Fr

276. tölublað 16. árgangur

— M e s t l e s n a dag b l a ð á Í s l a n d i * —

Þ RIÐ J UDAGUR

Áfrýjunarnefd samkeppnismála hefur fellt niður 440 milljóna króna sekt á MS.

Veglegt jólablað fylgir Fréttablaðinu
í dag. Þar er að finna mataruppskriftir, hugmyndir að skreytingum
og föndri og margt fleira sem lesendur blaðsins á öllum aldri geta
nýtt sér og leyft sér að njóta.

samkeppnismál Áfrýjunarnefnd
samkeppnismála fellir úr gildi
440 milljóna króna sekt Samkeppniseftirlitsins á MS fyrir misnotkun á markaðsráðandi stöðu.
„Við erum að fara yfir úrskurðinn en erum hugsi yfir honum. Í
honum virðist vera lögð til grundvallar önnur túlkun á samspili
búvörulaga og samkeppnislaga
heldur en við og áfrýjunarnefnd
höfum byggt á hingað til,“ segir
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri
Samkeppniseftirlitsins.
„Er það sérstakt ánægjuefni

að nefndin skuli hafa staðfest að
samstarf MS við tengda aðila hafi
verið að fullu í samræmi við lög
og að Samkeppniseftirlitið hafi
ekki gefið samspili samkeppnislaga og búvörulaga nægilegan
gaum í rannsókn sinni,“ segir í
tilkynningu frá Ara Edwald, forstjóra MS.
„Ef þetta er niðurstaðan þá er
hætta á því að búið sé að víkja,
að hluta til og að verulegu leyti,
til hliðar þeirri réttarvernd sem
bannið við misnotkun á markaðsráðandi stöðu veitir bæði minni

fyrirtækjum og neytendum og
bændum á þessu sviði,“ segir Páll
Gunnar.
Mjólkursamsalan hefur þegar
greitt ríkissjóði þær 480 milljónir
króna sem Samkeppniseftirlitið
lagði á hana í sekt vegna málsins,
annars vegar 440 milljónir fyrir
fyrrgreint atriði og hins vegar 40
milljón króna sekt fyrir að hafa
haldið mikilvægum gögnum frá
Samkeppniseftirlitinu. Áfrýjunarnefndin staðfesti niðurstöðuna
varðandi síðara atriðið.
- gar / sjá síðu 10
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Gífurlegt tjón varð þegar eldur braust út í fiskþurrkunarvinnslu í Eyja- og Miklaholtshreppi í gær. Á fimmta tug manna, víðsvegar af landinu, glímdu við eldinn. Sjá síðu 6

Telur MS-úrskurð víkja
réttarvernd til hliðar

ít

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fréttablaðið í dag
Skoðun María Óskarsdóttir
skrifar um örorkulífeyri. 19
sport Eygló Ósk vill koma sér
að hjá keppnisliði í Evrópu og
gerast atvinnumaður. 16
tímamót John F. Kennedy
ráðinn af dögum í Dallas
22. nóvember 1963. 18
lífið Rapparinn
GKR gaf út
myndband við
lag sitt Meira á
laugardaginn, en
það vakti athygli
margra tónlistaráhugamanna. 26
plús sérblað l Fólk
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Er á meðan er

Sunnan- og suðvestanátt, 3-8 m/s. Víða
dálítil snjómugga, en slydda með suðurog suðvesturströndinni og úrkomulítið
norðaustan til. sjá síðu 20

Andlát: Gunnar
Eyjólfsson
Gunnar Eyjólfsson leikari lést í gær
níutíu ára að aldri.
Ferill Gunnars
var afar farsæll
og lék hann í á
annað hundrað
leiksýningum auk
fjölda kvikmynda,
sjónvarpsmynda og
útvarpsleikrita. Gunnar nam í Royal
Academy of Dramatic Art í London
á árunum 1945-47 og lék um skeið í
Stratford og London.
Árið 1961 var Gunnar fastráðinn
leikari í Þjóðleikhúsinu. Þar lék
hann meðal annars burðarhlutverk í Hamlet, Ödípusi konungi
og Galdra-Lofti svo aðeins örfá séu
nefnd.
Gunnar var fyrstur útlendinga
til að hljóta Shakespeare-verðlaun
RADA og fékk heiðursverðlaun
Grímunnar 2013. Þá veitti forseti
Íslands Gunnari riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu fyrir störf hans
að leiklist og í þágu æskulýðsmála.

 etur konungur hefur lagt frostkalda hönd sína á Reykjavíkurtjörn og útbúið þar leikvöll fyrir spræka borgarbúa sem hættu sér út á ísinn er sólin
V
var að hníga til viðar í gær. Spáð er frosti í höfuðborginni í dag og á morgun en á fimmtudag á að hlýna rækilega og rigna. Fréttablaðið/Eyþór

Keppni um sjúklingana
Frá og með áramótum eiga allir íbúar höfuðborgarsvæðisins að vera skráðir hjá
heilsugæslu. Stöðvarnar fá fjármagn í samræmi við fjölda skráðra einstaklinga.

Saltsýra er afar ætandi og því var mikið kapp lagt á að hreinsa hana upp sem fyrst.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sýra lokaði Hverfisgötu
SLYS Hverfisgötu var lokað um stund
í gærmorgun eftir að brúsi með saltsýru valt um koll. Um fimmtán lítrar
af saltsýru láku á götuna en lokunin
var vegna hreinsistarfs slökkviliðsmanna á vettvangi.

Óhappið varð við gatnamót
Hverfisgötu og Vatnsstígs.
Greiðlega gekk að smúla vökvann
burt og var Hverfisgata opnuð á ný
um þremur tímum síðar, skömmu
fyrir hádegi.– jóe

HEILBRIGÐISMÁL Nýtt fjármögnunarkerfi fyrir heilbrigðisþjónustu,
sem tekið verður upp eftir áramót,
felur meðal annars í sér að fjármagni
til heilsugæslustöðva verður dreift í
samræmi við fjölda einstaklinga sem
skráðir eru hjá stöðvunum.
Í grein Breiðholtsblaðsins hvetur
Hrafnhildur Halldórsdóttir, fagstjóri
hjá Heilsugæslunni Mjódd, íbúa til að
skrá sig þar.
„Ég vil nota tækifærið og hvetja þá
sem ekki eru þegar skráðir en óska
eftir því að vera það, að skrá sig því
það hjálpar okkur að efla þjónustu
stöðvarinnar,“ skrifar Hrafnhildur.
Í greininni segir að íbúar NeðraBreiðholts, sem búa á „upptökusvæði“ Heilsugæslunnar Mjódd, séu
rúmlega 12.000 en rúmlega 8.400 séu
skráðir á stöðina.
„Það þarf ekki að vera að þeir íbúar
hverfisins sem ekki eru skráðir á
heilsugæslustöðina séu skráðir annars staðar. Fjöldi manns er ekki skráður hjá heimilislækni. En frá og með
1. janúar á næsta ári eiga allir sem
búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu
að vera skráðir á heilsugæslustöð eða
sjálfstætt starfandi heimilislækni,“
segir Ingveldur Ingvarsdóttir, deildarstjóri hjá Sjúkratryggingum Íslands.
Ingveldur segir nýja fjármögnunarkerfið óhjákvæmilega leið til samkeppni milli heilsugæslustöðva.
Þá segir Ingveldur að hver heilsugæslustöð muni áfram sinna ákveðnum svæðum en einstaklingum verði
gert auðveldara en nú að færa sig á
aðrar stöðvar. Það henti ekki öllum
að vera skráður á heilsugæslustöð
þar sem lögheimilið er.
„Það getur til dæmis verið miklu
þægilegra að vera skráður á heilsugæslustöð nálægt vinnustaðnum.
Einnig verður möguleiki á að halda
áfram hjá sama lækni á sömu stöð
þótt menn flytji í annað hverfi. Ef einstaklingur er ekki sáttur við þjónustu
sem er í boði, getur hann fært sig á

Nokkur þúsund íbúar í póstnúmeri 109 eru ekki skráðir hjá Heilsugæslunni Mjódd.
Fagstjórinn þar hvetur íbúa til að skrá sig. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það hentar manni
kannski ekki að
vera skráður á heilsugæslustöð þar sem maður er með
lögheimili. Það getur verið
miklu þægilegra að vera
skráður á heilsugæslustöð
nálægt vinnustaðnum.
Ingveldur Ingvarsdóttir, deildarstjóri
hjá Sjúkratryggingum Íslands

aðra stöð eða til sjálfstætt starfandi
heimilislæknis,“ greinir Ingveldur frá.
Hægt er að breyta skráningu á
heilsugæslustöð hvenær sem er í
Réttindagátt Sjúkratrygginga Íslands,
www.sjukra.is
Samkvæmt nýja fjármögnunarmódelinu er tekið tillit til fjölda einstaklinga sem skráðir eru á hverri
heilsugæslustöð, aldurssamsetningar
þeirra og sjúkdómsbyrði. Jafnframt
verður tekið tillit til ýmissa félagslegra þátta.
Tvær nýjar heilsugæslustöðvar, sem
verða einkareknar, verða opnaðar á
næsta ári. Hægt verður á skrá sig á
biðskrá hjá þeim áður en þær verða
opnaðar. Einkareknu stöðvarnar fá
greitt eftir sama kerfi og aðrar heilsugæslustöðvar og greiðsla almennings
fyrir þjónustu þeirra verður sú sama
og hjá þeim heilsugæslustöðvum
sem reknar eru af ríkinu, að sögn Ingveldar. ibs@frettabladid.is

Tímalaus hönnun
á jólatilboði
Eames DSW
Tilboðsverð 52.900 kr.
Verð áður 63.900 kr.

Eames DSR
Tilboðsverð 39.500 kr.
Verð áður 45.900 kr.

Charles og Ray Eames, 1950

Charles og Ray Eames, 1950

Eames DAW
Tilboðsverð 66.900 kr.
Verð áður 82.900 kr.
Charles og Ray Eames, 1950

Eames RAR
Tilboðsverð 69.900 kr.
Verð áður 84.900 kr.
Charles og Ray Eames, 1950

Eames DAR
Tilboðsverð 48.900 kr.
Verð áður 56.900 kr.

Tilboð gilda frá 14. nóvember
til 24. desember 2016

Opið virka daga 8:00–18:00
Laugardaga 11:00–15:00

Húsgögn

Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91-93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.is

ÍSLENSKA/SIA.IS PEN 77744 12/15

Charles og Ray Eames, 1950
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Sarkozy tapaði fyrir Fillon og Juppé
Frakkland Nicolas Sarkozy, fyrr
verandi Frakklandsforseti, verður
ekki í framboði til forseta Frakk
lands þegar kosningar verða haldnar
næsta vor.
Hann fékk ekki nógu mörg
atkvæði í forvali flokks Lýðveldis
sinna, sem haldið var um helgina.
Lýðveldissinnar eru stærsti flokkur
hægri manna á franska þinginu, arf
takar UMP-flokksins sem skipti um
nafn á síðasta ári.
Tveir fyrrverandi forsætisráð
herrar, þeir François Fillon og Alain
Juppé, urðu efstir í forvalinu en þar
sem hvorugur þeirra hlaut hreinan
meirihluta verður kosið á milli

þeirra í annarri umferð á sunnu
daginn kemur.
Fyrirfram hafði verið búist við
því að Sarkozy ætti góða möguleika,
en mikið fylgi Fillons kom á óvart.
Juppé hafði verið efstur í skoðana
könnunum og Sarkozy næstur.
Marine Le Pen, leiðtogi frönsku
Þjóðfylkingarinnar, hefur síðan
mælst með vaxandi fylgi í skoðana
könnunum undanfarið. Fyrir helgi
birtust fjórar skoðanakannanir,
sem allar sýndu að hún ætti mun
betri möguleika en Sarkozy í forseta
kosningunum.
Það yrði þá í fyrsta sinn sem
Frakkar kysu forseta úr röðum hægri

Samsung GalaxyS7 á ekki að springa.

Ríkisendurskoðun átelur Landsbankann fyrir aðferð við sölu eigna árin 2010 til 2016. Orðsporið sé skaðað.
Endurheimta þurfi traust. Bankinn aflaði sér ekki nægra upplýsinga um Borgun fyrir sölu fyrirtækisins.

Samsung
lofar bótum

Tækni Snjallsímarisinn Samsung heitir
því að Galaxy S7, nýr snjallsími fyrir
tækisins, muni ekki springa framan í
notendur. Hann sé ekki háður sama
rafhlöðukvilla og Galaxy Note 7. Sá
sími átti það til að ofhitna svo að í
honum kviknaði. Um þetta tilkynnti
Samsung í gær eftir að tækniblaða
maður hjá BGR fjallaði um að Galaxy
S7 Active, eins konar sportútgáfa S7,
hefði sprungið á fréttastofunni.
„Samsung er fullvisst um öryggi og
gæði Galaxy S7 fjölskyldunnar. Engin
staðfest tilfelli hafa borist um rafhlöðu
bilanir þeirra rúmlega tíu milljóna
tækja sem nú eru í notkun í Banda
ríkjunum,“ segir í yfirlýsingunni.
Bilanir í fyrrnefndum Note 7 urðu
Samsung til mikils tekjutaps. Nú hefur
sá sími hins vegar verið tekinn af mark
aði og úr framleiðslu. – þea

Enn ekki útséð
með ríkisstjóra
Bandaríkin Þótt tvær vikur séu frá
kosningum í Bandaríkjunum er enn
ekki komið á hreint hvort Repúblik
aninn Pat McCrory haldi ríkisstjóra
embætti Norður-Karólínu eða hvort
Demókratinn Roy Cooper flytji inn í
ríkisstjórabústaðinn eftir áramót. Frá
þessu greinir New York Times.
Alls munar nú rúmlega sex þúsund
atkvæðum á McCrory og Cooper sem
hefur yfirhöndina. Repúblikanar segja
tæknileg vandamál og kosningasvindl
skýra forskotið. Látnir hafi kosið sem
og fangar án kosningaréttar. Og sumir
hafi kosið oftar en einu sinni. – þea

þjóðernissinna. Hún fékk hins vegar
þriðja mesta fylgið í forsetakosning
um árið 2012, næst á eftir Sarkozy og
François Hollande, sem sigraði.
Juppé ætti hins vegar samkvæmt
skoðanakönnunum betri möguleika
gegn Le Pen í þetta sinn.
Fyrri umferð forsetakosninganna
verður haldin 23. apríl. Hljóti enginn
frambjóðenda hreinan meirihluta
þá verður efnt til annarrar umferðar
hinn 7. maí. – gb
Nicolas Sarkozy var forsætisráðherra
Frakklands í fimm ár, frá 2007 til 2012,
en hefur misst af tækifærinu til endurkomu á næsta ári. Fréttablaðið/EPA

Framtíð bankastjórans í óvissu

Viðskipti Forsvarsmenn Banka
sýslunnar munu funda með banka
ráði Landsbankans fljótlega til
þess að ræða viðbrögð við skýrslu
Ríkisendurskoðunar um eignasölu
Landsbankans á árunum 2010 til
2016.
Ríkisendurskoðun telur að Lands
bankinn hefði þurft að „fylgja betur
þeim meginkröfum að selja mikil
vægar eignir í opnu og gagnsæju
söluferli eða rökstyðja ella frávik
frá þeim kröfum“, eins og segir í
skýrslunni.
„Að mati stofnunarinnar hafa
vinnubrögð bankans við eigna
sölur á undanförnum árum skaðað
orðspor hans auk þess sem hann
lét ekki alltaf á það reyna með full
nægjandi hætti hvort fá hefði mátt
hærra verð fyrir eignirnar,“ segir
Ríkisendurskoðun jafnframt og
bætir við að bankaráðið þurfi að
grípa til ráðstafana til að endur
heimta það traust sem bankinn
hefur á undanförnum árum stefnt
í hættu með verklagi sínu við sölu á
verðmætum eignum.
Hvorki formaður bankaráðsins
né stjórnarformaður Bankasýslunn
ar, sem heldur utan um 98 prósenta
hlut ríkisins í bankanum, vill tjá
sig um það hvort bankastjóranum,
Steinþóri Pálssyni, sé sætt í embætti.
„Meðan bankastjórinn er við
stjórn bankans þá nýtur hann
trausts bankaráðsins. En ég vil ekk
ert tala um efni skýrslunnar eða
okkar aðgerðir í dag. Við eigum
eftir að fara betur yfir þessa skýrslu,“
segir Helga Björk Eiríksdóttir, for
maður bankaráðs Landsbankans.
Í skýrslu Ríkisendurskoðunar er
sérstaklega fjallað um sölu Lands
bankans á eignarhlutum sínum
í Vestia og Icelandic Group árið

Harðlega var mótmælt í höfuðstöðvum Landsbankans þegar upp komst að bankinn hefði orðið af miklum verðmætum vegna
sölunnar á Visa Europe. Fréttablaðið/Stefán

Að mati stofnunarinnar hafa vinnubrögð bankans við eignasölur á undanförnum árum
skaðað orðspor hans.
Úr skýrslu Landsbankans um eignasölu
Landsbankans

2010, Promens árið 2011 og jafn
framt Framtakssjóði Íslands og IEI
árið 2014.
Einnig er fjallað um söluna á
hlutum bankans í Borgun og Valitor
árið 2014. Bendir Ríkisendurskoðun
á að allar þessar sölur hafi farið fram
í lokuðu ferli og í sumum tilvikum
hafi líklega fengist lægra verð fyrir
eignarhlutina en vænta mátti mið
að við verðmætin sem þeir geymdu.
Þá er Landsbankinn gagnrýndur

sérstaklega fyrir að hafa ekki aflað
sér nægilegra upplýsinga um
greiðslukortafyrirtækið Borgun,
meðal annars um aðild fyrirtækis
ins að Visa Europe Ltd. Segir Ríkis
endurskoðun erfitt að meta þá fjár
hæð sem Landsbankinn fór á mis
við þegar fyrirtækið var selt Visa
International, þar sem hagnaður
Borgunar (um 6,2 milljarðar) hafi
orðið til eftir sölu eignarhlutarins.
jonhakon@frettabladid.is

„Satt best að segja er frásögnin alveg nógu ógnvekjandi … bókarýnir,
sem sat einn og las seint um kvöld, þurfti að sækja sér sofandi smábarn og hafa sér við hlið til að þora að halda áfram að lesa … Hildur
Knútsdóttir er flinkur penni og lætur vel að skrifa fantasíur …“
HELGA BIRGISDÓTTIR / HUGRÁS

„ Æðisleg
hrollvekja.“
EH / KILJAN

„Mjög vel gert.“
ÁM / MORGUNBLAÐIÐ

( UM VE T RA RF RÍ)

( U M VETRARFRÍ )

Siglt til framtíðar
Magnað ferðalag Emblu 2016
Embla er 11 m langur harðbotna slöngubátur (RIB) sem er hannaður og smíðaður
hjá fyrirtækinu Rafnar í Kópavogi.
Í maí sl. sigldi Embla frá Reykjavík til Svíþjóðar
til að taka þátt í HSBO bátasýningunni (High
Speed Boat Operations Forum) í Gautaborg þar
sem flestir stærstu bátaframleiðendur heims sýna
báta sína. Alls tók það Emblu 51 klukkustund
og 39 mínútur að sigla þessar 1.363 sjómílur á
26,4 hnúta meðalahraða. Ekki er vitað til þess
að bátur af þessari stærð hafi nokkru sinni áður
siglt þetta hratt frá Íslandi yfir hafið. Embla sýndi
afburða frammistöðu á ferðalaginu við margvísleg
veðurskilyrði og mismunandi sjólag.
Rafnar ehf. er tæknivætt og framsækið fyrirtæki
sem var stofnað árið 2005 af Össuri Kristinssyni
í þeim tilgangi að innleiða nýstárlega hugmyndafræði í hönnun skipsskrokka.
Fólki sem fæst við löggæslu- og björgunarstörf,
hafnsögu og aðra siglingatengda starfsemi,
býðst nú að koma í reynslusiglingu með Emblu.
Upplýsingar og bókanir hjá Þorsteini Jónínusyni
í 525 2320 eða thorsteinn.joninuson@rafnar.is

www.rafnar.is | info@rafnar.is | 525 2320
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Sigurður Hreinsson, eigandi þurrkunarinnar, segir það hafa verið magnaða, en hræðilega, sjón þegar „kviknaði í reyknum“. Í vinnslunni var mikið af þurrum fiski sem fuðraði upp en logað hafði í honum í nokkra
stund áður en eldurinn náði um allt hús. Sigurður lýsir sjónarspilinu á þann veg að það hafi verið líkt og þúsund lítrum af olíu hefði skyndilega verið sturtað á bálið sem logaði þá enn skærar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stafalogn og gnótt vatns afstýrði altjóni
Stór hluti fiskþurrkunar í Eyja- og Miklaholtshreppi brann til grunna í eldsvoða í gær. Aðstæður til slökkvistarfs voru með allra besta
móti. Hægt var að stífla læk á staðnum en vatn úr honum dugði rúmlega til verksins. Tjónið hleypur líklega á hundruðum milljóna.
BRUNI Stórtjón varð þegar hluti fiskþurrkunar að Miðhrauni í Eyja- og
Miklaholtshreppi brann til kaldra
kola í gær. Góð veðurskilyrði björguðu því að ekki fór verr.
„Slökkvistarf gekk mjög vel.
Við náðum að verja tengibyggingu sem tengdi saman gamla
og nýja húsið og því slapp hið
nýrra,“ segir Bjarni Þorsteinsson,
slökkviliðsstjóri í Borgarbyggð.
Blankalogn var á svæðinu auk
þess sem unnt var að stífla læk á
staðnum og brúka vatn úr honum
til slökkvistarfs. Þá var beltagrafa á
svæðinu sem notuð var til að brjóta
mönnum leið inn í húsið. Ríflega
fjörutíu manns komu að slökkvistarfinu. Þeir sem komu lengst að
voru frá Suðurnesjum.
„Þeir komu hingað með svokallaðan loftbanka sem gerði það að
verkum að hægt var að fylla á kúta
reykkafaranna strax. Það bjargaði
miklu,“ segir Bjarni.
Húsið sem brann er gjörónýtt.
Það hýsti alla þurrkunarklefa og
stóran hluta vinnslunnar. Leiða má
líkur að því að kviknað hafi í austurenda hússins þar sem sá vestari var
heillegri. Eldsupptök eru ekki ljós.
„Þetta eru eflaust einhver hundruð milljóna sem töpuðust þarna,“
segir Sigurður Hreinsson, eigandi

Á staðnum var beltagrafa sem notuð var til að rífa niður veggi hússins. Reykkafarar
komust því mun nær rótum eldsins en ella. Mikið munaði um loftbanka en þökk sé
honum tók aðeins mínútur að koma reykköfurum inn á ný.

Við náðum að verja
tengibygginguna
sem tengdi saman gamla
og nýja húsið og því slapp
hið nýrra.
Bjarni Þorsteinsson,
slökkvisliðsstjóri
Borgarbyggðar

þurrkunarinnar. Með húsinu fuðraði þrjátíu ára ævistarf hans upp
auk þess sem á þriðja tug manna
hafa atvinnu af þurrkuninni.
Vörubílstjóri varð eldsins fyrst var
síðla nætur. Sigurður segir að
slökkviliðið hafi verið fljótt á staðinn þó að hann hafi upplifað biðina
sem heila eilífð. Á meðan horfði
hann á eldinn magnast. „Eldurinn
hafði kraumað í einhvern tíma áður
en hann blossaði upp um alla verksmiðju. Þá kviknaði í reyknum. Það

Lögregla kannaði vettvang í gær en rannsókn verður fram haldið í dag. Tjónið er
gífurlegt en í húsinu voru kælar og klefar til að þurrka fisk. Á þriðja tug manna eru
án atvinnu á meðan vinnslan er stopp.

var eins og fleiri þúsund lítrum af
olíu hefði skyndilega verið sturtað
yfir allt,“ segir Sigurður.
Hann er slökkviliðsmönnunum
þakklátur fyrir að ekki fór verr. „Hér
var stafalogn og mennirnir stóðu sig
eins og hetjur. Það er hálf ótrúlegt að
í sitthvorum enda hússins sem fór

standa skúrar, annar með inntakinu
fyrir heita vatnið og hinn fyrir rafmagnið. Það tókst að verja þá báða.
Það var lán í þessari ömurlegu ógæfu.“
„Enginn dó. Það brunnu aðeins
hlutir sem hægt er að byggja upp
aftur,“ segir Sigurður að lokum.
johannoli@frettabladid.is

ÖFLUG LAUSN VIÐ HÁLSBÓLGU!
Bólgueyðandi og verkjastillandi
munnsogstafla við særindum í hálsi

Nýtt

Strefen 8,75 mg munnsogstöflur og Strefen Orange 8,75 mg Sukkerfri, munnsogstöflur. Innihalda flurbiprofen. Strefen er notað sem skammtímameðferð til að draga tímabundið úr særindum í hálsi hjá fullorðnum og börnum eldir en 12 ára. Sjúga skal eina munnsogstöflu rólega og láta
leysast upp í munni á 3-6 klst. fresti eftir þörfum, mest 5 töflur á sólahring. Ekki er ráðlagt að nota lyfið lengur en í 3 sólarhringa. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir.
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

www.apotekarinn.is
- lægra verð

Strefen-5x10.indd 1

18/11/16 10:43

www.dacia.is

DACIA LOGAN, DÍSIL

RISASTÓR, ÓDÝR
OG SPARNEYTINN
FJÖLSKYLDUBÍLL.

Verð kr.

2.690.000

þús.

ENNEMM / SÍA /

NM78596

573 lítra farangursými (rúmar 4 golfsett langsum)
Eyðsla í blönduðum akstri 3,8 L/100 km*

200.000 KR.

KAUPAUKI

16“ álfelgur með vetrardekkjum
að verðmæti kr. 200.000 fylgja
nýjum Logan meðan birgðir endast

Hlaðinn staðalbúnaði m.a.: Íslenskt leiðsögukerfi, 7” LED skjár, bakkskynjarar, hraðastillir (Cruise control), Bluetooth
handfrjáls símabúnaður, útvarp og geislaspilari með USB tengi fyrir MP3 spilara/Ipod, 4 hátalarar, aðgerðahnappar í stýri,
sex aðgerða aksturstölva, útihitamælir, ræsivörn, loftkæling AC, leðurstýri, litaðar rúður, svart slitsterkt „Compass“ tauáklæði,
niðurfellanleg aftursæti, hæðarstilling á ökumannssæti, ESC stöðugleikastýring, þokuljós að framan o.m.fl.
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✿  Fólkið sem reynir að smíða stjórnarsáttmála
Málefnahópar á vegum flokkanna fimm sem nú reyna að mynda ríkisstjórn eru teknir til starfa. Hver flokkur hefur tilnefnt einn
fulltrúa í hvern málefnahóp en utan málefnahópanna starfa formennirnir sem reyna að komu öllu saman og taka á álitamálum.

Formenn

Atvinnuvegamál

Efnahagsmál

Heilbrigðisog menntamál

Alþjóðamál
og stjórnarskráin

Vinstri
græn

Katrín
Jakobsdóttir

Lilja Rafney
Magnúsdóttir

Steingrímur J.
Sigfússon

Rósa Björg
Brynjólfsdóttir

Steinunn
Þóra
Árnadóttir

Píratar

Verkaskipting

Jón Þór
Ólafsson

Smári
McCarthy

Einar
Brynjólfsson

Birgitta
Jónsdóttir

Viðreisn

Benedikt
Jóhannesson

Þorgerður
Katrín
Gunnarsdóttir

Þorsteinn
Víglundsson

Hanna Katrín
Friðriksson

Jóna Sólveig
Elínardóttir

Björt
Framtíð

Óttarr
Proppé

Björt
Ólafsdóttir

Theodóra S.
Þorsteinsdóttir

Nichole Leigh
Mosty

Eva
Einarsdóttir

Samfylking

Logi
Einarsson

Gunnar
Tryggvason

Oddný
Harðardóttir

Guðjón
Brjánsson

Heiða Björg
Hilmisdóttir

Skattamálin áhyggjuefni í viðræðunum
Hugmyndir Vinstri grænna um hátekjuskatt gætu reynst það sem erfiðast verður að ná saman um í stjórnarmyndunarviðræðunum.
Prófessor telur þó að staðan í stjórnmálunum auki samstarfsvilja flokkanna og efli tilraunir til að ná málamiðlunum um stóru málin.
STJÓRNMÁL Það mun ekki reynast
vandamál að ná málamiðlun um
þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið í
stjórnarmyndunarviðræðunum.
Þetta herma heimildir Fréttablaðsins innan Vinstri grænna sem reyna
nú að mynda ríkisstjórn með fjórum
flokkum sem allir leggja áherslu á að
þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um
hvort þjóðin vilji aðildarviðræður við
Evrópusambandið.
Formlegar stjórnarmyndunarvið-

ræður hófust í gær og verða með sama
fyrirkomulagi og í stjórnarmyndunarviðræðum Sjálfstæðisflokks,
Viðreisnar og Bjartrar framtíðar sem
sigldu í strand. Flokkarnir hafa allir
tilnefnt fulltrúa sem fara yfir afmörkuð málefni fyrir hönd flokks síns.
Formenn flokkanna vinna að því að
samræma stefnu, taka á álitamálum
eða ágreiningsmálum sem málefnahóparnir ná ekki að leysa.
„Það virðist vera mest bil á milli
flokkanna þegar kemur að stjórnar-

skrárbreytingum, sjávarútvegsmálum
og skattamálum,“ segir Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræðiprófessor
við Háskóla Íslands.
Þátttakendur í stjórnarmyndunarviðræðunum sem Fréttablaðið ræddi
við hafa áhyggjur af því að skattamálin muni reynast hvað erfiðust.
Sérstaklega renni hugmyndir Vinstri
grænna um að leggja á hátekjuskatt
ekki ljúflega ofan í Viðreisnarfólk.
„Ég hugsa að lausnin gæti orðið
sú að skattleggja sjávarútveginn og

ferðaþjónustuna sem gengur mjög vel
og gæti að margra mati greitt meira í
sameiginlega sjóði landsmanna,“
segir Baldur sem telur þá stöðu sem
komin er upp í stjórnmálunum, sem
og að nú þegar hafi stjórnarmyndunarviðræður runnið út í sandinn,
auki samstarfs- og málamiðlunarvilja
flokkanna.
„Píratar hafa, að mér finnst, allir
verið af vilja gerðir til að vinna með
þessum miðju- og vinstriflokkum.
Þeir eru stöðugt að senda frá sér

þau skilaboð að þeir séu stjórntækur flokkur. Varðandi VG þá hefur
flokkurinn ekki marga aðra kosti ef
þetta gengur ekki upp. Ég held að þar
á bæ leggi menn allt kapp á að þessir
flokkar nái saman því það þýðir að
öllum líkindum að formaður þeirra
verði forsætisráðherra. Þessi stjórn er
svo eina leið Samfylkingar til áhrifa á
þessu kjörtímabili. Það er misskilningur að flokkar byggi sig betur upp
utan stjórnar en innan.“
snaeros@frettabladid.is

Gildi–lífeyrissjóður
Sjóðfélagafundur
Hótel Reykjavík Natura, fimmtudaginn 24. nóvember kl. 16.30

Fá líka uppbót í desember

Efni fundarins:
▪ Staða og starfsemi Gildis – lífeyrissjóðs
▪ Samstarf við VIRK starfsendurhæfingu
Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta.

Stjórn Gildis — lífeyrissjóðs

Lífeyrissjóður

Nýmæli er sérstök uppbót til barnafólks. Fréttablaðið/Daníel

www.gildi.is

Félagsmál Greiðsla desemberuppbótar til atvinnuleitenda hefur verið
tryggð með reglugerð félags- og húsnæðismálaráðherra. Óskert desemberuppbót er 60.616 krónur.
Nýmæli er að atvinnuleitendur
með börn á framfæri fá jafnframt sérstaka uppbót sem nemur fjórum prósentum af óskertri desemberuppbót,
eða rúmum 2.400 krónum fyrir hvert
barn yngra en 18 ára.
Rétt á fullri desemberuppbót eiga
þeir atvinnuleitendur sem tryggðir
eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins, hafa verið skráðir án atvinnu

hjá Vinnumálastofnun í samtals tíu
mánuði eða lengur á árinu 2016 og
hafa staðfest atvinnuleit á tímabilinu
20. nóvember til 3. desember.
Greiðsla desemberuppbótar til
þeirra sem eiga ekki fullan bótarétt
reiknast í hlutfalli við rétt þeirra til
atvinnuleysisbóta á árinu og fjölda
mánaða sem viðkomandi hefur
fengið greiddar atvinnuleysisbætur.
Uppbót vegna barns eða barna tekur
engum skerðingum.
Gert er ráð fyrir að desemberuppbætur verði greiddar út eigi síðar en
18. desember. – shá

Lækkað verð í nóvember
– með kaupauka

KAUP
AUKI
Ný vet
rarde

kk frá
komin
Nok
undir
og sum ian
í skott
ardek
ið.
kin
Verðm
æti k

121.00 aupauka:
0 kr.

ER VINSÆLASTI SMÁBÍLLINN
Fiesta er geysivinsæll á Íslandi, vinsælasti smábíllinn í Evrópu og býðst
nú á lækkuðu vetrarverði með kaupauka. Fiesta er margverðlaunaður,
sparneytinn og fáanlegur með magnaðri vél sem valin hefur verið
„International Engine Of The Year“ þrjú ár í röð. Enginn gerir betur.

TILBOÐ
FULLT VERÐ: FORD FIESTA TREND
FRÁ 2.290.000 KR.

VETRARVERÐ OG KAUPAUKI
TIL 26. NÓVEMBER
FRÁ

FORD FIESTA

2.190.000

KR.

Staðalbúnaður er ríkulegur, hann fékk fimm stjörnur í öryggisprófi
EURO NCAP og auðvitað er Fiesta sítengdur með Bluetooth. Þú færð
framúrskarandi þjónustu hjá Brimborg og við tökum gamla bílinn upp í
nýjan Fiesta.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Fiesta
- komdu núna og tryggðu þér Fiesta á vetrarverði með kaupauka

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Ford_Fiesta_Vinsælasti_5x38_20161117_END.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16

17/11/2016 10:39
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Kvennakór Reykjavíkur

aðventutónleikar Háteigskirkju
Fyrsta sunnudag í aðventu, þann 27. nóvember. kl. 17 og kl. 20.
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Úrskurður losar MS við
440 milljóna króna sekt
Áfrýjunarnefnd Samkeppnismála hefur fellt úr gildi þá ákvörðun Samkeppniseftirlitsins að leggja 440 milljóna króna sekt á MS vegna misnotkunar á markaðsráðandi stöðu. Hins vegar stendur 40 milljóna króna sekt fyrir að leyna gögnum.

Kvennakór Reykjavíkur heldur tvenna aðventutónleika í
Háteigskirkju, fyrsta sunnudag í aðventu, þann 27. nóvember og
fylgir þar eftir glæsilegum árangri í alþjóðlegu kóramóti á Spáni í
haust. Fyrri tónleikarnir hefjast kl. 17 og þeir seinni kl. 20.
Á efnisskrá eru lög sem tónleikagestir þekkja og munu án efa koma öllum
í hátíðarskap. Þar má nefna hinn gullfallega sálm Kolbeins Tumasonar frá
13. öld, Heyr himnasmiður við lag Þorkels Sigurbjörnssonar,
Jólaköttinn eftir Jóhannes úr Kötlum við lag Ingibjargar Þorbergs í
útsetningu Vilbergs Viggóssonar sem einnig útsetti fyrir kórinn lag eftir
Peter Grönvall við texta Kristjáns Hreinssonar, Dansaðu vindur.
Þá má einnig nefna gamlan vin, Gloríu eftir Vivaldi og fleiri hátíðlegar
jólaperlur sem fylla efnisskrána. Í kjölfar hvorra
tónleika um sig býður Kvennakór Reykjavíkur gestum að staldra við í
safnaðarheimili Háteigskirkju og þiggja léttar og jólalegar veitingar,
spjalla og njóta samverunnar.
Stjórnandi er Ágota Joó og einvalalið sér um undirleikinn. Það eru þeir
Vilberg Viggósson á píanó, Hávarður Tryggvason á kontrabassa,
Sigurgeir Agnarsson á selló og Zbigniew Dubik á fiðlu.

Miðaverð er 3.000 kr. í forsölu og 3.500 kr. við innganginn og
fást miðar hjá kórkonum í síma 896-6468 eða í gegnum
netfangið postur@kvennakorinn.is
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Ábendingahnappinn má

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

samkeppnismál MS braut ekki lög
með verðlagningu sinni á hráefnum
til mjólkurframleiðslu segir í úrskurði
áfrýjunarnefndar samkeppnismála.
Málið á rætur að rekja til ársins
2007 þegar afurðastöðvar mjólkuriðnaðarins, Kaupfélag Skagfirðinga
(KS) og Osta- og smjörsalan, runnu
saman í eina samsteypu, Mjólkursamsöluna (MS).
Árið 2012 kvartaði Mjólkurbúið til
Samkeppniseftirlitsins og bar því við
að það þyrfti að greiða 17 prósentum
hærra verð fyrir hrámjólk heldur en
keppinautar þess á markaði. Í kjölfarið hófst rannsókn Samkeppniseftirlitsins sem lauk með ákvörðun árið
2014 en sú ákvörðun var felld úr gildi
af áfrýjunarnefnd samkeppnismála.
Ný ákvörðun Samkeppniseftirlitsins lá fyrir í sumar en þar var komist
að þeirri niðurstöðu að MS hefði
brotið gegn 11. grein samkeppnislaga og hefði að auki leynt gögnum frá
Samkeppniseftirlitinu. MS var gert að
greiða alls 480 milljónir í sekt vegna
þessa. Niðurstöðunni var áfrýjað til
áfrýjunarnefndarinnar.
Nefndin er skipuð þremur mönnum og klofnaði hún í afstöðu sinni.
Bæði meiri- og minnihluti voru sammála um að undanþáguheimildir
búvörulaga væru sértækari en Sam-

Audi Q7 e-tron var valinn jeppi ársins 2017
af bílablaðamönnum á Íslandi. Hann er
fjórhjóladrifinn tengiltvinnbíll sem sameinar
krafta rafmagnsmótors og dísilvélar.
Q7 e-tron quattro er sparneytinn, umhverfismildur og eldsneytisnotkunin er aðeins 1,9 lítrar á hverja 100 km. Mættu nýrri árstíð
með grænni samvisku og allt að 56 km drægni á rafmagni.
Komdu við og upplifðu Q7 e-tron quattro í hversdagslífinu.

Páll Gunnar
Pálsson, forstjóri
Samkeppniseftirlitsins.

Ari Edwald, forstjóri MS

keppnislög og kæmu því til álita við
úrlausn málsins. Hins vegar voru
nefndarmenn ekki sammála um
hvort framlegðarsamkomulag MS
og KS, frá árinu 2008, rúmist innan
undanþágu búvörulaga.
Að mati meirihlutans er það svo en
minnihlutinn, Jóhannes Karl Sveinsson formaður, taldi aðilum heimilt
að gera samkomulag sín á milli um
verkaskiptingu. Hins vegar sé útilokað að samkomulag um kaup MS
á mjólk á lægra verði geti talist þáttur
í verkaskiptingu sem heimil er samkvæmt búvörulögum. Því sé rétt að
staðfesta ákvörðun Samkeppniseftirlitsins.

Bæði meiri- og minnihluti telur rétt
að staðfesta ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um sekt sökum þess að MS
hafi leynt gögnum fyrir eftirlitinu.
Fjörutíu milljóna króna sektin fyrir
að leyna gögnum var staðfest en 440
milljóna sektin fyrir misnotkun á
markaðsráðandi stöðu var felld niður.
Félag atvinnurekenda sendi í gærkvöld frá sér áskorun til Alþingis
um að „afnema undanþágu mjólkuriðnaðarins frá samkeppnislögum“.
Það sé staðfest að Mjólkursamsalan
leyndi gögnum fyrir Samkeppniseftirlitinu. „FA telur ótækt að fyrirtæki
sem grunuð eru um samkeppnislagabrot komist upp með að tefja mál
með því að leyna gögnum fyrir yfirvöldum.“
Páll Gunnar segir ekki hafa verið
ákveðið hvort Samkeppniseftirlitið
beri niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar undir dómstóla. „Það er auðvitað það sem við erum að velta fyrir
okkur.“
Ari Edwald, forstjóri MS, segir í
yfirlýsingu að samkvæmt lögum sé
hluti af starfsemi mjólkuriðnaðarins undanþeginn afmörkuðum
ákvæðum samkeppnislaga. „Markmið þessa er að lækka kostnað við
framleiðslu mjólkurafurða, til ábata
fyrir neytendur.“ gar@frettabladid.is
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Yrði jafn lengi og Kohl

Angela Merkel sækist eftir fjórða kjörtímabilinu sem Þýskalandskanslari og
leiðtogi CDU-flokksins. Sósíaldemókratar eiga eftir að velja sinn frambjóðanda.
Þýskaland Um helgina tók
Angela Merkel, leiðtogi Kristilegra
demókrata, af skarið um að hún
stefni að því að vera kanslari Þýskalands fjórða kjörtímabilið í röð.
„Ég hugsaði bókstaflega endalaust
um þessa ákvörðun,“ sagði hún á
blaðamannafundi á sunnudaginn.
„En ég er tilbúin í slaginn á ný.“
Ekki er víst að Sósíaldemókrataflokkurinn, sem er í stjórnarsamstarfi með Kristilega demókrataflokknum, tefli fram leiðtoga sínum,
Sigmar Gabriel varakanslara, gegn
Merkel.
Ákvörðun um það verður
væntanlega tekin í janúar, en Martin Schulz, forseti Evrópuþingsins,
er einn þeirra sem gætu komið til
greina.
Systurflokkur CDU í Bæjaralandi,
CSU, fagnar ákvörðun Merkel en
boðar að þessu sinni hugsanlegan
ágreining við hana í kosningabaráttunni, að minnsta kosti í málefnum
innflytjenda.
Horst Seehofer, sem er forsætisráðherra í Bæjaralandi og leiðtogi
CSU, hefur lengi verið einn helsti
andstæðingur innflytjendastefnu
kanslarans. Hann sagði að þrátt
fyrir ágreininginn muni hann styðja
Merkel.
Fyrir Merkel gæti þó hörð andstaða frá AfD-flokknum orðið
erfiðust viðureignar, en flokkurinn
er einn þeirra hægri þjóðernisflokka
sem náð hafa töluverðu flugi víða í
Evrópu með því að ala á ótta við
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Bergstaðir
Kolaport
Ráðhúsið
Stjörnupor
t
Traðarkot
Vesturgata
Vitatorg

Líflegri og
betri miðborg

OPINN FUNDUR Í I ÐNÓ UM MI ÐBORGA RM Á L ,
ÞRI ÐJUDAGINN 22 . NÓV E MBE R K L . 20:0 0

· Sérstakur gestur fundarins er Björn Blöndal,
formaður borgarráðs. Fer hann yfir helstu atriði
nýrrar miðborgarstefnu, situr fyrir svörum og
tekur þátt í almennum umræðum.
· Fjallað verður um niðurstöður nýrrar könnunar
um miðborgarmál.
Angela Merkel var tvístígandi um framtíð sína þar til á sunnudaginn að hún tók af
skarið og tilkynnti að hún vildi vera kanslari eitt kjörtímabil enn. Fréttablaðið/EPA

· Þá verður rætt um jólahaldið, skautasvellið,
jólamarkaðinn og fleira sem framundan
er í miðborginni.

Ég hugsaði bókstaflega endalaust um
þessa ákvörðun.

· Fjölmennum og leggjum okkar af mörkum til
líflegri, öflugri og betri miðborgar!

Angela Merkel Þýskalandskanslari

flóttafólk og útlendinga almennt.
AfD, sem fullu nafni heitir
Alternative für Deutschland eða
Valkostur fyrir Þýskaland, hefur
samkvæmt skoðanakönnunum
undanfarið haft mikið fylgi, vel á
annan tug prósenta, og mælist yfirleitt þriðji stærsti flokkur landsins.
Beatrix von Storch, einn forsprakka AfD, sakar Merkel hreinlega

um að bera ábyrgð á dauða fjölda
flóttafólks sem drukknað hefur á
leiðinni yfir Miðjarðarhafið.
„Þegar AfD kemst á sambandsþingið þá þurfum við rannsóknarnefnd um Merkel, sem skoðar öll
hennar lög- og stjórnarskrárbrot,“
sagði von Storch á sunnudag.
Merkel er orðin 62 ára og verði
hún kanslari eitt kjörtímabil enn,
þá mun hún að því loknu hafa setið
í embættinu í 16 ár, jafn lengi og
Helmut Kohl flokksbróðir hennar
sem til þessa hefur verið kanslari
Þýskalands lengur en nokkur annar
frá því að seinni heimsstyrjöldinni
lauk. gudsteinn@frettabladid.is

· Elín Ey flytur nýja, frumsamda tónlist og boðið
verður upp á léttar veitingar.

Stjórn Miðborgarinnar okkar

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Ábendingahnappinn má

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

Rafbraut um Ísl

Ísland er í lykilstöðu til að leiða rafbílabyltingu heimsins. Orkusalan tekur af skarið og gefur öllum sveitarfélögum landsins

Brandenburg / SÍA

hleðslustöð fyrir rafbíla og gera þannig rafbílaeigendum kleift að keyra hringinn í kringum landið. Verkefnið er einstakt á
heimsmælikvarða og risastórt skref í átt að rafbílavæddu Íslandi, með minni útblæstri og meiri virðingu fyrir náttúrunni.
Stuðið er hafið og áætlað er að afhenda allar hleðslustöðvarnar fyrir jól.

land

Orkusalan færir öllum sveitarfélögum
landsins hleðslustöð fyrir rafbíla

422 1000

orkusalan@orkusalan.is

orkusalan.is

Finndu okkur á Facebook

SKOÐUN
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Vágesturinn
BRCA2
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Halldór

H

Þorbjörn
Þórðarson

thorbjorn@frettabladid.is

Því fyrr sem
brjóstakrabbamein
greinist því
meiri líkur
eru á lækningu

ver eru rökin fyrir því að fá vitneskju
fyrr á lífsleiðinni um áhættu fyrir sjúkdómi sem maður er berskjaldaður fyrir?
0,6-0,8 prósent Íslendinga hafa
meðfæddan genagalla, stökkbreytingu
í krabbameinsgeninu BRCA2 (Breast
Cancer gene 2). Konur sem eru með þessa stökkbreytingu í BRCA2 eru með 72 prósent líkur á því að fá
brjóstakrabbamein fyrir sjötugt samkvæmt rannsókn
sem birtist í Journal of the National Cancer Institute.
Um tvö hundruð konur á ári greinast með brjóstakrabbamein hér á landi.
Við skulum láta umræðu um BRCA2, dulkóðun persónuupplýsinga og persónuupplýsingalöggjöfina liggja
á milli hluta að sinni. Mary Claire King, frumkvöðull í
rannsóknum á brjóstakrabbameinsgenum, telur rétt að
skima allar konur fyrir stökkbreytingum í BRCA-genum
með blóðrannsókn. Það hlýtur að vera umhugsunarefni
fyrir íslensk heilbrigðisyfirvöld hvort rétt sé að bjóða
öllum konum 18 ára og eldri gjaldfrjálsa skimun fyrir
BRCA2. Eða að minnsta kosti upplýsa um áhættuna
og að viðkomandi standi frammi fyrir vali um skimun.
Þvinguð skimun er ekki valkostur. Það myndi ganga
gegn sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins og ganga í
berhögg við réttarvitund fólks á Vesturlöndum. Hins
vegar hlýtur það að vera skylda ábyrgra heilbrigðisyfirvalda í velferðarríki að upplýsa allar konur 18 ára og
eldri um BRCA2-stökkbreytinguna og þá áhættu sem
henni fylgir. Til þess að þær geti brugðist við áhættu
þurfa þær annars vegar upplýsingar um eðli áhættunnar
og upplýsingar um úrræði til að bregðast við henni.
Konur sem eru 18 ára og eldri geta farið í erfðapróf
á Landspítalanum. Hins vegar er engin kerfisbundin
fræðsla í gangi um áhættuna sem fylgir BRCA2. Konur
fá aðstoð og úrræði til að bregðast við brjóstakrabbameini síðar á lífsleiðinni. Konur á aldrinum 40 til 69 ára
fá boð um að mæta í hópleit að brjóstakrabbameini á
tveggja ára fresti. Krabbameinið er greint með röntgenmyndatöku af brjóstum áður en einkenna gætir.
Því fyrr sem brjóstakrabbamein greinist því meiri
líkur eru á lækningu. Vitneskja um BRCA2-stökkbreytinguna gerir einstaklingnum betur kleift að búa
sig andlega og líkamlega undir áhættuna af því sem 72
prósent líkur eru á að gerist. Að þessu sögðu er mikilvægt að við hefjum kerfisbundna fræðslu hjá konum 18
ára og eldri um BRCA2-stökkbreytinguna og upplýsum
þær um að þær standi frammi fyrir vali: Að vita eða vita
ekki. Þessi fræðsla getur jafnvel hafist fyrr, til dæmis á
lokaári grunnskóla. Það er erfitt að skilja rökin fyrir því
að vita ekki en manneskjan er flókin og stundum tekur
tíma að öðlast nægan þroska til að taka ákvarðanir af
þessu tagi. Ef við veitum fræðsluna hafa konur þetta
val þegar þær hafa náð fullorðinsaldri og öðlast nægan
þroska. Þær geta því fengið lengri tíma til að undirbúa
sig undir ákvarðanir sem varða eigin heilsu. Tímann
fram að þeirri stund að þær ákveða hvort þær vilji fá
vitneskjuna eða vera áfram í myrkrinu.

Uppselt kl. 20

Auka
n
tó leikar

kl. 16

Miðasala
á miði.is

Jólatónleikar í Grafarvogskirkju
26. nóvember kl. 20.00

Frá degi til dags

Þyrftu félagsheimili
Flokkarnir sem nú reyna stjórnarmyndun reyndu í gær að komast
að því hvar ná megi saman fljótt
og hverjir ásteytingarsteinarnir verða. Heimildir blaðsins
herma að flokksmenn VG
óttist að Viðreisnarfólk sé ekki í
stjórnarmyndunarviðræðunum
af heilindum, enda sé það þeim
ekkert fagnaðarefni að starfa í
ríkisstjórn sem hallar sér af þunga
til vinstri. Eigi þessi fimm flokka
ríkisstjórn að verða að veruleika
verða Vinstri græn að komast yfir
tortryggnina í garð Viðreisnar
og auka traustið. Tilvalin leið til
þess væri að skella sér út á land í
almennilegt hópefli. Í þetta skipti
dugar ekki sumarbústaður á Þingvöllum heldur þyrfti hersingin að
leigja undir sig heilt félagsheimili.
Stólaleikurinn
Röðun í málefnahópa flokkanna gefa vísbendingu um það
hverjir eru fulltrúar þeirra í ráðuneytin. Steingrímur J. Sigfússon
og Oddný Harðardóttir, tveir
fyrrverandi fjármálaráðherrar,
eru í efnahagsnefndinni en það
verður að teljast ólíklegt að þessir
tveir þingmenn setjist aftur í sinn
gamla stól. Það er nærri útilokað
að VG fái bæði forsætisráðuneytið og fjármálaráðuneytið og
Samfylking hefur allt of lítið fylgi
til að fá svo mikilvægt ráðuneyti.
Kannski er þetta fyrirkomulag
vísbending um að Steingrímur
endi sem forseti Alþingis fremur
en í ráðherrastól.
snaeros@frettabladid.is

„Get ég hjálpað þér?“

Ö

Þóra Jónsdóttir
verkefnastjóri
Barnaheilla
– Save the
Children á Íslandi

Líkur eru á að
foreldrar
einangrist
síður með
vanda sinn og
hann ágerist
síður, með
tilheyrandi
afleiðingum
fyrir börnin,
ef við gefum
stundarkorn
af tíma okkar
til að spjalla.

ll börn eru einstaklingar með sjálfstæð mannréttindi sem samfélagið allt, sérstaklega þó
fullorðna fólkið, á að taka þátt í að virða
og framfylgja. Mörg börn búa við erfiðar aðstæður
heima fyrir sem jafnvel mikil leynd ríkir yfir eða
skömm. Því má velta fyrir sér hvernig aðstandendur,
nágrannar eða vinir geta hjálpað börnum í slíkum
aðstæðum. Það er auðvitað fyrst og fremst á ábyrgð
foreldra og ríkisins í sameiningu að tryggja börnum
góð uppeldisskilyrði og búa svo um að þau njóti allra
þeirra mannréttinda sem Barnasáttmálinn kveður á
um.

Hverjum manni skylt
Þó hvílir ákveðin skylda á almenningi að gera sitt
til að hjálpa. Meðal annars má nefna að samkvæmt
barnaverndarlögum er „öllum … skylt að tilkynna til
barnaverndarnefndar ef þeir hafa ástæðu til að ætla
að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði
fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi eða
stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. Þá
er hverjum manni skylt að gera barnaverndarnefnd
viðvart ef ástæða er til að ætla að heilsu eða lífi
ófædds barns sé stefnt í hættu með óviðunandi eða
háskalegu líferni þungaðrar konu, t.d. með ofneyslu
áfengis eða fíkniefnaneyslu, eða með því að þunguð
kona er beitt ofbeldi eða ef ástæða er til að ætla að
þunguð kona sé beitt ofbeldi eða um hvert það tilvik
sem telja má að barnaverndarnefnd eigi að láta sig
varða.“
En annað er líka hægt að gera þegar við höfum
áhyggjur af börnum. Við getum átt samtal við foreldrana. Við getum sýnt þeim kærleika, stuðning
og boðið styrk og huggun. Margir hafa þörf fyrir að
hjálpa og margir geta þegið og vilja þiggja hjálp. Oft
þarf ekki annað til en að gefa af tíma sínum til að
eiga samtal. Gefum fólki færi á að létta á hjarta sínu.
Líkur eru á að foreldrar einangrist síður með vanda
sinn og hann ágerist síður, með tilheyrandi afleiðingum fyrir börnin, ef við gefum stundarkorn af tíma
okkar til að spjalla. Alltaf er hægt að benda á ýmsar
lausnir og bjóða stuðning.
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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
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Áttu erfitt með svefn?
Lunamino er nýtt náttúrulegt svefnbætiefni sem kom á markað á Íslandi fyrr á þessu ári. Það inniheldur amínósýruna
L-tryptófan sem er byggingarefni svefnhormónsins melatóníns ásamt völdum jurtum og bætiefnum sem öll eru þekkt
fyrir róandi og slakandi áhrif. Það hjálpar okkur að sofna og nætursvefninn verður betri og samfelldari.
Góður svefn er undirstaða góðr
ar heilsu en um það bil þriðjungi
mannsævinnar er varið í svefn.
Að sögn Hrannar Hjálmarsdóttur,
heilsumarkþjálfa hjá Artasan, er
gott að koma sér upp rútínu fyrir
svefninn sem miðar að því að slaka
á og gleyma amstri dagsins. „Mikil
vægt er að það sé ávallt ferskt og
gott loft í svefnherberginu okkar
og gott er að draga eins og hægt er
úr rafmagnstækjanotkun ásamt því
að sleppa alveg notkun á sjónvarpi,
tölvum, iPad og símum rétt áður en
farið er að sofa. Bæði getur rafseg
ulsviðið kringum tækin haft áhrif
og svo er talið að bláu geislarnir frá
skjánum leiði til minni framleiðslu
af svefnhormóninu melatóníni í
heilakönglinum og geti því spillt
nætursvefninum.“ Hrönn mælir
frekar með því að fólk fái sér góða
bók að lesa, hlusti á róandi tónlist
eða stundi einhvers konar slökun
eða íhugun fyrir svefninn. „Gætum
þess einnig að hafa hljótt í kringum
okkur og dimmum herbergið vel
þegar við ætlum að fara að sofa.“

Svefn og yfirþyngd
Svefn og mataræði tengjast að
sögn Hrannar sterkum bönd
um. „Best er að borða
lét t a má lt íð
á kvöldin og
góð regla er
að borða ekki
eftir klukkan
19. Örvandi
drykkjum
sem inni
halda koffín
og/eða sykur
ætti að sleppa
alveg sem og
að vera að
borða sætindi
og ruslfæði,
því þó svo að
við sofnum
eru mik lar
líkur á því að
við vöknum
aftur þegar
blóðsykur
inn nær lág
marki. Einnig

hefur svefnleysi áhrif á seddu og
svengdarhormónin leptín og ghrel
in sem ásamt brenglun á streitu
hormóninu kortisóli auka löngun
okkar í orkuríkan mat.“

Svefnhormónið melatónín
Líkaminn framleiðir svefnhorm
ónið melatónín þegar fer að nálg
ast háttatíma. Þetta á að gerast
á náttúrulegan hátt en hjá mörg
um er eitthvað sem truflar þetta
ferli, eins og t.d. það sem talið er
upp hér að framan. „Þá eyðir fólk
oft löngum tíma í að bylta sér í
rúminu og jafnvel pirrast yfir
að festa ekki svefn. Amínósýr
an L-tryptófan, sem fyrirfinnst
í mörgum matvælum, er bygg
ingarefni melatóníns og er það
einnig eitt af innihaldsefnum Lun
amino-svefnbætiefnisins.“

blómi og höfrum sem eru sérstak
lega róandi. Lunamino inniheldur
einnig blöndu af B-vítamínum og
magnesíum. B-vítamín eru sérlega
mikilvæg fyrir starfsemi tauga
kerfisins og magnesíum er vöðva
slakandi og getur m.a. dregið úr
fótapirringi. Þessi góða blanda
sérvalinna jurta og bætiefna
ásamt L-tryptófani getur hjálp
að okkur að sofna og gert nætur
svefninn betri og samfelldari.“

Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur verslana.

Lunamino getur
reynst afar hjálplegt við að komast út úr
þeim vítahring sem svefnleysi getur valdið og
hjálpað til að við að bæta
svefninn og svefnmynstrið.
Hrönn Hjálmarsdóttir,
heilsu- og næringarmarkþjálfi

Hrönn segir Lunamino geta hjálpað
fólki að öðlast betri og samfelldari
nætursvefn.

Róandi jurtir og bætiefni
Auk L-tryptófans inniheld
a mino vel þekkt
ur Lun
ar jurtir sem eru þekktar
fyrir róandi og slakandi
áhrif. „Þessar jurtir
eru melissa sem hjálp
ar okkur að sofna
á s a mt l i nd a r 

Lunamino inniheldur jurtir sem
eru þekktar fyrir róandi og
slakandi áhrif.

Lunamino
kom
nýlega á
markað
hér á landi
og hefur
gefið góða
raun.

Áhrifaríkt náttúrulegt bætiefni fyrir þvagfærin
ROSEBERRY er öflugt við blöðrubólgu og þvagfærasýkingum

Inniheldur þykkni úr
trönuberjum ásamt
hibiscus og C-vítamíni

NÝJAR UMBÚÐIR
Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur verslana.
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Breytingar
til batnaðar
Það er ekki eins flókið að gera bragarbót á
lifnaðarháttum sínum og margir halda. Þegar
nokkrar litlar breytingar eru gerðar á
mataræðinu, hreyfingunni og andlegu hliðinni
til betra horfs geta þær haft mikil áhrif þegar
þær eru teknar saman.
Lilja Björk
Hauksdóttir
liljabjork@365.is

Það er hægt að gera einfaldar og
auðveldar breytingar á fjölmörgum sviðum til að bæta lífið, að
skipta út einhverju sem er minna
l

l

l

Sprettir í stað skokks. Þeir sem eru
vanir að hlaupa langar vegalengdir
geta prófað að hlaupa svokölluð
„interval“ hlaup í stað þess að hlaupa
alltaf á sama hraða en þá er skipst á
að taka spretti og hlaupa hægar. Það
breytir álaginu á líkamann og þjálfar
aðra vöðva.
Plankar fyrir magaæfingar. Plankar
reyna á meira en bara magavöðvana
þannig að með því að taka planka
í stað þess að gera hefðbundnar
magaæfingar sláum við nokkrar
flugur í einu höggi.
Upp í stað jafnsléttu. Ef þið eruð vön
að hlaupa á hlaupabretti er sniðugt
að bæta við æfinguna með því að

hollt fyrir það sem er hollara. Eða
bara að breyta til til þess eins að
vera ekki alltaf í sömu rútínunni.
Hér á eftir eru hugmyndir að
breytingum sem geta leitt til heilbrigðara og hamingjuríkara lífs.
Við byrjum á því að huga að breytingum á hreyfingunni.
setja halla á brettið. Þið eruð fljót að
finna muninn!
l

l

l

Róður fyrir hlaup. Í flestum
líkamsræktarstöðvum eru
róðrarvélar. Hvernig væri að skipta
hlaupunum út fyrir róður, róðurinn
er góð æfing fyrir bæði efri og neðri
hluta líkamans.
Stigi í stað lyftu. Þetta er gefið … ef
hægt er að ganga upp stiga í stað
þess að hanga í lyftunni hlýtur það
að vera heilbrigðari kostur.
Göngur í stað kaffis. Í stað þess að
fara á kaffihús og spjalla við vinina er
sniðugt að draga þá út í göngutúr og
spjalla á ferð.

Það er alltaf hollara að labba upp stigann en að taka í lyftuna. NORDICPHOTOs/GETTY

Þegar verið er að gera breytingar til
heilbrigðara lífernis má ekki gleyma
andlegu hliðinni
l

Þakklæti í stað kvartana. Þeir sem
einblína á jákvæðar hliðar lífsins og
þakka fyrir það sem þeir hafa eru
líklegri til að vera hamingjusamari en
þeir sem hafa alltaf allt á hornum sér.

l

l

Hugleiðsla í stað huggunaráts. Þegar
stressið er að taka yfir leita sumir sér
huggunar í ísskápnum. Í stað þess
er sniðugt að dimma ljósin, setjast
niður, hugsa inn á við og reyna að
slaka á – þess vegna í bara fimm
mínútur.

hafa vinnufélaga með sér í bílnum
á morgnana á leið í vinnu til að
spjalla við. Auk þess sem það er
umhverfisvænna og ódýrara.
l

Samferða í stað þess að vera einn.
Það gæti verið upplífgandi að

Spjall í stað þess að byrgja inni. Lífið er
ekki alltaf rósir og regnbogar og þegar
eitthvað bjátar á er gott að tala um
það við vin í stað þess að halda aftur
af tilfinningunum og byrgja þær inni.

Flestir geta bætt sig þegar kemur að mataræðinu
l

Ávöxtur í stað ávaxtasafa. Með því
að borða heilan ávöxt fást meiri
trefjar en þegar búið er að kreista
safann í glas.

l

Olía í stað sósu. Óhætt
er að segja að fæstar
sósur séu hollar. Ólífuolía
eða balsamedik getur
verið hollari kostur með
matnum.

l

Kanill fyrir sykur. Kryddið
hafragrautinn með kanil í stað
sykurs. Það er jafnvel hægt að prófa
kanilinn í kaffið líka.

l

Vínber í stað frostpinna. Frosin
vínber eru fínasta snakk og geta
vissulega komið í staðinn fyrir
frostpinna (eða annað og óhollara
sælgæti).
Sódavatn í staðinn fyrir gos.
Hægt er að fá sódavatn með
ýmiss konar bragði. Reynið
að finna ykkar bragð og þá
gæti það komið í stað sætari
gosdrykkja.
l

l

Popp fyrir snakk. Poppið á gamla
mátann í staðinn fyrir að detta í
snakkát.

VETRARDAGAR
20% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM FATNAÐI

ParisarTizkan
SKIPHOLTI 29B
Spjallið við vin í stað þess að loka á tilfinningar.

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 óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

Málarar

Tölvur

Regnbogalitir

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

Getum bætt við okkur verkefnum.
Vönduð vinna unnin af fagmönnum.
Góð umgengni. malarar@simnet.is
Sími 8919890

Tölvuviðgerðir og uppfærslur Mac &
Windows. Sæki / sendi.Tölvukarlinn
Sími 5671 919 & 666 1919

Nudd

Málarar

Faglærðir málarar geta bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 696 2748

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Búslóðaflutningar

Opið: 10 -18 alla virka daga.

STÚFURINN!!!

‘16 KIA RIO EX 1,4. EK 35Þ.KM, DÍSEL,
BEINSK...ÁSETT 2.380 ÞÚS, BESTA
VERÐIÐ 2.070 ÞÚS!!! #452009. S:
580 8900

SNILLD Í SNJÓNUM!!!

Hjólbarðar

‘11 HSUN SANDSTORM 800
GÖTUSKRÁÐ. EK 1 Þ.KM, SJÁLFSKIPT...
ÁSETT 1.290 ÞÚS, BESTA VERÐIÐ 999
ÞÚS!!! #451595. S: 580 8900

Spádómar

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

Húsaviðhald

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900

Spásíminn 902 1020

SKODA Octavia Green Tec. Árgerð
11/2013, ekinn 117 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 2.380.000. Rnr.110039.

Magnúson.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabæ
Sími: 517 9500
www.magnusson.is

Spámiðlun heilun. Sjöfn spámiðill og
heilari. Geymið auglýsinguna.

Rafvirkjun

Frábær dekkjatilboð

RÚMGÓÐI SNILLINGURINN!

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

‘15 KIA CEED STATION 1,4. EK 56
Þ.KM, DÍSEL, BEINSK...ÁSETT 2.490
ÞÚS, BESTA VERÐIÐ 2.380 þús!!!
#452204. S: 580 8900

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

ÞJÓNUSTA
MMC OutlanderInstyle Hybrid, 9/2016,
nýr og ónotaður bíll, leður, topplúga,
leiðsögukerfi ogfl, ásett verð 5.750
þús, er á staðnum, raðnr 230133. (
eigum fleiri liti)

Þarftu að kaupa eða
selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

KEMUR ÞÉR Í GEGNUM
VETURINN!

‘15 KIA Sportage. Árgerð 2015, ekinn
70 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar.
Verð 4.490.000, BESTA VERÐIÐ 4.280
ÞÚS!!! #480003. S: 580 8900

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

Tek að mér ýmis konar húsaviðhald
fyrir jólin. Uppl. í s: 8478704 eða
manninn@hotmail.com
Húsasmíðameistari getur bætt við
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

Gastæki
Frábært í bílskúrinn
eða minni verkefni

Einnota kútar
Engin leiga
Tilboð
kr
24.990

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

Hitavír
Í þakrennur, frostvörn eða
vatnslagnir.

Tilboð
frá kr
1.450

Vatnshitablásarar
Verð
frá kr

89.990

Loftviftur
Tilboð
frá kr
21.990

viftur
.is
-andaðu léttar
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HÚSNÆÐI

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

Óskast keypt

leitar að ...

Húsnæði óskast

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

Reyklaus, reglusamur kk óskar eftir
að leigja herbergi í Rvk, með aðgangi
að salerni, sturtu eða baðkari og
þvottavél. Einnig þarf að vera vilji
til að undirrita húsaleigusamning.
Fyrirframgreiðsla kemur vel til greina.
Hef meðmæli. Uppl. í s: 8489079

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20%
afsláttur. www.geymslur.is

HEILSA

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR!

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

Nudd
TANTRA NUDD

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

Einbýli í Garðabæ

OPIÐ
HÚS

Kaupandi leitar af einbýlishúsi
á bilinu 300-400 fm í Garðabæ
- Öruggar, hraðar og góðar greiðslur

Nánari upplýsingar veitir

Jason Kristinn Ólafsson

Óskar R. Harðarson

aðstm. fasteignasala

hdl. og löggiltur fasteignasali
sími: 569 7000

sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

ATVINNA

Melhagi 8

4ra herbergja risíbúð

oskar@miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

- með þér alla leið -

Falleg og vel skipulögð 87,5 fm. risíbúð með svölum til suðausturs í
fjórbýlishúsi. Rúmgóðar og bjartar skiptanlegar stofur. Tvö herbergi.
Eldhús með hvítum viðarinnréttingum. Í ár var skipt um stærstan
hluta glers og gluggar málaðir. Raflagnir og tafla fyrir íbúð eru nýleg.
Frábær staðsetning, stutt í skóla, íþróttasvæði KR og aðra þjónustu.
Verð 42,9 millj.

Fjólugata 21

Sérhæð – þrennar svalir

Atvinna í boði

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

Vélavörður/ Háseti

Vantar strax á netabát frá Þorlákshöfn.
Vélastærð 682 kw. Uppl. í s. 892 0367
og 483 3548 hsver@simnet.is

Fréttablaðið eykur þjónustu sína
við lesendur á landsbyggðinni.

OPIÐ
HÚS

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

Ökukennsla

Save the Ch
Child
Children
h ren á Ís
Íslandi

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

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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Frum

Parhúsalóðir
LUNDUR
2 - 415-23
-við
6
S
LANGALÍNA
StórglæsilegarÚíbúðir við
H
Leirvogstungu
í Mosfellsbæ

PIÐ

Hilmar
Óskarsson
Framkvæmdarstjóri
Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

AÐ
KK
LÆ

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

O

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn.
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

uka

A

hv
ið á
Mik• 160 fm.

GILSÁRSTEKKUR
109 Rvk. Einbýli. Góð staðsetning í
lokaðri götu.
Verð 58 millj.

210 Garðabær.

IN

FELLAHVARF
G Glæsilegt
3ja hæða álklætt

Kóp.
Endurnýjað að203
utan.
Verð 18,9 millj.
213 fm. Raðhús.
Góðar innréttingar.
Stutt í skóla og leikskóla.
herbergja
- eldri
borgarar
Möguleg skipti á 3ja.
herb í hverfinu.

Lindargata 57

fjölbýlishús
lyftu við
203 Kóp. með
Raðhús.
Löngulínu
33-35 ásamt
2ja
Mjög vandað,
fallegt
bílageymslu. 110-128 fm.
útsýni, innbyggður bílskúr.
íbúðir.
Verð 54,9
millj.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45
Vandaðar
innréttingar.
Sjávarútsýni.

Frábært útsýni. Vandaðar

• Vandað hús.
innréttingar og gólfefni.
• Innbyggður
Verð 85 millj.bílskúr.

SELD

LÆKJASMÁRI
200 Kóp. 4ra. herb. Mjög góð 4ra
herb. á 1. Hæð. Stór timburverönd.
Verð 29.5 millj.
DÚFNAHÓLAR
111 Rvk.
5 herb. Bílskúr. Samtals 147 fm.
Frábært útsýni.
Verð 26,9 millj.

REKAGRANDI
Opið hús
Rvk. Snyrtilega
vel við út
haldin
Góð 52,9 fm. íbúð á 107
5. hæð.
Útsýni til og
norðurs
á sundin og að
2ja herb
íbúð,fylgir
vel skipulögð.
Esjunni. Svalir til austurs.
Íbúðinni
sérgeymsla í kjallara hússins.
Sameign er snyrtileg með rúmgóðum svölum til suðurs á hæðinni. Í
þriðjudag SÖRLASKJÓL
107 Rvk.
KEILUFELL húsinu er starfrækt félags- og tómstundastarf og hægt er að kaupa
alla daga og kaffiveitingar virka daga. Verð 33,5 millj.
frá kl. 17:00• 109
Rvk. Mjög gotthádegismat
og
Einbýli.
mikið standsett einbýlis2 samþykktar íbúðir.
Stór og góður garður.
Fannafold
til 17:30 •• hús.
BÓLSTAÐARHLÍÐ 167
Sjávarútsýni.
Sérbyggður bílskúr.
105 Rvk.
Einbýlishús
á einni hæð

• Frábær staðsetning.
• Verð. 85 millj.

ðS
íbHúÚ

a
ukIÐ

OAP

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
• Stórglæsileg penthouseíbúð.
• Efsta hæð.
• Ca. 95 fm. þaksvalir.
• 2 stæði í bílgeymslu.
• Vandaðar innréttingar.
• Innfelld
lýsing.
ÁLFTAMÝRI
• Aukin
lofthæð.
108
Rvk. 3ja
herb. 82 fm. Mikið
• Frábærtinnréttingar
útsýni. og gólfefni.
endurnýjuð,
Verð 22,5 millj.

BY
GG

• 108 Rvk.
• Sérhæð.156,8 fm.
• Möguleiki á 5 svefnherb.
OPIÐ
• Gott skipulag.
HÚS
• Innst í botnlanga. GRANASKJÓL
107 Rvk.
• Mikið endurnýjuð. KRISTNIBRAUT 5
• EFRI
Einbýli. HÆÐ
• Bílskúr.
Rvk. 189 fm efri sér• 113
4 svefnherbergi.
Verð 56,9 millj.
Stórglæsilegt
• hæð.
Inngbyggður
bílskúr. íbúð.

Íbúðirnar eru frá 67-157 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
og Gunnars.
TeikningarStæði
og nánari
verða
ýmist með góðum
svölum eðaGylfa
stórum
timburveröndum.
í bílaupplýsingar
hjáflestum
sölumönnum
Fjárfestingar,
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
geymslu
fylgja
íbúðum.
Byggingaraðili
er Byggingarfélag
Gylfa og
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar,
ÓSKUM EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA
Borgartúni
31 og www.fjarfesting.is
200 Kóp.
ílan

NÝ

Falleg 120,7 fm. 6 herbergja sérhæð auk 22,0 fm. bílskúrs m.m.
Anna
samtals
173,0 fm. á þessum frábæra stað í Þingholtunum. Eignin hefur
Jónsdóttir
fengið
mjög gott viðhald í gegnum tíðina. Búið er að endurnýja m.a.
Sölumaður
baðherbergi og þak. Þrennar svalir, þar af einar um 35 fm. sem eru
Guðjón Sigurjónsson
Tryggvi Kornelíusson
ofan á bílskúr og útgengt er
á úr hjónaherbergi. Aukin lofthæð er í
LANGHOLTSVEGUR
Sölumaður
Sölumaður
LANGALÍNA íbúðinni. Verð 69,9 104
ASPARHVARF
millj.
Rvk. 2ja
herb. 60,4 fm. Miðhæð.
Guðjón
Sigurjónsson
Sölumaður

SAFAMÝRI 33

Húsin eru 5. til 10 hæða. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 100 fm. til 179 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar. Hiti í gólfum.
Glæsilegt 3ja hæða
fjölbýlishús
meðíbúðir
lyftumeð
við Löngulínu
15-23 ásamt bílaBjartar
og rúmgóðar
stórum gluggum.
geymslu.
Vandaðar
innréttingar
fráí Brúnás
og með
Glæsileg
hönnun íslenskar
að innan sem
utan. Stæði
bílageymslu
fylgirAEG
öllumeldhústækjum.
íbúðum.

LUNDUR
di

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Ð
VER

Verð 14,9 millj. á hvora lóð

ð
íbú

Óskar Þór
Hilmarsson
Löggiltur
fasteignasali

HRAUNTUNGA
200 Kóp. Tengihús. 214,3 fm. Stórar
þaksvalir. Góð staðsetning í lokaðri
götu. Verð 46,7 millj.

www.hagvangur.is

115 fm. 4ra herb.
Góð staðsetning.
LAUGARNESVEGUR
Verð. 28,7
millj.
Eignin verður til sýnis
í dag
frá kl. 18.15 – 18.45
105 Rvk. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Nýlegt eldhús, suðursvalir, stutt í skóla
og þjónustu . Verð 23,9 millj.

FJÖRUGRANDI OPIÐ
107 Rvk.
HÚS
Opið hús í dag mánudag
á milli 16.30 og 17.00.
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Raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr.

ÁLFKONUHVARF
203 Kóp.
FrábærFERJUBAKKI
staðsetning við
HVASSALEITI
fm 4ra
4ra.herb
herb111
íbúð.
í
KR völlinn.
109 Rvk.
4ra. herb. Góðar innrétt103110
Rvk.
fm íStæði
VR blokkbílageymslu.
Stór
timbursólverönd.
ingar, parket á gólfum, baðMjög
flísalagt.
inni. Góð og
snyrtileg
íbúð í þessuá einni hæð á
fallegt og vel viðhaldið
197,8
fm.
einbýlishús
Sér inngangur.
Verð
32,9 millj
Verð 21,5 millj
vinsæla
húsi.

frábærum stað í Grafarvogi að meðtöldum 26,5 fm. bílskúr. Eignin
skiptist m.a. rúmgott hol, eldhús, þvottahús, stofu, borðstofu, fjögur
herbergi og baðherbergi. Stór afgirt norðvestur verönd með heitum
potti. Hús að utan í góðu ástandi. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn
undir. Gróin falleg lóð með miklum trjágróðri. Verð 73,9 millj.
Eignin er staðsett við opið svæði í rólegri botnlangagötu og í göngufæri við skóla og ýmsa þjónustu.
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Þiggjum með þökk Tillögur að leiðréttingum
fyrir fjárlög 2017
Orri Hauksson
forstjóri Símans

T

íma lesenda Fréttablaðsins er
ekki vel varið í að lesa langdregið orðaskak okkar Erlings
Guðmundssonar, framkvæmdastjóra
Gagnaveitu Reykjavíkur. Ítrekuð ónot
GR í garð Símasamstæðunnar hafa
verið talin ólögmæt af yfirvöldum
neytendamála og verður þetta opinbera fyrirtæki nú vísast talið brotlegt
enn á ný fyrir furðulegan atvinnuróg
í okkar garð.
Hið fréttnæma er hins vegar, að
sl. laugardag kom eitt afar jákvætt
fram í máli forsvarsmanns GR, sem
vonandi var ekki óviljandi. Þar setti
framkvæmdastjórinn nefnilega fram
þá stefnumótandi yfirlýsingu að allir
eigi að geta „notað grunninnviði frá
hverjum sem er“. Þannig vinnur einmitt Míla, dótturfélag Símans, en
afstaða GR hefur verið önnur hingað
til. Það er því kominn tími til að upplýsa lesendur sem enn fylgjast með að
Símasamstæðan hefur um langa hríð
reynt að kaupa aðgang að grunninnviðum Gagnaveitu Reykjavíkur, til að
veita viðskiptavinum sínum þjónustu
um, en án árangurs.
Skattgreiðendur og orkunotendur á
höfuðborgarsvæðinu hafa undanfarin
fimmtán ár verið látnir fjármagna tugmilljarða fjarskiptakerfi, sem nú liggja
inni í GR. Því hefur okkur, sem höfum
þann starfa að veita íslenskum heimil-

um og fyrirtækjum fjarskiptaþjónustu,
komið á óvart að GR hefur þráfaldlega
neitað að selja Símasamstæðunni
aðgang að þessum sameiginlegu innviðum, nema gegn þeim afarkostum
að keypt séu geypidýr óþarfa atriði í
leiðinni, sem hvorki nýtast Símasamstæðunni né viðskiptavinum okkar.
Míla er reglustýrt heildsölufyrirtæki
í fjarskiptum, sem selur öllum fjarskiptafélögum margháttaðan aðgang
að kerfum sínum um allt land. Fara
þau viðskipti fram undir vökulu opinberu eftirliti, sem er afdráttarlausara en
þekkist í öðrum löndum. GR, á hinn
bóginn, sinnir nær eingöngu hinu arðbæra höfuðborgarsvæði og hefur fram
til þessa setið beggja vegna borðs, verið
bæði heildsali og smásali, í margháttuðum hagsmunaárekstrum við viðskiptavini sína. GR lýtur ekki sömu
reglustýringu og Míla, heldur rekur
GR lokað kerfi sem útilokar eðlilegan
aðgang, en hefur nú samt óskað eftir
aðstoð yfirvalda til að ná til sín afþreyingarefni Símans, án eðlilegra viðskiptasamninga við rétthafa efnisins.
Til lengri tíma skiptir þessi skrýtna
staða reyndar ekki öllu, þar sem Míla
mun á næstu tveimur árum ljúka við
að uppfæra innviði sína og ljósleiðarakerfi á höfuðborgarsvæðinu, með afar
ódýrum og umhverfisvænum hætti.
Þeir sem hafa áhuga á góðri nýtingu
opinberra aðfanga og að umhverfisgæðum sé ekki sóað í tilgangsleysi,
hljóta enn fremur að fagna afgerandi
yfirlýsingu framkvæmdastjóra GR nú
um helgina, um að allir eigi að geta
„notað grunninnviði frá hverjum sem
er“. Ég geri því ráð fyrir fundi á næstu
dögum á til að ganga frá samningum
um aðgang Símasamstæðunnar að
innviðum GR.

María
Óskarsdóttir
formaður kjarahóps ÖBÍ

Í

umræðum fyrir alþingiskosningar í október sl. setti almenningur heilbrigðismál og málefni
aldraðra og öryrkja efst á forgangslistann. Kjarahópur ÖBÍ hvetur
nýja þingmenn til að hafa áhrif á
fjárlagagerð ríkisins fyrir árið 2017
í því skyni að bæta verulega kjör
örorkulífeyrisþega. Kjör meginþorra örorkulífeyrisþega eru mjög
bág, en lífeyrir almannatrygginga
hefur lítið hækkað en á sama tíma
hefur húsnæðis- og heilbrigðiskostnaður ítrekað hækkað.
Síðustu ár hafa árlegar hækkanir lífeyris almannatrygginga
verið á bilinu 3% til 9,7%, nema
fyrir árið 2010 þegar engin hækkun
varð. Slíkar prósentuhækkanir á
lágar tekjur þýða lágar krónutöluhækkanir. Óskertur örorkulífeyrir
almannatrygginga hefur hækkað
um 60 þús. kr. frá árinu 2009, en
hann er í dag kr. rúmar 212 þúsund
kr. sem þýðir rúmar 185 þús. kr.
útborgað. Miðgildi heildartekna
örorkulífeyrisþega er lítið hærra,
eða rúmar 250 þús. kr. og hefur
hækkað um 50 þús. kr. frá árinu
2009. Á sama tíma hafa heildarlaun
fullvinnandi launamanna hækkað

Upphæðin 390.250 kr. er
ekki úr lausu lofti gripin
heldur er hérna stuðst við
framfærsluviðmið umboðsmanns skuldara, en það
viðmið gerir ráð fyrir mánaðarlegum útgjöldum samtals 134.108 kr. fyrir utan
húsnæðiskostnað.
þrisvar sinnum meira eða um 150
þúsund kr. Reyndar er það svo að
örorkulífeyrir almannatrygginga
hefur hækkað mun minna en launavísitalan á sama tímabili og hefur
valdið mikilli kjaraskerðingu hjá
öryrkjum.
Kjarahópur ÖBÍ leggur megináherslu á eftirfarandi tillögur til
að bæta kjör örorkulífeyrisþega:
Lífeyrir almannatrygginga hækki
í 390.250 kr. á mánuði og dregið
verði verulega úr tekjutengingum
í almannatryggingakerfinu. Þá er
lagt til að persónuafsláttur hækki og
verðgildi hans verði sama og hann
var við upphaf staðgreiðslukerfisins
árið 1988.

Ekki lúxusviðmið
Upphæðin 390.250 kr. er ekki úr
lausu lofti gripin heldur er hérna
stuðst við framfærsluviðmið
umboðsmanns skuldara, en það við-

mið gerir ráð fyrir mánaðarlegum
útgjöldum samtals 134.108 kr. fyrir
utan húsnæðiskostnað. Hér er ekki
um neitt lúxusviðmið að ræða, langt
frá því, heldur getur framfærsluviðmiðið gefið vísbendingar um hvaða
tekjur einstaklingur þarf að lágmarki til að geta framfleytt sér.
Framfærsluviðmið umboðsmanns skuldara er ætlað til styttri
tíma heldur en viðmið ýmissa annarra, t.d. dæmigerð viðmið velferðarráðuneytisins. Framfærsluviðmið
umboðsmanns skuldara og neysluviðmið velferðarráðuneytisins eru
sett fram án húsnæðiskostnaðar.
Því er bætt við áætluðum húsnæðiskostnaði að upphæð 157.500 kr. á
mánuði.
Ætla má að barnlaus einstaklingur þurfi að minnsta kosti 296.608
kr. á mánuði til ráðstöfunar til að
standa undir lágmarksframfærslu.
Til að hafa ráðstöfunartekjur að
upphæð 296.608 kr. á mánuði þarf
einstaklingur að vera með 390.250
kr. á mánuði fyrir skatt. Málefnahópur ÖBÍ um kjaramál leggur því
áherslu á að lífeyrir almannatrygginga sé ekki undir 390 þúsund kr. á
mánuði.
Kjarahópur ÖBÍ leggur enn fremur áherslu á að draga þurfi verulega
úr tekjutengingum og þá sérstaklega
að afnema þurfi krónu á móti krónu
skerðingar. Því leggur hópurinn til
að sérstök framfærsluuppbót, sem
skerðist krónu á móti krónu við nær
allar tekjur, verði felld inn í tekjutrygginguna og breyting þessi taki
gildi þann 1. janúar 2017.

Fasteignir til sölu
SKÚTAHRAUN

Skútahraun 2 - verð kr. 210 m
Atvinnuhúsnæði 992 m2. Eign með miklum
tekjumöguleikum. 32 útleiguherbergi og 2 atvinnubil
með innkeyrsluhurðum.

BARMAHLÍÐ 8

Barmahlíð 8 - verð kr. 125 m
Íbúðarhúsnæði 4x75 m2. Fjórar 2 og 3 herbergja íbúðir. Sér
inngangur í allar íbúðirnar. Frábærar leigueiningar og góð
staðsetning í Hlíðunum.

Grétar - Sími 840 3992
gretar@viklaw.is

NÝBÝLAVEGUR

Nýbýlavegur 32 - verð kr. 55 m
Atvinnuhúsnæði 240 m2. Er á 1. hæð með góðri
innkeyrsluhurð. Eignin er með góðum leigusamningi.

MIKLABRAUT

Miklabraut 50 - verð kr. 31,5 m
Íbúðarhúsnæði, 112,1 m2 á jarðhæð. Íbúðin er 3ja herbergja
og 109 m2 og að auki 3 m2 geymsla.

Hafsteinn - Sími 690 3031
hafsteinn@lundurfasteignir.is

KISTUMELAR

Kistumelur 14 - verð kr. 34 m
Atvinnuhúsnæði 285 m2. Frábært atvinnubil á tveimur
hæðum, jarðhæð 205 m2 og á millilofti 80 m2. Mikil lofthæð
9,5 m og góð 5 m innkeyrsluhurð

GRANDAVEGUR

Grandavegur 47 - verð kr. 65 m
Atvinnuhúsnæði 285 m2, sem skipt hefur verið upp í 4
íbúðir. Mjög góð leigueining á frábærum stað í Versturbæ.

FASTEIGNAFÉLAG

sport
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Nýjast

Enska úrvalsdeildin

West Brom - Burnley

4-0

1-0 Matt Philips (4.), 2-0 James Morrison
(16.), 3-0 Darren Fletcher (37.), 4-0 Salomón
Rondón (64.).

Jóhann Berg Guðmundsson og
félagar í Burnley fengu skell gegn
West Brom í gær. Jóhann Berg lék
fyrstu 79 mínútur leiksins og átti
tvö ágætis skot sem Ben Foster,
markvörður West Brom, varði.
Efst
Chelsea
Liverpool
Man City
Arsenal
Tottenham

Systur með fimmtán gullverðlaun Eygló Ósk og Jóhanna Gerða Gústafsdætur voru afar sigursælar á Íslandsmeistaramótinu í 25 m laug sem fór fram um helgina. Þær hafa
báðar tryggt sér keppnisrétt á HM í 25 m laug sem fer fram í Kanada í næsta mánuði. Fréttablaðið/Ernir

Vill gerast
atvinnumaður

Eygló Ósk Gústafsdóttir hefur fengið ótal boð frá
bandarískum háskólum en vill frekar koma sér að
hjá keppnisliði í Evrópu og fá borgað fyrir að synda.
Sund Eygló Ósk Gústafsdóttir ætlar
að byggja sig upp fyrir Ólympíuleikana í Tókýó sem atvinnumaður
í sundi í Evrópu, fremur en að þekkjast boð um námsstyrk í Bandaríkjunum. Þetta staðfesti hún í samtali
við Fréttablaðið.
„Það er svo margt sem spilaði inn
í þessa ákvörðun. En í grunninn tel
ég að það hafi ekki verið rétti kosturinn fyrir mig að fara til Bandaríkjanna. Ég tel betra að finna mér stað í
Evrópu þar sem ég get einbeitt mér
algerlega að sundinu,“ segir Eygló
Ósk, sem var valin íþróttamaður
ársins í fyrra.
Eygló Ósk er 21 árs og hefur verið
að fá boð frá bandarískum háskólum í fimm ár. „Ég hef fengið ótal
tölvupósta frá hinum ýmsu háskólum,“ segir hún. „En það lá alltaf fyrir
hjá mér að klára menntaskólann á
Íslandi fyrst. Það kom svo til greina
hjá mér að fara til Bandaríkjanna
eftir það en ég ákvað að það væri
ekki fyrir mig.“

Byrja á fullu í janúar
Eygló Ósk hefur tekið því rólega
síðan hún keppti á Ólympíuleikunum í Ríó í sumar. Þar komst hún
í úrslit í 200 m baksundi og hafði þar
með betur í samkeppni við marga
fyrrverandi heims- og Ólympíumeistara. En þrátt fyrir að hafa tekið
því rólega, ætlar hún ekki að slá
slöku við. „Í janúar byrja ég að æfa
á fullu og mun ekki hætta fyrr en að
Ólympíuleikunum í Tókýó kemur.
Ég hef enn rosalega mikinn metnað
fyrir því sem ég vil gera en það er
líka nauðsynlegt að taka sér hlé
þegar tækifæri gefst, ekki síst fyrir
andlegu hliðina,“ bætir hún við.

Ég hef fengið ótal
tölvupósta frá
hinum ýmsu háskólum í
Bandaríkjunum.
Eygló Ósk Gústafsdóttir sundkona

Þess ber þó að geta að þrátt fyrir
að hafa haft hægt um sig hefur hún
æft daglega í sundlauginni.

Keppa um peningaverðlaun
Næst á dagskrá er að finna sér vettvang þar sem hún verður næstu þrjú
og hálfa árið. Í því skyni hefur hún
verið að þreifa fyrir sér og prófaði
í haust að vera í æfingabúðum í
Frakklandi.
„Ég dýrka þjálfarann minn á
Íslandi og gæti vel hugsað mér að
vera áfram hér, ef ég hefði líka stórt
keppnislið á bak við mig. En fyrst
svo er ekki verður maður að leita
annað,“ útskýrir hún.
„Fyrst og fremst vil ég finna mér
góðan stað þar sem ég get einbeitt
mér að sundi án þess að hafa áhyggjur af fjárhagslegu hliðinni. Það er
hægt að finna sér keppnislið þar
sem maður er á launum og keppa
á mótum þar sem peningaverðlaun
eru í boði,“ segir hún.
„Ég er tilbúin að prófa allt þar
sem góð tækifæri eru í boði. En ég
ætla að flýta mér hægt og taka mér
góðan tíma til að taka endanlega
ákvörðun.“
eirikur@frettabladid.is

28
27
27
25
24

Neðst
C. Palace
West Ham
Hull
Sunderland
Swansea

11
11
10
8
6

hverjum mæta strákarnir?
Í dag verður dregið
í riðla fyrir EM
í körfubolta á
næsta ári. Drátturinn fer fram í
Istanbúl í Tyrklandi. Fulltrúar KKÍ
verða viðstaddir dráttinn. Ljóst er að Ísland verður í
riðli með Finnum en löndin náðu
samkomulagi um að leika saman
í riðli og hjálpast að við mótshald.
Ísland er í neðsta styrkleikaflokki
með Bretlandi, Úkraínu og Rúmeníu. Íslendingar geta dregist í riðil
með Spáni, Frakklandi eða Serbíu
úr 1. styrkleikaflokki. Grikkland,
Ítalía, Tékkland og Lettland koma
til greina úr 2. styrkleikaflokki,
Slóvenía eða Georgía úr 4. styrkleikaflokki og Þýskaland, Belgía,
Pólland eða Svartfjallaland úr 5.
styrkleikaflokki. Finnar eru í 3.
styrkleikaflokki.
Hætti vegna hjartagalla
Blikinn Guðmundur Atli Steinþórsson neyddist til að hætta
knattspyrnuiðkun eftir að hann
greindist með hjartagalla í sumar.
„Lífið heldur áfram og fótboltinn
er ekki allt. En maður er vissulega
leiður yfir þessu enda búinn að
vera í íþróttinni síðan maður var
krakki. Svo er þetta tekið af manni
á einu augnabliki,“ sagði Guðmundur Atli við íþróttadeild 365 í
gær. Hann er 29 ára sóknarmaður
sem gekk í raðir Blika frá HK fyrir
síðastliðið tímabil.
hörður aftur í keflavík
Hörður Axel Vilhjálmsson, leikstjórnandi íslenska karlalandsliðsins í körfubolta, er genginn í raðir
Keflavíkur á nýjan leik. Hörður
Axel samdi við Keflavík í upphafi sumars en ákvað svo að fara
til liðs í Grikklandi. Hörður Axel
stoppaði stutt við þar og tók tvo
leiki með Keflavík áður en hann
samdi við Hubo Limburg United í
Belgíu. Hann hefur nú ákveðið að
snúa aftur heim og mun Keflavík
njóta krafta hans það sem eftir
lifir tímabils. Hörður Axel
er kominn með leikheimild og verður með
Keflavík þegar liðið
mætir Haukum
í 8. umferð
Domino’sdeildarinnar á
föstudaginn.

Í dag

19.15 Meistarad.messanSport
19.40 Monaco - TottenhamSport 2
19.40 Sporting- R. Madrid Sport 3
19.40 Sevilla - Juventus
Sport 4
19.40 Leicester - C. BruggeSport 5
21.45 Meistarad.mörkinSport

BORGAÐU MEÐ
NETGÍRÓ FYRIR
31. DESEMBER
OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ 1.200.000*

*100.000 kr. inneign á mánuði í 12 mánuði.

Jólareikningur Netgíró
Þú borgar jólainnkaupin
1. febrúar 2017
Kynntu þér jólareikning
Netgíró á www.netgiro.is

Þú borgar aðeins 195 kr. tilkynningar- og
greiðslugjald (ef fjárhæð er yfir 3.000 kr.,
annars 0 kr.) og 3,95% lántökugjald.

tímamót
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Þ etta g e r ð i st: 22. n óv e mb e r 1963

Kennedy forseti ráðinn af dögum í Dallas

Elskuleg móðir, dóttir, unnusta, systir,

Arna Dóra Guðmundsdóttir
frá Akranesi,

lést á sjúkrahúsinu í Bornholm
í Danmörku 14. nóvember síðastliðinn.
Aðstandendur hinnar látnu.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Else Mia Einarsdóttir
bókasafnsfræðingur og
menningarmálastjóri,

lést í Ósló 17. nóvember.
Minningarathöfn verður haldin
í Reykjavík í ársbyrjun 2017 og verður
auglýst nánar síðar.
Hjördís Figenschou
Einar Hjörleifsson
Snorri B. Einarsson
Silja B. Einarsdóttir

Berit Nyman
Kristiina Björklund

John F. Kennedy, 35. forseti Bandaríkjanna, var myrtur í Dallas í Texas
þennan dag árið 1963.
Forsetinn sat í opnum blæjubíl,
ásamt eiginkonu sinni Jacqueline,
þegar skotið var á þau úr launsátri.
Hinn meinti morðingi, Lee Harvey
Oswald, skaut þremur skotum ofan
af sjöttu hæð í nálægri byggingu og
Kennedy var úrskurðaður látinn hálftíma síðar.
Lyndon Johnson varaforseti tók
samstundis við völdum.
Fjölmargar samsæriskenningar hafa
verið á lofti um morðið og margir hafa

velt vöngum yfir því hvort Oswald
hafi verið keyptur til verksins. Oswald
var fæddur árið 1939 og gekk til liðs
við bandaríska herinn sautján ára að
aldri. Síðan fór hann til Sovétríkjanna
árið 1959 og sumir héldu að hann
hefði starfað fyrir kúbversk og rússnesk stjórnvöld. Það fékkst aldrei
staðfest.
Oswald var skotinn til bana þegar
verið var að færa hann í fangelsi.
Morðingi hans, Jack Ruby, var dæmdur til dauða en lést úr lungnabólgu
á meðan hann beið eftir ákvörðun
áfrýjunardómstóls.

Ástkær systir okkar,
mágkona og frænka,

Björk Gunnarsdóttir
Lautarvegi 18,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 23. nóvember kl. 15.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent
á Ás styrktarfélag.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Friðrik Ásmundsson

Margrét Ásta Gunnarsdóttir Guðlaugur S. Helgason
Páll Gunnarsson
og frændsystkini.

Höfðavegi 1 í Vestmannaeyjum,
lést 19. nóvember. Útför hans verður
gerð frá Landakirkju laugardaginn
26. nóvember kl. 13.00.
Ásmundur Friðriksson
Óskar Pétur Friðriksson
Elías Jörundur Friðriksson
og fjölskyldur.

Okkar elskulega

Ingunn Elísabet Einarsdóttir
lést í Hollandi 3. nóvember
síðastliðinn. Minningarguðsþjónusta
verður haldin í Glerárkirkju, Akureyri
föstudaginn 25. nóvember kl. 13.30.
Bergljót Jónsdóttir
Sebastian Einar Oostrom
Einar Ingi Einarsson
Jóhann Kristján Einarsson
Stefán Einarsson
Lárus Ragnar Einarsson
Liam og Emma

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

Guðfinnur Sigurvinsson

fyrrverandi bæjarstjóri í Keflavík,
til heimilis að Miðholti 5, Hafnarfirði,
lést á Landspítalanum við Hringbraut
umvafinn ást og hlýju sinna nánustu
þann 16. nóvember síðastliðinn. Útförin fer fram frá
Keflavíkurkirkju fimmtudaginn 24. nóvember klukkan 13.
Gíslína Jóhannesdóttir
Sigurvin Br. Guðfinnsson
Dagfríður Arnardóttir
Gísli Rafn Guðfinnsson
Edda Guðrún Guðfinnsdóttir
Magnús Ívar Guðfinnsson
Guðrún S. Björnsdóttir
Birgir Guðfinnsson
Guðlaug Karlsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

Kristbjörg M.O. Jónsdóttir
hárgreiðslumeistari,

lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu
í Reykjavík 12. nóvember síðastliðinn.
Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju
24. nóvember kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á KFUM sumarbúðir í Vatnaskógi.
Gunnar B. Pálsson
Sigrún H. Jónsdóttir
Kristbjörg Lára, Helga Rún og Freyr
Hlynur og Sóley

Ástkær eiginkona mín
og móðir okkar,

Sigríður Hermannsdóttir
líffræðingur,
Kúrlandi 16, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 15. nóvember.
Útför hennar verður gerð frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 30. nóvember kl. 13.
Bjarni Guðmundsson
Sigrún Henrietta Kristjánsdóttir
Arndís Bjarnadóttir
Guðmundur Hermann Bjarnason

Amid Ayub
Eva Úlfsdóttir
Anna Margrét Árnadóttir
Kolfinna Magnúsdóttir
Lilja Björk Þráinsdóttir

Hjartkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, stjúpmóðir, systir,
mágkona, amma og langamma,

J. Sigríður Elentínusdóttir
Ásbraut 15, Kópavogi,

lést á LSH í Fossvogi mánudaginn
14. nóvember. Útförin fer fram frá
Kópavogskirkju fimmtudaginn 24. nóvember kl. 13.00.
Haukur Reynir Ísaksson
Sigurður Sverrir Witt
Rachel Parker Witt
Ingunn Hildur Hauksdóttir
Þröstur Þorbjörnsson
Svanhildur Elentínusdóttir
Einar Hjaltested
Margeir Elentínusson
barnabörn og barnabarnabarn.

Móðir okkar,

Kristín Jónasdóttir
lést á hjartadeild Landspítalans
föstudaginn 18. nóvember.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Erla Snorradóttir
Sigmundur Snorrason
Hrafnhildur Snorradóttir
Bára Snorradóttir
Bryndís Snorradóttir
Ásdís Snorradóttir
Birna Snorradóttir
Snorri Birgir Snorrason

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Inga Edith Karlsdóttir
Þórðarsveig 1,

sem lést á líknardeild Landspítalans
16. nóvember, verður jarðsungin
frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
23. nóvember kl. 13.00.
Edwin Karl Benediktsson
Kristín Pétursdóttir
Guðný Bæringsdóttir
Áslaug Bæringsdóttir
G. Sigurður Pétursson
Guðmundur Werner Emilsson
ömmu- og langömmubörn.

Kaja Þrastardóttir
Guðmundur Guðmundsson
Björg Árnadóttir
María Björk Jónsdóttir

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
elskulegs eiginmanns míns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

Eysteins Vilhelms
Reynissonar

Einholti 16a, Akureyri.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Heimahlynningar
á Akureyri og almennrar göngudeildar SAk fyrir einstaka
alúð og umhyggju.
Jórunn Marinósdóttir
Jóhann Reynir Eysteinsson
Auðbjörg Geirsdóttir
Brynja Eysteinsdóttir
Gauti Már Hannesson
Sævar Þröstur Eysteinsson
Kristjana Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi, sonur og bróðir,

Guðsteinn Ingimarsson

lést á heimili sínu 15. nóvember.
Útförin fer fram frá Lindakirkju
fimmtudaginn 1. desember kl. 15.00.
Björg Halldórsdóttir
Esther Eva Guðsteinsdóttir
Saron Rut Guðsteinsdóttir
Elísa Mjöll Guðsteinsdóttir
Halldór Guðsteinn Guðsteinsson
Joshua D. Gústav Guðsteinsson
Ingimar Vigfússon
Sigríður Hendriksdóttir
Systkini, tengdabörn og barnabörn

tilboð

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

1200 kr.*

Bad Boys Burgers and grill - Vesturlandsvegi - Reykjavík / Hagasmára 9 - Kópavogi - Sími 513 8060
* Gildir til og með 30. nóv. 2016. Gildir ekki fyrir tvöfaldan borgara. / Not valid for a double burger.

20

F R ÉTT A B L A ð i ð

veður

Veðurspá Þriðjudagur

22. nóvember 2016

myndasögur

Þ R IÐ J U D A GU R

Sunnan- og suðvestanátt, 3-8 m/s. Víða dálítil snjómugga, en slydda með suðurog suðvesturströndinni og úrkomulítið norðaustan til. Talsvert frost, einkum í
innsveitum austan til en hiti kringum frostmark suðvestanlands og syðst.

Krossgáta

LÁRÉTT
2. rúm
6. ógrynni
8. reik
9. flan
11. átt
12. tildur
14. fyrirmynd
16. hvað
17. keyra
18. í viðbót
20. strit
21. fyrstur

Sudoku
2

1

LÓÐRÉTT
1. rusl
3. bogi
4. gremjast
5. svelgur
7. stórmaur
10. sæ
13. beita
15. skjóla
16. rán
19. kvað

6

7

9

4

5

8

10

12

11

13

14

15

16

17

LAUSN
18

LÁRÉTT: 2. rými, 6. of, 8. rið, 9. ras, 11. sa, 12. prjál,
14. mótíf, 16. ha, 17. aka, 18. auk, 20. at, 21. frum.
LÓÐRÉTT: 1. sorp, 3. ýr, 4. mislíka, 5. iða, 7. farmaur,
10. sjó, 13. áta, 15. fata, 16. haf, 19. ku.

Skák

3

19

20

21

Gunnar Björnsson

Sergey Karjakín (2.772) átti leik gegn Magnusi Carlsen (2.853) í sjöundu skák heimsmeistaraeinvígis þeirra í New York.
Hvítur á leik
17. Rf6+! Bxf6 18. Bxb7. Hvítur vinnur peð
en eftir 18. … Bxa1 19. Bxb4 Bf6 20. Bxf8
Dxd1 21. Hxd1 Hxf8 22. Ba6 b4 var ljóst að
hvítur kæmist ekkert áleiðis og jafntefli samið
nokkru síðar. Staðan var 3½-3½ eftir skákina.
Áttunda skákin var tefld í gærkveldi.
www.skak.is: Allt um heimsmeistaraeinvígið.
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Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita línu, bæði lárétt
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar
1-9 og aldrei má tvítaka neina
tölu í röðinni. Lausnin verður birt
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Lausn síðustu sudoku↓
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Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
Nei, nóg af gosi!
Og ég
þarf að
Ég þarf að fara
fara heim
aftur að teikni
í freyði
borðinu! Dead
bað og
lines, deadlines og
aftur deadlines. klípa smá í
Anette og
Jeanette!

Ahh … það er sem
Já, er það
Heyrðu,
Tja, öll
enginn að bíða
heyrðu, það ekki? Og það er blöðin, það sagt
eftir teikningunum
hljómar mjög jú mikill heiður eru kannski þínum? Þetta eru
að tímaritin
spennandi.
smá ýkjur. þá bara þín per
og dagblöðin
sónulegu deadlines
vilji öll prenta
sem þú hefur sjálfur
teiknimynda
sett þér?
sögurnar þínar.

Jááá … og Anette og
Jeanette eru bara
nöfnin á geirvört
unum þínum?

Gelgjan

… ég er bara að reyna að
benda þér á að þú hefur
rangt fyrir þér.

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hey, mamma setti miða
í nestið mitt.

NÁNAR Á WWW.SENA.IS/FLUFFY

Auð
vitað!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég er ekki
ósammála þér …

MIÐASALA HEFST
Á FIMMTUDAG KL. 10!

Ööö …
annan
umgang
af gosi?

Kæri sonur, reyndu nú
að verða okkur ekki
til skammar í dag,
ástarkveðja,
mamma.

Vá,
harkalegt.

Ég meina, hún
þekkir lesendur
sína.

HEIÐA EFTIR STEINUNNI SIGURÐARDÓTTUR

FYRIRSÆTA OG
FJALLDALABÓNDI!

Mögnuð ævisaga
náttúrubarnsins
Heiðu Ásgeirsdóttur
á Ljótarstöðum í
Skaftártungu.

Steinun
n
og Heið
a fagna
útgáfu
bókarin
nar í
Eymund
sson, Au
sturstræ
ti
í dag kl.
17.
Allir vel
komnir!

Fyrirsætan sem gerðist sauðfjárbóndi á afskekktum bæ og
baráttukona fyrir náttúrú Íslands. Í þessari stórmerkilegu bók
dregur Steinunn Sigurðardóttir upp áhrifamikla mynd af
sérstæðri kvenhetju. Hér njóta sín allir helstu kostir
Steinunnar sem höfundar; ísmeygileg kímni, leiftrandi
stílgáfa, djúpt innsæi – og ást á landinu.
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ALICIA
VIKANDER
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Frá J.K. Rowling, höfundi Harry Potter.





Miðasala og nánari upplýsingar

THE GUARDIAN

HOLLYWOOD REPORTER

88%
8.3

S
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D
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ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

FANTASTIC BEASTS 3D
FANTASTIC BEASTS 2D
FANTASTIC BEASTS 2D VIP
THE ACCOUNTANT
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL
DOCTOR STRANGE 2D
JACK REACHER 2
THE GIRL ON THE TRAIN
STORKAR ÍSLTAL

T



ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

FANTASTIC BEASTS 3D

6, 9

FLÖSKUSKEYTI FRÁ P

8, 10.25

HACKSAW RIDGE

8, 10.45

TRÖLL 2D ÍSL.TAL

6

BRIDGET JONES’S BABY

5.30

FANTASTIC BEASTS 3D
FANTASTIC BEASTS 2D
THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT
DOCTOR STRANGE 2D

KL. 7 - 10
KL. 5 - 8 - 10:45
KL. 8 - 10:40
KL. 6
KL. 5:30 - 8 - 10:45

FANTASTIC BEASTS 3D
FANTASTIC BEASTS 2D
THE LIGHT BETWEEN OCEANS

KL. 8
KL. 5

AKUREYRI

FANTASTIC BEASTS 3D
THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT
DOCTOR STRANGE 2D

hvar@frettabladid.is
22. nóvember 2016
Tónlist
Hvað? Tríó Sunnu Gunnlaugs
Hvenær? 20.30
Hvar? Kex Hostel, Skúlagötu
Tríó píanóleikarans Sunnu Gunn
laugsdóttur spilar á djasskvöldi
Kex. Með henni eru Þorgrímur
Jónsson á kontrabassa og Scott
McLemore á trommur. Þau flytja
tónlist af plötum tríósins og

FANTASTIC BEASTS 3D
THE LIGHT BETWEEN OCEANS
THE ACCOUNTANT
DOCTOR STRANGE 2D

KL. 5:15 - 8 - 10:45
KL. 8
KL. 10:45
KL. 5:30

eitthvað verður um leynigesti.
Aðgangur ókeypis.
Hvað? Hádegistónleikar
Hvenær? 12.15
Hvar? Hafnarfjarðarkirkja
Sigrún Magna Þórsteinsdóttir,
organisti Akureyrarkirkju, leikur
orgelverk Páls Halldórssonar. Á
efnisskrá er partíta um sálmalagið
Ó, Guð, þér hrós og heiður ber,
Sálmaforleikur úr 12 kóralfor
spilum og handrit og partíta um
sálmalagið Hin mæta morgun
stundin. Boðið verður upp á kaffi
eftir tónleikana og er aðgangur
ókeypis.
Hvað? Hnotubrjóturinn
Hvenær? 20.00
Hvar? Menningarhúsið Hof, Akureyri
St. Petersburg Festival Ballet og
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands
flytja Hnotubrjótinn eftir Tsjaj
kovskí.
Hvað? Hemmi og Hildur
Hvenær? 21.00
Hvar? Café Rosenberg, Klapparstíg

Jólagjöfin í ár!

ARGH!!! 221116

COMO hægindastóll

AÐEINS 3.407 kr. Á MÁNUÐI*
FYRSTA GREIÐSLA Í MARS 201

7

Verð 43.500 kr.

TILBOÐ 34.800 kr.
(*Miðað við 12 mánaða vaxtalausan raðgreiðslusamning
með 3,5% lántökugjaldi og 405 kr. greiðslugjaldi)

H E I L S U R Ú M

IÐ

CHIWETEL
EJIOFOR

“FLAT OUT COOL”



KL. 5:10

THE WRAP

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

NÚMERUÐ SÆTI

TILDA
SWINTON




EMPIRE

ENTERTAINMENT WEEKLY

KL. 5 - 8 - 9 - 10:45
KL. 6

KL. 5:20 - 8 - 10:40

Upplýsingar
Sýningartímar
um
kvikmyndir
miðasala á
ogogsmarabio.is
sýningartíma
eru á smarabio.is

KL. 5:15 - 8 - 10:45
KL. 8
KL. 10:45
KL. 5:30
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Hljómsveitin Hemmi og Hildur
spilar á Rosenberg í kvöld. Sveitin
ætlar að spila frumsamið efni
úr smiðju Hermanns Jónssonar.
Miðaverð er 1.500 krónur.
Hvað? Fusion Groove
Hvenær? 21.00
Hvar? Prikið, Bankastræti
Fusion Groove spilar á Prikinu og
það er víst að grúvið verður gott.
Hvað? Godchilla, Skelkur í bringu og
Alison Grant
Hvenær? 20.00
Hvar? Húrra, Naustunum
Sveitirnar Godchilla, Skelkur í
bringu og Alison Grant spila á
Húrra í kvöld og miðaverð er
einungis 1.000 krónur.

Viðburðir
Hvað? Green Screen: Watermark
Hvenær? 18.30
Hvar? Reykjavík City Hostel, Sundlaugavegi
Greenscreen er viðburður þar sem
heimildarmyndir um náttúruna
eru sýndar á Reykjavík City Hostel.
Í kvöld verður sýnd myndin
Watermark.
Hvað? Saving and investing in Iceland
Hvenær? 17.00
Hvar? Íslandsbanki, Granda, Fiskislóð
VÍB býður upp á fyrirlestur á
ensku í útibúinu á Granda og er
frítt inn.
Hvað? Tuð er puð – örfyrirlestur um
samskipti
Hvenær? 14.00
Hvar? Borgarbókasafnið, Spönginni
Hulda Snæberg Hauksdóttir, fjöl
skyldufræðingur og leikskólastjóri,
spjallar um árangursríkar aðferðir
sem stuðla að betri samskiptum
og hjálpa okkur að minnka tuðið,
suðið og pirringinn á heimilinu.
Hvað? Kastljós fjölmiðla
Hvenær? 14.00
Hvar? Borgarstjórnarsalur, Ráðhús
Reykjavíkur
Opinn fundur fjölmenningarráðs
Reykjavíkurborgar og borgar
stjórnar. Erindi halda meðal ann

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Gimme Danger
Slack Bay
Innsæi / The Sea Within
Baskavígin
The Girl With All The Gifts
Child Eater
Eiðurinn ENG SUB

Ð
BO

TIL

KEFLAVÍK

COMO HÆGINDASTÓLL
Tryggðu þér nettan og þægilegan
stól á frábæru verði.
Fæst í þremur
litum.

GS
DA
JU

BENEDICT
CUMBERBATCH

KL. 5:10 - 7 - 10:40

ÞRIÐJUDAGS TILBOÐ Í DAG

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Þriðjudagur

CHICAGO SUN TIMES

ÞR

KL. 8 - 10

KRINGLUNNI

KL. 10:45



LOS ANGELES TIMES

EGILSHÖLL

KL. 5 - 8 - 10:45

OBSERVER

IÐ
Byggð Þ
áR
samnefndri metsölubók

IÐJ
R
Þ
Stórkostleg og töfrandi fjölskylduskemmtun.
ÁLFABAKKA
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17:45
17:30, 22:00
18::00
20:00
20:00
22:30
22:00

Hnotubrjóturinn verður sýndur í kvöld í hinu glæsilega tónlistarhúsi Hofi á Akureyri.

ars Helga Ólafsdóttir, Malgorzata
Katarzyna Molenda, Tomasz
Chrapek auk fulltrúa fjölmiðla
og Rauða krossins. Allir eru vel
komnir.
Hvað? Nýsköpun og tækifæri í ferðaþjónustu á Reykjanesi
Hvenær? 11.30
Hvar? Frumkvöðlasetrið Eldey á Ásbrú
Fundur um ferðaþjónustu á
Reykjanesi og er fundurinn opinn
öllum sem vinna við ferðaþjón
ustu á svæðinu eða hafa áhuga á
nýsköpun í greininni. Boðið verður
upp á léttan hádegisverð.
Hvað? Kynstrin öll – jóladagskrá Bókasafns Hafnarfjarðar
Hvenær? 17.00
Hvar? Bókasafn Hafnarfjarðar
Bókasafn Hafnarfjarðar býður upp
á stóra og glæsilega jóladagskrá
núna í aðdraganda jóla og hefst
hún í dag með upplestri fyrir yngri
börnin. Ósk Ólafsdóttir les úr bók
inni Búðarferðin og Jóna Valborg
Árnadóttir les úr Hetjubókinni.
Hvað? SVEF tríó – Forritarinn
Hvenær? 11.30
Hvar? Nauthóll, Nauthólsvegi
SVEF tríó er fyrirlestraröð á vegum
Samtaka vefiðnaðarins. Í dag er
það forritarinn sem verður tekinn
fyrir og munu nokkrir frambæri
legir forritarar úr ólíkum kimum

bransans flytja erindi. Þarna verð
ur Eva Dögg frá OZ, Már Örlygsson
úr Hugsmiðjunni og Arnar Páll
Birgisson frá Landsbankanum.
Verð fyrir þá sem eru utan Sam
taka vefiðnaðarins er 9.500 krónur
en félagar SVEF borga 5.500
krónur.
Hvað? Doktorsvörn í lýðheilsuvísindum – Védís Helga Eiríksdóttir
Hvenær? 10.00
Hvar? Hátíðarsalur Háskóla Íslands
Védís Helga Eiríksdóttir ver dokt
orsritgerð sína í lýðheilsuvísindum
sem ber heitið: Heilsa barnshaf
andi kvenna og fæðingaútkomur á
tímum mikilla efnahagsþrenginga
á Íslandi – Maternal health indi
cators during pregnancy and birth
outcomes during times of great
macroeconomic instability: the
case of Iceland. Andmælendur eru
dr. Tim-Allen Bruckner, lektor við
University of California, og dr.
Þóra Steingrímsdóttir, prófessor
við læknadeild Háskóla Íslands.
Hvað? Rocky Horror
Hvenær? 20.00
Hvar? Bifröst, Sauðárkróki
Nemendur FNV setja upp leikritið
Rocky Horror eftir Richard O’Brien
í þýðingu Veturliða Guðnasonar.
Leikstjóri er Guðbrandur Ægir og
aðstoðarleikstjóri er Heiða Jonna.
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Þriðjudagur

TÖÐ 2

NÝTT Á S

TIMELESS

Glænýir og stórskemmtilegir spennuþættir um þríeyki sem
ferðast aftur í tímann og freistar þess að koma í veg fyrir þekkta
glæpi sögunnar og þar með gjörbreyta heimssögunni eins og við
þekkjum hana.

ÞRÆLGÓÐUR

ÞRIÐJUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

TÖÐ 2

NÝTT Á S

NOTORIOUS

Hressilegir spennuþættir um hörkukvendið Julie sem framleiðir
vinsæla fréttaþætti og hinn úrræðagóða lögfræðing Jake sem
svífst einskis til að fá sínu framgengt. Með því að taka höndum
saman og fara aðeins á svig við reglurnar mynda þau óstöðvandi
teymi, þeim báðum til framdráttar.

BLINDSPOT

Hörkuspennandi þættir um Jane
Doe sem er aftur gengin til liðs
við FBI eftir þriggja mánaða
pyntingar sem hún slapp
naumlega frá.

LUCIFER

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Ærslagangur Kalla kanínu og
félaga
07.50 The Middle
08.15 Mike & Molly
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 60 mínútur
11.00 Junior Masterchef Australia
11.50 Suits
12.35 Nágrannar
13.00 X-factor UK
13.55 X-factor UK
14.40 X-factor UK
16.35 The Big Bang Theory
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 2 Broke Girls
19.40 Modern Family Frábær
gamanþáttur um líf þriggja ólíkra
en dæmigerðra nútímafjölskyldna.
Leiðir þessara fjölskyldna liggja
saman og í hverjum þætti lenda þær
í hreint drepfyndnum aðstæðum.
20.05 Timeless Spennandi þættir
um ólíklegt þríeyki sem ferðast
aftur í tímann og freistar þess að
koma í veg fyrir þekkta glæpi sögunnar og þar með vernda fortíðina
og breyta framtíðinni eða heimssögunni eins og við þekkjum hana.
20.55 Notorious Hressilegir
spennuþættir sem fjalla um hörku
kvendið Julie sem framleiðir vinsæla fréttaþætti og hinn úrræðagóða lögfræðing Jake sem svífst
einskis til að fá sínu framgengt.
21.40 Blindspot Önnur syrpa af
spennuþáttunum um Jane, unga
konu sem finnst á Times Square, en
hún er algjörlega minnislaus.
22.30 Lucifer
23.10 Grey’s Anatomy
23.55 Divorce
00.25 Pure Genius
01.05 Nashville
01.50 100 Code
02.35 Journey to the End of the Night
04.00 X Company
04.45 X Company
05.30 The Brink
06.05 NCIS

17.20 League
17.45 Mike & Molly
18.05 New Girl
18.25 Modern Family
18.50 Fóstbræður
19.20 Þriðjudagskvöld með Frikka
Dór
19.55 50 Ways to Kill Your Mammy
20.45 The Last Man on Earth
21.10 The Americans
22.00 The Wire
23.00 Klovn
23.30 The Mentalist
00.10 Legends of Tomorrow
00.55 Flash
01.35 50 Ways to Kill Your Mammy
02.25 Fóstbræður
02.50 Þriðjudagskvöld með Frikka
Dór
03.25 The Last Man on Earth
03.45 Tónlist

11.30 Dolphin Tale
13.15 The Golden Compass
15.10 500 Days of Summer
16.45 Dolphin Tale
18.30 The Golden Compass
Mögnuð ævintýramynd og sú
fyrsta í þríleik sem byggður er á
metsölubókum eftir höfundinn
Philip Pullman með Nicole Kidman
og Daniel Craig í aðalhlutverkum.
Myndin gerist í ævintýraheimi sem
er þó hliðstæður okkar og fjallar
um Lyru sem leggur upp í björgunarleiðangur til norðurpólsins til
að bjarga vini sínum og hópi barna
sem voru numin á brott til þess að
vera tilraunadýr í skelfilegri tilraun
mannræningjanna.
20.25 500 Days of Summer
22.00 Let’s Be Cops R yan og
Johnson eru góðir vinir sem hafa
brallað eitt og annað misgáfulegt í
gegnum tíðina. Eitt kvöldið ákveða
þeir að klæðast lögreglubúningi
í búningapartíi og viðbrögð fólks
láta ekki á sér standa þar sem
flestir telja þá vera alvörulöggur.
Þeir félagar ákveða að taka grínið
upp á næsta stig og útbúa lögreglubíl til að fullkomna gervið.
Málið tekur hins vegar nýja stefnu
þegar þeir fá fyrir tilviljun alvörulögreglumál upp í hendurnar og
ákveða að láta vaða. Með aðalhlutverk fara Jake Johnson og Damon
Wyans Jr.
23.45 August: Osage County
01.45 Cold Comes the Night
03.15 Let’s Be Cops

stöð 2 sport
07.15 WBA - Burnley
08.55 Messan
10.25 Brighton - Aston Villa
12.05 Football League Show
12.35 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
13.00 Körfuboltakvöld
14.40 Middlesbrough - Chelsea
16.20 Messan
17.50 Þýsku mörkin
18.20 Premier League Review
19.15 Meistaradeildarmessan
21.45 Meistaradeildarmörkin
22.15 Sporting - Real Madrid
00.05 Mónakó - Tottenham
01.55 Evrópudeildin - fréttaþáttur

stöð 2 sport 2

Stórskemmtileg sería um hinn
illa Lucifer sem snýr aftur en
hann vill verða betri maður en
áður. Hann kynnist Ellu Lopez og
þá breytist allt.

07.45 England - Spánn
09.25 Spænsku mörkin
09.55 Bor. Dortmund - Bayern
München
11.35 Þýsku mörkin
12.05 Watford - Leicester
13.45 Premier League World
14.15 Tottenham - West Ham
15.55 Everton - Swansea
17.35 WBA - Burnley
19.15 Meistaradeildarmessan
19.40 Mónakó - Tottenham
21.45 Sevilla - Juventus
23.35 Leicester - Club Brugge

THE AMERICANS

Rússnesku njósnararnir Phillip
og Elizabeth Jennings starfa á
laun í Bandaríkjunum og njósna
fyrir KGB á dögum kalda
stríðsins.

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

Stöð 2

krakkaStöðin
07.00 Dóra könnuður
07.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
07.47 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Lalli
08.55 Rasmus klumpur
og félagar
09.00 Kalli á þakinu
09.25 Gulla og grænjaxlarnir
09.37 Stóri og Litli
09.49 Hvellur keppnisbíll
10.00 Zigby
10.10 Ævintýraferðin
10.25 Brunabílarnir
10.47 Mæja býfluga
11.00 Dóra könnuður
11.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
11.47 Doddi litli og Eyrnastór
12.00 Áfram Diego, áfram!
12.24 Svampur Sveinsson
12.49 Lalli
12.55 Rasmus klumpur
og félagar
13.00 Kalli á þakinu
13.25 Gulla og grænjaxlarnir
13.35 Stóri og Litli
13.47 Hvellur keppnisbíll
14.00 Zigby
14.10 Ævintýraferðin
14.25 Brunabílarnir
14.47 Mæja býfluga
15.00 Dóra könnuður
15.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
15.47 Doddi litli og Eyrnastór
16.00 Áfram Diego, áfram!
16.24 Svampur Sveinsson
16.49 Lalli
16.55 Rasmus klumpur
og félagar
17.00 Kalli á þakinu
17.25 Gulla og grænjaxlarnir
17.35 Stóri og Litli
17.47 Hvellur keppnisbíll
18.00 Zigby
18.10 Ævintýraferðin
18.25 Brunabílarnir
18.47 Mæja býfluga
19.00 Ástríkur á
Ólympíuleikunum

golfStöðin
08.00 DP World Tour Championship
13.00 DP World Tour Championship
15.00 CME Group Tour Champion
ship
17.00 CME Group Tour Champion
ship
20.00 Golfing World
20.50 PGA Tour – Highlights
21.45 Golfing World
22.35 RSM Classic

RúV
17.00 Downton Abbey
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hopp og hí Sessamí
18.25 Hvergidrengir
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Áttundi áratugurinn –
Bardagi kynjanna
20.45 Herra Sloane
21.15 Castle
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Foster læknir
23.20 Horfinn
00.20 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 The McCarthys
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 Superstore
14.20 No Tomorrow
15.05 Life in Pieces
15.25 Odd Mom Out
15.50 Survivor
16.35 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
17.15 The Late Late Show with
James Corden
17.55 Dr. Phil
18.35 Everybody Loves Raymond
19.00 King of Queens
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Younger
20.15 Jane the Virgin
21.00 Code Black
21.45 Scorpion
22.30 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with
James Corden
23.50 CSI: Cyber

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
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300.0

. N ÓV

00 KR
.

AFSLÁ

KOMDU
Í DAG!

TTUR

!

TILBOÐ 1.790.000 kr.

TILBOÐ: 1.690.000 kr.

TILBOÐ 1.590.000 kr.

Mazda3 Advance UYV20

Ford Focus Trend HBV42

Citroën C4 Comfort GEM80

Verð: 1.990.000 kr.

Verð 1.990.000 kr.

Verð 1.790.000 kr.

05/2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Grár. Ek. 112.000 km.
Í ÁBYRGÐ

03/2013, 1,6 TDCi dísil, beinskiptur.
Grár. Ek. 78.000 km.
Í ÁBYRGÐ

380.0

03/2014, 1,6TDCi dísil, sjálfskiptur.
Grár. Ek. 100.000 km.
Í ÁBYRGÐ

340.0

00 KR
.

00 KR
.

AFSLÁ

AFSLÁ

TTUR

!

TILBOÐ 3.270.000 kr.
Ford Mondeo Titanium NXD10

TILBOÐ: 2.650.000 kr.

Ford Grand C-MAX Trend Edition ZJH74

Citroën C4 Picasso Sedcution PAX61

04/2015, 1,0i bensín, beinskiptur. 7 sæta.
Grár. Ek. 53.000 km.
Í ÁBYRGÐ

06/2015, 1,5i bensín, sjálfskiptur.
Grár. Ek. 61.000 km.
Í ÁBYRGÐ

500.0

!

TILBOÐ: 2.590.000 kr.
Verð 2.870.000 kr.

Verð: 3.650.000 kr.

TTUR

Verð 2.990.000 kr.

5/2015, 1,6HDi dísil, sjálfskiptur.
Rauður. Ek. 42.000 km.
Í ÁBYRGÐ

300.0

00 KR
.

00 KR
AFSLÁ
.

AFSLÁ

TTUR

!

TTUR

!

TILBOÐ 2.990.000 kr.

TILBOÐ: 1.590.000 kr.

TILBOÐ 4.690.000 kr.

Ford Kuga Titanium ISB25

Ford Fiesta Titanium SIA74

Mazda6 Optimum AWD DLE23

Verð 3.490.000 kr.

06/2014, 2,0TDCi dísil, beinskiptur.
Grænn. Ek. 87.000 km.
Í ÁBYRGÐ

300.0

03/2016, 2,2 SKYACTIV dísil, sjálfskiptur.
Grár. Ek. 36.000 km.
Í ÁBYRGÐ

05/2014, 1,0i bensín, beinskiptur.
Grænn. Ek. 60.500 km.
Í ÁBYRGÐ

450.0

00 KR
.

00 KR
.

AFSLÁ

Verð: 4.990.000 kr.

Verð: 1.740.000 kr.

AFSLÁ

TTUR

!

TTUR

!

TILBOÐ: 2.290.000 kr.

TILBOÐ: 3.140.000 kr.

TILBOÐ 2.590.000 kr.

Ford Focus Trend Edition SBU92

Ford Mondeo Titanium NNH52

Mazda3 Vision MUS15

Verð: 2.590.000 kr.

06/2014, 1,0i bensín, sjálfskiptur.
Grár. Ek. 68.000 km.
Í ÁBYRGÐ

Brimborg tekur allar tegundir bíla uppí

04/2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Grænn. Ek. 65.000 km.
Í ÁBYRGÐ

Allt að 90% fjármögnun í boði

NOTADIR.BRIMBORG.IS
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK
Notaðir bílar - Brimborg

Verð: 2.790.000 kr.

Verð 3.590.000 kr.

04/2016, 2,0 SKYACTIV bensín, beinskiptur.
Silfur. Ek. 37.000 km.
Í ÁBYRGÐ

Komdu og prófaðu

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Söludeildir eru opnar
virka daga kl. 9-17
og laugardaga 12-16.

Myndir af bílunum eru aðeins tákn um bíla sömu gerðar og því getur útbúnaður og litur verið frábrugðinn.
Notaðirbílar_bilaleigubilar_Kaupauki_5x38_20161121_Draft1_I_DAG.indd 1

21.11.2016 12:01:37
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GKR sendi á dögunum frá sér EP-plötuna GKR, en hún kom út á netinu og í sérstökum umbúðum sem líta út eins og
morgunkornskassi. Fréttablaðið/Eyþór

Sagður einn af þeim
sem fylgjast ætti með
Rapparinn GKR gaf út myndband við lag sitt Meira á laugardaginn
en það vakti athygli margra tónlistaráhugamanna að myndbandið
var á YouTube-reikningi Mad Decent-plötuútgáfunnar sem er
stofnuð af Diplo og gefur út listamenn eins og Major Lazer og Jack Ü.

Þ

au höfðu samband við
mig fyrir svona sirka
mánuði síðan og sýndu
mér mikinn áhuga. Þau
fundu mig á Spotifylagalista og fíluðu mig
mjög mikið. Í framhaldinu settu
þau mig á Mad Decent-lagalistann
á Spotify. Ég ræddi við þau og sagði
þeim að ég væri að fara að gefa út
EP og myndband. Þau vilja hjálpa
mér að dreifa myndbandinu mínu
– settu það á Mad Decent YouTubereikninginn og sendu út tölvupóst á
risahóp þar sem er smá texti um mig
og ég er sagður vera „one to watch“,“
segir Gaukur Grétuson eða GKR eins
og hann kallar sig aðspurður hvernig það kom til að myndbandið hans
við lagið Meira var auglýst af plötufyrirtækinu Mad Decent.
Myndbandið hans GKR kom
út á laugardaginn og margir ráku
strax augun í að það var ekki á hans
reikningi heldur Mad Decent-reikningnum.
Mad Decent var stofnað af plötusnúðnum og pródúsernum Diplo
og hefur ýmislegt ferskt úr heimi

Þau vilja hjálpa
mér að dreifa
myndbandinu mínu – settu
það á Mad Decent YouTubereikning og sendu út tölvu
póst á risahóp þar sem er
smá texti um mig og ég er
sagður vera „one to watch“.

hiphop, raf- og danstónlistar komið
þaðan. Mad Decent hefur alltaf haft
það að markmiði að koma nýjum
listamönnum á framfæri og hefur
sérstakan áhuga á nýjum tónlistarstílum – til að mynda hefur plötufyrirtækið komið brasilísku bailefönki, moombahton og kuduro frá
Angóla inn í hljóðheim Vesturlanda
en Diplo er mikill áhugamaður um
minna þekktar tónlistarstefnur og
hefur til að mynda gefið út mixteipin Favela og Blast og Favela
Strikes Back með baile-fönki, sem
er tónlist vinsæl í fátækrahverfum
Brasilíu. Diplo hefur auðvitað haft

hönd í bagga með mörgum stærstu
smellum síðustu ára, til dæmis
Where are Ü Now með Justin Bieber
og Lean On.
„Þeir eru svona merki sem er risastórt en taka áhættu því að þeir vilja
koma nýrri og kúl tónlist á framfæri.
Fólk áttar sig ekki almennilega á
hvað þetta er stórt dæmi.“
Þetta er mjög stórt fyrir bæði GKR
og íslenska tónlist – en þetta er líklega í fyrsta skiptið sem íslensku
rappi á íslensku hefur verið veitt
viðlíka athygli af amerískum áhrifavöldum í senunni – útlendu rappi
gengur yfirleitt ekki vel í Bandaríkjunum, en það hefur verið að
breytast á síðustu árum með til
dæmis vinsældum bresks grimes.
Það er vonandi að íslenskt rapp fái
hljómgrunn þarna ytra á næstunni
og er þetta gott fyrsta skref í þá átt.
Varðandi framtíðina og hvort
hann skrifi mögulega undir samning hjá Mad Decent segir GKR að
fyrirtækið sýni mikinn áhuga en í
hröðum heimi plötuútgáfu er ekkert öruggt þannig að hann vill ekki
lofa of miklu. stefanthor@frettabladid.is
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DIWALI
FRAMLENGT VEGNA
FJÖLDA ÁSKORANNA

AUSTUR-INDÍAFJELAGIÐ
ÞAKKAR FRÁBÆRAR MÓTTÖKUR OG BÝÐUR GESTUM AÐ FAGNA
HÁTÍÐ LJÓSSINS EINNI VIKU LENGUR, TIL 27. 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

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is
Bakþankar

Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

Óttarr og
Tálknafjarðarheilkennið

Þ

egar við Logi voru litlir drengir
á Bíldudal stóð okkur stuggur
mikill af Tálknfirðingum.
Aðallega vegna þess að þeir voru
flestir rauðhærðir og freknóttir
mjög. Óttuðumst við að draga dám
af þeim með of miklu návígi. Við
vorum ekki frá því að hafa einmitt
fengið allnokkrar freknur eftir
síðustu viðureign á Héraðsmótinu.
Okkur til varnar má benda á að
á þessum tíma var strumpabók
ein æði vinsæl en hún fjallaði um
svartan strump sem beit hina bláu í
dindilinn með þeim afleiðingum að
þeir urðu svartir og ljótir.
Eins þótti okkur Tálknfirðingar
ójafnaðarmenn miklir en þar sáum
við ekki plankann í eigin augum því
Bílddælingar voru engu blíðari. Um
það getur blý eitt vitnað sem er enn
undir holdi Loga eftir að bekkjarfélagi hans stakk hann á hol með
skriffæri. Hefur hann æ síðan verið
góður penni.
Svo var það eitt héraðsmótið að
við kynntumst Tálknfirðingunum
og sáum að þeir voru gæðaskinn.
Það voru okkur mikil vonbrigði.
Héldum við að Tálknafjarðarheilkennið hefði þá sungið sitt síðasta
en brá því illa þegar hálf þjóðin fór á
hliðina vegna þess að Óttarr Proppé
fór að leika við þá Engeyjarfrændur.
Virtust menn óttast að sjá Óttar
aldrei framar í grænu og gulu jakkafötunum, þar sem Bjarni hefði bitið
hann í dindilinn með þeim afleiðingum að gamli pönkarinn færi eftir
það stuttklipptur og smjörgreiddur
um bæinn með peninginn í Panama
og Hannes Hólmstein í hjarta stað.
Engin ástæða reyndist til að óttast
enda fær Óttarr hvorki né vill vera
með í útvegsspilinu.
En af þessu tilefni má geta þess
að gott mótefni við Tálknafjarðarheilkenninu er að anda rólega og
minnast þess að sagan af svarta
strumpinum er uppspuni.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

4BLS
BÆKLINGUR
Í JÓLABLAÐI FRÉTTABLAÐSINS
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Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

