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Fréttablaðið í dag

MarKaðurinn  
Ár er liðið frá því að 
Portúgalinn Carlos 
Cruz kom til 
Íslands til að taka 
við stýrinu hjá 
Vífilfelli.
sKoðun Björn B. Björnsson spyr 
hvað Ísland þoli marga ferða-
menn. 12-13

sport Kvennalandsliðið fær til 
sín ungverska risann í kvöld. 14

Menning Dómur um Illsku 
hjá Óskabörnum ógæfunnar í 
Borgarleikhúsinu. 24-26

lÍfið Leikarinn Albert Hall-
dórsson fer með aðalhlutverkið í 
Gripahúsinu. 30

plús 1 sérblað  l fólK
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

dóMsMál Hluti starfsmanna hug-
búnaðarfyrirtækisins LS Retail hefur 
lagt húsnæði sitt að veði til tryggingar 
kyrrsetningar á hluta söluandvirðis 
fyrirtækisins. Samkvæmt heimildum 
blaðsins hafa tæpir tveir milljarðar 
króna verið kyrrsettir. 

Fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur er 
tekist á um lögmæti sölunnar á LS 
Retail í fyrra, en starfsmennirnir 
ásamt fyrrverandi stjórnarformanni 
telja söluandvirðið langt undir því 
sem eðlilegt getur talist.

Heimildir blaðsins herma að starfs-
mennirnir hafi lagt fram eigið mat á 
virði fyrirtækisins, sem endurskoð-
andi vann fyrir þá, þegar farið var 

fram á kyrrsetningu hjá sýslumann-
inum á höfuðborgarsvæðinu. LS 
Retail var selt á 17,6 milljónir evra, 
eða rúma 2,5 milljarða króna. Sú 
upphæð er fjórðungurinn af þeim 70 
milljónum evra, tæpu 10 milljörðum 
króna, sem endurskoðandinn segir 
hafa verið virði fyrirtækisins þegar 
það var selt.

Kaupréttarákvæði í samningum 
starfsmannanna kveða á um að við 
sölu hafi þeir átt að fá í sinn hlut 20 
prósent af söluandvirðinu. Þeir telja 
sig því hlunnfarna.

Kaupandi LS Retail á síðasta ári 
var bandaríski fjárfestingasjóðurinn 
Anchorage Capital Group og  selj-

andi eignaumsýslufélagið ALMC, sem 
fer með eignasafn Straums-Burðaráss. 
Athygli vakti fyrr á árinu þegar spurð-
ist að ALMC hefði fyrir áramót innt 
af hendi yfir þriggja milljarða króna 
bónusgreiðslur til fyrrverandi og 
núverandi starfsmanna félagsins. 
– óká / sjá síðu 4

Leggja hús sín að veði
Sýslumaður hefur kyrrsett fimmtung af því sem lykilstarfsmenn LS Retail telja 
að hefði verið eðlilegt verð fyrir fyrirtækið. Tekist er á um málið fyrir dómi.

70
milljónir evra telur endur-
skoðandi virði LS Retail, sem 
selt var á 17,6

landbúnaður „Það er alls ekki hægt 
að segja að þetta sé bull og kjaftæði 
og engum til góða,“ segir Ragnhildur 
Helga Jónsdóttir, aðjúnkt við Land-
búnaðarháskóla Íslands, um nýja 
búvörusamninga. Hún segir að gert 
sé ráð fyrir töluverðri nýsköpun í 
samningunum.

„Það vantar lífrænar vörur á mark-
að, sérstaklega mjólk. Það er auka-
kostnaður að breyta úr hefðbund-
inni framleiðslu yfir í lífræna þannig 
að það þarf aðlögunarstyrki eins og 
viðgengst í öllum okkar nágranna-
löndum.“

Ragnhildur segir að horft sé til fleiri 
og fjölbreyttari þátta í landbúnaði í 
nýjum búvörusamningum en áður var. 
„Það eru ýmsir angar og ýmsar hliðar 
sem menn sjá kannski ekki alveg strax, 
en auðvitað á eftir að útfæra þetta í 
reglugerðum.“ – snæ/ sjá síðu 6

Nýsköpun studd 
í samningnum

Vetraríþróttaiðkun á Tjörninni Gleðin var við völd hjá stúlkum úr fjórða bekk í Menntaskólanum í Reykjavík þegar þær nýttu kuldatíðina til hins ýtrasta og spiluðu fótbolta á frosinni 
Tjörninni í íþróttatíma gærdagsins. Íþróttahús skólans er gamalt og lítið og stundum í gamni nefnt „þrælakistan“ af nemendum. Þeir fagna því útivistinni. Fréttablaðið/Vilhelm



Suðaustan 3-8, él og frostlaust allra vestast 
á landinu í dag en annars hægviðri og bjart 
að mestu og frost 0 til 15 stig, kaldast inn 
til landsins.  Sjá Síðu 18

Veður Tré grisjuð

Tekið var til hendinni við grisjun trjáa í frostinu í gær nálægt gatnamótum Miklubrautar og Reykjanesbrautar neðan við Ártúnsbrekku í Reykjavík. 
Guðlaug Þorsteinsdóttir, yfirverkstjóri á skrifstofu reksturs og umhirðu hjá borginni, segir um reglubundna hreinsun að ræða.  Fréttablaðið/Vilhelm

Á einni viku var tvisvar ráðist inn á heimili sömu konunnar í móabarði og hún beitt 
alvarlegu kynferðislegu ofbeldi. Fréttablaðið/Vilhelm

LögregLumáL Síðustu vikuna hafa 
tvær, að því virðist tilefnislausar, 
árásir verið gerðar á sömu konuna 
í Móabarði í Hafnarfirði. Frétta-
blaðið heyrði hljóðið í nokkrum 
nágrönnum konunnar en enginn 
vildi koma fram undir nafni enda 
fólk óttaslegið. Þeir eru undrandi 
yfir að ekki sé búið að yfirheyra 
alla í götunni. Til að mynda hafi 
ekki verið rætt við fólk sem býr í 
sama húsi og konan eða fólk í nær-
liggjandi húsum.

Kynferðisbrotadeild lögregl-
unnar fer með rannsókn málsins 
og leitar að karlmanni sem grun-
aður er um brotin. Lýst hefur verið 
eftir honum í fjölmiðlum en ekki 
er vitað hver maðurinn er. Í fyrri 
árás virðist maðurinn hafa villt á 
sér heimildir. Hann sagðist vera frá 
Orkuveitunni og þóttist ætla að lesa 
á mæla. Síðari árásin var gerð tæpri 
viku síðar, í fyrsta skipti sem konan 
var ein heima frá fyrri árásinni en 
maðurinn hennar brá sér frá í hálf-
tíma.

Einn nágranninn bendir á að það 
séu ekki margir staðir fyrir utan 
húsið til að liggja í leyni og njósna 
um konuna. Segir hann að hægast 
sé fyrir nágranna að fylgjast með 
og því ættu nágrannarnir að liggja 
undir grun. „Mér væri slétt sama 
þótt ég væri grunaður. Komið bara 
og talið við okkur,“ segir hann.

Mikil spenna ríkir í hverfinu og 
margir finna til óöryggis „Fólk er 
búið að gera varúðarráðstafanir. 
Menn eru að hlaða haglabyssurnar.“

Árni Þór Sigmundsson, yfirmaður 
kynferðisbrotadeildar lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu, segir að það 
sé verið að tala við fólk en vill ekki 
tjá sig frekar um yfirheyrslur lög-

reglunnar. „Við erum að vinna úr 
þeim fáu vísbendingum sem lög-
reglan hefur,“ segir hann en það 
eina sem lögreglan hefur í hönd-
unum er takmörkuð lýsing á mann-
inum frá fórnarlambinu sjálfu.

Aðspurður af hverju konan hafi 
ekki verið undir eftirliti eftir fyrstu 
árásina og hvort hún sé með vernd 
núna segir Árni gagnlaust að upp-
lýsa um slíkt. „Við höfum gripið til 
ráðstafana sem ég get ekki farið út 
í að lýsa.“

En eruð þið bókstaflega að leita 
að manninum? Með öllu tiltæku 
liði? „Við erum að rannsaka gögn,“ 
svarar Árni. erlabjorg@frettabladid.is

Óttaslegnir íbúar 
vígbúast í Móabarði
Óhugur er í íbúum Móabarðs eftir alvarlegar árásir í götunni. Menn hafa gripið 
til varúðarráðstafana og eru undrandi yfir að lögregla yfirheyri þá ekki þar sem 
þeir hljóti að liggja undir grun. Engar nýjar vísbendingar, segir lögregla.

Við erum að vinna 
úr þeim fáu vísbend-

ingum sem lögreglan hefur.

Árni Þór Sigmundsson, yfirmaður kyn-
ferðisbrotadeildar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu

SakamáL „Allur kraftur okkar er 
í þessari rannsókn og við njótum 
aðstoðar lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu. Það er verið að taka 
skýrslur og afla gagna og rannsóknin 
er í fullum gangi,“ segir Þorgrímur 
Óli Sigurðsson, aðstoðaryfirlög-
regluþjónn hjá lögreglunni á Suður-
landi, um framvinduna á rannsókn á 
meintu mansali í Vík í Mýrdal.

Eigandi Vonta International, sem 
var undirverktaki Ice wear, situr nú 
í gæsluvarðhaldi og tvær konur sem 
hafa stöðu þolenda mansals eru í 
öruggu skjóli. Þær fá aðstoð og vernd 
í samræmi við aðgerðaáætlun ríkis-
stjórnarinnar gegn mansali.

Þorgrímur Óli segir ekkert nýtt 
hafa komið fram en lögreglunni 
hafi þó borist ábending sem tengist 
mansali. „Við höfum ekki haft tök á 
að skoða hana enn.“

Lögreglan á Suðurlandi hefur eitt 
annað mansalsmál til rannsóknar 
sem tengist gistiheimili á Selfossi. 
Upphaf málsins má rekja til ársins 
2014, tvær pólskar konur höfðu 
stöðu þolenda mansals og eru komn-
ar úr landi. Þær nutu meðal annars 
aðstoðar Bárunnar stéttarfélags.

Enn hefur meintur gerandi máls-
ins ekki verið tekinn til skýrslutöku 
vegna anna lögreglunnar í umdæm-
inu en það stendur til bóta að sögn 
Þorgríms Óla. Hann vill engar upp-
lýsingar gefa um málið.

„Við höfum lært mikið af þessu 
máli í Vík. Þar fengum við góða 
aðstoð. Við erum ekki feimin við að 
kalla okkur til aðstoðar sérfræðinga 
í þessum efnum. Þá eru verkalýðs-
félögin að vinna í þessum málum og 
maður getur alveg búist við því að 
það geti eitthvað komið út úr því á 
næstunni.“ – kbg

Rannsaka 
mansal af 
krafti

Við höfum lært 
mikið af þessu máli í 

Vík. Þar fengum við góða 
aðstoð. 

Þorgrímur Óli Sigurðsson, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn á Suðurlandi

LögregLumáL Eldri maður beið 
bana í eldsvoða í íbúð í fjölbýlishúsi 
við Kleppsveg í Reykjavík snemma í 
gærmorgun. 

Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins 
barst tilkynning um eldinn klukkan 
sex um morguninn. Allt tiltækt 
slökkvilið var þegar sent á vettvang 
en þegar á staðinn var komið var 
hitinn orðinn svo mikill í íbúðinni 
að rúður voru farnar að springa. 

Reykkafarar héldu þegar inn í 
íbúðina, en húsráðandinn var látinn 
þegar að var komið. 

Flestir aðrir íbúar fjölbýlishússins 
yfirgáfu húsið á meðan á slökkvi-
starfi stóð, þótt slökkviliðið teldi 
ekki þörf á að rýma húsið, því lítill 
reykur fór inn í aðrar íbúðir. Allt er 
ónýtt í íbúðinni sem brann. – bo

Karlmaður lét  
lífið í eldsvoða 
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Hyundai i20 var valinn best hannaði nýi bíllinn af Reddot award í sínum flokki árið 
2015. Breiðari og lengri yfirbygging gefur aukið rými og þægindi fyrir ökumann 
og farþega og nýr framendi i20 er einkennandi fyrir nýju gerðirnar frá Hyundai.  

Hyundai i20 – Verð frá 2.390.000 kr.

Dísilvél 1,1 lítrar, eldsneytisnotkun 3,8 l/100 km* FRÍTT Í BÍLASTÆÐI / Bensínvél 1,2 lítrar, eldsneytisnotkun 5,1 l/100 km* 
eða bensínvél 1,4 lítrar, eldsneytisnotkun 5,6 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð. 
*Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Nýr Hyundai i20
Best hannaði bíllinn árið 2015 að sögn Reddot awards

Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is



náttúra Undirbúningur að friðlýs-
ingu Kerlingarfjalla er hafinn. Sigrún 
Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlind-
aráðherra, hefur sett vinnuna af stað 
og fundað hefur verið með heima-
mönnum í Hrunamannahreppi.

Í frétt ráðuneytisins kemur fram 
að skýr vilji af hálfu heimamanna 
hafi komið fram á undirbúnings-
fundinum og því virðist ekkert til 
fyrirstöðu að friðlýsingin geti gengið 
fljótt fyrir sig.

Kerlingarfjöll eru vel afmarkaður 
fjallaklasi á hálendinu þar sem eru 
jafnframt fjögur svæði í verndarflokki 
rammaáætlunar.

Kerlingarfjallasvæðið nýtur 
vaxandi vinsælda fyrir hvers 
konar útivist. Áður var þar vinsælt 
skíðasvæði en nú heimsækja gestir 
svæðið fyrst og fremst til útivistar 
þar sem víðerni og háhitasvæði 
eru helsta aðdráttarafl svæðisins. Í 
Kerlingarfjöllum er jafnframt vax-
andi ferðaþjónusta.

Við undirbúning að friðlýsingu 
svæðisins er ætlunin að stuðla að 
því að starfsemi innan þess verði 
sem mest sjálfbær. Gert er ráð fyrir 
að ferðamennska á svæðinu haldi 
áfram að aukast á komandi árum, 
en með friðlýsingunni er ætlunin 

að setja tímanlega reglur og skipu-
lag fyrir svæðið og byggja upp 
nauðsynlega innviði til verndar 
náttúrunni, segir í frétt ráðuneyt-
isins.

Við undirbúning friðlýsingar-
innar verður haft samráð við 
hagsmunaaðila, m.a. rekstraraðila 
sem starfa innan þess svæðis sem 
fyrirhugað er að friðlýsa. Hefur 
Umhverfisstofnun skipað sam-
starfshóp með fulltrúum Hruna-
mannahrepps, Skeiða- og Gnúp-
verjahrepps og Vina Kerlingarfjalla 
og hefur verið boðað til fyrsta fund-
ar hópsins í vikunni. – shá

Friðlýsing Kerlingarfjalla komin á skrið í umhverfisráðuneytinu

Fjögur svæði í verndarflokki rammaáætlunar eru á svæðinu. Fréttablaðið/vilhelm

Dómsmál Lykilstarfsmenn hugbún-
aðarfyrirtækisins LS Retail telja að 
fyrirtækið hafi á síðasta ári verið selt 
á um fjórðung af raunverulegu virði. 
Sýslumaðurinn í Reykjavík hefur fall-
ist á kyrrsetningu fjármuna sem nema 
fimmtungi af verðmati sem endur-
skoðandi vann fyrir starfsmennina.

Heimildir blaðsins herma að sam-
kvæmt kaupréttarsamningum starfs-
mannanna hafi þeir átt að fá tuttugu 
prósent af söluandvirði fyrirtækisins.

Tekist er á um málið fyrir Héraðs-
dómi Reykjavíkur, en Viti ehf., félag í 
eigu Aðalsteins Valdimarssonar, höfð-
aði á síðasta ári mál á hendur íslenska 
eignaumsýslufélaginu ALMC (áður 
Straumur-Burðarás) vegna sölunnar á 
fyrirtækinu. Starfsmennirnir, sem eru 
fimmtán talsins, hafa stefnt sér inn í 
það mál. Þessa dagana er tekist á um 
frávísunarkröfu ALMC og úrskurðar 
að vænta í því eftir um hálfan mánuð.

Til að öðlast kaupréttinn skuld-
bundu starfsmennirnir sig til að starfa 
hjá fyrirtækinu og vinna að uppgangi 
þess og hafa samkvæmt heimildum 
blaðsins haldið þann samning síðustu 
fimm ár eða svo.

Samkvæmt heimildum blaðsins 
var fyrirtækið selt á 17,6 milljónir 
evra (rúma 2,5 milljarða króna), þrátt 
fyrir að fyrir hafi legið samningur um 
sölu annað upp á 37,5 milljónir evra 
(rúma 5,3 milljarða króna). Það verð 
hafi myndast á fyrri stigum en virði 
félagsins aukist frá því vegna mikils 
vaxtar og hagnaðar. 

Endurskoðandi starfsmannanna 
metur verðmæti LS Retail hins vegar 
á 70 milljónir evra (tæpa 10 milljarða 
króna), á þeim degi sem fyrirtækið var 
selt. Starfsmennirnir hafa, samkvæmt 
heimildum blaðsins, sjálfir lagt fram 
tryggingar vegna kyrrsetningarinnar 
sem sýslumaður féllst á, svo sem með 
því að veðsetja heimili sín. Um er að 
ræða verulegar upphæðir því fimmt-

ungur af metnu söluandvirði fyrir-
tækisins, 70 milljónir evra, er 14 millj-
ónir evra, eða sem svarar um 1.994 
milljónum króna.

Tryggingin á að standa undir 
hugsanlegu tjóni sem hlotist getur 
vegna kyrrsetningarinnar tapi þeir 
málinu. Sýslumaður féllst hins vegar 
á að veruleg hætta væri á því að fjár-
munum sem til hefðu orðið vegna 
sölunnar yrði komið í burtu þannig 
að endurheimtur yrðu þeim torveldar.

Salan á LS Retail gekk í gegn á 

síðasta ári, en fyrirtækið mun hafa 
verið selt, ásamt fleiri innlendum og 
erlendum eignum ALMC, til banda-
ríska fjárfestingasjóðsins Anchorage 
Capital Group.

LS Retail komst í eigu Straums-
Burðaráss eftir að bankinn gekk að 
veðum vegna láns til Baugs Group, 
sem keypti fyrirtækið fyrir hrun. LS 
Retail framleiðir hugbúnaðarlausnir 
fyrir þjónustufyrirtæki, en það varð til 
eftir samruna Strengs og Landsteina 
árið 2007. olikr@frettabladid.is

höfuðstöðvar lS retail í reykjavík eru á höfðatorgi við Katrínartún. Fréttablaðið/Gva

Tæpir tveir milljarðar kyrrsettir
Lykilstarfsmenn með kauprétt í LS Retail telja sig hlunnfarna við söluna á fyrirtækinu. Sýslumaður hefur 
fallist á kyrrsetningu 14 milljóna evra vegna sölu ALMC á fyrirtækinu til bandarísks fjárfestingarsjóðs.

Fimm hundruð milljónir 
króna renna í hlut lykilstarfs-
manna LS Retail miðað við 
söluandvirði fyrirtækisins í 
fyrra. Þeir telja sig hins vegar 
hlunnfarna um einn og 
hálfan milljarð. Upphæðin 
hefði að þeirra mati átt að 
vera tæpir tveir milljarðar.

Vegna þurrka í Eþíópíu eru 10 milljónir manns á barmi hungursneyðar. 

Bregðumst við  NÚNA!
Söfnunarsími 907 2003 (2500 krónur)
Söfnunarreikningur 0334-26-886 
kt. 450670-0499

leiðrétt

Rangt var farið með númer 
styrktarreiknings í auglýsingu um 
andlát Kára Arnar Hinrikssonar 
blaðamanns í Fréttablaðinu í gær. 
Rétt númer er 0549-14-401696, kt. 
220991-2539.

Kjaramál Félagsdómur úrskurð-
aði í gærkvöldi að útflutningsbann 
starfsmanna í álveri Rio  Tinto 
Alcan í Straumsvík væri löglegt og 
hófst það því á miðnætti. Mun því 
ekkert ál verða flutt út frá Straums-
víkurhöfn á næstunni. Dómurinn 
kom saman í kjölfar þess að Sam-
tök atvinnulífsins kærðu bannið 
fyrir hönd álversins.

Gylfi Ingvarsson, formaður 
samninganefndar starfsmanna, var 
ánægður með úrskurðinn í gær-
kvöldi. „Við hefðum þó viljað sjá 
þau eyða þessum tíma í að ræða 
við okkur í staðinn. Markmiðið 
með aðgerðunum er að fá þau að 
samningsborðinu en þegar við 
höfnuðum því að fresta verkfallinu 
ákváðu þau að fara í þessa vegferð,“ 
sagði Gylfi.

Gylfi sagði verkfallsverði mæta á 
svæðið á miðnætti þar sem stjórn 
álversins gæti hugsanlega farið að 
setja aðra til starfa þá. „Það er alveg 
ljóst að það verða menn á staðnum 
til að fylgjast með því að ekki verði 
framið verkfallsbrot.“

Kjaradeilan hefur nú staðið yfir 
í hátt í ár og er næsti samninga-
fundur settur klukkan eitt í dag hjá 
ríkissáttasemjara. – þea

Verkfall 
hófst á 
miðnætti

Gylfi ingvarsson,  
formaður  
samninganefndar 
starfsmanna iSal
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Lexus-Ísland | Kauptúni 6 | Garðabæ | Sími: 570 5400

Lexus NX 300h hefur skarpari línur og sker 
sig úr fjöldanum með sportlegri hönnun sem 
gleður augað frá öllum sjónarhornum. 

lexus.is

SKARPARI Á ALLA KANTA

NX 300h



Með Lenín á lofti 

Stjórnarskrárnefnd hefur birt tillögur um þrenns konar 
breytingar á stjórnarskrá. Lagt er til að bætt verði við 
stjórnarskrá ákvæðum um vernd náttúru og umhverfis, 
náttúruauðlindir og þjóðaratkvæðagreiðslur að frumkvæði 
kjósenda. Tillögurnar eru aðgengilegar á stjornarskra.is.

Lagastofnun Háskóla Íslands og Lögfræðingafélag Íslands 
efna til málþings um tillögurnar, miðvikudaginn 24. febrúar 
kl. 12:00-13:30.

Málþingið verður haldið í Hátíðarsal í Aðalbyggingu 
Háskóla Íslands, Sæmundargötu 2, Reykjavík. 

Fundarstjóri er Björg Thorarensen prófessor í 
stjórnskipunarrétti við Lagadeild Háskóla Íslands. 

Kynning á tillögum stjórnarskrárnefndar 

Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu og 
formaður stjórnarskrárnefndar 

 
Pallborðsumræður 
Þátttakendur í pallborði auk Páls Þórhallssonar eru: 

Ragnhildur Helgadóttir prófessor og deildarforseti 
Lagadeildar Háskólans í Reykjavik 

Skúli Magnússon héraðsdómari og formaður 
Dómarafélags Íslands 

Málþingið er opið öllum og aðgangur er ókeypis

TILLÖGUR UM NÝ 
STJÓRNARSKRÁRÁKVÆÐI
24. febrúar kl. 12:00-13:30

LAGASTOFNUN

LAGASTOFNUN

Landbúnaður „Þú kæfir ekki neitt 
sem hefur ekki verið komið af stað,“ 
segir Guðmundur Jón Guðmundsson, 
formaður Beint frá býli, um ummæli 
Þórólfs Matthíassonar hagfræðipró-
fessors í Fréttablaðinu í gær. Þar sagði 
Þórólfur: „Allur þessi beint-frá-býli 
hugsunarháttur er algjörlega fyrir 
utan þetta og það er verið að kæfa 
hann næstu tíu árin með þessu.“

Málið snýr að nýjum búvörusamn-
ingum. Þórólfur vill meina að með 
samningunum sé bændum haldið í 
kerfi þar sem nýsköpun sé hindruð. 
Guðmundur getur að einhverju leyti 
tekið undir þetta og segir að lítill 
stuðningur sé á meðal bændaforyst-
unnar við verkefnið Beint frá býli. 
Pólitískur vilji frá atvinnuvegaráðu-
neytinu sé þó til staðar og án ráðu-
neytisins væri verkefnið orðið að 
engu. „Það vantar eitthvað í þetta. 
Þetta er vaxtarbroddur en einhverra 
hluta vegna hefur það ekki náð flugi 
að styðja við bakið á mönnum til að 
koma sér af stað.“

Samkvæmt nýjum búvörusamn-
ingum fær Framleiðnisjóður land-
búnaðarins 128 milljónir á ári fram til 

ársins 2026. Það er meira en síðustu 
ár en samkvæmt fyrri samningum 
átti sjóðurinn að fá 140 milljónir árið 
2017. Beint frá býli hefur, að sögn 
Guðmundar, fengið sinn stuðning 
frá Framleiðnisjóðnum en hlutverk 
sjóðsins er að veita styrki og lán til 

framleiðniaukningar og hagræðingar 
í landbúnaði. Hann segir jákvætt að 
nú sé föst greiðsla bundin sjóðnum.

Ragnhildur Helga Jónsdóttir, 
aðjúnkt við Landbúnaðarháskóla 
Íslands, er ósammála Þórólfi og segir 
að í nýjum búvörusamningum sé stutt 
við margs konar nýsköpun. „Það eru 
settir peningar í lífræna framleiðslu 
sem hefur ekki verið gert áður.“ Eftir-
spurn sé eftir lífrænum vörum, þá 
sérstaklega mjólk. Mikill kostnaður 
geti fylgt því að fara úr hefðbundnum 
landbúnaði í lífrænan.

„Það er alls ekki hægt að segja að 
þetta sé bull og kjaftæði og engum 
til góða. Það er verið að koma inn 
byggðasjónarmiði og styrkja byggðir 
sem standa veikari. Það er líka liður 
um sjálfbæra þróun og landnýtingu 
sem er til bóta.“

Þá skuldbindi útrýmingarhætta 
íslensku geitarinnar stjórnvöld til að 
grípa í taumana varðandi geitastofn-
inn. „Auk þess er eftirspurn á markaði 
eftir vörum frá þeim. Með því að styðja 
við geitaræktina er frekar lagður grund-
völlur fyrir því að geitaostur komist á 
markað.“ snaeros@frettabladid.is

Ólík sýn á nýsköpun  
í búvörusamningum
Aðjúnkt við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri segir ekki rétt að nýir búvöru-
samningar séu alslæmir fyrir nýsköpun í landbúnaði. Formaður samtakanna 
Beint frá býli gagnrýnir lítinn stuðning við verkefnið frá bændaforystunni.

Í Rússlandi og þeim löndum sem áður tilheyrðu Sovétríkjunum var í gær fagnað degi Verndara föðurlandsins 
en hann er haldinn til heiðurs hermönnum í her Rússlands. Hér má sjá ungan dreng taka þátt í hátíðinni, en 
hann heldur á spjaldi með mynd af rússneska byltingarleiðtoganum Vladimir Lenín. Fréttablaðið/EPa

Það er alls ekki hægt 
að segja að þetta sé 

bull og kjaftæði og engum til 
góða.

Ragnhildur Helga 
Jónsdóttir, aðjúnkt 
við LBHÍ

34 milljónir 
renna til lífrænnar fram-
leiðslu samkvæmt nýjum 
samningum

bandaríkin Varnarmálaráðuneyti 
Bandaríkjanna kynnti í gær áætlun 
um lokun Guantanamo-fangabúðanna 
á Kúbu. Ekkert er þó beinlínis nýtt í 
áætluninni.

Lokun búðanna var eitt fyrsta loforð-
ið, sem Barack Obama ætlaði að efna 
eftir að hann tók við embætti forseta 
Bandaríkjanna fyrir rúmlega sjö árum.

Andstaða þingsins við lokunina 
hefur hins vegar orðið til þess, að enn 
er þar hafður í haldi 91 fangi. Enginn 
þeirra hefur hlotið dóm, þrátt fyrir að 

hafa setið í fimmtán ár í fangabúðun-
um. Alls hafa 34 þeirra fengið úrskurð 
um að óhætt sé að láta þá lausa.

„Í mörg ár hefur það legið ljóst fyrir 
að fangabúðirnar við Guantanamo-flóa 
styrkja ekki öryggi okkar,“ sagði Barack 
Obama forseti á blaðamannafundi í 
gær. „Þær grafa undan því.“

Frá upphafi hafa 779 manns verið 
hafðir í haldi í Guantanamo. Margir 
þeirra hafa mátt sæta alvarlegum 
pyntingum af hálfu bandarískra leyni-
þjónustumanna. – gb

Enn reynir Obama að 
loka Guantanamo

barack Obama ætlar að gera úrslitatilraun til að fá bandaríkjaþing til að fallast á 
lokun fangabúðanna umdeildu. NOrdicPhOtOs/aFP
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Mitsubishi Pajero
Dísil, sjálfskiptur á aðeins:

10.290.000 kr.

Þrautreyndur og fullbúinn jeppi með �mm ára ábyrgð. Þegar þú hefur kynnst kraftinum, 
örygginu og reynslunni sem Mitsubishi Pajero býr y�r verður ekki aftur snúið.

Stað albúna ð ur í Mitsubishi Pajero: 200 hestö�, st öð ugleikastýring, 18” álfelgur, 7 sæta, leð urinnrétting,   7” LCD DVD skjár með  bakkmyndavél, 860W Rockford 
hljómker� með  4GB minni fyrir tónlist, Xenon að alljós, 100% læsing að    aftan, tenging við    farsíma (Bluetooth),  þ akbogar , topplúga, Íslandskort  o.�.

FYRIR HUGSANDI FÓLK
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði



NÝR VINNUHESTUR FRÁ ISUZU
VERÐ 5.790.000 BEINSKIPTUR, 6 GÍRA

35OO kg
ISUZU D-MAX ER EINN HAGKVÆMASTI OG STERKASTI 
PALLBÍLL SEM UM GETUR 
EYÐSLA AÐEINS 7,4 l/1OO km*

Það þarf ekki að segja þeim sem til þekkja neitt um endingu og áreiðanleika 
Isuzu D-Max. D-Max pallbílarnir eru hagkvæmir og áreiðanlegir í rekstri vegna 

lágrar bilanatíðni og lítillar eldsneytiseyðslu. Isuzu D-Max er í sérflokki hvað 
varðar dráttargetu því hann getur dregið allt að 3500 kg.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

NÝTT  MEIRI DRÁTTARGETA

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
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Varnaðarorð landlæknis og forstjóra 
Landspítalans urðu til þess að vel-
ferðarnefnd Alþingis setti sérstaka 
fyrirvara vegna innleiðingar Evrópu-
tilskipunar um réttindi sjúklinga til 
heilbrigðisþjónustu yfir landamæri.

Réttur sjúklinga
Um er að ræða breytingu á lögum 
um sjúkratryggingar og á lyfja-
lögum vegna tilskipunarinnar. Í 
frumvarpi Kristjáns Þórs Júlíus-
sonar heilbrigðisráðherra, þegar 
það kom fram í október 2015, var 
kveðið á um rétt sjúkratryggðra til 
að sækja sér heilbrigðisþjónustu til 
annars ríkis innan Evrópska efna-
hagssvæðisins, án takmarkana eins 
og fyrirframsamþykkis – að Sjúkra-
tryggingum Íslands væri gert að 
endurgreiða kostnað eins og með-
ferðin hefði verið veitt hér heima. 
Þegar Kristján mælti fyrir málinu 
sagði hann að mat stjórnvalda væri 
að ekki verði algengt að sjúklingar 
kjósi frekar að sækja þjónustu út 
fyrir landsteinana.

Varnaðarorð 
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þing-
flokksformaður Sjálfstæðisflokksins, 
mælti fyrir nefndaráliti velferðar-
nefndar í síðustu viku en þriðju 
og síðustu umræðu um málið lauk 

í gær. Hún segir að varnaðarorð 
sem bárust í umsögnum um málið, 
og umræður í nefndinni, hafi gert 
það að verkum að settar voru upp 
ákveðnar girðingar. Nefndin leggur 
til að ráðherra kveði í reglugerð á 
um hvenær sækja skuli um fyrir-
framsamþykki fyrir endurgreiðslu 
kostnaðar við heilbrigðisþjónustu 
yfir landamæri, öfugt við það sem 
áður var gert ráð fyrir.

Í fyrrnefndum umsögnum koma 
fram þungar áhyggjur af málinu, og 
þá vegna langra biðlista eftir aðgerð-
um sem hrúgast hafa upp eftir hrun, 
en einnig vegna kjaradeilna heil-
brigðisstarfsmanna.

Ógn við öryggi
Inntak umsagna landlæknis og 
Landspítalans var að fjárfestingar í 
tækjum, búnaði og mannskap í heil-
brigðisþjónustu krefðust ákveðins 
lágmarksfjölda sjúklinga til að 
standa undir sér og vegna fámennis 
á Íslandi gæti það komið niður 
á framboði heilbrigðisþjónustu 
innanlands, einkum þjónustu sem 
krefðist mjög sérhæfðrar þekkingar, 
ef fjöldi sjúklinga leitaði heilbrigðis-
þjónustu erlendis. Það gæti ógnað 
öryggi sjúklinga. Því má segja að 
vegna stöðu heilbrigðiskerfisins, og 
þá helst fjölda sjúklinga á biðlistum 
og langs biðtíma, hafi landlæknir 
og forsvarsmenn Landspítalans lýst 
áhyggjum af því að fólk færi í stórum 
stíl af landi brott til að sækja sér 
lækningu.

Í umsögn Landlæknisembættis-
ins sagði einfaldlega að mikilvægast 
væri þegar allt er talið „að standa 
vörð um og efla íslenskt heilbrigðis-
kerfi sem mætir þörfum Íslendinga 
fyrir heilbrigðisþjónustu og að hún 
sé veitt á Íslandi þar sem þekking, 
sérhæfing og þjálfun er þegar fyrir 
hendi“.

Ragnheiður segir að þrátt fyrir 
vissar takmarkanir muni breytingin 
engu að síður nýtast vel, og það sé 
réttur sjúklinga að hafa þennan 
möguleika ef þeir fá ekki þjónustu 
hér heima innan þess tíma sem 
eðlilegur geti talist – en landlæknir 

hefur gefið út að hámarks biðtími 
eftir aðgerð eigi ekki að vera lengri 
en þrír mánuðir. „En við heyrum 
um fólk sem á að komast að árið 
2019, og hver er þá staða þess sjúk-
lings og lífsgæði miðað við að hann 
kæmist strax undir læknishendur,“ 
segir Ragnheiður og minnist á að 
rætt hafi verið um innan nefndar-
innar að nýta mætti skurðstofur 
annars staðar en á Landspítalan-
um til að mæta biðlistum. Eins sé 
opnað á að fólk frá 31 Evrópulandi 
innan Evrópska efnahagssvæðisins 
geti sótt heilbrigðisþjónustu til 
Íslands.

Hápólitískt
Fram kemur í gögnum Alþingis 
vegna málsins, og þingræðum, að 
góður samhljómur hafi verið innan 
velferðarnefndar um þessar lyktir 
mála. Hins vegar dregur það ekki úr 
því hvað málið er hápólitískt.

Árni Páll Árnason, formaður Sam-
fylkingarinnar, sagði í þingræðu við 
atkvæðagreiðslu eftir aðra umræðu 
að málið væri gott dæmi um ávinn-
ing af Evrópusamvinnu „þar sem 
fólk fær að losa sig undan ofbeldi 
eigin stjórnvalda, ef eigin stjórnvöld 
fólks kjósa að hlaða upp biðlistum 
eftir brýnni velferðarþjónustu“.

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 
þingmaður Samfylkingar, sem einn-
ig er formaður velferðarnefndar, 
sagði að breytingarnar ættu að 
skapa þann þrýsting á stjórnvöld 
að halda biðlistum í lágmarki.

Óttuðust flóð sjúklinga til útlanda
Velferðarnefnd ákvað í ljósi almannahagsmuna að setja sérstaka fyrirvara við innleiðingu Evróputilskipunar um réttindi sjúklinga til 
að leita sér lækninga í útlöndum. Hlustað var á varnaðarorð landlæknis og forstjóra Landspítalans um áhrif á heilbrigðiskerfið.

Þúsundir manna bíða eftir aðgerðum langt umfram þann tíma sem landlæknir 
telur ásættanlegt. fRéttablaðið/VilHelm

Biðin allt of löng

l  Landlæknir hefur sett fram þau 
viðmið um biðtíma að ekki eigi 
að bíða lengur en 90 daga eftir 
aðgerð eða tiltekinni meðferð.
l  Í lok síðasta árs birti emb-
ættið tölur um biðlista eftir sex 
val aðgerðum þar sem þeir eru 
lengstir. Samtals var beðið eftir 
tæplega 6.000 aðgerðum á þeim 
tímapunkti.
l  Eftir tæplega 5.000 hafði verið 
beðið lengur en 90 daga.

Svavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is
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Deildu rómantískri 
stund með elskunni  

í sögufrægu  
umhverfi

www.torfan.is - Borðapantanir í síma: 561 3303 eða á netfanginu: pantanir@torfan.is

Febrúarþrenna - verð: 6.900 kr

Lamb 
Pönnusteiktur lamba-

hryggvöðvi, langeldaður lamba-
leggur, kartöflu- og gulrótar- 

terrína og lambasoðgljái.

Hindberja- 
súkkulaðimús

Ástaraldin sykurpúðar og 
kampavíns sabayon.

Humarsúpa
Ristaðir humarhalar, 
léttþeyttur rjómi og  

víkingasalt.

Humarhúsið

G
ild

ir 
út

 fe
br

úa
r 2

01
6

Deildu rómantískri 
stund með elskunni  

í sögufrægu  
umhverfi

www.torfan.is -- pantanir@torfan.is

Febrúarþrenna - 
verð: 6.900 kr

Humarhúsið



Aðalfundur Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 
verður haldinn fimmtudaginn 17. mars 
2016 kl. 16.00 í sal I á Hilton Reykjavík 
Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík.

Dagskrá:

1.   Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á 
 síðastliðnu starfsári.

2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár 
 ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram 
 til staðfestingar.

3. Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs 
 félagsins.

4. Tillögur til ákvörðunar um lækkun hlutafjár 
 og heimild til kaupa á eigin bréfum.

5. Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjara-
 stefnu félagsins. 

6. Ákvörðun um þóknun til stjórnar.

7. Kosning stjórnar félagsins.

8. Önnur mál löglega fram borin.

Hluthafar hafa heimild til að fá ákveðið mál tekið 
til dagskrár á fundinum og skal kröfu þar um 
fylgja rökstuðningur eða drög að ályktun sem 
berast skal stjórn félagsins skriflega eða rafrænt 
á netfangið stjorn@tm.is í síðasta lagi 7. mars 
næstkomandi.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafa-
fundinn fyrir sína hönd.  Umboðsmaður skal 
leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð á 
eyðublaði eða í samræmi við eyðublað sem 
aðgengilegt er á vef félagsins - tm.is/fjarfestar.  
Rafrænt umboð skal sent félaginu á netfangið 
stjorn@tm.is áður en fundur hefst.

Ekki verður unnt að greiða atkvæði með 
rafrænum hætti á fundinum.  Óski hluthafi 
að taka fyrirfram þátt í atkvæðagreiðslu skrif-
lega og fá sendan atkvæðaseðil skal hann gera 
skriflega kröfu þar um til félagsins eigi síðar en 
fimm dögum fyrir fundinn.  Að auki er unnt að 
greiða atkvæði á skrifstofu félagsins á venju-
legum opnunartíma (kl. 8:30 til 16:30) til og með 
miðvikudeginum 16. mars 2016, en fyrir lokun 
skrifstofunnar þann dag skal einnig skila þangað 
sendum atkvæðaseðlum.  Nánar fer um atkvæða-
greiðsluna og gildi atkvæða samkvæmt henni 
eftir reglum félagsins um atkvæðagreiðslu utan 
hluthafafundar, settum af stjórn félagsins 
18. desember 2013.

Framboð til stjórnar skal tilkynna skriflega til 
félagsstjórnar skemmst fimm dögum fyrir hlut-
hafafundinn.  

Tilkynning um framboð skal vera á sérstöku 
eyðublaði sem stjórn félagsins lætur í té og unnt 
er að nálgast á tm.is/fjarfestar.  Í tilkynningunni 
skal veita greinargóðar upplýsingar um þau 
atriði sem tilgreind eru á eyðublaðinu, sbr. 1. mgr. 
16. gr. samþykkta félagsins.  Unnt er að senda 
félagsstjórninni útfyllta og undirritaða fram-
boðstilkynningu fyrir lok framboðsfrests með 
tölvuskeyti á netfangið stjorn@tm.is.

Dagskrá aðalfundarins og tillögur sem fyrir hann 
verða lagðar, svo og aðrar nauðsynlegar upp-
lýsingar um fundinn má finna á tm.is/fjarfestar.  
Að auki mun ársreikningur (samstæðureikningur) 
félagsins, skýrsla stjórnar, skýrsla endurskoðenda 
og tillaga stjórnar um starfskjarastefnu liggja 
frammi á skrifstofu og á vef félagsins hluthöfum 
til sýnis hálfum mánuði fyrir fundinn.

Eigi síðar en tveimur dögum fyrir fund verða 
birtar á vef félagsins upplýsingar um framboð til 
stjórnar.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á 
fundinn á fundarstað hálfri klukkustund áður en 
hann hefst og fengið fundargögn afhent.

Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf.

Tryggingamiðstöðin hf.
Aðalfundur 2016

Tryggingamiðstöðin     Síðumúla 24     Sími 515 2000     tm@tm.is     tm.is

Sýrland Stefnt er að því að vopnahlé 
hefjist í Sýrlandi á laugardaginn kemur. 
Bæði uppreisnarmenn og stjórnarher-
inn í Sýrlandi hafa fallist á þetta.

Átökin við Íslamska ríkið, DAISH-
samtökin svonefndu, halda þó áfram 
enda hefur ekki verið reynt að semja 
við þau um vopnahlé. Sama gildir um 
Jabhat al Nusra og fleiri hópa, sem 
Sameinuðu þjóðirnar flokka sem 
hryðjuverkasamtök.

Rússar og Bandaríkjamenn hafa 
ákveðið að hafa eftirlit með þessu 
vopnahléi og sjá til þess að það haldi. 
Þetta kom fram í sameiginlegri yfir-
lýsingu frá þeim á mánudag.

Sama dag skýrði Bashar al Assad, 
forseti Sýrlands, frá því að þingkosn-
ingar verði haldnar 13. apríl, innan 
tæpra tveggja mánaða. Af yfirlýsingu 
Assads verður þó ekki ráðið, að með 
þessu sé hann að bregðast við yfirlýs-
ingum um vopnahlé, því reglubundið 
fjögurra ára kjörtímabil þingsins 
rennur hvort eð er út nú í vor. Síðast 
var kosið til þings í Sýrlandi í maí árið 
2012.

Víða eru miklar efasemdir um að 
vopnahlé verði að veruleika í Sýr-
landi, eftir linnulaus átök árum 
saman.

Það vekur hins vegar nokkrar 
vonir að Vladimír Pútín skuli leggja 
áherslu á að vopnahlé verði að veru-
leika. Þannig hafði hann frumkvæði 
að símtali við Barack Obama Banda-
ríkjaforseta á þriðjudaginn, þar sem 
þeir ræddu framkvæmdaratriði í 
tengslum við vopnahléið.

Pútín er að mörgu leyti í lykilstöðu 

til þess að hafa áhrif á þróun mála í 
Sýrlandi. Að minnsta kosti getur hann 
líklega fremur en nokkur annar beitt 
þrýstingi á Bashar al Assad Sýrlands-
forseta. Assad ætti erfitt með að neita, 
kjósi Pútín að beita hann þrýstingi.

„Ég er sannfærður um að þær sam-
eiginlegu aðgerðir sem samið hefur 
verið um við Bandaríkin muni duga 
til þess að umsnúa með róttækum 
hætti neyðarástandinu sem ríkt 
hefur í Sýrlandi,“ sagði Pútín í gær. Í 
framhaldinu verði brýnast að koma 
af stað friðarviðræðum í Genf undir 
stjórn Sameinuðu þjóðanna.

Stríðsátök hafa nú geisað í Sýrlandi 
í nærri fimm ár og kostað meira en 
250 þúsund manns lífið. Meira en 
níu milljónir manna hafa hrakist að 
heiman, þar af eru meira en þrjár 
milljónir á flótta utan landsteinanna.

Um 300 þúsund sýrlenskir flótta-
menn eru komnir til Evrópu, og eru 
þeir nærri þriðjungur allra þeirra 
flóttamanna sem komu til Evrópu á 
síðasta ári. Nærri tvær milljónir sýr-
lenskra flóttamanna eru síðan í Tyrk-
landi, rúmlega ein milljón í Líbanon 
og meira en 600 þúsund í Jórdaníu. 
gudsteinn@frettabladid.is

Stefnt að vopnahléi á laugardag
Sýrlandsstjórn og helstu fylkingar sýrlenskra stjórnarandstæðinga hafa fallist á vopnahlé. Kjósa á 13. apríl.

Íbúi Damaskusborgar gengur fram hjá veggspjaldi með mynd af Bashar al Assad Sýrlandsforseta. NorDicphotoS/AFp

Ég er sannfærður 
um að þær sam-

eiginlegu aðgerðir sem samið 
hefur verið um við Banda-
ríkin muni duga til þess að 
umsnúa með róttækum 
hætti neyðar-
ástandinu sem 
ríkt hefur í 
Sýrlandi.

Vladimír Pútín, forseti 
Rússlands

Bandaríkin Þjóðaröryggisstofnun 
Bandaríkjanna (NSA) hleraði fund 
aðalritara Sameinuðu þjóðanna, 
Ban Ki-Moon og kanslara Þýska-
lands, Angelu Merkel, um loftslags-
mál árið 2008.

Þetta kemur fram í gögnum sem 
samtökin Wikileaks gerðu opinber 
í gær.

Þá hleraði stofnunin einnig síma 
yfirmanns Flóttamannastofnunar 
Sameinuðu þjóðanna til lengri tíma 
og beiðni forsætisráðherra Ísraels, 
Benjamíns Netanjhú, til þáverandi 
forsætisráðherra Ítalíu, Silvio Berlus-
coni, um hjálp til að bæta samskipti 
sín við Bandaríkin. Eins kemur fram 
í gögnunum að hleraður hafi verið 
fundur þáverandi Frakklandsforseta, 
Nicolas Sarkozy, Merkels og Berlus-
coni um ítalska bankakerfið. – þea

Ljóstrað upp um 
hleranir NSA

orkumál Án endurnýjanlegrar orku 
væri koltvísýringslosun Íslendinga 
nálægt því helmingi meiri en hún er 
í dag. Þetta kom fram í erindi Bjarna 
Bjarnasonar, formanns Samorku, á 
ársfundi félagsins í vikunni sem leið.

Heildarlosun Íslands í dag er um 
4,6 milljónir tonn ár hvert og hefur 
verið á svipuðu róli allt frá árinu 
1990. Ef hitaveitu nyti ekki við og 
nota þyrfti olíu til að húshitunar, 
þá væri losunin tæpar sex millj-
ónir tonna á ári. Ef rafmagn væri 
framleitt með öðrum hætti en með 
endur nýjanlegri orku, þá væri los-
unin um átta milljónir tonna. Þar er 
stóriðja undanskilin. – shá

Losun væri 
helmingi meiri
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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. 

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   

FÁÐU ÞÉR RÁÐLAGÐAN  
DAGSKAMMT AF C3 

CITROËN C3 SEDUCTION
VERÐ FRÁ  

2.390.000 KR.
ÞÚ FÆRÐ GLÆSILEGAN KAUPAUKA AÐ VERÐMÆTI  

200.000 KR. 

Ef Citroën C3 væri vítamín væri ráðlagður dagskammtur einfaldlega að njóta hans sem mest. Þægindi á borð við 7“ snertiskjá, 
sérstaklega mjúk fjöðrun, framúrskarandi hljóðeinangrun, bakkmyndavél og Bluetooth gera aksturinn afslappaðan og ánægjulegan.

Það sem meira er, C3 er búinn nýrri PureTech bensínvél sem nýverið hlaut eftirsótta titilinn Vél ársins (International Engine of the Year). 
Margverðlaunaða PureTech bensínvélin sameinar frábæra frammistöðu, lága eyðslu og litla koltvísýringslosun. 

Citroën C3 er augnayndi hvar sem á hann er litið. Glæsilegur kaupauki fylgir með tímabundið. Tryggðu þér eintak.

• Nokian vetrardekk og sumardekk í skottið
• Nálægðarskynjarar að aftan
• Bakkmyndavél
• 7“ snertiskjár
• Bluetooth
• USB og AUX tengi

citroen.is

Komdu í reynsluakstur

Citroen_C3_dagskammtur_5x38_20160212_END.indd   1 22.2.2016   15:30:33



Frá degi til dags
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Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Ferðamannastraumur til Íslands eykst ár frá ári og 
engin teikn eru á lofti um annað um ófyrirsjáanlega 
framtíð. Með þessu áframhaldi munum við fyrr eða 

síðar fara yfir þau mörk sem landið og íbúar þess þola, 
einfaldlega vegna þess að við þekkjum ekki mörkin. Það 
er því brýnt að mótuð verði rammaáætlun um hvert við 
viljum stefna í fjölda ferðamanna og hvernig við getum 
stýrt þessari þróun.

Í dag er stefnan sú að fá sem flesta ferðamenn til lands-
ins óháð því hver áhrifin af því verða. Margt bendir til að 
þetta sé ekki besta leiðin fyrir okkur að fara.

Í fyrsta lagi eru umhverfissjónarmið. Takmörk eru fyrir 
því hvað landið þolir mikinn ágang og umferð. Nú þegar 
eru svæði eins og Þingvellir komin að þolmörkum.

Í öðru lagi eru það efnahagsleg sjónarmið. Í skýrslu 
alþjóðlega ráðgjafafyrirtækisins McKinsey um bestu leiðir 
Íslands út úr kreppunni er sérstaklega varað við því að 
við förum leið fjöldatúrismans. Reynsla annarra þjóða af 
þeirri leið sé ekki góð. Hagfelldara sé að stilla fjölda ferða-
manna í hóf en stefna þess í stað að því að fá meiri tekjur 
af hverjum. Vegna þess að ferðamennskan vex hraðar en 
aðrar greinar á sér þar stað gríðarleg fjárfesting sem þýðir 
að fjárfesting í öðrum greinum minnkar, eins og til dæmis 
greinum sem byggja á mannauði og þekkingu en ekki 
auðlindum. Greinum sem eru líklegri til að skapa meiri 
virðisauka og betur launuð störf í framtíðinni.

Þá er fyrirséð að flytja þarf inn fólk í þúsundavís á næstu 
árum til að starfa í ferðaþjónustu. Það mun skapa erfið-
leika á vinnumarkaði, auka þrýsting á húsnæðismarkaði 
og gera ungu fólki enn erfiðara fyrir en nú er. Þá hafa 
sérfræðingar bent á að ferðamennskan getur orðið fyrir 
miklum og skyndilegum samdrætti vegna utanaðkomandi 
þátta eins og efnahagskreppu, olíuverðshækkana eða nátt-
úruhamfara. Því er ekki skynsamlegt fyrir okkur að setja 
sífellt fleiri egg í þessa körfu. Það er því orðið áríðandi jafnt 
fyrir ferðaþjónustuna og ekki síður allan almenning að 
fá svar við þeirri spurningu hversu margir ferðamenn eru 
æskilegir fyrir land og þjóð og hvert og hvernig við viljum 
stýra þessari þróun. Við þurfum rammaáætlun um hvernig 
best er að hagnýta auðlindina Ísland.

Hvað þolir Ísland  
marga ferðamenn?

Björn B.  
Björnsson
áhugamaður um 
landvernd

Í skýrslu 
alþjóðlega 
ráðgjafafyrir-
tækisins 
McKinsey 
um bestu 
leiðir Íslands 
út úr krepp-
unni er 
sérstaklega 
varað við því 
að við förum 
leið fjölda-
túrismans.

Aðalfundur 
Sláturfélags Suðurlands svf.

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn á Goðalandi 
Fljótshlíð, föstudaginn 18. mars 2016 og hefst kl. 15:00.

Dagskrá:
1. Aðalfundarstörf samkvæmt 24. gr. samþykkta félagsins.
2. Önnur mál. 

Tillögur frá félagsaðilum sem bera á fram á aðalfundi þurfa að vera 
komnar skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en 14 dögum 
fyrir aðalfund. Framboð til stjórnar og varastjórnar skal hafa borist 
skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en þremur vikum fyrir 
aðalfund í samræmi við 2. mgr. 27. gr. samþykkta félagsins.

Reykjavík, 19. febrúar 2016.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.

Kunnuglegt viðtal
Þegar fjölmiðlaveldi Björns Inga 
Hrafnssonar keypti Reykjavík 
vikublað var sagnfræðingurinn 
Björn Jón Bragason gerður að 
ritstjóra. Í þessum litla dálki var 
smjattað á reynsluleysi mannsins 
sem ekki hafði starfað sem blaða-
maður áður. RÚV greindi svo frá 
því að fyrr í mánuðinum hefði 
tímaritið birt á forsíðu sinni við-
tal sem Björn tók, og birti, fyrir 
fjórum árum. Hann hefur svarað 
því til að honum þyki þetta leitt, 
hafi verið skammaður af eiganda 
blaðsins en hann hafi einfald-
lega metið það svo að viðtalið 
ætti enn erindi við almenning. 
Skal nú engan undra að sagn-
fræðingur sé þeirrar skoðunar að 
sagan megi endurtaka sig.

Píratar í ólgusjó
Það gustar um Birgittu Jónsdótt-
ur, þingmann Pírata, þessi dægr-
in en mikill titringur virðist vera 
innan flokksskútunnar. Í gær 
sagði formaður framkvæmda-
ráðs Pírata, Erna Ýr Öldudóttir, 
að það væri óþolandi hvernig 
Birgitta kæmi með yfirlýsingar 
í fjölmiðlum án þess að hafa 
umboð frá félagsmönnum. 
Svona „sólóplay“ væri óheiðar-
legt. Birgitta hefur svarað Ernu 
fullum hálsi en sú haggast ekki í 
afstöðu sinni gagnvart Birgittu. 
Nú er spurningin hvort Píratar 
nái að lægja öldurnar eða önnur 
flokkssystranna verði látin 
ganga plankann. 
snaeros@frettabladid.is

Skrifað var undir nýja búvörusamninga fyrir 
helgi. Viðstaddir undirritunina voru fulltrúar 
landbúnaðar- og fjármálaráðuneyta annars 
vegar og bænda hins vegar. Enginn fulltrúi 
neytenda.

Helst hefur lengd samninganna vakið 
athygli, en samið var til tíu ára. Með samningunum verða 
hendur Alþingis bundnar í rúm tvö kjörtímabil. Næsta 
ríkisstjórn, og um leið þeir kjósendur sem að baki henni 
standa, verður þannig svipt þeim rétti að geta haft áhrif á 
landbúnaðarstefnuna, sem vill svo merkilega til að er eitt 
stærsta neytendamál okkar tíma, á eftir peningamálum.

Þá vekur tímalengdin enn meiri athygli þar sem lög 
gera ráð fyrir að svona samningar séu gerðir til eins 
árs. Heimild er til að gera þá til lengri tíma, án frekari 
skýringa. Tíföldun meginreglunnar er sláandi. Sér í lagi 
þegar haft er í huga að löggjafinn, Alþingi Íslendinga, þar 
sem kjörnir fulltrúar eiga að fjalla um landsmálin og taka 
ákvarðanir, kom með engum hætti að gerð samninganna.

Þetta skiptir máli af því að um verulegar peninga-
fjárhæðir er að ræða. Gert er ráð fyrir að um fjórtán 
milljarðar á ári renni til bænda í gegnum samninginn. 
Þannig munu skattgreiðendur á tíu ára tímabili greiða 
tugi milljarða án þess að ávinningurinn sé þeim ljós, þó 
örugglega sé hann einhver einhvers staðar.

Furðu sætir að landbúnaðarráðherra sjái sér svona 
vinnubrögð fær. Að gera samninga upp á gríðarlega 
háar fjárhæðir án þess að nefna það einu sinni við 
þingið. Hvað þá að hafa ekki mætt við samningaborðið 
með skýr samningsmarkmið af hálfu ríkisins. Árni Páll 
Árnason, formaður Samfylkingarinnar, nefndi Icesave-
samningana til samanburðar í hádegisfréttum Bylgj-
unnar í gær því þá samninga hefðu ráðherrar núverandi 
ríkisstjórnar jú gagnrýnt harðlega.

Á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í október á síðasta 
ári var samþykkt ályktun í landbúnaðarmálum. „Stefna 
ber að því að draga úr opinberum stuðningi við land-
búnað og vinna að því að hann geti starfað á markaðs-
forsendum, meðal annars með því að stuðla að lækkun 
tilkostnaðar á öllum stigum framleiðslunnar.“ Nýir 
búvörusamningar eru þvert á þessa stefnu annars ríkis-
stjórnarflokksins, þar sem meðal annarra formaður 
þingflokks hefur sagt að hún muni aldrei samþykkja 
samningana á þingi.

Nú mælist flokkur Pírata með mest fylgi stjórnmála-
flokka landsins. Píratar tala manna mest um gagnsæi, 
opna stjórnsýslu og lýðræði. Allir aðrir flokkar eru í til-
vistarkreppu og virðast ekki skilja af hverju fylgið forðast 
þá eins og pestina. Ríkisstjórnarflokkarnir, sem virðast 
ætla að þjösna þessum samningum í gegnum bakher-
bergi án umræðu og stefnumótunar, ættu að reyna að 
greina af hverju það er og svara kalli samtímans um betri 
vinnubrögð.

Langflestir Íslendingar eru stoltir af íslenskum land-
búnaði. Þeir velja frekar gott hráefni sem hefur ákveðinn 
gæðastimpil. Það er hins vegar ljóst að hagræðing og sam-
keppni er landbúnaðinum holl eins og öðrum atvinnu-
greinum. Íslenskur landbúnaður hefur alla burði til að 
hagræða og standast hvers kyns samkeppni að utan.

Til skammar

Næsta ríkis-
stjórn, og um 
leið þeir 
kjósendur 
sem að baki 
henni standa, 
verður þannig 
svipt þeim 
rétti að geta 
haft áhrif á 
landbúnaðar-
stefnuna, sem 
vill svo merki-
lega til að er 
eitt stærsta 
neytendamál 
okkar tíma, á 
eftir peninga-
málum.
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Mál sem Embætti sérstaks 
saksóknara hefur höfðað 
gegn fyrrverandi starfs

mönnum fjármálafyrirtækja hafa 
verið fyrirferðarmikil í réttarkerf
inu og umfjöllun fjölmiðla síðari 
ár. Málin hafa iðulega verið mikil 
að vöxtum og algengt að málsgögn 
nemi þúsundum eða tugþúsundum 
blaðsíðna. Verjendur einstakling
anna sem sóttir hafa verið til saka 
í þessum málum hafa gagnrýnt 
starfsaðferðir embættisins, jafnt 
við rannsókn málanna sem með
ferð þeirra fyrir dómi. Meðal þess 
sem sætt hefur gagnrýni er með
ferð embættisins á gögnum sem 
aflað hefur verið við rannsókn 
málanna.

Sökuðum mönnum er í lögum 
tryggður aðgangur að gögnum 
máls. Samkvæmt 37. gr. sakamála
laga skal verjandi „fá afrit af öllum 
skjölum máls sem varða skjól
stæðing hans, svo og aðstöðu til 
að kynna sér önnur gögn í málinu“. 
Réttur sakaðs manns til aðgangs 
að sömu gögnum og ákæruvaldið 
hefur aflað við rannsókn máls er 
jafnframt ríkur þáttur í grund
vallarreglunni um réttláta máls
meðferð sem birtist í 6. gr. Mann
réttindasáttmála Evrópu og 70. gr. 
stjórnarskrárinnar. Þessi mikil
væga regla hefur verið umfjöll
unarefni í fjölmörgum dómum 

Mannréttinda
dómstóls Evr
ópu.

Við rannsókn 
Embættis sér
staks saksókn
ara á málefnum 
föllnu viðskipta
bankanna hafa 
f y r r v e r a n d i 
starfsmenn og 
verjendur þeirra 
hvorki fengið 
afhent þau gögn 

sem aflað var við rannsóknina né 
aðstöðu til að kynna sér gögnin. 
Þess í stað hafa rannsakendur sjálf
ir lagt mat á það hvaða gögn teljast 
hafa sönnunargildi og hver ekki. 
Aðgangur verjendanna og skjól
stæðinga þeirra er bundinn við 
þau gögn. Af því leiðir að margir 
sem sóttir hafa verið til saka fyrir 
meinta refsiverða háttsemi hafa átt 
þann kost einan að treysta því að 
starfsmenn embættisins hafi við 
þetta mat hugað jafnt að gögnum 
sem benda til sektar sem hinna 
sem leitt geta til sýknu. Mótmæli 
verjenda gegn starfsháttum emb
ættisins og kröfur um aðgang að 
rannsóknargögnum hafa lítinn 
hljómgrunn fengið fyrir dóm
stólum.

Við meðferð máls sem ákæru
valdið höfðaði gegn þremur fyrr
verandi stjórnendum Kaupþings, 
þar sem undirrituð voru verjendur 
og dæmt var 26. janúar sl. í Héraðs
dómi Reykjavíkur, gerðist það 
hins vegar að ákærðu var veittur 
aðgangur að litlum hluta gagnanna 
sem ákæruvaldið hafði aflað við 
rannsókn málsins. Um var að ræða 
tölvupósthólf tveggja viðskipta
stjóra en annar þeirra hafði gegnt 
lykilhlutverki við framkvæmd 
lánveitinganna sem ákæruvaldið 
taldi til umboðssvika. Í ákæru var 
fullyrt að lán hafi verið veitt án 

Réttlát málsmeðferð?

Ákvörðun dómara um að 
veita ákærðu þennan tak-
markaða aðgang að gögnum 
skipti hér sköpum við 
úrlausn málsins. Ef kröfum 
ákærðu hefði verið hafnað 
er ljóst að mikilvæg gögn 
hefðu aldrei komið fyrir 
augu dómara málsins. Málið 
hefði þá verið dæmt á grund-
velli þeirra gagna einna 
sem ákæruvaldið taldi máli 
skipta.

Gestur Jónsson
hæstaréttarlög-
maður

Hörður Felix 
Harðarson
hæstaréttarlög-
maður

Kristín Edwald
hæstaréttarlög-
maður

Kolvetnaskert 
og próteinríkt 
með suðrænu 
bragði

– Nú fáanlegt 
í 500 g umbúðum

Náttúrulegur 
sætugjafi

Hafðu okkur 
með í ráðum

569 6900          08–16www.ils.is

nokkurra trygginga. Ákærðu and
mæltu þessu, m.a. á þeim grunni 
að andvirði lánanna hafi runnið 
til kaupa á skuldabréfum útgefnum 
af Deutsche Bank. Töldu ákærðu að 
skuldabréfin hefðu verið í vörslum 
bankans og staðið til tryggingar 
umræddum lánum.

Aðgangur að gögnum  
skipti sköpum
Það tók ákærðu og verjendur 
fáeinar klukkustundir að finna 
gögn í tölvupósthólfi annars við
skiptastjórans þar sem sjá mátti að 
skuldabréfin voru kyrfilega veð
sett bankanum. Meðal gagnanna 
voru skjámyndir úr tölvukerfum 
bankans sem sýndu glöggt varð
veislu skuldabréfanna, sem voru 
rafrænt skráð, auk samskipta milli 
starfsmanna bankans um þetta 
efni. Í dómi héraðsdóms var vísað 
til þessara nýju gagna, auk fram
burða ákærðu og vitna sem voru í 
samræmi við gögnin, og komist að 
þeirri niðurstöðu að fullyrðingar í 
ákæru um að lánin hafi verið veitt 

án trygginga væru rangar. Þegar af 
þessari ástæðu voru ákærðu sýkn
aðir.

Ákæruvaldið reyndi á öllum stig
um málsins að koma í veg fyrir að 
ákærðu kæmust í þessi gögn. Nið
urstöðu héraðsdóms um aðgang 
skaut ákæruvaldið til Hæstaréttar. 
Þeirri kæru var vísað frá af forms
ástæðum. Ákæruvaldið barðist 
einnig gegn því að gögn sem fund
ust við leit ákærðu og verjenda 
þeirra kæmust að í dómsmálinu 
og skaut þeim ágreiningi einnig til 
Hæstaréttar en aftur án árangurs.

Ákvörðun dómara um að veita 
ákærðu þennan takmarkaða 
aðgang að gögnum skipti hér sköp
um við úrlausn málsins. Ef kröfum 
ákærðu hefði verið hafnað er ljóst 
að mikilvæg gögn hefðu aldrei 
komið fyrir augu dómara máls
ins. Málið hefði þá verið dæmt á 
grundvelli þeirra gagna einna sem 
ákæruvaldið taldi máli skipta. Sú 
staða hefur verið uppi í öðrum 
málum sem rekin hafa verið á 
hendur þessum sömu einstakl

ingum og mörgum öðrum. Er ekki 
eitthvað rangt við þetta? Hvernig 
samrýmist þetta framangreindum 
grundvallarreglum um jafnan 
aðgang ákæruvalds og ákærðu að 
gögnum?

Mér skilst að einhver nefnd sé 
að endurskoða regluverk TR 
og þess vegna langar mig að 

leggja orð í belg um málið.
Ég vann lengi á hávaðasömum 

vinnustað og af þeim sökum minnk
aði heyrnin smám saman sem end
aði með því að ég varð að fá mér 
heyrnartæki. Slík tæki kostuðu um 
kr. 400.000. Nú er það svo að stéttar
félagið sem ég er í hefur öflugan 
sjúkrasjóð og félagið veitti mér styrk 
vegna heyrnartækjakaupanna upp á 
kr. 100.000 svo minn hlutur minnk
aði í kr. 300.000.

Nú kemur það fram við árlega 
skoðun TR á því hvort eftirlaun frá 
TR hafi verið rétt reiknuð til hvers 
og eins, að þar sem ég hafði fengið 
þennan styrk frá mínu stéttarfélagi 
hefði ég fengið of há eftirlaun frá TR 
og mér gert að endurgreiða það sem 
ofgreitt hafði verið. Ég ræddi þetta 
við fulltrúa TR hjá sýslumanninum 
í Hafnarfirði, spurði hvort ekki væri 
leyfilegt að hafa tekjur allt að kr. 
100.000 á mánuði án þess að laun 
frá TR skertust. Það gildir aðeins um 
vinnulaun, sagði fulltrúinn en taldi 
að skerðingin væri ekki alveg króna 
á móti krónu.

Dæmisaga um tvo menn
Nú langar mig að setja fram litla 
dæmisögu um tvo menn sem eru 
komnir með eftirlaun frá TR og hafa 

báðir áunnið sér sama rétt til eftir
launa frá lífeyrissjóðum, hafa svip
aðar heimilisaðstæður og fá því sömu 
greiðslu frá TR. Við getum kallað þá 
Jón og Pétur.

Jón hefur unnið á hávaðasömum 
vinnustað og af þeim sökum tapað 
heyrn smám saman sem endar með 
því að hann verður að fá sér heyrnar
tæki, en Pétur hefur sloppið við þetta 
sem betur fer og heldur sinni heyrn 
nokkuð vel. Heyrnartæki Jóns kosta 
kr. 400.000 en hann fær styrk frá sínu 
stéttarfélagi upp á kr. 100.000 sem 
leiðir til þess að TR telur að af þeim 
sökum hafi hann fengið of há eftir
laun og hann verður að endurgreiða 
það sem ofgreitt hafði verið.

Niðurstaðan er því sú að Pétur, 
sem ekki varð fyrir neinu heilsutjóni 
og þurfti þess vegna ekki að leggja út 
í neinn kostnað, hann heldur sínum 
eftirlaunum óskertum. Jón sem varð 
fyrir heilsutjóni og varð að leggja út 
kr. 300.000 af þeim sökum, honum var 
refsað með því að lækka eftirlaunin, 
vegna þess eins að stéttarfélagið vildi 
létta honum fjárútgjöldin.

Mér hefur alltaf skilist að hlut
verk Tryggingastofnunar ríkisins 
sé m.a. að létta undir og hjálpa því 
fólki sem verður fyrir heilsutjóni og 
fjárútlátum af þeim sökum, því lítur 
svona dæmi sérkennilega út. Er ekki 
ástæða fyrir endurskoðunarnefndina 
að velta fyrir sér svona dæmum?

Nokkur orð  
um regluverk TR

Helgi  
Arnlaugsson
eldri borgari

Er ekki ástæða fyrir endur-
skoðunarnefndina að velta 
fyrir sér svona dæmum?
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Í dag
19.30 D. Kiev - Man. City Sport
19.30 PSV - Atletico M.  Sport 3
21.45 Meistaradeildarm. Sport 

19.30 Ísland - Ungverjal.  Laugard.h.H E I L S U R Ú M
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REKKJAN KYNNIR

ROYAL AVIANA
KYNNINGARVERÐ

Stærð: 153x200 cm.

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

Körfubolti  Íslenska kvenna-
landsliðið fær ósigrað lið Ungverja 
í heimsókn í Laugardalshöllina í 
kvöld. Keflvíkingurinn Sandra Lind 
Þrastardóttir hefur stimplað sig inn 
í landsliðið í vetur en hún er yngst í 
liðinu og langyngst af þeim sjö sem 
hafa spilað í meira en 45 mínútur 
í fyrstu þremur leikjum liðsins í 
undankeppni Evrópukeppninnar.

Sandra Lind hefur hækkað stiga-
skor sitt með hverjum leik en hún 

átti líka mjög flotta innkomu í fyrsta 
Evrópuleik sinn úti í Ungverjalandi 
þar sem hún tók meðal annars níu 
fráköst innan um stóru stelpurnar í 
ungverska liðinu. „Þær eru stórar og 
sterkar en núna vitum við betur við 
hverju við eigum að búast og hvað 
við þurfum að gera,“ segir Sandra.

Ungverjar unnu Slóvakíu með 
einu stigi í toppslag riðilsins á 
laugardag og eru eina taplausa lið 
íslenska riðilsins. „Vonandi verða 

Glímir við ungverska risann
Hin nítján ára gamla Sandra Lind Þrastardóttir hefur fengið stórt hlutverk þrátt fyrir að vera yngsti leik-
maður landsliðsins. Verkefni kvöldsins er þó af stærri gerðinni og það í bókstaflegri merkingu. 

Er þetta sú hávaxnasta sem hefur spilað körfubolta á Íslandi?

208 sentímetrar á hæð  Ungverska kvennalandsliðið í körfubolta er komið til landsins og mætir því íslenska í Evrópukeppninni í kvöld. Með í för er 
miðherjinn Bernadett Határ sem er mun hærri en liðsfélagar hennar og miklu hærri en íslensku stelpurnar sem ætla að reyna að stoppa hana í Höll-
inni í kvöld. Hér sést hin 208 cm háa Bernadett Határ á æfingu ungverska liðsins í Laugardalshöllinni í gærkvöldi.  FréttAblAðið/ernir

þær bara með of mikið sjálfstraust 
í byrjun,“ segir Sandra Lind.

„Við þurfum að gera ennþá betur í 
vörninni og leyfa þeim ekki að taka 
fráköstin. Það vantar smá sjálfs-
traust í sóknarleikinn okkar því við 
þurfum að gera þetta eins og við 
erum vanar. Við þurfum bara að 
vera tilbúnar í að taka fríu skotin. 
Maður verður að hafa smá trú á 
sér,“ segir Sandra Lind og það 
hefur hún sýnt í verki í fyrstu 
þremur leikjunum.

Sandra Lind er ekkert að 
fara kljást við neinn venju-
legan leikmann í kvöld 
því í ungverska liðinu er 
hin 208 sentímetra háa 
Bernadett Határ. Sandra 
fékk að reyna sig á móti 
henni í fyrri leiknum.

„Það er mjög erfitt að 
dekka svona stóran 
leikmann. Ég var 
kannski að stíga 
hana út og þá tók 
hún bara frá-
kastið fyrir ofan 
mig. Þær voru 
samt með aðra 
stóra sem var 
betri en hún,“ 
segir Sandra Lind 
en  þar er hún að 
tala um hina frábæru 
Tijana Kriv acevic 
sem skoraði 27 stig á 
íslenska liðið. Báðar 
eru þær mun stærri 
en Sandra Lind og 
það kallar á aðeins 
öðruvísi vörn sem 
Sandra er staðráðin í 

að nýta sér. „Þegar maður er minni 
þá má maður oft ýta meira í þær,“ 
segir Sandra létt.

Andstæðingar íslenska liðsins 
leggja ofurkapp á að stoppa Helenu 
Sverrisdóttur og Sandra segir að 
hinar í liðinu þurfi að nýta sér það 
betur. Hún hefur gert það sjálf og 
skorað meira með hverjum leikn-
um. „Hin liðin eru að einbeita sér 

mjög mikið að Helenu og þá er 
maður kannski aðeins meira 

opin,“ segir Sandra hógvær.
„Við ætlum okkur að 

sýna það að við eigum 
heima í þessari Evrópu-

keppni. Við þurfum að 
sýna okkur og öðrum það að 

við eigum alveg möguleika í 
þessi stóru lið og að við séum að 

gera eitthvað almennilegt hérna 
heima,“ segir Sandra Lind sem 
er yngst í landsliðinu en ein af 
þeim elstu í Keflavíkurliðinu 
þar sem meðalaldurinn er 
langt undir tvítugu.

Leikur Íslands og Ung-
verjalands hefst klukkan 

19.30 í Laugardalshöll-
inni í kvöld og má búast 
við því að margir vilji 
sjá íslensku stelpurnar 
reyna sig á móti þessu 
sterka liði sem hefur 
unnið þrjá fyrstu leiki 

sína í riðlinum. „Ég held 
að það verði líka vel mætt 
á morgun (í kvöld). Það er 
ekki á hverjum degi sem 
fólk fær tækifæri til að sjá 
svona stóra stelpu,“ segir 
Sandra Lind að lokum. 
ooj@frettabladid.is

Meistaradeild Evrópu 

Arsenal - barcelona 0-2 
0-1 Lionel Messi (71.), 0-2 Lionel Messi, víti 
(84.). 
Arsenal náði að halda stórstjörnum 
Barcelona í skefjum í 70 mínútur 
áður en Lionel Messi tók leikinn í 
sínar hendur og skoraði tvö dýrmæt 
útivallarmörk fyrir Barcelona.  
 
Juventus - bayern M. 2-2 
0-1 Thomas Müller (43.), 0-2 Arjen Robben 
(55.), 1-2 Paulo Dybala (63.), 2-2 Stefano 
Sturaro 2-2. 
Útlitið var dökkt fyrir ítölsku 
meistarana eftir góða byrjun Bayern 
en Juventus á enn möguleika fyrir 
síðari leik liðanna. 

Nýjast

gLódÍS og JóHAnn SKorUðU
glódís Perla Viggósdóttir skoraði 
fyrsta mark Eskilstuna í fyrsta 
keppnisleik tímabilsins í Svíþjóð 
er liðið hafði betur, 
4-0, gegn Örebro í 
16-liða úrslitum 
bikarkeppninn-
ar. Anna Björk 
Kristjánsdóttir 
lék allan leikinn í 
liði Örebro en hún 
kom til liðsins frá Stjörnunni í 
upphafi ársins.

Jóhann Berg guðmundsson 
skoraði svo fyrir Charlton sem 
mætti Preston north End í ensku 
B-deildinni. Markið kom á 37. mín-
útu, aðeins tveimur mínútum eftir 
að Preston komst yfir. Það dugði þó 
ekki til þar sem að Preston tryggði 
sér 2-1 sigur með marki snemma 
í síðari hálfleik. Charlton er því 
enn neðst í B-deild inni með 25 stig 
eftir 32 leiki og er nú sjö stigum frá 
öruggu sæti.

ErLEndir LEiKMEnn STrEyMA 
TiL LAndSinS
Liðin í Pepsi-deildum karla og 
kvenna halda áfram að styrkja 
sig fyrir átök sumarsins en í gær 
bárust fregnir af því að bæði Blikar 
og Fjölnismenn hefðu samið við 
erlenda leikmenn. daniel Bem-
berg, sem er bæði með sænskt og 
brasilískt ríkisfang, leikur með 
Blikum í sumar en hann er 31 
árs miðjumaður. Þá samdi igor 
Jugovic, fyrrum unglingalandsliðs-
maður Króatíu, við Fjölni en hann 
er 27 ára varnarsinnaður miðju-
maður.

Þór/KA hélt svo 
áfram að sækja 
landsliðskonur 
til Mexíkó en í 
gær var natalia 
gomez Junco 
kynnt til sög-
unnar og er því þriðji leikmaður 
Akureyringa frá Mexíkó. Hinar 
eru Cecilia Santiago og Stephany 
Mayor. Junco er 24 ára miðju-
maður.

SExTán árA TiL BrigHTon
Stefan Alexander Ljubicic, leik-
maður Keflavíkur, hefur gert 
þriggja ára samning við enska 
B-deildarliðið Brighton & Hove 
Albion og gengur til liðs við félagið 
í sumar. Stefan Alexander var 
til reynslu hjá félaginu í haust 
og heillaði forráðamenn enska 
liðsins.

Stefan Alexander er aðeins 
sextán ára og er einnig efnilegur 
körfuboltamaður.
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Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Reykjavík Kletthálsi 7 Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8-18

RLA-05
Áltrappa 5 þrep, tvöföld 

6.590
4 þrepa 5.690,-
6 þrepa 7.790,-
7 þrepa 8.990,-

LLA-308 
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m 

18.990

CLA-403
Fjölnota trappa með palli
stigi/pallur 4x3 þrep 

15.890

Tröppur og stigar

LLA-112 
Álstigi 12 þrep 3,38 m 

7.490 
12 þrepa 8.390

GOTT ÚRVAL AF  
TRÖPPUM FYRIR  

IÐNAÐARMANNINN
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 EN

:13
1 s
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LLA-210
PRO álstigi/trappa  
2x14 þrep 

21.890

fyrir framkvæmdafólk

TVÖFALDUR STIGI
Stigi TIA-LSC380AL1 
með reipi 361-610cm  

33.900

SAN-SM-CLE206 
Fjölnota pallur/trappa 

17.990  
  pallur fylgir

Áltrappa 4 þrep 4.940
             5 þrep 6.590
             6 þrep 6.990
             7 þrep 7.990

Áltrappa 3 þrep - verð frá 

3.950 LLA-211 - BAR
PRO álstigi/trappa  
2x11 þrep 
3,11-5,34 m 

16.990

A031-207  7 þrep 

24.990
6 þrepa 22.990,-
9 þrepa 32.990,-
11 þrepa 39.520,-

A0118-104  4 þrep 

10.900
6 þrepa 13.990,-

San-SM-RLB02  
stubbastækkari

3.550

  A021-106  6 þrep 

13.490
(mynd sýnir 5 þrepa)



Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma, 

Steinunn Yngvadóttir
frá Hofsósi,

lést á hjúkrunarheimilinu Lundi á Hellu 
föstudaginn 19. febrúar. Útför hennar  

 fer fram frá Hofsóskirkju laugardaginn  
27. febrúar kl. 11.00.

Kristbjörg St. Gísladóttir Bjarni Ragnarsson
Kristján J. Gíslason
Magnús T. Gíslason Berglind Einarsson
Gísli Ragnar, Sverrir Tómas, Gísli Þór og Íris Lilja.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma, og langamma, 

Ásta Einarsdóttir
Hlíðarvegi 18, Ólafsfirði, 

lést föstudaginn 19. febrúar. Útförin fer 
fram frá Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn  

 5. mars kl. 14.00.

Magnús Guðnason
Klara Sv. Guðnadóttir
Birgir Guðnason Borghildur Björk Sverrisdóttir
Eygló Guðnadóttir Kristinn Gunnarsson
Ingi A. Guðnason Sonja Sól Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir afi og langafi,

Halldór Jóhannesson
bóndi, 

Brekkum 3 í Mýrdal,
andaðist á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu 

Hjallatúni í Vík föstudaginn 19. febrúar sl. 
Útförin fer fram frá Skeiðflatarkirkju laugardaginn  

27. febrúar kl. 14.

Helga Halldórsdóttir Ögmundur Ólafsson
Arnar Viggó Halldórsson Hrafnhildur Guðmundsdóttir
Jóhannes Halldórsson Unnur Sigurðardóttir
Sævar Halldórsson Halla Guðlaug Emilsdóttir
Guðrún Sigríður Ingvarsdóttir

afabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Margrét Árnadóttir
Vík, Bakkafirði,

lést á Nausti 16. febrúar. 
Útför hennar fer fram frá 

Skeggjastaðakirkju laugardaginn  
27. febrúar kl. 14.

Reynir Njálsson Sigþrúður Rögnvaldsdóttir
Halldór Njálsson
Hilma H. Njálsdóttir Áki H. Guðmundsson
Árni Bragi Njálsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, amma,  
langamma og langalangamma,

Edith Elsa María 
Nicolaidóttir

(Amma Lillý)
Heiðargerði 92,

 lést sunnudaginn 21. febrúar á Skjóli. Útförin 
fer fram frá Grensáskirkju þriðjudaginn 1. mars kl. 15. Þeir 

sem vilja minnast hennar vinsamlega láti  
barnaspítala Hringsins njóta.

Sigríður Eyjólfsdóttir Magnús Gunnarsson
Unnur Magnúsdóttir Sigurður Birkir Bjarkason
María Edith Magnúsdóttir Baldur Örn Baldursson
Stefán Örn Magnússon Nanna Jónsdóttir
barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Halldór Karl Halldórsson
Sundabúð 3, 
Vopnafirði,

sem andaðist á Sjúkrahúsinu á 
Akureyri þriðjudaginn 16. febrúar, verður 

jarðsunginn frá Vopnafjarðarkirkju laugardaginn  
27. febrúar og hefst athöfnin kl. 14.00.

Hrönn Halldórsdóttir Árni Árnason
Aðalsteinn A. Halldórsson Helga Björnsdóttir
Anna H. Halldórsdóttir Magnús Ólafur Kristjánsson
Þór Halldórsson Helga Vilborg Sigjónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

„Það verður afmælispartí hjá okkur í 
dag þar sem krakkarnir sýna afrakstur 
af sínu starfi með vídeóum, myndlist 
og uppistandi svo eitthvað sé nefnt. 
Svo verður hægt að hafa það kósí, 
spila, föndra og spjalla.“ Þannig lýsir 
Guðrún Kaldal, framkvæmastjóri 
dagskrár í Frostaskjóli í tilefni þess 
að þrjátíu ár eru síðan félagsmiðstöð 
unglinga var opnuð þar. Á þeim tíma 
voru víða opnuð slík samkomuhús í 
hverfum Reykjavíkur til að stemma 
stigu við unglingadrykkju og ómenn-
ingu á Hallærisplaninu og víðar. Í upp-
hafi voru félagsmiðstöðvarnar á vegum 
Æskulýðsráðs borgarinnar, ýmist í 
samstarfi við íþróttafélögin, kirkjuna 
eða skátana. „Í raun byggjum við alltaf 
á sama grunni, að vinna með félags-
þroska og forvarnir,“ segir Guðrún sem 
hefur verið framkvæmdastjóri í Frosta-
skjóli frá 1997.

Nú heyrir Frístundamiðstöðin 
Frostaskjól undir skóla- og frístunda-
svið Reykjavíkur og á hverjum degi 
njóta um 1.000 ungmenni þjónustu 
hennar, þar af um 650 börn sem dvelja í 
frístundaheimilum eftir að skóla lýkur. 
„Þau heimili eru í grunnskólunum en 
undir okkar hatti, því hjá okkur vinnur 
fagstétt frístundafólks, samtals 140 
manns með ólíka menntun og áhuga-
svið,“ lýsir Guðrún. „Starfið fer fram 
á sex stöðum, félagsmiðstöðvar fyrir 
10-14 ára og ungmennahúsið Jökla í 
Frostaskjóli fyrir 16 ára og eldri eru 
þar á meðal.“

Margt hefur breyst í þjóðfélaginu frá 
því Guðrún hóf að starfa í Frostaskjóli, 
til dæmis var atvinnuþátttaka kvenna 
mun minni þá en í dag, að hennar sögn. 
„Árið 2001 var bara um helmingur 
barna sem nýtti sér svokölluð skóladag-
heimili eftir skólann. Nú eru frístunda-
heimilin orðin grunnþjónusta, líkt 
og leikskólar, og þar dvelja öll börn í 
Vesturbænum í 1. og 2. bekk eftir skóla 
og um 70% barna í 3. og 4. bekk,“ lýsir 
Guðrún og heldur áfram: „Við höfum 
líka farið í mikið átak til að börn geti 
stundað íþróttaæfingar, skátastarf og 
tónlistarnám í framhaldi af skólanum. 
Frístundaheimilið er svo eins og venju-
legt heimili þar sem einhver fullorðinn 
tekur á móti börnunum, gefur þeim 
hressingu og sendir þau af stað í auka-
tímana. Foreldrar vilja ekki að börnin 
þeirra séu í reiðileysi.“ 
gun@frettabladid.is

Foreldrar vilja ekki að 
börnin séu í reiðileysi
Frístundamiðstöðin í Frostaskjóli var opnuð 1986 sem félagsmiðstöð fyrir unglinga og 
fagnar því þrítugsamæli. Guðrún Kaldal hefur stýrt starfinu í tæp 20 ár og lítur yfir farinn veg.

Guðrún Kaldal, framkvæmdastjóri í Frostaskjóli, hlakkar greinilega til afmælispartísins í dag.
Fréttablaðið/Vilhelm

 Í raun byggjum við 
alltaf á sama grunni, að 

vinna með félagsþroska og 
forvarnir.

Elskulegur pabbi, tengdapabbi, 
fyrrverandi eiginmaður,  

afi og langafi okkar,
Þórir Þórarinsson

Þverbrekku 4, Kópavogi,
lést á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi aðfaranótt föstudagsins  
19. febrúar. Útför hans verður auglýst síðar.

elí Þór Þórisson Kristín birna Gísladóttir
brynjar logi Þórisson Ásta Kristín bjartmarz
ingimar trausti Þórisson
Kristín elídóttir
afa- og langafabörnin.
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Miðvikudagur 24. febrúar 2016
Markaðurinn

8. tölublað | 10. árgangur
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»2 
bankastjóri bíður
Birna Einarsdóttir veit 
ekki enn hver fram-
tíðarlaunin verða. 

»4 
Þurfa erlent vinnuafl 
Ef ekki fæst erlent 
vinnuafl í byggingar-
iðnað munu íbúðabygg-
ingar líða fyrir uppvöxt í 
hótelbyggingum.  

»8  
svipmyndin:  
jürgen kudritzki 
Forstjóri Marorku segir 
fyrirtækið hafa skort 
þekkingu á skipaútgerð.

»10 
olían ekki hrun-
valdur á mörkuðum 
Lars Christensen skrifar 
um lækkandi olíuverð 
og hlutabréfamarkaði. 

»12
forgjöfin ljós
Stjórnarmaðurinn skrif-
ar um Íslandsbanka. 

Selja fyrir sjö 
milljarða á ári
Tekjusvið Vífilfells eru sjö en sala 
gosdrykkja langstærsta sviðið

Forstjórinn segir áskorun að reka 
fyrirtækið í þeirri heilsubyltingu 
sem ríður yfir heiminn

Fyrirtækið ver um 100 milljónum 
í endurbætur á húsnæði sínu

»6

Michelsen_255x50_M116300_0214.indd   1 03.02.14   12:50

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.

Opið frá kl. 13 til 18 virka daga. 
Vinsamlegast sendið net-skilaboð.



Skjóðan

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 Stefán Karlsson

Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

Vikan sem leið

miðvikudagur 24. febrúar
HagStofa ÍSlandS -  Vinnumarkaður í 
janúar 2016
arion banKi -  Ársuppgjör 2015,
Hb grandi -  Fjórði ársfjórðungur 2015,
Vátryggingafélag ÍSlandS -  Ársupp-
gjör 2015,
n1 -  Ársreikningur 2015.
Fimmtudagur 25. febrúar

ÞJóðSKrá ÍSlandS -  Fjöldi útgefinna 
vegabréfa.
HagStofa ÍSlandS -  Fiskiskipastóllinn 
í árslok 2015.
HagStofa ÍSlandS -  Kjötframleiðsla í 
janúar 2016.
HagStofa ÍSlandS -  Vísitala neyslu-
verðs í febrúar 2016.
Hb grandi -  Ársreikningur 2015.

landSbanKinn -  Ársuppgjör 2015, 
EimSKip-  Fjórði ársfjórðungur 2015,
Föstudagur 26. febrúar
nýHErJi -  Aðalfundur ársins 2015.
HagStofa ÍSlandS -  Nýskráningar og 
gjaldþrot hlutafélaga og einkahluta-
félaga í janúar 2016.

Á döfinni dagatal viðskiptalífsins

allar markaðsupplýsingar

landbÚnaðarráðHErra og 
fulltrúi bænda eru búnir að skrifa 
undir búvörusamning til tíu ára. 
Það er því ekki fyrr en á fjórða 
kjörtímabili héðan í frá sem hann 
fellur úr gildi. Samningurinn felur 
í sér hækkun á beinum greiðslum 
til bænda sem nema næstum 14 
milljörðum á ári til að byrja með en 
heildargreiðslur á tíu árum eiga að 
nema 132 milljörðum. Þetta slagar 
hátt í tvo Landspítala og er þá ekki 
tekið tillit til verndartolla og inn-
flutningshindrana á landbúnaðar-
vörum, sem metnar eru á sama.

Það fara með öðrum orðum á 
næstu tíu árum ígildi þriggja til 
fjögurra Landspítala í að viðhalda 
úreltu landbúnaðarkerfi, sem 
viðheldur fátækt meðal bænda og 
tryggir að Íslendingar greiða eitt-
hvert hæsta matarverð í heimi.

Enginn fulltrÚi neytenda, 
verslunarinnar, verkalýðshreyf-
ingarinnar eða annarra matvæla-
framleiðenda fékk sæti við borðið. 
Þar sátu aðeins ráðherrann og 
fulltrúi bænda. Eitt stykki Icesave. 
Starfslaun handa rúmlega þrjú 
þúsund listamönnum í tólf mánuði 
á hverju ári næstu tíu árin. Hvað er 
það milli vina?

og Þarna voru svo sannarlega 
vinir að útdeila fjármunum úr sam-
eiginlegum sjóðum þjóðarinnar. 
Báðir núverandi stjórnarflokkar 
eru þekktir fyrir sérstaka hags-
munavörslu fyrir landbúnaðar-
kerfið á kostnað neytenda. Sjálf-
stæðisflokkurinn vildi einhvern 
tíma láta sem hann væri flokkur 

frjáls framtaks og neytenda en það 
er löngu liðin tíð. Nú eru tveir af 
þremur turnum í stefnu flokksins 
varðstaða um niðurgreiddan að-
gang örfárra að þjóðarauðlindum 
og ölmusukerfi fyrir bændur á 
kostnað neytenda. Þriðji turninn 
er að tryggja mikilsverða hagsmuni 
fyrir helstu bakhjarla flokksins 
aðra en útgerðarmenn og bændur.

EKKi Var nóg með að 132 milljarða 
útgjöld ríkisins væru ákveðin því 
sem næst með tveggja manna tali 
ráðherra og fulltrúa bænda heldur 
ríkti fullkomin leynd yfir inni-
haldi samningsins þar til búið var 
að skrifa undir hann. Er það svo 
sem í takti við annað hjá þessari 
ríkisstjórn og fyrirtækjum í eigu 
ríkisins.

rEynt HEfur verið að færa þau rök 
fyrir samningnum að honum sé 
ætlað að spara gjaldeyri og tryggja 
matvælaöryggi. Þessi rök eru fá-
ránleg. Matvælaframleiðsla í land-
búnaði reiðir sig á innflutt fóður, 
áburð, eldsneyti, tæki og fleira sem 
kostar meiri gjaldeyri en innfluttar 
landbúnaðarafurðir. Ef aðföng til 
landsins bresta brestur íslenskur 
landbúnaður líka.

forSætiSráðHErra segir málið 
frá þar sem búið sé að skrifa undir 
samninginn. Fyrst þarf Alþingi þó 
að leggja blessun sína yfir hann 
því fjárveitingavaldið er í höndum 
þess. Nú verður fylgst vel með því 
hvernig fulltrúar þjóðarinnar greiða 
atkvæði. Í landinu munu vera innan 
við þrjú þúsund bændur en neyt-
endur eru rúmlega 330 þúsund.

Gæluverkefni fortíðar 
kostar 3-4 Landspítala

HSBC, stærsti banki Evrópu, tapaði 
858 miljónum dala, um 110 milljörð-
um króna, á síðasta fjórðungi 2015. 
Tekjur bankans hafa dregist saman og 
þá sérstaklega tekjur af lánum. Bank-
inn stóðst ekki væntingar og hefur 
verið kallað eftir frekari sparnaðarað-
gerðum. Tilkynnt var um uppsögn 25 
þúsund starfsmanna í fyrra.

110 
milljarða tap

Birna Einarsdóttir, bankastjóri 
Íslandsbanka, mun íhuga stöðu sína 
hjá bankanum nú þegar hann er 
kominn í ríkiseigu, ef kjör hennar 
munu breytast. Þetta kom fram á 
uppgjörsfundi Íslandsbanka í gær. 
„Það á eftir að koma í ljós þegar hlut-
irnir skýrast betur og ég hef því ekki 
tekið neina ákvörðun. Það á einnig 
eftir að koma í ljós hvaða áherslur nýr 
eigandi vill setja í rekstrinum,“ segir 
Birna. Hún lét þess þó getið á fund-
inum að þrátt fyrir launalækkun yrði 
hún þó með töluvert há laun miðað 
við aðra starfsmenn.

Líkur eru á að laun bankastjórans 
muni lækka töluvert nú þegar bank-
inn er í ríkiseigu og launin ákvörðuð 
af kjararáði. Laun Birnu heyra ekki 
undir kjararáð núna og voru 44 millj-
ónir, eða um 3,76 milljónir á mánuði í 
fyrra samkvæmt upplýsingum úr árs-
reikningi. Auk þess fékk hún 7,2 millj-
ónir króna í árangurstengda greiðslu. 

Til samanburðar eru núverandi 
laun Steinþórs Pálssonar, banka-
stjóra Landsbankans, 1,64 milljónir 

á mánuði og fær hann ekki árangurs-
tengdar greiðslur.

Fram kom einnig á fundinum að 
framkvæmdastjórn bankans vonar 
að bankinn verði ekki lengi í eigu 
ríkisins. Starfsfólk bankans líti á 
eignarhald ríkisins sem tímabundið. 
Þetta sé meðal annars vegna þess 
að bankinn hafi nánast alltaf verið 
í einkaeigu og þannig hafi menning 
bankans tekið mið af því.

Hagnaður Íslandsbanka eftir 
skatta var 20,6 milljarðar á síðasta 
ári, samanborið við 22,7 milljarða 
króna árið 2014. Í tilkynningu segir 
að munurinn liggi að stærstu leyti í 
einskiptisliðum og styrkingu íslensku 
krónunnar. Arðsemi eigin fjár var 
10,8 prósent samanborið við 12,8 
prósent árið 2014.

Grunnrekstur hefur haldið áfram 
að styrkjast, en hagnaður af reglulegri 
starfsemi var 16,2 milljarðar króna 
samanborið við 14,8 milljarða króna 
á sama tíma 2014. Útibúum Íslands-
banka hefur fækkað úr tuttugu og sex 
í sautján milli áranna 2011 og 2015, 
og stefnt er að því að þau verði fimm-
tán í árslok 2016.

Íslandsbanki skuldbatt sig til að 
greiða 378 milljónir króna á síðasta 
ári, eða 20 milljónum meira en árið 
áður, vegna bónusa til starfsmanna 
bankans og dótturfélaga þess. Þau 
svör fengust frá Íslandsbanka um 
þetta að Íslandsbanki hefur notast 
við kaupaukakerfi frá árinu 2013 og 
fylgir reglum Fjármálaeftirlitsins um 
kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja. 
saeunn@frettabladid.is

Birna íhugar stöðu sína
Laun bankastjóra Íslandsbanka gætu orðið rúmlega helmingi lægri eftir ríkis-
eign. Framkvæmdastjórn bankans vonar að eignarhald ríkisins vari stutt. 

Hagnaður Landsvirkjunar nam jafn-
virði 10,8 milljarða króna eða 84,2 
milljónum dollara, samanborið við 
78,4 milljónir dollara árið áður. Nettó 
skuldir Landsvirkjunar lækkuðu um 26 
milljarða króna á síðasta ári. Þrátt fyrir 
aukinn hagnað  drógust rekstrartekjur 
saman. Það gerði rekstrar- og viðhalds-
kostnaður einnig.

11  
millJarða Hagnaður

3,67milljónir
mánaðarlaun Birnu  
Einarsdóttur 2015

1,64 milljónir
núverandi mánaðarlaun 
Steinþórs Pálssonar

Fram kom á fundinum í gær að útibúum Íslandsbanka hefur fækkað úr tuttugu og sex í sautján milli áranna 2011 og 2015. 
Mynd/Stöð 2
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Volvo S60 Cross Country sameinar kosti fólksbíls og jeppa. Hann tekur það besta úr báðum heimum. Hann getur tekist á við erfiða vegi, en býr þó enn yfir kvikum aksturseiginleikum fólksbíls. Hann er fáanlegur 
í Inscription útfærslu sem er ríkulega búin staðalbúnaði eins og leðurinnréttingu, TFT digital skjá í mælaborði, rafdrifnu ökumannssæti með minni, krómlista á framstuðara, vélarhitara með tímastilli, tölvustýrðri 
loftkælingu (ECC), Volvo High Performance hljómtækjum, Bluetooth GSM símkerfi og hinu margverðlaunaða öryggiskerfi Borgaröryggi (City Safety). Á bílnum eru glæsilegir Cross Country sílsalistar og 
vindkljúfasett. Hann kemur á voldugum 18” Neso álfelgum. Volvo leggur mikið upp úr því að bjóða bíla sem hafa sem minnst áhrif á umhverfið, Volvo S60 Cross Country er knúinn sparneytinni en aflmikilli tveggja 
lítra Drive-E dísilvél sem skilar 190 hestöflum. Eldsneytisnotkun (beinskiptur/sjálfskiptur) í blönduðum akstri er 4,2/4,6 l/100 km og CO2 losun er 111/120 g/km. Fáanlegur fjórhjóladrifinn (AWD). Brimborg og 
Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NJÓTTU NÚ ANDARTAKSINS.
UTANDYRA

Volvo S60 Cross Country er konungur vegarins. 
Sterkbyggður og fágaður. Veghæðin er heilir 20 cm og 

dekkin eru stór, eða 18 tommu. Steinliggur hvort sem er 
á hlykkjóttum fjallvegi eða á grófum malarvegi.  

Einstakur akstur fyrir unnendur hönnunar,  
náttúru og ævintýra. Verð frá 6.260.000 kr.

KOMDU OG SKOÐAÐU NÝJAN  
VOLVO S60 CROSS COUNTRY  

Í BRIMBORG

MADE BY SWEDEN 
VOLVOCARS.IS     

Volvo_S60CC_ongoing_utandyra_5x38_20160219_END.indd   1 19.2.2016   11:43:42



Þetta veltur allt á 
hvernig verktaka-

geirinn og byggingabransinn 
bregðast við því. Nú er hann 
í fullri nýtingu. Það er 
spurning hvernig hann 
bregst við því að þurfa að 
flytja inn vinnuafl og annað.
Konráð S.  
Guðjónsson

Heimildir: Reykjavíkurborg, Fréttablaðið 20. janúar sl., greiningardeild Arion banka.
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Fjöldi hótelherbergja á höfuðborgarsvæðinu  
áætlað framboð
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til viðbótar
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ER ÞITT 
FYRIRTÆKI  
Á FLUGI?
Regluleg ferðalög á vegum 
fyrirtækisins eru oft nauðsynleg. 
Það getur því borgað sig að gera  
fyrirtækjasamning við Icelandair.

Kauphöllin í London, London Stock 
Exchange (LSE), hefur staðfest sam-
runaviðræður við þýsku kauphöll-
ina Deutsche Boerse. Hlutabréf í LSE 
hækkuðu um 17 prósent eftir til-
kynninguna en hlutabréf í Deutsche 
Boerse um sjö prósent.

BBC greinir frá því að bæði fyrir-
tækin myndu halda áfram að starfa 
undir eigin nafni eftir sameiningu. 
Þetta er í þriðja sinn sem kauphall-
irnar reyna að ná samningum. Þær 
reyndu það áður árið 2000 og 2004-
2005.

Ef af sameiningu verður mun LSE 
eiga 45,6 prósent í samstæðunni en 
Deutsche Boerse 54,5 prósent. – sg

Stefnt að 
sameiningu 

Við sameiningu myndi London Stock 
Exchange eiga 45,6 prósent í samstæð-
unni. FréttabLaðið/aFP

Flugfélag Íslands tekur á móti fyrstu 
Bombardier Q400 flugvélinni sinni 
eftir hádegi í dag. Með komu þess-
arar flugvélar er áætlað að endur-
nýjun á flugflota Flugfélagsins sé 
formlega hafin.

Tilkynnt var í mars í fyrra að 
Flugfélag Íslands hefði ákveðið að 
taka Q400 vélarnar í rekstur í stað 
Fokker   50 flugvélanna sem verið 
hafa í rekstri félagsins allt frá árinu 
1992. Q400 vélarnar eru stærri en 
Fokker 50 og gerir Flugfélag Íslands 
ráð fyrir að taka þrjár vélar í 74 sæta 
útgáfu í sinn rekstur í stað þeirra 
fimm Fokker 50 véla sem félagið 
hefur hingað til verið með. Fimm-
tíu sæti eru í Fokkervélunum. – jhh

Fyrsta Q400 
vélin kemur

Ketill Sigurjónsson, lögfræðingur 
og umsjónamaður Orkubloggsins, 
og Davíð Stefánsson, starfsmaður 
Íslandssjóða, dótturfélags Íslands-
banka, sækjast báðir eftir einu lausu 
sæti í stjórn Fáfnis Offshore á hlut-
hafafundi í dag. Sjóðurinn Akur, 
sem er í rekstri Íslandssjóða, er 
stærsti hluthafi Fáfnis og íslenskir 
lífeyrissjóðir eru stórir hluthafar í.

Steingrímur Erlingsson, sem sagt 
var upp sem forstjóra Fáfnis í des-
ember, og danska félagið Optima 
A/S, boðuðu til fundarins. 

„Maður var pínulítið undrandi að 
frétta af því að þeir tilnefni einhvern 
annan í stjórn því það er beðið um 
þennan fund að beiðni Steingríms 

og Optima í Danmörku sem vilja 
koma inn sínum stjórnarmanni 
og þau eiga næstum 25 prósent í 
félaginu. Manni finnst furðulegt að 
aðrir hluthafar ætli að koma í veg 
fyrir það,“ segir Ketill.

Ekki þarf að kjósa nýja stjórn í 
heild sinni fyrr en á aðalfundi Fáfnis 
sem heimilt er að halda í síðasta 
lagi í lok ágúst á þessu ári. Því geta 
eigendur tæplega fjórðungs hluta-
fjár í Fáfni verið án fulltrúa í stjórn 
þangað til, hljóti Ketill ekki brautar-
gengi á fundinum í dag.

DV greindi frá því í síðustu viku 
að stjórn Fáfnis hygðist leggja fyrir 
fundinn heimild til að breyta sam-
þykktum félagsins svo félagið geti 

lagt í tæplega 200 milljóna króna 
skuldabréfaútgáfu á 20 prósenta 
vöxtum. Ketill segir að ráðgert sé 
að kaupendur bréfanna geti breytt 
þeim í hlutafé, sem numið geti 
allt að 60 prósenta hlut í Fáfni. Til 
saman burðar nemur hlutaféð sem 
áður hefur verið í Fáfni tæpum 
þremur milljörðum króna. Sam-
kvæmt heimildum Markaðarins 
hafa núverandi hluthafar forkaups-
rétt til þess að skrifa sig fyrir skulda-
bréfinu í hlutfall við eign sína í Fáfni.

Þá segir Ketill einnig tillögu liggja 
fyrir fundinum um að færa skipið 
Fáfni Viking, sem enn er í smíðum, 
inn í sérstakt félag sem yrði dóttur-
félag Fáfnis.  – ih

Finnst furðulegt að hindra eigi stjórnarsetu hans í Fáfni

Ketill Sigurjónsson, frambjóðandi til stjórnar Fáfnis.

Hóteluppbygging hefur hingað til 
haft lítil áhrif á íbúðabyggingu en 
gæti komið til með að gera það á 
næstu árum. Þetta er mat Konráðs 
S. Guðjónssonar, sérfræðings hjá 
greiningardeild Arion banka. Hann 
heldur erindi um efnið á Fasteigna-
ráðstefnunni 2016 sem fer fram í 
Hörpu á morgun.

„Það er klárlega of lítil íbúðafjár-
festing búin að vera núna undan-
farið, það er komin uppsöfnuð þörf. 
Það er ýmislegt sem spilar þar inn, ég 
er ekki svo viss um að það sé hótel-
uppbygging eins og hún hefur verið 
nú þegar. Það hefur svo sem verið 
einhver slaki á byggingamarkaðnum, 
hann hefur verið að ná sér eftir efna-
hagshrunið,“ segir Konráð. „Fjöldi 
annarra þátta en hóteluppbygging 
spilar þar inn í og ýmsar kenningar 
eru um af hverju ekki sé meiri íbúða-
fjárfesting. Hótelbygging hefur ein-
hver áhrif, hversu mikið er erfitt að 
segja.“

Eins og staðan er núna varðandi 
uppbyggingu hótela segir Konráð að 
fólk sé of svartsýnt að telja að hótel 
séu að drepa niður alla íbúðaupp-
byggingu. „Ef þú setur þessi hótelher-
bergi í samhengi við íbúðafjölda þá 
er þetta ekki svo gríðarlegt miðað 
við hvað þyrfti að byggja mikið af 
íbúðum til að eiga við fólksfjölgun. 
Bygging sjö hundruð hótelherbergja 
í fyrra er eins og að byggja innan við 
fimm hundruð íbúðir," segir Konráð.

„Það sem maður aðallega veltir 
fyrir sér er þegar maður lítur fram á 
veginn og þar er aukin uppsöfnuð 

Hóteluppbygging gæti haldið 
aftur af íbúðabyggingum
Ef erfitt verður að fá erlent vinnuafl gæti hóteluppbygging haldið aftur af íbúðabyggingum. Sérfræðingur 
hjá greiningardeild Arion telur þó enn of snemmt að segja að íbúðauppbygging líði fyrir fjölgun hótela.

þörf fyrir íbúðir og fleiri hótel að 
bætast við áætlun. Það eru hug-
myndir um að fleiri hótel bætist við 
í ár en í fyrra. Þegar kominn er meiri 
þrýstingur á verktakabransann þá 
gæti þetta farið að hafa áhrif,“ segir 
Konráð

„Þetta veltur allt á hvernig verk-
takageirinn og byggingabransinn 
bregðast við því. Nú er hann í fullri 
nýtingu. Það er spurning hvernig 
hann bregst við því að þurfa að flytja 
inn vinnuafl og annað. Ef það næst að 
flytja inn vinnuafl, þá mun hótelupp-
bygging ekki hafa áhrif á byggingu 
íbúða. En ef það tekst ekki þá getur 
það þrýst á. Það er ekki ástæða til 

svartsýni en fólk þarf að velta þessu 
fyrir sér,“ segir Konráð.

Annað sem spilar inn í er hugsan-
leg mettun á hótelmarkaði. Í nýleg-
um Markaðspunktum greiningar-
deildar Arion banka kemur fram að 
miðað við þá uppbyggingu sem er á 
teikniborðinu, og hversu hratt bæst 
hefur við áform um hótelbyggingu á 
síðustu mánuðum, telur greiningar-
deildin rétt að staldra aðeins við. Enn 
sé þörf fyrir fleiri hótel og gistirými, 
en það sem nú sé á teikniborðinu 
virðist fara langt með að fullnægja 
þörf á hótelrýmum ef spá um tvær 
milljónir ferðamanna innan þriggja 
ára gengur eftir. saeunn@frettabladid.is

Fáfnir rekur eitt skip í dag, olíuþjónustuskipið Polarsyssel.

2 4 .  f e b r ú a r  2 0 1 6   M I Ð V I K U D a G U r4 markaðuriNN



Chamberlain hleypir þér inn
Chamberlain bílskúrshurðaopnarar eru sterkir, endingargóðir og traustir.

Uppsetningin er einföld, þægileg og fljótleg. Það er hægt að fá framlengingar 

fyrir hærri hurðir. Chamberlain opnarar eru hljóðlátir, einnig fæst MyQ búnaður 

sem nettengir opnarann og þá má sjá hvort bílskúrinn sé opinn eða lokaður 

hvar og hvenær sem er í gegnum tölvu eða með sérstöku appi fyrir snjallsíma. 

Þá er hægt að opna og loka með sama appi.

Ef þú þarft bílskúrshurðaopnara eða það er kominn tími 

á endurnýjun, hafðu Chamberlain efst í huga. 

Öryggisins vegna.

®

Leiðbeiningar á íslensku fylgja

Opnaðu 
bílskúrinn 
með appi.
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Carlos Cruz kom til 
Íslands þann 5. febrúar 
í fyrra til þess að taka 
við forstjórastólnum 
hjá Vífilfelli, fram-
leiðanda Coca-Cola á 

Íslandi. „Fyrsta mánuðinn var ég ekki 
formlega forstjóri. Fyrsti dagurinn 
sem forstjóri var 1. mars. Þannig að 
það er næstum því komið eitt ár frá 
því að ég byrjaði,“ segir Carlos í sam-
tali við Markaðinn. Carlos var áður 
framkvæmdastjóri sölumála hjá Re-
frige SA í Portúgal frá árinu 2009. Re-
frige SA er átöppunarfyrirtæki fyrir 
The Coca-Cola Company og hluti af 
Coca-Cola Iberian Partners sem er 
í eigu Cobega SA á Spáni. Fyrir það 
starfaði hann sem framkvæmda-
stjóri hjá fyrirtækinu Scottish & 
Newcastle Ibérica á Spáni, sem var 
ein af sex stærstu bruggverksmiðjum 
í heiminum. Þar var bruggaður bjór á 
borð við Fosters, Kronenbourg, John 
Smith og fleira.

Tók þátt í stofnun CCIP
Carlos tók þátt í stofnun Coca-Cola 
Iberian Partners, sem varð til við 
sameiningu átta átöppunarfyrirtækja 
árið 2013. Eftir það lá ekki ljóst fyrir 
hvað yrði um Carlos. Hann segist 
hafa litið svo á að með sína reynslu og 
þekkingu og áhuga á að búa í ókunn-
ugum löndum þá gæti orðið áhuga-
vert að flytja til Íslands. Stjórnendur 
Coca-Cola Iberian Partners töldu 
það líka heppilegt. „Mér fannst þetta 
góð leið til þess að stíga næsta skref á 
starfsferlinum.

Carlos segir að miklar breytingar 
hafi orðið á eigendum Vífilfells eftir 
að spænska fjölskyldufyrirtækið 
Cobega keypti Vífilfell árið 2011. 
Cobega var þá stærsti hluthafinn í 
Coca Cola Iberian Partners (CCIP). 
Fyrirtækið varð svo hluti af Coca-
Cola European Partners (CCEP) í 
ágúst í fyrra, en það er núna stærsta 
átöppunarfyrirtækið innan Coca-
Cola í heiminum með árstekjur 
sem nema um 12 milljörðum evra. 
Það samsvarar 1.700 milljörðum 
íslenskra króna. Starfsemin er í þrett-
án ríkjum og þar með talið Vífilfell á 
Íslandi.

„Hlutverk mitt var að halda áfram 
rekstrinum hér og gera fyrirtækið 
að hluta af CCEP-heiminum,“ segir 
Carlos. Hann segir að Árni Stefáns-
son, forveri sinn á forstjórastóli, hafi 
staðið sig gríðarlega vel við að sigla 
fyrirtækinu í gegnum bankahrunið 
og koma starfseminni á skrið eftir 
hrunið. „Hann tók fyrirtækið upp 
úr krísunni og var nógu hugrakkur 
til þess að gera það sem þurfti að 
gera til þess að fyrirtækið myndi 
starfa áfram og halda áfram að fram-
leiða vörur þangað til aðrir komu og 
keyptu fyrirtækið,“ segir Carlos en 
vekur líka athygli á því hversu djarft 
það hafi verið hjá erlendum hlut-
höfum að koma hingað til lands árið 
2011, þegar hér voru fjármagnshöft 
og slæmar aðstæður í efnahagslífinu.

160 ára viðskiptasaga
Carlos segir að áhuga Cobega-fjöl-
skyldunnar á fjárfestingunni í Vífil-
felli megi rekja langt aftur í tímann. 
Allt til ársins 1853 þegar fyrirtækið 
fór að flytja þorsk inn til Spánar frá 
Íslandi. Carlos segir að síðustu 30 
árin hafi Mario Rotlant Sola, fyrr-
verandi stjórnarformaður Cobega, 

komið fimm til sex sinnum til Íslands 
á ári. Ýmist til þess að sinna viðskipt-
um eða í frístundum. Carlos segir að 
hann eigi vínekrur, framleiði rauðvín 
og eina tegundina kalli hann Selá 
eftir Selá á Íslandi. „Fólk veit þetta 
almennt ekki, en þetta eru mikil til-
finningatengsl.“

Carlos segist sjálfur vera farinn að 
taka ástfóstri við landið. „Ég er búinn 
að fara á Snæfellsnesið, á Vestfirði, 
Akureyri, Húsavík og líka um Suður-

landið. Það er auðvelt að taka ást-
fóstri við það. Maður tekur ekki sama 
ástfóstri við önnur lönd. En náttúru-
fegurðin gerir þetta land einstakt og 
það er skemmtilegra að stunda við-
skipti hér fyrir vikið.“

Megintekjusvið Vífilfells eru sjö 
og þar af er stærsta tekjusviðið gos-
drykkir og kolsýrðir vatnsdrykkir; 
allt sem er selt með kolsýru. Það er 
um 57 prósent af sölunni. Næst-
stærsta sviðið, sem er með um 27 

Tæplega 60 prósent tekna 
koma af sölu gosdrykkja

Carlos Cruz hefur verið 
forstjóri Vífilfells í tæpt 
ár og ætlar að vera hér 
í þrjú til fjögur ár. Segir 
fyrirtækið vel fjármagn-
að. Tæp sextíu prósent af 
tekjum Vífilfells koma af 
sölu gosdrykkja. Carlos 
segir það áskorun að 
selja gosdrykki í þeirri 
heilsubyltingu sem ríður 
yfir heiminn.

Hann tók fyrirtækið upp úr krísunni og var nógu 
hugrakkur til þess að gera það sem þurfti að gera til 

þess að fyrirtækið myndi starfa áfram og halda áfram að 
framleiða vörur þangað til aðrir komu og keyptu fyrirtækið.

Carlos Cruz, forstjóri Vífilfells

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is
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Sturla Brandth Grøvlen, kvik-
myndatökustjóri myndarinnar 
Victoria, er gestur Stockfish Film 
Festival í ár í boði Félags íslenskra 
kvikmyndatökustjóra. Kvikmyndin 
hefur verið kölluð „kvikmyndalegt 
afrek“, ekki síst fyrir þær sakir að 
hún er tekin upp í einu skoti enda 
hlaut Sturla Brandth Grøvlen hinn 
eftirsótta Silfur björn í Berlín fyrir 
tökur myndarinnar.

Sturla verður viðstaddur sér-
stakar Q&A-sýningar myndarinn-
ar sem verða á laugardag og sunnu-
dag. Þar geta kvikmyndahúsgestir 
spurt hann spjörunum úr og satt 
forvitni sína um það sem gerist að 
tjaldabaki við gerð svo sérstakr-
ar kvikmyndar. Eins og margir 
þá hóf Sturla feril sinn við tökur á 
heimildar myndum, tónlistarmynd-
böndum og stuttmyndum. Á þeirri 
vegferð kynntist hann þýska leik-
aranum og leikstjóranum Sebasti-
an Schipper sem vildi fá hann til að 
taka kvikmynd sína Victoria.

Sturla er alls ekki ókunnugur ís-
lenskri kvikmyndagerð en hann er 
t.a.m. tilnefndur til Edduverðlauna 
í ár fyrir stjórn kvikmyndatöku í 
kvikmyndinni Hrútum. Hann hefur 
nú þegar fengið Camerimage-verð-
launin fyrir tökur á sömu mynd. 
Sturla kvikmyndaði einnig Hjarta-
stein, væntanlega kvikmynd Guð-
mundar Arnars Guðmundssonar.

Q&A-sýningarnar verða á 
laugar dag kl. 17.30 og á sunnudag 
kl. 15.30.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.stockfishfestival.is

aðeins eitt skot, tveir tímar 
og fullkominn sigur
Stockfish Film Festival kynnir mikla kvikmyndaveislu sem stendur yfir í Bíói Paradís þessa dagana. Fjölmargar 
athyglisverðar kvikmyndir eru sýndar auk þess sem boðið er upp á spennandi viðburði. Hátíðinni lýkur á sunnudag.

viðburðir á stockfish 2016

Allir viðburðirnir fara fram í Bíói Paradís
VERK Í VINNSLU - Fimmtudaginn 25. febrúar kl. 13.30. Frítt inn og allir velkomnir.
PALLBORÐSUMRÆÐAN Big Stories – Little Countries: How to reach the world with stories in a language 
spoken by few. Fimmtudaginn 25. febrúar kl. 16-17. Frítt inn og allir velkomnir.
MIDPOINT MASTERKLASSI – Föstudaginn 26. febrúar kl. 18-19. Frítt inn og allir velkomnir.
FYRIRLESTUR: Third Epoch of Production Design? Son of Saul and it’s Visualization – Laugardaginn 27. 
febrúar kl. 13.30. Frítt inn og allir velkomnir.
THE ROAD TO ISTANBUL –Q&A með leikstjóranum Rachid Bouchareb,miðvikudaginn 24. febrúar kl. 20.15 
og fimmtudaginn 25. febrúar kl. 18.00.
SON OF SAUL – Q&A sýningar með leikmyndahönnuðinum László Rajk fimmtudaginn 25. febrúar kl. 20.30 
og föstudaginn 26. febrúar kl. 20.00.
THE WITCH - Q&A með Robert Eggers, föstudaginn 26. febrúar kl. 20.
VICTORIA - Q&A-sýningar með upptökustjóranum Sturla Brandth Grøvlen, laugardaginn 27. febrúar kl. 17.30 
og sunnudaginn 28. febrúar kl. 15.30.
LOKAHÓF STOCKFISH - 27. febrúar kl 19.00.
Uppskeruhátíð kvikmyndagerðarfólks á Íslandi – Eddan og Óskarinn. Haldin 28. febrúar í Bíói Paradís.

Kvikmyndin Victoria, sem sýnd er 
á Stockfish Film Festival, var tekin 
upp í einni töku og hefur vakið 
mikla athygli um allan heim.

Sturla Brandth Grøvlen er gestur Stock-
fish Film Festival og situr fyrir svörum.



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

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

„Við gerum þetta fyrst og fremst 
af því að við elskum bjór og bjór 
er menningarlegt fyrirbæri fyrir 
okkur,“ segir Ólafur Ágústsson, 
framkvæmdastjóri veitingastað-
arins á Kexi hosteli. „Við höfum 
myndað tengsl við bruggara og 
brugghús úti um allan heim og á 
hátíðina til okkar að þessu sinni 
koma bruggarar frá Ameríku, 
frá Oregon og miðríkjunum, og 
frá Danmörku og Svíþjóð. Einnig 
verða þar bruggarar frá helstu ís-
lensku brugghúsunum.“

Ólafur segir gesti hátíðarinnar 
fá að smakka bjór, kynnast bjór-
menningunni og upplifa hana. 
Að auki fáist með henni gott inn-
legg frá erlendum aðilum inn í ís-
lenska bjórmenningu sem alltaf 
sé að verða stærri og betri. „Þetta 
verður sett upp þannig að alla 
daga hátíðarinnar á milli klukk-
an fimm og sjö geta gestir henn-
ar mætt á svæðið, fengið fullt að-
gengi að bruggurum, smakkað 
bjórinn þeirra og spjallað við þá 
og fengið þannig upplýsingar frá 
fyrstu hendi,“ lýsir hann.

erum að Verða betri
Hátíðin hefur vaxið ár frá ári að 
sögn Ólafs. „Á fyrstu hátíðina kom 

allt of mikið af fólki og þá varð 
þetta svona dæmigerð drykkjuhá-
tíð og okkur fannst hvorki við né 
gestir fá neitt út úr þessu. Við 
breyttum því fyrirkomulaginu, 
niðurnjörvuðum þetta og fórum 
að rukka inn. Á hátíðunum á eftir 
voru um hundrað og fimmtíu til 
tvö hundruð manns á svæðinu á 
sama tíma og allir fengu þá hell-
ing út úr þess, fengu andrými til 
að spá og spekúlera í bæði bjór, 
menningu og fólkinu og við vilj-
um halda því þannig.“

Eins og flestir hafa tekið eftir 
hefur íslensk bjórmenning auk-
ist töluvert að umfangi á undan-
förnum árum, brugghúsum hefur 
fjölgað og þar af leiðandi íslensk-
um bjórtegundum. „Við erum að 
verða betri og betri í bjórgerðinni 
þannig að óhjákvæmilega stækk-
ar þetta. Það má segja að þetta sé 
óendanlegt áhugamál, möguleik-
arnir eru endalausir bæði hjá þeim 
sem kjósa að vinna í kringum 
þetta og þeim sem brugga sjálfir 
heima hjá sér,“ segir Ólafur.

menningin er mikilVæg
Hann nefnir einnig að ef menn-
ingin í kringum þetta allt saman 
væri ekki til staðar þá væri þetta 

ekki skemmtilegt. „Ef þetta sner-
ist bara um það að drekka eitthvað 
sem skiptir ekki máli þá værum 
við ekki í þessu. Þetta er oft ákveð-
in athöfn hjá fólki og það mynd-
ast skemmtilegt samtal manna á 
milli við bjórsmökkun. Fólk upp-
lifir þetta ólíkt og smekkurinn er 
sem betur fer ólíkur.“

Tilraunamennskan er spenn-
andi fyrir þá sem lifa og hrær-
ast í þessum bjórheimi. „Oft koma 
einhverjir skemmtilegir hlutir 
úr einhverri fáránlegri tilrauna-
mennsku eða einhverju sem mis-
tókst eða átti ekki að gerast. Það 
er líka skemmtilegt,“ segir Ólafur.

Á lokakvöldi hátíðarinnar á 
laugardaginn verður allt lagt í 
hana og þá mæta öll brugghúsin í 
einu á Kex Hostel. „Þar verður ein 
stór smakksamkoma. Öll brugg-
húsin koma aftur til okkar með 
einn sérstakan kút af einhverjum 
bjór sem er í uppáhaldi hjá þeim. 
Svo verða þarna fleiri aðilar með 
vín, súkkulaði og fleira. Við búum 
til gott partí fyrir gesti og brugg-
ara sem geta þá haldið áfram að 
tala saman um bjór,“ segir Ólafur 
og hlær. Hljómsveitin FM Belfast 
spilar svo fyrir gesti hátíðarinnar 
um kvöldið á Kexi.

andrými  
til að Spá í bjór
Hin íslenska bjórhátíð hefst í kvöld en hún hefur verið haldin árlega á Kexi 
hosteli í fjögur ár. Hátíðin stendur yfir til laugardags og er haldin í tilefni 
þess að þann fyrsta mars hefur bjórinn verið leyfður í 27 ár hérlendis.

„Þetta verður sett upp þannig að alla daga hátíðarinnar á milli klukkan fimm og sjö geta gestir hennar mætt á svæðið, fengið 
fullt aðgengi að bruggurum, smakkað bjórinn þeirra og spjallað við þá og fengið þannig upplýsingar frá fyrstu hendi,“ segir 
Ólafur Ágústsson, framkvæmdastjóri Kex. Með honum á myndinni (t.v.) er forstjórinn Kristinn Vilbergsson. MYND/ANTON BriNK

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

WILD FLOWER - SVEFNFLÖTUR 120X200 cm kr. 109.900

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Land Cruiser 200VX. Árgerð 
2012, ekinn 66 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
einn eigandi, Verð 14.290.000. 
Rnr.232464. BÍLAMARKAÐURINN 
5671800

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2008, 
ekinn 69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.190.000. Rnr.108369. 
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

FLOTT VERÐ !
Volvo XC60 DIESEL 10/2015 ek 4 þ.km 
Leður/fullkomin árekstrarvörn , mikill 
búnaður nývirði 9,3 mil Okkar verð 
7.990 þús !!!

HÁÞEKJA / DIESEL !
 Opel VivaroHáþekja , langur 12/2011 
mód 2012 3ja manna, ek 104 þ.km 
Verð 2.3 + VSK (skipti möguleg)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

Hyundai i30 Classic Árgerð 2015. 
Ekinn 35þ.km. Beinsk. Hiti í sætum, 
A/C o.m.fl.. Gott eintak. Er á staðnum. 
Tilboðsverð 2.380.000kr. Raðnr 
158085. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

SUZUKI Grand vitara prem-n (navi.
cruise,a/c,álf.). Árgerð 2014, ekinn 
79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboðsverð 
3.490.000. Rnr.302008.

SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 2015, 
ekinn 28 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.990.000. Rnr.106951. Margir litir í 
boði á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

BMW X5 xdrive30d 3.0d e70 
30d. Árgerð 2012, ekinn 80 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.890.000. 
Rnr.991374. Tilboð kr: 7.900.000,-

FORD Mondeo titanium station. 
Árgerð 2012, ekinn 128 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.991665.

MERCEDES-BENZ ML 250 bluetec 
4matic . Árgerð 2015, ekinn 1 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 11.290.000. 
Rnr.270283.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 77 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.890.000. Rnr.991480. 4 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VW Golf highline. Árgerð 2013, ekinn 
30 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.190.000. Rnr.120293.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

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

Ford Fiesta Trend, 5/2015, ek 53 þús 
km, bensín, sjsk, ásett verð 2.290 þús, 
raðnr 220553.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

FLOTTUR Á FRÁBæRU 
VERÐI! 100% LÁn.

Til sölu ótrúlega flott eintak að Corolla 
árg 2000. sjálfskiptur ek 244.þ km 
nýtt púst, heilsársdekk fæst á 100% 
raðgreiðslum. ásett verð 490.þ stgr. 
uppl í síma 896-5290.

TOyOTA TAcOmA DOUBLE 
cAB ÁRg. 2008

Vinnuþjarkur en þægilegur og 
rúmgóður fjölskyldubíll. Ástand mög 
gott. Einn eigandi frá upphafi. Ekinn 
132 þúsund km. Ekki skipti. Verð 
3.350.000 kr. Sími: 659-5060.

 Bílar óskast

BíLL ÓSKAST Á 25-250ÞúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 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.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPULAgnIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

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

 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

 nudd

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

 Spádómar

SPÁSímInn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

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

 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

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og 
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204

 Óskast keypt

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.

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

 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

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

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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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

 Húsnæði í boði

LeIGjeNDUR, tAKIÐ eFtIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 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

FyRStI MÁNUÐUR FRíR 
 www.GeyMSLAeItt.IS

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

BAKARí BReIÐHoLtI
Starfskraftur óskast í bakarí í 
hlutastarf, seinnipart og aðra 
hvora helgi. Íslensku kunnátta 

skilyrði og ekki yngri enn 20 ára.
Uppl. sendist á :  

sveinsbakari@sveinsbakari.is

VeItINGARHúS/BAR
 óskar eftir starfskrafti aðrahvora 

helgi við afgreiðslu á bar. 
Helst vönu, aldur 25+. Íslensku 

kunnátta skilyrði. 
Umsóknir sendist á 

tjonusta@365.is merkt “Bar”

BIFReIÐAStjóRAR óSKASt
Bifreiðarstjórar með rútupróf 

óskst til starfa hjá Ferðaþjónustu 
fatlaðra í Kópavogi. Góð laun í 

boði.
Uppl. í s. 860 0761

RæStINGAR
Ræstingaþjónustan auglýsir 

ræstingastörf með fjölbreyttum 
vinnutíma - 

-8-12 virka daga 
-8-16 virka daga 

-sídegis/kvöldvinna 
-afleysingar 

Hreint sakavottorð og íslensku/
enskukunnátta skilyrði.

Umsóknir berist rth@rth.is eða 
á skrifstofutíma í síma 510-1319 

eða 510-1311.

cLeANING
Ræstingaþjónustan offers 

cleaning jobs with various work 
hours - 

-8-12 weekdays 
-8-16 weekdays 

-afternoon/evenings 
-substitute jobs 

Clean criminal record and 
Icelandic/English language 

required.
Send applications to rth@rth.

is or call 510-1319 or 510-1311, 
during office hours.

MóttAKA - 
NætURVÖRÐUR

Íbúðar hótel í miðborg reykjavíkur 
óskar eftir að ráða næturvörð í 
móttöku. Vinsamlegast sendið 
umsóknir til jobs@apartmentk.is

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
duglegum starfsmanni með bílpróf 
í fullt starf. Viðkomandi þarf að 
geta hafið strax störf. Umsókn 
ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
hreinirgardar@gmail.com

 Atvinna óskast

VANtAR þIG SMIÐI, 
MúRARA, MÁLARA eÐA 
jÁRNABINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800

Í samræmi við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 kemur fram að sveitarstjórn skuli taka saman lýsingu á 
skipulagsverkefni þar sem fram komi áherslur deiliskipulagsgerðar þegar vinna við gerð deiliskipulagstillögu hefst. 
Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er Skeifan á skilgreindu þróunarsvæði Þ51 Skeifan-Mörkin en þar segir 
m.a.: „Gert ráð fyrir verslun og þjónustu, skrifstofum og íbúðum. Áhersla á 4-6 hæða samfellda byggð, heildstæðar 
götumyndir og borgarmiðað gatnakerfi. Áætluð aukning húsnæðis um 85 þúsund fermetrar, þar af um 500 íbúðir.“

Í gildi er deiliskipulag Skeifan – Fenin, samþykkt í borgarráði þann 6. nóvember 2001, ásamt síðari breytingum. 
Markmið með deiliskipulaginu frá 2001 voru að endurskoða og samræma fyrri skipulagsáætlanir á svæðinu, en þær 
náðu flestar aðeins yfir einstakar lóðir en ekki svæðið í heild. Farið verður með uppbyggingu svæðisins sem breytingu 
á því skipulagi. 

Markmiðið er að vinna tillögu að deiliskipulagi fyrir þétta og blandaða byggð með íbúðir og skrifstofur á efri hæðum 
og verslun og þjónustu á jarðhæð. Gert er ráð fyrir að útfæra stefnu aðalskipulagsins um samgöngu- og þróunarás 
meðfram Suðurlandsbraut í deiliskipulaginu. Lögð er áhersla á að tryggja að Skeifan verði áfram vinsælt verslunar- 
og þjónustusvæði sem þjónustar íbúa í nánasta umhverfi og nærliggjandi sveitarfélög. Stefnt er að því að útfæra 
byggingar, götur og opin svæði á heildrænan hátt með borgarmiðuðu gatnakerfi og skilgreina þróunarmöguleika 
núverandi lóða og húsa, mögulegar nýjar lóðir, byggingareiti og setja fram skilmála fyrir hæðir húsa, landnotkun og 
nýtingarhlutfall. 

Stefnt er að því að nýtt deiliskipulag muni innihalda leiðbeinandi skipulags- og byggingarskilmála, með rúmum 
byggingarreitum um núverandi húsnæði á svæðinu, sem lóðarhafar geta nýtt upp á eigin frumkvæði. Ekki er gert ráð 
fyrir að þau fyrirtæki sem eru á svæðinu flytji burt og mun deiliskipulagið vera unnið í sem mestri sátt við hagsmunaaðila. 
Gert er ráð fyrir að byggð á svæðinu haldi að einhverju leyti í sín upprunaleg einkenni og að uppbygging eigi sér stað 
yfir langt tímabil, þegar lóðarhafar telja slíkt tímabært.

Lýsingin er aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar og eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
lýsinguna og koma ábendingum eða athugasemdum á framfæri til skipulagsfulltrúa, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 23. mars 2016.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

SKEIFAN – LÝSING

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

STARFSMAÐUR ÓSKAST 
Í FULLT STARF

Toys”R”Us Smáratorgi leitast  
við að bæta við sig starfsfólki.

Ef þú ert dugleg/ur, drífandi og hefur áhuga á að 
bætast í okkar góða hóp, hafðu þá samband við:

Sigurður Þorgeir - Verslunarstjóri Smáratorgs
sijon@toysrus.is

Umsóknarfrestur er til 29.02

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

STANGARHOLT 5

OPIÐ
 HÚS

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

OPIÐ HÚS í dag miðvikud. 24. feb. frá kl: 17:00-17:30
Þriggja herbergja 70,7 fm íbúð á fyrstu hæð við Stangarholt 5 
í Reykjavík. Íbúðin er í litlu fjölbýli á besta stað í póstnúmeri 
105. Góð staðsetning. EIGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR 
VIÐ KAUPSAMNING. Verð: 29.9. millj. 

Njálsgata 39b – Parhús

Heimili fasteignasala óskar eftir kauptilboði í bárujárnsklætt timbur-
hús á tveimur hæðum og kjallara með lofthæð ca 150 cm. Eignin er 
skráð alls 114,3 fm. Hver hæð 38,1 fm.  Kjallarinn nýtist einungis  sem 
þvottahús og geymslur sökum lofthæðar.    Byggingarár er 1905.  
Núverandi skipulag er á 1. hæð: sérinngangur, eldhús, baðherbergi 
og stofur.   2. hæð:  2-3 svefnherbergi. Eignin þarnast endurbóta að 
utan sem innan en hefur mikla möguleika. Nánari upplýsingar og 
skoðunartímar hjá sölumönnum í síma 530 6500. 

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Höfum kaupanda að 200-350 fm sérbýli,  
einbýlishúsi, raðhúsi eða parhúsi á höfuð-
borgarsvæðinu. Sterkar í greiðslur í boði. 

Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór  
Hafsteinsson fasteignasali.

Sérbýli óskast

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

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

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

Óðinsgata 30 - 3ja herbergja íbúð

Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 70,0 fm. íbúð sem er hæð og ris með 
sérinngangi við Óðinsgötu. Búið er að endurnýja m.a. baðherbergi, 
glugga og gler ásamt rafmagni. Þak var yfirfarið og málað árið 2013. 
Frábær staðsetning í miðborginni. Verð 33,9 millj. 
Gengið inn í íbúðina bakatil. Verið velkomin.

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

OPIÐ 

HÚS



Coke Zero og aðra sykurlausa val-
kosti, meðal annars kolsýrða vatns-
drykki. „Þú hefur valmöguleika án 
kaloría.“ Carlos segir að markaðurinn 
með drykki með fáum eða engum 
kaloríum sé um 34 prósent af heildar 
gosdrykkjamarkaðnum. Hann segir 
að á síðasta ári hafi sala gosdrykkja 
með fáum eða engum kaloríum vaxið 
um 2,5 prósent en sala á venjulegum 
gosdrykkjum dregist saman um 4,2 
prósent. Hann segir að bregðast verði 
við breyttum aðstæðum með aukinni 
nýsköpun.

Hvar sérðu þig og Vífilfell fyrir þér 
eftir tíu ár?

„Ég hét því að tryggja vöxt Vífil-
fells. Það þýðir ekki að ég muni vera 
að eilífu á Íslandi. Ég gerði samning 
um að vera hérna í þrjú til fjögur ár 
og er núna búinn að vera í eitt ár. En 
ég held að það sé líka mikilvægt fyrir 
fyrirtækið að hafa íslenskan leið-
toga til frambúðar,“ segir Carlos og 
bendir á að hann sé að undirbúa að 
það lið sem starfar undir hans stjórn 
geti tekið við keflinu og stýrt áfram-
haldandi vexti. Carlos telur líka að 
fyrirtækið hafi mikið bolmagn til 
þess að vaxa áfram. Eiginfjárhlutfall 
félagsins sé 53 prósent og félagið því 
vel fjármagnað fyrir reksturinn.

Miklar framkvæmdir standa nú 
yfir við höfuðstöðvar Vífilfells á 
Stuðlahálsi en þegar þeim lýkur 
mun öll starfsemi fyrirtækisins 
verða að nýju undir einu þaki.

Starfsemi Vífilfells á þessum 
stað hófst árið 1973, en glerbygg-
ingin sem hýst hefur skrifstofur 
fyrirtækisins er frá árinu 1992. 
Innandyra var þar áður stórt and-
dyri og stórt fundarherbergi auk 
margra lítilla lokaðra skrifstofa á 
tveimur hæðum. Búið er að brjóta 

niður flesta veggi og koma opin 
vinnurými í stað skrifstofanna sem 
voru þar áður. Glerið hleypir inn 
birtu og eftir breytingarnar mun 
hún skína inn í flest vinnurými 
starfsfólks.

Nýir eigendur Vífilfells töldu að 
tími væri kominn á endurbætur og 
nútímavæðingu höfuðstöðvanna, 
ekki síst með vellíðan starfsfólks í 
huga. Nemur heildarkostnaðurinn 
við breytingarnar um hundrað 
milljónum króna. 

Framkvæmdir fyrir á annað hundrað milljóna

Tvær nýjar Tetrapak hátæknivéla-
samstæður voru vígðar í verk-
smiðju Vífilfells á Stuðlahálsi í 
síðustu viku. Í vélunum fer fram 
pökkun og áfylling allra safa 
fyrirtækisins auk pökkunar á pró-
teindrykknum Hámarki. Verkefnið 
er stærsta fjárfestingarverkefni 
Vífilfells á síðustu fimm árum og í 
tilkynningu sem fyrirtækið sendi 
frá sér segir að heildarfjárfestingin 
sé tæplega 500 milljónir króna. 
Markmið eigenda fyrirtækisins er 

að verksmiðjan hér verði nægi-
lega tæknileg og afkastamikil til 
að hægt verði að sækja á erlenda 
markaði með íslensk vörumerki 
eins og Trópí, Svala og Hámark. 
Í tilkynningunni segir að hlutfall 
tekna vegna útflutnings hafi vaxið 
hratt síðustu ár. Aðallega á bjór. 
Nýju vélarnar voru settar upp í lok 
síðasta árs og hafa verið í notkun 
síðustu vikurnar undir handleiðslu 
sérfræðinga frá The Coca-Cola 
Company og Tetrapak.

Fjárfestu fyrir tæplega 500 milljónir króna
prósent af sölunni, er bjór. Þriðja 
sviðið er safar og það er um átta pró-
sent af sölunni. Hin fjögur svið starf-
seminnar eru vatnsframleiðsla, kaffi-
sala, áfengi og svo prótein drykkir 
með Hámarki. „Áttatíu prósent af 
starfseminni snúast því um þrjú 
svið hennar. Tekjurnar voru um 7,3 
milljarðar íslenskra króna árið 2015 
og þá eru ekki talin með áfengisgjöld 
eða annað sem við þurfum að standa 
skil á.“ Hagnaður fyrirtækisins fyrir 
skatta er í kringum 100 milljónir 
króna árið 2015 en rekstrarhagnaður 
(EBITDA) er í kringum 700 milljónir 
króna.

Carlos segir að sala á innanlands-
markaði á óáfengum drykkjum í versl-
anir, þar sem allir framleiðendur eru 
meðtaldir (veitingahús ekki meðtal-
in), hafi verið í kringum 28 milljónir 
lítra í fyrra og samdrátturinn um 0,2 
prósent. Bjórsala í Vínbúðinni, fyrir 
alla framleiðendur, hafi verið í kring-
um 15 milljónir lítra og vöxturinn 
um 0,6 prósent. Hann sér sóknarfæri 
í bjórframleiðslunni, ekki síst vegna 
fjölgunar ferðamanna hér á landi.

Býst við vaxandi bjórframleiðslu
Carlos býst við og vonar að bjór-
framleiðslan muni vaxa fyrir innan-
landsmarkað og að það séu líka tæki-
færi til aukins útflutnings á bjór. Í 
fyrra  flutti Vífilfell  út 1,4 milljónir 
lítra. Þar af voru 1,3 milljónir lítra af 
Einstök. „Einstök selst gríðarlega vel 
í Bandaríkjunum og selst líka í Bret-
landi og Danmörku. Móttökurnar 
eru gríðarlega góðar, ekki síst vegna 
þess að bjórinn er frá Íslandi,“ segir 
Carlos. Hann segir að þar fyrir utan 
sé verið að selja Víking bjór og Thule 
út. Hann vill skapa frekari markaðs-
tækifæri fyrir þær tegundir í löndum 
eins og í Ástralíu og í Kína.

Hvernig er að reka fyrirtæki eins og 
Vífilfell, sem framleiðir Coke, á tímum 
þar sem er þessi mikla heilsubylting?

„Þetta er mikil áskorun. Ekki bara 
fyrir drykkjarvöruiðnaðinn heldur 
fyrir matvælaiðnaðinn í heild sinni,“ 

Einstök selst gríðar-
lega vel í Bandaríkj-

unum og selst líka í Bretlandi 
og Danmörku. Móttökurnar 
eru gríðarlega góðar, ekki síst 
vegna þess að bjórinn er frá 
Íslandi
Carlos Cruz forstjóri Vífilfells

segir Carlos. Sykurinn einn og sér sé 
þó ekki vandamálið. „Við erum að 
innbyrða fleiri kaloríur en við ættum 
að gera. Eða, við erum alla vega 
að innbyrða fleiri kaloríur en við 
brennum,“ segir Carlos. Lykil atriðið 
sé að stunda reglusamt líferni og eyða 
aftur kaloríunum sem eru innbyrtar. 
Carlos bendir á að kókdós sé 139 
kaloríur en eðlilegt sé að fólk neyti 
um 2.000 kaloría á dag. Kókdósin 
sé því um sjö prósent af öllum þeim 
kaloríum sem fólk ætti að neyta.

Hann bendir síðan líka á að sykrað 
kók sé ekki það eina sem boðið er 
upp á. Bendir hann þar á meðal á 

UMHVERFISMERKI

Prentgripur

141 825

Suðurhraun 1
    

Garðabæ
    

Sími: 59 50 300
    

www.isafold.is
Umbúðir • Bækur • Tímarit • Fyrir skrifstofuna • Bæklingar
Fjölpóstur • Kynningarefni • Dagblöð • Stafrænt • Allskonar!

Á meðan við prentum fyrir þig…

Verið er að taka allt húsnæðið að Stuðlahálsi í gegn svo starfsemin í Reykjavík 
verði sameinuð þar til frambúðar. 
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Einar Þór Gústafsson hefur verið ráð-
inn framkvæmdastjóri vöruþróunar 
hjá Bókun.

Einar hefur frá árinu 2010 gegnt 
stöðu framkvæmdastjóra vöruþró-
unar hjá Meniga ehf. Áður starfaði 
Einar hjá Íslandsbanka og Glitni m.a. 
sem forstöðumaður vefdeildar og 
vörustjóri Netbanka. Einar var einnig 
meðal stofnanda SVEF, Samtaka vef-
iðnaðarins, og formaður samtakanna 
frá 2009 til 2013. – sg

Nýr fram- 
kvæmdastjóri 
vöruþróunar

einar þór gústafsson

Hildur Eiríksdóttir hefur verið ráðin 
til einkabankaþjónustu Kviku. Hild-
ur kemur til Kviku frá Nordea Bank 
í Lúxemborg, þar starfaði hún sem 
viðskiptastjóri í einkabankaþjón-
ustu frá 2013.

Áður starfaði Hildur um árabil 
hjá Íslandsbanka í eignastýringu 
og einkabankaþjónustu og síðar 
Íslandsbanka í Lúxemborg. Hún 
starfaði hjá Kaupþingi í Lúxemborg 
frá 2006 til ársins 2010. – sg 

Ný í einka- 
bankaþjónustu

hildur eiríksdóttir

Örvar Þór Ólafsson hefur verið 
ráðinn í áhættu- og fjárstýringu hjá 
Lánasjóði sveitarfélaga. Hann tekur 
við starfinu af Agli Skúla Þórólfssyni, 
sem fór til starfa hjá Íslandsbanka. 
Örvar er menntaður viðskiptafræð-
ingur MBA frá Fairfield University í 
Connecticut í Bandaríkjunum auk 
þess að vera löggiltur verðbréfa-
miðlari. Hann á mjög fjölbreytta 
starfsreynslu að baki. Örvar Þór 
er kvæntur Guðrúnu Árdísi Öss-
urardóttur fatahönnuði og eiga 
þau fjögur börn. Örvar er mikill úti-
vistarmaður en í frístundum rekur 
hann Fjallafélagið ásamt Haraldi 
Erni bróður sínum. – jhh

Til starfa hjá 
Lánasjóðnum

Örvar þór ólafsson

Ef Bretar yfirgæfu Evrópusam-
bandið myndi það stefna atvinnu-
lífi og breskum efnahag í hættu. 
Þetta segja leiðtogar nokkurra 
af stærstu fyrirtækjum Bret-
lands í bréfi sem þeir skrifuðu í 
breska blaðið Times. Þeir segja að 
útganga úr Evrópusambandinu 
myndi draga úr fjárfestingu í Bret-
landi. Þeir sem aðhyllast útgöngu 
segja hins vegar að tveir þriðju af 
öllum þeim fyrirtækjum sem skráð 
eru í FTSE 100 vísitöluna, þar á 
meðal Tesco og Sainsbury, hafi 
ekki léð bréfaskrifunum stuðning 
sinn. Þjóðaratkvæðagreiðsla um 
útgöngu Bretlands verður haldin 
23. júní næstkomandi.

David Cameron, forsætisráð-
herra Breta, svaraði í gær spurning-

um frá farsímaframleiðandanum 
O2 í höfuðstöðvum fyrirtækisins 
í Slough. Þetta var fyrsti dagur 
ferðar hans sem farin er til þess að 
skýra sjónarmið hans fyrir kjós-
endum.

Skiptar skoðanir eru um mál-
efnið í flokki Camerons, Íhalds-
flokknum. Eins og kunnugt er 
hefur borgarstjóri Lundúna og einn 
vinsælasti stjórnmálamaðurinn í 
landinu, Boris Johnson, hvatt fólk 
til þess að einbeita sér að málinu. 
Johnson hefur lýst sig fylgjandi 
útgöngu Bretlands í andstöðu við 
Cameron. Hefur verið litið svo á að 
Johnson sækist eftir forystusætið 
í Íhaldsflokknum en hann hefur 
neitað því og sagt „liðsandann“ í 
Íhaldsflokknum mjög góðan. – jhh

Atvinnurekendur í Bretlandi óttast úrsögn úr ESB

David Cameron, forsætisráðherra Breta, situr hér ásamt athafnakonunni Karren Brady 
og bíður eftir því að geta flutt ræðu í höfuðstöðvum O2 í Slough. FréttaBlaðið/EPa 

svipmynd
Jürgen KudritzKi

„Fyrirtæki sem vill selja skipafé-
lögum vöru þarf að hafa þekkingu 
á skipaútgerð. Þetta var ekki til-
fellið þegar ég kom hingað, því hér 
var enginn með reynslu af skipa-
rekstri,“ segir Jürgen Kudritzki, sem 
nýlega tók við sem forstjóri Marorku. 
Hann er Þjóðverji, fæddur í hafnar-
borginni Hamborg og hefur síðasta 
aldarfjórðunginn starfað í skipa-
geiranum. Kudritzki segir Ole Skatka 
Jensen, fyrrverandi forstjóra, hafa 
skort reynslu af skipaútgerð, sem sé 
nauðsynleg Marorku.

Marorka hefur hingað til sérhæft 
sig í að innleiða orkustjórnunar-
kerfi í stór skip, sem spara, að sögn 
Kudritzki, 5-15 prósent af eldsneytis-
notkun skipanna. Fyrirtækið hefur 
að undanförnu samið við mörg af 
stærstu skipafélögum heims.

Kudritzki vill að Maroka færi sig á 

nýjar slóðir og geri viðskiptavinum 
kleift að nálgast á landi allar upp-
lýsingar sem gagnist við að hámarka 
hagkvæmni við aðra þætti skipa-
reksturs en eldsneytisnotkun. „Orku-
stjórnun er góður grunnur en við 

viljum vinna að allri frammistöðu,“ 
segir hann.

Fyrirtækið vilji til að mynda geta 
boðið þeim sem séu á landi að nálgast 
upplýsingar sem snúa að öryggismál-
um, umsýslu eigna og frammistöðu 
áhafnarinnar á hafi úti. Að reka áhöfn 
á stóru flutningaskipi kosti á annað 
hundrað milljónir króna á ári. Stærstu 
skipafyrirtæki reki tugi eða hundruð 
skipa og því sé eftir miklu að slægjast 
við að auka hagkvæmni. Hin nýja 
vara muni því í grundvallaratriðum 
breyta því hvernig skipaiðnaðurinn 
sé rekinn.

„Skipaiðnaðurinn byggir ákvarð-
anir, sem teknar eru á landi, á upp-
lýsingum sem fengnar eru með skrif-
legum hætti frá þeim sem eru um 
borð í skipunum. Stundum hafa þeir 
ákveðnar hugmyndir um frá hverju 
eigi að segja og hverju ekki,“ bendir 
hann á.

„Þú veist aldrei almennilega hvort 
verið sé að reka skipin á hagkvæmasta 
hátt,“ segir hann.

Marorka stefni nú að því að vinna 
betur úr þeim upplýsingum sem bún-
aður Marorku safni á skipum nú þegar 
og bæta við aðferðum til að vinna 
nýjar upplýsingar.

Með hinum nýju vörum verði Mar-
orka ekki eins háð sveiflum í olíu-
verði, sem er mjög lágt um þessar 
mundir.

Hins vegar sé nú mikil umfram-
afkastageta í skipaflutningum í heim-
inum sem hafi haft í för með sér að 
verð á farmflutningum hafi lækkað 
hratt. Fyrir ári hafi kostað tæplega 500 
þúsund krónur að flytja 20 feta gám 
frá Sjanghæ til Rotterdam en það kosti 
í dag um 70 þúsund krónur. Þá kosti 
í dag 50 dollara, um 6.500 krónur, 
að flytja 20 feta gám frá Sjanghæ til 
vesturstrandar Bandaríkjanna.

Þetta hafi í för með sér verri 
afkomu fyrir skipafyrirtæki sem valdi 
því að þau séu ólíklegri til að fjárfesta 
í nýjum búnaði, til að mynda þeim 
sem Marorka bjóði upp á.
ingvar@frettabladid.is

Skorti þekkingu á skipaútgerð
Nýráðinn forstjóri Marorku segir þekkingu á skipaútgerð hjá fyrirtækinu hafa skort. Hann vill að hægt 
verði að nálgast upplýsingar um alla þætti í rekstri skipa frá landi. Verð í farmflutningum hafi hrunið.

Jürgen Kudritzki, nýráðinn forstjóri Marorku, vill að Marorka aðstoði við alla mögulega þætti við rekstur skipa. FréttaBlaðið/antOn BrinK

þú veist aldrei 
almennilega hvort 

verið sé að reka skipin á 
hagkvæmastan hátt.

Jürgen Kudritzki, forstjóri Marorku

6.500
krónur kostar að flytja 20 
feta gám frá sjanghæ til 
vesturstrandar Bandaríkj-
anna að sögn kudritzki.
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Beltone Legend gengur með iPhone 6s og eldri gerðum, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) með iOS eða nýrra stýriker�. 
Apple, iPhone, iPad og iPod touch eru vörumerki sem tilheyra Apple Inc, skráð í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

Nýja Beltone Legend™ heyrnartækið tengist þráðlaust beint í iPhone, iPad og iPod touch. 
Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánað til reynslu.

Enn snjallara
heyrnartæki

Beltone Legend™

Ókeypisheyrnarmælingsíðan 2004



  Á markaði með grænmeti og fisk
Magnús Örn  

Guðmundsson
sjóðstjóri blandaðra 

sjóða Stefnis hf.

Sparnaður

Undanfarið hefur verið samsvörun 
á milli olíuverðs og verðbréfaverðs 
– verðbréfamarkaðir hafa haft til-
hneigingu til að falla sömu daga og 
olíuverð hefur fallið. Þetta hefur 
fengið marga – bæði hagfræðilega 
álitsgjafa og blaðamenn – til að álykta 
að olíuverðið hafi stjórnað verðbréfa-
mörkuðunum.

Allir hagfræðingar og tölfræðingar 
vita hins vegar að samsvörun og 
orsök eru ekki það sama. Þótt tvennt 
aukist á sama tíma getur maður ekki 

dregið þá ályktun að annað hafi 
ákvarðað hitt. Þetta á líka við hvað 
varðar olíuverð og verðbréfaverð, og 
þannig getur maður ekki strax dregið 
þá ályktun að það sé lækkandi olíu-
verð sem hafi valdið því að verðbréf 
hafa lækkað í verði.

Þegar maður skoðar verðfall – 
hvort sem um olíuverð eða hluta-
bréfaverð er að ræða – er gott að 
muna að verðið getur fallið af tveim 
ástæðum. Annaðhvort hefur eftir-
spurnin dregist saman eða framboðið 
hefur aukist.

Ef við lítum á þetta með tilliti til 
olíuverðs, þá hefur olíuverðið lækk-
að annaðhvort vegna þess að Sádi-
Arabía hefur aukið framleiðslu sína 
og Íran er aftur komið á heimsmark-
aðinn (það er framboðsrykkur) eða 
vegna þess að hægt hefur á hagvexti 
í Kína og Seðlabanki Bandaríkjanna 
er byrjaður að herða peningamála-
stefnu sína (þetta er eftirspurnar-
hnykkur).

Þess vegna getum við ekki, bara 
með því að fylgjast með lækkandi 
olíuverði, ályktað af hverju olíuverð 

hefur lækkað. Stundum er það aug-
ljóst, en oft liggur það ekki í augum 
uppi.

Eftirspurnin er sökudólgurinn
Lítum á bandaríska verðbréfamark-
aðinn svo við getum komist að því 
af hverju olíuverðið lækkar í raun 
og veru. Samkvæmt viðurkenndum 
kennslubókum í hagfræði er lækkun 
á olíuverði góð fyrir bandaríska 
hagkerfið og þess vegna fyrir tekjur 
bandarískra fyrirtækja. Það þýðir 

líka að ef olíuverð lækkar ættum við 
að gera ráð fyrir að verðbréf hækki. 
Það er bara ekki það sem hefur gerst 
undanfarið.

Böndin berast að Seðlabanka 
Bandaríkjanna
Í maí 2013 tilkynnti þáverandi seðla-
bankastjóri, Ben Bernanke, að Seðla-
bankinn myndi smám saman byrja 
að draga úr svokallaðri magnbund-
inni íhlutun, og eftir að Janet Yellen 
varð seðlabankastjóri snemma árs 
2014 hefur orðið æ ljósara að Seðla-
bankinn myndi byrja að hækka stýri-
vexti.

Við fengum fyrstu vaxtahækkun-
ina í desember, en markaðirnir höfðu 
þegar gert ráð fyrir vaxtahækkun 
í nokkurn tíma, sem hefur einnig 
valdið hækkun dollarans á síðustu 
tveim árum.

Þannig hefur Seðlabanki Banda-
ríkjanna í raun og veru hert peninga-
málastefnu sína síðan um mitt ár 
2014, og það er þess vegna sem bæði 
olíuverð og verð á verðbréfamörkuð-
um hafa fallið fram af bjargbrúninni.

Lækkandi olíuverð veldur EKKI 
hruni á verðbréfamörkuðum

Allir hagfræðingar 
og tölfræðingar vita 

hins vegar að samsvörun og 
orsök eru ekki það sama. 
Þótt tvennt aukist á sama 
tíma getur maður ekki 
dregið þá ályktun að annað 
hafi ákvarðað hitt. Þetta á 
líka við hvað varðar olíuverð 
og verðbréfaverð. Lars Christensen  

alþjóðahagfræðingur

Það getur verið erfitt að spara. 
Mikilvægast er að taka ákvörð-
un um að byrja að spara og setja 
upp tímaplan. Erfiðara getur 
reynst að meta með hvaða hætti 
best sé að fjárfesta. Blandaðir 
sjóðir nýta þau tækifæri sem 
skapast hverju sinni á fjár-
málamarkaði, en mismunandi 
fjárfestingakostir henta á 
mismunandi tímum í efnahags-
sveiflunni. Margir velja þann 
kost að vera í mánaðarlegri 
sparnaðaráskrift.

Það er erfitt að tímasetja 
markaði, margir segja að það sé 
ómögulegt. Skynsamlegt er því 
að fjárfesta með reglubundnum 
hætti í blönduðu safni verðbréfa 
yfir lengra tímabil. Einfaldasta 
leiðin til þess er að fjárfesta í 
blönduðum sjóðum, en þeir 
geta fjárfest í skuldabréfum 
og innlendum og erlendum 
hlutabréfum, auk sérhæfðra 
fjárfestinga líkt og lífeyrissjóðir 
geta gert.

Allir innlendir fjárfestar hafa 
getað tekið þátt í þeim almennu 
hlutafjárútboðum sem fram 
hafa farið á síðustu árum. Þetta 
hafa verðbréfa- og fjárfestinga-
sjóðir til að mynda gert, ekki 
síst sjóðir Stefnis hf., og þannig 
tekið þátt í því að endurreisa 
fjármálamarkaðinn af miklum 
krafti. Þúsundir Íslendinga sem 
eru í áskrift hjá þessum sjóðum 
hafa notið góðs af þessu. Með 
vaxandi kaupmætti gefst fólki 
kostur á að „eyða“ meira í sparn-
að og taka ríkari þátt í þessari 
uppbyggingu sem er að margra 
mati nýhafin.

Stefnir er stærsta sjóðastýr-
ingarfyrirtæki landsins með um 
400 milljarða í stýringu. Þar af 
eru sex blandaðir fjárfestinga-
sjóðir. Slíkir sjóðir hafa verið í 
mikilli sókn sem sparnaðarform 
og eru nú reknir af nánast öllum 
sjóðastýringarfyrirtækjunum. 
Flestir hlutdeildarskírteinis-
hafar eru í Stefni-Samvali, en 
sjóðurinn verður 20 ára á þessu 
ári. Í honum eru rúmlega 4.000 
manns og fimmtungur þeirra 
kýs að spara mánaðarlega með 
áskrift í sjóðnum. Á síðustu 
fimm árum hefur ávöxtun verið 
að meðaltali 16,4% á ári. Stefnir- 
Eignastýringarsjóður, elsti verð-
bréfasjóður landsins, er einnig í 
flokki blandaðra sjóða en hann 
verður þrjátíu ára á árinu. Báðir 
sjóðir sluppu við stóráföll í 
bankahruninu, enda geta slíkir 
sjóðir farið inn og út úr hluta-
bréfum. Blandaðir sjóðir geta 
því verið afar góður kostur fyrir 
reglulegan langtímasparnað 
einstaklinga.

Blandaður 
sparnaður  
í áskrift

 Götusali selur grænmeti og fisk á markaði í Djakarta í Indónesíu. Samkvæmt tölum Hagstofu Indónesíu jókst verðbólga þar í landi um 4,14 prósent 
í janúar miðað við sama mánuð í fyrra. FréttaBlaðið/EPa

Undanfarnar vikur hef ég nokkrum 
sinnum klórað mér í hausnum og 
flett upp dagatalinu. Miðað við 
lesnar fréttir hefði ég nefnilega 
getað svarið að ég væri stödd á allt 
annarri öld. Þar sem konur voru 
aðallega í því að ákveða hvað væri 
í matinn og mönnunum einum 

treystandi fyrir mikilvæga stöffinu.
Talsmaður nýstofnaðs Félags 

kvenna í vísindum lýsti því m.a. yfir 
í vikunni að þó konur hafi verið í 
meirihluta á háskólastigi síðan á 
9. áratugnum væru þær enn nær 
ósýnilegar í vísindaheiminum, 
hljóti síður styrki til rannsókna og 
aðeins 26% prófessora séu konur.

Í vikufréttum kom einnig fram að 
konur stýri einungis um fimmtungi 
allra fyrirtækja landsins og sitji 
í fjórðungi stjórnarsæta. Í efstu 
lögum fjármálageirans eru þær 
nánast jafn sjaldséðar og hvítir 
hrafnar. Fyrir hverja níu karla sem 
stjórna peningum á Íslandi er ein-
ungis ein kona. Já. Ein.

Fjármálageirinn virðist ekki hafa 
fengið „memóið“ um að allar rann-
sóknir sýndu fram á betri árangur 
með fleiri konum í stjórnunarstöð-
um. Eins virðist það hafa gleymst 
að fjölmargar úttektir og rannsókn-
ir bendi til þess að fjármálageirinn 
hefði að öllum líkindum ekki 
hrunið jafn illilega – ef fleiri konur 
hefðu setið í stjórnunarstöðum. 
Ráðandi gildi í fjármálageiranum 
hafa nefnilega alla tíð litast af því að 
honum er nánast alfarið stjórnað af 
y-litningum.

Ég get ekki annað en spurt mig 
hvort lokuð sala á ríkiseign (hæjjj 
Landsbankinn) hefði t.a.m. átt sér 
stað í lokuðu herbergi kvenna. 

Eða hvort þær hefðu ekki sett 
spurningar merki við að samþykkja 
verðhugmynd sem kæmi frá kaup-
andanum sjálfum. Nú eða ákveðið 
sín á milli að skipta með sér 3,3 
milljörðum í bónusgreiðslur (hæjjj 
strákar í Straumi).

Gildi á borð við áhættusækni, 
græðgi, frændhygli og yfirgang 
hafa verið allsráðandi. Á meðan 
gildi á borð við varfærni, ábyrgð og 
viljann til að líta í eigin barm hafa 
algerlega verið víkjandi. Enda ekki 
mikill „pungur“ í svoleiðis gildum. 
Seisei nei.

Hættum þessu rugli og réttum 
stelpunum keflið í smá stund. Fjár-
málakerfið þarf á afréttara að halda.

Árið 1952 var að hringja …

Brynhildur S. 
Björnsdóttir, 
stjórnarformaður 
Bjartrar framtíðar

Hin hliðin
Gildi á borð við 
áhættusækni, 

græðgi, frændhygli og 
yfirgang hafa verið allsráð-
andi. Á meðan gildi á borð 
við varfærni, ábyrgð og 
viljann til að líta í eigin barm 
hafa algerlega verið víkjandi.
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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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Markaðurinn
Miðvikudagur 24. febrúar 2016fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál |

Íslenska úrvalsvísitalan
1.837,40 21,45

(1,18%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is 

Stjórnar -
maðurinn

@stjornarmadur

Íslandsbanki færði virði eigin fjár 
Borgunar í reikningum sínum 
upp um 5,4 milljarða króna vegna 
sölu Visa Europe Ltd. til Visa Inc 
sem tilkynnt var um í nóvember. 
Þetta kemur fram í ársreikningi 
bankans fyrir árið 2015. Salan 
muni líklega koma til með að 
ganga eftir á öðrum ársfjórðungi 
þessa árs.

5,4  
milljarða hagnaður

22.02.2016

Þetta staðfestir alveg sam-
keppnishæfni okkar. Sumir 

vilja halda það að við séum að verð-
leggja okkur of hátt. En þegar staðan er 
þannig að eftirspurnin er meiri en fram-
boðið þá myndu flest markaðslög-
mál segja að við værum frekar 
að verðleggja okkur of lágt.
Hörður Arnarson,  
forstjóri Landsvirkjunar.

Íslandsbanki birti í gær uppgjör 
sitt fyrir 2015.

Sem endranær voru það fregnir af 
launakjörum stjórnenda sem mesta 
athygli vöktu í fjölmiðlum og að því 
er virtist sérstaklega sú staðreynd 
að bankastjórinn hefði á síðasta 
ári fengið ríflega sjö milljóna króna 
bónus í sinn hlut. Ekki þurfti sú 
nálgun sérstaklega að koma á óvart, 
né viðbrögðin í athugasemdakerfum 
og annars staðar sem einkenndust af 
upphrópunum og mikilli hneykslan.

Stjórnarmaðurinn hefur raunar 
aldrei skilið þessa miklu athygli á 
launaumslagi fólks. Laun banka-
stjórnenda á Íslandi eru alls ekki há 
í alþjóðlegum samanburði, og það 
er erfitt að sjá að sæmileg launakjör 
hafi nokkuð annað en jákvæð sam-
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Annað fangaði þó athygli stjórnar-
mannsins, og það var sú staðreynd 
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hagnað á síðasta ári. Þetta er í takti 
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Lán þessi og kröfur voru færð úr 
gömlu bönkunum í þá nýju eftir 
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Ljóst er að minnsta kosti að þeir 
geta andað léttar að bankarnir eru 
nú aftur komnir eða á leiðinni í 
ríkiseigu, enda vart verið líklegt 
til vinsælda ef kröfuhafar gömlu 
bankanna hefðu fengið að hlæja alla 
leiðina í bankann með forgjöf þeirra 
Gylfa og Steingríms í vasanum.

Forgjöfin 
loksins ljós

Helgi Magnússon, stjórnarmaður í Marel, seldi 526 
þúsund hluti í félaginu í gær. Í tilkynningu til Kaup-
hallar kemur fram að hann seldi á genginu 236,5 á 
hlut. Samtals seldi Helgi því fyrir 124 milljónir króna. 
Eftir viðskiptin á Helgi 3.779.044 hluti í félaginu. 
Miðað við söluverðmæti er markaðsverð þess hlutar 
tæplega 894 milljónir íslenskra króna. Uppgjör Mar-
els fyrir árið 2015 var birt þann 3. febrúar síðastlið-
inn. Þar kemur fram að hagnaður fyrirtækisins eftir 
skatta nam rúmlega átta milljörðum króna.

124 milljóna króna sala á 
bréfum helga

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
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OPIÐ TIL 22 Á MORGUN
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Vertu velkomin á Kósíkvöld Létt Bylgjunnar
í Kringlunni á morgun. Frábær tilboð,

veitingar og hugguleg stemning.

GLÆSILEG SKEMMTIDAGSKRÁ
FRÁ KL. 19.00
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Glæsilegt Bingó
Zumbagleði

Glowie
Gréta Salome

Amy Winehouse sýning

Kynnir: Rúnar Freyr 
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

veðurspá Miðvikudagur

Suðaustan 3-8, él og frostlaust allra vestast á landinu í dag en annars hægviðri 
og bjart að mestu og frost 0 til 15 stig, kaldast inn til landsins.

LÁRÉTT
2. berjast
6. íþróttafélag
8. efni
9. farvegur
11. tveir eins
12. kappsemi
14. slímdýr
16. rás
17. stígandi
18. fálm
20. tveir eins
21. auma

LÓÐRÉTT
1. skrifa
3. tveir eins
4. asfalt
5. eyrir
7. röndóttur
10. er
13. skip
15. sót, 16. iðka
19. tveir eins

LAUSN

LÁRétt: 2. etja, 6. kr, 8. tau, 9. rás, 11. rr, 12. ákefð, 
14. amaba, 16. æð, 17. ris, 18. fum, 20. kk, 21. 
arma.
LÓðRétt: 1. skrá, 3. tt, 4. jarðbik, 5. aur, 7. rákaður, 
10. sem, 13. far, 15. aska, 16. æfa, 19. mm.

Móðan á gleraugunum 
alltaf að angra þig?

Já, svona 
annað 
slagið

Sko … þú ert aðeins 
of ákafur þegar þú 

tekur þig til

Þannig að þér 
finnst í alvöru 

ekkert spes að 
kyssa mig?

Stundum þarftu bara að 
slaka aðeins á …

Og svo kyssa mig!

Slaaaaaka …

Slaaaaaka …

Svona?
Förum aftur 
í slaaaaka …

Á morgun kemur 
ruslabíllinn … Jebbs.

Mér þætti eðlilegt 
að þú myndir 
bjóðast til að fara 
með allt þetta 
drasl út núna …

Mér þætti eðlilegt að þurfa 
ekki að geyma ruslið inni 

vegna niðurskurðar hjá 
borginni … manni finnst 

            alls konar,
             ástin mín.  

Koz átti leik gegn Stern í Saraow árið 1990.

1. … Hxe2!  2. Hxe2 Rg3+ og hvítur gafst 
upp.  Bárður Örn Birkisson varð unglinga-
meistari Reykjavíkur og Esther Lind Valdi-
marsdóttir varð stúlknameistari Reykja-
víkur. 
www.skak.is:  Gunnar vann Gunnaslag. 

Svartur á leik

Fiskislóð 73 · 101 Reykjavík · Sími 511 6600
ratio@ratio.is · www.ratio.is

Mercedes-Benz Citan
Leiguverð frá 68.900 kr. á mán.

FLOTAÞJÓNUSTA
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Auglýst verð gildir frá miðvikudeginum 24. febrúar til og með sunnudeginum 28. febrúar 2016. 
Gildir á meðan birgðir endast. 

MEIRA EN BARA BYGGINGAVÖRUVERSLUN
MIKIÐ ÚRVAL, LÁGT VERÐ OG GÓÐ ÞJÓNUSTA

Basic 11-5 parket 
Þykkt 11,5 mm. Plankastærð 
185 x 2200 mm. Verð á m².  

Basic 11-5 parket, hnota
Þykkt 11,5 mm. Plankastærð  
185 x 2200 mm. Verð á m².

Logoclic Vinto plastparket  
Eik Bucina
Þykkt 8 mm. Plankastærð  
242 x 1285 mm. Verð á m².

LAGERHREINSUN 
- fjöldi vara á lækkuðu verði!

Svört blómaker
Leirker, 2 stk. 

Sláttuvél með hleðslurafhlöðu
Rotak 43 Li með kambi og 2 x 36 V 4,6 Ah rafhlöðu.Hleður 
sig á 1 klst. Sláttubreidd 43 cm. Sláttuhæð 20-70 mm.  
7 mm þrepa hæðarstilling og 50 l. safnskúffa.

Sláttuvél
Multi Clip 50 S.140 cc Stiga mótor, 140 cc. Ventlar að 
ofan. Lágvær mótor. Sláttubreidd 48 cm. 4 hæðarstillingar, 
20 - 65 mm. Stálhlíf. Ber á og slær samtímis.

Hekkklippur með hleðslurafhlöðu
AHS 480 LI. 18 V lithium rafhlaða. Lengd skurðarblaðs 48 cm. Klippa allt 
að 1,5 cm sverar greinar. Þyngd 3,9 kg. 2 rafhlöður og hleðlsutæki fylgja.

Gasgrill Rock 200
Með 2 ryðfríum brennurum. 
Grillflötur 53 x 47 cm. Matt 
glerungshúðuð steypujárnsplata 
og steypujárnsgrind. Hitamælir 
í loki.

Trilla
Hámarksþyngd 120 kg.

Chess loftljós
Þv. 35 cm. H: 30 cm. E27 perustæði, 
hám. 40 W. Koparlitað. 

Kulan loftljós
Þv. 13 cm. E14 perustæði, hám. 30 W. Fæst í 
hvítu, svörtu og koparlituðu.

Rafmagnsofn  
með glerhlíf
1000 W. Með rafrænum hitastilli og 
fjarstýringu.  Hægt að láta standa á gólfi eða 
hengja upp á vegg. Fætur fylgja með.

LED-pera - 
BAUHAUS
Superstar Classic A. 
E27 perustæði,
10 W sem  
samsvara 60 W.
Dimmanleg. Líftími allt  
að 20.000 klst.

LED-pera - 
BAUHAUS
Classic A. 
E27 perustæði,
10 W sem  
samsvara 60 W. 
Líftími allt að 15.000 klst. 

LED vinnuljós  
með handfangi
Með 60 LED perum. Þrepalaus stilling á ljósvídd.
5 metra leiðsla.

45.995.-
76.995.- 

79.995.-
99.995.- 

19.995.-
29.995.- 

3.195.-
6.395.- 

3.545.-
7.095.- 

1.495.-
2.995.- 

7.995.-
11.995.- 

3.995.-
5.995.- 

5.000.-
13.995.- 

1.995.-
2.995.- 

6.000.-
7.183.- 

3.000.-
3.695.- 

17.995.-
25.995.- 

895.-
1.495.- 

1.295.-
1.995.- 

års garanti20

X Light loftljós
Þv. 14 cm. E27 perustæði, hám. 40 W. Fæst í  
Glæru, svörtu, hvítu, fjólubláu og rauðu.

Plissé Move
Fást í hvítu, gráu og svörtu og 
í mörgum stærðum. Til dæmis  
100 x 160 cm.

Myrkratjöld
Til dæmis 120 cm á breidd,  
hvít eða svört.

2.000.-
4.490.- 

3.500.-
7.995.- 

Allt að
 60%

afsláttur af  
völdum gardínum  

- takmarkað magn.

Allt að
 50%

afsláttur af  
völdum gólfefnum  

- takmarkað magn.

Allt að
 70%

afsláttur af  
völdum ljósum  
- takmarkað magn.

4.000.-
5.495.- 

Krukkusett 3 stk.
3 stk í mismunandi stærðum. 
Svartar.

50.000.-
64.995.- 



 

 

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Auglýst verð gildir frá miðvikudeginum 24. febrúar til og með sunnudeginum 28. febrúar 2016. 
Gildir á meðan birgðir endast. 

MEIRA EN BARA BYGGINGAVÖRUVERSLUN
MIKIÐ ÚRVAL, LÁGT VERÐ OG GÓÐ ÞJÓNUSTA

Basic 11-5 parket 
Þykkt 11,5 mm. Plankastærð 
185 x 2200 mm. Verð á m².  

Basic 11-5 parket, hnota
Þykkt 11,5 mm. Plankastærð  
185 x 2200 mm. Verð á m².

Logoclic Vinto plastparket  
Eik Bucina
Þykkt 8 mm. Plankastærð  
242 x 1285 mm. Verð á m².

LAGERHREINSUN 
- fjöldi vara á lækkuðu verði!

Svört blómaker
Leirker, 2 stk. 

Sláttuvél með hleðslurafhlöðu
Rotak 43 Li með kambi og 2 x 36 V 4,6 Ah rafhlöðu.Hleður 
sig á 1 klst. Sláttubreidd 43 cm. Sláttuhæð 20-70 mm.  
7 mm þrepa hæðarstilling og 50 l. safnskúffa.

Sláttuvél
Multi Clip 50 S.140 cc Stiga mótor, 140 cc. Ventlar að 
ofan. Lágvær mótor. Sláttubreidd 48 cm. 4 hæðarstillingar, 
20 - 65 mm. Stálhlíf. Ber á og slær samtímis.

Hekkklippur með hleðslurafhlöðu
AHS 480 LI. 18 V lithium rafhlaða. Lengd skurðarblaðs 48 cm. Klippa allt 
að 1,5 cm sverar greinar. Þyngd 3,9 kg. 2 rafhlöður og hleðlsutæki fylgja.

Gasgrill Rock 200
Með 2 ryðfríum brennurum. 
Grillflötur 53 x 47 cm. Matt 
glerungshúðuð steypujárnsplata 
og steypujárnsgrind. Hitamælir 
í loki.

Trilla
Hámarksþyngd 120 kg.

Chess loftljós
Þv. 35 cm. H: 30 cm. E27 perustæði, 
hám. 40 W. Koparlitað. 

Kulan loftljós
Þv. 13 cm. E14 perustæði, hám. 30 W. Fæst í 
hvítu, svörtu og koparlituðu.

Rafmagnsofn  
með glerhlíf
1000 W. Með rafrænum hitastilli og 
fjarstýringu.  Hægt að láta standa á gólfi eða 
hengja upp á vegg. Fætur fylgja með.

LED-pera - 
BAUHAUS
Superstar Classic A. 
E27 perustæði,
10 W sem  
samsvara 60 W.
Dimmanleg. Líftími allt  
að 20.000 klst.

LED-pera - 
BAUHAUS
Classic A. 
E27 perustæði,
10 W sem  
samsvara 60 W. 
Líftími allt að 15.000 klst. 

LED vinnuljós  
með handfangi
Með 60 LED perum. Þrepalaus stilling á ljósvídd.
5 metra leiðsla.

45.995.-
76.995.- 

79.995.-
99.995.- 

19.995.-
29.995.- 

3.195.-
6.395.- 

3.545.-
7.095.- 

1.495.-
2.995.- 

7.995.-
11.995.- 

3.995.-
5.995.- 

5.000.-
13.995.- 

1.995.-
2.995.- 

6.000.-
7.183.- 

3.000.-
3.695.- 

17.995.-
25.995.- 

895.-
1.495.- 

1.295.-
1.995.- 

års garanti20

X Light loftljós
Þv. 14 cm. E27 perustæði, hám. 40 W. Fæst í  
Glæru, svörtu, hvítu, fjólubláu og rauðu.

Plissé Move
Fást í hvítu, gráu og svörtu og 
í mörgum stærðum. Til dæmis  
100 x 160 cm.

Myrkratjöld
Til dæmis 120 cm á breidd,  
hvít eða svört.

2.000.-
4.490.- 

3.500.-
7.995.- 

Allt að
 60%

afsláttur af  
völdum gardínum  

- takmarkað magn.

Allt að
 50%

afsláttur af  
völdum gólfefnum  

- takmarkað magn.

Allt að
 70%

afsláttur af  
völdum ljósum  
- takmarkað magn.

4.000.-
5.495.- 

Krukkusett 3 stk.
3 stk í mismunandi stærðum. 
Svartar.

50.000.-
64.995.- 



 

 

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Auglýst verð gildir frá miðvikudeginum 24. febrúar til og með sunnudeginum 28. febrúar 2016. 
Gildir á meðan birgðir endast. 

MEIRA EN BARA BYGGINGAVÖRUVERSLUN
MIKIÐ ÚRVAL, LÁGT VERÐ OG GÓÐ ÞJÓNUSTA

Háþrýstidæla
C 105.6-5 PC. 
Hámarksdæluþrýstingur 105 
bör, hámarksvatnsflæði 440l/
klst. Sjálfkrafa ræsing/stöðvun, 
þrýstingsjöfnun.

Gufuhreinsivél
SV 1902. Margnotavél með gufusogi, 
gufuhreinsun, vot- og þurrsogi og 
straujun. Með tveggja tanka kerfi fyrir 
samfellda áfyllingu.

Háþrýstidæla
K 4 Premium. Hámarksdæluþrýstingur 130 
bör. Hámarksvatnsflæði 420 l/klst. Getur 
hreinsað allt að 30 m² á klst. Hámarkshiti 
40°C. 2 auka stútar, slöngukefli og 1 l. 
hreinsilögur fylgja með.

Biopejs Ocean
Til að hengja á vegg. Stærð 
60 x 45 x 13,4 cm. 

Háþrýstidæla
E140.2-9 PAD X-TRA. Hámarksdæluþrýstingur 
150 bör, hámarksvatnsflæði 500 l/klst. Sjálfkrafa 
ræsing/stöðvun, þrýstingsjöfnun.

Loftpressa
PowerAir 350. Olíusmurður stimpill. 
Slagrými 290 l/mín. Virkt loftflæði 150 l/
mín. Mótorafl 1,8 hö., 230 V. 
25 lítra tankur. Einangruð vélarhlíf. 
Þrýstingsrofi með ræsiventli býður upp 
á góða kaldræsingu. Blöndunartæki og 
stjórnunareiningar eru vel varin og sýnileg  
í slöngugrindinni.

Dalarö
Sturtuhorn
90 x 90 x 195 cm. Décor 
hálfhringlaga sturtuhorn 
með 6 mm hertu 
skrautgleri og listum úr 
satínhvítu áli.

Winger
baðinnrétting
80 x 42 x 43 cm, úr 
háglans hvítu MDF. Skúffa 
með BLUM-útdragi og 
bogadreginni framhlið. 
Handlaug úr marmaralíki 
og botnventill með 
þrýstiopnun fylgja. Spegill 
með ljósi 80 x 60 cm 
fylgir. Afhendist samsett. 
Handlaugartæki fylgja ekki.

Tenedos sturtusett
Krómað sturtusett með 20 cm 
sturtuhaus, handsturtu og slöngu.  
Blöndunartæki fylgja ekki.

Ambiente gólfflísar
45 x 90 cm. Glerjað postulín, frostþolnar.  
Slitþolsstig 5.  Svartar, brúnar eða drapplitaðar. Verð á m².

Coralli gólfflísar
33,3 x 50,2 cm. Glerjað postulín, frostþolnar. Slitþolsstig 4. 
Skrikvörn R9. Fáanlegar í azzurro. Verð pr. m².

Stone  
Fylgihlutir
Sápuskammtari  978.-  489.-

Tannburstaglas   813.-   406.-

Salernisbursti      1960.- 980.- 

2.245.-
4.495.- 

3.495.-
6.995.- 

59.995.-
69.995.- 

34.995.-
64.995.- 12.995.-

15.395.- 

44.995.-
59.995.- 

14.995.-
19.995.- 

69.995.-
89.995.- 

81.995.-
126.995.- 

34.995.-
54.995.- 11.497.-

22.995.- 

TAKMARKAÐ MAGN

Til dæmis 3 l Drygolin  
olíuviðarvörn eða olíumálning.

4.000.-
8.995.- 

LAGERHREINSUN 
- fjöldi vara á lækkuðu verði!

 50%
afsláttur af öllum 

etanóleldstæðum frá 
Bizy-Bees  

- takmarkað magn.

 50%
afsláttur af ölum 

Sanwood fylgihlutum 
fyrir baðherbergið  

- takmarkað magn.

Allt að
 60%

afsláttur af allri 
Drygolin viðarvörn  

- takmarkað magn.

Allt að
 50%

afsláttur af  
völdum flísum  
- takmarkað magn.



 

 

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Auglýst verð gildir frá miðvikudeginum 24. febrúar til og með sunnudeginum 28. febrúar 2016. 
Gildir á meðan birgðir endast. 

MEIRA EN BARA BYGGINGAVÖRUVERSLUN
MIKIÐ ÚRVAL, LÁGT VERÐ OG GÓÐ ÞJÓNUSTA

Háþrýstidæla
C 105.6-5 PC. 
Hámarksdæluþrýstingur 105 
bör, hámarksvatnsflæði 440l/
klst. Sjálfkrafa ræsing/stöðvun, 
þrýstingsjöfnun.

Gufuhreinsivél
SV 1902. Margnotavél með gufusogi, 
gufuhreinsun, vot- og þurrsogi og 
straujun. Með tveggja tanka kerfi fyrir 
samfellda áfyllingu.

Háþrýstidæla
K 4 Premium. Hámarksdæluþrýstingur 130 
bör. Hámarksvatnsflæði 420 l/klst. Getur 
hreinsað allt að 30 m² á klst. Hámarkshiti 
40°C. 2 auka stútar, slöngukefli og 1 l. 
hreinsilögur fylgja með.

Biopejs Ocean
Til að hengja á vegg. Stærð 
60 x 45 x 13,4 cm. 

Háþrýstidæla
E140.2-9 PAD X-TRA. Hámarksdæluþrýstingur 
150 bör, hámarksvatnsflæði 500 l/klst. Sjálfkrafa 
ræsing/stöðvun, þrýstingsjöfnun.

Loftpressa
PowerAir 350. Olíusmurður stimpill. 
Slagrými 290 l/mín. Virkt loftflæði 150 l/
mín. Mótorafl 1,8 hö., 230 V. 
25 lítra tankur. Einangruð vélarhlíf. 
Þrýstingsrofi með ræsiventli býður upp 
á góða kaldræsingu. Blöndunartæki og 
stjórnunareiningar eru vel varin og sýnileg  
í slöngugrindinni.

Dalarö
Sturtuhorn
90 x 90 x 195 cm. Décor 
hálfhringlaga sturtuhorn 
með 6 mm hertu 
skrautgleri og listum úr 
satínhvítu áli.

Winger
baðinnrétting
80 x 42 x 43 cm, úr 
háglans hvítu MDF. Skúffa 
með BLUM-útdragi og 
bogadreginni framhlið. 
Handlaug úr marmaralíki 
og botnventill með 
þrýstiopnun fylgja. Spegill 
með ljósi 80 x 60 cm 
fylgir. Afhendist samsett. 
Handlaugartæki fylgja ekki.

Tenedos sturtusett
Krómað sturtusett með 20 cm 
sturtuhaus, handsturtu og slöngu.  
Blöndunartæki fylgja ekki.

Ambiente gólfflísar
45 x 90 cm. Glerjað postulín, frostþolnar.  
Slitþolsstig 5.  Svartar, brúnar eða drapplitaðar. Verð á m².

Coralli gólfflísar
33,3 x 50,2 cm. Glerjað postulín, frostþolnar. Slitþolsstig 4. 
Skrikvörn R9. Fáanlegar í azzurro. Verð pr. m².
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Leikhús

illska
HHH�HH
Óskabörn ógæfunnar
Borgarleikhúsið

Höfundar: Óskabörn ógæfunnar, 
byggt á samnefndri skáldsögu Eiríks 
Arnar Norðdahl
Leikstjóri: Vignir Rafn Valþórsson
Aðstoðarleikstjóri: Pétur Ármanns
son
Leikarar: Hannes Óli Ágústsson, 
Sólveig Guðmundsdóttir og Sveinn 
Ólafur Gunnarsson
Ungliðahreyfing ógæfunnar: Andrea 
Vilhjálmsdóttir, Embla Huld Þor
leifsdóttir, Fannar Arnarson, Hildur 
Ýr Jónsdóttir, Jónas Alfreð Birkis
son, Telma Huld Jóhannesdóttir og 
Vilhelm Þór Neto
Leikmyndahönnuður: Brynja Björns
dóttir
Sviðshreyfingar: Brogan Davidson
Búningar: Guðmundur Jörundsson
Myndvinnsla: Frosti Jón Runólfsson
Hljóðmynd: Garðar Borgþórsson

Skriðþungi mannskynssögunnar er 
ofsafenginn. Nýleg rannsókn stað
hæfði að börn eftirlifenda helfarar
innar séu líklegri en annað fólk til 
að berjast við þunglyndi og aðra 

andlega kröm. Ástæðan er svokölluð 
formaukningararfleifð sem á hvers
dagsmáli þýðir einfaldlega: Börn geta 
erft áföll foreldra sinna, erfðamengið 
sér til þess. Síðastliðinn fimmtu
dag var leikverkið Illska frumsýnt í 
Borgarleikhúsinu, byggt á skáldsögu 
Eiríks Arnar Norðdahl en textinn er 
endurunninn af leikhópnum Óska
börn ógæfunnar. Ástarþríhyrningur 
Agnesar, Ómars og Arnórs myndar 
kjarna verksins en helförin og upp
risa hægrisinnaðra öfgahópa í Evrópu 
mynda umgjörð framvindunnar.

Agnes er úr Kópavoginum, dóttir 
innflytjenda frá Litháen. Ómar er frá 
Selfossi en flúði í höfuðborgina eftir 
voðaverk. Arnór kemur frá Ísafirði en 
yfirgefur bæjarfélagið í leit að öryggi, 
sem hann finnur í nasismanum. Þau 
eru andlegt flóttafólk; alls staðar á 
jaðrinum, finna hvergi stöðugleika 
og stjórnast af örvæntingu.

Sólveig Guðmundsdóttir leikur 
Agnesi, tengiliðinn í ástarþríhyrn
ingnum, og skilar gamansömu atrið
unum vel. Hún er bráðfyndin þegar 
Agnes snýr ofurölvi heim og tíma
setningarnar hennar hitta í mark. 
Aftur á móti dvína áhrifin í drama
tískari senum. Hinn umkomulausa 
Ómar leikur Hannes Óli Ágústsson af 
næmni og nákvæmni. Hann er utan
veltu í lífinu en finnur jarðsamband 

með Agnesi. Hannes Óli gerir Ómar 
aumkunarverðan án þess að gera 
hann aumingjalegan. Nýnasistinn 
Arnór, sem Sveinn Ólafur Gunnars
son leikur af kunnáttu, verður hins 
vegar einum of kómískur með sínum 
óteljandi kækjum og fornu máli. Af 
þeim sökum verður persóna Arn
órs og hans hugmyndafræði nánast 
hlægileg. Uppgangur öfgahægrisinna 
í Evrópu, þar á meðal Íslandi, er ógn
vænleg staðreynd.

Ungliðar sýningarinnar missa 
marks. Þótt þau framkvæmi sín verk
efni vel þá virðast þau vera frekar til 
skrauts en dýpka ekki verkið, sviðs
verur sem táknmyndir frekar en mann
legar myndir. Sviðshreyfingarnar eru í 
höndum Brogan Davison og gerir hún 
vel en úrvinnslan er á skjön við verkið 
heldur en að styðja það og styrkja.

Leikhandritið er ekki nægilega vel 
unnið en höfundar ákveða að gera 
söguna línulega og meitla textann 
utan um aðalpersónurnar þrjár. Máls
greinar verða að einræðum og upp
lýsingar settar í eins konar skemmti
dagskrá. Gallinn er sá að persónurnar 
einangrast, nánast samhengislausar 
við íslenskt samfélag og brotthvarf 
Ómars til meginlands Evrópu kemst 
ekki til skila. Íslenskar leikgerðir 
treysta ætíð of mikið á að áhorfendur 
hafi lesið upphaflega skáldverkið.

Veikleikar sýningarinnar varða ekki 
bara handritið heldur líka leikstjórn 
og sviðsmynd. Brynja Björnsdóttir 
er hæfileikaríkur sviðshönnuður en 
yfirgnæfandi hvítu tröppurnar eru til 
trafala. Erfitt er að finna fókuspunkt, 
leikararnir verða að klöngrast upp 
og niður þrepin og öll spenna á milli 
persónanna fer þá fyrir lítið. Vignir 
Rafn Valþórsson reiðir sig á uppbrot, 
húmor og kaldhæðni frekar en leggja 
áherslu á tilfinningalega þungamiðju 

sögunnar. Kabarettinn svífur yfir 
vötnum en er aldrei nægilega vel 
útfærður á sviðinu. Hér er treyst um of 
á tónlistina til að skapa andrúmsloft, 
hljóðmynd sem sækir frekar í kímni 
en alvöru.

Búningar Guðmundar Jörunds
sonar eru sérlega fallegir en vafamál 
hvort þeir hæfi persónum verksins. 
Þau eru nemar, atvinnuleysingjar og 
pítsusendlar, einstaklega vel saumuð 
jakkaföt og samfestingar eru ekki í 
þeirra fataskáp. Háir hælar Agnesar 
hamla henni alltof mikið í stiga
prílinu. Ljósahönnun Jóhanns Frið
riks Ágústssonar var aftur á móti 
áhrifamikil og hún kveikti líf á sviðinu 
í annars erfiðri leikmynd. En spyrja 
má hvort myndvinnslu Frosta Jóns 
Runólfssonar sé ofaukið, þrátt fyrir 
ágæta hönnun þá bætti hún litlu við.

Þrátt fyrir fína frammistöðu leik
aranna þá týnist sú tilfinningalega 
alvara sem er kjarni verksins í húmor 
og látalátum. Leikstjórnin veldur því 
að áhorfendur ná litlu sambandi við 
persónurnar og botninn dettur úr 
sýningunni eftir hlé. Sá boðskapur 
sem verkinu er ætlað að flytja og 
brennur á samtíma okkar fer þá fyrir 
lítið. Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Þreytandi kaldhæðni 
ræður ríkjum í Illsku.

Skuggi sögunnar

Leikhópurinn í Illsku, þau Hannes Óli 
Ágústsson, Sólveig Guðmundsdóttir og 
Sveinn Ólafur Gunnarsson. 
FréttABLAðIð/PJetUr

Grafísk verk Hildar Björnsdóttur 
eru til sýnis í veitingastofum Hann
esarholts að Grundarstíg 10. Sýn
ingin ber titilinn Innlit.

Hildur býr í Noregi og starfar þar 
sem myndlistarmaður og mynd
listarkennari. Hún hefur haldið fjöl
margar sýningar en þetta er í fyrsta 
sinn sem verk hennar koma fyrir 
almenningssjónir á Íslandi. Flest 
verkin á sýningunni í Hannesar
holti eiga uppruna sinn í skissum 
af augnablikum, þar sem Hildur 
einbeitir sér að viðfangsefninu og 
teiknar upplifun sína án þess að líta 
á pappírinn – með svokallaðri blind
teikningu. Hún sækir meðal annars 
innblástur í íslenska náttúru og 
ferðalög víðs vegar um heim verða 
að litlum sögum í verkum hennar.

Hildur verður í Hannesarholti 
frá klukkan 14 sunnudaginn 28. 
febrúar, sýningin mun standa til 
20. mars. – gun

Skissur af 
augnablikum

eitt af verkum Hildar Björnsdóttur.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Hagasmári  1,  201 Kópavogur Sími :  512 8900 reginn@reginn. is

Stjórn Regins hf. boðar til hluthafafundar í félaginu og verður hann 
haldinn í Hörpu tónlistar – og ráðstefnuhúsi, í fundarsalnum Rímu, 
Austurbakka 2, 101 Reykjavík, þriðjudaginn 22. mars 2016 og hefst 
stundvíslega kl. 17.00.

Dagskrá fundarins er svohljóðandi:

 1. Tillaga um heimild til stjórnar til að hækka hlutafé félagsins   
  um allt að 126.600.000,- kr. að nafnvirði með breytingu á   
  samþykktum félagsins sem felst í eftirfarandi viðbót við 4. gr.  
  samþykkta félagsins: 

  „Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um allt   
  að 126.600.000,- kr. að nafnvirði. Lögbundinn forgangsréttur   
  hluthafa gildir ekki um hið nýja hlutafé. Stjórninni skal ráðstafa   
  hlutafjárhækkuninni sem greiðslu fyrir hlutafé í CFV 1 ehf. og 
  Ósvör ehf. í samræmi við kaupsamning þar að lútandi á genginu 
  19,0 kr. á hlut. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá   
  skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Framangreind heimild   
  stjórnar Regins hf. rennur út þann 31. desember 2016.”

 2. Tillaga um eftirfarandi breytingar á 22. gr. samþykkta   
 félagsins:

 a) Eftirfarandi setning í 2. mgr. 22. gr. falli niður:  

  „Náist ekki viðhlítandi niðurstaða má samþykkja nauðsynlega   
  breytingu með nýrri ákvörðun hluthafafundar“. 

  b) Ný málsgrein sem verður 3. mgr. 22. gr. bætist við og hljóði svo:

  „Ef ljóst er fimm dögum fyrir aðalfund að komandi stjórn mun   
  ekki uppfylla skilyrði um kynjahlutföll samkvæmt 2. mgr. 22. gr.  
  samþykkta þessa er sitjandi stjórn heimilt að leita eftir framboðum  
  einstaklinga af því kyni sem hallar á. Hafi frambjóðendur af því kyni  
  sem hallar á ekki boðið sig fram tveimur dögum fyrir aðalfund skal  
  stjórn boða til framhaldsaðalfundar 3-4 vikum eftir aðalfund og 
  auglýsa að nýju eftir framboðum. Skal boða til framhaldsaðalfundar  
  svo oft sem þörf krefur til þess að ná kynjahlutfalli skv. 2. mgr. 
  22. gr. og skal stjórn sitja þar til slíku kynjahlutfalli er náð.“  

 c) Ný málsgrein sem verður 4. mgr. 22. gr. bætist við og hljóði svo:

  „Náist kynjahlutföll 2. mgr. 22. gr. ekki við kosningu  stjórnar á   
  hluthafafundi skal sá er fékk flest atkvæði af þeim sem náðu ekki  
  kjöri, og er af því kyni sem hallar á, taka sæti þess er fæst atkvæði  
  fékk af þeim sem náðu kjöri, og er af fjölmennara kyninu. Hafi slík  
  kynjahlutföll ekki enn náðst skal sá er fékk næstflest atkvæði af þeim  
  sem náðu ekki kjöri, og er af því kyni sem hallar á, taka sæti þess er  
  næstfæst atkvæði fékk af þeim sem náðu kjöri, og er af fjölmennara  
  kyninu.“

3. Önnur mál

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. 
Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð og skal 
það dagsett. Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu 
eftir að því hefur verið framvísað við afhendingu fundargagna eða eftir 
setningu fundarins, hvort heldur sem fyrr er.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafa-
fundinum, ef hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar með það 
löngum fyrirvara, að unnt sé samkvæmt samþykktum þessum að taka 
málið á dagskrá fundarins. Nánar um heimildir hluthafa til að fá mál tekin 
til meðferðar á fundinum vísast til samþykkta félagsins sem finna má á 
heimasíðu þess.

Hluthafafundurinn er lögmætur ef löglega er til hans boðað, án tillits 
til þess hversu margir sækja hann skv. 2. mgr. 16. gr. sbr.  14. gr. 
samþykkta félagsins.

Dagskrá og endanlegar tillögur með greinargerð ásamt öðrum gögnum 
sem tillögunni kunna að fylgja munu vera hluthöfum til sýnis á skrifstofu 
félagsins í Smáralind, 3. hæð, Hagasmára 1, 201 Kópavogi, þremur vikum 
fyrir hluthafafundinn. Dagskrá og endanlegar tillögur verða auk þess 
aðgengilegar á heimasíðu félagsins, www.reginn.is.
  

     Kópavogur, 23. febrúar  2016. 
     Stjórn Regins hf. 

Hluthafafundur í Reginn hf. 
verður haldinn 22. mars 2016
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Ferskt á hverjum degi

Pantaðu í 
síma 565 6000 
eða á somi.is.

Viltu bjóða í margrétta óvissuferð á næsta fundi eða 
hafa spennandi hlaðborð í veislunni? Við höfum ferska 
og ljúffenga veislubakka með fjölbreyttum brauð-
réttum, tortillum, kökum og ávöxtum á boðstólum. 

Það er auðvelt að velja og panta á netinu og við bjóðum 
fría heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu ef pantaðir eru 
4 bakkar eða fleiri. Athugið að panta þarf bakkana eigi 
síðar en kl. 15:30 næsta virka dag fyrir afhendingu.

2.800 kr.

Vínber, melónur,  
ananas, appelsínur  
og fleiri góðir  
ávextir allt  
eftir árstíðum  
og framboði.

ÁVAXTABAKKI

40 - 60 bitar
fyrir 5 - 8 manns 2.270 kr.

Vatnsdeigsbollur 
fylltar með  
vanillukremi. 

Kókostoppar  
með súkkulaði.

DESERTBAKKI

50 bitar
fyrir 10 manns 3.300 kr.

Súkkulaðikaka  
með mjúku  
súkkulaðikremi.

Gulrótarkaka með 
rjómaostakremi.

Eplakaka með 
kanilkeim.

KÖKUBAKKI

24 bitar
fyrir 10 manns

4.100 kr.

Reykt skinka,  
egg, íssalat. 

Tikka masala  
kjúklingur, íssalat.

Kjúklingaskinka,  
smurostur, ofnbakaðir 
tómatar, salatmix.

VEISLUBAKKI

30 bitar
fyrir 5 manns4.100 kr.

BBQ kjúklingur,  
bakaðar sætar  
kartöflur, spínat. 

Fetaostur, rauð- 
laukur, spínat.

Heitreyktur lax, ferskt 
dill, spínat, lauksósa.

PARTÝBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

3.680 kr.

Hangikjöt, lauk-  
sósa, salatmix.

Beikon, egg, steiktir 
ferskir sveppir.

Kjúklingur, rautt  
pestó, sýrður rjómi, 
paprika, salatmix.

EÐALBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

3.680 kr.

Tikka masala 
kjúklingur  
og íssalat.

Reykt skinka.

Eggja- og íssalat.

PÍTUBAKKI

24 bitar
fyrir 5 manns

3.680 kr.

Hangikjöt,  
eggjasalat.

Roastbeef,  
remúlaði,  
steiktur laukur.

Rækjusalat.

GAMLI GÓÐI

20 bitar
fyrir 5 manns

FERSKAR HUGMYNDIR FYRIR VEISLUR og FUNDI

3.680 kr.

Kalkúnn, beikon, 
tómatar, sinnepssósa.

Kjúklingur,  
egg, lauksósa.

Reyktur lax, íssalat.

LÚXUSBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

565 6000 / somi.is



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 
08.05 The Middle 
08.25 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 
13.40 Hið blómlega bú 3 
14.10 Spilakvöld 
14.55 Mayday. Disasters 
15.40 Impractical Jokers 
16.05 Teen Titans Go 
16.30 Baby Daddy 
16.55 Welcome to the Family 
17.20 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 The Simpsons 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag  Andri, Margrét 
Erla, Sigrún Ósk og Eva Laufey færa 
þér skemmtilegan þjóðmálaþátt í 
beinni útsendingu. Áhugaverð um-
ræða, fróðlegar fréttaskýringar og 
skemmtileg sjónarhorn.
19.20 Víkingalottó 
19.25 The Middle
19.50 Heimsókn  Sindri Sindrason 
heimsækir sannkallaða fagur-
kera sem opna heimili sín fyrir 
áhorfendum. Heimilin eru jafn ólík 
og þau eru mörg en eiga það þó 
sameiginlegt að vera sett saman af 
alúð og smekklegheitum.
20.10 Multiple Birth Wards 
21.00 Grey’s Anatomy 
21.45 Bones 
22.30 Girls 
23.00 NCIS 
23.45 The Blacklist 
00.30 Better Call Saul 
01.20 What Lies Beneath 
03.25 Filth 
05.00 Fatal Instinct

18.00 Fresh Off the Boat 
18.25 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 
00.00 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 Nebraska 
11.55 Ocean’s Eleven 
13.50 Moulin Rouge 
16.00 Nebraska 
17.55 Ocean’s Eleven
19.50 Moulin Rouge  Frábær dans- 
og söngvamynd. Sögusviðið er 
Rauða myllan, franskur nætur-
klúbbur þar sem dásemdir lífsins 
eru í hávegum hafðar. Skáldið 
Christian hrífst af Satine, söng- og 
leikkonu, sem er skærasta stjarnan 
í Rauðu myllunni. Myndin var til-
nefnd til átta Óskarsverðlauna og 
fékk tvenn.
22.00 Veronica Mars
23.50 Serena  Jennifer Lawrence 
og Bradley Cooper leika hjónin 
Serenu og George sem flytja til 
Norður-Karólínu til að endur-
byggja timburfyrirtæki foreldra 
hans. Fyrirtækið hafði farið illa 
eftir kreppuna árið 1929 en þau 
hjónin einsetja sér að byggja það 
upp og ná fyrri hagsæld. Þegar 
Serena kemst að því að George á 
sér leyndarmál úr fortíðinni sem 
ógnar framtíð þeirra ákveður hún 
að grípa til vafasamra aðgerða.
01.40 The Equalizer 
03.50 Veronica Mars

16.10 Gettu betur 
17.15 Landinn 
17.45 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 
20.30 Kiljan 
21.10 Neyðarvaktin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Á spretti 
22.40 Bonnie með þúsund 
mönnum 
23.40 Glæpasveitin 
00.40 Kastljós 
01.05 Fréttir 
01.20 Dagskrárlok

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 The Good Wife 
15.35 Survivor 
16.20 The Muppets 
16.40 The Biggest Loser - Ísland 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show 
19.10 The Late Late Show 
19.50 The Millers 
20.15 America’s Next Top Model 
21.00 Code Black 
21.45 Complications 
22.30 The Tonight Show 
23.10 The Late Late Show 
23.50 Sleeper Cell 
00.35 Billions 
01.20 Zoo 
02.05 Code Black 
02.50 Complications 
03.35 The Tonight Show 
04.15 The Late Late Show 
04.55 Pepsi MAX tónlist

18.45 Two and a Half Men 
19.10 Friends 
19.35 How I Met Your Mother 
20.00 Geggjaðar græjur 
20.20 Feðgar á ferð 
20.45 Dulda Ísland 
21.35 Chuck 
22.20 Cold Case 
23.05 Cold Feet 
23.55 The Sopranos 
00.55 Peaky Blinders 
01.55 Geggjaðar græjur 
02.15 Feðgar á ferð 
02.40 Dulda Ísland 
03.25 Cold Feet 
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Northern Trust Open 
11.00 Golfing World  
11.50 Northern Trust Open 
16.50 Inside The PGA Tour  
17.15 Golfing World  
18.05 Northern Trust Open 
23.45 Golfing World 

12.45 Arsenal - Leicester 
14.30 Aston Villa - Liverpool 
16.10 Premier League World 
16.40 Sunderland - Man. Utd. 
18.20 Arsenal - Tottenham 
20.00 PL Classic Matches: Liverpool 
- Chelsea, 1996 
20.30 Gianfranco Zola 
21.00 Arsenal - Man. City 
22.45 Norwich - West Ham

07.00 Juventus - Bayern München 
08.40 Arsenal - Barcelona 
10.20 Meistaradeildarmörkin 
12.20 Barcelona - Pick Szeged 
13.40 Bayern München - Darm-
stadt 98 
15.20 Þýsku mörkin  
15.40 Juventus - Bayern München 
17.20 Arsenal - Barcelona 
19.00 Meistaradeildarmörkin
19.30 Dynamo Kiev - Man. City  BEINT
21.45 Meistaradeildarmörkin 
22.15 PSV Eindhoven - Atletico 
Madrid 
00.05 Bologna - Juventus 
01.45 UFC Now 

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveins 
07.49 UKI 
07.54 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
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 Mada-
gaskar 
10.45 Gulla og grænjaxlarnir 
10.55 Tommi og Jenni 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveins 
11.49 UKI 
11.54 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
12.00 Ævintýri Tinna 
12.23 Kalli á þakinu 
12.48 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Brunabílarnir 
13.24 Ljóti andarunginn og ég 
13.46 Ævintýraferðin 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.45 Gulla og grænjaxlarnir 
14.55 Tommi og Jenni 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveins 
15.49 UKI 
15.54 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
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 Mada-
gaskar 
18.45 Gulla og grænjaxlarnir 
18.55 Tommi og Jenni 
19.00 Litla stóra Pandan

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:50
HEIMSÓKN
Sindri Sindrason heimsækir leikkonuna Ólafíu Hrönn sem 
býr í stórglæsilegu fimm  hundruð fermetra húsi í Garðabæ. 
Henni er margt til lista lagt og hún sér sjálf um að mála 
listaverk á auða veggi hússins.

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.

 | 21:00
GREY’S ANATOMY
Vinsælir dramaþættir sem 
gerast á skurðstofu á Grey 
Sloan spítalanum þar sem 
starfa ungir og bráðefnilegir 
skurðlæknar. 
 

LOKAÞÁTTUR

 | 22:00
VERONICA MARS
Skemmtileg kvikmynd um 
hina einu sönnu Veronicu 
Mars sem er þekkt úr 
samnefndum spæjaraþáttum.

 | 21:45
BONES
Stórskemmtilegir þættir þar 
sem fylgst er með störfum 
Dr. Temperance Brennan, 
réttarmeinafræðings.
 

LOKAÞÁTTUR

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

LOKAÞÁTTUR

 | 22:30
GIRLS
Fimmta gamanþáttaserían 
um hóp vinkvenna á 
þrítugsaldri sem búa í 
draumaborginni New York en 
samskiptin við hitt kynið 
ganga ekki alltaf áfallalaust.

 | 20:20
MAYDAY
Vandaðir og afar áhrifamiklir 
heimildarþættir sem fjalla um 
flugslys, flugrán, sprengjuhót-
anir um borð í flugvélum og 
aðrar hættur sem hafa komið 
upp í háloftunum.

SEINNI ÞÁTTUR
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PIPA
R

\
TBW

A
 • SÍA

 • 161088

Original kjúklingur, flögur 
úr svörtum Doritos, pipar- 
majónes, kál, kartöfluskífa, 
ostur og salsa.

929 KR. 1.899 KR.

Doritos Boxmaster, 
franskar, 3 Hot Wings, 
gos og Prins Xtra.

Doritos Boxmaster



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

„Fram undan hjá mér eru virkilega 
skemmtileg verkefni, ég er bæði að 
vinna að stuttmynd og heimildar-
mynd. Þær fjalla báðar um lífsreynslu-
sögur bróður míns. Hann er með geð-
klofa og ég hef verið að taka viðtöl 
við hann og fylgjast með honum í 
veikindum hans. Ég hlakka mikið 
til að klára heimildarmyndina og sjá 
hvað ég get gert með efnið. Ég stefni á 
að fara með báðar myndirnar á kvik-
myndahátíðir og vonast eftir að fá 
góð viðbrögð,“ segir Albert Hall-
dórsson, nýútskrifaður leikari, sem 
er um þessar myndir að æfa nýtt 
leikverk eftir Bjartmar Þórðarson, 
Gripahúsið, sem frumsýnt verður 
næstkomandi föstudag. 

„Ég er mjög spenntur, þetta er 
búið að vera sérstaklega skemmti-
legt ferli og gaman að vera kominn 
upp á svið eftir útskrift. Þetta er 
fyrsta hlutverkið mitt í atvinnuleik-
húsi,“ segir Albert fullur tilhlökkunar.

Gripahúsið er nýtt íslenskt leikverk 
eftir Bjartmar Þórðarson. Verkið er 
unnið frá upphafi til enda í Tjarnar-
bíói en Bjartmar skrifaði það í rit-
höfundavinnustofu sem Tjarnarbíó 
býður upp á fyrir sviðshöfunda. 
Bjartmar sér einnig um að leikstýra 
sýningunni en  meðal leikstjórnar-

verkefna hans má nefna Hundalógík 
í Þjóðleikhúskjallaranum, Glerlaufin 
í Norðurpólnum og Mr. Kolpert í 
Greenwich Playhouse í London.

„ Þ e t t a  e r fyrsta leikverk 
Bjartmars sem sett er upp í atvinnu-
leikhúsi og það er frábært að vinna 
með honum. Hann á að baki langan 
feril sem leikstjóri, leikari og drama-
túrg. Ég er virkilega spenntur fyrir að 
takast á við hlutverkið. Það er frábært 
tækifæri fyrir mig að fá að taka þátt í 
þessari sýningu,“ segir Albert.

Gripahúsið er svört kómedía og 
samfélagsrýni sem fjallar um þá 
hringrás staurblindrar bjartsýni og 
hruns sem við sjáum birtast í þjóð-
félaginu trekk í trekk. Verkið fjallar 
um einstæðu móðurina Védísi og 
þrjú uppkomin börn hennar sem 
hírast í fátækt á leigubýli lengst uppi 
á heiði. Þrátt fyrir að allt gangi á 
afturfótunum þá eru þau samt full af 
bjartsýni um betri tíma og í sífelldri 
leit að skyndilausnum til þess að 
finna hamingjuna.

„Ég leik Sírni, mjög meðvirkan 
ungan mann sem býr með fjöl-

skyldunni sinni út á landi, hann er á 
einhverfurófi og hefur alls ekki feng-

ið það uppeldi sem hann hefði þurft 
á að halda. Hann er í því að hjálpa 
móður sinni við að halda öllum 
góðum í því ástandi sem fjölskyldan 
býr við,“ segir Albert aðspurður um 
hans hlutverk í sýningunni.

Ásamt Alberti fara þau Bryndís 
Petra Bragadóttir, Sigríður Björk 
Baldursdóttir og Sveinn Óskar 
Ásbjörnsson með aðalhlutverk í 
sýningunni.

„Þetta er góður og skemmtilegur 
hópur og  mjög gaman að vinna með 
þeim,“ segir Albert jákvæður í bragði.
gudrunjona@frettabladid.is

Kominn upp á svið   
         eftir útskrift
Gripahúsið er nýtt íslenskt leikverk um íslenska bjartsýni eftir Bjart-
mar Þórðarson. Albert Halldórsson, nýútskrifaður leikari, fer með 
eitt af aðalhlutverkum sýningarinnar. Albert er um þessar mundir 
að vinna að heimildarmynd sem fjallar um veikindi bróður hans.

19.800 kr.

DÚNMJÚKT 
TVENNUTILBOÐ
O&D dúnsæng – Stóri björn
· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals: 
25.800 kr.

Afgreiðslutími Rvk.
Mán. til fös. kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–16
Sunnudaga kl. 13–17
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

NATURE’S REST
heilsurúm
Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.
Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: 79.900 kr.

Aðeins 69.900 kr.

Shape Comfort 
koddi fylgir með 

að verðmæti
5.900 kr.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

FERMINGAR
TILBOÐ

6.990 kr.

MISTRAL HOME
sængurföt
Sængurföt úr 100%  
bómullarsatíni  
þrír litir.  
300 tc.

Fullt verð: 
8.990 kr.

FERMINGAR
TILBOÐ

 

FERMINGAR
TVENNA

Fyrir fólk 
sem stækkar 

og stækkar

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is

Æfingar standa nú yfir á sýningunni Gripahúsið, sem er nýtt íslenskt leikverk eftir Bjartmar Þórðarson. FRÉTTABLAÐIÐ/VILhELM  

Albert halldórsson, 
nýútskrifaður leikari,  
hefur í nógu að snúast  
um þessar mundir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILhELM 
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Kolbeins Tuma 
Daðasonar

Bakþankar

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

*14.999 kr.f rá

KANADA

TORONTO
MONTRÉAL 
ma í  -  jún í  &  september  2016

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Ég tilheyri því sem verður vafa-
laust innan tíðar þekkt sem 
vísitölufjölskyldan miðað 

við skilnaðarvagninn sem sífellt 
fleiri virðast stökkva á. Krakkarnir 
eru hjá mér aðra hverja viku og 
hjá mömmu sinni hina. Við erum 
svo heppin með samskipti okkar 
á milli að krakkarnir virðast enn 
sem komið er ekki sjá neinn ókost 
við fyrirkomulagið. Þau eru jafn 
sátt og foreldrarnir.

Ástæða þess að við fyrrverandi 
erum svona sátt tengist því vafa-
lítið að bæði eru laus úr sambandi 
sem var langt í frá að vera fullkom-
ið þótt það væri alls ekki slæmt. Í 
breyttu fyrirkomulagi getur maður 
slakað á eina vikuna, hugsað vel 
um sjálfan sig og tekið svo endur-
nærður á móti krökkunum og gefið 
þeim mun meira af sér hina vikuna. 
Hljómar kannski eigingjarnt en í 
okkar tilfelli held ég að þetta hafi 
verið til bóta, fyrir alla.

Dóttir mín er farin að spyrja 
hvort ég ætli ekki að finna mér 
fallega konu og giftast henni. 
Sonur minn minnir hana á að ég 
sé „búinn að giftast mömmu“ og 
svo ræða þau hve oft maður megi 
giftast. Allt endar yfirleitt í hlátra-
sköllum. Fyrirkomulagið núna er 
samt svo gott að hugsunin um að 
fara aftur í samband og sameina 
fjölskyldur með öllu tilheyrandi er 
fjarlæg. Það þyrfti í það minnsta að 
ígrunda vel og lengi áður en stóra 
skrefið yrði stigið, aftur.

Auðvitað eru alls konar 
praktískir ókostir við núverandi 
fyrirkomulag. Það er dýrara, kallar 
á meiri skipulagningu, krakkarnir 
sakna stundum hins foreldrisins og 
öfugt. Vika getur verið langur tími 
fyrir smáfólk. En ef foreldrarnir 
eru skilningsríkir, í garð hvort 
annars og barnanna, og ekki á 
hvínandi kúpunni þá á þetta samt 
allt að geta gengið upp og hefur 
sem betur fer gert í á þriðja ár. 

Skilnaðarbörnin
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