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Fréttablaðið í dag
Skoðun Steinunn Sigurðardóttir
skrifar um íslenskar leikreglur. 22
sport Fréttablaðið skoðar
gullkynslóð íslenska handboltalandsliðsins. 28
Menning Tónlist, myndlist og
gjörningar á listahátíðinni Cycle
í Kópavogi. 38
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

1,5 lítri
Jáeindaskanninn kominn Per-Ingvar Andersson vann í gær að uppsetningu nýs jáeindaskanna sem Íslensk erfðagreining gefur íslensku þjóðinni.
Andersson hefur unnið að uppsetningu jáeindaskanna víða um heim undanfarin sextán ár. Slíkir skannar eru notaðir við meðferð krabbameinssjúklinga, einkum til að greina og meta æxli í mannslíkamanum með nákvæmum upplýsingum um dreifingu og staðsetningu. Fréttablaðið/Ernir

Umgengnisforeldrar enn óskráðir

149

First Price eplasafi 1,5 L

kr.
stk.

Foreldrar sem ekki hafa lögheimili barna sinna hjá sér eru enn skráðir barnlausir í Þjóðskrá þrátt fyrir að
gera hafi átt bragarbót á því með þingsályktunartillögu. Umgengnisforeldrar búa enn við lakari réttindi.
Það er gríðarlega
mikill fjárhagslegur
mismunur á milli foreldra,
byggt á því hvort annað
foreldrið hafi lögheimilið
eða ekki.

Stjórnsýsla Umgengnisforeldrar
eru enn óskráðir í Þjóðskrá og þar
með formlega barnlausir þrátt fyrir
að með þingsályktunartillögu sem
samþykkt var á Alþingi árið 2014
hafi þess verið krafist að búið væri að
skrá foreldrana fyrir 1. janúar 2016.
Sameiginleg forsjá foreldra yfir
börnum eftir skilnað er að verða æ
algengara fjölskyldumynstur. Það
foreldri sem hefur lögheimili barns
hefur rétt til að ráða alfarið búsetu
barnsins innanlands, val á grunnskóla og leikskóla sem og að hljóta
allar barnabætur vegna barnsins
eða barnanna og svo framvegis. Þessi
réttindi fylgja lögheimilisforeldri

þrátt fyrir að barn búi á heimilum
beggja foreldra jafnt. Umgengnisforeldri er hins vegar skráð barnlaust í Þjóðskrá og öllum kerfum sem
byggja á henni.
Tillaga Bjartrar framtíðar um
skráningu foreldranna var samþykkt
með yfirgnæfandi stuðningi sextíu
þingmanna í maí 2014 og sagði þar að
verkefnið ætti að vera komið í gagnið
eigi síðar en 1. janúar 2016. Skráningin væri fyrsti liður í stærri áætlun um
að tvöfalda lögheimili barna.
„Það er búið að gera heilmikið í
að benda á hvað þarf að koma til svo
hægt sé að skrá umgengnisforeldri.
Það þarf að formgera svona verkefni

Emmsjé Gauti
sem He-Man

Mygla og mannekla á Grensásdeild

lífið Rapparinn Emmsjé Gauti
hefur látið gamlan draum rætast og
látið hanna eftirlíkingu af sjálfum
sér sem He-Man. Þetta gerir Gauti
meðfram útgáfu á nýrri plötu hans
sem ber heitið 17. nóvember, en
eftirlíkingin verður til sölu í takmörkuðu upplagi.
„Ég var í vandræðum með að finna
nafn á plötuna þangað til Geoff,
annar stofnandi Sticky Records,
kom með hugmyndina að því að gera
dótakall – en sú hugmynd er í raun
og veru tilkomin af því að Finni, eigandi Sticky Records, á líka
spilasalinn Fredda og þar
er gaur sem heitir Viktor – hann rekur fyrirtækið Viktor's Vintage
– og hefur verið að
gera svona kalla og
selja í Fredda,“ segir
Emmsjé Gauti.

vandi og mannekla stendur starfsemi
endurhæfingardeildar Landspítalans á Grensási fyrir þrifum, enda er
aðalbygging deildarinnar rúmlega
fjögurra áratuga gömul. Húsnæðið
er barn síns tíma og hentar illa þeim
kröfum sem gerðar eru í dag. Mygla
er komin upp í gamla húsnæðinu
en hugmyndir um byggingu nýrrar
álmu á Grensásdeild hafa lengi verið
uppi en aldrei komist á fjárlög.
Deildin sinnir þeim verst förnu
eftir slys og veikindi hér á landi, en
getur ekki veitt nauðsynlega sálfræðiþjónustu eða hjúkrun vegna
undirmönnunar.
Stefán Yngvason, yfirlæknir
Grensásdeildar LSH, segir tvennt hrjá
Grensás. Annars vegar húsnæðismálin og hins vegar undirmönnun
á vissum sviðum eins og í hjúkrun
og iðju-, sjúkra- og talþjálfun. Þá er
sálfræðiþjónustan sérstaklega illa
stödd. „Það er mikilvægt að bjarga

– sþh / sjá síðu 52

Birgir Grímsson, formaður Félags um
foreldrajafnrétti

en ráðuneytin þurfa að gera það
sjálf sem ekki hefur gerst. Það hefur
heldur ekkert breyst í löggjöf eða
slíkt,“ segir Margrét Hauksdóttir,
forstjóri Þjóðskrár.
Guðmundur Steingrímsson, fyrsti

flutningsmaður tillögunnar, undrast
seinaganginn. „Það er glatað að vera
foreldri barns en vera ekki skráður í
opinberri skráningu. Þetta er hópur
sem núna er ekki að njóta neinna
bóta eða aðstoðar til að annast börn
sín. Ég held að þarna sé hópur sem
hefur það einna verst í okkar samfélagi.“
Birgir Grímsson, formaður Félags
um foreldrajafnrétti, segir lengi hafa
lítið þokast í öllum málum er varða
foreldrajafnrétti. „Það er gríðarlega mikill fjárhagslegur mismunur
á milli foreldra byggt á því hvort
annað foreldrið hafi lögheimilið
eða ekki.“ - snæ

Samfélag Viðvarandi húsnæðis-

HNÍFAPARATÖSKUR
12 MANNA ÁSAMT FYLGIHLUTUM
YFIR 15 TEGUNDIR

VERÐ FRÁ KR.24.990

Ekki hefur tekist að komast fyrir mygluvandamál á Grensási. Fréttablaðið/Ernir

mannslífum en við verðum jafnframt að tryggja lífsgæði þeirra sem
lenda í alvarlegum áföllum,“ segir
Stefán spurður um þá áherslu sem
virðist vera á uppbyggingu bráðaþjónustu á sama tíma og endurhæfingin virðist fá litla athygli. „Síðan er

það húsnæðið. Það er hluti af þessu
stóra vandamáli spítalans að það eru
rakaskemmdir og mygluvandamál í
húsinu og það er ekki búið að klára
þær lagfæringar. Síðan er húsið of
gamalt og þarf að endursmíða mikið
og byggja við. – shá / sjá síðu 6

45 ÁRA
LAUGAVEGI 178 – SÍMI 568 9955
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Fossa á Fríkirkjuveg

Ákveðin suðvestanátt í dag. Víða skúrir
eða él og hiti 0 til 5 stig, en þurrt veður á
Austurlandi. sjá síðu 34

Ferðamenn við Hakið á Þingvöllum.
Fréttblaðið/Pjetur

Gestastofan
verður dýrari

þjóðgarðar Bygging gestastofu á
Hakinu í þjóðgarðinum á Þingvöllum
verður 20 prósent dýrari en kostnað
aráætlun gerði ráð fyrir. Þetta kemur
fram í fundargerð Þingvallanefndar
frá 6. september sem birt var í gær.
Þrjú tilboð bárust í gestastofuna
eftir útboð Ríkiskaupa. Lægsta til
boðið, frá Þarfaþingi, nam tæpum
447 milljónum króna. Kostnaðar
áætlunin var 360 milljónir.
„Kostnaðaraukinn skýrist aðallega
af því að vinnusvæðið er erfitt og jarð
vinna er mikil,“ segir meðal annars í
fundargerðinni en samþykkt var að
taka tilboði Þarfaþings og leita til for
sætisráðuneytisins og Alþingis um
fjármögnun. – gar

 nnið er að endurbótum á Fríkirkjuvegi 3 en sú vinna hefur staðið yfir í rúmt ár. Þegar þeim er lokið mun fjárfestingarfélagið Fossa ehf. og verðU
bréfafyrirtækið Fossa markaðir hf. verða með starfsemi í húsinu. Vonast er til þess að af því geti orðið í nóvember. Húsið var byggt árið 1904 og er
því 112 ára gamalt. Aðalheiður Magnúsdóttir, einn eigenda Fossa, segist hlakka mikið til þess að flytja starfsemina í húsið. Fréttablaðið/GVA

Húnaþing vestra mun
kæra veiðimenn án leyfis
Veiði Húnaþing vestra áformar
að selja rjúpnaveiðileyfi á lönd í
eigu sveitarfélagsins á yfirstand
andi rjúpnaveiðitímabili. For
sætisráðuneytið hefur úrskurðað
að sveitarfélaginu sé óheimilt að
selja rjúpnaveiðileyfi á þjóðlendur í
sveitarfélaginu.
Guðný Hrund Karlsdóttir
sveitarstjóri segir fyrirkomu
lag rjúpnaveiða nú í samræmi
við úrskurðinn. „Við bjóðum
nú aðeins veiðileyfi á lönd í eigu
sveitarfélagsins og undanskiljum
þau almenningnum. Þetta er í
samræmi við úrskurðinn. Allir
með gilt veiðikort og skotvopnaleyfi
geta keypt veiðileyfi hjá okkur og
fá kort af svæðunum,“ segir
Guðný Hrund.

Fjöldi verður takmarkaður við
fjórar byssur í löndum sveitarfélags
ins og er vænst til þess að veiðimenn
virði fyrirkomulagið.
Guðný segir öllum heimilt að fara
á þjóðlendur innan sveitarfélagsins
en veiði á eignarlandi er háð leyfi.
„Þeir veiðimenn sem munu veiða á
okkar landareignum án leyfis verða
kærðir umsvifalaust til lögreglu og
gildir einu hvort þeir hafi veitt
á svæðinu áður,“ segir
Guðný Hrund. – sa

Ókeypis
heyrnarmæ
síðan 2004 ling

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

HEYRNARSTÖ‹IN

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

Prófessor settur í stjórn
Matís gegn vilja sínum
Brynhildur Davíðsdóttir prófessor sem kjörin var í stjórn Matís að henni forspurðri
tekur ekki sætið. Afsettur stjórnarformaður telur að boða þurfi nýjan aðalfund og
kjósa alla stjórnina að nýju. Því hafnar ráðuneytisstjóri sjávarútvegsráðuneytisins.
stjórnsýsla Brynhildur Davíðsdótt
ir prófessor tekur ekki sæti í stjórn
Matís ohf. eins og hún var kjörin til
á aðalfundi félagsins á þriðjudaginn
í síðustu viku.
„Kvöldið fyrir aðalfund varð ljóst
að ráðherrann Gunnar Bragi Sveins
son hygðist taka allt aðra stefnu með
stjórn félagsins en fyrirrennarar hans
í embætti, með því að skipa fjóra nýja
stjórnarmenn þótt fyrir lægi að allir
nema einn af stjórnarmönnum gæfu
kost á sér,“ segir Friðrik Friðriksson,
sem settur var af sem stjórnarformað
ur og út úr stjórninni á aðalfundinum,
Að sögn Friðriks sagði hann á aðal
fundinum að vinnubrögð Gunnars
Braga Sveinssonar, sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra, væru ámælis
verð.
„Í ljós hefur komið að einn af þeim
sem stillt var upp af ráðherra hafði
þegar afþakkað setu í stjórn áður
en til fundarins kom, en var kjörinn
samt. Þess utan voru samþykktir
félagsins brotnar með því að framboð
til stjórnar lá ekki fyrir fimm dögum
fyrir fund,“ segir Friðrik.
Kristján Skarphéðinsson, ráðu
neytisstjóri í sjávarútvegsráðuneyt
inu, segir ekki úrslitaatriði að fimm
daga fresturinn var ekki virtur. „Ég
hugsa að það hafi nú verið vanhöld
á því í gegnum tíðina, það er ekki
ógildingarástæða,“ segir hann.
Friðrik segir hins vegar óumdeilt
að framkvæmd stjórnarkjörsins hafi
verið gölluð og að það verði að leið
rétta. „Að mínu mati blasir við að
það verður aðeins gert á nýjum aðal
fundi eða hlutahafafundi og þá verði
kjörin lögmæt stjórn í félaginu,“ segir
hann og vísar í ákvæði laga sem segir
að stjórnarmenn í opinberum hluta

Gunnar Bragi Sveinsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Fréttablaðið/Eyþór

Í ljós hefur komið
að einn af þeim sem
stillt var upp af ráðherra
hafði þegar afþakkað setu í
stjórn áður en til fundarins
kom, en var kjörinn samt.
Friðrik Friðriksson, fyrrverandi
stjórnarformaður
Matís

félögum skuli allir kjörnir á sama
fundi.
Kristján á hinn bóginn segir að
aðeins þurfi að velja einn nýjan
stjórnarmann. „Það fór ekkert
úrskeiðis öðruvísi en þannig að einn
stjórnarmaður tók ekki kjöri,“ segir
hann. Ekki þurfi nýjan aðalfund og

skipa þar alla stjórnina. „Það er ekki
skoðun okkar.“ Að sögn Kristjáns er
unnið að lausn málsins í samræmi við
lög. „En þarna er bara einn eigandi,“
bendir ráðuneytisstjórinn á.
„Nú er það þannig að hlutafélaga
lögin eins og önnur lög eru sett til að
fara eftir þeim. Samþykktir félaga eru
settar til að fara eftir þeim. Ég á von á
því að hluthafinn fari að lögum, geri
rétta hlutinn og haldi bara annan
fund,“ segir Friðrik Friðriksson.
Sveinn Ingimarsson, forstjóri
Matís, segist leggja áherslu á fagleg
vinnubrögð. „Það er mikilvægt að
öllum formsatriðum í þeirri löggjöf
sem um okkur gildir verði fylgt og
það er enginn ágreiningur um það,“
segir forstjórinn sem kveðst eiga von
á því að boðað verði til nýs hluthafa
fundar. Boða þarf slíkan fund með sjö
daga fyrirvara.
Ekki náðist í Brynhildi Davíðs
dóttur í gær. gar@frettabladid.is

ÁRA

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana.

1956 - 2016

25%

afsláttur

af allri málningu
í kosningavikunni
þú velur litinn!

Parketútsala síðustu dagar!
25%

28%

afsláttur

1.492
1.990kr/m

kr/m2

2

40%

afsláttur

2.995
4.190kr/m

kr/m2

2

25%

afsláttur

1.373
2.289kr/m

kr/m2

2

afsláttur

2.017
2.690kr/m

kr/m2

2

Harðparket - Þýsk gæði

Viðarparket

Harðparket - Austurísk gæði

Harðparket - Þýsk gæði

147100

146899

147071

147110

Eik, ljós, 3ja stafa, 8 mm.

Eik, rústik, 3ja (3,2 mm spónn).

Eikarplanki AC4 bandsagað, 8 mm.

Byggjum á betra verði

Eikarplanki, 8 mm.

w w w. h u s a . i s
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Stöðumælasektir hækka og gjald tekið við bílastæðin við Sólfarið
Samfélag Samþykki borgarráð
Reykjavíkur í dag tillögu framkvæmdastjóra Bílastæðasjóðs,
Kolbrúnar Jónatansdóttur, um
gjaldskrárhækkun vegna stöðumælasekta, munu sektirnar hækka
verulega. Þá verður einnig tekið
fyrir nýtt gjaldsvæði við Sólfarið
en bílastæðin við verk Jóns Gunnars Árnasonar hafa hingað til verið
gjaldfrjáls.
Umhverfis- og skipulagsráð
Reykjavíkurborgar tók gjaldskrárbreytingarnar fyrir á fundi sínum
í gær og samþykkti að vísa þeim til
borgarráðs sem mun fjalla um málið
í dag. „Þetta er í takti við það sem er
rætt víða um land, að það sé skynsamlegt að taka gjald á ferðamannastöðum,“ segir Hjálmar Sveinsson,

Þórshöfn á Langanesi.
Fréttablaðið/Pjetur

Illfærir tengivegir í Langanesbyggð
samgöngur Sveitarstjórn Langanesbyggðar segir að bæta þurfi viðhald
og þjónustu á héraðs- og tengivegum
í sveitarfélaginu.
„Um árabil hafa umræddir vegir
ekki notið fullnægjandi viðhalds
og í ár hefur ekkert viðhald átt sér
stað, vegna þessa eru vegir í sveitarfélaginu margir hverjir nánast ófærir
akandi umferð. Sveitarstjórn bendir
Vegagerðinni sem veghaldara á
þá ábyrgð sem stofnunin ber samkvæmt vegalögum á ástandi vega og
öryggi þeirra,“ segir í bókun meirihluta sveitarstjórnarinnar. Minnihlutinn sat hjá. – gar

Hætta á að PISA
kanni röng atriði
SVÍÞJÓÐ Í reiknisdæmunum í PISAkönnuninni eru orð sem sjaldan eru
notuð í stærðfræðikennslu. Nemendur verða heldur ekki oft varir við
orðin í daglegu lífi. Þetta kemur fram
í doktorsritgerð Anneli Dyrvold. Að
mati hennar er hætta á að frekar sé
verið að kanna orðaforða nemenda
en stærðfræðikunnáttu þeirra.
Dyrvold segir þetta mikilvæg skilaboð til þeirra sem búa til prófin og til
kennara sem þurfi að kenna betur
tungumál stærðfræðinnar. – ibs

Þetta er í takti við
það sem er rætt víða
um land, að það sé skynsamlegt að taka gjald á ferðamannastöðum.
Hjálmar Sveinsson,
formaður umhverfis- og skipulagsráðs

formaður umhverfis- og skipulagsráðs, spurður um bílastæðin við
Sólfarið. Hann bendir á að víða um
land sé tekið gjald á bílastæðum
við vinsæla ferðamannastaði. „Við
erum og höfum verið framarlega

Bílastæðin við Sólfarið verða gerð gjaldskyld.

Fréttablaðið/Hanna

þegar kemur að svona.“
Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir
að svæðið í miðbæ Reykjavíkur sé
almennt gjaldskylt og því komi
þessi breyting honum ekki á óvart.
„Það hafa bílar verið að safnast
þarna saman yfir allan daginn og
valdið töluverðum vandræðum.“
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins
og fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina sátu hjá við afgreiðslu
um gjaldskrárhækkunina um stöðumælasektir. „Ástæðan fyrir þessum
hækkunum er sú, samkvæmt framkvæmdastjóra Bílastæðasjóðs, að
fólk var farið að leika þann leik að
taka bara sektina. Láta bílinn standa
allan daginn því það var ódýrara en
að borga í stöðumælinn.“ – bbh

Afar fáir Sýrlendingar í hópi
þeirra sem sækja um hæli hér

Sýrlenskir hælisleitendur eru einungis um fimm prósent þeirra sem sótt hafa um hæli hér á landi það sem
af er ári. Aldrei hafa jafn margir sótt um hæli hérlendis, en flestir eru frá löndum sem ekki flokkast sem
stríðshrjáð lönd. Minnihluti þeirra sem sækja um hæli fær umsókn sína tekna til efnislegrar meðferðar.
Samfélag Fimm prósent þeirra sem
sótt hafa um hæli hér á landi það
sem af er ári eru frá Sýrlandi. Tæplega helmingur hælisleitendanna er
frá Albaníu og Makedóníu, eða 265
talsins af 560 í heildina.
Það er algjört metár á Íslandi í
fjölda hælisumsókna en heimurinn
glímir nú við stærsta flóttamannavanda síðan mælingar hófust.
Flóttamannahjálp Sameinuðu
þjóðanna segir að 65 milljón manns
flokkist nú sem flóttamenn um
heim allan, sem er tæplega eitt prósent mannkyns.
Stærstur hluti flóttamanna í
heiminum kemur frá Miðausturlöndum, eða 39 prósent, ef marka
má tölur Sameinuðu þjóðanna.
Tölur Útlendingastofnunar benda
til þess að tæplega 20 prósent þeirra
sem sækja um hæli hér á landi komi
frá löndunum sem teljast til Miðausturlanda.
Konur eru tæp átján prósent
þeirra hælisleitenda sem hingað
koma og börn um 22 prósent. Tvö
börn hafa komið fylgdarlaus frá Sýrlandi, strákur og stelpa.
Flóttamannastraumurinn frá Sýrlandi hefur vakið sérstaka athygli
síðan á síðasta ári, en Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna segir að
um 13,5 milljónir Sýrlendinga séu
á flótta og þar af 4,8 milljónir utan
Sýrlands. Þess vegna vekur athygli
hve fáir sýrlenskir hælisleitendur
koma hingað til lands. Árið 2015

✿  Hælisleitendur á Íslandi
2016

Heildarfjöldi

560

Þar af 27
Sýrlendingar

4,8%

✿  Niðurstaða mála
sem voru tekin til
efnislegrar meðferðar
árið 2016

n Synjað: 73%
n Viðbótarvernd: 9%
n Vernd: 16%
n Mannúðarleyfi: 2%

Sýrlensk börn í leik í flóttamannabúðum í Jórdaníu skömmu eftir komuna frá
hryllingnum í Aleppo. Mörg barnanna þjást af vökvaskorti. Fréttablaðið/EPA

30%

hælisleitenda á þessu ári
hefur verið synjað um meðferð á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar.
voru hælisleitendur frá Sýrlandi
um átta prósent umsækjenda en þá
voru töluvert færri umsækjendur
um hæli, eða 354 talsins. Þrátt fyrir
það hafði talan tvöfaldast frá árinu

„Frábærlega skrifað.“
ÁRNI MAT THÍA SSON

„Gríðarlega vel heppnuð skáldsaga.“
KOLBRÚN BE RG Þ ÓR SDÓT TIR / KIL JAN

„Mjög vel gert og áhrifaríkt.“
Þ ORG E IR TRYGGVA SON / KIL JAN

á undan þegar 176 sóttu um hæli
árið 2014.
Minnihluti umsækjenda fær hæli
hér á landi. Sextíu prósent hælisleitenda sem hingað leituðu árið 2015
fengu umsókn sína tekna til efnismeðferðar og af þeim hópi var 58
prósentum synjað um hæli.
Sama staða er uppi á þessu ári.
Um 57 prósent hælisleitenda fengu
umsókn sína tekna til efnislegrar
meðferðar og Útlendingastofnun
synjaði 73 prósentum þeirra um
hæli. Meðferðartími málanna hefur
styst á tímabilinu og verið 79 dagar
að meðaltali. snaeros@frettabladid.is
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Lokka
skoska
skíðagarpa
til Íslands

Ferðaþjónusta Allir þeir sem kaupa
árskort á skíðasvæðum Skotlands,
meðal annars í Cairngorms, Glencoe
Glenshee og Nevis Range, fá einnig
aðgang að skíðasvæðum hér á landi.
Frá þessu greinir breska fréttaveitan
Courier.
Samkomulag þessa efnis náðist á
ráðstefnu NASAA, samtaka skíða
svæða á Íslandi og Skotlandi, sem fór
fram í Skotlandi á dögunum.
„Við höldum að þetta sé fyrsta milli
ríkjasamkomulagið á milli allra skíða
svæða tveggja landa,“ hefur Courier
eftir Heather Negus, formanni Ski
Scotland. „Þótt það sé samstarf þvert
á landamæri á milli einstakra skíða
svæða annars staðar er þessi samn
ingur einstakur þar sem hann nær
til hvers einasta skíðasvæðis jafnt á
Íslandi og á Skotlandi.“
Negus bætti því við að í ljósi þess að
daglegar flugferðir séu á milli Íslands
og Skotlands sé líklegt að margir
skoskir skíðagarpar grípi tækifærið og
skelli sér til Íslands til að skíða í nýju
umhverfi eða njóta nýrrar menningar.
Í frétt Courier er einnig rætt við
Malcolm Roughead, framkvæmda
stjóra VisitScotland, sem segir
Ísland og Skotland lítil lönd sem séu
sérstaklega vinsæl á meðal ferða
manna. „Þetta sögulega samvinnu
verkefni felur í sér samnýtingu upp
lýsinga um það hvernig best sé að reka
skíðasvæði og stuðla að auknum við
skiptum.“ – þea
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Mótmæla forsetanum

Andstæðingar ríkisstjórnar Nicolas Maduro Venesúelaforseta fjölmenntu í gær út á götur fjölmargra borga landsins og kröfðust þjóðaratkvæðagreiðslu um að hann stigi til hliðar. Búist er við því að hundruð þúsunda hafi mótmælt. Slík þjóðaratkvæðagreiðsla var á dagskránni en ríkisstjórnin setti hana á ís í síðustu viku. Efnahagur Venesúela er í molum og hafa meðal annars borist fréttir af skorti á klósettpappír. Nordicphotos/AFP

Gamalt úrelt húsnæði er vandamálið
Húsnæði endurhæfingardeildar Landspítalans á Grensási stendur starfseminni fyrir þrifum. Deildin sinnir þeim verst förnu eftir slys
og veikindi hér á landi, en getur ekki veitt nauðsynlega sálfræðiþjónustu eða hjúkrun vegna undirmönnunar. Biðlistar ekki vandamál.

heilbrigðismál Viðvarandi hús
næðisvandi og mannekla stendur
starfsemi endurhæfingardeildar
Landspítalans á Grensási fyrir þrif
um, enda er aðalbygging deildarinn
ar rúmlega fjögurra áratuga gömul.
Húsnæðið er barn síns tíma og hent
ar illa þeim kröfum sem gerðar eru
í dag. Mygla er komin upp í gamla
húsnæðinu en hugmyndir um bygg
ingu nýrrar álmu á Grensásdeild hafa
lengi verið uppi en aldrei komist á
fjárlög.
Fréttablaðið fjallaði á mánudag
um stöðu endurhæfingarmiðstöðvar
SÍBS á Reykjalundi. Eftirspurn eftir
þjónustu er þar miklum mun meiri
en unnt er að sinna. Á Reykjalundi
bíða nú tæplega þúsund manns eftir
þjónustu og biðin er allt upp í eitt ár.
Stefán Yngvason, yfirlæknir
Grensásdeildar LSH, bendir á að
starfsemi Grensásdeildar sé öðruvísi
en Reykjalundar en saman myndi
staðirnir góða heild. Grensásdeild
er miðstöð frumendurhæfingar á
Íslandi fyrir fólk til dæmis vegna
heila- og mænuskaða, fjöláverka og
margvíslegra sjúkdóma. Biðlistar
eru ekki vandamál á Grensásdeild
sem markast af eðli starfseminnar,
segir Stefán, en hver deild LSH sinnir
endurhæfingu eins og hægt er, en
þeir sem þurfa lengri tíma fá hjálp á
endurhæfingardeildinni.
„Það eru um 400 manns sem fara
í gegnum deildirnar hjá okkur á ári.
Það gengur að mörgu leyti vel en
það sem háir okkur mest er tvennt;
annars vegar húsnæðismálin og
hins vegar undirmönnun á vissum
sviðum sem skiptir auðvitað miklu
máli,“ segir Stefán og nefnir undir
mönnun í hjúkrun sem og í iðju-,
sjúkra- og talþjálfun. Þá er sálfræði
þjónustan sérstaklega illa stödd um
þessar mundir, að sögn Stefáns sem
hann segir í hrópandi mótsögn við
þörfina á stað þar sem fólk er að
takast á við stærstu áföll ævi sinnar.
„Það er mikilvægt að bjarga lífum en

Viðkomustaður
þeirra veikustu
l Frá opnun árið 1973 hefur

endurhæfingardeildin á Grens
ási veitt sérhæfða endurhæf
ingarþjónustu þeim sem verða
fyrir heilsutapi af völdum slysa
eða sjúkdóma. Flestir sjúklingar
koma frá öðrum deildum Land
spítala.
l Verkefni Grensásdeildar eiga það
öll sameiginlegt að gefa sjúkling
um tækifæri til að öðlast á ný sem
mest af fyrri færni og aðlagast
breyttum aðstæðum. Algengustu
verkefnin eru vegna heilablóð
falla, heilaskaða, mænuskaða,
fjöláverka, liðskipta, alvarlegra
veikinda og missis útlims.
l Starfsfólk deildarinnar vinnur í
teymum þar sem sjúklingar eru
virkir þátttakendur. Endurhæfing
tekur til líkamlegra, sálrænna
og félagslegra þátta. Sett eru
markmið í upphafi meðferðar og
áherslur lagaðar að þeim.

Deildin sinnir fjölbreyttum hópi sjúklinga sem hafa misst útlim eða glíma við langvinn veikindi, fjöláverka, mænu- og heilaskaða.
Fréttablaðið/Vilhelm

Það er mikilvægt að
bjarga lífum en við
verðum jafnframt að tryggja
lífsgæði þeirra sem lenda í
alvarlegum áföllum.
Stefán Yngvason,
yfirlæknir

við verðum jafnframt að tryggja lífs
gæði þeirra sem lenda í alvarlegum
áföllum,“ segir Stefán spurður um þá
áherslu sem virðist vera á uppbygg
ingu bráðaþjónustunnar á sama
tíma og endurhæfingin virðist fá
litla athygli.
„Síðan er það húsnæðið. Það er
hluti af þessu stóra vandamáli spít
alans að það eru rakaskemmdir og
mygluvandamál í húsinu og það er
ekki búið að klára þær lagfæringar.
Síðan er húsið of gamalt og þarf að
endursmíða mikið og byggja við. Þar

erum við með verkefni í gangi með
Hollvinunum [Hollvinir Grensáss],
að það það verði byggð við húsið ný
álma til að hýsa sjúkra-, iðju-, og tal
meinaþjálfun og tengda starfsemi.
Það hefur sóst mjög seint að koma
því áleiðis,“ segir Stefán og bætir við
að fyrir söfnunarfé [Á rás fyrir Grens
ás, 2009] hafi verið gerð bílastæði
fyrir fatlaða og yfirbyggður inn
gangur sem gerbreytti aðstöðunni.
„Það er verið að skoða hvern
ig þetta verður best gert, en við
þurfum að fá meðbyr í því að klára

þetta verkefni. Plássleysi er farið
að há okkur verulega, til dæmis í
þjálfuninni. Sömuleiðis er það þann
ig að við getum ekki verið með fjöl
býli lengur á sólarhringsdeildinni
okkar. Öryggisins vegna gengur það
ekki lengur. Eins og á öðrum deild
um LSH verðum við að hafa meira
öryggi varðandi salernisaðstöðu,
allt hreinlæti og sýkingarvarnir. Það
verður breyta húsnæðinu og byggja
við; fjölga herbergjum þannig að
allir verði í einbýli. Það er ekkert vit
í öðru,“ segir Stefán en aðeins sjö af
þeim 24 sem geta dvalið á Grensás
á hverjum tíma geta verið í einbýli.
Jafnframt segir Stefán að fjölga þurfi
rúmum að lágmarki í 28 til 30 upp á
starfsemi deildarinnar til framtíðar.
svavar@frettabladid.is

Kaupaukinn þinn í Hagkaup
Þessi glæsilegi kaupauki* fylgir ef keyptar eru vörur
frá Estée Lauder fyrir 6.900 krónur eða meira í
snyrtivörudeildum Hagkaups dagana 27. okt. – 2. nóv.
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Kaupaukinn inniheldur:
Perfectly Clean foam Cleanser/Purifying Mask
– froðuhreinsi, 30ml
Advanced Night Repair
– viðgerðardropa, 7ml
Advanced Night Repair Eye
– alhliða augnkrem, 5ml
DayWear Anti – Oxidant Crème SPF15
– dagkrem með andoxunarefnum og vörn, 15ml
NightWear Plus, 3-Minute Detox Mask
– maska sem afeitrar, 15ml
Little Black Primer
– augnháranæringu og vatnsvörn, 2.8ml
Pure Color Envy Gloss
– varagloss, litur tempting melon
Fallega snyrtibuddu
*meðan birgðir endast
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Sala snjallúra helmingast á milli ára
Markaðshlutdeild Apple Watch minnkar um þrjátíu prósentustig. Milljónum færri snjallúr seldust á þriðja ársfjórðungi 2016 samanborið við sama tímabil í fyrra. Ástæðan er sögð óljóst notagildi úranna. Snjallúr Garmin seljast hins vegar vel og eru ætluð íþróttafólki.
Þórgnýr Einar
Albertsson

✿  Sala snjallúra minnkar

„Það er orðið ljóst að snjallúr
nútímans eru ekki fyrir alla,“ sagði
Jitesh Ubrani, sérfræðingur hjá rannsóknafyrirtækinu IDC, í samtali við
CNN Money í gær.
Sala á snjallúrum á heimsvísu dróst
saman um 51,6 prósent á þriðja ársfjórðungi þessa árs miðað við sama
tímabil árið 2015. Alls seldust 2,7
milljónir snjallúra á þriðja ársfjórðungi 2016 en 5,6 milljónir seldust á
sama tíma 2015.
Stærstan hluta samdráttarins má
rekja til minnkandi sölu á Apple
Watch, snjallúri Apple, en Apple fór
úr því að selja 3,9 milljónir eintaka í
1,1 milljón. Hins vegar seldi Garmin
um 600 þúsund snjallúr nú samanborið við um hundrað þúsund ári
áður.
Önnur kynslóð Apple Watch,
Apple Watch 2, virðist ekki hafa
gert mikið fyrir Apple til að rétta úr
kútnum en úrið kom á markað í september.
Notagildi snjallúra Apple og
Garmin er þó ólíkt. Snjallúr Garmin
á borð við Vivofit eru hugsuð fyrir
íþróttafólk á meðan snjallúr Apple
og Samsung virka líkt og smávaxinn
snjallsími.

6,0

n Sala á Apple-úrum
n Sala á öllum snjallúrum

thorgnyr@frettabladid.is
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Krossbandakeðjur • Ferkantakeðjur • Þverbandakeðjur
Mottukeðjur • Zik-zak keðjur • Zik-zak keðjur

KEÐJUVIÐGERÐAREFNI OG KEÐJUTANGIR
Hlekkir • Keðjulásar • Krækjur • Krókar

www.VBL.is

REYKJAVÍK
Krókháls 5F
110 Reykjavík
Sími: 414-0000

AKUREYRI
Baldursnes 2
603 Akureyri
Sími: 464-8600

3,2
%
3,4%

4%

14,

n Apple n Garmin n Samsung
n Lenovo n Pebble n Önnur

Risavaxinn snertiskjár
og áhersla á þrívídd

Keðjurnar eru til í
mörgum gerðum og
í öllum mögulegum
stærðum

FRAMÚRSKARANDI NORSKAR KEÐJUR
Keðjurnar eru til á allar gerðir vinnuvéla, vöruog flutningabifreiða, dráttarvéla og lyftara

tæknin sem reynir að ryðja sér til
rúms. Pebble hefur kynnt ólar fyrir
snjallúr sem virka eins og greiðslukort og PetPace ólar fyrir gæludýr
sem upplýsa eigandann um hjartslátt
og fleiri atriði.
Enn er langt í að slík tækni verði
jafn viðtekin og snjallsímar.

%

Önnur snjalltækni á jaðrinum
Umræða um Google Glass, snjallgleraugu Google, var lífleg á síðustu árum
en gleraugun voru kynnt í apríl 2012.
Ári seinna var opnað fyrir sölu gler-

augnanna. Áhugi neytenda var lítill
og hættu fyrirtæki smám saman að
þróa snjallforrit fyrir gleraugun. Lítill
áhugi og hátt verð, allt að 200 þúsund
krónur, urðu til þess að Google tilkynnti að sölu gleraugnanna yrði
hætt, að minnsta kosti í bili.
Gleraugu og úr er ekki eina snjall-

,2

skiptir öllu máli að notagildið sé augljóst.“

20,5%

Þriðji ársfjórðungur
2016

Tim Cook, forstjóri Apple, kynnir nýjustu útgáfu Apple Watch. Nordicphotos/AFP
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Ekki nýi snjallsíminn
Ljóst er að snjallúrin, sem var ætlað
að vera nýja byltingin og fylgja snjallsímanum, eru ekki að standast þær
væntingar sem framleiðendur gerðu
til þeirra. Til samanburðar er vert að
taka fram að á öðrum ársfjórðungi
þessa árs seldust 343 milljónir snjallsíma samanborið við 342 milljónir á
sama tímabili 2015.
Ubrani sagði að notagildi úranna
væri ekki nægilega augljóst til þess að
hinn almenni neytandi hefði áhuga.
Hins vegar segir hann skýringuna á
söluaukningu Garmin einfalda. „Það

5,0

Tölvurisinn Microsoft hélt sinn
árlega októberviðburð í gær þar sem
nýjungar fyrirtækisins voru kynntar
til leiks. Þær stærstu eru nýja borðtölvan Surface Studio og ný Surface
Book-fartölva sem er talsvert öflugri
en fyrirrennari hennar.
Surface Studio er fyrsta borðtölva
Microsoft og er hún, líkt og iMactölvur Apple, heildstæð tölva þar
sem vélbúnaðurinn er innbyggður í
skjáinn. Skjárinn, og þar með tölvan,
er 28 tommur og er hann snertiskjár.
Hægt verður að notast við nýtt
tæki, Surface Dial, sem er eins konar
hnappur sem maður leggur á skjáinn og snýr, til að mynda til að auka
aðdrátt eða snúa myndum.
Tölvan er útbúin ýmist Intel i5 eða
i7 örgjörva, 4GB Nvidia GeForce skjákorti, allt að 32GB vinnsluminni og
2TB hörðum diski.
Fyrir hefðbundna notkun er einnig hægt að tengja mús og lyklaborð
við tölvuna. Hún virðist sérsniðin
að listamönnum og hönnuðum og
kostar ódýrasta gerðin um 350 þúsund krónur í forpöntun. Sú dýrasta
kostar um hálfa milljón.
Önnur kynslóð fartölvulínu
Microsoft, Surface Book, mun kosta á
milli 170 og 270 þúsund krónur í forpöntun. Líkt og fyrri kynslóðin er hún
útbúin snertiskjá. Innvols tölvunnar
er hins vegar sagt mun betra. Rafhlaðan á að endast í sextán klukkustundir og kom fram á viðburðinum
í gær að hún væri þrefalt öflugri en
þrettán tommu MacBook Pro. – þea

Þrívíddaruppfærsla
fyrir Windows 10
Microsoft kynnti einnig upp
færslur fyrir Windows 10, sér
staklega ætlaðar listamönnum.
Þær uppfærslur munu detta inn
snemma á næsta ári notendum
að kostnaðarlausu.
Á meðal nýjunga er ný útgáfa
af teikniforritinu Paint sem mun
gera notendum kleift að búa til
þrívíddarlíkön sem hægt verður
að deila á meðal annars Face
book. Til að styðja við nýja útgáfu
Paint munu Windows-snjallsímar
geta skannað hluti í raunheimum
sem svo verður hægt að flytja inn
í Paint eða nýja útgáfu glærufor
ritsins PowerPoint. Einnig munu
notendur geta virt þrívíddar
líkönin fyrir sér, kaupi þeir þar til
gerð gleraugu.

Engin tölva afkastar
jafn miklu og
Surface Studio.
Panos Panay, varafor
seti Microsoft

LAND CRUISER
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Land Cruiser 150 er glæsilega búinn og kraftmikill bíll með ríkulegum aukabúnaði. Hann fæst nú
í takmarkaðan tíma með Adventure pakka að verðmæti 750.000 kr. sem færir hann í annað veldi.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Skoðanakönnun Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis
Svona skiptist fylgið milli flokka

Kosningar 2013

Könnun 17. og 18. október 2016

Könnun 24. og 25.október 2016
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3
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Könnun 24. og 25. október 2016
Kosningar 2013

Skipting þingsæta
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0,2%

0,5%

0,0%

0,0%

6,6%

10,8%

11,2%

8,5%
5,1%

7,4%

8,2%

16,4%

19,2%

20,7%

20,3%

25,1%

23,7%

24,4%

26,7%

16

20

l Björt framtíð xA
l Framsókn xB
l Viðreisn xC
l Sjálfstæðisfl. xD
l Íslenska þjóðf. xE
l Flokkur fólksins xF
l Húmanistar xH
l Píratar xP
l Alþýðufylkingin xR
l Samfylkingin xS
l Dögun xT
l Vinstri græn xV

Hrunið gerbreytti pólitísku landslagi

Yrðu niðurstöður kosninga sem fram fara á laugardaginn í takt við nýja skoðanakönnun yrði það ein versta niðurstaða í sögu Sjálfstæðisflokksins. Stjórnmálaprófessor telur flokkinn þó geta vel við unað miðað við klofningsframboð og stjórnarsetu í tæp fjögur ár.
Kosningar
2016
Jón Hákon Halldórsson
jonhakon@365.is

„Að öllu óbreyttu erum við að sjá
ríkisstjórn með sömu flokkum og eru
að stjórna borginni, ef þetta verður
niðurstaða kosninga. Ég hvet fólk til
að velta því fyrir sér hvort það vilji
sjá það stjórnarform,“ segir Guðlaugur Þór Þórðarson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður, um skoðanakönnun
Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis
sem gerð var 24. og 25. október.
Fjórðungur þeirra sem afstöðu
taka segist myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn og 20 prósent nefna Pírata.
VG er þriðji stærsti flokkurinn með
ríflega 16 prósenta fylgi. Framsóknarflokkurinn er með rúm 11 prósent
og Viðreisn með tæp 11 prósent.
Samfylkingin er með 6 prósenta fylgi
og Björt framtíð er með 5,1 prósent.
Yrðu þetta niðurstöður kosninganna myndi Sjálfstæðisflokkurinn
fá 17 þingmenn kjörna, Píratar 14,
VG 11 og Framsóknarflokkurinn
og Viðreisn sjö menn hvor flokkur.
Samfylkingin fengi svo fjóra menn og
Björt framtíð þrjá. Það væri því ekki
möguleiki á myndun tveggja flokka
ríkisstjórnar.
Þótt Sjálfstæðisflokkurinn hafi
afgerandi forskot á aðra flokka í
könnuninni yrði þetta samt ein
versta niðurstaða Sjálfstæðisflokksins í sögulegu samhengi. Kosningarnar 2009 skiluðu flokknum þó enn
verri niðurstöðu þegar hann fékk
23,7 prósent atkvæða og 16 þingmenn kjörna.
Grétar Þór Eyþórsson, prófessor
í stjórnmálafræði við Háskólann á
Akureyri, segir þó að fái Sjálfstæðisflokkurinn um fjórðung greiddra
atkvæða í kosningunum geti hann
vel við unað. „Ef hann endar einhvers
staðar í kringum 25 prósent þrátt
fyrir klofningsframboð og að hafa
setið í ríkisstjórn, þá er spurning
hvort það sé ekki viðunandi niðurstaða, þrátt fyrir allt.“ Grétar bendir á
að bankahrunið hafi gerbreytt stöðu
Sjálfstæðisflokksins í sögulegu sam-

Frambjóðendur stærstu flokkanna í Reykjavík ræddu stefnumál þeirra í útsendingu á Stöð 2 í fyrrakvöld. Fréttablaðið/Ernir

Ég held að við
verðum bara að
túlka fylgi Pírata sem ákall á
einhverjar meiri
breytingar en
hafa farið
fram.
Grétar Þór
Eyþórsson, prófessor
í stjórnmálafræði við
Háskólann á Akureyri

hengi og rifjar upp að árið 2003 hafi
flokkurinn fengið 33,7 prósent og
hafi það þá þótt slæm niðurstaða.
Uppgangur Pírata í skoðanakönnunum er annað dæmi um það
hvernig pólitískt landslag hefur gjörbreyst á síðustu árum. „Ég held að við
verðum bara að túlka fylgi Pírata
sem ákall á einhverjar meiri breytingar eftir hrunið en hafa farið fram,“
segir Grétar. Þrátt fyrir betri efnahag
og bætta stöðu heimilanna sé kallað
eftir enn frekari breytingum.
Í kosningunum 2009 fékk Samfylkingin 29,8 prósent atkvæða og
varð stærsti þingflokkurinn með 20
menn á þingi. Eftir fjögur erfið ár í
ríkisstjórn, strax í aðdraganda bankahrunsins, fékk Samfylkingin svo 12,9

Sjálfstæðisflokkurinn
líka stærstur hjá MMR
Sjálfstæðisflokkurinn mælist líka
stærstur flokka, með 21,9 prósenta fylgi, í nýrri könnun MMR,
Píratar með 19,1 prósents fylgi
og VG með 16 prósent. Framsóknarflokkurinn mældist með
10 prósent, Viðreisn með 9,3
prósent, Björt framtíð 8,8 prósent
og Samfylkingin með 7,6 prósent. Aðrir flokkar fengu minna.
Könnun MMR var gerð dagana 19.
til 26. október og svaraði 981 einstaklingur könnuninni.

prósenta fylgi og níu þingmenn. Nú
er flokkurinn með 6 prósenta fylgi
og yrði næstminnsti þingflokkurinn.
Samtöl hafa staðið yfir milli stjórnarandstöðuflokkanna á Alþingi en Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, sagði í gær að
með þetta fylgi myndi Samfylkingin
ekki geta tekið þátt í ríkisstjórn. „Ekki
við þessar aðstæður en við þurfum að
styrkja stöðu okkar til að geta farið í
slíkt samstarf.“
Niðurstaðan er því sú að það
verður ekki einungis spennandi
að sjá hvort niðurstöður kosninga
verða í takt við það sem skoðanakannanir benda til heldur virðist allt
opið varðandi stjórnarmyndunarviðræður í framhaldinu.

12

fr é t t ir ∙ F R ÉTT A B L A ð i ð

27. október 2016

FIMMTUDAGUR

Reykjavíkurkjördæmin í hnotskurn
16

20

Ellefu framboð bjóða fram lista í Reykjavík suður
fyrir alþingiskosningar 2016 og tíu í Reykjavík norður.
Hér að neðan má sjá efstu menn á hverjum lista.

Efstu menn í Reykjavík suður

Fjöldi á kjörskrá

Lilja Dögg
Alfreðsdóttir

Ólöf Nordal

Inga Sæland

Össur Skarphéðinsson

Fjöldi á kjörskrá

45.731 46.036

Sjálfstæðisflokki

Framsóknarflokki

Flokki fólksins

Samfylkingunni

Ásta Guðrún
Helgadóttir

Nichole
Leigh Mosty

Pírötum

Bjartri framtíð

Svandís
Svavarsdóttir

Helga
Þórðardóttir

Hanna Katrín
Friðriksson

Þorvaldur
Þorvaldsson

Vinstri grænum

Dögun

Viðreisn

Alþýðufylkingunni

Eftsu menn í Reykjavík norður
Karl
Garðarsson

Guðlaugur
Þór Þórðarson

Magnús Þór
Hafsteinsson
Flokki fólksins

Sigríður
Ingibjörg
Ingadóttir

Birgitta
Jónsdóttir

Björt
Ólafsdóttir

Katrín
Jakobsdóttir

Hólmsteinn
A. Brekkan

Þorsteinn
Víglundsson

Vésteinn
Valgarðsson

Framsóknarflokki

Konur

23.404

Karlar

22.327

6

af ellefu
þingmönnum kjördæmisins
eru konur.
Þetta er eina
kjördæmið
þar sem
konur eru í
meirihluta.

Konur

23.225

Karlar

22.811

4

af ellefu
þingmönnum
kjördæmisins ákváðu
að draga sig
í hlé fyrir
komandi
alþingiskosningar.

Pírötum

Vinstri grænum

Viðreisn

Sjálfstæðisflokki

Samfylkingunni

Bjartri framtið

Dögun

Alþýðufylkingunni

Júlíus
Valdimarsson
Húmanistum

Þingmenn sem hætta

Þingmenn sem hætta

Hanna Birna
Kristjánsdóttir

Illugi Gunnarsson
Sjálfstæðisflokknum

Vigdís Hauksdóttir

Framsóknarflokknum

Frosti
Sigurjónsson
Framsóknarflokknum

Róbert Marshall

Helgi Hrafn
Gunnarsson
Pírötum

Sjálfstæðisflokknum

Bjartri framtíð

Hvað segja kjósendur?
Hver eru brýnustu
kosningamálin?

Jafnari skipting
íslenska auðsins.
Hér er helmingi minna sett í
háskólana en á hinum
Norðurlöndunum. Heilbrigðiskerfinu blæðir.
Velferðarstefna, jöfn tækifæri, framþróun
og bætt
lífskjör.
Kristín Ása Einarsdóttir, viðburðastjóri Háskóla Íslands

Tveir utanþingsráðherrar í framboði
Kosningar
2016
Jón Hákon Halldórsson
jonhakon@365.is

Þingmenn Reykjavíkurkjördæmanna eru samtals 22, ellefu í hvoru
kjördæmi. Í megindráttum liggja
mörk Reykjavíkurkjördæmanna
um miðlínu Hringbrautar, Miklubrautar, Ártúnsbrekku og Vesturlandsvegar.
Staða Sjálfstæðisflokksins
hefur í gegnum tíðina verið
mjög sterk í kjördæminu og eftir
alþingiskosningarnar 2013 voru
fyrstu þingmenn kjördæmanna
báðir Sjálfstæðismenn. Í Reykjavíkurkjördæmi norður var það
Illugi Gunnarsson sem varð
mennta- og menningarmálaráðherra eftir kosningar. Í Reykjavíkurkjördæmi suður var það
Hanna Birna Kristjánsdóttir sem

varð innanríkisráðherra eftir
kosningarnar, en ákvað að láta af
embætti ráðherra eftir að Gísli
Freyr Valdórsson, aðstoðarmaður hennar, hafði játað trúnaðar
brot. Ólöf Nordal tók við sem
utanþingsráðherra en hún skipar
nú fyrsta sæti í Reykjavíkurkjördæmi suður.
Illugi og Hanna Birna ákváðu
að gefa ekki kost á sér í komandi alþingiskosningum og tóku
ekki þótt í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins. Ólöf Nordal er nú
í fyrsta sæti í Reykjavík suður
en Guðlaugur Þór Þórðarson í
Reykjavík norður. Ólöf Nordal
hefur hins vegar ekki getað tekið
virkan þátt í kosningabaráttunni
vegna veikinda.
Ólöf Nordal er hins vegar ekki
eini utanþingsráðherrann sem er
í framboði í Reykjavík því Lilja
Dögg Alfreðsdóttir utanríkisráðherra er í framboði í sama kjördæmi og hún. Lilja varð ráðherra

eftir að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vék sæti sem forsætis
ráðherra í apríl og verulegar
breytingar voru gerðar á ráðherraskipan hjá Framsóknarflokknum.
Lilja skipar 1. sæti á lista Framsóknarflokksins í Reykjavík suður.
Það sæti vermdi Vigdís Hauksdóttir áður, einn litríkasti þingmaður
síðari tíma. „Hætta skal hverjum
leik þá hæst hann stendur – ég er
stolt af verkum mínum á Alþingi –
þar sem ég hef lagt allt undir fyrir
land og þjóð,“ sagði Vigdís þegar
hún tilkynnti að hún væri hætt
eftir einungis eitt kjörtímabil.
Ellefu listar eru boðnir fram í
Reykjavík suður en einungis tíu í
Reykjavík norður. Ellefta framboðið er listi Húmanistaflokksins, sem einungis býður fram í
þessu eina kjördæmi. Þetta er í
fimmta skiptið sem flokkurinn
býður fram, en hann hefur aldrei
komist nærri því að ná kjörnum
manni á Alþingi.

Hvað segja kjósendur?
Hver eru brýnustu
kosningamálin?

Nýting náttúruauðlinda verði skynsamleg og hagnaður skili sér
til almennings. Að stórum
gömlum málum verði lokið.
Þingmenn fylgi
predikun sinni
og vinni af
heilindum.
Daníel Sigurbjörnsson, tæknifræðingur
hjá Eflu verkfræðistofu

GLÆSILEGT ÚRVAL Á PIER.IS

SPHAIRA KÚLULJÓS
Áður 7.990,NÚ 6.444,Stærð: 34.5 cm.

HAAG SÓFI
Áður 229.900,NÚ 185.414,Stærð: 325x143x210 cm.

27. OKTÓBER – 2. NÓVEMBER

TAX FREE

FRÍ HEIMSENDING UM ALLT LAND
ÞEGAR VERSLUÐ ERU HÚSGÖGN FYRIR 40.000 KR. EÐA MEIRA
HOJAI BEKKUR
Áður 19.990,- NÚ 16.122,Stærð: 100x30xH54 cm.

MARSEILLE SKEMILL
áður: 25.900. NÚ: 20.888.
Stærð: 65x48xH43 cm.

PAVILLION NÁTTBORÐ
Áður 19.990,- NÚ 16.122,Stærð: 38x30xH67 cm.

MARINDA STÓL
Áður 39.900,- NÚ 32.179,Stærð: 62x71xH90 cm.

INDVERSK TEPPI
Áður 4.990,- NÚ 4.024,NÝTT
KOLDING SÓFABORÐ
Áður 79.900,- NÚ 64.439,-

Stærð: 125x150 cm.

Stærð: 110x71xH36 cm.

REGINA LOVESEAT
Áður 99.900,- NÚ 80.569,-

Smáratorgi 522 7860 • Korputorgi 522 7870 • Glerártorgi 522 7880

Stærð: 130x92xH107 cm.

UMBRIA

Tungusófi XL, hægri eða vinstri tunga.
Grátt eða dökkgrátt áklæði.
Stærð: 305 × 163 × 78 cm
Aukahlutir á mynd: Hnakka- og armpúði.

188.990 kr. 269.990 kr.

30%
AFSLÁTTUR

VALIN GLÖS MEÐ FRÁBÆRUM AFSLÆTTI UM HELGINA
MARGAR GERÐIR Á AFSLÆTTI
Dæmi: Lituð glerglös frá IVV
6 stk. í kassa. Tvær stærðir
Lítil 4.193 kr. 5.990 kr.
Stór 4.753 kr. 6.790 kr.
Lítil 3.773 kr. 5.390 kr.
Stór 4.473 kr. 6.390 kr.

MAGAN

PINTO

Hornsófi. 2H3 eða 3H2.
Slitsterkt áklæði, grátt eða svart.
Hátt bak og situr vel.
Stærð: 260 x 210 x 88 cm.

139.990 kr. 199.990 kr.

Borðstofustóll. Burgundi
rauður eða
grár og vengi.
Grátt og olíub.
viður.

30%

18.990 kr.
27.990 kr.

AFSLÁTTUR

32%
AFSLÁTTUR

NORA

Skemmtilegur
bekkur t.d. við
eldhúsborð eða
stakur. Svart
PU leður og
viðarfætur. Stærð:
159 x 56 x 86 cm.

50%
AFSLÁTTUR

KENYA

Hægindastóll. Grábrúnt
slitsterkt áklæði.
Stærð: B:69 D:70 H:86 cm

Reykjavík
Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

33%

59.990 kr.
89.990 kr.

29.990 kr. 59.990 kr.

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

AFSLÁTTUR

www.husgagnahollin.is
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

70%

RAYNA

Nettur hægindastóll með Camelbrúnu slitsterku áklæði.
Stærð: 70 × 88 × 104 cm

29.990 kr. 89.990 kr.

AFSLÁTTUR

50 STK.

66%
AFSLÁTTUR

BELINA

Borðstofustóll.
Svartur með viðarfótum.

5.997 kr. 19.990 kr.

HELGAR

SPRENGJA

53%
AFSLÁTTUR

DIMA

Borðstofustóll. Hvítur með
svörtum löppum.

6.990 kr. 14.990 kr.

CLEVELAND

26%

Hornsófi með tungu.
Hægri eða vinstri
tunga. Dökk- eða
ljósgrátt slitsterkt
áklæði.
Stærð:
308 × 140/203 × 81 cm

139.990 kr.
189.990 kr.

AFSLÁTTUR

26%
AFSLÁTTUR

NAPOLI

Barstóll, dökkgrár og svartur.

18.490 kr. 24.990 kr.

30%
AFSLÁTTUR

CARINA

Borðstofuborð, hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm

89.990 kr. 129.990 kr.

40%
PARIS

Borðstofustóll, rauður, svartur, dökkgrár eða hvítur með viðarfótum.

8.990 kr. 14.990 kr.

26%
AFSLÁTTUR

NAPOLI

Counterstóll, dökkgrár og svartur.

14.990 kr. 19.990 kr.

AFSLÁTTUR

MARCUS

25%
AFSLÁTTUR

Borðstofustóll, grár, svartur eða
hvítur með krómlöppum.

5.990 kr. 7.990 kr.
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Tekjuvöxtur hjá mörgum félögum
Hagnaður dróst saman hjá meirihluta félaga sem skiluðu uppgjöri vegna þriðja ársfjórðungs í gær. Tekjur drógust einungis saman hjá
einu félagi milli ára. Hlutabréfaverð hefur fallið hjá meirihluta félaganna á síðastliðnu ári. Fjögur uppgjör eru væntanleg í dag.
ónum dollara, jafnvirði 1.480 milljóna króna, samanborið við 14 milljónir dollara, jafnvirði 1.590 milljóna
króna, árið áður. Tekjur námu 129
milljónum dollara, 14,7 milljörðum
króna, á tímabilinu samanborið við
117 milljón dollara, 13,3 milljarða
króna, á sama tímabili árið 2015.
Í tilkynningu segir Jón Sigurðsson
framkvæmdastjóri að tekjuvöxtur
hafi verið góður á fjórðungnum.
Vegna kaupa á Medi Prosthetics er
spáð enn meiri tekjuvexti á árinu,
eða 8-10 prósentum, í stað 7-9 prósenta.
VÍS, eins og önnur tryggingafélög,
hefur átt erfitt uppdráttar á árinu.
Hagnaður á fjórðungnum sem og
aðrir vísar eru neikvæðir miðað við
sama tímabil árið áður. Samkvæmt
afkomu fyrstu níu mánaða ársins
nemur hagnaður af rekstri 592 milljónum króna, sem er 30 prósent af
hagnaðinum á sama tímabili í fyrra.
Í tilkynningu segir Jakob Sigurðsson forstjóri að jákvætt sé að sjá hve
mikið iðgjöld hafi aukist það sem
af er ári, eftir nokkurra ára stöðnun,
eða um 11,2 prósent frá sama tíma í
fyrra. Gert er ráð fyrir að áfram verði
ágætur vöxtur í innlendum iðgjöldum á árinu en ólíklegt er að samsett
hlutfall verði í árslok lægra en það var
fyrir árið 2015.
Uppgjör hinna tryggingafélaganna
auk Símans og Landsbankans verða
kynnt í dag. saeunn@frettabladid.is

✿  Afkoma félaganna á þriðja ársfjórðungi
Félag
Hagnaður ‘16
Hagnaður ‘15*
Tekjur ‘16

Tekjur ‘15*
EBITDA ‘16

EBITDA ‘15

Hlutabréfaverð 26.10.16

Hlutabréfaverð 26.10.15

the show

Nýherji
93
82
3.400

Marel
2.200
1.800
29.000

3019

2733

927 (26,9%)

3.700

2.850

16,75

249,5

13,07

Vodafone
391
502
3.443

13.325

5.200 (17,7%)

240 (8%)

Össur
1.480
1.590
14692

23.500

247 (7,2%)

223,5
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Fimm félög kynntu uppgjör þriðja
ársfjórðungs í gær.
Fjórðungurinn var betri hjá
Nýherja en sami ársfjórðungur í fyrra,
hagnaður, tekjur og EBITDA hækkuðu. Tekjuvöxtur var 14 prósent sem
var meiri en fyrripart árs. Í tilkynningu segir að reksturinn hafi verið á
áætlun. Horfur í rekstri séu ágætar.
Jákvæðar fregnir eru einnig af
Marel þar sem helstu vísar eru
jákvæðir á fjórðungnum. Í tilkynningu segist Árni Oddur Þórðarson
forstjóri ánægður með niðurstöðuna.
Nálægt 15 prósenta rekstrarhagnaður er fyrir fyrstu níu mánuði ársins.
Langtímahorfur Marel séu góðar en
til skemmri tíma litið hafi óvissa í
heimsbúskapnum aukist.
Hagnaður, tekjur og EBITDA
Fjarskipta, móðurfélags Vodafone,
drógust saman á fjórðungnum
samanborið við sama tímabil árið
áður. Fram kemur í tilkynningu frá
Fjarskiptum að þriðji fjórðungurinn
hafi orðið fyrir áhrifum af flutningum
félagsins, samkeppni og verðlækkunum á farsímamarkaði á fyrri hluta
ársins. Einskiptiskostnaður vegna
húsnæðismála nam 50 milljónum
króna. EBITDA horfur eru lækkaðar
vegna skoðunar félagsins á mögulegum kaupum á ljósvaka- og fjarskiptahluta 365 og er áætlað að þær verði í
kringum 3,1 milljarður fyrir árið.
Hagnaður Össurar dróst saman
á milli ára. Hagnaður nam 13 millj-

402

3433

1.026 (29,9%)

46,48

Vís
353,8
570,5
5.062

5.099
8,76

455
49,99
9,73
* miðað við núverandi gengi erlendra gjaldmiðla

Gangi áætlanir eftir verður búið að greiða út um 60 milljarða úr Framtakssjóði um
áramótin. Fréttablaðið/valli

10. – 14. 2. 2017
Samvinna milli hugmynda og
framkvæmdar, hönnunar og
handverka, heildarmynda
og markaðar. Á heimsins
mikilvægustu vörusýningu
neysluvara.
Upplýsingar og aðgöngumiðar á
ambiente.messefrankfurt.com
Sími: +45 39 40 11 22
dimex@dimex.dk

Greiða út 26,9 milljarða
úr Framtakssjóði

Í gær var samþykkt á hluthafafundi
Framtakssjóðs Íslands að greiða út í
formi arðs og með lækkun hlutafjár
alls 26,9 milljarða króna fyrir lok árs.
Gangi þessar áætlanir eftir mun sjóðurinn um áramót hafa greitt út rúmlega 60 milljarða króna til hluthafa.
Á fundinum var samþykkt að
greiða út arð úr félaginu að fjárhæð
2 milljarðar króna. Einnig var lagt til
að hlutafé félagsins yrði lækkað að
nafnvirði 11,6 milljóna með greiðslu
til hluthafa á genginu 1.000 verður
annars vegar greidd út með reiðufé
og hins vegar með hlutum að nafnverði 4,56 milljóna í Black Rock
Developed World Index Sub-Fund.
Stefnt er að því að greiða lækkunina
til hluthafa fyrir árslok 2016.
„Það er mjög ánægjulegt að geta
skilað fjárfestingunni með þessum
hætti til endanlegra eigenda,“ segir
Herdís Fjeldsted, framkvæmdastjóri
Framtakssjóðsins. „Ég held að þetta sé
með því betra sem við höfum séð hér
heima á Íslandi, því bæði er komin
reynsla af kaupum og sölu og það er
farið að skila sér,“ segir Herdís.
Framtakssjóður Íslands var stofnaður árið 2009 af 16 lífeyrissjóðum.

Það er mjög ánægjulegt að geta skilað
fjárfestingunni með þessum
hætti til endanlegra eigenda.
Herdís Fjeldsted,
framkvæmdastjóri
Framtakssjóðs

2

milljarðar króna verða
greiddir út í arð.

Framtakssjóður er í eigu þeirra,
Landsbankans og VÍS. Frá stofnun
hefur sjóðurinn fjárfest fyrir 43,3
milljarða. Því er ljóst að töluverð
ávöxtun hefur orðið á fjárfestingum
hans.
Sjóðurinn er með starfsleyfi
fram til ársins 2019 og með framlengingarmöguleika fram til 2021.
„En hvenær sjóðurinn hættir er ekki
ljóst það er bara á næstu misserum,“
segir Herdís. – sg

DIWALI
Á AUSTUR-INDÍAFJELAGINU
20.OKTÓBER - 20.NÓVEMBER
FIMM RÉTTA HÁTÍÐARMATSEÐILL
6.990 kr.

FORRÉTTUR
Hörpuskel Cafreal
Pönnusteikt hörpuskel frá Breiðafirði með engifer, hvítlauk, kóríander og karrílaufum.

AÐALRÉTTIR
Gosht Boti Kebab
Tandoori grillað lambafillet. Marinerað í kanil, kardimommum, negul og chili.
&
Peshawari Murg Tikka
Grillaðir kjúklingabringubitar úr tandoori ofninum. Marinerað í engifer, hvítlauk, kúmen og kewra-vatni.
&
Aloo Dum Jeera
Hægeldaðar kartöflur í ríkulegri sósu með tómötum, kúmenfræjum og garam masala.
Borið fram með Basmati hrísgrjónum, raitha jógúrtsósu og hvítlauks naan.

EFTIRRÉTTUR
Mangó og engifer crème brûlée

BORÐAPANTANIR: 552-1630
HVERFISGÖTU 56, 101 RVK

AUSTURINDIA.IS

OPNUNARTÍMI:
SUN-FIM 17:30 - 22:00
FÖS-LAU 17:30 - 23:00
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Forsendan sem
trompar allt
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Halldór

Þ

Þorbjörn
Þórðarson

thorbjorn@frettabladid.is

Kjósendur
verða að hafa
á bak við
eyrað að
stærsta
velferðarmálið er
góður rekstur
ríkisins því þá
er hægt að
verja fé til
verkefna til að
hjálpa þeim
sem þurfa á
því að halda.

að er erfitt að vera kjósandi því margir stjórnmálamenn umgangast sannleikann af léttúð.
Þess vegna þarf fólk að reiða sig á eitthvað
annað en loforð. Það þarf að treysta innsæi
sínu og dómgreind og tækjum sem við höfum
til að mæla árangur.
Fæstir hafa nægan tíma til að setja sig svo vel inn í
stefnumál flokkanna að þeir geti tekið heildstæða vel
upplýsta ákvörðun. Lýðræði er hins vegar besta fyrirkomulagið sem við höfum og það er ekki sjálfgefið.
Við eigum að vera þakklát fyrir atkvæðisréttinn. Það
er ekki valkostur að sitja heima og ekki heldur að skila
auðu, þótt það sé skárra en sniðganga. Best er að hver
og einn láti ekki áreiti í nærumhverfi hafa áhrif og taki
sínar eigin ákvarðanir byggðar á eigin upplýsingum og
brjóstviti. Það er gríðarlega mikilvægt að menn láti ekki
vini sína eða fjölskyldumeðlimi hafa áhrif á hvað þeir
ætla að kjósa. Og að spyrja hvað fólk kýs er á jaðri þess
að vera jafn taktlaust og að ræða mismunandi áherslur
trúarbragða í fermingarveislu.
Hvaða mælikvarða eigum við að leggja til grundvallar
þegar við gerum upp hug okkar? Kjósendur verðlauna ekki árangur en eitt af því sem við getum stuðst
við þegar við metum gæði lífs á Íslandi er viðurkennd
tölfræði um hvar Ísland stendur í samfélagi þjóðanna.
Við erum fjórða besta land í heimi samkvæmt Social
Progress Index, vísitölu sem mælir gæði innviða. Ginistuðullinn sem mælir jöfnuð er núna 0,25 á Íslandi sem
er þriðji mesti jöfnuður ríkis meðal OECD-ríkjanna.
Hamingjustuðullinn er 9,6 stig af 10 sem skilar Íslandi í
annað sætið innan OECD. Skipta þessar tölur máli?
Flest venjulegt fólk verður syfjað þegar það heyrir
setningar eins og „ábyrg stefna í ríkisfjármálum“.
Ástæðan er sú að fólk á bara fullt í fangi með sitt daglega
líf og hefur ómögulega tíma til að setja sig inn í hugtök
eins og frumjöfnuð, slaka og ruðningsáhrif. Þetta eru
líka hagfræðihugtök sem skapa gjá í opinberri umræðu
milli sérfræðinganna sem tala á bransatungumáli sín
á milli annars vegar og venjulegs fólks hins vegar. Að
þessu sögðu er samt mikilvægt að hafa hugfast að ríkisfjármálin eru upphaf og endir alls. Kjósendur verða að
hafa á bak við eyrað að stærsta velferðarmálið er góður
rekstur ríkisins því þá er hægt að verja fé til verkefna til
að hjálpa þeim sem þurfa á því að halda.
Stjórnarskráin okkar leggur þær skyldur á herðar
ríkisvaldsins að tryggja öllum aðstoð. Staðan hjá ríkissjóði er viðkvæm núna en á síðustu árum, bæði hjá
núverandi og síðustu ríkisstjórn, hefur tíma og aflsmunum verið varið í að bæta þessa stöðu svo stjórnvöld geti
í fyllingu tímans aukið útgjöld til brýnna velferðarmála
og heilbrigðiskerfisins og efnt skyldur sínar samkvæmt
stjórnarskránni. 86.500 manns eru búin að krefjast þess
á endurreisn.is svo stjórnmálamennirnir hafa ekki val.
Að þessu sögðu er gríðarlega mikilvægt að hver og
einn taki sínar eigin ákvarðanir, treysti eigin dómgreind
og láti ekki þennan leiðara hafa áhrif á sig.

Frá degi til dags
Ótímabærar viðræður
Lungann úr þessu kjörtímabili
hafa skoðanakannanir bent til
þess að Björt framtíð fengi enga
þingmenn kjörna í alþingiskosningum. Með ákvörðun þingmanna flokksins um að berjast
með hagsmunum almennings og
gegn sérhagsmunum sem varðir
eru í búvörusamningum óx þeim
ásmegin. Flokkurinn hafði skapað
sér sérstöðuna sem hann skorti
frá upphafi. Með ákvörðun um að
hefja viðræður, fyrir kosningar,
um framtíðarsamstarf við vinstri
flokkana var tekin U-beygja.
Könnun Fréttablaðsins bendir til
að kjósendur refsi flokknum fyrir
ákvörðun sína. Stundum er betur
heima setið en af stað farið.
Trúnaðarbresturinn
Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn stæra sig af
blómlegu efnahagslífi í þeirri
kosningabaráttu sem nú stendur
yfir. Meirihluti þeirra á Alþingi
er hins vegar löngu fallinn. Sjálfstæðisflokkurinn mun lækka
lítillega og fær slæma útreið í
sögulegu samhengi. Á sama tíma
tapar Framsóknarflokkurinn
meira en helmingi fylgis síns.
Þjóðin hefur náð sér á strik efnahagslega eftir hrunið. Það nægir
kjósendum ekki þegar enn á eftir
að byggja upp það traust sem
hvarf í hruninu. Það er ástæða
þess að Píratar munu vinna sögulega sigur á kjördag, með því að
fjórfalda fylgi sitt.
jonhakon@frettabladid.is

Forgangsmál
– staða eldri borgara

M

Lilja
Alfreðsdóttir
utanríkisráðherra
og varaformaður
Framsóknarflokksins

Eitt fyrsta
verk ríkisstjórnarinnar
var að
leiðrétta þá
skerðingu
sem eldri
borgarar
höfðu orðið
fyrir.

álefni aldraðra standa upp úr í þessari
kosningabaráttu. Ég hef farið víða í kosningabaráttunni, gengið í hús í Breiðholtinu og
fundað út um allan bæ. Málefni eldri borgara koma
upp í nánast öllum samtölum. Hvort sem það tengist
lífeyrismálum, húsnæðismálum eða heilbrigðisþjónustu. Frásagnir fjölda fólks hafa komið við mig. Það
hefur opnað augu mín enn frekar fyrir því að stærsta
mál þessara kosninga eru þeir málaflokkar sem snúa
að öldruðum.
Eitt fyrsta verk ríkisstjórnarinnar var að leiðrétta
þá skerðingu sem eldri borgarar höfðu orðið fyrir.
Lífeyrisréttindi hafa einnig verið aukin og margt
hefur áunnist á kjörtímabilinu. Þessar breytingar
sem kynntar voru nýverið leiða til mikillar hækkunar
á bótum almannatrygginga á næstu tveimur árum.
Til dæmis munu bætur eldri borgara sem býr einn
og hefur engar aðrar tekjur hækka um 22% á næstu
tveimur árum. Hins vegar er það svo að fjöldi fólks býr
við bág kjör og kvíðir framtíðinni. Þetta er sorglegt og
sér í lagi þar sem þetta er fólkið sem hefur byggt landið
okkar upp og veitt okkur þeim sem yngri eru tækifæri
sem þau gátu ekki látið sig dreyma um.
Á þessu kjörtímabili voru stóru málin leiðrétting
húsnæðislána og losun fjármagnshafta. Í báðum
tilfellum var lagt upp með vel skilgreind markmið
og áætlun teiknuð upp um hvernig væri hægt að ná
þeim. Ég legg til að sama aðferðafræði verði viðhöfð
til að ná mun betur utan um stöðu eldri borgara.
Ég legg til að okkar helstu sérfræðingar í þessum
málaflokki verði kallaðir til verks með það að markmiði að bæta stöðu eldri borgara. Í fyrsta lagi þarf
að auka kaupmátt þeirra sem verst standa, í öðru
lagi þarf að fara með skipulegri hætti í húsnæðismál
aldraðra, og í þriðja lagi þarf að halda áfram að auka
fé í hjúkrunarrými. Allt þetta er gerlegt ef viljinn er
fyrir hendi. Ég hef viljann og mun beita mér fyrir því
á næsta kjörtímabili, að þessi mál fái þá athygli sem
nauðsynleg er.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871
FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is menning: Magnús Guðmundsson
magnus@frettabladid.is Lífið: Sara McMahon sara@frettabladid.is Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Lýðræði gegn forréttindum
Í dag

Þorvaldur
Gylfason
prófessor

A

llar götur frá stríðslokum 1945 til ársins
1990 voru lýðræðisríki heimsins færri
en einræðisríkin.
Þetta voru ár kalda
stríðsins þar sem lýðræðisríki og
einræðisríki tókust á um hugi og
hjörtu heimsbyggðarinnar og um
yfirráð og veitti ýmsum betur.
Taflið snerist við þegar Sovétríkin
hrundu um 1990. Lýðræðisríkjum
tók þá að fjölga hratt.
Staðan er þessi: Lýðræðisríkin í
heiminum eru nú tæplega 100 en
voru um 50 árið 1989. Einræðisríkin eru um 20 talsins en voru
um 50 árið 1989. Fáræðisríkin sem
liggja einhvers staðar mitt á milli
einræðis og lýðræðis skv. flokkun
stjórnmálafræðinga eru nú rösklega 50 líkt og 1989. Frá 2010 hefur
einræðisríkjum haldið áfram að
fækka. Fáræðisríkjum hefur fjölgað
að sama skapi. Fjöldi lýðræðisríkja
hefur því staðið í stað frá 2010.

Svo bregðast krosstré
Lýðræði á nú í vök að verjast að
lokinni tveggja áratuga sigurgöngu
um heiminn 1990-2010. Þróun
stjórnmála í Rússlandi og flestum
suðurríkjum Sovétríkjanna sálugu
eftir fall kommúnismans hefur t.d.
valdið vonbrigðum, einkum þeim
sem héldu að Rússar og nágrannar þeirra í suðri myndu líkt og
Eystrasaltsríkin taka upp lýðræði
auk markaðsbúskapar eftir 1990.

Nú sjá menn að lýðræði þar eystra
lætur á sér standa.
Við bætist að markaðsbúskapur
í okkar heimshluta nýtur nú ekki
lengur sama trausts og sömu viðurkenningar og hann gerði áður þar
eð bankahremmingar síðustu ára
hafa grafið undan tiltrú almennings.
Kapítalistar komu óorði á kapítal
ismann. Aukinn ójöfnuður lagðist
á sömu sveif. Og nú hefur það bætzt
við að lýðræði á undir högg að sækja
jafnvel þar sem sízt skyldi – í sjálfum
Bandaríkjunum, brjóstvörn lýðræðisins frá stríðslokum 1945.
Tölur Gallups um traust tala
skýru máli. Engin samfélagsstofnun í Bandaríkjunum nýtur nú
minna trausts en þingið í Washington og hefur svo verið samfleytt
frá 2010. Aðeins 9% Bandaríkjamanna treysta nú þinginu (var
42% 1973). Þetta þarf ekki að
vera svona eins og sjá má af því
að 73% Bandaríkjamanna segjast
treysta hernum. Röskur þriðjungur
Bandaríkjamanna (36%) treystir
Hæstarétti (var 49% 1975) og 36%
treysta forsetanum (var 52% 1975).
Þverrandi traust hefur tærandi
áhrif á samfélagið og smitar út frá
sér. Samfélagslímið losnar.
Nýlega birti Alan Krueger prófessor í Princeton-háskóla, fv.
efnahagsráðgjafi Baracks Obama
forseta, rannsókn þar sem fram
kemur að níundi hver bandarískur
karlmaður (11%) á aldrinum 24-54
ára hefur gefizt upp við að leita
sér að vinnu og er þessi hópur
því ekki skráður meðal atvinnulausra. Næstum helmingur þessa
hóps tekur verkjastillandi lyf að
staðaldri. Þetta var ekki svona.

Laskað lýðræði
Bandaríkin fá ekki lengur hæstu
einkunn fyrir frelsi og lýðræði hjá
Freedom House sem kortleggur lýðræði um heiminn. Lawrence Lessig,

Íhaldið breytir kerfinu

Það er álitshnekkir fyrir
Bandaríkin að Freedom
House gefur landinu ekki
lengur hæstu einkunn fyrir
frelsi og lýðræði. Hætt er við
að einkunn Íslands muni
einnig falla, og þá um leið
álit Íslands meðal annarra
þjóða, nema Alþingi staðfesti nýju stjórnarskrána eftir
kosningar svo sem Píratar
og a.m.k. þrjú önnur framboð leggja þunga áherzlu á.
Kjósendur hafa málið nú í
hendi sinni.
lagaprófessor í Harvard-háskóla,
lýsti vandanum vel í fyrirlestri í
hátíðasal Háskóla Íslands fyrr í
vikunni. Fjársterkir aðilar hafa
mikil áhrif á val frambjóðenda
flokkanna, einkum eftir að Hæsti-

réttur Bandaríkjanna ruddi úr vegi
hamlandi lögum um hámarksframlög til stjórnmálastarfsemi 2010.
Bandarískir þingmenn neyðast til
að hegða sér eins og keyptir þjónar
styrkveitenda. Tveir af hverjum
10.000 Bandaríkjamönnum veita
stjórnmálamönnum umtalsverða
fjárstyrki. Kjósendur fá því aðeins
að velja á milli frambjóðenda sem
fáeinir auðmenn hafa í reyndinni
stillt upp. Aðrir frambjóðendur
koma ekki til álita. Fólkið fær að
kjósa, já, en forréttindastéttin velur
frambjóðendurna. Þannig var þetta
einnig í Sovétríkjunum, og þannig
er þetta í Íran þar sem klerkarnir
velja frambjóðendur og í Hong
Kong þar sem kommúnistastjórnin
í Beijing velur frambjóðendur eins
og Lessig lýsti í fyrirlestri sínum.
Jane Mayer, blaðamaður á New
Yorker, kortleggur vandann í nýrri
bók, Dark Money.

Við sama borð
Frjálsar kosningar tryggja ekki
óskorað lýðræði ef forréttindahópar ráða vali frambjóðenda.

Styrmir Gunnarsson, fv. ritstjóri
Morgunblaðsins, lýsti vandanum
vel þegar hann sagði að það „jafngilti pólitísku sjálfsmorði að rísa
upp gegn handhafa kvóta á landsbyggðinni“ (Umsátrið, bls. 206). Í
þessu ljósi þarf að skoða andstöðu
t.d. Morgunblaðsins nú gegn staðfestingu nýju stjórnarskrárinnar
sem kveður á um afnám ýmissa
forréttinda, m.a. með ákvæðum
um auðlindir í þjóðareigu og jafnt
vægi atkvæða sem yfirgnæfandi
hluti kjósenda lýsti stuðningi við
í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012.
Við þurfum öll að fá að sitja við
sama borð.
Það er álitshnekkir fyrir Bandaríkin að Freedom House gefur
landinu ekki lengur hæstu einkunn
fyrir frelsi og lýðræði. Hætt er við
að einkunn Íslands muni einnig falla, og þá um leið álit Íslands
meðal annarra þjóða, nema Alþingi
staðfesti nýju stjórnarskrána eftir
kosningar svo sem Píratar og a.m.k.
þrjú önnur framboð leggja þunga
áherzlu á. Kjósendur hafa málið nú
í hendi sinni.

BLEIKASLAUFAN.IS

ER ÞETTA
BARA ÉG?
SÍÐKOMNAR AFLEIÐINGAR MEÐFERÐAR

É

Hildur
Sverrisdóttir
frambjóðandi
Sjálfstæðisflokksins

g hef heyrt ýmsa fullyrða
að undir stjórn Sjálfstæðisflokksins verði engar kerfisbreytingar gerðar; flokkurinn standi
fyrir íhald og kyrrstöðu. Þetta þykir
mér undarlegur málflutningur.
Sjálfstæðisflokkurinn er vissulega íhaldssamur að því leytinu að
við viljum ekki kollvarpa því sem
virkar í grundvallaratriðum – þótt
við séum alltaf til í að betrumbæta
og fínstilla.
Við viljum ekki kollsteypur í
ríkisfjármálum eða hagstjórn þegar
ríkissjóður er loksins rekinn með
afgangi og allar hagtölur sýna að við
erum á réttri leið.
Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki
kollvarpa fiskveiðikerfi sem er einstakt á heimsvísu og hefur stuðlað
að því að sjávarútvegurinn er sjálfbær og arðbær atvinnugrein sem
stendur beint og óbeint undir
stórum hluta velferðar okkar.
Við viljum heldur ekki neina kollsteypu með stjórnarskrána, sem
myndi að öllum líkindum leiða af
sér áratuga réttaróvissu, þótt við
teljum rétt að gera afmarkaðar og
tímabærar breytingar á stjórnarskránni í pólitískri sátt.
Á kjörtímabilinu hafa hins vegar
verið gerðar gífurlega mikilvægar
kerfisbreytingar undir forystu Sjálfstæðisflokksins.
Við styttum til að mynda framhaldsskólanám og stigum þannig
mikilvægt skref til þess að nýta
betur fé skattgreiðenda, tíma og

Við beittum okkur fyrir
grundvallarbreytingum á
námslánakerfinu, sem hefðu
bætt kjör alls þorra námsmanna, hefði stjórnarandstaðan ekki stoppað þær í
þinginu.
hæfileika ungs fólks. Aukin framleiðni í menntakerfinu og hagkerfinu almennt er forsenda þess að við
getum áfram staðið undir velferðinni þótt árið 2050 verði helmingi
færri vinnandi hendur á hvern aldraðan en í dag.

Grundvallarbreytingar
Við beittum okkur fyrir grundvallarbreytingum á námslánakerfinu, sem hefðu bætt kjör alls þorra
námsmanna, hefði stjórnarandstaðan ekki stoppað þær í þinginu.
Sjálfstæðisflokkurinn beitti sér fyrir
breiðri sátt um breytingar á lífeyriskerfi landsmanna, sem ætti að geta
tryggt að allir landsmenn búi við
sjálfbært, fullfjármagnað lífeyriskerfi. Við vorum reiðubúin til þess
að taka á gífurlegum uppsöfnuðum
vanda í lífeyriskerfi opinberra
starfsmanna – og höfðum komið
ríkissjóði í þá stöðu að geta það.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur þannig sýnt að hann veigrar sér ekki við
að ráðast í grundvallarkerfisbreytingar. Ekki ef þær eru einungis
breytingar breytinganna vegna af
einhverjum óskilgreindum ástæðum með ófyrirsjáanlegum afleiðinum, heldur ef við erum viss um
að þær breytingar séu til góðs fyrir
land og þjóð og stuðli að framförum
og velferð til framtíðar.

Málþing um brjóstakrabbamein verður að Skógarhlíð 8 mánudaginn
24. október kl. 17:00–18:45 á vegum Brjóstaheilla – Samhjálpar kvenna,
Krabbameinsfélags Hafnarfjarðar, Krabbameinsfélags Reykjavíkur og
Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins.

DAGSKRÁ
Setning
Sigrún Gunnarsdóttir, formaður
Krabbameinsfélags Íslands

Gildi eftirlits varðandi
aukaverkanir af andhormónum
Þóra Þórsdóttir hjúkrunarfræðingur

Side effects after cancer
– how you move on
Josina Bergsøe rithöfundur

Krabbamein í æsku – eftirfylgd út lífið
Vigdís Hrönn Viggósdóttir
hjúkrunarfræðingur

Síðbúnir fylgikvillar eftir
krabbameinslyfjameðferð
Ásgerður Sverrisdóttir
krabbameinslæknir

Reynslusaga: Hégómi eða lífsgæði?
Dóróthea Jónsdóttir
Umræður

Fundarstjóri: Gunnhildur Óskarsdóttir, formaður Göngum saman
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir

Stuðningsaðilar:
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Það varð alvarlegt bílslys!

Guðlaugur
Vilhjálmur
Þór Þórðarson
Árnason
alþingismenn

H

ver kannast ekki við fyrirsögn af þessum toga? Hún
vekur ótta og kvíða hjá
flestum og fólk veigrar sér við að
lesa fréttina sem fylgir af ótta við
að þekkja þann eða þá sem hún
fjallar um. Váfréttir í þessum dúr
eru því miður alltof algengar. Um
200 einstaklingar slasast alvarlega, eða láta lífið, á hverju einasta
ári.
Þetta eru slys sem skilja eftir sig
mikinn harmleik í samfélaginu og
skilja oft á tíðum ungt og efnilegt
fólk eftir örkumla eða það kveður
heiminn langt fyrir aldur fram. Þá
leggja svona slys gríðarlegt álag á
heilbrigðiskerfið og kosta samfélagið okkar um það bil 50 milljarða á ári. Eftir stendur því stóra
spurningin, þarf þetta raunverulega að vera svona?

Lausnirnar eru til staðar
Við búum svo vel á Íslandi að eiga til
mikið af gögnum um slys og ástæður
þeirra, ástand vegakerfisins o.s.frv.
Þá eru til alþjóðleg kerfi eins og
Eurotrap, Vita og fleiri sem vinna
með þau gögn sem við eigum. Með
því að móta skýra stefnu og setja sér
markmið er hægt að nýta þessi gögn
til að útrýma umferðarslysum.
Stefnum á 5 stjörnur
Við eigum því að setja okkur þá
stefnu að hér á landi verði 5 stjörnu
bílar, 5 stjörnu ökumenn og 5
stjörnu vegakerfi.
Öruggari bílar, svokallaðir 5
stjörnu bílar, eru komnir til sögunnar. Koma þeirra á markaðinn
hefur orðið til þess að líkurnar á því
að ökumenn og farþegar bifreiða lifi
af umferðaróhöpp hafa aukist, auk
þess sem hættan á að þeir slasist
alvarlega hefur minnkað. Orsök
rúmlega 90% umferðarslysa má
rekja til mannlegra mistaka. Það er
hægt að ná góðum árangri í að gera
fólk að 5 stjörnu ökumönnum með
auknu eftirliti lögreglu og öflugri
umferðarfræðslu. Mikilvægt er þó
að vegirnir séu einnig 5 stjörnu svo
hægt sé draga úr mistökum ökumanna og lágmarka skaðann þegar
þau eiga sér stað.
Góðar fyrirmyndir
Í dag eru þrjú lönd til fyrirmyndar
hvað þetta varðar. Svíþjóð hefur
sett sér markmið um að 75% ferða

Leggjum okkar af mörkum
til að draga úr váfréttunum
og komum Íslandi á rétta leið
í umferðaröryggi.

verði á öruggum vegum árið 2020.
Holland segir lágmark 3 stjörnur
á helstu vegum fyrir 2020 og NýjaSjáland vill 4 stjörnur fyrir alla þjóðfélagslega mikilvæga vegi. Þess má
geta að Alþjóðabankinn lánar ekki
til vegaframkvæmda nema hönnun
vegarins uppfylli 3 stjörnu markmið.

Fækkum váfréttunum
Við leggjum því til að í fyrsta áfanga
verði byrjað á að bregðast við á
slysamestu og áhættusömustu

vegum landsins með nauðsynlegum endurbótum; að stefna verði
sett um að allir vegir með umferð
upp á 10.000 bíla eða meira á dag
verði 5 stjörnu og að vegir með 5
til 10 þúsund bíla verði 4 stjörnu
vegir. Þannig myndum við á
skömmum tíma fækka alvarlegum
umferðarslysum um helming.
Leggjum okkar af mörkum til að
draga úr váfréttunum og komum
Íslandi á rétta leið í umferðaröryggi. Setjum X við D.

Stærsta kosningaloforðið svikið!
Björgvin
Guðmundsson
viðskipta
fræðingur

S

tjórnarflokkarnir hafa enn
ekki efnt stærsta kosningaloforðið, sem þeir gáfu öldruðum og öryrkjum fyrir kosningarnar 2013 nú þegar komið er að
kosningum 2016. Hvað var stærsta
kosningaloforðið? Jú, báðir stjórnarflokkarnir lofuðu að leiðrétta lífeyri aldraðra vegna kjaragliðnunar
krepputímans. Til þess að standa
við þetta loforð þarf að hækka líf-

eyrinn um 23% eða um 56.580 kr. á
mánuði fyrir skatt.
Það er athyglisvert, að þessi
hækkun, efndir á þessu loforði,
er nákvæmlega sú hækkun, sem
ríkisstjórnin lofar nú að komi til
framkvæmda árið 2018. Samkvæmt
kosningaloforðinu á hún að koma
til framkvæmda strax og í rauninni
átti hún að koma til framkvæmda
strax eftir kosningar 2013 sbr.
loforð Sjálfstæðisflokksins. Þessi
dráttur á framkvæmd loforðsins
hefur kostað aldraða og öryrkja
tugi milljarða kr.
Allt bendir til þess, að það hafi
aldrei verið ætlun Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins
að efna þetta stóra kosningaloforð. Svo virðist sem það hafi átt að
blekkja kjósendur. Engin leið er að

vita hvað margir kusu stjórnarflokkana út á þetta loforð. Þeir geta verið
margir. Ef til vill hefur þetta loforð
komið stjórnarflokkunum til valda.
Athyglisvert er, að stjórnarflokkarnir hafa aldrei minnst á þetta loforð
eftir að þeir komust til valda.
En stjórnarflokkarnir gáfu fleiri
loforð fyrir kosningar 2013. Þeir
lofuðu að afturkalla alla kjaraskerðingu aldraðra og öryrkja frá
árinu 2009. Þar var um 6 atriði að
ræða. 3 voru afturkölluð en hin 3
hafa ekki verið afturkölluð enn.
Auk þess gaf Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins,
mjög stórt kosningaloforð til aldraðra. Hann lofaði að afnema allar
tekjutengingar lífeyris aldraðra hjá
almannatryggingum. Hann hefur
ekki staðið við það.

Ríkisstjórnin leiðrétti útreikning
grunnlífeyris en fyrri ríkisstjórn
hafði skert hann hjá þeim, sem
höfðu mjög háan lífeyri úr lífeyrissjóði. Grunnlífeyrir féll niður hjá
þeim, sem voru með 332 þúsund kr.
og meira á mánuði úr lífeyrissjóði.
Þetta var fært til fyrra horfs. Það
hrökk skammt til þess að afnema
tekjutengingar vegna lífeyris aldraðra. Skerðingar lífeyris voru einnig miklar vegna atvinnutekna og
fjármagnstekna. Samkvæmt loforðinu átti af afnema allar skerðingar.
Það loforð var ekki uppfyllt.
Ný lög um almannatryggingar,
sem samþykkt voru á Alþingi,
veita hvergi nærri nægar kjarabætur. Aldraðir í hjónabandi, sem
eingöngu hafa lífeyri frá TR, eiga að
fá 195 þúsund á mánuði eftir skatt

Allt bendir til þess, að það
hafi aldrei verið ætlun Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins að efna
þetta stóra kosningaloforð.
Svo virðist sem það hafi átt
að blekkja kjósendur.
2017. Þetta er svo lágt, að það er til
skammar. Einhleypir eldri borgarar
í sömu stöðu eiga að fá 227 þúsund
kr. á mánuði eftir skatt; einnig
skammarlega lágt. En ríkisstjórnin
taldi þetta gífurlega mikla hækkun!

Um eyðileggingu stjórnarskrárinnar
Ragnar
Aðalsteinsson
hæstaréttar
lögmaður

Í

leiðara Fréttablaðsins 25. október
sl. undir fyrirsögninni „Eyðilegging“ er því haldið fram að öfl
í landinu vilji kollvarpa stjórnarskránni og þar með eyðileggja hana.
Jafnframt er ríkisstjórn Jóhönnu
Sigurðardóttur gagnrýnd fyrir að
hafa með aðgerða- og afstöðuleysi
komið í veg fyrir að Alþingi tækist að
ljúka gerð frumvarps til breytinga á
stjórnarskránni á síðasta kjörtímabili. Ekki verða þessi orð leiðarans
skilin öðruvísi en svo, að verið sé að
gagnrýna stjórn Jóhönnu fyrir að
hafa ekki tekist að koma frumvarpi
að nýrri stjórnarskrá á grundvelli tillagna Stjórnlagaráðs frá 2011 gegnum
Alþingi. Það er vissulega gagnrýnisvert ekki síst í ljósi þess að tveir þriðju
hlutar kjósenda tóku þá afstöðu í
þjóðaratkvæðagreiðslu, að Alþingi

skyldi samþykkja endurskoðaða
stjórnarskrá, sem grundvölluð væri
á tillögum Stjórnlagaráðs. Í þessari
afstöðu kjósenda felst að leggja skuli
til grundvallar efnisatriði, lausnir og
gildi þau sem sett voru fram í texta
Stjórnlagaráðs, en einungis gera það
sem kalla mætti tæknilegar breytingar á tillögunum svo sem í því skyni að
samræma hugtakanotkun og útiloka
innri mótsagnir.
Tillögur stjórnlagaráðs eru ekki
byltingakenndar, þvert á það sem
gefið er í skyn í fyrrnefndum leiðara.
Þar sem lengst er gengið er lagt til að
auka þátttökulýðræði með aðkomu
almennings að mikilvægum ákvörðunum, en þó með talsverðum takmörkunum. Leitast er við að skýra
stöðu og vald forseta lýðveldisins, þar
sem ákvæðin um forsetann í núgildandi stjórnarskrá eru óskýr og taka
mið af konungsstjórn en ekki lýðveldi. Í tillögunum er einnig að finna
ný ákvæði um náttúru og auðlindir
landsins, en óvissa og ágreiningur
hefur ríkt um þau efni langtímum
saman. Þá hefur kaflinn um mannréttindi verið endurskoðaður til samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar
landsins og alþjóðlega þróun á því

sviði, en endurskoðun mannréttindakaflans frá 1995 er ekki lengur fullnægjandi. Þrátt fyrir framangreindar
breytingatillögur er að meginstefnu
byggt á núgildandi stjórnarskrá en
lagt til að ákvæðin verði skýrari og
skiljanlegri hverjum manni og þurfi
síður að bera túlkun ákvæða hennar
undir dómstóla. Með því verður hún
ekki aðeins lýðræðislegri; heldur
einnig okkar stjórnarskrá.
Þegar við höfum fengið stjórnarskrá byggða á tillögum Stjórnlagaráðs
mun dómstólum reynast auðveldari
leikur en nú að túlka og skýra ákvæði
hennar, bæði vegna skýrleikans
og þeirra gilda sem rakin eru í inngangi að stjórnarskrártillögunum, en
ákvæði þessi eru til þess fallin að veita
dómstólum leiðbeiningar um það af
hvaða gildum skuli taka mið við túlkun efnisákvæða stjórnarskrárinnar.

Uppbygging en ekki eyðilegging
Höfundur leiðarans virðist vera
þeirrar skoðunar að dómstólum
sé betur treystandi en handhafa
fullveldisins, fólkinu í landinu, til
að ákveða hver skuli vera grundvallarréttindi þeirra, sem hér búa.
Máli sínu til stuðnings vísar hann

til dóms Hæstaréttar í öryrkjamáli hinu fyrra. Sú réttarbót fékkst
vegna þess að Öryrkjabandalagið
laut framsækinni forystu, sem leit
svo á að kjör öryrkja yrðu helst
bætt með því að beita fyrir sig innlendum og alþjóðlegum mannréttindaákvæðum í stað þess að vera í
sífelldum samningum við stjórnvöld. Í máli þessu hafði Öryrkjabandalagið sigur, en þó nauman
sigur þar sem tveir af fimm dómurum réttarins voru andvígir því að
dómstólar veittu félagslegum réttindum brautargengi, jafnvel þótt
þau nytu verndar í stjórnarskrá.
Þá virðist leiðarahöfundur ekki
hafa í huga að hvorki Hæstiréttur
né aðrir dómstólar velja sér mál
til að dæma. Jafnvel framsækinn
Hæstiréttur getur ekki haft nein
áhrif á réttindaþróunina nema
að svo miklu leyti sem baráttuglaðir og öflugir aðilar leiti sér lögmanns og láti reyna á réttindi sín
fyrir dómstólum með öllum þeim
tíma og kostnaði sem því fylgir.
Jafnvel þá eru hendur dómstólsins
bundnar af kröfum og röksemdum
aðilanna. Dómstólar ráða því ekki
við það hlutverk sem leiðarahöf-

Höfundur leiðarans virðist
vera þeirrar skoðunar að
dómstólum sé betur treystandi en handhafa fullveldisins, fólkinu í landinu,
til að ákveða hver skuli vera
grundvallarréttindi þeirra,
sem hér búa.
undur ætlar þeim, nema að mjög
takmörkuðu leyti.
Niðurstaða mín er því sú að
fólkið í landinu eigi ekki aðeins rétt
á því að setja sér sína eigin stjórnarskrá þar sem kveðið er á um
hversu mikið af fullveldi sínu hún
er reiðubúin að framselja Alþingi,
ríkisstjórn og dómstólum heldur og
hvaða takmörk hún setur þessum
valdhöfum einkum með ákvæðum
um mannréttindi.
Ný stjórnarskrá grundvölluð á
tillögum Stjórnlagaráðs er uppbygging en ekki eyðilegging.

27. okt.–6. nóv.

KOMBÓTILBOÐ

BAJA 799
kjúklingur og beikon
+ 0,5 l Pepsi og KitKat

PIPAR \ TBWA • SÍA • 160910

PIPAR \ TBWA • SÍA • 164298

Þú velur bát,
vefju eða salat

quiznos.is
HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ:
NORÐLINGAHOLTI · GULLINBRÚ · ÁLFHEIMUM · SÆBRAUT
MJÓDD · GARÐABÆ · MOSFELLSBÆ

LANDSBYGGÐIN:
BORGARNESI · AKRANESI · AKUREYRI · REYÐARFIRÐI
KEFLAVÍK · SELFOSSI · HELLU

kr.
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Kaupum ekki
köttinn í sekknum
Katrín Olga
Jóhannesdóttir
formaður
Viðskiptaráðs

F

lestir stjórnmálamenn gefa
kosningaloforð. Það er eðlilegur hluti kosningabaráttu og
gefur kjósendum mynd af stefnu og
forgangsröðun ólíkra flokka. Aftur
á móti er engum greiði gerður með
innstæðulausum eða vanhugsuðum
loforðum. Stjórnmálaöfl með slík
loforð í farteskinu standa frammi
fyrir tveimur afleitum kostum.
Annars vegar geta þau brugðist
væntingum kjósenda og sleppt því
að standa við gefin loforð. Hins
vegar geta þau staðið við þau með
neikvæðum afleiðingum fyrir efnahagslegan stöðugleika og lífskjör.

Langur loforðalisti
Viðskiptaráð hefur tekið saman
kostnað ríkisins vegna helstu loforða sem lögð hafa verið fram. Þar
má nefna gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu, hækkun framlaga til
heilbrigðismála í 11% af landsframleiðslu, hækkun lágmarkslífeyrisgreiðslna í 300.000 krónur
á mánuði, tvöföldun barnabóta,
stóraukin framlög til byggingar
leiguíbúða og gjaldfrjálsa tannlæknaþjónustu fyrir alla.
Samanlagður kostnaður vegna
þessara loforða liggur nærri 200
milljörðum króna á ári. Hækkun af
því tagi jafngildir um 30% aukningu
heildarútgjalda ríkisins. Flestum er
ljóst að efnahagsleg áhrif slíkrar
breytingar væru neikvæð. Það á enn
frekar við með hliðsjón af ýmsum
áskorunum sem nú þegar skapa
útgjaldaþrýsting til bæði skemmri
og lengri tíma, s.s. innviðauppbyggingu, öldrun þjóðarinnar og lífeyrismálum opinberra starfsmanna.
Rekstur hins opinbera snýst um
forgangsröðun og raunsæi. Það er
óheiðarlegt gagnvart kjósendum að
leggja fram loforð sem ekki verður
unnt að standa við. Allir eru sammála um að hér eigi að bjóða upp á
sterkt velferðarkerfi og góða grunn-

Það eiga allir að spyrna fæti
við óábyrgum loforðum
stjórnmálamanna. Ef ekki
er staðið við þau flokkast
þau undir blekkingar. Ef
staðið er við óskynsamleg
loforð ganga núverandi
kynslóðir á hagsmuni
þeirra sem taka við.
þjónustu hins opinbera. Rekstur
kerfanna þarf þó að rúmast innan
hagkerfisins sem stendur undir
þeim.

Tökum ekki lífskjör að láni
Um þessar mundir eru uppgangstímar í efnahagslífinu. Hagvöxtur
er kröftugur, atvinnuleysi er lágt
og kaupmáttur hefur aukist mikið.
Skuldir ríkissjóðs hafa jafnframt
lækkað hratt, einkum vegna mikillar tekjuaukningar og stöðugleikaframlags úr slitabúum föllnu
bankanna. Flest bendir til áframhaldandi vaxtar á næstu árum og
við slíkar kringumstæður er freistnivandi stjórnmálanna mikill.
Íslendingar hafa of oft brennt sig
á því að nýta ekki góðu tímana til
að skapa borð fyrir báru. Árið 2015
námu heildarskuldir hins opinbera
2.200 milljörðum og vaxtagreiðslur
af lánum voru um 100 milljarðar
króna. Þannig fóru meiri fjármunir
í vexti en sem nemur heildarframlögum ríkisins til mennta- og samgöngumála. Með niðurgreiðslu
skulda myndi þessi upphæð lækka
hratt. Svigrúmið má nýta til að efla
þjónustu hins opinbera og skapa
hagfelldara skattaumhverfi.
Það eiga allir að spyrna fæti við
óábyrgum loforðum stjórnmálamanna. Ef ekki er staðið við þau
flokkast þau undir blekkingar. Ef
staðið er við óskynsamleg loforð
ganga núverandi kynslóðir á hagsmuni þeirra sem taka við. Í stað
þess að taka lífskjör að láni ættum
við að búa í haginn fyrir komandi
kynslóðir. Það er rétta leiðin fram
á við.

Save the Children á Íslandi
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Íslenskar leikreglur
Steinunn
Sigurðardóttir
rithöfundur

Þ

að lítur út fyrir að gargandi
athyglissýki hafi gripið eyjuna sem ól mig þegjandi og
hljóðalaust lengi vel. Eyjuna sem
er ekki lítil eins og stundum er sagt,
heldur mjög stór. Vandræðalega
fámenn hins vegar. Ef hún setur
ekki flugumferð heimsins á annan
endann vegna ösku úr Eyjafjallajökli, þá er slegið met í svindilbraski,
samanber Panamaskjöl og bankahrun. Skömmu síðar, sárabótum
líkast, verða íslenskir fótboltamenn
og áhangendur þeirra senuþjófar og
eftirlæti heimspressunnar á Evrópumeistaramótinu í knattspyrnu.
Eins og á þessu má sjá eru tilefni athyglinnar mjög ólík, og það
er í stíl við annað sem íslenskt er.
Andstæður. Klisjan segir Land íss
og elda. En andstæðurnar eru ekki
bara þar.
Í færslu á Facebook skrifar einn
helsti myndlistarmaðurinn okkar,
Jón Óskar, að verstu stjórnmálamenn í heimi séu á Íslandi og að
þar séu jafnframt bestu listamennirnir. Þessi fullyrðing er nokkurs
konar endurómur af því sem W.H.
Auden, unnandi Íslendingasagna,
sagði – á þá leið að þær væru stórkostlegar bókmenntir, en þjóðfélagið hryllilegt. Og vísaði þá
ekki síst til blóðhefndanna sem
sögurnar lýsa og geisuðu þangað
til Íslendingar gáfust upp við að
stjórna sér sjálfir og gengu á hönd
Noregskonungi 1262.
Hvað þjóðfélag nútímans varðar
urðu fræg ummæli Styrmis Gunnarssonar, fyrrum ritstjóra Morgunblaðsins, í viðtali við rannsóknarnefnd Alþingis vegna hrunsins, að
það sé „ógeðslegt“. Nú eru sterkar
vísbendingar uppi um það að mínir
seinþreyttu landar séu orðnir of
þreyttir á því hvernig kaupin gerast
á eyrinni í þessu þjóðfélagi. Píratar,
stjórnmálaflokkur sem hefur aldrei verið við völd, eru stærsti eða
næststærsti stjórnmálaflokkurinn
samkvæmt skoðanakönnunum,
nokkurn veginn óslitið allt þetta
ár. Fyrrverandi forsætisráðherra,
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,
sem varð heimsfrægur, ekki bara
í Süddeutsche Zeitung, með sinn
peningalega Panamahatt, mætti
aftur til leiks eftir smáhlé frá því
að hann sagði af sér, og uppsker
háðsglósur um samfélagsmiðlana
þvera og endilanga. Hann hélt

Meðan listamenn brillera
út og suður og heimurinn
verður vitni að sprengikraftinum í íslenskri
tónlistarsköpun, kvikmyndagerð o.s.frv., hanga
stjórnmálamennirnir í
tímaskökkum og stórskaðlegum efnahagslausnum eins og þeirri að
halda áfram að eyðileggja
íslenskar náttúruperlur
til að framleiða útsölurafmagn fyrir útlenda
stóriðju.

áfram í pólitík ótrauður, þrátt fyrir
allt Panamasnakk, þrátt fyrir það
að fylgið hrynji af Framsóknarflokknum hans, sem hefur verið
mjög ráðandi við stjórnvölinn á
Íslandi frá lýðveldisstofnun, ásamt
Sjálfstæðisflokki. En þessir tveir
flokkar hafa skarað eld svo duglega
að eigin köku að sumir segja að þeir
hafi skipt Íslands gæðum snyrtilega
milli sín – að Framsóknarflokkur
hafi fengið landið og Sjálfstæðisflokkur miðin.
Þegar mannauðurinn í íslenskum
stjórnmálum er borinn saman við
mannauðinn í listum blasir það við
að ráðandi stjórnmálamenn sýna
af sér átakanlegan skort á hugmyndum, sköpunargáfu og framtíðarsýn – eiginleikum sem listamennirnir eiga í svo ríkum mæli.
Meðan listamenn brillera út og
suður og heimurinn verður vitni
að sprengikraftinum í íslenskri
tónlistarsköpun, kvikmyndagerð
o.s.frv., hanga stjórnmálamennirnir í tímaskökkum og stórskaðlegum efnahagslausnum eins og
þeirri að halda áfram að eyðileggja
íslenskar náttúruperlur til að framleiða útsölurafmagn fyrir útlenda
stóriðju. Ferðamennskan blómstrar og færir þannig björg í bú að
þetta með hrunið reddaðist að
einhverju leyti, en ráðandi stjórnmálamenn geta ekki enn gert það
upp við sig hvort Ísland eigi að vera
náttúruparadís eða stóriðjuparadís.
Sú forherta rödd þeirra og orkugeirans heyrist oft að hvort tveggja
sé mögulegt! En meðal þeirra fjölmörgu sem telja að meira en nóg sé
búið að eyðileggja nú þegar og vilja
standa vörð um það sem eftir er af
íslenskri náttúru, mundi ekki finn-

ast ein einasta rödd sem kvakaði í
þeim tvískinnungskórnum.
Listamenn eru ekki eina starfsstéttin á Íslandi sem sýnir það áberandi frumkvæði og þá sköpunargáfu
sem vantar í ráðandi stjórnmálamenn, heldur fylgist maður einnig
spenntur með sífrjóu handverksfólki, hönnuðum, matreiðslumeisturum. Ég frétti til dæmis af fiskrétti
svo fútúrískum í flugvélinni til Basel
um daginn að ég get varla beðið eftir
að prófa hann næst þegar ég kem til
Íslands. Grillaður þorskhaus. Þorskur er í íslensku máli mikið notaður
í uppskriftir að niðrandi lýsingum á
gáfnafari – og er þorskhausinn þar
efstur á blaði. Þannig að þó ekki
væri umdeilanlegri fegurð hans til
að dreifa, væri það samt djarft tiltæki, tungumálsins vegna, að bera
hann á borð.
Það er líka aðdáunarefni að
fylgjast með því hvernig frumkvæði
bænda hefur blómstrað kringum
ferðamennskuna. Það er rétt eins
og sauðfjárbóndinn og/eða kúabóndinn, hver á fætur öðrum, hafi
aldrei gert neitt annað en að stofna
úrvals-gistiheimili og reka það.
Vinir mínir á bóndabæ í grennd
við Kirkjubæjarklaustur höfðu
ætlað að selja jörðina, þegar hrunið
dundi yfir 2008. Þegar sá vegur var
ekki lengur fær breyttu þau fjósinu
sínu í gistirými, reistu morgunverðarskála með útsýni á Vatnajökul og reka nú stórmyndarlega
bændagistingu. Bóndinn smíðaði
meiraðsegja rammgerða göngubrú
yfir beljandi jökulfljótið í túnjaðrinum, þannig að gestir og gangandi
hafa nú aðgang að hraunlandinu
handan við fljótið, sem var aðallega kunnugt fuglinum fljúgandi
og tófunni fram að því.
Ég á það áreiðanlega sameiginlegt með mörgum löndum mínum
að vera stolt yfir því hversu mjög
erlendir ferðamenn hrífast af
Íslandi, og hvað þeir eru ánægðir
að mega kynnast landslaginu og
birtunni á þessari villtu og rómantísku eyju, sem er þó ekki nema í
rétt rúmlega þriggja klukkutíma
flugfjarlægð frá London, París,
Berlín. Hins vegar er það meira
en lítið áhyggjuefni að það er ekki
reynt að hafa skynsamlegan hemil
á fjölda ferðamanna á viðkvæmum
svæðum, með þeim afleiðingum
að skaðinn af völdum traðks og
átroðnings er nú þegar að verða
óafturkræfur. Enn eitt dæmið því
miður um hættulega skammsýni
stjórnvalda og landlægan skort
á virðingu fyrir leikreglum, sem
heldur áfram að gera óskunda á
eyjunni minni.
Greinin er uppfærð útgáfa af grein
sem birtist í Süddeutsche Zeitung.
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ALÞINGISKOSNINGAR 2016
Heimir Már Pétursson og Höskuldur Kári Schram ræða við oddvita allra flokka í hverju kjördæmi
fyrir sig og fara yfir kosningamálin fyrir komandi þingkosningar.
11. OKTÓBER

18. OKTÓBER

25. OKTÓBER

13. OKTÓBER

20. OKTÓBER

27. OKTÓBER

Norðvesturkjördæmi
Norðausturkjördæmi

365.is Sími 1817

Suðurkjördæmi
Suðvesturkjördæmi

Reykjavíkurkjördæmin
Landið allt

%
0
2
- Grasker
j
Hrekk
avaka
skera út grasker... já!

238

kr.
kg

Verð áður 298 kr. kg

399

Grasker Halloween, Bandaríkin

kr.
pk.

Gott
verð!

Klementínur 950g, Spánn

799
Klementínur 2,3 kg, Spánn

TILBOÐIN
TILBOÐIN
TILBOÐIN
GILDA
GILDA
GILDA
TIL TIL
30.
TIL11.
30.
OKTÓBER
SEPTEMBER
OKTÓBER
- AFGREIÐSLUTÍMAR
--AFGREIÐSLUTÍMAR
AFGREIÐSLUTÍMAR
Á WWW.KRONAN.IS
ÁÁWWW.KRONAN.IS
WWW.KRONAN.IS

kr.
pk.

Gott
verð!

+ 1x Doritos snakk
fylgir hverri Pepsí kippu

758

kr.
pk.
Pepsi og/Pepsi
Pepsi Max,
4x2L4x2L
Pepsi
Max,

Nýtt

449

kr.
stk.

Marabou Daim og saltlakkrís, 200g

599 199 190
Fazer tyrkisk peber, 400g

kr.
pk.

Bubs lakritsskalle, 90g

kr.
pk.

Doritos snakk, 170g

TILBOÐIN
TILBOÐINGILDA
GILDATIL
TIL11.
30.
SEPTEMBER
OKTÓBER --AFGREIÐSLUTÍMAR
AFGREIÐSLUTÍMARÁÁWWW.KRONAN.IS
WWW.KRONAN.IS

kr.
pk.

1,5 lítri

9
18 149
First Price appelsínusafi

1,5 L

First Price eplasafi 1,5 L

kr.
stk.

kr.
stk.

Tvær
saman

698.Þú sparar 100.-

9
39 289

Alpro sojajógúrt - Bláber

ja og kókos - 100g

First Price múslí 1 kg

kr.
stk.

TILBOÐIN GILDA TIL 30. OKTÓBER - AFGREIÐSLUTÍMAR
TILBOÐIN GILDA
Á WWW.KRONAN.IS
TIL 11. SEPTEMBER - AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS

kr.
pk.
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Ungnautagúllas

2499

4899

Verð áður 2999 kr. kg

kr.
kg

Gott
verð!

Verð áður 6999 kr. kg
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Kjö
Krónunnar
mælir með

Ungnautalund, Nýja Sjáland

Ungnautasnitzel

2599
%
0
3
Verð áður 3079 kr. kg

EN
G

Verð áður 5999 kr. kg
KEFNI
AU

K

UN

AK

EN
G

%
0
0
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H
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KEFNI
AU

K

kr.
kg

AK

UN

H
G N A UTA

Steikarborgari

Ungnauta Rib Eye, Nýja Sjáland
IN

IN

kr.
kg

%
0
0
1

Ungnauta Rib Eye

4199

kr.
kg

Ungnautahakk

1589

kr.
kg
Verð áður 1869 kr. kg

569
Steikarborgari 120g. Alltaf tveir í pakka

kr.
pk.

TILBOÐIN
TILBOÐIN
GILDA TIL
GILDA
11. SEPTEMBER
TIL 30. OKTÓBER
- AFGREIÐSLUTÍMAR
- AFGREIÐSLUTÍMAR
Á WWW.KRONAN.IS
Á WWW.KRONAN.IS
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Nýjast
Enski deildabikarinn

Southampton - Sunderl. 1-0
1-0 Sofiane Boufal (66.).

Ingimundur
Ingimundarson

Guðmundur
Guðmundsson

Logi
Geirsson

Landsliðsmaður frá 1999-2013

Þjálfari frá 2001-2004 og 2008-2012

Landsliðsmaður frá 2003-2010

123

99

leikir

mörk

6

9

stórmót

stórmót

Síðasta stórmót ÓL 2012
Datt út 33 ára

Snorri Steinn
Guðjónsson
Landsliðsmaður frá 2001-2016

257

848

leikir

mörk

14

stórmót

Síðasta stórmót EM 2016
Datt út 35 ára

97

leikir

Síðasta stórmót ÓL 2012
Þjálfar nú danska landsliðið

291
mark

5

stórmót

Síðasta stórmót EM 2010
Datt út 28 ára

Síðustu
silfurdrengirnir
okkar
Fréttablaðið skoðar betur gullkynslóð íslenska
handboltalandsliðsins sem er nú að stórum hluta
komin upp í stúku. Nú síðast duttu þrír lykilmenn
út í október, tveir hættu í landsliðinu og sá þriðji
missti sæti sitt í liðinu.

Ólafur
Stefánsson
Landsliðsmaður frá 1992-2013

330
leikir

1.505
mörk

16

stórmót

Síðasta stórmót ÓL 2012
Datt út 39 ára

Sigfús
Sigurðsson

Róbert
Gunnarsson

Sverre Andreas
Jakobsson

Landsliðsmaður frá 1999-2013

Landsliðsmaður frá 1996-2008

Landsliðsmaður frá 2001-2016

Landsliðsmaður frá 1999-2015

173

166

279

182

692
mörk

11

stórmót

Síðasta stórmót EM 2016
Datt út 36 ára

Óskar Ófeigur
Jónsson

leikir

321
mark

8

stórmót

Síðasta stórmót ÓL 2008
Datt út 33 ára

leikir

756
mörk
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Síðasta stórmót EM 2016
Datt út 36 ára

✿  Þeir sem eru ennþá með

ooj@frettabladid.is

Handbolti Íslenska handboltalandsliðið öðlaðist heimsfrægð
í ágústmánuði 2008 þegar liðið
komst alla leið í úrslitaleikinn á
Ólympíuleikunum í Peking. Strákarnir töpuðu leiknum reyndar en
silfurdrengirnir okkar stimpluðu sig
inn sem gullkynslóð íslenska handboltans með árangri sínum.

Eina verðlaunakynslóðin
Þetta er fyrsta og eina kynslóðin sem
hefur unnið verðlaun á stórmóti og
kynslóðin sem hélt íslenska landsliðinu í hópi þeirra bestu í mjög langan
tíma. Það hefur smám saman tínst
úr hópnum og á síðustu dögum hafa
þrír lykilmenn liðsins horfið á braut.
Þegar landsliðið kemur saman á
næstu dögum verða bara fjórir eftir
af leikmönnunum sem tóku þátt í
þessum sögulega úrslitaleik í Peking
2008. Leikmennirnir eru Björgvin
Páll Gústavsson, Guðjón Valur Sigurðsson, Ásgeir Örn Hallgrímsson
og Arnór Atlason.
Síðasta vika var stór fréttavika
fyrir gullskynslóðina enda byrjaði
vikan á því að Alexander Petersson
kvaddi liðið, síðan missti það markahæsta leikstjórnanda sögunnar,
Snorra Stein Guðjónsson, og loks var
markahæsti línumaður landsliðsins
frá upphafi, Róbert Gunnarsson, ekki
valinn í liðið.

Guðjón Valur
Sigurðsson

Arnór
Atlason

Fyrstu skrefin tekin
Fyrstu skrefin að gullkynslóðinni voru
tekin þegar Guðm u n du r G u ð mundsson tók
við
landsliðinu 2001 og
íslenska liðið
komast í undanúrslit á EM
í Svíþjóð árið
eftir. Guðmundur
kom síðan íslenska
liðinu inn á sína
fyrstu Ólympíuleika í
tólf ár í Aþenu 2004. Liðið
náði sér ekki á strik þar og mikil
endurnýjun varð á liðinu undir
stjórn Viggós Sigurðssonar frá 2005
til 2006.
Íslenska liðið sýndi mátt sinn í
stórsigri á Frökkum undir stjórn
Alfreðs Gíslasonar á HM í Þýskalandi þar sem liðið var aðeins hársbreidd frá því að leika um verðlaun.
Guðmundur fékk íslenska liðið
aftur í hendurnar fyrir ÓL 2008 og

Ásgeir Örn
Hallgrímsson

Björgvin Páll
Gústavsson

næstu fjögur ár á eftir
voru söguleg.
Íslenska liðið vann
silfur í Peking og
svo brons á EM í
Austurríki 2010.
Liðið var einnig
í hóp sex bestu
á HM í Svíþjóð
2011 og vann
síðan alla leiki
sína í riðlakeppni
Ólympíul eikanna
í London 2012 áður
en strákarnir þurftu
að sætta við sárgrætilegt
tap fyrir Ungverjum í átta liða
úrslitunum.

Alltaf á stórmótum
Á árunum eftir Ólympíuleikana í
London 2012 hefur íslenska liðið
haldið sér inni á stórmótum og
náði meðal annars 5. sætinu á EM
2014. Liðið náði því á árunum 2008
til 2012 að enda á topp tíu á fimm
stórmótum í röð. Slakt gengi á HM
2013 og áfallið á EM í Póllandi í

2-1

Man. Utd - Man. City

1-0

1-0 Cheikhou Kouyate (11.), 2-0 Edimilson
Fernandes (48.), 2-1 Gary Cahill (90.+4).

1-0 Juan Mata (54.).

Drátturinn í 8 liða úrslit: Arsenal - Southampton, Liverpool - Leeds, Man Utd West Ham, Hull - Newcastle.

Domino’s-deild kvenna

Alexander
Petersson
leikir

West Ham - Chelsea

leikir

27

mörk

10

stórmót

Síðasta stórmót HM 2015
Datt út 38 ára

fyrra hefur hins vegar hækkað þær
raddir sem kalla á kynslóðaskipti.
Fáir ungir leikmenn hafa komist
í lykilhlutverk í liðinu á þessum
tímamótaárum fyrir utan Aron
Pálmarsson sem var nánast orðinn
lykilmaður um leið og hann klæddist landsliðsbúningnum. Aðrir hafa
ekki verið mikil viðbót við liðið og
fyrir vikið hefur það verið á herðum
gullkynslóðarinnar að halda uppi
landsliðinu í langan tíma.
Það má þó ekki líta fram hjá því
að ungu strákarnir eru ekki að reyna
að slá neina venjulega leikmenn út
enda eru leikmenn gullkynslóðarinnar flestir í hópi bestu landsliðsmanna sögunnar í sinni stöðu.
Kynslóðaskiptin hafa því dregist á
langinn en landsliðið á erfitt með að
fresta þeim mikið lengur. Fráhvarf
Snorra Steins og Alexanders, tveggja
af bestu leikmönnum liðsins í meira
en áratug, eru stór tímamót.

Reynsla og þekking farin
Á síðustu árum hefur það nánast
þótt sjálfsagður hlutur að íslenska
liðið væri ekki bara með á stórmótum heldur stefndi inn í hóp bestu
liða mótsins. Liðið er búið að missa
mikla reynslu og mikla þekkingu
með brotthvarfi lykilmanna gullkynslóðarinnar en nú er það hlutverk
nýrrar kynslóðar að halda Íslandi í
hópi bestu handboltaþjóða heims.
Yngri strákarnir njóta enn leiðsagnar
sterkra karaktera eins og þeirra Guðjóns Vals, Björgvins Páls, Arnórs og
Ásgeirs.

Grindavík - Snæfell

69-66

Keflavík - Valur

84-81

Skallagr. - Njarðvík

82-52

Haukar - Stjarnan

62-58

Grindavík: Ashley Grimes 24/16 fráköst,
Petrúnella Skúladóttir 13/10 fráköst,
Ingunn Embla Kristínardóttir 10, María Ben
Erlingsdóttir 8/7 fráköst, Ingibjörg Jakobsdóttir 5/5 fráköst, Íris Sverrisdóttir 4/6
fráköst, Sigrún Elfa Ágústsdóttir 3, Jeanne
Lois Figueroa Sicat 2.
Snæfell: Pálína María Gunnlaugsdóttir 17/7
fráköst, Gunnhildur Gunnarsdóttir 16/7
fráköst, Helga Hjördís Björgvinsdóttir 10,
María Björnsdóttir 6, Berglind Gunnarsdóttir 6/7 fráköst, Bryndís Guðmundsdóttir 5/6 fráköst, Hugrún Eva Valdimarsdóttir
4, Andrea Björt Ólafsdóttir 2/4 fráköst.

Keflavík: Dominique Hudson 26/9 fráköst,
Emelía Ósk Gunnarsdóttir 21/7 fráköst,
Birna Valgerður Benónýsdóttir 14, Thelma
Dís Ágústsdóttir 6/6 fráköst/5 stoðsendingar, Þóranna Kika Hodge-Carr 5, Salbjörg
Ragna Sævarsdóttir 4/4 fráköst, Irena Sól
Jónsdóttir 3, Katla Rún Garðarsdóttir 2,
Erna Hákonardóttir 2, Elsa Albertsdóttir 1
Valur: Mia Loyd 28/15 fráköst, Hallveig
Jónsdóttir 12, Guðbjörg Sverrisdóttir
12/4 fráköst, Dagbjört Samúelsdóttir 10,
Dagbjört Dögg Karlsdóttir 9/8 fráköst, Elín
Sóley Hrafnkelsdóttir 6/11 fráköst, Bergþóra Holton Tómasdóttir 4.

Skallagrímur: Tavelyn Tillman 26/7 fráköst/7 stoðsendingar, Kristrún Sigurjónsdóttir 12, Ragnheiður Benónísdóttir 10/8
fráköst/3 varin skot, Jóhanna Björk Sveinsdóttir 10/7 fráköst, Auður Íris Ólafsdóttir
9, Guðrún Ósk Ámundadóttir 7, Sigrún
Sjöfn Ámundadóttir 5/11 fráköst, Sólrún
Sæmundsdóttir 2/6 fráköst, Sigurbjörg Rós
Sigurðardóttir 2, Gunnfríður Ólafsdóttir 2.
Njarðvík: Carmen Tyson-Thomas 13/16
fráköst, María Jónsdóttir 9/9 fráköst, Erna
Freydís Traustadóttir 8, Heiða Björg Valdimarsdóttir 5, Árnína Lena Rúnarsdóttir 5/4
fráköst, Hulda Bergsteinsdóttir 4, Björk
Gunnarsdótir 3/6 fráköst, Soffía Rún Skúladóttir 3, Svala Sigurðadóttir 2.

Haukar: Sólrún Inga Gísladóttir 24/12
fráköst, Michelle Nicole Mitchell 15/12 fráköst, Rósa Björk Pétursdóttir 10/10 fráköst,
Anna Lóa Óskarsdóttir 8, Dýrfinna Arnardóttir 5/5 stoðsendingar.
Stjarnan: Danielle Rodriguez 20/16 fráköst,
Ragna Margrét Brynjarsdóttir 13/9 fráköst,
Bríet Sif Hinriksdóttir 9, María Lind Sigurðardóttir 6, Bryndís Hanna Hreinsdóttir
4, Jónína Karlssdóttir 3, Jenný Harðardóttir
2, Hafrún Hálfdánardóttir 1/12 fráköst.
Staðan: Keflavík 10, Skallagrímur 8, Snæfell 8, Njarðvík 6, Stjarnan 6, Grindavík 4,
Haukar 4, Valur 2.

Í dag

15.00 WGC: HSBC Champ.Golfst.
19.05 Skallagrímur - ÍRSport
Domino’s-deild karla
19.15 Tindastóll - NjarðvíkSíkið
19.15 Skallagrímur - ÍR Borgarnes
19.15 Grindavík - Þór Ak.Röstin
Olís-deild karla
Höllin
19.00 Akureyri - FH
19.30 Selfoss - ÍBV
Selfoss
19.30 Fram - StjarnanFramhús

fólk
Kynningarblað
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Elva hefur alla tíð hannað og skapað alls kyns hluti. Undanfarið hefur hún einbeitt sér að hönnun barnafata undir merkinu Älva. MYND/GVA

Forfallinn barnafatasjúklingur
Elva Björk Ragnarsdóttir hannar litrík og þægileg barnaföt undir merkinu Älva. Hún hefur alltaf haft áhuga á alls konar
hönnun en byrjaði að sauma barnaföt fyrir um ári. Elva hefur fengið góðar viðtökur við hönnuninni og saumar nú á fullu.

Lesa bæði
FBL OG MBL

21%

Nýjar vörur frá
Lesa bara MBL

89%
Verslunin Belladonna

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

af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

11%

Lesa bara FBL

68%
*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup júl.-sep. 2016
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Lilja Björk
Hauksdóttir
liljabjork@365.is

Elva Björk Ragnarsdóttir hjúkrunarfræðingur segist alltaf hafa verið gjörsamlega
óstöðvandi í alls kyns handavinnu
og föndri. Hún hélt úti blogginu Verkefni vikunnar í tæp þrjú
ár þar sem hún tók sér alls kyns
hluti fyrir hendur. Prjónaði, bjó til
skartgripi og tók í gegn húsgögn
og rými svo eitthvað sé nefnt.
Núna hefur Elva hins vegar
snúið sér að því að hanna og sauma
barnaföt. „Ég hef alltaf haft
gaman af því að sauma og prjóna
og alltaf saumað af og til síðan ég
varð fullorðin. Ég varð svo algjörlega forfallinn barnafatasjúklingur þegar ég eignaðist mitt fyrsta
barn eins og svo margir. Það er
bara svo gaman að klæða börn,“
segir Elva brosandi.
Hún saumaði þó ekki mikið á
eigin börn þegar þau voru lítil
sökum anna en fyrir um ári fæddist fjöldinn allur af börnum í
kringum Elvu og ákvað hún að
sauma handa þeim skírnargjafir. „Ég varð svo fyrir því óhappi
fyrir ári að veikjast þannig að ég
gat eiginlega ekki gengið. Ég hef
aldrei getað setið auðum höndum
svo það átti mjög illa við mig að
geta ekki verið á ferðinni og stundað vinnu og líkamsrækt en ég gat
setið og saumað. Ég ákvað því að
prófa að sauma smá hrúgu sem
ég setti inn á heimasíðuna mína,
verkefnivikunnar.com, og það
bara seldist rosalega vel. Svo hefur
þetta bara einhvern veginn undið
upp á sig,“ útskýrir Elva en hún
verður með hönnun sína á Handverki og hönnun í Ráðhúsinu þann

Elva leggur töluvert upp úr því að efnin í fötin sem hún saumar séu GOTSstöðluð en GOTS stendur fyrir Global Organic Textile Standard.
MYND/ÞÓRDÍS BJÖRT SIGÞÓRSDÓTTIR

Fötin hennar Elvu eru litrík og þægileg fyrir börn að vera í. MYND/ÞÓRDÍS BJÖRT

TVÖ NÝ

frá Gula miðanum

3. til 7. nóvember næstkomandi.
Elva hannar barnafötin
undir merkinu Älva en orðið
er sænskt og þýðir álfur eða
ljósálfur. „Og svo er það
borið fram eins og nafnið mitt þannig að það var
bara fullkomið. Við fjölskyldan bjuggum líka í
Svíþjóð í fjögur ár og mér
fannst gaman að geta tengt
sköpunina við það. Ég
vildi heldur ekki eitthvað rammíslenskt
því maður verður alltaf að hugsa
stórt,“ segir Elva
kímin á svip.
Við hönnunina
leggur Elva helst
upp úr því að
fötin séu þægileg fyrir börnin að vera í
og að efnin
séu vönduð auk þess
að fötin séu
lífleg. „Annars er ég
mjög hrifnæm og get
heillast af alls kyns
stefnum og straumum. Það getur hreinlega
verið mér til vandræða
stundum. Þess vegna
mun alltaf verða mikill
fjölbreytileiki í því sem
ég geri og aldrei margar
eins flíkur í hverri stærð
þó að það verði kannski
alltaf einhver grunnlína
í boði. Ég get ekki saumað sömu flíkina rosalega
oft,“ segir hún og hlær.
Hún bætir við að hún
leggi líka töluvert upp
úr því að efnin séu GOTSstöðluð en GOTS stendur fyrir Glo-

Ég varð svo
algjörlega
forfallinn barnafatasjúklingur þegar ég
eignaðist mitt
fyrsta barn eins og
svo margir. Það er
bara svo gaman
að klæða börn.
Elva Björk Ragnarsdóttir

bal Organic
Textile Standard. „ Þ etta
er leiðandi staðall fyrir textílframleiðslu úr lífrænum trefjum.
Staðallinn leggur
einnig áherslu á vistfræðilegar og félagsfræðilegar forsendur og inniber það
meðal annars að öruggt vinnuumhverfi
í verksmiðjum sé
tryggt, að verkafólki séu tryggð lágmarkslaun og að
ekki sé um að ræða
barnaþrælkun svo
eitthvað sé nefnt.“

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Lilja Björk Hauksdóttir,
liljabjork@365.is, s. 512 5372 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, s. 512 5367
Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358
Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 5457 |
Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is,
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433

NÚ GETUR ÞÚ NÁLGAST

UPPÁHALDS
ORIGINS
vörurnar þínar í
Lyfjum & heilsu Kringlunni

GinZingTM

Energy-boosting
moisturizer

Orkugefandi dagkrem

4.450 kr
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Tískuklæði
Rannveigar

Lógó með adressulínu

Hjónin Guðrún Hildur Rosenkjær, klæðskeri og sagnfræðingur, og
Ásmundur Kristjánsson gullsmiður, gáfu Byggðasafni Hafnarfjarðar
góða gjöf í vor. Í samstafi við hópinn Faldafreyjur hönnuðu þau og
saumuðu dýrindis faldbúning á Rannveigu Filipusdóttur Sívertsen.
Sólveig
Gísladóttir
solveig@365.is
Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

„Við höfðum tekið eftir því að
gínan af Rannveigu í Sívertsen
húsi var í kjól sem samræmd
ist ekki hennar tíma. Hún var í
dönskum fötum en á þessum tíma
klæddust íslenskar konur miklu
heldur íslenskum hátískufötum,“
segir Guðrún en hún og Ási, maður
hennar, eiga og reka fræðasetrið
Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is = Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)
Annríki – Þjóðbúningar og skart,
STÆRÐIR 36-52
sem meðal annars býður upp á
námskeið í ýmsu því sem tengist
þjóðbúningum.
„Fyrir nokkrum árum hafði
ég tækifæri til að skoða dánarbú
Rannveigar. Þá komst ég að því að
Rannveig átti tvo heila faldbún
inga sem voru tískubúningar þess
tíma og líka hversdagsbúninga,
en allt voru þetta íslenskir bún
ingar,“ segir Guðrún en það varð
að ástríðu þeirra hjóna að reyna
að gera eitthvað fyrir Rannveigu.
Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
Tækifærið kom árið 2014 þegar
270 ár voru frá fæðingu Rannveig
ar. „Við það tækifæri gáfum við
Hafnarfjarðarbæ og Byggðasafn
inu hugmyndina að nýjum bún
ingi,“ lýsir hún en þau hjónin út
færðu búninginn eftir lýsingum úr
dánarbúi Rannveigar.

KJÓLAR Í ÚRVALI

Hlý í vetur

Mörg hundruð
vinnustundir

Peysa á
14.900 kr.

- einn litur
- stærð 34-48

Opið
virka daga
kl. 11–18
laugardaga
kl. 11-15

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið
Fréttablaðið í heild
sinni á Vísi og í
Fréttablaðs-appinu
Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

... allt sem þú þarft

Tvö ár tók að vinna búninginn.
„Fyrra árið fór í skipulagningu og
söfnun styrkja en síðara árið fór í
að sauma búninginn,“ segir Guð
rún en til þess starfs kom einnig
hópurinn Faldafreyjur, átta konur
sem hafa verið nemendur þeirra
hjóna á búninganámskeiðum í
Annríki.
„Þá leituðum við til fólks ef það
vildi leggja fram skart og fengum
átta millur og beltispar. Ási smíð
aði síðan tvær millur, svuntu
hnappa og ermahnappa, og gyllti
og lagaði það sem þurfti,“ segir
Guðrún sem telur að verkið hafi
tekið um 800 vinnustundir en
heildarverðmæti búningsins er
talið um 7 milljónir króna.

Guðrún Hildur með Rannveigu vinkonu sinni sem nú er klædd í búning sem hæfir
konu af hennar stöðu. Mynd/GVA

Úr fínasta efni
Guðrún lýsir búningnum. „Hann
er að hætti þessa tíma, um alda
mótin 1800, og er saumaður úr
öllum þeim bestu efnum sem fáan
leg voru þá, ull, flaueli, silki og
bómull, enda voru hjónin Bjarni
og Rannveig framáfólk í samfélag
inu.“
Faldbúningurinn er í mörgum
lögum. „Undirfötin eru skyrta,
mikið undirpils og upphlut
ur úr rauðu flaueli. Við upphlut
inn er áfast ullarpils, þar yfir
mikið skreytt ullarpils skreytt
með flauelsleggingum. Við það er
svunta sem er með þremur gyllt
um svuntuhnöppum. Hnapparnir
liggja yfir beltinu sem er baldýr
að og þannig hangir svuntan föst,“
lýsir Guðrún en að hætti kvenna
þess tíma var Rannveig með lausa
vasa undir pilsinu.
„Yfir upphlutnum er treyja með
prjónuðum ermum. Kraginn sem
er áfastur við treyjuna er baldýr
aður og einnig beltið. Þá er höfuð
búnaður að hætti þess tíma en við
notuðum koparstungu af Rann
veigu sem fyrirmynd að höfuðbún
aðinum og treyjunni.“

Ásmundur smíðaði tvær millur, svuntu- og ermahnappa. Beltisparið og nokkrar
millur voru gefnar í verkefnið en Ásmundur sá um gyllingu og viðgerð á þeim.

Engir vasar voru á fötum og því gengu
konur með lausa vasa undir pilsunum.

Við beltið ber Rannveig síðan
handlínu. „Hún var svo heppin
að eiga innflutta silkihandlínu.
Þetta var upphaflega trúartákn
en smám saman varð þetta stöðu
tákn. Það sýnir stöðu Rannveig
ar og stand að eiga svona mikið

Búningurinn er að
hætti þessa tíma,
um aldamótin 1800, og er
saumaður úr öllum þeim
bestu efnum sem fáanleg
voru þá, ull, flaueli, silki
og bómull, enda voru
hjónin Bjarni og Rannveig
framáfólk í samfélaginu.
Guðrún Hildur Rosenkjær

af innfluttu fíneríi,“ segir Guð
rún en þau hjónin eru ákaflega
ánægð með afraksturinn. „Okkur
finnst Rannveig allt í einu hafa
risið upp sem persóna sem fellur
ekki lengur í skuggann af manni
sínum.“
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Teppapeysan er frábær fyrir kvöldkaffið á pallinum, sófann heima og tjaldferðalögin. myndir/ragnheiður arngrímsdóttir

Hlýja og
notalegheit
Helsta vara hönnunarfyrirtækisins Kofforts er lopapeysa sem kallast
teppapeysa. Þar sameinast í eina hönnun teppi, peysa og koddi að
viðbættri hlýju og notalegheitum. Peysan hentar vel í ferðalagið.

KRINGLUNNI | 588 2300

Svört
pils
Kr. 12.900.Str. 36-46

Kr. 13.900.Str. 36-48

Kr. 12.900.Str. 36-52

Við erum á Facebook

Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

Vinkonurnar Inga og Stína eru
hugmyndasmiðir, hönnuðir og
saumakonurnar á bak við hönnun
arfyrirtækið Koffort. Ingibjörg
Þóra Gestsdóttir er menntað
ur fatahönnuður frá Köbenhavns
Mode og Designskole og Kristín
Unnur Þórarinsdóttir er flugfreyja
hjá Icelandair. Aðalhönnun þeirra
er lopapeysa sem þær kalla teppa
peysu en hún er dálítið frábrugð
in venjulegri íslenskri lopapeysu.
Hugmyndin kviknaði að sögn
Stínu í háloftunum og hún lýsir
hönnuninni betur. „Hér samein
ast í eina hönnun teppi, peysa
og koddi, þannig að þetta er flík
sem hefur mikið notagildi. Hug
myndin er að stóla á eigin hlýju
og notalegheit; að geta hvílst vel
á löngum ferðalögum auk þess að
vera smart.“
Þannig er t.d. hentugt að mæta
í peysunni í flug. „Þegar þú vilt
leggja þig og hafa það náðugt þarf
ekki að biðja um teppi,“ segir Inga.
„Lykkjur eru losaðar af tölum sem
eru á peysunni innanverðri. Við
það losnar stórt og hlýtt lopateppi
eða poki sem þú geymir á bakinu
og þangað ofan í er köldum fótun
um stungið.“

Frábær í ferðalagið

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Hettan á peysunni er tvöföld og
hefur tvenns konar tilgang að
þeirra sögn. „Annars vegar getur
þú rúllað allri teppapeysunni inn
í hettuna og breytt henni í kodda
sem auðvelt er að ferðast með.
Hins vegar veitir hettan skjól,
hljóðeinangrun og myrkur þegar
þú vilt fá að hrjóta í friði eða fá
næði.“
Auðvelt er að hengja teppið upp
og breyta aftur í peysu í lok flugs.
„Teppapeysan er frábær í ferða
lögin og einnig mjög flott lopa
peysa til daglegra nota fyrir bæði
kynin. Þetta er snilldarhönnun
fyrir kvöldkaffið á pallinum, fyrir
sófann heima og ekki síst fyrir
tjaldferðalögin enda geta íslensku
sumarkvöldin orðið svöl.“
Tölurnar á teppapeysunni eru
úr kindahorni, handgerðar úr

Konurnar á bak við Koffort eru Ingibjörg Þóra Gestsdóttir (t.v.) og Kristín Unnur
Þórarinsdóttir. Hér klæðast þær kápupeysunum Cargo og Marina frá Koffort.
MYND/EYÞÓR

smiðju Rítu Freyju í Borgarnesi.
Peysurnar eru framleiddar í þrem
ur stærðum og þremur fallegum
litum. „Við erum alltaf að fá nýjar
hugmyndir og erum duglegar að
koma þeim í framleiðslu. Við erum
t.d. að gera fallegar kápupeysur og
barnapeysur ásamt alls kyns fylgi
hlutum. Núna fyrir jólin koma
fyrstu herrapeysurnar á markað
og erum við mjög spenntar fyrir
þeim.“

Alíslensk hönnun
Þær segja fyrirtæki sitt vera um
hverfisvænt og framleiðslan sé
„slow fashion“ þar sem hver flík
er handunnin þó að efnið sé vél
prjónað. Því fari mikil natni og
tími í hverja flík. „Ullin sem við
notum kemur frá íslenskum bænd
um og prjónið er í höndum Glófa.
Saumaskapurinn hefur nánast al
farið verið í okkar höndum. Við
getum því sagt með stolti að um
alíslenska hönnun sé að ræða.“

Þessa dagana er verið að upp
færa heimasíðuna koffort.is en
á meðan má skoða vöruúrvalið
á Facebook undir Koffort – Ice
landic Wool Design. „Peysurnar
okkar eru líka seldar í yndislegri
íslenskri hönnunarverslun á Lauga
veginum sem heitir Jökla. Þar selja
sautján íslenskir hönnuðir vörur
sínar milliliðalaust til neytenda og
standa sjálfir vaktina í versluninni.
Einnig tökum við þátt í jólamark
aði í Kaupmannahöfn í fyrsta sinn
nú í desember og hlökkum mikið
til. Við höfum tekið þátt í Hand
verkshátíðinni á Hrafnagili und
anfarin ár sem er alltaf ævintýra
lega skemmtilegt. Við vorum svo
lánsamar að fá þar verðlaun árið
2012 en þá var teppapeysan okkar
valin hönnun ársins, sem er mikill
heiður. Við höfum einnig tekið þátt
nokkrum sinnum í Handverki og
hönnun í Ráðhúsinu en við náðum
ekki að vera með þetta árið. Ætlum
að láta Kaupmannahöfn duga.“

Barnaafmæli
27. október 2016
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Oreo-bollakökurnar hafa verið vinsælar á heimili Evu Laufeyjar.

Rice Krispies kakan er girnileg.

Ljúffengar kökur í veisluna
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir á ekki í vandræðum með að hrista veitingar í afmælisveisluna fram úr erminni. Hún gefur hér
uppskriftir að Oreo bollakökum og Rice Krispies marengsköku. Ný bók hennar, Kökugleði Evu, kemur út í næstu viku.
Sælkerinn og sjónvarpskokkurinn
Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir segir að þegar hana langi í eitthvað sérstaklega gott þá sé ekki
ólíklegt að eitthvað með Oreo kexi
í verði fyrir valinu. „Oreo bollakökurnar hafa verið mjög vinsælar á mínu heimili undanfarin
ár og standa alltaf fyrir sínu. Ég
meina, hver elskar ekki þessar
ómótstæðilegu kexkökur?“ segir
hún og brosir.
Eva Laufey gefur hér uppskrift
að Oreo bollakökunum og Rice
Krispies marengsköku en hún
segir Rice Krispies og marengs
passa ótrúlega vel saman. „Þannig verður úr skemmtileg kaka með
litríkum súkkulaðiperlum. Það má
auðvitað fara alla leið og tvöfalda
þessa uppskrift en það er bara ef
þið þorið, þetta er sannkölluð marengsbomba.“

Oreo bollakökur
250 g smjör, við stofuhita
4 dl sykur
4 egg
4-5 dl mjólk (eða rjómi)
6 dl hveiti
2-3 tsk. lyftiduft
1 tsk. matarsódi
2 tsk. vanilla (dropar eða

Rice Krispies gleði
Rice Krispies botn

sykur)
16 Oreo smákökur (1 pakki)

150 g súkkulaði
150 g smjör
3 msk. síróp
4 dl Rice Krispies

Hitið ofninn í 180°C (blástur). Þeytið sykur og smjör í þrjár mínútur og
bætið einu og einu eggi saman við.
Þeytið vel á milli.

Bræðið súkkulaði og smjör í potti við
vægan hita, bætið sírópinu saman
við þegar súkkulaðið er bráðnað og
hrærið vel í. Bætið Rice Krispies út
í og blandið öllu vel saman. Setjið
deigið í form, helst smelluform svo
auðvelt sé að taka botninn upp úr.
Geymið í kæli á meðan marengsinn
er útbúinn.

Sigtið saman hveiti og lyftiduft að
minnsta kosti þrisvar sinnum. Bætið
hveitiblöndunni, matarsódanum,
vanillu og mjólkinni saman við og
þeytið vel í nokkrar mínútur þar til
blandan verður orðin silkimjúk.
Saxið Oreo kexkökurnar eða myljið í matvinnsluvél, setjið út í deigið
og blandið saman með sleikju. Skiptið deiginu niður í bollakökuform og
bakið í 15 til 18 mínútur. Kælið kökurnar áður en að þið smyrjið á þær
kreminu.

Oreo súkkulaðikrem
220 g smjör, við stofuhita
4 dl flórsykur
2 tsk. vanilluextrakt eða
vanillusykur
100 g hvítt súkkulaði
4-5 Oreo kexkökur

Þeytið saman smjör og flórsykur í nokkrar mínútur, því lengur sem

Marengstoppur
Eva Laufey gefur hér uppskriftir að
gómsætum kökum sem renna ljúflega
niður í veislugesti. MYND/VALLI

þið hrærið kremið því betri áferð
fáið þið. Bræðið hvítt súkkulaði í
vatnsbaði og bætið við smjörkremið ásamt vanillu. Saxið Oreo kexkökur eða myljið í matvinnsluvél,
blandið mylsnunni saman við kremið. Gott er að setja kremið í sprautupoka og sprauta á kökurnar. Skreytið bollakökurnar gjarnan með Oreo
kexköku.

3 eggjahvítur
1 dl púðursykur
1,5 dl sykur

Hitið ofninn í 150°C. Þeytið eggjahvítur, um leið og það byrjar að
freyða í skálinni bætið þið sykrinum
saman við, í þremur hlutum. Þeytið
áfram þar til marengsinn er stífur og
hreyfist ekki. Setjið deigið á pappírsklædda ofnplötu og myndið hring
sem er jafn stór eða aðeins minni
en Rice Krispies botninn. Bakið við
150°C í klukkustund. Kælið botninn
vel áður en þið setjið á hann krem.

Súkkulaðikrem
100 g suðusúkkulaði
25 g smjör
2 eggjarauður
2 msk. sykur

Bræðið smjör og súkkulaði í potti
við vægan hita þar til súkkulaðið er
bráðnað, leggið til hliðar.
Þeytið eggjarauður og sykur þar
til blandan verður létt og ljós. Hellið súkkulaðiblöndunni saman við í
mjórri bunu og blandið vel saman.
Hellið súkkulaðiblöndunni í skál og
kælið.

Krem og samsetning
300 ml rjómi
súkkulaðiperlur

Þeytið rjóma og setjið hann ofan á
Rice Krispies botninn. Leggið síðan
marengsbotninn yfir hann og meiri
rjóma ofan á þann botn. Hellið
súkkulaðisósunni yfir en gætið þess
að hún sé orðin köld. Skreytið kökuna með litríkum súkkulaðiperlum.
Uppskriftirnar og fleiri til má finna
í nýrri bók Evu Laufeyjar, Kökugleði
Evu, sem kemur út á fimmtudag.
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Leikir halda
veislunni í
böndum
Fjölmennum barnaafmælum þarf helst að stýra svo
þau verði ánægjuleg fyrir bæði börn og fullorðna.
Leikir eru vel til þess fallnir að halda veislunni í
böndum en jafnframt til að hrista gestina saman. Í
tveggja klukkustunda afmæli er gott að bjóða upp á
að minnsta kosti tvo leiki. Einn fyrir mat og annan eftir.
Hægt er að fara nokkrar umferðir með hvern leik.

Söngleikur
Undirbúningur

Skrifið hvert stafarugl á tíu stök
blöð.

í einu. Sá hópur sem er fyrstur
að fatta um hvaða lag er að
ræða byrjar að syngja
það og fær stig.
Hægt er að aðlaga
leikinn á ýmsan
veg. Það má til
dæmis bæta við
aukastigi fyrir
góðan flutning
og sömuleiðis fyrir að geta
nefnt flytjandann. Sá hópur
sem er með flest
stig eftir að hafa
séð stafaruglin tíu
vinnur.

Leikurinn

Blöðrugrip

Skiptið þátttakendum í nokkra
hópa. Sýnið hópunum eitt stafarugl

Þátttakendur sitja eða standa í
hring. Einn byrjar í miðjunni með

Skrifið niður tíu þekkt dægurlög.
Lagavalið fer svolítið eftir aldri
þátttakenda en tökum dæmi:
Glaðasti hundur í heimi
Horfðu til himins
Ástardúett

Ruglið orðunum. Til dæmis svona:
istagalð durnuh í imhei
rofðuh ilt mihnsi
arúdettáts

Í söngleiknum þarf að vera fljótur að hugsa. Í honum skiptir liðsheildin sköpum.

blöðru. Hann kastar blöðrunni
upp í loft og kallar nafn einhvers
í hringnum sem á að grípa blöðruna. Ef hann nær því skiptir hann
við þann sem er í miðjunni. Ef ekki
er hann úr leik. Ef notaðir eru stólar verða fleiri og fleiri auðir eftir
því sem líður á leikinn þar til aðeins
tveir þátttakendur standa eftir;
einn í miðjunni og einn í hringnum.
Hægt er að gera leikinn erfiðari
með því að stækka hringinn.

Örkin hans Nóa
Undirbúningur
Blöðrugrip
er hressandi
leikur. Það má
gera hann enn meira
spennandi með því að hafa
verðlaun fyrir sigurvegarana.

Skrifið niður dýranöfn á litla miða.
Brjótið saman og setjið í skál.
Raðið stólum í hring þannig að seturnar snúi inn. Takið til nóg af treflum eða öðru sem má nota til að
binda fyrir augu.

Leikurinn
Þátttakendur vinna saman tveir
og tveir. Hvert par dregur dýranafn úr skálinni. Annar úr parinu
fer út úr herberginu á meðan hinn
velur sér stól og stillir sér upp fyrir
aftan hann. Sá sem fór út bindur fyrir augu áður en hann kemur
aftur inn. Sá sem stendur fyrir
aftan stólinn reynir að ná félaga
sínum með því að herma eftir dýrinu. Leiknum lýkur þegar öll dýrin
hafa náð saman en það getur verið
snúið þegar öll dýrahljóðin heyrast í einu.
Fleiri hugmyndir er til dæmis að
finna á Leikjavefnum, leikjavefurinn.is, en síðari leikirnir tveir eru
fengnir þaðan.

Ævintýraheimur fyrir börn
Fyrirtækið KRUMMA ehf. fagnar 30 ára afmæli á árinu. Fyrirtækið var stofnað undir nafni Barnasmiðjunnar af hjónunum Elínu
Ágústsdóttur og Hrafni Ingimundarsyni en árið 2011 var nafni fyrirtækisins breytt í KRUMMA. Fyrirtækið var sett á stofn með það fyrir
augum að bjóða vandaða og umhverfisvæna vöru fyrir börn að leik innan- og utandyra. Afsláttardagar verða í KRUMMA í næstu viku.
Verslun KRUMMA er sannkölluð ævintýraveröld fyrir börn og
hefur um árabil verið falin gersemi á höfuðborgarsvæðinu. Allar
vörulínur fyrirtækisins hafa til
að bera sérstaka vottun um öryggi. Vörurnar eru sérhannaðar
fyrir börn frá fæðingu til tólf ára
aldurs. Hjá KRUMMA er breitt
vöruúrval fyrir leik- og grunnskóla og ekki síður fyrir einstaklinga. Margir leggja því leið sína í
KRUMMA til að kaupa vandaðar
og góðar gjafir.
Hrefna Halldórsdóttir, verslunarstjóri KRUMMA, segir að
áherslan sé á að flytja inn falleg
og vönduð þroskaleikföng fyrir
börn auk framleiðslu og innflutnings á útileiktækjum og útihúsgögnum. „Við veitum persónulega
þjónustu og hingað eru allir velkomnir,“ segir hún. Á heimasíðunni www.krumma.is er hægt að
skoða allt það góða úrval leikfanga
sem boðið er upp á í versluninni.
Hægt er að kaupa þau beint af vefverslun.
„Við bjóðum meðal annars upp
á gæðamerki frá evrópskum framleiðendum. Má þar nefna BRIO
þroskaleikföng, HAPE trévörur,
og LEGO Education, HAMA perlur, Bänfer svampkubba, svo höfum
við verið að taka inn nýjar tegundir sbr. TEGU segulkubba og GIGI
pappakubba sem hafa notið mikilla vinsælda,“ upplýsir Hrefna.
„Þá býður fyrirtækið vönduð hollensk trampólíní mörgum stærðum en þau hafa fengið alla helstu-

KRUMMA
ætlar að
starta jólunum
snemma í ár en
dagana 4.-5.
nóvember verða
afsláttardagar í
verslun
KRUMMA við
Gylfaflöt, þar
sem verður allt
að 70% afsláttur
af völdum vörum.
Hrefna Halldórsdóttir

Hrefna Halldórsdóttir, verslunarstjóri hjá KRUMMA, segir að afsláttardagar standi yfir í versluninni 4. og 5. nóvember. Hægt er að gera góð
kaup á afsláttardögum. MYND/GVA

öryggisstimpla og eru samþykkt
til notkunar bæði í heimahúsum
og íþróttahúsum,“ segir hún.
„Þegar fyrirtækið hóf rekstur
fyrir þrjátíu árum var það fyrst
aðeins með framleiðslu á útileikföngum. Síðan hefur reksturinn
eflst og innflutningur á leikföng-

um aukist enda mikil þörf á markaðnum. Elín er sjálf leikskólakennari og veit hvað börnin vilja,“ segir
Hrefna. „Þau hjónin hafa alltaf
haft það að leiðarljósi að leikföngin hafi kennslulegt gildi. Öll leikföngin eru vottuð um að þau séu
eiturefnafrí og málning sem notuð

er blýlaus. Vörurnar eru því með
öllu hættulausar,“ bætir hún við.
„Fyrirtækið hefur vaxið og dafnað
á þrjátíu árum með auknum fjölda
starfsmanna, bæði í verslun og á
verkstæði,“ segir Hrefna. Starfsfólk KRUMMA ætlar að starta jólunum snemma í ár en dagana 4.-5.

nóvember verða afsláttardagar í
verslun KRUMMA við Gylfaflöt,
þar sem verður allt að 70% afsláttur af völdum vörum.

KRUMMA er á Facebook og er
með Instagram-síðu. Fyrirtækið er
við Gylfaflöt 7, sími 587 8700.

Útgefandi

Veffang

Umsjónarmaður auglýsinga

Ábyrgðarmaður

365 miðlar ehf. | Skaftahlíð 24 | s. 512 5000 | fax 512 5301

visir.is

Ólafur H. Hákonarson| olafurh@365.is | s. 512-5433

Svanur Valgeirsson
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Tívolístemning í afmælinu
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Smáratívolí býður upp á sérstaka afmælisdagskrá fyrir börn á ólíkum aldursskeiðum. Velja má um fjórar mismunandi útfærslur
á afmælisveislum í leiktækjum tívolísins. Allir pakkarnir innihalda tvær pitsusneiðar á mann og safa og gos eins og hver vill.
„Við sjáum um allt, afmælisbarnið þarf bara að mæta á staðinn. Við
sjáum um að dekka borð og borðbúnaður og glös fylgja í pakkanum. Að lokum sjáum við einnig
um allan frágang. Miðað við alla
þá vinnu sem annars færi í að
undirbúa veisluna heima, laga til,
baka og útbúa mat og ganga svo
frá eftir allt saman, er þetta ólíkt
þægilegra, að ekki sé talað um að
þurfa ekki að hafa ofan af fyrir
öllum börnunum meðan á veislunni stendur,“ segir María Björk
Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Smáratívolís, en Smáratívolí
býður upp á fjóra ólíka afmælispakka fyrir börn á ólíkum aldursskeiðum.
Öllum pökkunum fylgja tvær
pitsusneiðar á mann frá Rizzo
Express, safi og gos. Einnig er
hægt að koma með aðrar veitingar,
til dæmis afmælisköku eða annað.
Afmælisgestir hafa aðgang að
skreyttum hátíðasal þar sem boðið
er upp á veitingarnar og afmælisbarnið opnar pakkana. Ýmist er
hægt að byrja í salnum áður en
tívolídagskráin hefst eða enda þar,
allt eftir því hvað hentar aldri og
samsetningu hópsins.

Sniðugt að deila kostnaði
María segir að verðið á meðalstóru barnaafmæli ætti að vera
á færi flestra. Til dæmis kosti
Frumskógarpartýið 1.990 krónur
á hvert barn og Leikjapartý 2.390
krónur. „Foreldrar slá gjarnan
saman í veislu, til dæmis ef tvö
börn í sama bekk eiga afmæli á
svipuðum tíma og deila þannig
kostnaðinum.“

Frumskógarpartý fyrir
þau yngstu
„Frumskógarpartý er tilvalinn
pakki fyrir yngsta aldurshópinn,“
segir María. „Hann inniheldur
eina ferð í klessubílana þar sem
krakkarnir eru tveir og tveir í bíl
og skiptast á að stýra. Eftir bílana
tekur við ævintýralegur leiktími í
Frumskógarklifurhúsinu. Klifurhúsið okkar er lokað svæði. Allir
afmælisgestirnir eru einnig í
samlitum vestum og er börnunum
fylgt af starfsmönnum til og frá
klifurhúsinu,“ segir María.

Smáratívolí býður upp á sérstaka afmælisdagskrá fyrir börn á ólíkum aldursskeiðum.
Lazertag-pakkinn er mjög vinsæll hjá tíu ára krökkum og eldri.

Leikjapartý
„Annar pakki fyrir eldri krakkana kallast Leikjapartý. Þá fær hver
gestur Tívolíkort sem nota má til að spila í leiktækjum tívolísins í
heila klukkustund. Með kortunum komast krakkarnir einnig í fjögur stór tæki, eins og 7D bíó og Sleggjuna en tíu ára aldurstakmark
er í hana, trampólín, klessubíla og keilu. Kortin gilda í klukkustund
eftir að þau eru virkjuð.

Mega
leikjapartý
„Mega leikjapartý er veglegasti
veislupakkinn okkar og tekur
yfirleitt um tvo og hálfan tíma.
Spilaðir eru tveir leikir í lazertag, farið í fjögur stór leiktæki í
tívolíinu og að auki fá krakkarnir
tívolíkort sem gildir í klukkustund.
Svo fá allir krapdjús að auki við aðrar
veitingar í Mega leikjapartýinu.“

Lazertag-pakki fyrir 10+
„Við sjáum um allt, afmælisbarnið þarf
bara að mæta á staðinn,“ segir María
Björk Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Smáratívolís.

„Fyrir krakka tíu ára og eldri standa fleiri veisluútfærslur til boða
og er lazertag-pakkinn okkar mjög vinsæll hjá tíu ára krökkum og
eldri,“ segir María. „Í þeim pakka eru spilaðir tveir lazertag-leikir, hvor leikur tekur um 15 mínútur. Í heildina tekur þó dagskráin
um eina og hálfa klukkustund en inn í það kemur leiðsögn, mátun á
vestum og hvíld milli leikja.“

Fullorðinsafmæli
Þá eru afmælin í Smáratívolíi ekki einungis vinsæl hjá
yngstu kynslóðinni en María segir algengt að fullorðnir haldi
veislur í leikjasalnum. „Afar og ömmur bjóða gjarnan allri
fjölskyldunni í veislu í tívolí. Við sjáum þá um veitingarnar
meðan hópurinn skemmtir sér saman. Þetta er sérstaklega
vinsælt hjá þeim sem eiga stórar og
Fullorðinsafmæli eru orðin
barnmargar fjölskyldur og vekur
vinsæl í Smáratívolíi.
alltaf mikla lukku,“ segir María.
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Gaman að Maula muffins
Litlar og fallega skreyttar muffins
eru skemmtilegar í barnaafmælin.
Hér er uppskrift að góðum muff
insgrunni sem fengin er af síðunni
eldhussogur.is. Hægt er að nota
grunninn einan og sér eða bæta
við berjum eða súkkulaðibitum.

Muffins
(20 stykki)
100 g smjör
2 egg
2 dl sykur
3 dl hveiti

2 tsk. lyftiduft
2 tsk. vanillusykur
1 dl mjólk

Ofninn er hitaður í 200 gráður.
Smjörið er brætt og látið kólna,
þá er mjólkinni bætt út í. Egg
og sykur eru þeytt þar til bland
an verður létt og ljós. Þá er hveiti,
lyftidufti og vanillusykri bland
að saman. Þessari þurrblöndu er
blandað smátt og smátt út í eggja
blönduna á víxl við smjör/mjólkur
blönduna. Deiginu er skipt á milli

um það bil 20 muffins
forma en formin eiga að
vera fyllt að 2/3. Bakað í
ofni við 200 gráður í um
15 mínútur.

Smjörkrem með
vanillu
150 g smjör (við stofuhita)
200 g flórsykur
2 tsk. vanillusykur
2 msk. síróp
Matarlitur

Hrærið smjörið þar til það er orðið

@3ifotu

Hressandi
sítrónudrykkur
Sítrónudrykkur er mjög vinsæll hjá
krökkum og þeim finnst spenn
andi að fylgjast með þegar hann er
útbúinn. Það er upplagt að bjóða
krökkunum upp á þennan drykk
í afmælum, að vísu er töluverð
ur sykur í honum en þetta er spari
drykkur.

Uppskriftin miðast við átta
8 sítrónur
225 g sykur
9 dl sódavatn
1 lítri ísmolar

Rífið niður sítrónubörkinn og legg
ið til hliðar.
Pressið safann úr öllum sítrón
unum og blandið saman við sítr
ónubörkinn og sykurinn. Hitið upp
og látið sykurinn bráðna. Takið af
hitanum. Sigtið safann og kælið.
Setjið í stóra könnu með ísmolum
og fyllið upp með sódavatni. Mjög
frískandi og góður drykkur.

ALLA SUNNUDAGA
KL. 19:00 – 21:00

Pappírsföndur
í skraut
Músastigar, pappírsfánar, slauf
ur og litskrúðugir renningar eru til
val skraut í barnaafmælið. Papp
írsdúskar hangandi niður úr lofti
yfir kökuborðinu setja mikinn svip
á veisluna og lítið mál að búa þá til
í samvinnu við afmælisbarnið.
Leggið nokkrar arkir af þunnum
lituðum pappír hverja ofan á aðra.
Því fleiri arkir, því umfangsmeiri og
þéttari verður dúskurinn.
Brjótið svo 2 sm upp á bunkann,
fram og til baka eins og „harmon
ikku“.
Bindið vír um miðjuna til að
halda öllu saman. Þá ætti „harm
onikkan“ að líta út eins og slaufa.
Rúnnið brúnirnar með skær
um og togið svo pappírinn út frá
vírnum í miðjunni, lag fyrir lag þar
til allur pappírinn stendur út og
myndar dúsk.
Hengið svo upp í loft eða dreif
ið um borðið.
Onelittleproject.com

kremkennt. Sigt
ið flórsykur
og blandið
síðan smátt og
smátt saman
við smjörið.
Ef kremið er of
þykkt er hægt
að bæta við örlít
illi mjólk. Hrærið að
lokum sírópi saman við. Ef
kremið á að hafa lit er matarlitn
um bætt út í að síðustu. Smyrjið
kreminu á kaldar muffins.

Við kynnum til leiks glænýjan þátt á FM957
sem heitir Þrjár í fötu. Þættinum er stjórnað
af mögnuðu þríeyki sem samanstendur
af þeim Ósk Gunnars, Sigrúnu Sig og
Þórunni Antoníu. Þær munu leiða hlustendur
áfram inn í notalegt sunnudagskvöld
með gríni, góðri tónlist og áhugaverðum
umræðum.

EYE & LIP CONTOUR SERUM-IN-BLUR
SAMSTARF SEM ER EINSDÆMI
ÁRANGUR Á MÖRKUM FEGRUNARLÆKNINGA

VEKTU HÚÐINA

C VÍTAMÍN SEM VEITIR
SAMSTUNDIS VARANLEGAN
GEFUR SAMSTUNDIS
LJÓMA OG FYLLTARI HÚÐ.

SJÓNRÆNA FYLLINGU ÁN
INNSPRAUTUNAR

DAG FRÁ DEGI DREGUR
ÚR LÍNUM OG HRUKKUM

www.helenarubinstein.com

HELENA RUBINSTEIN KYNNING
Í DEBENHAMS 27. OKT. – 2. NÓV.

20%

AFSLÁTTUR AF FORCE C OG PUR RITUAL LÍNUNUM,
ÖLLUM MÖSKURUM OG MAGIC CONCEALER BAUGAHYLJARA.
NÝTT OG SPENNANDI FRÁ HELENA RUBINSTEIN
• FORCE C AUGNMASKI OG AUGNKREM sem þéttir húðina, vinnur á þrota
og dökkum baugum, eykur ljóma og styrkir húðina.
• WONDER BLACKS maskari sem gefur þéttari og lengri augnhár í einni stroku,
einnig þau stystu. Maskarinn örvar einnig hárvöxt með serumi og hárin verða
lengri og þéttari eftir 4. vikna notkun.
• PURE RITUAL body lotion sem gefur góðan raka og næringu, styrkir og
gefur aukinn teygjanleika.
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Pels frá Gucci
sem sýndur var í
Mílanó.

FIMMTUDAGUR

Hvít mokkakápa
frá Max Mara.

Vertu einstök – eins og þú ert

Smart föt,
fyrir smart konur
stærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is
my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

GLÆSIKJÓLAR
FYRIR VETURINN

Skoðið laxdal.is

Skoðið
Yfirhafnir
.laxd
www

Loðinn
kjóll frá
Jil Sander
fyrir
veturinn.

Vertu
Vertu vinur
vinur áá
Facebook
Vertu
vinur á
Facebook
Facebook

al.is

Laugavegi
Laug63
ave•gS:i 6551
3 • S:4422
551 4422

Blá skrautleg vetrar
flík frá Max Mara
sem kynnt var fyrir
veturinn 2016-2017.

Falleg ullardragt
frá Chanel. Hentar
vel í vetur.

Hlýtt í vetur

Gucci sýndi
loðna jakka
þegar vetrar
tískan fyrir
2016-2017 var
kynnt í Mílanó.
Þessi bleiki jakki
kom á óvart.

Þegar vetrartískan 2016-2017 er skoðuð kemur í ljós að tískuhönnuðir
búast við köldum vetri. Flíkurnar eru hlýlegar og loðefni óspart notuð.
Tískusérfræðingar sjá hönnun frá 1970 bregða fyrir og benda á að það
sé engin framtíð án fortíðar. Tískan hentar því einstaklega vel hérlendis.
Alessandro Michele hannar fyrir
Gucci. Hann þótti sýna breyting
ar í hönnun fyrirtækisins í vetrar
tískunni, meðal annars bleika loð
kápu. Nýir litir skjóta upp kollinum
og Michele þykir hafa blandað átt
unda áratugnum vel saman við nýja
tíma. Á þeim tíma var tískuhús
ið þó eingöngu þekkt fyrir töskur

og skó. Alessandro Michele hefur
næmt auga fyrir tísku fyrri ára.
Karl Lagerfeld sýndi líka liti,
meðal annars bleikan, þegar
vetrartíska Chanel var sýnd. Mikið
bar á ullartweed-drögtum. Síðar
perluhálsfestar voru sömuleiðis
áberandi. Kjólar og pils náðu niður
fyrir hné og buxnapils virðast vera

að koma aftur fram á sjónarsviðið..
Ef eitthvað var svipað meðal
helstu tískuhönnuða heimsins í
vetrartískunni þá eru það þykk
ar, hlýjar kápur. Þær eiga að vera
stórar um sig en notalegar. Það
þarf því engri konu að vera kalt í
vetur ef hún fylgir nýjustu tísku
straumum.

LE CUSHION ENCRE DE PEAU

FUSION INK CUSHION FOUNDATION
ÞÆGILEGUR OG FLJÓTLEGUR
FARÐI FYRIR KONUR Á FERÐINNI.

KYNNING Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI 27. - 30. OKTÓBER
LE CUSHION ENCRE DE PEAU – NÝR LÚXUS STREET STYLE FARÐI FRÁ YSL
RAKAGEFANDI – ÞEKJANDI – JAFNARI HÚÐLITUR – FARÐI SEM ENDIST
ENGAR MÁLAMIÐLANIR – VELDU ALLT

NÝJASTA FEGRUNARLEYNDARMÁLIÐ FRÁ YSL
TOP SECRETS INSTANT MOISTURE GLOW

COUTURE BROW PALETTE

• Dagkrem sem hentar fyrir allar húðgerðir
• Rakagjöf sem endist í allt að 72 klst.
• Jafnar og bætir áferð húðarinnar
• Dregur saman opnar húðholur og vinnur á móti

Þrískiptur litur fyrir augabrúnir ásamt
skáskornum bursta og plokkara sem gerir
þér kleift að skapa, móta og breyta augabrúnunum nákvæmlega eins og þú vilt
hafa þær.

glansandi húð

• Gefur húðinni fullkomna satínáferð
• Hægt að nota eitt og sér, undir eða yfir farða

20%

AFSLÁTTUR
Á

KYNNINGU

Allt sem þú þarft fyrir fullkomnar augabrúnir.

Fáanleg í 2 litatónum.

Kaupauki fylgir með 2 eða fleiri keyptum
YSL vörum meðan birgðir endast.

smáauglýsingar

512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Corolla 1,4 vvti. Árgerð 2005,
ekinn 202 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
790.000. Rnr.101561.
Hyundai Tucson Premium, 2/2016,
ek 48 þús km, dísel, sjsk, leður,
panoramaþak, 185 hö, 20 tommu
felgur ogfl, ásett verð 5.950 þús, er á
staðnum, raðnr 220969.

HONDA Cr-v stw 4wd advance
147h.ö.. Árgerð 2001, ekinn 157
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar. Verð
490.000. Rnr.214817.

TOYOTA Rav4. Árgerð 2008, ekinn
81 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar.
Verð 2.480.000. TILBOÐ 2,280,000
Rnr.101557.

FLUTTIR VIÐ SMÁRALIND
VW CC Dísel 18” Vw álfelgur sumar
og vetrardekk , Árgerð 2013, ekinn
55 Þ.km, Sjálfsk. Tilboð 4.390þ /
4.690þ ásett. Ath öll skipti.Glæsilegur
umboðsbíll !

EKINN AÐEINS 4.ÞÚS KM.

RENAULT KANGOO.Árg.’15,ek.aðeins
4.þús km, dísel, beinskiptur.Verð
aðeins 1.980.000 + vsk. Rnr.128391,er
á staðnum.S:562-1717.

Kia Rio EX, 5/2015, ek 66 þús km,
dísel, bsk, ásett verð 2.150 þús, er á
staðnum, raðnr 152538.

VOLVO S80 d5 4wd. Árgerð 2011,
ekinn 140 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.590.000. Rnr.114809.

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

SKODA Octavia ambiente combi.
Árgerð 2012, ekinn 60 Þ.KM,
dísel, beinskiptur. Verð 2.390.000.
Rnr.114808.

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi,
201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

SKODA

VW Golf Comfortline Sjálfsk. Árgerð
2014, Nýjar 17” álfelgur,Ný sumar og
vetrardekk, filmur, ofl. Ekinn 65 Þ.km,
Verð 2.990þ.100% þjónustubók.

Mazda 3 Vision, 5/2016, ek 30 þús km,
bensín, bsk, ásett verð 2.890 þús, er á
staðnum, raðnr 230162.

Bílagallerí bílasala
Hagasmára 2-4 v.Smáralind, 201
Kópavogur
Sími: 554 6700
www.bílagallerí.is

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga &
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

RENAULT

HYUNDAI I20. Árgerð 2016, ekinn 36
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.090.000.
Rnr.100414.

KIA Picanto. Árgerð 2016, ekinn 35
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.560.000.
Rnr.101306.TILBOÐ 50,000- kr.
Bensínkort Og ný nagladekk fylgja
með bílnum.

FLUTTIR VIÐ SMÁRALIND

VERÐ AÐEINS KR.6.990.000.-

BMW X5 XDRIVE.Árg.’12, ek.aðeins
77.þús km, dísel, sjálfskiptur,
stórglæsilegur jeppi, Rnr.128456, er á
staðnum,S:562-1717.

HYUNDAI Santa fe premium
panorama. Árgerð 2015, ekinn 37
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð
7.190.000. Rnr.101375.

HYUNDAI I10 comfort. Árgerð 2016,
ekinn 25 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.660.000. Rnr.101497.
HYUNDAI Tucson panorama 185 hö.
Árgerð 2016, ekinn 36 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 6.090.000.
Rnr.101671.

FORD

Bílamiðstöðin
Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 517 4500

PEUGEOT

Octavia Ambiente Combi 4x4

Laguna

Focus

308 Comfort S

Nýskráður 8/2006, ekinn 182 þús.km.,
dísel, 6 gírar. Verð kr. 1.390.000

Nýskráður 8/2004, ekinn 156 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar. Verð kr. 790.000

Nýskráður 7/2007, ekinn 129 þús.km.,
bensín, 5 gírar. Verð kr. 790.000

Nýskráður 2/2008, ekinn 133 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 1.390.000

Tilboð kr. 890.000

Tilboð kr. 550.000

Tilboð kr. 490.000

Tilboð kr. 790.000

CHRYSLER

MERCEDES-BENZ

HONDA

HYUNDAI

Town - Country LXi 4x2

A 160 CDi

CR-V ES

i10 GL

Nýskráður 12/2005, ekinn 124 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 960.000

Nýskráður 3/2006, ekinn 96 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur. Verð kr. 1.390.000

Nýskráður 3/2005, ekinn 168 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 1.390.000

Nýskráður 5/2012, ekinn 83 þús.km.,
bensín, 5 gírar. Verð kr. 1.190.000

Tilboð kr. 790.000

Tilboð kr. 670.000

Tilboð kr. 990.000

Tilboð kr. 840.000

Allir tilboðsbílar eru staðsettir
í upphituð sýningarsal
PEUGEOT

Opnunartími

VOLKSWAGEN

307SW Break

Bora 8vi

Nýskráður 5/2006, ekinn 129 þús.km., bensín,
sjálfskiptur. Verð kr. 850.000

Nýskráður 1/2003, ekinn 150 þús.km.,
bensín, 5 gírar. Verð kr. 590.000
Tilboð kr. 400.000

Tilboð kr. 590.000

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

La

N
dísi
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Bílar til sölu

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

Málarar

Ford Focus ‘04. Allt nýtt í bremsum
og góð heilsársdekk. Nýleg tímareim.
Með ‘17 skoðun. Verð. 490þ. S:
8208236

Bílar óskast

Regnbogalitir

Getum bætt við okkur verkefnum.
Vönduð vinna unnin af fagmönnum.
Góð umgengni. malarar@simnet.is
Sími 8919890
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

HÚSNÆÐI

Nudd
Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Til sölu

Húsnæði í boði

Rafvirkjun
Til leigu glæsileg
skrifstofa á 4. hæð
að Laugavegi 77 í
húsakynnum VÍK
lögmannsstofu

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels.
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is
SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI
Heimsending. www.humarsalan.is
Pöntunarsími: 8676677

Húsaviðhald
Hjólbarðar

Vélar og verkfæri

Búslóðaflutningar

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

KEYPT
& SELT

Óskast keypt

Flísalagnir - Múrverk
- Flotun Sandsparsl Málun - Tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Frábær dekkjatilboð

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

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

Önnur þjónusta

S. 893 6994

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

Hreinsa þakrennur fyrir veturinn og
tek að mér ýmis verkefni. Uppl. í
s.8478704 eða manninn@hotmail.com

ÞJÓNUSTA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Bókhald

Til leigu glæsileg skrifstofa
á 4. hæð að Laugavegi 77 í
húsakynnum VÍK lögmannsstofu.
Mikið útsýni yfir Faxaflóa og
Esjuna. Innifalið í leigu er allur
aðgangur að aðstöðu svo og
ritaraþjónusta. Einkabílastæði
fylgir skrifstofunni. Möguleiki
fyrir tvo að deila skrifstofunni.
Hagstæð leigukjör.

HEILSA

Nudd

Áhugasamir sendi skilaboð á
gretar@viklaw.is

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

Ökukennsla

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

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

www.capacent.is

FRÁBÆRIR BÍLAR - BETRI DÍLAR

TILBOÐ Á LÍTIÐ EKNUM BÍLUM
2.290 1.990 þús.
2.680 2.490 þús.
2.950 2.690 þús.
Skoda Fabia - 2014

Skoda Octavia - 2014

Ekinn aðeins 19 þús. km.
Beinskiptur - Dísel

Ekinn aðeins 18 þús. km.
Beinskiptur - Bensín

Raðnr. 135505

Raðnr. 135602

4.290

11

3.990 þús.

Lexus CT200 EXE - 2015

Ekinn aðeins 7 þús. km.
Sjálfskiptur - Hybrid
Raðnr. 170020

2.650

4.490 þús.

VW Passat TDI Vari. Comf.-2015

Ekinn aðeins 28 þús. km.
Sjálfskiptur - Dísel
Raðnr. 135625

Skoda Rapid TDI Elegance -2014

Ekinn aðeins 16 þús. km.
Beinskiptur - Dísel

Ekinn aðeins 13 þús. km.
Beinskiptur - Bensín
Raðnr. 135756

Skoda Rapid - 2015

Raðnr. 135605

1.890 þús.

VW Polo-2014

2.290 þús.

Ekinn aðeins 10 þús. km.
Beinskiptur - Bensín

Raðnr. 135610

1.990

2.550

2.580

2.390 þús.

Skoda Octavia -2013

Ekinn aðeins 59 þús. km.
Beinskiptur - Bensín
Raðnr. 135772

Skoðum skipti á öllum tegundum bifreiða

586 1414

stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

opið í dag 10-18

kaffi á könnunni

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík
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Geymsluhúsnæði

atvinna

ATVINNA

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

ATVINNA

Atvinna í boði

Erum að bæta við fólki í smur og
dekkjavinnu. Viljum einnig ráða
manneskju í móttöku í hálft starf.
Stundvísi, kurteisi, góð framkoma og
almenn tölvukunnátta nauðsynleg.
Umsóknir sendist á hinrik@nrg.is

tilkynningar

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða fólk í helgarstarf.
Íslenskukunnátta skilyrði. Umsóknir
sendar á bakari@bakari.is Uppl. í s.
555 0480

STARFSKRAFTUR ÓSKAST Í
VERSLUN OKKAR Á KORPUTORGI

Mat á umhverfisáhrifum

Óskum eftir að ráða lífsglaða og duglega starfsmenn til starfa í verslun okkar á Korputorgi.
Um er að ræða starf á kassa og starf við áfyllingar.
Um fullt starf er að ræða.

Vestfjarðavegur milli Bjarkalundar og
Skálaness

Bílstjóri óskast

Vinsamlegast sendið ferilskrá á
korputorg.verslun@rfl.is eða fyllið
út umsókn á staðnum.

Hraustur, reyklaus og reglusamur.
Föst verkefni og vinna á
sendibílastöð. Sveigjanlegur
vinnutími
skutlari@gmail.com

Athugun Skipulagsstofnunar

Vegagerðin hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu um Vestfjarðaveg milli Bjarkalundar og Skálaness.
Kynning á frummatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd
og skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar frá 27. október til 8. desember 2016 á eftirtöldum stöðum: Á
bæjarskrifstofu Reykhólahrepps, Hótel Bjarkalundi, í Þjóðarbókhlöðunni
og hjá Skipulagsstofnun. Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef
Skipulagsstofnunar www.skipulag.is.
Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og
lagt fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast
eigi síðar en 8. desember 2016 til Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166,
105 Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

Píratar bjóða frjálsar handfæraveiðar
öfugt við XD. XB og viðreisn.
www.rumfatalagerinn.is

Kynningarfundur: Vakin er athygli á að Vegagerðin mun kynna
frummatsskýrsluna þriðjudaginn 8. nóvember kl. 17:00- 19:00 í Reykhólaskóla og eru allir velkomnir.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Lebowski Bar

óskar eftir að ráða fólk í
sal í kvöld og helgarvinnu í
vetur. Hentar mjög vel fyrir
skólafólk. Einnig vantar okkur
vana barþjóna á helgarvaktir.
Aldurstakmark er 20 ára.
Umsóknir ásamt mynd sendist á
info@lebowskibar.is
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Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR
533-1616
www.lundur.is • lundur@lundur.is

ÚS

Þjónustuauglýsingar

ðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30

yft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm
. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma.
ggja íbúða möguleiki. Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836

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

PIÐ

O

S
HÚ

Sérverslun með meðgönguog brjóstagjafafatnað

labraut-Langahlíð

skipti. Verslunar og
sturými á horni Miklubrautar
nguhlíðar. Góð staðsetning og
möguleikar. Samtals 109,6 fm
skiptist 57,3 fm verslunarpláss
æð og 52,3 fm pláss í kjallara.
nýjum skiptasamningi telst
n u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

VANTAR

ÞÚKYNNTU
BORGARÞÉR
EKKERT
HRINGDU NÚNA OG
MÁLIÐ.EF VIÐ SELJUM EKKI.
NÚNA
OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.
Sími 533 1616HRINGDU
• Þjónustusími
891 9916

Álfheimar - 5 herbergja

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

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

HRINGDU

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

Dúfnahólar, laus fljótlega

Unnur Karen
Karlsdóttir
s. 698 9056

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

2ja herb. íbúð ca. 63 fm á 3. hæð í
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun.
V. 17,5 m 6310
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533-1616

Sími 512 5407
og heimili.

Húsarif • Jarðvinna • Uppsláttur
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
Steypusögun • Kjarnaborun • Múrbrot
Garðabær- Langamýri
Álfheimar - 5 herbergja

107 Fálkagata
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Einstaklingsíbúð
Mjög
vel
staðsett
og
skemmtilega
5
herb.
110
fm
íbúð
á
tveimur
efstu
fullt af nýjunugum ull,
vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Suðursvalir, got
hannað 179 fm parhús áLætur
tveimur
hæðum í syðst í Álfheimum.34
barnaföt, fatnaður frá
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Íslands við húsg
hæðum, þar af 31 fm innbyggður
Saumastofu Íslands og
fm
íbúðarherb.
eða
vinnuherb.
í
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Hlíðarás
1A
Mosfellsbær
-OPIÐ
HÚS
KL.17-18.30
margt
margt
fleira
er sérgeymsla o
bílskúr.
Góðar
innréttingar.
Falleg
kjallara og í útleigu. Samtals er
KRINGLAN - Ofanleiti
Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
2ja herb. Austurberg
Kristnibraut -lyftuhús
Grímsnes-Hæðarendi- Stýring Þingvellir/Miðfell
á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Hlíðarás
1A
Mosfellsbær
-OPIÐ
HÚS
KL.17-18.30
einbýli
á
útsýnisstað.
Húsið
er
samtals
um
312,4
fm
þar
af
50,2fm
S:
555-1819
/
852-5804
/
852-5808
þvottahús. Gam
og
rúmgóð
verönd
og
30
fm
svalir.
Vel
skipulagt
einbýli
á
2
hæðum,
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð Tvílyft
Falleg
og
sérlega
rúmgóð
ca.107
Falleg
2ja
til
3ja
um
80
fm
íbúð
Sumarhús
á
1
hektara
eignarlandi
Ca
40
fm
sumarhús
í
Miðfellslandi
eignin
144,2
fm.
Skipti
á
eign
á
Útsala 10-70%
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.
samtals
243,2fm
þar af innbyggður
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð innb.
fm 3ja
herb íbúð
á 3. hæð
f.miðju
í
ástendur
1. hæð, jarðhæð,
í snyrtilegu
í landi HæðarendaTvílyft
í Grímsnesi.
Caútsýnisstað.
1/2 ha.eignarlandHúsið
er er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm
bílskúr
á efri
hæð.
Húsið
fremst
í lokaðri
götu.
Góð
aðkoma.
einbýli
á
Húsið
V. 17,2 m. 6280
Stutt
í
skóla
.
Akranesi
möguleg.
prima@primaehf.is
14, Kópavogi
| sími 5517444 | mkm.is
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi.
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél Hamraborg
9 íbúða
lyftublokk.Þvottahús
innan
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö
Snorrahús ísem
Húsasmiðjan
framUppl.
síma
699-6869
og rafeindir.is
facebook.com/móðir
konaímeyja
íbúða
möguleiki.
Laustmeðvið
kaupsamning.
5836 á aukaíbúð.
bílskúr
á leiddi
efri áhæð.
Húsið
V. 53,5
m.Ekki
5555
Möguleiki
á baði.Stórar suðursvalir með mikluTveggja
íbúðar.
Skipti
á minna
Neðra
skjólveggjum
út frá stofu.. 55,0 m
herbergi.
búiðinnb.
að tengja
vatn
9. ártugV.
Alrými-stofa-eld30,9stendur
m.5679 fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma.
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
Breiðholt eða Kópavogi möguleg,
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á
salerni með wc og svefnherb.
Tveggja íbúða hús,
möguleiki.
Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
V. 23,5 m. 6199
austurleið. Ýmis skipti
Verönd Stutt að Þingvallavatni.
V. 26,5 m. 5783

V. 8,9 m. 6306

Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668

S í m i 5 3 3 1 6 1 6 • Þ j ó n u s t u s í m i 8 9 1 - 9 9 1 6 • w w w . l u n d u r. i s • l u n d u r @ l u n d u r. i s

Miklabraut-Langahlíð

2ja herb. Austurberg

Kristnibraut -lyftuhús

Vertu vinur okkar á Facebook

viftur.is

Tímapantanir í síma 789 3031 eða helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

íshúsið
Sími

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

- Fyrir smágröfur

KRINGLAN - Ofanleiti

Eskifjörður -

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

Vel skipulagt ein
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð
Miklabraut-Langahlíð
2ja herb. Austurberg
samtals 243,2fm
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð f.miðju í
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu
Ýmis skipti. Verslunar
oglitlu fjölbýli. Aflokuð
Snyrtileg
nokkuð endurnýjuð
52,2fm bílskúr. E
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús
innan
40 fm og
verönd
63,5fm
herb. íbúð áMöguleiki
efstu hæðá auka
íbúðar. Skipti áþjónusturými
minna í Neðraá horni Miklubrautar
með skjólveggjum
út frá 2ja
stofu.
og
Lönguhlíðar.
Góð
staðsetning
og
vð
Austurberg.
Lagt
fyrir
Velþvottavél
staðsett eign
Breiðholt eða Kópavogi möguleg,
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.
sólpallaslípun
| parketlagnir
ýmsir möguleikar.
Samtals
109,6
fm
á
baði.Stórar
suðursvalir
með miklu
V. 23,5 m. 6199
V. 26,5 m. 5783
sem skiptist 57,3 fm
551verslunarpláss
1309 / 690 5115 útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
9%
á 1. hæð og
52,3
fm
pláss
í kjallara.
áhvílandi9
lán.
V. 16,3 m 3902
golflist@golflist.is
| www.golflist.is
RYKFRÍTT
Skv. nýjum skiptasamningi telst
5 3 3 1 6 1 6 • eignin
Þ j óu.þ.b.
n u s125
t ufm
s íV.m17,9
i 86208
9 1 - 9 9 1 6 • w w w . l u n d u r. i s •

Ýmis skipti. Verslunar og
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð
þjónusturými á horni Miklubrautar
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð
og Lönguhlíðar.
Góð staðsetning og
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél
Snyrti & nuddstofan
Smart
ýmsir
möguleikar. Samtals 109,6 fm
á baði.Stórar suðursvalir með miklu
Kirkjulundi 19 • 210
Garðabæ
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss
útsýni. Lítil útborgun, hagstæð
Frábær opnunartilboð í gangi
hjáog
okkur
núna!
á 1. hæð
52,3 fm
pláss í kjallara.
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
Kíkjið á facebookSkv.
síðu
okkar:
nýjum
skiptasamningi telst Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir
facebook.com/snyrti ogeignin
nuddstofan
u.þ.b. 125smart
fm V. 17,9 6208
Verið hjartanlega velkomin.

Gúmmíbelti



Parketslípun

Sími 53

arnarut@365.is sigrunh@365.is

Jólatónleikar KK & Ellenar á aðventunni
Að margra mati koma jólin ekki fyrr en að afstaðinni
árlegri tónleikaröð systkinanna KK og Ellenar. Þetta er
einn af þessum föstu punktum í tilverunni og árið í ár
verður engin undantekning. Þessi söngelsku og sívinsælu
systkini flytja sín eigin lög í bland við sígildar jólaperlur
sem koma öllum í rétta skapið. Þeim til halds og trausts
verður úrvalssveit tónlistarmanna undir stjórn hljómborðsleikarans Jóns Ólafssonar. Gleðilega hátíð!

09.12. Fríkirkjan í Reykjavík

19.12. Háskólabíó

10.12. Bæjarbíó, Hafnarfirði
11.12. Salurinn, Kópavogi
16.12. Vídalínskirkja, Garðabæ
17.12. Hlégarður, Mosfellsbær
18.12. Grafarvogskirkja

Tónleikarnir hefjast kl. 21:00.
Miðasala á midi.is.
Miðasala á tónleika í Salnum á salurinn.is.

markhönnun ehf

Úrvalið er hjá okkur...
-17%

Þú færð helgarsteikina hjá okkur

-16%

LAMBAHRYGGUR
FROSINN - HEILL
ÁÐUR: 2.279 KR/KG
KR
KG

LAMBABÓGUR - KRYDDAÐUR
ÁÐUR: 1.294 KR/KG
KR
KG

1.087

-20%
LAMBASVIÐ FROSIN
ÁÐUR: 498 KR/KG
KR
KG

1.892

-34%

-40%

398

-26%

BJÚGU
6 STK - 1.260 KG
ÁÐUR: 899 KR/PK
KR
PK

593

DILKALIFUR - FROSIN
ÁÐUR: 598 KR/KG
KR
KG

359
LAMBAKÓTELETTUR Í RASPI
ÁÐUR: 2.698 KR/KG
KR
KG

1.997

LAMBAKÓTELETTUR
ÁÐUR: 2.298 KR/KG
KR
KG

HVÍTLAUKSBRAUÐ - 2 STK
ÁÐUR: 249 KR/KG
KR
PK

199

1.999

FRANSKAR KARTÖFLUR
Í OFN - 1 KG
ÁÐUR: 399 KR/KG
KR
PK

299

LAY’S SNAKK - 175 G
3 TEGUNDIR
ÁÐUR: 299 KR/PK
KR
PK

269

CADBURY FINGERS - 114 G
ÁÐUR: 198 KR/PK
KR
PK

PEPSI/PEPSI MAX - 0,5 L
ÁÐUR: 119 KR/STK
KR
STK

95

149

Grænmetisbuff - tilbúið beint í ofninn
NÝTT Í

TILBOÐS
VERÐ

FRUCTIS SJAMPÓ
7 TEGUNDIR
KR
STK

289

GRANDIOSA PIZZUR
5 TEGUNDIR
ÁÐUR: 789 KR/STK
KR
STK

598

EKKO GOURMET VEGAN BUFF - 340 G
TVÆR GERÐIR - FROSIÐ
ÁÐUR: 689 KR/PK
KR
PK

Tilboðin gilda 27. – 30. október 2016

349

Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Nautakjöt á frábæru verði

-34%

-40%
FRÁBÆRT

VERÐ
STJÖRNUGRÍS SÆNSK SKINKA
ÁÐUR: 1.998 KR/KG
KR
KG

1.199
NAUTA RIB EYE, FROSIÐ
LÍTIL STYKKI Í HEILU
ÁÐUR: 2.998 KR/KG
KRKR
KGKG

1.979

KENGÚRU FILLE
ÁÐUR: 3.998 KR/KG
KR
KG

2.999

Kengúrufillet
og andabringur

KJÚKLINGABRINGUR
ÁÐUR: 2.098 KR/KG
KR
KG

1.951

ANDABRINGUR - 2 STK
SAMAN BARBARY
ÁÐUR: 2.998 KR/KG
KR
KG

2.698

FLÓRIDANA HEILSUSAFI - 1 L
ÁÐUR: 237 KR/STK
KR
STK

209

-10%

ELDHÚSRÚLLA - 97 M
GIGANT JUMBO
ÁÐUR: 599 KR/STK
KR
STK

479

EMMESS GAMALDAGS ÍS
VANILLU/KARAMELLU - 1L
ÁÐUR: 699/677 KR/PK
KR
PK

599
Allar Betty Crocker
vörur á 10% afslætti

Appelsínur á tilboði

ÄNGLAMARK BER
FROSIN - 3 GERÐIR
KR
PK

349

Ber í boostið

-46%
APPELSÍNUR
ÁÐUR: 239 KR/KG
KR
KG

129
www.netto.is

Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hafnarfjörður · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

tímamót

32
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Elsku pabbi okkar, sonur,
bróðir, frændi og mágur,

Sigurbergur Arnbjörnsson
fæddur 28. október 1960
lést á landspítalanum í Fossvogi
þann 24. október sl.
Útförin fer fram frá Hafnarkirkju
laugardaginn 5. nóvember kl. 14.00.
Jón Óli, Árni Björn,
Arnbjörg M. Sveinsdóttir, Arnbjörn Sigurbergsson,
systkini og fjölskyldur.

Okkar ástkæri eiginmaður,
faðir tengdafaðir og afi,

dr. Jónas Bjarnason
efnaverkfræðingur,

lést á líknardeild Landspítalans
föstudaginn 21. október. Útför hans fer
fram frá Dómkirkjunni þriðjudaginn
1. nóvember klukkan 15. Blóm og kransar vinsamlega
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hins látna er bent á
Hollvinasamtök Grensásdeildar.
Kristín G. Hjartardóttir
Jónas Örn Jónasson
Kristín Lórey Guðlaugsdóttir
Kristófer Már Jónasson Óliver Örn Jónasson
Kristian Þór Jónasson

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

Hilmar Guðbrandsson
Gullsmára 7,

áður til heimilis í Hraunbæ 132,
andaðist á heimili sínu laugardaginn
22. október. Útför hans fer fram frá
Árbæjarkirkju þriðjudaginn 1. nóvember kl. 13.00.

Páll Garðar Ólafsson
læknir,
Skjólbraut 3, Kópavogi,

lést 10. október. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Perla Kristjánsdóttir
Gunnhildur Garðarsdóttir
Hallfreður Elísson
Dagbjört Íris Garðarsdóttir Hreggviður Friðbergsson
Ólafur Garðarsson
Hjörtur M. Jónsson
Halla G. Torfadóttir
Rúnar Garðarsson
Rochelle Gardarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegs föður okkar,
tengdaföður, afa, langafa og vinar,

Vefgerðin vann á dögunum þriðju alþjóðlegu verðlaunin fyrir vefsíðuna Mekong Tourism
– ferðaþjónustusíðu fyrir lönd sem eiga landamæri að Mekong-fljóti í Suðaustur-Asíu.
„Það er mikill heiður að vinna svona stór
verðlaun, ég er virkilega þakklátur,“ segir
Guðmundur R. Einarsson vefhönnuður en
hann vann á dögunum þriðju alþjóðlegu
verðlaunin fyrir vefsíðuna Mekong Tourism sem er sérhæfð ferðaþjónustusíða fyrir
lönd sem eiga landamæri að Mekong-fljóti
í Suðaustur-Asíu.
„Vefsíðan hlaut ITB Asia-verðlaunin í
flokki Responsible Tourism Website en
verðlaunin eru afhent af TravelMole netsamfélagi fyrir ferðabransann,“ segir hann,
en þetta var í níunda sinn sem ITB Asia
verðlaunin voru afhent. Um tíu þúsund
aðilar úr ferðamannabransanum frá 110
löndum voru viðstaddir verðlaunaafhendinguna sem fór fram á sýningunni ITB Asia
í Singapúr.
Óhætt er að segja að þessi verðlaun séu
frábær viðbót í verðlaunasafnið en vefsíðan Mekong Tourism, sem unnin var
fyrir ferðaþjónustubransann í Kambódíu,
Kína, Laos, Myanmar, Taílandi og Víetnam, vann HSMAI Adrian-verðlaunin um
síðustu áramót fyrir nýstárlega vefsíðuhönnun og framúrskarandi markaðsstarf.
Verðlaunin eru ein þau virtustu í heiminum
þegar kemur að ferðaþjónustuiðnaðinum
og veitt af Hospitality Sales & Marketing
Association International, alþjóðlegum
ferðaþjónustusamtökum. Síðan fékk einnig
verðlaun sem besta vefsíðan á árlegu PATA
Gold-verðlaunahátíðinni sem haldin var í
Indónesíu.
„Mekong Tourism-verkefnið var mikil
og góð reynsla fyrir mig og síðan þá hef
ég unnið að mörgum íslenskum vefsíðum
í ferðaþjónustubransanum, meðal annars

Feðgarnir Guðmundur og Einar Logi á matreiðslunámskeiði í Taílandi, þar sem þeir lærðu að
töfra fram taílenska rétti. Fjölskyldan fylgdi Guðmundi til Taílands, þar sem hann vann að
hönnun vefsíðunnar Mekong Tourism. Mynd/Lilja Katrín

fyrir Saga Travel og Laxnes hestaleigu. Ég
hef viðað að mér mikilli þekkingu í ferðamannabransanum og get boðið ferðaþjónustuaðilum upp á frábæra lausn er varðar
vefinn,” segir Guðmundur.
Fjölskyldan ætlaði upprunalega að vera
í eitt ár í Taílandi vegna verkefnisins en
sökum óvæntrar óléttu eiginkonu Guðmundar, Lilju Katrínar Gunnarsdóttur, var
ákveðið að stytta dvölina í þrjá mánuði.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Guðmundur Viggósson
frá Ísafirði,
Skipalóni 10, Hafnarfirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold
22. október sl.
Útförin verður auglýst síðar.
Alda Garðarsdóttir
Helga Björk Guðmundsdóttir
Einar Már Jóhannesson
Kristín Þorbj. Guðmundsdóttir Sigurður B. Sigurðsson
Sæmundur G. Guðmundsson
Íris Hrund Sigurðardóttir
Hafdís Erla Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Ragnhildur Ásgeirsdóttir

andaðist laugardaginn 22. október
á hjúkrunarheimilinu Skjóli.
Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í
Hafnarfirði þriðjudaginn 1. nóvember
kl. 15.00.
Ásgeir Einarsson
Ingólfur Einarsson
og barnabörn.

gudrunjona@frettabladid.is

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

María Jónsdóttir
Tjarnargötu 43,
Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli
24. október. Útförin fer fram frá
Dómkirkjunni í Reykjavík laugardaginn 29. október kl. 11.
Hólmfríður Vignisdóttir
Maja Stefánsdóttir
Sigurður Kári Jakobsen
Alva Garcia

Lars Jörn Larsen

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

Guðmundur Þorgrímsson
fyrrum bæjarverkstjóri
á Húsavík,

lést mánudaginn 24. október á
Sólteigi Hrafnistu í Reykjavík.
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Aðstandendur

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og vinarhug við andlát
og útför bróður okkar,

Hólkoti, Reykjadal.

Aðalheiður Stefánsdóttir
Þórir Stefánsson
Hólmfríður F. Svavarsdóttir
Stefán Stefánsson
Olga Ásrún Stefánsdóttir
Gunnhildur Stefánsdóttir
Ingibjörg Ólafsdóttir og fjölskyldur.

Á þessum þremur mánuðum vann Guðmundur ötullega að Mekong Tourism á
milli þess sem hann flakkaði um Taíland.
„Allt ferlið hefur verið mikið ævintýri.
Þegar ljóst var að ég myndi vinna þetta
verkefni og endurhanna þessa vefsíðu
ákvað ég að láta hjartað og ævintýraþrána
ráða för og flutti út til Taílands ásamt allri
fjölskyldunni minni,“ segir hann þakklátur.

Bryndís Hrafnkelsdóttir
Karólína Hreiðarsdóttir

Stefáns Þórissonar

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík fyrir góða
umönnun og hlýtt viðmót.

FIMMTUDAGUR

Þriðju verðlaunin í hús

Bjarney Guðjónsdóttir
Helga Hilmarsdóttir
Örn Þráinsson
Guðjón Hilmarsson
S. Ingibjörg Jósefsdóttir
Bragi Hilmarsson
Björk Norðdahl
Arnar Hilmarsson
Margrét Guðmundsdóttir
Arndís Hilmarsdóttir
Guðmundur Mar Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

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

27. október 2016

Móðir okkar,

Guðveig Bjarnadóttir
frá Skaftafelli í Öræfum,

sem lést að morgni 19. október, verður
jarðsungin frá Hofskirkju í Öræfum
föstudaginn 28. október kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Sigurður, Þorsteinn, Bjarni, Guðlaugur Heiðar og Guðlaug.

Magnúsar Briem

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
hjúkrunarheimilisins Sóltúns og Jóni
Jóhannssyni djákna fyrir einstaka
alúð og umhyggju.
Eggert Briem
Ingibjörg Briem
Jóhannes Briem
Ragna Briem

89%

af lesendum dagblaða* á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára lesa
Fréttablaðið daglega.

Lesa bæði
FBL OG MBL

21%
Lesa bara MBL

11%

Lesa bara FBL

68%

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup júl.-sep. 2016

Allt sem þú þarft ...
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veður

Veðurspá Fimmtudagur

2 7 . o k tó b e r 2 0 1 6

myndasögur

F IMM T U D A GU R

Ákveðin suðvestanátt í dag. Víða skúrir eða él og hiti 0 til 5 stig, en þurrt veður á
Austurlandi.

þrautir

Sudoku

LÁRÉTT
2. kvæði
6. tveir eins
8. eru
9. spíra
11. tveir eins
12. úrræði
14. fita
16. hæð
17. skst.
18. lyftist
20. núna
21. skær

LÓÐRÉTT
1. ílát
3. klaki
4. eiginnafn
5. eyrir
7. sígild list
10. í viðbót
13. því næst
15. stærðfræðitákn
16. tímabils
19. ætíð
LAUSN

LÁRÉTT: 2. vísa, 6. kk, 8. séu, 9. ála, 11. rr, 12. lausn,
14. skvap, 16. ás, 17. ofl, 18. rís, 20. nú, 21. skír.
LÓÐRÉTT: 1. skál, 3. ís, 4. sérnafn, 5. aur, 7. klassík,
10. auk, 13. svo, 15. plús, 16. árs, 19. sí.
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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.
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Gunnar Björnsson

Mickow átti leik gegn Kjaner í Tallinn árið
1954.
Svartur á leik
1. … Dxg2+! 2. Kxg2 Rf4+ 3. Kg1 Rh3# 0-1.
U2000-mót Taflfélag Reykjavíkur hófst
í gær. Mjög góð þátttaka er á mótinu en
keppendur eru á fimmta tuginn.
www.skak.is: NM í skák.

þung

3

Lausn síðustu sudoku↓
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Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
Sjáðu þessa! Hún er
einmana biðukolla á
engi sem bíður eftir því
að maður í einkennisbúningi blási á hana! Ókei …

Og sá maður er ÉG!
Í kvöld mun ég láta alla
hennar drauma rætast!

Bið þín
er á enda!

Og
hvað?

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Mætti ég spyrja þig
hversu hár þú ert?

HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA

Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

3

MÍN AÐ SKRÁ SIG

DAGAR FRÍTT

2.990 KR. Á MÁNUÐI
2now.is

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

Að sjálfsögðu.

Ég er fimmtugur liðsforingi í
flughernum sem er sestur í helgan
stein og ég er með doktorsgráðu í
verkfræði.

Barnalán
Fáið ykkur
vítamín.

Já … hún sat bara þarna
og BEIÐ eftir að einhver kæmi og virkjaði
hnetuofnæmið hennar!

Hversu „hár“
ert þú, Palli?

Einn áttatíu
og ái.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað ERU
vítamín
eiginlega?

Heimskuleg
spurning!

Vítamín eru það sem er eftir
þegar þú fjarlægir allt sem
okkur finnst gott við mat.

Kenna þeir
börnum ekkert En af
lengur?! hverju eru þau
í laginu eins og
teiknimyndafígúrur
úr gömlum sjónvarpsþáttum sem við höfum
aldrei heyrt um?

tilboð

MÁLTÍÐ
Borgari
Franskar
Pepsi/Pepsi Max 0,5 l
Lays 27,5 g

1200 kr.*

LITRÓF LÍFSINS
Fórnarleikar

Leitin af svarta víkingnum

VILDARVERÐ: 5999.Verð áður: 6999.-

VILDARVERÐ: 5999.Verð áður: 6999.-

Víghólar

Ljóð muna rödd

Elsku Drauma mín

VILDARVERÐ: 4899.Verð áður: 6299.-

VILDARVERÐ: 4299.Verð áður: 4999.-

VILDARVERÐ: 6499.Verð áður: 7499.-

13 dagar

Óvissustig

Balzac

Forystufé með viðaukum

VILDARVERÐ: 5999.Verð áður: 6999.-

VILDARVERÐ: 4299.Verð áður: 4999.-

VILDARVERÐ: 4999.Verð áður: 5999.-

VILDARVERÐ: 5299.Verð áður: 5999.-

ÚTGÁFUBOÐ

Í DAG KL. 17

AUSTURSTRÆTI

Netið

Óminni

VILDARVERÐ: 5999.Verð áður: 6999.-

VILDARVERÐ: 5299.Verð áður: 5999.-

Nóttin sem öllu breytti

Endurfundir

Utan þjónustusvæðis

VILDARVERÐ: 5999.Verð áður: 6999.-

VILDARVERÐ: 5999.Verð áður: 6999.-

VILDARVERÐ: 5299.Verð áður: 5999.-

Áhrifamikil saga
Sóleyjar Eiríksdóttur

Takk fyrir að láta mig vita

Draumrof

Allt fer

Ljósin á Dettifossi

VILDARVERÐ: 5299.Verð áður: 5999.-

VILDARVERÐ: 4899.Verð áður: 6299.-

VILDARVERÐ: 5999.Verð áður: 6999.-

VILDARVERÐ: 5999.Verð áður: 6999.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboð gildia 27. október til og með 31. október. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

menning
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Hver sá sem
er haldinn
forvitni á erindi

Tónleikar, gjörningar, hljóðlist, myndlist, fyrirlestrar og arkitektúr. Allar
þessar greinar rúmast á alþjóðlegu listahátíðinni Cycle sem hefst í Kópavogi í
dag og stendur til sunnudags. Frítt er inn.
„Þetta er hátíð sem gefur fólki tæki
færi til að kynnast, læra hvert af öðru
og upplifa eitthvað nýtt, svona rann
sakandi hátíð,“ segir Guðný Guð
mundsdóttir um alþjóðlegu listahá
tíðina Cycle. Hátíðin stendur í dag og
þrjá næstu daga og samanstendur af
sýningu í Gerðarsafni og fjölmörgum
tónleikum og gjörningum í öðrum
listhúsum Kópavogs. Um eitt hund
rað íslenskir og alþjóðlegir lista
menn taka þátt, auk þess sem nem
endum Listaháskólans gefst kostur á
að taka þátt í vinnustofum og fyrir
lestraröðum. Yfirskriftin er Þá. Skyldi
erlenda listafólkið koma með verkin
tilbúin að utan eða hefur það dvalið
hér við sköpun um tíma?
„Ætli við höfum ekki verið með
svona tíu manns hér í að minnsta
kosti viku við að búa til ný verk?
Margir koma líka með verk ann
ars staðar að sem eru fullgerð,“
segir Guðný, sem sjálf kemur frá
Berlín beinlínis til að halda utan
um hátíðina sem listrænn stjórn
andi með Tinnu Þorsteinsdóttur
tónlistarkonu.
Þetta er annað árið sem Cycle er
haldin.„Það er augljós áhugi fyrir
hendi, enda er Cycle afsprengi vissrar
umræðu um þverfagleika í listum
sem átt hefur sér stað seinustu 15 til
20 árin,“ segir Guðný. En er ekki erfitt
að setja svona hátíð upp þannig að

100% Other Fibres eftir Heather Phillipson í Gerðarsafni. Verkið tengir saman
skjái og organdi hljóðumhverfi en yfir
talar rödd sem segir sögu af hundi.

ólík atriðin falli hvert að öðru? „Jú,
Eva Wilson er sýningarstjóri í Gerð
arsafni í samstarfi við okkur Tinnu.
Hún er fagmaður sem kemur með
nýja sýn inn í okkar mengi á Íslandi.“
Guðný segir svona hátíðir geta
leitt af sér aðra viðburði og verið
góð landkynning. „Gjörningaklúbb
urinn fór til Berlínar og nokkrir
íslenskir listamenn tóku þátt í
stórri sýningu í Moskvu í framhaldi
af Cycle í fyrra,“ bendir hún á. Spurð
hvort hún óttist ekki að almenn
ingi finnist hátíðin of framandi
svarar hún: „Það finnst mér óþarfa
aðgreining. Hver sem er haldinn for
vitni á erindi. Stærsta skrefið er að
opna hugann fyrir nýjungum. Frítt
er á alla viðburði svo það þarf ekki
að vera stór ákvörðun að mæta.“
gun@frettabladid.is

Guðný hefur haldið utan um margar hátíðir á Íslandi og sefur ekki alltaf mikið þegar þær eru að bresta á en segir það ekkert
gera til. Fréttablaðið/Stefán

Þögnin rofin, hurðir opnaðar upp á gátt
Leikhús

Suss!

HHHHH
Leikhópurinn RaTaTam
Tjarnarbíó
Leikstjórn: Charlotte Bøving
Leikarar: Halldóra Rut Baldursdóttir,
Hildur Magnúsdóttir, Laufey Elíasdóttir, Guðmundur Ingi Þorvaldsson
og Guðrún Bjarnadóttir
Leikmynd og búningar: Þórunn
María Jónsdóttir
Tónlist: Helgi Svavar Helgasvon
Ljósahönnun og önnur tækni: Arnar
Ingvarsson og Kristinn Ágústsson
Listræn aðstoð: Heiðríkur á Heygum

Eftir nær tveggja ára vinnu og
auglýsingaherferð leikhópsins
RaTaTam hefur Suss! loksins verið
frumsýnt í Tjarnarbíói. Sýningin, í
leikstjórn Charlotte Bøving, hverf
ist um frásagnir gerenda og þolenda
heimilisofbeldis á Íslandi og er
byggð á viðtölum hópsins. Heim
ildaleikhús hefur verið að ryðja sér
til rúms á síðastliðnum misserum og
íslenskir leikhúsáhorfendur fengur
að sjá afrakstur RaTaTam og til
raunir hópsins með formið á frum
sýningunni síðastliðinn föstudag.

Atriði úr leiksýningunni Suss! sem er sýnd í Tjarnarbíó um þessar mundir.

Enginn er skrifaður fyrir hand
ritinu þó að hópurinn hafi að öllum
líkindum smíðað textann í samein
ingu, en grunnur þess, eins og áður
hefur komið fram, er byggður á fyrr
nefndum viðtölum. Frásagnirnar eru
raktar frá barnæsku til fullorðinsára
þar sem bæði andlegt og líkamlegt
ofbeldi kemur við sögu. Engu er
haldið eftir og allt látið flakka; ást og

hatur, níð og náin augnablik. Víta
hring ofbeldis er oft erfitt að upp
ræta, hann spannar bæði tíma og
jafnvel heilu kynslóðirnar.
Hópurinn tekur reyndar á móti
áhorfendum í anddyrinu en það
fer fyrir ofan garð og neðan. Gjörn
ingurinn gefur sýningunni lítið og
setur fremur undarlegan tón fyrir
það sem koma skal. Þau Halldóra Rut

Baldursdóttir, Hildur Magnúsdóttir,
Laufey Elíasdóttir, Guðmundir Ingi
Þorvaldsson og Guðrún Bjarnadóttir
hafa sett sér mjög krefjandi verkefni.
Engar skýrar persónur er að finna í
sýningunni heldur óma sögurnar
eins og bergmál um sýningarsalinn.
Í heildina skila þau sínu verkefni
vel, hlutverkaskipan er jöfn og hóp
vinnan góð. Þau vefa saman þessar
hörmulegu frásagnir af einlægni
en sótsvartur húmorinn er samt
ekki langt undan. Nálgun þeirra
að brotakenndu persónunum er
oftast nærgætin og tilfinninganæm,
þau draga fram hið persónulega og
treysta textanum til að skila sér án
þess að ýkja tilfinningarótið. En
stundum verður þörfin til að ofleika
of freistandi.
Um leikstjórnartaumana heldur
Charlotte Bøving og tekst ágætlega
til. Framan af er leikstjórnin öguð og
skýr, fagurfræðilega áhugaverð og
næm. En um leið og leikararnir stíga
út úr hlutverkum sínum og tala um
sitt eigið ferli, fellur sýningin sam
stundis saman. Þegar umræðuefnið
er eins viðkvæmt og raun ber vitni
þá verður það vera miðpunkturinn,
ekki leikararnir og þeirra basl við
að koma sýningunni á koppinn. Að
sama skapi virka sumar tónbreyt

ingarnar ekki heldur, s.s. þegar trúð
arnir halda jólin og þá kannski sér
staklega atriði þar sem Guðmundur
Ingi dubbar sig upp sem kómískan
en ofbeldishneigðan riddara í seinni
parti sýningarinnar. Þar dettur
botninn algjörlega úr framvindunni.
Leikmynd og búninga hannar
Þórunn María Jónsdóttir. Knöpp
leikmyndin er bæði hugkvæm og
áferðarfögur en Charlotte finnur
fjölbreyttar leiðir nýta hvern flöt
hennar. Aftur á móti verður að setja
spurningarmerki við búningana, þó
fallegir séu. Þessa hvimleiðu tísku í
íslensku leikhúsi þar sem notast er
við mismunandi tegundir af föl
leitum lífstykkjum, náttkjólum og
nærfötum má hvíla. Annað en með
leikmyndina, þá bæta búningarnir
engu við sýninguna. Tónlist Helga
Svavars Helgasonar var misjöfn en
þegar hann forðaðist melódramað
þá smellpassaði hún verkinu.
Suss! ber með sér þó nokkra galla
í framsetningu en sögurnar eiga skil
ið áheyrn og þegar vel til heppnast
smellur bæði leikur og framsetning
saman á áhrifaríkan hátt.
Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Misjöfn sýning um
gríðarlega mikilvægt málefni.

úlpudagar

20%

Kuldafatnaður frá:

afsláttur

af Úlpum
fyrir alla
fjölskylduna
til mánudags

í verslunum útilífs í kringlunni og glæsibæ

Lokað í Smáralind vegna flutninga.

utilif.is
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Bítlarnir breyta heiminum í bíó
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Frumsýningar
Doctor Strange

Heimildarmyndin Eight Days a Week eftir Ron Howard verður frumsýnd í Háskólabíói annað kvöld. Í myndinni er sjónum beint að árunum 1962 til 1966 sem fjórmenningarnir frá Liverpool eyddu í stanslaus tónleikaferðalög um víða veröld.
Aðdáendur Bítlanna eru fjölmargir
hér á landi eins og annars staðar
enda saga fjórmenninganna frá
Liverpool nánast einstök í tónlistarsögunni og, í víðari skilningi,
menningarsögu Vesturlanda. Og
eins og með margar aðrar epískar
og sannar sögur felur saga Bítlanna
í sér óteljandi minni sögur, fjölda
vitna og þúsundir mismunandi
vinkla. Í heimildarmyndinni Eight
Days a Week, sem verður frumsýnd
í Háskólabíói og Borgarbíói á Akureyri annað kvöld, beinir Hollywoodleikstjórinn Ron Howard athyglinni
að ákveðnum tíma í Bítlasögunni
sem veröldin fór ekki varhluta af:
árunum 1962 til 1966 sem þeir John,
Paul, George og Ringo eyddu í stanslaus tónleikaferðalög, fyrst á heimaslóðum í Bretlandi og svo víðar um
Evrópu áður en þeir sigruðu Bandaríkin og að lokum allan heiminn.
Bítlarnir voru auðvitað orðnir
sjóuð tónleikasveit löngu áður en
tónlist þeirra var fyrst þrykkt á
plast árið 1962, en í myndinni dýfir
Ron Howard sér á bólakaf í brjálæðið, sjálft Bítlaæðið, og rifjar upp
þennan merkilega tíma í upphafi
sjöunda áratugarins þegar einni
enskri poppsveit tókst að hrista svo
rækilega upp í dægurmenningunni
að annað eins hefur vart sést.
Howard hefur leikstýrt hverri
metsölumyndinni af annarri síðustu ár og áratugi og tyllti einnig
niður fæti í tónlistarheiminum
þegar hann leikstýrði tónleikamynd rapparans Jay-Z,
Made in America, árið
2013.
Sögu Bítlanna hafa
verið gerð góð skil í
gegnum tíðina í ótal
bókum, greinum og
heimildarmyndum
og við undirbúning
Eight Days a Week
stóð leikstjórinn því
frammi fyrir þeirri áskorun
að finna nýjan flöt á efniviðnum til að segja söguna
á spennandi hátt. í þeim
dómum sem birst hafa um
myndina virðast flestir

Aðalleikarar: Benedict
Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor,
Tilda Swinton, Rachel McAdams
og Mads Mikkelsen.
Frumsýnd: 28. október
IMDb: 8,3
Rotten Tomatoes: 98%

Masterminds

Aðalleikarar: Zach Galifianakis,
Kristen Wiig, Kate McKinnon,
Leslie Jones, Owen Wilson og
Jason Sudeikis.
Frumsýnd: 28. október
IMDb: 5,8
Rotten Tomatoes: 33%

Absolutely Fabulous

Bítlarnir eru ein vinsælasta hljómsveit allra tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

gagnrýnendur sammála um
að einn helsti kostur hennar
sé góð úrvinnsla á gömlu
myndefni og þá sér í lagi
tónleikaupptökum, þar sem
móðursýkisöskur áhorfenda
sem drekktu oft og tíðum
sjálfri tónlistinni hafa svo
gott sem verið fjarlægð til
að komast betur að kjarna
málsins, lögunum sem fólkið
heillaðist af til að byrja með.
Þá þykir Howard takast vel
að gefa áhorfendum örlitla
innsýn í litlu sápukúluna sem

Ringo Starr og Paul McCartney við frumsýningu Eight
Days a Week í London.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Einstök eign
í rólegu hverfi
á Eyrarbakka
Reisulegt hús á líflegum stað rétt fyrir utan Eyrar
bakka. Stór og fallegur garður með aðstöðu til
íþróttaiðkunar. Stutt í alla þjónustu og óspillta
náttúru. Glæsileg og rúmgóð eign með mikla
möguleika. Sjón er sögu ríkari.

EKK
I LÁ
ÞESS TA
SLEP A
PA!

GT
NÝL E I S G
ÖRYG I!
KERF

Bítlarnir sjálfir voru í mitt í auga
hvirfilbylsins á meðan frægð þeirra
varð meiri og óviðráðanlegri, heim
sem Bítlarnir fjórir deildu einungis
hver með öðrum og enginn annar
gat fyllilega skilið.
Leikstjórinn biðlaði til Bítlaaðdáenda um hvers kyns myndefni
af sveitinni frá þessum tíma sem
kynni að leynast í hirslum heimsins
og notar það í myndinni, auk nýrri
og eldri viðtala við Bítlana sjálfa og
fleiri sem hrifust með. Afraksturinn
getur að líta í bíó næstu daga.
kjartang@frettabladid.is

Aðalhlutverk: Jennifer Saunders,
Joanna Lumley og Jane Horrocks.
Frumsýnd: 28. október
IMDb: 5,9
Rotten Tomatoes: 60%

EKKERT
EÐLULEGA
GOTT
Uppskrift að frábærri helgi!

TILBOÐ

219

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

kr.
pk.

DORITOS 170 G – NACHO CHEESE,
COOL AMERICAN OG SWEET CHILLI

r
1 pakki rjómaostu
ósa
1 krukka Doritos-s
Rifinn ostur

í eldfast mót,
Rjómaostur settur
yfir og rifnum
Doritos-sósu hellt
ð við
osti stráð yfir. Baka
ostur
180 gráður þar til
nn
er
e orðinn gullinbrú
PEPSI/PEPSI MAX 2L.

899

TILBOÐ
TILB
BOÐ
Ð

249

kr.
pk.

kr.
pk.

4X 2L PEPSI/PEPSI MAX

BUGLES
SWEET CHILI 125GR

OG
G ALLT HITT FYRIR GOTT KVÖLD
TT
NÝ

Rjómaostur

´s
Lay´s

Doritos sósur

Lay´s salt og vinegar 175gr.

Red Bull
orkudrykkur 250 ml.

Pizza ostur

Mountain Dew 500 ml.

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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Tom Cruise er mættur aftur sem
Jack Reacher

Byggð á samnefndri metsölubók



- FRÉTTANETIÐ

VARIETY

Emily Blunt

EMPIRE

Justin Theroux

N.Y. DAILY NEWS

ANASTASIA

GEFÐU UPPLIFUN
GJAFABRÉF Í BÍÓ



THE GUARDIAN
EMPIRE

HOLLYWOOD REPORTER

Jólatónleikar

ANDRÉ RIEU

2. nóvember
í Háskólabíói

19. nóv. og 3. des
í Háskólabíói

Mynd sem þú mátt ekki missa af
ÁLFABAKKA

JACK REACHER
JACK REACHER VIP
THE GIRL ON THE TRAIN
DEEPWATER HORIZON
STORKAR ÍSLTAL
SULLY
MECHANIC: RESURRECTION
WAR DOGS
SUICIDE SQUAD 2D

KVIKMYND EFTIR
TIM BURTON

- HS, MORGUNBLAÐIÐ

KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 5:30 - 10:30
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 8 - 10:20
KL. 6
KL. 5:50 - 8 - 10:10
KL. 10:20
KL. 8
KL. 5:20

JACK REACHER
INFERNO
THE GIRL ON THE TRAIN

Sýningartímar á miði.is og smarabio.is

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

ORATORS
- félag laganema við
Háskóla Ísland

%NDURGJALDSLAUS LÎGFR¾ÈIAÈSTOÈ
R¾ÈIAÈSTOÈ
ÙMMTUDAGA
ÙMMTUDAGA MILLI  p 
Å SÅMA  
SÅMA  

hvar@frettabladid.is

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is
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27. október
Tónlist
Hvað? Uppgjör
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu
Umbra flytur tónlist frá 1100 til
2015 sem á það sameiginlegt að
þar fer fram einhvers konar andlegt eða persónulegt uppgjör í
gegnum tónlistina og textana.
Umbra var stofnuð haustið 2014

hrekkjavaka

JACK REACHER
CAN’T WALK AWAY
THE GIRL ON THE TRAIN
DEEPWATER HORIZON

KL. 10:30
KL. 8

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

Hvað? Mozart og Grieg
Hvenær? 19.30
Hvar? Harpa
Michael Kaulartz er nýráðinn
1. fagottleikari SÍ og hefur hann
vakið mikla aðdáun tónleikagesta
fyrir safaríkan tón og tjáningarríka túlkun. Nú gefst kostur á
að heyra þennan þýska fagottsnilling í hlutverki einleikarans,
í ljúfum og innblásnum konsert
sem Mozart samdi aðeins 18 ára
gamall og var hans fyrsti konsert
fyrir blásturshljóðfæri. Að öðru
leyti er leikhústónlist allsráðandi
á þessari efnisskrá sem Yan Pascal
Tortelier, nýráðinn aðalstjórnandi
SÍ, setti saman. Sprækur forleikurinn að „tyrkneskri“ óperu
Mozarts um Brottnámið úr
kvennabúrinu gefur tóninn, en
því næst hljóma þættir úr hinni
sívinsælu leikhústónlist Griegs
við Pétur Gaut eftir Henrik Ibsen,
meðal annars Söngur Sólveigar,
Morgunstemning og Í höll Dofrakonungs. Ekki síðri er sviðsmúsík
Bizets við leikritið Stúlkan frá
Arles, sem sett var á svið í París
árið 1872, þremur árum áður en
óperan Carmen var frumsýnd.
Leikritið þótti takast illa og fór af
fjölunum eftir aðeins 21 sýningu.
Bizet brá á það ráð að safna bestu
tónlistarþáttunum saman í svítur

I
18:00
18:00
17:30
20:00, 22:00
20:00
22:30
22:15



EMPIRE
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KL. 10:30

KRINGLUNNI

JACK REACHER
THE GIRL ON THE TRAIN
STORKAR ÍSLTAL
BRIDGET JONES’S BABY

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 5:30 - 8 - 10:40
KL. 10:50
KL. 6
KL. 5:20 - 8 - 10:30

AKUREYRI

JACK REACHER
THE GIRL ON THE TRAIN
DEEPWATER HORIZON
STORKAR ÍSLTAL

og er skipuð fimm atvinnutónlistarkonum: Alexöndru Kjeld sem
leikur á kontrabassa og syngur,
Arngerði Maríu Árnadóttur sem
leikur á orgel, keltneska hörpu
og syngur, Guðbjörgu Hlín Guðmundsdóttur sem spilar á fiðlu
og syngur, Kristínu Þóru Haraldsdóttur sem leikur á lágfiðlu
og syngur og Lilju Dögg Gunnarsdóttur sem er aðalsöngkona
hópsins. Hópurinn hefur frá
upphafi unnið að því að skapa
öðruvísi stemningu á tónleikum,
ná til nýrra áhorfenda, kanna ný
rými og vinna markvisst með
þann hljóðheim sem hlýst af samsetningu hljóðfæranna og söngs.
Hvað tónlistarflutninginn sjálfan
varðar er áhersla lögð á að vinna
með upprunahljóðfæri, bæði tilbúin verk og einnig með spunaaðferðum.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Innsæi / The Sea Within
Ransacked
Neon Demon
Captain Fantastic
Eiðurinn ENG SUB
Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children
Embrace Of The Serpen

KL. 8 - 10:30

Ein magnaðasta stórmynd ársins

EGILSHÖLL

KEFLAVÍK

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Fimmtudagur


HOLLYWOOD REPORTER






- TOTAL FILM

Sýnd með
íslensku tali


THE WRAP

ENTERTAINMENT WEEKLY

“90 MÍNÚTUR
AF HAMINGJU”

FIMMTUDAGUR

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

Nýjasta stórmynd Clint Eastwood

KL. 6

síðna bók, prentuð í mestu fáanlegu gæðum. Andlit norðursins
með Ragnari Axelssyni í Kaldalóni
er einstök skemmtidagskrá í leikstjórn Gunnars Hanssonar. Þar
koma saman ljósmyndir, leikhús
og glæsilegt verk sem áhorfendur
taka með heim að sýningu lokinni.
Hvað? Opið hús í LHÍ
Hvenær? 13.00
Hvar? Listaháskóli Íslands
LHÍ heldur opinn dag fimmtudaginn 27. október þar sem allt námsframboð skólans verður kynnt.
Dagskráin fer fram í öllum húsum
LHÍ þar sem hver deild er kynnt í
sínu húsi.

Sinfóníuhljómsveit Íslands flytur verk
eftir Mozart í Hörpu í kvöld.

sem náðu miklum vinsældum, svo
að nafn tónskáldsins var á hvers
manns vörum í Parísarborg.
Hvað? Á landi
Hvenær? 20.00
Hvar? Hlaðan, Litla-Garði, Akureyri
Norðlenskar konur í tónlist efna
til tónleikaraðar nú á haustdögum
þar sem viðfangsefnin eru sjór, loft
og land. Fram koma Ásdís Arnardóttir, kontrabassi, Helga Kvam,
píanó, Kristjana Arngrímsdóttir,
söngur, Lára Sóley Jóhannsdóttir,
söngur og fiðla, og Þórhildur
Örvarsdóttir, söngur. Nú er komið
að landinu og verða tónleikar í
Hlöðunni í Litla-Garði fimmtudaginn 27. október kl. 20.00. Á tónleikunum verður flutt tónlist tengd
landinu, náttúrunni og sveitinni og
verður sannkölluð sveitastemning
á tónleikunum. Tónleikaröðin er
styrkt af Sóknaráætlun Norðurlands eystra, Akureyrarstofu og
Norðurorku.

Viðburðir
Hvað? Andlit norðursins
Hvenær? 20.00
Hvar? Harpa
Á einni kvöldstund segir Ragnar
Axelsson sögurnar á bak við sínar
þekktustu ljósmyndir og fer yfir
meira þrjátíu ára feril sinn. Sýningin tekur áhorfandann inn í undraheim norðursins þar sem ferðast er
með hundasleðum á Grænlandi, á
árabátum við Færeyjar og glímt er
við veðurofsann á Íslandi. Innifalin
í miðaverðinu er ný hátíðarútgáfa
Andlita norðursins, um 400 blað-

Laugarnes: Myndlistardeild og listkennsludeild.
Sölvhólsgata: Sviðslistardeild og
tónlistardeild.
Þverholt: Hönnunar- og arkitektúrdeild.
Við opnum dyrnar upp á gátt kl.
13 og til klukkan 16 geta áhugasamir kynnt sér inntökumöppur,
kíkt í tíma og spjallað við kennara
og nemendur. Leiðsagnir verða
um húsin og verkstæði þess. Hægt
verður að kynna sér inntökuferlið
og hvetjum við alla áhugasama
um námið að kikja í heimsókn.
Allir hjartanlega velkomnir og við
tökum fagnandi á móti ykkur.
Hvað? Hvernig getur samfélagið
stuðlað að bættri velferð ungs
fólks?
Hvenær? 11.30
Hvar? Norræna húsið
Viðburðurinn fer fram á íslensku
og ensku. Pallborð fer fram á
íslensku. Norræna samstarfsverkefnið Unga in i Norden – psykisk
hälsa, arbete, utbildning (Ungt
fólk til virkni – andleg heilsa,
menntun og þátttaka í atvinnulífinu) hefur skoðað sambandið
milli andlegrar heilsu ungs fólks,
aðstæðna þeirra í námi og síðar
ferlinu yfir í að sjá fyrir sér með
atvinnuþátttöku. Verkefnið hefur
safnað saman góðum dæmum
um starfsemi og verkefni sem
hafa skapað ungu fólki forsendur til að taka skrefið og verða
virkir þátttakendur í samfélaginu
ýmist í gegnum nám eða starf.
Lokaafurðir verkefnisins eru
nokkrar skýrar tillögur um það
hvað samfélagið þarf að gera til
að bæta velferð ungs fólks. Eitt
af því sem samstarfsverkefnið lét
gera var að fá rannsakendur til að
gera vettvangskönnun á Íslandi
og var niðurstaða þeirra að efla
þurfi samstarf á milli hinna ýmsu
stofnana samfélagsins sem veita
ungu fólki þjónustu. Á málþinginu munu rannsakendurnir greina
frá niðurstöðum könnunarinnar.
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15%

LÆKKAÐ VERÐ* MEÐ AFSLÆTTI AÐ AUKI

Íslenskt stjórnborð

Íslenskt stjórnborð

Íslenskt stjórnborð

Íslenskt stjórnborð

3 ára ábyrgð

3 ára ábyrgð

3 ára ábyrgð

3 ára ábyrgð

10 ára ábyrgð á mótor

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél

Þvottavél

Þvottavél

Tekur 7 kg af þvotti.
1200 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.

Tekur 7 kg af þvotti.
1400 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.

Tekur 8 kg af þvotti. 1400
snúningar. Öll hugsanleg
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.

Lavamat 63272FL

Lavamat 63472FL

Lavamat 76485FL

Þvottavél
Lavamat 76806FL

Tekur 8 kg af þvotti.
1600 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Kolalaus mótor.

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 89.900,-

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

Nú kr. 84.915,-

Nú kr. 110.415,-

Þurrkari - barkalaus

Þurrkari - barkalaus

uppÞvottavél

uppÞvottavél

Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af
tromlu sem minnkar slit og dregur
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar
áttir og er með rakaskynjara.

Barkarlaus þurrkari með
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti.
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og
snýst í báðar áttir.

Topplaus, undir borðplötu.
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

Topplaus, undir borðplötu.
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

Nú kr. 76.415,-

T61271AC

Nú kr. 84.915.-

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

*

T76280AC

Nú kr. 93.415.-

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 109.900,-

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

F66692MOP

hVÍT Nú kr. 110.415,LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

Nú kr. 127.415,-

LÆKKAÐ VERÐ: kr. 149.900,-

FSILENCM2P

STáL Nú kr. 101.915,LÆKKAÐ VERÐ: kr. 119.900

Í síðasta mánuði lækkaði Ormsson öll verð á AEG þvottavélum, þurrkurum, uppþvottavélum vegna styrkingar á gengi krónunnar og hagstæðra innkaupa.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15.
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

Greiðslukjör

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
PENNINN
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655

44

Dagskrá

M e n n i n g ∙ F R É TT A B L A ð i ð

27. október 2016

FIMMTUDAGUR

Fimmtudagur

X16 – LANDIÐ ALLT

Strax að loknum kvöldfréttum verður rætt við oddvita stjórnmálaflokkanna af landinu öllu í beinni útsendingu á Stöð 2.

SPENNANDI

FIMMTUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

MASTERCHEF USA

Stórskemmtilegur
matreiðsluþáttur með Gordon
Ramsay í forgrunni þar sem
áhugakokkar keppast við að
vinna bragðlauka dómnefndarinnar á sitt band.

NCIS

Stórgóðir og léttir spennuþættir sem fjalla um Leroy
Jethro Gibbs og félaga hans í
rannsóknardeild bandaríska
sjóhersins.

THE BLACKLIST

Það hefur margt drifið á daga
Raymond Reddington og Lizzie
síðan í síðustu seríu þar sem
hún hittir föður sinn í fyrsta
sinn eftir mikla leit.

STARTUP

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Kalli kanína og félagar
07.50 Tommi og Jenni
08.10 The Middle
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.20 The World’s Strictest Parents
11.20 Jamie’s 30 Minute Meals
11.45 Marry Me
12.10 Léttir sprettir
12.35 Nágrannar
13.00 500 Days of Summer
14.35 Cheaper by the Dozen
16.15 Ég og 70 mínútur
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.10 X16 - landið allt
20.10 Masterchef USA
20.55 NCIS Stórgóðir og léttir
spennuþættir sem fjalla um Leroy
Jethro Gibbs og félaga hans í rannsóknardeild bandaríska sjóhersins
sem þurfa nú að glíma við æ flóknari
og hættulegri mál.
21.40 The Blacklist
22.25 StartUp Nýir og magnaðir þættir með Martin Freeman
og Adam Brody í aðalhlutverkum
um bankastarfsmann, foringja
skipulagðrar glæpastarfsemi og
tölvuþrjót sem snúa bökum saman
og freista þess að reka fyrirtæki
með órekjanlegum og illa fengnum
peningum.
23.10 Borgarstjórinn Ný gamanþáttasería sem skartar einvala
liði leikara og fjallar um daglegt
líf borgarstjórans í Reykjavík og
fólksins í Ráðhúsinu sem er ekki
alltaf sátt við störf borgarstjórans.
23.40 Rizzoli & Isles
00.25 Gåsmamman
01.10 Aquarius
01.55 A Haunted House M alcolm
og Kisha flytja í draumahúsið en
fljótlega átta þau sig á að ekki er
allt með felldu. Það er ljóst að þau
búa ekki ein í húsinu heldur virðist
einhvers konar púki hafa tekið sér
búsetu þar líka. Þegar Kisha verður
andsetin ákveður Malcolm að leita
allra ráða til að bjarga henni og fær
í lið með sér prest, miðil og hóp af
draugabönum.
03.20 Kept Woman
04.50 500 Days of Summer

17.50 Mike and Molly
18.10 The League
18.35 New Girl
19.00 Modern Family
19.25 Fóstbræður
19.50 Léttir sprettir
20.15 Veistu hver ég var?
21.00 Supergirl
21.45 Gotham
22.30 Arrow
23.15 Klovn
23.40 NCIS: New Orleans
00.20 Fóstbræður
00.45 Léttir sprettir
01.05 Veistu hver ég var?
01.50 Supergirl
02.30 Tónlist

10.55 Dolphin Tale
12.40 How to Train Your Dragon
Sequel
14.20 The Second Best Exotic Marigold Hotel
16.20 Dolphin Tale
18.10 How to Train Your Dragon
Sequel
19.55 The Second Best Exotic Marigold Hotel Gamanmynd frá árinu
2015 með Judi Dench og Maggie
Smith í aðalhlutverkum. Allt er orðið
fullt á Marigold-hótelinu og bara
eitt herbergi eftir. Það er hins vegar
von á tveimur gestum í viðbót og
því ákveður hinn yfirmáta bjartsýni
hótelstjóri Sonny Kapoor að opna
bara nýtt hótel.
22.00 The Interview James Franco
og Seth Rogen fara hér á kostum í
umdeildri gaman- og spennumynd
frá 2015. Dave Skylard og framleiðandi hans, Aaron Rapaport, sjá
um hina vinsælu slúðurfréttastöð
Skylark Tonight. Þegar þeir komast
að því að norðurkóreski einræðisherrann Kim Jong-un sé aðdáandi
þáttarins, þá fá þeir að taka viðtal
við hann, sem þeir sjá fyrir sér að
geti aukið virðingu þeirra sem
fréttamanna.
23.55 Red 2
01.50 Calvary
03.30 The Interview

stöð 2 sport

Nýir og magnaðir þættir þar
sem foringi skipulagðrar
glæpastarfsemi og tölvuþrjótur snúa bökum saman og
freista þess að reka fyrirtæki
með órekjanlegum og illa
fengnum peningum.

07.00 League Cup
08.40 League Cup
10.20 UEFA Champions League
12.00 Premier League
13.45 Premier League
15.25 Messan
16.55 Domino’s-deild kvenna
18.35 Premier League World
19.05 Domino’s-deild karla
21.10 League Cup Highlights
21.40 NFL Gameday
22.10 Formúla 1
00.35 UFC Now

THE INTERVIEW

Dave og Aaron vinna á
slúðurfréttastöð og þegar þeir
komast að því að norðurkóreski einræðisherrann er
aðdáandi þáttarins þá ákveða
þeir að taka viðtal við hann.

stöð 2 sport 2
10.00 Premier League
11.45 Premier League
13.25 Premier League Review
14.20 Football League Show
14.50 NFL
17.20 League Cup
19.00 League Cup
20.40 League Cup
22.20 Premier League
00.00 Domino’s-deild karla

GOTHAM

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

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

Stöð 2

krakkaStöðin
07.00 Zigby
07.10 Ævintýraferðin
07.25 Skógardýrið Húgó
07.47 Mæja býfluga
08.00 Dóra könnuður
08.24 Mörgæsirnar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur
10.00 Lína Langsokkur
10.25 Gulla og grænjaxlarnir
10.37 Stóri og litli
10.49 Hvellur keppnisbíll
11.00 Zigby
11.10 Ævintýraferðin
11.25 Skógardýrið Húgó
11.47 Mæja býfluga
12.00 Dóra könnuður
12.24 Mörgæsirnar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur
14.00 Lína Langsokkur
14.25 Gulla og grænjaxlarnir
14.37 Stóri og litli
14.49 Hvellur keppnisbíll
15.00 Zigby
15.10 Ævintýraferðin
15.25 Skógardýrið Húgó
15.47 Mæja býfluga
16.00 Dóra könnuður
16.24 Mörgæsirnar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur
18.00 Lína Langsokkur
18.25 Gulla og grænjaxlarnir
18.37 Stóri og litli
18.49 Hvellur keppnisbíll
19.00 Geimaparnir 2

Doddi litli og
Eyrnastór
kl. 08.47,
12.47
og 16.47

golfStöðin
08.00 Golfing World
08.50 PGA Tour
09.15 Golfing World
10.05 CIMB Classic
13.15 PGA Tour
14.10 Golfing World
15.00 HSBC Champions
18.05 Inside the PGA Tour
18.30 Sanderson Farms Champ
ionship
21.30 HSBC Champions

RúV
17.10 Sjöundi áratugurinn – Tímarnir líða og breytast
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.26 Eðlukrúttin
18.37 Vinabær Danna tígurs
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Alþingiskosningar 2016
20.40 Ljósan
21.10 Vammlaus
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Lögregluvaktin
23.05 Dicte II
23.50 Alþingiskosningar 2016
00.50 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 The Millers
08.20 Dr. Phil
09.00 The Biggest Loser
09.45 The Biggest Loser
10.30 Pepsi MAX tónlist
13.20 Dr. Phil
14.00 Odd Mom Out
14.20 Survivor
15.05 The Voice Ísland
16.35 The Tonight Show
17.15 The Late Late Show
17.55 Dr. Phil
18.35 Everybody Loves Raymond
19.00 King of Queens
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Speechless
20.15 Girlfriends’ Guide to Divorce
21.00 This is Us
21.45 MacGyver
22.30 The Tonight Show
23.10 The Late Late Show
23.50 24
00.35 Sex & the City
01.00 Law & Order: Special Victims
Unit
01.45 Secrets and Lies
02.30 This Is Us
03.15 MacGyver
04.00 The Tonight Show
04.40 The Late Late Show
05.20 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
365.is

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

GÓÐGERÐARPIZZA TIL STYRKTAR ÞÖRFU MÁLEFNI
„Fjórða árið í röð gerum við Góðgerðarpizzuna og við erum afar sátt með
útkomuna. Á hana fara fjórar nýjar áleggstegundir; chorizo-pylsa, chili-pipar
marineraður í sætum legi, furuhnetur og chili-majónes ásamt papriku,
kjúklingi og ferskum mozzarella. Góðgerðarpizzan er orðin árviss
hefð hjá Domino’s og ég vona að landsmenn njóti hennar í botn!“

24.–28. okt.

Hrefna Sætran

ÖLL SALAN RENNUR
ÓSKIPT TIL KONUKOTS
Konukot er næturathvarf fyrir heimilislausar konur og er ætlað að
sinna grunnþörfum er varða húsnæði, hreinlæti og mat. Konukot er
samstarfsverkefni Rauða krossins í Reykjavík og Reykjavíkurborgar.

Chorizo-pylsa, chili-pipar marineraður í sætum
legi, furuhnetur, chili-majónes að hætti Hrefnu
Sætran, kjúklingur, paprika og ferskur mozzarella.

PIPAR\TBWA • SÍA

Lítil 1.840 kr. Miðstærð 3.040 kr.
Stór pizza 3.490 kr. Pönnu 3.650 kr.

SÍMI 58 12345

DOMINO’S APP

WWW.DOMINOS.IS

FRAMKVÆ
JÓLAUNDIRBÚNINGURINN ER HAFINN!

ALLIR POTTAR,
ALLAR PÖNNUR OG
ÖLL BÖKUNARFORM

ÖLL HANDVERKFÆRI

20%

25%

VERÐDÆMI

VERÐDÆMI

TRÉSÖG

LUX HAMAR
450g.

70210023
Almennt verð: 1.195 kr.

68570879
Almennt verð: 995 kr.

796kr.

956kr.

ROASTER POTTUR
stærð 46x31x19cm

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur. Tilboð gilda til og með 14. nóvember eða á meðan birgðir endast.

ÖLL VERKFÆRABOX

30%
VERÐDÆMI

4.346kr.

49961650
Almennt verð: 5.795 kr.

ALLT PARKET

20-40%
VERÐDÆMI

LANCASTER EIK harðparket, 192x1285mm, 7mm
Almennt verð: 1.796 kr./m2

VERKFÆRABOX 40cm

SPURÐU
SVEINBJÖRN

1.305kr.

NEVADA EIK planka harðparket, 192x1285mm, 8mm
Almennt verð: 2.695 kr./m2
VALLEY EIK harðparket,
192x2000mm, 10mm

72320101
Almennt verð: 1.865 kr.

Almennt verð: 3.997 kr./m2

byko.is

SPURÐU
ANÍTU

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

1.077kr./m2
0113498

1.617kr./m2
0113475

2.398kr./m2
0113490

MDAGLEÐI
SKOÐAÐU FLEIRI TILBOÐ Á BYKO.IS

ALLAR
HÁÞRÝSTIDÆLUR

30%
VERÐDÆMI

ALLAR FLÍSAR

20-40%
SPURÐU
JÚLLA

AQT-37, 130 bör

24.216kr.

74810237
Almennt verð: 34.595 kr.

K-3500, 120 bör

24.496kr.
59680100
Almennt verð: 34.995 kr.

GRÆNN

20%

ALLIR STIGAR OG
ALLAR TRÖPPUR

20%

VERÐDÆMI

IXO skrúfvél, 3,6V, hleðslutæki
og skrúfbitar fylg ja.

5.595kr.

74864005
Almennt verð: 6.995 kr.

VERÐDÆMI

RAFHLÖÐUBORVÉL
14,4V Lithium, 2x2,5 Ah rafhlöður,
2 gírar, hleðslutæki og taska

3 ÞREP
120kg, ál

3X7 ÞREP
2,02-4,26m, ál.

74864116
Almennt verð: 27.995 kr.

50170181
Almennt verð: 3.895 kr.

50190225
Almennt verð: 24.695 kr.

22.395kr.

3.116kr.

19.755kr.

Lífið
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Sigurbjörg
Auðunsdóttir 25
Úlpa: Feldur klæðskeri
Buxur: HM
Skór: Kaupfélagið
Peysa: Gallerí 17
Hárband: HM

Andri Már
Marteinsson 21

Þórhildur
Þórarinsdóttir 22
Peysa: HM
Buxur: Muffintopkiller
Skór: „Skór frá mömmu minni,
hún fékk þá í New York.“

Andri
Adolphsson 24

Skór: Nike
er skinny
sup
eru
tta
Buxur: „Þe
buxur frá Berskha.“
Húfa: Jordan
Peysa: Adidas

Peysa: Jör
Buxur: Gallerí 17
Skór: „Ég fékk þessa skó
í Herragarðinum.“

R
H
í
n
a
k
s
í
t
r
a
r
t
Ve
k eru
Nemendur Háskólans í Reykjaví og
rð
þekktir fyrir stílhreinan klæðabu
ur
þykja afar smekklegir þegar kem
að fatavali. Fréttablaðið leit í heim
sókn og fékk að mynda nokkra
vel klædda tískufrömuði.

Jón Gunnar
Stefánsson 23

Buxur: Selected
Skyrta: HM
Skór: Converse
Húfa: „Ég held að ég
hafi stolið henni
af vini mínum þegar
mér var kalt.“

Hjálmar Örn
Hannesson 23
Viktor Orri
Emilsson 26
Skór: Aldo
Buxur: HM
Peysa: Topman
Jakki: 66°Norður
, París
Taska: Jerome Gruet

Skór: Adidas NMD
Buxur: HM
Úlpa: Jack and Jones
Derhúfa: Drusla
Skyrta: Spúútnik

Karólína
Pétursdóttir 21

Úlpa: HM
Trefill: HM
Skór: Adidas
Buxur: Topshop
Taska: Pull & Bear
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Stefán þór
Hjartarson

H

stefanthor@frettabladid.is

austið er sú árstíð
sem mörgum, sér
í lagi hér á landi,
líkar ekkert sérstak
lega vel við – sum
arið endar, vetur á
leiðinni, skólarnir byrja aftur og lítið
gerist allt fram að jólum. En það eru
ekki allir sem bera þessar tilfinn
ingar til haustsins – þvert á móti er
haustið árstíðin þar sem allt gerist.
Ófá ljóðin hafa verið skrifuð um
gulnandi lauf, kosningar eru í nánd
bæði á Íslandi og í Bandaríkjunum
og síðan eru það auðvitað ylvolgir
bollar af pumpkin spice latte sem
margir bíða eftir af mikilli eftir
væntingu.
Margir klóra sér vafalaust í höfð
inu og spyrja sig hvaða fyrirbæri
pumpkin spice latte sé eiginlega
og því verður svarað hér. Pumpkin
spice latte er uppfinning stórfyrir
tækisins Starbucks og af mörgum
kölluð ein snjallasta markaðssetn
ing síðari tíma. Starbucks ákvað sem
sagt árið 2003 að búa til haustdrykk
og brúa bilið frá sumri til jóla, en
fyrirtækið bauð upp sumarþema og
jólaþema. Drykkurinn er gerður úr
týpískum „haustkryddum“ en inni
hélt þó ekki grasker fyrst um sinn,
en því var fyrst bætt við á síðasta ári.
Strax fyrsta árið sló drykkurinn gjör
samlega í gegn og hefur í mörgum
löndum, sérstaklega þó Bandaríkj
unum, orðið ákveðið menningar
fyrirbrigði.

Íslenskir aðdáendur graskers
lattesins
Drykkurinn er mjög nýlega kominn
til Íslands en á sér þó nokkra aðdá
endur sem hafa smakkað hann á

það fyrsta sem ég
geri þegar ég fer til
útlanda, eins ömurlegt og
það er að versla við stórfyrirtæki eins og Starbucks, er að kaupa einn
pumpkin spice latte
ferðalögum sínum erlendis. Ein
þeirra er Kristjana Zoëga, en hún
er flugfreyja og kemur því víða við
starfs síns vegna og er ýmsum hnút
um kunnug. Hjá henni byrjar haust
ið ekki fyrr en hún fær sér einn PSL.
„Þegar það fer að dimma á kvöld
in í lok sumars byrja ég að finna fyrir
eftirvæntingu eftir að fá mér fyrsta
pumpkin spice latte haustsins. Ég
veit fátt betra en að rölta á kaffi
hús að hausti til, kaupa mér
PSL og drekka hann á
meðan ég rölti um
bæinn með stóran
trefil til að hlýja
mér í. PSL er
eins og að fá sér
haust í bolla,
dásamlegt!“
Una Hild
ardóttir er
mikill aðdá
andi PSL,
svo mikill
raunar að
hún brá á
Kristjana
það ráð að
Zoëga, PSL
búa sér til sitt
aðdáandi
eigið krydd
síróp vegna ára
langs PSL-leysis
hér á landi. En
hvar skyldi hún fyrst
hafa kynnst þessum
dásamlega haustdrykk?
„Ég var einu sinni á UNRþingi, það er Ungdommens Nor
diske Råd, sem er alltaf í október og
það var 50% afsláttur af pumpkin
spice latte hjá Starbucks því að það
var Halloween. Ég var svo hrifin að
ég keypti mér strax annan – þannig
að ég fékk mér tvo sama daginn og
þá varð bara ekki aftur snúið. Núna
er alltaf það fyrsta sem ég geri þegar
ég fer til útlanda, eins ömurlegt og
það er að versla við stórfyrirtæki
eins og Starbucks, er að kaupa einn

Una Hildardóttir smakkaði Pumpkin spice latte í ferðum sínum erlendis og varð gjörsamlega forfallinn aðdáandi í kjölfarið.

Haust í einum rjúkandi bolla
Pumpkin spice latte er
gífurlega vinsæll haustdrykkur, svo vinsæll raunar að
fólk bíður spennt
eftir því að hann
komi í búðir.
Drykkurinn
hefur ekki verið
til hér á landi
fyrr en nýlega en
á sér samt nokkra
aðdáendur.

Ég veit fátt betra en
að rölta á kaffihús að
hausti til, kaupa mér
PSL og drekka hann á
meðan ég rölti um bæinn með stóran trefil
til að hlýja mér í.

pumpkin spice latte.
Síðan mun ég aldrei gleyma því
þegar ég var í Bandaríkjunum og var
að fljúga 1. janúar, bara um áramót
in, og bað um einn pumpkin spice
latte og gellan sem var að afgreiða
mig var alveg „excuse me, the
holiday season is over!“,“ segir Una
en hún þarf ekki að hafa áhyggjur af
því að vera neitað aftur um þennan
gómsæta drykk enda uppskriftin
sáraeinföld og deilir hún henni með
okkur hér:

Pumpkin spice latte síróp
Uppskrift Unu

„Ég fann út hver kryddblandan er
og var úti í Barcelona þar sem ég
keypti all spice, sem ég fann ekki
á Íslandi, og bjó til kryddsíróp úr
þeim kryddum sem í því eiga að
vera.“
3 msk. kanill
2 tsk. engifer
2 tsk. múskat

1 1/2 tsk. all spice
1 1/2 tsk. negull
500 g sykur
700-800 ml sjóðandi vatn

Blandið kryddinu og sykrinum vel
saman. Hellið vatni yfir og hrærið
vel þangað til sykurinn leysist
upp og þangað til úr verður þykkt
sykurvatn (sýróp).

Einn vinsælasti smájeppinn á Íslandi

SUZUKI VITARA GLX - DÍSEL
HLAÐNIR AUKABÚNAÐI ÁRGERÐ 2016 - SJÁLFSKIPTIR - LÍTIÐ KEYRÐIR
BÍLL
FRÁBÆR L!

L

BETRI DÍ

AÐEINS KR.

4.450
ÞÚSUND

KAUPAUKI

DEKKJAPAKKI
AÐ VERÐMÆTI

120.000

Allir bílar yfirfarnir og í ábyrgð
Allt að 90% fjármögnun
Til í ýmsum litum
Góð endursala
Tökum bíla upp í

FYLGIR ÖLLUM
BÍLUM UNDIR KOMIN

TOYOTA YARIS - ÁRGERÐ 2016
ALLIR BÍLAR YFIRFARNIR OG Í ÁBYRGÐ

AÐEINS KR.

1.990

ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN

BÍLL
FRÁBÆR
!

LL
BETRI DÍ

ÞÚSUND

TIL Í ÝMSUM LITUM
HANDFRJÁLS BÚNAÐUR (BLUETOOTH)
GÓÐ ENDURSALA
TÖKUM BÍLA UPPÍ
ALLIR BÍLAR MEÐ USB OG AUX

KAUPAUKI
AÐ VERÐMÆTI

26 ÞÚS.
I*
Á MÁNUÐ

KR.

200.000
FYLGIR ÖLLUM BÍLUM
NÝJAR ÁLFELGUR
NÝ VETRARDEKK

* Miðað við 20% útborgun
** Yaris 1,0 bensín eknir á bilinu 25-29 þúsund km
*** Ábyrgð gildir frá fyrsta skráningardegi í mars 2016

FILMUR Í AFTURGLUGGUM

Aukahlutir á mynd samlitir speglar og húnar fylgja ekki.
Meðfylgjandi álfelgur eru sambærilegar.

586 1414

stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

opið í dag 10-18

kaffi á könnunni

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

METSÖLULISTI EYMUNDSSON
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VIKAN 19.10.16 - 25.10.16

1

Hjónin við hliðina
Shari Lapena

2

Þín eigin hrollvekja
Ævar Þór Benediktsson

3

Þeir sem fara og þeir sem fara hvergi
Elena Ferrante

4

Harry Potter og bölvun barnsins
J.K. Rowling

5

7

9

Netið
Lilja Sigurðardóttir

Vonda frænkan
David Walliams

Hestvík
Gerður Kristný

6

8

10

Endurfundir
Orri Harðarson

Elsku Drauma mín
Vigdís Grímsdóttir

Flökkusaga
Lára Garðarsdóttir

SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í PENNANUM EYMUNDSSON UM LAND ALLT

Emmsjé Gauti gefur út nýja plötu í næsta mánuði, hefur látið búa til dótakall í sínu líki og vinnur að tölvuleik. Fréttablaðið/Hanna

Æskudraumar
Emmsjé Gauta rætast

Emmsjé Gauti hefur látið búa til eftirlíkingu af sjálfum sér sem
He-man. Hann fetar þar í fótspor Birgittu Haukdal en kallinn verður
þó ekki til sölu nema í takmörkuðu upplagi. Þetta gerir hann
meðfram útgáfu á nýrri plötu, 17. nóvember, og tölvuleik.
„Ég er að gefa út nýja plötu 11. nóvember, en hún heitir 17. nóvember,
eftir afmælinu mínu – þetta er smá
flókið en fólk verður bara að taka
því,“ segir Gauti þegar hann er
spurður hvers vegna í ósköpunum
hann sé að láta útbúa He-Man
útgáfu af sjálfum sér.
„Þessi plata er búin að vera í
vinnslu síðustu fjóra mánuðina og
ég var einhvern veginn að reyna að
átta mig á því hvernig ég ætlaði að
gefa hana út og þá mundi ég eftir
Sticky Records – plötufyrirtækinu
sem Finni, eigandi Priksins, stofnaði. Honum leist vel á hugmyndina
og þetta verður því fyrsta formlega
útgáfan þaðan.
Ég var í vandræðum með að finna
nafn á plötuna þangað til Geoff,
annar stofnandi Sticky Records,
kom með hugmyndina að því að
gera dótakall – en sú hugmynd er
í raun og veru tilkomin af því að
Finni á líka spilasalinn Fredda
og þar er gaur sem heitir Viktor –
hann rekur fyrirtækið Viktor’s Vintage – og hefur verið að gera svona
kalla og selja í Fredda.
Í framhaldinu fór allt „artworkið“ að snúast í kringum þennan
dótakall og þar með kemur þetta
nafn, 17. nóvember, sem er afmælið
mitt og vísar með kallinum í æskudrauma og minningar. Pakkningar,
lógó og eftirvinnsla verða í þessu
þema.“
Hvernig er svo ferlið á bak við það
að láta breyta manni í dótakall?
„Viktor sem sagt leirar þennan
kall, býr til silíkonmót og setur
síðan harðplast í það. Þetta er nátt-

Emmsjé Gauta fígúran ásamt nokkrum klassískum dótaköllum. Sitt sýnist hverjum
um hversu líkur kallinn er Gauta.

sumir segja að
þetta sé ekki neitt
líkt mér – en mér finnst
þetta bara mjög líkt mér –
nema það hversu ógeðslega
massaður hann er, en ég er á
leiðinni þangað.

úrulega alveg fáránlegt ferli sem ég
skil varla hvernig virkar. Kallinn er
sem sagt ég, en það er mjög mismunandi hvort fólk fattar það,“
segir Gauti og hlær, „sumir segja
að þetta sé ekki neitt líkt mér – en
mér finnst þetta bara mjög líkt
mér – nema það hversu ógeðslega

massaður hann er, en ég er á leiðinni þangað.
Þetta er bara ein vara af mörgum.
Fyrir utan að vera að gera þennan
kall erum við að gera tölvuleik –
sem ég kem með meiri upplýsingar
um síðar, bíðið spennt! Ég er ekki
alveg búinn að ákveða mig en það
verður mögulega bara eitt eintak af
kallinum til, sem verður til sölu, en
ef við gerum fleiri verða þeir í rosalega takmörkuðu upplagi.“
Platan 17. nóvember verður gefins á netinu og hverri plötu fylgir
alls konar aukaefni eins og myndir
af ferlinu og af kallinum, textar
og fleira. Það verður bara hægt að
hlaða henni niður fyrst um sinn á
emmsje.is. stefanthor@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Sýningar
MacBook 12” Z0SR
256GB/8GB/Gold 2016
Verð 189.990.- 2 stk
ónotaðar

500GB/4GB/2012
Verð 49.990 4stk

MacBook 12” Z0RW
256GB/8GB/Gold 2015
Verð 159.990.- 1stk

MacBook 12” Z0QT

MacBook Pro 13“
Retina Z0R9

MacBook 12” Z0RM

256GB/8GB/Space/Silver
Verð 159.990.- 2stk

MacBook 12” Z0QS
256/8GB/Silver 2015
Verð 159.990.- 1 stk

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.

MacBook Pro 13” Z0MT

MacBook 12” Z0RW
256GB/8GB/Gold 2015
Verð 149.990.- 1stk

MacBook Air 13” Z0RH

512GB/8GB/Space 2015
Enskt lyklaborð
Verð 199.990.- 1stk

MacBook 12” Z0QT

512GB/8GB/Gold ónotuð 2015
Verð 199.990.- 4 stk

128GB/8GB/2014

Verð 149.990 1stk

MacBook Pro 13“
Retina Z0PT
256GB/8GB/2013

Verð 199.990 1stk

MacBook Pro 13“
Retina Z0QM
128GB/8GB/2015

Verð 189.990 3stk

MacBook Pro 15“
Retina Z0RF
256GB/16GB/2015
Verð 289.990 1stk

MacBook Pro 15“
Retina Z0RG/2015
512GB/16GB/

Verð 389.990 1stk

MacBook Air 13” Z0RJ

128GB/4GB/ 2015

256GB/4GB 2015

Verð 139.990.- 1stk

Verð 159.990.- 1stk
ónotuð

MacBook Air 13” Z0TA

128GB/8GB 2015

iMac 21” Z0PD
2,7GHz /i5/128GB/8GB/ 2013
Verð 119.990.- 1stk

iMac 21” Z0RS
3,1GHz/i5/128GB/8GB/ 2016
Verð 244.990.- 1stk

Verð 154.990.- 2 stk
*Vaxtalaus greiðsludreifing
Fram að áramótum bjóðum við handhöfum VISA og Mastercard greiðslukorta vaxtalaus kortalán
í verslunum Epli í allt að 6 mánuðum.
Við kaupverð leggst 3,5% lántökugjald og færslugjald, nú 405 kr., við hvern gjalddaga.

VÖRUR Í AUGLÝSINGU AÐEINS SELDAR
Í VERSLUN EPLI Á LAUGAVEGI 182

vörur

Valdar Apple
vörur á tilboðum
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iPad Pro 9.7” MLMN2NF/A
WiFi/32GB/Space
Verð 79.990 1stk

iPad Pro 9.7“

4G/32GB/Space

MLPW2NF/A

Verð 94.990 1stk

iPad Pro ML2J2NF/A
4G/128GB/Silver

Verð 149.990 1stk

iPad Pro 12.9” Z661-02152
4G/128GB/Space

Verð 164.990 1stk

iPad Pro 12.9“ ML0H2NF/A
Wi-Fi/32GB/Gold

Verð 119.990 1stk

iPad Pro 12.9” 3A787HC/A
4G/128/Space

Verð 149.990 1stk

AÐ

6 MÁN

iPad Pro 12.9” ML0F2NF/A
Wi-Fi/32GB/Space Gray

iPad Air 1 MD785HC/B
Wi-Fi /16GB/Space/White

Verð 109.990 4stk

Verð 49.990 2stk

iPad Air 1 MD788HC/B
Wi-Fi/16GB/White

iPad Air 2 MH1C2HC/A

Verð 34.990 1stk

Verð 74.990 1stk

iPad mini 2 ME276NF/A

iPad mini 2 ME279NF/A

Verð 39.990 4stk

Verð 39.990 2stk

iPad mini 4 MK6Y2NF/A

iPad mini 4 MK6Y2NF/A

Verð 84.990 2stk

Verð 84.990 1stk

Wi-Fi/16GB/Space

WiFi/4G/16GB Space

WIFi/4G/16GB Gold

Wi-Fi/16GB/Silver

WiFi/4G/16GB/Space

iPad mini 4 MK6K2NF/A
WiFi/16GB/Silver
Verð 59.990 1stk

iPad mini 3 MGYU2HC/A
WIFi/4G/128GB Gold

Verð 74.990 1stk

Sérstakt tilboð á völdum
Apple vörum

Apple TV 4
64GB

Verð 26.990 2stk

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

Þjónustudeild Epli er opin laugardaga 12-16

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
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MVP á Alþingi

Í

bandarískum íþróttum er
aldrei talað um besta leikmann
hverrar deildar heldur þann
mikilvægasta, eða MVP (e. Most
valuable player). Auðvitað er alltaf
um að ræða einn besta leikmanninn ef ekki þann besta í viðkomandi íþrótt en pælingin er meira
hversu mikilvægur hann er liðinu
og hvernig myndi því ganga án
hans. Í aðdraganda kosninga fór ég
að pæla í hver væri MVP á Alþingi
eða Mikilvægasti Pólitíkusinn. Það
er augljóslega Katrín Jakobsdóttir.
Katrín er sá stjórnmálamaður
á Íslandi sem flestum líkar best
við. Móðir og kjarnakona sem býr
í blokk í Vesturbænum og berst
fyrir sínum gildum. Án hennar
væru Vinstri grænir ekki að stefna
í ótrúlega kosningu.
Pælið aðeins í þessu. VG galt
afhroð í síðustu kosningum líkt
og Samfylkingin eftir frekar döpur
fjögur ár við stjórnvölinn í landinu. Samfylkingin missti 17 prósent á milli kosninga frá 2009-2013
og VG 10 prósent. Nú eru þrjú
ár liðin og vegna frekar glataðra
leiðtoga Samfylkingarinnar er hún
við það að þurrkast út á meðan
VG, sem hefur varla látið heyra í
sér í kosningabaráttunni, virðist
ætla að fara í 16-17 prósent eftir að
hafa fengið aðeins tíu prósent fyrir
þremur árum. Þetta er Katrín.
VG er ásamt Sjálfstæðisflokknum að vinna þessa kosningabaráttu. Því minna sem VG hafði sig
frammi því meira hækkaði fylgið í
skoðanakönnunum á meðan aðrir
gjömmuðu og geltu hver á annan.
Svo þegar kom að því að auglýsa
grimmt fór VG leið Demókrata í
Bandaríkjunum og lét frægt fólk
tala fyrir sig ásamt því að sýna
skjámyndir af Katrínu Jakobsdóttur til að minna á að MVP er
með þeim í liði. Snilldarbragð.
Sigurvegari samfélagsmiðlanna er
samt Sjálfstæðisflokkurinn. Kökubaksturinn var toppurinn þar.
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