
Lögð lokahönd á barnaherbergið Íris Björk Hafsteinsdóttir er ein fimmtíu sjálfboðaliða Rauða kross Íslands á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri sem 
hafa síðustu vikur útbúið íbúðir flóttamanna frá Sýrlandi. Sex fjölskyldur koma til landsins í dag og eignast nýtt heimili. Sjá síðu 4 Fréttablaðið/SteFán  
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Fréttablaðið í dag

skoðun Úrsúla Jünemann segir 
kjarasamninga grunnskólakenn-
ara vonda. 12-13

sport Ólaf langar stundum til að 
vera með íslenska 
liðinu. 14

lÍfið Hver talar 
fyrir hvern? 24-26

plús sérblað 
l fólk
*Samkvæmt prent-
miðlakönnun Gallup 
apríl-júní 2015

lÍfið „Til þess að verða trúverðugur 
í hlutverkinu þurfti ég náttúrulega 
að koma mér í form. Ég er búinn að 
hrista af mér tíu kíló og er kominn 
í alveg svakalegt form,“ segir leik-
stjórinn Baltasar Kormákur.

Baltasar leikur, auk þess að 
leikstýra, aðalhlutverkið í kvik-
myndinni Eiðurinn sem nú er verið 
að taka upp og segir hann spenn-
andi og skemmtilegt að takast á við 
það að standa beggja vegna töku-
vélarinnar. Í öðrum aðalhlutverkum 
í myndinni eru þau 
Hera Hilmars-
dóttir og Gísli 
Örn Garðarsson 
en myndin segir 
frá fjölskylduföður 
sem þarf að taka 
afdrifaríkar 
ákvarðanir 
þegar dóttir 
hans byrjar 
með glæpa-
manni. – 
gló / sjá 
síðu 26

Balti kominn í 
svakalegt form

4 RÉTTA
KVÖLDVERÐUR

8.900 KR.
+ 2 GLÖS AF VÍNI, 10.900 KR.

DJASS
Á SUNNUDÖGUM

YFIR BRÖNS OG KVÖLDVERÐ

TILBOÐIÐ GILDIR
FÖSTUDAGS- OG

LAUGARDAGSKVÖLD

BÓNDADAGUR
Á BORGINNI

ALLIR HERRAR
FÁ ÓVÆNTAN

GLAÐNING

saMfélag „Hann hefur aldrei sýnt 
nokkra iðrun til okkar í þessu sam-
bandi. Við höfum aldrei heyrt í 
honum,“ segir Birgir Örn Birgisson, 
faðir Einars Arnar Birgissonar sem Atli 
Helgason lögmaður myrti í nóvem-
ber árið 2000. Kastljós greindi frá því 
í gærkvöldi að Atla Helgasyni hefði 
verið veitt uppreist æru af innanríkis-

ráðuneytinu og hann sæki nú um að 
fá lögmannsréttindi sín aftur.

Birgir vissi ekki af málinu áður 
en það kom í fréttum í gærkvöldi. 
„Þetta er bara eins og blaut tuska 
framan í andlitið á manni, það er 
ekkert öðruvísi. Hann hefur aldrei 
nokkurn tíma gert eitt eða neitt til 

að sýna iðrun. Mér finnst það bara 
vera í beinu framhaldi af því hversu 
útsmoginn hann var á meðan þetta 
var að ganga yfir,“ segir Birgir og á þá 
við að Atli tók virkan þátt í leitinni að 
Einari og mætti í minningarathöfn um 
hann. 

Birgir segir fjölskyldu sína ekki vera 
búna að taka ákvörðun um fram-
haldið eða hvort þau muni senda bréf 
til Lögmannafélags Íslands til að reyna 
að hafa áhrif á það hvort Atli fái með-
mæli félagsins. „Við munum sjálfsagt 
ekki láta alveg kyrrt liggja. Ég get ekki 
ímyndað mér að það sé einhver akkur 
fyrir lögmannafélagið að fá mann með 
þessa dómgreind.” – snæ

Uppreist æru Atla sem 
blaut tuska í andlitið
Faðir Einars Arnar Birgissonar vissi ekki af uppreist æru Atla Helgasonar fyrr en 
hann sá það í fréttum í gærkvöldi. Segir Atla aldrei hafa gert nokkuð til að sýna 
fjölskyldu Einars iðrun. Fjölskyldan mun líklega ekki láta málið kyrrt liggja. 

Það er ómælanlegt 
hvað þetta hefur 

haft mikil áhrif á fjölskyldu 
mína. Hann hefur aldrei 
nokkurn tímann gert eitt eða 
neitt til að sýna 
iðrun.
Birgir Örn Birgisson, 
faðir Einars Arnar 
Birgissonar 



Veður

Austlæg átt, víða hæg í dag. Skýjað 
með köflum, en sums staðar smáél 
við NA-ströndina. Kalt í veðri, einkum 
norðaustan til, en nálægt frostmarki við 
suðurströndina. Sjá Síðu 18

Mikilvægur leikur fram undan 

Náðu lengra með 
Tækniþróunarsjóði

tths.is Tækniþróunarsjóður

viðSkipti Það sem af er ári hefur 
Úrvalsvísitalan lækkað um 7,8 pró-
sent og stendur nú á sama stað og 
um miðjan október 2015.

Hlutabréf í Kauphöllinni lækk-
uðu verulega í gærmorgun og lækk-
aði úrvalsvísitalan í kjölfarið. Hún 
fór þó að taka við sér er leið á dag-
inn, og hækkaði um 0,19 prósent 
yfir daginn og mældist 1.732,89 stig 
í dagslok.

Verulegar lækkanir urðu hins 
vegar fyrir helgi á fimmtudag og 
föstudag. Vísitalan hefur lækkað 
um 7,84 prósent frá 30. desember 
þegar hún mældist 1.880,3893 stig.

Úrvalsvísitalan hækkaði verulega 
í fyrra, eða um 43 prósent yfir árið.

„Ég reikna með að þetta séu svip-
aðir þættir og hafa verið að hafa 
áhrif á hlutabréfaverð erlendis, 
áhyggjur af efnahagshorfum 
almennt. Ég held að það sé svona 
mjög líklega meginskýringin,“ 
segir Páll Harðarson forstjóri Kaup-
hallarinnar.

Páll segir lækkunina mjög áþekka 
lækkun á Nasdaq-mörkuðum  á 
Norðurlöndunum.

„Þetta er lækkun í meira lagi en 
gengur og gerist,“ segir hann. – sg, srs

Úrvalsvísitalan 
lækkað um 7,8 
prósent á árinu

Úrvalsvísitalan hækkaði um 43 prósent 
á síðasta ári. Fréttablaðið/GVa

Samfélag Örfá pláss eru eftir í Dóm-
kirkjunni í Reykjavík fyrir brúð-
kaup í sumar. Tilvonandi brúðhjón 
eru nú þegar farin að bóka athafnir 
árið 2017.

„Ég er búin að vera hér í fjögur ár 
og mér finnst að kirkjubrúðkaupum 
sé að fjölga allt árið. Um síðustu 
helgi voru tvö brúðkaup,“ segir 
Hrafnhildur Helgadóttir, kirkju-
vörður í Dómkirkjunni.

Hún segir að marga laugardaga 
séu fjögur brúðkaup sama daginn. 
Að minnsta kosti einn og hálfur tími 
líður á milli athafna. „Ef fólk er með 
fyrir fram mótaðar hugmyndir og 
vill láta alla drauma rætast, og Dóm-
kirkjan er þar á meðal, þá myndi ég 
ekki draga það að bóka.“

Sautjándi júní er á föstudegi í 
ár svo tvö brúðkaup fara fram í 
kirkjunni fimmtudaginn 16. júní. 
Hátíðisdagar á borð við þjóðhátíð-
ardaginn og menningarnótt gera 
brúðhjónum erfitt fyrir. Hrafnhildur 
nefnir meðal annars Druslugönguna í 
því samhengi. „Við viljum ekki að það 
komi truflun frá Austurvelli en núna 
er ansi mikið að gera á Austurvelli á 
laugardögum. Okkar draumur er að 
fólk færi sig á Ingólfstorg eða í Hljóm-
skálagarðinn.“

Séra Sveinn Valgeirsson dóm-
kirkjuprestur segir að álagið sé ekki 
svo mikið á prestana tvo sem þjóna 
við kirkjuna.  Brúðhjón velji sér 
alla jafna prest sjálft og komi með 
hann.  Hann segir að svo virðist sem 
margir eigi tengingu við kirkjuna. „Þó 
sóknarvitundin sé ekki meiri þar en 
annars staðar þá er hún frekar áber-
andi kirkja á hátíðardögum. Hún er 
falleg og ákveðin höfuðkirkja.“

Hann segir að þrátt fyrir að rann-
sóknir sýni minnkandi kirkjusókn 
og trúrækni Íslendinga þá sé fátt 
sem stoppi þá í að láta pússa sig 
saman í kirkju. „Mér finnst ósköp 
vænt um það að þegar kemur að 
þessu þá séu hefðirnar sterkar í 
fólki og það vilji sækja í kirkju til 
að fá þessa blessun. En þú sérð 
þetta frekar í tónlistarvalinu. Fólk 
vill fá lög sem það tengir meira við 
en sálma. Það er bara tíðarandinn. 
Ég hef aldrei orðið var við að fólk 
vilji vera laust við blessun og fyrir-
bænir.“ snaeros@frettabladid.is

Allar helgar bókaðar 
undir brúðkaup í sumar
Dómkirkjan í Reykjavík er stundum fjórsetin af brúðkaupum á einum degi yfir 
sumarið. Hátíðahöld og mótmæli á Austurvelli setja strik í reikninginn fyrir 
brúðhjón. Dómkirkjuprestur segir marga virðast eiga tengingu við kirkjuna. 

Hitað upp fyrir hörkuna  Liðsmenn íslenska landsliðsins hita upp á æfingu fyrir leik Íslands og Króatíu í Evrópumeistaramótinu í handbolta í 
kvöld. Sigur íslenska liðsins gegn Króötum er lykilatriði eftir tapið fyrir Hvíta-Rússlandi á sunnudaginn. „Aðalatriðið er að menn hugsi skýrt og 
slaki á. Að þeir læri líka af þessum leik gegn Hvít-Rússum,“ segir Ólafur Indriði Stefánsson, þjálfari íslenska landsliðsins. Fréttablaðið/Valli

allar helgar eru bókaðar undir brúðkaup í Dómkirkjunni í sumar. Suma daga verða 
fjögur brúðkaup í kirkjunni og margir farnir að huga að 2017. Fréttablaðið/Daníel

Fólk vill fá lög sem 
það tengir meira við 

en sálma. Það er bara tíðar-
andinn.

Sr. Sveinn  
Valgeirsson

SvíÞjÓð Að minnsta kosti 70 flótta-
börn, sem komið hafa til þeirra sex 
sveitarfélaga sem sænska ríkisút-
varpið hafði samband við, hafa verið 
gift við komuna til Svíþjóðar.

Í flestum tilfellum er um að ræða 
stúlkur á aldrinum 15 til 17 ára en 
einnig eru dæmi um giftar stúlkur 
sem eru 13 og 14 ára auk nokkurra 
drengja. Giftu börnin eru flokkuð með 
börnum sem koma ein síns liðs.

Þótt hjónabönd barna séu bönnuð 
í Svíþjóð láta fimm af sveitarfélög-
unum sex börnin oft búa með þeim 
fullorðna einstaklingi sem þau eru 
gift. Haft er eftir starfsmanni félags-
málayfirvalda í Stokkhólmi að vilji 
barn búa með maka sínum sé erfitt að 
neita því um það. Í sumum tilfellum 
sé um að ræða einstaklinga sem báðir 
eru undir lögaldri. -ibs 

Flóttabörn 
koma gift til 
Svíþjóðar

Ég reikna með að 
þetta séu svipaðir 

þættir og hafa verið að hafa 
áhrif á hluta-
bréfaverð 
erlendis. 
Páll Harðarson, 
forstjóri  
Kauphallarinnar
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ŠKODA Octavia G-TEC verð frá 3.390.000 kr.

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA

OG VESKIÐ

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA

OG VESKIÐ

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði www.skoda.is

Ef skynsemin réði værum við öll á ŠKODA Octavia G-TEC. Í honum samtvinnast fegurð, kraftur 

og virðing fyrir umhverfinu. G-TEC sameinar kosti metans og bensíns; þú nýtir íslenska 

orku og lækkar eldsneytiskostnað um allt að 35%. Með metantank og 50 lítra  

bensíntank kemstu ótrúlega langt án þess að fylla á og svo færðu líka frítt í stæði. 

Komdu og reynsluaktu ŠKODA Octavia G-TEC.

Þú kemst lengra en borgar minna
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✿  Fjöldi atvinnulausra 2006 til 2015*

*Karlar og konur, 16-74 ára, á þriðja ársfjórðungi.   Heimild: Hagstofa Íslands
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YFIR 20 GERÐIR GASGRILLA
Á ÚTSÖLUNNI

� Stærð: 149 x 110 x 60 cm

ÚTSALA  

 Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400
Grillbúðin

25    
aðeins í nokkra daga!

af öllum grillum
*Gildir ekki á Expert og Weber

Opið virka daga 11-18 - Laugardag 11-16

www.grillbudin.is
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Kjaramál Þótt atvinnuleysi hér sé 
lítið á alþjóðlegan mælikvarða er sú 
ekki raunin á íslenskan mælikvarða. 
Gylfi Magnússon, hagfræðingur og 
dósent við viðskiptafræðideild 
Háskólans, bendir á að þótt mjög 
hafi dregið úr atvinnuleysi hér síð-
ustu ár, þá sé talan ekkert mjög lág í 
sögulegu samhengi.

Tölurnar gefi því ekki tilefni til 
að ætla að vinnumarkaðurinn sé að 
ofhitna. „En hann er klárlega ekki 
með þennan slaka sem var 2009 
og 2010. Hann er nánast horfinn, 
þó að við séum ekki komin í sömu 
geggjun og árin 2004 til 2007,“ segir 
Gylfi.

Í nýju efnahagsyfirliti VR kemur 
fram að samkvæmt tölum Hagstof-
unnar hafi atvinnuleysi í nóvember 
síðastliðnum verið 3,5 prósent. Þá 
kemur fram að tölurnar sýni þróun 
í átt  til aukins hlutfallsstarfandi á 
vinnumarkaði. Þær tölur hafi ekki 
verið hærri frá hruni og séu nú þær 
sömu og í mars 2005. „Þessi leitni í 
hlutfallsstarfandi er gott merki um 
að enn sé mikill kraftur í vinnu-
markaðinum þrátt fyrir strembnar 
kjaraviðræður á árinu sem var að 
líða,“ segir í samantekt VR.

Í efnahagsyfirlitinu kemur einnig 
fram að á fyrstu ellefu mánuðum 
ársins 2005 hafi atvinnulausir með 
háskólamenntun verið 10,6 prósent 
af heildarfjölda atvinnulausra, en á 
sama tíma í fyrra hafi það hlutfall 
verið 25,2 prósent. „Á þessum tíma 
hefur fjöldi atvinnulausra með 
háskólamenntun aukist um 272 
prósent en aðeins um níu prósent 
hjá þeim sem hafa lokið grunn-
skólanámi eða öðru sambærilegu,“ 
segir þar.

Gylfi bendir á að á þessum tíu 
árum hafi hlutfall Íslendinga með 
háskólapróf hækkað mjög mikið. 
„Þannig að hlutfallslegt atvinnu-
leysi þeirra sem eru með háskóla-
próf hefur ekki vaxið jafn mikið og 
þessar hráu tölur gefa til kynna. Það 

Ekki komin í geggjun fyrirhrunsáranna
Á áratug hefur hlutfall háskólamenntaðra í hópi atvinnulausra farið úr tæpum ellefu prósentum í rúm 25 prósent. Þó er þörf á fólki með 
ákveðna tegund háskólaprófa. Þróun á vinnumarkaði bendir til þess að enn sé mikill kraftur í vinnumarkaði, þrátt fyrir launahækkanir. 

Alls konar fólk mælir göturnar í atvinnuleysi, þótt dregið hafi úr því hröðum 
skrefum síðustu ár. Núna er hlutfall háskólamenntaðra meðal atvinnulausra hærra 
en fyrir tíu árum. FréttAblAðið/DANíel

Þannig að hlutfallslegt atvinnuleysi 
þeirra sem eru með háskólapróf 

hefur ekki vaxið jafn mikið og þessar hráu 
tölur gefa til kynna. Það eru einfaldlega fleiri 
með háskólapróf.
Gylfi Magnússon hagfræðingur 

eru einfaldlega fleiri með háskóla-
próf,“ segir hann. Tölurnar segi þó 
sína sögu um framboð og eftirspurn 
á vinnumarkaði.

„Það kannski gengur ekki nógu 
vel að byggja upp atvinnugreinar 
sem reiða sig á fólk með háskóla-
próf, það er að segja í sumum 
greinum,“ bætir Gylfi við og bendir 
á að landlægur skortur sé á fólki 

með ákveðna tegund háskólaprófa, 
svo sem í verkfræði og tölvufræði, 
auk skorts á heilbrigðisstarfsfólki 
sem sé háskólamenntað. „Þannig 
að það eru einhverjir aðrir hópar 
háskólamanna sem eru atvinnu-
lausir. Augljóst er að það er einhver 
tegund menntunar sem tryggir fólki 
ekki vinnu við núverandi aðstæður.“ 
olikr@frettabladid.is

✿  menntun atvinnulausra
n Háskólanám   
n Stúdentspróf   
n Iðnnám  
n Starfstengt 
nám á fram-
haldsskólastigi   
n Grunnskóla-
nám

Heimild: Vinnumálastofnun og VR
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UtanríKismál Á vettvangi Evrópu-
sambandsins (ESB) er, samkvæmt 
heimildum blaðsins,  hafin skoðun 
á því verklagi sem hér er viðhaft við 
útboð tollheimilda búvara sem landið 
hefur skuldbundið sig til að hleypa 
tollfrjálst inn í landið.

Félag atvinnurekenda (FA)  hefur 
vakið á því athygli á vef sínum að þótt 
Ísland hafi samkvæmt samningi við 
ESB árið 2007 skuldbundið sig til að 
leyfa tollfrjálsan innflutning á tilteknu 
magni búvara þá geti raunveruleg toll-

vernd varanna numið tugum prósenta 
af innflutningsverði þeirra.

„Ástæðan er útboðskerfið, sem 
stjórnvöld nota til að úthluta innflutn-
ingsheimildunum, en þær eru seldar 
hæstbjóðanda,“ segir í umfjöllun á 
vef FA. Þannig sé útboðsgjald alifugla-
kjöts orðið svo hátt að álíka mikið 
kosti að flytja inn kjúkling frá ESB á 
tollfrjálsa kvótanum og á almennum 
tolli. Í báðum tilvikum sé raunveruleg 
tollvernd um 50 prósent af innflutn-
ingsverðinu.

„Við vitum af þessum athugasemd-
um Félags atvinnurekenda, en viljum 
ekki tjá okkur sérstaklega um þær að 
svo stöddu,“ segir Klemens Ólafur 
Þrastarson, upplýsingafulltrúi sendi-
nefndar ESB á Íslandi.

Í samningnum frá 2007 er kveðið 
á um að Ísland gefi út tollkvóta 
í tilteknu magni á margvíslegar 
afurðir, bæði kjöt, osta og kartöflur. 
„Samningsaðilar gera ráðstafanir til 
að tryggja að ávinningum, sem þeir 
veita hvor öðrum, verði ekki stefnt í 

hættu með öðrum takmarkandi inn-
flutningsráðstöfunum,“ segir í sjötta 
lið samningsins.

Í umfjöllun FA er haft eftir Ólafi 
Stephensen, fram-
k v æ m d a s t j ó r a 
félagsins,  að 
erfitt sé að sjá 
hvernig útboðs-
kerfið íslenska 
standist þessa 
grein samnings-
ins. – óká

Evrópusambandið skoðar tollvernd búvara á Íslandi 

FlóttaFólK Um 50 manns á vegum 
Rauða kross Íslands hafa undan-
farna daga verið að útbúa íbúðir 
sýrlensku flóttafjölskyldnanna sem 
koma til landsins í dag. Íbúðirnar 
eru á Akureyri og á höfuðborgar-
svæðinu. 

Alls eru 48 stuðningsfjölskyldur 
þar að auki í startholunum við að 
veita Sýrlendingunum aðstoð við 
að aðlaga sig samfélaginu. Þá hafa 
ríflega 200 sjálfboðaliðar Rauða 
krossins, auk starfsmanna, unnið 
að komu flóttafólksins til landsins.

„Það er mikill hugur í sjálfboða-
liðum Rauða krossins sem hafa 
undirbúið sig af miklum kappi 
fyrir komu flóttafólksins undan-
farnar vikur,“ segir Þórir Guð-
mundsson, deildarstjóri Rauða 
krossins í Reykjavík. 

„Okkur þykir skipta miklu máli 
að fólkið finni fyrir hlýhug Íslend-
inga og þess vegna viljum við að 
íbúðirnar sem fólkið flytur í séu 
heimilislegar. Það verður matur 

í ísskápnum, gluggatjöld fyrir 
gluggum og hlýr fatnaður til reiðu 
svo fólk geti byrjað strax að kynna 
sér nágrennið,“ segir hann.

Flóttamannahópurinn saman-
stendur af sex fjölskyldum, þar af 
eru 13 fullorðnir og 22 börn. 

Þrjár fjölskyldur til viðbótar, sem 
höfðu lýst yfir áhuga á að koma, 
hafa þó hætt við en engar skýringar 
liggja fyrir hvers vegna. - srs

Sex sýrlenskar fjölskyldur koma í dag

Um 200 sjálfboðaliðar hafa aðstoðað við 
komu flóttafólksins. FréttAblAðið/SteFáN

Það verður matur í 
ísskápnum, glugga-

tjöld fyrir gluggum og hlýr 
fatnaður til reiðu.

Þórir Guðmundsson, 
deildarstjóri Rauða 
krossins í Reykjavík.
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ford.is

Ford Fiesta er nýi besti vinur þinn: Hiti er í framsætum og 3,5 tommu upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenu lág fyrir bensínvél. Beinskiptur Fiesta fær frítt í 
stæði í miðborg Reykjavíkur. Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því 
mjög fljótur að hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum!  Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.  Ford Fiesta, EcoBoost 
bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.  Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður 
getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

NÝR FORD FIESTA
Ford Fiesta er mest seldi smábíll Evrópu. Það kemur ekki á óvart því 
útlitið er rennilegt og staðalbúnaðurinn glæsilegur. 

Hann höfðar jafnt til þeirra sem kunna að meta framúrskarandi aksturs-
ánægju og þeirra sem velja sparneytni og öryggi.

Fiesta er fáanlegur með margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur 
verið valin vél ársins (e. International Engine of the Year), þrjú ár í röð. 

Ford Fiesta er mest seldi  
smábíll Evrópu 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Fiesta, mest selda smábíls Evrópu  
- komdu og prófaðu

FORD FIESTA 

FR
Á 2.390.000 KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 2.740.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR

Ford_Fiesta_bestivinur_5x38_20150104_END.indd   1 5.1.2016   09:10:01



„VAR HJARÐHEGÐUN 
REGLAN HJÁ 

LÍFEYRISSJÓÐUNUM?“

„ERU HAGSMUNIR LÍFEYRIS-
SJÓÐANNA ÞEIR SÖMU 
OG EINSTAKLINGANNA  

SEM SITJA ÞAR
Í STJÓRNUM?“

Morgunverðarfundur á Hótel Sögu 
Radisson Blu (Katla),  

fimmtud. 21. janúar, kl. 8-10.30

„KEYPTU 
LÍFEYRISSJÓÐIRNIR 

ALLTAF Í SÖMU 
HLUTAFÉLÖGUNUM?“

Sýrlenskur flóttamaður burðast með föggur sínar yfir sléttur Makedóníu í átt að flóttamannabúðum í þorpinu 
Miratovac. Makedónía, Serbía, Króatía, Slóvenía og Austurríki hafa öll lokað landamærum sínum fyrir „efna-
hagslegum flóttamönnum“ og einungis Afganar, Sýrlendingar og Írakar komast í gegn. Fréttablaðið/EPa

Með föggur sínar á flótta
þjónusta „Áformin lýsa grátlegu metn-
aðarleysi Íslandspóst gagnvart þjón-
ustuhlutverki sínu við landið allt,“ segir 
í bókun bæjarráðs Fljótsdalshéraðs þar 
sem mótmælt er fyrirhugaðri skerð-
ingu á þjónustu Íslandspósts í dreifbýli.

Pósti verður dreift annan hvern 
virkan dag í dreifbýli í staðinn fyrir alla 
virka daga.

„Verði af þessum áformum liggur 
fyrir að það hefur verulega neikvæð 
áhrif á búsetuskilyrði og atvinnu í 
dreifbýli, sérstaklega á tímum þar sem 
mikið getur legið við að vörur og vara-
hlutir berist með skjótum hætti,“ segir 
bæjarráð Fljótsdalshéraðs. – gar

Lýsir grátlegu metnaðarleysi

Pósturinn hefur einkarétt á dreifingu 
bréfa undir 50 grömmum.
Fréttablaðið/Hörður

stjórnmál Alþingi kemur aftur 
saman í dag eftir jólafrí. Ef þingið 
nær að halda dagskrá sinni mun það 
starfa fram til þriðjudagsins 31. maí.
Lítill hluti þingmála var afgreiddur á 
síðasta þingi og því ljóst að mikil vinna 
er fyrir stafni á Alþingi. 

Ásmundur Einar Daðason, þing-
flokksformaður Framsóknarflokks-
ins, segir að húsnæðisfrumvörpin 
séu fyrstu stóru málin sem komi til 
kasta Alþingis eftir jólafrí. Þá hafa efa-
semdir verið á lofti meðal margra sjálf-
stæðismanna vegna húsnæðismál-
anna. Nokkur pressa er á afgreiðslu 
húsnæðisfrumvarpanna en þau eru 
hluti af yfirlýsingum stjórnvalda í 
tengslum við kjarasamninga síðasta 
árs og meðal forsendu þess að kjara-
samningar opnist ekki enn á ný. 
Endurskoðun þeirra er í gangi fram í 
febrúar.

„Þetta er mál sem er hluti af stefnu 
ríkisstjórnarinnar og hluti af yfirlýs-
ingum vegna kjarasamninga. Þetta er 
komið í gegn um ríkisstjórn og í gegn 
um stjórnarflokkana þannig að ég hef 
engar áhyggjur af öðru en að það sigli 
í höfn,“ segir Ásmundur og bendir á 
að það sé mikill stuðningur við hús-

næðismálin á þingi og að þau séu 
gríðarmikilvæg fyrir ungt fólk.

Þá nefnir Ásmundur vinnu stjórnar-
skrárnefndar. „Þar leggjum við fram-
sóknarmenn gríðarlega áherslu á 
beint lýðræði og að koma auðlinda-
ákvæði um sameign þjóðarinnar á 
auðlindum inn í stjórnarskrá,“ segir 
hann.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þing-
flokksformaður Sjálfstæðisflokksins, 
segir þingflokk Sjálfstæðisflokksins 
hafa ýmsar athugasemdir vegna hús-
næðisfrumvarpa velferðarráðherra.

„Þetta er kannski ekki beintengt 

því sem við stöndum fyrir sem er sér-
eignarstefnan og að auðvelda fólki að 
eignast þak yfir höfuðið,“ segir Ragn-
heiður.

Ragnheiður segir sjálfstæðismenn 
styðja starf stjórnarskrárnefndar. „Við 
höfum tekið af heilum hug að skoða 
þau atriði sem eru til skoðunar. Og ég 
bind miklar vonir við að þessari nefnd 
takist að ljúka sinni vinnu þrátt fyrir 
að hún hafi ekki náð að klára fyrir  
18. janúar,“ segir hún.

Helgi Hjörvar, þingflokksfor-
maður Samfylkingarinnar, segir flokk 
sinn  leggja áherslu á húsnæðismál 
ungs fólks. Hann segir margt jákvætt 
í frumvörpum velferðarráðherra 
en þau gangi ekki nægilega langt og 
ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar 
sé áhyggjuefni.

Hvað breytingar á stjórnarskrá 
varðar segir Helgi þingið vera að falla 
á tíma. „Stjórnarskrárnefnd hefur ekki 
komist að neinni niðurstöðu og eftir 
að stjórnarflokkarnir treystu sér ekki 
í þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða 
forsetakosningum þá dregur það úr 
líkunum á að eitthvað komi út úr því 
með hverjum deginum sem líður.“ 
stefanrafn@frettabladid.is

Pressa á afgreiðslu 
húsnæðisfrumvarpa 
Alþingi kemur saman á morgun. Húsnæðismál velferðarráðherra er eitt stærsta 
málið sem kemst á dagskrá í upphafi árs. Pressa er á að afgreiða það fyrir endur-
skoðun kjarasamninga. Stjórnarskrármálið einnig talið mikilvægt forgangsmál. 

Þetta er komið í 
gegn um ríkisstjórn 

og í gegn um stjórnarflokk-
ana þannig að ég hef engar 
áhyggjur af öðru en að það 
sigli í höfn.
Ásmundur 
Einar Daðason, 
þingflokksformaður 
Framsóknarflokksins

1 9 .  j a n ú a r  2 0 1 6   þ r I Ð j u D a G u r6 f r é t t I r   ∙   f r é t t a B l a Ð I Ð



Kia er áreiðanlegasti bílaframleiðandinn 
samkvæmt þýska fagtímaritinu Auto Bild.

ndur fyrir löngu vorum við nýliðar á bílamarkaðnum, ung og óreynd. 

Nú er öldin önnur og Kia Motors situr í efsta sæti áreiðanleikaskýrslu hins 

virta þýska bílatímarits Auto Bild fyrir 2015. Þar er tekin saman ánægja bíleigenda, 

áreiðanleiki bíla og langtímagæði þeirra á þýska markaðnum. Kia skoraði hátt í 

öllum flokkum og var stigahæst í ábyrgðarflokknum, en 7 ára ábyrgð Kia er einstök 

á meðal bílaframleiðenda.

 Við erum stolt af  þessum árangri. Það er ljóst að metnaður okkar til að 

framleiða bíla í hæsta gæðaflokki hefur skilað sér. Þannig tókst okkur að skríða úr 

egginu, breiða út vængina og hefja okkur til flugs — og við stefnum enn hærra.

Ævintýrið er rétt að byrja. Takk fyrir að taka þátt í því.

E

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.
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SviSS Ríkasta prósent jarðarbúa á 
jafn mikinn auð eins og öll hin 99 
prósentin til samans. Þetta kemur 
fram í nýrri skýrslu frá alþjóðlegu 
hjálparsamtökunum Oxfam.

Samtökin skora á leiðtoga heims 
að breyta þessu ástandi og draga úr 
ójöfnuði í staðinn fyrir að láta hann 
aukast jafnt og þétt. „Þeir sem verja 
þetta ástand segja að þau sem láta 
ójöfnuðinn trufla sig stjórnist af póli-
tík öfundarinnar,“ segir í skýrslunni 
frá Oxfam. „Þeir benda oft á að fólki 
sem býr við örbirgð hafi fækkað 
og það sanni að ójöfnuður sé ekki 
vandamál. En þarna missa þeir alger-
lega marks.“

Oxfam-samtökin segjast að sjálf-
sögðu fagna þeim miklu framförum 
sem hafið orðið undanfarna áratugi. 
Á tuttugu árum, frá 1990 til 2010, 
hafi tekist að fækka um helming 
þeim jarðarbúum sem búa við algera 

örbirgð. „En samt er það svo, að hefði 
ójöfnuður ekki vaxið innan landanna 
á þessu tímabili, þá hefðu 200 millj-
ónir manna til viðbótar losnað út úr 
fátækt. Sú tala hefði getað hækkað í 
700 milljónir ef fátækir hefðu fengið 
meira út úr hagvextinum en hinir 
ríku,“ segja skýrsluhöfundar.

Skýrslan er birt í sömu vikunni og 
hin árlega ráðstefna helstu valdaafla 
heimsins er haldin í Davos í Sviss. 
Höfundar skýrslunnar segja að leið-
togar heims eigi að gera það að for-
gangsverkefni sínu að útrýma skatta-
skjólum, sem auðkýfingar og stærstu 
fyrirtæki heims notfæri sér óspart. 
„Þetta alþjóðlega kerfi skatta undan-
skota er að sjúga lífið úr velferðarríkj-
unum í hinum auðuga hluta heims-
ins,“ segir í skýrslunni. „Það kemur 
einnig í veg fyrir að fátækari lönd fái 
þau úrræði sem þarf til að takast á við 
fátækt.“ gudsteinn@frettabladid.is

Skráning á fundinn fer fram á landsvirkjun.is

OPINN FUNDUR Á GRAND HÓTEL
Miðvikudagur 20. janúar kl. 8:30-10:00
Morgunkaffi frá kl. 08:00

Ábyrgð Landsvirkjunar  
Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar  
og fundarstjóri 
 
Virkjanir og áhrif þeirra í Sogi og Laxá 
Magnús Jóhannsson, fiskifræðingur og sviðsstjóri  
á Veiðimálastofnun 
 
Virkjun og fiskistofnar Blöndu 
Sigurður Guðjónsson, fiskifræðingur og forstjóri  
Veiðimálastofnunar 
 
Áhrif Kárahnjúkavirkjunar á fiskistofna Lagarfljóts  
og Jökulsár á Dal 
Ingi Rúnar Jónsson, fiskifræðingur á Veiðimálastofnun 
 
Þjórsár- og Tungnaársvæði, fiskistofnar og virkjanir 
Benóný Jónsson, líffræðingur á Veiðimálastofnun 
 
 
Að loknum erindum stýrir Guðni Guðbergsson, fiskifræðingur  
og sviðsstjóri á Veiðimálastofnun, umræðum.

Fiskar og  
vatnsaflsvirkjanir
Verið velkomin á opinn morgunverðarfund Landsvirkjunar sem er 
haldinn í samstarfi við Veiðimálastofnun um áhrif vatnsaflsvirkjana 
á fiskistofna. Kynntar verða rannsóknir Veiðimálastofnunar og rætt 
um þann lærdóm sem við getum dregið af reynslunni. Fundinum 
verður streymt beint á landsvirkjun.is.

Ójöfnuðurinn heldur fólki í fátækt
Bilið milli ríkra og fátækra hefur náð nýjum hæðum, samkvæmt nýrri úttekt hjálparsamtakanna Oxfam. Skýrslan er birt í sömu viku 
og hin árlega ráðstefna auðmanna og valdafólks hefst í Davos í Sviss. Samtökin skora á leiðtoga heims að útrýma skattaskjólum. 

Ríkasta fólkið 
l	 62 einstaklingar eiga jafn mikið 

og fátækari helmingur mann
kyns, samtals 3,6 milljarðar 
manns. Árið 2010 voru það 
388 manns sem áttu jafn mikið 
og fátækari helmingur mann
kynsins.

l	 230.000 milljarðar króna er 
auður hinna 62 ríkustu einstak
linga heims metinn á. Auður 
þeirra hefur vaxið um 44 pró
sent frá árinu 2010, eða um 70 
þúsund milljarða.

l	 9 af hverjum tíu af 200 fyrir
tækjum, sem Oxfam skoðaði, 
hafa hreiðrað um sig í að 
minnsta kosti einu skattaskjóli. 
Þarna á meðal eru flest stærstu 
fyrirtæki heims.Í skýrslunni segir að alþjóðlegt kerfi skattaundanskota komi í veg fyrir að fátækari 

lönd fái þau úrræði sem þarf til að takast á við fátækt. Fréttablaðið/EPA 
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Læknafélag Íslands og Fræðslustofnun lækna 
standa fyrir málþinginu Heilbrigði unglingurinn  
miðvikudaginn 20. janúar kl. 20:00-21:30  
í Norðurljósasal HÖRPU

Fundarstjóri: Ragnar Bjarnason

Heilbrigði  
unglingurinn

Málþingið er öllum opið  
og aðgangur ókeypis

Inngangur, kynþroski,  
áhrif kynhormóna:
Ragnar Bjarnason prófessor og yfirlæknir

Fæðuval unglinga – næring,  
ímyndarsköpun og félagsskapur:
Anna Sigríður Ólafsdóttir,  
næringarfræðingur, dósent við HÍ

Geðheilbrigði unglinga , 
– hugrænn og félagslegur þroski:
Urður Njarðvík, sálfræðingur, dósent við HÍ

Umræður



Skráning á:  facebook.com/absolutelysafe/

Allir velkomnir.

Viltu taka þátt í nýsköpun?
Kynning á einstöku tækifæri til að eignast 

B-hlut í nýsköpunarfyrirtækinu TARAMAR ehf., 
miðvikudaginn 20. janúar kl. 17:30 í Öskju, 
líffræðibyggingu Háskóla Íslands í sal 132.

umhverfismál Þjóðkirkjan hefur 
markað sér stefnu um að verða virkur 
þátttakandi í baráttunni gegn hnatt
rænni hlýnun vegna losunar gróður
húsalofttegunda. Ákveðið hefur verið 
að endurheimta votlendi á kirkju
jörðum og fyrst í Skálholti.

Í áramótaávarpi sínu kallaði bisk
up Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir, 
eftir að allir sýndu ábyrgð í verki er 
varðar umhverfismál og að þjóð
kirkjan vilji leggja sitt af mörkum. 
Vísaði hún til loftslagsráðstefnunnar 
í París í desember þar sem samkomu
lag náðist á milli 195 þjóða. Með 
samkomulaginu á meðal annars að 
tryggja að hlýnun verði innan við 
tvær gráður miðað við tímann fyrir 
iðnbyltingu.

„Ákveðið hefur verið að endur
heimta votlendi í Skálholti og til 
skoðunar er að slíkt eigi sér stað á 
fleiri kirkjujörðum. Endurheimt 
votlendis er mikilvægt skref í átt að 
breytingu á kolefnisbúskapnum. 
Mýrar hafa að geyma óhemju magn 
af kolefni og allar breytingar í kol
efnisbúskap þessara vistkerfa eru því 
mikilvægar á hnattræna vísu. Hingað 
til höfum við einblínt á mengun frá 
farartækjum og slæma umgengni 
um náttúruna, sem er vel. Það hefur 
komið mörgum á óvart að endur
heimt votlendis hefði svo mikil áhrif 
sem raun ber vitni í átt til byggilegri 
heims,“ sagði Agnes.

Séra Halldór Reynisson, verk
efnisstjóri í Skálholti, segir að allar 

jarðir sem kirkjan á komi til greina 
með endurheimt votlendis en verk
efnið sé á undirbúningsstigi. Fyrst 
þurfi að fara fram mat á aðstæðum 
á hverjum stað í samráði við ábú
endur. Að stofni til sé um að ræða 
prestssetursjarðir sem enn eru í eigu 
kirkjunnar. Þar ber að líta til þess 

að með svokölluðu kirkjujarðasam
komulagi frá 1998 fóru flestar jarðir 
kirkjunnar til ríkisins, en þær voru 
nokkur hundruð. Í eigu kirkjunnar 
eru því nokkrir tugir jarða í dag, og 
hafa verið nefndar jarðir eins og Oddi 
og Reynivellir í Kjós.

Árið 2014 voru setnar prestsseturs

jarðir kirkjunnar 26 alls. Auk þess á 
kirkjan átta prestssetursjarðir sem 
ekki eru setnar eða í umsjá presta: 
Mosfell í Mosfellsbæ, Reykhóla, 
Vatnsfjörð, Árnes, Mælifell, Háls, 
Desjarmýri og Mosfell í Grímsnesi. 
Um jörðina Skálholt gilda sérstakar 
reglur.  svavar@frettabladid.is

Kirkjan hyggur á endurheimt votlendis
Gangi áform þjóðkirkjunnar eftir hefst endurheimt votlendis á kirkjujörðum í sumar og byrjað verður í Skálholti. Agnes M. Sigurðar-
dóttir, biskup Íslands, vill að kirkjan sé virkur þátttakandi í baráttunni gegn hlýnun jarðar af völdum losunar gróðurhúsalofttegunda. 

Ríkið hyggst hefjast 
handa í sumar
l  Eitt 16 verkefna í sóknaráætlun 

stjórnvalda snýr sérstaklega að 
endurheimt votlendis.

l  Sett verður á fót verkefni um end-
urheimt votlendis. Ráðist verður í 
fyrstu verkefnin undir þeim hatti 
sumarið 2016 á grunni vinnu 
starfshóps, sem hefur kortlagt 
vænleg svæði til endurheimtar, 
m.a. á þjóðlendum. Áfram verður 
unnið að kortlagningu framræstra 
svæða sem koma til greina við 
endurheimt votlendis í samvinnu 
við bændur, landeigendur og nátt-
úruverndarsamtök.

Heimild: Verkefni í sóknaráætlun  
í loftslagsmálum

Ákveðið hefur verið 
að endurheimta 

votlendi í Skálholti og til 
skoðunar er að slíkt eigi sér 
stað á fleiri 
kirkjujörðum
Agnes M. Sigurðar-
dóttir, biskup 
Íslands

fjármál  Íslendingar hafa tekið 
framförum í fjármálalæsi og koma 
vel út ef miðað er við niðurstöður 
kannana í fjórtán OECDríkjum 
árið 2012. Þetta er niðurstaða nýrr
ar rannsóknar sem greint er frá í 
skýrslu um fjármálalæsi Íslendinga 
á vegum Stofnunar um fjármálalæsi 
og sálfræðisviðs viðskiptadeildar 
Háskólans í Reykjavík.

Þetta er í þriðja sinn sem fjár
málalæsi Íslendinga er rannsakað 
á þennan hátt, en spurningalistar 
voru lagðir fram í desember árin 
2008, 2011 og 2014. Árið 2014 skor
uðu þátttakendur hærra að meðal
tali  í öllum þáttum fjármálalæsis, 
þekkingu, viðhorfum og hegðun. 
Meðaltal réttra svara í þekkingar
hlutanum er 67 prósent nú, en var 
47 prósent árið 2011. Þrjátíu pró
sent halda heimilisbókhald nú sam
anborið við 16 prósent árið 2011. 
Meðalhlutfall annarra OECDríkja 
er þó hærra, eða 44 prósent.

Breki Karlsson, forstöðumaður 
Stofnunar um fjármálalæsi, telur 
að ákveðin vitundarvakning í 
þjóðfélaginu hafi valdið þessari 
þróun. „Þegar stofnunin um fjár
málalæsi var stofnuð árið 2005 
var orðið fjármálalæsi ekki til í 
íslenskri tungu,“ segir Breki. Margt 
hefur breyst síðan, árið 2011 var 

fjármálalæsi til að mynda komið 
inn í námskrá grunnskóla.  „Sam
kvæmt rannsóknum OECD  ríkir 
meiri hagsæld og fólk veitir stjórn
völdum meira aðhald í þeim ríkj
um þar sem fjármálalæsi er mikið,“ 
segir Breki.

Í rannsókninni skoruðu karlar, 
miðjualdurshóparnir, þátttakendur 
sem voru giftir eða í sambúð og þeir 
sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu 
að meðaltali marktækt hærra en 
aðrir í þekkingarhluta rannsóknar
innar. Nokkuð jákvætt samband er 
milli viðhorfa og hegðunar í fjár
málum. Því jákvæðari viðhorf þátt
takenda, þeim mun jákvæðari hegð
un sýndu þeir. saeunn@frettabladid.is

Fjármálalæsi Íslendinga 
farið batnandi síðustu ár 

Samkvæmt rann-
sóknum OECD ríkir 

meiri hagsæld og fólk veitir 
stjórnvöldum meira aðhald í 
þeim ríkjum þar sem fjár-
málalæsi er mikið.

Breki Karlsson, 
forstöðumaður 
Stofnunar um  
fjármálalæsi

Fjármálalæsi er nú á námskrá grunnskóla. Fréttablaðið/Vilhelm

ef allt gengur upp mun þjóðkirkjan hefja endurheimt votlendis í Skálholti. Fréttablaðið/Vilhelm
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Kletthálsi 11 - Reykjavík  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.isOpið frá kl. 9-18 á virkum dögum
og kl. 12-16 á laugardögum. www.facebook.com/bilaland.is

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

RENAULT GRAND SCENIC III
Nýskr. 10/13, ekinn 57 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.090.000
Rnr. 340105

TILBOÐ kr. 2.690 þús.

FRÁBÆR

KAUP

KIA SORENTO
Nýskr. 06/12, ekinn 64 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 5.190.000
Rnr. 310119

TILBOÐ kr. 4.390 þús.

FRÁBÆR

KAUP

MERCEDES BENZ ML300
Nýskr. 01/11, ekinn 126 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 6.570.000
Rnr. 142599

TILBOÐ kr. 5.390 þús.

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT MEGANE SP. TOURER
Nýskr. 02/13, ekinn 50 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.690.000
Rnr. 282848

TILBOÐ kr. 2.390 þús.

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN JUKE ACENTA
Nýskr. 06/14, ekinn 33 þús km. 
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 2.990.000
Rnr. 191864

TILBOÐ kr. 2.550 þús.

FRÁBÆR

KAUP

BMW X5 xDrive 30d
Nýskr. 01/12, ekinn 69 þús km. 
dísil, sjálfskiptur
Verð áður kr. 8.390.000
Rnr. 102781

TILBOÐ kr. 7.390 þús.

FRÁBÆR

KAUP

HONDA ACCORD ELEGANCE
Nýskr. 07/13 ekinn 38 þús km. 
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 3.790.000
Rnr. 282432

TILBOÐ kr. 2.990 þús.

FRÁBÆR

KAUP

TOYOTA LAND CRUISER 150GX
Nýskr. 07/12, ekinn 109 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 6.970.000
Rnr. 131799

TILBOÐ kr. 5.790 þús.

FRÁBÆR

KAUP

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

TILBOÐ kr. 5.790 þús.

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i30 CLASSIC
Nýskr. 05/14, ekinn 73 þús km. 
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 2.190.000
Rnr. 283096

TILBOÐ kr. 1.850 þús.

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i40 WAGON PREMIUM
Nýskr. 05/12, ekinn 81 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr.4.150.000
Rnr. 191820

TILBOÐ kr. 3.290 þús.

FRÁBÆR

KAUP

HONDA JAZZ ELEGANCE
Nýskr. 05/14, ekinn 40 þús km. 
bensín, sjálfskiptur
Verð áður kr. 2.690.000
Rnr. 120805

TILBOÐ kr. 2.290 þús.

FRÁBÆR

KAUP

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

TILBOÐ kr. 3.590 þús.

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i30 WAGON
Nýskr. 06/11, ekinn 88 þús km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr.2.290.000
Rnr. 120773

TILBOÐ kr. 1.690 þús.

FRÁBÆR

KAUP

KIA SPORTAGE EX
Nýskr. 02/15, ekinn 51 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 5.120.000
Rnr. 120800

TILBOÐ kr. 4.690 þús.

FRÁBÆR

KAUP

SUZUKI GRAND VITARA
Nýskr. 06/12, ekinn 43 þús km. 
bensín, beinskiptur
Verð áður kr. 3.590.000
Rnr. 142745

TILBOÐ kr. 2.990 þús.

FRÁBÆR

KAUP

TOYOTA AURIS SOL
Nýskr. 05/08, ekinn 138 þús km. 
dísil, sjálfskiptur
Verð áður kr. 1.790.000
Rnr. 103185

TILBOÐ kr. 1.290 þús.

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI ix35 COMFORT
Nýskr. 05/14, ekinn 75 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.590.000
Rnr. 103186

TILBOÐ kr. 4.190 þús.

FRÁBÆR

KAUP

OPEL AMPERA RAFMAGN
Nýskr. 08/12, ekinn 16 þús km. 
rafmang / bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.980.000
Rnr. 131695

TILBOÐ kr. 3.990 þús.

FRÁBÆR

KAUP

SUZUKI GRAND VITARA 
Nýskr. 04/14, ekinn 93 þús km. 
bensín, sjálfskiptur
Verð áður kr. 4.180.000
Rnr. 191946

TILBOÐ kr. 3.450 þús.

FRÁBÆR

KAUP

NÝTT ÁR OG
FRÁBÆR TILBOÐ

NÝTT ÁR OG
FRÁBÆR TILBOÐ
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Í innsendri grein sem birtist í Fréttablaðinu  
15. janúar fer Pétur Blöndal, framkvæmdastjóri 
Samtaka álframleiðenda, mikinn í að réttlæta 

auglýsingar (jólakveðjur) Norðuráls, en þessar 
auglýsingar hefur Landvernd kært á grundvelli 
laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum 
og markaðssetningu, á þeim forsendum að um 
sé að ræða villandi, ófullnægjandi eða beinlínis 
rangar upplýsingar.

Eitt af því sem Pétur sér ástæðu til að nefna 
málstað sínum til framdráttar eru rannsóknir 
opinberra stofnana á veikindum hrossa á bænum 
Kúludalsá í Hvalfirði. Pétur segir orðrétt: „... hafa 
þau verið rannsökuð af opinberum stofnunum 
og engin tengsl við flúormengun fundist. Þessar 
rannsóknir hafa staðið í mörg ár og má fræðast um 
niðurstöðurnar á heimasíðu Matvælastofnunar.“

Hér talar Pétur eins og veikindi hrossa á Kúlu-
dalsá séu margrannsökuð og yfir langan tíma. 
Niðurstaðan sem þarna er vísað til og birt er á vef 
Matvælastofnunar er vegna einnar „rannsóknar“ 
sem hefur, frá því hún var kynnt, verið harðlega 
gagnrýnd m.a. vegna óvísindalegra vinnubragða 
og hlutdrægni. Um rannsóknina má m.a. lesa á 
vefnum www.namshestar.is.

Alrangt er að hún hafi staðið um margra ára 
skeið, eins og berlega sést ef gögn eru skoðuð. 
Ekki hafa verið birtar niðurstöður úr rannsóknum 
annarra opinberra aðila. Aftur á móti hefur eig-
andi hrossanna á Kúludalsá ítrekað farið þess á leit 
m.a. við Umhverfisstofnun (eftirlitsaðila Norður-
áls) að hlutast verði til um grunnrannsóknir á 
þolmörkum íslenskra grasbíta gagnvart flúori, en 
án árangurs.

Annaðhvort fer framkvæmdastjóri Samáls hér 
vísvitandi með rangfærslur til að afvegaleiða les-
endur eða þá að hann veit ekki betur, sem þýðir að 
hann hefur ekki haft fyrir því að kynna sér málið 
áður en hann setti fullyrðingar sínar á blað. Deila 
má um hvort er verra – en ljóst má vera að taka 
þarf öllu með fyrirvara sem frá álframleiðslunni 
kemur, jólakveðjum sem öðru.

Rangfærsla Samáls

Annaðhvort 
fer fram-
kvæmdastjóri 
Samáls hér 
vísvitandi 
með rang-
færslur til að 
afvegaleiða 
lesendur eða 
þá að hann 
veit ekki 
betur

Ragnheiður  
Þorgrímsdóttir
Kúludalsá,  
Hvalfirði
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Engar samræmdar vinnu- eða verklagsreglur 
eru til hjá lögreglunni þegar grunur kemur upp 
um ofbeldi gegn fötluðu fólki. Fréttablaðið 
greindi frá þessu á laugardag en Steinunn Þóra 
Árnadóttir, þingmaður Vinstri grænna, lagði 

fram fyrirspurn til innanríkisráðherra sem svarað var 
fyrir helgi. Svo mikið verk þarf að vinna áður en hægt er 
að halda því fram að öryggi og réttarvernd fatlaðs fólks 
sé tryggt að formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar 
telur að þörf sé á sérstakri neyðaráætlun til úrbóta.

Þroskahjálp samþykkti sérstaka áætlun um vernd 
fatlaðs fólks gegn misnotkun og ofbeldi á landsþingi 
sínu í október. Þar voru lögreglu- og dómsmálayfirvöld 
sérstaklega hvött til að setja sér skýrar verklagsreglur 
um hvernig bæta megi réttarvernd fatlaðs fólks. Eitt lög-
regluembætti hefur sett sér sínar eigin reglur við rann-
sókn kynferðisbrota þar sem brotaþoli er með þroska-
hömlun. Það er lögreglustjórinn á Suðurlandi sem gerði 
það að eigin frumkvæði.

„Svarið við fyrirspurn minni vekur kannski fyrst og 
fremst spurningar um það hvort þekking þeirra sem 
rannsaka og dæma í málum er varða ofbeldi gegn 
fötluðu fólki sé nægjanlega góð,“ sagði Steinunn í sam-
tali við Fréttablaðið.

Róbert R. Spanó, dómari við Mannréttindadómstól 
Evrópu, skrifaði grein í Fréttablaðið í byrjun árs þar sem 
hann ræddi meðal annars um þörf á endurmenntun 
dómara. Hann sagði dómarastarfið sérfræðistarf og dóm-
ara þurfa að kunna lögin. Lögin hins vegar taki sífelldum 
breytingum og oft séu nýjar réttarreglur undir áhrifum af 
breyttum samfélagsviðhorfum og kenningum.

Ofbeldi sem beinist gegn fötluðu fólki er þekkt og 
viðurkennt vandamál um allan heim. Fólk sem er fatlað 
er eins mismunandi og við hin og glímir við mismikla 
fötlun. Það er hins vegar þekkt að þeir sem beita ofbeldi 
velja oft að ráðast gegn þeim sem ekki fá borið hönd 
fyrir höfuð sér og þar eru fatlaðir í meiri hættu en aðrir.

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks frá árinu 2007 leggur mikla áherslu á skyldur ríkja 
til að verja fatlað fólk fyrir ofbeldi. Íslenska ríkið skrifaði 
undir þennan samning og vinnur nú að fullgildingu 
hans sem þýðir að tryggja verður að öll lög og stjórn-
sýsluframkvæmd uppfylli kröfur og skilyrði sem hann 
mælir fyrir um. Í samningnum er lögð sérstök áhersla 
á að stjórnvöld tryggi fötluðu fólki aðgang að réttar-
kerfinu og vernd réttarkerfisins til jafns við aðra, meðal 
annars með því að laga málsmeðferð alla að þörfum 
þess.

Ljóst er á dæmum sem liggja fyrir að fatlaðir, og þá 
sérstaklega fatlaðar konur, hafa ekki sama aðgang að 
réttarkerfinu og aðrir. Og það má óttast að þeir sem ekki 
hafa stigið fram og sagt sögur sínar í fjölmiðlum séu hið 
minnsta fyrir hendi og líklega margir.

Þörfin á samræmdum reglum um ofbeldismál gegn 
fötluðum er mikil og jafn mikil er þörfin á menntun 
þeirra sem með slík mál fara. Hinn hátt í áratugar gamli 
samningur Sameinuðu þjóðanna sem enn hefur ekki 
verið fullgiltur öskrar á stjórnvöld að muna eftir sér. 
Alþingi kemur einmitt saman í dag. Vert væri að huga 
að þessu.

Minnsti bróðir

 

Þörfin á 
samræmdum 
reglum um 
ofbeldismál 
gegn fötl-
uðum er 
mikil og jafn 
mikil er 
þörfin á 
menntun 
þeirra sem 
með slík mál 
fara.

Þjóðin hefur ekki  
alltaf rétt fyrir sér
Afskaplega undarleg umræða átti 
sér stað á breska þinginu í gær. 
Vegna 575 þúsund undirskrifta úr 
hópi almennings neyddust þing-
menn til að taka til umræðu hvort 
banna ætti Donald Trump að 
koma til Bretlands. Hugmyndin 
er alveg sæmilega heimskuleg en 
er afrakstur lýðræðislegrar gras-
rótarstarfsemi. Þó að um fyndið 
pólitískt áhættuatriði sé að ræða 
veltir þetta upp spurningum um 
hvaða málefni eigi heima í til 
dæmis þjóðaratkvæðagreiðslum. 
Skemmst er að minnast tillögu 
Framsóknar og flugvallarvina 
um að halda atkvæðagreiðslu um 
hvort reisa ætti mosku í Reykjavík 
en sú tillaga var á svipuðu vits-
munastigi og sú sem er nú rædd í 
Bretlandi.

Kárahnjúkar í Kína
Frosti Sigurjónsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, er efins um 
aðkomu Íslands að innviðafjár-
festingabanka í Kína. „Þetta er 
banki sem á að fjárfesta í innvið-
um í Asíu og Eyjaálfu, væntanlega 
brúm og vegum og kjarnorkuver-
um eða orkuverum,“ sagði Frosti í 
útvarpsþættinum Harmageddon. 
Þetta er athyglisvert í ljósi þess að 
þarna er opinbert fé sem er nýtt til 
innviðafjárfestinga í Austurlönd-
um fjær á meðan margir eru eflaust 
þeirrar skoðunar að innviðafjár-
festingum á íslenskri landsbyggð 
sé ábótavant. 
stefanrafn@frettabladid.is
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2015 er það ár þegar við grunn-
skólakennarar samþykktum 
einhverja verstu kjarasamninga. 

Eins og oft áður höfum við afsalað 
okkur ýmsum réttindum fyrir aðeins 
hærra kaup. En fjölmiðlar vilja ekki 
taka þann punkt með í reikninginn. 
Það er þvert á móti talað um ein-
hverjar „gríðarlegar launahækkanir“ 
sem kennararnir fengu, sem munu 
koma launaskriði af stað og ógna 
öllum stöðugleika. Allt upp í 29% 
launahækkun hljómar svakalega 
flott, en prósentuhækkun af lágu 
kaupi er nú ekki svo mikið.

Það sem gerðist undanfarin ár 
var að kennaranámið var lengt um 
tvö ár, úr þremur árum í fimm. Og 
ráðamenn skildu ekkert í því að ekki 
nokkur maður vildi leggja kennara-
námið fyrir sig og þeir fáu sem klár-
uðu námið hurfu flestir til annarra og 
betur launaðra starfa. Fimm ára nám 
fyrir starf undir miklu álagi og kaup 
sem dugar ekki til að framfleyta fjöl-
skyldu er bara ekki spennandi. Þann-
ig að í nýjum samningum var gert ráð 
fyrir að gera vel við nýja, unga kenn-
ara, kjör þeirra urðu talsvert betri en 
hefur verið.

En hvað varð um kjör eldri kenn-
aranna, kjör þeirra sem hafa kennt 
lengi og gert sínar skyldur samvisku-
samlega? Ég sem 60+ upplifi þessa 
„frábæru samninga“ sem spark í rass-
inn. Hvers vegna?

Þegar maður er orðinn 50 ára þá er 
ekki svo auðvelt að ráða sig í önnur 
störf þannig að maður verður að bíta 
í það súra epli að halda áfram í sínu 
starfi.

Áður en samið var um kaup og 
kjör í vor fengu eldri kennarar svo-
nefndan aldursafslátt á kennslu-
stundir sem stighækkaði með aldr-
inum. Þetta þýddi ekki að mönnum 
leyfðist að vinna minna heldur var 
kennsluskyldan lækkuð gegn því að 
vinna önnur störf í staðinn. Þetta gat 
til dæmis verið ráðgjöf og liðveisla, 
gerð nýs kennsluefnis, vinna í nám-
skrám, umsjón með kennslugögnum, 
vinna í nefndum o. fl.

Með þessari reglu var eldri kenn-
urum gert kleift að enda sinn starfs-
feril með sæmd án þess að brenna 
yfir af álagi og tilkynna sífellt oftar 
veikindi. Með nýju samningunum 
var þessi aldursafsláttur strikaður út. 
Að vísu var mönnum gefinn kostur 
á að halda í afsláttinn og fá þá ekki 
umsamda kauphækkun eða afsala 
sér þessum afslætti gegn því að fá 
alla umsömdu launahækkunina. 
Þennan seinni kost varð maður eigin-
lega að velja í sambandi við væntan-
legar greiðslur úr lífeyrissjóðnum við 
starfslok sem reiknast út frá því kaupi 
sem maður endar á.

Tapaði á samningum
Tökum nú dæmi: Ég afsalaði mér ald-
ursafslættinum enda komin nálægt 
eftirlaunaaldri. Þannig að kennslu-
skyldan mín hækkaði úr 19 tímum 
í 26. Það munar um minna! Grunn-
kaupið mitt hækkaði úr 427.897 upp 
í 456.260 fyrir skattinn, sem sagt um 
28.368 krónur. Fyrir yfirvinnu, t.d. 
forfallakennslu, eru greiddar rúmlega 
4.000 krónur. Þannig að ef ég ynni 
einungis 8 slíka tíma á mánuði (2 
yfirvinnutímar á viku), væri ég komin 
á betra kaup með 21 kennslustund á 
viku í staðinn fyrir 26 tíma sem mér 
var gert að kenna frá því í haust. Ég 
tapaði þannig greinilega á þessum 
„frábæru samningum“.

Og svo er þetta vinnumat sem 
kennararnir samþykktu mér  alveg 
óskiljanlegt. Nú skyldu kennarar 
loksins vinna vinnuna sína! Negla þá 
niður frá kl. 8.00 til 16.00 alla daga á 
sínum vinnustað! En það er vitað mál 
að reynt er að spara og skera niður 

Ég er hætt
Úrsúla  
Jünemann
fv. kennari

Nú vakna menn upp við 
vondan draum og klóra sér í 
kollinum. Almenn óánægja 
heyrist víða. En ég er hætt, 
ákvað það strax í sumar. 
Svona læt ég ekki fara með 
mig!

í skólamálunum í mörgum sveitar-
félögum. Í mínum skóla er bæði 
plássleysi á vinnustofum kennara og 
lélegur tækjabúnaður. Menn gætu 
unnið margt í sínu starfi betur heima 
hjá sér og þá á þeim tíma sem hentar.

Svo er það þannig að kennarastarf-
ið er skorpuvinna. Stundum er mikið 
að gera og þá vinna menn langt fram 
á kvöld. Stundum væri á móti jafnvel 
hægt að fara heim beint eftir kennslu. 
Sveigjanleikinn sem hingað til hefur 
heillað sérstaklega fjölskyldufólk með 
ung börn er ekki lengur til staðar. Í 

nýja vinnumatinu er talin hver ein-
asta mínúta sem menn vinna ákveðin 
verk. En þarna inni eru ekki allar þær 
mínútur sem kennari eyðir t.d. í að 
sinna barni í vanda eða veitir fyrstu 
hjálp við meiðslum. Þetta kostar oft 
helminginn af kaffi- eða matartím-
anum. (Hádegismatartími er ekki 
inni í vinnumatinu og þannig ekki 
greiddur.) Í nýja vinnumatinu er ekki 
heldur lengur greitt fyrir gæslu í frí-
mínútum og mötuneytinu sem var 
áður fyrr, ekki heldur aukna kennslu 
á sérstökum dögum. Menn eru ein-

faldlega skikkaðir til að vinna þetta 
auka.

Vinnumatið var samþykkt með 
naumum meirihluta og einungis 
rúmlega helmingur af grunnskóla-
kennurum greiddi atkvæði. Hversu 
marktækar eru þessar kosningar? Og 
af hverju kusu svo margir kennarar 
ekki? Nú vakna menn upp við vond-
an draum og klóra sér í kollinum. 
Almenn óánægja heyrist víða.

En ég er hætt, ákvað það strax í 
sumar. Svona læt ég ekki fara með 
mig!
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Ávöxtun Frjálsa lífeyrissjóðsins

Lífeyrissjóður 
í fremstu röð

Frjálsi lífeyrissjóðurinn

Á síðasta ári var Frjálsi lífeyrissjóðurinn valinn besti lífeyrissjóður Evrópu í sínum stærðarflokki í 
samkeppni á vegum fagtímaritsins Investment Pension Europe. Undanfarin ár hefur sjóðurinn unnið 
til fjölmargra alþjóðlegra verðlauna sem staðfesta góðan árangur hans og sterka stöðu.
 
Ef þú hefur frjálst val um hvar þú ávaxtar skyldulífeyrissparnaðinn þinn og vilt faglega stýringu
þá er Frjálsi lífeyrissjóðurinn góður kostur. Jafnframt stendur öllum til boða að ávaxta viðbótar- 
lífeyrissparnað sinn hjá Frjálsa lífeyrissjóðnum.
 
Þú færð ítarlegar upplýsingar um Frjálsa lífeyrissjóðinn í næsta útibúi Arion banka, á 
frjalsi.is, með því að senda fyrirspurn á lifeyristhjonusta@arionbanki.is eða í síma 444 7000.

Nafnávöxtun 2015
5 ára meðalnafnávöxtun tímabilið 2011–2015      

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í framtíð. 
Fimm ára ávöxtunartölurnar sýna meðalnafnávöxtun fyrir tímabilið 
2011–2015 en ávöxtunin er mismunandi á milli ára. Frekari upplýsingar 
um Frjálsa lífeyrissjóðinn, þ.á.m. um ávöxtun hvers árs, reglur sjóðsins o.fl.,
má nálgast á frjalsi.is.
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Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson var í byrj-
unarliðinu í deildinni hjá Swansea 
í 19. sinn á tímabilinu. Íslenski 
landsliðsmaðurinn var mjög dug-
legur að vanda og skilaði boltanum 
vel frá sér. Hann fékk gult spjald í 
uppbótartíma fyrir leiktöf.

tæp 27.000 Sóttu um miða
Eftir rólega byrjun á miðapönt-
unum Íslendinga á Evrópumótið 
í fótbolta fór greinilega allt á fullt 
undir lokin, en uEFa gaf út í gær 
að í heildina sóttu 26.985 Íslend-
ingar um miða á mótið í sumar. 
Þetta nemur 8,15 prósentum af 
íslensku þjóðinni. 
til viðmiðunar 
bendir uEFa á, að ef 
Þýskaland hefði sótt 
um jafn hátt hlut-
fall miðað við íbúa 
væru umsóknir frá 
Þýskalandi 6,6 millj-
ónir. Íslend-
ingar fengu 
úthlutað alls 
34 þúsund 
miðum 
enda spila 
strákarnir okkar á 
tveimur af stærstu 
völlum mótsins; 
Stade de France 
í parís og Stade 
Velodrome í mar-
seille. almenn 
miðasala er nú 
hafin á mótið.

Swansea 1 – 0  Watford

Efst 
Arsenal 44
Leicester 44
Man. City. 43
Tottenham 39
Man. Utd. 37

Neðst 
Norwich 23
Swansea 22
Newcastle 21 
Sunderland 18
Aston Villa 12
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✿   Möguleikar Íslands í lokaumferð riðlakeppninnarHandbolti Sú staða er komin upp í 
B-riðli að öll lið riðilsins eiga mögu-
leika á að vinna hann og jafnframt 
að falla úr leik. Það er því gríðarlega 
mikil spenna fyrir lokaleiki riðilsins 
sem báðir fara fram í Katowice í dag.

Þrjú lið af fjórum fara áfram í milli-
riðlakeppnina og taka með sér stigin 
sem liðin unnu í leikjum gegn hinum 
liðunum sem komust einnig áfram. 
Sem sagt, árangurinn gegn þeirri 
þjóð sem endar í neðsta sæti riðilsins 
þurrkast út.

Fyrsta markmið Íslands er einfald-
lega að komast áfram í milliriðla-
keppnina. En til þess að eiga mögu-
leika á að ná nógu góðum árangri 

til að komast í forkeppni ólympíu-
leikanna þarf liðið helst að fá minnst 
tvö með sér upp úr riðlinum – helst 
fleiri til að eiga raunhæfan mögu-
leika á sæti í undanúrslitum.

Ef Ísland kemst áfram fara strák-
arnir okkar næst til Kraká þar sem 
andstæðingar þeirra verða þau þrjú 
lið sem fara áfram úr a-riðli (Dan-
mörk, ungverjaland, Svartfjalla-
land og Rússland). Efstu tvö liðin úr 
milliriðlinum fara svo í undanúrslit 
en einnig er spilað um fimmta og 
sjöunda sætið á mótinu.

Hér til hliðar má sjá hvaða þýð-
ingu úrslit leikjanna í dag hafa fyrir 
Ísland. – esá

Allt eða ekkert hjá strákunum okkar í Katowice

Handbolti „aðalatriðið er að 
menn hugsi skýrt og slaki á. að 
þeir læri líka af þessum leik gegn 
Hvít-Rússum,“ segir besti hand-
boltamaður í sögu Íslands, ólafur 
indriði Stefánsson, yfirvegaður 
á fjölmiðlahóteli íslenska lands-
liðsins í Katowice. ólafur er í nýju 
hlutverki í póllandi en hann er 
nú annar aðstoðarþjálfara arons 
Kristjánssonar. Það er auðvitað 
stutt síðan ólafur var leiðtoginn í 
þessum hópi og hans tenging við 
strákana, sem og reynsla, hans ætti 
að reynast liðinu vel.

Varnarframmistaða Íslands í 
leiknum gegn Hvít-Rússum var ein 
sú slakasta í sögu landsliðsins. Liðið 

fékk á sig 39 mörk í leiknum og 
stóð ekki steinn yfir steini í varnar-
leiknum.

„Varnarleikurinn var auðvitað 
slakur og þremenningarnir sem 
eiga að bera varnarleikinn uppi 
þurfa að taka sig saman í andlitinu. 
að dreifa ábyrgðinni á bakverð-
ina og þar í kring. Hugsa skýrt og 
vinna vel úr þessum tíma sem við 
höfum fram að leik,“ segir ólafur 
en þjálfararnir gera ýmislegt til þess 
að koma mönnum aftur á lappirnar 
fyrir stórslaginn gegn Króötum. 
Er leikurinn hefst gæti sú staða verið 
uppi að íslenska liðið verði að vinna 
Króata. að öðrum kosti sé liðið á leið 
heim. ólafur þekkir þessa stöðu vel 
með landsliðinu. Hann var í liðinu 
á Hm 2007 er það vann Frakka með 
bakið upp við vegg og svo aftur í 
sömu stöðu gegn Dönum á Em 2010.

„Þetta er akkúrat þannig ástand 
núna og ég vil nú ekki „jinxa“ neitt 
með því að segja að það gerist þá 

aftur núna að við bregðumst rétt 
við. Þeir sem mest mæðir á, varnar-
strákarnir, hafa kannski ekki upp-
lifað það en maður reynir að koma 
því til skila að allt sé mögulegt. Það 
er gott tækifæri núna á að vinna þá. 
Ef við tæklum oftar. Það voru líklega 
60 prósent færri tæklingar í síðasta 
leik en þeim fyrsta. Það segir okkur 
að menn voru alltaf aðeins á eftir. 
Við reyndum að tækla þetta fyrir 
síðasta leik en það er eins og það séu 
einhver álög á okkur. Við gátum ekki 
hlaupið út. tölfræðin að við getum 
ekki unnið leik eftir sigur á Noregi 
heldur því áfram. Það er skrítið.“

ólafur er mjög virkur á bekkn-
um. talar mikið við strákana og 
reynir að hafa áhrif á þann hátt 
sem hann getur. Klæjar hann samt 
ekkert í fingurna að fara inn á og 
taka málin í sínar hendur inni á 
vellinum?

„Þetta er annað starf sem ég 
er í núna en jú, það er leiðinlegt 

stundum að geta ekki farið inn á. Ég 
þarf auðvitað að sætta mig við það 
sem fyrst og reyna að gera allt sem 
ég get á bekknum. Þegar út í leik er 
komið þá eiga upplýsingarnar samt 
að vera komnar inn í frumurnar á 
mönnum. Þjálfarinn á bara að að 
styðja við mennina. Ég reyni að 
hafa áhrif og bregðast við en flest 
gerist á parketinu og í hausnum á 
mönnum fyrir leikina.“

Króatar eru með nokkuð breytt 
lið frá síðustu mótum. Það er kom-
inn nýr þjálfari sem hefur yngt liðið 
upp. mjög öflugir leikmenn en ekki 
eins reyndir. ólafur hefur mikla trú á 
strákunum okkar fyrir slaginn stóra.

„Ég hef fulla trú á strákunum. Þetta 
er góður séns en við verðum að nýta 
tímann fram að leik mjög vel. Fyrst 
komast yfir tapið. Svo fara menn 
í jákvæða sjálfsskoðun fyrir þessa 
orrustu. Þetta er allt eða ekkert staða. 
Við getum verið í frábærum málum 
eða farið heim.“

Í frábærum málum eða heim
Ólafur Stefánsson er mættur á sitt fyrsta stórmót sem þjálfari en ekki sem leikmaður. Hann hefur mikla trú 
fyrir leikinn gegn Króatíu í kvöld. Með sigri fer Ísland áfram í góðri stöðu en tap gæti þýtt heimferð.

Ólafur Stefánsson hefur marga fjöruna sopið í handboltanum og var leikmaður þegar Ísland kom sér nokkrum sinnum áður í svipaða stöðu. Fréttablaðið/Valli

Nýjast af EM í Póllandi

C-riðill 

Slóvenía - Spánn 24-24 
Markahæstir: Luka Zvizej 6, Dean Bombac 
4, Vic Kavticnik 3 - Julen Aguinagalde 6, 
Valero Rivera 5, Raul Entrerrios 3, Victor 
Tomas 3.  
 
Þýskaland - Svíþjóð 27-26 
Markahæstir: Tobias Reichman 9, Steffen 
Weinhold 5, Rune Dahmke 4 - Johan Jak-
obsson 8, Lukas Nilsson 5, Niclas Ekberg 4, 
Andreas Nilsson 3. 
 
d-riðill 

Svartfjall. - Danmörk 28-30 
Markahæstir: Nemanja Grbovic 7, Vuko 
Borozan 4, Milos Vujovic 4, Vasko Sevaljevic 
4 - Anders Eggert 6, Mads Christiansen 4, 
Mikkel Hansen 4, Henrik Toft Hansen 4. 
 
Rússland - Ungverjaland 27-26 
Markahæstir: Timur Dibirov 6, Sergey 
Gorbok 5, Sergei Shelmenko 5, Aleksandr 
Chernoivanov 4 - Iman Jamali 6, Laszlo 
Nagy 5, Gergö Ivancsik 4, Akos Pasztor 4. 

Það er veggurinn. Bert 
bakið upp að illa máluðum, 
beinhvítum vegg. Hann er 
extra kaldur en viðspyrnan 
verður þeim mun meiri
Ásgeir Jónsson 
@sonurjons 

Fyrir þá sem voru að 
vanmeta Wolff í þýska 
markinu verða vissulega að 
éta sinn sokk
Þráinn Orri jónsson 
@thrainnorri

Henry B. Gunnarsson
henry@frettabladid.is

Valgarður Gíslason
valli@frettabladid.is
frá Katowice
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Kynningarblað

Sú fyrsta sinnar tegundar
Glacier 360° fjallahjólakeppnin verður 
haldin í fyrsta skipti dagana 17. til 
19. ágúst. Hjólað verður hringinn í 
kringum Langjökul. Síða 2

„Öll efnin í þessari línu eru vel 
þekkt og hafa verið notuð til heilsu-
eflingar í hundruð ára, sum jafn-
vel í árþúsundir. Þetta eru spírúl-
ína, hveitigras, moringa, maca-duft, 
bygggras og svo hin „fullkomna 
ofur fæðisblanda“ sem er sambland 
af 31 efni sem unnin eru úr ofur-
fæði, ávöxtum og berjum, grænmeti 
og lífvirkum ensímum ásamt blöndu 
af meltingarensímum.

Grundvöllur þess að halda góðri 
heilsu er að borða hollan mat og það 
er í raun ekkert sem kemur í stað-
inn fyrir það. Stundum höfum við þó 
ekki nægilegan tíma til að útbúa það 
sem er kannski ákjósanlegast og svo 
getum við heldur ekki alltaf verið 
viss um næringargildi þess sem við 
kaupum. 

Lífræna duftið frá Natures Aid er 
kjörið að nota til að auka næringar-
gildi matarins þar sem auðvelt er 
að blanda því við þeytinga/boost, 
sósur, súpur, salat og fleira.

Áherslumunur er á næringar-
gildi efnanna og getur hver og einn 
valið það sem hann telur henta best 
fyrir sig. 

Ofurfæðisblandan er líka til í 
hylkjum fyrir þá sem kjósa það 
frekar en þau er auðvelt að gleypa,“ 
segir Hrönn Hjálmarsdóttir, nær-
ingar- og heilsumarkþjálfi hjá 
Artasan.

Natures Aid-ofurfæðislínan er 
úrval af sérvöldum gæðaefnum 
víðsvegar að úr heiminum og eru 
þau öll lífrænt vottuð og án allra 
aukaefna. Framleiðslan sjálf er 
gæðavottuð (GMP) og fyrirtækið 
hefur marg oft fengið verðlaun fyrir 
þær vörur sem settar hafa verið á 
markað.

SöluStaðir
{ Heildarvörulínan fæst hjá apó-

tekaranum og Fjarðarkaupum
{ Hluti línunnar fæst í Heilsuhúsinu 
{ ultimate Superfoods hylkin fást 

í flestum apótekum og heilsu-
hillum verslana

Lífrænt vottað ofurfæði
artasan kynnir Ofurfæði frá Natures Aid. Ofurfæði er náttúruleg afurð sem hefur óvenju hátt næringargildi. Það 
innheldur fáar hitaeiningar á sama tíma og hlutfall vítamína, steinefna, sindurvara og fjölfenóla er afar hátt.

Hrönn Hjálmarsdóttir, næringar- og 
heilsumarkþjálfi

lífræna duftið frá Natures aid er kjörið að 
nota til að auka næringargildi matarins.  

Blandan fæst bæði í hylkja- og duftformi.

Vertu vinur á 
Facebook

Vertu vinur á 
Facebook

Yfirhafnir

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Skoðið

Vertu vinur á 
FacebookLaugavegi 63 • S: 551 4422

VETRAR
YFIRHAFNIR

GERRY WEBER
BETTY  BARCLAY  
GÆÐAFATNAÐUR

ENN MEIRI  
AFSLÁTTUR 

40% – 60%

 Skoðið laxdal.is

Með því að 
taka blönduna 

er auðvelt að tryggja 
að líkaminn fái öll þau 
næringarefni sem hann 
þarfnast til að viðhalda 
góðri heilsu.
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Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

 Verð nú: Verð áður:

Poncho 1.990 kr. 5.900 kr.

Gallabuxur 5.900 kr. 11.900 kr.

Kjóll 3.900 kr. 9.900 kr.

Pils 3.900 kr. 8.900 kr.

Toppur 2.900 kr. 8.900 kr.

Peysa 2.900 kr. 12.900 kr.

Blússa 3.900 kr. 8.900 kr.

Útsala
Enn meiri verðlækkun
30 – 70% afsláttur
Verðdæmi:

NÝ
TEGUND

NÝJAR
UMBÚÐIR

TILBOÐ

HIÐ SÍVINSÆLA BÚRFELLS BEIKON ER
KOMIÐ Í NÝJAR BRAKANDI FERSKAR UMBÚÐIR

SEM BERA KEIM AF VILLTA VESTRINU.

ÞEIR HUGUÐU GETA NÚ PRÓFAÐ NÝJA
BÚRFELLS BBQ CHILI BEIKONIÐ.

Í Glacier 360° fjallahjólakeppninni, 
sem verður haldin dagana 17. til 19. 
ágúst, verða hjólaðir um 290 kíló
metrar á þremur dögum eða 85 til 
105 kílómetrar á dag. Keppt verður í 
tveggja manna liðum og hefst keppn
in við Geysi. Endamarkið verður við 
Gullfoss þremur dagleiðum síðar. 
Gist verður í Húsafelli og á Hvera
völlum. Þar verður slegið upp tjald
búðum en auk þess geta þeir sem 
vilja keypt gistingu.

Ferðaskrifstofan Made in Mount
ains stendur að keppninni. Hún er 
ný af nálinni og mun sérhæfa sig í 
hjólaferðum á Íslandi ásamt þjálfun 
og hjólaferðum erlendis. Björk Krist
jánsdóttir, núverandi Íslandsmeist
ari í götuhjólreiðum, fjallahjólreið
um og cyclocross, er einn af stofn
endum ferðaskrifstofunnar en hún 
á langa reynslu að baki í ferðageir
anum. Hún segir þetta stærstu hjól
reiðakeppni sinnar tegundar hér á 
landi.

„Við opnuðum fyrir skráningu á 
föstudag og þegar hefur fjöldi inn
lendra og erlendra keppenda skráð 
sig til leiks. Áhuginn er mikill er
lendis og við erum komin með stóra 
styrktaraðila. Þá hefur talsvert verið 
fjallað um viðburðinn í stórum er
lendum miðlum á sviði hjólreiða.“ 
Björk reiknar auk þess með því að 
erlendir atvinnumenn skrái sig til 
leiks en öll öryggisgæsla, aðbúnað
ur, umgjörð og tímataka verður í 
samræmi við alþjóðlega staðla UCI. 

Björk segir allt kapp lagt á fyrir
myndarumgjörð. Tekið verður á móti 
erlendum keppendum í Leifsstöð og 
munu þeir njóta aðstoðar, drykkja 
og þjónustu alla leið. „Á gististöð
unum er öll aðstaða til fyrirmynd
ar og allir geta komist í heita laug 
og skolað af sér rykið. Að keppni lok
inni munum við svo slá upp veislu í 
Viðey en keppnin endar á menning
arnótt svo þátttakendur ættu ekki að 
vera sviknir. Landslagið í kringum 
jökulinn er ægifagurt og ég fullyrði 
að þetta sé ein fallegasta keppnis

braut í heimi. Þátttakan endar svo 
með flugeldasýningu svo þetta getur 
varla klikkað.“

Björk segir leiðina vissulega 
krefjandi en eftir því er líka verið 
að sækjast. Aðspurð segir hún ein
hverja hafa hjólað hana áður en al
gengara sé að fara um svæðið á hest
um. Hún segir undirlagið misjafnt. 
„Við hjólum hlykkjótta vegi en líka 
grýttari slóða og förum auk þess yfir 
nokkrar óbrúaðar ár. Við munum þó 
að sjálfsögðu sjá um að allir komist 
yfir.“ Allar nánari upplýsingar er að 
finna á heimasíðunni glacier360.is
vera@365.is

Ægifögur 
keppnisbraut
Glacier 360° fjallahjólakeppnin verður haldin í fyrsta skipti í sumar. 
Hjólað verður hringinn í kringum Langjökul og stendur keppnin í þrjá 
daga. Aldrei áður hefur slík fjöldægra fjallahjólakeppni verið haldin hér. 

Að keppni lokinni verður haldin veisla í Viðey. Þaðan geta þátttakendur fylgst með flugeldasýningunni á menningarnótt.  

Björk segir allt kapp lagt á fyrir myndarumgjörð.

fólk er kynningarblað sem 
býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í 
blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn 
efnis: sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera einarsdóttir, 
vera@365.is, s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, 
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  
johannwaage@365.is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Við opnuðum 
fyrir skráningu 

á föstudag og þegar 
hefur fjöldi innlendra og 
erlendra keppenda skráð 
sig til leiks. Áhuginn er 
mikill erlendis og við 
erum komin með stóra 
styrktaraðila.

Björk Kristjánsdóttir

19. janúar 20152 Fólk HEILSA 



Vítamín og bætiefni Gula miðans eru sérstaklega valin og þróuð fyrir íslenskar 
aðstæður. Þess vegna hefur Guli miðinn verið hluti af daglegu lífi Íslendinga í 25 ár.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is  



Engin vanlíðan Eða bjúgur  
og færri aukakíló
Celsus kynnir CC Flax stuðlar að hormónajafnvægi og vellíðan fyrir konur á öllum aldri auk þess að hjálpa til við 
þyngdarstjórnun og stuðla að kjörþyngd á heilbrigðan hátt. Í CC Flax eru mulin hörfræ, trönuber og hafþörungakalk. 

Neera hefur verið notað um allan heim í meira en 50 ár. 
Þær tugþúsundir manna sem hafa notað það tala 
um ýmsa kosti þess, m.a.:

      •  Hreinsun líkamans af eiturefnum
      •  Þyngdartap 
      •  Aukna orku 
      •      •  Heilbrigðara hár og sterkari neglur
      •  Betri húð
      •  Betri meltingu
      •  Meiri vellíðan

Þú færð Neera með 20% afslætti hjá
Heilsuhúsunum, í verslun 
Mamma veit best og á 
mammaveitbest.ismammaveitbest.is allan janúar.

NEERA HREINSUNARKÚRINN

LÉTTU Á ÞÉR Á NÝJU ÁRI

19. janúar 20154 Fólk HEILSA 

CC Flax hefur gefist vel við horm-
ónaójafnvægi eins og tilfinninga-
sveiflum, hitakófi, svefnleysi, pirr-
ingi, húðþurrk, vökvasöfnun, og of-
þyngd. Það er talið geta seinkað 
breytingaskeiði og stuðlar að kjör-
þyngd á heilbrigðan og nær-
ingarríkan hátt.

Guðríður Anna Jó-
hannesdóttir hefur í 
mörg ár tekið inn CC 
Flax og er hún afar 
ánægð með árang-
urinn. „Sama dag-
inn og ég byrjaði 
á CC Flax fann ég 
að bjúgurinn sem 
safnast auðveld-
lega á mig byrjaði 
að renna af mér. 
Ég fór mun oftar 
að pissa og líðanin 
varð miklu betri,“ 
segir hún. „Ég 
hef líka alla tíð 
haft mikil óþæg-
indi í tengslum 
v ið  h or mó n a 
og t íðahr i ng-
inn. Hef dagana 
fyrir blæðingar 
og meðan á þeim 
stendur fundið fyrir 
mikilli vanlíðan, haft höfuðverk 
og mikla verki um allan líkam-

ann. Þetta ástand er mjög haml-
andi og verkjatöflur virka ekki. 
En CC Flax er ótrúlega öflugt, ég 
hætti að fá verki og vanlíðan með 
blæðingum. Það virkar það vel að 
ég veit ekki einu sinni af því að 
það sé komið að blæðingum, ég hef 

enga kviðverki eða höfuðverk 
og engan bjúg eða uppþaninn 
maga.“

Guðríður Anna segir að 
auk þessa hjálpi CC Flax 
henni að halda aukakílóum 

burtu. „Það hefur stund-
um gerst að mig hefur 
vantað CC Flax og finn 
ég þá fljótlega að sækir í 
gamla, slæma horfið. Því 
passa ég mjög vel að nota 
CC Flax alltaf daglega, 
ein teskeið út í AB-mjólk-
ina á morgnana, einfald-
ari og öruggari lausn get 
ég ekki hugsað mér,“ segir 
Guðríður Anna ánægð.

hEilbrigð lEið  til að 
vEra í kjörþyngd
Anna Björg Hjartar dóttir, 
framkvæmdastjóri Celsus 
og eigandi, segir CC Flax 

vera heilbrigða, næringar-
ríka og lífrænt vottaða leið til 

þyngdarstjórnunar. „Lignans í CC 
Flax er sérlega gott fyrir hormóna-

heilsu kvenna. Fjöldi ritrýndra vís-
indarannsókna sýnir fram á gagn-
semi lignans sem er efnasamband 
í trefjahýði hörfræja. Aðrar rann-
sóknir við Cambridge-háskóla sýna 
að konur með mikið af lignans í 
blóðinu hafa að meðaltali 8,5 kílóa 
minni fitumassa en þær konur sem 
skortir, eða hafa lítið, lignans*,“ út-
skýrir Anna. Lifestream-hörfræ-
in sem notuð eru í CC Flax inni-
halda tvöfalt meira magn lignans 
en hefðbundin hörfræ og eru líf-
rænt vottuð.

Anna segir trönuberjafræin í 
CC Flax geta haft styrkjandi áhrif 
á þvagfærakerfi og að þau reyn-
ist vel gegn vökvasöfnun og til 
að losna við bjúg. „Trönuber inni-
halda tannín sem hamlar viðloðun 
baktería við þvagfærin og er þekkt 
fyrir að hindra sýkingar í slímhúð 
líkamans*.“ Mulin trönuberjafræ-
in hafa sömu virkni og safinn en 
hærra hlutfall næringarefna.

Hafþörungakalkið sem er í CC 
Flax er lífrænt vottað og er ríkt 
af kalki og magnesíum auk fjöl-
margra annarra stein- og snefil-
efna. Anna segir lífrænt þörunga-
kalkið hafa mikla upptöku í beinum 
og að það valdi ekki magaónotum. 
„Kalk er mikilvægt til að viðhalda 
sterkum beinum en líka fyrir tenn-
ur, tannhold, taugaboð vöðva, starf-

semi hjartans og það dregur úr 
húðþurrki og gefur væran svefn. 
Rannsóknir hafa sýnt að regluleg 
neysla á kalki dregur líka úr fitu-
söfnun og stuðlar að kjörþyngd.“

Einnig er CC Flax ríkt af 
Omega-3 ALA fitusýrum þær eru 
að sögn Önnu hreinar og upprunn-
ar úr jurtaríkinu.

*British Journal of Nutrition (2009) 
102:195-200 Cambridge University.

*Howel AB Journal of the America 
Medical Assocition June 2002.

Fæst í apótekum, krónunni,  
Hagkaup, Nettó, Heilsuhúsinu, 
Grænni heilsu og víðar.

Guðríður Anna Jóhannesdóttir hefur tekið CC Flax inn reglulega í mörg ár og er 
hún afar ánægð með árangurinn.  MYND/VIlHElM



Sigrún Eiríksdóttir er fegin að 
hafa kynnst Bio-Kult Original-
hylkjunum en henni líður betur 
í maga eftir að hún fór að taka 
þau inn.

„Ég hef lengi verið með mikil 
magaóþægindi, sérstaklega 
hefur mér verið óglatt eftir 
máltíðir, en það hvarf eftir að 
ég byrjaði að nota Bio-Kult og 
heyrir nú sögunni til. Nú get 
ég borðað hvað sem er án þess 
að verða óglatt eða fá óþægindi 
eftir máltíðir.

Ég tek alltaf tvö hylki með 
morgunmat og kem aldrei til 
með að vera án þeirra því Bio-
Kult hefur algjörlega breytt lífi 
mínu til hins betra.

Ég hef mælt með Bio-Kult 
Original við 

fullt af fólki og ég veit að marg-
ir nota það.“

BIO-KULT FYRIR ALLA
Innihald Bio-Kult Original er 

öflug blanda af vinveitt-
um gerlum sem styrkja 
þarmaflóruna. Bio-
Kult Original hentar 
vel fyrir alla, einnig 
fyrir barnshafandi 
konur, mjólkandi 
mæður og börn. 
Fólk með mjólk-
ur- og sojaóþol 
má nota vör-
urnar. Mælt er 
með Bio-Kult í 
bókinni Melt-
ingarvegur-
inn og geð-
heilsa eftir 
dr. Natasha 
Campbell-
McBride.

MeLTIngIn 
miklu betri
Bio-Kult Original er öflug blanda vinveittra 
gerla sem styrkja þarmaflóruna. Bio-Kult 
Original hentar vel fyrir alla. Sigrúnu líður 
betur eftir að hún fór að taka Bio-Kult Original 
og mælir heilshugar með því.

Sigrún Eiríksdóttir er fegin að hafa 
kynnst Bio-Kult hylkjunum en henni líður 
betur í maga eftir að hún fór að taka þau.

Chili Burn-töflurnar eru bylting-
arkenndar töflur sem hjálpa til við 
fitubrennslu á náttúrulegan hátt. 
Töflurnar innihalda chili-jurtina 
sem eykur brennslu, grænt te sem 
örvar meltinguna, króm sem minnk-
ar sykurlöngun, piparmintuolíu sem 
dregur úr uppþembu og vindgangi 
ásamt B-vítamíni og magnesíum. 
Chili Burn virkar þannig á þrefald-
an hátt; það eykur brennslu, örvar 
meltinguna og minnkar sykurlöng-
unina.

HjáLpAR TIL vIð Að LéTTAsT
Sævar Már Guðmundsson hefur 
lengi átt í baráttu við aukakílóin og 
hefur hreyfing verið helsta ástæða 
þess að hann hefur ekki verið í of-
þyngd. „Fyrir ári síðan var ég í 
mjög góðum málum og búinn að létt-
ast töluvert á hálfu ári á undan. Þá 
hafði ég tekið mataræðið í gegn svo 
um munaði og hreyfði mig mikið. 
Álag í vinnunni gerði það svo að 
verkum að ég fór að hafa minni tíma 
til að æfa og borða rétt og fór þá að 
þyngjast aftur,“ segir Sævar.

„Þetta snýst allt um sjálfsaga 
og ég fann það á fyrstu 
skiptunum mínum í rækt-
inni að ég þurfti breyt-
ingu í öllu. Eftir að ég sá 
auglýsingu um Chili Burn 
ákvað ég að prófa það. 
Tæpum tveimur mánuð-
um síðar hafði ég lést um 
rúm fjögur kíló og fitu-
prósenta lækkað um tæp 
fjögur prósentustig.“

sYKURþöRFIn MInnI
Sævar tekur Chili Burn-
töfluna kvölds og morgna 
og hann telur það hjálpa 
til við að halda bruna 
gangandi allan daginn. 
„Með réttu mataræði 

hjálpar þetta mikið. Auk þess finnst 
mér þörfin í sykur hafa minnkað, 
mig langar ekki eins mikið að fá 
mér gosdrykki eða nammi eins og 
áður. Ég leyfi mér það þó einu sinni 
í viku.“

Hann segir það lykilatriði að hafa 
trú á þessu öllu saman. „Hreyfing 
skiptir mig miklu máli og rækt á 

líkamanum til að viðhalda hraust-
legu útliti. Chili Burn hjálpar til við 
að halda niðri sykurþörf og matar-
æðinu í lagi auk þess sem það er 
vatnslosandi,“ segir Sævar.

FAnn LOKsIns þAð seM vIRKAR
Helene Jenssen hefur tekið Chili 
Burn-töflurnar inn daglega í rúma 
tvo mánuði. „Ég hef lagt af og ekki 
bætt kílóunum á mig aftur.“

Hún segist hafa reynt allt til að 
grennast en ekkert gengið. „Þegar 
ég las að chili væri náttúrulega 
efnið í Chili Burn-töflunum fór 
ég strax í næstu heilsuverslun og 
keypti mér pakka – og þá fór eitt-
hvað að gerast! Eftir að ég fór að 
taka Chili Burn líður mér betur í 
maganum og er ekki eins þrútin og 
útþanin eins og ég var áður.“

FRAMLeITT í sKAndInAvíU
Sænskir sérfræðingar hjá New 
Nordic hafa þróað þessar nýju töfl-
ur byggðar á efnum úr chili-plönt-
unni. Þykkninu hefur verið bland-
að saman við önnur náttúruleg 
efni sem innihalda katekín-and-

oxunarefni. Klínískar rann-
sóknir, sem hafa verið birtar 
í vísindatímaritinu Obesity, 
sýna fram á að sama magn 
af þeim innihaldsefnum og 
er í töflunum getur dregið úr 
líkamsfitu. Sérfræðingarn-
ir bættu piparmintuolíu við 
töfluna, sem dregur úr upp-
þembu og vindgangi.

l Fólk með skerta lifrarstarfsemi 
ætti ekki nota Chili Burn.
l Ekki skal taka Chili Burn á 
tóman maga.
l Chili Burn er ekki ætlað börn-
um.
l Fólk með skerta lifrarstarfsemi 
ætti ekki nota Chili Burn.

FITUBRennsLA á 
náttúrulegan hátt
Icecare kynnir Chili Burn-töflurnar auka brennslu, örva meltingu og 
minnka sykurlöngun. Sævar Guðmundsson hefur lést eftir að hann fór 
að taka Chili Burn. „Mér finnst þörfin í sykur hafa minnkað, mig langar 
ekki eins mikið að fá mér gos eða nammi og áður.“

Helene Jenssen hefur lagt af og ekki 
bætt kílóunum á sig aftur eftir að hún 
fór að nota Chili Burn.

Ýmsar matvörur eða of stórir mat-
arskammtar geta valdið útþenslu og 
örvað sýruframleiðslu magans. Við 
það myndast aukið álag á ákveðna 
vöðva þannig að magasýrurnar 
flæða upp í vélindað og valda brjóst-
sviða. Frutin-töflurnar innihalda 
náttúrulegar trefj-
ar sem geta komið 
í veg fyrir einkenni 
brjóstsviða.

AUKIn sýRU-
MYndUn í MAgA
Hanne er ein þeirra 
sem hafa átt í stríði 
við magasýrurnar. 
„Ég á það til að 
borða of stóra mat-
a rsk a mmta og 
elska fitugan mat. 
Þegar ég borðaði 
slíkan mat flæddu 
magasýr urnar upp 

í vélinda með tilheyrandi vanlíð-
an. Þetta var hræðileg brunatil-
finning 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 henni á 

óvart að til væru töflur 
sem hægt er að tyggja 
og innihalda náttúru-
legar trefjar úr app-
elsínum. „Afgreiðslu-
konan útskýrði fyrir 
mér að þetta væru einu 
töflur sinnar tegund-
ar sem innihalda þess-
ar einstöku trefjar úr 
appelsínum. Trefjar 
sem eru svo sérstakar 
að þær mynda náttúru-
lega 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 með-
ferðis, hvert sem hún fer.

náTTúRULeg LAUsn  
vIð BRjósTsvIðA
Helga Linda Gunnarsdóttir hefur 
þurft að glíma við brjóstsviða und-

anfarin 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 við 
Ingu Kristjáns-
dóttur heilsu-
þerapista. „Það 
var alveg ótrú-
legt 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 fljót-
lega mörg kíló, 
brjóstsviðinn lag-

aðist 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 aug-
lýst, 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 brjóst-
sviða. Frutin er því 
frábær lausn fyrir 
mig,“ segir Helga 
Linda.

sKYndIHjáLp vIð BRjósTsvIðA
Frutin 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. Töflurnar innihalda náttúrulegar trefjar sem geta komið í veg fyrir einkenni brjóstsviða. 

Hanne er ánægð með Frutin-töflurnar. 

söLUsTAðIR Og UppLýsIngAR Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og  
heilsuhillum stórmarkaðanna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is
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Heilsupakki
verð áður 3.400 kr.

MöndluMjólk sæt eða ósæt
verð áður 498 kr./stk.

CHia fræ 100g
verð áður 525 kr.

túlipanar
verð xxx kr.

kókosolía 400Ml
verð áður 1.409 kr.

kókosolía 200Ml
verð áður 798 kr.

lífrænar nýrnabaunir
verð áður 698 kr.

lífrænar pinto baunir
verð áður 735 kr.

lífræn sólblóMafræ 500g
verð áður 748 kr.

lífræn Hörfræ 500g
verð áður 475 kr.

lífræn Mórber 100g
verð áður 815 kr.

ultiMate superfoods
verð áður 3.277 kr.

sólgæti Matarsódi
verð áður 819 kr.

Vit-Hit drykkur 4 gerðir
verð áður 298 kr./stk.

stúdentafæði 
Hnetur/rúsínur
verð áður 817 kr.

blandaðar Hnetur
verð áður 1.032 kr.

anna rósa grasalæknir
burnirót eða túrMerik & engifer
verð áður 4.338 kr./stk.

CaralluMa 
fiMbriata
verð áður 2.898 kr.

Magnolia 
offiCinalis 300Mg
verð áður 2.898 kr.

Marine
pHytoplankton
verð áður 2.898 kr.

eplaedik
verð áður 698 kr.

rauðrófusafi
verð áður 766 kr.

CalsiuM/MagnesiuM/zink
verð áður 1.928 kr.

VítaMín C 1000Mg
verð áður 2.358 kr.

rude HealtH bar 3 gerðir
verð áður 185 kr./stk.

rH Hafragrautur
verð áður 792 kr.

rH granóla
verð áður 1.086 kr.

now d-3 VítaMín Hylki
verð áður 1.428 kr./stk.

klóþangHylki
verð áður 1.080 kr.

turMerik M/pipar
verð áður 1.529 kr.

now d-3 fljótandi sterkt
verð áður 2.282 kr.

get More VítaMíndrykkur 3 gerðir
verð áður 288 kr./stk.

FACEBOOK LOGO ICON for Adobe Illustrator

Janúar

Snertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslur
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653
kr.

825
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kr.

1.446
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1.768
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393
kr. 342

kr.

611
kr.

diablo súkkulaðibitakökur
verð áður 398 kr.

2.621
kr.

1.071
kr./stk.

1.711
kr.

HH HnetusMjör gróft eða fínt
verð áður 362 kr./stk.

kókosolía lyktarlaus
verð áður 1.197 kr.

kókosolía Virgin
verð áður 1.327 kr.

nutrilenk 180stk. og krill kaupauki
verð 5.798 kr.

triM it
verð áður 2.498 kr.

iMMune support
verð áður 2.237 kr.

Hafraflögur grófar eða fínar
verð áður 413 kr./pk.

liMa súkkulaðiHafraMjólk
verð áður 492 kr.

liMa kókosHrísMjólk
verð áður 428 kr.

krakkapakki
verð áður 3.041 kr.

350
kr.

318
kr.

1.998
kr.

1.566
kr.

289
kr./stk.

957
kr.

1.061
kr.

628
kr.

436
kr./pk.

598
kr.

5.798
kr.

330
kr./pk.

3.470
kr./stk.

Burnirót
Talin góð gegn 

orkuleysi, kvíða, þunglyndi 
og streitu, ásamt því 

að efla úthald og 
einbeitingu.

túrmerik og 
engifer 

Bólgu- og verkjastillandi. 
Hefur gefist vel við 
slitgigt, liðagigt og 

álagsmeiðslum.

148
kr./stk.

aCtiVe liVer
verð áður 2.762 kr.

bio kult Candéa eða original
verð áður 2.273 kr./stk.

1.705
kr./stk.

2.071
kr.

633
kr.

558
kr.

613
kr.

868
kr.

1.057
kr.

598
kr.

trönuberjasafi 1l
verð áður 438 kr.döðlur 500g

verð áður 757 kr.
agaVe ljóst sýróp
verð áður 785 kr.

HH Hafraflögur grófar eða fínar
verð áður 546 kr./pk.

gojiberja og 
ástríðuáVaxtasafi
verð áður 398 kr.

398
kr./stk.

638
kr.

CHia fræ 250g
verð áður 960 kr.

598
kr./stk.

fjallagrasaMixtúra 3 gerðir 
verð áður 992 kr./stk.

238
kr./stk.

798
kr.

720
kr.

394
kr.

598
kr.

380
kr.
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haldið dagbók
Með því að skrá tilfinningar niður 
á blað er hægt að koma böndum 
á þær. Vísindamenn hafa sýnt að 
með því að skrifa í dagbók í 15 
mínútur á dag sé hægt að minnka 
einkenni þunglyndis og kvíða. Það 
styrkir ónæmiskerfið og eykur af
köst í vinnunni.

Heimild: Journal of Consulting  
and Clinical Psychology

Sýnið góðvild
Fólk sem meðvitað gerði fimm 
smávægileg góðverk einu sinni í 
viku taldi sig upplifa mun meiri 
lífsfyllingu við lok sex vikna 
tímabils. Rannsóknir sýna að ör
látt fólk virðist vera hamingju
samara og heilsusamlegra.

Heimild: Review of General  
Psychology

verið þakklát
Fólki sem reglulega ímyndar sér 
líf sitt án náinna vina eða maka 
líður betur þegar fram í sækir. 
Þetta kemur fram í rannsókn 
frá árinu 2008. Líklegt þykir að 
þessi ímyndaði missir fái fólk til 
að meta betur þá sem standa þeim 
næst.

Heimild: Journal of Personality and 
Social Psychology

rifjið upp góðar minningar
Fólk sem hefur tilgang í lífinu 
virðist síður bugast undan andleg

um áföllum. Rannsóknir benda til 
að ein leið til að minna sig á hvað 
geri lífið mikilvægt sé að skoða 
gamlar myndir. Myndirnar vekja 
upp minningar og setja atburði 
nútímans í samhengi.

Heimild: Journal of Contextual  
Behavioral Science

fylliSt lotningu
Vísindamenn hafa töluverðan 
áhuga á jákvæðum áhrifum þess 
að fyllast lotningu. Hvort sem það 
er stjörnubjartur himinn, nátt
úrufegurð eða heimsókn í kirkj
una sem vekur þessar tilfinning
ar, getur undrun á einhverju sem 
er merkilegra en maður sjálfur 
opnað huga fólks. Vísindamenn 
hafa sýnt að það geri fólk ham
ingjusamara, óeigingjarnara, þol
inmóðara og minna kvíðið.

Heimild: Psychological Science 

hættið SjónvarpSglápi í viku
Hlutir sem veita okkur ánægju 
geta misst aðdráttarafl sitt eftir 
einhvern tíma. Hægt er að endur
vekja gleðina með því að sleppa 
þessum hlutum, til dæmis sjón
varpi, súkkulaði, gosdrykkjum 
eða kaffi, í vikutíma. Eftir þann 
tíma er líklegt að þessir hlutir séu 
aftur orðnir spennandi. 

Ef þessi leið hljómar ekki nógu 
vel er einnig hægt að hugsa betur 
um það sem okkur líkar vel, til 
dæmis með því að súpa hægt á 

kaffinu og velta fyrir sér ýmiss 
konar ólíkum  keim. Sýnt hefur 
verið fram á að þetta geti feng
ið fólk til að meta betur litlar 
ánægjustundir.

Heimild: Social Psychological and 
Personality Science

Sleppið Sektarkenndinni
Oft dveljum við of lengi með hug
ann við það sem hefur farið úr
skeiðis í lífinu. Sýnt hefur verið 
fram á að sektarkennd getur or
sakað kvíða og óhamingju. Þá 
hefur vonleysi þau áhrif að fólk 

fellur frekar fyrir freistingum. 
Því skiptir miklu máli að eyða 
smá tíma á hverjum degi í að 
byggja  sjálfan sig upp með já
kvæðri hugsun.

Heimild: Personality and Social 
Psychology Bulletin

burtu með janúarblúSinn
Janúar er erfiður mánuður, dimmur og kaldur. Margir verða þungir í skapi á þessum tíma, leggjast í sjálfsvorkunn og 
volæði. Þá er gott að hafa í huga að með nokkrum léttvægum breytingum er hægt að láta sér líða betur. Berkley- 
háskólinn í Kaliforníu tók nýverið saman bestu aðferðirnar til betri vellíðunar en greint er frá nokkrum þeirra á vef BBC.

Sýnt hefur verið fram á að ýmsar smávægilegar breytingar á lífsstíl geta haft góð áhrif á geðið.  NordicphotoS/Getty

Fræið er einstök deild innan 
Fjarðar kaupa sem var formlega 
opnuð á þrítugasta afmælisári 
Fjarðarkaupa árið 2003. Deildin 
var stofnuð með það að markmiði 
að bjóða upp á fjölbreytt úrval 
heilsuvara á lágu verði.

góðar viðtökur
Ætlunarverkið hefur sannarlega 
tekist enda fékk Fræ strax mjög 
góðar viðtökur meðal viðskiptavina 
Fjarðarkaupa. Fræið hefur fengið 

að vaxa og dafna með tilheyrandi 
endurbótum á vöruúrvali á undan
förnum árum og í dag hefur deild
in mjög marga og góða birgja sem 
bjóða upp á fjölbreytt úrval vara og 
veita um leið góða þjónustu.

allt á einum Stað
Áhugi á lífrænt ræktuðum vörum 
hefur aukist mikið hér á landi 
undan farin ár eins og víða í heim
inum. Með opnun Fræsins var riðið 
á vaðið með heilsuvörur til þess að 

geta boðið sívaxandi hópi heilsu
meðvitaðra viðskiptavina upp á 
hollari hráefni á lægra verði. Fræið 
er því eins konar búð inni í búð, sér
verslun innan Fjarðarkaupa þar 
sem nánast allar heilsuvörurnar 
eru samankomnar á einum stað til 
að einfalda þér innkaupin. 

Viðskiptavinir Fjarðarkaupa 
þurfa því ekki að leita sérstaklega 
að lífrænt ræktaðri matvöru meðal 
annarra matvara eða afla sér mik
illa upplýsinga um heilsuvörur 

áður en mætt er á staðinn. Lífrænt 
ræktað grænmeti og ávextir eru þó 
í grænmetisdeild verslunarinnar.

mikið vöruúrval
Í Fræinu fæst mikið úrval af alls 
kyns heilsuvörum og matvöru úr 
lífrænt ræktuðu hráefni. Meðal 
fjölmargra vara sem kaupa má í 
Fræinu er alls kyns barnamatur, 
lífrænt ræktað korn og mjöl, glút
enlausar vörur, spelt, heilveiti og 
speltpasta, tilbúnar súpur og sósur 

úr lífrænu hráefni, veganfæði, te, 
fæðubótarefni, vítamín, snyrti
vörur og margt fleira.

Starfsmenn Fræsins taka vel 
á móti þér á afgreiðslutímum 
Fjarðar kaupa og eru allir hjartan
lega velkomnir, eldri viðskipta vinir 
og nýir. 

Nánari upplýsingar um Fræið  
má finna á vef Fjarðarkaupa,  
www.fjardarkaup.is, og á  
Facebook undir Fræið.

allar heilSuvörur á einum Stað
Fjarðarkaup kynnir Lífrænt ræktaðar vörur njóta sífellt meiri vinsælda. Nú geta viðskiptavinir Fjarðarkaupa keypt allar 
slíkar vörur í Fræinu sem er sérdeild innan verslunarinnar sem býður upp á fjölbreytt úrval lífrænt ræktaðra vara.

Áhugi á lífrænt ræktuðum vörum hefur aukist mikið hér á landi. Fræið er sérdeild innan Fjarðar kaupa sem býður upp á fjölbreytt úrval heilsuvara á lágu verði. 
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Lifestream
tryggir árangur

Íþróttamaður ársins 2015
Eygló Ósk Gústafsdóttir

• Orka sem endist daginn 
• Mikil einbeiting 
• Jafnvægi
• Vellíðan

Yfir 100 lífræn næringaefni 

Celsus ehf.
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Græn heilsa, Krónunni, Hagkaup og Nettó.

Lífrænt
Lifestream vörurnar hafa reynst mér best, hef notað 
þær í tvö ár, hef mikið meiri orku, betra úthald, og 
heilsu til að takast á við allt álag, erfiðar æfingar 
og áskoranir. Laus við streitu og líður vel.  
Stefni ótrauð á Olympíuleikanna 2016. 



BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR BÍLL
SUBARU XV 4X4 HÁTT OG LÁGT 
DRIF. Árgerð 2016, bensín, 5 gírar, 
eigum nokkra svona bíla á staðnum. 
Okkar verð 3.990.000. Rnr.127267. 
S:562-1717.

NÝR BÍLL
SUZUKI SX4 S-CROSS GL+ AWD. 
Árgerð 2016, bensín, sjálfskiptur, 
eigum nokkra svona bíla á staðnum. 
Okkar verð 3.990.000. Rnr.127357. 
S:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

 FORD E350 econoline, 8 manna. 
Árgerð 2006, ekinn 162 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.301512. Á staðnum.

FORD Escape. Árgerð 2005, ekinn 
164 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
790.000. Rnr.262764. Á staðnum.

FORD Escape xlt choice 4wd. Árgerð 
2004, ekinn 190 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 690.000. Rnr.106798. 
Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

VINSÆLL OG SJÁLFSK!
‘15 TOYOTA YARIS. Ek 29 þ.km. BESTA 
VERÐIÐ 2.480. Rnr 450771

ÓTRÚLEGT VERÐ!
‘15 RENAULT CLIO. Ek 25 þ.km. dísel, 
sjálfsk. V: 2.580. Rnr 460030

RÚMGÓÐUR SKUTBÍLL!
‘15 HYUNDAI i30. Ek 29 þ.km. dísel, 
beinsk. V: 2.680. Rnr 450506

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

MERCEDES-BENZ GL 350 blue 
tec. Árgerð 2011, ekinn 75 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.490.000. 
Rnr.270075.

Kia Sorento EX classic. Árgerð 2014, 
ekinn 95 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.390.000. Rnr.270186. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

HYUNDAI I 30 classic. Árgerð 2015, 
ekinn 31 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.890.000. Rnr.270226.

BMW X5 4,8i sport. Árgerð 2007, 
ekinn 128 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 6.790.000. Rnr.210656.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞaRFTU aÐ KaUpa EÐa 
SELJa BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Honda CR-V Executive, 7/2014, ek 15 
þús km, leður, gler.al ogfl, ásett verð 
5990 þús, er á staðnum, raðnr 220518.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Mitsubishi Pajero árgerð 2008 Akstur 
140 þkm, 7 manna, vel með farinn 
eðal Dísel jeppi, fæst á góðu verði. 
Áhugasamir hringi í síma 8228832

Honda Accord. argerð 2006. 
Sjálfskiptur 2,0l ekin 186000 verð 
999.000 s:6162597

Rörablásari
100 mm

Aukahlutir Iðnaðarviftur Þurrkpakki
-Þurrkaðu eftir vatnstjón

 

Loftviftur
Tilboð

frá kr22.900

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Handþurrkari Hljóðlátur

Tilboð
frá kr14.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
kr9.990

Blússlampar
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

Afsláttur af aukahlutum með 
kaupum á viftu!

2100 wött 100 mm

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Hljóðlátur
Baðviftur

Tilboð
frá kr8.990

Afsláttur10%
með viftum

Tilboð
frá kr12.990

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



Honda Civic sport 200hp 2008 árg. 5 
gíra 70þ km. 1.500.000 kr. S. 6162597

 500-999 þús.

SjálfSkiptur - 100% 
víSalán

Chevrolet Lacetti 1.8 árg ‘05. ek 
aðeins 128þús km. ssk. ný tímareim. 
nýleg vetrardekk. 5dyra. mjög 
eyðslugrannur og góður bíll. Ásett: 
890þús. Tilboðsverð aðeins 590þús 
stgr. 100% vísalán í boði. s:659-9696

Sparibaukur
Toyota Yaris 1.0 árg ‘06. ek aðeins 
140þús km. skoðaður. tímakeðja. 
ný nagladekk. 3dyra. bsk. mjög 
eyðslugrannur bíll í toppstandi. Ásett 
v: 990þús. Tilboðsverð aðeins 790þús 
stgr. 100% vísalán í boði. uppl í s:659-
9696

100% víSalán
Opel Astra 1.6 árg ‘05 ek 140þús 
km. skoðaður. nýleg vetrardekk. ný 
tímareim. beinskiptur. 5dyra. álfelgur. 
mjög flottur bíll og góður í akstri. 
ásett v: 990þús. Tilboðsverð aðeins 
790þús. 100% vísalán í boði. uppl í 
s:659-9696

 bílar óskast

bíll óSkaSt á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 pípulagnir

pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 bókhald

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

 Málarar

regnbogalitir
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

 búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Ýmiskonar húsaviðhald S: 8478704. 
manninn@hotmail.com

 nudd

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

 rafvirkjun

raflagnir og 
dyraSíMakerfi S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 trésmíði

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

 Önnur þjónusta

valdíS árnadóttir 
dáleiðSlutæknir 

(CliniCal 
HypnotHerapiSt) veitir 

dáleiðSluMeðferð.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 

verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

KEYPT 
& SELT

 óskast keypt

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) 

Upplýsingar í síma 661 7000

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.

HEILSA

 nudd

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

Nuddtilboð. Nuddstofan, opið frá 
09-19 og á laugardögum. S. 555 0939

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Stúdíóíbúð í Mörkinni / Vogahv. ca 40 
fm. V. 92þ. Eldri en 30 ára, barnlaus. 
f. reglus. einstakl. S. 898 7868 milli 
kl. 13-16.

 atvinnuhúsnæði

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

 geymsluhúsnæði

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

fyrSti Mánuður frír 
 www.geyMSlaeitt.iS

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

ATVINNA

 atvinna í boði

fiSkvinna og pÖkkun - 
HafnarfjÖrður  

tradex eHf.
Vantar duglegan, áreiðanlegan og 
stundvísan starfsmann í fiskvinnu 

og pökkun. Vinnutími frá 7-15 
virka daga.

Umsóknir sendist á  
tradex@tradex.is 

Nánari upplýsingar veitir 
Brynjar s: 6930206 eða  

Tryggvi s: 6930203.

SaMHjálp
óskar eftir öflugum einstaklingi 

í símasölu á dagvakt. Góð 
laun í boði. Tölvufærni og góð 

íslenskukunnátta áskilin.
Upplýsingar í s. 699-0005 frá 
kl.10-18 alla virka daga eða á 

fjaroflun@samhjalp.is

CaStello pizzeria
óskar eftir starfsfólki í fullt starf og 
hluta starf. 18 ára eða eldri. Hafðu 
samband á castello@simnet.is & s. 
824 1221
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Helstu magntölur eru:
• Þakdúkur 1600 m2

• Múrklæðning 2000 m2

• Endurnýjun klæðninga 50 m2

• Endursteypa 85 m2

• Múrhúðun 1000 m2

• Þunnmúrhúðun 500 m2

• Endurnýjun glugga 120 m2

• Endurnýjun klæðninga 50 m2

• Málun útveggja 2000 m2

• Málun glugga 3000 m

EFLA verkfræðistofa hf., fyrir hönd 
Félagsstofnun stúdenta, óskar eftir tilboðum 
í verkið: Eggertsgötu 2-4, 101 Reykjavík, 
viðgerðir utanhúss.

Verkið felst í steypuviðgerðum og múrklæðningu, 
endurnýjun glugga og hurða, uppsteypu á 
aðalandyri, endurnýjun þakdúks á öllum þökum 
og málun á útveggjum og gluggum. Verkið skal 
framkvæma samkvæmt verklýsingu frá EFLU.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi 
frá og með miðvikudeginum 20. janúar nk. 
Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu 
hafa samband með tölvupósti á netfangið 
sverrir.johannesson@efla.is og gefa upp nafn, 
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið 
útboðsgögnin send í tölvupósti. 
Tilboðum skal skila á EFLU verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, fyrir kl 14:00 
miðvikudaginn 3. febrúar, en þá verða þau opnuð 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

útboð

3x10

365.is      Sími 1817

HEFST 31. JANÚAR
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Þórunn Pálsdóttir, 
löggiltur fasteignasali

sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Jason Kristinn Ólafsson
aðstm. fasteignasala
sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

Glæsilegt fjölbýlishús í hjarta borgarinnar

Verð  : 44,9 - 80,9 millj.

Vandaðar 2ja-4ra herb. íbúðir 

Stæði í lokuðum bílakjallara

Mánatún 7-17
Mánatún 11 efsta hæð

sölumenn verða í íbúð 705

Páll Þórólfsson
aðstm. fasteignasala
sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

OPIÐ HÚS Í DAG 
þriðjudaginn 19.jan. kl.17:00-18:00

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

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

Galtalind 11 – Kópavogi. Endaíbúð.

Björt og vel skipulögð 117,6 fm. endaíbúð á 1. hæð með sérinngangi 
og 58,0 fm. afgirtri viðarverönd til vesturs. Hiti er í stéttum fyrir framan 
íbúðina. Íbúðin er með gluggum í þrjár áttir og er afar vel skipulögð.  
Þrjú rúmgóð herbergi. Stutt er í leikskóla, barnaskóla og alla þjónustu. 
Verð 44,9 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 

OPIÐ 

HÚS

fasteignir

Framkvæmdasjóður 
Ferðamannastaða auglýsir 
eFtir umsóknum um styrki
vegna breyttra reglna um mótframlag er að nýju auglýst eftir umsóknum  
um styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum.*

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem 
uppfylla amk. eitt af eftirfarandi skilyrðum:

1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og 

verndunar mannvirkja og náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á 

náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi 

ferðamanna og verndun náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem 

einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu 

sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á 

ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:

1. Mótframlag styrkhafa miðast að jafnaði við 20% 

af kostnaði þegar styrkhafi er sveitarfélag eða 

einkaaðili. Styrkir til svæða í eigu eða umsjón 

ríkisins eru veittir án kröfu um mótframlag.

2. Lögð er sérstök áhersla á verkefni þar sem horft 

er til heildarmyndar ferðamannastaða  

og ferðamannaleiða.

3. Styrkur greiðist út í samræmi við starfsreglur 

sjóðsins. 

4.  Áherslur er varða skipulag og hönnun, útlit  

 og gæði mannvirkja og merkinga má sjá  

 á umsóknarsíðu.

allar umsóknir skulu innihalda:

a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með 

rökstuddum og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða 

til annarra framkvæmda þá verður deiliskipulag, 

fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunar-

vinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að 

fylgja skriflegt samþykki sveitarstjórnar og/eða 

skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja 

um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu  

www.ferdamalastofa.is á sérstakri umsóknasíðu, 

undir „Þjónustugátt“ 

umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til miðnættis 2. febrúar 2016.  

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 535-5500  

eða með vefpósti.  

framkvaemdasjodur@ferdamalastofa.is

*Þær umsóknir sem bárust í kjölfar síðustu auglýsingar (19. september 2015) halda gildi sínu en gefinn er 
tveggja vikna frestur ef umsækjandi vill breyta umsókn sinni, líkt og nánar er útskýrt í bréfi sem hann fær sent.

ICELANDIC
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Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500 

styrkir

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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MOTO 
SNJALLSÍMAR

CANON 
POWERSHOT 
VASAMYNDAVÉLAR

AUKAHLUTIR 
FYRIR MYNDAVÉLAR

SÍÐUSTU FORVÖÐ 
VALIN TÆKI MEÐ 
MIKLUM AFSLÆTTI

SONY 
HEYRNARTÓL
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ALLT AÐ 

20% 
AFSLÁTTUR  
AF VÖLDUM VÉLUM

ALLT AÐ 15% AFSLÁTTUR  AF VÖLDUM VÖRUM

ALLT AÐ 36% AFSLÁTTUR  AF VÖLDUM SÍMUM

ALLT AÐ 

30% 
AFSLÁTTUR  

AF VÖLDUM GERÐUM

LENOVO 
FARTÖLVUR

ALLT AÐ 

20% 

AFSLÁTTUR  

AF VÖLDUM TÖLVUM

A F S L ÁT T U R  B I R T U R  M E Ð  F Y R I R VA R A  U M  P R E N T V I L L U R

Opnunartími verslana
Virkir dagar: 9-18 
Laugardagar: 11-15

Útsalan stendur frá 15.–23. janúar 
eða á meðan birgðir endast.

FLOTTAR GRÆJUR Á ÚTSÖLU

ALLT AÐ 
50%

 

AFSLÁTTUR  

AF VÖLDUM TÆKJUM



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

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

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Hulda Guðríður 
Friðriksdóttir

kennari, 
Hólabergi 84, Reykjavík,

 lést fimmtudaginn 14. janúar. Útförin fer 
fram frá Fella- og Hólakirkju fimmtudaginn 21. janúar  
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Sigurbjarni Guðnason
Guðni Sigurbjarnason Elísabet Guðmundsdóttir
Helga I. Sigurbjarnadóttir Gunnar Már Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Kær mágur minn,  
frændi okkar og vinur,

Gústaf Sæmundsson
Nóatúni 30, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
14. janúar síðastliðinn. 

Útförin mun fara fram í kyrrþey.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðmundur Jón Ísidórsson
Hermann Ísidórsson
Elmar Daði Ísidórsson
Ísidór Hinrik Ísidórsson
og Edda Snorradóttir 

Elsku systir okkar, mágkona og frænka,
Tómasína Einarsdóttir

er látin. Útförin fór fram í kyrrþey  
þann 14. janúar sl.

Óskar Einarsson
Vilhelmína Þ. Einarsdóttir Björn J. Björnsson

og systkinabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegrar 

móður okkar, tengdamóður  
og ömmu,

Þorgerðar Þorgeirsdóttur
hússtjórnarkennara.

Magnús Gíslason Guðrún Halldórsdóttir
Rósa Gísladóttir Þórhallur Eyþórsson
Gísli Magnússon
Vilborg Magnúsdóttir
Þorgerður Þórhallsdóttir
Helga Gunndís Þórhallsdóttir
Guðrún Sigríður Þórhallsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Snjólaugur Þorkelsson
húsasmíðameistari og 

framhaldsskólakennari, 
Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili, 

Akranesi,
sem lést 11. janúar sl., verður jarðsunginn  

frá Akraneskirkju föstudaginn 22. janúar kl. 14.00.

Jónína Björg Halldórsdóttir
Halldór U. Snjólaugsson Jónína G. Óskarsdóttir
Ástþór A. Snjólaugsson
Katrín E. Snjólaugsdóttir Jón Guðmundsson
Ásberg, Auðunn, Snjólaugur Ingi, Jónína Björg,  
Sonja Ósk, Ívar Hrafn, Ásta Sóley og Íris Petra

Hugheilar þakkir fyrir veitta samúð 
og hlýju við andlát og útför dóttur, 
eiginkonu, móður og ömmu okkar,

Dr. Sölvínu Konráðs
Hrísholti 7, Garðabæ,

sem lést á heimili sínu  
þann 24. desember sl.

Ásta Karlsdóttir 
Garðar Garðarsson 
Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir 
Ragna Benedikta Garðarsdóttir 
og dætrasynir. 

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Hinsti vilji
Hver er vilji þinn varðandi skipulag og fyrirkomu-
lag útfarar, þ.e. hinsti vilji. Við bjóðum þér til  
samtals um það sem er þér mikilvægast við  
lífslok þín. Viljayfirlýsing þín verður eftirlifendum 
mikilvægt leiðarljós. Samtalið og varðveisla  
upplýsinga er þér að kostnaðarlausu. 

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Elín Sigrún Jónsdóttir,  
lögfræðingur

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

„Það sem ég ætla aðallega að tala um er 
staða samvinnuhreyfingarinnar meðal 
fjöldahreyfinga í íslensku þjóðfélagi á 
20. öld. Ég velti fyrir mér að hve miklu 
leyti sú viðurkennda hugsjón að starf 
hennar væri í þágu heildarinnar og 
framtíðarinnar, hafi verið mótunarafl 
hennar,“ segir Helgi Skúli Kjartansson 
sagnfræðingur um fyrirlestur sinn í 
hádeginu í dag.

Er það  ekki eðli fjöldahreyfinga að 
starfa samkvæmt einhverri hugsjón?

„Sumar hreyfingar snúast bara um 
hagsmuni þeirra sem í hlut eiga en oft 
eru þær samspil hagsmuna og hugsjóna. 
Samvinnuhreyfingin átti, rétt eins og 
verkalýðshreyfingin, að gæta ákveðinna 
hagsmuna. Þó starfaði hún ekki bara til 
að efla eigin hag heldur vegna sannfær-
ingarinnar um að það væri samfélaginu 
öllu til góðs. Það er ekki sjálfsagt.“

Ætlar þú líka að fjalla um hnignunar-
skeið samvinnuhreyfingarinnar og gefa 
skýringar á því?

„Það er eðli sagnfræðinnar að fjalla 
um fortíðina eins og okkur þykir 
skipta máli fyrir samtímann. Það sem 
ég segi um samvinnuhreyfinguna nú 
geri ég að miklu leyti út frá hnignun-
inni þó ég dvelji ekki mikið við hana. 
Ég fjalla meira  um fyrri tímabil og 

hvernig þau voru í sínum samtíma, 
það hjálpar okkur til að skilja betur 
hvað gerðist.“

Hvað gerðist?
Ein af mörgum samverkandi skýring-

um á hnignuninni er sú að samvinnu-
hugsjónin batt hreyfingunni ákveðna 
bagga sem gerðu henni erfitt fyrir að 
mæta breyttum aðstæðum. Þar var sam-
hjálparskylda svo erfitt var fyrir hana að 
takmarka umsvifin og láta þá starfsemi 
rúlla sem bar sig ekki lengur. Sú skýring 
tengist mest umræðuefni mínu í dag.“

Með erindi sínu ríður Helgi Skúli á 
vaðið í hádegisfyrirlestraröð Sagnfræð-
ingafélags Íslands á vormisseri 2016 sem 
er helguð félagshreyfingum. Fyrirlestur 
hans, Samvinnuhreyfing og samvinnu-
hugsjón, hefst klukkan 12.05 í fyrir-
lestrasal Þjóðminjasafns Íslands.
gun@frettabladid.is

Hugsjónir samvinnu- 
hreyfingarinnar
Að hve miklu leyti mótaði hugsjónin um betra samfélag samvinnuhreyfinguna? Þeirri 
spurningu veltir Helgi Skúli Kjartansson sagnfræðingur fyrir sér í hádegisfyrirlestri í dag.

„Það er eðli sagnfræðinnar að fjalla um fortíðina eins og okkur þykir skipta máli fyrir samtímann,“ segir Helgi Skúli. Fréttablaðið/Ernir

Helgi Skúli Kjartansson er sagn-
fræðingur og prófessor við Mennta-
vísindasvið HÍ. Kringum 1980 vann 
hann að rannsókn á sögu samvinnu-
hreyfingarinnar á Íslandi og hann er 
aðalhöfundur ritgerðasafnsins Sam-
vinnuhreyfingin í sögu Íslands sem út 
kom árið 2003.
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Skák  Gunnar Björnsson
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

LÁRÉTT
2. umstang  
6. slá  
8. drulla  
9. þrá  
11. gelt  
12. bolur  
14. skapanorn 
16. sjó  
17. sægur  
18. strá  
20. bókstafur 
21. bor

LÓÐRÉTT
1. ármynni  
3. skóli  
4. brá  
5. bar  
7. vinsæll  
10. kverk  
13. óðagot  
15. mannvíg  
16. sigti  
19. tvíhljóði

LÁRétt: 2. ómak, 6. rá, 8. aur, 9. ósk, 11. gá, 12. 
stofn, 14. skuld, 16. sæ, 17. mor, 18. íla, 20. ká, 21. 
alur.
LÓðRétt: 1. árós, 3. ma, 4. augnlok, 5. krá, 7. ástsæll, 
10. kok, 13. fum, 15. dráp, 16. sía, 19. au.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Aha, fimma 
á þennan...

 24 blaðsíðna 
kerfisfræðileg 
greining á heims-
valdastefnunni 
og ég fæ fimm?! 
Af hverju?!

Af því að hún er hund-
leiðinleg! Sérstaklega í 

samanburði við mitt þrigg ja 
síðna tímamótaverk um 
hvaða áhrif mexíkóskir 

afgangar hafa á meltingar-
veg hundsins míns. Ég fékk 

níu!

Pierce??  Klukkan er 16.30! 
Hvað ertu að gera 

hér?

Tjilla.

 Þetta er uppáhalds 
tíminn minn í skólanum. 

Allir eru farnir 
og ég get verið 

umkringdur mínu 
fólki ...

 ... sérkennslu-, 
farlausu og eftir-
setukrökkunum.

Hvað átt þú 
eftir að sitja 

lengi inni?

 Við ættum að 
skreppa eitthvert 

saman í helgarferð.

Með við, áttu þá 
við okkur tvö?

Já, bara við 
tvö.

Engir krakkar? Bara 
ég og þú? Ein?? Eins 

og par?

Í guðanna 
bænum! Við erum 

par!
Já, foreldrapar.

1 8 5 4 3 7 2 6 9

9 3 4 2 6 1 5 7 8

2 6 7 8 9 5 3 1 4

7 1 6 9 2 8 4 5 3

5 9 2 3 7 4 6 8 1

8 4 3 1 5 6 7 9 2

4 7 9 5 1 3 8 2 6

3 5 1 6 8 2 9 4 7

6 2 8 7 4 9 1 3 5

1 9 7 3 4 5 2 6 8

2 4 8 7 6 9 1 3 5

3 5 6 8 1 2 7 9 4
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8 4 6 3 2 5 9 1 7
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6 8 3 9 1 7 5 4 2

1 5 4 8 3 2 6 7 9

2 9 7 5 4 6 3 8 1
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1 9 5 7 8 3 4 6 2

6 2 3 5 1 4 7 8 9

2 4 9 3 7 8 6 5 1
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3 1 2 4 9 5 8 7 6
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1 7 8 6 2 4 9 5 3

6 5 9 3 7 8 1 2 4

3 8 2 4 1 9 7 6 5
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veðurspá Þriðjudagur

Austlæg átt, víða hæg í dag. Skýjað með köflum, en sums staðar smáél við 
NA-ströndina. Kalt í veðri, einkum norðaustantil, en nálægt frostmarki við 
suðurströndina.

Mikhail Antipov (2.567) átti leik 
gegn Anne Haast (2.391) í annarri 
umferð b-flokks Tata Steel-móts-
ins í Wijk aan Zee 
Svartur á leik
17. … Rc3+!! 18. bxc3 d5! (opnar 
línur) 19. He1 Rxa4 20. Bxb5+ 
(reynir að blíðka goðin) 20. … axb5 
21. Hxe5 Rxc3+ 22. Dxc3 Hxc3 23. 
Hhe1 Dxe5 23. Hxe5 Kd7 og svartur 
vann nokkru síðar. 
www.skak.is:  Jón Viktor efstur á 
Skákþinginu.
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Nú er bara að þétta 
vörnina og klára þetta!

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

TILBOÐ

48“  Kr. 129.900.-  55” Kr. 169.900,-

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

48” kr. 209.900.-   55“ kr. 249.900.-

65“ kr. 449.900.- 65“ kr. 489.900.-

55” kr. 199.900.-   65“ kr. 369.900.-
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Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?
Þriðjudagur

19. janúar 2016 
Tónlist
Hvað?  Kvartett Snorra Sig og Ásgeirs
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel
Kvartett trompetleikarans Snorra 
Sigurðarsonar og gítarleikarans 
Ásgeirs J. Ásgeirssonar kemur fram 
á djasskvöldi Kex hostels í kvöld. 
Auk þeirra skipa hljómsveitina 
þeir Gunnar Hrafnsson á kontra-
bassa og Erik Qvick á trommur. 
Kvartettinn leikur uppáhalds-
standarda þeirra Ásgeirs og Snorra 
auk frumsaminna laga. Aðgangur 
er ókeypis.

Hvað?  Jón Ómar
Hvenær?  21.00
Hvar?  Tíu dropar
Gítarleikarinn Jón Ómar slær á 
létta strengi fyrir gesti Tíu dropa í 
kvöld.

Hvað?  Dj Volante
Hvenær?  21.00
Hvar?  Prikið

Dj volante þeytir skífum á Prikinu 
í kvöld.

Hvað?  Krystal Carma dj set
Hvenær?  22.00
Hvar?  Kaffibarinn
Krystal Carma dj sett á Kaffi-
barnum í kvöld.

Hvað?  Trúbadorinn Arnar
Hvenær?  21.00
Hvar?  English Pub
Trúbadorinn Arnar slær á létta 
strengi á English Pub í kvöld.

Hvað?  Trúbadorinn Roland
Hvenær?  21.00
Hvar?  American Bar
Trúbadorinn Roland leikur vel 
valin lög á American Bar í kvöld.

Hvað?  Karíókíkvöld
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn
Aðgangur ókeypis.

Uppákomur
Hvað?  Skotið: Þar sem landið rís
Hvenær?  12.00
Hvar?  Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Sýning í Skotinu með ljós-
myndum eftir breska ljós-
myndarann Peter Holliday 
um eldgosið í Heimaey 
sem hófst 23. janúar 1973.

Hvað?  Tónlistarstund með 
Berglindi
Hvenær?  14.30
Hvar?  Menningarhús, 
Spöngin 41
Söngkonan Berglind 
Björgúlfsdóttir heldur 
utan um tónlistarstund 

fyrir börn og foreldra. Allir vel-
komnir og aðgangur er ókeypis.

Hvað?  Kvæðamannafélagið Iðunn
Hvenær?  20.00
Hvar?  Café Rosenberg
Kvæðamannafélagið Iðunn 
stendur fyrir skemmtidagskrá 
þar sem fram koma úrvalskvæða-
menn, þau Ása Ketilsdóttir, Bára 
Grímsdóttir, Ingimar Halldórsson, 
Rósa Jóhannesdóttir, Rósa Þor-
steinsdóttir, Þórarinn Már Bald-
vinsson og Þuríður Guðmunds-

dóttir. Kynnir verður Ragnar Ingi 
Aðalsteinsson. Farið verður með 
gamanmál eftir þekkt skáld og 
hagyrðinga. Aðgangur 1.000 kr.

Hvað?  Erindi á vettvangi U3A Reykjavík
Hvenær?  17.15
Hvar?  Félagsmiðstöðin, Hæðargarði 31
Bjarki Sveinbjörnsson mun í 
erindinu rekja þróun íslenskrar 

tónlistar frá kristnitöku til 
upphafs 20. aldar. Dregin 
verður upp mynd af helstu 
stofnunum samfélagsins, 
samskiptin við Evrópu og 

sýndar myndir af nokkrum 
tónlistarhandritum sem 

varðveist hafa. Þá verður 
einnig drepið á helstu 
breytingar á 19. öld og 
hvernig þær bárust inn í 

20. öldina. Aðgangur 500 
krónur. Allir velkomnir.

Franska kvikmyndahátíðin stendur nú yfir í Háskólabíói. Fréttablaðið/SteFán

25-60%  
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM

ÚTSALA

LAUGAVEGI 176   |   GLERÁRTORGI   |   KRINGLAN   |   LINDESIGN.IS

SENDUM FRÍTT 
ÚR VEFVERSLUN

www.versdagsins.is

Líði nokkrum  
illa ykkar á 
meðal, þá  
biðji hann...

ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ Í DAG

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

THE BIG SHORT   KL. 10:10
DADDY’S HOME  KL. 8 - 10:10
STAR WARS 3D   KL. 7:10
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50

DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8 - 9 - 10:10
POINT BREAK   KL. 8 - 10:30
STAR WARS 3D    KL. 5:30 - 8:30
STAR WARS 2D   KL. 6 - 7 - 10
STAR WARS 2D VIP  KL. 5:30 - 8:30
SMÁFÓLKIÐ ÍSLTAL 2D  KL. 5
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50

THE BIG SHORT   KL. 5:10 - 8 - 10:40
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8 - 10:30
POINT BREAK   KL. 5:30 - 8
STAR WARS 3D   KL. 5:10 - 8
STAR WARS 2D   KL. 10:10

THE BIG SHORT   KL. 6 - 9
DADDY’S HOME  KL. 8 - 10:10
STAR WARS 3D   KL. 6 - 9
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50

THE BIG SHORT   KL. 10:10
RIDE ALONG 2   KL. 5:50 - 8
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8
STAR WARS 3D    KL. 10:10

EGILSHÖLL


THE PLAYLIST

Frábær grínmynd með Will Ferrell og 
Mark Wahlberg í aðalhlutverkum.

LUKE BRACEY
EDGAR RAMIREZ
TERESA PALMER
RAY WINSTONE


BOSTON GLOBE


WHAT CULTURE


DFW.COM

m.a. Besta myndin
Besti leikari í aukahlutverki

- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay

5


USA TODAY


K.Ó. VISIR.IS


CHICAGO SUN-TIMES


NEW YORK TIMES 

S.G.S. MORGUNBLAÐIÐ


TOTAL FILM

óskarstilnefningar5
Yfir 79.000 manns

Þökkum frábærar viðtökur
m a Besta myndin

óskarstilnefningar

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

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

Fleiri myndir í sýningu á emidi.is
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10 GÆÐAMYNDIR Á 14 DÖGUM
Í HÁSKÓLABÍÓI 15. TIL 28. JANÚAR

FORSÝND 
Í HÁSKÓLABÍÓ Í KVÖLD

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ
RIDE ALONG 2 8, 10:10
NONNI NORÐURSINS 5:50 ÍSL.TAL

THE HATEFUL EIGHT 5:30, 9
DADDY’S HOME 8, 10:10
SISTERS 5:30

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

A Perfect day IS SUB   20:00
Magic in the Moonlight   22:30
Rams / Hrútar ENG SUB   22:00

Marguerite IS SUB 17:30, 20:00, 22:15
45 years IS SUB   18:00
Virgin Mountain ENG SUB   18:00
Youth IS SUB   20:00

Marguerite
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HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Save the Children á Íslandi
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Dans
Hvað?  Dans í dimmu #18
Hvenær?  19.00
Hvar?  Dansverkstæðið
Dans í dimmu er klukkutími á 
þriðjudögum, við komum saman, 
dönsum, gleðjumst og svitnum í 
myrkri. Aðgangur 1.000 kr.

Fyrirlestrar
Hvað?  Moving houses, moving 
mountains
Hvenær?  17.00
Hvar?  Ketilhús, Listasafnið á Akureyri
Myndlistarkonan Gudrun Brückel 
flytur fyrsta þriðjudagsfyrirlestur 
ársins í Ketilhúsi. Gudrun fjallar 
um grunnreglur við gerð klippi-
mynda en hún vinnur mestmegnis 
með form náttúrunnar og arkitekt-
úr. Fyrirlestraröðin er samvinnu-
verkefni Listasafnsins á Akureyri, 
Verkmenntaskólans á Akureyri, 
Háskólans á Akureyri, Myndlistar-
skólans á Akureyri, Gilfélagsins og 
Myndlistarfélagsins. Ókeypis inn.

Sýningar
Hvað?  Sýning um Línu Langsokk
Hvenær?  11.00
Hvar?  Norræna húsið
Sýning um Línu Langsokk í til-
efni af sjötíu ára afmæli sögu-
persónunnar stendur nú yfir í 
Norræna húsinu en sýningin 
er samstarfsverkefni Norræna 
hússins og sænska sendiráðsins 
á Íslandi. Á sýningunni má finna 
kvikmynd um Línu og ýmsa fallega 
og skemmtilega muni til þess að 
skoða; bækur, spil, púsl, litabækur 
og búninga til þess að máta. Sýn-
ingin stendur yfir til 28. febrúar og 
eru allir velkomnir. Ókeypis inn.

Kvikmyndir
Hvað?  Die Neunte
Hvenær?  15.00
Hvar?  Menningarhúsið í Grófinni, 
Borgarbókasafn
Kvikmyndin Die Neunte verður 
sýnd á Þýskum músíkdögum, kvik-
myndadögum sem nú standa yfir í 
Kamesi Borgarbókasafnsins í Gróf-
inni. Die Neunte fjallar um tilurð 
9. sinfóníu Beethovens og hvernig 
hún hefur haft áhrif á mannfólkið 
í gegnum tíðina. Myndin hlaut 
verðlaun sem besta heimildar-
myndin á heims myndahátíðinni 
í Montreal árið 2005. Allir vel-
komnir og aðgangur ókeypis.

Hvað?  Nach der Music
Hvenær?  17.00
Hvar?  Menningarhúsið í Grófinni, 
Borgarbókasafn
Kvikmyndin Nach der Musik verð-
ur sýnd á Þýskum músíkdögum, 
kvikmyndadögum sem nú standa 
yfir í Kamesi Borgarbókasafnsins 
í Grófinni. Nach der Musik hlaut 
verðlaun sem besta heimildar-
myndin á heimsmyndahátíðinni 
í Montreal árið 2007 en hún segir 
söguna af tónlistarmanninum 
Otmar Suitner sem lifði tvöföldu 
lífi sem virtur hljómsveitarstjóri og 
kvæntur maður í Austur-Berlín og 
sem heimilisfaðir í Vestur-Berlín 
á dögum Berlínarmúrsins. Sextán 
árum eftir fall múrsins leggja faðir 
og sonur í leit að horfnu lífi, tónlist 
föðurins og sögunni af því hvað það 
var sem gerðist þegar hann neydd-
ist til þess að hætta að leika. Allir 
velkomnir og aðgangur ókeypis.

Hvað?  Franska kvikmyndahátíðin
Hvenær?  17.30
Hvar?  Háskólabíó
Franska kvikmyndahátíðin 
stendur nú yfir í Háskólabíói. Í 
kvöld verða myndirnar Kóngurinn 
minn, Ráðherrann, Út og suður, 
Hippókrates, Timbúktú og Lóló 
sýndar. Nánari dagskrá má finna 
á vefsíðunni Fff-is.com. Hátíðar-
passi kostar 4.450 krónur og stakir 
miðar á 1.450 krónur.

Hvað?  Frumkvöðlasýning á myndinni 
Joy

Kexjazz er á sínum stað á Kexi hosteli í kvöld. Fréttablaðið/Valli

Hvenær?  20.00
Hvar?  Háskólabíó
Gulleggið og Háskólabíó efna til 
frumkvöðlasýningar á kvikmynd-
inni Joy í kvöld. Með aðalhlutverk 
í myndinni fara Jennifer Lawr ence 
og Robert de Niro en Lawr ence 
hlaut á dögunum Golden Globe-
verðlaun fyrir hlutverk sitt í mynd-
inni og er einnig tilnefnd til Ósk-
arsverðlauna sem besta leikkona 
ársins. Sannsöguleg mynd um 
kvenkyns frumkvöðul sem berst 
fyrir því að koma viðskiptahug-
mynd sinni í framkvæmd. Miði, 
popp og kók á 1.300 krónur, stakur 
miði á 950 krónur. Taka þarf fram 
að viðkomandi sé að koma á Gull-
eggssýningu á myndinni.

20-40 % AFSLÁTTUR

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8:30 - 17:00 
Síðumúli 16   •   108 Reykjavík   •    Sími 580 3900   •    www.fastus.is

ÚTSALAN
ER HAFIN

KOKKAFÖT  •   VINNUSKÓR   
TRÖPPUR  •   OFNAR  •  HNÍFAR  •   O.M.FL.

KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!
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Þriðjudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.05 The Middle 
08.25 Junior Masterchef Australia 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Cristela 
10.35 Hjálparhönd 
11.05 Suits 
11.50 Proof 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.25 American Idol 
15.50 50 Ways to Kill Your Mammy 
16.35 Hollywood Hillbillies 
17.00 Tom and Jerry 
17.05 Tom and Jerry 
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  Andri, Sigrún Ósk 
og Eva Laufey færa þér skemmtileg-
an þjóðmálaþátt í beinni útsendingu. 
19.25 Anger Management
19.45 Mom  Önnur gamanþátta-
röðin um einstæðu móðurina, 
Christy, sem hefur háð baráttu við 
Bakkus en er nú að koma lífi sínu á 
rétt ról. Hún ákveður að hefja nýtt 
líf í Napa Valley í Kaliforníu en það 
eru margar hindranir í veginum, 
ekki síst í hennar eigin fjölskyldu. 
Mamma hennar er einnig óvirkur 
alkóhólisti. 
20.10 Major Crimes 
20.55 100 Code 
21.40 Legends 
22.30 Transparent 
22.55 You’re the Worst 
23.20 Covert Affairs 
00.00 Flesh and Bone 
00.45 Bones 
01.30 Mistresses 
02.15 Catastrophe 
02.45 Backstrom 
03.30 After Earth 
05.10 Fréttir og Ísland í dag

18.45 One Big Happy 
19.10 Schitt’s Creek 
19.30 Sleep Squad 
20.35 Drop Dead Diva 
21.20 One Born Every Minute
22.05 Pretty Little Liars
22.50 Mayday 
23.35 Last Ship  Hörkuspennandi 
þættir um áhöfn herskips sem þarf 
að takast á við það erfiða verk-
efni að aðstoða við að hafa uppi á 
mótefni sem vinnur gegn alheims-
faraldri sem er við það að þurrka út 
allt líf á jörðinni. Þau eru því í kappi 
við tímann.
00.20 American Horror Story: 
Freak Show 
01.15 Sleep Squad 
02.15 Drop Dead Diva 
03.00 One Born Every Minute 
03.40 Pretty Little Liars 
04.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

12.40 Grace of Monaco 
14.25 A.C.O.D. 
15.55 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið
17.20 Grace of Monaco  Nicole Kid-
man leikur hina glæsilegu Grace 
Kelly sem var kvikmyndastjarna 
í Hollywood á sjötta áratugnum. 
Það vakti heimsathygli þegar hún 
gekk í hjónaband með Rainer III, 
fursta af Mónakó, árið 1956 og var 
þá talað um brúðkaup aldarinnar. 
Á einu ári breytist líf hennar frá 
því að vera heimsfræg kvikmynda-
stjarna í að verða enn frægari 
furst ynja, eiginkona og móðir.
19.05 A.C.O.D.  Þessi gaman-
mynd frá 2013 segir frá Carter 
sem á yngri árum komst nokkuð 
heill út úr skilnaði foreldra sinna. 
Þegar bróðir hans trúlofar sig er 
það í verkahring Carters að ná 
foreldrum þeirra saman á ný og 
það kemur róti á líf hans og fjöl-
skyldunnar. Hann kemst svo að því 
að hann var hluti af rannsókn um 
skilnaðarbörn.
20.35 Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið
22.00 Behind the Candelabra
00.00 The Burning Plain 
01.45 Calvary 
03.25 Behind the Candelabra

16.05 Downton Abbey 
16.55 Táknmálsfréttir 
17.05 Hvíta-Rússland - Noregur 
Bein útsending 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.20 Króatía - Ísland Bein út-
sending 
21.05 EM stofa 
21.25 Óléttar í neyslu 
22.00 Tíufréttir 
22.20 Veðurfréttir 
22.25 Glæpasveitin 
23.25 Þýskaland ’83 
00.10 Fréttir 
00.30 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Design Star 
09.45 Minute to Win It 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
13.20 King of Queens 
13.45 Dr. Phil 
14.25 The McCarthys 
14.50 Emily Owens M.D 
15.40 Judging Amy 
16.20 Eureka 
17.05 Survivor 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
19.10 The Late Late Show with 
 James Corden 
19.50 Black-ish 
20.15 The Good Wife 
21.00 Madam Secretary 
21.45 Elementary 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Extant 
00.35 Complications 
01.20 Is Binge Drinking Really That 
Bad? 
02.15 Madam Secretary 
03.00 Elementary 
03.45 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.25 The Late Late Show with 
James Corden 
05.05 Pepsi MAX tónlist

18.40 The Big Bang Theory 
19.05 Friends 
19.25 New Girl 
19.50 Modern Family 
20.15 Veggfóður 
20.55 Hið blómlega bú 3 
22.00 Nikita 
22.45 Dallas 
23.30 Chuck 
00.10 Cold Case 
00.55 Veggfóður 
01.35 Hið blómlega bú 3 
02.35 Nikita 
03.15 Dallas 
03.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.00 PGA Tour  
12.30 PGA Tour - Highlights 
13.25 PGA Tour  
16.55 Inside the PGA Tour  
17.20 PGA Tour  
20.50 PGA Tour - Highlights 
21.45 Golfing World  
22.35 2015 Champions Tour Year 
in Review

07.00 Swansea - Watford 
08.40 Messan 
11.30 Messan 
12.45 Chelsea - Everton 
14.30 Southampton - WBA 
16.10 Football League Show 
16.40 Stoke - Arsenal 
18.20 Swansea - Watford 
20.00 Premier League Review  
20.55 Messan 
22.10 Aston Villa - Leicester 
23.50 Premier League World

09.30 Valur - Grindavík 
11.05 Spænsku mörkin  
11.35 Udinese - Juventus 
13.10 Arizona Cardinals - Green Bay 
Packers 
16.15 AC Milan - Fiorentina
17.55 Snæfell - Haukar  BEINT
20.00 Snæfell - Höttur  BEINT
22.05 Ítölsku mörkin  
22.30 World Strongest Man  
23.00 UFC Embedded 
23.45 UFC Fight Night. Dillashaw 
vs. Cruz

07.00 Könnuðurinn Dóra 
07.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
07.45 Gulla og grænjaxlarnir 
07.55 Tommi og Jenni 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
08.55 UKI 
09.00 Ævintýri Tinna 
09.23 Lína Langsokkur 
09.48 Hvellur keppnisbíll 
10.00 Ofurhundurinn Krypto 
10.25 Ljóti andarunginn og ég 
10.47 Ævintýraferðin 
11.00 Könnuðurinn Dóra 
11.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
11.45 Gulla og grænjaxlarnir 
11.55 Tommi og Jenni 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
12.55 UKI 
13.00 Ævintýri Tinna 
13.23 Lína Langsokkur 
13.48 Hvellur keppnisbíll 
14.00 Ofurhundurinn Krypto 
14.24 Ljóti andarunginn og ég 
14.46 Ævintýraferðin 
15.00 Könnuðurinn Dóra 
15.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
15.45 Gulla og grænjaxlarnir 
15.55 Tommi og Jenni 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
16.55 UKI 
17.00 Ævintýri Tinna 
17.23 Lína Langsokkur 
17.48 Hvellur keppnisbíll 
18.00 Ofurhundurinn Krypto 
18.24 Ljóti andarunginn og ég 
18.46 Ævintýraferðin

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 21:00
100 CODE
Vandaðir nýir sakamálaþættir þar sem 
rannsóknarlögreglumaður frá New York er fenginn sem 
ráðgjafi til sænsku lögreglunnar en þar hafa ungar, 
ljóshærðar og bláeygðar konur fundist myrtar.

 | 21:45
LEGENDS
Hörkuspennandi þættir um 
Martin Odum sem starfar  
fyrir bandarísku 
alríkislögregluna FBI.

 | 20:15
MAJOR CRIMES
Hörkuspennandi þættir um 
lögreglukonuna Sharon 
Raydor sem er ráðin til að leiða 
sérstaka morðrannsóknadeild 
innan hinnar harðsvíruðu 
lögreglu í Los Angeles.

 | 22:30
TRANSPARENT
Frábærir gamanþættir um 
fjölskyldu sem þarf aldeilis að 
breyta ýmsu í sínu lífi þegar 
höfuð fjölskyldunnar kemur 
með tilkynningu sem kemur 
þeim öllum í opna skjöldu.

 | 22:00
BEHIND THE CANDELBRA
Stórbrotin mynd, byggð á 
ævisögu píanósnillingsins 
Liberace, og fjallar um sex ára 
ástarsamband hans og Scott 
Thorson sem var mun yngri en 
hann.

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR

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

LOKAÞÁTTUR

 | 19:00
STÚART LITLI
Stórskemmtileg gamanmynd, 
fyrir alla fjölskylduna, um 
músina Stúart sem 
Little-fjölskyldan tekur í 
fóstur. 

 | 22:45
DALLAS
Þriðja þáttaröðin þar sem 
saga Ewing-fjölskyldunnar 
heldur áfram með allri þeirri 
baráttu og deilum sem 
einkenna þessa stórbrotnu 
fjölskyldu.
 

NÝ ÞÁTTARÖÐ!
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mjög stolt af Dóru lanDkönnuði

talar fyrir fynDnu raDDirnar

eitt af því skemmtilegasta sem ég geri 

alltaf gaman

Jóhanna Vigdís Arnardóttir leik-
kona hefur talsett teiknimyndir 

í gegn um árin. Eitt af þeim hlut-
verkum sem við munum öll eftir er 
hlutverk hennar í teiknimyndinni 
Hefðarkettirnir, þar lék hún móður-
kisuna Duchess. „Þetta er alltaf 
gaman, ég lék á móti Agli Ólafssyni 
í Hefðarköttunum það var ótrúlega 
gaman. Ég hef aðallega verið að 
talsetja þætti. Ég byrjaði að tal-
setja með mági mínum, Jóhanni 
Sigurðssyni leikara, ásamt fleirum. 
Þeir opnuðu hljóðsetningu en þeir 
voru aðallega með sjónvarps-
efni. Þetta er alltaf gaman 
og ég legg mikinn metnað 
í talsetningu,“ segir 
Jóhanna Vigdís.

Teiknimyndir eru yfirleitt vinsælt kvikmynda- og sjónvarpsefni og hefur geysimikið af barnaefni verið talsett 
á Íslandi og hafa leikarar og annað hæfileikafólk heldur betur farið á kostum sem hinir ýmsu karakterar á hvíta 
tjaldinu. Fréttablaðið tók nokkra leikara, sem hafa farið með eftirminnileg hlutverk í gegn um tíðina, tali. 

Ég byrjaði að talsetja þegar ég var 
tvítug sumarið áður en ég fór í 

leiklistarskólann hjá  Júlla heitnum 
Agnars sem var okkar fremsti talsetj-
ari. Ég vann mikið hjá honum í 
gegn um tíðina og hann 
kenndi mér mjög margt. 
Fyrsta hlutverkið mitt 
var Kiara í Lion King 
2,“ segir Vigdís 
Hrefna 
Páls-
dóttir 
leikkona 
en hún 
hefur tekið 
að sér fjöldann 
allan af hlutverkum.

Síðan þá 
eru hlutverkin 
orðin ansi mörg, 
þau stærstu eru 
líklega Mjall-
hvít, Ástríður 
í Að temja 
drekann 
sinn og Land-
könnuðurinn 
Dóra. „Ég 
er reyndar 

mjög stolt af Dóru, hún er frábær 
fyrirmynd í þessum kynjaða heimi 
teiknimyndanna. Sú mynd sem ég 
er stoltust af er líklega Mjallhvít, það 
er svo falleg mynd og talsetningin 
heppnaðist mjög vel,“ segir Vigdís 
Hrefna.

Þórhallur Sigurðsson eða Laddi 
hefur líklega verið hvað lengst í 

þessum bransa og talað fyrir fjöldann 
allan af skemmtilegum karakterum, 
andann í Aladdín, Strumpana, Tímon 
í Lion King, asnann í Shrek, drekann 
í Múlan, Tuma tígur í Bangsímon 
og Júlla kóng í Madagaskar 
svo eitthvað sé nefnt. „Ég 
er yfirleitt látinn lesa 
fyndnu raddirnar,“ segir 
Laddi.

„Þetta byrjaði allt á 
Strumpunum, það var 
með því fyrsta sem 
ég gerði. Mér finnst 
þetta alveg ótrúlega 
gaman og með því 
skemmtilegra sem ég 
geri. Uppáhaldsröddin 
mín er Tímon í Lion King, 
hann er alveg einstaklega 
fyndin og skemmtileg persóna. 
En erfiðastir eru líklega Strump-
arnir, þegar ég talaði fyrir þá 
var ekki þessi tækni sem 
er í dag, svo var 
andinn í Aladdín 

líka erfiður, hann var svo hraður og 
alltaf að skipta um raddir.

Það var einhver sem sagði 
mér að hljómurinn í rödd minni 
væri svo sannur. Það er mjög fínt 
hrós,“ segir Laddi ánægður með 
einlægt hrós.

Hjálmar Hjálmarsson er þaulvanur 
í talsetningarbransanum en hann 

hefur bæði verið að talsetja og leik-
stýra talsetningu undanfarin ár, en 
hvernig fór þetta allt saman af stað?

„Þetta byrjaði þegar ég útskrifað-
ist, ég fékk hlutverk við að talsetja 
hjá RÚV. Síðan þá hefur mikið vatn 
runnið til sjávar. Ég fór í prufur til 
Júlla Agnars, hann er algjört „legend“ 
og frumkvöðull í þessum bransa. 
Hann var með Stúdíó eitt og tal-
setti yfir 100 myndir, aðallega 
fyrir Disney. Hjá honum hafa 
flest allir verið, hann var alveg 
frábær,“ segir Hjálmar.

„Uppáhaldspersónan sem 
ég hef talað fyrir er Gríslingur 
í Bangs ímon, hann er svo 
viðkunnanlegur karakter og 
handritið er svo skemmtilega 
skrifað. Barnaefni sem 
höfðar bæði til 
fullorðinna og 
barna er skemmti-
legast, húmorinn 
og heimspekin skipta 
miklu máli.“

Þessa dagana er Hjálmar 

að talsetja Kung Fu Panda 3 þar 
sem hann fer með hlutverk Po en 
leikarinn Jack Black talar fyrir hann 
á ensku. „Við erum andlegir bræður 
þar sem við eigum sama afmælisdag, 
ég tengi vel við hann og Po er í miklu 
uppá haldi hjá mér,“ segir Hjálmar um 
hlutverk sitt í Kung 
Fu Panda 3 
sem fljótlega 
verður sýnd 
hér á landi.
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FRÍTT EINTAK

EfTir AlAddín fór 
bolTinn Að rúllA

Felix Bergsson hefur slegið í gegn í 
teiknimyndabransanum undan-

farin ár. Hann talar meðal annars 
fyrir Aladdín, Vidda í Toy Story, 
Magga Víglunds í Monsters, Inc. og 

fjölmarga fleiri karaktera.
„Það er fátt skemmtilegra 
en að talsetja. Það kemur 
fyrir að krakkar stoppa 
mig þegar þau heyra 
rödd mína, horfa jafnvel 

á mig og hugsa: heyrðu, ég 
kannast við þessa rödd. 

Mér finnst það bara 
gaman og spila með, 
segi kannski einhverja 
þekkta setningu og það 
vekur mikla lukku,“ segir 

Felix Bergson 
spurður um 
athyglina 
sem hann 
fær þegar 
krakkar 

heyra rödd 
hans.

„Aladdín er 
líklega eftirminni-
legasta hlutverkið 
mitt, eftir það fór 

boltinn að rúlla. Enda 
sló sú mynd heldur 
betur í gegn. Ef ég 
ætti að nefna uppá-
halds talsetninguna 
mína þá er það 
líklega Maggi Víg-

lunds í Monsters, 
Inc. Hann er 
leikinn af Billy 
Crystal og það er 
mjög gaman að 

feta í fótspor 
hans, hann 
er alveg frá-
bær,“ segir 
Felix.

Nú yrði Chandler 
Muriel Bing alsæll 
því peysuvestin 
eru loksins 
að detta inn. 
Þau eru þó 
með örlítið 
öðruvísi 
áherslum en 
fyrrnefndur 
vinur skartaði 
ítrekað í 
gamanþáttunum 
Friends. Vestin 
eru ekki bara notuð 
hversdags heldur fara líka vel 
yfir ýmiss konar fínni klæðnað og eru 
mjög smart yfir rúllukragaboli!
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Ég var oft spurður að þessu 
þegar ég var að byrja en ég 
var algjörlega á móti því. 
Ég lék reyndar aukahlut-
verk í 101 en var reyndar 

mjög óánægður með sjálfan mig í því 
hlutverki. Ég var ekkert að fíla þetta 
og ætlaði aldrei að gera þetta aftur,“ 
segir leikstjórinn Baltasar Kormák-
ur hlæjandi á tökustað nýjasta leik-
stjórnarverkefnis síns, kvikmyndar-
innar Eiðsins.

Aðalhandritshöfundur myndar-
innar er Ólafur Egilsson og fer Baltasar 
með aðalhlutverk í myndinni en tals-
vert langt er síðan honum hefur sést 
bregða fyrir á kvikmyndatjaldinu.

Réttasta kastið í hlutverkið
En var það þá eitthvað sérstakt við 
þetta hlutverk sem kveikti löngunina 
til þess að bregða sér beggja vegna 
tökuvélanna? „Óli Egils skrifaði fyrstu 
drögin að þessu og svo fórum við að 
vinna í þessu saman og þá fór mig að 
langa til þess að gera þetta. Það var að 
hluta til vegna þess að mér fannst ég 
vera réttasta kastið í þetta,“ útskýrir 
Baltasar og bætir við að það hafi hann 
ekki upplifað áður og ákveðið að slá 
til.

Baltasar leikur reykvískan lækni 
og fjölskylduföður sem þarf að taka 
afdrifaríkar ákvarðanir þegar dóttir 
hans byrjar með glæpamanni. Með 
hlutverk dótturinnar fer Hera Hilm-
arsdóttir og Gísli Örn Garðarsson 
fer með hlutverk hins óheppilega 
kærasta.

Baltasar lýsir lækninum sem manni 
sem gengur vel í lífinu og býr yfir 
ákveðnum persónutöfrum. „Hann 
er líka nógu klikkaður til þess að 
fara fram af ákveðinni brún í lífinu 
og það er kannski eitthvað sem er til 
líka í mér,“ segir hann sposkur á svip 
og bætir við að karakterinn sé blóð-
heitur og þann eiginleika eigi þeir 
sameiginlegan. „Ég held að allir sem 
þekkja mig viti að ég er blóðheitur 

maður, þó ég reyni auðvitað að beita 
því sem minnst í vinnunni,“ segir 
hann og hlær.

Að standa beggja vegna tökuvélar-
innar er áskorun sem Baltasar segir 
bæði spennandi og skemmtilega. 
„Það hægir kannski örlítið á mér af 
því að ég þarf að skoða svolítið það 
sem ég er að gera og það sem aðrir 
leikarar eru að gera,“ segir hann. „Ég 
held samt að ég sé ekkert síður fók-
useraður á hina leikarana. Svo þarf 
ég að fara í mónitorinn, loka mig af 
og skoða það sem ég er að gera. Ég er 
bara að nostra við það og finnst það 
rosalega skemmtilegt.“

Á fullu í ræktinni
„Karakterinn sem ég er að leika er 
svona gæi sem er að fara í Járnkarlinn. 
Hjartalæknir, og þeir eru kannski 
margir hverjir að vinna gegn þyngdar-
aflinu og að reyna að halda sér í geð-
veiku formi orðnir fimmtugir. Þetta er 
ekkert óalgengt fyrirbæri,“ segir hann 
hlæjandi og bætir við að hann tengi 
við það að taka hlutina alla leið. „Til 
þess að verða trúverðugur í hlutverk-
inu þurfti ég náttúrulega að koma mér 
í form. Ég er búinn að hrista af mér tíu 
kíló og er kominn í alveg svakalegt 
form,“ segir Baltasar og brosir. „Ég 
myndi gera þær kröfur ef annar leikari 
væri að leika þetta hlutverk og það er 
enginn afsláttur gefinn svo ég var öll 
jólin nema á aðfangadag í gymminu.“

Á settinu er snæddur heilsumatur 
sem Baltasar segir talsvert nýmæli 
þar sem oftar en ekki sé boðið upp 
á súkkulaði og kex á setti en sökum 
hlutverksins þarf hann að vera á 

ákveðnu mataræði. „Fólk er byrjað að 
mæta hálftíma fyrr á sett, sem gerist 
aldrei, af því það er svo góður chia-
grautur hérna á morgnana.“

Auk þess eru dagarnir á settinu tíu 
tíma langir í stað tólf tíma daga sem 
tíðkast hafa og segir Baltasar það 
gefast vel, fólk geti átt líf fyrir utan 
vinnuna.

Hvar eru mörkin?
Myndinni hefur Baltasar lýst í við-
tölum sem raunverulegri útgáfu af 
Taken og segir sjálfsagt flesta þekkja 
sögur sem líkjast á einhvern hátt 
söguþræðinum í myndinni þar sem 
örvæntingarástand skapast innan 
fjölskyldunnar. „Svo er þessi punktur, 
hvað venjulegur maður sem er að 
reyna að bjarga dóttur sinni gengur 
langt. Hvar eru mörkin og hvenær er 
hann farinn yfir þau? Hvað getur þú 
haft mikil áhrif? Þetta verður svona 
grátt svæði siðferðislega sem mér 
finnst rosalega áhugavert, hvernig 
þetta hefur áhrif á fjölskylduna. Þetta 
verður hrikalega spennandi þegar 
líður á myndina.“

Baltasar er oft sagður með mörg 
járn í eldinum og það er ekki ofsögum 
sagt. Nýjasta verkefni hans, þátta-
serían Ófærð, er nú í sýningu og 
kvikmyndin Everest kom út í septem-
ber á síðasta ári. Á döfinni eru fleiri 
verkefni og er hann meðal annars 
nýbúinn að fá í hendurnar handritið 
að víkingamyndinni sem hefur verið 
í bígerð í einhvern tíma. „Eiðurinn 
er ótrúlega spennandi verkefni og 
þess vegna ákvað ég að gera þetta. Ég 
er með stór verkefni úti sem við erum 
að fara að gera þannig að annaðhvort 
þurfti ég að gera þetta núna eða 
eftir nokkur ár. Þetta var svona smá 
hrökkva eða stökkva.“ Úr stökkinu 
varð og hefur alheimssölurétturinn á 
Eiðnum þegar verið keyptur en stefnt 
er að því að myndin komi í bíóhús 
næstkomandi haust. 
gydaloa@frettabladid.is

Balti báðum megin við 
kvikmyndatökuvélina
Tökur standa yfir á nýjasta leikstjórnarverkefni Baltasars Kormáks 
en hann fer með aðalhlutverk í myndinni auk þess að leikstýra 
henni. Hann segir hvort tveggja vera skemmtilegt og spennandi.

Baltasar leikur hjartalækni í þrusugóðu formi og hefur leikstjórinn því verið duglegur í ræktinni og boðið er upp á heilnæmt 
fæði á settinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég myndi gera þær 
kröfur ef annar 

leikari væri að leika þetta 
hlutverk og það er enginn 
afsláttur gefinn svo Ég var 
öll jólin nema á aðfanga-
dag í gymminu.
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Jóns Sigurðar  
Eyjólfssonar

Bakþankar

Ég hef reynt að lesa þjóðarsálina 
til þess að finna hentugan arf-
taka Ólafs Ragnars. Ég held ég 

hafi komið auga á einn sem myndi 
gera Ísland gott á ný. Hann yrði ekki 
lengi að leggja niður þessi lista-
mannalaun og benda okkur á að 
bókmenntir eru lúxus sem vera má 
án enda nóg til af bloggi að lesa, sem 
þar að auki er skrifað í sjálfboða-
vinnu. Slagorðin myndi ekki vanta: 
„Hef ekki lyst á list sem stendur ekki 
undir sér“ og „Enginn sjónarsviptir 
að Sjón“. Hann myndi líka benda Rit-
höfundasambandinu á hversu óhag-
kvæmt það er að skrifa meistaraverk 
á borð við Konuna við þúsund 
gráður á tungumáli sem rétt um þrjú 
hundruð þúsund manns lesa.

Hann myndi binda enda á allt röfl 
um RÚV, leggja það niður og benda 
mönnum á að ef þeim er svo annt um 
það geti þeir komið slíku útvarpi á 
laggirnar sjálfir. Stórfyrirtæki gætu 
eflaust hlaupið undir bagga.

Hann myndi svo fara í það 
gustukaverk með Gísla Marteini að 
flytja fólk suður frá þeim byggðum 
sem óhagkvæmar eru í rekstri.

Hann hvetti til þess að enska yrði 
tekin upp hér á landi enda lítill hagn-
aður af hinni ylhýru.

Síðan mætti nýta múrinn sem Ægir 
hefur girt um landið. Okkar mann 
hefur nefnilega lengi langað í múr. 
Á honum mætti þó hafa hurð og við 
hana stæði Hannes Hólmsteinn til að 
vísa auðnuleysingjunum frá.

Hann myndi finna stórfyrirtæki 
til að byggja og reka nýjan spítala 
enda núverandi ríkisstjórn búin að 
hafa mikið fyrir því að sýna fram á að 
ríkið er ófært um slíkt.

Ísland færi að græða á ný
Það skemmir ekki fyrir að hárgreiðsla 
okkar manns er með slíkum ólík-
indum að við myndum ekki taka eftir 
því að Ólafur Ragnar væri farinn.

Dömur mínar og herrar, leyfið mér 
að kynna, Donald Trump, gjörið svo 
vel.

Fullkominn 
forseti fundinn

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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