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Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Helga Árnadóttir um
mikilvægi útflutningsgreina. 17
SPORT Vináttulandsleikur
Íslands og Svíþjóðar í kvöld. 38
LÍFIÐ Iceland Airwaves býður
upp á fyrirlestur um geðheilbrigðismál tónlistarmanna. 42
PLÚS SÉRBLAÐ ● FÓLK
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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FULL BÚÐ AF
TILBOÐUM Á
ELKO GRANDA

25%

7 ára
AFMÆLISHÁTÍÐ
ELKO granda
26–29 OKT.
25%

40%

12%

-

25%

Haustblíðan lék við frystitogarann Höfrung III AK þegar hann kom til hafnar í Reykjavík í gær, eftir vel heppnaða veiðiferð. Um borð voru um 700 tonn
af þorski, ufsa og gullkarfa. Hér þarf sannarlega að vanda til verka. Höfrungur stoppar stutt í landi en heldur aftur á veiðar í kvöld. FRÉTTBLAÐIÐ/ANTON BRINK

Björt
framtíð
1,9%

,2%

6,2
%

19

4,4%

Aðrir

9,6%

7,5%

9,4%

,3
%

– aá / sjá síðu 2

ingarinnar gæti þrefaldast að stærð
að loknum kosningum. Samkvæmt
niðurstöðum skoðanakönnunar
Fréttablaðsins fengi flokkurinn rúmlega 14 prósenta fylgi ef kosið væri
nú. Hann var með 5,37 prósenta fylgi
eftir kosningarnar fyrir ári.
Sjálfstæðisflokkurinn yrði stærsti
flokkurinn ef kosið væri nú. Hann
fengi rúm 24 prósent atkvæða.
Vinstri græn yrðu næststærsti flokkurinn með rúm 19 prósent atkvæða.
Miðflokkurinn er með tæp 10 prósent og Píratar með rúm 9 prósent.
Þá er Viðreisn með tæp 8 prósent
og Framsóknarflokkurinn með rúm
6 prósent. Flokkur fólksins mælist
svo með rúmlega 4 prósenta fylgi og
Björt framtíð með tæplega 2 prósent.

✿ Könnun 23.-24. október

14

DÓMSMÁL Aðstandendur Arnars
Jónssonar Aspar hafa kært þá
á k vörðu n hér aðssa k sók na r a
að fella niður mál gegn öðrum
sem fengu stöðu sakborninga en
Sveini Gesti Tryggvasyni. Hann
var ákærður fyrir alvarlega líkamsárás sem talin er hafa valdið
dauða Arnars ásamt öðrum samhangandi þáttum. Ríkissaksóknari hefur málið nú til skoðunar.

STJÓRNMÁL Þingflokkur Samfylk-

3,4%

Samverknaður
til rannsóknar

Viðreisn mælist með meira fylgi en Framsóknarflokkurinn í nýrri könnun. Samfylkingin mælist þriðji stærsti flokkurinn og myndi þrefalda þingmannatöluna
ef kosið væri nú. Hvorki Flokkur fólksins né Björt framtíð næðu manni á þing.

%

fólk og fénað í Hlíðarrétt í Mývatnssveit í september segist hafa verið í
aðf lugi að f lugvelli í grenndinni.
Samgöngustofa féllst á þá skýringu.
Myndir sem birst hafa í Fréttablaðinu sýna glögglega að vélinni var
flogið frá austri til vesturs, þvert á
aðf lugsstefnuna að f lugvellinum
sem er um 1.800 metra norður af
Hlíðarrétt. Sjónvarvottar staðfesta
þetta. – gar / sjá síðu 6

,1

FLUGMÁL Flugmaður sem flaug yfir

Sjálfstæðisflokkurinn
með afgerandi forystu

24

Trúa flugmanni
og málinu lokið

Ef þetta verða niðurstöður kosninganna munu sjö flokkar fá kjörna
fulltrúa á Alþingi. Sjálfstæðisflokkurinn fengi sautján þingmenn kjörna.
Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins
hefði þá fjórum mönnum færra en í
dag. Þingmönnum VG myndi fjölga
um fjóra og yrðu þeir alls fjórtán
eftir kosningar. Samfylkingin ætti
þriðja stærsta þingflokkinn og ættu
þar tíu þingmenn sæti í stað þriggja
þingmanna núna. Hinn nýi flokkur
Sigmundar Davíðs, Miðflokkurinn,
ætti sjö fulltrúa á Alþingi. Þá yrðu sex
Píratar á Alþingi í stað tíu núna.
Í nýrri könnun Fréttablaðsins er
byggt á tvöfalt stærra úrtaki en í fyrri
könnunum í október. Vikmörkin eru
á bilinu 0,7 til 2,1 prósent.
– jhh / sjá síðu 8

Ungnauta entrecote Nýjasjáland

2899

kr.
kg

Verð áður 3899 kr. kg

6. nóvember í 9 nætur
Frá kr.

94.995

Allt að

19.000 kr.

Örfá sæti
laus

afsláttur
á mann

Sólarferð til

MAROKKÓ

2
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Grænar greinar á Skólavörðustíg

Veður

Vaxandi suðvestanátt í dag, víða
kaldi síðdegis en allhvass vindur
norðvestanlands. Skýjað um landið
vestanvert, en bjartviðri austan til.
Gengur í suðvestan hvassviðri eða
storm norðan til í kvöld.
SJÁ SÍÐU 30

Fjármögnuðu
Rússaskýrsluna
BANDARÍKIN Forsetaframboð Hillary Clinton og miðstjórn Demókrata fjármögnuðu að hluta rannsókn á tengslum Donalds Trump
Bandaríkjaforseta við rússnesk
yfirvöld.
Afrakstur rannsóknarinnar varð
umdeild skýrsla sem fylgismenn
forsetans hafa kallað skáldskap en
í henni er meðal annars fjallað um
kynlíf forsetans með rússneskum
vændiskonum.
Demókratar réðu lögfræðistofuna
Perkins Coie sem síðan réð rannsóknarfyrirtækið Fusion GPS til
þess að grafa upp upplýsingar sem
gætu komið sér illa fyrir Trump.
Fusion GPS réð Christopher
Steele til þess að grafa upp upplýsingarnar. Áður hafði Steele unnið
að því að grafa upp sambærilegar
upplýsingar fyrir ónefndan Repúblikana. – þea

Starfsmenn Reykjavíkurborgar voru í óðaönn að hengja upp jólaskraut þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði á Skólavörðustíg í gær. Ekki
seinna vænna, enda styttist nú til jóla. Í dag eru aðeins 58 dagar þangað til hátíðin gengur í garð. Blessunarlega bíða galvaskir vinnumenn eins og
þessir átekta þegar hátíðarnar nálgast og hjálpa okkur að finna jólaandann, enda lætur hann oft bíða eftir sér. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Prófin komin í leitirnar eftir klúður
MENNTUN Prófgögn í námi til lög-

gildingar fasteigna- og skipasala
við Háskóla Íslands, sem týndust í
pósti í maí á leiðinni til Austurríkis,
eru komin í leitirnar. Nemendur í
áfanganum Fasteignakaupréttur og
viðskiptabréfareglur hafa því fengið
einkunn í áfanganum rúmum fimm
mánuðum eftir að þeir þreyttu lokapróf.
Fréttablaðið fjallaði um málið í lok
júní og kom þá fram að gögnin hefðu
ekki borist kennara námskeiðsins
sem búsettur er í Austurríki. Þau
voru ekki send sem rekjanlegur
ábyrgðarpóstur og því ekki hægt að
leggja mat á árangur nemenda og tilkynna um einkunnir í áfanganum.
Nemendur sem blaðið ræddi við
þá við töldu skólann hafa tekið sér of
langan tíma til að komast til botns í
málinu. Þeim hefði verið send stundaskrá fyrir haustönn þó svo að ekki
væri ljóst hvort þeir uppfylltu kröfu
um fullnægjandi meðaleinkunn.

Ríkissaksóknari hefur til skoðunar ákvörðun héraðssaksóknara um að ákæra
ekki aðra sakborninga en Svein Gest Tryggvason vegna dauða Arnars Aspar.
Kæra réttargæslumanns ættingja Arnars er grundvöllur endurskoðunarinnar.
Prófin týndust fyrir fimm mánuðum
þegar þau voru send til Austurríki.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Þeim var svo sendur tölvupóstur
í gær um að prófin hefðu komið
í leitirnar og kennarinn farið yfir
þau. Hafa þeir nú val um hvort þeir
vilji láta einkunn standa eða halda
lokaeinkunninni „staðið“ sem þeir
fengu þegar ekki hafði tekist að finna
gögnin. – hg

HITABLÁSARAR
Þessir einu sönnu gæða hitablásarar.
Bjóðum úrval alvöru hitablásara bæði fyrir
gas og diesel/steinolíu.
Eigum líka hitastilla fyrir MASTER hitablásara.
Viðurkennd viðgerða- og varahlutaþjónusta.

ÞÓR
ÞÓR

H
F

H
F

Fleiri ákærur vegna dauða
Arnars Aspar mögulegar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Vefsíða:
Lónsbakka
601 Akureyri www.thor.is
Sími 568-1555

DÓMSMÁL Aðstandendur Arnars
Jónssonar Aspar hafa kært til ríkissaksóknara þá ákvörðun héraðssaksóknara að fella niður rannsókn
á hendur samferðamönnum Sveins
Gests Tryggvasonar í heimsókn á
Æsustaði í Mosfellsdal þann 7. júní
síðastliðinn þar sem Arnar lést.
Sveinn Gestur var einn ákærður
fyrir alvarlega líkamsárás sem talin
er hafa átt þátt í dauða Arnars en
héraðssaksóknari felldi mál annarra
sem fengu stöðu sakborninga í málinu niður 1. september síðastliðinn.
Meðal þeirra sem fengu stöðu
sakborninga í málinu auk Sveins
Gests voru Jón Trausti Lúthersson
og bræðurnir Marcin Wieslaw og
Rafal Marek Nabakowski.
„Það er verið að kæra þessa
ákvörðun héraðssaksóknara og
óska eftir því að ríkissaksóknari
endurskoði hana,“ segir Þórhallur
Haukur Þorvaldsson, hæstaréttarlögmaður og réttargæslumaður
ættingja Arnars.
„Það hlýtur að blasa við að sá sem
einn er ákærður hlýtur að byggja
vörn sína meðal annars á þeim
grundvelli að einhverjir aðrir hafi
átt hlut að máli. Þess vegna töldum
við mikilvægt að setja þessa kæru
fram og láta á þetta reyna,“ segir
Þórhallur aðspurður um ástæður
þess að kæran er lögð fram.
Í kærunni eru færð rök fyrir því
að fleiri en Sveinn Gestur hafi gerst
sekir um brot sem geti flokkast
undir samverknað eða hlutdeild í
þeirri líkamsárás sem Sveinn Gestur
hefur verið ákærður fyrir og talin
er hafa leitt Arnar til dauða. Samkvæmt ákvæðum almennra hegn-

Jón Trausti er einn þeirra sem sátu í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Ríkissaksóknari skoðar ákvörðun um að ákæra ekki fleiri. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Viljum tryggja að
málsmeðferðin
brotni ekki á því að Sveinn
Gestur hafi ekki
verið einn að
verki.
Þórhallur Haukur
Þorvaldsson,
hæstaréttarlögmaður

ingarlaga er það metið mönnum
til refsiþyngingar hafi fleiri en einn
framið refsivert brot í sameiningu.
Hlutdeildarbrot getur einnig varðað
sömu refsingu og aðalbrotið. Hafi
hlutdeildin verið smávægileg má þó
dæma vægari refsingu en lögð er við
aðalbrotinu.

Kæran var lögð fram 28. september síðastliðinn og ríkissaksóknari hefur þrjá mánuði til að
taka afstöðu í málinu. Niðurstaða
hans getur orðið á þrjá vegu. Hann
getur komist að þeirri niðurstöðu
að málið hafi ekki verið rannsakað
nægilega og fellt ákvörðun héraðssaksóknara úr gildi á þeim forsendum. Hann getur staðfest ákvörðun
héraðssaksóknara og hann getur
fellt ákvörðun héraðssaksóknara
úr gildi og lagt fyrir hann að gefa út
ákæru í málinu.
Sjaldgæft er að hinu síðastnefnda
sé beitt en dæmin eru þó til. Í júlí
síðastliðnum fól ríkissaksóknari
héraðssaksóknara að gefa út ákæru
í nauðgunarmáli sem héraðssaksóknari hafði áður fellt niður.
adalheidur@frettabladid.is

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 84400 05/17

Í FULLKOMNU FLÆÐI

Verð frá: 3.840.000 kr.

Sá fyrsti sinnar tegundar

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

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

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Ræða við mögulega kaupendur um álverið í Straumsvík
IÐNAÐUR Rio Tinto, móðurfélag Rio
Tinto á Íslandi, á í viðræðum um
sölu álversins við nokkra mögulega kaupendur í kjölfar heimsókna þeirra í Straumsvík. Hvar
þær viðræður standa geta stjórnendur álversins ekki sagt til um
né hverjir hafa sýnt fyrirtækinu
áhuga.
Þetta segir Bjarni Már Gylfason, upplýsingafulltrúi Rio Tinto
á Íslandi. Fyrirtækið sendi starfs-

FA telur engar líkur á að merkingar
blekki neytendur. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Möndlumjólk
rugli ekki
neytendur

NEYTENDAMÁL Félag atvinnurekenda gerir athugasemdir við
kvörtun Samtaka afurðastöðva í
mjólkuriðnaði (SAM) yfir því að
drykkir unnir úr jurtaafurðum og
aðrar eðlislíkar vörur skuli vera
seldar í verslunum undir heitum
eins og möndlumjólk, haframjólk
eða hnetusmjör.
Fréttablaðið greindi frá því þann
19. október að SAM hefði sent Neytendastofu kvörtun vegna þess að
möndlumjólk og haframjólk væri
merkt í verslunum sem einmitt
mjólk.

Að mati SAM er merkingin blekking enda er ekki
um mjólkurafurð að ræða.
„Vörurnar eru alla jafna afmarkaðar sérstaklega í verslunum.
Umbúðirnar eru ólíkar umbúðum
dýramjólkur auk þess sem flestar ef
ekki allar eru á ensku. Þá eru vörurnar að jafnaði mun dýrari en dýramjólk. Telja má því hverfandi líkur á
því að neytandi taki óvart jurtamjólk
í stað dýramjólkur og breytir hillumerkingin þar engu um,“ segir í bréfi
FA til Neytendastofu.
Þórunn Anna Árnadóttir, sviðstjóri hjá Neytendastofu, segir það
ekki rétt að stofnunin hafi tekið
undir beiðni SAM eins og ráða
mætti af orðalagi skrifstofustjóra
SAM í Fréttablaðinu þann 19. október. „Við tökum enga ákvörðun fyrr
en við höfum kynnt okkur málið,“
segir Þórunn Anna. – sa

mönnum sínum fréttapóst í vikunni
þar sem greint var frá þessu.
„Það eru einhverjir búnir að vera
að skoða þetta og mögulegir kaupendur í viðræðum. Við erum ekki
hluti af þeim því þetta er á milli
þeirra og móðurfélagsins,“ segir
Bjarni Már.
Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto
Alcan á Íslandi, sagði í kvöldfréttum
Stöðvar 2 þann 6. september að
móðurfélagið hygðist endurskoða

Undirbúningur fyrir sölu
gæti tekið allt að tvö ár.
eignarhald sitt á álverinu. Kom þá
fram að undirbúningur fyrir sölu
gæti tekið allt að tvö ár og vildi
Rannveig ekkert tjá sig um verð á
álverinu. Færi svo að eftirspurn yrði
ekki í takt við væntingar Rio Tinto
Alcan yrði verksmiðjan hér á landi
ekki seld. – hg

Álverið í Straumsvík er til sölu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Útlendingar í iðnnámi hafa
minni rétt en nemar í háskóla
Ákveðið hefur verið að
vísa víetnamskri konu
úr landi eftir tveggja og
hálfs árs dvöl og starf á
Íslandi. Eftir breytingar
á lögum nær dvalarleyfi
fyrir námsmenn ekki
lengur til iðnnema. Yfirmaður konunnar segir
ákvörðunina fráleita.
SAMFÉLAG „Mér finnst þessi ákvörðun Útlendingastofnunar fráleit og
sérstaklega í ljósi þess að Chuong
hafði í febrúar fengið framlengingu
á námsmannaleyfinu sínu en núna
á að senda hana heim,“ segir Björn
Ingi Björnsson, yfirmatreiðslumaður á Nauthóli.
Víetnamskur matreiðslunemi
á Nauthóli, Chuong Le Bui, hefur
fengið sent bréf frá Útlendingastofnun þess efnis að hún hafi ekki
lengur landvistarleyfi sem námsmaður. Hún kom til landsins í
febrúar 2015 og hefur verið hér á
landi síðan þá og er matreiðslunemi á Nauthóli. Hún er búin
með tvö ár á námssamningi hjá
veitingastaðnum af fjórum og er á
fyrstu önn í matreiðslu í Menntaskólanum í Kópavogi.
Þrátt fyrir að hafa fengið framlengingu á dvalarleyfinu í febrúar
fékk Chuong bréf hinn 9. október
síðastliðinn um að hún fái ekki
áframhaldandi landvistarleyfi hér á
landi sem námsmaður. Í bréfinu er
vísað til ákvæðis nýrra útlendingalaga sem tóku gildi hinn 1. janúar
síðastliðinn.
Í nýju lögunum er nám skilgreint
sem samfellt nám á háskólastigi,
þar með talið nám á háskólastigi
sem fram fer á vinnustöðum, eða

Chuong Le Bui kom til Íslands árið 2015 og er á fyrstu önn í matreiðslu í Menntaskólanum í Kópavogi. Yfirmaður
hennar á Nauthóli segir það undarlegt að þurfa vera í háskólanámi til að fá námsmannaleyfi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

annað það nám sem gerir sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar og nám á háskólastigi.
Hvergi er minnst á iðnnám í nýju
lögunum. Í eldri lögum var nám
hins vegar skilgreint sem „samfellt nám á háskólastigi, iðnnám
eða það nám annað sem gerir sambærilegar kröfur til undirbúningsmenntunar og nám á háskólastigi.“
„Svo virðist sem lögum hafi verið
breytt um síðustu áramót þannig
að þeir sem eru í iðnnámi fái ekki

lengur námsmannadvalarleyfi á
Íslandi. Til þess að fá námsmannaleyfi þarf fólk að vera í háskólanámi, sem mér þykir undarlegt og
er í raun verið að gefa þar í skyn
með lagabreytingu að iðnmenntun
sé minna virði en háskólanám,“
segir Björn Ingi.
Chuong var au pair hjá Ingu
Lillý Brynjólfsdóttur héraðsdómslögmanni áður en hún hóf störf á
Nauthóli. Hún segir breytingarnar
á fyrrnefndu lagaákvæði koma

sér á óvart. Inga Lillý segist hafa
leitað skýringa í lögunum á því af
hverju iðnnám hafi verið tekið út.
Þær skýringar sé aftur á móti ekki
að finna. „Það er ekkert fjallað um
það og ég hefði talið eðlilegt að
þeir hefðu látið framhaldsskólana,
Iðuna, Matís og öll hin félögin vita.
Þannig að þau hefðu getað haft
tækifæri til þess að koma athugasemdum að,“ segir Inga Lillý. Ekkert
bendi til þess að það hafi verið gert.
jonhakon@frettabladid.is

PRJÓNAÐU JÓL AGJAFIRNAR Í ÁR
70 uppskriftir að jólasokkum,
jólahúfum, fallegu jólaskrauti o.fl.
Fyrir byrjendur og lengra komna

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is | Opið alla virka daga 10–18 | laugardaga 11–15

Troðfull verslun af
merkjavöru
Mikið úrval af yfirhöfnum

Opið virka daga frá kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512

Suðurlandsbraut 54
bláu húsin (við faxafen)

afsláttur
á
af öllum vörum
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BÍLALAND BÝÐUR BÍLA Á FRÁBÆRUM
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU
ÞÉR GÓÐAN BÍL FRÁ BÍLALANDI

Flugmaðurinn á TF-KOZ segist hafa verið í 100 til 150 metra hæð í aðflugi að Reykjahlíðarflugvelli. Völlurinn er hins
vegar suðvestan við Hlíðarfjall sem sést í bakgrunninum og þangað stefndi flugvélin ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/BENEDIKT BÓAS

www.bilaland.is
Rnr. 153102

Kveðst hafa verið í 100
til 150 metra flughæð

Rnr. 144398

RENAULT Clio Authentic
Nýskr. 06/15, ekinn 45 þ.km,
bensín, beinskiptur.

HYUNDAI i10 Comfort
Nýskr. 05/17, ekinn 19 þ.km,
bensín, beinskiptur.

VERÐ 1.490 þús. kr.

VERÐ 1.650 þús. kr.

VW Polo Trendline
Nýskr. 06/16, ekinn 41 þ.km,
dísil, beinskiptur.

NISSAN X-Trail Acenta Plus 4wd
Nýskr. 03/17, ekinn 27 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 1.990 þús. kr.

VERÐ 4.990 þús. kr.

Rnr. 331048

Rnr. 390525

HYUNDAI i30 Classic
Nýskr. 01/16, ekinn 48 þ.km,
bensín, beinskiptur.

DACIA Duster 4x4
Nýskr. 06/16, ekinn 21 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.290 þús. kr.

VERÐ 2.890 þús. kr.

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.
Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

NM84635 Bílaland almenn 2x38 26 okt

Rnr. 144391

ENNEMM / SÍA /

Rnr. 192492

Samgöngustofa fellst á skýringar flugmanns í lágflugi yfir Hlíðarrétt. Hann segist
hafa verið í venjulegri hæð í aðflugi að Reykjahlíðarflugvelli. Flugstefna og -hæð
var þó allt önnur að sögn sjónarvotta. Samgöngustofa segir málinu vera lokið.
FLUGMÁL „Viðhlítandi skýringar
hafa borist og málinu telst lokið af
hálfu Samgöngustofu,“ segir í svari
Samgöngustofu til Fréttablaðsins
varðandi lágflug einkaflugvélar
yfir fólki og fénaði í Hlíðarrétt í
Mývatnssveit í september.
Flug TF-KOZ yfir Hlíðarrétt
sunnudaginn 3. september vakti
athygli réttargesta enda var vélinni
að sögn sjónarvotta ítrekað flogið í
mjög lítilli hæð yfir réttarsvæðinu
frá því fyrir klukkan tíu um morguninn fram að hádegi. Flugvélin er
í eigu tveggja Mývetninga sem eru í
eigendahópi Mýflugs.
„Samgöngustofa hefur umrætt
atvik til skoðunar og forsendur
flugsins, enda er af myndum að
dæma ástæða til þess,“ sagði í svari
frá Þórhildi Elínardóttur, upplýsingafulltrúa Samgöngustofu, í
Fréttablaðinu 9. september síðastliðinn. Nú er athuguninni lokið.
Sá sem kveðst hafa flogið vélinni
í umrætt sinn segir þannig hátta til
að aðflug að braut 02 á flugvellinum
í Reykjahlíð sé beint yfir Hlíðarrétt.
„Venjuleg hæð yfir réttinni er
300-500 fet og tel ég mig hafa verið
nálægt þeirri hæð,“ segir í svari flugmannsins til Samgöngustofu sem
hylur nafn viðkomandi í afriti til
Fréttablaðsins. 300 til 500 fet eru
100 til 150 metrar.
Myndir sem birst hafa í Fréttablaðinu sýna hins vegar glögglega
að TF-KOZ var í það skipti flogið
frá austri til vesturs, þvert á aðflugsstefnuna að Reykjahlíðarflugvelli
sem er um 1.800 metra norður
af Hlíðarrétt. Þetta er staðfest af
sjónarvottum sem segja vélinni
hafa verið flogið þvers og kruss yfir
svæðið.
Af handbók Flugmálastjórnar,
sem meðal annars má finna á vef
Samgöngustofu sjálfrar, má ráða að
leiðbeint er um að flugvél í aðflugi
að braut 02 á Reykjahlíðarflugvelli
sé í 690 feta hæð yfir jörðu í 1.852
metra fjarlægð frá vellinum – sem er
veglengdin að Hlíðarrétt.
Ekki má fljúga sjónflug nema

Flugleið TF-KOZ 3. september
Reykjahlíðarflugvöllur

H L Í Ð A R FJ A L L

N

02

1,8 km

frá Hlíðarrétt að flugvelli

MÝ VA

TN

Brotalínur sýna hvernig
TF-KOZ var flogið þvers
og kruss yfir Hlíðarrétt að
sögn sjónarvotta.

Flug TF-KOZ
Hlíðarrétt
MYND/MAP.IS

Venjuleg hæð yfir
réttinni er 300-500
fet og tel ég mig hafa verið
nálægt þeirri hæð.
Flugmaður TF-KOZ

vegna flugtaks og lendingar eða með
sérstöku leyfi yfir þéttbýli í minni
hæð en eitt þúsund fetum og annars staðar ekki í minni hæð en fimm
hundruð fetum. Í metrum eru þetta
annars vegar um 305 metra hæð og
hins vegar 152 metra hæð. Sjónar-

vottar sem Fréttablaðið ræddi við
sögðust telja að flughæðin hafi
verið aðeins nokkrir tugir metra og
virðast myndirnar styðja þá frásögn.
Samgöngustofa hefur ekki svarað
því hvort rætt hafi verið við sjónarvotta en segir að farið hafi verið yfir
málsatvikin.
„Meðal annars var haft samband
við umráðamann loftfars og flugmann sem hafa útskýrt tilhögun
flugsins. Flugið fór fram við flugvöll
og var um aðflug að flugvellinum að
ræða. Hefðbundnar takmarkanir
um flughæðir gilda ekki við flugtak
eða aðflug,“ segir í svarinu. Málinu
sé þar með lokið eins og áður er
getið. gar@frettabladid.is

20

%
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DAGANA 26.-29. OKTÓBER
Gildir ekki með öðrum tilboðum

Skeifan, Garðabær, Smáralind, Kringlan, Spöng, Borgarnes, Njarðvík, Selfoss og Akureyri
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Alþingiskosningar 2017
Fylgi flokka
%
35

32,1%

30
25

23,0%

20

22,8%

14,3%

15
10

24,1%
22,3%

5,2%

2,6%

Könnun
18.9.2017

Könnun
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Könnun 23. og 24. október 2017
Kosningar 2016
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Þriggja flokka
stjórn án Sjálfstæðisflokks
ómöguleg
Sterkasta þriggja flokka stjórnin yrði stjórn Sjálf
Sjálfstæðisflokks, VG og Samfylkingarinnar. BF annar
flokkurinn sem dettur af þingi eftir stjórnarsamstarf.

STJÓRNMÁL Ómögulegt er að
mynda tveggja flokka ríkisstjórn
Könnun
Könnun
miðað við niðurstöður skoðana10.10.2017
16.10.2017
könnunar Fréttablaðsins, Stöðvar
2 og Vísis. Meirihlutastjórn þarf að
hafa 32 menn að baki sér en tveir
stærstu flokkarnir, Sjálfstæðisflokkurinn og VG, myndu einungis
hafa 31 fulltrúa á þingi.
Sterkasti þriggja flokka meirihlutinn sem völ væri á yrði meiri● Björt framtíð xA
hluti Sjálfstæðisflokksins, VG og
● Framsókn xB
Samfylkingarinnar. Hann myndi
● Viðreisn xC
hafa 41 þingmann að baki sér.
● Sjálfstæðisflokkur xD Þriggja flokka ríkisstjórn krefst
14
aðildar Sjálfstæðisflokksins og ann● Flokkur fólksins xF
10
aðhvort VG eða Samfylkingarinnar.
● Miðflokkurinn xM
7
Hins vegar væri hægt að mynda
5
● Píratar xP
fjögurra flokka stjórn án aðildar
Sjálfstæðisflokksins.
● Samfylkingin xS
Fréttablaðið, Stöð 2 og Vísir
●
Vinstri
græn
xV
xC
xV
hafa gert fjórar mælingar á fylgi
flokka í október. Allar benda þær
til að Björt framtíð fái ekki kjörinn
fulltrúa á Alþingi. Á sama tíma er
Samfylkingin að sækja í sig veðrið.
Miðað við niðurstöður nýjustu
skoðanakönnunarinnar fengi
flokkurinn rúmlega 14 prósenta
fylgi, en fékk 5,7 prósent í kosningunum í október 2016. Þetta myndi
skila flokknum 10 þingmönnum en
flokkurinn er með þrjá kjörna þingmenn á Alþingi í dag. Þingflokkurinn myndi því þrefaldast að stærð.
Einungis eitt dæmi er um það í
lýðveldissögunni að stjórnmálaflokkur hafi átt aðild að ríkisstjórn
en síðan horfið af Alþingi í næstu
kosningum á eftir. Það er Borgaraflokkurinn, sem Albert Guðmundsson stofnaði eftir að hann gekk úr
Sjálfstæðisflokknum. Borgaraflokkurinn fékk sjö þingmenn
kjörna í þingkosningum árið 1987.
Eftir að Albert gerðist sendiherra
í París ákvað flokkurinn, undir
forystu Júlíusar Sólnes, að taka
þátt í ríkisstjórnarsamstarfi Framsóknarflokksins, Alþýðuflokksins
og Alþýðubandalagsins og fengu
2,1%
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1,9%
Könnun
23.-24.
10.2017

Aðferðafræðin
Hringt var í 2.551 þar til náðist
í 1.602 manns samkvæmt
lagskiptu úrtaki dagana 23. og
24. október. Svarhlutfallið var
62,8 prósent. Þátttakendur
voru valdir með slembiúrtaki
úr þjóðskrá. Svarendur skiptust
jafnt eftir kyni, og hlutfallslega
eftir búsetu og aldri. Spurt var:
Hvaða lista myndir þú kjósa
ef gengið yrði til þingkosninga
í dag? Ef ekki fékkst svar var
spurt: Hvaða flokk er líklegast
að þú myndir kjósa? Ef ekki
fékkst svar var spurt Er líklegra
að þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn, eða einhvern annan
flokk? Það er gert í samræmi við
aðferðafræði sem þróuð var á
Félagsvísindastofnun Háskóla
Íslands. Alls tóku 73,8 prósent
þeirra sem náðist í afstöðu til
spurningarinnar. Þá sögðust 5,4
prósent ekki ætla að kjósa eða
skila auðu, 6,5 prósent sögðust
óákveðin og 14,3 prósent
neituðu að svara spurningunni.

24%

sögðust ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn í alþingiskosningum á laugardaginn.

tveir fulltrúar flokksins ráðherrasæti. Flokkurinn bauð fram í þingkosningum árið 1991 en fékk ekki
kjörinn mann og var lagður niður
nokkrum árum seinna.
jonhakon@365.is

✿ VG miklu sterkari meðal kvenna

Könnun 23.-24. október
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14
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7,4
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20–25%

6%
21
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Þegar rýnt er í niðurstöður skoðanakönnunarinnar eftir kyni sést
að Sjálfstæðisflokkurinn nýtur ívið
meiri stuðnings á meðal karla en
kvenna.
Rúm 26 prósent karla hyggjast
kjósa Sjálfstæðisflokkinn en

,3

%

,4

%

,4

26

6,2%

13

afsláttur af öllum barnavörum
og barnavítamínum hjá
Lyfjum & heilsu til 7. nóvember.

7,7%

15

Barnadagar

Björt
framtíð
1,7%

Aðrir
4,4%

PIPAR \ TBWA • SÍA • 170238

Karlar

einungis rétt tæplega 22 prósent
kvenna.
Hins vegar njóta Vinstri græn
miklum mun meiri stuðnings
kvenna en karla, því rúm 25 prósent
kvenna segjast myndu kjósa VG en
einungis 14 prósent karla.

E N N E M M / S Í A / N M 8 4 5 7 5 B M *Miðað
W x 5 Pvið
H Euppgefnar
V a l m e n nviðmiðunartölur
5 x 3 8 o k t 2 framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Sheer
Driving Pleasure

BMW X5 PLUG-IN HYBRID.
ALLTAF MEÐ FJÓRHJÓLADRIFIÐ TENGT.

BMW X5 xDrive40e / VERÐ: 9.650.000 KR.
Nýi BMW X5 xDrive40e PLUG-IN HYBRID tengirafbíllinn sameinar nýjustu rafbílatækni og það besta sem völ er
á í hefðbundinni vélartækni. Rafmótorinn er innbyggður í 8 þrepa sjálfskiptinguna sem tryggir fullkomna virkni
xDrive fjórhjóladrifsins hvort sem bíllinn er í rafstillingu eingöngu eða knúinn bensínvél. Nýr BMW X5 xDrive40e
skipar sér í hóp sparneytnustu jeppa í sama stærðarflokki með eldsneytisnotkun upp á einungis 3,3 l/100 km*
í blönduðum akstri. Samanlagt skila rafmótorinn og bensínvélin 313 hestöflum.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Vont er að gögn manns séu tekin í gíslingu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Umfangsmikil gagnagíslatökuárás
sem hefur hrellt fyrirtæki í Rússlandi
og Úkraínu undanfarið hefur dreift
úr sér og meðal annars komið upp
í Þýskalandi, Japan og Bandaríkjunum. Bandaríska netöryggissveitin
CERT sagði í fyrrinótt að sveitinni
hefði borist fjöldi tilkynninga um
smit víða um heim og bandaríska
ríkið varaði við útbreiðslunni í gær.
Veiran sem tekur gögnin í gíslingu er kölluð Bad Rabbit og er hún
nýjasti gagnagíslatökufaraldurinn.
Hefur hún valdið einna mestum
skaða fyrir rússneska fjölmiðla
og úkraínsk samgöngufyrirtæki.
Gagnagíslatökur hafa verið mikið í
www.n1.is

umræðunni á árinu en fyrr á þessu
ári komu upp tvær skæðar veirur af
þessum toga er nefndust NotPetya og
Wannacry.
Wannacry kom upp á Íslandi og
voru að minnsta kosti tvö tilfelli
staðfest. Hins vegar kom ekki upp
staðfest tilfelli af sýkingu af völdum
NotPetya-veirunnar.
Líkt og NotPetya og Wannacry
læsir Bad Rabbit gögn sýktrar
tölvu og krefst greiðslu gegn því að
aðgangur að gögnunum verði opnaður á ný. Varað er við því að verða
við kröfunni enda ekki tryggt að
aðstandendur gíslatökunnar standi
við loforðið. – þea

facebook.com/enneinn

35% afsláttur

K2 kuldajakki

Vatteraður kuldajakki með hettu
sem hægt er að smella af.

K2 kuldabuxur

Vatteraðar kuldabuxur með
smekk og axlaböndum.
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Neytendur senda æ færri
SMS-skilaboð. Frekar
notast fólk við internettengd forrit á borð við
Facebook Messenger og
WhatsApp. Fyrirtæki
senda þó sífellt fleiri
smáskilaboð og halda
þannig hinum gömlu
smáskilaboðum á lífi.

Með tilkomu 4g-internettengingar
í snjallsímum og aukinni notkun
skilaboðaforrita á borð við Facebook Messenger, Snapchat og
WhatsApp hefur SMS-skilaboðum
fækkað í heiminum. Hinn almenni
neytandi hefur sem sagt að mestu
leyti skipt gömlu góðu smáskilaboðunum út fyrir skilaboð sem
þess í stað eru send á veraldarvefnum. Einnig hefur það haft áhrif
að eigendur iPhone-síma geta sent
ókeypis smáskilaboð sín á milli,
yfir internetið, með iMessage-forritinu.
Þetta endurspeglast til dæmis í
fjölda sendra skilaboða á WhatsApp á heimsvísu. Alls eru 55 milljarðar slíkra skilaboða sendir á
heimsvísu á hverjum degi samanborið við 22 milljarða SMS-skilaboða. WhatsApp hefur þó ekki náð
mikilli útbreiðslu á Íslandi.
En þótt smáskilaboðum fækki
greinir BBC frá því að æ fleiri
fyrirtæki sendi nú viðskiptavinum
sínum tilkynningar með SMS-i.
Þetta þekkja flestir Íslendingar
eflaust en til dæmis senda bankar,
veitingastaðir, Pósturinn, fjarskiptafyrirtæki og stjórnmálaflokkar smáskilaboð til þess að miðla
upplýsingum og tilkynningum til
móttakandans. Á meðan þessi frétt
var skrifuð fékk blaðamaður til að
mynda smáskilaboð frá veitingastað.
Geoff Love, framkvæmdastjóri
breska fyrirtækisins Esendex, sagði
við BBC að þótt vinir spjalli í gegnum Facebook Messenger og WhatsApp séu nokkrar lykilástæður fyrir
því að fyrirtæki velji smáskilaboðin.
„SMS er eina forritið sem er á
öllum símum í heiminum. Þannig að það skiptir ekki máli í hvern
þú ert að reyna að ná, þú veist að
viðkomandi getur tekið á móti smáskilaboðum.“
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Þessi kona var ef til vill að fá afar áhugaverð smáskilaboð. NORDICPHOTOS/AFP
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17.000

1.4 TFSI

2015

3.890.000

17” álfelgur, fjarlægðarskynjarar að framan og aftan, sportsæti,
alcantara/leður, krómpakki, Bi-Xenon/LED aðalljós, o.fl.

Raf / Bensín
Ekinn þús. km.

30

Myndir á vef
Dísil
Fjórhjóladrif

Fjölbreytt
úrval af nýlegum
bílum.

Xi Jinping er afar vinsæll á meðal flokksmanna og líklegt þykir að hann haldi völdum lengi. NORDICPHOTOS/AFP

Nýtt politburo bendir
til langrar valdatíðar

Metan & bensín
Sjálfskiptur

Fleiri bílar og
myndir á netinu: hnb.is

Beinskiptur
Rafmagnsbíll

Hár aldur forsætisnefndarmanna kínverska Kommúnistaflokksins þykir benda
til þess að Xi Jinping muni ríkja lengur en hefð er fyrir. Xi hefur mikil áhrif á
flokkinn og gæti stýrt ríkinu jafnvel þótt hann stigi til hliðar úr embætti forseta.
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KÍNA Endurskipun forsætisnefndar
kínverska Kommúnistaflokksins,
sem kynnt var í gær, þykir bera
þess merki að Xi Jinping, leiðtogi
flokksins og forseti Kína, verði við
völd í Asíuríkinu lengur en þau tíu
ár sem undanfarnir leiðtogar hafa
ríkt. Xi hefur nú þegar tryggt sér forsetastólinn þar til árið 2022 og siglir
nú inn í kjörtímabil sem samkvæmt
hefðinni ætti að vera hans síðasta.
Meðlimir nýju forsætisnefndarinnar, en slíkar fastanefndir eru
jafnan kallaðar politburo innan
kommúnistaflokka, eru allir á svipuðum aldri og Xi. Sá elsti er 67 ára
og sá yngsti sextugur. Sjálfur er Xi
64 ára. Þykir nokkuð hár aldur allra
nefndarmanna benda til þess að Xi
ætli áfram að leiða Kínverja eftir
árið 2022, þegar nýhafið kjörtímabil er á enda.
Talið hafði verið að Xi myndi
skipa Chen Miner, formann flokksins í Chongqing, og Hu Chunhua,
formann flokksins í Guangdong,
í forsætisnefndina, að því er BBC
greinir frá. Eru þeir báðir á sextugsaldri og segir greinandi BBC að það
geri þá nógu unga til þess að vera
mögulegir eftirmenn Xi. Af þessu
varð hins vegar ekki.
Svokölluð tíu ára regla, eða öllu
heldur hefð, hefur verið við lýði í
Kína frá því á tíunda áratugnum
þegar Deng Xiaoping kom hefðinni á til þess að koma í veg fyrir
að óreiðan sem fylgdi endalokum
valdatíðar Maós Zedong myndi endurtaka sig. Hafa Jiang Zemin og Hu
Jintao, síðustu tveir leiðtogar Kína,
fylgt hefðinni en ýmislegt bendir
til þess að Xi muni ekki endurtaka
leikinn.
Annað sem bendir til lengri
valdatíðar Xis er sú ákvörðun
landsþings Kommúnistaflokksins
að setja hann á sama stall og Maó
með því að rita nafn hans og hugmyndafræði í stjórnarskrá flokksins.
Enginn annar leiðtogi Kína hefur
notið sama heiðurs á meðan hann
lifði og þykir þetta styrkja stöðu Xi
til muna. Halda stjórnmálafræðingar því fram að jafnvel þótt Xi
myndi stíga til hliðar eftir kjörtímabilið gæti hann stýrt ríkinu áfram ef
hann vildi vegna gríðarlegra áhrifa
á flokkinn.
Hugmyndafræðin sem Xi fékk rit-

✿ Forsætisnefnd Kommúnistaflokksins
Áframhaldandi
nefndarmenn
Nýir nefndarmenn

Xi Jinping, 64 ára, forseti síðan 2012

Li Keqiang, 62 ára,
forsætisráðherra

Li Zhanshu, 67 ára,
forseti kínverska
þingsins

Wang Huning, 62 ára,
Zhao Leji, 60 ára,
framkvæmdastjóri stefnu- yfirmaður stofnunar
mótunarskrifstofu
gegn spillingu

Allir meðlimir endurskipaðrar forsætisnefndar
eru karlar á sjötugsaldri.

aða í stjórnarskrá flokksins gengur
út á sýn hans um nýtt tímabil í sögu
alþýðulýðveldisins. Áður hefur Xi
skipt sögu alþýðulýðveldisins í tvö
tímabil. Sameiningu undir Maó og
vaxandi hagsæld undir Deng. Hið
nýja tímabil, tímabil Xi, á að einkennast af styrkingu Kína á alþjóðavísu.

Wang Yang, 62 ára,
varaforsætisráðherra

Han Zheng, 63 ára,
formaður Kommúnistaflokksins í Sjanghæ

Washington Post greinir frá því
að utanríkismálastefna Kína muni
einkennast af þessu næstu árin
undir stjórn Xi. Lengi hafi hann
lofað því að gera Kína að ofurstórveldi, álíka máttugu og Bandaríkin
og Sovétríkin voru í kalda stríðinu,
og að því verkefni verði lokið fyrir
aldarafmæli alþýðulýðveldisins árið
2049. Kína verði þannig leiðandi afl,
meðal annars á sviði alþjóðastofnana á borð við Sameinuðu þjóðirnar, og sýni öðrum ríkjum fram
á nýjan valkost í formi kínversks
sósíalisma.
thorgnyr@frettabladid.is

PO W E R C E L L
SKINMUNITY

NÝTT

GRÆNI HERINN
LEYNIVOPN
HÚÐARINNAR
#myskinisawarrior

HELENA RUBINSTEIN KYNNING
Í HAGKAUP KRINGLUNNI, SMÁRALIND OG
GARÐABÆ 26. OKTÓBER  1. NÓVEMBER.

20%

A F S L ÁT T U R A F

HELENA RUBINSTEIN VÖRUM Á KYNNINGUNNI

Flott snyrtibudda með Helena Rubinstein lúxusstærðum fylgir
þegar keyptar eru tvær eða fleiri HR vörur.*
HELENA RUBSINSTEN MÆLIR MEÐ:
*Gildir meðan birgðir endast. Einn kaupauki á viðskiptavin.

POWERCELL SKINMUNITY alhliða leynivopni fyrir húðina.
Serumið er létt og hverfur fljótt inn í húðina sem verður fersk og mjúk.
Kremið er gelkennt með flauelsáferð og gefur langvarandi þægindi.
POWERCELL SKINMUNITY mýkir, dregur úr roða, verndar, sléttir, gefur
langvarandi rakagjöf og ferskan ljóma.
Í græna hernum í POWERCELL eru m.a. stofnfrumur úr OCEANIC CRISTA OG
SEA HOLLY tveimur kröftugum plöntun með mikla aðlögunarhæfni og einstaka
hæfileika til að lifa af.

14
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Hækkar lánshæfiseinkunnir
íslensku viðskiptabankanna
Alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið Standard & Poor’s (S&P)
hækkaði í gær lánshæfiseinkunnir
stóru viðskiptabankanna þriggja.
Telur fyrirtækið horfurnar stöðugar. Endurspeglar það mat væntinga S&P um sterka fjárhagsstöðu
bankanna.
Í tilkynningu frá matsfyrirtækinu
kemur fram að íslenskt efnahagslíf
standi nú traustum fótum. Byggir
hækkunin að mestu á batnandi
rekstrarumhverfi íslenska bankakerfisins í kjölfar afnáms gjaldeyrishafta og lækkandi skuldastöðu
fyrirtækja og heimila.

-

20%
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ð
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Grasker, Halloween

799

kr.
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Verð áður 999 kr. stk.
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Er lánshæfismat bankanna –
Arion banka, Íslandsbanka og
Landsbankans – BBB+ til lengri
tíma og A-2 til skamms tíma.
H ö s ku l du r H . Ó l a f s s o n ,
bankastjóri Arion banka, segir
hærra lánshæfismat rökrétt skref
og fyllilega í takt við þá jákvæðu
þróun sem hafi átt sér stað hjá
bankanum.
„Við finnum vel fyrir auknum
áhuga erlendra fjárfesta, bæði
á Arion banka og íslensku
efnahagslífi, og mun hækkun
lánshæfismats auka þann áhuga
enn frekar,“ segir hann. – kij

Uppgjör
Haga undir
væntingum
Hlutabréf í smásölufélaginu Högum
hríðféllu um 7,8 prósent í verði í gær
eftir að félagið birti uppgjör fyrir
annan fjórðung rekstrarársins. Hagfræðideild Landsbankans bendir á
að uppgjörið hafi verið undir væntingum, þá fyrst og fremst vegna hærri
rekstrarkostnaðar, en ekki vegna
minni sölu.
Sala á fjórðungnum dróst saman
um 12,6 prósent og nam 18.121
milljón króna en hagfræðideildin
hafði reiknað með 13 prósenta samdrætti. Þá var rekstrarkostnaður um
189 milljónum hærri en sérfræðingar
bankans höfðu gert ráð fyrir og var
því rekstrarhagnaður fyrir afskriftir,
fjármagnsliði og skatta um 112 milljónum undir spá bankans. – kij

Njóttu þess að fara
í sund / sjósund
Verndaðu eyrun með Ear Band-It Ultra
eyrnaböndum og eyrnatöppum

Fyrirbyggjandi vörn gegn eyrnabólgu
og nauðsynlegt fyrir þá sem eru með
rör í eyrum eða viðkvæm eyru.
Til í þremur stærðum.

Dreifing:

Ýmus ehf. - Sími 5331700
Dalbrekku 2, 200 Kópavogur
ymus@ymus.is - www.ymus.is

Refresco Group er eitt stærsta átöppunarfyrirtæki safa og gosdrykkja í Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Fær hlutdeild í hagnaði
íslenskra fjárfesta
Samkvæmt afkomuskiptasamningi fær eignarhaldsfélagið Glitnir HoldCo
hlutdeild í hagnaði af sölu Refresco. Íslenskir hluthafar fá á þriðja tug milljarða
króna í sinn hlut við yfirtökuna. Hafa hagnast ríkulega á fjárfestingu sinni.

Eignarhaldsfélagið Glitnir HoldCo
fær hlutdeild í hagnaði íslenskra
fjárfesta af sölu evrópska drykkjaframleiðandans Refresco Group
samkvæmt afkomuskiptasamningi
sem gerður var við félagið í vor. Þetta
herma heimildir Fréttablaðsins.
Samningurinn var gerður gagngert
vegna væntinga um að drykkjaframleiðandinn yrði seldur í einu lagi.
Íslenskir hluthafar í Refresco
Group fá á þriðja tug milljarða króna
í sinn hlut við yfirtöku fjárfestingarsjóðanna PAI Partners og British
Columbia Investment Managament
Corporation á drykkjaframleiðandanum. Þeir hafa hagnast ríkulega á
fjárfestingu sinni í Refresco.
Tilkynnt var um yfirtökuna í
gærmorgun. Fjárfestingarsjóðirnir
hyggjast kaupa allt hlutafé í drykkjaframleiðandanum fyrir um 20 evrur á
hlut. Gert er ráð fyrir að kaupin gangi
í gegn á fyrsta fjórðungi næsta árs.
Ef tekið er mið af heildarkaupverði
fjárfestingarsjóðanna á Refresco, sem
nemur um 1,62 milljörðum evra, þá
fær eignarhaldsfélagið Ferskur Holding, sem er stærsti einstaki hluthafi
Refresco með 14,53 prósenta eignarhlut, 235 milljónir evra, eða sem
nemur 29,2 milljörðum króna, í sinn
hlut. Ferskur Holding er meðal annars í eigu eignarhaldsfélagsins Stoða,
áður FL Group, Kaupþings og
dótturfélags Arion banka.
Virði 8,9 prósenta
eignarhlutar Stoða
í Refresco – sem er í
gegnum áðurnefnt
félag, Ferskur Holding
– var 12,7 milljarðar
í lok síðasta árs, 15,8
milljarðar í lok júnímánaðar en er 17,9
milljarðar miðað við
samþykkt yfirtökugengi.
Hefur hluturinn þannig
hækkað um 41 prósent í
virði frá áramótum.
Eins og Fréttablaðið
hefur greint frá
eignuðust
einka-

hlutafélögin S121 og S122, sem eru í
eigu tryggingafélagsins TM og hóps
íslenskra fjárfesta, 50,2 prósenta
hlut í Stoðum í apríl síðastliðnum.
Keyptu þeir hlutinn af Glitni, sem
var fyrir viðskiptin stærsti hluthafi
Stoða, og nokkrum erlendum fjármálastofnunum.
Ekki hafa fengist upplýsingar
um hvað var greitt fyrir hlutinn,
en miðað við gengi bréfa Refresco
á hlutabréfamarkaðinum í Amsterdam á þeim tíma þegar kaupin
gengu í gegn er líklegt kaupverð um
sjö til átta milljarðar króna. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
gerði fjárfestahópurinn sérstakan
afkomuskiptasamning við Glitni
HoldCo sem tryggði félaginu hlutdeild í framtíðarhagnaði af sölu
Refresco. Var samningurinn gerður
gagngert vegna væntinga um að
drykkjaframleiðandinn yrði yfirtekinn. Umsvifamiklir fjárfestingarsjóðir hafa sýnt Refresco mikinn
áhuga um nokkurt skeið.
Eignarhlutur TM í Stoðum, sem
metinn var á tæpa 1,8 milljarða
króna í lok júnímánaðar, er langsamlega stærsta fjárfestingareign
tryggingafélagsins. Miðað við yfirtökugengi Refresco er virði hlutarins
nú um 2,2 milljarðar króna og má því

29,2
milljarðar króna
er virði hlutar
Fersks Holding í
Refresco miðað
við yfirtökugengi.
Jón Sigurðsson,
stjórnarmaður
í Refresco

ætla að gengishagnaður félagsins sé
yfir 20 prósent á aðeins fáeinum
mánuðum.
Auk TM samanstendur fjárfestahópurinn af félögunum Helgafelli,
Eini, Esjuborg og GGH. Helgafell er í
jafnri eigu Bjargar Fenger, Ara Fenger
og Kristínar Vermundsdóttur, en Jón
Sigurðsson, fjárfestir og fyrrverandi
forstjóri FL Group, sem setið hefur
í stjórn Refresco frá árinu 2009,
stýrir fjárfestingum félagsins. Einir
er fjárfestingarfélag Einars Arnar
Ólafssonar, fyrrverandi forstjóra
Skeljungs, og þá er Esjuborg í jafnri
eigu félaga Jóhanns Arnars Þórarinssonar, stærsta eiganda veitingarisans
FoodCo, og Örvars Kjærnested, fjárfestis og stjórnarmanns í TM.
Einkahlutafélagið GGH er í
eigu félaga sem tengjast Magnúsi
Ármann, fjárfesti og fyrrverandi
stjórnarmanni í FL Group, og föður
hans, Ágústi Má Ármann.
Fyrir utan félögin S121 og S122
eru Arion banki og Landsbankinn
stærstu hluthafar Stoða. Arion
banki á 16,4 prósenta hlut og Landsbankinn 13,4 prósent, að því er fram
kemur í árshlutareikningi Stoða. Þá
á Íslandsbanki 1,7 prósent.
Arion banki heldur enn fremur á
10,5 prósenta hlut í Fersk Holding
í gegnum dótturfélag sitt EAB 1. Sá
hlutur var metinn á 16,1 milljón
evra, sem jafngildir tæpum tveimur
milljörðum króna, í lok síðasta árs
og er matið byggt á framlegð og
EBITDA-margföldurum Refresco,
að því er fram kemur í ársreikningi.
Sé miðað við kaupverð sjóðanna á
Refresco er virði eignarhlutar Arion
banka í gegnum Ferskur Holding
komið upp í 24,7 milljónir evra.
Stoðir áttu lengi vel um 40 prósenta hlut í Refresco, en eftir að
fyrirtækið sameinaðist Gerber
Emig í nóvember 2013 eignuðust
Stoðir um þriðjungshlut í sameinuðu
félagi. Félagið var skráð á hlutabréfamarkað í Amsterdam í mars 2015 og
fór þá hlutur félagsins niður í um 16
prósent. Er hann nú um 8,9 prósent.
kristinningi@frettabladid.is

FLEN borðstofuborð
verð áður kr. 79.900
verð nú kr. 64.439

FLEN bekkur
verð áður kr. 39.900
verð nú kr. 32.179

TAX FREE
AF ÖLLUM
VÖRUM
19,35% afsláttur
Gildir dagana 26. október til 1. nóvember.
Gildir ekki með öðrum tilboðum.

HAAG hornsófi
verð áður kr. 169.900
verð nú kr. 137.024

EGER sófi
verð áður kr. 69.900
verð nú kr. 56.374

EGER stóll
verð áður kr. 32.900
verð nú kr. 26.534

CMYK gildi
C = 100 // M = 31 // Y = 30 // K = 0

Smáratorgi 522 7860 • Korputorgi 522 7870 • Glerártorgi 522 7880 • Selfossi 522 7890
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Þorbjörn
Þórðarson

thorbjorn@frettabladid.is

Það eina sem
er verra en
stjórnmálamaður sem
hagar seglum
eftir vindi er
stjórnmálamaður sem
gengur á bak
orða sinna.

að verður seint sagt að stjórnmál séu mannbætandi starfsvettvangur. Segja má að þeir
sem gefi kost á sér í stjórnmál fórni venjulegu lífi og stígi inn á svið harmleiks þar
sem flestar aðalpersónurnar særast illa eða
drepast, fæstir segja satt, hálfbakaður sannleikur er normið og þeir sem eru heiðarlegir, réttsýnir
og góðir vinna of sjaldan.
Við hin sem störfum ekki á vettvangi stjórnmálanna eigum að vera þakklát fyrir að einhver gefi
kost á sér til að gæta hagsmuna okkar og fórna um leið
sjálfum sér ofan í forað þjóðfélagsumræðunnar. Þeir
sem fylgjast náið með stjórnmálum á hliðarlínunni sjá
frá fyrstu hendi álagið sem er á stjórnmálamönnum.
Þeir eru undir stöðugri smásjá fjölmiðla og almenningsálitsins, fæstir þeirra segja hvað þeim raunverulega finnst í umdeildum málum og sama hvað þeir
segja, það er alltaf einhver tilbúinn til að snúa því á
haus í pólitískum tilgangi.
Óháð stefnu er einn eiginleiki sem stjórnmálamenn, sem vilja komast til áhrifa í samfélaginu, verða
að tileinka sér. Það er að efna loforð. Stjórnmálamenn
sem segja eitt en gera annað glata trausti. Flestir kjósendur vilja að stjórnmálamenn séu heiðarlegir og það
sé stöðugleiki í málflutningi þeirra. Í þessu felst ekki
sú skoðun að stjórnmálamenn megi ekki skipta um
skoðun. Það er þvert á móti heiðarlegt að viðurkenna
að maður hafi rangt fyrir sér og breyta um stefnu
þegar ný gögn eða upplýsingar liggja fyrir um tiltekið
mál. Það er hins vegar eitt að viðurkenna að maður
hafi rangt fyrir sér og skipta um skoðun í ákveðnu
máli en annað að sveiflast eins og laufið í vindinum.
Það eina sem er verra en stjórnmálamaður sem
hagar seglum eftir vindi er stjórnmálamaður sem
gengur á bak orða sinna. Einhver stærstu kosningasvik
síðari tíma í íslenskum stjórnmálum áttu sér stað eftir
alþingiskosningarnar 2009. Fyrir þær kosningar hafði
þáverandi formaður VG gefið skýr loforð um bæði
Icesave og aðildarumsókn að Evrópusambandinu en
sveik bæði þessi loforð um leið og hann var kominn
í ríkisstjórn. Það var ömurleg framkoma gagnvart
þeim kjósendum sem treystu honum og veittu honum
brautargengi í kosningunum.
Fyrir alþingiskosningarnar 2013 lofuðu formenn
Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við
Evrópusambandið. Þáverandi formaður Framsóknarflokksins viðraði þá hugmynd á fundi í Hörpu að gera
þetta samhliða sveitarstjórnarkosningunum 2014.
Þetta var aldrei efnt vegna „pólitísks ómöguleika“ sem
enginn treystir sér til að skilgreina. Að vísu var ekki
haldin þjóðaratkvæðagreiðsla til að hefja umsóknarferlið og því sérstakt að ljúka því þannig en loforð var
gefið og það loforð var svikið. Það er kannski ágætt
veganesti fyrir þá stjórnmálamenn sem koma að
myndun næstu ríkisstjórnar að skoða hvað þeir sögðu
í kosningabaráttunni, safna því saman og geyma það
útprentað á skrifborðinu. Á næsta kjörtímabili ættu
þeir svo að lesa það reglulega yfir og reyna að muna af
hverju þeir völdu sér stjórnmálin sem starfsvettvang.

Kjósum nýja forystu!

Frá degi til dags
Verk að vinna
Það er eitt og annað keimlíkt
með áherslum stjórnmálaflokkanna í aðdraganda kosninga.
Til dæmis leggja þeir flestir, ef
ekki allir, áherslu á betra heilbrigðiskerfi og betri menntun.
Og margir hafa rætt um að gera
iðnmenntun hærra undir höfði;
auka veg hennar og virðingu.
Það kemur dálítið á óvart að í
nýjum útlendingalögum, sem
tóku gildi 1. janúar síðastliðinn,
skuli háskólamenntun sett á
hærri stall en iðnmenntun.
Útlendingar geta fengið að dvelja
hér á meðan þeir eru í háskólanámi, en ekki í iðnnámi. En gott
og vel, fulltrúar á næsta löggjafarþingi vita þá hvar þeir eiga að
byrja til að slaka á útlendingalöggjöfinni og til að breyta viðhorfi
til menntakerfisins.
Gamla kerfið hrunið
Ný skoðanakönnun Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis, sem
fjallað er um í blaðinu í dag, er
athyglisverð fyrir margar sakir.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson virðist ætla að taka með
sér stóran hóp á þing, Viðreisn
fær kjörna menn í annað sinn.
Píratar fá kjörna menn í þriðju
kosningunum í röð. Ekki jafn
marga og síðast en tvöfalt fleiri
en þegar þeir buðu fyrst fram
árið 2013. Fjórflokkakerfið
er molnað niður. Hvort sem
mönnum líkar það betur eða
verr, þá er hið pólitíska landslag
breytt. jonhakon@frettabladid.is

„Góða fólkið“
2017

Logi Einarsson
formaður Samfylkingarinnar

Okkur finnst
sanngjarnt að
landsmenn
njóti allir
góðs af sameiginlegum
auðlindum
þjóðarinnar.

V

ið í Samfylkingunni erum iðulega uppnefnd
„góða fólkið“ af andstæðingum okkar. Eins
skrýtið og það er þá er það meint niðrandi, og
ætlað að sýna fram á að við viljum sífellt hafa vit fyrir
öðrum. Það væri í sjálfu sér undarleg stjórnmálahreyfing sem héldi ekki fram skoðunum sem hún
teldi líklegar til að bæta samfélagið, en nóg um það.
Við trúum því að samhjálpin sé einn göfugasti eiginleiki mannsins og jöfnuður sé vænlegasta leiðin
til þess að byggja kraftmikið og friðsælt samfélag.
Við trúum því að við fæðumst öll jöfn, með jafnan
rétt til öruggs og innihaldsríks lífs og tækifæra til að
þroska hæfileika okkar. Þess vegna tölum við svo oft
um að auka hér félagslegan stöðugleika og styrkja
almannaþjónustuna. Okkur finnst að hér eigi að
vera fyrirtaks heilbrigðisþjónusta, góðir skólar og
öflugir innviðir sem við njótum öll óháð efnahag og
búsetu. Okkur finnst sanngjarnt að landsmenn njóti
allir góðs af sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar,
að við deilum byrðunum eftir getu hvers og eins‚ og
tryggum þannig að þau sem eru í bágri stöðu geti
lifað með reisn.
Þess vegna ætlum við að styðja betur við eldri
borgara og þau 6.000 börn sem líða skort. Við ætlum
að hjálpa leigjendum sem eru fastir í fátæktargildru. Við viljum að lög um móttöku flóttamanna
byggi á meiri mannúð og að skýrari reglur verði
settar sem taka sérstakt tillit til fólks í viðkvæmri
stöðu, einkum barna. Við ætlum að ráðast í stórsókn gegn ofbeldi og efla löggæsluna. Okkur þykir
meira að segja að það geti verið skynsamlegt að hafa
áhrif á neyslu fólks; til að mynda vegna lýðheilsusjónarmiða eða til að hafa betur í baráttunni gegn
loftslagsvánni. Loks erum við sannfærð um að gott
siðferði sé nauðsynlegt í stjórnmálum, samtvinnun
þeirra og viðskipta sé skaðleg og við viljum að
staðið sé við gefin loforð. Svona getum við nú verið
afskiptasöm!
Ef þú ert svo sammála þessari sýn okkar á samfélagið geturðu kosið XS á laugardaginn og tilheyrt
hópi „góða fólksins“.
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Skríðandi fasismi
Í DAG

Þorvaldur
Gylfason

F

élagsvísindi tíðkuðust ekki
að neinu ráði í Sovétríkjunum 1917-1991, þekktust
varla. Rússar áttu einn þekktan
félagsfræðing, Yuri Levada. Fáar
skoðanakannanir voru gerðar
meðal almennings. Um sumt var
ekki óhætt að spyrja svo enginn
vissi hvað Rússum og öðrum
Sovétum fannst t.d. um yfirvöldin.
Í þeim fátæklegu könnunum sem
gerðar voru 1980-1990 birtist hinn
dæmigerði Sovéti eins og lífvana
leirmynd mótuð í Kreml – hnípinn
og einangraður með ríka þörf fyrir
sterkan foringja.

Óttasleginn hugarheimur
Eftir hrun kommúnismans 1991
var fyrsta frjálsa skoðanakönnunin
gerð. Hún skerpti myndina af óttaslegnum hugarheimi hins dæmigerða Sovéta. Árin næst á eftir
virtist óttinn dvína, t.d. fækkaði
þeim Rússum sem fannst rétt að
ýta samkynhneigðu fólki til hliðar.
Og þá sló aftur í bakseglin. Eftir að
Pútín forseti komst til valda sneri
gamli Rússinn aftur. Áhugi hans á
lýðræði, mannréttindum og samvinnu við Vesturlönd minnkaði.
Pútín skellir skuldinni á Nató sem
tók við nýjum aðildarlöndum, m.a.
Eystrasaltslöndunum og Póllandi
sem liggja að Rússlandi. Natólöndin verjast ásökunum Pútíns
með þeim rökum að þeim hafi
ekki verið stætt á að neita þessum
löndum um aðild eftir allan þann
yfirgang sem þau höfðu mátt þola
af hálfu Rússa. Í fyrra ákvað dómsmálaráðuneytið í Moskvu að fella
félagsvísindastofnunina sem er
kennd við Yuri Levada undir lög
um erlenda útsendara.
Frá aldamótum hefur stuðningur Rússa við Pútín aldrei farið
niður fyrir 60% og mældist nýlega
um 80%. Rússland varð samt ekki
að því lýðræðisríki sem margir
Rússar og aðrir vonuðust til að sjá
þegar Sovétríkin féllu. Mikið fylgi
Pútíns dugir ekki til að flokka Rússland með lýðræðisríkjum. Meira
þarf til. Kosningaúrslit í Rússlandi eru fölsuð eins og að drekka

vatn: Til eru myndir af embættismönnum að troða atkvæðaseðlabúntum í kjörkassa. Stjórnarandstæðingar sæta sumir ofsóknum,
þeir eru jafnvel myrtir og einnig
blaðamenn.
Mannréttindi og frelsi fjölmiðla
eru borin fyrir borð. Dómskerfið
og Dúman (þingið) í Moskvu eru
strengjabrúður í höndum Kremlverja. Þetta kallast skríðandi
fasismi. Nágrönnum Rússa er ekki
skemmt. Fyrr á þessu ári töldu
Svíar nauðsynlegt að endurinnleiða herskyldu sem hafði verið
afnumin 2010.
Pútín forseti, launþegi, er sagður
vera einn ríkasti maður heims,
ríkari en Bill Gates. Medvedev forsætisráðherra hefur einnig auðgazt
ótæpilega. Slíkir valdsmenn reyna
að tryggja að andstæðingar þeirra
komist ekki til valda og grípa
til æ grófari meðala til að halda
völdunum hjá sér og sínum. Það
eykur vanda Rússa að olíuverð
hefur lækkað um helming frá 2014
og mun trúlega haldast lágt áfram.
Efnahagur Rússlands er háður
olíuverði þar eð Rússar hafa ekki
haft lag á að renna fjölbreyttum
stoðum undir efnahagslíf sitt. Þeir
framleiða fyrir utan olíu og önnur
hráefni fátt sem aðrar þjóðir fýsir
að kaupa og eru nú minna en hálfdrættingar á við Íslendinga mælt í
kaupmætti þjóðartekna á mann.

Einkamál Rússa? Nei!
Vandi Rússlands er ekki einkamál
Rússa heldur breiðist hann út.
Rússar hafa átt í ýmsum skærum
við granna sína, nú í Úkraínu.
Bandaríkjamenn eru margir
óánægðir með meint afskipti Rússa
af forsetakosningunum vestra í
fyrra, málið er í rannsókn. Trump
forseti mærir Pútín kollega sinn
í tíma og ótíma og ber jafnframt
blak af nýnasistum sem ganga
á lagið. Traust almennra flokksmanna í Repúblikanaflokknum í
garð Pútíns hefur tekið stökk upp
á við, úr sjöttungi 2015 í þriðjung
nú. Til viðmiðunar segjast 13%
demókrata treysta Pútín. Bandaríkin gæla nú opinskátt við fasisma
í boði Rússa og repúblikana eins
og Timothy Snyder, prófessor í
Yale-háskóla, lýsir í nýrri bók sinni,
Um harðstjórn. Það bætir ekki úr
skák að tveir af þrem síðustu forsetum Bandaríkjanna náðu kjöri
þótt andstæðingar þeirra hlytu
mun fleiri atkvæði á landsvísu.
Meinsemdin er galli á stjórnarskrá
Bandaríkjanna sem „sniðin var
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Lögbannið gegn Stundinni
fyrir nokkru myndi ekki
koma Rússum til að kippast við en það myndi ekki
standa stundinni lengur í
Bandaríkjunum. Enda fór
enginn fram á lögbann gegn
fréttaflutningi af leknum
tölvupóstum til og frá frambjóðanda demókrata o.fl.
fyrir forsetakjörið í fyrra.

upprunalega fyrir annað land, með
öðrum viðhorfum“ eins og Sveinn
Björnsson fyrsti forseti Íslands
sagði um stjórnarskrá Íslands.

Að stela stjórnarskrá
Þegar Bandaríkjamenn bregðast
lýðræðinu eykst hættan á að
öðrum finnist þeir geta leyft sér
svipað. Íslendingar geta samt ekki
kennt Kananum um eigin lýðræðisbresti nema að litlu leyti.
Fyrirmyndin að misheppnaðri
tilraun ríkisstjórnar undir forustu
Sjálfstæðisflokksins til að loka Stöð
2 og Fréttablaðinu 2004 var sótt til
Rússlands, ekki Bandaríkjanna, en
um svipað leyti réðst Pútín forseti
gegn einkasjónvarpi í Rússlandi og
lagði nær allan sjónvarpsrekstur
undir ríkisvaldið. Lögbannið gegn
Stundinni fyrir nokkru myndi ekki
koma Rússum til að kippast við en
það myndi ekki standa stundinni
lengur í Bandaríkjunum. Enda fór
enginn fram á lögbann gegn fréttaflutningi af leknum tölvupóstum
til og frá frambjóðanda demókrata
o.fl. fyrir forsetakjörið í fyrra. Eitt
enn: Seðlabanki Íslands reyndi að
komast hjá neyðaraðstoð frá AGS
og Norðurlöndum í hruninu 2008
með því að leita heldur á náðir
Rússa, en það tókst ekki sem betur
fer.
Enn einn angi vandans birtist
í forhertu virðingarleysi margra
þingmanna o.fl. gagnvart afgerandi
úrslitum þjóðaratkvæðagreiðslunnar 2012 um nýja stjórnarskrá
sem er ætlað að hamla leynd og
spillingu og bæta þannig stjórnmálamenninguna. Fasisminn
skríður æ fastar upp að hlið okkar,
aðallega samt úr einni átt. Förum
varlega.

Öflugur útflutningur
skiptir okkur öll máli
Helga Árnadóttir
framkvæmdastjóri Samtaka
ferðaþjónustunnar

V

ið Íslendingar erum rík af
náttúruauðlindum. Þær
höfum við nýtt til að búa
til eftirsóttar vörur og þjónustu
sem hefur staðist samkeppni á
erlendum mörkuðum. Þess vegna
höfum við efnast og lífskjör okkar
hafa stórbatnað á aðeins nokkrum
áratugum. Fyrir nokkru efldist
útflutningur okkar svo um munaði
þegar ferðaþjónustan bættist í hóp
öflugra útflutningsatvinnugreina
eins og sjávarútvegs og orkufreks
iðnaðar. Á besta tíma tók ferðaþjónustunni að vaxa ásmegin og
efldist svo eftir var tekið.

Nú er svo komið að útflutningstekjur okkar eru loksins orðnar
hlutfallslega miklar í alþjóðlegum
samanburði eða um 49% af landsframleiðslu. Enda eins gott, eyríki
eins og Ísland á mjög mikið undir
utanríkisviðskiptum. Gjaldeyrissköpun útflutningsatvinnugreinanna stendur nú undir innlendri
neyslu og gott betur en það. Því
hefur ekki verið þörf á erlendri
skuldasöfnun eins og því miður
við höfum þurft að reyna áður
með tilheyrandi viðskiptahalla og
skertum lífskjörum. Þessi þróun
hefur skilað sér til allra. Atvinnuleysi er nánast horfið og það sem
meira er, kaupmáttaraukningin
hefur orðið gríðarleg eða um 14
sinnum meiri en að meðaltali í
Evrópuríkjunum á síðasta ári.
Mikilvægi útflutningsgreina
fyrir þjóðarbúið er óumdeilt. Sem
dæmi má nefna að áætlað er að um
50% af hagvexti síðustu ára megi
rekja beint og óbeint til ferða-

þjónustunnar. Til að tryggja að
útflutningsgreinar vaxi og dafni er
lykilatriði að tryggja samkeppnisstöðu þeirra. Ferðaþjónustan er
sannarlega útflutningsatvinnugrein, salan fer fram erlendis, þar
sem hún er í samkeppni við aðra
áfangastaði, þó svo að afhending
þjónustunnar fari fram á Íslandi.
Nú eru blikur á lofti, samkeppnishæfni fer versnandi og rekstrarskilyrði á Íslandi erfið og óljós.
Til þess að varðveita góða stöðu
þarf útflutningur okkar að aukast
til að byggja undir hagvöxt framtíðarinnar. Tækifæri til vaxtar eru
svo sannarlega til staðar innan
ferðaþjónustunnar. En til að svo
geti orðið þarf að hlúa að greininni
af fullri alvöru. Það þarf að fjárfesta
í innviðum greinarinnar, tryggja
sjálfbærni, stöðugleika og sýn
til langrar framtíðar. Að tryggja
sterka stöðu útflutningsgreina
verður að vera í forgangi hjá nýrri
ríkisstjórn.
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Smáborgarar, brauð, Fabrikkusósa, salt og pipar
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Nýtt

Nýtt!

Citterio Salami De Milano, 70 g
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Dublin Dairy Cheddar
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Taga Serrano skinka 60 g
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Nýtt!
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Ódýrt
1248 kr.
kg

Tyrrells grænmetissnakk bland
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After Eight 800 g
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Tzatziki sósa, 400 g

209
Gestus brún hrísgjón, 500 g

kr.
pk.

þessi uppskrift og miklu fleiri á

KVÖLDMATUR
FYRIR 4
FYRIR
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2.847 KR.*
i.

*Verð miðað við 800 g af lax
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æsi hrakar, íslenskukunnáttu
barna og fullorðinna fer aftur,
tungumálið er í stórhættu og ef
ekkert er að gert töpum við móðurmálinu á næstu 50 árum. Dapurlegar fréttir og hamfaraspár blasa
við okkur en hvað er hægt að gera
til að sporna við þróuninni? Er þetta
vandamál ríkisins og menntamálaráðuneytisins? Er það menntamálastofnunar, skólanna og kennaranna
að bjarga íslenskunni? Eða geta foreldrar, frænkur og frændur, ömmur
og afar, mögulega unnið stærstu
sigrana með litlum og einföldum
breytingum innan veggja heimilisins?
Ef það er barn á heimilinu eða
þú átt barn í þínu lífi sem þér þykir
vænt um skaltu spyrja þig þessarar
spurningar: Hvenær sá barnið þig
síðast með bók í hönd? Hvenær
sökktir þú þér síðast niður í bók þar
sem barn sá til þín? Það læra börnin
sem fyrir þeim er haft og þegar barn
sér fullorðinn einstakling lesa af
áhuga, vaknar hjá þeim forvitni og
löngun til að gera slíkt hið sama.
Trúirðu mér ekki? Spurðu þig þá
að þessu:
Hvenær sá barnið / barnabarnið
þitt þig síðast með síma í hönd?
Dveljum aðeins við þetta. „Hann
er með i-padinn á heilanum,“ segi ég
um sjö ára son minn og ég skil bara
ekkert í því að hann lesi ekki frekar

Ég hætti sem sagt að skrifa
þessa litlu grein til að sjá einhvern taka til á Snapchat! Ég
þarf að breyta þessu, ef ekki
fyrir mig þá fyrir börnin mín
tvö.

2017
Ole Anton
Bieltvedt
alþjóðlegur
kaupsýslumaður

E
eina af þeim hundrað bókum sem
fylla hillurnar í herberginu hans.
En svo lít ég niður og sé símann,
samgróinn við höndina á mér og
fingurnir tilbúnir að svara skilaboðum á sömu sekúndu og þau berast.
Guð forði vinkonu minni frá því að
bíða í nokkrar mínútur eftir að ég
sendi „LOL“ við GIF-inu af fyndna
kettinum sem hún sendi mér. Rétt í
þessu varð ég að taka upp símann til
að kíkja á nokkur snöpp og svara. Ég
hætti sem sagt að skrifa þessa litlu
grein til að sjá einhvern taka til á
Snapchat! Ég þarf að breyta þessu,
ef ekki fyrir mig þá fyrir börnin mín
tvö. Ég vil frekar vera mamman sem
er með nefið ofan í bók heldur en sú
sem lítur ekki upp úr símanum, sérstaklega á þessum heilaga tíma eftir
að börnin koma heim úr skóla og
leikskóla. Næst þegar ég teygi mig
eftir símanum ætla ég að taka upp
bók í staðinn og ég hvet þig til að
gera slíkt hið sama. Síminn getur
beðið.

Varmadælur &
loftkæling
• Kyndir húsið á
veturna og kælir á

ftir langa dvöl erlendis sér
undirritaður að nokkru stöðu
mála hér með augum aðkomumannsins. Það þýðir auðvitað ekki,
að ég sjái allt réttar en heimamenn,
en kannski sumt. Alla vega geta ný
sjónarmið hresst upp á hugsun,
umræðu og skoðunarmyndun.

1. Upptaka evru
eða beintenging krónu
Efnahagslegar sveiflur hafa verið
gífurlegar, einkum vegna smæðar
og styrkleysis krónunnar. Hefur
þetta valdið landsmönnum mikilli
óvissu og oft hörmungum og fári.
Þetta styrkleysi krónunnar hefur
líka kallað á okurvexti, sem hafa
legið eins og mara á lántakendum
og skuldurum.
Til að leysa þetta stærsta einstaka
vandamál þjóðarinnar, þarf, annað
hvort, að taka upp evru eða beintengja krónuna við evru, t.a.m. á
grundvelli gengisins 1:130, en Danir
hafa beintengt dönsku krónuna við
evru, og hefur það tryggt Dönum
sama efnahagslega stöðugleikann
og sömu lágu vextina og gilda í evrulöndunum.

konar stofnunum og starfsemi á
vegum ríkisins. Má nefna Náttúrufræðistofnun, Umhverfisstofnun og
Hafrannsóknastofnun, sem vinna
að svipuðum verkefnum. Mér er
líka til efs, að ýtrustu hagkvæmni sé
gætt í ráðuneytum og opinberum
stofnunum.
Í fyrirtækjum þarf stöðugt að
hreinsa til og draga úr óþarfa kostnaði til að fyrirtækin geti staðið sig í
samkeppninni og lifað af. Sparast
við slík átök oft gífurlegar fjárhæðir.
Er ekki mál til komið, að rækilega sé hreinsað til í íslenska ríkisbákninu!? Bara ríkisútgjöldin eru
um 730 milljarðar á ári. Með faglegri og framsækinni sparnaðaraðgerð mætti örugglega spara ótalda
milljarða.

2. Stórfelld vaxtalækkun
Með ofangreindri aðferð og ábyrgri
efnahags- og peningastjórn, ætti að
vera hægt að lækka stýrivexti um
3,0-3,5% í framhaldinu.
Slík vaxtalækkun gæti sparað
landsmönnum allt að 180 milljörðum króna á ári, en heildarskuldsetning Íslendinga er um 6.000 milljarðar; Heimilin gætu sparað um 57
milljarða á ári = 60.000,00 krónur á
mánuði hvert, fyrirtæki gætu sparað
75 milljarða og ríkið og sveitarfélög
gætu sparað 48 milljarða á ári.

4. Umbætur með sparnaði,
ekki nýjum álögum
Skv. ofangreindu, mætti losa um
mikla fjármuni, sem síðan mætti
fjárfesta í menntun, heilbrigðiskerfi, vegakerfi og velferð aldraðra.
Er með ólíkindum, hversu lítils
framlag fyrri kynslóða er metið
hér, og verða aldraðir nánast að
tína brauðmolana, sem af borði
velferðarríkisins hrjóta.
5. Stórfellt átak í dýra-,
náttúru- og umhverfisvernd
Það hefur farið fram hjá mörgum
hér, að búið er að ganga heiftarlega
á lífríki jarðar, og eyða og útrýma

sumrin
• Fyrir norðlægar

3. Nákvæm úttekt á ríkisbákninu
Mikið hefur orðið hér til af alls

slóðir
• Fjarstýring fylgir
• Hægt að fá WiFi

Hagtölur hugga ekki
listlausa þjóð

Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk
Midea MOB12
Max 4,92 kW
2,19 kW við -7° úti og
20° inni hita (COP 2,44)
f. íbúð ca 60m2.

2017
Jón Sigurður
Eyjólfsson
rithöfundur

CFORCE 52o

Þ
Kr. 1.199.000,✓ Fjórgengis eins cylindra
✓ 495cc, 25,5 kW/6200rpm
✓ Bein innspýting
✓ Rafmagnsstýri

FIMMTUDAGUR

6 helstu velferðarmál
Íslendinga

Með bók í hönd
Bergrún Íris
Sævarsdóttir
rithöfundur og
myndskreytir

26. OKTÓBER 2017

✓ Spil og dráttarkrókur
✓ Sjálfstæð A-armafjöðrum
✓ Hátt og lágt drif
✓ 15 lítra bensíntankur

✓ Vökvabremsur
✓ Tveggja manna
✓ 12 tommu álfelgur
✓ Gasdemparar
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ar sem komið er að kosningum
stenst ég ekki mátið að taka
smá flautuleik tileinkaðan
stjórnmálamönnum og kjósendum
sem telja að menning og list sé eitthvert lúxushobbí sem einungis sé
hægt að leyfa sér að njóta þegar
konur og menn hafa komið ár sinni
vel fyrir borð.
Við þá vildi ég segja þetta: menning og listir eru mikilvægari en vísindi og hagtölur út af þeirri einföldu
ástæðu að lífið er eins og ferðalag
sem maður leggur í til að leita að
ástæðunni fyrir tilverunni. En lífið
er líka kaotískt og kómískt, með
ótal ranghala, svo enginn finnur
ástæðuna fyrir þessari tilveru í allri
óreiðunni.
Hvað gerir maður þá? Jú, þá
sest maður niður og fer að hlusta
á fuglasönginn, horfa til fjalla og
finna ylinn á vanga, tala við fólk

og jafnvel að reyna að skilja það.
Og ef maður finnur fegurðina í
þessu öllu ákveður maður að þrátt
fyrir allt saman sé það þess virði
að staldra við. Þó við séum eins og
Steinn Steinarr, sem líkti lífi sínu
við innkaupaferð þar sem hann var
löngu búinn að gleyma hvað hann
átti að kaupa loks þegar hann kom
í kaupstaðinn, þá er til svo mikil
fegurð í þessu öllu saman sem gerir
innkaupaferðina vel þess virði að
leggja í hana. Og menning og list er
einmitt þetta, viðleitni til að finna
fegurðina í lífinu og djúpa ástæðu til
að staldra hér við.
Þetta er forgangsmál því þrátt
fyrir blússandi hagvöxt og nýjustu
tækni og vísindi verða enn þá alltof
margir firringu og vonleysi að bráð,
með hinum verstu afleiðingum. Ég
vitna í orð Þórarins Eldjárns sem
sagði að áföll og óhamingja væru
ekki það sama til að undirstrika að
ég er ekki að tala um að menning og
listir verndi okkur frá áföllum heldur sannfæri okkur um gildi þess að
vera hér og nú þrátt fyrir allt saman.
Við eyðum allt of miklum tíma og
of mikilli orku í peninga og hégóma
sem í raun geta ósköp litlu breytt:
því ef þú ert kjáni verður þú það

jurta- og dýrategundum í stórum
stíl, auk þess, sem búið er að spilla
lofti og legi í alvarlegum mæli.
Ég skil það ekki að unga fólkið,
sem landið á að erfa, skuli hafa
horft upp á þetta þegjandi og
hljóðalaust, og það er alvarlegt
ábyrgðarleysi eldri kynslóðarinnar
að láta þetta gerast.
Það voru um 5 milljónir rjúpna
á Íslandi fyrir hundrað árum, nú
er búið að eyða þeim niður í 100
þúsund. Árið 1980 voru 32 þúsund
selir við Ísland, nú eru þeir 7 þúsund. Verið er að drepa um fjórðung
hreindýrastofnsins ár hvert, veiðimönnum til skemmtunar, líka
næstum þúsund kýr frá 2ja mánaða
kálfum sínum. Mikill skepnuskapur
manna það.
Stórhveli í úthöfunum voru um
500 þúsund fyrir 100 árum, nú eru
þau um 60 þúsund. Og enn rembumst við við að halda úti hvalveiðum, að því er virðist af monti
einu saman, því að ekki er gróði á
því dýraníði.

6. Niðurfelling skatta á ellilífeyri
Mér sýnist að ellilífeyrir sé reiknaður og greiddur út með allt að 40%
staðgreiðslufrádrætti. Með tilliti
til þess að ellilífeyrisþegar hafa þá
þegar greitt til samfélagsins alla sína
ævi og ellilífeyrir er ekki býsna hár
t.a.m miðað við húsnæðiskostnað,
hefði ég talið, að fella ætti niður alla
skatta á ellilífeyri og borga hann út
óskertan.

Þetta er forgangsmál því
þrátt fyrir blússandi hagvöxt og nýjustu tækni og
vísindi verða ennþá alltof
margir firringu og vonleysi
að bráð, með hinum verstu
afleiðingum.
áfram þó þú eignist jeppa, þó þú
verðir ríkur, þó þú verðir frægur
og þó þú eignist flottasta makann.
Ekkert af þessu breytir þér í raun
og veru, það eina sem gerir það er
dýpri og fegurri sýn á lífið.
Og ef stjórnmálamenn hafa ekki
áhuga á þessu ættu þeir að bjóða sig
fram í landi hinna dauðu því þegar
öllu er á botninn hvolft þurfum við
ekki allan þennan pening, öll þessi
tól né allar þessar útskýringar. Við
þurfum að finna fegurðina á þessu
ferðalagi. Annars fer okkur að þykja
þetta allt ein erindisleysa og engar
hagtölur geta huggað mann með
slíka upplifun.
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KYNNINGARBLAÐ

Mamma
helsta tískufyrirmyndin

Tíska
Vigdís Ásgeirsdóttir
söngkona hefur gaman af því að klæða sig
upp á og ullarpeysukápa með hlébarðamynstri er uppáhaldsflíkin hennar. ➛2

Úrsúla Hanna Karlsdóttir
er nemi í HÍ en hún var
kosin Miss Top Model
2017 í Ungfrú Ísland
keppninni. ➛4
Pilsið er úr siffoni og er keypt í H&M. Samfellan er úr Stories. MYND/ANTON BRINK

PONCHO
OG SLÁR
Fallegt, fágað og töff

SMÁRALIND

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

Framhald af forsíðu ➛

S

ennilega hefur aldrei verið
meira að gera hjá mér í
lífinu,“ segir Vigdís Ásgeirsdóttir, söngkona og sálfræðinemi,
en þessa dagana hefur hún í mörg
horn að líta. „Ég byrjaði í mastersnámi í klínískri sálfræði í haust
og álagið er svakalegt en námið er
mjög skemmtilegt. Dagurinn fer í
lestur, fyrirlestra, verkefnavinnu og
ýmislegt annað skemmtilegt, svo
sem kennslu í greindarmælingum.
Um helgar hef ég nóg að gera í
söngnum en við Sigurjón Alexandersson gítarleikari spilum út um
allar trissur. Ég og hljómsveitin
mín, Smáaurarnir, tökum rispur
og höldum af og til tónleika. Svo
styttist í jólin og þá er oft mikið að
gera í spilamennsku.“

Brjóstadúskar og burlesque

Þrátt fyrir annir gefur hún sér tíma
til að sækja burlesque-námskeið
hjá Margréti Erlu Maack í Kramhúsinu. „Ég mæli með því fyrir allar
konur sem vilja komast aðeins út
fyrir rammann og finna sig betur
sem kynverur og sviðslistakonur.
Farið er yfir helstu þætti burlesque, svo sem hreyfingar, dans,
gerð atriða og það allra skemmtilegasta; brjóstadúska! Annars eru
bestu stundirnar í lífinu tíminn
sem við eigum saman sem fjölskylda. Við Ingólfur Magnússon,
eiginmaður minn, eigum tvö
dásamleg börn, Heklu Maggý 3 ára
og Álfgrím 1 árs og þau gera allt
ljúfara og skemmtilegra, ásamt því
að fylla lífið tilgangi.“

Kjólar eða goth-stíll

Spurð hvort hún hafi áhuga á tísku
segist Vigdís vera meðalmanneskja
hvað það varðar. „Ég les hvorki
mikið af tískublöðum, né horfi á
Fashion TV en mér finnst mjög
gaman að fylgjast með fólki í kringum mig og fá straumana í gegnum
aðra sem klæða sig fallega og töff.
Ég get verið á mjög andstæðum
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Mér finnst æðislega gaman þegar
við Ingó dressum okkur
upp saman og spáum í
sameiginlegan stíl. Hann
á mikið af fallegum fötum
og tók þá ákvörðun fyrir
einhverjum árum að
hætta almennt að kaupa
sér svört föt.
pólum í fatastíl og finnst gaman að
fara á milli stíla. Eitt kvöldið get ég
t.d. verið í fallegum kjól, með hárið
uppsett, perlulokka og rauðan
varalit en næsta kvöld klæðst öllu
svörtu og verið í goth-stíl.“
Vigdís kaupir fötin sín helst í
H&M, sem jafnframt er hennar
uppáhaldsverslun. „Þar fæst allt
milli himins og jarðar fyrir lítinn
pening. Um þarsíðustu helgi fór
vinkona mín með mig í æðislega búð sem heitir Stories og
er í Frankfurt. Svo eru dásamleg
föt í Geysi og hjá fleiri íslenskum
hönnuðum sem ég mun klárlega
versla meira við þegar ég kem út á
vinnumarkaðinn.“
Vigdís verslar töluvert á netinu,
sérstaklega þegar hún kaupir sér
vintage-kjóla eða langar í ákveðinn hlut til að poppa upp einstök
dress. „Ég keypti korsilett á netinu
fyrir nýja burlesque áhugamálið
mitt. Annars er ég sérlega praktísk
og því eru gallabuxur og bolur
hversdagsklæðnaðurinn.“

Ber fallega fylgihluti með sögu
Hlýja og flotta ullarpeysukápan
með hlébarðamynstrinu er í mestu
uppáhaldi hjá Vigdísi því hún
poppar upp hversdagsklæðnaðinn.
„Svo held ég mikið upp á nýja
Helgu Möller/Páls Óskars jakkann
minn, sem er æðislega klæðilegur
silfurjakki. Uppáhaldshönnuðurinn minn er Bergdís Inga Brynjarsdóttir, hún er bæði dásamlegur
hönnuður og vinkona.“
Notar þú fylgihluti, sem eiga
sér einhverja sögu? „Já, ég á tvo
skartgripi sem ég nota mjög mikið,

Silfurjakkinn er í miklu uppáhaldi. Hann er keyptur í H&M og lakkbuxurnar líka. MYNDIR/ANTON BRINK

Nýtt frá ROBELL

Dýrgripir sem
voru í eigu
ömmu Vigdísar.

fyrir utan giftingarhringinn minn
sem ég er að sjálfsögðu alltaf með.
Annað er hálsmen sem afi minn
gaf ömmu sem tryggðarpant þegar
þau voru 18 og 19 ára árið 1930.
Afi gaf ömmu svo hring í fertugsafmælisgjöf árið 1951 sem ég tek
ekki af mér þótt hann sé risastór.
Hann er úr gulli með stórum
amethyst-steini.“

Pleður buxur
kr. 9.800.Str. 36-52
Litir: dökkblátt og svart

Við erum á Facebook

Kápurnar duttu í sundur

En áttu þér tískufyrirmynd? „Já,

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

ætli mamma sé ekki númer eitt en
hún heitir Stefanía Harðardóttir.
Hún er alltaf glæsileg. Mamma
sagði við mig þegar ég var svona
10 ára að hún klæddi sig þannig á
morgnana að hún gæti farið beint
í óvænt kokteilboð eftir vinnu.
Ég veit ekki hvort ég stend mig
alveg jafn vel og hún í þeirri deild
en þetta á svo sannarlega við um
hana.“
Vigdísi finnst mjög gaman
að klæða sig upp á þegar eitt
eitt-

hvað stendur til. „Mér finnst líka
æðislega gaman þegar ég og Ingó,
maðurinn minn, dressum okkur
upp saman og spáum í sameiginlegan stíl. Hann á mikið af fallegum fötum og tók þá ákvörðun
fyrir einhverjum árum að hætta
almennt að kaupa sér svört föt.
Í staðinn á hann fullt af fötum í
bleiku, appelsínugulu og öðrum
flippuðum litum og mér finnst
eiginlega skemmtilegra að kaupa
föt á hann heldur en mig sjálfa.“

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 |
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

2 6 . O K TÓ B E R 2 0 1 7 F I M MT U DAG U R

Syngjandi fyrirsæta

Úrsúla Hanna Karlsdóttir er alin upp á sveitabæ á Mýrunum. Hún stundar nám í líffræði við
Háskóla Íslands. Úrsúla var kosin Miss Top Model 2017 í Ungfrú Ísland keppninni í ágúst.
Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

Ú

rsúla sagðist hafa verið svo
heppin að fá að taka þátt í
keppninni Ungfrú Ísland.
„Þetta var afskaplega gaman og
ég kynntist svo mörgu yndislegu
fólki. Ég eignaðist vinkonur og
ógleymanlega reynslu í kjölfarið,“
segir hún. Árið 2014 bar Úrsúla
sigur úr býtum í söngvakeppni
nemendafélags Menntaskóla
Borgarfjarðar þar sem hún söng
lagið Vor í Vaglaskógi ásamt
Val Vífilssyni. „Mér hefur alltaf

fundist gaman að syngja en ég hef
ekki verið að syngja neitt upp á
síðkastið nema í bílnum mínum.
Söngur er eitthvað sem ég hef
virkilega gaman af og væri til í að
gera meira af í framtíðinni,“ segir
hún. „Ég hlusta mikið á útvarpið
í bílnum mínum og er þá oftast
stillt á Áttuna FM. Ég elska að
hlusta á kántrítónlist þegar ég er
lengi á ferðinni, til dæmis þegar
ég er á leiðinni vestur í sveitina
heim.“
Þessa dagana fer mestur tími í
námið hjá Úrsúlu svo hún hefur
ekki haft mikinn tíma fyrir fyrirsætustörf. Hún vonast þó til að
starfa við módelstörf þegar hægist
um. Úrsúla segist ekki fylgjast

25% afsláttur

af öllum vörum frá
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

Úrsúla Hanna var kosin Miss Top Model 2017 í Ungfrú Ísland keppninni í sumar.

Satínblússa á 9.900 kr.
3 litir: blátt, svart, vínrautt • Stærð 34 - 48
Kíkið á myndir og verð á Facebook

Laugavegi 178 | Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18 | Laugardagar 11-15

neitt sérstaklega mikið með tísku
eða tískustraumum um þessar
mundir. „Ég er mjög mikið fyrir að
velja það sem mér líður þægilega í,
sama hvort það er í tísku eða ekki.
Síðan finnst mér gaman að skoða
það sem er nýtt á markaðnum.
Þegar kólnar í veðri finnst mér
ekkert þægilegra en að vera í
stórum, víðum og hlýjum peysum
sem hægt er að hjúfra sig í, helst
með góðum tebolla. Hátt hálsmál,
eins og rúllukragapeysur og bolir,
eru einnig alltaf í miklu uppáhaldi, sama hvaða árstími er,“
segir Úrsúla en hún flakkar á milli
búða og velur sér flíkur frá mismunandi stöðum. „Þær verslanir
sem eru í sérstaklegu miklu uppáhaldi hjá mér núna eru Vero Moda
og H&M. Þegar ég er í útlöndum
þá fer ég oftast í H&M og stundum
Zöru. Síðan er búðarölt alltaf vinsælt.“
Úrsúla segist ekki fara mikið á

djammið. „Ég myndi segja að ég
sé fremur heimakær en ég hef þó
afskaplega gaman að fara öðru
hverju niður í bæ. Ég er samt mjög
hrifin af þægilegum og rólegum
kvöldum heima með góða mynd
í sjónvarpinu,“ segir Úrsúla sem
kíkir líka inn á netið eins og aðrir.
„Á samfélagsmiðlum er ég mest
virk á Instagram og Facebook. En
síðan skoða ég oft fréttasíður inn
á milli. Síðan eru það mismunandi fatasíður sem maður kíkir
stundum á, eins og Asos, Boohoo
og svoleiðis. Ég fer líka í líkamsrækt og lyfti lóðum og brenni. „Ég
hef áhuga á að fara í hina ýmsu
tíma sem boðið er upp á í World
Class. Hot Yoga er einn af þeim
tímum sem mér finnst rosalega
gaman að fara í, hef reyndar farið
allt of sjaldan undanfarið en þetta
er bara svo þægilegt og slakandi.“
Úrsúla er fylgjandi vegan mataræði og reynir að borða hollan

MYND/EYÞÓR

og fjölbreyttan mat. „Ég neita
mér sjaldan um eitthvað en reyni
frekar að útbúa hollari útgáfur
af réttunum. Ég er mikill sælkeri
og elska hið ýmsa bakkelsi, enda
hef ég sjálf mjög gaman af því að
baka. En nei, ég get ekki sagt að ég
eigi mér uppáhaldsmat, það er svo
margt og mismunandi sem mér
finnst gott. Pasta getur þó ekki
klikkað. Ég fer sjaldan út að borða,
helst þegar fjölskylda mín kemur
í bæinn. Annars elda ég mikið
sjálf,“ segir hún.
Á döfinni hjá Úrsúlu er ferðalag
í byrjun nóvember. „Við fjölskyldan erum að fara til Þýskalands að heimsækja ömmu mína
og afa, en þau búa í Suður-Þýskalandi. Mamma mín er þýsk og því
reynum við að fara rúmlega einu
sinni á ári í heimsókn til fjölskyldunnar úti. Þar er annað heimili
manns, getur maður sagt,“ segir
Úrsúla Hanna.

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi

RFR Power ljósasett
Verð: 4.990kr

RFR Power ljósasett
Verð: 4.990kr

RFR Power ljósasett
Verð: 4.990kr

Tacx Vortex Smart
Verð: 67.990kr

Nagladekk
Verð frá: 6.990kr

Vetrarvörur vörur frá Cube, Tacx & Louis Garneau komnar!

WWW.TRI.IS
#cube_your_life!
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 15:00
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Skjól fyrir

kaldri krumlu
Það fer kólnandi. Kominn tími fyrir
hlýjar húfur og töff höfuðbúnað.
Vetur konungur ræður ríkjum
og tískukóngarnir hafa talað.
Franska, rómantíska alpaalpa
húfan er höfuðfat vetrarins,
ásamt fleiri höfuðdjásnum
sem verja kollinn fyrir kulda.

Alpahúfur
þykja elegant
og dömulegar í öllum
litum og efnum í
vetur. Þessi er úr
svörtu leðri frá
Christian Dior.

Últra svöl derhúfa fyrir þær
sem þora. Úr
ullartvídi og situr
eins og þreföld
á höfðinu. Frá
Marc Jacobs.

Vetrartískan í húfu- og hattalandi mánuðina fram
undan er einkar fjölskrúðug í vetur, þótt alpahúfan
sígilda hafi sést hjá fleiri en einum hönnuði á tískutísku
pöllunum sem sýndu haust- og vetrartískuna í París
í sumar.
umar. Svartur glamúr í bland við æpandi litadýrð
eru skilaboð dagsins og mikið lagt upp úr að
skarta tískulegum höfuðbúnaði eftir veðri
og vindum. Eilítið gamaldags en dömulegir hattar sem minna á eftirstríðsárin
eru fínasta fínt við hátíðleg tilefni, en
hvunndags eru það prjónahúfur með
dúskum, neti og munstri sem ganga,
eða saumaðar derhúfur úr tvídi, ull og
gervifeldi.

Hefðbundnar prjónahúfur í öllum litum eru hæstmóðins. Þessi er frá Hermés.

Hippalegar og loðnar derhúfur
í áberandi litum eru höfuðskart
vetrarins frá Miu Miu.

Kvenlegir hattar í eftirstríðsárastíl
setja punktinn yfir i-ið við sparileg
tilefni í vetur. Frá Ulyana Sergeenko.

Ullarefni og tvíd hitta beint í mark í
vetur, sem og stásslegir hattar með
hattbarði, eins og þessi frá Chanel.

Prjónahúfur Jean Paul Gaultier
skarta skrautlegu, litríku munstri og
áberandi stórum dúskum.

SUNNUDAGA
KLUKKAN 20:15

Leitin að upprunanum
Önnur þáttaröð af þessum geysivinsælu þáttum sem slógu í gegn á síðasta ári og
fengu bæði Edduverðlaun og Blaðamannaverðlaun B.Í.
Sigrún Ósk ferðast með viðmælendum sínum um víða veröld og aðstoðar þá við
að leita uppruna síns.
MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is 1817

ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ

VANDAÐAR
Curvy býður upp áYFIRHAFNI
fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58
Stærðir 14-28 eða 42-56

Serena/Curvy
Atli
8979144
Sjáðu úrvalið á www.curvy.is eða komdu við í
verslun okkar að Fákafeni 9
Opið alla virka daga frá kl. 11-18
og laugardaga frá kl. 11-16

bls. 7
Fólk
VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS
Afgreiðslutímar í verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16
m
eru
Við
t>
ha
pc
na
áS
.is
rvy
Cu

- Fákafeni 9, 108 RVK | Sími 581-1552 | www.curvy.is
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25% afsláttur

af öllum vörum frá
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464
Tónlistarmaðurinn Andri Fannar Kristjánsson, öðru nafni AFK, klæðist hér joggingbuxum, einföldum svörtum bol úr
Walmart og svörtum Obey leðurjakka sem hann teiknaði á sjálfur. MYNDIR/ERNIR

3.495

45x150cm

5.495

45x220cm

Einfaldur stíll
Hvítir og svartir
bolir eru nauðsynlegir í fataskáp
tónlistarmannsins AFK sem treður upp á Airwaves
í næsta mánuði.

T

5.495

150x250cm

6.495

150x250cm

8.995

150x250cm

KRINGLUNNI | 588 2300

MARAÞON
NOW OG 11GB
Á 3.990 KR.*
Fáðu 11 gígabæt í símann, endalaust mörg símtöl
og sms ásamt aðgangi að Maraþon Now.
Nánari upplýsingar um tilboðið á 365.is
eða í síma 1817.

ónlistarmaðurinn Andri
Fannar Kristjánsson, öðru
nafni AFK, kemur fram á tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves
í næsta mánuði en þetta er í
fyrsta sinn sem hann treður upp á
hátíðinni. Andri byrjaði að semja
tónlist fimmtán ára gamall en það
var ekki fyrr en í upphafi þessa árs,
fimm árum síðar, sem hann gaf út
sitt fyrsta lag. Næsta lag kom út
skömmu síðar og í sumar kom út
EP platan Wasting My Time en alla
útgefna tónlist hans má finna á
Spotify undir AFK.
Hvernig myndir þú lýsa fatastíl
þínum? Ég er með frekar einfaldan
fatastíl. Mér finnst nauðsynlegt
að eiga nóg af hvítum og svörtum
bolum og geng í gallabuxum eða
joggara. Svo reyni ég bara að poppa
útlitið upp með fylgihlutum, jakka
og flottum skóm.
Áttu tískufyrirmyndir? Kurt
Cobain, Lil Peep, Oliver Sykes,
ASAP Rocky, Basquiat og Salvador
Dalí. Blandaðu þeim og ímyndaðu
þér útkomuna!
Bestu og verstu fatakaupin? Ég
man ekki eftir bestu en vel eftir
þeim verstu. Það var blazer jakki
sem ég keypti fyrir árshátíð í
Kvennó. Hef aldrei farið í hann
aftur og mun aldrei gera það.
Notar þú fylgihluti? Ég nota

Supreme englabuxur og Drop dead bolur frá árinu 2011.

Drop dead jakki sem Andri keypti þrettán ára gamall.

hringa, hálsmen, gleraugu, hatta og
belti.
Hvaða flík hefur þú átt lengst og
notar enn? Það er rauði Drop dead
bolurinn minn sem ég er búinn að
eiga síðan ég var ellefu ára gamall.
Ég var svo heppinn
að kaupa hann í
XL þannig að hann
smellpassar á mig í
dag.
Áttu þér uppáhaldsverslanir
hér heima og

*á mánuði

+

365.is
Nike sb Melvins skórnir sem komu á markað 2005.

erlendis? Erlendis eru það klárlega
Flight Club verslanirnar sem eru
svo sannarlega himnaríki þegar
kemur að strigaskóm af ýmsum
stærðum og gerðum. Þar keypti ég
skó fyrir stuttu sem ég hef einmitt
leitað að í mörg ár.
Áttu þér uppáhaldsflík? Nike sb
Melvins skórnir mínir eru í uppáhaldi en þeir komu á markað árið
2005.
Hvert stefnir þú í lífinu? Ég ætla
H
að einbeita mér að tónlistinni og
sjá hvert hún tekur mig.
Andri kemur sjö sinnum fram á
Airwaves, þar af sex sinnum á „offvenue“ tónleikum. Nánari dagsetningar má finna í Airwaves-appinu.
Hægt er að fylgjast með AFK á
Facebook (AFK13), á Instagram (andrifk13) og á YouTube (AFK13).

FYRSTA BLANDA NIVEA
AF Q10 & HREINU C-VÍTAMÍNI

NÝTT

ÞESSIR TVEIR KRAFTMIKLU SINDURVARAR GERA HÚÐFRUMUNUM KLEIFT
AÐ TAKA UPP 50% MEIRA SÚREFNI* SEM GEFUR HÚÐINNI MEIRI ORKU.
NÝJA FORMÚLAN ER SÉRSTAKLEGA VERNDUÐ Í LOFTÞÉTTRI PAKKNINGU.
NIVEA.co.uk

* prófað í tilraunaglasi
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Kali, api, fiðrildi og klón
Fyrirsætan og leikkonan Heidi Klum heldur heimsins frægustu hrekkjavökupartí og búningar hennar vekja heimsathygli enda færustu hönnuðir og förðunarfræðingar kallaðir til gervagerðarinnar.
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

H

eidi Klum býður alltaf
rjómanum af Hollywood
til veislunnar sem haldin
er 31. október ár hvert og að
sjálfsögðu mæta allir í sínum
bestu búningum. Sjálf hefur
Heidi látið hafa eftir sér að það
sé hrekkjavaka allt árið heima
hjá henni og hún leggur gríðarlega mikið upp úr því að búningarnir hennar séu sem glæsilegastir og frumlegastir. Hún
hefur alltaf haldið búningnum
sínum vandlega leyndum fram
á síðustu stundu svo nú bíða
margir óþreyjufullir til þriðjudags þegar kemur í ljós hvaða
búningur verður fyrir valinu hjá
hrekkjavökuflipparanum Heidi.
Þangað til er gaman að rifja upp
nokkur af gervunum sem hún
hefur tekið á sig gegnum tíðina.
Fyrsta hrekkjavökuveislan var
haldin aldamótaárið 2000 og þá
mætti Heidi hin ljóshærða og
ljósa yfirlitum sem svarthærð
og svartklædd goth-draugadíva.
Árið eftir var hugmyndaflugið og
þorið meira en þá heiðraði Heidi
hina frægu lafði Godivu sem reið
hesti berrössuð gegnum þorp sitt
á elleftu öld. Árið eftir var það
teiknimyndahetjan Betty Boop
og svo tóku við gullin gyðja,
rauðhærð norn og vampíra. 2006
þurfti að fela óléttubumbu og
Klum gerði það í eplabúningi
sem snákur hringaði sig um og
var þar með orðin hinn eini
sanni forboðni ávöxtur. Árið
eftir var hún kisa og þar á eftir
blá, mikilfengleg og margarma
hindúagyðjan Kali. Hjónin Klum
og Seal voru svo tveir hrafnar

árið 2009 sem okkur á norðurslóðum finnst ekki erfitt að
þekkja sem Hugin og Munin
þótt eitthvað hafi verið rætt
um krákur og Edgar Allan Poe
og árið eftir tók hún á sig gervi
hinna vinsælu umskiptinga eða
Transformers. 2011 var annasamt ár hjá Klum en þá hélt hún
tvö hrekkjavökuboð. Í öðru voru
hún og Seal persónur úr Apaplánetunni en í hinu mátti sjá
Klum húðlausa á sjúkrabörum í
búningi sem sýndi fullkomlega
vöðvabyggingu mannsins.
Árið 2012 var hrekkjavökugleðinni aflýst vegna hamfaranna í kjölfar fellibylsins
Sandy en Klum sýndi samt
búninginn sem var mikilfengleg
Kleópatra. 2013 lét hún svo elda
sig, þó ekki í potti heldur með
hjálp förðunarfræðinga sem
bættu um fjörutíu árum við
aldur hennar. Árið eftir reis hún
úr öskustónni sem ægifagurt
fiðrildi og þar á eftir var það
önnur teiknimyndapersóna sem
fékk heiðurinn af Heidi Klum,
nefnilega Jessica Rabbitt, eiginkona Kalla kanínu. Í fyrra þótti
Heidi Klum svo slá allt út með
gjörningi en þá var risastórum
kassa með áletruninni Made in
Germany komið fyrir fyrir utan
partístaðinn. Þegar kassinn var
opnaður komu í ljós sex Heidiar
Klum enda hét búningurinn
Klón. Einhverjum þótti erfitt að
greina þá einu réttu frá hinum
en aðrir sögðu að eftirmyndirnar
fimm væru eins og barbídúkkur
af Barbru Streisand. Hvað sem
því líður má ætla að Heidi Klum
sé einmitt á þessari stundu að
leggja síðustu hönd á eitthvert
stórkostlegt búningalistaverk og
það verður sannarlega spennandi að sjá hvað það verður.

Í fyrra þótti Heidi Klum slá sjálfa sig út, eða öllu heldur sjálfar sig en hún mætti sem sexfalt klón af sjálfri sér sem bar
titilinn Made in Germany en Klum er einmitt fædd og uppalin í Þýskalandi.

NÝ SENDING AF

SVÖRTUM DRÖGTUM

SÍÐUM PILSUM - ODDFELLOW KLÆÐNAÐI

Heidi Klum og Seal, þáverandi eiginmaður hennar, bregða sér í gervi apanna á
Apaplánetunni árið 2011.

2013 lét Heidi Klum svo elda sig, þó
ekki í potti heldur með hjálp förðunarfræðinga.

Árið 2014 stal þetta fiðrildi algerlega senunni á Times Square en undir
förðuninni leynist að sjálfsögðu Heidi Klum.

Huginn og Muninn eða kátar krákur? Heidi og Seal brýna goggana góðlátlega í
hrekkjavökuboði sínu 2009.

Árið 2008 hrundi fjármálakerfi
heimsins og Heidi Klum brá sér í
gervi refsigyðjunnar Kali.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Hjólbarðar

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

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Keypt
Selt
Til sölu

Málarar
REGNBOGALITIR

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Nýmálun, endurmálun,
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð
vinnubrögð og snyrtileg umgengni.
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

Búslóðaflutningar

Þjónusta

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

Pípulagnir

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

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315
Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir
og áreiðanlegir. Eigum flestar
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

FAST

Save the Children á Íslandi

Hreingerningar

Hágæða Hornafjarðarhumar
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867
206677

VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

HONDA

Sérfræðingar í
ráðningum

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

HONDA

CR-V Executive Dísel

Swift GL 4WD

Nýskráður 2/2012, ekinn 76 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Tilvalinn skólabíll. 4X4!, nýskráður 5/2011,
ekinn 141 þús.km., bensín, 5 gírar.

Verð kr. 3.990.000

Verð kr. 890.000

BÍLL DAGSINS
CR-V Panorama
Nýskráður 8/2007, ekinn 156 þús.km.,
bensín, 6 gírar.
Verð kr. 1.390.000
HONDA

Verð kr.

1.390.000

HONDA

Civic Sedan ES

Civic Comfort 5dyra

Nýskráður 4/2005, ekinn 166 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 3/2016, ekinn 32 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 690.000

Verð kr. 2.590.000

HONDA

HONDA

Jazz Trend

5008 style

Rúmgóður sparibaukur, nýskráður 5/2017,
ekinn 13 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Rúmgóður 7 manna fjölskyldubíll, nýskráður 9/2014,
ekinn 104 þús.km., dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.490.000

Verð kr. 2.290.000

Afgreiðslutími
HONDA

Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00

HONDA

CR-V Lifestyle Navi Dísel

CR-V Elegance Navi Dísel

Leiðsögukerfi, 9 gíra sjálfskipting, eyðir litlu, nýskráður
8/2016, ekinn 28 þús.km., dísel, sjálfskiptur 9 gírar.

Bakkmyndavél, leiðsögukerfi, eyðla um 5L/100km
innanbæjar, nýskráður 7/2016, ekinn 18 þús.km.,
dísel, 6 gírar.

Verð kr. 5.190.000

Verð kr. 4.590.000

Laugardaga
milli kl. 12:00 og 16:00

notaðir.bernhard.is
opið allan sólarhringinn

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Skoðaðu alla söluskrána okkar á

12 SMÁAUGLÝSINGAR
Óskast keypt
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Geymsluhúsnæði

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Tómstundir
Ferðir
Fyrir veiðimenn

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

K
Hönnun

HÖNNUN
VERKFRÆÐITEIKNINGAR

Tek að mér að gera
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Fast verð.
Upplýsingar í síma 783 4180 eða
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

Atvinna í boði
KAFFI MILANO FAXAFENI 11

Húsnæði

Starfsfólk óskast í helgarvinnu.
Sendið uppl. á milano@simnet.is

FYRIRTÆKI í Reykjavík óskar eftir
fólki í þrif ofl. Þarf að hafa bílpróf.
Ums.sendist til Fbl, á: smaar@
frettabladid.is

Húsnæði í boði
TIL LEIGU NÝLEGT 133 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin

Allt að 1.000 tonna eldi á þorski og regnbogasilungi Hábrúnar í Skutulsfirði
skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 27.nóvember 2017.

Þjónustuauglýsingar
viftur.is

Sími 512 5407

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is

Framkvæmdaleyfi
fyrir Brúarvirkjun

SMIÐIR -- VERKAMENN
SMIÐIR
VERKAMENN– -MÚRARAR
MÚRARAR
– LAGERSTARFSMENN

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur samþykkt að gefið verði
út framkvæmdaleyfi fyrir Brúarvirkjun, sem er 9,9 MW vatnsaflsvirkjun í efri hluta Tungufljóts.

Erum
vana smiði,
Erum
meðmeð
vana smiði,verkamenn,
verkamenn,
og pípara
múrara, píparamúrara
og lagerstarfsmenn
sem eru
klárir
í mikla
sem eru
klárir í mikla
vinnu.vinnu.

Framkvæmdin er í samræmi aðal- og deiliskipulag svæðins
og álit Skipulagsstofnunar varðandi mat á umhverfisáhrifum
framkvæmdarinnar.
Ákvörðun sveitarstjórnar um veitingu framkvæmdaleyfis er
kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála
og er kærufrestur einn mánuður frá dagsetningu þessarar
auglýsingar. Nálgast má gögn sem varða framkvæmdaleyfið
á vefslóðinni http://www.sbf.is.

HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780
HANDAFL
EHF s. 777
2 1444
333

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi
petur@utu.is

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030
Reykjavíkurborg
Skrifstofa
borgarstjóra
Umhverfisog skipulagssvið

Norðlingaholt-Elliðabraut 4-12.

Athafnasvæði (AT3) verður íbúðarbyggð (ÍB47).
Fjölgun íbúða. Skilgreining nýs byggingarreits fyrir íbúðarhúsnæði

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
S: 867-3040

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 12.október 2017, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030,
varðandi breytta landnotkun í Norðlingaholti við Elliðabraut.

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.
lögg. fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Lækjasmári 2 – 201 Kópavogur

Í breytingunni felst að áður skilgreindu athafnasvæði er breytt í íbúðarbyggð. Gert er ráð fyrir að í stað atvinnuhúsnæðis
rísi á svæðinu um 200 íbúðir. Byggingarmagn á svæðinu breytist ekki. Markmið breytingartillögu er mæta aukinni
eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði, bæta ásýnd svæðis og styrkja Norðlingaholt sem sjálfbært hverfi til lengri tíma.
Skrifstofa borgarstjóra
Tillagan var kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á aðalskipulagi. Aðalskipulagstillagan
var kynnt samhliða tillögu að breytingu á deiliskipulag svæðisins.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 – 18:00
OP

IÐ

HÚ

S

Aðalskipulagstillagan var auglýst samhliða tillögu að breyttu deiliskipulagi Norðlingaholts, á tímabilinu frá 17. júlí 2017
til og með 28. ágúst 2017. Frestur til að gera athugasemdir var til 28. ágúst sl. Flestar athugasemdir sem bárust sem
var beint bæði að aðalskipulags- og deiliskipulagsbreytingu. Einni athugasemdinni fylgdi undirskriftarlisti 34 íbúa við
Sandavað 9-11. Margar athugasemdanna voru samhljóða og þeim svarað sameiginlega. Auk þess lágu fyrir eldri
athugasemdir og umsagnir sem bárust fyrr í vinnsluferli tillögunnar. Formlegar athugasemdir og umsagnir leiða ekki til
efnislegra breytinga á aðalskipulagstillögunni. Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.
Þeir sem óska frekari upplýsinga og að nálgast einstök gögn í málinu geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs
Reykjavíkurborgar. skipulag@reykjavik.is

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli
með lyftu. Eignin er skráð 110,9 fm. þar af er geymsla í kjallara
sameignar skráð 6,9 fm. Verð: 47,9 millj.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

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

Borgarverkfræðingur
Sveinn
Eyland

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

HLÍÐASMÁRA 2 // KÓPAVOGUR // SÍMI 512 4900
LANDMARK@LANDMARK.IS // WWW.LANDMARK.IS

Borgarverkfræðingur
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Hagdeild

Hagdeild

GERPLUSTRÆTI 2-4,
270 MOSFELLSBÆ
Dagvist barna

• Bjartar og vel skipulagðar 2ja – 4ra herb. íbúðir á góðum stað.
• Íbúðirnar eru 68.8 – 128.4 fm, stæði í bílgeymslu með meirihluta íbúða.
• Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna í Apríl 2018.
• Sérinngangur og sérafnotareitur með íbúðum á jarðhæð.
• Rúmgóðar suður-svalir með íbúðum á hæðum.
• Húseignir Dagvist
eru klæddarbarna
að utan og því viðhaldslitlar, lyfta er í stærra húsi.
• Vaxandi hverfi í Mosfellsbæ.

Verð kr. 33.5 – 50.4. millj.

Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar
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Kjósum gott samfélag
2017
Eva
Baldursdóttir
lögfræðingur,
frambjóðandi
Samfylkingarinnar í Reykjavík
norður

Í

þessum kosningum gefst okkur
tækifæri að velja hvaða hugmyndafræði verður fylgt við
stjórn landsins. Við höfum tækifæri
til að gera upp við gamaldags vinnubrögð sem ennþá viðgangast og stíga
inn í framtíðina með betri gildi, heiðarleika og virðingu að leiðarljósi.
Byggja upp samfélag með aukinni
valddreifingu þar sem ríkir upplýst
lýðræði. Að mynda ríkisstjórn sem
samanstendur af fólki sem vinnur
að almannahag, er ábyrgt í efnahagsmálum en lætur þó ekki peningalega
mælikvarða ráða allri ákvarðanatöku. Ríkisstjórn sem leggur áherslu
á félagslegan stöðugleika ekki síður
en efnahagslegan.
Ég er í Samfylkingunni af því að ég
er jafnaðarmaður. Ég vil frjálslynt og
alþjóðlegt samfélag, sem hefur sterkt
velferðarkerfi að fyrirmynd Norðurlandanna. Þar sem mannúð trompar
alltaf. Samfélag sem viðurkennir ekki
fátækt og stjórnvöld standa eins og
varðhundur um jöfn tækifæri allra
óháð efnahag, stétt eða stöðu. Samfélag þar sem skattastefnan miðar
að því að dreifa gæðunum jafnar en
gengur ekki út á að hinir ríku verði
ríkari. Samfélag þar sem sjálfsagt er
að greiða sanngjarnt gjald til þjóðarinnar vegna hagnýtingar auðlinda
okkar. Samfélag sem hafnar því að

auðurinn safnist á hendur fárra, sem
hafnar því að eðlilegt sé að ríkustu
5% þjóðarinnar eigi jafnmikið og hin
95%. Ef við breytum ekki um stefnu
mun ójöfnuður enda stigmagnast.
Ég vil samfélag með betra heilbrigðiskerfi, sem tekur forystu í
umhverfisvernd svo eftir sé tekið.
Samfélag þar sem áherslur í atvinnuog umhverfismálum fara saman,
menntakerfið er fullfjármagnað og
stutt er við lítil og meðalstór fyrirtæki og nýsköpun. Samfélag með
stöðugan gjaldmiðil, sem er forsenda
langvarandi efnahagslegs stöðugleika. Krónan er orsakavaldur hins
sveiflukennda hagkerfis og vegna
hennar búum við við alltof hátt
vaxtastig og verðtryggingu. Þá eiga
hér að ríkja almennar leikreglur fyrir
öflugt og kröftugt atvinnulíf, en ekki
gamaldags fyrirgreiðslupólitík. Ég vil
samfélag þar sem þjóðinni er treyst
til að kjósa um stór viðfangsefni svo
sem um áframhaldandi aðildarviðræður að ESB. Samfélag sem tekur
afgerandi forystu í jafnréttismálum.
Samfélag sem setur sér alvöru
stjórnarskrá í fyrsta skipti, skrifaða
af Íslendingum en ekki Dönum sem
gerir Ísland að þróuðu lýðræðisríki
m.a. með að hafa grundvallaratriði
lýðræðisins í lagi eins og jafnt vægi
atkvæða.
Ég vil samfélag sem hafnar
leyndarhyggju og þöggun við meðferð opinbers valds. Samfélag þar
sem freki karlinn fær ekki lengur að
stjórna. Samfélag þar sem við förum
að tileinka okkur meiri auðmýkt og
heiðarleika. Þar sem við hlustum
meira á hjartað. Þetta er sýn okkar
jafnaðarmanna. Við sækjumst eftir
umboði ykkar og atkvæði til að
taka pólitíska forystu. Komið með.
Kjósum gott samfélag.

0 kr. fyrsti mánuðurinn!
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Um gæði nýju íslensku
stjórnarskrárinnar – sjötti hluti
Brandon V.
Stracener
sérfræðingur
við lagadeild
Berkeley háskóla

Þ

etta er sjötta greinin í flokki
greina eftir þrjá sérfræðinga í
stjórnskipunarrétti við lagadeildina í Berkeley-háskóla í Kaliforníu. Við
skoðum þá gagnrýni sem stjórnarskrárferlið á Íslandi hefur sætt og
vísum henni á bug með rökstuðningi.
Ennfremur hvetjum við Íslendinga til
að endurskoða stjórnarskrána. Í þessari
grein beinum við sjónum að gagnrýni
sem varðar gæði og gerð stjórnarskrárdraga stjórnlagaráðs.
Fljótlega eftir að nýja stjórnarskráin
var samin heyrðust gagnrýnisraddir
úr hópi íslenskra stjórnmálafræðinga
og lögfræðinga sem efuðust um gæði
stjórnarskrár sem óbreyttir borgarar
hefðu unnið að. Við vefengjum þessar
forsendur. Mikið hefur verið gert úr því
að stjórnarskráin hafi verið lögð í hlut
almennings („crowdsourced“) og því
haldið fram að hún hafi alfarið verið
skrifuð á Facebook. Það er ekki rétt.
Stjórnlagaráð falaðist eftir ummælum
almennings varðandi skjalið meðan
það var í vinnslu, en eins og Hélène
Landemore hefur bent á var framlag
almennings vissulega dýrmætt en
þegar öllu er á botninn hvolft hafi það
„ekki verið ,almenningur sem ,samdi‘
stjórnarskrána.“ Þeir sem sátu í stjórnlagaráði (og voru fyrst kjörnir en síðar
tilnefndir af Alþingi eftir ógildingu
Hæstaréttar á kosningunum) höfðu
sama opinbera umboðið og tilnefndir
fulltrúar á stjórnarskrárfundi Bandaríkjanna árið 1787. Um var að ræða
opinbert ferli sem Alþingi stóð fyrir,
en ekki einhverja yfirlýsingu byltingarsinna.
Allar götur síðan hafa fræðimenn
lagt mat á nýju stjórnarskrána og
hælt henni. Sem dæmi má nefna að í
skýrslu um nýju stjórnarskrána sem
birtist í október 2012 (Elkins, Zachary,
Ginsburg og Melton: „Úttekt á íslensku
stjórnarskrárdrögunum“, háskólanum
í Chicago) var talið að nýja stjórnarskráin gæti verið í fullu gildi í 60 ár.

Að sögn höfunda eru meðallífslíkur
stjórnarskrár um 19 ár á hnattrænum
mælikvarða. Það er mikið afrek að
semja stjórnarskrá með mikilli þátttöku almennings sem hefur þrefalt
hærri lífslíkur en meðaltal stjórnaskráa.
Raunar telst það hrósyrði að segja
að stjórnarskráin hafi verið samin
með þátttöku almennings. Ef vald
ríkisstjórnar er fengið með umboði frá
almenningi hlýtur þátttaka almennings að stjórn ríkis að skipta sköpum
fyrir trúverðugleika hennar. Í skýrslunni frá háskólanum í Chicago kemur
fram að nýja stjórnarskráin endurspegli
„verulegt framlag almennings“ og sé
„vel til þess fallin að tryggja þátttöku
almennings í stöðugu stjórnarferli“.
Téðir fræðimenn sögðu einnig að í
stjórnarskrárdrögunum birtist framsækin hugsun vegna þess að „þar sé á
ferðinni gífurlega mikil nýbreytni og
almenn þátttaka“. Árangurinn töldu
þeir vera „eina merkustu stjórnarskrá sögunnar og langt yfir meðaltali
stofnana samtímans“. Það að virkja
almenning tryggir að stjórnin heldur
áfram að þjóna almenningi. Með þátttöku almennings er samstaðan tryggð.
Um sama leyti gerði Evrópunefnd
um lýðræði og lög (Feneyjanefndin)
sams konar úttekt og komst að áþekkum niðurstöðum í áliti sem birtist í
mars 2013. Lokaniðurstaðan staðfesti
gildi þess að virkja almenning við að
semja stjórnarskrá og jákvæð áhrif
beinnar aðkomu borgaranna. Þetta álit
er í mótsögn við fyrri gagnrýni þar sem
fundið var að því að borgara skorti sérþekkingu og lögfræðimenntun.
Vitaskuld var álit Feneyjanefndarinnar ekki hafið yfir gagnrýni en víða
er það samhljóma greiningu háskólans
í Chicago. Í álitinu var reyndar bent á
að sum ákvæðin væru „með mjög
almennu orðalagi“ eða „of óljós og
almenn“. Með almennum ákvæðum
er skjalið gert sveigjanlegt og Íslendingum gefst færi á að skerpa á reglum
þess í tímans rás. Til dæmis benti Feneyjanefndin á að það komi í hlut „löggjafans, með ítarlegri reglusetningu, að
skilgreina nánar meginreglur stjórnarskrárinnar“ að því er varðar félagsleg og
efnahagsleg réttindi og þriðju kynslóðar réttindi. Auk þess fór Feneyjanefndin
lofsamlegum orðum um stjórnarskrárferlið sem fól í sér „forvirkt kerfi endur-

Hugsanlega verður nýja
stjórnarskráin tekin upp
í áföngum á löngum tíma,
eða í heilu lagi, og kannski
verða samin ný drög. Allt
um það ættu Íslendingar að
grípa tækifærið til þess að
tryggja sér framvarðarstöðu
á heimsvísu að því er varðar
stjórnarskrárferli í nútímasamfélagi.
skoðunar á stjórnarskránni“, fagnaði
„þeirri vinnu sem fram fór á Íslandi við
að efla og bæta stjórnarskrá þjóðarinnar“ og lagði áherslu á að í nýju stjórnarskránni væri lögð „áhersla á að tryggja
aukið gegnsæi og skýrleika varðandi
starfsemi stofnananna“.
Verði nýja stjórnarskráin lögleidd
hafa breytingarferli, lög frá Alþingi,
dómsúrskurðir og ummæli fræðimanna, sama hlutverki að gegna við
að skerpa á túlkun ákvæða hennar.
Við þessu er að búast, enda er það einkenni stöðugs og jafnframt sveigjanlegs
gernings. Engin stjórnarskrá getur náð
til allra hugsanlegra kringumstæðna.
Rammi fyrir ríkisstjórnina (eins og
núgildandi stjórnarskrá Íslands og sú
nýja) skilgreinir aðeins þær útlínur sem
störf stjórnvalda skulu rúmast innan.
Með gerðum framtíðarinnar verða
fletirnir litaðir.
Síðar voru gerðar úttektir á lokagerðinni sem eru ítarlegri en fyrri tíma
gagnrýni, þar sem einkum var einblínt
á ferlið. Ekki kemur á óvart að í upphafi
var hafnað hugmyndinni um stjórnarskrárferli sem ekki væri í höndum sérfræðinga. Nýlegri úttektir sýna gleggri
mynd af íslensku stjórnarskrárdrögunum í samanburði við önnur lönd.
Hugsanlega verður nýja stjórnarskráin
tekin upp í áföngum á löngum tíma,
eða í heilu lagi, og kannski verða samin
ný drög. Allt um það ættu Íslendingar
að grípa tækifærið til þess að tryggja sér
framvarðarstöðu á heimsvísu að því er
varðar stjórnarskrárferli í nútímasamfélagi.

Kolefnisjafnað Ísland
Svavar
Halldórsson
framkvæmdastjóri Markaðsráðs kindakjöts
og Icelandic
lamb

Verið vel tengd

ALLT FYRIR

HEIMILIÐ

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

F

lest íslensk fyrirtæki sem flytja
út vörur eða þjónustu byggja
ímynd sína að verulegu leyti
á því að vera frá Íslandi. Hreinleiki
landsins er því grundvallaratriði
í verðmætasköpun í sjávarútvegi,
ferðaþjónustu, landbúnaði og öðrum
greinum. Að jafnaði aukast verðmætin eftir því sem tengingin við
upprunalandið Ísland er meiri.
Fá ríki í heiminum eru jafn græn og
Ísland. Nánast öll okkar orka kemur
frá jarðhita eða fallvötnum sem er
einstakt. Hafið í kringum landið er
hreint og náttúran að stórum hluta
ósnortin. Hér notum við hvorki
vaxtarhvetjandi hormóna né sýklalyf
í landbúnaði og efnanotkun er hverfandi. Okkur hefur lánast að nýta fiskistofnana með sjálfbærum hætti. Samkvæmt umhverfisvísitölu sem Yale
háskóli gefur út erum við í öðru sæti
yfir umhverfisvænstu þjóðir heims.
Einföld greining á styrkleikum
og tækifærum sýnir okkur að skynsamlegt er að vinna áfram með þessa

stöðu og verða ennþá umhverfisvænni. Út frá heildarhagsmunum
þjóðarinnar er skynsamlegt að allir
Íslendingar og öll íslensk fyrirtæki
stefni að því að verða eins græn og
mögulegt er. Það mun einfaldlega
skila fleiri krónum í kassann og fleiri
störfum um allt land. Á 21. öldinni
eru umhverfis-, atvinnu-, og efnahagsmál samtvinnuð.
Það njóta allir Íslendingar þess
sem vel er gert í umhverfismálum í
formi betri árangurs í útflutningi og
meiri verðmætasköpunar. Við slíkar
aðstæður er hins vegar alltaf hætta
á því að til verði fríþegar. Einstaka
aðilar sem reyna að spara sér vinnu
og útgjöld í umhverfismálum en njóta
ávaxtanna. Flestir eru sammála um
að hið opinbera eigi að grípa inn í við
slíkar aðstæður.

Fordæmi grannþjóðanna
Auðvelt er að færa rök fyrir því að
hinu opinbera beri að standa vörð
um þau verðmæti sem felast í hreinni
náttúru og jákvæðri ímynd Íslands.
Þetta gera nágrannaþjóðir okkar og
bæði Svíar og Norðmenn hafa lýst
því yfir að ríkin verði kolefnishlutlaus fyrir 2050. Hið sama eigum við
Íslendingar að gera.
Líklega er ekkert vestrænt ríki sem
þarf að taka jafn fá og lítil skref til
að verða kolefnishlutlaust ríki eins
og Ísland. Við getum bæði dregið úr

Líklega er ekkert vestrænt
ríki sem þarf að taka jafn
fá og lítil skref til að verða
kolefnishlutlaust ríki eins
og Ísland. Við getum bæði
dregið úr losun og aukið
bindingu.
losun og aukið bindingu. Raunsæ
en metnaðarfull áætlun um kolefnishlutleysi landsins í heild myndi
styrkja ímynd lands og þjóðar. Við
eigum ennþá möguleika á því að
verða á undan nágrönnum okkar
til að ná þessu takmarki. Yfirlýsing
stjórnvalda um slíkt markmið mun
vekja athygli um allan heim.
Allt bendir til þess að mikill vilji
sé hjá atvinnulífinu til að taka þátt
í þessu verkefni. Íslenskir sauðfjárbændur hafa stigið skrefið og vinna
að því að kolefnisjafna greinina. Að
geta selt fisk eða kjöt frá sjálfbæru
og kolefnishlutlausu landi mun skila
sér í beinhörðum peningum til okkar
allra. Að ekki sé nú talað um öll þau
tækifæri sem þetta opnar ferðaþjónustu og öðrum atvinnugreinum. Kolefnisjafnað Ísland á að vera forgangsmál okkar allra.
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Gullforði Íslands er geymdur í Lundúnum
Sölvi Jónsson
tónlistarmaður
og félagsliði

S

gjaldeyrisforða. Annað í forðanum
eru ýmis skuldabréf, einkum trygg
skuldabréf erlendra ríkja. Gjaldeyrisforðinn er þannig ávaxtaður
erlendis. Gullforðinn hefur verið
nýttur í ákveðnum samningum
erlendis með reglulegu millibili
en þeir samningar hafa gefið af
sér ákveðna ávöxtun. Gullforðinn
hefur þannig verið geymdur erlendis í fjölmarga áratugi – frá því fyrir
eða um síðari heimsstyrjöld. Bestu
kveðjur, Stefán Jóhann Stefánsson

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF TÖLVUM OG TÖLVUBÚNAÐI
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Af hverju ættu ríki heimsins
að láta banka lána sér peninga gegn vöxtum? Af hverju
er þetta fyrirkomulag í nærri
öllum þjóðríkjum heims og
hverjir stjórna þessum seðlabönkum?

Sennilega ganga flestar hugmyndir um nýtt peningakerfi út
á það að afleggja seðlabanka í
núverandi mynd og taka valdið af
einkabönkum að búa til peninga.
Af hverju ættu ríki heimsins að
láta banka lána sér peninga gegn
vöxtum? Af hverju er þetta fyrirkomulag í nærri öllum þjóðríkjum
heims og hverjir stjórna þessum
seðlabönkum? (3)
Í þessu nýja peningakerfi myndi
ríkið eitt hafa vald til að búa til
peninga og þetta yrðu skuldlausir
peningar (ekki peningar sem þyrfti
að borga til baka með vöxtum). Til
að takmarka seðlaprentun og koma
í veg fyrir verðbólgu væri æskilegt
að peningaútgáfan hefði gull fyrir
bakhjarl. (4)
Ég ímynda mér að þá sé nú betra
að geyma gullið innan landsteinanna.
Það eru líka til hugmyndir um
peningalaust hagkerfi þar sem
allar vörur og þjónusta er ókeypis.
Vinna fólksins er þá „peningarnir“,
en í þess háttar „fullkomnum“
heimi ætti fólk að þurfa að vinna
miklu minna heldur en það gerir
í dag. Fólk ætti líka frekar að geta
fundið sér starf við hæfi. (5)
Án efa hafa bæði módelin sína
galla en það er ljóst að allt er betra
en þetta skrímsli sem við búum við
í dag eins og ég rakti í fyrri grein
minni í Fréttablaðinu: „Peningakerfið er risavaxin svikamylla sem

an interview with Aaron Russo:
h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=YGAaPjqdbgQ
Real big money: Revelations by
an insider on Vimeo: https://vimeo.
com/212237317
(4) Our proposals: Positive
money: http://positivemoney.org/
our-proposals/
(5) Michael Tellinger: The
Sumerian origins of money:
https://www.youtube.com/embed/
pVoO1b_k9b8

ritstjóri skrifstofu seðlabankastjóra
Seðlabanka Íslands Kalkofnsvegi 1.
(2) Germany reclaims gold
hidden from Soviets in New York
vaults (CNN money): http://money.
cnn.com/2017/02/10/investing/germany-gold-reserves-foreign-newyork/index.html
Germany's gold reserves in
U.S. were only paper claims:
h t t p : / /n e w s . g o l d s e e k . c o m /
GATA/1483370040.php
(3) Reflections and warnings -

OKTÓBER
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amkvæmt svari Seðlabanka
Íslands við tölvupóstfyrirspurn minni þá er allur gullforði Íslands geymdur í Bretlandi
og þannig hefur það verið síðan um
eða fyrir seinna stríð. (1)
Gullforði þýska ríkisins var
lengi vel allur geymdur utan landsteinanna (Bandaríkin, Bretland,
Frakkland). Sovétógnin átti víst að
vera skýringin. Vegna þrýstings frá
þýskum almenningi var byrjað að
flytja gullið aftur heim til Þýskalands árið 2013, sögusagnir voru
um að gullið væri ekki lengur til.
Helmingur gullsins á nú að vera
kominn heim til Þýskalands. Hinn
helmingurinn verður áfram geymdur í Bandaríkjunum og Bretlandi
svo hægt sé að skipta gulli hratt í
dollara eða pund ef neyðarástand
skapast í þýska hagkerfinu. (2)
Maður spyr sig hvort það sé fullvalda ríki sem geymir allan gullforðann sinn utan landsteinanna?
Við lifum nú á tímunum korteri
fyrir næsta hrun. Fasteignabóla,
sterk króna, en hrunið mun samt
koma að utan eins og síðast enda
Evrópa og Bandaríkin ein skuldasúpa. Á rústunum þarf að rísa
nýtt peningakerfi enda núverandi
peningakerfi þannig hannað að
þjóðríkin safna skuldum og auður
jarðarbúa sogast á hendur örfárra
með tímanum. Framtíðin verður
annars heimur hinna ofurríku (1%)
og hinna blásnauðu (99%).

er að drepa allt líf á jörðinni.“
(1) Góðan daginn. Fyrirspurn
mín er þessi. Hvar er gullforði
landsins geymdur? Í Seðlabankanum? Kv. Sölvi.
Sæll Sölvi. Gullforði Seðlabankans er geymdur í Bretlandi. Kv.
Stefán Jóhann Stefánsson.
Sæll Stefán. Það var einmitt
það sem ég var búinn að heyra.
Af hverju í ósköpunum er hann
geymdur í Bretlandi? Kv. Sölvi.
Sæll Sölvi. Gullforðinn er hluti af
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Nýjast

Domino’s-deild kvenna

Breiðablik - Haukar

92-74

Breiðablik: vory Crawford 28/11 fráköst/5
stoðsendingar, Auður Íris Ólafsdóttir 17/6
fráköst, Sóllilja Bjarnadóttir 13/4 fráköst/8.
Haukar: Helena Sverrisdóttir 22/15 fráköst/6 stoðsendingar, Cherise Michelle
Daniel 20/5 fráköst, Þóra Kristín Jónsdóttir
15, Rósa Björk Pétursdóttir 10, Þórdís Jóna
Kristjánsdóttir 4, Sigrún Björg Ólafsdóttir 3.

Valur - Njarðvík

104-72

Keflavík - Skallagr.

107-92

Valur: Alexandra Petersen 31/6 fráköst/8
stoðsendingar, Hallveig Jónsdóttir 16,
Dagbjört Dögg Karlsdóttir 12/6 fráköst,
Guðbjörg Sverrisdóttir 10/4 fráköst.
Njarðvík: Shalonda R. Winton 27/19 fráköst/3 varin skot, Karen Dögg Vilhjálmsdóttir 9, Ína María Einarsdóttir 9, Hulda
Bergsteinsdóttir 8/6 fráköst.

Keflavík: Brittanny Dinkins 35/6 fráköst/13
stoðsendingar, Erna Hákonardóttir 18/4 fráköst, Thelma Dís Ágústsdóttir 18/9 fráköst,
Emelía Ósk Gunnarsdóttir 11/4 fráköst,
Birna Valgerður Benónýsdóttir 9
Skallagrímur: Carmen Tyson-Thomas 49/18
fráköst, Jóhanna Björk Sveinsdóttir 16/8
fráköst/6 stoðsendingar.
Staðan: Stjarnan 8, Valur 8, Haukar 8, Keflavík 4, Skallagrímur 4, Snæfell 4, Breiðablik 4,
Njarðvík 0.

Í dag

18.30 Sanderson Farms
19.05 Haukar - Keflavík
02.00 HSBC Champions

Golfst.
Sport
Golfst.

Einbeittir. Geir þjálfari og Guðjón Valur landsliðsfyrirliði eru hér einbeittir á æfingu landsliðsins í Valsheimilinu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Allur borðbúnaður
fyrir veitingahús

gsimport.is
892 6975

Verður gaman að sjá
hvar við stöndum
Ísland og Svíþjóð mætast í vináttulandsleik í Höllinni í kvöld. Fyrri leikur
liðanna af tveimur í þessari viku. Landsliðsþjálfarinn bíður spenntur eftir að sjá
hvernig lið hans spilar. Hann ætlaði sér að kalla á Aron Pálmarsson í hópinn.
HANDBOLTI „Ég er mjög spenntur
fyrir þessu verkefni og ekki síst að
sjá hvar við stöndum og hvernig
menn koma út úr þessu verkefni,“
segir Geir Sveinsson, landsliðsþjálfari í handbolta, en Ísland spilar í
kvöld vináttulandsleik gegn Svíum
í Laugardalshöll.
Þetta er fyrri leikur liðanna af
tveimur en þau mætast aftur í Höllinni á laugardag. Svíar mæta með
mjög sterkt lið til leiks og ljóst að
verkefnið er ærið.

Halda áfram að byggja
„Það verður ekkert skipt í
tvö lið milli leikjanna. Það er
ákveðinn kjarni sem mun spila
þessa leiki. Vonandi fá allir eitthvað að spreyta sig samt. Ég er
ánægður með margt sem kom
út úr síðustu leikjunum í sumar
og við viljum byggja ofan á það. Í
grunninn vill maður helst vinna
eða að minnsta kosti þannig að
maður geti gengið nokkuð sáttur
frá borði. Leikirnir munu sýna
okkur hvar við stöndum og hvað
við þurfum að gera fram að EM
í janúar,“ segir Geir sem er þó í
þeirri erfiðu stöðu að geta ekki
látið liðið sýna endilega allt of
mikið enda eru Svíar á meðal
andstæðinga Íslands á EM.
„Það eru bara fimm leikir fram
að fyrsta leik á EM sem er einmitt gegn Svíum. Það er slæmt að
Bjarki Már Gunnarsson geti ekki
spilað og það hefði líka verið gott
að hafa Aron Pálmarsson með
okkur í þessu verkefni,“ segir Geir

en Aron gaf ekki kost á sér í verkefnið af persónulegum ástæðum.

Ætlaði að velja Aron
„Það er gott að hans mál eru komin
á hreint og óvissan var allt of lengi.
Nú getur hann komið sér í gang í
handboltanum. Hans persónulegu
mál eru ekki bara handboltinn
heldur líka að hann er að verða
faðir í fyrsta skipti og það spilaði
inn í. Þau urðu að taka ákvörðun
um hvar þau ætluðu að eiga barnið
en það verður á Spáni,“ segir Geir
en hefði hann samt valið Aron í
hópinn?
„Það var mikið að gerast í lífi
hans þegar ég tilkynnti hópinn. Ég
hefði alltaf kallað hann í hópinn
af því að við höfðum rétt til þess.
Þar var tækifæri til þess að koma
honum í handbolta því hann hefur
hingað til ekki mátt æfa handbolta.
Þetta er alþjóðleg vika og Veszprém
hefði ekki getað meinað honum að
fara í landsliðsverkefni. Hvort hann
hefði spilað hefði komið í ljós.“
Sjáið bestu leikmenn heims
Leikurinn á laugardag fer fram
klukkan 14.00 á kosningadegi. Það
verður áhugavert að sjá hversu
margir sjá sér fært að mæta í Höllina þá.
„Það riðlar aðeins málunum því
við ætluðum ekki að spila svona
snemma. Við verðum bara að halda
fókus og ég vona svo innilega að
fólk komi. Sjá okkur og líka Svíana
sem eru með mjög flott lið. Fólk
á að koma og njóta þess að horfa

Ég hefði alltaf kallað
á Aron í hópinn af
því að við höfðum rétt til þess.
Geir Sveinsson

á flottan handbolta. Þarna verða
bestu handboltamenn í heimi.“

Kristján að gera góða hluti
Þjálfari Svíanna er Íslendingurinn
viðkunnanlegi Kristján Andrésson.
Hann spilaði með íslenska landsliðinu á ÓL í Aþenu árið 2004 en
átti annars ekki langan landsliðsferil.
„Við Kristján erum góðir vinir.
Við höfum þekkst í gegnum tíðina
og þegar ég þjálfaði í Þýskalandi
og hann í Svíþjóð þá vorum við í
miklu sambandi. Þá var ég að leita
að Svíum í mitt lið. Síðan kláruðum
við báðir „master coach“ á sama
tíma. Okkar leiðir hafa því oft legið
saman og við erum mjög góðir
félagar,“ segir Geir og hrósar Kristjáni í hástert fyrir starf hans með
Svíana sem enduðu í sjötta sæti á
síðasta HM og spiluðu þá frábæran
handbolta.
„Kristján er að gera mjög góða
hluti með Svíana. Þeir eru einstaklega ánægðir með hann í Svíþjóð.
Hann hefur komið með ákveðinn
léttleika og skemmtilegheit í liðið.
Kristján er blanda af Íslendingi og
Svía og það er góð blanda.“
henry@frettabladid.is

HRÆRÐU TIL GÓÐS!

10.000 krónur af öllum seldum KitchenAid hrærivélum
í október renna til Krabbameinsfélagsins.
BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18 | Laugardaga 11 – 16

Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is

TÍMAMÓT
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90
ára
afmæli

Ásgeir Björgvinsson

verður níræður 29. október nk.
Hann mun fagna tímamótunum
með fjölskyldu og vinum í Skyrgerðinni
í Hveragerði (gamla Hótel Ljósbrá)
laugardaginn 28. október milli kl. 17 og 21.

Helga Kristín Magnúsdóttir
Stína í Brautarholti

lést á Hrafnistu í Hafnarfirði
sunnudaginn 22. október sl.

Rósa Héðinsdóttir
Gils Stefánsson
Karl Sigurðsson
Þorbjörg Magnúsdóttir
Örn Sigurðsson
Ásta Ástmundsdóttir
Ingibjörg Ögmundsdóttir
Alfredo Carvalho
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Elskuleg mamma okkar,
tengdamamma, amma og langamma,

rafvirkjameistari,

Hrafnistu í Reykjavík,
áður til heimilis á Lindargötu 57,

lést 23. október. Útförin fer fram frá
Grensáskirkju mánudaginn
30. október kl. 13.00.
Börn, tengdabörn
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Stefáns Árna Sigurðssonar
Vallarbraut 6, Reykjanesbæ.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki
D-deildar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og
Hlévangs, Hrafnistu.
Þórunn Gíslína Þórarinsdóttir
Sigurþór Stefánsson
Elsa Pálsdóttir
Unnar Sveinn Stefánsson
María I.G. Fisher
Una Kristín Stefánsdóttir
Trausti M. Hafsteinsson

Okkar elskaði

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sigurður Bjarnason

húsasmiður,
Njálsgötu 98, Reykjavík,

lést föstudaginn 20. október
á krabbameinsdeild Landspítalans.
Útförin fer fram fram frá Hallgrímskirkju mánudaginn
30. október klukkan 11.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Hjálparstarf kirkjunnar, reikningsnr: 0334-26-50886.
Ása Guðjónsdóttir
Bjarni Sigurðsson
Guðjón Rúnar Sigurðsson
Margrét S. Sigurðard. Kjellingland Sveinung Kjellingland
Ingunn Kjellingland
Steinar Ö. Kjellingland

FIMMTUDAGUR

Elskulegur faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

Matthías Matthíasson

trésmíðameistari,
Reykjamörk 2, Hveragerði,

26. OKTÓBER 2017

Sveinn I. Sveinsson

Jenney Þorláksdóttir

andaðist 17. október. Útför hennar
fer fram frá Árbæjarkirkju í Reykjavík
þriðjudaginn 31. október kl. 13.00.
Jóna Guðrún Sigurðardóttir
Þorlákur Magnús Sigurðsson
Vigdís Ólafsdóttir
G. Agnar Ernuson
Ólafur Ólafsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskuleg amma okkar og langamma

Sigurbjörg Guðmundsdóttir
Lindargötu 7, Sauðárkróki,

lést miðvikudaginn 18. október á
sjúkrahúsinu á Sauðárkróki.
Útför fer fram frá Sauðárkrókskirkju
föstudaginn 27. október kl. 14.00.
Arnór Eyþórsson
Eva Lind Eyþórsdóttir
Fannar Eyþórsson
Sigurbjörg Eyþórsdóttir
Tinna Unnarsdóttir
Brynja Unnarsdóttir
barnabarnabörn
og aðrir aðstandendur.

Ljósalandi 18, Reykjavík,
lést sunnudaginn 22. október. Útförin
verður frá Bústaðakirkju mánudaginn
30. október kl. 13.00. Sérstakar þakkir
færum við yndislegu starfsfólki
deildar 11B, 11G og líknardeildar á Landspítalanum fyrir
góða umönnun og alúð.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir,
afi og langafi,

Erna Jónsdóttir
Vilmundur Sveinsson
Þorvaldur Sveinn Sveinsson
Ellert Örn Erlingsson
Helgi Már Erlingsson
Þórey Sjöfn Sigurðardóttir Arna Pálsdóttir
og barnabörn.

lést á hjúkrunarheimilinu Eir
21. október. Útförin fer fram frá
Áskirkju þriðjudaginn 31. október kl. 15.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Alfreð Kristjánsson
frá Hrísey,

Sigurveig Alfreðsdóttir
Gunnar H. Hall
Ásta Herdís Hall
Einar Guðfinnsson
Alfreð Hall
Thi Dar Mwe
Gunnsteinn Hall
Yanan Chen
og langafabörn.

Aðalheiður Kristinsdóttir

Ástkær eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Helgi Guðmundsson

úrsmiður, Sóltúni 1, Reykjavík,
áður Melgerði 39, Kópavogi,
lést mánudaginn 16. október á
Landspítalanum í Fossvogi. Jarðarförin fer
fram frá Kópavogskirkju föstudaginn 27. október kl. 13.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hans er bent á Barnaheill.
Nína Björg Kristinsdóttir
Guðmundur Helgason
Inga Þóra Þórisdóttir
Helga Bogadóttir
Hilmar Malmquist
Halla Bogadóttir
Eiríkur G. Guðmundsson
Jóhann S. Bogason
Dagný Björgvinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur bróðir okkar,
mágur og stjúpfaðir,

Ríkharður Hólm Sigurðsson
Brekkugötu 23,
Ólafsfirði,

sem lést 10. október, verður
jarðsunginn frá Ólafsfjarðarkirkju
föstudaginn 27. október kl. 14.00.
Halla Gísladóttir
Björk Gísladóttir

Sigríður Vilhjálms
Sólveig Sigurðardóttir
Matthías Ásgeirsson
Bjarki Ringsted Sigurðsson
Erla Nanna Jóhannesdóttir
Þráinn Sigurðsson
Dröfn Gísladóttir
Lísbet Ringsted Sigurðardóttir Leó Sveinsson
Rögnvaldur Sigurðsson
Margrét Kjartansdóttir
Sigurður Sigurðsson
Hólmfríður Dóra
Kristjánsdóttir
Hjörtur Sigurðsson
Eygló Birgisdóttir
Tómas Waagfjörð
Álfheiður Rut Ragnarsdóttir

til heimilis að Grundartanga 44,
Mosfellsbæ,

lést á hjartadeild Landspítalans
16. október. Útförin fer fram frá
Lágafellskirkju í Mosfellsbæ þann 30. október klukkan 13.
Jón Sigurpáll Salvarsson
Guðrún Auðunsdóttir
Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir
Kristinn Rúnar Salvarsson
Karen Lind Þrastardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og vinarhug
við andlát og útför ástkærs föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar H. Þorsteinssonar
Holtabraut 12,
Blönduósi.

Margrét Sigurðardóttir
Hörður G. Ólafsson
Helga Sigurðardóttir
Þorsteinn Högnason
Þorsteinn Sigurðsson
Elín Hrund Jónsdóttir
Hulda Sigurðardóttir
Þorsteinn Örn Björgvinsson
Sigursteinn Sigurðsson
Charuda Phonsuwan
Birna Sigurðardóttir
Ólafur Páll Jónsson
barnabörn og fjölskyldur.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Þórarinn Ragnar Jónsson
bóndi frá Skarðaborg,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
sunnudaginn 22. október sl. Þórarinn
verður jarðsunginn frá Húsavíkurkirkju
laugardaginn 28. október kl. 11.00.
Jón Þórarinsson
Kristín Þuríður Þórarinsdóttir Steingrímur Steingrímsson
Kristján Þórarinsson
Hildur Kristmundsdóttir
Sigurður Ágúst Þórarinsson Helga Guðrún Helgadóttir

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

Ingólfur Herbertsson
Fjólugötu 4, Akureyri,

lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn
22. október. Útförin auglýst síðar.
Edna Sólbrún Falkvard
Kristbjörg Þ.I. Austfjörð
Jakob Hermannsson
Óskar Ingólfsson
Áslaug Melax
Arney Ingólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Eiríkur Páll Sveinsson
læknir,
Brekatúni 2, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri
9. október. Hann verður jarðsunginn frá
Akureyrarkirkju mánudaginn 30. október kl. 13.30.
Rannveig Ingvarsdóttir
Ingvar, Sveinn, Björg, Baldur og Anna Sigríður Eiríksbörn,
Svanfríður Birgisdóttir, Árni Valdimarsson, Guðfinna
Halla Þorvaldsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sonur minn,
bróðir okkar og mágur,

Eggert W. Nielsen

Seljavegi 15, Reykjavík,
andaðist á hjúkrunarheimilinu Mörk
mánudaginn 23. október. Útförin
verður auglýst síðar.
Hans Nielsen
Helgi A. Nielsen
Hrafnhildur Sveinbjörnsdóttir
Ragnheiður K. Nielsen
Sigurður Ólafsson

FJARÐARKAUP OG GÓA KYNNA MEÐ STOLTI

Hvað
a

lag vilt þú heyra?
Þú gætir unnið miða
á tónleikana!

Veldu lögin á
BYLGJAN.is

HÖFUM BÆTT VIÐ AUKATÓNLEIKUM

MIÐ
MIÐ
ÐASALA
ASALA hafin!
Björgvin Halldórsson · Gissur Páll · Jóhanna Guðrún · Júníus MeyvanT
Katrín Halldóra Sigurðardóttir · Páll Óskar · Ragga Gísla · Svala
SÉRSTAKUR GESTUR stefán karl stefánsson OG SÍÐAST EN EKKI SÍST jólasTJARNAN 2017
STÓRSVEIT JÓLAGESTA UNDIR STJÓRN ÞÓRIS BALDURSSONAR · STRENGJASVEIT UNDIR STJÓRN GRETU SALÓME · REYKJAVÍK GOSPEL COMPANY UNDIR STJÓRN ÓSKARS EINARSSONAR
KARLAKÓRINN ÞRESTIR UNDIR STJÓRN ÁSTVALDS TRAUSTASONAR · BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA UNDIR STJÓRN ÁLFHEIÐAR BJÖRGVINSDÓTTUR
DANSARAR ÚR DANSSKÓLA SIGURÐAR HÁKONARSONAR HANDRIT BJÖRN G. BJÖRNSSON LEIKSTJÓRN GUNNAR HELGASON

www.jolagestir.is
Jolagestir

Miðasala fer fram á Harpa.is/jolagestir og í síma 528 5050
Nánar á www.sena.is/jolagestir
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

Fimmtudagur

ÞRAUTIR
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FIMMTUDAGUR

Vaxandi suðvestanátt í dag,
víða kaldi síðdegis en allhvass
vindur norðvestanlands. Skýjað
um landið
vestanvert, en
bjartviðri austan
til. Gengur í suðvestan hvassviðri eða storm
norðan til um
kvöldið. Hiti 3 til
9 stig.

MIÐLUNGS

Krossgáta
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LÁRÉTT
2. unaður
6. rómversk tala
8. breið
9. farfa
11. ónefndur
12. deyfa
14. hroki
16. hvað
17. fugl
18. hylli
20. í röð
21. yfirbragð
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Gunnar Björnsson
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Sigurbjörn Björnsson (2.277) átti
leik gegn Laura Rogule (2.325) á
Evrópumóti taflfélaga í Antalya í
Tyrklandi fyrir skemmstu.
Hvítur á leik
30. Rxe6! fxe6 31. Hxe6+
Kf7 32. Dxb6 og hvítur vann
skömmu síðar. Taflfélag Akraness er efst í 4. deild Íslandsmóts
skákfélaga. B-sveitir Taflfélags
Garðabæjar og Hróka alls fagnaðar eru í öðru og þriðja sæti.
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Skák

2

1

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.

7

LÓÐRÉTT
1. samtals
3. átt
4. rafall
5. starf
7. hlýna
10. skír
13. kostur
15. barningur
16. rámur
19. golf áhald

3

10

12

11

13

14

15

16

18

Bardaganum um Hríndal var
næstum lokið. Árni Eineistungur var alvarlega særður
og búið að króa hann af.
Þórbjörn Blóðskalli nálgaðist
með sverð á lofti...

17

19

20

21

Eftir Frode Øverli

HVER voru frægu lokaorð
Árna Eineistungs sem hann
sagði rétt áður en Þórbjörn
Blóðskalli rak hann í gegn?

G’day
mate.

Gelgjan
Hársvörðurinn
á mér stendur
bókstaflega í
ljósum logum.

Hágæða amerísk heilsurúm
sem auðvelt er að elska

5

8

Pondus

www.skak.is: Bikarsyrpa TR
hefst á morgun.

4

LÁRÉTT: 2. yndi, 6. lm, 8. víð, 9. lit, 11. nn, 12.
slæva, 14. dramb, 16. ha, 17. lóa, 18. ást, 20. rs,
21. stíl.
LÓÐRÉTT: 1. alls, 3. nv, 4. dínamór, 5. iðn, 7.
mildast, 10. tær, 13. val, 15. basl, 16. hás, 19. tí.

LÉTT

Gakktu í
bæinn...
mate.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þessi taska er
bókstaflega eitt tonn.

Ég hló
bókstaflega
rassinn af mér.

Hvernig var
dagurinn,
Palli?

Undarlega
bókstaflegur.

Sofðu rótt í alla nótt

MARAÞON
NOW OG 11GB
Á 3.990 KR.*

Barnalán

*á mánuði

Heimavinna... próf...
verkefni... ég veit ekki
hvort ég þoli ár af
þessu í viðbót.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Engar áhyggjur, mamma
og pabbi munu hjálpa.

Heimavinna... próf...
verkefni...

Við munum öll deyja!

ÓTRÚLEGAR FRÁSAGNIR!
VILDARVERÐ:

5.299.Verð:

7.299.4. PRENTUN

KOMIN

VILDARVERÐ:

2.799.Verð:

Anna - Eins og ég er

Elly
VILDARVERÐ: 3.100.Verð: 3.899.-

Með lífið að veði

Pabbi, áttu fleiri
uppskriftir?

Saga Natans Ketilssonar
og Skáld-Rósu

VILDARVERÐ: 3.599.Verð: 4.499.-

VILDARVERÐ: 2.999.Verð: 3.999.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

3.499.-

Líftaug landsins
VILDARVERÐ: 15.999.Verð: 19.999.-

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða til og með 30. október, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

MENNING
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Ég er að rýna í samfélagshjartað
Tengsl íbúa við heimahaga og þau samfélagslegu áhrif sem halda þeim þar er kjarni heimildarmyndarinnar 690 Vopnafjörður sem frumsýnd er í Bíói Paradís í kvöld. Karna Sigurðardóttir er höfundur hennar.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

gun@frettabladid.is

M

yndin er eins og
smásagnasafn, litlar
frásagnir margra
íbúa Vopnafjarðar.
Svo er ung stúlka,
Guðný Alma Haraldsdóttir, sem
tengir allt efnið með söng og túlkar
þannig ferðalag sitt gegnum lífið
þau fjögur ár sem myndin var í
tökum. Hún var níu ára þegar ég
byrjaði að vinna með henni og er
13 ára núna,“ segir Karna Sigurðardóttir um mynd sína 690 Vopnafjörður sem frumsýnd er í Bíói Paradís í kvöld.
Karna er uppalin í Fellum á Fljótsdalshéraði en býr í Neskaupstað
og starfar sem menningarfulltrúi
Fjarðabyggðar auk þess að kenna
við Listaháskóla Íslands. Það var
undir lok ársins 2012 sem hún
kveðst hafa byrjað að kynnast samfélaginu á Vopnafirði, skref fyrir
skref – og tökur hófust. „Langamma
og langafi áttu heima á Vopnafirði en ég þekkti engan þar þegar
ég kom fyrst og var því með algert
gestsauga gagnvart öllu þar. Það
þögnuðu allir í búðinni þegar ég
birtist þar fyrst, sem var að vetri til.
Nú fæ ég hlýlegar kveðjur eins og:
„Jæja, farfuglinn kominn,“ eða álíka,
því ég er svo oft á ferðinni. Upphaflega ætlaði ég að gera lítil ljósmynda- og stuttmyndaverkefni en
á endanum varð það að klukkutíma
heimildarmynd. Auðvitað er fallegt
en líka tilfinningalega strembið fyrir
íbúana að fá mynd um sjálfa sig og
samfélagið sitt. Þeir hafa líka fylgst
með breytingum í mínu lífi, ég er
búin að eignast tvö börn meðan á
ferlinu stóð.“
Karna segir traust hafa byggst
upp milli sín og Vopnfirðinga og
kveðst vona að þeir séu tilbúnir
að ræða um myndina eftir að hafa
séð hana. „Auðvitað vissu allir að
það yrði til mynd úr þessari vinnu
og það er ekki eins og ég sé að
segja öll leyndarmálin sem fólkið
sagði mér. En heimildarmyndir
geta gengið nærri fólki og ég er að
sýna litróf Vopnafjarðar eins og ég
upplifi það. Myndin er viss mannfræðirannsókn. Ég er að rýna í sam-

„Mér er eðlislægt að vinna svona, pæla í af hverju fólk gerir það sem það gerir, af hverju það býr þar sem það býr,“ segir Karna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Karna og myndatökumaðurinn Sebastian Ziegler. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

félagshjartað, hvernig það slær,“
segir Karna sem er þó ekki mannfræðingur heldur hönnuður. „Mér
er eðlislægt að vinna svona, pæla
í af hverju fólk gerir það sem það
gerir, af hverju það býr þar sem það
býr og hvernig það mótar sjálft sig
innan þess samfélags. Það fóru allir
í þetta verkefni af ótrúlega miklu
hugrekki og enginn hefur hætt við
á miðri leið heldur hafa allir staðið
með því frá upphafi til enda. Ég er
rosalega þakklát öllu fólkinu sem ég
vann með og deildi með mér tilfinningum sínum.“
Myndatöku annaðist Sebastian
Ziegler og Karna segir þau hafa
fengið góða menn með sér, Kristján Loðmfjörð sem sá um klipp-

ingu og Kjartan Kjartansson hljóðhönnuð. „Þetta er fámennt teymi.
Það skipti mestu máli að við vorum
öll trú verkefninu og höfðum tilfinningu fyrir því enda vildum við
halda nánd og nálægð við viðfangsefnið.“
Karna kveðst hafa farið með 690
Vopnafjörður til Malmö á Nordisk
Panorama-markaðinn í september.
„Myndin var ein af tólf sem valdar
voru úr mörg hundruð myndum til
að fara á franska kvikmyndahátíð
sjónvarpsstöðva í janúar. Ég var líka
með hana á Skjaldborgarhátíðinni
á Patreksfirði og fékk góð viðbrögð
þar. Ef manni tekst að fanga kjarna
viðfangsefnis, þó sértækt sé, þá nær
það til almennings.“

Natan er fórnarlamb og gerandi en ekki til frásagnar
Leikritið Natan sem Borgarleikhúsið frumsýnir í kvöld klukkan
20 snýst um aldurtila Natans Ketilssonar á Illugastöðum í Húnavatnssýslu og aðdraganda hans,
að sögn Mörtu Nordal leikstjóra.
„Af hverju var Natan drepinn?
Um það hverfist verkið. Við
setjum fram hugmyndir okkar
um orsakirnar en búum ekki til
línulega frásögn eða niðurstöðu.
Fólk fær því ekki svarið, heldur
bara tilgátur um hvað hafi gerst í
aðdraganda morðanna. Kannski
gerðist það allt, kannski bara brot
af því,“ segir Marta þegar hún
er spurð hvaða póll sé tekinn í
hæðina í sýningunni en að henni
stendur leikhópurinn Aldrei óstelandi og bak við hann eru Marta og

Marta Nordal
leikstjóri.

Edda Björg Eyjólfsdóttir sem er á
sviðinu.
„Höfundur verksins er Salka
Guðmundsdóttir,“ tekur Marta
fram. „Við notum bæði frumheimildir sem við ritskoðum ekki og
skáldtextann hennar. Hún skrifar
inn tilgáturnar sem senurnar
byggjast á. Svo höfum við unnið
þetta öll saman. Stefán Hallur Stefánsson leikur Natan, Kjartan Darri
Kristjánsson Friðrik og Birna Rún

Eiríksdóttir Sigríði bústýru.“ Þó
Natan sé á sviðinu allan tímann
er rödd hans ekki mjög skýr, að
sögn Mörtu.
„Natan er fórnarlamb og gerandi en er ekki til frásagnar um
morðið eða aðdraganda þess.
Verkið er mótað af stuttum senum
og dálitlu dansleikhúsi. Eins og
gerist með sýningar sem unnar
eru frá grunni tekur það á sig eigin
mynd, eitthvað gerist og maður fer
að elta það, þá eru kannski önnur
atriði sem ekki passa lengur.
Svona er sköpun. En þó mýtan
um ástarsamband milli Agnesar
og Natans hafi verið lífseig er ekki
mikil rómantík í okkar verki. Við
getum alveg sagt það hreint út.“
gun@frettabladid.is

Birna Rún, Stefán Hallur, Kjartan Darri og Edda Björg í hlutverkum sínum.
MYND/TOBBI

markhönnun ehf

-50%
BAYONNESTEIK
KR
KG

999

ÁÐUR: 1.998 KR/KG

SNICKERS DUO

83 GR.
KR
STK

89

ÁÐUR: 149 KR/STK

-40%

X-TRA VÍNGÚMMÍ

300 GR.
KR
STK

179

ÁÐUR: 298 KR/STK

-40%

FIRESTARTER
ORKUDRYKKUR 250 ML.

95

KR
STK

ÁÐUR: 159 KR/STK

-40%

Tilboðin gilda 26. - 29. október 2017
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss

www.netto.is

34

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Spenna í loftinu
á forsýningu

BÍÓ
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Rökkurs

Smárabíó var stappfullt á þriðjudaginn
þegar íslenska hryllingsmyndin Rökkur
var forsýnd. Leikstjóri myndarinnar er
ánægður með viðbrögð áhorfenda en hann
segir mikla spennu hafa verið í loftinu.

E

rlingur Óttar Thoroddsen,
leikstjóri og handritshöfundur, er himinlifandi eftir forsýningu Rökkurs hér á landi. „Það
var ótrúlega gaman að sýna Rökkur
í troðfullu Smárabíói, og frábært
að fá hana loksins heim til Íslands
eftir að hafa sýnt hana á um þrjátíu
kvikmyndahátíðum um allan heim.
Viðbrögðin voru betri en ég hefði
getað ímyndað mér! Fólk kipptist
við í sætunum, öskraði og maður
fann gæsahúðina og spennuna í
loftinu allan tímann. Ég gæti ekki
verið ánægðari með kvöldið.“ – gha

Björn og Erlingur Óttar voru kampakátir. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Myndin hefur verið sýnd
á nokkrum kvikmyndahátíðum víða um heim,
meðal annars:
Göteborg Film Festival
FilmFest München
Outfest, Los Angeles
Fantastic Fest
BFI London Film Festival
New Orleans Film Festival

Íris Dögg og Björn Stefánsson, annar aðalleikari Rökkurs.

Jóhann Kristófer og Björn Ingi Hilmarsson.

Páll Óskar lét sig ekki vanta.

Stefán Hjörleifs og Björn Thoroddsen voru meðal gesta.

Elsa Hrafnhildur Yeoman var í góðra vina hóp.

Frosti Logason og Helga Gabríela.

ára

Starfsmannaog munaskápar

www.rymi.is

FYRIR FLESTAR
GERÐIR BÍLA...

HÖGGDEYFAR

GORMAR

VANRÆKTU EKKI VIÐHALDIÐ!
STÁL OG STANSAR | SÍMI: 517-5000 | VAGNHÖFÐI 7 | STALOGSTANSAR.IS

Bjarni, Björn, Hrefna Sætran, Linnea og Krummi.

Allir rífandi kátir og spenntir.
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5%
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Byggð á metsölubók Jo Nesbø

Miðasala og nánari upplýsingar

Frá þeim sömu og færðu okkur independence Day
Hörkuspennandi hamfaramynd





Michael Fassbender

ENTERTAINMENT WEEKLY
NEW YORK POST


WASHINGTON POST

CHICAGO TRIBUNE


CHICAGO SUN-TIMES

88%

FÓR BEINT Á TOPPINN
Í BANDARÍKJUNUM!


USA TODAY

SÝND KL. 8, 10.30

SÝND KL. 5.50

INDIEWIRE
INDIEW
NDIEW

Besta rómantíska gamanmynd ársins!
ÁLFABAKKA

SÝND KL. 10.10

SÝND KL. 10

SÝND KL. 5.50



Sýnd með íslensku tali

GEOSTORM
KL. 5:30 - 8 - 10:30
GEOSTORM VIP
KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE SNOWMAN
KL. 5:20 - 8 - 10:30
HOME AGAIN
KL. 8 - 9
LEGO NINJAGO ÍSL TAL
KL. 6
IT
KL. 8:20 - 10:10
MOTHER!
KL. 6:20
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:50

KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

GEOSTORM
BLADE RUNNER 2049
HOME AGAIN

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

KEFLAVÍK

GEOSTORM
HAPPY DEATH DAY
THE SNOWMAN

SÝND KL. 8

GEOSTORM
HOME AGAIN
LEGO NINJAGO ÍSL TAL
IT

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

Ein besta mynd ársins

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 6:30 - 8 - 9 - 10:30
KL. 5:50 - 8
KL. 5:40
KL. 10:10
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 8



CHICAGO SUN-TIMES

AKUREYRI

GEOSTORM
HOME AGAIN
LEGO NINJAGO ÍSL TAL
IT

Úr smiðju Stephen King

SAN FRANCISCO CHRONICLE

KL. 5:40

85%

KL. 10:10

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Fimmtudagur
hvar@frettabladid.is

26. OKTÓBER 2017
Tónlist
Hvað? Chopin og Bach „í mesta
bróðerni“
Hvenær? 19.30
Hvar? Tónlistarskóli Garðabæjar
Þrír ungir tónlistarmenn, bræður
frá Ísafirði af pólskum uppruna,
Maksymilian, Mikolaj og Nikodem
Frach, bjóða til skemmtilegra og
fjölbreyttra tónleika.
Hvað? Magnús R. Einarsson – Útgáfutónleikar
Hvenær? 17.00
Hvar? Petersen svítan, Ingólfsstræti
Útgáfutónleikar í Petersen svítunni
í tilefni útgáfu plötunnar Máðar
myndir.
Hvað? Jóhanna Guðrún
Hvenær? 20.00
Hvar? Hard Rock Café, Lækjargötu
Jóhanna Guðrún er á Hard Rock
eins og venjulega. Þar mun hún
koma fram alla fimmtudaga í vetur.
Hvað? Daði Freyr – Útgáfutónleikar + Halldór Eldjárn
Hvenær? 20.00
Hvar? Húrra, Tryggvagötu
Daði Freyr gefur út sína fyrstu EPplötu (Næsta skref ) í dag. Sama dag
verða útgáfutónleikar á Húrra þar
sem platan verður leikin í heild í
bland við eldri lög. Halldór Eldjárn
– h.dór sér um upphitun.
Hvað? Ottensamer og Canellakis –
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Hvenær? 19.30
Hvar? Harpa
Karina Canellakis er ein skærasta
stjarnan meðal ungra hljómsveitarstjóra í dag. Þessi fyrrverandi
lærlingur Simons Rattle hlaut hin

Halldór Armand gefur út nýjustu skáldsöguna sína Aftur & aftur með pomp og prakt í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

virtu Georg Solti-verðlaun árið
2016 og komst í heimsfréttirnar
þegar hún hljóp í skarðið fyrir Jaap
van Zweden með nær engum fyrirvara og stjórnaði tónleikum með
miklum glæsibrag. Andreas Ottensamer er fyrsti klarínettleikari
Berlínarfílharmóníunnar og segja
má að tónlistin sé honum í blóð
borin þar sem faðir hans gegndi
sömu stöðu hjá Vínarfílharmóníunni. Hljómdiskar Ottensamers
fyrir Deutsche Grammophon hafa
hlotið frábæra dóma og á þessum
tónleikum leikur hann þrjú verk,
líflegan konsert eftir Stamitz og tvö
smærri verk eftir Brahms og Amy
Beach.
Hvað? Dr. Gunni
Hvenær? 21.00
Hvar? Græni hatturinn, Akureyri
Dr. Gunni (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 1965-) ætlar að trylla Akur-

690 Vopnafjörður
Borg - McEnroe
Sumarbörn
Mother
The Legend Of FC Karaoke ENG SUB
The Square
Thelma
Personal Shopper
Undir Trénu ENG SUB

eyringa, viðloðandi útlendinga og
nærsveitamenn á Græna hattinum.

Viðburðir
Hvað? Lúthersdagar í Hallgrímskirkju
Hvenær? 12.00
Hvar? Hallgrímskirkja
Hildigunnur Einarsdóttir og Björn
Steinar Sólbergsson sjá um tónlistarflutning. Íhugun flytur sr.
Irma Sjöfn Óskarsdóttir.
Hvað? Bláklædda konan
Hvenær? 12.00
Hvar? Þjóðminjasafnið
Minjar og saga efna til hádegisfundar í Þjóðminjasafni Íslands þar
sem Joe W. Walser III mannabeinafræðingur fjallar um rannsóknir
vísindamanna á beinum og gripum
landnámskonu sem fannst árið

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

18:00
18:00
1800
20:00
20:00
20:00
22:30
22:00
22:45

1938 í gröf á Austurlandi. Rannsóknirnar hafa meðal annars veitt
upplýsingar um aldur konunnar,
klæðaburð hennar og hvaðan hún
kom. Að loknum fyrirlestri og
umræðum mun fyrirlesari veita
leiðsögn um sýningu á safninu
sem ber sömu yfirskrift og fyrirlesturinn.
Hvað? Ég býð mig fram /
1. sýning
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu
Ég býð mig fram er listahátíð sem Unnur Elísabet
Gunnarsdóttir heldur
utan um. Þann 26. október
mun Unnur flytja þrettán
þriggja mínútna verk eftir
þrettán listamenn úr ólíkum áttum. Allir listamennirnir eiga það sameiginlegt að hafa veitt Unni
innblástur í gegnum
tíðina með listsköpun
sinni. Listamennirnir fengu allir
sent sama bréfið
með ósk um að
semja örverk.
Jóhanna Guðrún
treður upp á
Hard Rock Café
á hverjum
fimmtudegi í
vetur.

Miðaverð 3.500 krónur.
Hvað? Fyrirlestur Konfúsíusarstofnunar – Hugmyndir Zhuangzi
um „sanna uppgerð“
Hvenær? 12.00
Hvar? Veröld – hús Vigdísar, stofa
108
Konfúsíusarstofnunin Norðurljós,
í samstarfi við Heimspekistofnun HÍ, kynnir fyrirlestur
Pauls J. D’Ambrosio um
hugmyndir Zhuangzi
um „sanna uppgerð“. Fyrirlesturinn
ber heitið: The
Multifarious and
Incongruous Nature
of Human Existence:
Genuine Pretending.
Hvað? Aftur & aftur – Útgáfufagnaður
Hvenær? 20.00
Hvar? Kjöt og fiskur,
Bergastaðastræti
Útgáfufagnaður fyrir
skáldsöguna Aftur
& aftur eftir Halldór
Armand. Matvörubúðinni Kjöti og
fiski verður breytt
í bókabúð. Boðið
verður upp á frábærar veitingar auk
þess sem bókin sjálf
verður á sérstöku
kynningarverði.

%

AFSLÁTTUR

NEVADA OAK
harðparket 192x1285mm,
8mm þykkt

1.695

kr./m2

0113475
Almennt verð frá: 2.695 kr./m2

Sjáðu !
verðið

30%
AFSLÁTTUR

MINTA
með útdraganlegum
barka, króm.

27.745

kr.

15332321
Almennt verð frá: 36.995 kr.

25%

Hvítar hurðir frá:

AFSLÁTTUR

mokka

Gerðu
frábær
kaup!

POTTUR
12/14/18 l. stál, Induction

4.395

kr.

41741276-8
Almennt verð frá: 6.295 kr.

Litur #370 - Fjóla

Jólaljósin eru komin
Þessi p
p
seldist rua
í fyr
KRANS
SNOWFLAKE
45cm

KRANS CURLY
30cm, 30 ljós,
kopar / brass / króm

8.295 5.995
kr.

51880356

Fullkominn
jólapottur!

Verð frá:

Þýsk
gæði

Litur #316 - Ljós

!
ð
o
b
l
Ti

kr.

51880585/6/7

Auðvelt að versla á byko.is

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboð gilda til
30. október eða á meðan birgðir endast. Munur gæti verið á Gjøco lit og prentun á blaði.
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FIMMTUDAGUR

Fimmtudagur
STÖÐ 2

07.00 The Simpsons
07.25 Kalli kanína og félagar
07.45 Tommi og Jenni
08.05 The Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 The Mindy Project
Opi
10.45 Mom
n
dag
skr
11.05 Project Runway
á
X17 – LANDIÐ ALLT
11.50 Hell’s Kitchen USA
KL. 19:10
12.35 Nágrannar
13.00 Lily & Kat
Strax að loknum kvöldfréttum verður rætt við formenn allra
stjórnmálaﬂokkanna í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Stöð 2. Í OPINNI14.25 Mr. Turner
DAGSKRÁ 16.55
Á
Bold and the Beautiful
STÖ
17.20 Nágrannar
AÞÆTTIR Á STÖÐ 2 KL. 19:10 ÞRIÐJUDAGA OG FIMMTUDAGA FRAM AÐ KOSNINGUM
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Fréttayfirlit og veður
19.10 X17 - landið allt
Fréttastofa Stöðvar 2 ræðir við
oddvita stjórnmálaflokkanna um
Heimir Már Pétursson og Höskuldur Kári Schram ræða við oddvita stjórnmálaflokka í hverju
kjördæmi og fara yfir hitamálin fyrir komandi kosningar.
allt land í beinni útsendingu.
20.20 Masterchef USA
18. OKTÓBER
25. OKTÓBER
11. OKTÓBER
21.05 PJ Karsjó Nýr og stórSuðurkjördæmi
Reykjavíkurkjördæmin
Norðvesturkjördæmi
skemmtilegur bílaþáttur í umsjón
OKTÓBER á 365.is27. OKTÓBER
3. OKTÓBER Fáðu þér20.
áskrift
Péturs Jóhanns og einkennist af
Suðvesturkjördæmi
Landið
allt
Norðausturkjördæmi
hraða, spennu og húmor en farartæki eru alltaf í forgrunni. Þekktir
gestir taka þátt í ýmsum uppákomum og þrautum í þættinum.
Keppnirnar geta verið í öllu á milli
himins og jarðar, en þó allt farartækjatengt.
21.35 The Good Doctor
22.20 The Blacklist Fimmta
spennuþáttaröðin með James
Spader í hlutverki hins magnaða
Raymonds Reddington eða
Red, sem var efstur á lista yfir
eftirlýsta glæpamenn hjá bandarískum yfirvöldum.
23.05 Real Time with Bill Maher
00.05 The Sinner
00.45 Absentia
01.30 The Sandhamn Murders
02.15 The Sandhamn Murders
03.00 The Sandhamn Murders
03.45 The Mentalist
PJ KARSJÓ
04.30 Lily & Kat
KL. 21:05
05.55 The Middle

LÞINGISKOSNINGAR
2016
Frábært
Fimmtudagskvöld

Skemmtilegasti bílaþáttur heims í umsjón Péturs Jóhanns sem
einkennist af hraða, spennu og húmor. Þekktir gestir taka þátt í ýmsum
uppákomum og þrautum í þættinum. Algerlega sprenghlægilegur
kaggaþáttur af bestu gerð!

THE GOOD
DOCTOR
KL. 21:35

Ungur skurðlæknir með einhverfu er
ráðinn til starfa á virtan spítala.
Mun það verða honum til framdráttar eða fjötur um fót?
Dramatískur þáttur með Freddie
Highmore í aðalhlutverki.

STÖÐ 2 SPORT

07.00 Tottenham - West Ham
08.40 Chelsea - Everton
10.20 Everton - Arsenal
12.05 Tottenham - Liverpool
13.50 Premier League Review
14.45 Domino’s-körfuboltakvöld
16.25 Domino’s-deild kvenna
18.05 Premier League World
18.35 NFL Gameday
19.05 Domino’s-deild karla Bein
útsending frá leik Hauka og Keflavíkur.
21.15 NBA (NBA Roundtable.
Stars of the 90’s)
21.40 Swansea - Manch. United
23.50 NFL Minnesota Vikings Baltimore Ravens

STÖÐ 2 SPORT 2

THE BLACKLIST
KL. 22:20

Raymond Reddington kallar ekki allt ömmu sína þegar leita þarf uppi
hörðustu glæpamennina. Spennuþættir af bestu gerð með James
Spader í aðalhlutverki.

JOHN WICK
KL. 22:00

Spennutryllir um John Wick,
fyrrverandi leigumorðingja sem
neyðist til þess að snúa til fyrri
atvinnu til þess að elta uppi menn
sem ógna líﬁ hans.

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

07.00 Domino’s-deild kvenna
Keflavík - Skallagrímur
08.40 Domino’s-deild karla
Höttur - Valur
10.50 Evrópudeildarmörkin
11.40 Spænski boltinn
13.15 Spænski boltinn
14.55 Spænsku mörkin
15.20 Olís deild karla Valur - FH
16.50 Tottenham - West Ham
18.30 Chelsea - Everton
20.40 Gary Neville’s Soccerbox
Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Gary Neville fær til sín gamlar
kempur í spjall um fótbolta.
21.10 Premier League World
21.40 NFL Gameday
22.10 UFC Unleashed
22.55 Domino’s-deild karla

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

17.20 The New Girl
17.45 The New Adventures of Old
Christine
18.10 The League
18.35 Modern Family
19.00 Seinfeld
19.25 Friends
19.50 Clipped
20.15 Höfðingjar heim að sækja
20.35 Gotham
21.20 Trumped Seinni hluti heimildarmyndar með áður óséðu efni
um Donald Trump.
22.10 Eastbound & Down
22.40 Six Feet Under
23.40 Entourage
00.10 Modern Family
00.35 Friends
01.00 Seinfeld
01.25 Tónlist

11.50 Bright Lights: Starring
Debbie Reynolds and Carrie Fisher
13.25 Earth to Echo
14.55 The Pursuit of Happyness
16.50 Bright Lights
18.25 Earth to Echo
20.00 The Pursuit of Happyness
Dramatísk og sannsöguleg kvikmynd frá 2006 um einstæðan
föður sem þráir heitast af öllu
að tryggja syni sínum öruggt líf.
Hann starfar sem sölumaður en
hefur átt erfitt uppdráttar og sér
fram á ansi erfiða tíma ef stóra
tækifærið kemur ekki fyrr en
síðar. Þess má geta að Will Smith
var tilnefndur til Óskarsverðlauna
fyrir hlutverk sitt í myndinni.
22.00 John Wick Spennutryllir frá
árinu 2014 sem fjallar um John
Wick, fyrrverandi leigumorðingja
sem neyðist til þess að snúa til
fyrri atvinnu til þess að elta uppi
menn sem ógna lífi hans. Keanu
Reeves fer með aðalhlutverk í
þessari frábæru mynd.
23.40 Empire State
01.15 The Rover
03.00 John Wick

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.00 Tindur
07.11 Nilli Hólmgeirsson
07.25 K3
07.38 Mæja býfluga
07.47 Stóri og litli
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur
og félagar
10.00 Strumparnir
10.25 Ævintýraferðin
10.37 Hvellur keppnisbíll
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Tindur
11.11 Nilli Hólmgeirsson
11.25 K3
11.38 Mæja býfluga
11.47 Stóri og litli
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur
og félagar
14.00 Strumparnir
14.25 Ævintýraferðin
14.37 Hvellur keppnisbíll
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Tindur
15.11 Nilli Hólmgeirsson
15.25 K3
15.38 Mæja býfluga
15.47 Stóri og litli
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur
og félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Ævintýraferðin
18.37 Hvellur keppnisbíll
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Börnin í Ólátagarði

GOLFSTÖÐIN
08.35 Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship
12.05 World Golf Championship 20
18.05 Inside the PGA Tour
18.30 PGA Tour Bein útsending
frá fyrsta keppnisdegi Sanderson
Farms Championship.
21.35 Sime Darby LPGA Malaysian
01.35 Inside the PGA Tour
02.00 World Golf Championship
20 Bein útsending frá öðrum
keppnisdegi HSBC Championship
á Heimsmótaröðinni.

RÚV
16.00 Alþingiskosningar 2017.
16.45 Alþingiskosningar 2017.
17.10 Vesturfarar
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Hvergidrengir
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Kastljós og Menningin
20.05 Spólað yfir hafið
21.05 Berlínarsaga
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Alþingiskosningar 2017
22.25 Alþingiskosningar 2017
22.30 Alþingiskosningar 2017
22.35 Skammhlaup
23.30 Neyðarvaktin
00.10 Kastljós og Menningin
00.30 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 90210
09.50 Royal Pains
10.35 The Voice USA
12.05 The Bachelorette
12.45 Síminn + Spotify
13.40 Dr. Phil
14.20 Life in Pieces
14.45 Survivor
15.30 Family Guy
15.55 The Royal Family
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.10 How I Met Your Mother
17.35 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
18.55 The Late Late Show with
James Corden
19.35 America’s Funniest Home
Videos
20.00 The Biggest Loser - Ísland
21.00 He’s Just Not That Into You
23.10 Mallrats
00.45 The Tonight Show
01.25 The Late Late Show
02.05 24
02.50 Law & Order: Special
Victims Unit
03.35 Elementary
04.20 Agents of S.H.I.E.L.D.
05.05 The Exorcist
05.50 Síminn + Spotify

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

Í KVÖLD 19:30

19:30

Karina Canellakis hljómsveitarstjóri
Andreas Ottensamer einleikari
Felix Mendelssohn

Draumur á Jónsmessunótt, forleikur

Carl Stamitz

Andreas Ottensamer er fyrsti klarínettleikari Berlínarfílharmóníunnar og segja
má að tónlistin sé honum í blóð borin þar sem faðir hans gegndi sömu stöðu hjá
Vínarfílharmóníunni. Á tónleikunum leikur hann þrjú verk ásamt Sinfóníuhljómsveit
Íslands, líflegan konsert eftir Stamitz og tvö smærri verk eftir Brahms og Amy
Beach.
Hljómsveitarstjóri kvöldsins er Karina Canellakis, en hún er ein skærasta stjarnan
meðal ungra hljómsveitarstjóra í dag. Þessi fyrrum lærlingur Simons Rattle hlaut
hin virtu Georg Solti-verðlaun árið 2016.

Klarínettkonsert í Es-dúr
Amy Beach

Bercause

Á tónleikunum hljómar einnig forleikurinn ógleymanlegi að Draumi á
Jónsmessunótt eftir Felix Mendelssohn, þar sem hann fangar fullkomlega
stemninguna í leikriti Shakespeares. Að lokum verður flutt sinfónía nr. 2 eftir
Brahms sem er hans dáðasta sinfónía enda er hún sérlega ljúf og áheyrileg.
Einn vinur tónskáldsins lýsti verkinu svo: Ekkert nema heiðblár himinn,
lækjarniður, sólskin og græn forsæla!

Johannes Brahms

Ungverskur dans nr. 7
Johannes Brahms

Sinfónía nr. 2

Tónleikakynning kl 18:00

TRYGGÐU ÞÉR SÆTI
Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50

Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50

@icelandsymphony / #sinfó

LÍFIÐ
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Neysluvara Svik

til sölu á Neysluvöku

L

Heilsan

okkar

Ragnhildur Guðrún
Finnbjörnsdóttir,
umhverfis- og auðlindafræðingur og
doktor í lýðheilsuvísindum, svarar
heilsuspurningum lesenda.

Hvort er betra
fyrir umhverfið
að keyra bensíneða dísilbíl?

Hljómsveitin Hatari
gefur út sína fyrstu
EP-plötu á laugardaginn næstkomandi. Sveitin mun
koma fram á Neysluvöku sama dag með
Cyber, Kuldabola
og russian.girls. Bak
við viðburðinn er
hið dularfulla félag
Svikamylla ehf.

augardaginn 28. október
ganga Íslendingar til
kosninga en á skemmtistaðnum Húrra verður
boðið upp á Neysluvöku
þar sem fram koma Hatari, Cyber, Kuldaboli og russian.girls
í tilefni útgáfu fyrstu EP-plötu Hatara
sem einmitt nefnist Neysluvara.
Að viðburðinum stendur
fyrirtækið Svikamylla ehf.
Blaðamaður hafði samband
við félagið til að grennslast fyrir
um hvernig Neysluvaka væri frábrugðin hefðbundinni kosninga-vöku og fékk eftirfarandi tilkynn-ingu til baka frá ónafngreindum
talsmanni Svikamyllu ehf.:
„Nú í aðdraganda kosninga
er mikilvægara en nokkru sinni
að hver og einn taki upplýstar
ákvarðanir, setji sig eftir fremsta
megni inn í umræðu og málefni
líðandi stundar, og nýti umboð sitt
með hreinni samvisku. Þá skiptir
ekki síður máli, að þeir sem taka við
keflinu frá kjósendum nýti umboð
sitt af heilindum, gangi til starfa með
almannahag fyrir brjósti og missi
ekki sjónar á þeim gildum, sem þeir
lögðu upp með í kosningabaráttu.

FIMMTUDAGUR

Þ

egar stjórnvöld hvöttu
almenning til að keyra frekar á dísilbílum en bensínknúnum, fyrir um áratug, er eitt
þekktasta dæmi þess að nauðsynlegt er að skoða umhverfismál í víðu samhengi. Skattar
voru lækkaðir á dísilolíu og dísilknúnar bifreiðar til að hvetja til
minni losunar á koldíoxíði í
andrúmsloftið en koldíoxíð er
gróðurhúsalofttegund. Losun
gróðurhúsalofttegunda veldur
loftslagsbreytingum á jörðinni
sem leiða til súrnunar sjávar, veðurfarsbreytinga, bráðnunar jökla,
hækkunar sjávarborðs, röskunar
vistkerfa ásamt fleiri neikvæðum
áhrifum.

Neysluvakan er í boði Svikamyllu ehf. sem hvetur fólk til að setja X við X.

Svo virðist sem Svikamylla ehf.
standi fyrir kosningabaráttu um
þessar mundir.

Öll viljum við jú breytingar.
Staðreyndin er þó sú að þeir
sem fara með umboðið eftir
kosningadag, kjörnir fulltrúar
í lýðræðisríki, hafa minna vald
en hver kann að halda, sama
hverju þeir kunna að ljúga að
ykkur, enda svífandi, ósýnileg,
alltumlykjandi hendi markað
markaðarins, hvatvísinnar, mannlegrar
skammsýni, græðgi og óreiðu
það afl sem kemur til með að
ráða för og, jú, treysta taumhald
sitt enn frekar á heimsbyggðinni
og steypa okkur öllum til glöt
glötunar.
Á hverjum degi erum við nær
glötun en samt höldum við í
vonina – við þráum breytingar
eins og barnið þráir mjólkina eða
eins og hundur, hundskvikindi,
sem étur hvað sem það finnur. Étur
eins og það getur, meira og meira
og belgist út hugsanalaust uns það

hefur ekki undan sínu eigin ofáti og
deyr aumkunarverðum dauða þar
sem það liggur við dallinn og slefar.
Og það sér ekki á dallinum því næsta
dýr er mætt til að éta úr honum uns
það fellur á hliðina og deyr sama
aumkunarverða dauðdaga og annar
hundur og annar og að endingu
sjáum við ekki lengur dallinn fyrir
hundshræjunum sem hafa hrúgast
upp í kringum hann og alltumlykjandi höndin sem skammtar fóðrið
hellir ekki lengur í dallinn heldur
grefur sín eigin afkvæmi, hrúgu á
hrúgu ofan.“
Að endingu segir „setjum X við
X“ en svo virðist sem Svikamylla
ehf. standi um þessar mundir fyrir
kosningabaráttu til að vekja athygli
á „ósýnilegum, allsráðandi hundshræjadansi fulltrúalýðræðisins“ eins
og segir í tilkynningunni.
stefanthor@frettabladid.is

Lagið
Karitas Harpa
Davíðsdóttir

Uppáhaldslagið þessa stundina?
Núna er ég með Want you back
með HAIM á repeat, þær eru
svo fáránlega miklir töffarar
þessar systur!
Best lag allra tíma?
Svo stór spurning!
Mér finnst Earth
Song með M.J.
eitt fallegasta
lag allra tíma,
reyndar

bara allt með honum hann er á
einhverju öðru leveli með
lög og söng, hann spilaði
ekki einu sinni á hljóðfæri!
Lagið sem festist mest
á heilanum? Hvolpasveitarlagið!

SEM DÆMI MÁ
NEFNA AÐ AUKIN
SVIFRYKSMENGUN LEIÐIR
TIL FLEIRI HEIMSÓKNA OG
INNLAGNA Á SPÍTALA VEGNA
HJARTA-, ÆÐA- OG LUNGNASJÚKDÓMA AUK ÞESS SEM
EFNIÐ HEFUR VERIÐ TENGT
VIÐ HÆRRI DÁNARTÍÐNI.
Ísland hafði sett sér markmið
um losun gróðurhúsalofttegunda og lækkun skatta á dísil var
gerð til að ná því markmiði. Það
sem menn voru ekki undirbúnir
fyrir var að svifryk og köfnunarefnisoxíð í andrúmsloftinu jókst
eftir breytingarnar. Með því að
minnka losun gróðurhúsalofttegunda vegna bruna bensíns
varð okkur þannig ljóst að losun
annarra óæskilegra efna jókst
við aukinn bruna á dísilolíu en
dísilbílar losa allt að hundraðfalt
meira af svifryki og köfnunarefnisoxíði heldur en bensínbílar.
Svifryk og köfnunarefnisoxíð
eru ekki gróðurhúsalofttegundir
heldur menga þau andrúmsloftið
í kringum okkur og rannsóknir
hafa sýnt að þessi efni hafa heilsuspillandi áhrif á mannfólkið. Sem
dæmi má nefna að aukin svifryksmengun leiðir til fleiri heimsókna og innlagna á spítala vegna
hjarta-, æða- og lungnasjúkdóma
auk þess sem efnið hefur verið
tengt við hærri dánartíðni.
Vegna þessa þarf val hvers
og eins á orkugjafa bifreiðar að
byggjast á eigin sannfæringu.
Viltu minnka losun gróðurhúsalofttegunda eða mengun í
andrúmsloftinu? Eða viltu velja
umhverfisvænni kost á borð við
rafknúna bifreið eða tvinnbíl?

NIÐURSTAÐA: Bæði bensínog dísilbílar eru slæmir fyrir
umhverfið. Því þarf hver og
einn að taka ákvörðun út frá
sinni eigin sannfæringu.
Lesendum er bent á að senda
sérfræðingum okkar spurningar
tengdar heilsu og lífsstíl á
heilsanokkar@frettabladid.is.

BYGGJUM VISTVÆNT
27. október 8 -10
30

Morgunverðarfundur um
byggingariðnaðinn og umhverfismál
í kaffihorninu BYKO Breidd
Sigurður Brynjar Pálsson forstjóri BYKO
BYKO, umhverfið og framtíðin
Finnur Sveinsson umhverfisfræðingur
Reynslan við að byggja vistvænt
Helga J. Bjarnadóttir efnaverkfræðingur
hjá Eflu verkfræðistofu
Vistferlisgreining fyrir Íslenska steinull
Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir framkvæmdarstjóri
Vistvænar áherslur
Boðið verður upp á léttar kaffiveitingar
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Geðheilbrigði

Chester Bennington, söngvari Linkin Park, var virtur og dáður af milljónum en hafði sinn djöful að draga. Hann framdi
sjálfsmorð þann 20. júlí síðastliðinn þegar hann hengdi sig á heimili sínu. Hann var 41. árs. NORDICPHOTOS/GETTY

tónlistarmanna er

ekki skemmtifrétt
Á ráðstefnuhluta Iceland Airwaves mun breski tónlistarmaðurinn
William Doyle halda fyrirlestur um eigin geðraskanir og leiðir fyrir
tónlistargeirann til að veita tónlistarmönnum meiri stuðning. Ekki
eftirsóknarvert að glíma við andlega erfiðleika, segir skipuleggjandi.

Flísabúðin kynnir hágæða
Ítalska HELIOSA rafmagnshitara

Finndu okkur
á facebook

HELIOSA hitarar henta
bæði innan- og utandyra.
Hitna strax, vindur hefur
ekki áhrif, vatnsheldir og
menga ekki.
Margar gerðir til á lager.

in

Flísabúð

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

AUKIN ÞJÓNUSTA
VIÐ EIGENDUR SKODA
• Bílson er sérhæft og vottað þjónustuverkstæði
sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Skoda.
• Fullkomin forgreiningarstöð þar sem greina
má flest allt um ástand bílsins og gæði.

Við leitumst við að vera samstíga því besta í Evrópu.
Komið, sjáið og sannfærist.

- V E R K S T Æ Ð I Ð -

K letthálsi 9 • Sími 568 1090

Kletthálsi 9 • 110 Reykjavík • Sími 568 1090 • bilson@bilson.is • bilson.is

Þ

etta er stundum sett í
RÁÐSTEFNUHLUTI ICELAND
búning og gert eins og
það sé eftirsóknavert að
vera að glíma við sinn
Síðustu þrjú ár hefur
djöful,“ segir Anna ÁstÚTÓN (útflutningshildur Thorsteinsson,
skrifstofa íslenskrar
tónlistar) séð um
verkefnastjóri hjá ÚTÓN, en á tónlistráðstefnuhald á
arhátíðinni Iceland Airwaves verður
Iceland Airwaves
ráðstefna þar sem rætt verður um
hátíðinni. Ráðgeðheilbrigðismál tónlistarmanna.
Ástæðan er að fjölmargir tónliststefnan hefur það
að markmiði að
armenn hafa fallið fyrir eigin hendi,
búa til umræðu- og
bæði erlendis og hérlendis. Umræðan
kynningargrundum geðheilbrigðismál hefur lengi
völl sem vökvar hina
verið mikið tabú segir Anna, og séríslensku grasrót tónlistarstaklega meðal tónlistarmanna.
samfélagsins og eykur skilning
„Það þarf að gera eitthvað í þessu
erlendra aðila á íslenskri tónlist og
og tala um lausnir og vandamálið.
Geðheilbrigðismál eru tabú en eru
því umhverfi sem skapar hana.
einstök í tónlistargeiranum því það
Í ár verður ráðstefnan haldin í
er eins og það sé einhver ljómi yfir
tónlistar mönnum og geðheilbrigði þeirra. Ef tónÞEGAR AMY
listarmaður fellur
WINEHOUSE
fyrir eigin hendi
TIL DÆMIS ÁTTI
eða líður eitthvað
VIÐ SÍN
illa og fær jafnvel
VANDAMÁL AÐ
eitthvert áfall þá
STRÍÐA ÞÁ
er það málað
VAR ÞAÐ
í skemmtilegum litum í
MÁLAÐ SEM
staðinn fyrir að
EINHVER
segja: Guð minn
SKEMMTIgóður, hvernig
FRÉTT.
getum við hjálpað.
Þegar Amy WineAnna Ásthildur
house til dæmis átti
Thorsteinsdóttir
við sín vandamál að stríða
þá var það málað sem einhver
skemmtifrétt í staðinn fyrir að tala
um þetta sem vandamál sem þarf að
laga.“

AIRWAVES
Bíó Paradís, undir nafninu
Airwaves Lounge &
Conference, en þar
undir verður bæði
kvikmyndadagskrá,
þar sem frumsýndar verða þrjár
William
myndir um íslenska
Doyle
tónlist, og „off
venue“ tónlistardagskrá auk fyrirlestra og
tengslamyndunarfunda
þar sem verða umræður
m.a. um geðheilbrigðismál í tónlistargeiranum, konur í tónlist, tónlistarborgina Reykjavík og margt
fleira.
William Doyle fæddist árið 1991
og sló í gegn með fyrstu plötu sinni,
Total Strife Forever. Árið 2016 gaf
hann út plötu sem hann byggði á
kvíða sínum, ofsahræðslu og skorti
á veruleikaskyni. Hann hefur verið
opinskár gagnvart geðvandamálum
sínum sem tónlistarmaður. „Okkur
fannst mikilvægt að í staðinn fyrir
að fá hóp af fólki sem talar um geðheilbrigði tónlistarmanna þá væri
betra að fá tónlistarmann sem
glímir við geðvandamál og talar
um þau. Segir frá sinni reynslu.
Við verðum líka með fulltrúa frá
Landspítalanum sem talar um þau
úrræði sem tónlistarmenn og aðrir
hafa.“ Fyrirlesturinn verður fimmtudaginn 2. nóvember í sal 2 í Bíó Paradís. benediktboas@365.is
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í dag
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fyrir lykil- og korthafa
á ÓB og Olís-stöðvum
um allt land

SÆKTU UM LYKIL Á OB.IS
Ef þú átt ekki ÓB-lykil geturðu sótt um hann á ob.is eða á næstu Olís-stöð

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

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

BAKÞANKAR
Tómasar Þórs
Þórðarsonar

Á endanum er
þetta þess virði

K

osningabarátta um sæti á
Alþingi er fín á fjögurra ára
fresti en að fá þetta í andlitið
tvö ár í röð er alltof mikið. Þessi
stutta kosningabarátta er flesta að
drepa enda hefur hún að miklu leyti
bara snúist um skítkast og hvað
þessi gerði, eða öllu heldur gerði
ekki, síðast þegar að hann fékk að
ráða.
Nú síðast var Sigríður Á. Andersen bara í fyrradag að fá spurningu
í beinni útsendingu um síðustu
stjórnarslit eins og við séum ekki
komin yfir það. Segið mér hvað er
næst; við hverju má ég ég búast af
þeim sem ætla að stýra landinu og
með hverjum eruð þið tilbúin að
vinna. Íslenska kosningabaráttan
varð aðeins skemmtilegri í fyrra
þegar flokkarnir fóru að nota samfélagsmiðla meira og sumir gerðu
það stórvel. Kosningaherferðir
sumra hafa verið tær snilld eins og
hjá Vinstri grænum að fela alla nema
Kötu Jak tvö ár í röð. Og af hverju
ekki? Kata er geggjuð og fylgið eykst
og eykst.
Að þessu sinni hefur nafnlausum
lúðum tekist að eyðileggja samfélagsmiðlapælinguna og aðallega
netupplifunina með því að troða inn
heimskulegum áróðursmyndböndum á Youtube og fleiri staði. Ég veit
ekki alveg hvort fólk sem gerir svona
áttar sig á hvað sumir taka Youtuberúntinn sinn alvarlega og hafa engan
húmor fyrir svona leiðindum.
Kvöldið sem gerir þetta allt þess
virði er kosninganóttin. Þetta kvöld
er ljósárum á undan Eurovision í
mínum bókum. Eftir mikla vinnu
starfsmanna flokkanna og stjórnmálamannanna geta þeir lítið
annað gert en skellt í einn tvöfaldan
og beðið eftir því að heyra Ólaf
Þ. Harðarson útskýra fyrir þeim
tölurnar. Vitaskuld í „sögulegu samhengi“.

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

ORATORS
- félag laganema við
Háskóla Ísland
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Hummus með Dukkah kryddi

*GERIR

KRAFTAVERK*

/ Fyrir DAGLEGT BRAUÐ /
Nú fæst Hummus einnig með þessari mögnuðu
austurlensku blöndu af kryddi og muldum hnetum.

Einstaklega gott með nýju brauði, kexi og
grænmeti, til dæmis uppáhalds salatinu þínu.

