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Ævintýraheimur 
skynfæranna

ViðsKipti Fimm örbrugghús fram-
leiða bjór sem seldur er í Vínbúðun-
um. Þá er ótalin framleiðsla Vífilfells 
og Ölgerðarinnar. 

Fjöldi minni örbrugghúsa brugg-
ar fyrir einstaka veitingastaði og 
smærri hópa. Stefán Pálsson, sagn-
fræðingur og bjóráhugamaður, 
segir brugghúsum fara fjölgandi og 
heimabruggun sé vinsæl.

„Það er greinilegt að við erum 
dálítið að fara að sjá það að það er 
bylgja í uppsiglingu,“ segir Stefán.

Heimabruggun sé vinsæl og svo 
sé hópur fólks sem vilji taka hana 
skrefinu lengra. 

„Þarna erum við að tala um minni 
brugghús og mörkin á milli hobbís 
og þeirra sem eru í atvinnustarf-
semi eru orðin svolítið óskýrari,“ 
segir hann. 
– jhh / sjá Markaðinn

Brugghúsum fer 
ört fjölgandi

ViðsKipti Stjórnendur Borgunar seldu 
hlut í Borgun á 57 prósent hærra verði 
í júlí 2015 en Landsbankinn seldi þeim 
á í nóvember 2014.

Eignarhaldsfélagið Borgun ehf. 
keypti 3,85 prósenta hlut í Borgun af 
starfsmönnum Borgunar og félaginu 

BPS ehf., sem er í eigu 12 æðstu stjórn-
enda kortafyrirtækisins, þann 21. júlí 
2015, á verði sem miðaði við að heild-
arvirði Borgunar væri 11 milljarðar 
króna. Þetta segir Magnús Magnússon, 
forsvarsmaður Eignarhaldsfélagsins 
Borgunar. Söluverð Landsbankans á 25 

prósenta hlut í Borgun til Eignarhalds-
félagsins Borgunar og 6,2 prósenta hlut 
til BPS átta mánuðum áður miðaði við 
að Borgun væri metin á sjö milljarða 
króna.

Haukur Oddsson, forstjóri Borgunar, 
segir engu síður að kaupverðið staðfesti 

að forsvarsmenn Borgunar hafi ekki 
vitað að Visa Inc. hygðist nýta sér val-
rétt á að eignast Visa Europe. „Þetta er 
það vitlausasta sem við höfum gert, að 
selja þarna, þetta var hörmung að gera 
það, eftir á að hyggja,“ segir Haukur.

Rúmum tveimur mánuðum eftir að 

salan á hlut starfsmanna og stjórnenda 
gekk í gegn, tilkynnti Visa Inc. að það 
hygðist nýta sér valrétt til að kaupa 
Visa Europe á um 3.000 milljarða 
íslenskra króna. Borgun á von á tæp-
lega 5 milljarða peningagreiðslu vegna 
þessa. – ih / sjá síðu 10

Seldu hlutinn á 57 prósent hærra verði 
„Það vitlausasta sem við höfum gert,” segir Haukur Oddsson, forstjóri Borgunar og að eftir á að hyggja hefði ekki átt að selja hlutinn. 
Hann segir kaupverðið engu síður staðfesta að bankinn hafi ekki vitað að von væri á milljarðagreiðslum vegna Visa-samnings. 

Steingrímur Eyfjörð opnar sýn-
ingu á morgun í Gallery Gamma.

„Um leið og það kom breyttist starfið. Það er bara komið alvöru hús,“ segir Jón Karl Ólafsson, formaður Ungmennafélagsins Fjölnis, um nýtt fimleikahús sem vígt var síðastliðið haust. 
Hann segir biðlistana hafa verið með tvö til þrjú hundruð börnum og nú séu þeir farnir að myndast aftur enda mikil eftirspurn eftir þjónustunni. Fréttablaðið/Pjetur



 Á morgun er útlit fyrir áframhaldandi 
suðvestanátt og éljagang, en bjartviðri 
um norðaustanvert landið. Élin geta 
verið töluvert dimm, en á milli þeirra 
glaðasólskin. Hiti er yfirleitt um og undir 
frostmarki. Síðdegis snýst í norðaustanátt 
á Vestfjörðum með snjókomu, og 
norðanáttin dreifir svo úr sér til austurs.
Sjá Síðu 20

Veður

Menntun  Framkvæmdastjóri 
Hjallastefnunnar hefur ritað bæjar-
ráði Garðabæjar bréf þar sem óskað 
er eftir breytingum á samningi hvað 
varðar fjárframlög til reksturs grunn-
skóla Hjallastefnunnar í bænum.

„Í ljósi þeirrar þróunar sem orðið 
hefur á síðustu misserum hvað 
varðar starfsmat og kjarasamninga 
er ljóst að rekstrarskilyrði grunn-
skólanna eru afar erfið og þung,“ 
segir í bréfinu. Þar stendur enn-
fremur að núgildandi samkomulag 
byggist á rekstrarkostnaði grunn-
skóla í Garðabæ sem eru fjölmennir 
og hagkvæmir í rekstri.

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Hjallastefnunnar, 
segir gamla samninginn hafa verið 
hagstæðan á sínum tíma en aðstæð-
ur hafi breyst. Hjallastefnan er að 
fara fram á að fjármögnun skólans 
verði með sambærilegum hætti og 
í öðrum sveitafélögum eða að fylgt 
verði eftir svokölluðu Hagstofu-
viðmiði. Viðmiðið gerir ráð fyrir 
að einkareknir grunnskólar fái að 
lágmarki 75 prósent af meðalfram-
færslu grunnskóla.

„Í Garðabæ þróaðist það með 
þeim hætti að ekki var samið um 
Hagstofuviðmiðið heldur er greitt 
samkvæmt meðalkostnaði á nem-
anda í grunnskóla í Garðabæ,“ 
segir Ingibjörg. „Þá kom það bara 
vel út fyrir Hjallastefnuna en síðan 
það gerðist hefur meðalkostnaður 
grunnskólanna í Garðabæ lækkað 
á meðan Hagstofuviðmiðið hefur 
hækkað.“

Þá bendir hún á að í samningnum 
við Garðabæ er Hjallastefnunni ekki 
heimilt að rukka skólagjöld en það 
er til dæmis heimilt í Hafnarfirði og 
Reykjavík.

Þá kemur fram í bréfinu ósk um 
að Garðabær niðurgreiði einn-
ig kostnað vegna frístundastarfs, 
frístundaakstur og akstur vegna 
íþróttaiðkunar nemenda. Þá óskar 
Hjallastefnan eftir því að liðir sem 
snúa að rekstrarkostnaði fasteigna, 
viðhaldi og kaupum á búnaði verði 
sérstaklega skoðaðir.

Foreldrar barna í grunnskóla 
Hjallastefnunnar í Garðabæ hafa 
sent bæjaryfirvöldum áskorun þess 
efnis að bærinn styðji Hjallastefn-
una í að byggja sitt grunnskólastarf 
í bænum.

Bæjarráð fjallaði um málið í gær 
og hefur vísað því til skólanefndar. 
stefanrafn@frettabladid.is

Hjallastefnan óskar 
eftir meira fjármagni
Vilja endurskoða samning um fjármögnun grunnskóla Hjallastefnunnar með 
þeim hætti að skólinn fái svipað fjármagn og í öðrum sveitarfélögum. Foreldrar 
barna við skólann hafa sent bæjaryfirvöldum sambærilega áskorun.

egyptaland Boutros Boutros-Ghali, 
fyrrverandi aðalritari Sameinuðu 
þjóðanna, lést í gær á sjúkrahúsi í 
Kaíró 93 ára gamall.

Frá þessu var greint á fundi 
öryggis ráðs Sameinuðu þjóðanna 
í gær og héldu fundarmenn einnar 
mínútu þögn til minningar um 
Boutros-Ghali. Boutros-Ghali þjón-
aði sem aðalritari frá árinu 1992 til 
1996. Hann er eini aðalritarinn til 
að þjóna eitt kjörtímabil en Banda-
ríkin settu sig upp á móti endur-
tilnefningu hans árið 1996. Kofi 
Annan tók við embættinu í kjöl-
farið. – srs

Boutros-Ghali 
fallinn frá

Hvað er Hagstofuvið-
mið?
Samkvæmt reglugerð mennta-
málaráðuneytisins um opinbera 
fjármögnun einkaskóla er kveðið 
á um að sveitarfélögum sé heimilt 
að greiða 75 prósent af svokölluð-
um Hagstofuviðmiðum. Viðmiðið 
er reiknað meðaltal af heildar-
rekstrarkostnaði allra grunnskóla 
sem reknir eru af sveitafélögum í 
landinu.

KjaraMál Félagsmenn verkalýðs-
félagsins Hlífar sem starfa hjá Rio 
Tinto Alcan hafa samþykkt ótíma-
bundna og takmarkaða vinnustöðv-
un sem hefst á miðnætti 24. febrúar.

Vinnustöðvunin nær til þeirra 
starfsmanna sem tilheyra flutn-
ingasveit fyrirtækisins og starfa á 
hafnar- og vinnusvæði álversins í 
Straumsvík. Þetta þýðir að engu áli 
verður skipað um borð í skip við 
Straumsvíkurhöfn.

Kolbeinn Gunnarsson, formaður 
verkalýðsfélagsins Hlífar, segir 
aðgerðirnar lið í því að knýja fram 
kjarabætur fyrir starfsmenn álvers-
ins. félagi og aðrir. – srs, skh

Stöðva skipun á 
áli í Straumsvík

StjórnSýSla Utanríkisráðuneytið 
hefur tekið ákvörðun um uppstokk-
un á sjö sendiherraembættum. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
komast þeir sendiherrar sem hing-
að til hafa verið í bið hér á Íslandi 
út í embætti. „Það er búið að taka 
ákvarðanir um þetta en það á eftir að 
tilkynna um það til viðeigandi yfir-
valda, fá samþykki og annað,“ segir 
Urður Gunnarsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi utanríkisráðuneytisins.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins verða breytingar meðal 
annars í Austurríki, Frakklandi og 
Rússlandi.

Fréttablaðið greindi frá því í 
janúar að nærri helmingur starfandi 
sendiherra hefði aðsetur á Íslandi. 
Um áramótin voru fjórir nýir sendi-
herrar skipaðir sem allir hafa aðsetur 
í utanríkisráðuneytinu. Ekki liggur 
fyrir hvort einhver þeirra verður 
sendur út til að starfa sem sendi-
herra erlendis. – snæ

Stokka upp í sjö 
sendiráðum

Framkvæmdir við Landspítala 

Grafið fyrir lögnum og undirgöngum Þessa dagana eru framkvæmdir við nýtt sjúkrahótel alveg upp við byggingar Landspítalans. Það þýðir að 
inngangar á Kvennadeildina og K-bygginguna eru lokaðir og sjúklingar þurfa að fara krókaleiðir til að komast leiðar sinnar. Einnig er mikill hávaði  
sem fylgir framkvæmdunum en á næstu dögum munu þær færast fjær byggingunum og meiri ró komast á svæðið. Fréttablaðið/Pjetur

Í Garðabæ þróaðist 
það með þeim hætti 

að ekki var samið um 
Hagstofuviðmiðið heldur er 
greitt samkvæmt meðal-
kostnaði á 
nemanda í 
grunnskóla í 
Garðabæ. 

Ingibjörg Ösp 
Stefánsdóttir

Garðabær greiðir Hjallastefnunni í samræmi við meðalkostnað á bak við nem-
endur í grunnskólum bæjarins. Fréttablaðið/VilHelm

boutros boutros-Ghali sat sem aðal-
ritari í fjögur ár. NordicPHotos/aFP
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RAV4 GX Dísil 2WD býðst nú í takmarkaðan tíma með aukahlutapakka hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi. Með honum 
fylgir Brenderup 1205S kerra og dráttarbeisli enda býr þessi dísilknúni dráttarklár yfir 1.600 kg  dráttargetu. Hann er sparneytinn og 
sprækur í akstri og gælir við augað með nýrri hönnun á stuðurum, ljósum og grilli. Stimamjúkt leðurstýri, ný sætisáklæði og endur-
hannað mælaborð, 7" margmiðlunarskjár og 4,2" TFT-upplýsingaskjár draga fram ævintýrið í hverri ökuferð.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

     *Gildir ekki með öðrum tilboðum.
       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

Verð frá 4.990.000 kr.

VILDARPUNKTAR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

2WD DRÁTTARKLÁR 
MEÐ BEISLI OG KERRU 

Aukahlutapakki að  
verðmæti 344.000 kr.  
í takmarkaðan tíma.*

Brenderup 1205S

Dráttarbeisli
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m/ hálfu fæði

SKÍÐI

20. febrúar í viku

Síðustu 
sætin á

til Austurríkis í vetur
Netverð á mann kr. 143.500, m.v. 2 fullorðna og 1 
barn á hótel Unterberghof með hálfu fæði í viku. 
Kr. 169.900. Verð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli á 
hótel Unterberghof með hálfu fæði í viku.

Hotel 
Unterberghof 

Þýskaland Líklega leiddu mannleg 
mistök umferðarstjóra til lestar-
slyssins sem varð ellefu að bana 
í suðurhluta Þýskalands, hafa 
erlendir miðlar eftir saksóknara í 
Þýskalandi. 

Yfir 80 til viðbótar slösuðust 
þegar tvær farþegalestir skullu 
saman á teinum við bæinn Bad 
Aibling í Bæjaralandi, að morgni 9. 
febrúar.

Breska ríkisútvarpið, BBC, hefur 
eftir saksóknara að svæðisstjóri hafi 
beint báðum lestum inn á teinana en 
svo reynt að vara lestarstjórana við. 

Umferðarstjóri sem gerði mistök reyndi að vara lestirnar við

sveitarfélög Sveitarstjórnir úti 
á landi samþykkja hver af annarri 
þessa dagana ályktanir vegna skipu-
lagsmála á Reykjavíkurflugvelli þar 
sem mótmælt er fyrirhugaðri lokun 
á norðaustur-suðvesturbraut, sem 
heitir 06/24 en sumir kalla neyðar-
braut.

Bæjarráð Vestmannaeyja tók 
í gær undir með meðal annars 
bæjaryfirvöldum á Akureyri og Ísa-
firði og ítrekaði andstöðu sína við 
áform um skerðingu flugþjónustu 
á Reykjavíkur flugvelli og skoraði á 
ríkisstjórnina og borgarstjórn að 
tryggja óskerta starfsemi flugvallar-
ins að minnsta kosti þangað til jafn-
góð eða betri lausn finnst.

„Bæjarráð telur með öllu ólíðandi 
að dregið verði úr öryggi sjúklinga og 
slasaðra sem þurfa að komast með 
hraði á Landspítalann,“ segir bæjar-
ráð Vestmannaeyja.

Í ályktun bæjarráðsins kemur fram 
að 2015 hafi 93 verið fluttir í sjúkra-
flugi frá Vestmannaeyjum um flug-

völlinn í Reykjavík til læknisþjón-
ustu og 109 árið 2014. Ekki kemur 
fram hversu marga þessara sjúklinga 
var lent með á braut 06/24.

„Því miður er óraunhæft að ætla 
að í náinni framtíð skapist þær 
aðstæður í íslenskri heilbrigðisþjón-
ustu að ekki verði þörf á að koma 
mörgum af erfiðustu tilfellunum sem 

koma upp á landsbyggðinni á Land-
spítalann við Hringbraut. Þjónusta 
sjúkraflugs er því meðal búsetufor-
senda í Vestmannaeyjum eins og svo 
víða á landsbyggðinni,“ segir bæjar-
ráðið. Sanngjarnt sé að aðgengi íbúa 
landsbyggðarinnar að heilbrigðis-
þjónustu, stjórnsýslu, viðskiptalífi 
og menningarlífi sé tryggt.  – gar

Vilja sanngirni á Reykjavíkurflugvelli

Eyjamenn vilja engar breytingar á Reykjavíkurflugvelli. FRéttablaðið/PjEtuR

Hundrað og fimmtíu manns voru um borð í lestunum sem skullu saman. Hér er 
krana beitt til að ná öðrum vagninum af vettvangi. FRéttablaðið/EPa

Maðurinn, sem sé 39 ára gamall, 
verði líklega kærður fyrir manndráp 
af gáleysi og gæti átt yfir höfði sér 
fimm ára fangelsi.

„Ef hann hefði fylgt reglunum, þá 
hefði ekki orðið neinn árekstur,“ 
hefur BBC eftir Wolfgang Giese, 
aðalsaksóknara.

Giese nafngreindi ekki manninn 
sem var yfirheyrður af lögreglu, í 
viðurvist lögmanns síns, í byrjun 
vikunnar, að því er fram kemur í 
umfjöllun Guardian. 

Lögregla er sögð telja að svæðis-
stjórinn, sem umsjón á að hafa með 

því að beina vögnum á rétta teina 
og tryggja öryggi lestanna, hafi sent 
röng skilaboð í lestirnar. Lestirnar 
hafi átt að mætast á lestarstöð þar 
sem teinarnir skiptast, en skullu 
þessi í stað hvor framan á aðra á um 
hundrað kílómetra hraða á stað þar 
sem teinarnir liggja í sveig.

Guardian hefur eftir Giese að 
bilun í tæknibúnaði hafi verið úti-
lokuð, en sérfræðingarnir sem fari 
með rannsóknina ætli að endurgera 
slysið til að prófa kenningu sína um 
hvað átt hafi sér stað. 
– óká

umhverfismál Aðeins eitt sveitarfé-
lag svaraði bréfi Umhverfisstofnunar 
varðandi auglýsingaskilti sem standa í 
leyfisleysi meðfram vegum í dreifbýli.

Umhverfisstofnun, sem sendi bréf 
á alla skipulags- og byggingarfulltrúa 
landsins í lok maí í fyrra, fékk aðeins 
svar frá Hornafirði þar sem byggingar-
fulltrúinn  er sagður hafa lagt á sig 
þá vinnu að greina auglýsingaskiltin.

„Umhverfisstofnun bendir á mikil-
vægi þess að byggingarfulltrúar fylgist 
með ólöglegum auglýsingum í við-
komandi sveitarfélagi og gæti þess 
að farið sé að gildandi lögum og 
reglugerðum,“ segir í ítrekunarbréfi 
stofnunarinnar í haust sem fylgt var 
eftir með nýju bréfi í janúar á þessu 
ári. – gar

Nenna ekki að 
greina skilti

iðnaður Fyrirtækið Sæbýli ehf. 
segist stefna að því að framleiða alls 
140 tonn af verðmætum sæeyrum, 
sæbjúgum og ígulkerum í eldisstöð 
sinni á Eyrarbakka. Sæbýli vill að 
sveitarfélagið Árborg veiti afslátt á 
heitu vatni frá Selfossveitum. Bæjar-
ráð samþykkti áframhaldandi afslátt 
vegna þróunarverkefnisins.

„Félagið seldi fyrstu framleiðslu 
sína á árinu 2015 og 

gerir ráð fyrir að 
selja nokkur 
hundruð kíló 

af ezo sæeyrum til Japans og Evrópu. 
Nú starfa fjórir starfsmenn hjá félag-
inu við umhirðu dýra og uppsetningu 
á eldiskerfi félagsins og markmiðið 
er að þeim muni fjölga á árinu til þes 
að setja meiri kraft í uppbyggingu 
eldiskerfisins,“ segir í styrkumsókn 
Sæbýlis. – gar

Fá ódýrara vatn 
fyrir sæeyrun

Sæbýli fram-
leiðir meðal 

annars ígulker.
FRéttablaðið/

NoRdicPHotoS

samgöngur Hjólastólanotendur sem 
hyggjast ferðast frá höfuðborgarsvæð-
inu til annarra sveitarfélaga geta ekki 
nýtt sér þjónustu Strætó  án þess að 
hafa með sér aðstoðarmann. Aðstoðar-
maðurinn þarf þá að bera viðkomandi 
inn og út úr vagninum þar sem enginn 
rampur er á vögnum sem notaðir eru 
utanbæjar. Fólk sem hefur ekki tök á 
aðstoðarmanni eða ferðafélaga verður 
aftur á móti að ferðast með einkabíl 
eða sérútbúnum leigubílum.

Ellen Calmon, formaður Öryrkja-
bandalags Íslands, segir mál af þessum 
toga ekki hafa komið inn á borð hjá 
henni en var þó undrandi á fyrir-
komulaginu. „Strætó er almennings-
samgöngur og strætisvagnar eiga að 
sjálfsögðu að vera aðgengilegir öllum 
almenningi,“ segir Ellen.

Jóhannes Svavar Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri Strætó, segir þær rútur 
sem notaðar eru utanbæjar ekki frá-
brugðnar öðrum rútum. „Fólk getur 
verið með aðstoðarmann sem getur 
komið því í og úr sæti, þetta er það sem 
er almennt í boði á Íslandi. Ég held það 
sé engin rúta til hérlendis sem er með 
sérstakan búnað fyrir hjólastóla. Bún-
aðurinn er þó til í þessar rútur,“ segir 
Jóhannes.

Samkvæmt heimasíðu Strætó 
getur  fatlaður einstaklingur  ferðast 
með Strætó að því gefnu að viðkom-
andi sé fullkomlega sjálfbær með að 
komast inn og út úr vagninum. Þá þarf 
sá einstaklingur að biðja samferðafólk 
sitt um aðstoð við að taka út ramp fyrir 
hjólastól eða þá biðla til vagnstjóra um 
aðstoð. „Það eru ekki slíkir rampar í 
utanbæjarvögnum, það eru venjulegar 
rútur,“ segir Jóhannes.

Bergur Þorri Benjamínsson, varafor-

maður Sjálfsbjargar, segist vita af þessu 
fyrirkomulagi. „Ég benti til dæmis 
Samtökum sveitarfélaga á Suður-
nesjum á þetta þegar þau voru að fara 
af stað með sitt útboð og spurði hvort 
þau hefðu ekki hugleitt það að gera 
þessa kröfu í útboðinu, en svarið við 
því var einfalt nei,“ segir Bergur.

Hann segir að það sé nokkurs konar 
girðing fyrir notendur hjólastóla í 
kringum höfuðborgarsvæðið. „Girð-
ingin er á Kjalarnesi, svo í áttina að 
Hellisheiði og svo alls staðar í kringum 
önnur bæjarfélög á höfuðborgarsvæð-
inu.“ thordis@frettabladid.is

Þeir sem eru í hjólastól geta 
ekki ferðast einir utanbæjar 
Fólk í hjólastólum getur ekki nýtt sér þjónustu strætisvagna sem keyra milli sveitarfélaga utan höfuðborgar-
svæðisins þar sem engir rampar eru í vögnunum. Fólk getur eingöngu farið í vagnana ef það hefur aðstoðar-
mann sem ber það inn í vagninn. Annars þarf það að ferðast með sérútbúnum leigubíl eða á eigin vegum. 

Engir rampar eru í vögnum Strætó sem keyra utanbæjar. Því getur fólk í hjólastólum ekki ferðast með vögnunum nema 
aðstoðarmaður beri það inn í vagninn. FRéttablaðið/aNtoN bRiNk 

Ég held það sé engin 
rúta til hérlendis 

sem er með sérstakan búnað 
fyrir hjólastóla. Búnaðurinn 
er þó til í þessar rútur.
Jóhannes S. Rúnars-
son, forstjóri Strætó

Strætó er almenn-
ingssamgöngur og 

strætisvagnar eiga að sjálf-
sögðu að vera aðgengilegir 
öllum almenningi.
Ellen Calmon, formaður ÖBÍ. 
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„ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Staðalbúnaður: 17" álfelgur, lykillaust 
aðgengi, tvílitur, skyggðar rúður, 
leiðsögubúnaður með Íslandskorti, 
tölvustýrð loftkæling, LED dagljós, 
bakkskynjarar, handfrjáls símabúnaður 
(Bluetooth), start/stopp ræsibúnaður, 
regnskynjarar á rúðuþurrkum.

**Mánaðarlegar afborganir af bílaláni í 84 mánuði samkvæmt fjármögununar reiknivél 
Lykill.is. Verð og afborganir geta breyst án fyrirvara. Gengið frá fjármögnun á staðnum. 
Árleg hlutsfallstala kostnaðar 11,39%.

Verð: 3.390.000 kr.
CAPTUR
Dísil, beinskiptur

Eyðsla 3,7 l/100 km*

Bílalán 51.982 kr. á mán.
m.v. 10% innborgun.**

Bílalán 56.570 kr. á mán.
m.v. 10% innborgun.**

FJÖLBREYTT ÚRVAL LITA OG BÚNAÐAR

Tvílitur brúnn og hvítur Tvílitur blár og svartur Tvílitur hvítur og svartur Tvílitur rauður og svartur

Verð: 3.690.000 kr.
CAPTUR
Dísil, sjálfskiptur

Eyðsla 3,8 l/100 km*

Renault CAPTUR

GULLFALLEGUR
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Það var ekki síst út 
af fjölmörgum 

ábendingum, meðal annars 
frá Alþingi Íslendinga, sem 
að við hófum endurskoðun á 
starfsreglunum 
nú.
Sigrún Magnús-
dóttir umhverfis-
ráðherra 

Þetta vekur allt 
saman grunsemdir 

um að það séu sterkir aðilar í 
orkugeiranum að þrýsta á 
ráðuneyti umhverfismála og 
náttúru
verndar.
Svandís Svavars-
dóttir, fyrrverandi 
umhverfisráðherra 
og þingmaður VG 

Jón Grétar Magnússon sýnir ljós-
myndir  frá siglingu um Scoresbysund.

Hrafn Jökulsson kynnir starf Hróksins  
í Grænlandi fyrir árið 2016.

Kalak heldur myndakvöld i Norrænahúsinu 
miðvikudaginn 17. mars kl. 20:00. 

Enginn aðgangseyrir, 
allir velkomnir.

Stjórnin.

MYNDAKVÖLD KALAK

Á morgun 18. febrúar gefur Íslandspóstur út þrjú frímerki 
til að minnast stórafmæla. Alþýðusamband Íslands 100 
ára, Ísafjarðarbær 150 ára og Hið íslenska bókmenntafélag 
200 ára. Þá kemur út Norðurlandafrímerki tileinkað matar 
gerðarlist og fjögur frímerki tileinkuð keramikhönnun.

Fyrstadagsumslög fást á helstu pósthúsum. 
Einnig er hægt að panta þau hjá 
Frímerkja sölunni. Sími: 580 1050. 
Netfang: stamps@stamps.is
Heimasíða: www.stamps.is
facebook.com/icelandicstamps

Safnaðu litlum lis taverkum

StjórnSýSla Landsvirkjun fór 
fram á það við umhverfisráðu-
neytið að starfsreglum verkefna-
stjórnar rammaáætlunar yrði 
breytt. Samkvæmt drögum að 
nýjum reglum verður verkefna-
stjórnin að taka aftur til umræðu 
virkjunarkost sem áður hefur verið 
settur í vernd ef hann hefur tekið 
breytingum.

Taki breytingarnar gildi mætti 
leggja fram að nýju alla virkjana-
kosti sem áður hafa verið settir í 
verndarflokk lítillega breytta – til 
dæmis Norðlingaölduveitu.

Formaður Landverndar, Guð-
mundur Ingi Guðbrandsson, sagði 
í grein í Fréttablaðinu í gær: „Verði 
drögin að veruleika hefur Lands-
virkjun í raun mótað leikreglur 
verkefnisstjórnar í úrvinnslu mála 
sem varða beina fjárhagslega hags-
muni fyrirtækisins.“

Sigrún Magnúsdóttir umhverfis-
ráðherra sagði í samtali við RÚV 
á sunnudag að það væri fráleitt 
að halda því fram að fyrirhug-
aðar breytingar væru gerðar fyrir 
Landsvirkjun. „Það var ekki síst út 
af fjölmörgum ábendingum, meðal 
annars frá Alþingi Íslendinga, 
sem að við hófum endurskoðun á 
starfsreglunum nú,“ sagði Sigrún. 

Samkvæmt svari umhverfisráðu-
neytisins til Landverndar vísaði 
Sigrún þar til funda atvinnuvega-
nefndar Alþingis þann 24. sept-
ember síðastliðinn. Fram kom í 
svarinu að bæði gestir fundarins 
og þingmenn hefðu gert athuga-
semdir við starfsreglurnar. Vert er 
að taka það fram að Hörður Arnar-
son, forstjóri Landsvirkjunar, var 
gestur á fundinum.

„Þetta vekur allt saman grun-
semdir um að það séu sterkir 
aðilar í orkugeiranum að þrýsta á 
ráðuneyti umhverfismála og nátt-
úruverndar að breyta reglum í 
þágu nýtingar,“ segir Svandís Svav-

Landsvirkjun þrýsti á 
um breytingar á reglum
Ef drög að reglum um verkefnisstjórn rammaáætlunar verða að veruleika  
verður stjórnin að taka virkjanakosti sem áður voru í verndarflokki til umræðu. 
Þrýstingur frá Landsvirkjun virðist hafa valdið breytingunum. 

Ferill málsins

22. maí 2015 - Starfsreglur verk-
efnisstjórnar rammaáætlunar 
samþykktar
17. ágúst 2015 - Hörður Arnarson, 
forstjóri Landsvirkjunar, gengur á 
fund umhverfisráðherra og fer fram 
á að reglunum verði breytt. Hann 
leggur fram ítarlegt bréf þess efnis.
11. janúar 2016 - Umhverfisráðu-
neytið kynnir drög að breytingum 
á starfsreglunum til atvinnuvega-
ráðuneytisins og verkefnisstjórnar 
rammaáætlunar.
19. janúar 2016 - Atvinnuvegaráðu-
neytið sendir umhverfisráðu-
neytinu tillögur að breytingum á 
reglunum.

22. janúar 2015 - Atvinnuvegaráðu-
neytið áframsendir Landsvirkjun 
tillögur sínar að breytingum á 
reglunum.
28. janúar 2016 - Landsvirkjun 
sendir atvinnuvegaráðuneytinu 
sínar tillögur um breytingar. Sama 
dag sendir atvinnuvegaráðuneytið 
viðbótartillögur um breytingar til 
umhverfisráðuneytisins sem taka 
að mestu til greina tillögur Lands-
virkjunar.
2. febrúar 2016 - Umhverfisráðu-
neytið auglýsir breytingarnar á 
vefsíðu ráðuneytisins.

arsdóttir, fyrrverandi umhverfis-
ráðherra og þingmaður VG.

Svandís hefur lagt fram fyrirspurn 
á Alþingi til umhverfisráðherra, þar 
sem farið er fram á að öll gögn um 
feril málsins verði opinberuð og 
því svarað hvort athugað hafi verið 
hvort breytingin standist lög. 

„Það væri saga til næsta bæjar að 
nefnd sem starfar samkvæmt lögum 

sé sett í þá stöðu á miðju tímabili 
sinnar vinnu að breyta sínum starfs-
aðferðum efnislega í þágu einstaka 
sjónarmiða og markmiða,“ segir 
Svandís.  „Þá erum við farin að hverfa 
frá því að vinnan sé fagleg og í sam-
ráði við lögin, enda hef ég efasemdir 
um að það standist lögin að breyta 
reglum efnislega á miðju tímabili.“
snaeros@frettabladid.is

Hryðjuverkin koma ekki í veg fyrir að tónleikarnir klárist

Jesse Hughes, söngvari Eagles of Death Metal, heilsar aðdáendum í París. Hljómsveitin snýr aftur til Parísar til að ljúka tónleikunum sem hún náði aldrei að klára. Hljómsveitin var að 
spila á veitingastaðnum Bataclan þegar hryðjuverkamenn réðust á tónleikargesti í nóvember í fyrra. Fréttablaðið/EPa
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Snjór. Frost. Ís.
Skiptir engu!

Audi Q5. Fullkominn 
fyrir íslenskar

aðstæður.

Verð frá kr. 7.590.000,- 
2.0 TDI quattro, sjálfskiptur, 190 hö 

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · www.audi.is

ára
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Óðalsostur hefur verið á borðum landsmanna frá 
árinu 1972. Fyrirmynd hans er Jarlsberg, frægasti 
ostur Norðmanna. Óðalsostur er mildur með örlítinn 
möndlukeim og skarpa, sæta, grösuga tóna. Frábær á 
morgunverðarborðið, hádegishlaðborð eða bara einn 
og sér.

 www.odalsostar.is

ÓÐALSOSTUR
TIGNARLEGUR

96

96

92

1

1

1

n  Þjóðvegur 1    
n  Þjóðvegur 92 og 96 (nýr þjóðvegur 1)

Færsla þjóðvegar 1 deilumál á Austurlandi um áratugaskeið

Fagridalur   
Vegurinn ófær í meira  
en 9 klst. á sólarhring.
Árið 2015 lokað í 3 daga
Árið 2014 lokað í 3 daga
Árið 2013 lokað í 2 daga
Árið 2012 lokað í 3 daga
Árið 2011 opið allt árið
Árið 2010 lokað í 1 dag

Lokað  

  
daga

Breiðdalsheiði
Árið 2015 lokað í 156 daga 
Árið 2014 lokað í 126 daga 
Árið 2013 lokað í 136 daga 
Árið 2012 lokað í 101 dag 
Árið 2011 lokað í 54 daga 
Árið 2010 lokað í 48 daga

Lokað 

 
dagur

12

621

Ólöf Nordal innanríkisráðherra 
hefur lagt fram þá hugmynd að legu 
Hringvegarins á Austurlandi verði 
breytt. Hugmynd ráðherra snertir á 
deilumáli milli sveitarfélaga í fjórð-
ungnum um áratuga skeið.

Þessa hugmynd lagði innanríkis-
ráðherra fram til kynningar í til-
kynningu á heimasíðu ráðuneytis-
ins á föstudag. Þar segir: „Um langa 
hríð hefur verið uppi umræða um 
legu Hringvegarins á Austurlandi 
og hvort breyta eigi núverandi skil-
greiningu þannig að Hringvegurinn, 
þjóðvegur 1, milli Fljótsdalshéraðs 
og fjarðanna liggi ekki eins og 
nú er um Skriðdal og Breiðdals-
heiði heldur um Norðfjarðarveg 
og Suður fjarðaveg. Ólöf Nordal 
innanríkisráðherra leggur hér fram 
til kynningar þessa hugmynd. Vega-
gerðin ákveður legu Hringvegarins 
á þessu svæði jafnt sem á öðrum 
svæðum en hann er jafnan skil-
greindur sem aðalleið, það er greið-
færasta leið og þá með sem mestri 
vetrarþjónustu. Ákvörðun Vega-
gerðarinnar yrði tekin í samráði við 
innanríkisráðherra.“

Um er að ræða þá breytingu að 
færa legu þjóðvegar eitt, eins og 
hún hefur verið um langan tíma – 
frá leiðinni til Fljótsdalshéraðs um 
Breiðdalsheiði og Skriðdal. Þess í 
stað verði hún um Suðurfirði og um 
Fagradal.

Allir sem þekkja til vita að þessi 
tiltekna breyting hefur verið 
byggðapólitískt álitamál á Austur-
landi um langt árabil. Hagsmunir 
Fjarðabyggðar eru augljósir með 
því að leiða umferðina að þétt-
býlinu á Suðurfjörðunum í stað 
þess að hún fari fram hjá. Rökum 
um umferðaröryggi og nýtingu á 
nýjum og góðum umferðarmann-
virkjum, eins og Fáskrúðsfjarðar-
göngum og vegum með bundnu 
slitlagi, er einnig mjög haldið á lofti. 
Mótrökin virðast helst vera þau að 
hluti vegarins um firðina standi illa 
undir meiri umferð, en ekki verður 
litið fram hjá hagsmunum versl-
unar og þjónustu á Egilsstöðum að 
fá ferðalanga beint til sín – án við-
komu á Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði 
og Reyðarfirði.

Vegagerðin mun hafa unnið fyrir 
innanríkisráðherra minnisblað um 
helstu rök fyrir því að skilgreina 
Hringveginn um Austurland upp á 
nýtt. Uppruni plaggsins er tveggja 
ára gömul samþykkt á aðalfundi 
Sambands sveitarfélaga á Austur-

Ráðherra vill höggva á hnútinn
Innanríkisráðherra hefur lagt fram þá hugmynd að legu Hringvegarins á Austurlandi verði breytt. Farið verði um firði og Fagradal upp 
á Hérað í stað gömlu leiðarinnar um Breiðdalsheiði. Á sex árum hefur heiðin verið lokuð í 621 dag en 12 sinnum leiðin um Fagradal.

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Breiðdalsvík

Stöðvarfjörður

Djúpavogur

Egilsstaðir

Fagridalur

Fáskrúðs-
fjarðargöng

Breiðdalsheiði

Til Akureyrar

Til Reykjavíkur

landi (SSA) um að Vegagerðin 
ynni faglegt mat á legu hring-
vegarins á svæðinu, enda er 
ríkur vilji sveitarstjórnar-
manna í Fjarðabyggð, og að 
nokkru leyti SSA, að málið verði 
klárað á annan hvorn veginn – 
og þá lagt til hvílu í framhald-
inu. Þá hefur það legið fyrir 
lengi að Vegagerðin tekur það 
ekki upp hjá sjálfri sér að gera 
þessar breytingar án þess að vilji 
ráðherra fyrir slíkum breytingum 
sé skýr og liggi fyrir.

Hugmyndin er sett fram á vef 
ráðuneytisins til að höggva á þann 
hnút sem málið hefur verið í. Nú 
geti sveitarfélögin fyrir austan og 
aðrir hagsmunaaðilar komið með 
sín rök og mótrök fyrir að þetta 
verði gert. Það sem mun vega 
þyngst hjá ráðherra er umferðar-

öryggi, enda vegurinn um 
Breiðdalsheiði barn síns 
tíma og lokaður stóran hluta 
ársins. Vandræði erlendra 
ferðamanna eru vel kynnt í 
fréttum, sem telja að Hring-
vegurinn – þjóðvegur 1 - 
veiti þeim öryggi þar sem 
um bestu leiðina hljóti að 
vera að ræða.

Það síðasta sem var 
skrifað um málið opinber-
lega var opið bréf Sigurðar 
Gunnarssonar, sem rekur 

ferðaþjónustufyrirtæki á Seyðis-
firði. Bréfið birtist á vef Austur-
fréttar og þar spyr Sigurður hver 
sjái sér hag í óbreyttu ástandi og 
hvaða rök séu fyrir því að þjóð-
vegur 1 sé um Breiðdalsheiði.

Hann spyr vegna þess að vetrar-
gestir hans koma „dauðþreyttir og 

nánast skelkaðir til Seyðisfjarðar“, 
eftir að hafa glímt við Breiðdals-
heiði. „Þó svo þetta sé aðeins annað 
starfsár fyrirtækis okkar hafa tugir 
gesta okkar lent í erfiðleikum við 
Breiðdalsheiði á sama tíma og færð 
var ágæt um firðina og yfir Fjarðar-
heiði. Þegar þessir gestir koma 
heim þá munu þeir ekki ráðleggja 
væntanlegum Íslandsförum að fara 
austur á land yfir vetrartímann. 
Þetta er auðvitað til háborinnar 
skammar og veldur ferðaiðnaði á 
Austurlandi miklum skaða,“ skrifar 
Sigurður.

Eins og sjá má á meðfylgjandi 
korti var Breiðdalsheiði lokuð 621 
dag árin 2010 til 2015 – eða 103 
daga á ári að meðaltali. Lengst 156 
daga í fyrra. Á sama tímabili var 
leiðin um Fagradal lokuð í tólf daga. 
Lengst í þrjá daga.

92 km 
um Suðurfirði, 
Fáskrúðsfjarðar-
göng og Fagradal. 
Bundið slitlag.

82 km 
um Breiðdalsheiði, 
57 km bundið slitlag
25 km malarvegur

Svavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Breiðdalsvík  
→ Egilsstaðir

Öxi
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+ icelandair.is Vertu með okkur

Þráðlaust net um borð
Nú geturðu verið í netsambandi um leið og þú sest í sætið þitt um borð í vélum 
Icelandair. Áður var tengingin aðeins virk þegar komið var yfir 10.000 fet, en þráðlaust 
internet verður framvegis aðgengilegt frá því að komið er um borð og allt þar til vélin er 
yfirgefin, alveg sama hvert flogið er. Icelandair er fyrsta flugfélagið í Evrópu sem býður 
upp á þessa þjónustu. Þetta er ein ástæðan fyrir því að þú flýgur betur með Icelandair. 

VIÐ BREYTUM  
SAMBANDINU
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✿ Borgunarmálið Frá upphafi og til dagsins í dag
Árið 2007 
VISA getur keypt 
VISA Europe
Visa Inc. og Visa 
Eur ope gera sam-
komulag um ótíma-
bundinn valrétt á 
kaupum Visa Inc á 
Visa Europe. 

Árið 2014
13. mars 
Gert tilboð 
Tilboð gert í hluti 
Landsb. og Ís-
landsb. í Borgun í 
nafni félags í eigu 
fjárfesta og stjórn-
enda Borgunar.

27. júní
Íslandsbanki 
segir nei
Íslandsbanki hafnar 
tilboði hópsins í 
Borgun og tilkynnir 
einnig að bankinn 
hyggist ekki kaupa 
hlut Landsbankans.

3. júlí
Bjóða aftur í hlut Landsbankans

21. nóvember
Valrétturinn gæti 
reynst verðmætur
Bloomberg birtir 
frétt um að Visa 
telji valrétt sinn í 
Visa Europe minnst 
1.200 milljarða 
króna virði.

Fjárfestahópurinn býður 
2.184 
milljónir króna í 

31,2%
hlut Landsbankans  
í Borgun.

28. nóvember 
Þrýstingur SKE
Landsbankinn segir 
að Samkeppnis-
yfirvöld hafi þrýst 
á Landsbankann og 
Íslandsbanka um 
breytingar á eignar-
hlut í Borgun.

3. desember 
FME sendir 
erindi
Fjármálaeftirlitið 
óskar eftir upplýs-
ingum um söluna. 
Bankinn svaraði 
sex dögum síðar, 9. 
desember.

8. desember 
Koma fyrir þing-
nefnd
Stjórnendur Lands-
bankans koma fyrir 
efnahags- og við-
skiptanefnd og gera 
grein fyrir sölunni á 
Borgun. 

19. desember 
Selur hlut í Valitor
Landsb. selur Arion 
banka 38% hlut í 
Valitor með ákvæði 
um að Landsbank-
inn fái greitt verði 
af kaupum á Visa 
Europe. 

Árið 2015 
19. febrúar
Greiða arð
Aðalfundur Borg-
unar samþykkir að 
greiða 800 milljónir 
króna í arð. Arð-
greiðslan var sú 
fyrsta frá 2007.

29. maí
Selja aftur hlut
Landsbankinn selur 
0,41 prósents hlut 
í Borgun í opnu 
ferli á 30 milljónir, 
sem setur verðmat 
Borgunar í 7,3 
milljarða króna. 

Nóvember 2015
Visa Inc. tilkynnir 
um kaup á Visa 
Europe
Tilkynnt að Visa Inc. 
muni kaupa Visa 
Europe. Kaupverðið 
nemur um 3.000 
milljörðum króna. 

Árið 2016
20. janúar
Milljarðar vegna 
Visa-samnings
Morgunblaðið segir 
kaup Visa Inc. á Visa 
Europe geti fært 
Borgun og Valitor á 
annan tug milljarða. 

21. janúar 
Eftirlitið þrýsti 
ekki
Samkeppniseftirlit-
ið segir í yfirlýsingu 
að það hafi ekki sett 
tímamörk varðandi 
sölu Landsbankans 
á Borgun.  

25. janúar
Segjast ekki vita af Visa-greiðslum 
til Borgunar
Landsbankinn segir á upplýsingavef 
sínum um söluna að engar upplýsingar 
hafi legið fyrir um greiðslur til Borgunar 
yrði af kaupum Visa Inc. á Visa Europe. 

25. janúar
Sex til átta pró-
sent hlutdeild
Kjarninn greinir 
frá því Lands-
bankinn hefði átt 
rétt á sex til átta 
prósentum af 
Visa-greiðslum til 
Borgunar. 

26. janúar
Fjórar spurning-
ar til bankans
Bankasýsla ríkisins, 
óskar eftir því við 
Landsbankann 
að hann svari 
fjórum spurning-
um um söluna á 
Borgun. 

9. febrúar
Borgun fær 4,8 milljarða
Borgun segist fyrst hafa fengið upp-
lýsingar um fjárhæð greiðslu til Visa 
Europe 21. desember. Samkvæmt þeim 
upplýsingum megi Borgun eiga von 
á 4,8 milljarða greiðslu og  forgangs-
hlutabréfum í Visa sem metin séu á 1,7 
milljarða króna.

11. febrúar
Svarar Banka-
sýslunni
Landsbankinn 
svarar Banka-
sýslunni og segir 
enga annarlega 
hvata hafi 
legið að baki sölu 
bankans. 

 11. febrúar
Vill skýringar
Bjarni Benediktsson 
fjármálaráðherra 
segir nauðsyn að 
upplýsa um allar 
hliðar málisns áður 
en lengra er haldið í 
söluferli á eignarhlut 
ríkisins í Landsb. 

12. febrúar
Skilaboðin ekki 
að fresta sölu
Lárus Blöndal, 
stjórnarformaður 
Bankasýslunnar, 
segist ekki skilja fjár-
málaráðherra sem 
svo að  fresta eigi 
söluferli Landsb.

VIðSKIptI „Þetta er það vitlausasta 
sem við höfum gert, að selja þarna, 
það var hörmung að gera það, eftir 
á að hyggja,“ segir Haukur Oddsson, 
forstjóri Borgunar, um sölu  starfs-
manna og stjórnenda Borgunar 
á 3,85 prósenta hlut í Borgun til 
Eignarhaldsfélagsins Borgunar í júlí 
á síðasta ári.  Söluverðið miðaðist 
við að heildar virði Borgunar væri 11 
milljarðar króna. Söluverð Lands-
bankans á 31,2 prósenta hlut í Borgun, 
í nóvember 2014 átta mánuðum áður, 
miðaði við að Borgun væri metin á 7 
milljarða króna. Landsbankinn seldi 
þá 25 prósenta hlut til Eignarhalds-
félagsins Borgunar á 1.751 milljón 
króna og 6,2 prósenta hlut til BPS á 
433 milljónir króna. Því jókst virði 
Borgunar um 57 prósent á átta mán-
uðum.

Haukur segir hækkunina helst 
skýrast af aukinni eftirspurn eftir 
hlutabréfum á Íslandi á tímabilinu. 
Hlutabréfaverð á Íslandi hafi hækkað 
mikið á síðari hluta ársins 2014 og á 
árinu 2015.

Haukur Oddsson segir engu síður 
að kaupverðið staðfesti að forsvars-
menn Borgunar hafi ekki vitað að 
Visa Inc. hygðist nýta sér valrétt til að 
eignast Visa Europe. „Við höfðum ekki 
hugmynd um þetta þá, ekki frekar en 
aðrir,“ segir Haukur. Rúmum tveimur 
mánuðum eftir að salan á hlut starfs-
manna og stjórnenda gekk í gegn, til-
kynnti Visa Inc. að það hygðist nýta 
sér valrétt til að kaupa Visa Europe á 
um 3.000 milljarða íslenskra króna. 
Borgun á von á tæplega 5 milljarða 
peningagreiðslu vegna þessa.

Haukur segir ljóst að hann og aðrir 
stjórnendur og starfsmenn Borgunar 
muni tapa á sölunni síðasta sumar. 
Engin ákvæði hafi verið um viðbótar-
greiðslu ef af kaupunum á Visa Europe 
yrði.

„Verðmatið eftir dílinn er miklu, 
miklu, hærra en þetta. Þannig að það 
er alveg augljóst að við vorum alveg 
grunlaus um að þetta væri að koma.“ 

Morgunblaðið greindi fyrr í febrúar 
frá því að miðað við nýtt verðmat 
KPMG væri Borgun metin á 19 til 26 
milljarða króna.

Haukur er einnig hluthafi í Eignar-
haldsfélaginu Borgun. Hann segir 
söluna hafa verið fjármagnaða með 
hlutafjáraukningu sem hann hafi ekki 
tekið þátt í og því hafi eignarhlutur 
hans lækkað.

Haukur segir verðið sem stjórn-
endur og starfsmenn Borgunar seldu 
á hafa verið í samræmi við verð í við-

Svekktur yfir 57 
prósenta ávöxtun
Forstjóri Borgunar segir starfsmenn Borgunar hafi selt hlut sinn í fyrirtækinu á allt 
of lágu verði í sumar. Verðið var helmingi hærra en Landsbankinn seldi þeim á. 
Kaupverðið staðfesti að þeir hafi ekki vitað að von væri á milljarða Visa-greiðslum.

Haukur Oddsson, segir eftir á að hyggja starfsmenn og stjórendur Borgunar hafa gert mistök með því að selja hlut í Borgun síðasta sumar.

Við höfðum ekki 
hugmynd um þetta 

þá, ekki frekar en aðrir 

Haukur Oddsson, 
forstjóri Borgunar

Auglýst eru til umsagnar drög að tillögu að 
matsáætlun vegna endurskoðaðs mats á 
umhverfisáhrifum Hvammsvirkjunar. Skipu-
lagsstofnun úrskurðaði 16. desember 2015 
að endurskoða beri þá hluta matsins sem lúta 
að landslagi og ásýnd lands og ferðaþjónustu 
og útivist. Aðrir hlutar umhverfismatsins eru 
í fullu gildi. 

Mat á umhverfisáhrifum er unnið samkvæmt 
lögum nr. 106/2000 og reglugerð nr. 660/2015, 
en framkvæmdin er matsskyld samkvæmt tölulið 
3.02 í 1. viðauka laganna. 

EFLA verkfræðistofa vinnur að mati á umhverfis-
áhrifum. Drög að tillögu að matsáætlun hafa 
verið lögð fram til kynningar á heimasíðum 
Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is, og EFLU, 
www.efla.is. 

Frestur til athugasemda er frá 17. febrúar til 
2. mars 2016.

Hagsmunaaðilar og aðrir eru hvattir til að kynna 
sér drögin og leggja fram athugasemdir og 
ábendingar varðandi fyrirhugað mat á landslagi 
og ásýnd lands annars vegar og ferðaþjónustu 
og útivist hins vegar. Í framhaldinu mun 
Landsvirkjun vinna tillögu að matsáætlun og 
senda Skipulagsstofnunar hana til umfjöllunar.  

Hægt er að koma ábendingum eða 
athugasemdum við drögin eigi síðar en 2. mars 
2016 til EFLU verkfræðistofu með tölvupósti 
á netfangið umhverfismat@efla.is eða 
skriflega til Ólafs Árnasonar, á heimilisfang 
EFLU, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, merkt 
„Hvammsvirkjun. Mat á umhverfisáhrifum”.

Drög að tillögu að 
matsáætlun

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

 

2.990 KR.*
ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

ENDALAUS
GSM 

1817 365.is

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer.  Nánari upplýsingar á 365.is
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Veldu yfirburði!
Siemens og Bosch í 19 af 
20 efstu sætunum!
Í úttekt danska neytendablaðsins Tænk (2015), þar sem teknar 
voru til skoðunar 50 uppþvottavélar frá ýmsum framleiðendum, 
voru yfirburðir Siemens og Bosch algjörir. Hér fyrir neðan eru 
þær uppþvottavélar sem lentu í efstu sætunum.

Hlíðasmára 3 . Sími 520 3090
www.bosch.is

BOSCH
SMU 50M96SK

BOSCH
SMU 53M72SK

BOSCH
SMU 50M92SK

BOSCH
SMU 50M95SK

BOSCH
SMP 68M05SK (stál)

BOSCH
SMP 68M02SK

BOSCH
SMU 69T42SK

BOSCH
SMU 69T45SK

BOSCH
SMU 50E52SK

SIEMENS
SN 45M507SK

SIEMENS
SN 44D202SK

SIEMENS
SN 46T297SK

SIEMENS
SN 46T597SK

BOSCH
SMU 50M62SK

SIEMENS
SN 45M209SK

Annar framleiðandi
en Bosch eða Siemens.

SIEMENS
SN 45M207SK

*fæst
  hjá:

*fæst
  hjá:

*fæst
  hjá:

*fæst
  hjá:

*fæst
  hjá:

*fæst
  hjá:

*fæst
  hjá:

SIEMENS
SN 478S01TS

SIEMENS
SN 45M231SK

BOSCH
SMU 51M12SK
*fæst
  hjá:

1. sæti

6. sæti

11. sæti

16. sæti

3. sæti

8. sæti

13. sæti

18. sæti

5. sæti

10. sæti

15. sæti

20. sæti

2. sæti

7. sæti

12. sæti

17. sæti

4. sæti

9. sæti

14. sæti

19. sæti

Taka síma af  
flóttabörnum

1DANMÖRK Danska lögreglan 
leggur hald á síma flóttabarna 

sem koma fylgdarlaus til Danmerkur 
til að komast að því hver þau eru. 
Það getur hins vegar liðið mánuður 
áður en börnin fá símana afhenta 
aftur. Mannréttindastofnun Dan-
merkur og Rauði krossinn gagnrýna 
nú þennan langa biðtíma. Hann 
valdi því að börnunum líði enn verr. 
Síminn sé oft eina leiðin til að hafa 
samband við ættingja.

Tvöfalt meira  
atvinnuleysi 

2NOREGUR Atvinnuleysi í Noregi 
er nú tvöfalt meira en eftir al-

þjóðlega efnahagshrunið. Ríkisstjórn 
Ernu Solberg sætir gagnrýni fyrir að 
verja miklu minna fé í baráttunni 
gegn atvinnuleysi en gert var 
eftir hrunið.  Stjórnvöld hafa lækkað 
skatta en norska alþýðusambandið 
segir skattalækkanir ekki góða leið til 
að auka eftirspurn, sérstaklega ekki 
skattalækkanir hjá þeim ríku.

Fá ekki að  
velja maka

3SVÍÞJÓÐ Næstum þriðja hvert 
ungmenni af erlendum uppruna 

í Svíþjóð upplifir að það fái ekki að 
vera í sambandi við þann sem það 
kýs. Þetta eru niðurstöður könnunar 
frá því í fyrra. Aðeins 62 prósent 
ungmenna af erlendum uppruna fá 
að giftast þeim sem þau vilja. Hjá 
sænskum ungmennum er mótsvar-
andi tala 91 prósent. Ungar stúlkur 
eru í meirihluta þeirra sem ekki fá að 
ákveða slíkt sjálfar.

25. nóvember  
Landsbankinn selur 
Bankinn selur 31,2 prósent hlut sinn 
í Borgun til fjárfestanna fyrir 2.184 
milljónir króna. 
Eignarhaldsfélagið Borgun kaupir 
25 prósenta hlut og BPS ehf., félag 
í eigu stjórnenda og starfsmanna 
kaupir 6,2 prósenta hlut.

21. júlí 
Stjórnendur selja án fyrirvara 
Starfsmenn og stjórnendur Borgunar selja  
3,85% hlut í Borgun á verði sem þýðir 
að Borgun í heild er metin á 11 milljarða 
króna. Ekki er gerður fyrirvari um viðbótar-
greiðslur ef af kaupum á Visa Inc. á Visa Eu-
rope verði.   

15. febrúar
FME skoðar málið
Steinþór Pálsson bankastjóri segir í 
Kastljósi að Fjármálaeftirlitið sé að 
skoða sölu Landsbankans á Borgun 
og útilokar ekki að kæra málið. Stjórn 
Borgunar sendir í kjölfarið frá sér yfir-
lýsingu þar sem hún sakar Steinþór um 
dylgjur og óbeinar ásakanir í sinn garð.

26. janúar
Sendir þinginu skýringar
Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbank-
ans, sendir nefndasviði Alþingis bréf með 
skýringum og upplýsingum um söluna á 
Borgun.     
 

Haukur Oddsson, segir eftir á að hyggja starfsmenn og stjórendur Borgunar hafa gert mistök með því að selja hlut í Borgun síðasta sumar.

skiptum með aðra hluti í Borgun á 
þessum tíma. Landsbankinn seldi 
hins vegar 0,41 prósents hlut í Borgun 
þann 29. maí 2015, eftir opið útboð, til 
Fasteignafélagsins Auðbrekku 17 ehf. 
á 30 milljónir króna. Landsbankinn 
eignaðist hlutinn við yfirtöku á Spari-
sjóði Vestmannaeyja í mars. Miðað 
við það kaupverð var Borgun í heild 
metin á 7,3 milljarða króna, helmingi 
lægra verði en stjórnendurnir seldu á 
tveimur mánuðum síðar. 
ingvar@frettabladid.is

NORÐURLÖNDiN

1

2

3

4 
milljarðar varð hækkun á 
virði Borgunar á tveimur 
mánuðum miðað við sölu-
verð á hlut í fyrirtækinu 
síðasta sumar.
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Ég fer ekki út í nein 
smáatriði á plani B, 

vegna þess að það er engin 
slík áætlun til.

Jean Claude 
Juncker, forseti 
framkvæmda-
stjórnar ESB

NETVERSLUN  HEILSUHUSID.IS

Hönnuð af Önnu Rósu grasalækni. 
Hver og ein blanda sérvalinna jurta gegnir ákveðnu hlutverki.

TE SEM VIRKA!

NÝTT! 1. ORKUTE
Gefur auka orku án þess 

að innhalda koffín. 

2. AUÐHUMLA
Hefur reynst ákaflega 

mjólkuraukandi fyrir konur 
með barn á brjósti. 

3. STILLA
Jurtir sem eru þekktar 

fyrir að hafa róandi áhrif 
og lækka blóð þrýsting.

4. SAURBÆR
Jurtir sem hafa 

hægða los andi áhrif. 

5. VATNSLEYSA
Jurtir sem eru þekktar fyrir 
að hafa vatnslosandi áhrif 
- hentar þunguðum konum.

6. RÓSA FRÆNKA
Sérvaldar jurtir með 
það í huga að draga 

úr túr verkjum.

TE SEM VIRKA!
AÐEINS 

Í HEILSU-

HÚSINU!

Bretland Ekki er hægt að tryggja 
stuðning Evrópuþingsins við breytt-
an samning Bretlands við Evrópu-
sambandið. Þetta kom fram í máli 
Martins Schulz, forseta þingsins, 
þegar hann fundaði með David 
Cameron, forsætisráðherra Bretlands, 
í Brussel í gær.

Viðbrögð Schulz eru sögð bakslag 
fyrir Cameron sem staddur er í Brussel 
til að tryggja samþykki við nýjan 
samning um breytingar á  aðildar-
samkomulagi Bretlands og Evrópu-
sambandsins (ESB). Auk þess að funda 
með Schulz, sem er þýskur sósíal-
demókrati, átti hann líka fundi með 
leiðtogum annarra hópa í þinginu.

Fram kemur í umfjöllun Guardian 
að Cameron hafi viljað fá tryggingu 
fyrir því að Evrópuþingið myndi ekki 
reyna að gera breytingar á uppkasti 
að samkomulagi sem ganga á frá á 
leiðtogafundi ESB á morgun, fimmtu-
dag, áður en  til þjóðaratkvæða-
greiðslu kemur í Bretlandi sem gæti 
skorið úr um áframhaldandi veru 
landsins í sambandinu. 

„Ferð forsætisráðherrans til fund-
ar við Evrópuþingið endurspeglar 
áhyggjur af því að þingið kunni að 
vera ófyrirsjáanlegt í aðkomu sinni 
að viðkvæmum endursamningum, en 
þingið þarf að hleypa í gegn breyting-
um á löggjöf ESB til þess að hliðra til 
fyrir kröfum Breta um þak á greiðslur 
vegna félagslegs stuðnings við inn-
flytjendur frá sambandinu,“ segir þar.

Þá kemur fram í umfjöllun BBC, 
breska ríkisútvarpsins, að Cameron 
hafi líka fundað með Jean-Claude 
Juncker, forseta framkvæmdastjórnar 

ESB. Junker hafi áður sagt að ekki sé 
neitt „plan B“ til staðar. Slíkt myndi 
gefa í skyn að framkvæmdastjórnin 
teldi raunhæfan möguleika á því að 
Bretland gengi úr sambandinu.

„Ég fer ekki út í nein smáatriði á 
plani B, vegna þess að það er engin 
slík áætlun til. Við erum með plan A. 
Bretland verður áfram í Evrópusam-
bandinu sem uppbyggilegur og virkur 
þátttakandi,“ hefur BBC eftir Juncker.

Á sama tíma segir Donald Tusk, 
forseti Leiðtogaráðs Evrópusam-
bandsins, sem hefur umsjón með 
endursamningum Bretlands, að 
viðræðurnar um samningsdrögin 
séu „viðkvæmar“. Í byrjun vikunnar 
varaði hann við því að samningar um 
kröfur Bretlands væru á „tvísýnum 
stað“ og að raunveruleg hætta væri á 
að Evrópusamstarfið brotnaði upp.

Á meðan Cameron fundaði í 

Brussel blésu þjóðarleiðtogar Pól-
lands, Ungverjalands, Slóvakíu og 
Tékklands til smærri leiðtogafundar í 
Prag í Tékklandi til að móta sameigin-
lega afstöðu til endursamnings Breta.

„Á sama tíma og mjög óvenju-
legt væri fyrir þingið að ganga gegn 
ákvörðunum sem leiðtogar ESB-
ríkjanna 28 hafa tekið, mun afstaða 
þingsins nær örugglega þýða að 
Cameron kemur ekki í gegn fyrir-
hugðum breytingum á velferðar-
kerfinu fyrr en mun síðar en hann 
hefði vonað, og löngu eftir að Bretar 

hafa greitt atkvæði í þjóðaratkvæða-
greiðslu um áframhaldandi aðild.“

Eftir fund Camerons og Schulz í 
gær sagði forseti þingsins að þingið 
myndi ekki stöðva framgang ákvarð-
ana sem leiðtogar Evrópusambands-
landanna hefðu tekið, en lagði um 
leið áherslu á mikilvægi þinglegu 
meðferðarinnar. „Ég get enga trygg-
ingu gefið fyrir framtíðarlöggjöf,“ 
sagði hann. „Það getur engin ríkis-
stjórn snúið sér að þinginu og sagt: 
Hér er tillaga okkar, er hægt að tryggja 
niðurstöðuna?“ olikr@frettabladid.is

Bakslag fyrir nýjar ESB-tillögur Breta 
Þingleg meðferð þýðir að ekki er fyrirfram hægt að gefa sér niðurstöðu um lagasetningu, segir forseti Evrópuþingsins. Afstaðan sögð áfall 
fyrir Cameron sem fundaði í gær með þingmönnum í viðleitni til að tryggja stuðning við breytingar í endursamningum Breta við ESB.

Gætu kosið eftir hálft ár
Bretar stefna á að hafa þjóðar-
atkvæðagreiðslu um áframhaldandi 
aðild að Evrópusambandinu fyrir 
árslok 2017. Atkvæðagreiðslan er 
hluti af kosningaloforðum Íhalds-
flokksins, sem er sigurvegari síð-
ustu þingkosninga í Bretlandi. Ekki 
er búið að negla niður nákvæma 
tímasetningu atkvæðagreiðslunnar, 
en á vef BBC, segir að forsætisráð-
herra landsins vilji fremur hafa þær 
fyrr en seinna. Nú þyki líklegast að 
gengið verði til atkvæða annað-
hvort í júní eða september á þessu 
ári.

David Cameron, forsætisráðherra Breta (til vinstri), fundaði í gær með Martin Schulz, forseta Evrópuþingsins (til hægri), og 
leiðtogum annarra stjórnmálahópa í Evrópuþinginu í Brussel í Belgíu.  FréttaBlaðið/EPa
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Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

citroen.is 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

Það er auðvelt að gleyma sér við akstur þegar maður er á liprum, sparneytnum og þægilegum Citroën C4.  
Hönnun hans er í senn hagnýt og grípandi. Ekki nóg með það heldur er hann búinn nýrri Puretech vél sem nýverið hlaut 
eftirsótta titilinn Vél ársins (International Engine of the Year). Margverðlaunaða Puretech vélin sameinar frábæra frammistöðu, 
lága eyðslu og litla koltvísýringslosun. Citroën C4 er fáanlegur með nýrri sex þrepa sjálfskiptingu sem hefur fengið mikið lof.

Sérstaða Citroën C4 felst jafnframt í fjölmörgum smáatriðum sem hámarka þægindi ökumanns og farþega. Má þar nefna  
7“ snertiskjá í mælaborði, tölvustýrða miðstöð, fjölstillanleg sæti sem eru einstaklega þægileg, frábæra hljóðeinangrun, 
hraðastilli og nýja kynslóð LED ljósa.

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.990.000 KR.
Komdu í reynsluakstur

CITROËN C4

ÞÚ FINNUR EKKI FYRIR KÍLÓMETRUNUM
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Páll Gunnar 
Pálsson
forstjóri Sam-
keppniseftir-
litsins

Á síðasta ári hleypti Samkeppniseftirlitið af stokk-
unum fundaröð undir samheitinu „Samtal um 
samkeppni“. Fundunum er ætlað að vera umræðu-

vettvangur um samkeppnismál, þar sem tækifæri gefst 
til þess að ræða hverju hafi verið áorkað og hver séu 
brýnustu viðfangsefnin fram undan.

Með þessu er Samkeppniseftirlitið að leggja við hlustir, 
koma á framfæri leiðbeiningum og taka við sjónarmiðum 
frá atvinnulífi, stjórnvöldum og neytendum.

Áhrif stjórnvalda á samkeppni
Fyrsti fundurinn í fundaröðinni var haldinn þann 3. des-
ember sl., en þar hélt sérfræðingur frá samkeppnisdeild 
OECD erindi um áhrif stjórnvalda á samkeppni. Fjallaði 
hann um þýðingu þess að stjórnvöld mætu samkeppnis-
leg áhrif laga og reglna og stuðluðu þannig að færri sam-
keppnishindrunum og minni reglubyrði.

Á fundinum var m.a. gerð grein fyrir rannsóknum sem 
sýna að samkeppnismat laga og reglna á tilteknum mark-
aði er líklegt til þess að skila um 20% lægra verði á vöru eða 
þjónustu en ella væri.

Í framhaldi af fundinum hefur Samkeppniseftirlitið fylgt 
málefninu eftir gagnvart einstökum ráðuneytum.

Föstudaginn 12. febrúar sl. efndi Samkeppniseftirlitið 
til lokaðs umræðufundar um samkeppni í landbúnaði. 
Sigurður Ingi Jóhannsson landbúnaðarráðherra, forsvars-
menn í landbúnaði, fulltrúar hagsmunasamtaka á vett-
vangi atvinnulífs og fulltrúar neytenda ræddu þar brýnustu 
verkefnin fram undan í landbúnaði.

Þá var rætt hvar markmið samkeppnislaga og land-
búnaðarins færu saman og hvar ekki, og hvaða lærdóm 
megi draga af þeim ólíku leiðum sem farnar hafa verið t.d. 
í mjólkurvinnslu og grænmetisframleiðslu.

Fimmtudaginn 18. febrúar nk. mun Samkeppniseftirlitið 
síðan standa fyrir opnum fundi um beitingu samkeppnis-
reglna. Þar mun dr. Gjermund Mathiesen, yfirmaður 
samkeppnismála hjá Eftirlitsstofnun EFTA (ESA), fjalla 
um aðkomu ESA að samkeppniseftirliti á Íslandi, þróun 
samkeppniseftirlits í Evrópu, auk þess sem rætt verður um 
sektir í samkeppnismálum og varnaðaráhrif þeirra.

Fundurinn verður haldinn á Hilton Reykjavík Hótel og 
hefst kl. 9.00.

Samtal um samkeppni

Með þessu er 
Samkeppnis-
eftirlitið að 
leggja við 
hlustir, koma 
á framfæri 
leiðbeining-
um og taka 
við sjónar-
miðum frá 
atvinnulífi, 
stjórnvöld-
um og 
neytendum.Lyfjaval.is • sími 577 1160 

Bílaapótek Hæðasmára
Mjódd Álftamýri

20%
afsláttur
af öllum pakkningum

Afslátturinn gildir í febrúar.
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Konur borga að meðaltali 7%hærra verð 
en karlar fyrir sambærilegar vörur. 
Neytendastofnun í New York í Bandaríkj-
unum greindi frá þessum niðurstöðum í 
desember en Fréttablaðið greindi frá óút-
skýrðum verðmun hér á landi á sambæri-

legum vörum sem beint er að sitthvoru kyninu.
Í ljós kom að töluverður verðmunur getur verið hér á 

landi á sambærilegum vörum, oft og tíðum nánast sömu 
vörunni, eftir því hvort hún er markaðssett fyrir konur 
eða karla. Tekin voru dæmi af ungbarnagöllum, ilm-
vötnum, rakvélum, klippingum, dúnúlpum og öðru sem 
sýndi svo ekki verður um villst að konur greiða hærra 
verð fyrir sínar vörur en karlar.

Verðmunur þessi hefur verið nefndur bleikur skattur, 
og snýr annars vegar að vörum sem eru verðlagðar 
hærra af söluaðilum til kvenna en karla og hins vegar 
skattur sem stjórnvöld leggja á vörur sem einungis eru 
ætlaðar konum.

Þessum eiginlega skatti sem stjórnvöld leggja á 
kvennavörur hefur undanfarið verið mótmælt, meðal 
annars af þingmönnum. Nokkrir þingmenn stjórnar-
andstöðunnar lögðu í desember fram frumvarp þar 
sem lagt er til að skattur á túrtappa og dömubindi verði 
færður í lægra skattþrep. Takmörkuð rök eru fyrir því 
að þessar vörur séu hafðar í hærra skattþrepi. Raunar á 
það við margar vörur að hending virðist ráða hvar þær 
lenda. Fjármálaráðherra hefur sagt að verið sé að vinna 
að einföldun skattkerfisins og fækkun undanþága. Skref 
var tekið fyrr á kjörtímabilinu í þá átt þegar almenna 
þrepinu var breytt í 24 prósent.

Hinum „skattinum“, sem er auðvitað ekki skattur 
heldur verðlagning sem mismunar eftir kyni, verður 
ekki svo glatt breytt með lögum, heldur hugarfars-
breytingu. Íslendingar eru líklega með verri neytenda-
frömuðum í heimi. Við fussum og sveium yfir olíuverðs-
hækkunum og förum síðan rakleiðis og látum fyll’ann. 
Verðhækkanir í sund, bíó, á matarkörfunni eða annars 
staðar hafa  lítil áhrif á hegðun okkar sem neytenda. 
Sumt er það sem við getum ekki verið án, annars gætum 
við vel verið án en kjósum að vera það ekki. Mikilvægi 
eða öllu heldur lítilvægi stöðu neytendamála okkar 
kristallast vel innan stjórnkerfisins, þar sem ráðherra 
neytendamála er einnig dóms- og kirkjumála, fangelsis-
mála, fjarskipta- og mann réttinda ráðherra sem og sam-
göngu- og öryggismálaráðherra ásamt öðru. Neytenda-
málin verða eðli málsins samkvæmt útundan.

Veruleg vakning þarf að verða meðal neytenda. 
Smásalar þurfa að fara yfir verðlista sína og athuga 
hvort þeir verðleggi bleiku vörurnar hærra en þær bláu 
og af hverju. En þeir munu ekki gera það án þrýstings 
frá neytendum. Jarðvegurinn er svo sannarlega til 
staðar, það sýnir áhuginn. En tengslin milli áhugans og 
pyngjunnar virðast vera rofin – því þarf að breyta. Og 
við breytum því með því að breyta okkur sjálfum.

Breytum 
okkur sjálfum

Íslendingar 
eru líklega 
með verri 
neytendafröm-
uðum í heimi. 
Við fussum 
og sveium 
yfir olíverðs-
hækkunum og 
förum síðan 
rakleiðis og 
látum fyll’ann.

Illa ígrunduð ummæli
Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson hamraði á Pírötum á 
Alþingi á mánudaginn vegna 
stefnu þeirra um borgaralaun. 
„Akkúrat þegar maður hélt að 
loksins væri komið eitthvað mál 
frá Pírötum þar sem þeir væru 
að skýra einhverja stefnu eða 
boða stefnu kemur á daginn að 
svo er ekki. Þetta er ekki stefna, 
þetta er bara til skoðunar,“ 
sagði Sigmundur eftir að Birgitta 
Jónsdóttir, þingmaður Pírata, 
hafði útskýrt fyrir honum að 
um þingsályktunartillögu væri 
að ræða. Er Sigmundur með 
ummælum sínum að andmæla 
því að hlutirnir séu teknir til 
skoðunar? Ef til vill er hann að 
mæla með því að þegar Píratar 
komast í ríkisstjórn hrindi þeir 
af stað illa ígrunduðum aðgerð-
um án þess að kanna kosti 
þeirra og galla. Það virðast vera 
vinnubrögðin sem hann óskar 
eftir hjá samstarfsmönnum 
sínum á Alþingi.

Vanhugsaðasta aðgerðin
Þá er það broslegt að forsætis-
ráðherra skuli vara við vanhugs-
uðum og kostnaðarsömum 
hugmyndum en það var einmitt 
hans flokkur sem sá til þess að 
fjármagni var ausið úr ríkissjóði 
í skuldaleiðréttinguna sem er 
að mati fjölmargra ein sú van-
hugsaðasta efnahagsaðgerð sem 
ráðist hefur verið í á kostnað 
skattgreiðenda. 
stefanrafn@frettabladid.is

1 7 .  f e b r ú a r  2 0 1 6   M I Ð V I K U D a G U r14 s K o Ð U n   ∙   f r É T T a b L a Ð I Ð

SKOÐUN



Árni Páll 
 Árnason
formaður Sam-
fylkingarinnar

Umræðan um Borgunarhneyksl-
ið má ekki staðnæmast við 
það eitt. Það sem við vitum 

nú þegar um atburðarásina í málinu 
dugar til að vekja verulegar efasemdir 
um vinnubrögð og siðferði í efstu 
lögum fjármálakerfisins. Það þarf að 
upplýsa til fulls um allar ákvarðanir í 
málinu, hvernig verðmat fór fram og 
hvernig stjórnendur Landsbankans 
tóku ákvörðunina um þessa sölu, lið 
fyrir lið. Það vekur nefnilega athygli 
að stjórnendur Landsbankans hafa 
fært það fram sem röksemd fyrir því að 
selja hinum stálheppnu útvöldu kaup-
endum á vegum stjórnenda Borgunar 
eignarhlutinn í leyni að stjórnendur 
Borgunar væru í lykilstöðu til að hafa 
áhrif á upplýsingar um framtíðar-
horfur Borgunar ef aðrir kaupendur 
myndu sækjast eftir hlutnum.

Eitt er nú það að stjórnendur Lands-
bankans gefi sér að stjórnendur Borg-
unar muni koma fram með sviksam-
legum hætti. Annað er það hvers vegna 
stjórnendur Landsbankans ákváðu 
þá að treysta þeim upplýsingum sem 
þessir sömu stjórnendur veittu Lands-
bankanum sjálfum um framtíðarhorf-
ur fyrirtækisins. Hvernig í ósköpunum 
réttlætir þú að trúa manni sem þú býst 
við að svíki aðra?

Gamlar og nýjar hættur
En Borgunarmálið varpar líka ljósi á 
hættur sem eru fram undan í íslensku 
viðskiptalífi og fjármálalífi. Það er 
ekkert nýtt að vel tengdir fjárfestar, 
handvaldir af Sjálfstæðisflokki og 
Framsóknarflokki, fái tækifæri til að 
kaupa ríkiseignir eða sölsa undir sig 
aðstöðu sem ríkið hefur. Efnahagssaga 
Íslands hefur einkennst af því alla tíð. 
Það voru vel tengdir einstaklingar sem 
fengu tækifæri til að fá til sín Mars-
hall-aðstoðina sem Ísland fékk eftir 
stríð. Það voru vel tengdir einstakling-
ar sem fengu einkaleyfi til að bjóða í 
verk fyrir varnarliðið og voru ára-
tugum saman í aðstöðu til að rukka 
margfaldan raunkostnað fyrir hvert 
einasta viðvik á Keflavíkurflugvelli. 
Það voru vel tengdir aðilar sem gátu 
sölsað undir sig hlutabréf almennings 
og Vestur-Íslendinga í Eimskipafélag-
inu og nýtt agnarlítinn eignarhlut til 
að ná yfirtökum á Eimskipafélaginu. 
Þá aðstöðu nýttu þeir svo til að sölsa 
undir sig hvert fyrirtækið á fætur öðru 
í viðskiptalífinu og byggja viðskipta-
veldi sem stóð áratugum saman, án 
nokkurrar innistæðu. Það voru vel 
tengdir kaupendur sem fengu að 
kaupa SR-mjöl í upphafi tíunda ára-
tugarins og gátu svo selt eignir út úr 
fyrirtækinu og borgað sér kaupverðið 
á einu ári.

Og síðast en ekki síst voru það 
vel tengdir aðilar sem fengu einir að 
kaupa bankana við einkavæðinguna 
2003. Þá voru allar reglur beygðar og 
öll viðmið um mat á tilboðum skekkt, 
til að réttir menn fengju á endanum 
að kaupa. Þeir keyptu á ágætu verði, 
en lánuðu hverjir öðrum fyrir kaup-
verðinu. Þeir keyptu banka til að 
geta nýtt þá til að skammta sér auð 
og aðstöðu þaðan í frá. Þeir höfðu 
ekkert efni á að kaupa bankana – þeir 
gerðu það bara og nýttu sér íslenskt 
fákeppnisumhverfi til að klóra útlagt 
fé til baka af almenningi og verð-
mætaskapandi fyrirtækjum.

Nýir Borgunarmenn verða fundnir
Nú er enn rætt um bankasölu. Í 
nýlegri skýrslu Bankasýslu ríkisins 
kemur samt fram að engir Íslend-
ingar hafi ráð á að kaupa banka fyrir 
eigin rammleik. Þá liggur fyrir að 
engir útlendingar hafa sýnt áhuga á 
að kaupa íslenskan banka, þrátt fyrir 
ítrekaðar sölutilraunir a.m.k. eins 
slitabús á erlendum vettvangi undan-
farin ár. En þótt engir Íslendingar geti 

Hverjir verða Borgunarmenn fyrir bönkum?
keypt einn einasta banka og engir 
útlendingar vilji kaupa einn einasta 
banka eru nú allt í einu ÞRÍR bankar 
til sölu.

Hverjir munu kaupa? Svarið liggur 
í augum uppi. Hættan er sú að ein-
hverjir nýir Borgunarmenn verði 
fundnir. Þeir verða sannarlega ekki 
borgunarmenn fyrir banka í hefð-
bundnum skilningi þess orðs, en 
þeir verða Borgunarmenn í þeim sér-
íslenska skilningi sem hér hefur verið 
rakinn. Þeir munu kaupa bankana á 
háu verði og nýta sér síðan fákeppnis-

umhverfi hinnar íslensku krónu til að 
sjúga kaupverðið úr landsmönnum 
um ókomin ár.

Röðum upp á nýtt
Mikilvægasta verkefni stjórnmál-
anna er að stöðva þetta rugl. Það 
munu núverandi stjórnarflokkar 
ekki gera. Það þarf að setja landinu 
efnahagslega stjórnarskrá. Hluti 
hennar mun þurfa að felast í að laga 
bankakerfið að þörfum almennings, 
heimilanna og verðmætaskapandi 
fyrirtækja. Það þarf að nýta það 

tækifæri sem nú er að opnast með 
ráðandi umsvifum ríkisvaldsins á 
fjármálamarkaði til að brjóta bank-
ana upp og raða bútunum upp á 
nýtt. Sumir þættir bankarekstrar 
eiga einfaldlega ekki heima með 
öðrum í fákeppnisumhverfi. Sam-
hliða þarf að breyta lagaumhverfi 
fjármálakerfisins og torvelda ofur-
vald fjármála fyrir tækja yfir fólki. 
Úrvinnsla skuldamála frá hruni á að 
verða okkur verðmætur lærdómur. 
Það þarf að styrkja lagaumhverfi 
greiðsluaðlögunar, auka áhættu 

banka af útlánum og torvelda bönk-
um að ganga að fólki ef greiðslugeta 
bregst. Þá þarf að tryggja almenningi 
í landinu arð af ríkiseignum og gefa 
ófrávíkjanleg fyrirmæli um sam-
keppni um sölu þeirra.

Tækifærið til þessara breytinga er 
núna. Það verður farið eftir að ríkið 
selur hluta í bönkunum. Þess vegna 
þarf að koma í veg fyrir að núverandi 
stjórnarflokkar selji bankana og gefa 
nýrri ríkisstjórn færi á raða spilunum 
upp á nýtt, með hagsmuni almenn-
ings að leiðarljósi.

BÓKANLEGT: FRÁ KL. 10:00 17. FEBRÚAR TIL MIÐNÆTTIS 18. FEBRÚAR
FERÐATÍMABIL: 17. MARS–4. APRÍL

SMELLTU ÞÉR Á
FLUGFELAG.IS 

• Ef bókað er með Flugslætti og bókun breytt, þarf að greiða mismun og 
breytingagjald upp í annað fargjald án afsláttar.

• Ekki er hægt að bæta Flugslætti við bókun sem þegar hefur verið gerð.
• Aðeins er hægt að hafa einn Flugslátt í hverri bókun.

GILDIR Á ALLA ÁFANGASTAÐI INNANLANDS FLUGFELAG.IS
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Bestur í þriðja sinn 
Martin Hermannsson, lands-
liðsmaður í körfubolta, var í gær 
útnefndur leikmaður vikunnar 
í neC-deildinni í bandarísku 
háskólakörfunni. þetta er í þriðja 
sinn á tímabilinu sem bak-
vörðurinn hlýtur þessa nafnbót. 
Martin fór hamförum í síðustu 
viku í tveimur sigurleikjum. Fyrst 
vann Liu 82-69 sigur á Wagner-
háskólanum og hafði svo betur á 
móti st. Francis í íslendingaslag, 
92-67. Martin skoraði 17 stig, tók 
11 fráköst, gaf 5 stoðsendingar og 
stal einum bolta á móti 
Wagner, en gerði svo 
enn betur á móti st. 
Francis og skoraði 19 
stig, tók 7 fráköst, gaf 5 
stoðsendingar og stal 
boltanum 5 sinnum. 
íslenski landsliðs-
maðurinn var því 
með 18 stig, 9 
fráköst, 5 
stoðsend-
ingar og 3 
stolna bolta 
að meðal-
tali í þessum 
tveimur 
leikjum, 
en að auki 
nýtti hann 
öll tólf víta-
skotin sín. 

Í dag
19.15 Stjarnan - Haukar  Sport

17.25 Sporting - Barcelona  Sport
19.30 Roma - Real Madrid Sport
19.30 Gent - Wolfsburg Sport3 
21.45 Meistaramörkin Sport

Di Maria er stoðsendinga-
hæstur í CL síðustu 4 tímabil 
þótt hann spilaði bara 3 
þeirra. Ég sé ekkert eftir 
honum... #djöflarnir
Halldór M.
@halldorm

Hjörtur Lánaður 
Varnarmaðurinn og u21 árs 
landsliðsmaðurinn Hjörtur Her-
mannsson hefur verið lánaður 
frá hollenska félaginu PsV til iFK 
Gautaborgar í svíþjóð. Hjörtur er 
21 árs miðvörður og hefur verið 
á mála hjá PsV síðan 2012. Hann 
gerði nýjan þriggja ára samning 
við félagið í vor þrátt fyrir að hann 
hafi átt við erfið meiðsli að stríða. 
Hjörtur hefur svo í vetur náð að 
spila nokkuð reglulega með u-21 
liði PsV. Hann var til reynslu hjá 
iFK Gautaborg fyrr í mánuðinum 
og stóð sig vel. Hjörtur á fjölda 
leikja að baki með yngri lands-
liðum íslands og spilaði sinn fyrsta 
a-landsleik þegar hann kom inn á 
sem varamaður gegn Bna.

Körfubolti á laugardaginn mætir 
ísland liði Portúgals í undankeppni 
eM 2017 en leikurinn fer fram ytra. 
Liðið, undir stjórn ívars ásgríms-
sonar, hefur tapað fyrstu tveimur 
leikjum sínum í keppninni en 
stefnir óhikað að því að sækja til 
sigurs um helgina.

„Portúgal er það lið í riðlinum 
sem við töldum fyrirfram að við 
ættum hvað mesta möguleika á að 
vinna,“ segir ívar en þar að auki eru 
ungverjaland og slóvakía í riðlinum 
– bæði ógnarsterk lið sem hafa verið 
í fremstu röð í evrópu um árabil.

„það hentar okkur ágætlega að 
spila gegn Portúgal. þær sækja 
mikið inn í teiginn og spila sterka 
vörn. Portúgal á tvo mjög sterka 
leikmenn sem eru aðallega í kring-
um teiginn og við þurfum að hafa 
góðar gætur á þeim,“ segir hann 
enn fremur.

ívar vonast til þess að liðið haldi 
áfram að bæta sig og hann óskar 
eftir stærra sóknarframlagi frá 
sínum leikmönnum. „Við þurfum 
að halda áfram að spila þann varn-
arleik sem við höfum verið að gera 
og bæta okkur í sókninni. það þurfa 
fleiri að skora og ég hef fulla trú á að 
það lið sem við erum að fara með út 
geti gert góða hluti í þessum leik.“

Portúgal tapaði fyrir ungverja-
landi og slóvakíu í fyrstu tveimur 
leikjum sínum í keppninni, rétt 
eins og ísland, og eru bæði lið því 
með tvö stig í F-riðli undankeppni 
eM 2017.
eirikur@frettabladid.is

Ætlum að ná í sigur í Portúgal
Kvennalandsliðið í körfubolta undirbýr sig af kappi fyrir næsta leik sinn í undankeppni EM 2017. Landsliðs-
þjálfarinn Ívar Ásgrímsson vill fá betra sóknarframlag frá sínum leikmönnum en hingað til í keppninni.

Berglind Gunnarsdóttir með boltann og reynir að halda honum frá systur sinni, Gunnhildi Gunnarsdóttur, á landsliðsæfingu í gær. FRéttaBlaðið/anton BRink

16 liða úrslit Meistaradeildarinnar 

PSG - Chelsea 2-1 
1-0 Zlatan Ibrahimovic (39.), 1-1 Jon Obi 
Mikel (45.), 2-1 Edison Cavani (78.). 
Parísarliðið fer með eins marks for-
skot til Lundúna þar sem það gerði 
2-2 jafntefli í fyrra og komst í átta 
liða úrslit Meistaradeildarinnar. 
 
Benfica - Zenit 1-0 
1-0 Jonas (90.+1). 
Brasilíumaðurinn jonas tryggði 
Benfica sigur í uppbótartíma þegar 
allt stefndi í markalaust jafntefli. 
Zenit var ekki búið að spila mótsleik 
í tíu vikur fyrir gærkvöldið þar sem 
vetrarfrí er í rússnesku úrvals-
deildinni.

Nýjast

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Ásgarðsland
Alls er um að ræða rúmlega 200 hektara lands þar sem liggur fyrir samþykkt 
deiliskipulag 85 sumarhúsalóða á 76 hekturum er mælast frá 0,5 til 2 hektara  
að stærð. M.a. er um að ræða lóðir er liggja meðfram Soginu og aðrar sem eru 
ofar með frábæru útsýni. 30 hektarar lands er skógræktarsvæði.

Blómleg sumarhúsabyggð er nú þegar á svæðinu og stutt í þjónustu, náttúru-
gersemar og innan við klukkustundar akstur frá höfuðborgarsvæðinu.

Ásgarðslandið er staðsett við Sogið í Grímsnesi við rætur Búrfells. Sé komið frá 
Suðurlandsvegi er ekið upp Biskupstungnaveg, og ekið Þingvallaveg skömmu 
eftir Þrastarlund. Ásgarðslandið liggur beggja megin við Búrfellsveg.

Einstök staðsetning umvafið vinsælasta sumarhúsabyggð landsins þar sem er 
stutt í frábæra golfvelli Kiðjabergs, Öndverðarness og Selfoss.

Landið er selt í heild sinni og kjörin fjárfesting fyrir aðila tengda ferðaþjónustu 
eða sölu sumarhúsalóða. Miklir möguleikar fyrir hendi hvort sem um er að ræða 
frekari uppbyggingu og fjölgun sumarhúsalóða eða uppbyggingu hótels eða 
gistiaðstöðu fyrir aukandi ferðamannastraum komandi ára.

Skipti koma til greina 

Til sölu er eitt eftirsóknaverðasta sumarhúsasvæði landsins í Ásgarðslandi, Grímsnesi
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»2 
Örbrugghúsum fer 
fjölgandi
Bruggbylting að verða  
á Íslandi.

»4 
aukin samkeppni 
erlendis frá 
Íslendingar þurfa að 
bregðast við sam-
keppni frá erlendum 
risum. 

»8  
svipmyndin: iða brá 
benediktsdóttir 
Nýr framkvæmdastjóri 
fjárfestingabankasviðs 
Arion. 

»10 
Ógn við hagkerfið 
Lars Christensen skrifar 
áfram um Yellen og 
vaxtastefnu. 

»12
skýringar banka-
stjórans hjákátlegar
Stjórnarmaðurinn skrif-
ar um Borgunarmálið. 

Vill skapa 
mótvægi við 
Davos
Michael Green vill mæla félags-
lega samkeppnishæfni

HEILD EHF

Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: elias@egheild.is • www.egheild.is

Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.
Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.
Gæða handklæði 500 gsm.
Góðar sængur sem má þvo við 95° hita. 
Dýnuhlífar, þola þvott við 95°, rakaheldnar.

Michelsen_255x50_M116710BLNR_0214.indd   1 03.02.14   12:51

Landsframleiðsla ekki nógu 
góður mælikvarði á velgengni

Íslendingar standa öðrum 
þjóðum framar

»6



Skjóðan

Vestur á MeluM er hola ein mik-
il og stór. Þar átti, og á kannski 
enn, að rísa Hús íslenskra fræða 
en ekki var varið meiri peningum 
til verkefnisins en svo að dugði 
fyrir grunninum, sem í daglegu 
tali er nefndur Hola íslenskra 
fræða. Lengra náði ekki metnaður 
íslenskra ráðamanna.

Í sitjandi rÍkisstjórn er ofur-
kapp lagt á að vernda hvers kyns 
hluti og halda ásjónu höfuð-
borgarinnar sem líkastri því sem 
var á fyrri hluta síðustu aldar. 
Forsætisráðherrann hefur varið 
hálfum milljarði til að varðveita 
grjótgarð sem var hluti af ásýnd 
Reykjavíkurhafnar, séð frá sjó, í 
örfá ár um svipað leyti og Jónas 
frá Hriflu gegndi ráðherraemb-
ætti í kringum 1930. Því er haldið 
fram að kostnaðurinn við þessa 
varðveislu geti numið tveimur 
milljörðum eða meira þegar upp 
er staðið.

rÍkisstjórnin ætlar að verja 
a.m.k. 135 milljörðum næsta ára-
tuginn til að viðhalda og vernda 
landbúnaðarkerfi, sem hefur fært 
matvælaverð í hæstu hæðir hér 
á landi á sama tíma og bændur 
flosna frá búum vegna örbirgðar, 
enda fer ekki nema fjórða hver 
króna sem varið er í landbún-
aðarstyrki til bænda. Restin fer í 
milliliði og kerfið sjálft.

stjórnVöld færa örfáum aðilum 
tugi milljarða á silfurfati með því 
að veita þeim stórlega niður-
greiddan aðgang að dýrmætustu 
auðlindum þjóðarinnar. Á sama 
tíma gapir Hola íslenskra fræða 
vestur á Melum sem minnisvarði 

um einstaklega rislága leiðtoga 
þjóðarinnar. Á sama tíma liggja 
fárveikir sjúklingar á göngum 
myglaðs þjóðarsjúkrahúss og 
gleymast á skurðstofum vegna 
þess að fjármálaráðherranum 
er í mun að skila „hallalausum“ 
fjárlögum.

rÍkisbankinn færir útvöldum 
vinum bankastjórnenda og 
vandamönnum ráðamanna 
eignir ríkisins nánast að gjöf 
og hagnaður þeirra á kostnað 
ríkisbankans er svo gríðarlegur 
að ef aðeins er litið til Borgunar 
og Setbergslandsins myndi hann 
duga til að fylla holuna vestur á 
Melum og reisa þar Hús íslenskra 
fræða.

en ráðaMenn hafa engan 
áhuga á að vernda neitt lifandi. 
Steinhrúga í löngu horfnum 
hafnarkanti sem öllum er sama 
um nema forsætisráðherra er 
vernduð, enda hefur hún ekkert 
menningarsögulegt gildi. En 
lifandi menning getur átt sig. 
Handritin, sjálfur bókmennta-
arfur þjóðarinnar, sem á hátíðis-
dögum kennir sig við bækur og 
bókmenntir, eru best niðurkomin 
ofan í skúffu. Best ef sú skúffa 
væri í húsi sem löngu látinn 
húsameistari ríkisins teiknaði 
einhvern tímann í fyrndinni.

stjórnarþingMenn hneykslast 
á að opinberu fé sé varið til 
skapandi lista hér á landi þó að 
sannað sé að þeir peningar skili 
sér margfalt til baka í ríkiskass-
ann og skapandi listir beri hróður 
landsins lengra en búvörusamn-
ingar og hafnarkantar.

Minnisvarði um ríkisstjórn 
vestur á Melum

Námurisinn Anglo American tapaði 
5,5 milljörðum dollara, eða tæplega 
sjö hundruð milljörðum íslenskra 
króna, fyrir skatt á árinu 2015.
Tapað var tvöfalt meira en árið 2014. 
Anglo stefnir að því að selja eignir 
fyrir 3-4 milljarða dollara, 400-500 
milljarða króna, til að bæta fjárhag 
sinn.

700 
milljarða tap

Hagvöxtur á evrusvæðinu mældist 1,5 
prósent á árinu 2015. Á síðasta árs-
fjórðungi jókst hagvöxtur um 0,3 prósent, 
samkvæmt tölum Eurostat. Hagvöxtur 
innan Evrópusambandsins mældist 
0,3 prósent á fjórða ársfjórðungi og 1,8 
prósent á árinu. Hagvöxtur dróst saman, 
sem gefur vísbendingu um þörf á frekari 
aðgerðum til að auka hagsæld á svæðinu.

1,5% 
hagvöxtur

Miðvikudagur 17. febrúar
þjóðskrá Íslands - Vísitala leiguverðs 
á höfuðborgarsvæðinu.
Vodafone - Ársuppgjör 2015.
n1 - Ársuppgjör 2015.
Fimmtudagur 18. febrúar
sÍMinn - Afkoma fjórða ársfjórðungs 
og ársuppgjör 2015
sjóVá- Fjórði ársfjórðungur 2015.

Föstudagur 19. febrúar
hagstofa Íslands - Vísitala byggingar-
kostnaðar fyrir mars 2016.
Þriðjudagur 23. febrúar
þjóðskrá Íslands - Víðskipti með 
atvinnuhúsnæði.
hagstofa Íslands - Mánaðarleg launa-
vísitala í janúar 2016.
hagstofa Íslands - Greiðslujöfnunar-

vísitala í mars 2016.
hagstofa Íslands - Vísitala kaup-
máttar launa í janúar 2016.
hagstofa Íslands - Vísitala lífeyris-
skuldbindinga í janúar 2016.
Miðvikudagur 24. febrúar.
hagstofa Íslands -  Vinnumarkaður í 
janúar 2016

Vikan sem leið

Á döfinni dagatal viðskiptalífsins

allar markaðsupplýsingar

Markaðurinn

Útgáfufélag 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 512 5000 | Fax 512 5301 
Umsjón jón hákon halldórsson jonhakon@365.is  

Ábyrgðarmaður kristín þorsteinsdóttir | Forsíðumynd ernir eyjólfsson
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Bruggstarfsemin í Vestmannaeyjum hófst í kjallara hjá einum af aðstandendum 
bruggstarfseminnar en var svo færð yfir i bílskúr. Aðsend mynd

Fimm örbrugghús framleiða bjór 
sem seldur er í Vínbúðunum. Það 
eru Gæðingur í Skagafirði, Kaldi á 
Árskógsströnd, Segull á Siglufirði, 
Steðji í Borgarfirði og Ölvisholt á 
Suðurlandi. Að auki er Einstök sem 
er brugguð hjá Vífilfelli og Borg 
brugghús sem er innan vébanda 
Ölgerðarinnar.

Það þýðir þó ekki að örbrugg-
húsin séu þar með upptalin því 
fjöldi minni örbrugghúsa bruggar 
fyrir einstaka veitingastaði og 
smærri hópa. Stefán Pálsson, sagn-
fræðingur og bjóráhugamaður, 
segir þeim fara fjölgandi.

„Það er greinilegt að við erum 
dálítið að fara að sjá það að það er 
bylgja í uppsiglingu,“ segir Stefán. 
Heimabruggun sé vinsæl og svo 
sé hópur fólks sem vilji taka hana 
skrefinu lengra. „Þarna erum við að 
tala um minni brugghús og mörkin 
á milli hobbís og þeirra sem eru í 
atvinnustarfsemi eru orðin svolítið 
óskýrari,“ segir hann.

Eitt þeirra brugghúsa, sem nýlega 
hafa verið stofnuð, er í Vestmanna-
eyjum, en eigendurnir kalla það 
The Brothers Brewery. Öll tilskilin 
leyfi til áfengisframleiðslu hafa 
verið fengin og er leyfishafinn veit-
ingastaðurinn Einsi kaldi. Fram-
leiðslan er seld á veitingastaðnum.

„Flaggskipið okkar heitir Eld-
fjall og er Red-ale týpa. Hann inni-
heldur chili og söl og sölin eru tínd 
í Eyjum,“ segir Kjartan Ólafsson 
Vídó, einn þeirra sem standa að 
brugginu. Kjartan segir að reynt sé 
að hafa eitthvað sem minnir á Vest-
mannaeyjar í bjórunum.

Kjartan segir að viðtökurnar við 
bjórunum hafi verið þannig að 
þeir félagarnir séu að velta fyrir 
sér hvort rétt sé að stofna sérstakt 
fyrirtæki um framleiðsluna og 
fá nýtt húsnæði þannig að hægt 
verði að framleiða í meira magni. 
Það sé vissulega draumurinn. „En 
við erum samt hógværir og viljum 
ekki fara í of stórar framkvæmdir 
sem við gætum ekki staðið undir,“ 
segir hann

Stefán segist telja að til þess að 
örbrugghús sé lífvænlegt þurfi að 
framleiða um sjötíu þúsund lítra 
á ári og menn þurfi að sjá sjálfir 
um framleiðsluna. Það þurfi lág-
marks yfirbyggingu. Þá segir Stefán 
mikilvægt að vera með brugghúsin 
á landsbyggðinni, því það sé ekki 
nóg að höfða til bjóráhugamann-

Brugghúsabylgja er  
í uppsiglingu á Íslandi
Fimm íslensk örbrugghús selja framleiðslu sína í Vínbúðunum. Enn fleiri 
smærri brugghús hyggja á landvinninga. Stefán Pálsson, sagnfræðingur og bjór-
áhugamaður, segir mikilvægt að starfrækja brugghúsin á landsbyggðinni. 

Það er bylgja í 
uppsigl-

ingu.

Stefán Pálsson bjór-
áhugamaður

Íbúðalánasjóður hefur tekið til-
boðum frá fjárfestum í tíu eignasöfn 
sem boðin voru til sölu í opnu sölu-
ferli fyrir áramót. Í eignasöfnunum 
eru alls 362 eignir.
Fimmtán eignasöfn voru auglýst til 
sölu fyrir áramót og bárust 43 kaup-
tilboð í þau, en frestur til að skila inn 
tilboðum rann út í byrjun febrúar.

362 
eignir seldar

Miðasala á miði.is

O L D  B E S S A S T A Ð I R
Sokkabandið kynnir

eftir Sölku Guðmundsdóttur
í leikstjórn Mörtu Nordal

Sýningar
14. febrúar – 20.30
18. febrúar – 20.30
20. febrúar – 20.30 

27. febrúar – 19.00
04. mars – 20.30

„Byltingin er hafin! Til hamingju með Old Bessastaði!“ 
– Kristín Ómarsdóttir

„Meinfyndið og beitt leikverk..talar beint inn í okkar samtíma.“
– S.J. Fréttablaðið

„Allar vinna þær (leikkonurnar) vel úr efnivið sínum undir smekkvísri
stjórn Mörtu Nordal...“ – Þ.T. Morgunblaðið

anna á höfuðborgarsvæðinu. „Þú 
vilt ná lókal-patriotismanum. Bæði 
viltu geta gert út á það að á ferða-
mannastöðunum eru alltaf ein-
hverjir sem vilja fá eitthvað lókal. 
Og svo vill fólk líka kaupa fram-
leiðslu frá sínu eigin heimasvæði.“ 
jonhakon@frettabladid.is
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TIL LEIGU

Fiskislóð 10
625 m² á 2. hæð

Hátún 2b
365 m² á 2. hæð
Vandaðar skrifstofur með parketi og gólfsíðum  
gluggum. Rúmgóð rými í kjallara bjóða upp á ýmsa  
nýtingarmöguleika

Höfðabakki 9 
416 m² á 5. hæð
Skrifstofuhúsnæði í glæsilegri byggingu á 5. hæð. 
Möguleiki á að innrétta og endurnýja eftir þörfum 
leigutaka.  

Skrifstofuhúsnæði á vinsælu svæði nálægt höfninni. Nýr sérinngangur á austurhlið væntanlegur. 
Möguleiki á að innrétta eftir þörfum leigutaka.

Lágmúli 9, 395 m²
6. hæð í lyftuhúsi
Til leigu bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði á 6. hæð 
með sérlega fallegu útsýni. Hæðin hefur nýlega 
verið endurnýjuð.

Allar nánari upplýsingar, myndir og teikningar, má nálgast  
á www.reitir.is og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 840 2100 
eða halldor@reitir.is.



Þetta er áskorun 
fyrir íslensk fyrir-

tæki því að eins og hefur 
komið hérna 
fram þá er 
framleiðni á 
Íslandi lág,
Kristín  
Friðgeirsdóttir 

Íslenska fyrirtækið AwareGo hefur 
gert gagnkvæman sölusamning við 
The Security Awareness Company 
í Bandaríkjunum. AwareGo fram-
leiðir tölvuöryggismyndbönd með 
skilaboðum til starfsmanna um 
hvernig eigi að varast þjófnað á raf-
rænum gögnum og fleira er snertir 
öryggi.

Ragnar Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri AwareGo, segir að Security 
Awarenes Company sé það stærsta 
og þekktasta í sínum geira í heim-
inum í dag. „Okkar lausnir passa 
vel inn í þeirra vöruframboð og 
við höfum nú þegar fengið góð við-
brögð hjá nokkrum af þeirra lykil-
viðskiptavinum. Nú stendur yfir 
vinna við að þýða myndböndin yfir 
á tíu tungumál,“ segir Ragnar í sam-
tali við Markaðinn.

Notendur AwareGo nálgast eina 
milljón út um allan heim en stærstu 
viðskiptavinirnir eru GE, Barclays 
og Credit Suisse. Ragnar segir að 
næsta skref hjá fyrirtækinu verði að 
gera vöruna skalanlegri. Það þýðir 
að útbúa hana til þess að hægt sé 
að selja hana á internetinu í stað 
þess að fyrirtækið verði að afgreiða 

hverja einustu pöntun. Með því 
verði auðveldara að afgreiða minni 
og meðalstór fyrirtæki. Þá vill Ragn-
ar leggja meiri áherslu á og setja 
meiri peninga í markaðssetningu. 
Það þýðir að geta farið á sýningar 
og keypt auglýsingaborða og ráðist 
í vörumerkjaþróun. Hingað til hafi 
fyrirtækið selt vöru sína í gegnum 
persónulegt tengslanet sem hafi 
verið myndað á netinu. „Við viljum 
leggja svolitla áherslu á það, að 
gera okkur svolítið sýnilegri,“ segir 
Ragnar. – jhh

Notendur AwareGo 
nálgast milljón

Úr auglýsingu AwareGo. Á meðal stærstu viðskiptavina fyrirtækisins eru Credit
Suisse og Barclays. 

„Landamæri samkeppnismarkaðar á 
Íslandi eru að breytast og aukin sam-
keppni erlendis frá getur verið erfið,“ 
sagði Kristín Friðgeirsdóttir, pró-
fessor við London Business School 
og stjórnarformaður Haga, í ræðu á 
Viðskiptaþingi í síðustu viku. Hún 
sagði að það væri erfitt að berjast 
gegn þessari erlendu samkeppni og 
því þyrfti að taka henni fagnandi.

Kristín lýsti því í ræðu sinni hvern-
ig samkeppnin sem berst erlendis frá 
getur tekið á sig fjölbreytta mynd. 
„Þetta getur verið bein samkeppni 
þannig að fyrirtæki eru að setja á fót 
starfsemi á Íslandi eins og Costco er 
að gera. En svo getur það líka verið 
óbein samkeppni eins og með inter-
netinu, eins og Netflix eða í ferða-
tösku svo sem barnaföt sem keypt 
eru í verslunum eins og H&M,“ sagði 
Kristín. Hún sagði þessa þróun vera 
óumflýjanlega. Hún benti á nýja 
könnun sem sýnir að 45 prósent 
Íslendinga versla erlendis og einnig 
þá staðreynd að þriðjungur Íslend-
inga verslar á netinu, yfirleitt við 
erlendar vefverslanir.

„Þetta er áskorun fyrir íslensk 
fyrirtæki því að eins og hefur komið 
hérna fram þá er framleiðni á Íslandi 
lág,“ sagði Kristín. Vegna þessarar 
lágu framleiðni gætu íslensk fyrir-
tæki orðið undir í samkeppninni við 
erlendu risana.

Kristín benti á að vegna þess-
arar áskorunar væri mikilvægt fyrir 
íslensk fyrirtæki að geta keppt á 
jöfnum grundvelli og búa við við-

skiptaumhverfi sem væri sambæri-
legt við viðskiptaumhverfið eins og 
það er erlendis. „Þá er ég að tala um 
skatta, tolla, regluverk og samkeppn-
isumgjörðina.“

Þá benti Kristín á að það væru 
ýmsar áskoranir sem lægju fyrir, til 
dæmis viðskiptahindranir. Sagði hún 
að 2/3 af matarinnkaupum væru inn-
lend framleiðsla og 40 prósent af því 
væru innlendar landbúnaðarvörur. 
Kristín benti á að opinbert regluverk 
skekkti samkeppnisstöðu á þessum 
markaði og ekki væru allir sammála 
um það hvaða skref mætti stíga til 
aukins sjálfræðis.

Kristín lagði áherslu á að stjórn-
völd gætu opnað markaði enn frekar 
með því að einfalda regluverkið og 
hafa stofnanaumhverfið hagfellt og 
svipað því sem erlend verslun býr 
við. En það væri líka mikilvægt að 
fyrirtækin hefðu á að skipa hæfu 
starfsfólki og gætu fjárfest í mennt-
un á sama hátt og gert væri í öðrum 
löndum. jonhakon@frettabladid.is

Samkeppni frá útlöndum óumflýjanleg
Íslensk fyrirtæki þurfa í auknum mæli að takast á við samkeppni erlendis frá. Prófessor við London Business School telur að Íslending-
ar þurfa því að bæta viðskiptaumhverfið til að takast á við samkeppnina.  Fyrirtækin þurfa að bregðast við með fjárfestingu í menntun.

Stór hluti Íslendinga fer á hverju ári til útlanda til að kaupa föt. H&M nýtur mikilla vinsælda. NordiCPHotoS/Getty

Okkar lausnir passa 
vel inn í þeirra 

vöruframboð og við höfum 
nú þegar fengið góð við-
brögð hjá nokkrum af þeirra 
lykilviðskiptavinum. 
Ragnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
AwareGo

www.mba.is

Föstudaginn 19. febrúar verður haldinn kynningarfundur MBA-námsins 
í Háskóla Íslands. Fundurinn verður haldinn í stofu HT-101 á Háskólatorgi 
og er frá kl 12:10 - 12:50. 

Magnús Pálsson forstöðumaður MBA námsins kynnir námið og 
fyrirkomulag þess en einnig mun Guðrún Eva Gunnarsdóttir MBA 2016 
og fjármálastjóri Haga segja okkur frá reynslu sinni af náminu. Boðið 
verður upp á léttar hádegisveitingar.

Skráning fer fram á mba.is

TAKTU FRUMKVÆÐI AÐ EIGIN FRAMA
KYNNINGARFUNDUR MBA-NÁMSINS Í HÁSKÓLA ÍSLANDS

Guðrún Eva Gunnarsdóttir,
fjármálastjóri Haga

Egill Jóhannsson,
forstjóri Brimborgar Herdís Gunnarsdóttir,

forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands

Ingvar Már Gíslason, 
markaðsstjóri Norðlenska
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Volvo V40 Cross Country er knúinn sparneytinni og aflmikilli tveggja lítra dísilvél sem skilar 120 hestöflum. Volvo V40 fékk hæstu einkunn sem hefur verið gefin í öryggisprófunum Euro NCAP. Hann  
er jafnframt ríkulega búinn staðalbúnaði eins og vélarhitara með tímastilli, loftkælingu, Volvo High Performance hljómtækjum, Bluetooth GSM símkerfi og hinu margverðlaunaða öryggiskerfi Borgaröryggi  
(City Safety). Á bílnum eru glæsilegir Cross Country þakbogar og hann kemur á voldugum 16“ Geminus álfelgum. Eldsneytisnotkun (beinskiptur/sjálfskiptur) í blönduðum akstri er 3,7/3,9 l/100 km og CO2 
losun er 96/101 g/km. Volvo V40 Cross Country dísil beinskiptur uppfyllir þau skilyrði sem þarf til að fá frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur. Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án 
fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

MÁTAÐU HANN VIÐ ÞIG
Upplifðu einstaka hönnun 
Volvo V40 Cross Country 

Verð frá 4.490.000 kr.

Sparneytinn 
Aflmikill 

Mikil veghæð

KOMDU OG SKOÐAÐU NÝJAN  
VOLVO V40 CROSS COUNTRY  

Í BRIMBORG

MADE BY SWEDEN 
VOLVOCARS.lS

Volvo_V40CC_Mátaðu_5x38_20160205_END.indd   1 5.2.2016   11:50:23



Vonir standa til þess að 
alþjóðleg ráðstefna sem 
blásið hefur verið til í 
Hörpu í apríllok verði 
árviss og nokkurs konar 

mótvægi við efnahagsráðstefnuna 
í Davos í Sviss. Þetta segir Michael 
Green, framkvæmdastjóri stofnunar-
innar The Social Progress Imperative, 
en hann var hér á landi fyrir helgi til 
að undirbúa ráðstefnuna.

Fundarefnið er framþróun SPI, eða 
Social Progress Index, sem er mæli-
kvarði á gæði samfélagsinnviða, hvort 
heldur sem er þjóðríkja, afmarkaðra 
svæða eða stórfyrirtækja. Með því 
að bera saman SPI og verga lands-
framleiðslu (sem á ensku heitir Gross 
Domestic Product, eða GDP, og er oft 
bara kallað hagvöxtur) er að sögn 
Greens nýju ljósi varpað efnahagslega 
velgengni þjóða.

„Við hófum ekki þessa vegferð 
til þess að búa til mælistiku, heldur 
af því að við vildum koma á breyt-
ingum í heiminum. Fólkið að baki 
verkefninu er athafnamenn á sviði 
samfélagsmála, frumkvöðlar á sviði 
viðskipta og á sviði mannúðarmála. 
Þetta hefur alltaf snúist um hvernig 
hægt sé að koma á raunverulegum 
breytingum og SPI-kvarðinn er 
bara tæki til þess.“ Green segir ráð-
stefnuna í vor því mjög spennandi 
því þar verði tekið næsta skref, frá 
gagnaöflun til aðgerða. „Við vildum 
gera þetta á hverju ári, þar sem sífellt 
fleiri koma og stöðugt verða kynntar 
nýjar niðurstöður um hvernig gengur. 
Í Davos er talað um efnahagslega sam-
keppnishæfni en í Reykjavík er talað 
um félagslega samkeppnishæfni. Að 
því stefnum við.“ Staðsetningin hér 
henti líka ráðstefnu af þessu tagi, milli 
austurs og vesturs, auk þess sem styrk 
staða í samfélagsþróun og stuðningur 
hins opinbera og samstarfsaðila hér á 
landi hafi verið til fyrir fyrirmyndar.

Ein tala vegur þungt
SPI er hins vegar langt því frá eina 
nýja mælistikan sem reynt hefur verið 
að leggja á frammistöðu landa, en 
Michael  Green segir hana hafa ýmsa 
kosti sem hjálpi til. „Ef okkur tekst 
að leggja eitthvað það af mörkum 
sem skilar árangri, jafnvel þótt við 
verðum ekki á endanum ofan á, þá 
hefur okkur samt tekist það sem við 
ætluðum okkur,“ segir hann. Þá sé 
spennandi hversu mikil áhersla sé 
lögð á það að finna nýjar mælistikur 
á velgengni þjóða. „Síðan verður að 
koma í ljós hverjar þeirra reynast 
gagnlegastar, en við leggjum mikla 
áherslu á gagnsemina.“ Þar skipti 
tvennt miklu máli, annað að með 
því að sleppa mælingum á efnahags-
þáttum sé SPI viðbót við mælingar á 
landsframleiðslu og hitt sé að hægt sé 
að draga allar niðurstöðurnar saman 
í eina einkunn og bera með því móti 
saman þróunina á ólíkum svæðum. 
„Slík einkunnagjöf er drifkrafturinn 
að baki aðgerðum. Það held ég að sé 
líka ástæðan fyrir því hve mikið er 
notast við verga landsframleiðslu. Um 
er að ræða eina tölu sem fer ýmist upp 
eða niður.“ Green bætir við að að sjálf-
sögðu geti hver og einn líka búið sér 
til mælistiku sem hentar hverju sam-
félaga. „En þá er enginn til að bera sig 
saman við. Og samanburðarhæfnin er 
lykilatriði.“

Green segir hins vegar gagnlegt 
að skoða samfélagsþróunareinkunn 
þjóða í samhengi við landsfram-
leiðsluna, því þar sé komin ákveðin 
mælistika á frammistöðuna miðað 
við efnahag. „Í stað þess að ríkustu 
löndin raði sér í efstu sætin kemur í 
ljós að fátækari lönd geta staðið sig 
reglulega vel. Svo eru aftur lönd sem 
standa sig vel í beinum samanburði 

á samfélagslega mælikvarðanum, en 
eru mjög rík og sést þá að frammi-
staðan er undir því sem gæti verið.“ 
Til dæmis séu Bandaríkin í fimmta 
sæti í heiminum hvað varðar lands-
framleiðslu en bara í 16. sæti á SPI-
listanum. „Bandaríkin standa illa á 
fjölda mælikvarða sem notast er við 
á meðan land á borð við Kosta Ríka, 
sem er allfátækt,  stendur sig mjög 
vel á mörgum sviðum.“ Á stóra SPI-
listanum má sjá að Kosta Ríka er í 28. 
sæti. Þar er landsframleiðslan 13.431 
Bandaríkjadalur á mann, á meðan 
hún er 51.340 dalir í Bandaríkjunum. 
„Okkar nálgun er að SPI-mælikvarð-
anum sé ekki ætlað að koma í stað 
mælinga á landsframleiðslu heldur 
sé um að ræða viðbót.“

ESB tekur upp SPI
Varðandi hvort seðlabankar og aðrir 
slíkir komi til með að nýta sér mæli-
kvarða á borð við SPI þá segir Green 
ákveðna vitundarvakningu í gangi. 
„Ef litið er til orða Christine Lagarde 
[framkvæmdastjóra Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins, AGS] í Davos í ár þá 
lagði hún mikla áherslu á að ekki 
nægði að horfa bara til landsfram-
leiðslu þjóða. Og þótt hugmyndir í 
þá veru hafi ekki átt upp á pallborðið 
fyrir tuttugu árum síðan þá hafa þær 
að mínu mati fremur orðið viðteknar 
eftir fjármálakreppuna. Og við teljum 
að fólk sé að leita lausna þar sem ná 
megi betri árangri en bara með því að 
mæla landsframleiðslu.“

SPI-mælingin hefur víða verið tekin 
upp í Suður-Ameríku, þar sem ríkis-
stjórnir landa á borð við Paragvæ, 
svæðisstjórnir í Brasilíu og borgaryfir-
völd í Kólumbíu nota mælinguna sem 
hluta af ákvörðunartökuferli sínu. Þá 
upplýsir Michael Green að í þessari 
viku verði tekin í gagnið hjá fram-
kvæmdastjórn Evrópusambandsins 
prufuútgáfa af SPI-mælingunni fyrir 
lönd ESB. „Og okkur þykir mjög 
spennandi að framkvæmdastjórnin 
skuli horfa til þessa í fullri alvöru 
og vilji nota þetta tæki til að móta 
svæðis stefnu í Evrópusambandinu.“

Í ár gefur Social Progress Imper ative 
út fjórðu útgáfu SPI og segir Green 
mælinguna í stöðugri þróun, rétt eins 
og raunin sé með mælingar á hagvexti. 
Gagnaöflunin sem nú er að baki skili 
traustum og góðum niðurstöðum sem 
á sé byggjandi, þótt lengi megi breyta 
og bæta. Um leið segir Green gagna-
öflun fyrir SPI-kvarðann auðveldari 
en öflun hagtalna að því leyti að horft 
sé til hluta sem breytist hægar. „Læsi 
fullorðinna kemur til dæmis ekki til 
með að sveiflast á milli ára. Þróunin 
sem horft er til er jafnari.“ Með mark-
miðum Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun sem samþykkt voru í 
september síðastliðnum segir Green 
áherslu landa á gagnaöflun koma til 
með að aukast enn og það hjálpi til. 
Þá skipti máli að notkun SPI falli að 
þessum markmiðum og sé gagnlegt 
tól til þess að fylgjast með því hvernig 
gangi að vinna að þessum markmið-
um sjálfbærrar þróunar. „Þessi sýn 
sem við höfum á þróun heimsmála 
fram til 2030 er mjög mikilvæg og 
skiptir máli að afla henni fylgis meðal 
almennings. Við styðjum þetta fram-
tak Sameinuðu þjóðanna og teljum 
SPI geta hjálpað til við að ná þessum 
markmiðum.“

Góð einkunn en blönduð
Ísland stendur afar vel í samanburði 
þjóða samkvæmt SPI-kvarðanum, í 
fjórða sæti á heildarlistanum (þótt 
það sé bara í fimmtánda sæti í saman-
burði á landsframleiðslu) og svo ofar-
lega á ýmsum mælikvörðum þar að 
baki. Landið er til dæmis í öðru sæti 
á eftir Finnlandi í mælingu á næringu 
og heilbrigðisþjónustu. Þetta kann 
að koma einhverjum á óvart í ljósi 
umræðu um aðþrengt heilbrigðis-
kerfi Íslands.

„Að baki niðurstöðu Íslands eru 

Eins og Davos með áherslu á samfélag
Aðstandendur The Social Progress Imperative stofnunarinnar ætla sér að bæta heiminn. Liður í því er ný stöðluð mælistika sem lögð er 
á gæði samfélaga og innviði þeirra. Í þeim samanburði eru ríkustu löndin ekki alltaf efst. Ísland er í fjórða sæti en Bandaríkin sextánda. 

Michael Green er  framkvæmdastjóri Social Progress Imperative stofnunarinnar í Bandaríkjunum. Hann var staddur hér á landi 
fyrir helgi til að undirbúa „heimsviðburð“ í Hörpu í apríllok þar sem blásið hefur verið til alþjóðlegrar ráðstefnu um nýjan 
mælikvarða á samfélagsleg gæði innviða bæði þjóðríkja og afmarkaðra svæða. FréttaBlaðIð/ErnIr

Tíu efstu
Sæti Land SPI-einkunn  VLF á mann 
1 Noregur 88,36  62.448 USD 
2 Svíþjóð 88,06  43.741 USD
3 Sviss 87,97  54.697 USD 
4 Ísland 87,62  41.250 USD
5 Nýja-Sjáland 87,08  32.808 USD 
6 Kanada 86,89  41.894 USD
7 Finnland 86,75  38.846 USD 
8 Danmörk 86,63  41.991 USD
9 Holland 86,50  44.945 USD 
10 Ástralía 86,42  42.831 USD

Fimm neðstu
Sæti Land SPI-einkunn  VLF á mann 
129 Angóla 40,00  7.488 USD
130 Gínea 39,60  1.213 USD 
131 Afganistan 35,40  1.884 USD
132 Tsjad 33,17  2.022 USD
133 Mið-Afríkulýðveldið 31,42  584 USD

Óli Kristján 
Ármannsson
ibs@frettabladid.is

Við hófum ekki 
þessa vegferð til þess 

að búa til mælistiku, heldur 
af því að við vildum koma á 
breytingum í heiminum. 
Fólkið að baki verkefninu er 
athafnamenn á sviði sam-
félagsmála, frumkvöðlar á 
sviði viðskipta og á sviði 
mannúðarmála. 
Michael Green, framkvæmdastjóri stofn-
unarinnar Social Progress Imperative

✿   Social Progress Index 2015

Heimild: The Social Progress Imperative
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Kynningarblað

�
natures aid

® 

Sigrun Emma Bjornsd6ttir, 
ij>r6ttakona og einkapjalfari. 

Sykurlongunin hvarf og 
mittismalid minnkadi! 
,,Raspberry Ketones fra
Natures Aid hefur gert
frabcera hluti fyrir mig 
og eg mceli 100% med peim.,,

Utsolustadir: flest ap6tek, heilsubudir og heilsuhillur st6rmarkada og verslana 

Raspberry 
Ketones ADVANCE+

400mg 
with Green Tea 

Karen Hauksd6ttir starfar vid 
gardyrkju a hofudborgarsv.edinu. 

Losnadi vid sykurporfina 
og 17 kfl6 farin! 

,,Mittismalid minnkadi og eg er 
orkumeiri. Einnig finnst mer eg
ekki purfa borda eins mikid og

adur og sleppi scelgceti algjorlega."

www.gengurvel.is 

Ört vaxandi grein
Charlotte Bøving blandar saman 
leiklist og markþjálfun og segir frá 
aðferðinni á Markþjálfunardeginum 
í dag. Síða 2

„Þegar mamma opnaði sig fyrir 
mér fyrir um áratug, um þetta 
stærsta tráma í hennar lífi fór þessi 
bók í rauninni af stað. En hún lá í 
dvala, þar til hún varð tímabær,“ 
segir Þóra Karítas Árnadóttir um 
bók sína Mörk – saga mömmu, sem 
kom út síðastliðið vor. Bókin fjallar 
um æsku móður Þóru og ofbeldi 
sem hún var beitt innan fjölskyld
unnar. Bókin var tilnefnd til Fjöru
verðlaunanna í ár og í kvöld ætlar 
Þóra að segja frá ferlinu á bak við 
bókina í Hannesar holti.

Aðspurð hvort hugrekki hafi 
þurft til að segja þessa viðkvæmu 
sögu segir hún að það hafi einfald
lega verið tímabært. „Kannski var 
það líka af nauðsyn. Ég fór á fyrir
lestur rithöfundarins Amy Tan sem 
skrifaði The Joy Luck Club, þar 
sem hún talaði um þörfina fyrir 
að skrifa og pressuna sem verður 
inni í okkur, fólk verði hreinlega að 
skrifa, annars springur það. Ég gat 
tengt við það,“ segir Þóra.

Krefjandi ferli
Fyrirlesturinn ber heitið Blundar 
í þér bók? og er öllum opinn, hvort 
sem fólk hefur hug á að skrifa 
sjálft eða einfaldlega kynnast sög
unni á bak við bókina.

„Mér finnst sjálfri bæði gaman 
og gagnlegt að hlusta á höfunda 
tala um verk sín þegar ég sjálf er 
að skrifa og þess vegna köllum við 
þetta „Blundar í þér bók?“. Skrif
ferli höfunda fer ekki fram á einn 
máta og hver og einn þarf að finna 
sína leið, hvernig sem hún lítur út. 
Ég fór hálfgerða Krísuvíkurleið 
að því að finna út hvernig ég ætl
aði að setja söguna fram að lokum. 
Það er gaman að geta sagt frá 
þessu ferðalagi,“ segir Þóra.

„Þetta er heimildarsaga og 
ég grúskaði í ýmsu til að kom
ast nær Reykjavík eins og hún 
var fyrir 1952. Eins er þetta fjöl
skyldusaga og hef ég talað við fjöl
skyldumeðlimi um hvernig allt leit 
út inni í húsinu þar sem þessir at
burðir gerðust. Frá því ég byrjaði 
að skrifa fyrsta stafinn og þar til 

bókin kom út liðu tvö ár. Eitt er að 
ná efninu út úr sjálfum sér og svo 
annað að fara yfir og ritstýra því 
þar til maður er sáttur við verkið. 
Það kom mér á óvart hvað þetta eru 
mörg lög og mismunandi tímabil.“

Verður til Önnur BóK?
„Ég held að það sé sniðugt að leyfa 
undirmeðvitundinni og tímanum 
að vinna með sér, svo maður sjái 
hvað það er sem hættir ekki að 

ásækja mann. Maður sest ekki 
niður einn daginn og skrifar 
bara um „eitthvað“. Efnið þarf að 
ásækja mann og brenna á manni. 
Skrifin taka yfir líf manns þann 
tíma sem maður er að sinna þessu. 
Þorvaldur Þorsteins sagði ein
hvern tíma „taktu eftir því sem 
þú tekur eftir“.“

Mátaði SKáldanÖfn
Þóra segist alltaf hafa ætlað sér að 

verða rithöfundur. Leiklistarnám
ið hafi verið hluti af því að þroska 
sköpunargáfuna.

„Það er engin ein leið rétt til að 
vera skapandi, maður gerir bara 
það sem maður þarf til að opna sig. 
Ég samdi ljóð þegar ég var krakki 
í Skógum undir Eyjafjöllum. Þá 
gældi ég við skáldanafnið Þóra 
í Skógum, eða Þóra í Vinjum, en 
húsið okkar hét Vinjar,“ segir Þóra 
sposk. „En ég skrifaði alltaf fyrir 

skúffuna. Þegar tölvan mín krass
aði einn daginn áttaði ég mig á að 
þarna höfðu glatast hundruð síðna 
af skapandi skrifum af því ég 
hafði ekki leyft mér að taka skrif
in alvarlega. Ég varð að taka þetta 
skref. Ég dreif mig því í nám í rit
list í Háskólanum því það blundaði 
sannarlega í mér bók.“

Fyrirlestur Þóru hefst klukkan 
20 í Hannesarholti í kvöld.
heida@365.is

efnið þarf að Brenna á Manni
Leikkonan Þóra Karítas Árnadóttir segir frá tilurð fyrstu bókar sinnar: Mörk – saga mömmu, í Hannesarholti í kvöld. 
Bókin kom út í apríl 2015 og var tilnefnd til Fjöruverðlaunanna 2016. Fyrirlesturinn ber heitið Blundar í þér bók?

Þóra Karítas Árnadóttir leikkona segir frá tilurð sinnar fyrstu bókar, Mörk – saga mömmu í Hannesarholti í kvöld.  Mynd/ernir



„Í fyrirlestri mínum mun ég til 
dæmis taka dæmi um hvernig 
markþjálfun og leiklist getur spil-
að saman. Það er hvernig mark-
þjálfun getur nýst leikurum og 
hvað við getum lært af tækni leik-
arans,“ segir Charlotte sem segir 
margt sameiginlegt með þessu 
tvennu. „Í báðum aðferðum er 
spurt spurninga til að ná markmið-
um,“ segir hún.

Markþjálfun er ört vaxandi 
grein um allan heim en hún kall-
ast á ensku „coaching“. Markþjálf-
un er samtal sem auðveldar fólki 
eða stjórnendum að skilgreina 
fagleg og persónuleg markmið, 
gera þau framkvæmanleg og ná 
þeim á árangursríkan  hátt. Mark-
þjálfi spyr spurninga, beitir virkri 
hlustun, veitir endurgjöf og hvet-
ur áfram.

Charlotte datt sjálf niður á 
markþjálfunarnámið þegar hún 
var við nám í Danmörku. „Ég 
var í meistaranámi í leiklist og 
kennslufræði. Þar rakst ég á hug-
takið „appreciative inquiry“ sem 
snýst um að fókusera á hegðun eða 
hugsun sem maður er ánægður 

með og vill auka og hafa meira af 
í stað þess að gagnrýna og breyta 
því sem upp á vantar,“ segir Char-
lotte sem notaði þessa leið þegar 
hún vann sem leikstjóri í „devised 
theatre“ sem er í stuttu máli skap-
andi hópvinna. „Mér fannst þessi 
fræði áhugaverð en vantaði tæki 
til að spyrja þeirra spurninga sem 
gætu opnað fyrir sköpunarkraft-
inn. Ég bætti því við mig námi í 
markþjálfun sem hefur reynst mér 
afar vel.“

Charlotte notar þannig mark-
þjálfun til að ná fram góðri 
frammistöðu leikara og notar leik-
listaræfingar í markþjálfun þegar 
fólk vill vinna með framkomu sína 
og útgeislun. „Ég nota spurninga-
tæknina í markþjálfuninni sérstak-
lega sem leikstjóri til að hópurinn 
finni sameiginlega sýn á verkið 
fram undan.“

Hún segir markþjálfun alls ekki 
nýja af nálinni þótt Íslendingar séu 
nýlega farnir að nýta sér hana. 
„Markþjálfunin snýst um að spyrja 
spurninga, hlusta í staðinn fyrir að 
segja fólki til, og opna þannig fyrir 
ímyndunarafl fólks. Grunnurinn er 

sá að fólk þekki sig sjálft best en 
með markþjálfun fái það hjálp til 
að fá fram það sem er ómeðvitað.“

Á Markþjálfunardeginum, sem 
nú er haldinn í fjórða sinn, mun 
Charlotte halda erindi um reynslu 
sína af markþjálfun. Hún verð-
ur í góðum félagsskap annarra 
fyrirlesara en þar má nefna for-
stjóra sem greinir frá árangursrík-
ari vinnubrögðum með aðferðum 
markþjálfunar, prest sem grein-
ir frá áskorunum sínum í starfi, 
framkvæmdastjóra sem ræðir leið-
togahlutverkið og mannauðsstjóra 
sem er með markþjálfun á heilan-
um.

 Grunnurinn er sá 
að fólk þekki sig 

sjálft best en með mark-
þjálfun fái það hjálp til að 
fá fram það sem er 
ómeðvitað.

Charlotte Bøving

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. 

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

blandar leikliSt 
og markþjálFun
Charlotte Bøving, leikkona, leikstjóri og markþjálfi, heldur erindi á 
Markþjálfunardeginum sem haldinn er á Hilton Reykjavík Nordica.

Charlotte Bøving er einn fjölmargra fyrirlesara á Markþjálfunardeginum sem haldinn er í fjórða sinn í dag. Mynd/PJetur

Nánar á minirmenn.is 

Tómbóluverð, útsala og 
kynningarafsláttur

Sjanghæ-rækjur
með súrsætri sósu

Thaí-kjúklingur
í rauðu karríi og grjón

eða
Ítalskt lasagna með salati

og hvítlauksbrauði
2 réttir= 

1.490 kr. á mann 
- Þetta er ekki djók!

Upplýsingar og pantanir: 
magnusingi@gmail.com
Maggi, sími 696 5900

Save the Children á Íslandi

Allt sem þú þar� ...

Skv. prentmiðlakönnun Gallup, okt.– des. 2015.

íbúa á höfuðborgarsvæðinu 
á aldursbilinu 12–80 ára lesa 
Fréttablaðið daglega.* 

59,9%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla 
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

59,9% lesa 
Fréttablaðið

29,9% lesa 
Morgunblaðið 
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59,9%
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sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.
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29,9% lesa 
Morgunblaðið 
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allan sólarhringinn: nazar.is persónuleg þjónusta: 519 2777

WIPEOUT, VATNSSKEMMTIGARÐAR  
OG ÍSLENSKIR BARNAKLÚBBAR
Fyrsta barn ferðast frítt á völdum brottförum í sumar ef þú bókar fyrir 29.febrúar. Þetta 
gildir á Pegasos hótelunum þar sem nóg er um afþreyingu fyrir alla fjölskylduna og 
barnaklúbbarnir stæra sig af íslenskutalandi leiðbeinendum. Ekki missa af þessu!

Pegasos Royal
 Incekum - Tyrklandi

Glæsileg wipeout braut

Pegasos Royal er með sameiginlegt útisvæði 
með Pegasos Resort og Pegasos Club. Það 
þýðir að þú færð íþróttaaðstöðu, sundlaugar, 
bari og aðra afþreyingu þriggja hótela. Hótelin 
liggja við glæsilega sandströnd með ótrúlega 
skemmtilegri wipeout braut.

Lestu meira á nazar.is/pegasosroyal 
  
Allt innifalið í viku frá 122 599,-
Barn t.o.m. 15 ára 0 kr

Pegasos Resort
 Incekum - Tyrklandi

Mögulega besta strönd Tyrklands

Pegasos Resort deilir útisvæði með tveimur 
nágrannahótelum sínum og því færð þú 
aðgang að mjög stóru útisvæði með aðstöðu 
þriggja hótela. Hér færðu gyllta og barnvæna 
strönd, rennibrautir, íþróttasvæði, wipeout 
braut og margt fleira!

Lestu meira á nazar.is/pegasosresort 
  
Allt innifalið í viku frá 122 599,-
Barn t.o.m. 15 ára 0 kr

Pegasos World
 Side - Tyrklandi

10.000 m² vatnaparadís 

Á hinu einstaka Pegasos World opnar sig hei-
mur sem á engan sinn líkan. Stærsta sundlaug 
Miðjarðarhafsins, vatnsskemmtigarður sem 
gefur gott kítl í magann og fullkomin staðset-
ning við breiða og fallega strönd. Hér getur þú 
hallað þér aftur og notið þín! 

Lestu meira á nazar.is/pegasosworld 
  
Allt innifalið í viku frá 129 599,-
Barn t.o.m. 15 ára 0 kr

Barn  
t.o.m.15 ára

0,-
fyrir bókanir  

seinast 29.febrúar.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

VORTHEX heithúðun á allargerðir 
pallbíla og fleira upplýsingar í 
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Toyota Land Cruiser 150 GX 5/2015 
ek.33þús. Sjálfskiptur. Bakkmyndavél. 
Húddhlíf. Dráttarbeisli. Ásett verð 
9.690.000.- Rnr.151461

Ford Kuga Titanium 9/2013 ek.13þús. 
Sjálfskiptur. Aftakanleg dráttarkúla. 
ISOFIX festingar. Ásett verð 
4.990.000.- Rnr.311428

Suzuki Swift GLX 5/2014 ek.49þús. 
Sjálfskiptur. 17” felgur. Ásett verð 
2.490.000.- Rnr.287698

Hyundai I30 Wagon 6/2009 ek.76þús. 
Sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ 1.890.000.- 
Rnr.287925

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

EKINN AÐEINS 8.ÞÚS KM !
BMW 3 320D. Árgerð 2014,ekinn 
aðeins 8.þús km,dísel, 
sjálfskiptur,gríðarlega flottur bíll, 
er á staðnum. TILBOÐ 5.990.000. 
Rnr.127295. S:562-1717.

NÝR BÍLL - 4X4
SUZUKI SX4 S-CROSS GL+ AWD, 
bensín, sjálfskiptur, eigum nokkra 
svona bíla á staðnum. Okkar verð 
3.990.000. Rnr.127539. S:562-1717.

NÝR BÍLL - 4X4
SUBARU XV 4X4 HÁTT OG LÁGT DRIF, 
bensín, 5 gírar, eigum nokkra svona 
bíla á staðnum. Okkar verð 3.990.000. 
Rnr.127300. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

FLottUR !
Land Rover Range Rover EVOQUE 
Diesel árg 2012 ek 55 þ.km Hlaðinn 
búnaði ! Verð nú 6.990 þús !!! Skipti 
möguleg

Renault Kangoo, dísel, árg. 10/2011, 
ek. 52 þ.km, ný vetrardekk, hillur o.fl. 
V. 1.350 + vsk.

Opel Vivaro langur, 10/2011, ek. 98 
þ.km, dráttarkrókur, hillur aftan í 
bílnum o.fl. V. 1.880 + vsk.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

RENAULT Kangoo. Árgerð 2011, ekinn 
98 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð m/vsk 
1.410.000. Rnr.301966. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

TOYOTA Prius hybrid. Árgerð 2011, 
ekinn 28 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.550.000. Rnr.290044. Tilboð kr: 
3.050.000,-

NISSAN Patrol GR. Árgerð 2009, ekinn 
122 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.390.000. Rnr.991124. Tilboð kr: 
3.790.000,-

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

Kia Sorento EX Luxury . Árgerð 2014, 
ekinn 43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.290.000. Rnr.141713. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-16 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

MAZDA 3 vision.  
Árgerð 2014, ekinn 11 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.390.000. Rnr.211168.

MERCEDES-BENZ E 250 avantgarde cdi. 
Árgerð 2013, ekinn 10 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 6.990.000. Rnr.210779.

VW Passat alltrack 4wd disel.  
Árgerð 2012, ekinn 70 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 4.480.000. 
Rnr.115104.

SUBARU Forester premium.  
Árgerð 2015, ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 5.130.000. Rnr.211226.

CHEVROLET Cruze ls.  
Árgerð 2014, ekinn 25 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 6 gírar.ásett Verð 2.690   
Tilboðsverð 2.490.000. Rnr.115099.

AUDI A3 limousine.  
Árg. 2015, ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfsk..
nýr bíll  Verð 5.260.000. Rnr.210781.

SKODA Octavia.  
Árgerð 2015, ekinn 39 Þ.KM, dísel,  
beinskiptur. Verð 3.290.000. Rnr.211096.

SKODA Octavia ambition 1.6 tdi.  
Árgerð 2014, ekinn 57 Þ.KM, dísel,  
sjálfskiptur. Verð 3.270.000. Rnr.211122.

SKODA Superb 4x4.  
Árgerð 2015, ekinn 33 Þ.KM, dísel, 
sjálfsk.6 gírar. Verð 5.450.000. Rnr.211215.

MERCEDES-BENZ Gl 350 bluetec 4matic 
Árgerð 2014, ekinn 26 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 15.800.000. Rnr.330428.

BMW X5 xdrive25d f15.  
Árgerð 2014, ekinn 45 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 10.990.000. Rnr.114992.

TOYOTA Land cruiser 150 gx.  
Árgerð 2015, ekinn 26 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 5 gírar. Verð 9.380.000. 
Rnr.211180.

AUDI Q7  s-line quattro.  
Árgerð 2008, ekinn 95 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 4.990.000. 
Rnr.211185.

GÓÐIR Í VETUR !

- betri notaðir bílar



nokkrir þættir þar sem landið stendur 
afar vel. Einn er öryggi einstakling-
anna þar sem Ísland er í fyrsta sæti. 
Þar eru til dæmis að baki tölur um 
ofbeldisbrot, en líka andlát í umferð-
inni. Umferðarslys eru í tíunda sæti 
yfir helstu dánarorsakir í heiminum 
og mikið vandamál víða.“ Þegar að 
þessum þáttum kemur hefur margt 
unnist hér á landi, segir Green.

Þá komi mælingar á notkun upp-
lýsingatækni, frelsi fjölmiðla og þess 
háttar þættir mjög vel út. Sömuleiðis 
sé Ísland ofarlega á listum í mælingu 
á umburðarlyndi landsmanna. „En 
niðurstaðan í heilbrigðinu er mjög 
áhugaverð. Þar mælum við þætti á 
borð við ungbarnadauða og öryggi 
mæðra í fæðingu sem eru vandamál 

í fátækari löndum. Hér á Íslandi er 
myndin flóknari og óvíst að heil-
brigðiskerfið sjálft vegi jafn þungt, 
heldur skipti lífsstíllinn meira máli.“

Niðurstaðan í þessum þætti hvað 
Ísland varði byggist því ekki endilega 
á læknisþjónustunni. „Við sjáum að 
lífslíkur eru nokkuð góðar og niður-
staðan er góð þegar kemur að and-
látum vegna sjúkdóma sem ekki 
eru smitsjúkdómar. Horft er til þess 
hvort fólk deyi snemma af völdum 
krabbameina, hjartasjúkdóma og þess 
háttar. Og þar spilar heilbrigðiskerfið 
inn í að hluta, en líka lífsstíll fólks og 
umhverfi.“ Nýting á jarðvarma hér 
kunni meira að segja að hjálpa til 
með því að draga úr loftmengun. Í 
heimaborg Greens, Lundúnum, sé til 

Varaði við árið 2006
Stjórnarformaður Social Progress Imperative stofnunarinnar er prófessor 
Michael Porter. Hann er einn af áhrifamestu og virtustu hagfræðingum sam-
tímans og hefur fengið fjölda viðurkenninga fyrir rannsóknir sínar og störf.

Hér vakti Porter nokkra athygli þegar hann var gerður að heiðursprófessor 
við Háskóla Íslands árið 2006 og notaði þá tækifærið og varaði við þróun 
efnahagsmála. „Íslendingar standa vel á mörgum sviðum, en þurfa að gæta 
að fjárfestingu innanlands sem ekki stuðlar beint að aukinni framleiðni. 
Hérna er allt of mikið af byggingarkrönum,“ sagði hann í erindi sínu í Reykja-
vík í októberbyrjun 2006, en þá kynnti hann líka niðurstöður á rannsókn sinni 
á samkeppnishæfni landsins.

Á þeim tíma benti Porter líka á að hér næmi kostnaður af því að halda úti 
krónu meiru en ávinningurinn af henni og hvatti til frekari umræðu um fram-
tíðarskipan peningamála. Þá taldi hann íslenska hagkerfið það sveigjanlegt að 
ekki þyrfti að koma til sveigjanlegur gjaldmiðill líka. Í heimsókn sinni hingað 
2010 var hann hins vegar ekki jafn afgerandi um gjaldmiðilinn. Í viðtali við 
Fréttablaðið sagði hann allar tiltækar leiðir í peningamálum hafa sína kosti og 
galla, hvort sem það væri krónan sjálf, einhliða upptaka annarrar myntar, eða 
upptaka evru með aðild að myntbandalagi Evrópu.

„En mín tilfinning er að Íslendingar séu ekki alveg tilbúnar að gera þetta 
upp við sig,“ sagði hann þá og taldi ef til vill enn of skammt liðið frá hruni.

Vísinda- og fræðimenn streyma til landsins
Michael Porter, prófessor við Harvard-háskóla og einn af virtustu hagfræð-
ingum heims. Fréttablaðið/anton 

að mynda mikil áhersla lögð á það 
hvernig draga megi úr ótímabærum 
dauðsföllum vegna loftmengunar.

„En það sem er líka áhugavert við 
Ísland er að í heilbrigðismálunum 
er líka eitt eða tvö viðvörunarmerki. 
Offita er eitt viðfangsefni, sem reynd-
ar mörg lönd eiga við að etja, meira 
að segja lönd sem ekki eru meðal 
ríkustu þjóðanna. Svo er tíðni sjálfs-
víga að nokkru marki mælikvarði á 
geðheilbrigði og þar kann að vera við 
vanda að etja. Í heildina er niðurstaða 
Íslands því mjög góð þegar kemur 
að heilbrigði en myndin er dálítið 
blönduð.“

Von er á nokkur hundruð manns 
til landsins vegna ráðstefnu Social 
Progress Imperative í Hörpu 28. 
apríl næstkomandi. Á ráðstefnuna 
eru sagðir mæta margir af fremstu 
vísinda- og fræðimönnum heims 
á sviði samkeppnishæfni þjóða og 
stefnumótunar fyrirtækja. Farið 
verður yfir frammistöðu Íslands á 
SPI-listanum, auk þess sem skoðað 
verður hvernig hefur gengið í Kosta 
Ríka, hjá Medellín-borg í Kólumbíu, í 
Nepal þar sem miklar framfarir hafa 
orðið á sviði heilbrigðismála, auk 
þess sem farið verður yfir þróunina í 
Rúanda, Brasilíu, á Nýja-Sjálandi og í 
Baskahéruðum Spánar.

Á meðal þátttakenda er Michael 
Porter, prófessor við Harvard 
háskóla og heiðursprófessor við 
Háskóla Íslands, Matthew Bishop, 
ritstjóri alþjóðamála hjá tímaritinu 
Economist, Martha Minow, deildar-
forseti lagadeildar Harvard, og 

Metta Lindgaard, framkvæmdastjóri 
samfélagsnýsköpunar hjá Deloitte 
Global, auk Michaels Green sjálfs. Af 
hálfu Íslands taka svo þátt Sigmund-
ur Davíð Gunnlaugsson forsætisráð-
herra, Jón Atli Benediktsson, rektor 

Háskóla Íslands, Liv Bergþórsdóttir, 
forstjóri Nova, og Dagur B. Eggerts-
son, borgarstjóri Reykjavíkur.

Frekari upplýsingar um ráðstefn-
una sjálfa má finna á vefnum www.
socialprogressimpretive.org.

Hér er Gekon samstarfsaðili SPi, en þar á bæ koma meðal annars að málum 
eigendur Gekon, Hákon Gunnarsson framkvæmdastjóri og rósbjörg Jónsdóttir 
aðstoðarframkvæmdastjóri. Fréttablaðið/Erni
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Svipmynd
Iða Brá BenedIktsdóttIr 

Iða Brá Benediktsdóttir var á dög-
unum ráðin framkvæmdastjóri fjár-
festingarbankasviðs Arion banka. 
Sem slík er hún yfirmaður mark-
aðsviðskipta, greiningardeildar og 
fyrirtækjaráðgjafar. Auk þess situr 
framkvæmdastjóri í Framkvæmda-
stjórn bankans. Iða Brá tók við starf-
inu af Halldóri Bjarkari Lúðvígssyni.

Iða Brá útskrifaðist með B.Sc.-
próf í viðskiptafræði við Háskóla 
Íslands og tók svo M.Sc. í fjár-
málum frá Rotterdam School 
of Management í Hollandi árið 
2004. Að auki er hún með með 
próf í  verðbréfaviðskiptum. 
Iða Brá lætur vel af dvölinni í Hol-
landi.

Iða Brá segir að námið í Rotter-
dam School of Management hafi 

verið gott. Þá hafi líka hentað að 
flytja til Hollands þar sem maður-
inn hennar var framkvæmdastjóri 
hjá Samskipum í Hollandi.

Iða Brá byrjaði að vinna í banka-
kerfinu árið 1999 og hefur komið 
víða við hjá Arion banka og forverum 
hans. Hún hefur meðal annars starf-
að í fyrirtækjaráðgjöf, grein ingar-
deild, fjármögnun bankans, stýrt 
samskiptum við erlendar fjármála-
stofnanir, verið í fjárfestatengslum 
og stýrt samskiptasviði bankans. „Nú 
síðast var ég forstöðumaður Einka-
bankaþjónustu þar sem við stýrum 
eignum fyrir fjársterka aðila, fyrir-
tæki og stofnanir,“ segir hún.

Iða Brá sér tækifæri í nýja starfinu 
og fyrir Arion banka fram undan. 
„Það eru hagstæðar aðstæður í 
íslensku efnahagslífi um þessar 
mundir, kröftugur hagvöxtur og 
fjárfesting að taka við sér. Þá hillir 
nú undir afléttingu fjármagnshafta 

sem felur í sér tækifæri fyrir fjárfesta 
og fyrirtæki. Við höfum einnig séð 
töluverðan áhuga á Íslandi erlendis 
enda kemur Ísland vel út núna í 
alþjóðlegum samanburði. Verð-
bólga lítil, góður hagvöxtur, lítið 
atvinnuleysi auk þess sem skuldir 
ríkissjóðs hafa lækkað verulega,“ 
segir hún.

Iða Brá á fjölmörg áhugamál sem 
hún reynir að sinna þegar hún er 
ekki í vinnunni. „Ég er með þrjú 
börn á aldrinum fjögurra til sext-
án ára. Mikill hluti þess tíma sem 
er aflögu fer í að fylgja þeim eftir í 
tómstundum og námi. Svo höfum 
við reynt að haga áhugamálum 
þannig að þau geti tekið þátt í þeim. 
Þannig að við förum mikið á skíði 
og reynum að ferðast eins og hægt 
er. Og ég les frekar mikið,“ segir Iða 
Brá. Þá verði yfirleitt skáldsögur 
fyrir valinu. 

Á sumrin leggur Iða Brá áherslu 

á að rækta upp garðinn við heimili 
sitt. „Mér finnst fátt jafn endurnær-
andi og að vinna í garðinum.“

Iða Brá verður fertug á árinu og 
hafði hugsað sér að nýta árið til þess 
að verða slarkfær á píanó í tilefni 
tímamótanna. „Sjáum til hvernig 
það gengur.“ jonhakon@frettabladid.is 

Þykir fátt eins endurnærandi 
og að rækta garðinn sinn 
Iða Brá Benediktsdóttir er nýr framkvæmdastjóri fjárfestingabankasviðs Arion. Hefur starfað í bankakerf-
inu frá 1999. Lauk meistaraprófi í viðskiptafræði í Rotterdam. Segir fátt eins endurnærandi og garðrækt. 

Juergen Kudritziki hefur verið ráð-
inn framkvæmdastjóri Marorku. 
Þetta kemur fram í fréttatilkynn-
ingu á vefsíðu fyrirtækisins.

Kudritziki hefur 25 ára reynslu 
af skipaiðnaðinum og hefur meðal 
annars starfað sem forstöðumaður 
tæknimála hjá E.R. Schiffart, og sem 
forstjóri BestShip – dótturfélags 
E.R. Schiffart, sem sérhæfir sig í 
breytingum á skipum og umbótum 
á kerfum þeirra. – sg

Fram  kvæmda 
stjóri Marorku

Birna Bragadóttir hefur verið ráðin 
inn í ráðgjafateymi Capacent, þar 
mun hún starfar við mannauðsmál, 
markþjálfun stjórnenda, breytinga-
stjórnun og innleiðingu á markvissari 
þjónustu.

Birna var starfsþróunarstjóri Orku-
veitu Reykjavíkur frá 2012 til 2016 
og starfaði þar áður hjá Icelandair í 
þrettán ár.

Birna er með BA-gráðu í félagsfræði 
frá Háskóla Íslands og MBA-gráðu frá 
Háskólanum í Reykjavík. – sg

Ný í ráðgjafa
teymi Capacent

Sesselía Birgisdóttir hefur verið ráðin 
markaðsstjóri Advania og hóf hún 
störf í byrjun mánaðarins. Sess elía 
hefur að undanförnu starfað sem 
stjórnandi hjá Red Apple Apartments, 
alþjóðlegri leigumiðlun sem hún átti 
þátt í að stofna. Áður var Sess elía 
markaðsráðgjafi hjá almannatengsla-
fyrirtækinu Eflir, hún starfaði við sölu 
og markaðsmál hjá útgáfufyrirtækj-
unum Veröld, Eddu, Vöku Helgafelli 
og Iceland Review. – sg

Markaðsstjóri 
Advania

Juergen KudritziKi

Birna Bragadóttir

SeSSelía BirgiSdóttir

iða brá tekur við starfi framkvæmdastjóra fjárfestingabankasviðs af halldóri bjarkari lúðvígssyni. fréttablaðið/Pjetur sigurðsson

við höfum einnig 
séð töluverðan 

áhuga á íslandi erlendis enda 
kemur ísland vel út núna í 
alþjóðlegum samanburði. 
verðbólga lítil, góður hag-
vöxtur, lítið atvinnuleysi auk 
þess sem skuldir ríkissjóðs 
hafa lækkað verulega. 
Iða Brá Benediktsdóttir, framkvæmda-
stjóri fjárfestingabankasviðs Arion

Eftir 7,1 prósents hækkun á verði 
á gulli í síðustu viku hefur verðið 
fallið á ný. Sérfræðingar hjá Gold-
man Sachs mæla með því að fjár-
festar losi sig við gullið þar sem 
verðhækkunin undanfarið hafi 
verið innistæðulaus.

Fréttablaðið greindi frá því í byrj-
un viku að í síðustu viku hefði fjöldi 
fjárfesta fært fé sitt úr hlutabréfum 
í gull. Keypt var gull í vikunni fyrir 
hæstu fjárhæð í sex ár, fyrir utan 
eina viku í byrjun árs 2015. Bank 
of America áætlar að fjárfest hafi 
verið í gulli fyrir 1,6 milljarða doll-
ara, jafnvirði rúmlega tvö hundruð 
milljarða íslenskra króna.

Aukin sala á gulli er merki um 
óstöðugleika og skort á trú á mark-
aðnum. Gullverð hækkar og lækkar 
jafnan þvert á gengi hlutabréfa. 

Því er eðlilegt að verðið hafi farið 
hækkandi í síðustu viku samtímis 
lækkunum á hlutabréfamörkuðum. 
Aftur á móti hafi það lækkað á ný 
þegar hlutabréfamarkaðir víðs-
vegar um heiminn tóku við sér í 
byrjun þessarar viku.

Verð á trójuúnsu af gulli hækkaði 
um 7,1 prósent í síðustu viku og 

Gullæðið gæti senn verið á enda runnið
nálgaðist 1.300 Bandaríkjadali, jafn-
virði 165 þúsunda íslenskra króna. 
Það hafði hins vegar fallið um rúm-
lega tvö prósent um eftirmiðdaginn 
á þriðjudaginn. Sérfræðingateymi 
hjá Goldman Sachs, leitt af Jeffrey 
Curie og Max Layton, hefur gefið út 
minnisblað þar sem mælt er með að 
fjárfestar selji gullið sitt. 

Í minnisblaðinu kemur fram að 
ekki sé innistæða fyrir hræðslunni 
sem hefur drifið hækkunina á gulli. 
Í augnablikinu séu einungis 15-20 
prósent líkur á kreppu í Bandaríkj-
unum á næstunni.

Verðhækkunin í síðustu viku varð 
þegar bandarískur hlutabréfamark-
aður hafði ekki verið lægri í tvö ár 
og gengi hlutabréfa í Evrópu hafði 
ekki verið lægra síðan í september 
2013. – sg

1,6
milljarðar dollara voru fjár-
festir í gulli í síðustu viku 
samkvæmt áætlun Bank of 
america
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Á DesignMatch, kaupstefnu á vegum 
HönnunarMars í samstarfi við Arion 
banka, býðst hönnuðum að hitta 
erlenda kaupendur og framleið-
endur sem annars er erfitt að komast 
í kynni við. Þetta er dýrmætt tæki-
færi fyrir íslenska hönnuði og öll 
árin hefur einhver hönnuður náð 
að tengjast erlendu fyrirtæki að 
sögn Elínar Þorgeirsdóttur, ritstjóra 
og fjölmiðlafulltrúa HönnunarMars.

DesignMatch verður haldin í 
sjöunda skipti í ár. Á kaupstefnunni 
sækja íslenskir hönnuðir um að fá 
viðtal við hönnunarhús sem getur 
svo leitt til samvinnu milli aðilanna.

„Það er sjaldgæft að stofnun á 
borð við Hönnunarmiðstöð búi til 
þennan vettvang fyrir hönnuði til 
að koma sér á framfæri alþjóðlega. 
Við erum með frábæra hönnuði á 
Íslandi, en til að ná árangri í við-
skiptum, þá þarftu eiginlega að ná 
athygli á alþjóðamarkaði. Kaup-
stefnan styttir þessi skref fyrir 
hönnuðina,“ segir Elín.

Í ár koma mörg þekkt fyrirtæki til 
landsins, meðal annars Ferm Living, 
og Normann Copenhagen frá Dan-
mörku, og Vitra, Artek sem er frá 
Svíþjóð og Sviss, auk tískufyrirtækj-
anna Wood Wood og Aplace.

Í fyrsta sinn munu sérvaldir 
erlendir blaðamenn, meðal annars 
frá tímaritunum Dezeen, Frame og 
Elle Decoration, taka þátt í kaup-
stefnunni. Þátttakendur munu því 
eiga möguleika á viðtali og kynn-
ingu í einhverjum af leiðandi hönn-
unarmiðlum heims.

Íslensk fyrirtæki á borð við Epal 
og Sýrusson taka einnig þátt í fyrsta 
skipti. Elín segir mikið tækifæri 
liggja í því fyrir íslenska hönnuði. 
„Það er erfitt fyrir fyrirtækin að 
fylgjast með öllu sem er að gerast í 
hönnun á landinu. Við vonum að 
þarna gerist einhverjir töfrar.“ – sg

Ísland að verða álitið hönnunarland

Elín Þorgeirsdóttir segir að öll árin á DesignMatch hafi einhver íslenskur hönnuður 
náð að tengjast erlendu fyrirtæki. Fréttablaðið/StEFán

Golfbúðin í Hafnarfirði hefur verið sektuð 
um 50 þúsund krónur fyrir ófullnægjandi 
verðmerkingar. 

Skoðaðar voru verðmerkingar í golfversl-
unum í október og í framhaldi af því voru 
gerðar athugasemdir við forsvarsmenn 
Golfbúðarinnar með bréfi. Aftur var verðið 
skoðað í desember og athugasemdir gerðar 
á ný með bréfi þann 21. janúar. 

Athugasemdinni var fylgt eftir með sekt 
sem lögð var á hinn 8. febrúar síðastliðinn. 

Samkvæmt lögum ber fyrirtækjum sem 
selja vöru eða þjónustu að verðmerkja vöru 
sína og þjónustu og sýna það á áberandi hátt 
á sölustaðnum.

Golfbúðin fékk 50 
þúsund í sekt

Sérfræðingar hjá JP Morgan telja að tekjuum-
hverfi fjárfestingabanka sé ekki gott um þessar 
mundir. Fréttablaðið/GEtty

Sérfræðingar hjá JP Morgan Securities hafa 
lækkað tekjuspá sína fyrir fjárfestingabanka 
á árinu um að meðaltali tuttugu prósent.

Þeir telja að tekjumöguleikar fjárfestinga-
banka hafi ekki verið góðir það sem af er ári. 
Vegna sveiflukenndra markaða um þessar 
mundir sé erfiðara fyrir fjárfestingabankana 
að hagnast með hefðbundnum viðskipta-
háttum.

Sérfræðingarnir telja að lækkun á hluta-
bréfamörkuðum nýverið bendi til þess að 
markaðir séu óheilbrigðir. Þeir telja að virði 
hlutabréfa gæti komið til með að lækka enn 
frekar á árinu. Jafnvel þótt markaðir róist á 
ný gæti tímabil minni starfsemi á mörkuðum 
fylgt á eftir eins og hefur gerst áður. – sg

Spá 20 prósent 
lægri tekjum

Útflutningur á vodka og öðru áfengi frá Rúss-
landi dróst saman um 40 prósent í fyrra, í 
samanburði við árið áður.

Rússneska dagblaðið Kommersant greinir 
frá trúnaðargögnum þessa efnis í gær og 
þau sýna að útflutningur á áfengi hefur ekki 
verið minni síðan 2005. Þá hefur verðmæti 
útflutningsins dregist saman úr sem nemur 
24 milljörðum íslenskra króna í 14,5 millj-
arða íslenskra króna.

Mesti samdrátturinn hefur orðið á sölu 
til Úkraínu, en þar nemur samdrátturinn 70 
prósentum. Enda eru viðskipti milli Rússa 
og Úkraínumanna í algjöru lágmarki eftir 
að Rússar innlimuðu Krímskaga árið 2014 
og studdu uppreisnarmenn í austurhluta 
Úkraínu. 

Stærsti markaðurinn  fyrir vínið er aftur á 
móti Bretland.- jhh

Rússar selja minna 
af vodka Auður Bjarnadóttir ráðgjafi

Ráðningar stjórnenda og sérfræðinga 

Stundum reddast allt 
— stundum ekki

Ármúli 13 
108 Reykjavík

540 1000 
capacent@capacent.is 

 www.capacent.is 

Ekki taka gömlum sannleik sem gefnum.  
Það þarf áræðni og kjark til að líta hlutina 
nýjum augum og fá ferska sýn á þá.
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Viðskiptaþing var viðburðaríkt og 
áhugavert fyrir íslenskt viðskiptalíf 
og verkefnin ærin. Ég vil minnast á 
tvennt í framhaldi þingsins en það 
eru samkeppnisraskanir af völdum 
ríkisins og fjöldi ríkisstofnana.

Samkeppnisraskanir hins opin
bera hafa neikvæð áhrif á drifkrafta 
framleiðni og nauðsynlegt er að 
minnka umsvif þess. Ríkið er í beinni 

Armani og Gucci í boði íslenska ríkisins

Það er almennur skilningur að pen
ingamálastefna Bandaríkjanna sé 
mjög hjálpleg, og að aðhaldsstefnan 
hafi aðeins byrjað með vaxtahækkun
inni í desember.

Það byggist engu að síður á mis
skilningi á því hvað peningamála
stefna er í raun og veru, og að líta á 
nafnvexti segir okkur mjög lítið um 
hve aðhaldssöm eða slök peninga
málastefna er.

Ef, hins vegar, við verðum að segja 
eitthvað um aðhaldssama peninga
málastefnu, þá hefur það miklu meiri 

þýðingu að líta á þróunina í framboði 
á peningum í hlutfalli við eftirspurn 
eftir peningum. Við getum talað um 
hertari peningamálastefnu ef pen
ingaframboðið minnkar í hlutfalli við 
eftirspurn eftir peningum.

Besta leiðin til að athuga þróun 
peningaeftirspurnar með tilliti til 
peningaframboðs er að skoða þró
unina á fjármálamörkuðum. Þann
ig vitum við úr skólabókunum að ef 
Bandaríkin herða peningamálastefnu 
sína ætti það að valda því að dollarinn 
styrkist, verð hlutabréfa og hrávöru 
lækki og verðbólguvæntingar minnki.

Peningamálastefna Bandaríkj-
anna hefur verið of aðhaldssöm
En hvað segja markaðsvísar okkur um 
peningamálastefnu Bandaríkjanna 
einmitt núna? Verðbólguvæntingar 
hafa farið lækkandi í rúm tvö ár og 
eru nú langt fyrir neðan opinbert 2% 
verðbólgumarkmið seðlabankans. 
Dollarinn hefur styrkst verulega síðan 
Janet Yellen tók við embætti seðla
bankastjóra snemma árs 2014. Og 
loks hefur bæði hrávöruverð og nú 
hlutabréfaverð nýlega lækkað hratt.

Það er þannig ekki bara einn heldur 
nánast allir markaðsvísar sem sýna að 
peningamarkaðsskilyrði hafa smám 
saman þrengst á síðustu tveim árum. 
Og sérstaklega síðan haustið 2015 
– þegar Seðlabanki Bandaríkjanna 
byrjaði fyrir alvöru að gefa merki um 
vaxtahækkanir – hefur peningamála
stefnan verið of aðhaldssöm.

Í þessu samhengi er vert að athuga 
að peningamálastefna virkar að miklu 
leyti í gegnum „væntingafarveg“. 
Þannig má segja að peningamála

stefnan hafi verið hert í desember, 
þegar stýrivextir voru hækkaðir, en 
að aðhaldssemin í peningamálum 
hafi byrjað miklu fyrr, þegar Seðla
bankinn byrjaði að gefa til kynna að 
vextirnir myndu fljótlega hækka.

Það er ekkert endilega rangt við 
að herða peningamálastefnuna, 
en sannleikurinn er sá að hagkerfi 
Bandaríkjanna er ekki beint við það 
að ofhitna, og á sama tíma er verð
bólgan vel undir 2%. Það er við þessar 
aðstæður sem Seðlabankinn heldur 
fast við herta peningamálastefnu, og 
það er helsta ástæða þess að alþjóða
markaðir hafa verið undir miklum 
þrýstingi undanfarið.

Ef Seðlabanki Bandaríkjanna 
heldur áfram að einblína á nafnvexti 
í stað þess að líta á fjölbreytta mark
aðsvísa mun það fljótlega svæla hag
kerfi Bandaríkjanna inn í samdrátt. 
Í versta tilfelli gæti það þróast yfir í 
bankakreppu á heimsvísu, svo við 
skulum vona að Seðlabankinn sjái 
fljótlega hvert stefnir og hætti að tala 
um vaxtahækkanir en byrji þess í stað 
að slaka á peningamálastefnunni. Það 
er mikil þörf á því.

Peningamálastefna Yellen að 
verða of aðhaldssöm

 Chianti í 300 ár

Chianti Classic Collection fór fram á mánudaginn en það er kynning á vínframleiðslu sem er á leið á markaðinn. Í ár eru 300 ár liðin frá því að framleiðsla 
hófst á víni í Chianti-svæðinu í Toskanahéraði á Ítalíu. FréttaBlaðið/EPa

Þær óvenjulegu aðstæður hafa nú 
skapast hér á landi að langstærsti 
hluti bankakerfisins er kominn 
í hendur ríkisins. Ríkið er eini 
eigandi Íslandsbanka, á megnið 
af hlutabréfum Landsbankans og 
nokkurn hlut í Arion banka. Óþarfi 
er að rekja hér hvernig þessar eignir 
komust í hendur ríkisins en á hinn 
bóginn er rétt að minna á að þessi 
staða er ekki til komin vegna þess 
að einhvern tímann hafi verið 
mörkuð sú stefna að ríkið skyldi 
verða yfirgnæfandi þátttakandi í 
bankarekstri í landinu. Þvert á móti 
hefur verið um það allgóður sam
hljómur að ríkið myndi við réttar 
aðstæður draga úr hlutdeild sinni 
þótt skoðanir hafi verið skiptar 
um hversu hratt það skuli gerast 
og hvort stefnt skuli að því að ríkið 
haldi eftir einhverjum hluta.

Margvísleg rök eru fyrir sölu 
á þessum eignarhlutum. Tvennt 
vegur þyngst í mínum huga. Fyrra 
atriðið er að yfirgnæfandi hlutdeild 
ríkisins í atvinnustarfsemi á sam
keppnismarkaði er að mínu mati 
óheilbrigð. Ríkinu ber að sjálfsögðu 
að setja þessari starfsemi ramma í 
lögum og reglugerðum og hafa 
eftirlit með því að aðilar á mark
aðnum haldi sig innan þeirra heim
ilda sem þar er að finna. Það er eftir 
slíkum leiðum sem ríkisvaldið á að 
ná fram markmiðum um eðlilegan 
og heilbrigðan rekstur en ekki með 
eignarhaldi á fyrirtækjunum sem 
starfa á markaðnum.

Hin meginröksemdin er sú að 
sala þessara eigna getur bætt stöðu 
ríkissjóðs umtalsvert. Flestir eru 
sammála um að skynsamlegast 
sé að verja söluandvirðinu til að 
greiða niður skuldir. Vaxtakostn
aður er einn af stærstu útgjalda
liðum ríkisins og með verulegri 
lækkun skulda gæti skapast svig
rúm sem nemur tugum milljarða á 
ári hverju. Það svigrúm mætti nýta 
hvort sem væri til lækkunar skatta, 
uppbyggingar innviða, eflingar 
heilbrigðiskerfisins eða annarrar 
mikilvægrar starfsemi. Þá er ótalinn 
sá ávinningur sem lækkun skulda 
ríkisins hefði á lánshæfismat, ekki 
bara fyrir ríkissjóð heldur líka aðra 
aðila hér á landi.

Alþingi hefur með fjárlögum 
veitt heimild til að hefja sölu á 
28,2% hlut í Landsbankanum. Það 
er mikilvægt fyrsta skref. Jafnframt 
er mikilvægt að marka skýra stefnu 
um sölu á öðrum hlutum ríkis
ins í bönkunum. Að sjálfsögðu er 
nauðsynlegt að ígrunda vel tíma
setningar og aðferðir við söluna 
og grundvallaratriði að þannig sé 
staðið að málum að ferlið sé opið 
og gegnsætt. Með því móti er líkleg
ast að víðtæk sátt náist um þessar 
aðgerðir.

Skýra stefnu 
um sölu banka

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Verðbólguvæntingar 
hafa farið lækkandi 

í rúm tvö ár og eru nú langt 
fyrir neðan opinbert 2% 
verðbólgumarkmið seðla-
bankans. Dollarinn hefur 
styrkst verulega síðan Janet 
Yellen tók við embætti 
seðlabankastjóra snemma 
árs 2014. 

Eva Magnúsdótt-
ir, framkvæmda-
stjóri Podium

Hin hliðin
og óbeinni samkeppni við einkaaðila 
auk þess sem ríkiseinokun er á ákveð
inni starfsemi. Mörg íslensk fyrirtæki 
komust í gegnum kreppuna með því 
að útvista starfsemi sem ekki féll undir 
kjarnastarfsemi þeirra og lækkuðu 
þannig fastan kostnað. Rekstur Íslands
pósts, ÁTVR, Ríkisútvarpsins, Sorpu og 
Fríhafnarinnar telst seint til kjarna
starfsemi og annars konar rekstrar
form hentar þessum verkefnum betur. 
Það mætti einnig skoða mennta og 
heilbrigðismál betur. Nærtækt dæmi 
um einkarekstur í heilbrigðismálum 
er glæsileg þjónusta í Klínikinni. Ég hef 
einnig trú á því að íslenskir kaupmenn 
myndu rúlla því upp að selja Armani 
og Gucci í Keflavík.

Nú er tækifæri til heildarstefnu
mótunar í kjölfar laga um opinber 
fjármál en markmið þeirra er að 
stuðla að góðri hagstjórn og styrkri 
og ábyrgri stjórn opinberra fjár
mála. Stefnumótunin þarf að fela í sér 
markmið um að fækka og hagræða í 
ríkisrekstri m.a. með því að færa verk
þætti til viðskiptalífsins. Smáþjóðin 
Ísland rekur 182 ríkisstofnanir eða 
eina ríkisstofnun á hverja tæplega 
2.000 íbúa landsins. Viðskiptaráð 
lagði 2015 fram 30 tillögur að fækkun 
ríkisstofnana með fjórum tegundum 
aðgerða: samrekstri, faglegum sam
einingum, hreinum sameiningum 
og aflagningu starfsemi eða fækkun 
niður í 70 ríkisstofnanir. Þá vinnu 

þarf að nýta. Skattfé er betur varið 
til aukinnar menntunar, heilbrigðis
þjónustu, forvarna og annarra nauð
synlegra innviða.

Breytingar boða betri tíma og 
blóm í haga. Við eigum að nýta þá frá
bæru vinnu sem helstu sérfræðingar 
í íslensku viðskiptalífi færa okkur. 
Það eru jákvæðar breytingar í stjórn 
Viðskiptaráðs, nýr formaður, Katrín 
Olga Jóhannesdóttir, er fyrsta konan 
í 99 ára sögu ráðsins. Hún tekur við 
góðu starfi úr hendi Hreggviðs Jóns
sonar og óska ég henni innilega til 
hamingju. Hún ber kyndil framtíðar 
og ég er bjartsýn á að með henni komi 
jákvæðar breytingar í jafnréttissögu 
landsins.

Nú er tækifæri til 
heildarstefnumót-

unar í kjölfar laga um 
opinber fjármál en markmið 
þeirra er að stuðla að góðri 
hagstjórn og styrkri og 
ábyrgri stjórn opinberra 
fjármála. 

Birgir Ármannsson
alþingismaður

Ríkisfjármál
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Það er mat ráðherra að umræða undan-
farinna vikna vegna sölu Landsbankans á 

hlut sínum í Borgun sé til þess fallin að skaða bank-
ann. Því sé nauðsynlegt áður en lengra er haldið í 
því ferli að hvaðeina er máli skiptir og varðar 
sölu Landsbankans á Borgun verði upplýst og 
málið afgreitt með þeim hætti að traust til 
bankans og stjórnenda hans verði tryggt. 
Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra.

Markaðurinn
Miðvikudagur 17. febrúar 2016fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál |

Íslenska úrvalsvísitalan
1.787,05  10,09

(0,56%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is 

Hlutabréfamarkaðir víðsvegar um 
heiminn hafa verið sveiflukenndir 
frá byrjun árs og hefur gengi sumra 
hlutabréfa lækkað verulega. Í Íran 
hafa hlutabréf hins vegar rokið upp. 
Hlutabréf í Teheran hafa hækkað um 
22 prósent frá því að viðskiptaþving-
unum var aflétt og um 25,6 prósent 
það sem af er ári.

25,6 
prósent Hækkun á bréfum

Stjórnar -
maðurinn

@stjornarmadur

Steinþór Pálsson fór á dögunum 
yfir sölu Landsbankans á þriðjungs
hlutnum í Borgun. Það má færa 
rök fyrir því að Landsbankinn hafi 
selt hlut sinn á einungis fjórðungi 
markaðsvirðis samkvæmt nýlegu 
verðmati. Bankinn hafi því orðið af 
fjórum til sex milljörðum króna.

Steinþór telur að stjórnendur 
Borgunar beri sök á hvernig fór. Þeir 
hafi hreinlega leynt tilvist valréttar 
Borgunar vegna sameiningar Visa 
Europe og Visa International.

Fyrir alla sem hafa staðið í kaupum 
eða sölu á fyrirtækjum eru skýringar 
Steinþórs í besta falli hjákátlegar.  
Landsbankinn er risastór aðili á 
markaði sem hefur á að skipa her 
starfsmanna, og sérfræðinga. Þar er 
næg þekking og mannafli til að fram
kvæma áreiðanleikakönnun eins og 
tíðkast í viðskiptum sem þessum.

Fram hefur komið í máli forsvars
manna Borgunar að opnað hafi verið 
gagnaherbergi þar sem lágu allar 
grundvallarupplýsingar um rekstur
inn, samninga og annað. Samkvæmt 
Borgun lá valréttarsamningurinn þar 
inni. Landsbankamenn höfðu fullan 
aðgang að þessum gögnum.

Í því samhengi er merkilegt til þess 
að hugsa að Landsbankinn hafi ekki 
gert fyrirvara um tekjur af valréttin
um í samningi um söluna. Það verður 
enn forvitnilegra í því ljósi að slíkur 
fyrirvari var gerður við sölu Lands
bankans á hlut sínum í Valitor.

Í besta falli hafa lögfræðingar Lands
bankans gert skyssu, en við áreiðan
leikakannanir er það þeirra hlutverk 
(og annarra ráðgjafa) að gera ráð fyrir 
öllu mögulegu og ómögulegu. Í ljósi 
tilvistar valréttarins (sem þeir hefðu 
átt að rekast á í gagnaherberginu) og 
fyrirmyndarinnar úr Valitorsölunni 
sætir þetta beinlínis furðu.

Steinþór nefnir einnig að Lands
bankinn hafi leitað upplýsinga um 
valréttinn hjá Visa Europe. Þar var 
Krísuvíkurleiðin farin, enda auð
veldara að spyrja forsvarsmenn 
Borgunar sömu spurningar. Ólíklegt 
er líka að Visa Europe hafi undir 
nokkrum kringumstæðum mátt gefa 
nokkrar upplýsingar um valréttinn 
til annarra en þeirra sem beina aðild 
áttu að samningnum. Samningurinn 
var milli Borgunar og Visa – Lands
bankinn átti þar engan hlut að máli.

Steinþór þarf að standa við stóru 
orðin. Ef bankinn var blekktur þarf 
að fylgja því eftir hjá þar til bærum 
yfirvöldum eða fyrir dómstólum.
Af atvikum að dæma er líklegra að 
Landsbankamenn hafi ekki haft 
vaðið fyrir neðan sig. Tap bankans á 
því nemur nokkrum milljörðum sem 
annars hefðu skilað sér í ríkiskassann 
með beinum eða óbeinum hætti.

Einhver verður að axla ábyrgð á 
þessum starfsháttum.

Farsakennt 

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði, úrval
og gott verð!

Speglaskápar með ljósi
verð frá 20.400

Sturtuklefar úr 
hertu öryggisgleri 
með 16 hjólum, 
sturtustangarsetti, 
og heilum horn-
lista. Sturtubotn 
með lausri svuntu 
og vatnslás.og vatnslás.

WC í vegg/gólf með mjúkloku
verð 31.519 Salerniskálar með setu

margar gerðir, verð frá 16.900
Innrétting með handlaug
45 x 31 cm. verð 26.690

Handklæðaofnar
verð frá 11.671

Salerni frá
Ceramics gala
30 ár á Íslandi

Baðherbergisdagar!

Glæsilegt úrval
blöndunartækja

verð frá 8.900

Sturtuhorn án botns
Verð frá 30.500

Sturtuhorn með botni
Verð frá 35.100

Sturtuhorn rúnað
Verð frá 30.500

Verð frá 45.300

Sturtuvængir
Verð frá 29.600

Mikið úrval baðinnréttinga
með postulínshandlaug
Stærð frá 45 til 120 cm.

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgar-
svæðinu hefur hækkað um 8,5 pró-
sent á síðasta ári samkvæmt tölum 
frá Þjóðskrá.  Vísitalan var 451,4 stig 
í janúar 2016 (janúar 1994=100) og 
hækkaði um 0,6 prósent  frá fyrri 
mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækk-
aði vísitalan um 2,3 prósent, og  síð-
astliðna 6 mánuði um 4,4 prósent.

8,5
 prósent Hækkun á ÍbúðaVerði



HYUNDAI I20 1,2 trend Nýr bíll 5 ára 
verksmiðjjuábyrð . Árgerð 2016, ekinn 
-0 bensín, 5 gírar. Verð 2.480.000. 
Rnr.120388.

TOYOTA Avensis. Árgerð 2010, ekinn 
75 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Rnr.120252.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

MMC Pajero. Árgerð 2007, ekinn 
150 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Tilboð 
staðgreitt. 2.990.000. Rnr.110697. 
Ásett 3290 í skiptum.

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðstgr. 2.390. Skiptiverð 2750. 
Rnr.110422.

M.BENZ Ml350. Árgerð 2008, ekinn 
88 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.480.000. Rnr.120193. Enginn skipti. 
ALGJÖR MOLI

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Honda Accord Tourer Elegance, 7/2013 
ek 46 þús km, bensín, sjsk, ásett verð 
3.590 þús, tilboðsverð 3.190 þús raðnr 
152236.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

2012 PAJERO 5,9 M STGR Disel Pajero 
hlaðinn búnaði ek. 99 þús. 7 manna. 
S. 8477-663

FRÁBÆRT EINTAK Á 590þ
MMc Pajero Sport v6 ‘02 Ekinn aðeins 
161þkm ssk Leður, lúga, dráttarbeysli 
Nýskoðaður ‘17 Verð 590þ 100% visa/
euro lán í boði Uppl. s. 777 3077

 Bílar óskast

Bíll ósKAsT Á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

 Viðgerðir

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

 Bílaleiga

TIl sölu líTIl EN öRT 
VAxANdI BílAlEIgA

Tvær heimasíður - tvöfaldur sýnileiki. 
Léttur og þægilegur rekstur. Tilvalinn 
stökkpallur inn á vaxandi markað. Gott 
tækifæri, auðveld kaup. Upplýsingar í 
S: 776-6001

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

TILBOÐ þrif. Uppl. í s. 7748809.

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

lEKuR þAKIð ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt 
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli 
geta fylgt. s. 8498700.

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

Húsasmiðameistari getur bætt við 
sig verkefnum. S.6269899/6269099 
rhsmidar@internet.is

 Nudd

Thai heilsunuddi 101 RVK uppl. í s. 
7748809.

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

 spádómar

spÁsíMI 908 6116
Ástir, fjármál og heilsa. Einkatímar í s. 
823 6393 Sirrý.

spÁsíMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFlAgNIR, dyRAsíMAR. s. 
663 0746.

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

 Viðgerðir

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta - 
Viðhald. Sækjum og skilum. Casa-Raf 
ehf S. 845 5976

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

AðsTöðHús TIl sölu.
2x20 fet, innréttað, rafm. hiti. ljós. 
Verð 2.500þ. m/vsk. og flutningi hvert 
á land sem er. Uppl. 820-5181

 óskast keypt

sTAðgREIðuM og lÁNuM 
úT Á: gull, dEMANTA, 

VöNduð úR og MÁlVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

KAupuM gull - jóN & 
ósKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Til bygginga

HARðVIðuR TIl 
HúsAByggINgA. sjÁ 
NÁNAR Á: VIduR.Is

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

HEILSA

 Nudd

Heilnudd. Nuddstofan svæði 112. 
Uppl. S: 823 5669 eða 693 0348

VAlENTíNusARTIlBoð 
FyRIR pöR 

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

lÆRðu FlugVIRKjuN!
Nýr flugvirkjabekkur í haust. Innritun 
er hafin. Námið kennt hér á landi. 
Nánari upplýsingar á Flugskóli.is

 ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Atvinnuhúsnæði

góð FjÁRFEsTINg
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 10,3 m S: 661-6800

 geymsluhúsnæði

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

FyRsTI MÁNuðuR FRíR 
 www.gEyMslAEITT.Is

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

VEITINgAHúsIð íTAlíA
Veitingahúsið Ítalía óskar eftir að 
ráða kokk með reynslu af ítalskri 

matargerð til starfa. Um er að 
ræða 11-11 vaktir. Umsóknir 

ásamt ferilskrá sendist til italia@
italia.is. 

Restaurant Italia is looking 
for a cook experienced with 

italian taste. Please send your 
information with curriculum 

vitae to italia@italia.is.
HANdFlAKARAR ósKAsT:
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingunn Jónasdóttir 
áður til heimilis að Ofanleiti 9, 

lést þann 9. febrúar  
á Hrafnistu við Boðaþing.  

Útförin fer fram frá Grensáskirkju, 
fimmtudaginn 18. febrúar kl. 13.00.

Þráinn Arthúrsson Þóra Karlsdóttir 
Magnús Jónsson Guðrún Sigurbjörnsdóttir 
Jónas H. Jónsson Hrefna Friðgeirsdóttir 
Sigurður Sigurðsson Anna María
 Guðmundsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, 
tengdafaðir, afi og vinur,
Páll G. Björnsson

framkvæmdastjóri, 
Nestúni 13, Hellu,

lést á Sjúkrahúsi Selfoss 2. febrúar. 
Útför hans fer fram laugardaginn  

20. febrúar kl. 11.00 frá Oddakirkju á Rangárvöllum. 

Ragnar Pálsson, Guðrún Dröfn Ragnarsdóttir
Ragnar Páll, Ásgerður og Þorgerður

Stefán Smári, Álfheiður Fanney og Ásrún Ásta
Þórný Þórarinsdóttir

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sigurður Knútsson
húsgagnasmiður, 

Ásabraut 8, Grindavík, 
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja  

 8. febrúar síðastliðinn. Útförin fer fram  
frá Hafnarfjarðarkirkju 19. febrúar kl. 13.00.

Þórunn Sigurðardóttir 
Bragi Sigurðsson Hyacinth Robinson
Knútur Sigurðsson
Guðrún Pálsdóttir 
Björgvin Pálsson 
Guðmundur Pálsson Erla Ölversdóttir 
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Lilja Sveinsdóttir
kennari frá Vestmannaeyjum, 

búsett í Neðri-Hundadal, Dalabyggð,
lést 11. febrúar sl. í Silfurtúni, Búðardal. 

 Útför hennar verður frá Kvennabrekkukirkju, 
mánudaginn 22. febrúar kl. 14.00. Rútuferð verður frá 
Umferðarmiðstöðinni - BSÍ - kl. 11.00 þann sama dag.

Sigríður Hjartardóttir Helgi Reynisson
Sigursteinn Hjartarson María G. Líndal
Kristín Lára Hjartardóttir Jóhann Hreggviðsson
Signý Harpa Hjartardóttir Axel Hafsteinn Gíslason

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Herdís Sigurjónsdóttir
lést á Hrafnistu , Kópavogi,  

7.  febrúar. Útför hennar fer fram  
frá Kópavogskirkju 22. febrúar kl. 13.00.

Íris Sigurðardóttir
Sólveig Sigurðardóttir Axel B. Eggertsson
Óttar Sigurðsson Herdís Þórisdóttir

börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Systurdóttir okkar,
Björg Kristjánsdóttir 

Kötlufelli 11, Reykjavík, 
áður til heimilis að  

Kársnesbraut 84, Kópavogi, 
lést þriðjudaginn 9. febrúar.  

Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 19. febrúar kl. 15.00. 

Stefán Tryggvason
Brynjólfur Tryggvason
Soffía Tryggvadóttir og aðrir aðstandendur.

Ástkær sonur okkar, sambýlismaður, 
bróðir, mágur og frændi,

Ragnar Þórisson
lést á heimili sínu í Seattle, 

Bandaríkjunum, föstudaginn  
12. febrúar eftir langvarandi veikindi. 

Minningarathöfn verður í Grinnell College 
í Iowa laugardag 5. mars en minningarathöfn á Íslandi 

verður auglýst síðar. Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
hafa sýnt okkur samúð og vinarhug á þessum erfiðu 

stundum.

Þórir Ragnarsson Sigríður Hjaltadóttir
Alyssa Penner
Hjalti Már Þórisson Halla Björg Lárusdóttir
Arnar Þórisson Jóhanna María Sigurðardóttir
                                 og frændsystkini.

Okkar ástkæra,
Sigrún Sæmundsdóttir

hjúkrunarfræðingur,
lést á líknardeild Landspítalans 

fimmtudaginn 11. febrúar síðastliðinn. 
Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni  

 í Hafnarfirði mánudaginn 22. febrúar  
kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á minningarsjóð Karitas.

Þóra Helgadóttir Helgi Karl Engilbertsson
Dagbjört Harðardóttir
Vilborg Harðardóttir
Þórunn Harðardóttir Jón Viðar Þorsteinsson
Hrafnhildur Jónasdóttir  Sæmundur R. Jónsson

Baldur Kári, Þorsteinn Jakob og Guðmunda

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

Runólfur Runólfsson
vélvirki, 

Barðastöðum 11, Reykjavík,
sem lést 9. febrúar, verður jarðsunginn 

frá Áskirkju í Reykjavík föstudaginn  
19. febrúar kl. 13.00.

Margrét Jóna Finnbogadóttir
Guðbjörg Runólfsdóttir
Magnús Runólfsson
Margrét Runólfsdóttir Guðmundur Sigurhansson
Sigurður Heimir Runólfsson Gerður Helga Ásgeirsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Hjalti Karlsson
fyrrum verktaki, 

Bjarnhólastíg 17, Kópavogi,
lést á Landakoti,  

miðvikudaginn 10. febrúar. 
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju, 

föstudaginn 19. febrúar kl. 15.00.

Ásgeir Þór Hjaltason Stefanía Kristjánsdóttir
Einar Hjaltason Magnea Hilmarsdóttir
Steinþór Hjaltason Þóra Gísladóttir
Karl Gauti Hjaltason Sigurlaug Stefánsdóttir
Ingibjörg Hjaltadóttir Jóhann Ólafur Ólason
barnabörn og barnabarnabörn.

„Þetta er fjáröflunarátak sem við erum með 
einu sinni á ári í samstarfi við veitingastaði. 
Það er metþátttaka hjá okkur í ár þar sem 
þrjátíu veitingastaðir taka þátt,“ segir Erna 
Reynisdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla 
– Save the Children á Íslandi. Í gær hófst 
átakið Út að borða fyrir börnin. Þetta er í 
sjötta sinn sem átakið er haldið og stendur 
það til 15. mars. Veitingastaðirnir styðja 
átakið með því að láta hluta af verði valinna 
rétta renna til verkefna Barnaheilla sem snúa 
að vernd barna gegn ofbeldi. Barnaheill reka 
ýmis verkefni sem snúa að vernd barna gegn 
ofbeldi, meðal annars forvarnarverkefni 
gegn einelti, rekstur ábendingahnapps og 
upplýsingavef um ofbeldi gegn börnum.

„Fólk fer að borða á þessum stöðum og 
þeir gefa andvirði ákveðinna rétta til átaks-
ins,“ en meðal veitingastaða sem taka þátt 
eru Sjávargrillið, Nauthóll, Fabrikkan, KFC 
og Domino’s svo einhverjir séu nefndir.

Inni á heimasíðu Barnaheilla, barnaheill.
is, er hægt að sjá hvaða veitingastaðir taka 
þátt og hversu há prósenta af andvirði rétt-
anna rennur til átaksins. Um og yfir þrjár 
milljónir hafa safnast síðustu ár og vonast 
Erna til þess að nýtt met verði sett í ár. „Við 
vonum að þetta verðu metár.“ Einnig er 
hægt er að styðja átakið um 1.000 krónur 
með því að senda sms í símanúmerið 904 
1900 með textanum „fyrir bornin“.
 viktoria@frettabladid.is

Út að borða fyrir börnin
Fjáröflunarátak Barnaheilla – Save the Children hófst í gær. Þrjátíu veitingastaðir taka 
þátt í átakinu í ár og safnað er fyrir verkefnum sem snúa að vernd barna gegn ofbeldi.

Með fjáröflunarátakinu er safnað fyrir verkefnum um vernd barna gegn ofbeldi. 
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ENDALAUS
GSM 

2.990 KR.*

Endalaust

Settu þig í samband og fáðu Endalaust 365

1817 365.is * Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og 
í upplýsinganúmer. Nánari upplýsingar á 365.is

Þú getur hringt, sent sms og vafrað um 
á netinu áhyggjulaust.

ÓTAKMARKAÐ TAL, 
SMS OG NÚ Í FYRSTA 
SINN ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

veðurspá Miðvikudagur

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ég hef 
tekið eftir 
að þið 
stelpurnar 
eruð dálítið 
skotnar í 
Bieber

hvers 
vegna?

Uuuu 
kannski 

vegna 
þess að 
hann er 
bestur!

Við elskum Justin. Ég ætla 
einhvern tíma að hanga með 

honum og kynnast honum. Í 
alvöru, hann er 

þannig týpa.

Pabbi? ég 
er að spá 
… hvenær 
byrja 
heilarnir í 
stelpum 
að virka?

Nú … þeir byrja að 
virka almennilega 

eftir að þær 
gifta sig, og þá 
vita þær allt. 

Burtséð frá hvort 
það er rétt eða 

ekki …

Talandi um 
það … af 

hverju í and-
skotanum 
var ég að 

gifta mig?

Sorrý hvað ég er 
seinn mamma, ég 

varð að henda 
Pierce upp á lækna-

vakt …

Guð minn góður! 
Hvað skeði?

Ekkert.
Þetta er bara svona dæmi, að ef hann 
sést ekkert þar í langan tíma hafa þau 
miklar áhyggjur. Við vorum bara að til-

kynna að hann væri í kei.

Ái! Ái! 
Ái! 

Ái! 
Ái! 

Bíddu, hvað var 
ég aftur að 

seg ja?

Ái! Ái! Ái! 

Ái! Ái! 
Ái! 

LÁRÉTT
2. á eftir  
6. skóli  
8. lífshlaup  
9. tímabils  
11. öfug röð  
12. heiti  
14. misbjóða  
16. í röð  
17. dýrahljóð  
18. eyrir  
20. til  
21. umkringja

LÓÐRÉTT
1. ofneysla  
3. tveir eins  
4. svelgja  
5. málmur  
7. óvæginn  
10. hlóðir  
13. svelg  
15. ögn  
16. yfirbreiðsla 
19. kyrrð

LAUSN

LÁRétt: 2. næst, 6. fg, 8. ævi, 9. árs, 11. on, 12. titil, 
14. móðga, 16. lm, 17. urr, 18. aur, 20. að, 21. króa.
LÓðRétt: 1. ofát, 3. ææ, 4. svolgra, 5. tin, 7. grim-
mur, 10. stó, 13. iðu, 15. arða, 16. lak, 19. ró.

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

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

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

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

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

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

Í dag er útlit fyrir áframhaldandi suðvestanátt og éljagang, en bjartviðri 
um norðaustanvert landið. Élin geta verið töluvert dimm, en á milli þeirra 
glaðasólskin. Hiti er yfirleitt um og undir frostmarki. Síðdegis snýst í norð-
austanátt á Vestfjörðum með snjókomu, og norðanáttin dreifir svo úr sér 
til austurs.

Schuh hafði hvítt gegn Beda í 
Groningen árið 1991.

Hvítur á leik
1. Hxg7! Kxg7 2. Dh6+ Kf7 3. 
Dxh7#.  Það styttist í Reykja-
víkurskákmótið 2016, sem 
haldið er í boði GAMMA. Mótið 
hefst 8. mars. 
www.skak.is Ólafur B. vann 
Friðrikskónginn

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

Ásakór 1, íbúð 0201

Opið hús miðvikud. 17. febrúar kl. 17:30-18:00
103,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með stórkost- 
legu útsýni. Íbúð á hæð er 94,8 ásamt sérgeymslu í sameign 
sem er 8,7fm. Verð: 34.5 millj

OPIÐ
 H

ÚS

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

Bergþóra Heiða Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur fasteigna-,  

fyrirtækja- og skipasali.
S: 779-1929
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REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

 Fullt verð á þessari er 119.995.  20.000 króna lækkun í þrjá daga eða meðan birgðir endast. 
Hágæða 15,6“ fartölva frá Acer með öflugum fjögurra kjarna A10 örgjörva og tvöfalt meira innra

minni en í hefðbundnum fartölvum eða 8GB.  Einnig tvöfalt stærri diskur en venjulega eða 1TB fyrir 
myndbönd, ljósmyndir og gögnin.  Radeon R6 skjákjarni og Windows 10 stýrikerfi. 

 HRÖÐ VINNSLA OG FRÁBÆR KAUP !

 FJÓRIR KJARNAR OG 8GB

8GB
VINNSLUMINNI

A10
ÖRGJÖRVI

15,6”
SKJÁR

Radeon R6
GRAFÍKKJARNI

ACER ASPIRE E5
Acer Aspire E5-552-T142 99.995

FARTÖLVUTILBOÐ
 20.000 KRÓNA AFSLÁTTUR Í ÞRJÁ DAGA !FARTÖLVUTILBOÐ
 20.000 KRÓNA AFSLÁTTUR Í ÞRJÁ DAGA !



Á hádegistónleikum Chalumeaux-
tríósins og Hönnu Dóru Sturlu-
dóttur messósóprans í Hátíðasal 
Háskóla Íslands í dag verður frum-
flutt verk eftir Jónas Tómasson tón-
skáld.

„Ég tel mig geta sagt að efnisskráin 
sé áhugaverð og skemmtileg,“ segir 
Ármann Helgason, einn þeirra sem 
mynda Chalumeaux-tríóið. Hinir 
eru Kjartan Óskarsson og Sigurður 
Ingvi Snorrason. „Við þremenning-
arnir byrjum á að mynda þríhyrning 
í salnum meðan við flytjum Mörsug, 
verkið hans Hjálmars H. Ragnarsson-
ar, og sameinumst svo á sviðinu þar 
sem Hanna Dóra bætist í hópinn,“ 
lýsir Ármann. Hann segir andstæður 
ríkja í hinu nýja tónverki Jónasar 
við Maríuversið Alma Redemptoris 
Mater, og þar verði styttri klarínett-
urnar notaðar. „Við erum með allar 
gerðir af klarínettum, heilmiklar 
pípulagnir,“ segir Ármann glaðlega 
og lofar litríkum tónum.

Auk fyrrgreindra verka eftir 
Ísfirðingana Hjálmar og Jónas flyt-
ur hópurinn verkið Trio trionfante 
eftir Pál P. Pálsson sem var sérstak-

lega samið fyrir Chalumeaux-tríóið 
2002, einnig fjögur kóralforspil eftir 
Johann Sebastian Bach og Vöggu-
vísur kattarins eftir Igor Stravinsky, 
verk sem byggist á þjóðlögum úr 
safni rússnesks þjóðlagasafnara. 

Það er oftast sungið á rússnesku en 
verður nú á þýsku.

Tónleikarnir hefjast klukkan 
12.30 í dag í Hátíðasal háskólans. 
Enginn aðgangseyrir er að þeim og 
allir eru velkomnir. gun@frettabladid.is
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REKKJAN KYNNIR

ROYAL AVIANA
KYNNINGARVERÐ

Stærð: 153x200 cm.

Með botn: 115.080 kr.
Án botns: 73.486 kr.

Listmálarinn Steingrímur Eyfjörð 
er að fá sér kaffi í Gamma í Garða-
stræti 37 og lætur sér hvergi bregða 
þegar ég birtist þótt hann sé nýbú-
inn að spyrja ljósmyndarann hve-
nær hún komi þessi „stelpa“ til að 
taka viðtalið. (Ekki furða þó ljós-
myndarinn væri með skelmislegt 
glott þegar  við mættumst í dyr-
unum!) 

Myndir  Steingríms  taka sig vel 
út á dimmbláum veggjum. „Ég valdi 
þennan lit. Þetta er liturinn henn-
ar Kali sem er gyðja sköpunar og 
eyðingar og veit víst allt áður en 
það verður til,“ útskýrir listamað-
urinn og bendir á dökkbláa styttu 
á hillu.

Verkin  voru flest  gerð fyrir 
Momentum, norræna myndlist-
artvíæringinn sem haldinn var í 
Moss í Noregi á síðasta ári að sögn 
Steingríms. Þar var þemað Tunnel 

Vision. Hann líkir  myndefninu 
við nútíma þjóðsögur. „Þessi verk 
byggja á alþýðumenningu, vissu 
sviði sem ekki er sannað vísinda-
lega en er þó raunverulegt, eins og 
draumar og ýmislegt dularfullt og 
utan við það skýranlega,“ skýrir 
hann. „Það er svo margt sem vísind-
in hafna en er þó erfitt að véfengja.“

Ég er litlu nær en reyni að bera 
mig mannalega. Hann gefst upp. 
„Listamenn búa til listaverk. Síðan 
er til  fólk sem fer í langskólanám 
sérstaklega til að segja til um hvað 
listaverkin eru. Listamaðurinn er 
kannski ekki sá besti til að útskýra 
það sjálfur. Það er svo oft sem hann 
gerir eitthvað ómeðvitað. Ég held 
ég vinni þannig, þó alltaf sé einhver 
ætlun með öllu.“

Sýningin Guli eyrnalokkurinn 
verður opnuð á morgun, fimmtu-
dag, klukkan 17. gun@frettabladid.is

Þessi verk 
byggja á 
alþýðu
menningu
Nútíma þjóðsögur og ým-
iss konar hjávísindi eru 
viðfangsefni Steingríms 
Eyfjörð myndlistar-
manns á sýningunni Gula 
eyrnalokknum sem hann 
opnar í Gallery Gamma, 
Garðastræti 37,  
á morgun.

„Þetta er orkuverk. Það smitar frá sér orku þegar fólk kemur nálægt því,“ fullyrðir listamaðurinn Steingrímur um gulu 
myndina. Minna verkið birtir meðal annars app inn á safn gamalla lækningaminja í Los Angeles þar sem margt er á mörkum 
hins vísindalega. FréttAbLAðið/Pjetur

Byrjum á að mynda þríhyrning í salnum

Hanna Dóra í góðum félagsskap þeirra Kjartans, Ármanns og Sigurðar ingva sem 
mynda Chalumeaux-tríóið.

Um Steingrím Eyfjörð

Steingrímur á að baki fjögurra 
áratuga feril í myndlist og hefur 
sýnt víða um heim. Hann var einn 
af listamönnunum sem störfuðu 
í Galleríi Suðurgötu 7 á áttunda 
áratugnum og hefur verið virkur 
þátttakandi í íslensku listalífi æ 
síðan. Árið 2006 hélt Listasafn 
Íslands yfirlitssýningu á verkum 
hans og árið 2007 var hann 
fulltrúi Íslands á tvíæringnum í 
Feneyjum.

FÖSTUDAGURINN    19.  FEB.    KL 20:00 UPPSELT
FÖSTUDAGURINN    11.  MARS  KL 20:00 LOKASÝNINGAR
LAUGARDAGURINN 12.  MARS  KL 20:00 LOKASÝNINGAR

„Ég hef ekki hlegid svona mikið síðan  
ég skildi vid manninn minn.”  
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HITAVEITUSKELJAR

ALLUR FISKUR ÚR FISKBORÐI

LAX, LÚÐA, ÝSUFLÖK, ÞORSKHNAKKAR OG ALLIR FISKRÉTTIR

• 1850 LÍTRAR
• TREFJASKELJAR
• STERKAR
• ENDINGAGÓÐAR
• 4 LITIR

MARMARABLÁR, 
PERLUHVÍTT,
BRÚNSANSERAÐUR, 
MARMARASVART

HEITIRPOTTAR.IS
SÍMI 777 2000 GRÉTAR
SÍMI 896 0602 KRISTJÁN

TILBOÐ - RESTLAGER

+SÚPE
R

VERÐ
SÚPERGÆÐI

1.790 kr
.kg

FISKIVIKA

FISKIBOLLUR
FYRIR2 1

KAUPIR 1 KG. FÆRÐ 2 KG.
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Hvað?   
Hvenær? 
Hvar?
Miðvikudagur

17. Ferbrúar 2016
Erindi og fundir
Hvað?  Skaðaminnkun án foróma og 
kvaða.
Hvenær?  8.30
Hvar?  Hús Rauða krossins, Efstaleiti 9
Í dag mun Svala Jóhannesdóttir, 
verkefnisstýra hjá Rauða kross
inum í Reykjavík, kynna skaða
minnkunarverkefnið Frú Ragn
heiði. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir.

Hvað?  Blundar í þér bók?
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hannesarholt
Leikkonan Þóra Karítas Árnadóttir 
segir frá tilurð bókarinnar Mörk – 
saga mömmu í kvöld.
Fyrirlesturinn er opinn öllum en 
ekki síst ætlaður þeim sem eru 
að gæla við að skrifa bók og eru í 
leit að innblæstri. Höfundur lýsir 
á heiðarlegan hátt sköpunar
ferlinu og deilir með áhorfendum 
krefjandi, óvæntu og örlagaríku 
ferðalagi. Veitingastofurnar verða 
opnaðar klukkan 18.30 fyrir þá 
gesti sem vilja snæða léttan kvöld
verð í formi menningarplatta áður 
en dagskrá hefst. Allir velkomnir.

Hvað?  Reykjavík unga fólksins, 
fundur með bæjarfulltrúum
Hvenær?  20.00
Hvar?  Valhöll, Háaleitisbraut
Heimdallur stendur fyrir fundi 
með borgarfulltrúum Sjálfstæðis
flokksins og verður Albert Guð
mundsson, formaður Heimdallar, 
fundarstjóri. Í pallborði verða 
Halldór Halldórsson, Júlíus Vífill 

Ingvarsson, Kjartan Magnússon 
og Áslaug María Friðriksdóttir, 
borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks
ins. Allir velkomnir.

Tónlist
Hvað?  Tón-
leikaröðin 
Frjáls eins 
og fuglinn 
með Einari 
Clausen og 
Arnhildi 
Valgarðs-
dóttir.
Hvenær?  
20.00
Hvar?  Fella-og 
Hólakirkja
Einar Clausen söngv
ari og Arnhildur Valgarðs
dóttir, organisti kirkjunnar, flytja 
tónlist í kvöld, og er undirtitill 
tónleikanna „Fúsi fer til Ítalíu“. 
Auk þess verða flutt lög Sigfúsar 
Halldórssonar og ítalskar aríur í 
bland. Aðgangseyrir 2.500 krónur 
en 1.500 krónur fyrir öryrkja og 
ókeypis fyrir börn. Ekki er posi 
á staðnum. Allir hjartanlega vel
komnir.

Hvað?  Styrktartónleikar til styrktar 
listmeðferð BUGL

Hvenær?  20.00
Hvar?  Fríkirkjan við Tjörnina
Blásið verður til styrktartónleika í 

kvöld, þar sem fjölbreytt tón
list í flutningi hæfileika

ríkra söngvara verður 
í hávegum höfð. 

Rennur ágóðinn 
til styrktar 

listmeðferð 
á Barna og 
unglingageð
deild. Fram 

koma listamenn á borð við Eyþór 
Inga Gunnlaugsson, Hreim Örn 
Heimisson, Þóru Jónsdóttur, 
Ásbjörgu Jónsdóttur og barokkkór 
undir stjórn Magnúsar Kjartans
sonar. Erna Reynisdóttir tekur að 
sér hlutverk kynnis. Aðgangseyrir 
er 2.500 krónur, en fólki er frjálst 
að greiða hærri upphæð ef áhugi 
er fyrir slíku. Ókeypis er fyrir sext
án ára og yngri. Allir hjartanlega 
velkomnir.

Þóra Karítas Árnadóttir leikkona verður í Gerðubergi í kvöld. 

Svala Jóhannesdóttir kynnir skaðaminnkunarverkefni Frú Ragnheiðar klukkan 
8.30 í húsakynnum Rauða krossins, Efstaleiti 9. 

Eyþór Ingi 
verður í Fríkirkj-

unni við Tjörnina 
í kvöld, ásamt 

fjölmörgum öðrum 
sem vilja styðja við 

bak BUGL.

Hvað?  Hljómaskál
Hvenær?  19.30
Hvar?  Skálholtskirkja
Hljómaskál samanstendur af 
tveimur kórum, hörpu og slag
verki. Um er að ræða Skálholts
kórinn, Kammerkór Suðurlands 
og Duo Harpverk, sem flytja verk 
eftir þrjú sunnlensk tónskáld, Unni 
Malínu Sigurðardóttur, Georg 
Kára Hilmarsson og Hreiðar Inga 
Þorsteinsson. Aðgangseyrir 3.000 
krónur, og er best að miðapant
anir sendist á netfangið umsalin@
hotmail.com.

Leiklist
Hvað?  Frumsýning verksins Þvottur
Hvenær?  21.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Verkið Þvottur eftir Matthías 
Tryggva Haraldsson verður frum
sýnt í kvöld en verkið er sett upp 
af Ketiltetri kompaníi, sem er sjálf
stæður sviðslistahópur sem varð til 
í Listaháskóla Íslands haustið 2015. 
Listrænir stjórnendur og leikarar 
eru nemar við sviðslistadeild skól
ans. Með aðalhlutverk í sýning
unni fara Aron Már Ólafsson, Árni 
Beinteinn og Hákon Jóhannesson. 
Miðaverð 2.000 krónur.

Önnur afþreying
Hvað?  Heimspekikaffi, Manngerðir 
og mannlýsingar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Menningarhús, Gerðubergi
Gunnar Hersveinn heim
spekingur dregur upp nokkrar 
manngerðir sem lýsa t.d. þrjósku, 
leti og hégóma, og Sigurbjörg 
Þrastardóttir skáld rýnir m.a. 
í samfélagsmiðla, auglýsingar 
og bókmenntir þar sem greina 
má skemmtilegar mannlýsingar 
og gerðir. Allir velkomnir og 
aðgangur ókeypis.

Hvað?  All-English stand up comedy 
night.
Hvenær?  22.00
Hvar?  Íslenski rokkbarinn, Hafnar-
firði
Í kvöld er blásið til uppistands
kvölds á Íslenska rokkbarnum, og 
fer það alfarið fram á ensku. Verð
ur uppistandið blanda af nýgræð
ingum í uppistandsgeiranum og 
reynsluboltum. Uppistandarar 
kvöldsins eru Nick Jame son, York 
Underwood, Rökkvi Vésteins
son, Helgi Jónsson og Þorgrímur 
Guðni. Aðgangseyrir er valmögu
leiki, ókeypis fyrir þá sem það 
kjósa.

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

-T.V., BIOVEFURINN

-S.G.S., MBL

„STÖÐUGT HRESS,
STANSLAUST FYNDIN!“

-T.V., BÍÓVEFURINN

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

HOW TO BE SINGLE  KL. 5:40 - 8 - 10:20
13 HOURS   KL. 10:20
DIRTY GRANDPA  KL. 8
DADDY’S HOME  KL. 5:50

HOW TO BE SINGLE  KL. 5:40 - 8 - 10:20
HOW TO BE SINGLE VIP  KL. 5:40 - 8 - 10:20
13 HOURS   KL. 8 - 10:20
DIRTY GRANDPA  KL. 5:40 - 8 - 10:20
CREED   KL. 10:45
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 6
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8
POINT BREAK   KL. 10:55
STAR WARS 3D    KL. 5:15 - 8

HOW TO BE SINGLE  KL. 5:30 - 8 - 10:20
DEADPOOL   KL. 5:40 - 8 - 10:20
13 HOURS   KL. 8 - 10:50
DIRTY GRANDPA  KL. 5:40 - 8
CREED   KL. 10:20
DADDY’S HOME  KL. 5:50

HOW TO BE SINGLE  KL. 5:40 - 8 - 9 - 10:20
13 HOURS   KL. 6 - 10:20
DIRTY GRANDPA  KL. 8
THE BIG SHORT   KL. 5

HOW TO BE SINGLE  KL. 8 - 10:30
DEADPOOL   KL. 8 - 10:30

EGILSHÖLL

Sýnd með íslensku tali

Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna

Sýnd með íslensku taliSýnd með íslensku taliýýýý
Nýjasta stórmynd leikstjórans 
Michael Bay


NEW YORK DAILY NEWS

Frábær gamanmynd sem fjallar um eitt 
skemmtilegasta tímabil í lífi hvers og eins.


T.V., BÍÓVEFURINN

“STÖÐUGT HRESS, 
STANSLAUST FYNDIN!”


S.U.S., X-IÐ 977

“BESTA SKEMMTUN Í 
MÖRG ÁR!”

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Joy   17:30 
Sagnadans   18:00 
Virgin mountain / Fúsi ENG SUB    18:00 
Youth   20:00 
Njósnir, lygar og fjölskyldubönd ENG SUB    20:00 
Rams / Hrútar ENG SUB    20:00 
A Blast   22:30 
Marguerite   22:00 
Sparrows / Þrestir ENG SUB    22:00 

1 7 .  f E b r ú a r  2 0 1 6   M I Ð V I K U D a G U r24 M E n n I n G   ∙   f r É T T a b L a Ð I Ð

DEADPOOL 5:40, 8, 10:20(P)
THE CHOICE 8
ALVIN & ÍKORNARNIR 5:50 ÍSL.TAL

THE BOY 10:20
THE REVENANT 5:50, 9

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 10:20

-T.V., Bíóvefurinn



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Opið virka daga kl. 10-18 
og á laugardögum 

kl. 11-15.

Hljómar betur
 PL-30-K                                                               

Vinyl-platan er 
komin aftur og fer 

ekkert í bráð.

kr. 68.900,-

X-CM32BT

Stór hljómur í litlum 
græjum. Til í rauðu, svörtu 
og hvítu. Verð kr. 44.900,-         

Tilboð 37.900,-

VSX-430-K                                                         
Dúndurkraftur og 
tímalaus fegurð.

kr. 79.900,-         
Tilboð 63.900,-

X-SMC01BT

Vegghengjanleg bluetooth 
stæða sem fer einnig vel í hillu. 

Til í svörtu og hvítu.
kr. 35.900,-         

Tilboð 27.900,-

X-EM22                         
Þessar snotru græjur 

leyna á sér.

kr. 27.900,-

 X-HM21BT

Þessar sóma sér 
vel í stofunni. Til 
í svörtu og silfur.                             

kr. 45.900,-         
Tilboð 36.900,-

XW-BTSP1-W                                                   
Bluetooth hátalari sem 
gefur sannan Pioneer 

hljóm.
kr. 16.900,-

 XW-BTSP70S                                                     
Öflugur bluetooth-

hátalari. Kemur á óvart.
kr. 36.900,-

Skull Candy Uproar BT.
Bluetooth.

Til í fimm litum.                                         
kr. 6.990,-

Jamo S628 HCS dark appple                                   
kr. 135.900,-    Tilboð 99.900,-

New 3DS leikjatölvan 
sem spyr ekki um aldur                                                                      

spilarans
kr. 39.900,-

Wii U Mario Maker 
leikjatölvan sem 

var valin af Forbes, 
leikjatölva ársins 2015                                                  

kr. 59.900,-

Mjög gott úrval af sjón-
aukum af öllum gerðum, 
allt frá vasasjónaukum til 

stjörnusjónauka.



Miðvikudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Waybuloo 
07.20 Lína Langsokkur 
07.40 Teen Titans Go 
08.05 The Middle 
08.30 Anger Management 
08.50 Sullivan & Son 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Logi 
10.30 Sullivan & Son 
10.55 Mindy Project 
11.20 Enlightened 
11.50 Grey’s Anatomy 
12.35 Nágrannar 
13.00 Neyðarlínan 
13.25 Hið blómlega bú 3 
14.00 White Collar 
14.50 Mayday. Disasters 
15.35 Impractical Jokers 
15.55 Baby Daddy 
16.25 Teen Titans Go 
16.50 Welcome to the Family 
17.13 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpson-fjölskyldan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag A
19.20 Víkingalottó 
19.25 The Middle. 
19.50 Heimsókn 
20.05 Multiple Birth Wards 
20.55 Grey’s Anatomy. 
22.25 Real Time with Bill Maher 
23.25 NCIS 
00.10 The Blacklist 
00.55 Stalker 
01.40 The Cabin in the Woods 
03.15 Some Velvet Morning 
04.35 The Middle 
05.00 Heimsókn 
05.20 Grey's Anatomy

17.55 Fresh Off the Boat 
18.20 Sullivan & Son 
18.45 Top 20 Funniest 
19.30 Last Man Standing 
20.20 Mayday 
21.05 The Listener 
21.50 American Horror Story: Freak 
Show 
22.35 Supergirl 
23.20 Flash 
00.05 Arrow 
00.45 Last Man Standing 
01.30 Mayday 
02.15 The Listener 
02.55 American Horror Story: Freak 
Show 
03.40 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

 
10.00 Hotel Transylvania 
11.30 Ghosts of Girlfriends Past 
13.05 Jobs 
15.10 Hotel Transylvania 
16.45 Ghosts of Girlfriends Past 
18.20 Jobs 
20.25 Parkland 
22.00 Falling Down 
23.50 The East Spennumynd frá 
2013 með Brit Marling, Ellen Page 
og Alexander Skarsgård í aðalhlut-
verkum. 
01.45 Act of Valor 
03.35 Falling Down

16.00 Gettu betur 
17.05 Landinn 
17.45 Söngvakeppnin 2016 - Lögin 
í úrslitum 
17.50 Táknmálsfréttir 
17.55 Disneystundin 
17.56 Finnbogi og Felix 
18.18 Sígildar teiknimyndir 
18.25 Gló magnaða 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Víkingalottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.00 Ævar vísindamaður 
20.35 Kiljan 
21.15 Neyðarvaktin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Söngvakeppnin 2016 - Lögin 
í úrslitum 
22.30 Perragarðurinn 
23.45 Glæpasveitin 
00.45 Kastljós 
01.10 Fréttir 
01.25 Dagskrárlok 
01.30 Næturvarp 
02.20 Næturvarp 
02.55 Næturvarp 
03.40 Næturvarp 
04.35 Næturvarp 
05.10 Næturvarp 
05.55 Næturvarp

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Top Chef 
09.50 Minute to Win It 
10.35 Pepsi MAX tónlist 
13.20 King of Queens 
13.45 Dr. Phil 
14.25 Black-ish 
14.50 Jane the Virgin 
15.35 Survivor 
16.20 The Muppets 
16.40 The Biggest Loser - Ísland 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
19.10 The Late Late Show with 
 James Corden 
19.50 The Millers 
20.15 America’s Next Top Model 
21.00 Code Black 
21.45 Complications 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Sleeper Cell 
00.35 Billions 
01.20 Zoo 
02.05 Code Black 
02.50 Complications 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden 
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.30 Two and a Half Men 
18.55 Friends 
19.15 How I Met Your Mother 
19.40 Modern Family 
20.05 Geggjaðar græjur 
20.25 Feðgar á ferð 
20.50 Dulda Ísland 
21.45 Chuck 
22.30 Cold Case 
23.15 Cold Feet 
00.05 The Sopranos 
01.00 Peaky Blinders 
01.55 Geggjaðar græjur 
02.10 Feðgar á ferð 
02.35 Dulda Ísland 
03.25 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

08.15 AT&T Pebble Beach 
14.10 Golfing World 2016 
15.00 AT&T Pebble Beach 
20.30 Golfing World 2016 
21.20 Champions Tour Highlights 
2016 
22.15 PGA Tour 2016 - Highlights 
23.10 Golfing World 2016

12.30 Everton - WBA 
14.10 Chelsea - Newcastle 
15.50 Messan 
17.05 Arsenal - Leicester 
18.45 Premier League Review 2015 
19.40 Man. City - Tottenham 
21.20 Premier League World 
2015/2016 
21.50 Crystal Palace - Watford 
23.30 Aston Villa - Liverpool

07.00 Benfica - Zenit 
08.40 Meistaradeildarmörkin 
09.10 PSG - Chelsea 
12.45 Spænsku mörkin 2015/2016 
13.15 Þýsku mörkin 2015-2016 
13.35 Benfica - Zenit 
15.15 PSG - Chelsea 
16.55 Meistaradeildarmörkin 
17.25 Sporting - Barcelona Bein 
útsending 
19.35 Roma - Real Madrid Bein 
útsending 
21.45 Meistaradeildarmörkin 
22.15 KAA Gent - Wolfsburg 
00.05 UFC Unleashed 2016 
00.50 Meistaradeildarmörkin

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveins 
07.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
07.55 UKI 
08.00 Ævintýri Tinna 
08.23 Kalli á þakinu 
08.48 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Brunabílarnir 
09.25 Ljóti andarunginn og ég 
09.47 Ævintýraferðin 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
10.45 Gulla og grænjaxlarnir 
10.55 Tommi og Jenni 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveins 
11.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
11.55 UKI 
12.00 Ævintýri Tinna 
12.23 Kalli á þakinu 
12.48 Ævintýraferðin 
13.00 Brunabílarnir 
13.24 Ljóti andarunginn og ég 
13.46 Hvellur keppnisbíll 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
14.45 Gulla og grænjaxlarnir 
14.55 Tommi og Jenni 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveins 
15.49 Rasmus Klumpur og 
félagar 
15.55 UKI 
16.00 Ævintýri Tinna 
16.23 Kalli á þakinu 
16.48 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Brunabílarnir 
17.24 Ljóti andarunginn og ég 
17.46 Ævintýraferðin 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
18.45 Gulla og grænjaxlarnir 
18.55 Tommi og Jenni 
19.00 Artúr og Mínímóarnir

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:45
HEIMSÓKN
Það eru ekki margir sem eiga snekkjur á Íslandi en við getum 
svo sannarlega búið þær til. Sindri skoðar rándýra alíslenska 
glæsisnekkju og svo bankar hann upp á hjá Brynhildi 
Björnsdóttur sem á einstaklega fallegt heimili í Seljahverfinu 
í Breiðholti.

FRÁBÆRT
MIÐVIKUDAGSKVÖLD

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

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 20:55
GREY’S ANATOMY
Vinsælir dramaþættir sem 
gerast á skurðstofu á Grey 
Sloan spítalanum þar sem 
starfa ungir og bráðefnilegir 
skurðlæknar. 
 

LOKAÞÁTTUR

 | 22:00
FALLING DOWN
Mögnuð mynd með Michael 
Douglas í aðalhlutverki um 
ósköp venjulegan Bandaríkja-
mann sem hefur fengið sig 
fullsaddan á streitu stórborgar-
lífsins og gengur af göflunum. 

 | 21:40
BONES
Stórskemmtilegir þættir þar 
sem fylgst er með störfum 
Dr. Temperance Brennan, 
réttarmeinafræðings.
 

LOKAÞÁTTUR

 | 20:05
MULTIPLE BIRTH AWARDS
Vandaðir heimildarþættir um 
líf foreldra sem eiga von á 
fjölburum. Fylgst er með 
þeim í átta mánuði og fram 
yfir fæðingu.
 

LOKAÞÁTTUR

 | 22:25
REAL TIME WITH 
BILL MAHER
Vandaður og hressandi 
spjallþáttur í umsjón Bill 
Maher þar sem hann fer yfir 
málefni líðandi stundar með 
hinum ólíkustu gestum.

 | 20:25
FEÐGAR Á FERÐ
Frábærir þættir þar sem 
feðgarnir Magnús Hlynur og 
Fannar Freyr ferðast um 
landið sunnanvert og 
heimsækja skemmtilegt fólk.

SNÝR AFTUR

FYRRI ÞÁTTUR

1. ÞÁTTUR
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Miðasala hefst í dag kl.10:00
á tix.is, miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.

Öll vinsælustu lög hinnar goðsagnakenndu hljómsveitar TRÚBROTS verða flutt í Eldborgarsal Hörpu þann 

12. febrúar. Þar verður einnig eitt helsta meistaraverk íslenskrar tónlistarsögu, ….LIFUN, flutt í heild sinni, 

en verkið er 45 ára í ár. Meðlimir TRÚBROTS, þau Gunnar Þórðarson, Magnús Kjartansson og Shady Owens, 

skipa hljómsveitina ásamt þeim Eyþóri Gunnarssyni, Friðriki Karlssyni, Gunnlaugi Briem, Jóhanni Ásmunds-

syni, Pétri Grétarssyni, Stefáni Jakobssyni, Andra Ólafssyni og Stefaníu Svavarsdóttur. Ekki missa af sannkallaðri 

veislu í Hörpu þar sem tónlist TRÚBROTS fær að hljóma og andi hippakynslóðarinnar svífur yfir vötnum.

12. febrúar   UPPSELT
26. mars   Aukatónleikar 
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Fyrir mér er það að 
þeyta skíFum að 

vita hvers áhorFendur 
þarFnast og það er breyti-
legt. það er ekki hægt að 
giska á hvernig stemningin 
verður.

Reykjavík Bíldshöfði 20
Akureyri Dalsbraut 1
Ísafjörður Skeiði 1
www.husgagnahollin.is  I  558 1100

STÓLADAGAR

PARIS
Borðstofu-
stólarnir  
komnir aftur. 
Margir litir

 9.990 kr.   
 14.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll. Litir:
Svartur, grár og hvítur 
með svörtum löppum.

 8.990 kr.   11.990 kr.

Allir* borðstofu - og
eldhússtólar á tilboði

EIFFEL 
Borðstofustóll. Litir: Grár 
svartur, rauður, turkis og 
hvítur með krómlöppum.

 9.990 kr.   13.990 kr.

SEATTLE 
Borðstofustóll. Litir: 
Svartur, grár og hvítur 
með krómlöppum.

 5.990 kr.   8.990 kr.

TIANA 
Borðstofustóll. 
Svartur.

 7.990 kr.   13.990 kr.

Gildir ekki af Skovby borðstofustólum

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

„Ég er ótrúlega spennt. Mig hefur alltaf 
langað til þess að koma til Íslands, það 
er einn af þeim stöðum sem eru ólíkir 
öllum öðrum og það gerir þetta öðru-
vísi spennandi. Elstu vinkonur mínar 
frá Kentucky, þaðan sem ég er, komu 
mér á óvart og keyptu miða og ætla að 
koma með mér. Við komum nokkrum 
dögum fyrr til þess að fara í Bláa lónið 
og skoða okkur um. Við höfum aldrei 
gert neitt svona saman áður þannig 
það gerir sérstakan hlut enn þá sér-
stakari,“ segir Marea Stamper sem 
þeytir skífum undir nafninu The Black 
Madonna og er þekkt fyrir kraftmikil 
dj-set en hún er ein þeirra fjölmörgu 
listamanna sem koma munu fram á 
tónlistarhátíðinni Sónar Reykjavík 
sem hefst á morgun.

Konur í tónlist
Auk þess að spila á hátíðinni tekur 
hún þátt í pallborðsumræðum á 
Sónar +D um konur í tónlist sem eru 
hluti af nýsköpunar- og tækniráð-
stefnu hátíðarinnar sem fer nú fram í 
fyrsta sinn hér á landi samhliða tón-
listarhátíðinni en auk hennar verða 
þær Ellen Allien, dj Yamaho, Courtesy 
og Salka Sól þátttakendur. Þegar talið 
berst að stöðu kvenna í danstónlist er 
auðheyrt að umræðuefnið er henni er 
hugleikið og segir hún stöðuna hafa 
breyst til hins betra á síðustu árum. 
Og þegar hún er spurð að því hvað 
það sé sem henni þyki hafa breyst á 
undanförnum árum stendur ekki á 
svörunum. „Í fyrsta lagi þá erum við 
að sjá fleiri konur, þeim er að fjölga. 
Margar tónlistarhátíðir eru að leggja 
áherslu á að fá fleiri konur til þess að 
spila í stað þess að láta eins og það sé 
einhver endurspeglun á hæfileikum 
hvað kynjahlutföllin hafa verið skökk. 

Ég held að það hafi á ákveðnum tíma-
punkti verið ráðandi hugmynd hjá 
klúbbaeigendum og skipuleggjendum 
tónlistarhátíða að hið besta hafi flotið 
á toppinn og að það væru einfaldlega 
ekki það margar konur sem skipuðu 
sér í hóp hinna bestu.“

Borgar sig að taka áhættu
Marea hóf ferilinn í framhaldsskólaút-
varpi og tók fljótlega að spila á rave-
um og í kjölfarið fór hún að búa til 
eigin tónlist. Fyrst um sinn vann hún 
ein en fann sér svo samstarfsfélaga 
sem hún segir hafa kennt sér mikið. 
Nýverið tók hún upp þráðinn með 
gömlum samstarfsfélaga og er byrjuð 
að vinna með honum að nýju efni og 
prufa sig áfram með nýja tækni sem 
hún segir vera ögrandi, spennandi og 
nauðsynlegt. „Endrum og eins verður 
maður að hrista upp í hlutunum, það 
gerir mann dauðhræddan en svo 
skyndilega smellur eitthvað og núna 
gengur mjög vel.“

Hún segir mikilvægt að takast á 
við hluti sem hræða mann hvað mest 
því ávinningurinn af þeim sé yfirleitt 
mestur. „Það á við það að gera tónlist 
en líka bara lífið yfirhöfuð. Oft á tíðum 
voru það þeir hlutir, sem ég var hvað 
mest hikandi við að gera, sem urðu að 
því besta sem ég gerði. Ég vildi ekki 

hætta í vinnunni minni til þess að 
fara í tónleikaferð, ég var hrædd um 
að ég myndi bara svelta í hel en það 
varð að lokum að því besta sem ég 
gerði því eftir það fóru hlutirnir á flug. 
Það var áhætta og ég var hrædd en ég 
gerði það“.

Fylgst með líkamstjáningu
Líkt og áður sagði er The Black Mad-
onna þekkt fyrir kraftmikil sett og segir 
hún mikilvægt að lesa áhorfendur og 
skipuleggja settið eftir því, það skipti 
mestu máli og það sé góð tilfinning að 
sjá manneskjuna sem fyrir stundu var 
með nefið grafið í snjallsímanum byrj-
aða að sveifla sér í takt við tónlistina. 
„Fyrir mér er það að þeyta skífum að 
vita hvers áhorfendur þarfnast og það 
er breytilegt. Það er ekki hægt að giska 
á hvernig stemningin verður. Maður 
þarf að fylgjast með litlum merkjum 
og lesa í líkamstjáningu fólks. Einhver 
sem stendur á gólfinu að skoða símann 
sinn á stað þar sem maður býst við að 
sé dansað. Lítur fólk út fyrir að vera 
þreytt, fullt af orku, þurfum við að 
keyra þetta í gang eða keyra stemning-
una aðeins niður? Þetta eru hlutir sem 
er ekki hægt að plana og velta á ýmsum 
breytum,“ segir Marea og þegar hún er 
spurð að því hvort hún sé þá ekki góð í 
því að lesa líkamstjáningu fólks svarar 
hún því játandi. „Ég er góð í því og mér 
líður vel með það. Að finna út hvernig 
þú kemst inn í höfuð fólks og nærð að 
snúa því þannig að áhorfendur taka 
þátt, umbreytast og við deilum þeirri 
tilfinningu saman. Það er dásamlegt.“

The Black Madonna spilar annað 
kvöld klukkan 22.00 í SonarLab og 
pallborðsumræðurnar fara fram á 
morgun klukkan 17.00 í Flóa.
gydaloa@frettabladid.is

ræðir um konur 
 í tónlist og les í  
         líkamstjáningu
The Black Madonna er ein af þeim sem koma fram á tónlistarhátíðinni 
Sónar Reykjavík sem hefst á morgun. Auk þess að koma fram á há-
tíðinni tekur hún einnig þátt í pallborðsumræðum um konur í tónlist.

The Black Madonna er þekkt fyrir að halda uppi kraftmikilli stemningu. Mynd/AldoPAredes
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FRINGE PEYSA ÁÐUR 4990 
NÚ 3490

CHAMP ASH JAKKI ÁÐUR 10990

NÚ 6990 

SHE SKYRTUKJÓLL ÁÐUR 5490

NÚ 3990 

TAMMY KJÓLL ÁÐUR 4590

NÚ 2990 

VIBKE CARDIGAN ÁÐUR 7990 

NÚ 5490 

TAMMY CARDIGAN ÁÐUR 4590

NÚ 2990 

FYRSTU 30 FÁ 
VEGLEGA KAUPAUKA 

OPNUM EFTIR BREYTINGAR 
Í SMÁRALIND Á MORGUN KL.11
FULL BÚÐ AF FLOTTUM OPNUNARTILBOÐUM

KYNNING FRÁ 
REAL TECHNIQUES 

KL. 11-21
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„Þetta var algjör sprengja, það er 
alltaf að bætast við hjá mér og þegar 
ég tékkaði á þessu í gærkvöldi voru 
um sextán þúsund manns að fylgjast 
með,“ segir Manuela Ósk Harðardótt-
ir, fatahönnunarnemi og samfélags-
miðlagúrú, sem á mánudagskvöldið 
skemmti sér með stórstjörnum í 
Play boy-höll Hughs Hefner.

Um var að ræða veisluhöld í 
tengslum við Grammy-verðlaunahá-
tíðina sem fram fór í Los Angeles, og 
varð vart þverfótað fyrir nafntoguð-
um einstaklingum í umræddu partíi, 
líkt og fylgjendur Manuelu urðu varir 
við. „Þarna voru ótrúlega margir, 
frægt fólk út um allt. Alls staðar and-
lit sem þú þekktir. Þetta var styrktar-
viðburður sem Richard Branson stóð 
fyrir og rapparinn P.Daddy var kynn-
ir. Persónulega fannst mér toppurinn 
að sjá hann. Svo var ákveðin upplifun 
að sjá þetta Playboy-lið,“ segir hún og 
skellir upp úr.

„Maður er ekki mikið í að láta 
smella af sér mynd með öðrum 
gestum, það er hálf púkó að biðja 
um random mynd. Ég stóðst reyndar 
ekki mátið og fékk mynd af mér með 
Nick Lachey, sem var giftur Jessicu 
Simpson og ég var með þau á heil-
anum á sínum tíma. Ég spjallaði 
aðeins við hann og fékk svo mynd. 
En stemningin er þannig að þarna 
eigi þekkt fólk að geta verið í friði, 
og það á ekki að vera neitt stórmál. 

Við Ragga þurftum að hemja okkur, 
þetta var algjör stjörnuveisla. Ótrú-
lega flott, og ef maður hefur fylgst 
með Playboy Mansion þáttunum, 
þá er þetta svolítið spes upp-
lifun.“

Eins og Manuela 
kemur inn á, var 
hún í slagtogi við 
vinkonu sína, 
s u n d d r o t t n -
inguna Ragn-
heiði Ragnars-
d ó t t u r ,  s e m 
búsett er í Los 
Angeles og nemur 
þar leiklist. „Ragga 
er náttúrulega 190 
sentimetrar á hæð, 
stórglæsileg og hún ber af 
hvar sem hún kemur. Svo þegar hún 
labbar einhvers staðar inn taka allir 
eftir henni. Fólk er mjög áhugasamt 
um Ísland og spyr mikið út í landið, 
það er ágætis „icebraker“. Iðulega 
segist fólk langa mikið að koma til 
Íslands. Miðað við þetta myndi ég 
segja að það væri einhver vakning 
meðal Bandaríkjamanna að heim-
sækja klakann.“ Sjálf fékk Manuela 
töluverða athygli vegna samfestings 
sem hún klæddist. „ Ég er það hávax-
in, að erfitt getur verið að fá samfest-
ing sem hentar mér. Þegar ég fann 
þennan, í verslun sem ég hef aðeins 
verið að vinna með, Clothes&Comp-

any, þá kom ekkert annað til greina. 
Hann smellpassaði við dresscode-ið 
í Playboy-höllinni, brjóstaskoran 
var alveg að gera sig. Ég hugsa að ég 

hefði ekki farið svona annað en í 
Playboy-höllina,“ skýtur hún 

kímin að.
Aðspurð hvort hún 

hafi brugðið sér gagn-
gert af bæ og alla leið 
til Los Angeles til að 
vera viðstödd veislu-
höldin, segir hún 
svo ekki vera. „Ég er í 

vetrarfríi í skólanum, 
svo ég ákvað að skella 

mér og slá einhverjar þúsund flugur 
í einu höggi,“ segir hún og hlær. „Ég 
er fyrst og fremst að kaupa inn efni 
fyrir lokasýninguna mína í fatahönn-
unarnáminu sem verður í lok apríl, 
og svo er ég að styrkja tengslanetið 
mitt hér, þar sem ég er alltaf að leggja 
línurnar fyrir það sem mig langar 
að gera. Ég veit hvað mig langar að 
gera en ætla mér að tala minna og 
gera meira,“ segir Manuela dulræð 
á svip og algjörlega án þess að ætla 
sér að gefa frekari upplýsingar í þetta 
skiptið. gudrun@frettabladid.is

Sextán þúsund 
manns fylgdust með
Manuela Ósk Harðardóttir brá sér vestur um haf og skemmti sér 
með stórstjörnunum í sérlegu partíi sem Richard Branson stóð fyrir í 
tengslum við Grammy-verðlaunahátíðina sem fram fór í Los Ang   eles 
á mánudagskvöld. „Spes upplifun,“ segir samfélagsmiðlastjarnan.

Manuela stóðst ekki mátið 
og lét smella einni mynd af sér 

með Nick Lachey úr strákabandinu  
98 Degrees. 

Íslensku glæsikvendin Manuela og Ragnheiður Ragnarsdóttir skemmtu sér stórvel í Playboy-höllinni. 
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Maríu Elísabetar 
Bragadóttur

Bakþankar

Sannsögulegar kvikmyndir 
höfða til mín. Fyllist lotningu 
við að horfa á Mark Zucker-

berg strunsa um skólalóð Harvard 
í óða önn að spora út blauta steypu 
mannkynssögunnar. Stuðandi að 
sjá Jordan Belfort vaða uppi með 
sitt snarbilaða gildismat og fleygja 
sér fram af siðferðilegum hengi-
flugum. Verð angurvær að fylgjast 
með Stephen Hawking glíma við 
ráðgátur tímans. Vöknar um augu 
þegar þrællinn Solomon Northup  
heyr lífsbaráttu sína á hvíta 
tjaldinu.

Það er þó niðurdrepandi hve 
lítið er um bitastæð kvenhlutverk 
í sannsögulegu ræmunum. En 
málið er að þær eru sannsögulegar. 
Þar stendur hnífurinn í kúnni. 
Mark Zuckerberg var og er karl og 
Stephen Hawking líka. Samt urðu 
konur á vegi Mark Zuckerbergs og 
sömuleiðis Hawkings. Enda hafa 
konur jú löngum verið til, lifað og 
dáið, dregið andann, hugsað og 
pælt. Svo sannarlega gerðu þær það 
árið 2004 þegar Zuckerberg stakk 
Facebook í samband.

Það sem truflar mig er hvernig 
hlutverk kvenna í sannsögulegu 
myndunum eru skrifuð. Höfðu 
konur sem lituðu heimsmynd 
Zuckerbergs og sambærilegra 
karlhetja engin önnur áhrif en að 
rómantísera líf þeirra? Ríkjandi 
hollywoodískt stef: Karl í aðal-
hlutverki, gjarnan sérvitringur eða 
með snilligáfu, hrúga af körlum í 
aukahlutverkum og einstaka kona í 
hlutverki ástkonu eða móður. Meiri 
karakterbreidd hefur konan sjaldn-
ast. Tímans tönn er miskunnarlaus 
hakkavél sem virðist leika konur 
grátt. Bíómynd er byggð á sannri 
sögu. Kvikmyndahandritið skrifaði 
sig þó ekki sjálft enda hönnuð, ein-
földuð framsetning á margbrotnum 
veruleika. Spurningin er því alltaf: 
Hver matreiðir ofan í okkur söguna?

Byggt á  
sannri sögu

KATRÍNARTÚNI 12   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS   *Verð miðast við flug aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró.

BÓKAÐU NÚNA Á WOWAIR.IS

júl í  -  október

*

Skotapils, sekkjapípur og skosk gestrisni. 
Edinborg er skemmtilegur áfangastaður fyrir alla 
sem vilja upplifa líflegan borgarbrag í sjarmerandi 
og sögulegu umhverfi. Já, það er bara eitthvað við 
hana Edinborg…

9.999 kr.f rá

EDINBORG

SKOTLAND Í SUMAR! 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

NET 
1.000 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er 
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is
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