönnu Birnu Kristjánsdóttur. Daginn eftir kemur
sambærileg áskorun frá tíu forystumönnum innan flokksins. Að kvöldi
fyrsta október sendi Hanna Birna
Kristjánsdóttir flokksfélögum sínum
bréf um að hún gæfi ekki kost á sér
í embættið áfram. 3. október býður
Ólöf sig fram.
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22. október

Eftir áralanga baráttu fær Jón Gnarr
loks að breyta nafni sínu úr Jón Gnarr
Kristinsson í Jón Gnarr.

↣

23. október

Manndráp við í búsetukjarna geðfatlaðra við Miklubraut. Hinn grunaði
er á fertugsaldri. Lögregla hefur lagt
hald á eggvopn sem talið er að hafi
verið notað við verknaðinn. Maðurinn sem lést var á sextugsaldri.
Báðir voru búsettir á staðnum. Árásarmaðurinn var í framhaldinu vistaður á
viðeigandi stofnun.

K AL KÚN AS K IP &
F Y L LT K AL KÚNAB RI N G A
FRÁ ÍSLENSKUM BÆNDUM

↣

31. október

Hátíðar

Kirkjuþing samþykkti mótatkvæðalaust að opinberum embættismönnum þjóðkirkjunnar væri óheimilt
að synja tveimur einstaklingum um
hjónavígslu á grundvelli kynhneigðar
þeirra. Ákvörðunin kemur í kjölfar
umræðu í septemberlok þegar Samtökin ’78 hugleiddu málshöfðun þar
sem ekkert kæmi í veg fyrir að samkynja pörum væri mismunað innan
kirkjunnar.

↣

2. nóvember

Undirbúningsaðgerðir við að koma
sanddæluskipinu Perlu, sem sökk í
Reykjavíkurhöfn 2. nóvember, á flot
hófust í morgunsárið daginn eftir,
en gengu brösulega. Eftir nokkrar
atrennur náðist skipið úr kafi 16.
nóvember.

↣

10. nóvember

Tveir menn létust þegar kennsluflugvél Flugskóla Íslands brotlenti í hrauninu vestan Kleifarvatns. Mennirnir
voru kennarar við Flugskólann.

↣

30. nóvember

Zúistar eru nú orðnir eitt af stærstu
trúfélögum landsins og hefur þeim
fjölgað um ríflega þúsund á tveimur
vikum. Yfirlýst markmið zúista er að
vinna að því að sóknargjaldakerfið
verði afnumið og leggja félagið
síðan niður þegar því markmiði er
náð.

↣

2. desember

9. desember

↣

Allt bóluefni gegn árlegri inflúensu er
uppurið í landinu. Nýrrar sendingar
er beðið.

Hjúkrunarfræðingurinn Ásta Kristín
Andrésdóttir var sýknuð af ákæru
ríkissaksóknara fyrir manndráp af
gáleysi í Héraðsdómi Reykjavíkur að
morgni 9. desember. Var Ásta Kristín
sökuð um yfirsjón í starfi sem leiddi
til dauða sjúklings á gjörgæsludeild
Landspítalans 3. október árið 2012.
Ásta Kristín táraðist þegar niðurstaðan var ljós sem og nánasta fólk
hennar og samstarfsfólk. „Þriggja ára
martröð lokið,“ sagði hún. Fjölmenni
var í héraðsdómi þegar dómurinn
var kveðinn upp og brutust út fagnaðarlæti eftir uppkvaðninguna.

VIÐ NOTUM EINGÖNGU ÍSLENSKT ÚRVALSHRÁEFNI
UNNIÐ AF K JÖTMEISTARA ÍSFUGLS. WWW.ÍSFUGL.IS

Frá fjölmennum mótmælum við lögreglustöðina við Hverfisgötu í Reykjavík. Fréttablaðið/Vilhelm
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Fokið á ís á
tóman maga

28. desember 2015

MÁNUDAGUR

Halldór

G

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Slyddublautir
ferðamenn
víðs vegar að
fjúka stefnulaust eftir
ísilögðum
gangstéttum
og það á
tóman maga
margir
hverjir.

leðilega hátíð kæru landsmenn nær og fjær.
Þess er að sönnu óskandi að sem allra flestir
hafî notið síðustu daga sem allra best. Margir
voru efalítið boðnir í jólaboð til ættingja
eða vina og aðrir voru svo þróttmiklir að
þeir tóku að sér að halda slík boð með öllu því umstangi,
tilkostnaði og vinnu sem til þarf. Það felur nefnilega í sér
umtalsverða vinnu og fyrirhöfn að bjóða fjölda fólks inn
á heimili sitt, veita vel í mat og drykk og reyna að sjá til
þess að allir njóti stundarinnar sem best. Og flest höfum
við þá bjargföstu trú, sem þarf ekki að verða okkur að
þrætuepli eins og þjóðkirkjan, að Íslendingar séu höfðingjar heim að sækja. Gestrisin þjóð í harðbýlu landi. Eða
hvað?
Þjóðin að minnsta kosti keppist við að bjóða ferðamönnum til landsins allan ársins hring og þá ekki síst yfir
hátíðarnar. Og sífellt fleiri leggja leið sína hingað norður
á hjara veraldar til þess að sjá Íslendinga í innkaupaham
undir leiftrandi norðurljósum á milli skotferða á Gullfoss
og Geysi. Framundan er svo ein stærsta og brjálaðasta
flugeldasýning sem fyrirfinnst í veröldinni þegar skoteldahamurinn ógurlegi rennur á okkur um áramótin.
Allir þessir ferðamenn skila okkur svo gríðarlegum
tekjum með einum eða öðrum hætti þannig að einkaaðilar, ríki og sveitarfélög njóta góðs af. Vandinn virðist hins
vegar vera sá að við tökum alls ekki nógu vel á móti þessu
fólki. Við hvorki söltum né söndum gangstíga og þrep
af því að við erum í fríi og svo er í ofanálag lítið að hafa
í svanginn fyrir blessað fólkið á meðan hátíðin stendur
sem hæst.
Álpist maður til þess að fylgjast með mannlífinu í
miðborg Reykjavíkur yfir hátíðarnar þá er ekki laust við
að maður skammist sín fyrir móttökurnar. Slyddublautir
ferðamenn víðsvegar að fjúka stefnulaust eftir ísilögðum
gangstéttum og það á tóman maga margir hverjir.
Reykjavíkurborg virðist ekki telja að nokkur sála þurfi að
komast á milli húsa yfir hátíðarnar, ef marka má hversu
dapurlega því er sinnt að gæta að færðinni um borgina.
Þá er ótalinn sá óþurftarfjári að borgarbúar skuli sumir
hverjir vera að láta á það reyna að labba á milli húsa.
Eins og Sigurjón M. Egilsson benti á í Sprengisandi
á Bylgjunni þá er staðan jafn dapurleg þegar kemur að
því að veita almennum ferðamönnum frambærilega
þjónustu yfir hátíðarnar. Og það þátt fyrir að stofnuð
hafi verið sérstök stofnun, Rannsóknarmiðstöð ferðamála, og ráðin maður á góðum launum til þess að veita
stofnuninni forstöðu. En allt kemur fyrir ekki. Yfir helstu
hátíðisdagana geta ferðamennirnir sem létu heillast af
hugmyndinni um jólaborgina Reykjavík ekki fengið að
borða.
Æ hvað það er aumt. En kannski er þetta einmitt
lýsandi fyrir Ísland á alþjóðavettvangi þar sem við viljum
alltaf fyrst og fremst vera þjóð sem þiggur. Þjóð sem
þiggur aðstoð og undanþágur en treystir sér illa til þess
að gera vel við aðra en sig og sína í besta falli.

40.000
fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum:

Frá degi til dags
Afnám laga er atvinnumál
Það var ánægjulegt að sjá Ólafíu
Rafnsdóttur, formann VR, vekja
máls á því að lög um helgidagafrið væru barn síns tíma nú yfir
hátíðirnar. Afnám þessara laga
hefur verið sérstakt baráttumál
frjálslynds fólks í gegnum tíðina.
Lengst af var barist fyrir þessu af
prinsippástæðum frekar en praktískum. En við núverandi aðstæður,
þegar mikilvægasta atvinnugrein
þjóðarinnar er þjónusta við ferðamenn, má segja að afnám þessara
laga sé orðið eitt af skilyrðum fyrir
frekari uppbyggingu greinarinnar.
Æ fleiri ferðamenn koma hingað
til að dvelja yfir jól og áramót. Og
afnám laganna yrði mikilvæg forsenda fyrir frekari eflingu þjónustu
við þá. Afnám laganna er því allt í
einu orðið atvinnumál.
Að missa spón úr aski
Nú er aftur hafin umræða um byggingu skrifstofuhúsnæðis Alþingis.
Innan meirihlutans á Alþingi
virðast menn vera sammála um að
leiga á húsnæði undir skrifstofurnar sé það dýr að það borgi sig að
byggja nýjar. Og Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson forsætisráðherra
virðist vera gallharður á því að
nýja húsnæðið eigi að byggja eftir
teikningum Guðjóns Samúelssonar heitins arkitekts. Í kvöldfréttum
Stöðvar 2 á jóladag kom fram að
núlifandi arkitektar virðast ekki
par sáttir við það. Og lái þeim hver
sem vill. Það er ábyggilega ekkert
fútt í því að horft sé fram hjá manni
og sótt sé í hugmyndir löngu liðins
manns. jonhakon@frettabladid.is

100 ár

Á

Árni Páll Árnason
formaður
Samfylkingarinnar

Með hug og
hjarta berjumst við
áfram fyrir
tækifærum
fyrir alla.

líðandi ári fögnuðum við öll 100 ára kosningarétti kvenna. Á næsta ári fögnum við 100 ára
afmæli verkalýðshreyfingar og stjórnmálasamtaka jafnaðarmanna, Alþýðusambandsins og
Alþýðuflokksins. Hvort er öðru tengt: Með kosningarétti fátækra karla og eignameiri kvenna skapaðist
fyrst forsenda fyrir annars konar stjórnmálaflokkum
en gömlum forréttindaflokkum. Stjórnmálahreyfing
jafnaðarmanna er því afsprengi almennari kosningaréttar og nýs valds þeirra hópa sem fram að því höfðu
verið hornreka í íslensku samfélagi. Það eru stjórnmál
sem tengja saman skynsemi og réttlæti, hug og hjarta.
Í 100 ár höfum við barist fyrir stærstu framfaraskrefum íslenskrar þjóðar. Almenn lýðréttindi, vinnuvernd, almannatryggingar, atvinnuleysistryggingar,
húsnæði, orlofsréttindi, lífeyrisréttindi, baráttan gegn
kynbundnum launamun, aðgangur allra að menntun
og heilbrigðisþjónustu, frjáls samkeppni og barátta
gegn einokun og hringamyndun og opnun milliríkjaviðskipta: Allt hafa þetta verið baráttumál jafnaðarfólks
í heila öld.
Íslenskt samfélag er óþekkjanlegt frá því sem var fyrir
100 árum síðan og ekki síst fyrir baráttu jafnaðarfólks og
verkalýðshreyfingar. En verkefnin verða áfram til. Ný
tækni og opin landamæri hafa aukið möguleika fyrir
venjulegt fólk til aukinna áhrifa, en þau hafa líka dregið úr
félagslegri samstöðu og ýtt undir efnalega misskiptingu.
Forréttindaklíkur reyna enn sem fyrr að byggja múra um
íslenskt efnahagslíf til að verjast samkeppni og skammta
launafólki þannig lakari kjör en bjóðast í nágrannalöndunum. Svar jafnaðarfólks er enn sem fyrr opnun landamæra og samstaða með meðbræðrum og systrum um
allan heim. Við trúum því enn sem fyrr að það sé betra
að bæta hag allra en byggja múra í kringum okkur sjálf.
Jafnaðarstefna 21. aldarinnar mun snúast um að nýta
það einstaklingsfrelsi sem lýðræði, tækniframfarir og
opnun landamæra hafa gert mögulegt, án þess þó að
fórna því frelsi frá skorti og fátækt sem okkur tókst að
auka í krafti almennrar samstöðu á liðinni öld. Með hug
og hjarta berjumst við áfram fyrir tækifærum fyrir alla
og réttlátri skiptingu landsins gæða.
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Aðstoðarritstjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871
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Grýla
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A

Í dag

f einhverjum ástæðum er Grýla
mér hugstæð nú um þessar
mundir. Kannski er það árstíminn.
Ég rek út nefið seint um kvöld – út í
myrkrið og kuldann – og ég skynja nærveru hennar þarna úti einhvers staðar;
gott ef ég heyri ekki jafnvel einmanalegt
hófatak í fjarska, og surgandi andardrátt
þar sem hún paufast um í myrkrinu í leit
að hræddum sálum til að nærast á.

Guðmundur
Andri Thorsson
rithöfundur

vert á dögum tölvumynda að reyna nú að
draga upp meira sannfærandi mynd en er
í Vísnabókinni af þessari fornógnarlegu
ófreskju.
Grýla hefur fylgt íslensku þjóðinni
lengur en flestar aðrar vættir. Hún er
mannæta eins og Leppalúði bóndi
hennar, og er einkum sólgin í börn.
Hennar er getið í Sturlungu og í SnorraEddu er nafn hennar að finna á meðal
tröllkonuheita. Enda eru þau Leppalúði
og Grýla tröll: allur heimurinn þekkir
íslensku álfatrúna en á seinni tímum
hefur hins vegar átrúnaður á tröll mjög
látið undan síga hjá þjóðinni.
Tröllin standa fyrir eitthvað ævafornt í sambúð manns og náttúru; öfl
sem manninum er ofviða að kljást við,

þó að þau séu í sjálfu sér einföld og
skiljanleg. Íslensk náttúrutrú er full af
vættum og huldu lífi sem stendur fyrir
eitt og annað sem þjóðin tjáði með
sögum og ljóðum áður en menntun
í náttúrufræði nam hér land með
tilheyrandi innsýn í náttúrulögmál.
Þessari trú fylgdu margvísleg víti:
ekki gera þetta, ekki ganga hér, farðu
aldrei þessa leið … og svo framvegis:
þetta gildir sérstaklega um trúna á
huldufólk með öllum sínum álagablettum en tröllin njóta hins vegar
ekki sömu virðingar í frásögnum sem
til eru af þeim: þau er stærri og grófari,
einfaldari og fábrotnari í illsku sinni.
Huldufólkið er blendnara, getur sýnt
bæði gæsku og illsku.
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Það væri
ómaksins vert
á dögum
tölvumynda
að reyna nú að
draga upp
meira sannfærandi mynd
en er í Vísnabókinni af
þessari
fornógnarlegu
ófreskju.

„Hún er sig svo ófríð …“
Ég get þó ekki sagt að ég þekki Grýlu og
hvað þá að ég hafi hana séð, eins og séra
Stefán Ólafsson prestur í Vallarnesi, sem
orti um hana þekktasta Grýlukvæðið á
17. öld.
Maður þekkir bara þessa mynd í Vísnabókinni, eftir Halldór Pétursson. Sú mynd
sýnir fremur ófríða konu með flírulegt
glott á andlitinu, sennilega nokkuð illa
innrætta en umfram allt misheppnaða og
heimskulega á svip. Halldór var svo indæll
teiknari og jákvæður að honum var um
megn að koma allri þessari illsku fyrir í
einni mynd; hann var bestur í að teikna
hesta og börn, helst saman á einni mynd.
Grýla er með hófa og hala – sumir
segja fimmtán hala – og á hverjum hala
eru ótal belgir þar sem hún geymir börn.
Hún er líka með ótal hausa – séra Stefán
í Vallarnesi segir þá þrjá en í Þjóðsögum
Jóns Árnasonar stendur að Grýla hafi þrjúhundruð hausa og þrenn augu í hverjum
haus til að skima eftir börnunum. Hún
er með augu í hnakkanum, helblá. Hún
er með kartnögl á hverjum fingri. Hún er
með horn eins og geit. Hún er með eyru
sem lafa niður á axlir og þau eru áföst við
nefið. Hún er með hökuskegg iðandi af
lús og tennur sem eru eins og ofnbrunnið
grjót; bara tvær segir séra Stefán.
Og svo framvegis. Það væri ómaksins

„Grýla – skítafýla …“
En af einhverjum ástæðum er Grýla mér
hugstæð um þessar mundir. Mér finnst ég
stundum skynja anda hennar umhverfis
mig. Hún hefur lifað af margar magrar
aldir; alltaf á sínu róli meðan aðrar vættir
týna tölunni smám saman. Oft hefur
verið að henni sótt og heimildir eru
um að Danir hafi reynt að fá Íslendinga
ofan af því að hræða börn með þessum
skelfingarsögum af Grýlu og hennar
hyski; en allt kom fyrir ekki; Grýlutrúin
hefur alltaf verið of römm hér til að unnt
hafi verið af uppræta hana. Á því eru bara
tvær skýringar: Sú fyrri er að Grýla sé
hreinlega til og svo margt fólk hafi haft af
henni persónuleg kynni að tilvist hennar
sé á almanna vitorði – eða þá hitt, að Grýla
standi fyrir eitthvað djúprætt og rótgróið í
íslenskum hugarheimi.
Ég hallast að því síðarnefnda þó að ég sé
svo sem alltaf reiðubúinn að trúa ósennilegum hlutum og vilji alls ekki þvertaka
fyrir að til dæmis Þorgeirsboli sé einhvers
staðar uppi á heiðum fnæsandi um í leit að
sínum nautabana. Eins og gildir um vættir
í átrúnaði sem enginn bjó beinlínis til
heldur hefur vaxið fram úr þjóðardjúpinu
er Grýla persónugervingur einhvers sem
ekki verður betur tjáð með öðrum hætti.
Hún er eyðingarafl. Hún er hugarástand.
Hún er hið illa afl sem býr í okkur sjálfum,
lygarnar, óheilindin, undanfærslurnar,
sérgæskan – hún er hatrið sjálft. Hún er
óttinn, hinar ljótu hugsanir um ókunnugt
og alsaklaust fólk, fordómarnir, rasisminn.
Af einhverjum ástæðum er Grýla mér
hugstæð nú um þessar mundir; ég opna
tölvuna og rek nefið sem snöggvast rétt út í
internetið og er óðara farinn að heyra einmanalegt hófatak hennar og surgið í henni
þar sem hún paufast um í sífelldri leit sinni
að hræddum sálum til að nærast á.

Flug fyrir 2 með öllum notuðum Mercedes-Benz
Mercedes-Benz GLK er ríkulega búinn og einstaklega öflugur sportjeppi
með mikla veghæð og dráttargetu upp á heil 2,4 tonn. Öllum notuðum GLK
fylgja vetrardekk og þeir hafa staðist þjónustuskoðun fyrir veturinn.
Að auki fylgir flug fyrir tvo með WOW Air öllum notuðum
Mercedes-Benz í eigu Öskju í desember. Tilboðið gildir fyrir
bifreiðar að verðmæti 1,5 milljónir eða meira.

GLK 220 4MATIC árgerð 2012,

ekinn 41 þús. km, sjálfskiptur, dísil, 170 hö.

Dráttarbeisli, inniljósapakki, krómpakki, Parktronic,
hiti í framsætum, skyggðar rúður, Offroad pakki o.fl.

Verð 5.890.000 kr.
Afb./mán. 55.300 kr.*

*Mánaðargreiðsla m.v. 50% bílalán í 72 mánuði. Vextir 9,25%
og árleg hlutfallstala kostnaðar 11,03%

Flug fyrir 2 til Kaupmannahafnar,
Berlínar, London eða Dublin.

Kletthálsi 2 • 110 Reykjavík • Sími 590 2160 • www.notadir.is.
Opið virka daga kl. 10–18 og laugardaga kl. 12–16.
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Nýjast

Enska úrvalsdeildin
Stoke
2 – 0 Man. Utd
Liverpool
1 – 0 Leicester
Tottenham
3 – 0 Norwich
Man. City
4 – 1 Sunderland
Chelsea
2 – 2 Watford
Swansea
1 – 0 WBA
Aston Villa
1 – 1 West Ham
Newcastle
0 – 1 Everton
Southampton 4 – 0 Arsenal
Efst
Leicester
Arsenal
Man. City.
Tottenham
C. Palace

38
36
35
32
30

Neðst
Swansea
Norwich
Newcastle
Sunderland
A. Villa

18
17
17
12
8

Hvað gerði Gylfi?

Gylfi Þór Sigurðsson spilaði allan
tímann í 1-0 sigurleik Swansea
gegn WBA sem var fyrsti sigurleikur liðsins í síðustu sjö umferðum
eða síðan í lok október.
Stærstu úrslitin South

Diego Jóhannesson vill ólmur að komast í íslenska landsliðið og svo gæti farið að hann verði laus í vináttuleikina í janúar. Fréttablaðið/Ernir

Ætla að reyna að læra íslensku
Spænski Íslendingurinn Diego Jóhannesson vill ólmur komast í íslenska landsliðið í fótbolta. Hann spilar
með Real Oviedo í spænsku 2. deildinni og vonast til að komast á EM með strákunum okkar í sumar.
Tómas Þór
Þórðarson

tomas@frettabladid.is

Fótbolti „Ég hef aldrei búið á

Íslandi en ég reyni að koma til
Íslands oft og ég get. Síðast kom
ég fyrir tveimur árum,“ segir Diego
Jóhannesson, spænsk-íslenskur
fótboltamaður sem spilar með Real
Oviedo í 2. deildinni á Spáni, í viðtali við Fréttablaðið. Diego eyddi
jólavikunni á Íslandi en hann fer af
landi brott í dag.
Diego var í heimsókn hjá föður
sínum, Jóni Þór Jóhannessyni, en
móðir hans er spænsk og býr rétt
fyrir utan Gíjón. Jón flutti aftur
heim fyrir nokkrum árum til að
vinna þar sem atvinnuástandið á
Spáni er ekki gott.
„Ég ætlaði aldrei að koma heim.
Ég er búinn að búa á Spáni síðan
1990. Ég fór nú bara til að leika mér
eftir að ég kynntist konunni og við
giftumst hér á Íslandi en ég varð
bara eftir á Spáni,“ segir Jón.
Diego er einn fjögurra bræðra
sem Jón á með spænskri konu sinni
en einn þeirra býr með Jóni hér á
landi og vinnur með honum en Jón
starfar við múrverk hér heima. Allir
bræðurnir voru á einhverjum tímapunkti í fótbolta en Diego hefur náð
langlengst.

Nýtti tækifærið
Diego byrjaði að æfa fótbolta fjögurra ára gamall með skólaliðinu
Laviada en hann fór svo til Sporting
Gíjon þremur árum síðar. Þar var
hann í fjögur ár áður en hann fór til
annars liðs í Gíjon en hann endaði
svo hjá Real Oviedo 17 ára gamall.
Hann er fæddur 1993.
„Ég spilaði minn fyrsta leik fyrir
varalið Oviedo fyrir fjórum árum
en fékk svo fyrst tækifæri með aðalliðinu 3. september í fyrra. Núna

spila ég alla leiki,“ segir Diego, en
Real Oviedo er í þriðja sæti spænsku
2. deildarinnar og á möguleika á að
spila með þeim bestu á næstu leiktíð.
Diego spilaði þrettán leiki í deild
og bikar á síðustu leiktíð og er nú
búinn að spila níu leiki í röð fyrir
Oviedo eftir að hann fékk aftur
tækifæri í lok október. Hann var
ekki inni í myndinni hjá þjálfara
liðsins fyrir tímabilið en nýtti sitt
tækifæri mjög vel þegar það kom.
„Það var hægri bakvörður keyptur fyrir tímabilið sem meiddist og
varamaðurinn fyrir hann meiddist
líka. Þá var leitað niður í B-liðið og
ég færður upp. Síðan þá hefur mér
gengið vel,“ segir Diego, en hann er
búinn að slá hina tvo út úr liðinu.
„Þeir eru ekki meiddir lengur en
ég hef haldið sætinu í byrjunarliðinu sem ég er þakklátur fyrir. Ég hef
traust þjálfarans og ætla að halda
áfram að reyna að nýta mitt tækifæri,“ segir Diego.

Tungumálið vandamál
Diego hefur ekki farið leynt með
áhuga sinn á að spila fyrir íslenska
landsliðið í viðtölum að undanförnu og það hefur ekkert breyst.
„Mig langar mjög mikið að spila
fyrir Ísland en það er erfitt því það
eru svo margir góðir leikmenn í
íslenska liðinu,“ segir hann. „Ég sá
alla leiki liðsins í undankeppni EM
því mér finnst mjög gaman að horfa
á íslenska liðið spila.
Heimir Hallgrímsson, annar
landsliðsþjálfara Íslands, hefur allt
annað en gefið Diego undir fótinn
þegar hann hefur verið spurður út
í spænska Íslendinginn að undanförnu og meðal annars sagt að Diego
verði að vera þeim mun betri en
aðrir leikmenn liðsins þar sem hann
talar ekki íslensku.
Tungumálið er vandamál hjá
Diego því hann talar litla sem enga

Ekki kalla hann „Diegui“
Ástæðan fyrir því að Diego er Jóhannesson en ekki Jónsson þar sem
pabbi hans heitir nú Jón er að nafnalög á Spáni eru þannig að fólk verður
að taka fyrsta eftirnafn föður síns og
móður. Eftirnafn Jóns er Jóhannesson
og ber Diego því í raun nafn afa síns.
Sé leitað að Diego á vinsælum
fótboltasíðum er hann á mörgum
stöðum kallaður einfaldlega
„Diegui“. Það er eitthvað sem ekki á
að kalla Diego.
„Þýðingin á því er í raun og veru
„lítill strákur“. Þetta er eitthvað sem
þú segir við fimm ára dreng en ekki
tvítugan karlmann. Þetta er viðurnefni sem festist við hann í skólaliðinu þegar hann var ungur því það voru
tveir Diegoar. Annar var svo risastór,“
segir Jón Þór um nafn sonar síns og
hann sjálfur bætir við:
„Þjálfarinn minn hjá Oviedo vill ekki
kalla mig Diegui. Hann kallar mig bara
Jóhann í dag. Ég er Diego Jóhannesson,“ segir Diego Jóhannesson.

íslensku og þá er enskan hans mjög
slæm. Faðir hans túlkaði stærstan
hluta viðtalsins þegar blaðamaður
settist niður með þeim feðgum í
gær.
„Ég skil afstöðu Heimis og veit
líka alveg að það eru leikmenn á
undan mér. Þessi viðbrögð komu
mér ekkert á óvart. Ég ætla að reyna
að fara að læra íslensku en það tekur
sinn tíma. Ef þetta er eitthvað sem
skiptir máli þá skil ég það alveg,“
segir Diego.
Þegar faðir hans benti Diego svo
í léttum tóni á að Lars Lagerbäck
talar ekki íslensku gat strákurinn
ungi ekki annað en brosað út í
annað.

Gæti spilað í janúar
Diego langar með íslenska landsliðinu á

EM en tíminn er naumur til að komast
í liðið. Strákarnir okkar spila þrjá vináttuleiki í janúar sem eru á óopinberum
leikdögum en Oviedo á leiki á sama
tíma. Eftir það eru svo bara þrír leikir
eftir fram að móti og hingað til hafa
Lars og Heimir verið ansi fastheldnir á
hópinn.
„Það gæti verið að Real Oviedo leyfði
mér að spila með landsliðinu í janúar.
Þetta er bara ekki komið í farveg. Ég hef
ekki rætt þetta við liðið og er því ekki
alveg klár á þessu en ég útiloka ekki
að fá leyfi til að spila einhverja af leikjunum í janúar ef ég fengi tækifæri til,“
segir Diego.
Diego viðurkennir fúslega að það
myndi hjálpa ferli hans mikið að komast í íslenska landsliðið en hann segist
alls ekki vera að hugsa um eigin hagsmuni.
„Ég vil spila fyrir Ísland sem Íslendingur. Ég er ekki að hugsa um mig. Mig
langar bara mjög mikið að spila fyrir
Ísland. Auðvitað hjálpar það mér samt
ef ég fæ tækifæri. Það yrði mjög gott
fyrir mig og minn feril en fyrst og fremst
vil ég bara spila fyrir Ísland,“ segir Diego.

Elskar hangikjöt
Diego kom úr hitanum á Spáni í kuldann á Íslandi á mánudaginn fyrir viku
og hefur notið lífsins með föður sínum
og bróður sem búa hér á landi. „Það
var alveg fimm tíma seinkun á fluginu
en þetta hefur verið gaman,“ segir hann.
„Ég fór í sund með bróður mínum.
Við erum búnir að vera saman allan
tímann. Við fórum í skoðunarferð um
Reykjavík og kíktum á Tjörnina svo
erum við búnir að taka mikið af myndum,“ segir Diego og auðvitað borðaði
hann íslenska jólamatinn sem honum
þykir mjög góður.
„Ég borðaði hamborgarhrygg og
hangikjöt. Ég elska hangikjöt. Svo
fórum við á vélsleða upp og niður fjöll
á jóladag að leika okkur í miklum kulda.
Þetta er búin að vera góð ferð,“ segir
Diego Jóhannesson.

ampton, sem var
ekki búið að vinna
í fimm leikjum í
röð, gerði sér lítið
fyrir og niðurlægði
Arsenal, 4-0. Arsenal
gat farið á toppinn með sigri en
tapaði þess í stað ansi stórt.
Hetjan Tom Cleverley tryggði
Everton 1-0 sigur á Newcastle með
skallamarki á þriðju mínútu í uppbótartíma en það var fyrsta mark
hans fyrir félagið.
Kom á óvart Suður-Kóreumaðurinn
Ki Sung-Yong skoraði sigurmark
Swansea gegn WBA. Hann skoraði
átta mörk í fyrra en hefur ekki
verið jafn iðinn við kolann núna.
Markið um helgina var hans fyrsta
á þessu tímabili.

Mín spá: Van Gaal klárar
leikinn gegn Chelsea til að
komast hjá því að fara í
jólaboð hjá fjölskyldunni,
segir svo af sér.
Sigurður Svavarsson

@Siggivs

FÍ deildabikar kvenna

Grótta - Fram

26-27

Valur - ÍBV

30-27

Markahæstar: Sunna María Einarsdóttir
7/4, Anett Köbli 4 - Ragnheiður Júlíusdóttir
9/1, Ásta Birna Gunnarsdóttir 4.

Markahæstar: Morgan Marie Þorkelsdóttir
11, Kristín Guðmundsdóttir 10/4 - Díana
Dögg Magnúsdóttir 9/1, Vera Lopes 6/3.

FÍ deildabikar karla

Valur - Fram

26-20

Markahæstir: Geir Guðmundsson 7, Sveinn
Aron Sveinsson 5 - Óðinn Þór Ríkharðsson
3, Garðar B. Sigurjónsson 3/3.

Haukar - Afturelding 24-23
Markahæstir: Janus Daði Smárason 7/1,
Brynjólfur Snær Brynjólfsson 6 - Birkir
Benediktsson 6, Árni Bragi Eyjólfsson 5/2.

Valur komst í úrslit í karla- og kvennaflokki í
deildabikarnum í handbolta.

Í dag
Úrslitaleikir FÍ deildabikarsins
Strandgata
18.30 Fram - Valur
20.30 Valur - HaukarStrandgata
14.50 C. Palace - SwanseaSport2
14.50 Watford - Tottenham Sport3
14.50 Everton - StokeSport4
14.50 WBA - NewcastleSport5
14.50 Norwich - A. VillaSport6
17.20 Man. Utd - ChelseaSport2
17.20 Arsenal - Bournem.Sport4
17.20 West Ham - South.Sport4
21.00 MessanSport2

BÆTTU FÆÐIÐ
MEÐ VÍTAMÍNUM

20% AFSLÁTTUR

AF VÖLDUM VÍTAMÍNUM
A-vítamín er fituleysanlegt vítamín og er m.a. nauðsynlegt
fyrir sjón, frjósemi, ónæmiskerfið, stýringu erfða, slímhimnur
og vöxt.
D-vítamín auðveldar upptöku kalsíums úr þörmunum,
uppfyllingu beina og tanna. Kalsíum er lífsnauðsynlegt
frumefni sem er mikilvægt fyrir marga líkamsstarfsemi.

C-vítamín er þýðingarmikið fyrir ónæmiskerfi líkamans,
en það er m.a. vörn líkamans gegn veirum og bakteríum.

TILBOÐ

20%

TILBOÐ

20%

afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

Upplýsingar um vítamínin eru tekin af doctor.is. Gildir 28.-31. desember
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afsláttur á kassa

TILBOÐ
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20%
afsláttur á kassa

22

s p o r t ∙ F R É TT A B L A ð i ð

2 8 . d e s e mb e r 2 0 1 5

MÁNUDAGUR

MSN

Lionel Messi, Luis Suárez og Neymar, betur þekktir í dag sem
þríeykið MSN, voru óstöðvandi á árinu. Með þrjá af fjórum
bestu leikmönnum heims í sínu liði var Barcelona líka óstöðvandi og vann þrennuna á fyrsta ári Luis Enrique sem þjálfara.
Saman skoruðu þeir félagarnir 134 mörk á árinu 2015.

Þessi

áttu árið

2015

Eins og alltaf var nóg að gerast í íþróttunum úti í hinum stóra heimi á þessu ári.
Glæstir sigrar voru unnir, bæði af hálfu vel þekkts íþróttafólks og þá skutust nýjar
stjörnur upp á himininn. Fréttablaðið lítur yfir farinn veg á erlendum vettvangi
og tekur til sjö karla og sjö konur sem slógu í gegn og eignuðu sér árið 2015.

Anna Fenninger

Simone Biles

Ronda Rousey

Jordan Spieth

Austurríska skíðakonan var óstöðvandi á árinu 2015 en hún vann risasvigið í heimsbikarnum og alpatvíkeppnina. Á HM í alpagreinum vann
hún stórsvigið og risasvigið og Fenninger toppaði svo árið með því að verða
heimsbikarmeistari í samanlögðu
annað árið í röð.

Stephen Curry

Í mörg ár hefur LeBron James
eignað sér titilinn besti körfuboltamaður heims. Nú er leikstjórnandi Golden State Warriors
að fá fólk til að hugsa sig tvisvar
um. Þessi ótrúlega skytta leiddi lið
sitt til NBA-meistaratitilsins, var kjörinn besti leikmaður deildarinnar og er
svo að gera jafnvel enn ótrúlegri hluti á
nýju tímabili þar sem Golden State byrjaði 24-0.

Árið endaði ekki vel hjá Rondu þegar
hún missti heimsmeistaratitil sinn til
Holly Holm eftir fyrsta tapið á ferlinum. Árið var samt frábært hjá henni,
en Ronda vann tvo bardaga á samtals 48 sekúndum og lék aukahlutverk í tveimur stórum bíómyndum;
Furious 7 og Entourage. Þar til Conor
McGregor tók metið af henni var hún
sá íþróttamaður sem tryggði UFC
mestar tekjur á hverju bardagakvöldi.

Þessi 18 ára gamla fimleikakona er
sú langbesta í heiminum í dag. Á HM
í Glasgow gerði hún sér lítið fyrir og
vann fjölþrautina þriðja árið í röð
og varð með því sú fyrsta í sögunni
sem gerir það. Auk þess vann hún
keppni í gólfæfingum þriðja árið í
röð og var í sigurliði Bandaríkjanna
í liðakeppni annað árið í röð. Þá
sigraði hún á jafnvægisslá annað
árið í röð.

Þessi 22 ára gamli bandaríski kylfingur tók árið með trompi. Hann
kom öllum á óvart þegar hann
klæddist græna jakkanum eftir að
vinna Masters í byrjun árs en bætti
svo um betur og vann einnig opna
bandaríska. Spieth varð í fjórða sæti
á opna breska og í öðru sæti á PGAmeistaramótinu, en þá vann hann
FedEx-bikarinn og þénaði mest allra
á golfvellinum. Hann er aðeins búinn
að vera atvinnumaður í þrjú ár en er
efstur á heimslistanum í golfi.

Serena Williams

Bandaríska tennisdrottningin sýndi
yfirburði sína á árinu enn eina ferðina og vann þrjú af fjórum risamótunum. Þá var hún eftir sigurinn á
Wimbledon handhafi allra fjögurra
risatitlanna þar sem hún vann opna
bandaríska meistaramótið 2014.
Serena er búin að vinna 21 risatitil í
einliðaleik og 36 í heildina. Hún var
undir lok ársins kjörin íþróttamaður
ársins af Sports Illustrated.
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VN7-792G

Intel Quad Core i7-6700HQ 3.5GHz Turbo
8GB DDR4 2133MHz vinnsluminni
1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid
17.3’’ UHD 4K IPS Anti-Glare 4096x2160
4GB GeForce GTX 960M leikjaskjákort
4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi
867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
720p Crystal Eye HD vefmyndavél
Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum
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E5-473

Intel Pentium Dual Core 3556U 1.7GHz
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
14’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
Intel HD Graphics DX12 skjákjarni
2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB 3.0
720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

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

ÁRAMÓTA

68 SKOTA KA
KA
FYLGIR
NÝ
ACER FARTÖLJUSTU
VUNUM
MEÐAN BIRGÐ
IR ENDAST

KEMUR Í
ÞREMUR
LITUM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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!

249.900

89.900

119.900

VERÐ ÁÐUR 299.900

VERÐ ÁÐUR 99.900

VERÐ
129.900
FÆSTÁÐUR
Í 2 LITUM

LUG
ÖF
SKOTKAKA

10E

0
SWITCH 5
AFSLÁTT %
UR

FYLGIR NÝJUSTU SWITCH
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FULLKOMIN SPJALD/FARTÖLVA;)
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Ný kynslóð var að lenda af þessari fjölhæfu
spjaldtölvu sem breytist í fartölvu þegar henni
er smellt í lyklaborðsvöggu, sem fylgir með;)
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10’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
Intel Quad Core Z3735F 1.83GHz Burst
Intel HD 3D Graphics grafískur skjákjarni
1GB 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 10 & Office Mobile

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÝS & LYKLABORÐ

R

STK Í BOÐ

I

AÐEINS 1.S
TK
Á MANN

ENTURUM

AF PR

J552DW
DCP-J132W
WIFI FJÖLNOTATÆKI
FJÖLNOTATÆKI
WIFI
•
•
•
•
•
•
•
•

Hágæða þráðlaust A4 lita fjölnotatæki
ISO hraði
10 6bls/mín
Prentar
allt12
aðbls/mín,
11 bls/mín,
bls/míní ílitlit
4 hagkvæm hylki, fáanleg allt að 600 bls
6000x1200
og 1200dpi
dpiskanni
skanni
6000x1200dpi
dpiprentari
prentari&1200
150
blaðastærðir
100 bls bakki fyrir flestar blaðastærðir
6.8cm
lita snertiskjár
fyrir með
allar aðgerðir
Einfaldur
í uppsetningu
WPS
Þráðlaust WIFI
WiFi / Airprint
Airprint // Cloud
CloudPrint
Print
2.0 og
og WiFi,
WiFi,PC,
PC,Mac
Macog
ogLinux
Linux
USB 2.0
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8’’ HD LED IPS fjölsnertiskjár 1280x800
Intel Quad Core Z3735G 1.83GHz Burst
Intel HD 3D Graphics grafískur skjákjarni
16GB SSD Flash og allt að 64GB microSD
300Mbps WiFi net, Bluetooth 4.0, GPS
Li-Polymer rafhlaða allt að 7 tímar
Tvær myndavélar 5MP og 0.3MP að framan
Örþunn aðeins 7.6mm og fislétt 340gr
Android 4.4.4 stýrikerfi og fjöldi forrita
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Lýsa upp íslenskt landslag

Guðrún Gyða Franklín hannar kertaluktir með
myndum af íslensku landslagi. Hún kallar þær Light
up Iceland.
Bls. 2

Gleðileg jól
og farsælt komandi nýtt ár.
Þökkum viðskiptin
á árinu sem er að líða.

Skútuvogur 1H | 104 Reykjavík | S: 5858900 | www.jarngler.is

Skyndihjálp
við brjóstsviða

ICECARE KYNNIR F
 rutin eru töflur sem geta hjálpað þér að neyta fæðu sem getur
valdið brjóstsviða án þess að eiga hættu á að finna fyrir óþægindum eftir máltíðina.

Ý

msar matvörur eða of stórir matarskammtar
geta valdið útþenslu og örvað sýruframleiðslu magans. Við það myndast aukið álag
á ákveðna vöðva þannig að magasýrurnar flæða
upp í vélindað og valda brjóstsviða. Frutin-töflurnar innihalda náttúrulegar trefjar sem geta komið í
veg fyrir einkenni brjóstsviða.

Aukin sýrumyndun í maga
Hanne er ein þeirra sem hafa átt í stríði við magasýrurnar. „Ég á það til að borða of stóra matarskammta og elska fitugan mat og franskar kartöflur.
Þegar ég borðaði slíkan mat flæddu magasýrurnar
upp í vélinda úr maganum með tilheyrandi vanlíðan. Þetta var hræðileg brunatilfinning og ég
þurfti samstundis að drekka vatn eða mjólk. Ég fór
í heilsubúð og spurði hvort þau ættu náttúrubætiefni sem ég gæti tekið inn,“ segir Hanne. Það kom
á óvart þegar konan sem rekur verslunina sagði að
til væru töflur sem hægt er að tyggja og innihalda
náttúrulegar trefjar úr appelsínum. „Afgreiðslukonan útskýrði fyrir mér að þetta eru einu töflur
sinnar tegundar sem innihalda þessar einstöku
trefjar úr appelsínum. Trefjar sem eru svo sérstakar að þær mynda náttúrulega róandi froðu yfir
efsta hluta magans sem hjálpar til við að hindra að
magasýrurnar flæða upp í vélindað. Það hljómaði
vel og ég ákvað að prófa,“ segir Hanne. Töflurnar
virkuðu strax og nú er Hanne alltaf með töflurnar
meðferðis, hvert sem hún fer.
Náttúruleg
lausn við brjóstsviða
Helga Linda Gunnarsdóttir hefur þurft
að glíma við brjóstsviða undanfarin
ár. „Ég var alltaf
með lyf við brjóstsviðanum. Ég gat
ekki verið án þeirra
og mér leið ekki vel.
Ég var komin í yfirþyngd og var alveg
að nálgast þriggja
stafa tölu á vigtinni.“ Hún ákvað að
leita sér aðstoðar
og hafði samband

NÝTT
APP
SEM HLJÓMAR VEL

ÁNÆGÐHanne er ánægð með Frutin-töflurnar.

við Ingu Kristjánsdóttur, heilsuþerapista. „Það var
alveg ótrúlegt hvað hún gerði fyrir mig. Hún sá
fljótlega að ég var með óþol fyrir hveiti og mjólkurvörum og lagði upp nýtt mataræði. Það var eins
og við manninn mælt, ég missti fljótlega mörg kíló,
brjóstsviðinn lagaðist og ég fór að forðast fæðu
sem olli mér vanda,“ segir Helga Linda. En þegar
hún vill leyfa sér annað slagið eitthvað matarkyns
sem hún veit að gæti leitt til brjóstsviða, svo sem
vínglas eða súkkulaði, notast hún við Frutin-töflurnar. „Ég sá Frutin auglýst, það vakti áhuga minn
þar sem það er alveg náttúruleg vara en ekki tilbúið lyf. Það höfðaði til mín og
ég ákvað að prófa það,
og fann fljótt að það virkar mjög vel á mig. Núna
get ég stolist í að fá mér
góðgæti án þess að sofna
með brjóstsviða. Frutin
er því frábær lausn fyrir
mig,“ segir Helga Linda.
Frutin er fáanlegt
í öllum apótekum,
heilsuverslunum og
heilsuhillum stórmarkaðanna. Nánari
upplýsingar er hægt er
að nálgast á heimasíðu
Icecare, www.icecare.is.

Með nýjum vef
og appi getur
þú streymt þinni
uppáhaldstónlist
hvar og hvenær
sem er.
Áskrifendur 365 fá tveggja
mánaða áskrift að Tónlist.is
og nýútkomna plötu Bubba
Morthens, 18 konur.
Tilboðið gildir til 31. des. 2015
fyrir áskrifendur að völdum
tilboðspökkum 365.
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Fólk| heimili

Mest seldu
ofnar á
Norðurlöndum

UPPÁHALDSHORNIÐ Guðrún hefur eytt mörgum kvöldstundum í stofunni og virt fyrir sér útsýnið.

MYNDIR/VILHELM

Græjur með
sjálfstæðan vilja
FALLEGT útsýni Guðrún Gyða Franklín arkitekt er nýflutt og voru hún og
eiginmaður hennar ekki lengi að finna sinn uppáhaldsstað í húsinu.

V

10 ára ábyrgð

LÁGHITA
MIÐSTÖÐVAROFNAR

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Gæði fara aldrei úr tísku

Dragháls 14 - 16
110 Reykjavík

Sími 4 12 12 00
Fax 4 12 12 01

Við kynnum nýja heimasíðu, www.isleifur.is

ið erum með frábært útsýni yfir Arnarnesvoginn og Skerjafjörðinn og
eyðum heilum kvöldstundum í
að spá í útsýninu yfir borgina.
Þegar gesti ber að garði setjast
þeir alltaf í sófann í stofunni
sem snýr á móti glugganum og
gleyma sér yfir útsýninu. Oft
myndast því langar þagnir þó
margir séu í stofunni,“ segir
Guðrún Gyða Franklín arkitekt.
Bang & Olufsen-græjur sem
Guðrún erfði eftir afa sinn og
ömmu eru í sérstöku uppáhaldi hjá henni. Græjurnar eru frá 1981 og eru mjög
fyrirferðarmiklar og þurfa sitt
pláss í stofunni. „Það hefur
mikið verið hlegið að öllu umstanginu í kringum þessar
græjur og maðurinn minn
hefði kannski valið sér fyrirferðarminni hljómgræjur en
þær hafa svo mikið tilfinningagildi fyrir mig að ég tek
ekki í mál annað en að þær fái
heiðursess í stofunni. En það
er eitt mjög sérstakt við þær,
þegar maður hefur hlustað
á útvarpið í nokkurn tíma þá
skipta græjurnar sjálfkrafa á
Létt FM 96.7,“ segir Guðrún og
brosir.
Heimili Guðrúnar er allajafna misfagurlega skreytt
með dóti barnanna hennar
og borðstofuborðið er ávallt
þakið alls konar blöðum og
litum. „Ungarnir eru sannkallaðir listamenn og framleiða
listaverk í hrönnum. Annars er
það misjafnt hvernig ég skreyti
heimilið, í skammdeginu finnst
mér gott að kveikja á kertum
og lömpum og dempa loftlýsinguna.“
Guðrúnu þykir gaman að
hanna smávörur og hannar oft
og framleiðir það sem hana
vantar. Það nýjasta hjá henni
eru kertaluktir með myndum
af íslensku landslagi. „Mig
langaði að nota myndir frá

ERFÐAGÓSS Þessar forláta græjur fá heiðurssess í stofu Guðrúnar þótt þær séu
fyrirferðarmiklar.

Ólafi Þórissyni ljósmyndara
í eitthvað sem hægt væri að
nota og þá kom ég upp með
Light up Iceland kertaluktirnar. Svo er aldrei að vita hvað
manni dettur í hug næst.“
Ray og Charles Eames hafa
lengi verið efst á lista yfir
hönnuði sem Guðrúnu líkar
helst. „Eames Lounge chair
hefur verið á óskalistanum
nokkuð lengi og verður eflaust
á listanum eitthvað lengur.
Annars er ég hrifin af einstaklingsmiðuðum stíl. Það er að
segja að það sjáist á heimilinu
hverjir búa þar og hvernig
lífið á heimilinu er. Stíllinn á
mínu heimili er frekar líflegur
og litaglaður þó ég hafi aldrei
ákveðið að fylgja neinum
ákveðnum stíl. Til dæmis hafa
mér áskotnast nokkrir forláta hönnunarstólar héðan og
þaðan sem eru allir í sínum
stílnum hver og hver frá sínu
tímabilinu. Það eitt og sér
gefur ákveðinn tón á heimilið
hjá mér,“ segir hún.

n  liljab@365.is

ÁRAMÓTASPRENGJA

40%
afsláttur af öllum vörum

Fólk| ferðir

Show Me What You Got heitir herbergi þeirra Gusfors and David Andrén sem skartar forláta páfugli.

Það er opið!
Flying Buttress. Gotneskar súlur prýða svítuna
eftir þau Anna Katrin Kraus og Hans Aescht.

Glæsilegar
vörur!
www.superflugeldar.is
Ögurhvarfi 2, Kópavogi – Kjaranstöðum, Hvalfjarðarsveit
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Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is
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Cesares Wake. Petros Dermatas og Ellie Souti hönnuðu þetta herbergi og höfðu
hryllingsmyndina The Cabinet of Dr. Caligari frá þriðja áratugnum sem fyrirmynd.

Listilega fallegt

Íshótel Á hverju ári rís fagurt íshótel í Lapplandi nærri bænum Jukkasjärvi.
Hótelið er stórglæsilegt, byggt úr rúmlega þrjátíu þúsund tonnum af snjó og ís.

Í

shótelið í Jukkasjärvi er það
26. í röðinni en það er byggt
frá grunni á hverjum vetri og
verður síðan blíðviðri að bráð
að vori.
Í ár eru herbergi hótelsins 55
talsins en þar af eru nítján lista
svítur en hver og ein er hönnuð
af sérstökum listamanni. Svít
urnar listrænu eru afar tilkomu
miklar en þar má meðal annars
finna ísfíl í fullri líkamsstærð,
ástarhreiður í anda áttunda ára
tugarins, gotneskar súlur, flottan
páfugl og herbergi sem unnið er
eftir hugmyndum úr hryllings
myndinni The Cabinet of Dr. Cal
igari frá þriðja áratugnum.
Efniviður í hótelið sem er
5.500 fermetrar að stærð er
fengið úr nálægri á. Notaðir
eru um 30 þúsund rúmmetrar
af frosnum snjó og um þúsund
tonn af ís. Um fimmtíu manns
sjá um byggingu hótelsins en í
nóvember bætast við listamenn
hvaðanæva úr heiminum sem sjá
um að byggja listasvíturnar. Í allt
koma því um hundrað manns að
byggingunni en það tekur um 48
þúsund vinnustundir að fullklára
hótelið.
Í íshótelinu er bæði bar og
kirkja. Ískirkjan er afhent sænsku
kirkjunni 25. desember en fólk
frá öllum heimshornum kemur
þangað til að láta pússa sig
saman eða til að láta skíra börnin
sín. Árlega fara fram um hundrað
giftingar í kirkjunni en gestir ís
hótelsins eru fimmtíu til sextíu
þúsund. n solveig@365.is

Sænski myndhöggvarinn Anna Sofia Maag bjó til þennan fíl í fullri líkamsstærð sem
stendur hnarreistur í einni listasvítunni. Myndir/Asaf Kliger, www.icehotel.com

Fólk| matur

Veisla í bænum

SÆLKERAVERSLUN V
 erslunin Langabúr á Akureyri var opnuð nýlega.
Hún selur matvörur beint frá bændum og smáframleiðendum.

N

falleg fáguð og töﬀ tilboð
dagana 28-31 des. 2015
Kærar kveðjur,

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Ábendingahnappinn má

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

ýlega var opnuð matvöruverslunin Langabúr á Akureyri en verslunin leggur
áherslu á matvörur beint frá bændum, heimavinnsluaðilum og öðrum
smáframleiðendum.
Það eru hjónin Inda Björk Gunnarsdóttir og Guðni Hannes Guðmundsson sem eiga og reka verslunina en þau voru lengi búin að
velta fyrir sér hugmyndinni áður en
hún varð að veruleika. „Vinir okkar
eiga og reka Rjómabúið á Erpsstöðum. Þau hafa kynt undir þessum
áhuga, hvatt okkur áfram og stutt
við bakið á okkur. Í haust opnaðist
svo tækifærið þegar okkur bauðst
hentugt húsnæði á góðum stað í
miðbæ Akureyrar. Þannig að við
ákváðum að láta drauminn verða
að veruleika,“ segir Inda Björk.
Úrvalið er gott í versluninni og
ættu sælkerar að finna margt við
sitt hæfi bætir Guðni við. „Við seljum m.a. kiðlingakjöt frá Syðri-Haga,
reyktan silung og reyktar kjötvörur
frá Hellu í Mývatnssveit ásamt
óreyktu kjöti frá þeim. Við bjóðum
upp á gott úrval af sultum, kryddi
og salti frá blaber.is á Ströndum,
Holtogheiðar Hallormsstað og Saltverki. Sælkerasinnep Svövu er selt
hér ásamt Íslandus mysudrykknum
frá Kruss, pylsur eigum við í úrvali
frá pylsumeistaranum í Reykjavík
og osta, ís og skyrkonfekt frá Erpsstöðum auk ýmissa annarra vara.“
Hjónin í Langabúri munu einnig bjóða upp á eigin framleiðslu á

STANDA SAMAN Hjónin Inda Björk Gunnarsdóttir og Guðni Hannes Guðmundsson
sem eiga og reka verslunina Langabúr. 
MYND/ELVAR FREYR PÁLSSON

GOTT ÚRVAL Verslunin selur úrval vara
frá mörgum smærri framleiðendum.

næstunni. „Við erum svo heppin
að Guðni fær að fara vestur í Dali á
æskuslóðirnar annað slagið og gera
osta á Erpsstöðum. Þar fær hann
frjálsar hendur til að gera nánast
allt sem hann langar til. Hugmyndin er að framleiða ostana Kúluskít, sem er ostakúla með reyktum
Mývatnssilungi sem velt er upp úr

MEGA ÚTSALA

dilli, og Gjöen beikonrúllu auk karamelluskyrtertu. Svo er aldrei að
vita nema eitthvað fleira bætist við
í framtíðinni.“
Viðbrögð heimamanna og framleiðenda hafa verið góð að sögn
þeirra hjóna. „Bæjarbúar eru bara
nokkuð spenntir yfir opnun verslunarinnar og salan fer vel af stað.
Við munum síðan á næstunni auka
enn við vöruúrvalið en sú fjölgun
takmarkast reyndar við stærð húsnæðisins. Opnunartíminn verður
síðan lengdur í sumar þegar bærinn fyllist af ferðamönnum en þá
munum við m.a. bjóða upp á sérstaka matarupplifun fyrir erlenda
ferðamenn.“
Nánari upplýsingar má finna á
Facebook undir Langabúr.

á öllum vörum
3o-70% afsl.

28. 29. og 30. des.
IÐA Lækjargata 101 R. sími 511-5001 opið 9 - 22

smáauglýsingar
MÁNUDAGUR 28. desember 2015

512 5000
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Búslóðaflutningar

Spádómar

Sjónvarp

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

HÚSNÆÐI

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

Til bygginga

Húsaviðhald

Óska eftir bíl á 100 til
700þús stgr

Harðviður til
húsabygginga. Sjá
nánar á: vidur.is

Fólksbíl eða jeppling eða jeppa Má
þarfnast smávægilegra lagfæringa
Skoða allt.. Uppls í síma 777 3077

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.

Sendibílar

Spásími 908 6116

Ástir, fjármál og heilsa. Einkatímar í s.
823 6393 Sirrý.

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
MERCEDES-BENZ GL 350 blue
tec. Árgerð 2011, ekinn 75 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.490.000.
Rnr.270075.

Rafvirkjun

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Hjólbarðar

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

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Trönuhraun 10, Hfj.

Herb. með húsgögnum sér baðherb.,
neti, tv, aðgengi að sameiginlegu
eldhúsi og þvottahúsi til leigu til 01.
maí. Uppl. í s. 899 7004 og bh@vigri.is

TANTRA NUDD

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Flug

Geymslur.com

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

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

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

www.buslodageymsla.is

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

ATVINNA

Trésmíði
Frábær dekkjatilboð

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

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013,
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.790.000. Rnr.280113.

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Geymsluhúsnæði

HEILSA

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is
VOLVO S60 turbo 20v. Árgerð 2007,
ekinn 145 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.990.000. Rnr.991515.

Til leigu á aðeins 1000
kr fm!

129 - 5000 fm bil með allt að 9
m lofthæð, stórar innkeyrsludyr,
góð malbikuð lóð, og greið
aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

Toyota Rav4, Honda crv og suzuki
jeppi. Get borgað allt að 550þús Sími
616 2029

Kia Sportage EX 4wd x-tra. Árgerð
2014, ekinn 100 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 4.590.000.
Rnr.991544. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Húsnæði í boði

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

innrettingar.is

Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

Skráðu þig í nám. Fyrsta skrefið í
átt að atvinnuflugmanni. 11.janúar.
Kvöldskóli - nám með vinnu.
Skemmtileg upplifun og frelsi - fylgir
fluginu. Kannaðu málið! Skráning á
www.flugskoli.is

KEYPT
& SELT

Varahlutir

Óskast keypt

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

Við látum drauminn
rætast!

Vantar þig smiði,
múrara, málara eða
járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu og geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
- Proventus.is S. 782-8800

Ökukennsla

Staðgreiðum og lánum
út á: gull, demanta,
vönduð úr og málverk!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )

Kenni allan daginn Toyota 2014, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

TILKYNNINGAR

HEIMILIÐ
Einkamál

Upplýsingar í síma 661 7000

Lekur Þakið ?

Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli
geta fylgt. s. 8498700.
Múrarameistari og málarameistari
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í
s: 8966614

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Viðgerðir
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Sérgrein bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar

Volvo v60 Buisness, 12/2013, módelár
2014, ek 57 þús km, sjsk, dísel,
íslenskt leiðsögukerfi, vetrardekk, verð
4490 þús, er á staðnum, raðnr 151863.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

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

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

Nudd
Kínverska Nuddstofan í Hamraborg
20A Getum hjálpað þér að losna við
ýmsa verki og kvilla. S. 5646969

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

Ný tegund á Íslandi.

Fallegir hreinræktaðir Irish Soft
Coated Wheaten Terrier hvolpar til
sölu. Yndislegir og fjölskylduvænir
sem fara ekki úr hárum. Tilbúnir til
afhendingar. Uppl. í s. 694-4170.

tilkynningar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030.
RÚV-reitur

Þann 10. desember samþykkti Borgarráð Reykjavíkur verkefnislýsingu vegna fyrirhugaðra breytinga á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030, vegna uppbyggingar á RÚV-reit, milli Listabrautar og Bústaðavegar. Breytingin varðar
endurskilgreiningu landnotkunar og heimild um fjölda íbúða. Með vísan til 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
er verkefnislýsingin lögð fram til kynningar og umsagnar (sjá reykjavik.is, skipulag í kynningu). Óskað er eftir því að
athugasemdum við verkefnislýsinguna verði komið á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 15. janúar 2016.
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.

Skrifstofa borgarstjóra

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is
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Ásbúð 80 - 210 Garðabær

Hraunbær 18 - 110 Reykjavík

293,7 m2 húsnæði á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr í tvíbýlishúsi við Ásbúð 80
í Garðabæ. V. 64,9 m.

Laus strax
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

Laus strax

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Ástu-Sólliljugata 22-24 - 270 Mosfellsbær
Mjög glæsilegar 5 herbergja íbúð í nýju
fjórbýlishúsi. Íbúðin verður afhent ca. tilbúin
til innréttinga, skv. skilalýsingu verktaka
01.02.2016. Húsið er steinsteypt fjórbýlishús
á tveimur hæðum. Aðkoma er að húsinu að
ofanverðu. Á efri hæð eru tvær 163,3 m2 íbúð
auk 31,7 m2 bílskúrs. Á neðri hæð eru tvær
162,0 m2 íbúðir. V. 36,5 m og 42,5 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun

Strandvegur 7 - 210 Garðabær
Falleg og björt 118,4 m2, 3ja herbergja íbúð á
3. hæð, ásamt bílastæði í bílageymslu í lyftuhúsi.
V. 49,9 m.

131 m2, 5 herbergja íbúð á 1. hæð við
Hraunbæ 18 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi
og forstofuhol. Íbúðarherbergi er í kjallara
ásamt sérgeymslu.V. 29,8 m.

Laus strax

Laufvangur 4 - 220 Haf.

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Eiðistorg 3 - 170 Seltjarnarnes
178 m2 íbúð á 4. og 5. hæð ásamt bílastæði í
bílakjallara. Glæsilegt útsýni. Þrennar svalir.
Gott skipulag. V. 49,9 m.

Klapparhlíð 20 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun
Hringdu og bókaðu skoðun
Mjög falleg 4ja herbergja 98,9 m2 endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi, og 26,3 m2 bílskúr við
Klapparhlíð 20 í Mosfellsbæ. Timburverönd. Gott skipulag. Fallegar innréttingar. Íbúðin skiptist
í þrjú svefnherbergi, eldhús, stofu, forstofu, baðherbergi og þvottahús ásamt sérgeymslu í
sameign. V.39,5 m

Hringdu og bókaðu skoðun

117,9 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin
skiptist í þrjú svefnherbergi, hol, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu.
Sérgeymsla í kjallara. V. 29,9 m..

Asparhvarf 19F - 203 Kópavogur
Falleg og björt 134,4 m2, 4ra herbergja efri
sérhæð með sérinngangi á 2. hæð. Bílastæði í
bílgeymslu fylgir eiginni. Mjög fallegt útsýni.
V. 44,9 m.

Vallargerði 38 - 200 Kópavogur

Laus strax

Laus strax

Ennishvarf 8 - 203 Kópavogur

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Bergholt 11 - 270 Mosfellsbær
181 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr við
Bergholt 11 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur
svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, gestasnyringu, þvottahús, eldhús, sjónvarpsherbergi,
stofu, borðstofu og bílskúr. V. 47,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun
Glæsileg 541,1 m2 eign við Ennishvarf 8 í Kópavogi. Eignin skiptist í glæsilegt 428 m2
einbýlishús á tveimur hæðum 53,1 m2 bílskúr og 60 m2 hesthús. V. 144,0 m.

127,1 m2, 5 herbergja íbúð á jarðhæð ásamt
43,1 m2 bílskúr sem er búið að breyta í íbúð
við Vallargerði 38 í Kópavogi. V. 43,5 m.

Laus strax
Hringdu og bókaðu skoðun

PIPAR\TBWA-SÍA 152743

www.kadeco.is

BREIÐBRAUT 671

STÆRÐ: 1360 M²

Ellefu 115 m2 íbúðir. Allar í útleigu.

BREIÐBRAUT 672

STÆRÐ: 1193 M²

Átta 160 m2 raðhúsaíbúðir á góðum stað.

BOGATRÖÐ 1

STÆRÐ: 1500 M²

Fyrrum viðhaldsverkstæði. Í byggingunni eru
klefar og búnaður til bílasprautunar.

BREIÐBRAUT 675

STÆRÐ: 1014 M²

Átta íbúðir 103–110 m2 sem þarfnast endurbóta
og frágangs.

Viltu fjárfesta á vaxtarsvæði?
Fjöldi fasteigna af öllum stærðum og gerðum er til sölu eða leigu á Ásbrú. Meðal annars mikið af nýuppgerðu íbúðarhúsnæði
og spennandi iðnaðarhúsnæði. Þá er einnig mikið landrými á svæðinu sem er óráðstafað undir byggingar eða önnur mannvirki.
Margar eignanna eru nú þegar í útleigu en allar eru þær áfram til sölu. Þú getur skoðað þær nánar á kadeco.is

FLUGVALLARBRAUT 740

STÆRÐ: 1700 M²

Skrifstofuhúsnæði í tveimur álmum. Góð staðsetning
í nálægð við Háaleitishlað Keflavíkurflugvallar.

BOGATRÖÐ 23 2114

STÆRÐ: 370 M²

Stálgrindarhús með tveimur iðnaðarhurðum í
sitthvorum enda.

LINDARBRAUT 635

STÆRÐ: 1428 M²

GRÆNÁSBRAUT 605
Sjö íbúðir 103–150 m2

Byggingin er með 24 einstaklingsíbúðum. Hver íbúð
er tæplega 54 fermetrar og samanstendur af stofu, og frágangs.
svefnherbergi og baðherbergi.

STÆRÐ: 110 M²-150 M²

sem þarfnast endurbóta

Fjöldi annarra eigna er til sölu eða leigu á Ásbrú.
BOGATRÖÐ • 1 • 2 • 4 • 10 • 10A • 13 • 15 • 17 • 23 • 25 • 31 • 33 BORGARBRAUT • 953 • 960-963 • 962 BREIÐBRAUT • 643-647 • 643R • 668-669 • 668R • 670 • 671-679 • 671R • 672 • 673 • 674 • 675
FERJUTRÖÐ • 9 FLUGVALLARBRAUT • 701 • 710 • 732 - 736 • 749 • 740 • 752 • 755 • 770 • 771 • 773 • 778 • 790 • 937 • 941 GRÆNÁSBRAUT • 501 • 506 • 602-614 • 602R • 603-607 603R 604-606 • 604R
619 • 700 • 920 • 999 HEIÐARTRÖÐ 517 KEILISBRAUT • 745 • 747-748 • 747R • 749 • 750-751 • 750R • 753 • 755 • 762 • 770-778 • 770R • 771 • 773 KLETTATRÖÐ • 19A LINDARBRAUT 600 • 624 • 635
636 • 634R • 639 SKÓGARBRAUT • 914 • 915 • 916-918 • 917 • 919• 923 • 914 • 916-918 • 916R • 921 • 922 • 923 • 924 • 925 • 932 • 946 • 945 SUÐURBRAUT • 758 • 759 VALHALLARBRAUT • 738 • 743 • 744
756-757 • 756R • 763-764 • 763R

Við mat á tilboðum verður einkum horft til kaupverðs. Þó er áskilinn réttur til að meta hugmyndir bjóðenda um nýtingu og ráðstöfun
eignanna, t.d. hvaða áhrif sú nýting hefur á eftirspurn eftir öðrum eignum á svæðinu og áhrif tiltekinnar nýtingar á nærsamfélagið.
Ekki er um útboð á eignunum að ræða heldur sölu. Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar áskilur sér rétt til að taka því tilboði sem talið er
hagstæðast, m.a. út frá ofangreindum þáttum eða hafna öllum.

REYKJAVÍK

REYKJANESBÆR

ÁSBRÚ

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is
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Intel Core M Dual Core 2.6GHz Turbo
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
512GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
12’’ IPS Retina 2304x1440 skjár
867Mbps AC WiFi, BT 4.0, USB 3.1 Type-C
Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
Apple OS X Yosemite stýrikerfi
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Sú allra flottasta frá Lenovo og ein glæsilegasta
fartölvan í dag með QHD+ IPS fjölsnertiskjá sem
snýst 360° og með mögnuðu JBL Waves Audio!

ÞÚSUND

Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
14’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
Intel HD 5500 GT2 DX12 skjákjarni
2.0 Dolby DS Home Theater hljóðkerfi
867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
Motion Control HD vefmyndavél
Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum
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AFSLÁTT

Öryggisvörn og öflug vírusleitarvél
Fyrir Windows, Apple og Android
PC tune-up hraðar vinnslu stýrikerfis
Öflugur eldveggur ver heimanet
Vörn gegn ruslpósti og Spyware
Aðgangsstýring barna á netinu
Má setja upp á öll tæki heimilisins
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McAfee

28’’ VA LED Full HD 1920x1080 16:9
20 milljón:1 DCR og flicker-free tækni
5ms GTG viðbragðstími fyrir leikina
178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn
Aukin myndgæði með True Black tækni
2xHDMI HDCP, VGA og 3.5mm jack
Low Blue Light heilsubætandi tækni
Ótrúlega falleg hönnun á traustum skjá

0

6.99

UR

FLICKER-FREE SKJÁR!

ALLT AÐ

179.900

1 STK

AFSLÁTT

Stórglæsilegur VA-LED skjár með 178° True
To Life sjónarhorn og nýrri True Black tækni
sem er algjör bylting í myndgæðum og
skerpu. Á ótrúlegu kynningarverði til jóla!

Intel Core M-5Y71 2.9GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur
13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800
1GB Intel HD 5300 DX12 skjákjarni
AccuType lyklaborð með baklýsingu
867Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0
Örþunn 12.7mm og aðeins 1,19kg
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

USB GLINGUR

ÚTSÖLUMARKAÐUR
ÚTSÖLUMARKAÐUR AÐEINS Í HALLARMÚLA • ALLT AÐ 90% AFSLÁTTUR!
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Intel Dual Core i3-4005U 1.7GHz 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
1TB SATA3 UltraFast harðdiskur
22’’ FHD LED 1920x1080 fjölsnertiskjár
1GB Intel HD4400 Graphics skjástýring
300Mbps WiFi, Bluetooth 4.0, USB 3.0
720p Crystal Eye HD vefmyndavél
2.1 Hi-fi hljóðkerfi og öflugt bassabox
Windows 8.1 & Windows 10

50
STK

•
•
•
•
•
•
•
•
•

15.6” Öflug i3 með 320GB disk, kr. 89.910
15.6” Skólavélar með 6GB minni, kr. 44.900
14” Lenovo Yoga 3 fartölva, kr. 129.900
15.6” Öflug Intel i5 Acer fartölva, kr. 79.900
15.6” Fjögra kjarna lúxusfartölvur, kr. 89.900
14” Snertiskjár og leikjaskjákort, kr. 94.900
15.6” Leikjavél, i7, leikjaskjákort, kr. 99.900
17.3” FHD IPS, i5 og leikjaskjákort, kr. 129.900
14” Draumavél, i5 og snertiskjá, kr. 143.900
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SKJÁIR

ÓTRÚLEGT VERÐ!

B-VÖRU HÁTALARAR
•
•
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•

22“ LED skjár frá BenQ kr. 14.900
24” Örþunnur VA-LED skjár, kr. 27.920
27” VA-LED skjár með HDMI, kr. 27.920
24” VA-LED fyrirtækjaskjár, kr. 34.930
24” 3D 144Hz leikjaskjár, kr. 41.930
23” IPS Skjár frá Acer, kr. 48.930
27” QHD 2560x1440 skjár, kr. 55.930

ÖFLUGASTA
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MOBILE SECURITY

ÖRGJÖRVAR & MÓÐURBORÐ
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RÝMINGARSALA!

AFSLÁTT

AFSLÁTT

VERÐ ÁÐ

FRÁ 750

50%

ALLT AÐ

AÐEINS

Frábærir stereo 2.0 USB hátalarar, kr. 750
Flottir 2.1 hátalarar m. bassaboxi, kr. 2.495
Þráðlausir Bluetooth hátalarar, kr. 3.995
Öflugir og flottir 2.1 hátalarar, kr 4.990
Frábært og öflugt 2.1 hljóðkerfi, kr. 5.950
Lúxus 60W RMS 2.1 hljóðkerfi, kr. 7.960
120W RMS draumahljóðkerfi, kr. 24.950
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FRÁ 14.900

FRÁ 29.900
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R

Intel Quad Core J1900 2.42GHz Burst
4GB DDR3 1333MHz vinnsluminni
500GB SATA3 7200RPM diskur
20” HD+ LED 16:9 1600x900 skjár
8xDVD SuperMulti DL skrifari
300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
Hágæða Dolby Digital Plus hljóðkerfi
1080p Crystal Eye Full HD vefmyndavél
Windows 8.1 & Windows 10 Update!

VERÐ ÁÐUR 79.900

ÓTRÚLEGT ÚRVAL!

FSLÁTTU

ÚS OG

M
ORÐ
LYKLAB IR
FYLG

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VERÐ ÁÐUR 149.900

Meðan birgðir endast erum við að rýma síðustu
eintök, sýningarvélar, útlitsgallaðar og B-vöru
fartölvur en hér er aðeins brot af úrvalinu:)

AÐEINS
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R
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Glæsileg All-In-One borðtölva frá Acer með
nýrri kynslóð 4ra kjarna örgjörva, innbyggða
Full HD vefmyndavél og Dolby Digital hljóðkerfi
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ASPIRE Z1

Intel Core M-5Y51 2.6GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur
13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800
Intel HD 5300 DX11 skjákjarni
AccuType lyklaborð með baklýsingu
867Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0
Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar
Windows 8.1 & Windows 10
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ÚTSALA ÁRSINS
HEFST 28.DESEMBER!
MÁNUDAG
12:00 - 18:00
ÞRIÐJUDAG 12:00 - 18:00
MIÐVIKUDAG 12:00 - 18:00
GAMLÁRSDAG 9:00 - 12:00
LOKAÐ 1-3.JAN 2016
OPNUM AFTUR 4. JAN KL 10:00

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

Carli Lloyd

Carli Lloyd fór fyrir bandaríska
landsliðinu í fótbolta sem varð
loksins aftur heimsmeistari
eftir 16 ára bið. Lloyd skoraði
þrennu í úrslitaleiknum gegn
Japan, þar af eitt mark frá miðju
vallarins. Hún varð markahæst
ásamt einni þýskri á HM og var
á endanum kjörin besti leikmaður HM 2015.

Katie Ledecky

Þessi 18 ára gamla sunddrottning er ósnertanleg í skriðsundi.
Hún pakkaði keppinautum
sínum á HM í Kazan saman þar
sem hún vann til gullverðlauna
í 200, 400, 800 og 1.500 metra
skriðsundi auk þess sem hún var
í sigursveit Bandaríkjanna í 4x200
metra skriðsundi. Fimm gull á
HM í 50 metra laug, takk fyrir.

Usain Bolt

Jamaíski spretthlauparinn sýndi
að hann er ennþá langfljótasti
maður jarðar. Hann hafði ekki sést
oft á hlaupabrautinni áður en hann
mætti á HM í Kína en þar vann hann
100 og 200 metra hlaupið auk þess
að vera í sigursveit Jamaíku í 4x100
metra hlaupi. Bolt stefnir að sama
pakka á Ólympíuleikunum í Ríó 2016.

Novak Djokovic

Serbneski tenniskappinn er algjörlega búinn að taka við sem sá besti
í heimi. Hann gerði sér lítið fyrir
og vann þrjú af fjórum risamótum
ársins 2015 og er að sjálfsögðu efstur
á heimslistanum. Hann er nú þegar
talinn einn af þeim bestu í sögunni
en markmið hans á næsta ári verður
vafalítið að vinna opna franska í
fyrsta sinn.

27
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Leikstjórnandi New England Patriots í NFL-deildinni
leiddi sitt lið loksins aftur til sigurs í Super Bowl þar
sem það kom til baka í ótrúlegum leik. Brady var
sakaður um að hafa svindlað í undanúrslitunum en vann það mál fyrir rétti og byrjaði
nýtt tímabil með tíu sigrum. Með sigrinum
í Super Bowl 2015 jafnaði hann met
átrúnaðargoðs síns, Joe Montana, með
því að vinna þann stóra í fjórða sinn.

Lewis Hamilton
Breski ökuþórinn er búinn að
taka yfir Formúlu 1 og vann
sinn annan heimsmeistaratitil
í röð nokkuð örugglega í harðri
baráttu við samherja sinn Nico
Rosberg og Sebastian Vettel.
Hamilton er orðin alþjóðleg
stjarna og er meira að segja
farinn að búa til tónlist. Hún er
ekki verri en það að Kanye West
íhugar að vinna með Bretanum.

tímamót
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Merkisatburðir

1612 Galileo Galilei verður fyrstur til að taka eftir plánetunni Neptúnusi, en taldi hana ranglega vera fastastjörnu.
1836 Spánverjar viðurkenna sjálfstæði Mexíkós.
1846 Iowa verður 29. fylki Bandaríkjanna.
1887 Bríet Bjarnhéðinsdóttir flytur fyrst kvenna á Íslandi opinberan fyrirlestur í Góðtemplarahúsinu í Reykjavík sem nefnist Um
kjör og réttindi kvenna.
1894 Mikið ofviðri gerir á vestan og veldur talsverðum skaða í
Reykjavík.
1908 75.000 manns láta lífið í jarðskjálfta á Sikiley.
1927 Karlakórinn Heimir er stofnaður.
1965 Skammt frá Surtsey rís önnur eyja úr hafi og er nefnd Jólnir.
Hún er með öllu horfin innan eins árs.
1967 Borgarspítalinn í Fossvogi er formlega tekinn í notkun.
1981 Fyrsta bandaríska glasabarnið fæðist.
1983 Vogur, áfengismeðferðarstöð SÁÁ, tekur til starfa.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar
og tengdafaðir,

Þorsteinn Þorsteinsson
Sléttuvegi 13, Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík þriðjudaginn
15. desember. Útför hans fer fram
frá Fríkirkjunni í Reykjavík
mánudaginn 28. desember kl. 13.00.
Helga Hansdóttir
Guðrún Þorsteinsdóttir
Friðrik G. Olgeirsson
Sigrún Þorsteinsdóttir
Brynjólfur Markússon
Hans Ragnar Þorsteinsson Helga Laufdal
Sveinn Þorsteinsson
Heiða Lára Eggertsdóttir

Elskulegur bróðir okkar og mágur,

Guðjón Bjarni Karlsson
frá Ísafirði,

lést á Hjúkrunarheimilinu Ísafold
16. desember síðastliðinn.
Útför fer fram frá Kópavogskirkju
þriðjudaginn 29. desember kl. 13.00.
Geirlaug Karlsdóttir
Dagný Karlsdóttir
Auðunn Karlsson
Sigurður Karlsson
Anna Karlsdóttir

Hörður Sófusson
Fríður Jónsdóttir
Hallfríður Jónsdóttir
Erlendur Erlendsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Aðalbjörg Sigurðardóttir
áður til heimilis að Gullsmára 7,
Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni
fimmtudaginn 10. desember. Jarðsungið
verður frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 30. desember
kl. 13.00.
Ómar Örn Þorbjörnsson
Sigríður Sturlaugsdóttir
Hrefna Þorbjarnardóttir
Guðbjörg Þorbjarnardóttir
Tómas Filippusson
Valborg Bjarnadóttir
Karl Óskarsson
Ísleifur Þorbjörnsson
Hafdís Sigurðardóttir
Sigurður Þorbjörnsson
Björg Lárusdóttir
Hallbjörn Þorbjörnsson
Sigríður Einarsdóttir
Þráinn Þorbjörnsson
Kristjana Óladóttir
Heiðdís Þorbjarnardóttir
Kristjana Þorbjörnsdóttir
Kristján Ásmundsson
Heiðrún Þorbjarnardóttir
Þröstur Þorbjörnsson
Ingunn Hauksdóttir
Sonný Lísa Þorbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
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Gef eins mikið af mér
og ég mögulega get
Helga Jónsdóttir fagnar stórafmæli í dag. Afmælisfagnaðurinn byrjaði í nóvember þegar
hún setti upp gjörning í samstarfi við Rauða krossinn sem fjallaði á táknrænan hátt um
flóttamenn. Í dag ætlar hún hins vegar að fagna í faðmi fjölskyldu og vina.

Helga Elínborg Jónsdóttir leikkona
fagnar 70 ára afmæli sínu í dag en hún
þjófstartaði veisluhöldunum í nóvember með gjörningi í Hörpu. „Ég vildi láta
gott af mér leiða í ljósi þess sem er að
gerast í heiminum um þessar mundir.
Í lok nóvember setti ég upp gjörning
ásamt nokkrum leikkonum og söngkonum. Við lékum atriði úr leikritinu
Trójudætur eftir Evrípídes sem samið
var 415 f.K. Verkið fjallar um konur á
flótta undan stríði sem eytt hefur borginni þeirra og drepið allan karlpening,
feður, syni og eiginmenn. Við komum
siglandi að Hörpu frá gömlu höfninni
sem er táknrænt fyrir flóttafólk sem
kemur af sjó til Evrópu í dag.“
Helga lék áður í Trójudætrum fyrir
tuttugu árum, árið 1985, í Iðnó. „Ég
ákvað líka að setja upp þetta verk núna
til þess heiðra minningu fyrrum samstarfsfélaga minna við þá uppfærslu,
Leifs Þórarinssonar tónskálds og Bríetar
Héðinsdóttur leikkonu.“
Gjörningurinn var unninn í samstarfi
við Rauða krossinn sem safnaði í Hörpu
fé til hjálpar flóttafólki. „Mér fannst upplagt að gera eitthvað í tilefni afmælisins og
leggja í leiðinni mitt litla lóð á vogarskálina. Okkur ber skylda til að taka á móti
þessu fólki og gjörningurinn varð m.a. til
þess að á komandi ári mun ég halda áfram
samstarfi við Rauða krossinn.“
Þrátt fyrir að hafa tekið forskot á
sæluna í nóvember ætlar Helga einnig að halda upp á afmælið í dag í faðmi
fjölskyldu og vina. „Ég er stórrík kona.
Ég á fjögur börn, þrettán barnabörn og
eitt langömmubarn. Annar sonur minn
kemur heim frá Svíþjóð með sitt fólk en
hinn býr í Singapúr og kemst því miður
ekki með konu sína og börnin þrjú.
Restin af fjölskyldunni ætlar að fagna
með mér í dag og ég býð auðvitað líka
nokkrum vinum og fyrrverandi samstarfsfólki. Þetta verður bara á heimilislegum nótum.“
Um þessar mundir er Helga í jólafríi

Helga fagnar 70 ára afmæli sínu í dag. Hún er full af orku og fer bjartsýn inn í næsta ár með
nokkur verkefni í vinnslu. Mynd/Ernir

Mér fannst upplagt að
gera eitthvað í tilefni
afmælisins og leggja í leiðinni
mitt litla lóð á vogarskálina.
Helga Elínborg Jónsdóttir,
leikkona

Móðir mín, tengdamóðir og amma,

Rósa Randversdóttir
Smárahlíð 24, Akureyri,

lést 17. desember. Útför hennar fer
fram frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn
30. desember kl. 13.30. Blóm og kransar
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Heimahlynningu á Akureyri.
Ólöf Mjöll Ellertsdóttir
Þorvaldur Örlygsson
Ísabella Þorvaldsdóttir

Yndisleg eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

en á komandi ári verður hún með verkefni á leiklistarsviðinu sem hún ætlar
að reyna að koma í framkvæmd. „Ég er
full af orku, krafti og bjartsýni. Ég læt
hverjum degi nægja sína þjáningu og
gef eins mikið af mér og ég mögulega get.
Ég vona sannarlega að það sé bjartari
tíð framundan hjá mannkyninu og ég
er glöð og þakklát fyrir allt sem ég hef.“
gunnhildur@frettabladid.is

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

Einar Örn Gunnarsson
Þingvallastræti 27, Akureyri,

lést laugardaginn 19. desember.
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju
þriðjudaginn 29. desember kl. 13.30.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hans er bent á að styrkja Hollvinasamtök
Sjúkrahússins á Akureyri.
María Jóhannsdóttir
Arna Borg Einarsdóttir
Helgi Magnússon
Birkir Einarsson
Anna Sylvía Sigmundsdóttir
Eydís Einarsdóttir
Stefán Viðar Finnsson
barnabörn og langafabarn.

Anna Jeppesen
kennari,

sem lést þann 15. desember
síðastliðinn á líknardeild LSH í Kópavogi,
verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í
Reykjavík miðvikudaginn 30. desember kl. 13. Blóm og
kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á heimahlynningu og líknardeild LSH
í Kópavogi.
Grímur Leifsson
Emil Grímsson
Rikke Elkjær Knudsen
Leifur Grímsson
Elsa Hrönn Reynisdóttir
Sigríður Sif Grímsdóttir Árni Arnórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær systir mín,

Gerður Helga Hjörleifsdóttir
verslunarstjóri,
Þórsgötu 23,

sem lést þann 13. desember
síðastliðinn, verður jarðsungin frá
Fríkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn
29. des. kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Hjartavernd.
Fyrir hönd aðstandenda,
Ásgeir Hjörleifsson
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veður

Veðurspá Mánudagur

28. desember 2015

myndasögur

Þriðjudagur

M Á NUD A GU R

Miðvikudagur

Sunnan hvassviðri eða stormur austan til fram á kvöld í dag og rigning, á
köflum talsverð, en mun hægari vindur og skúrir eða él víðast hvar. Hiti 3
til 7 stig austast fram á kvöld, en annars nálægt frostmarki.

Krossgáta

LÁRÉTT
2. fugl
6. klafi
8. meiðsli
9. lepja
11. tveir eins
12. gabba
14. bragðbætir
16. gyltu
17. fýldur
18. fugl
20. tveir eins
21. drunur

Sudoku
LÓÐRÉTT
1. íþrótt
3. í röð
4. páfagaukur
5. struns
7. hænsnfugl
10. samstæða
13. háð
15. fjúk
16. verkfæri
19. fen

LÁRÉTT: 2. álka, 6. ok, 8. mar, 9. lap, 11. kk, 12.
flaga, 14. krydd, 16. sú, 17. súr, 18. önd, 20. ii, 21.
gnýr. LÓÐRÉTT: 1. golf, 3. lm, 4. kakadúi, 5. ark, 7.
kalkúnn, 10. par, 13. gys, 15. drif, 16. sög, 19. dý.

Skák
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21

Gunnar Björnsson

Magnus Carlsen (2.834) átti leik í afar fjörguri
skák gegn Li Chao (2.750) á Katarskákmótinu.
Hvítur er miklu liði yfir en mát er yfirvofandi.
Grípa þarf til róttækra aðgerða.
Hvítur á leik
28. Re5+!! Bxe5 29. Dxf5+! Kc7 30. Dxe5+!!
Rxe5 31. Bxb3 axb2+ 32. Kxb2 Rbd3+ 33. Kb1
Rxc1 34. Hxc1 og liðsyfirburðir hvíts dugðu
til sigurs.
www.skak.is Íslandsmótið í netskák í kvöld.
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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↓
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Myndasögur
Pondus Eftir Frode Øverli
Hvernig
hefur pabbi
þinn það,
Húgó?

Hann er orðinn hálf
ryðgaður karlinn,
mjöðmin í hakki og hann
er nánast lögblindur
orðinn. Hann les blaðið
með stjörnukíki þessa
dagana. En
pabbi þinn?

Jú, takk. Hann hefur
það ágætt. Fyrir utan
meltingarvandamálin, þau geta verið
svæsin. Fyrir alla
fjölskylduna.

Jæja...láttu
mig þekkja
þetta.

Ég var að átta mig á því að þegar
menn eru farnir að spjalla svona...
þá eru þeir orðnir gamlir.
Já...ég
var að
kveikja.

Gelgjan
Ókei, þú hefur ekki litið
upp af blaðinu í heila
klukkustund!
Þetta er engin
ritgerð.

Pabbi minn er samt
sterkari en pabbi þinn.
Og með betri mjaðmagrind! Og kynhvöt!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvað er
að frétta?
Hvaða
ritgerð er
þetta?

Ég er að kassavenja
þessa fiskiflugu.

Lífið snýst sko
um að forgangsraða.

Barnalán
Það er alls ekki sanngjarnt
að Solla fái að vaka hálftíma lengur en ég!!

Ég myndi elska að
fá að vera á einum
foreldrafundi með
þér, kennara og
mömmu þinni.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það er rétt, alls
ekki sanngjarnt.

Farðu samt
að sofa. Ég
segi það.

Ef þú ætlar að æla
Líf mitt er
stanslaus úr reiði, vonbrigðum
og geðshræringu
rússíbanaferð... ég - kallaðu þá mig.
er lauf í vindi Ég er að vinna með
Snapchat!
tilfinninganna!

61,1%
íbúa á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 12–80 ára lesa
Fréttablaðið daglega.*

61,1% lesa
Fréttablaðið

26,9% lesa
Morgunblaðið

Sá fjöldi myndi fara langt með að fylla
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

Skv. prentmiðlakönnun Gallup, júlí–sept. 2015.

Allt sem þú þarft ...

menning
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Ófreskjan sem við
sköpuðum sjálf

Um það bil nefnist leikrit sem Þjóðleikhúsið frumsýnir annað kvöld í Kassanum við Lindargötu. Það er eftir Svíann
Jonas Hassen Khemiri sem spilar bæði á
mannlegar tilfinningar og ómannlegar.
Una Þorleifsdóttir leikstýrir.

28. desember 2015

Gunnþóra
Gunnarsdóttir

gun@frettabladid.is

L

eikritið Um það bil er
ekki beint ádeiluverk. Það
fjallar um fólk. En fólkið
er fast inni í kerfi sem ekki
er hægt að breyta. Það er
um okkur sem neytendur, hvernig
við skilgreinum hugmyndir okkar
og samskipti út frá lögmálum hagfræðinnar. Metum allt út frá því
hvers virði það er, líka ástina og
vináttuna, og hugsum mest um
hvað við fáum út úr hlutunum. Það
er sama hverjir draumarnir eru,
enginn sleppur frá því að skilgreina
sig út frá kerfinu – ófreskjunni sem
við sköpuðum sjálf.“
Þannig lýsir Una Þorleifsdóttir
leikstjóri í stuttu máli efni leikritsins Um það bil. Það er eftir
Svíann Jonas Hassen Khemiri og
verður frumsýnt annað kvöld, 29.
desember, í Kassanum í Þjóðleikhúsinu klukkan 19.30. Þýðinguna
gerði Eiríkur Örn Norðdahl.
Una kveðst vera með góðan hóp
af fólki á sviðinu, bæði þaulreynda
leikara eins og Guðrúnu Gísla og
Þröst Leó til hinnar nýútskrifuðu
Katrínar Halldóru Sigurðardóttur.
Um það bil varð til eftir að
Dramaten-leikhúsið í Stokkhólmi
bað Khemiri að skrifa nýtt verk
fyrir húsið. Það átti að fjalla um
Frankenstein-ófreskjuna sem Mary
Shelly gerði ódauðlega. En skrifin
leiddu Khemiri í aðra átt að sögn
Unu.
„Í stað þess að skrifa um Frank
enstein beindi Khemiri sjónum
sínum að öðru manngerðu skrímsli
– kapítalismanum – fyrirbæri sem
við höfum skapað sjálf, er bæði
mennskt og ómennskt og löngu
sloppið úr höndum skapara sinna.“
Hún vitnar í höfundinn: „Hugsanir
mínar flökkuðu frá ófreskjunni til
efnahagsins … Peningar geta virkað
sem rúllustigi upp þjóðfélagsstigann. En þeir geta líka verið martröð þegar þú átt ekki peninga og
fellur á botninn.“
Jonas Hassen Khemiri er ein af
vonarstjörnum Svía að sögn Unu.
Hann hlaut nýlega August Strindberg-verðlaun fyrir nýja bók, Allt
jag inte minns, og einnig Ibsenverðlaun í Ósló fyrir leikritaskrif.
„Hassen er fæddur 1978 og það
sem einkum litar bókmenntir
hans er uppruninn. Faðir hans er

„Í stað þess að skrifa um Frankenstein beindi Khemiri sjónum sínum að öðru
manngerðu skrímsli,“ segir Una leikstjóri. Fréttablaðið/Vilhelm

frá Túnis en mamman er sænsk og
verk hans fjalla gjarnan um það
hvernig er að vera frá tveimur ólíkum menningarheimum,“ útskýrir
Una. Hún segir samt leikritið Um
það bil ekki beint falla í þann flokk
heldur snúast um hvernig kerfið
hefur áhrif á okkur sem manneskjur. „Höfundurinn spilar þar
bæði á mannlegar tilfinningar og
ómannlegar.“

Það er um okkur sem
neytendur, hvernig
við skilgreinum hugmyndir
okkar og samskipti út frá
lögmálum hagfræðinnar.
Metum allt út frá því hvers
virði það er, líka ástina og
vináttuna, og hugsum mest
um hvað við fáum út úr
hlutunum.

nýáRstónleikAR
stóRsveitAR ReykjAvíkuR
GlæsileGiR GAlAtónleikAR

Leikin verða mörg af þekktustu lögum merkustu stórsveita
swing stílsins ss Benny Goodman, Artie Shaw, Jimmy Lunceford,
Charlie Barnet, Tommy Dorsey, Les Brown, Glenn Miller,
Duke Ellington og Count Basie.

GestAsönGvARAR
Andrea Gylfadóttir
Páll Rósinkrans
stjóRnAndi oG kynniR
sigurður Flosason
Styrkt af

HARPA norðurljós
Sunnudag 3. janúar kl. 17:00

Miðar á tix.is s harpa.is s í miðasölu Hörpu

MÁNUDAGUR

Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir og Þröstur Leó Gunnarsson í hlutverkum sínum.

Mynd/Eddi
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MÁNUDAGUR

GLEÐILEG JÓL
JÓLAMYNDIN 2015

FORSÝND Í KVÖLD
Frábær grínmynd með Will Ferrell og
Mark Wahlberg í aðalhlutverkum.
Miðasala og nánari upplýsingar









K.Ó. VISIR.IS

USA TODAY

TOTAL FILM

S.G.S. MORGUNBLAÐIÐ

EGILSHÖLL
KL. 2 - 4 - 5 - 8 - 10:50
KL. 3 - 7 - 10

ÁLFABAKKA

DADDY’S HOME
KL. 10:55
KL. 2 - 5 - 5:30 - 8 - 8:30 - 10:55 - 11:30
STAR WARS 3D
KL. 2 - 5 - 8 - 10:20
STAR WARS 2D
KL. 2 - 5 - 8 - 10:55
STAR WARS 2D VIP
SMÁFÓLKIÐ ÍSLTAL 2D
KL. 1:30 - 3:30
LOVE THE COOPERS
KL. 8
IN THE HEART OF THE SEA 2D
KL. 5:20 - 8 - 10:40
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D
KL. 1:30 - 2:30 - 3:40 - 5:50

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
KL. 8
KL. 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10:55
KL. 10:10

DADDY’S HOME
STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D

KL. 1:30 - 3:40 - 5:50

GLEÐILEGA HÁTÍÐ - OPNUM KL.12:30

HÁTÍÐARGRÍNMYNDIN Í ÁR

Stærsti kvikmyndaviðburður allra tíma.
STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
IN THE HEART OF THE SEA 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D

KL. 8 - 10:30
KL. 3:20 - 5:40

KEFLAVÍK
KL. 5 - 8 - 10:55
KL. 10:30
KL. 8

STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
SISTERS
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D

KL. 5:50

AKUREYRI
KL. 2 - 5 - 8 - 10:55
KL. 7:10 - 10:10

STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D

LAUGARÁSBÍÓ


THE PLAYLIST

KL. 2:50 - 5

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

KL. 12:50

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Mánudagur

Húsafell
- góður fjárfestingarkostur 2 heilsárshús til sölu, annað um 100m2 hitt um 107m2.
Báðir í leigu með góðar leigutekjur. Einnig til sölu 2 eignarlóðir á góðum stað í Húsafelli. Örfáar lóðir eftir á svæðinu.
Upplýsingar í tölvupósti: husafellbustadir@gmail.com.

Tónleikar

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND Í 3D

SÝND KL. 1:50

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

GLEÐILEGA HÁTIÐ - OPNUM KL. 12.30

smarabio.is
emidi.is
midi.is

Hvað? AmabAdamA, tónleikar
Hvenær? 22.00
Hvar? Græni hatturinn, Akureyri
Hljómsveitin AmabAdamA hefur
unnið sér fastan sess í íslensku tónlistarlífi frá því þau hófu störf vorið
2013. Þau gáfu út sína fyrstu breiðskífu síðustu jól sem sló í gegn. Þau
voru valin nýliðar ársins á hlustendaverðlaunum 365 og Salka Sól,
önnur söngkona sveitarinnar, var
valin söngkona ársins á bæði Hlustendaverðlaununum og íslensku
tónlistarverðlaununum. Þau halda
tónleika á Græna hattinum í kvöld
en miða er hægt að nálgast á midi.is
og er miðaverð 3.500 kr.
Hvað? Tónleikar á Rosenberg
Hvenær? 21.00
Hvar? Café Rosenberg
Þau Alison McNeil, Elín Ey, Halla
Norðfjörð og Myrra Rós ætla að
standa fyrir tónleikum á Café Rosenberg í kvöld. Þau munu spila hina
ýmsu tónlist fyrir gesti. Aðgangseyrir er 1.500 kr.
Hvað? Flæði götunnar
Hvenær? 21.30
Hvar? Boston, Laugavegi 28B
Lifandi tónlist þar sem verður
rappað, grínast og fleira. Marlon
Pollock, Beatur, Andrea Gylfadóttir,
Vivid Brain, Kilo, Bangsi og Baby
Jezus munu stíga á svið og halda
uppi fjörinu.
Hvað? Moses Hightower
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Youth
Magic in the Moonlight
Doctor Who Christmas Special
Rams / Hrútar
45 years
Glænýja Testamentið

17:45 , 20:00, 22:00
18:00
18:00
20:00
22:00
22:15

SISTERS
SMÁFÓLKIÐ 2D
STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
GÓÐA RISAEÐLAN

Sýningartímar
8, 10:30
1:50, 4, 6
2, 5, 8, 10:45
7, 10
2, 4:30

Moses
Hightower
heldur
tónleika
á Húrra í
kvöld.

Í kjölfar útgáfu plötunnar Búum til
börn sumarið 2010 festu drengirnir
í Moses Hightower sig í sessi sem
dugmiklir og metnaðarfullir flytjendur og ekki síður framleiðendur
frábærrar og sálarskotinnar tónlistar. Árið 2012 kom út Önnur
Mósebók sem var meðal annars
valin plata ársins hjá Fréttablaðsins. Nú vinnur sveitin að sinni
þriðju breiðskífu sem mun koma út
á næsta ári. Miða er hægt að nálgast
á tix.is og er miðaverð 2.500 kr.
Hvað? Jófríður og Tumi
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu 2
Jófríður Ákadóttir úr hljómsveitinni Samaris og Tumi Árnason úr
Grísalappalísu munu flytja blöndu
af eigin tónsmíðum. Á tónleikunum munu hljóma lög af nýrri
plötu Jófríðar sem hún hefur unnið
að undanfarna mánuði í bland við
alls konar músík úr smiðju Tuma.
Aðgangseyrir er 2.000 kr.

Menning
Hvað? Queermas
Hvenær? 18.00
Hvar? Samtökin ’78,
Suðurgötu 3
Samkynhneigð og kósí
hátíðarstemmning
með Wotever Iceland.
Það verður afslöppuð
stemning með hlýjum
teppum og koddum.
Þeim sem eiga mikla
afganga af jólamatnum er velkomið
að mæta með þá.
Hvað? Menningarstund
Hvenær?
20.00
Hvar? Þorlákskirkja,
Þorlákshöfn
Margoft
á liðnum
árum
hefur
verið

efnt til tónleika í Þorlákshöfn á
vegum Tóna við hafið milli jóla
og nýárs. Jónas Ingimundarson
stendur á bak við tónleikana í ár
og fær fjölmarga í lið við sig, meðal
annars Kammerkór Suðurlands.
Aðgangseyrir er 2.000 kr., enginn
posi verður á staðnum.

Fræðslufundir
Hvað? Jólafundur Íslenska stærðfræðafélagsins
Hvenær? 16.00
Hvar? Íslenska stærðfræðafélagið,
Dunhaga 7
Fundurinn hefst klukkan 16.00
með léttu spjalli, kaffi og kökum
en síðan heldur Gunnar Stefánsson
erindi sem hann nefnir „Spjaldtölvur og rafmynd við nám í stærðfræði á Íslandi og í Kenýa“.

Uppistand
Hvað? Come Talk Funny
Hvenær? 20.30
Hvar? Gaukurinn
Uppistandskvöld sem fer einungis
fram á ensku er haldið hátíðlegt
á Gauknum hvert einasta
mánudagskvöld. Lifandi
tónlist og skemmtun
verður fyrir og eftir uppistandið sem verður í
umsjá Bjarna Töframanns Baldvinssonar.
Til þess að skrá sig er
hægt að senda tölvupóst á goldengangcomedy@gmail.com. Frítt
inn og allir eru velkomnir.

Salka Sól
kemur fram
ásamt hljómsveit sinni,
AmabAdamA, á
Græna
hattinum í
kvöld.
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| 19:55

JAMIE’S FESTIVE FEAST
Sérstakur hátíðarþáttur með stjörnukokkinum Jamie Oliver
en nú kennir hann okkur að gera sem mest úr hátíðarmatnum
og breytir afgöngunum í dýrðlega og gómsæta nýja smárétti
sem kæta hugann og gleðja augað.

FRÁBÆR
MÁNUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Waybuloo
07.20 Scooby-Doo! Mystery Inc.
07.45 Ærslagangur Kalla kanínu og
félaga
08.05 Hot in Cleveland
08.30 2 Broke Girls
08.55 The Middle
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 A to Z
10.45 Baby Daddy
11.10 Matargleði Evu
11.45 Dulda Ísland
12.35 Nágrannar
13.00 The Other Woman
14.50 Dallas
15.35 Pretty Little Liars
16.25 Scooby-Doo! Mystery Inc.
16.50 How to Live with Your Par
ents for the Rest of Your Life
17.15 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 Jenna
19.55 Jamie’s Festive Feast
20.45 Grand Designs
21.35 The Art of More
22.20 The Mafia with Trevor
McDonald
23.10 Empire
23.55 Office Xmas Party
00.45 The Big Bang Theory
01.10 Legends
01.55 The Whistleblower
03.45 Black Nativity
05.15 The Way Way Back

18.00 Project Runway O furfyrirsætan Heidi Klum, ritstjórinn Nina
Garcia og tískuhönnuðurinn Zac
Posen stýra hörkuspennandi tískuhönnunarkeppni þar sem 16 ungir
og upprennandi fatahönnuðir
mæta til leiks og takast á við fjölbreyttar áskoranir. Í hverjum þætti
fellur einn úr leik svo að lokum
stendur einn uppi sem sigurvegari.
Tískugúrúinn Tim Gunn er á sínum
stað sem sérlegur ráðgjafi.
18.45 One Born Every Minute
19.30 Who Do You Think You Are
20.15 Hell’s Kitchen Íslandsvinurinn og sjónvarpskokkurinn
ógurlegi Gordon Ramsay er snillingur í að etja saman efnilegum
áhugamönnum um matreiðslu í
einstaklega harðri keppni um starf
á alvöru veitingahúsi.
21.00 My Dream Home
21.45 The Mysteries of Laura
22.30 Vampire Diaries
23.10 Labyrinth
00.50 Who Do You Think You Are
01.35 Hell’s Kitchen
02.15 My Dream Home
03.00 The Mysteries of Laura
03.40 Tónlistarmyndbönd frá
Bravó

10.15 The Amazing Spider-man
12.30 Ocean’s Thirteen
14.35 Earth to Echo
16.05 The Amazing Spider-man
18.20 Ocean’s Thirteen
20.25 Earth to Echo
22.00 Anchorman: The Legend of
Ron Burgundy
23.35 Your Sister’s Sister
01.05 300. Rise of an Empire Eftir
sigurinn á Leonidas í fyrri myndinni, 300, stefnir persneski herinn
undir stjórn Xerxes í átt að stærstu
grísku borgríkjunum. Aþena verður
fyrst á vegi hers Xerxes en hún býr
yfir góðum sjóher
02.50 Anchorman: The Legend of
Ron Burgundy

sport

11.30 Ítalski boltinn 2015/2016
13.10 Ítalski boltinn 2015/2016
14.50 NBA 2015/2016 - Regular
Season
16.40 Domino’s deildin 2015/216
18.05 Körfuboltakvöld
19.45 NFL 2015
23.10 UFC Now 2015
23.55 NBA 2015/2016

UTI
FYRRI HL

sport 2

| 22:20
THE MAFIA WITH TREVOR MCDONALD

Vönduð, spennandi og afar áhugaverð heimildamynd í
tveimur hlutum í umsjón breska þáttastjórnandans Trevor
McDonald. Hér ferðast hann þvert yfir Bandaríkin og ræðir
við foringja og meðlimi úr skipulögðum glæpasamtökum
sem allir eiga sér langa sögu í glæpaheiminum.

| 20:45
GRAND DESIGNS

gullStöðin

Kevin McCloud fylgir útvöldu
fólki eftir við að byggja
draumahúsið og þar er
drifkraftur og framúrstefnulegur arkitektúr allsráðandi.

| 21:35
THE ART OF MORE

Stórgóðir og vandaðir
spennuþættir sem fjalla um
það gerist á bak við tjöldin í
listaheiminum í New York en
þar er ekki allt sem sýnist.

| 19:55

ÞÆR TVÆR
Frábærir sketsaþættir með
leikkonunum Völu Kristínu
Eiríksdóttur og Júlíönu Söru
Gunnarsdóttur en þær skrifa
og leika öll hlutverkin sjálfar.
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 310 kr. á dag.

07.25 Premier League 2015/2016
09.05 Enska 1. deildin 2015/2016
10.45 Premier League 2015/2016
12.25 Manstu
13.10 Premier League 2015/2016
14.50 Premier League 2015/2016
17.00 Markasyrpa
17.20 Premier League 2015/2016
19.30 Wayne Rooney Film
20.30 Markasyrpa
21.00 Messan
22.20 Premier League 2015/2016
00.00 Premier League 2015/2016

ULLINU!

NÝTT Á G

10.30 The Big Bang Theory
10.55 Friends
11.20 The New Girl
11.45 Modern Family
12.10 Á uppleið
12.35 Matarást með Rikku
13.05 Um land allt
13.40 Um land allt
14.15 Feðgar á ferð
14.40 Dulda Ísland
15.35 Eitthvað annað
16.10 Helgi Björnsson í Hörpu
17.40 Fókus
18.05 Fókus
18.35 Margra barna mæður
19.10 Veistu hver ég var?
19.55 Þær tvær
20.20 Poppsvar
21.00 Heimsendir
21.40 Réttur
22.30 Réttur
23.20 Réttur
00.10 Fóstbræður
00.45 Fóstbræður
04.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

krakkaStöðin
07.00 Lukku-Láki
07.23 Kalli á þakinu
07.47 Hvellur keppnisbíll
08.00 Brunabílarnir
08.25 Skógardýrið Húgó
08.47 Ævintýraferðin
09.00 Könnuðurinn Dóra
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Doddi litli og Eyrnastór
09.55 Tommi og Jenni
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 Rasmus Klumpur og félagar
10.55 UKI
11.00 Lukku-Láki
11.23 Kalli á þakinu
11.47 Hvellur keppnisbíll
12.00 Brunabílarnir
12.24 Skógardýrið Húgó
12.49 Ævintýraferðin
13.00 Könnuðurinn Dóra
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Doddi litli og Eyrnastór
13.55 Tommi og Jenni
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 Rasmus Klumpur og félagar
14.55 UKI
15.00 Lukku-Láki
15.23 Kalli á þakinu
15.47 Hvellur keppnisbíll
16.00 Brunabílarnir
16.24 Skógardýrið Húgó
16.49 Ævintýraferðin
17.00 Könnuðurinn Dóra
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.45 Doddi litli og
Eyrnastór
17.55 Tommi og Jenni
18.00 Áfram Diego,
áfram!
18.24 Svampur
Sveinsson
18.49 Rasmus Klumpur
og félagar
18.55 UKI
19.00 Franklín

golfStöðin
08.30 Unglingaeinvígið í Mosfellsbæ
09.15 Tvöfaldur skolli
09.50 LPGA Tour 2015
11.55 PGA Championship 2015
13.55 US Open 2015
18.55 2015 PGA Tour Review of the
Year
19.45 Golfing World 2015
20.35 European Tour 2015

RúV
08.00 KrakkaRÚV
08.01 Froskur og vinir hans
08.08 Vinabær Danna tígurs
08.20 Veistu hvað ég elska þig
mikið
08.32 Kata og Mummi
08.43 Tillý og vinir
08.55 Dóta læknir
09.18 Babar
09.40 Drekar
10.05 Undraveröld Gúnda
10.20 Munaðarleysingjar í náttúrunni
11.10 Dr. Seuss – Lorax
12.35 Nancy Drew
14.00 Jólin hjá Claus Dalby – Nýársskreytingar
14.30 Abba í myndum
15.15 The Money Pit
16.45 Tatler: Á bakvið tjöldin
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hvolpasveitin
18.26 Loppulúði, hvar ertu?
18.39 Skúli skelfir
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum
21.25 Öldin hennar
21.35 Fröken Friman fer í stríð
22.35 Í Bruges
00.20 The Lord of the Rings: The
Fellowship of the Ring
03.15 Kastljós
03.45 Dagskrárlok

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.10 Dr. Phil
08.50 Kitchen Nightmares
09.40 Secret Street Crew
10.30 Everybody Loves Raymond
10.50 Younger
11.15 Jennifer Falls
11.40 Playing House
12.00 Odd Mom Out
12.25 Life in Pieces
12.50 Grandfathered
13.10 The Grinder
13.35 The Muppets
14.00 The Office
14.25 Top Gear
15.15 The Good Wife
16.00 The Voice
17.30 America’s Funniest Home Videos
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
19.10 The Late Late Show
19.50 The McCarthys
20.10 Design Star
21.00 Rookie Blue
21.45 Flashpoint
22.30 Letters to Juliet
00.15 Madam Secretary
01.00 Elementary
01.45 Rookie Blue
02.30 Flashpoint

Útvarp
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

HUGMYND #19

SPJALLA
SAMAN

HUGMYND #12

HAFA KÓSÍKVÖLD
SAMAN

HUGMYND #2
HUGMYND #15

ELDA
SAMAN

HUGMYND #4

FARA Í FJALLGÖNGU
SAMAN

HJÓLA
SAMAN

HUGMYND #17
HUGMYND #18

VEIÐA SAMAN

SPILA TÖLVULEIK
SAMAN

HUGMYND #9

Í SNÚ SNÚ
SAMAN
HUGMYND #14

GERA STUTTMYND
SAMAN

mEiRI sAmVeRA
á NýJu áRi

Fleiri samverustundir unglinga
og forráðamanna er besta forvörnin

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 5 - 2 9 6 1

Rannsóknir sýna að samvera fjölskyldunnar er ein besta forvörnin
gegn vímuefnum. Þær sýna jafnframt að ungmenni vilja gjarnan
eyða meiri tíma með fjölskyldunni og njóta stuðnings hennar.
Á www.forvarnardagur.is/hugmyndir finnur þú ýmsar skemmtilegar hugmyndir unglinga að ánægjulegum samverustundum.

Actavis hefur verið bakhjarl Forvarnardagsins frá því að hann var haldinn fyrst árið 2006 að
frumkvæði Actavis og Forseta Íslands, í samstarfi við Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands,
Ungmennafélag Íslands, Bandalag íslenskra skáta, Reykjavíkurborg, Samband íslenskra
sveitarfélaga, Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og Rannsókn og greiningu.

Lífið
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Annasamt ár hjá

Of Monsters and Men

Of Monsters and Men leikur
hér á Austin City Limits
Music Festival í október.

Hljómsveitin Of Monsters and Men hefur haft
í nógu að snúast á árinu en sveitin hefur komið
víða við á tónleikaferð sinni. Fréttablaðið
ákvað að fara yfir ár sveitarinnar og má segja
að árið sé það stærsta í sögu hennar. Óteljandi
tónleikar, framkoma í vinsælum sjónvarpsþáttum og tilnefning til Grammy-verðlauna er
á meðal þess sem stendur upp úr á árinu.

Mörg þúsund manns mættu á
tónleika sveitarinnar víða um heim

Það getur verið heldur erfitt að
slumpa á þá tölu hve margir einstaklingar hafi séð sveitina á tónleikum á
árinu. Það eru allavega mörg þúsund
manns. Það var uppselt á flesta tónleikana þar sem OMAM var aðalnúmerið, á tónleikastöðum sem tóku um

fimm til tíu þúsund. Hún kom meðal
annars fram á tvennum tónleikum
í Eldborgarsal Hörpu í ágúst. OMAM
var einnig aðalnúmerið í mörgum
útvarpsþáttum og spilaði á fjölmörgum tónlistarhátíðum þar sem
þúsundir gesta sáu sveitina.

OMAM kom fram
á tónleikum út um
allan heim
OMAM spilaði á tónleikum í löndum
á borð við Bandaríkin, Kanada, Ástralíu, Japan, Bretland, Ísland og fleiri
lönd í Evrópu.

Nóg framundan

Árið 2016 lítur vel út fyrir íslensku sveitina en hún heimsækir
meðal annars Suður-Afríku, Suður
Ameríku, Ástralíu, Suðaustur-Asíu
og fleiri staði á næsta ári, ásamt
fleiri stöðum sem hafa ekki verið
tilkynntir.

Tónlist OMAM í sjónvarpi
Sveitin var iðin við að spila í sjónvarpi og kom fram í sumum af
stærstu sjónvarpsþáttum Bandaríkjanna. Tónlist sveitarinnar
hefur einnig ratað á hvíta tjaldið
á árinu en hún átti lag í stiklu fyrir
teiknimyndina The Good Dinosaur og einnig í stiklu fyrir þættina
Jessica Jones og Supergirl. Þá
kemur sveitin einnig fram í sjöttu
seríunni af Game of Thrones.

mynd/Shane Timm

l The Tonight Show with
Jimmy Fallon
l Good Morning America
l The Ellen Degeneres Show
l The Good Dinosaur
l Jessica Jones

l Supergirl
Hvað snæða
meðlimir
OMAM um jólin? Þrennir uppseldir tónleikar í NY
Að lokum vildi Fréttablaðið skyggnast
á bak við tjöldin og athuga hvað
meðlimir OMAM ætli að snæða á
aðfangadagskvöld. Nanna Bryndís
Hilmarsdóttir og Brynjar Leifsson
ætla að borða hamborgarhrygg, Kristján Páll Kristjánsson snæðir hreindýr,
Ragnar Þórhallsson fær hnetusteik og
Arnar Rósenkranz Hilmarsson borðar
kalkúnabringu og rjúpu.

OMAM hefur verið á
tónleikaferð um heim
allan undanfarna átta
mánuði. Af þeim óteljandi tónleikum sem
sveitin hefur leikið
á standa nokkrir upp
úr. Þrennir uppseldir
tónleikar í New York
eru meðal þeirra sem
standa upp úr, tvennir
í Beacon Theatres og í
Kings Theatre. Einnig
tónleikar í The Greek
Theatres í Los Angel
es og San Francisco,
ásamt öllum upp-

seldu tónleikunum
í Bretlandi þar af
tvennum í hinni
víðfrægu Brixton
Academy tónleikahöll. Þá kom
OMAM fram á
nokkrum af helstu
tónlistarhátíðum
heimsins og má
þar nefna Lollapalooza, Sasqu
atch, Austin City
Limits Festival,
Squamish og
Splendor in the
Grass.

Heima um jólin
Meðlimir sveitarinnar eru nú komnir
heim til Íslands og fá þau verðskuldað frí um hátíðarnar enda hafa
þetta hafa verið langir átta mánuðir
af nánast pásulausu tónleikahaldi.

1. sæti á iTunes
OMAM hefur átt viðburðaríkt ár sem
hófst með útgáfu plötunnar Beneath
the Skin í júní, platan er jafnframt
önnur breiðskífa sveitarinnar. Platan
fór sigurför á topplistum víða um
heim og fór meðal annars í 1. sæti á
iTunes og í 3. sæti á Billboard-listanum í júní.

Grammytilnefning
Hljómsveitin hlaut á dögunum tilnefningu til Grammy-verðlaunanna í
flokki umbúðahönnunar á viðhafnarútgáfum fyrir Beneath the
Skin en Leif Podhasky var listrænn
stjórnandi verksins og hannaði og
vann verkið.

GLEÐILEGA
HÁTÍÐ
Við á fréttastofu 365 sendum landsmönnum öllum
óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár um leið og
við þökkum það traust sem þjóðin hefur sýnt okkur.
Við hlökkum til nýs árs með fjölbreyttum áskorunum
og verðum áfram alltaf á vaktinni, tilbúin að flytja
fréttir undir merkjum fagmennsku og heiðarleika.
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Söngkonan Shakira
eingaðist sinn annan son
með fótboltamanninum
Gerard Piqué í janúar á þessu
ári. Sá stutti fékk nafnið Sahsa
Piqué en fyrir eiga þau Milan
Piqué sem fæddist í janúar
árið 2013.

28. desember 2015

MÁNUDAGUR

Fæðing Karlottu
prinessu af Cambridge
vakti heldur betur athygli en
hún er dóttir Vilhjálms Bretaprins og Katrínar, hertogaynju af Cambridge. Karlotta
fæddist þann 2. maí og á
eldri bróður sem heitir
Georg.

Frægir sem
fjölguðu sér
á árinu

Leikkonan
Keira Knightly
og eiginmaður
hennar James Righton
eignuðust dótturina
Edie í maí á þessu
ári.

Fjölmörg stjörnubörn fæddust á árinu
sem er að líða. Hér má sjá nokkra af
nýbökuðum foreldrum ársins.

Leikkonan
Liv Tyler og
David Gardner
eignuðust son þann
11. febrúar og nefndu
hann Sailor Gene
Gardner.

Það hefur sjálfsagt
ekki farið fram^hjá mörgum
að Kim Kardashian West og
eiginmaður hennar, Kanye West,
eignuðust sitt annað barn þann 5.
desember síðastliðinn. Soninn
skírðu þau Saint West en fyrir
eiga þau dótturina North
West.

Takk fyrir
að flokka
Á árinu sem senn er á enda höfum við öll stigið skref í átt til enn
frekari endurvinnslu í Reykjavík. Sjálfbær umgengni við auðlindir og
lágmörkun úrgangs til urðunar er sameiginlegt hagsmunamál allra
jarðarbúa og lykillinn að farsæld á komandi árum. Reykjavíkurborg
vill þakka borgarbúum kærlega fyrir samstarfið á árinu.
Nýverið kynntum við þríþætta breytingu á sorphirðu í borginni:

• Græn tunna undir plast til að auðvelda endurvinnslu
• Ný spartunna fyrir blandaðan úrgang sem hentar vel í einbýli þar
sem minna af blönduðum úrgangi fellur til með aukinni flokkun

• Breytt hirðutíðni – framvegis verða gráar tunnur tæmdar á 14
daga fresti líkt og tíðkast víðast hvar á höfuðborgarsvæðinu

Samhliða þessum breytingum mun gjaldskrá fyrir meðhöndlun
úrgangs breytast frá og með áramótum. Nánari upplýsingar
um gjaldskrána og annað sem viðkemur meðhöndlun úrgangs
í Reykjavík má nálgast á vefnum ekkirusl.is.

Við óskum borgarbúum og landsmönnum öllum ánægjulegra
hátíðisdaga og hlökkum til samstarfsins í framtíðinni.

GRÆN TUNNA

FYRIR PLAST

BLÁ TUNNA

GRÁ TUNNA

SPARTUNNA

FYRIR PAPPÍR FYRIR BLANDAÐAN ÚRGANG
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Shameless Narcos

28. desember 2015

Mr. Robot

Fargo

MÁNUDAGUR

Dramablandnir grínþættir þar sem alkóhólistinn Frank Gallagher ásamt sex manna fjölskyldu reynir að halda friðinn með tilheyrandi
árekstrum. Persónur þáttanna eru einstaklega
skrautlegar, svo það er auðvelt að festast í þessum. Þegar eru komnar út sex seríur sem vel er
hægt að gleyma sér í dágóða stund.

Þættir sem eru byggðir á sannri sögu kólumbíska kókaínbarónsins Pablo Escobar og segja
frá hvernig kókaín dreifðist hratt og örugglega
út um allan heim fyrir tilstilli kauða. Einni seríu
er lokið og þeir eru ófáir sem telja þessa þætti
þá bestu á árinu. Önnur sería er rétt handan
við hornið.

Ungur forritari sem þjáist af félagsfælni og
alls konar öðrum kvillum kemur sér upp
skuggalegum tengslum innan raða tölvuhakkara, sem hann nýtir sér svo til anarkískra aðgerða og felur sig á bak við dulnefnið
Mr. Robot. Þættir sem koma á óvart, og vaxa
hratt í vinsældum.

Stórskemmtileg þáttasería sem gerð er upp
úr samnefndri kvikmynd frá árinu 1996.
Fyrri serían vann til dæmis til fjölda Emmyverðlauna og einnig vann Billy Bob Thornton
til Golden Globe-verðlauna fyrir leik sinn. Í
seinni seríunni var öllum leikurunum skipt út
og spólað um þrjátíu ár aftur í tímann.

IMBD 8,7

IMDB 9,0/10

IMDB 8,9

IMDb 9/10

Hátíðar

Karamellupoppkorn
Það skiptir ekki máli hvað þú gerir á milli nýárs og
jóla heldur jóla og nýárs. Karamellupopp yfir
þáttamaraþoninu er því býsna rökrétt leið til
að brúa þetta örlitla bil þarna á milli.

þáttamaraþonið

Söltuð karamellusósa

er formlega hafið

100 grömm sykur
3 msk. smjör

½-1 dl rjómi (má vera meira
ef þið viljið þynnri sósu)

Þó svo að aðfangadagur og jóladagur
hafi runnið sitt skeið er hátíðin ennþá
í blússandi gangi sem slík, og margir
hverjir í verðskulduðu jólafríi, aðrir
tvinna saman gleðina við vinnu með tilheyrandi sjálfsdekri milli stríða.
Fyrir alla þá sem ætla sér að slaka á til
hins ýtrasta er gráupplagt að henda sér í
sófann og taka vel valið þáttamaraþon.
Hvort sem fólk ætlar sér að kanna nýjar
lendur eða róa á gömul mið er nokkuð víst
að af nógu er að taka. Fréttablaðið ætlar
að auka enn frekar á leti lesenda og deilir
hér með hugmyndum að skotheldum
þáttaröðum sem ættu að fá flesta til að vilja
halda sig í náttbuxunum þar til á nýju ári.

Sjávarsalt

1 poki popp eða einn
meðalstór pottur af poppi

Aðferð: Setjið sykurinn á pönnu og bræðið hann
við vægan hita. Gott er að hafa ekki of háan hita
og fara hægt af stað. Takið pönnuna af hellunni þegar
sykurinn er allur bráðinn og bætið smjörinu saman við og
hrærið vel. Hellið rjómanum út í karamelluna og hrærið þar til
karamellan er þykk og fín. Í lokin bætið þið saltinu saman við.
Hellið sósunni yfir poppið, mér finnst best að gera það í skál og færið
síðan poppið yfir í aðra skál sem þið ætlið að bera það fram í. Einfalt, fljótlegt og sjúklega gott.

(Uppskrift fengin frá Evu Laufeyju Kjaran)

gudrun@frettabladid.is

Making a
Murderer
Heimildaþáttasería sem er tekin á tíu ára tímabili. Serían reynir að varpa ljósi á spillingu
innan lögreglustjóraembættisins í í Manitowoc-sýslu og segir frá lífi Stevens Avery, Bandaríkjamanns sem sat í inni í 18 ár fyrir nauðgun,
en Making a Murderer hefur verið borin saman
við þættina The Jinx og hlaðvarpið Serial sem
hljóta að teljast ansi góð meðmæli.

The Jinx:
The Life
and Deaths
of Robert How to Get
Durst
Away with Jessica
Murder
Jones
IMDB 9,4/10

Flesh and
Bones

Hæfileikarík ballettdansmær, Claire Robbins,
flytur til New York með ansi skrautlega fortíð á bakinu, þar sem hún lendir í klikkuðum
aðstæðum innan ballettsenunnar. Í stuttu
máli flækist Robbins inn í hringiðu Paul Gray
son, stjórnanda the American Ballet Company, þar sem drama á drama ofan virðist eiga
sér stað og átök í hverju horni. Þættirnir fóru
í loftið í nóvember á þessu ári og hafa fengið
glimrandi dóma.
IMBD 8,1/10

Heimildaþáttaröð sem vakti heldur betur
athygli á árinu og hlaut mikið lof. Í þáttunum
er kafað ofan í mannshvarf frá árinu 1982,
óhugnanleg morð á rithöfundinum Susan
Berman árið 2000 og Morris Black árið 2001.
Þáttaröðin hefur vakið mikla athygli fyrir að
vera einstaklega vel klippt og halda áhorfendum á sætisbrúninni allt til loka. Við mælum
samt með að njóta hennar í þægilegum sófa
eða stól.

Bandarísk sjónvarpsþáttasería sem segir frá lögfræðingnum Annalise Keating sem ásamt fimm
nemendum sínum flækist inn í morðmál. Komnar
eru út tvær seríur af How to Get Away with Murd
er svo það er hægt að sökkva sér ofan tuttugu og
fjóra þætti af lögfræðidrama með jólakonfektinu.

Þættir byggðir á einni ofurhetju Marvel, Jess
icu Jones, sem eftir dágóða lægð í ofurhetjubransanum ákveður að venda kvæði sínu í
kross og gerast einkaspæjari. Kjörin sería fyrir
hasar-, glæpa- og dramaþáttaaðdáendur.

IMDb 8,9/10

IMDb 8,3/10

IMDB 8,5/10
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Er stórveisla
framundan?
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MÁNUDAGUR

Þrír af fjórum meðlimum hljómsveitarinnar Kaleo eru staddir á Íslandi yfir hátíðarnar en sveitin hefur meira og minna haldið
sig í Bandaríkjunum síðastliðið ár. mynd/Alexandra Valenti

Vinna með þreföldum
Grammy-verðlaunahafa
Hljómsveitin Kaleo er að hluta stödd í fríi hér á landi yfir hátíðarnar
Fer til Nashville að klára sína fyrstu plötu á erlendri grundu eftir jól.

H

ljómsveitin Kaleo
hefur að undanförnu unnið að
nýrri plötu, sem
er jafnframt fyrsta
plata sveitarinnar
eftir að hún skrifaði undir plötusamning við Atlantic Records. Það
er sannkallaður þungavigtarmaður
sem stýrir upptökum á plötunni
en sá heitir Jacquire King og hefur
hann unnið með nöfnum á borð
við Kings of Leon, Tom Waits, James
Bay, Modest Mouse, Buddy Guy,
Norah Jones og Of Monsters and
Men. „Við erum hæstánægðir með
það samstarf, það eru toppmenn
í öllum stöðum með okkur. Það
eru algjör forréttindi að vinna með
Jacquire King,“ segir Jökull Júlíusson, söngvari og annar gítarleikara
Kaleo, um samstarfið.
Þrír af fjórum meðlimum hljómsveitarinnar eru staddir á Íslandi yfir
hátíðarnar en sveitin hefur meira og
minna haldið sig í Bandaríkjunum
síðastliðið ár. Um þessar mundir er
slétt ár síðan sveitin skrifaði undir
plötusamning við Atlantic Records.
„Þetta er svo sannarlega langþráð frí,
þetta er líka í fyrsta sinn sem við erum
ekkert að spila þegar við komum
heim,“ segir Jökull alsæll á Íslandi.
Sveitin hefur gert út frá Austin í
Texas undanfarið ár en hefur einnig
mikið verið í Nashville.
Þeir félagar halda aftur utan þann
3. janúar til að leggja lokahönd á plöt-

Þekkt nöfn sem unnið
hafa í BlackBird Studio:

Mikið úrval af vönduðum,
stækkanlegum borðstofu
borðum og borðstofustólum!

www.husgagnahollin.is
558 1100

Kings of Leon
Justin Bieber
Red Hot Chili Peppers
Taylor Swift
Bruce Springsteen
Maroon 5
Black Eyed Peas
Bon Jovi
Miley Cyrus
Lionel Richie

una. „Við erum að fara til Nashville
þar sem við munum klára plötuna. Ég
veit ekki alveg hvenær hún kemur út,
það er eitthvað eftir en ef allt gengur
eftir kemur hún vonandi út snemma
á næsta ári eða í vor,“ segir Jökull
spurður út í nýju plötuna.
Á henni er að finna nýtt efni en þó
er möguleiki á að nokkur lög af fyrri
plötunni rati á nýju plötuna. „Þetta
er náttúrulega fyrsta platan okkar
úti þannig að ef til vill fara þrjú lög
af gömlu plötunni á þá nýju en þetta
verður samt mestmegnis nýtt efni.“
Platan er tekin upp í hinu víðfræga hljóðveri Blackbird Studio í
Nashville en þar hafa ekki ómerkari
nöfn heldur en Kings of Leon, Justin
Bieber, Red Hot Chili Peppers, Taylor
Swift og Bruce Springsteen unnið,
svo nokkur séu nefnd. „Það er mikill
heiður að fá að vinna í þessu frábæra
stúdíói.“
Árið sem er að líða hefur verið
ansi annasamt hjá Kaleo og hefur
sveitin komið fram í yfir 40 fylkjum
í Bandaríkjunum, spilað á yfir 150
tónleikum og farið ansi víða. Árið
2016 virðist ekki ætla að verða
rólegra. „Það er nóg framundan,
næsta ár verður vonandi viðburðaríkt eins og þetta ár var.
Það er auðvitað ný plata og við
erum að fara að fylgja henni
eftir. Við förum á headline-túr
í febrúar, förum til Ástralíu í
mars og svo erum við bókaðir
á nokkur festivöl. Við erum

Grammy-verðlaun
Jacquire King
2010 - Lag ársins. Lagið Use
Somebody í flutningi
hljómsveitarinnar Kings
of Leon.
2003 - Blúsplata ársins. Platan
Blues Singer með blúsaranum Buddy Guy.
1999 - Samtíma-folk plata
ársins. Platan Mule
Variations með tónlistarmanninum Tom Waits.

nokkurn veginn bókaðir langt fram
á næsta ár,“ útskýrir Jökull.
Hann segist þó vonast til þess að
þeir félagar geti komið heim í sumar
og haldið útgáfutónleika á Íslandi.
„Það væri frábært að geta tekið
útgáfutónleika heima í sumar.“
gunnarleo@frettabladid.is

Jacquire King hefur
unnið með nöfnum
á borð við:
Kings of Leon
Norah Jones
Buddy Guy
Of Monsters and Men
Dawes
Tom Waits
Punch Brothers
Modest Mouse
James Bay
Editors

Jökull Júlíusson söngvari
og annar gítarleikara Kaleo.
Mynd/Jónatan
Grétarsson
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Veislan

29.500 kr.
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Stóra veisla

Pabba-pakkinn

49.900 kr.

19.900 kr.

STAÐSETNING
Bíldshöfða 9

Til móts við American Style

Skógarlind 1
Planið við Elko Lindum

flugeldasala.is
Netverslun

Við styrkjum

Epla verð
AF
L

DI

Símar og iPadar með reynslu
8GB
16GB
16GB
64GB
16GB Wi-Fi
16GB Wi-Fi

iPad Air 1
iPad Air 2
iPad mini

54.990.64.990.iPad mini 3 128GB Wi-Fi+4G 114.990.-

1stk.
4stk.
4stk.
3stk.
1stk.

HL

Valdar Apple vörur á tilboðum
Fyrstir koma fyrstir fá

ÁT T

UR

AF

1stk.

25%

E

LU H U L S T U

Hleðsluhulstur og
hleðslubatterí

Verð áður: 83.990.-

Apple Smart Cover
ÁT T

*Vaxtalaus greiðsludreifing
Fram að áramótum bjóðum við handhöfum VISA og Mastercard greiðslukorta vaxtalaus kortalán
í verslunum Epli í allt að 6 mánuðum.
Við kaupverð leggst 3,5% lántökugjald og færslugjald, nú 330 kr., við hvern gjalddaga.

HÁ

A

Heyrnartól fylgja ekki.

VIF

Verð 9.990.-

AF

30%

A

R

ER
V

TA L A R

10þ

ad

iP

AF

S L ÁT

R

A R T CO

S L ÁT

TU

PL

SM

iPad mini 3

m ini

R

50%

E

VIFA hátalarar

TU

AF

iPod nano 8GB

UR

SL

AP

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar. Tilboð gilda til og með 31. des. 2015

16GB Wi-Fi
59.990.64GB Wi-Fi+4G 109.990.16GB Wi-Fi+4G
29.990.-

iPad mini 2 16GB Wi-Fi+4G
iPad mini 3 16GB Wi-Fi+4G

ÐS

Verð 39.990.- 2stk. (hvítur/svartur)

(Sýningareintök, ATH: sumum vörum fylgja ekki aukahlutir
svo sem heyrnartól, hleðslutæki.
Sölumenn Epli veita nánari upplýsingar um vörur)

14.990.- 1stk.
19.990.- 1stk.
69.990.- 1stk.
124.990.- 1stk.
9.990.- 1stk.
14.990.- 1stk.

SL

Bowers & Wilkins Z2

U
RA
UKAHL

R

iPhone 4S
iPhone 4S
iPhone 5S
iPhone 6S
iPad 3
iPad 4

R

40%

TI

VA

Dæmi um vörur með 40% afslætti

ÁT T

UR

Valdir aukahlutir 40% afsláttur

SL

3

Verð frá 49.990.-

sprengjur
Nýjar og notaðar vörur á frábæru verði

VA

ÁN
SL *

X

TA L A U

AL

Tölvur með reynslu

LT

AÐ

6 MÁN

(Sýningareintök)

iMac 21” 2,7GHz, i5
Verð 189.990.- 1stk.
Verð áður: 219.990.-

iMac 27” 3,2GHz, i5
Verð 269.990.- 2stk.

MacBook Air 11“, 128GB
Verð frá 129.990.- 2stk.

Verð áður frá: 189.990.-

Verð áður: 299.990.-

MacBook Air 13“, 128GB
Verð 189.990.- 1stk.

iMac 27” 3,2GHz, i5, 1TB Fusion
Verð 299.990.- 1stk.

MacBook Pro 13“, Retina 256GB
Verð 269.990.- 2stk.

Verð áður: 339.990.-

iMac 27” Retina, 3,5GHz, i5, 512GB Flash
Verð 419.990.- 1stk.

Verð áður: 455.980.-

MacBook 12“, 512GB, (1,3GHZ)
Verð 279.990.- 1stk. / Enskt lyklaborð/Gold
Verð áður: 347.990.-

Verð áður: 209.990.-

Verð áður: 309.990.-

MacBook Pro 13“, Retina 1TB Flash
Verð 399.990.- 1stk.
Verð áður: 484.980.-

MacBook Pro 15“, Retina 256GB
Verð 309.990.- 1stk. / 2014 model
Verð áður: 399.990.-

MacBook Pro 15“, Retina 512GB
Verð 379.990.- 2stk. / 2014 model

Vilt þú vinna miða á

Verð áður: 499.990.-

Verð 69.990.- 3stk.
Verð áður: 148.990.-

Verð 49.990.- 1stk.
Verð áður: 79.990.-

Libratone Live

Libratone Beat

Verð 59.990.- 1stk.

Verð áður: 79.090.-

Verð áður: 98.990.-

Libratone Zipp
Verð 39.990.- 1stk.
Verð áður: 59.990.-

Vörur í auglýsingu eingöngu seldar
í verslun Epli á Laugaveg 182
Full búð af frábærum tilboðum

Verð 39.990.- 2stk.

Libratone Lounge
Verð 99.990.- 3stk.
Verð áður: 217.990.-

Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind · sími 512 1300 · epli.is

Þjónustudeild Epli er opin laugardaga 12-16

ÁB

Ð

Libratone Loop

R ATO

NE

Libratone Diva

FR

Allir sem versla hjá Epli milli
jóla og nýárs geta unnið
2 miða á Justin Bieber
tónleikana 9. september kl.
19.00 n.k í Kórnum.

LIB

Justin
Bieber?

Æ R VER

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Bakþankar

Þetta verður
allt í lagi

Á

meðan sumir stóðu í biðröð
til þess að sjá nýjustu
Stjörnustríðsmyndina
nenntu aðrir ekkert að pæla í henni.
Svo er það þriðji hópurinn. „Ég hef
ekki séð eina einustu Star Wars–
mynd,“ segja þau stolt eins og um
mikið afrek sé að ræða. Eins og það
sé almennt erfiðara að sleppa því að
gera hluti en að gera þá. Ég myndi
kannski dást að sjálfsstjórninni ef
montið snerist um að hafa aldrei
tekið smók af sígarettu eða hafa
aldrei sleppt því að mæta í ræktina,
en að hafa ekki séð einhverjar bíómyndir er ekki afrek.
Einu sinni sagði ég hverjum sem
heyra vildi að ég hefði aldrei heyrt
í tónlistarmanninum Mika. Hann
var í þá daga afar vinsæll söngvari
og þótti mörgum það merkilegt
að tónlist þessa líbanskættaða
látúnsbarka hefði aldrei orðið á
vegi mínum. Það sem mig samt
raunverulega langaði að koma á
framfæri var það að ég hlustaði sko
ekki á fjöldaframleitt Effemm-sorp.
Að lokum hvarf Mika sporlaust
ásamt Lukas Rossi, Sum 41 og öllum
MiniDisc-spilurum sem framleiddir
hafa verið í heiminum, en fólk er
ennþá að monta sig af því að hafa
ekki heyrt eitthvað eða séð eitthvað.
„Ég held ég geti ekki nefnt eitt einasta lag með Justin Bieber,“ heyrðist
í mörgum þegar fregnir bárust af
komu hans til landsins. Eins og það
að Gunni gröfukall í Grafarvogi hafi
ekki heyrt í honum geri Bieber að
undirmálsmanni. Að Bieber geti
nú ekki verið það merkilegur fyrst
hann hefur aldrei náð til eyrna hans.
En Gunni er bara hræddur við að
vera orðinn gamall og „át of tödds“.
Bieber er ógn í hans augum.
Þess vegna skaltu, næst þegar
einhver segir þér að hann hafi ekki
séð eina einustu Star Wars-mynd,
faðma hann og segja: „Þetta verður
allt í lagi.“

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

GIRNILEGIR
EFTIRRÉTTIR!
Í Iceland er frábært úrval af gómsætum eftirréttum

Verð birt með fyrirvara um prentvillur og gildir á meðan birgðir endast.

Hauks Viðars
Alfreðssonar

SALTED CARAMEL
CHEESECAKE

1499

kr.

SVAKALEGA GÓÐ ÞESSI!

599
MILLIONAIRE´S
PAVLOVA

kr.

699

kr.

BELGIAN & NEW YORK
CHOC CHEESECAKE

729

kr.
kr.

CHOCOLATE
YULE LOG

799

kr.

BELGIAN & NEW YORK
CHOC CHEESECAKE

899
12 BREADED CHEESE
SELECTION

899
89

kr.

9 MONTHS MATURED
CHRISTMAS PUDDING

Úrval er breytilegt eftir verslunum

Við erum stolt af því að vera
fyrsta umhverfisvottaða prentsmiðjan á Íslandi frá árinu 2000.
Vistvæn framleiðsla alla leið.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

