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Fréttablaðið í dag

sKoðun Birgir Jakobsson og 
Runólfur Pálsson skrifa um líf-
færagjafir. 11 

sport Ekki er ljóst hvort Aron 
Pálmarsson spili á HM. 14

Menning Leikritið Ræman er 
óður til þess sem er ekta í veröld-
inni rafrænum tímum. 20

lÍfið Á árinu verða 
stórtónleikar áberandi 
enda nokkrar þekktar 
hljómsveitir á leið til 
landsins. Þá verða 
margar framhalds-
myndir frum-
sýndar 2017. Þetta 
verður gott ár. 24

frÍtt

Ráðuneyti Bjarna 
Benediktssonar

Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar tekur við 
á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í dag. Af ellefu ráðherrum eru þrír sem 

tóku fyrst sæti á Alþingi í síðustu kosningum.  Í stjórninni eru sjö karlar 
og  fjórar konur. Stjórnarandstaðan segir stjórnarsáttmálann óljósan.

sigríður á. 
andersen
Dómsmálaráðherra

benedikt 
jóhannesson
Fjármálaráðherra

guðlaugur Þór
Þórðarson
Utanríkisráðherra

Þorgerður Katrín
gunnarsdóttir
Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra

Óttarr 
proppé
Heilbrigðisráðherra

bjarni 
benediktsson
Forsætisráðherra

Þorsteinn 
Víglundsson
Félagsmálaráðherra

jón gunnarsson
Samgöngu-, fjarskipta 
og byggðamálaráðherra

Kristján Þór 
júlíusson
Menntamálaráðherra

MarKaðurinn Áform um að selja 
lífeyrissjóðum 20 til 40 prósenta 
hlut í Arion banka í lokuðu útboði 
hafa að mestu verið sett til hliðar. 

S a m k v æ m t 
h e i m i l d u m 
Fréttablaðsins 
hafa viðræður 
Kaupþings og 
fulltrúa sjóð-
anna runnið 
út í sandinn. 
Of mikið bar 
í milli varð-
andi verð-
hugmyndir. 
Horft er til 
þess að líf-

e y r i s s j ó ð i r 
komi fremur að kaupum í bank-

anum sem hornsteinsfjárfestar í 
almennu hlutafjárútboði. – hae

Viðræður um 
Arion í frost

plús sérblað l fÓlK
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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SJÓNMÆLINGAR 

ERU 
OKKAR 
FAG
Tímapantanir:

Optical Studio í Leifsstöð, 4250500

Optical Studio í Smáralind, 5288500

Optical Studio í Keflavík, 4213811

»2
Eiga 23%  
í Heimavöllum

Sameining Heima-

valla og Ásabyggðar 

gekk í gegn rétt fyrir 

áramót. Hjónin Finnur 

Reyr Stefánsson og 

Steinunn Jónsdóttir og 

viðskiptafélagi þeirra, 

Tómas Kristjánsson, eru 

stærstu eigendur sam-

einaðs leigufélags.

»6
kína og bitcoin

Þess vegna hafa kín-

verskir fjárfestar reynt 

að fara í kringum gjald-

eyrishöftin með því að 

kaupa Bitcoin.

»8
Horfir til bóta

Heilbrigður hluta-

bréfamarkaður byggist 

á því að jafnvægi sé 

milli einkafjárfesta og 

þeirra sem kalla mætti 

stofnanafjárfesta. 

Takk, 
 en nei takk

Frost í viðræðum Kaupþings og lífeyris-

sjóða um kaup í Arion banka. Nánast 

útilokað að sjóðirnir kaupi í lokuðu út-

boði þar sem of mikið ber í milli í verð-

hugmyndum. Býðst þess í stað að taka 

þátt sem hornsteinsfjárfestar í almennu 

útboði. Erfitt að selja hlut í lokuðu út-

boði vegna forkaupsréttar ríkisins. »4
Stjórnar-  
maðurinn

stjÓrnMál Sjö þingmenn taka í 
fyrsta sinn við embætti ráðherra í 
nýrri ríkisstjórn Viðreisnar, Bjartrar 
framtíðar og Sjálfstæðisflokks. Alls 
verða ráðherrarnir ellefu. Sex úr 
röðum Sjálfstæðisflokks, þrír úr Við-
reisn og tveir frá Bjartri framtíð.

Þar af eru þrír sem hafa ekki setið á 
þingi áður, þau Þórdís Kolbrún Reyk-
fjörð Gylfadóttir sem verður ráðherra 
ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar, 
Benedikt Jóhannesson sem verður 
fjármálaráðherra og Þorsteinn Víg-
lundsson sem verður félags- og jafn-
réttismálaráðherra.

Fjórir ráðherrar nýju ríkisstjórnar-
innar hafa áður gegnt ráðherraemb-
ætti. Bjarni Benediktsson var fjár-
málaráðherra undanfarið kjörtímabil 
en verður forsætisráðherra. Kristján 
Þór Júlíusson var heilbrigðisráðherra 
en verður menntamálaráðherra. 

Guðlaugur Þór Þórðarson var 
heilbrigðisráðherra frá 2007 til 2009 
en verður utanríkisráðherra og Þor-
gerður Katrín Gunnarsdóttir var 
menntamálaráðherra árin 2003 til 

2009 fyrir Sjálfstæðisflokk en verður 
nú landbúnaðar- og sjávarútvegsráð-
herra fyrir Viðreisn.

„Ég er mjög þakklát fyrir þennan 
stuðning og traust sem formaðurinn 
og þingflokkurinn sýndu með því að 
fela mér þetta verkefni. Ég hlakka til 
að takast á við það,“ segir Sigríður Á. 
Andersen, verðandi dómsmálaráð-

herra, um nýja starfið sem hún kveðst  
ekki hafa sóst sérstaklega eftir.

Jón Gunnarsson, sem verður ráð-
herra samgöngu-, fjarskipta- og 
nýsköpunarmála, tekur í sama streng, 
eðli þingmennskunnar sé að vera 
tilbúinn að axla ábyrgð. „Ég er þakk-
látur fyrir það traust sem mér er sýnt 
að gegna þessu mikilvæga embætti.“

Þórdís Kolbrún verður yngsti ráð-
herra ríkisstjórnarinnar, 29 ára.

„Fyrstu viðbrögð verða að vera 
pínu klisja. Maður tekur við þessu 
af mikilli auðmýkt og þakkar fyrir 
traustið. Ég er algjörlega reiðubúin 
til að axla þessa ábyrgð sem mér er 
falin.“

Þá kveðst Þorsteinn Víglundsson  
spenntur fyrir komandi misserum.

„Þetta leggst mjög vel í mig. Þetta er 
viðamikið og spennandi ráðuneyti til 
þess að takast á við sem mér líst mjög 
vel á,“ segir Þorsteinn.

Þingmenn stjórnarandstöðunnar 
gagnrýna nýjan stjórnarsáttmála og 
segja hann of almennt orðaðan og 
óljósan.  – þea / sjá síður 4 og 6

unnur brá 
Konráðsdóttir
Forseti Alþingis

björt 
Ólafsdóttir
Umhverfis- og 
auðlindaráðherra

Þórdís Kolbrún 
r. gylfadóttir
Ferðamála-, iðnaðar-
og nýsköpunarráðherra



Veður

Norðanátt og mjög hvasst á austanverðu 
landinu. Snjókoma, einkum norðaustan-
lands þar sem spáð er blindbyl fram 
eftir degi. Hins vegar þurrt og bjart veður 
syðra. Fer að lægja seinni partinn. 
sjá síðu 18

Hingað og ekki lengra

samfélag Formlegri leit að hund-
inum Tinnu hefur nú verið hætt en 
áfram halda þó eigendur hennar, 
Andrea Björnsdóttir og Ágúst Ævar 
Guðbjörnsson, að leita.

Andrea leitaði langt fram á mánu-
dagsnóttina og var komin af stað í 
birtingu í gær. Þegar Fréttablaðið 
náði tali af henni var hún nálægt 
Vogum en hún lagði af stað við 
álverið í Straumsvík. 

„Ég var eiginlega búin að missa 
vonina á mánudag en fékk svo sím-
tal frá dóttur miðils sem hafði séð 
Tinnu margoft, að hún væri á lífi og 
héldi til á þessu svæði. Dóttir hennar 
og barnabörnin komu með mér að 
leita á mánudag,“ segir Andrea. Hún 
bætir því við að hún sé mjög skeptísk 
á miðla almennt en ákvað að taka 
þessari vísbendingu fagnandi.

„Ég hef farið til þessa miðils einu 
sinni og hún sá ákveðið sem enginn 
hefði geta vitað. Þarna fékk ég smá 
von en mér finnst þetta vera síðasti 
dagurinn því það er spáð svo miklu 
frosti. Skipulagðri leit er hætt og 
fólkið sem sá um hana á svo miklar 
þakkir skildar því ég er alltaf úti að 
leita. Það er liðinn langur tími síðan 
hún týndist en ef það koma upp 
nýjar vísbendingar þá er fólk tilbúið 
að koma og hjálpa, sem er ótrúlega 
fallegt.“

Andrea segir að stuðningurinn, 
sem hún hefur notið, sé ómetanlegur 
og nefnir sem dæmi að kona sem 
hafði ofnæmi fyrir hundum hefði 
farið að leita með börnunum sínum.

„Fólk er sumt að leita langt fram 
á nótt og alla daga. Það er ótrúlegt. 
Þó að ég sé að verða úrkula vonar þá 
rígheld ég í vonina. Ég efast um að 
ég geti hreinlega hætt að leita og ég 
hef ekki enn mætt í vinnuna. Ágúst 

er farinn að vinna aftur en tíminn 
einfaldlega stoppar. Það er bara eitt 
sem kemur til greina hjá mér og það 
er að finna Tinnu. Þegar það gerist 
má heimurinn fara að snúast á ný.“ 
benediktboas@365.is

Miðill kveðst hafa séð 
Tinnu nálægt álverinu
Tíkin Tinna hefur nú verið týnd í meira en viku og hefur formlegri leit verið 
hætt. Andrea Björnsdóttir, eigandi Tinnu, leitaði allan gærdag eftir vísbendingu 
úr óvæntri átt. Kona með ofnæmi fyrir hundum meðal þeirra sem hafa leitað.

Líf þeirra Ágústs og Tinnu snýst um að finna hundinn sem þeim þykir svo vænt um. 
Mynd/Úr einkasafni

andrea biður fólk að leita í skúrum og 
görðum, og að hringja í síma 846-6613 
telji það sig hafa séð Tinnu.

 Umhverfisstofnun vinnur að varanlegri lokun Kirkjufjöru. Þessu skilti hafði verið komið upp þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði í gær. Skilti sem 
merkja eiga lokun fjörunnar voru í prentun þegar banaslys varð í fjörunni á mánudaginn. Enn er þó hægt að sjá fjöruna af útsýnispalli. Yfir 200 ferðaþjón-
ustufyrirtæki um allt land skrifuðu í gær undir yfirlýsingu um ábyrga ferðaþjónustu. Undir þá ábyrgð falla meðal annars öryggismál.  fréTTabLaðið/Jóhann k.

Leitin að Tinnu

Umfangsmikil leit hefur staðið 
yfir að hundinum Tinnu frá því 
að hún strauk úr pössun þann 
29. desember.

Engar vísbendingar hafa borist 
eftir 31. desember 2016. 

Eigendur Tinnu lofa 300 
þúsund króna fundarlaunum.

Tinna er þriggja ára og er 
blanda af tegundunum Mini 
Schnauzer og Toy Poodle.

Danmörk Lík fjögurra barna og 
tveggja fullorðinna fundust í húsi 
í bænum Ulstrup í Danmörku. 
Lögreglan á Austur-Jótlandi 
greindi frá þessu, en Ulstrup er 
í um tuttugu kílómetra fjarlægð 
frá borginni Randers.

Rannsókn lögreglunnar mun 
hafa leitt í ljós að 45 ára faðir 
hafi þar myrt börn sín og barns-
móður áður en hann svipti sig 
lífi. Konan var 42 ára og börnin 
þriggja, sex, ellefu og sextán ára 
gömul.

Lögregla rannsakaði vettvang 
í gær og á mánudag og var orð-
rómur uppi um að gasleki hefði 
valdið andláti fjölskyldunnar. 
Rannsókn lögreglunnar leiddi 
hins vegar annað í ljós.

Enn hefur lögregla ekki tjáð 
sig um mögulega ástæðu þess að 
faðirinn myrti fjölskyldu sína og 
stytti sér síðan aldur. – þea

Faðir talinn hafa 
myrt fjölskyldu

sveitarstjórnir „Verði ekki úr 
þessu bætt án tafar er eðlilegt að 
stjórnvöld bregðist við með því að 
byggja upp heilbrigðisþjónustu á 
landsbyggðinni með þeim hætti að 
neyðarþjónusta verði aðgengileg á 
fleiri en einum stað,“ segir bæjarráð 
Fljótsdalshéraðs varðandi lokun 
NA/SV-brautarinnar á Reykjavíkur-
flugvelli.

Bæjarráð segist krefjast þess að 
þriðja flugbraut Reykjavíkurflug-
vallar verði opnuð án tafar. „Mikil-
vægt er að brautin sé starfhæf 
þangað til önnur ásættanleg lausn 
er fundin varðandi sjúkraflug. 
Miðað við þær áherslur í þróun 
heilbrigðisþjónustu sem unnið 
er samkvæmt, má ljóst vera að 
aðgengi að Landspítala – Háskóla-
sjúkrahúsi þarf að vera eins gott og 
mögulegt er fyrir alla landsmenn 
og á það ekki síst við um neyðar-
þjónustu.“ – gar

Opni braut eða 
bæti þjónustuna

Þórarinn  
Tyrfingsson

Heilbrigðismál Þórarinn Tyrfings-
son, forstjóri á sjúkrahúsinu Vogi, fékk 
barnamenningarverðlaun Velferðar-
sjóðs barna á Íslandi fyrir vinnu sína 
að forvörnum og meðferð á fíknisjúk-
dómum meðal unglinga.

„Það starf hefur oft á tíðum verið 
það eina sem samfélagið hefur haft 
upp á að bjóða á þessu sviði og hefur í 
alla staði verið til fyrirmyndar,“ segir í 
útskýringu á valinu.

Verðlaununum fylgir fimm milljóna 
króna styrkur til að hefja rannsókn á 
umfangi og eðli fíkniefnanotkunar 
unglinga á Íslandi í þeirri von að niður-
stöður hennar verði nýttar til að hefja 
átak í forvörnum og meðferð. – þea

Fær verðlaun 
fyrir forvarnir 
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Nýtt ár, ný viðmið
Við kynnum hinn glænýja Toyota C-HR, fínslípaðan demant sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturs- 
eiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Einstökum bíl fylgir einstök tilfinning. 
Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið, enda fyrstur sinnar tegundar.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

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

Í  F U L L K O M N U  F L Æ Ð I

T O Y O T A

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Verð frá: 3.940.000 kr.



LA PALMA
Netverð á mann frá kr. 103.395 m.v. 2 fullorða og 
2 börn í herbergi. Netverð á mann frá kr. 134.795 
m.v. 2 í herbergi.

Hotel La Palma 
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Kanaríeyjan

Frá kr.
103.395
m/allt innifalið

31. jan. í 10 nætur

Allt að
25.000 kr.
afsláttur á mann

Síðustu 
sætin

Nýr áfangastaður

Gylfi Arnbjörnsson
forseti ASÍ
„Þetta er svona tiltölulega 
almennt orðað. Það eru 
þarna ýmis ákvæði eins 
og varðandi starfsget
umat. Svo eru önnur 
atriði sem maður 
furðar sig á að ekk
ert sé minnst á,“ segir 
Gylfi Arnbjörnsson, 
forseti ASÍ. 

Hann segir vissulega 
fjallað um heilbrigðismál. 
Hann hefði hins vegar viljað sjá 

meira fjallað um félagslegan stöðug
leika í sáttmálanum. 

„Í svona naumum meiri
hluta hefði maður átt von 

á því að það væru fleiri 
mál þar sem menn 
væru skýrari. Og það 
kemur ekki fram í 
þessum stjórnar
sáttmála hvernig 

menn ætla að vinna 
úr þeim ágreiningi sem 

upp kann að koma.“ Þá 
segir hann kaflann um Evr

ópusambandsmál óskýran. 

Átti von á skýrari sáttmála

„Ég held að allir flokkarnir hafi verið 
samstíga um það að menn vildu 
ekki draga úr styrkjum almennt til 
landbúnaðar. Við teljum að það 
sé mikilvægt fyrir þjóðina að hér 
sé landbúnaður,“ sagði Benedikt 
Jóhannesson, formaður Viðreisnar 
og verðandi fjármálaráðherra. 
Hann segir nýja ríkisstjórn hins 
vegar leggja áherslu á að landbún
aður verði samkeppnishæfur og 
horft verði á hagsmuni neytenda. 
Bjarni Benediktsson, verðandi 
forsætisráðherra, upplýsti, þegar 
stjórnarsáttmálinn var kynntur í 
Gerðarsafni í gær, að tveir ráðherrar 
verði starfandi í innanríkisráðu
neytinu. 

Annars vegar dómsmálaráðherra 
en hinn verður með samgöngumál, 
fjarskiptamál og sveitarstjórnarmál 
á sinni könnu. Ráðherrar nýju ríkis
stjórnarinnar verða því ellefu en tíu 
ráðherrar voru í stjórn Sjálfstæðis
flokksins og Framsóknarflokksins. 
Bjarni vakti athygli á því að naumur 
meirihluti á Alþingi kalli á ný vinnu
brögð. „Fyrir liggur að ríkisstjórnin 
mun styðjast við nauman meiri
hluta á Alþingi. Í því felst í sjálfu sér 
viss áskorun en það er líka ákall um 
það að menn horfi oftar fram hjá 
flokkslínum og leiti oftar eftir sam
stöðu á Alþingi.“

Bæði Benedikt Jóhannesson, for
maður Viðreisnar, og Óttarr Proppé, 
formaður Bjartrar framtíðar, tóku 
undir að naumur meirihluti myndi 
þýða meira samráð. Benedikt sagði 
mikilvægt að meirihlutinn á þingi 
myndi temja sér ný vinnubrögð 
gagnsæis, opnari stjórnsýslu og að 
bókhald ríkisins yrði opnað meira. 
„Og líka að við temjum okkur sam
starf við minnihlutann. Að við 
reynum strax frá fyrstu stigum mála 
að hafa samstarf við minnihlutann 

Landbúnaður njóti 
áfram ríkisstuðnings
Verkefnum innanríkisráðuneytis verður skipt með tveimur ráðherrum. Forystu-
menn stjórnarflokkanna vilja samstarf við stjórnarandstöðuflokkana. Væntan-
legur fjármálaráðherra vill hvorki almenna skattahækkun né skattalækkun.

Þingflokkur Bjartrar framtíðar 
hefur ekki enn tekið ákvörðun um 
það hvort þingmenn flokksins, sem 
verða ráðherrar í nýrri ríkisstjórn, 
segi af sér þingmennsku. Björt 
Ólafsdóttir segir að ef hún og Óttarr 
Proppé taki að sér ráðherraembætti 
hafi flokkurinn á að skipa tveimur 
mjög öflugum konum.

Þau Björt og Þorsteinn Víglunds
son segja bæði að þeim lítist mjög 
vel á stjórnarsáttmálann sem var 
kynntur í gær. Þorsteinn gefur lítið 
fyrir gagnrýnisraddir þess efnis að 
Viðreisn og Björt framtíð hafi gefið 

eftir í sjávarútvegs og landbúnaðar
málum. „Auðvitað eru þetta þrír 
flokkar sem eru að koma saman 
og stefnan í báðum þessum mála
flokkum endurspeglar ákveðna 
málamiðlun. En það er samt sem 
áður verið að fara yfir málin í heild 
sinni. Það verður einfaldlega lagst 
yfir sjávarútvegsmálin. Það er engin 
fyrirfram gefin niðurstaða skrifuð í 
stjórnarsáttmála en það er líka alveg 
opið gagnvart þeim áherslum sem 
flokkarnir hafa verið með í þessum 
málum,“ segir hann. „Eins og gefur 
að skilja þá er verið að endurskoða 

hvað eigi að gera,“ segir Björt og Þor
steinn segir að hið sama eigi við um 
landbúnað.

Guðlaugur Þór Þórðarson segir 
líka að sér líki vel við stjórnarsátt
málann. „Og það er ánægjulegt 
að sjá að allir flokkar telja sig eiga 
mikið í honum,“ segir Guðlaugur 
Þór. Hann segir mikið vera að gerast 
í alþjóðamálum. „Vonandi munum 
við sjá meiri fríverslun í heiminum 
eftir töluverða stöðnun hvað það 
varðar. En við þurfum sömuleiðis að 
huga að öryggis og varnarmálum,“ 
segir hann. – jhh

Segjast ekki hafa gefið eftir í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum

Björt Ólafsdóttir Þorsteinn Víglundsson

Bjarni Benediktsson, Óttar Proppé og Benedikt Jóhannesson undirrituðu stjórnarsáttmálann í Gerðarsafni í gær. FréttaBlaðið/Ernir

Halldór B. Þorbergsson
framkvæmdastjóri SA
„Í fyrsta lagi fagna ég því 
að það sé komin ný 
ríkis stjórn. Það var 
orðið löngu tíma
bært,“ segir Halldór 
Benjamín Þorbergs
son, framkvæmda
s t j ó r i  S a m t a k a 
atvinnulífsins.

Halldór segir að með 
stjórnarsáttmálanum sé 
búið að teikna upp grófa mynd 

en ýmis atriði eigi eftir að koma 
betur í ljós með tíð og tíma.

„Við hjá Samtökum 
atvinnulífsins fögnum 

sérstaklega boðaðri 
lækkun trygginga
gjalds sem er löngu 
tímabær. Það er hins 
vegar lykilatriði í 

þessu máli hvenær, 
hvernig og hve mikið,“ 

segir Halldór Benjamín 
um nýja stjórnarsáttmál

ann.

Sindri Sigurgeirsson
formaður Bændasamtakanna
„Það sem er mikilvægast í stjórnar
sáttmálanum er að ný stjórn 
ætlar að virða sáttina sem 
l a n d b ú n a ð a r m á l i n 
voru sett í af þinginu 
síðasta sumar,“ segir 
Sindri Sigurgeirsson, 
formaður Bænda
samtakanna.

Formaðurinn segir 
að það sé ýmislegt í 
stefnuyfirlýsingunni sem 
veki upp spurningar. Í því 
samhengi nefnir hann endur

skoðun á ráðstöfun innflutnings
kvóta og greiningu á forsendum fyrir 
frávikum frá samkeppnislögum fyrir 

mjólkuriðnaðinn.
„Þetta kallar á fullt af 
spurningum sem ég 

mun vafalítið spyrja 
nýjan ráðherra að 
þegar hann tekur 
við,“ segir Sindri. 
„Hins vegar eru 

B æ n d a s a m t ö k i n 
ávallt reiðubúin til að 

vinna að því með stjórn
völdum að efla íslenskan 

landbúnað.“

„Mér þykir stjórnarsáttmálinn 
frekar almennt orðaður og rýr í 
roðinu,“ segir Logi Már Einarsson, 
formaður Samfylkingarinnar.

Á blaðamannafundinum þar sem 
sáttmálinn var kynntur sögðu for-
svarsmenn nýrrar stjórnar að með 
bættum vinnubrögðum og 
samráði við minnihlutann 
yrði eins manns meiri-
hluti ekki knappur. 
Logi segir að Samfylk-
ingin sé ekki á þeim 
buxunum að gefa út 
heilbrigðisvottorð fyrir 
stjórnina.

„Það er hlutverk 
stjórnarandstöðu að sýna 
aðhald. Við munum gera það 
en við þurfum að gera það ábyrgt,“ 
segir Logi. „Það geta alltaf komið 
upp mál sem við fylgjum innilega 
og frá hjartanu en við munum ekki 
gefa út neinar yfirlýsingar fyrir-
fram.“

„Mér finnst eins og Sjálfstæðis-
flokkurinn hafi fengið allt sem þeir 
vildu og við séum komin með einn 
stóran Sjálfstæðisflokk,“ segir Birg-

itta Jónsdóttir, þingmaður Pírata. 
„Mér fannst vanta mjög mikið í 
þennan stjórnarsáttmála og ég er 
ekki að sjá neinar tekjuöflunarleiðir 
nema kannski helst bílastæða-
gjöld,“ segir Birgitta og spyr hvað 
eigi að gera í sjávarútvegsmálum og 

varðandi veiðileyfagjald.
Birgitta segir hefð fyrir 
því að stjórnarandstaðan 

vinni saman. „En ég 
geri ráð fyrir því, ef ég 
tala fyrir okkar flokk, 
að við höldum áfram 
að styðja góð mál og 

veita viðspyrnu gegn 
málum sem eru á móti 

okkar stefnu eða okkur 
finnst illa unnin,“ segir Birgitta. 

Hún segir að ef hin nýja stjórn vilji 
samstarf við stjórnarandstöðu 
verði stjórnarliðar að sýna það í 
verki. Á sama tíma átelur hún Bene-
dikt Jóhannesson fyrir að hafa ekki 
orðið við beiðni um að halda fund 
í efnahags- og viðskiptanefnd um 
skýrslumálið svokallaða á meðan 
Bjarni Benediktsson var enn fjár-
mála- og efnahagsráðherra.

þannig að hann geti komið athuga
semdum að,“ sagði Benedikt.

Benedikt, sem er verðandi fjár
málaráðherra, sagði að við núver
andi aðstæður í efnahagsmálum yrði 
hvorki horft til almennra skattahækk
ana né víðtækra skattalækkana.

Í stjórnarsáttmálanum er kveðið 
á um það að unnið verði að því að 
draga úr þeim miklu sveiflum sem 
verið hafa á gengi krónunnar. Slíkar 
sveiflur stuðli að óstöðugleika og skýri 
að nokkru hvers vegna vextir eru að 
jafnaði hærri hér á landi en erlendis. 

Þá segir að kostir núgildandi afla
markskerfis séu mikilvægir fyrir 
áframhaldandi verðmætasköpun  í 
sjávarútvegi. „Kannaðir verða kostir 
þess að í stað ótímabundinnar úthlut
unar verði byggt á langtímasamning
um og samhliða verði unnið að mati 
á þeim kostum sem tækir eru, svo sem 
markaðstengingu, sérstöku afkomu
tengdu gjaldi eða öðrum leiðum, til að 
tryggja betur að gjald fyrir aðgang að 
sameiginlegri auðlind verði í eðlilegu 
hlutfalli við afrakstur veiðanna.“ 
jonhakon@frettabladid.is

Lækkun tryggingagjalds til góðs

Vekur upp spurningar

Gefur engar yfirlýsingar um stuðning fyrirfram
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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Er París þín borg?

París fer aldrei úr tísku. Þessi tigna og virðulega aðalsfrú kann svo sannarlega að 
meta listir, góðan mat, menningu – og er ávallt óaðfinnanleg í tauinu. 

Bentu í austur. París bíður eftir þér.
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BENTU Í AUSTUR
Verð frá 17.400* kr.
Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 
Vildarpunkta aðra leiðina.

Þú getur bæði notað og safnað  
Vildarpunktum um borð.
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Klettháls 13   ·   hnb.is   ·   590 5040

Audi Q5 quattro
3.0TDi

8.690.000 2015

V6 dísil vél sem skilar 258 hestöflum. 18” álfelgur,  
dráttarkúla, panorama sólþak, rafdrifin opnun/lokun á 
afturhlera, nálgunarvarar í stuðurum, Milano leður, raf-
drifin framsæt, inniljósapakki, samlitur, dökkar rúður, o.fl

7.500Ekinn

30

Raf / Bensín

Ekinn þús. km.

Myndir á vef 

Dísil

Fjórhjóladrif

Metan & bensín

Sjálfskiptur

Beinskiptur

Rafmagnsbíll

Fleiri tilboðsbílar 
og myndir á netinu: hnb.is

Margar stærðir, 
fleiri litir.

VW Golf Trendline  
1.4TSI

2.640.000 2015

42

Skoda Octavia Scout
2.0TDI 184 hestöfl

5.190.000 2015

27

Mitsubishi Pajero 
Instyle 3.2 DID

6.950.000 2014

41

Mitusbishi Outlander 
Intense 2.2 DID

4.990.000

1.470.000 

2015

49

Skoda Fabia 
Abition 1.2TSI

2.690.000 

2.190.000 

2015

13

TILBOÐ

VW UP TakeUP 
1.0 MPI

1.790.000 

1.620.000 

2016

TILBOÐ

0,5

Evrópumál

xD Sjálfstæðisflokkurinn 
áréttar að hagsmunir 
Íslands eru best tryggðir 

utan Evrópusambandsins. Aðildar
viðræður má ekki hefja að nýju 
nema þjóðin verði fyrst spurð í 
beinni atkvæðagreiðslu hvort hún 
óski eftir aðild að ESB.

xC Aðild að Evrópusam
bandinu fylgja margir kostir 
sem styrkja stöðu Íslands 

og efla hagsæld. Þess vegna á að 
bera undir þjóðaratkvæði hvort ljúka 
eigi aðildarviðræðum við Evrópu
sambandið. Viðreisn hvetur til þess 
að þeim viðræðum verði haldið 
áfram og lokið með hagfelldum 
aðildarsamningi.

xa Björt framtíð leggur 
áherslu á að landa góðum 
samningi við ESB sem 

þjóðin getur eftir upplýsta umræðu, 
samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Þá opnast leið til gjaldmiðilssam
starfs við Evrópska seðlabankann 
(ERM II), sem strax getur aukið 
stöðugleika. Svo getum við tekið 
upp evru þegar skilyrði skapast til 
þess. Það er auðvitað ekki töfralausn 
en þó að öllum líkindum sigurstrang
legasta leiðin í átt að stöðugleika. 

Stjórnarsáttmálinn
Komi fram þingmál um þjóðar
atkvæðagreiðslu um aðildarvið
ræður við Evrópusambandið eru 
stjórnarflokkarnir sammála um að 
greiða skuli atkvæði um málið og 
leiða það til lykta á Alþingi undir lok 
kjörtímabilsins.

Stjórnarsáttmálinn og 
stefnan fyrir kosningar
Nýr stjórnarsáttmáli Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar var 
kynntur í Gerðarsafni í gær. Fréttablaðið bar nokkra lykilþætti í stefnuyfirlýsing-
unni saman við stefnumál flokkanna, eins og þau voru kynnt fyrir kosningar. 

Landbúnaðarmál

xD Nýta svigrúmið sem 
landbúnaðinum hefur verið 
gefið með búvörusamning

unum og leggja drög að nýjum og 
fjölbreyttari búskaparháttum á 
grundvelli einkaframtaks og frjálsra 
markaðshátta og samkeppni milli 
landa sem innanlands.

xC Tollar og innflutnings
höft á landbúnaðarvörur 
verði afnumin í skynsam

legum áföngum samtímis því að 
landbúnaðurinn stígur inn í 
samkeppnisumhverfi með breyttu 
stuðningskerfi. Mikilvægt er að ýta 
undir aukna fjölbreytni og ný
sköpun í landbúnaði með stuðningi 
við hluti á borð við skógrækt, 
landgræðslu, vöruþróun, lokun 
framræsluskurða, smávirkjanir og 
ferðaþjónustu.

xa Landbúnaðarstefnan 
þarf jafnframt að taka tillit 
til neytenda. Jarðgæði og 

möguleikar til landbúnaðar eru ein 
auðlinda landsins og mikilvægt að 
gengið sé um hana og hún nýtt af 
ábyrgð. Þess vegna viljum við auka 
áherslur á styrki vegna landnotkunar, 
landbóta, umhverfismála og 
nýsköpunar.

Stjórnarsáttmálinn
Endurskoðun búvörusamnings 
verður grunnur að nýju samkomu
lagi við bændur sem miðað er við að 
ljúki eigi síðar en árið 2019. Stjórn
völd hvetja til að vægi almennari 
stuðnings verði aukið, en dregið úr 
sértækjum búgreinastyrkjum. 

Umhverfismál

xD Náttúruvá vegna 
loftslagsbreytinga af 
mannavöldum verður að 

taka alvarlega og við þurfum að leggja 
okkar af mörkum í þeim efnum. 
Sjálfstæðisflokkurinn vill að dregið 
verði úr losun gróðurhúsalofttegunda 
með minni bruna og kolefnisbind
ingu með eflingu gróðurlenda.

xC Koma þarf á samræmdu 
kerfi grænna skatta sem fela 
í sér eðlilegar álögur á 

mengandi starfsemi en skapa 
jafnframt hvata til samdráttar í losun 
og annarra mótvægisaðgerða. Tryggt 
verði að sá sem mengar borgi.

xa Stefna Íslands í umhverf
is og náttúruverndarmálum 
sé metnaðarfull og skýrt 

grunnstef í allri annarri stefnumótun 
stjórnvalda. Við viljum draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda til samræmis 
við alþjóðlegar skuldbindingar og 
byggja upp grænt lágkolefnishagkerfi 
hérlendis sem byggir á sjálfbærri 
nýtingu náttúruauðlinda, fullnýtingu 
afurða, endurnýjanlegum orku
gjöfum og öflugri nýsköpun á sviði 
líftækni og hugvits. Fjölbreyttir 
hvatar verði nýttir til að ýta undir að 
umhverfisvænsta lausnin verði alltaf 
sú hagkvæmasta. 

Stjórnarsáttmálinn
Gerð verður aðgerðaáætlun í sam
ræmi við Parísarsamkomulagið. Hún 
feli meðal annars í sér græna hvata, 
skógrækt, landgræðslu og orkuskipti 
í samgöngum. Unnið að eflingu 
græna hagkerfisins.

Formenn flokkanna þriggja kynna stjórnarsáttmálann fyrir blaðamönnum. Fréttablaðið/Ernir



Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

LÁTTU EKKERT STOPPA ÞIG

SUZUKI 4X4

SUZUKI 4X4 FJÖLSKYLDAN
Fjölbreytt úrval af fjórhjóladrifsbílum 
í öllum stærðum og við allra hæfi. 

Láttu ekkert stoppa þig.

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

 KOMDU 
Í HEIMSÓKN 

OG KYNNTU 
ÞÉR ÚRVALIÐ



Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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

KALT ÚTI
Ryco-1509 Olíufylltur 
2000W rafmagnsofn  
m/termo stillingum og 
yfirhitavörn 9 þilja 

8.990
Ryco-2006T Rafmagns -
þilofn Turbo með yfirhita -
vari 3 stillingar 2000w 

4.990

Rafmagnshita-
blásari 2Kw 1 fasa

6.890 

Rafmagnshita-
blásari 2Kw

1.990 
Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

INDUSTRIAL GRADE

Rafmagnshita-
blásari 3Kw 1 fasa

8.890 
Rafmagnshita-
blásari 5Kw 3 fasa

12.830 

3.743

25%
 AFSLÁTTUR

7.192

20%
 AFSLÁTTUR

S J Ú N

• Finnur þú fyrir veikleika í grindarbotni, eins og áreynsluþvagleka, þreytu eða  
 þyngslatilfinningu í grindarbotninum?

• Finnur þú fyrir tíðri þvaglátsþörf og tíðum þvaglátum?

• Ertu með varnarspennu eða verki í grindarbotni og óþægindi vegna þess? 

Ef svo er áttu erindi til okkar.

Tvö 10 vikna námskeið hefjast í Hlíðasmára 15, Kópavogi,  
miðvikudaginn 18. janúar: kl. 16.30 og 17.30 

Takmarkaður fjöldi. Ef ekki næst full þátttaka verða  
námskeið felld niður eða sameinuð.  

Leiðbeinendur: Þorgerður Sigurðardóttir og  
Guðrún Magnúsdóttir sjúkraþjálfarar 

Skráning og nánari upplýsingar: grindarbotn@gmail.com  
eða í síma 564-5442

Grindarbotn kvennaheilsa
SviSS Mannréttindadómstóll Evr-
ópu komst að þeirri niðurstöðu að 
stjórnvöld í Sviss hafi verið í fullum 
rétti þegar þau höfnuðu beiðni for-
eldra tveggja stúlkna um undan-
þágu frá sundkennslu.

Foreldrar stúlknanna eru mús-
limar og töldu það brjóta gegn 
trú sinni að láta stúlkurnar vera í 
sameiginlegum sundtímum með 
strákum.

Mannréttindadómstóllinn segir 
það vissulega rétt að með því að 
skylda stúlkurnar til að vera í sundi 
sé brotið gegn trúfrelsi þeirra. Hins 
vegar hafi það verið gert í samræmi 

við landslög og markmiðið sé fylli-
lega réttmætt, nefnilega að vernda 
erlenda nemendur gegn félagslegri 
útskúfun.

Dómstóllinn segir það vera 
stúlkunum í hag að taka fullan þátt 
í náminu, enda snúist sundnámið 
ekki bara um að læra að synda held-
ur sé það líka liður í því að auðvelda 
þeim aðlögun að samfélaginu.

Auk þess hafi þeim verið boðið 
upp á ýmsar lausnir til að auðvelda 
þeim þátttökuna, þar á meðal hafi 
þær mátt vera í sundfötum sem 
hylja megnið af líkamanum, svo-
kölluðu búrkíníi. – gb

Sundkennsluskylda í Sviss 
er ekki mannréttindabrot

Stjórnvöld í Sviss mega skylda múslimastúlkur í sund með strákum. Fréttablaðið/EPa

SvÍÞJÓÐ Fimmtán þúsund Svíar hafa 
undanfarið ár hlaðið niður hreyfi-
myndum af nauðgunum á börnum og 
annars konar kynferðisofbeldi gagn-
vart þeim, að því er rannsókn Sænska 
Dagblaðsins og Aftonbladet sýnir.

Haft er eftir yfirmanni hjá lögregl-
unni að vitað sé að brotin eru miklu 
fleiri. Aðeins 119 voru dæmdir árið 
2015, þar af 20 í fangelsi. Samkvæmt 
sænskum lögum er bannað að hafa 
undir höndum barnaklám, dreifa 
því og horfa á það.

Lögreglan segir að í lögunum sé 
litið svo á að ekki sé um neinn máls-
eiganda að ræða þegar efninu  er 
hlaðið niður. Litið er svo á að um 
sé að ræða brot gegn ríkinu en ekki 
börnunum sem beitt eru ofbeldinu. 
Hætta sé þess vegna á að málin séu 
lögð niður eða fyrnist.

Hámarksrefsing fyrir það sem 
metið er vægt barnaklám er sex 
mánaða fangelsi. Sá sem truflar 
guðsþjónustu getur átt á hættu jafn-
langa fangelsisvist. – ibs

Fáir Svíar dæmdir fyrir barnaklám

BandarÍkin Jeff Sessions, verðandi 
dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, 
sagðist í gær ekki haldinn neinum 
kynþáttafordómum er hann var 
spurður út í fyrri ummæli í þá veru. 

Sessions sagðist jafnframt fyrir-
líta Ku Klux Klan samtökin og hug-
myndafræði þeirra. Ásakanir um 
að hann hafi einhvern tímann stutt 
þessi samtök hvítra kynþáttasinna 
séu úr lausu lofti gripnar.

Þetta sagði Sessions í yfirheyrslu 
á fundi þingnefndar sem hefur það 
hlutverk að staðfesta eða hafna til-
nefningum í ráðherraembætti.

Fjórtán hundruð lagaprófess-
orar höfðu undirritað yfirlýsingu 
þar sem þeir hvöttu nefndina til 
að hafna Sessions, þannig að hann 
verði ekki dómsmálaráðherra.

Árið 1986 var honum hafnað í 
embætti dómara vegna gruns um að 
hann teldi hvítt fólk hafa yfirburði 
yfir annað fólk.

Þingnefndarfundurinn í gær var 
nokkrum sinnum truflaður af fólki í 
salnum sem gerði hróp að Sessions, 
sagði hann kynþáttahatara og fasista 
sem ætti ekki heima í ríkisstjórn.

Þá fullyrti Sessions að hann styðji 
fullt trúfrelsi og telji alls ekki að tor-
velda eigi múslimum sérstaklega að 
flytja til Bandaríkjanna.

Session sagði að árið 1986 hafi 
hann ekki mætt vel undirbúinn til 
þess að svara ásökunum um að hann 
sé haldinn kynþáttafordómum. Sú 
mynd sem dregin hafi verið upp af 
honum hafi verið skrípamynd og 
það hafi verið mjög sársaukafullt. 
Hann sagðist gera sér fulla grein 
fyrir því að í Suðurríkjum Banda-
ríkjanna hafi verið stunduð kerfis-
bundin mismunun gegn þeldökku 
fólki: „Ég veit að það var rangt. Ég 

veit að við verðum að gera betur. 
Við getum aldrei snúið til baka.“

Sessions sagðist jafnframt ekki 
mundu taka þátt í málshöfðun gegn 
Hillary Clinton, sem bæði hann sjálf-
ur og Donald Trump höfðu boðað 
fyrir kosningarnar í nóvember.

„Ég tel að það væri rétt að ég taki 
ekki þátt í neinum umræðum um 
slíkar rannsóknir á hendur Clinton,“ 
sagði hann við þingnefndina.
gudsteinn@frettabladid.is 

Sessions sagði að af sér 
væri gerð skrípamynd
Sessions vék sér fimlega undan erfiðum spurningum bandarískrar þingnefndar 
um kynþáttafordóma, sem hann hefur áður þótt verða uppvís að. Hann sagði 
mynd sem dregin hafi verið upp af honum skrípamynd en ekki raunveruleika.

Jeff Sessions sór eið frammi fyrir þingnefnd. NordicPhotoS/GEtty
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NÝTT EINSTAKT VERÐ

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550  
promennt@promennt.is • promennt.is

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is
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SÖLU-, MARKAÐS-
OG REKSTRARNÁM
Tvær öflugar og sérlega áhugaverðar 
námsbrautir fyrir þá sem vilja afla sér 
yfirgripsmikillar þekkingar á stuttum tíma. 

MARKAÐS- OG SÖLUNÁM – hraðferð

Með sérstakri áherslu á stafræna markaðssetningu. 
Skemmtilegt en um leið krefjandi einnar annar nám fyrir þá sem vilja afla 
sér öflugrar þekkingar á sviði markaðs- og sölumála. Hér fléttast 
saman gamalgróin sölu- og markaðsfræði við nýjustu tækni sem í 

boði er. Nemendur fara m.a. yfir námstækni, sölutækni, markaðsfræði, 
Google AdWords, Google Analytics og Facebook sem markaðstæki.

Hefst 14. febrúar  •  Kvöldhópur  •  Ein önn

SÖLU-, MARKAÐS- OG REKSTRARNÁM

Sérlega víðtæk tveggja anna námsbraut unnin í samstarfi við 
Framvegis – miðstöð símenntunar. Fyrir fólk sem vill skapa sér 
sterkari stöðu á vinnumarkaði með því að öðlast hagnýta þekkingu 
á sölu-, markaðs- og rekstrarmálum.

EINSTAKT VERÐ
Námið er styrkt af Fræðslusjóði. Þess vegna er hægt að bjóða þessa 
geysiöflugu námsbraut á hreint ótrúlegu verði eða aðeins 84.000 kr. 
(heildarvirði er 580.000 kr.).

FYRIR HVERJA?
Námið er ætlað fólki sem er 20 ára eða eldra og hefur stutta formlega 
skólagöngu að baki.

MIKILL SVEIGJANLEIKI Í NÁMINU
Kennslufyrirkomulagið er nýstárlegt og skemmtilegt. Auk hefðbundinnar 
staðkennslu og fjarkennslu í beinni útsendingu er lögð sérstök áhersla á 
vendinám sem gefur nemendum tækifæri til að læra á eigin forsendum.

Hefst 14. febrúar  •  Kvöldhópur  •  Tvær annir

Námið var fjölbreytt, skemmtilegt og mun án efa nýtast mér vel í 
framtíðinni. Ég var í fullri vinnu með náminu, en námið var svo vel 
uppsett að það gekk allt saman upp. Promennt fær fullt hús stiga hjá 
mér, skólinn er með fyrsta flokks kennara og starfsfólk. Takk fyrir mig.“

Sonja G. Ólafsdóttir, markaðs- og sölunám.

UPPLIFUN NEMENDA

Lærði m.a. um markaðssetningu á netinu sem opnaði fyrir mér 
mjög skemmtilegan heim. Ég starfa í heilbrigðisgeiranum og 
langaði að bæta við mig þekkingu í markaðs- og sölufræðum. 
Námið var fjölbreytt og skemmtilegt og kennslan öll til 
fyrirmyndar.“
Birna Berndsen, markaðs- og sölunám
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Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  forStjóri: Sævar Freyr Þráinsson  Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
aðStoðarritStjórar: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.  
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSn 1670-3871   
fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5000,  ritstjorn@frettabladid.is  ÞróunarStjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is  helgarBlað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is   
menning: Magnús Guðmundsson  magnus@frettabladid.is  lífið: Guðný Hrönn Antonsdóttir gudnyhronn@frettabladid.is ljóSmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Nafn á nýja stjórn
Nú þegar ný ríkisstjórn er 
við það að taka við völdum 
eru menn að velta fyrir sér 
nöfnum á nýju stjórnina. 
Sagt er að þeir sem standi að 
stjórnarmynduninni vilji oft 
hafa áhrif á nafngiftina með 
vali á stað þar sem stjórnar-
sáttmáli er myndaður. Það 
var kannski þess vegna sem 
Bjarni og Sigmundur Davíð 
fóru að Laugarvatni eftir 
þingkosningarnar 2013, Geir 
Haarde og Ingibjörg Sólrún 
fóru til Þingvalla vorið 2007 
og Jón Baldvin Hannibalsson 
og Davíð Oddsson sigldu til 
Viðeyjar vorið 1991.

Engeyjarstjórnin
Nú hafa menn velt fyrir sér 
nafni á nýju stjórnina sem þeir 
frændur, Bjarni Benediktsson 
og Benedikt Jóhannesson, 
mynda með Óttari Proppé. Þeir 
þremenningar völdu að skrifa 
undir sáttmálann í Gerðarsafni 
í Kópavogi. Bæjarstjóranum, 
Ármanni Kr. Ólafssyni, finnst 
viðbúið að nýja stjórnin verði 
kölluð Kópavogsstjórnin. En 
það má velta því fyrir sér hvort 
ekki hefði alveg eins mátt 
sigla út á Kollafjörðinn, í átt 
til Engeyjar, til að skrifa undir 
sáttmálann. Því viðbúið er að 
nafnið Engeyjarstjórnin festist 
við nýju stjórnina, hvort sem 
forystumönnum hennar líkar 
það betur eða verr.
jonhakon@frettabladid.is

Það er eitt af einkennum þeirra sem stunda ein-
elti að þeir kannast ekki við að ástunda það og 
finnst ásakanir um slíkt út í hött. Það er þann-

ig með RÚV, stofnunin kannast ekki við að hafa lagt 
Sigmund Davíð Gunnlaugsson í einelti. Þó vita allir 
sem vilja vita að það hófst löngu áður en hin svo-
kölluðu Panamaskjöl komu til sögunnar. Mörgum 
er væntanlega í fersku minni viðtal sem Sigmar 
Guðmundsson tók við Sigmund fyrir kosningarnar 
2013 og síspurði sömu spurningarinnar þrátt fyrir 
að Sigmundur hefði jafn oft gefið skýr svör við 
henni. Í grein sem Sigmundur skrifaði í Mbl. nýlega 
rifjar hann upp ýmis samskipti við fréttafólk RÚV. 
Þar kemur m.a. fram að hann hafi fengið skilaboð 
um að hringja í fréttamann á Útvarpinu til að svara 
spurningum um Icesave-málið. Hann hringdi og 
þegar fréttamaðurinn svaraði heilsaði hann með 
því að segja: „Hvað segir þú, skíthæll?“

Einelti fréttastofu RÚV á Sigmund Davíð hafði 
staðið yfir í mörg ár þegar hún tók þátt í lymsku-
legri aðför að forsætisráðherranum með viðtali í 
ráðherrabústaðnum og hefur ekki borið kinnroða 
yfir því eða þeirri staðreynd að láta fórnarlambið 
útvega aftökustaðinn. Það sem eftir stendur af því 
illvirki er að Sigmundur Davíð höndlaði viðtalið í 
Kastljósi hörmulega illa og hefur goldið fyrir með 
embætti og æru en hefur þó ekki verið sakaður 
um neitt saknæmt. Málið er hvergi til umfjöllunar 
nema hjá RÚV, sem nýtir hvert tækifæri til að rifja 
það upp í þeim eina tilgangi að berja enn frekar á 
Sigmundi.

Skemmst er að minnast viðtals sem frétta-
maður RÚV á Norðurlandi, Sunna Valgerðardóttir, 
óskaði eftir þegar haldið var upp á 100 ára afmæli 
flokksins. Hún hafði hins vegar engan áhuga á 
þessu merka afmæli elsta stjórnmálaflokks landsins 
heldur var tilgangurinn sá einn að berja meira á 
Sigmundi Davíð. Fréttastofu RÚV dugir ekki að fella 
manninn heldur sparkar í hann liggjandi hvenær 
sem tækifæri gefst.

Mér finnst framkoma fréttastofunnar vera henni 
til skammar, hvað finnst þér?

Hvað segir þú, skíthæll?

Daníel  
Þórarinsson
skógarbóndi

Einelti frétta-
stofu RÚV á 
Sigmund Davíð 
hafði staðið 
yfir í mörg ár 
þegar hún tók 
þátt í lymsku-
legri aðför 
að forsætis-
ráðherranum 
með viðtali 
í ráðherra-
bústaðnum.

ÚTSALA!
KING KOIL MORENA/SUMMER

Queen Size rúm (153x203 cm)

12.424 kr.* Á MÁNUÐI
FULLT VERÐ 278.710 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 139.356 kr. 
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Málin verða 
könnuð, 
skoðuð, rædd 
og jafnvel sett 
í nefnd þegar 
á líður.

Frosthörkurnar sem gengið hafa yfir megin-
land Evrópu að undanförnu og ekki sér fyrir 
endann á virðast eiga sér táknræna hliðstæðu 
í íslenskum stjórnmálum. Að minnsta kosti ef 
horft er til kynningar á nýjum stjórnarsáttmála 
sem fram fór í Gerðarsafni í gær. Út frá þeim 

sáttmála þá virðist Bjarni Benediktsson, væntanlegur 
forsætisráðherra, hafa haft bæði tögl og hagldir í samning-
unum við Bjarta framtíð og Viðreisn. Tvo Evrópusinnaða 
flokka, Viðreisn er skilgetinn afkomandi Evrópudraums-
ins, sem samþykktu að halda málinu á ís.

Það mun vora á meginlandi Evrópu, blessunarlega, 
en samkvæmt sáttmálanum verður málið á ís allt fram á 
seinni hluta kjörtímabilsins. Óttarr Proppé tók ómakið 
af Benedikt með því að svara fyrir þessa stefnu og sagði 
alla káta með niðurstöðuna í ljósi óvissunnar í Evrópu 
um þessar mundir. Af hverju í ósköpunum er þetta þá 
lykilatriði á stefnuskrá flokkanna ef viljinn er ekki meiri 
en þetta?

Það getur verið ágætt að hafa í huga hvernig Björt 
framtíð og Viðreisn skilgreindu sig á rófi stjórnmálanna 
fyrir kosningar. Það er því erfitt að verjast þeirri hugsun 
þegar stjórnarsáttmálinn er skoðaður að leiðin að þessu 
stjórnarsamstarfi felist í því, að stóru mál tvíburabanda-
lags Viðreisnar og Bjartrar framtíðar verði tekin til 
skoðunar svona þegar á líður. Ekki verður hróflað við fjár-
lögunum sem Bjarni tekur með sér í forsætisráðuneytið 
en Benedikt fær að byrja að vinna að fimm ára áætlun, 
á fjögurra ára kjörtímabili, og á því eflaust eftir að hafa 
ærinn starfa.

Og það veit þjóðin að það bíður væntanlegs heil-
brigðisráðherra, Óttars Proppé, gríðarleg áskorun við að 
endurreisa heilbrigðiskerfið. Til þess þarf meira en lang-
tímaáætlun um nýjan meðferðarkjarna við Hringbraut 
og að „auka virkni“ kerfisins svo vitnað sé til orða Óttars. 
Starfsfólk heilbrigðiskerfisins hlýtur að finna kuldahroll 
við þessi orð, „aukin virkni“, svona ef horft til þess sem það 
hefur mátt þola mörg undangengin ár. Til þess að endur-
reisa heilbrigðiskerfið þarf fjármagn og það þolir enga bið. 
Fjármagn sem hlýtur að vera til fyrst að hér er geðveikt 
góðæri.

Þannig virðast það ekki aðeins eiga að vera Evrópu-
málin sem eiga að húka áfram á köldum klaka. Mikill styr 
hefur staðið um landbúnaðar- og sjávarútvegsmál en 
þaðan er tæpast stórtíðinda að vænta sem felur kannski 
í sér ákveðinn létti fyrir stóra aðila á þeim mörkuðum. 
Málin verða könnuð, skoðuð, rædd og jafnvel sett í nefnd 
þegar frá líður. Þetta er svo kunnuglegt að þetta gæti fjallað 
um stjórnarskrármálið.

Frystitækni væntanlegrar ríkisstjórnar virðist líka ná til 
þeirra sem hvað verst eru settir í íslensku samfélagi á borð 
við öryrkja og hina verst settu á meðal aldraðra. Þessum 
hópum hlýtur stundum að líða dáldið eins og þeim Estra-
gon og Vladimir í Beðið eftir Godot eftir Beckett: „Ekkert 
gerist, enginn kemur, enginn fer, þetta er hræðilegt.“ Málið 
er að staða þeirra verst settu batnar ekkert þó svo betur sé 
gert við þá sem hafa starfsorku, starfsgetu og tækifæri. Það 
er aðeins takmarkaður hluti sem nýtur slíkrar áætlaðrar 
hagræðingar og fólk á að fá að lifa með reisn en ekki við að 
bíða úti í kuldanum eftir mannsæmandi kjörum.

Hugsjónir á ís
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Að undanförnu hefur verið talsverð 
umfjöllun um líffæragjafir í fjöl-
miðlum í tilefni af lagabreytingu 

í Frakklandi á þann veg að allir þegnar 
séu sjálfkrafa líffæragjafar við andlát, 
hafi þeir ekki áður lýst sig andvíga með 
skriflegri yfirlýsingu. Ýmsir hafa haldið 
fram þeirri skoðun að við Íslendingar 
ættum að fara sömu leið og Frakkar svo 
unnt sé að mæta skorti á líffærum til 
ígræðslu. Opinber umræða um líffæra-
gjafir er mikilvæg því hún getur stuðlað 
að fjölgun líffæragjafa. Á hinn bóginn er 
þetta viðkvæmt mál og nauðsynlegt að 
öllum sé ljóst hvaða afleiðingar breyting 
á löggjöf hefur í för með sér.

Lög um líffæragjafir
Í Frakklandi hefur lengi verið við lýði 
löggjöf um líffæragjafir sem byggir á 
ætluðu samþykki. Samkvæmt henni var 
gert ráð fyrir að fólk væri reiðubúið að 
gefa líffæri sín, en engu að síður þurfti 
að hafa samráð við aðstandendur. Sam-
kvæmt nýju lögunum þarf hins vegar 
ekki lengur að leita til aðstandenda í 
því skyni að kanna afstöðu hins látna 
til líffæragjafar. Haldin verður skrá yfir 
andvíga, en óvíst er að hún muni nægja 
til að tryggja rétt þeirra sem ekki vilja 
gefa líffæri sín. Lögin eru því umdeild, 
ekki síst vegna ótta við að alvarlegur 
ágreiningur við fjölskyldu hins látna geti 
skapast. Meðal flestra annarra þjóða er 
leitað til ættingja þótt lög feli í sér ætlað 
samþykki og er það víðast hvar lagaleg 
skylda.

Á Íslandi voru sett lög um ákvörðun 
dauða og brottnám líffæra til ígræðslu 
árið 1991 og byggja þau á upplýstu 

samþykki, en þá er gengið út frá því 
að hinn látni væri andvígur líffæragjöf 
nema hann hefði áður lýst yfir vilja til 
að gefa líffæri sín. Löggjöf Dana er hlið-
stæð okkar en Finnar, Norðmenn og 
Svíar búa við ætlað samþykki eins og 
meirihluti Evrópuþjóða. Nýlega var lagt 
fram á Alþingi frumvarp um breyt ingu 
á lög unum um brottnám líffæra úr upp-
lýstu í ætlað samþykki en það hlaut ekki 
brautargengi. Áform munu vera um að 
leggja slíkt frumvarp fram að nýju.

Leiðir til að fjölga líffæragjöfum
Deilt hefur verið um hvort lagaleg 
umgjörð hafi áhrif á fjölda líffæragjafa. 
Það er óneitanlega vísbending í þá átt 
að tíðni líffæragjafa er áberandi hærri í 
löndum þar sem lög fela í sér ætlað sam-
þykki. Á hinn bóginn hefur ekki verið 
sýnt fram á með vissu að breyting úr upp-
lýstu í ætlað samþykki leiði til fjölgunar 
gjafa. Þetta er þó ekki auðvelt að meta 
því að oftast hefur verið ráðist í aðrar 
aðgerðir samhliða lagabreytingu.

Margvíslegar leiðir hafa verið reynd-
ar til að fjölga líffæragjöfum og hefur 
reynslan verið best þar sem beitt hefur 

verið fjölþættu átaki. Auk löggjafar 
sem byggir á ætluðu samþykki hefur 
almenningsfræðsla og leiðir sem stuðla 
að umræðu innan fjölskyldunnar reynst 
hafa mikla þýðingu. Einnig hefur öflugt 
skipulag og umgjörð um líffæragjafa-
ferlið gefið góða raun. Athyglisvert er að 
opinber skrá um vilja til að gefa líffæri 
eða hið gagnstæða hefur hvergi náð flugi. 
Hér á landi hefur verið farin fremur ein-
föld leið þar sem fólk getur skráð vilja 
sinn til líffæragjafar á vef Embættis land-
læknis (https://donor.landlaeknir.is) og 
á www.heilsuvera.is. Standa vonir til að 
hún muni skila árangri.

Er ástæða til að breyta  
íslensku löggjöfinni?
Hérlendis hefur sýnt sig að stór hluti 

almennings er hlynntur líffæragjöf við 
andlát. Flestir virðast telja það eðlilegt 
viðhorf, enda geta allir einhvern tíma 
þurft á líffæraígræðslu að halda og því 
eðlilegt að þeir sem sækjast eftir slíkri 
meðferð séu jafnframt reiðubúnir að 
gefa líffæri sín. En þetta gildir ekki um 
alla og geta ýmsar ástæður legið að baki, 
m.a. menningarlegur bakgrunnur og 
trúarskoðanir.

Það er mat okkar að það sé óskynsam-
legt að ganga jafnlangt og Frakkar með 
nýjum lögum um líffæragjafir. Engu að 
síður er fyllsta ástæða til að íslenskri 
löggjöf verði breytt í átt að ætluðu sam-
þykki þar sem það speglar vilja þorra 
þjóðarinnar. En jafnframt verður að 
vernda rétt allra einstaklinga til ákvörð-
unar um eigin hagi.

Löggjöf um líffæragjafir:  
Er franska leiðin skynsamleg fyrir Íslendinga?

Runólfur 
Pálsson
 læknir og um-
sjónarmaður 
líffæraígræðslu-
teymis Land-
spítala; situr í 
samráðshópi 
Embættis land-
læknis um líf-
færaígræðslur

Birgir Jakobsson
landlæknir

Margvíslegar leiðir hafa verið 
reyndar til að fjölga líffæra-
gjöfum og hefur reynslan verið 
best þar sem beitt hefur verið 
fjölþættu átaki.

 

 

Ef þú ert að leita að rúmgóðum bíl er Golf Variant Metan svarið. Hann er umhverfisvænn, fær frítt í stæði, gengur bæði fyrir metani 
og bensíni og kemur þér allt að 1.300 km á áfyllingunni. Skiptu yfir í Golf Variant Metan og láttu fara vel um þig og þína.

www.volkswagen.is
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Golf Variant Trendline 1.4 TGI Metan beinskiptur: 

3.190.000 kr.
Sjálfskiptur: 3.390.000 kr.

Spar á krónurnar 
     – örlátur á kílómetrana.
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MIKIÐ ÚRVAL GISTINGA — BETRI VERÐ Á RAUÐUM DÖGUM — NÁNAR Á UU.IS
HVERT ÆTLAR ÞÚ Í SUMARFRÍINU? 
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BÚDAPEST 8.–12. MARS

VERÐ FRÁ 87.800 KR. 
RADISON BLU HHHH 

Tvíbýli fyrir 2 með morgunmat.

* VERÐ Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA OG 2 BÖRN
** VERÐ Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA

VERONA 3.-6. MARS

VERÐ FRÁ 97.900 KR.
HOTEL MAXIM HHHH 

Tvíbýli fyrir 2 með morgunmat

THAILAND Í APRÍL

VERÐ FRÁ 299.900 KR.
FRAMANDI SLÓÐIR Í 14 DAGA 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

DUBAI Í MARS

VERÐ FRÁ 199.900 KR.
HOTEL ATLANTIS HHHH 

Verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn með hálfu fæði.

GOLFFERÐIR TIL SPÁNAR
VERÐ FRÁ 199.900 KR.
Ótakmarkað golf og allt innifalið m.v. 4 í íbúð.

SKÍÐAFRÍ TIL ÍTALÍU
VERÐ FRÁ 138.900 KR.
ALLRA SÍÐUSTU SÆTIN Í VETUR

BENIDORM 29. ÁGÚST – 6. SEPT.

HOTEL BALI HHHH

Verð frá 86.900 KR.* / 113.800 KR.**

HOTEL OASIS PLAYA HHH

Verð frá 82.500 KR.* / 103.100 KR.**

HALLEY HH

Verð frá 69.500 KR.* / 94.500 KR.**

ALBIR 16.–23. MAÍ

LAS TERRAZAS DEL ALBIR HHHH

Verð frá 59.900 KR.*  / 74.500 KR.**

CAP NEGRET HHHH

Verð frá 79.400 KR.*  / 81.500 KR.**

ALBIR PLAYA HHH

Verð frá 69.900 KR.* / 87.400 KR.**

ALMERIA 26. MAÍ – 2. JÚNÍ

PLAYA CAPRICHIO HHHH

Verð frá 64.900 KR.*  / 78.300 KR.**

ZORAIDA GARDEN HHHH

Verð frá 99.900 KR.*  / 125.200 KR.**

PROTUR ROQUETAS HOTEL & SPA HHHH

Verð frá 103.700 KR.*  / 124.300 KR.**

MALLORCA 29. MAÍ – 8. JÚNÍ 10 DAGAR

BARCELO PUEBLO PARK HHHH

Verð frá 85.700 KR.*  / 124.900 KR.**

CABAU AQUASOL HHHH

Verð frá 77.900 KR.* / 110.200 KR.**

VIVA CAN PICAFORT HHHH

Verð frá 83.700 KR.* / 141.500 KR.**

GRAN CANARIA 28. JÚNÍ – 5. JÚLÍ

TAURITO PRINCESS HHHH

Verð frá 99.900 KR.* / 126.900 KR.**

PARQUE CRISTOBAL HHH

Verð frá 72.900 KR.* / 87.200 KR.**

TENEGUIA HH

Verð frá 57.700 KR.* / 69.600 KR.**

TENERIFE 16.–24. ÁGÚST

HOTEL ISABEL HHHH

Verð frá 88.700 KR.* / 125.900 KR.**

THE SUITES AT BEVERLY HILLS HHH

Verð frá 77.900 KR.* / 104.900 KR.**

HOVIMA PANORAMA HHH

Verð frá 86.900 KR.* / 108.900 KR.**

NÝJAR GISTINGAR EIN EYJA  
MARGIR STAÐIR ALLT FYRIR ALLA FLOTT FYRIR 

FJÖLSKYLDUR
FALLEGUR 

STRANDBÆR FJÖRUGT STRANDLÍF

MEÐ MORGUN-VERÐI

ALLT  INNIFALIÐ

ALLT  INNIFALIÐ

MEÐ  HÁLFU  FÆÐI 

MEÐ MORGUN- VERÐI

MEÐ  MORGUN- VERÐI

MEÐ  HÁLFU  FÆÐI



MIKIÐ ÚRVAL GISTINGA — BETRI VERÐ Á RAUÐUM DÖGUM — NÁNAR Á UU.IS
HVERT ÆTLAR ÞÚ Í SUMARFRÍINU? 

*A
th

ug
ið,

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vil

lu
r. 

BÚDAPEST 8.–12. MARS

VERÐ FRÁ 87.800 KR. 
RADISON BLU HHHH 

Tvíbýli fyrir 2 með morgunmat.

* VERÐ Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA OG 2 BÖRN
** VERÐ Á MANN M.V. 2 FULLORÐNA

VERONA 3.-6. MARS

VERÐ FRÁ 97.900 KR.
HOTEL MAXIM HHHH 

Tvíbýli fyrir 2 með morgunmat

THAILAND Í APRÍL

VERÐ FRÁ 299.900 KR.
FRAMANDI SLÓÐIR Í 14 DAGA 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

DUBAI Í MARS

VERÐ FRÁ 199.900 KR.
HOTEL ATLANTIS HHHH 

Verð m.v. 2 fullorðna og 2 börn með hálfu fæði.

GOLFFERÐIR TIL SPÁNAR
VERÐ FRÁ 199.900 KR.
Ótakmarkað golf og allt innifalið m.v. 4 í íbúð.

SKÍÐAFRÍ TIL ÍTALÍU
VERÐ FRÁ 138.900 KR.
ALLRA SÍÐUSTU SÆTIN Í VETUR

BENIDORM 29. ÁGÚST – 6. SEPT.

HOTEL BALI HHHH

Verð frá 86.900 KR.* / 113.800 KR.**

HOTEL OASIS PLAYA HHH

Verð frá 82.500 KR.* / 103.100 KR.**

HALLEY HH

Verð frá 69.500 KR.* / 94.500 KR.**

ALBIR 16.–23. MAÍ

LAS TERRAZAS DEL ALBIR HHHH

Verð frá 59.900 KR.*  / 74.500 KR.**

CAP NEGRET HHHH

Verð frá 79.400 KR.*  / 81.500 KR.**

ALBIR PLAYA HHH

Verð frá 69.900 KR.* / 87.400 KR.**

ALMERIA 26. MAÍ – 2. JÚNÍ

PLAYA CAPRICHIO HHHH

Verð frá 64.900 KR.*  / 78.300 KR.**

ZORAIDA GARDEN HHHH

Verð frá 99.900 KR.*  / 125.200 KR.**

PROTUR ROQUETAS HOTEL & SPA HHHH

Verð frá 103.700 KR.*  / 124.300 KR.**

MALLORCA 29. MAÍ – 8. JÚNÍ 10 DAGAR

BARCELO PUEBLO PARK HHHH

Verð frá 85.700 KR.*  / 124.900 KR.**

CABAU AQUASOL HHHH

Verð frá 77.900 KR.* / 110.200 KR.**

VIVA CAN PICAFORT HHHH

Verð frá 83.700 KR.* / 141.500 KR.**

GRAN CANARIA 28. JÚNÍ – 5. JÚLÍ

TAURITO PRINCESS HHHH

Verð frá 99.900 KR.* / 126.900 KR.**

PARQUE CRISTOBAL HHH

Verð frá 72.900 KR.* / 87.200 KR.**

TENEGUIA HH

Verð frá 57.700 KR.* / 69.600 KR.**

TENERIFE 16.–24. ÁGÚST

HOTEL ISABEL HHHH

Verð frá 88.700 KR.* / 125.900 KR.**

THE SUITES AT BEVERLY HILLS HHH

Verð frá 77.900 KR.* / 104.900 KR.**

HOVIMA PANORAMA HHH

Verð frá 86.900 KR.* / 108.900 KR.**

NÝJAR GISTINGAR EIN EYJA  
MARGIR STAÐIR ALLT FYRIR ALLA FLOTT FYRIR 

FJÖLSKYLDUR
FALLEGUR 

STRANDBÆR FJÖRUGT STRANDLÍF

MEÐ MORGUN-VERÐI

ALLT  INNIFALIÐ

ALLT  INNIFALIÐ

MEÐ  HÁLFU  FÆÐI 

MEÐ MORGUN- VERÐI

MEÐ  MORGUN- VERÐI

MEÐ  HÁLFU  FÆÐI



Í dag
19.05 Snæfell - Skallagrímur  Sport 2
19.40 Southamp. - Liverpool  Sport

Domino’s-deild kvenna: 
19.15 Stjarnan - Keflavík  Ásgarður
19.15 Haukar - Grindavík  Ásvellir 
19.15 Valur - Njarðvík Valshöllin

vignir ekki með gegn spáni  
Útséð er með þátttöku línumanns-
ins vignis svavarssonar í leiknum 
gegn spánverjum á morgun. vignir 
veiktist á meðan íslenska lands-
liðið dvaldi í Danmörku í síðustu 
viku. Hann var sendur heim og fór 
ekki með íslenska liðinu til Frakk-
lands. Í samtali við Fréttablaðið í 
gær sagði geir sveinsson lands-
liðsþjálfari að vignir hafi fengið 
erfiða flensu en það væri þó bót í 
máli að aðrir leikmenn hefðu ekki 
smitast af henni. „Því miður lítur 
það þannig út 
að hann eigi 
einhverja daga 
eftir og ég held 
að það sé ljóst 
að hann sé 
ekki að fara 
að spila 
á móti 
spánverj-
um,“ 
sagði 
geir.
   

Aron Pálmarsson hefur glímt við erfið nárameiðsli. fréttAbLAðið/Getty

Handbolti Þegar aðeins einn dagur 
er í að Ísland hefji leik á heims-
meistaramótinu í Frakklandi er 
enn óvissa um hverjir muni spila 
fyrir liðið.

stærsta spurningarmerkið er 
auðvitað stjarna liðsins, Aron 

pálmarsson, en hann er þó kom-
inn til Frakklands og æfði með 
liðinu í gær. vignir svavarsson er 
enn á Íslandi veikur og stefán rafn 
sigurmannsson kom til Frakklands 
vegna meiðsla Bjarka más elíssonar. 
stríðsjálkarnir Arnór Atlason og 
ásgeir Örn Hallgrímsson virðast þó 
vera klárir í bátana.

„Ég er búinn með eina æfingu 
hérna þar sem ég beitti mér svona 
70-80 prósent. Þetta gekk svona allt 
í lagi. sumt var í lagi en ég var verri í 
ákveðnum hreyfingum. Ég fékk svo 
sprautu fyrir um viku og við erum 
að bíða eftir að virknin í henni 
„kikki“ almennilega inn,“ sagði 
Aron eftir æfingu íslenska liðsins 
í metz í gær, en hann segist vera í 
kappi við tímann og ómögulegt að 
segja hvernig hans mál endi.

„kannski verð ég miklu betri á 
morgun og svo kannski ekki. Ég 
vonast eftir hinu besta. Ég er svip-
aður og ég var eftir æfingar síðast 
en öðruvísi samt út af sprautunni. 
vonandi skilar sprautan sínu og það 
heldur bjartsýninni gangandi.“

Það þarf auðvitað ekkert að fjöl-
yrða um mikilvægi Arons í íslenska 
liðinu. Hann er besti leikmaður 
þess og það yrði gríðarlegt högg ef 
hann spilar ekki. kemur til greina 
að hann sleppi fyrstu leikjunum og 
komi svo inn jafnvel um miðja riðla-
keppnina?

„Það er auðvitað möguleiki að 
sleppa fyrsta eða jafnvel tveim fyrstu. 
á meðan möguleikinn er fyrir hendi 
að ég geti spilað þá mun ég vera 
hérna. ef ég verð ekki orðinn nógu 
góður fyrir þriðja eða fjórða leik þá 
hef ég ekkert að gera hérna. Það er 

erfitt að segja eitthvað því ég veit svo 
lítið sjálfur. Þetta er bara bið,“ segir 
Aron og það leynir sér ekki að þetta 
ástand fer í taugarnar á honum.

„Ég er orðinn mjög pirraður á 
þessu því þetta er búið að standa yfir 
allt of lengi. Það versta fyrir íþrótta-
mann er að vera meiddur og þetta er 
ógeðslega leiðinlegt. Annaðhvort í 

spesæfingum eða horfa á hina æfa. 
Það fer í hausinn á manni en ég 
reyni að tækla þetta eins vel og ég 
get. Þessi meiðsli eru búin að vera að 
plaga mig síðan í byrjun nóvember.“

Íslenska liðið æfir aftur í dag og 
eftir æfingu dagsins ætti að koma 
í ljós hvort Aron verði klár í fyrsta 
leik gegn spánverjum eður ei.
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sport
Það kvað vera skorað í Kína

Fyrsta landsliðsmarkið Kjartan Henry Finnbogason fagnar fyrra marki Íslands í 2-0 sigri á Kína á æfingamóti í Nanning í gær. Kjartan Henry, sem er 
þrítugur, var að spila sinn fimmta landsleik, en þetta var fyrsta landsliðsmarkið hans. Strákarnir okkar leika til úrslita í Kínabikarnum á sunnu-
daginn gegn annaðhvort Síle eða Króatíu en þau mætast í hinum undanúrslitaleiknum í dag. fréttAbLAðið/AfP

Þetta er ógeðslega leiðinlegt
Aron Pálmarsson kom með íslenska landsliðinu til Metz. Það er ekki enn ljóst hvort hann spilar með lands-
liðinu á HM. Hann fékk sprautu fyrir um viku sem hann vonast til að hjálpi sér að geta spilað á mótinu.

Kína - Ísland 0-2 
0-1 Kjartan Henry Finnbogason (64.), 0-2 
Aron Sigurðarson (88.). 
 
byrjunarlið Íslands: Hannes Þór Halldórs-
son - Birkir Már Sævarsson, Kári Árnason 
(fyrirliði), Jón Guðni Fjóluson, Kristinn 
Jónsson (59. Böðvar Böðvarsson) - Arnór 
Smárason (59. Kjartan Henry Finnbogason), 
Guðlaugur Victor Pálsson, Björn Daníel 
Sverrisson (73. Aron Sigurðason), Theodór 
Elmar Bjarnason (76. Óttar Magnús Karls-
son) - Elías Már Ómarsson (90. Albert Guð-
mundsson), Björn Bergmann Sigurðarson 
(90. Orri Sigurður Ómarsson).

Nýjast
China Cup

Man. Utd - Hull 2-0 
1-0 Juan Mata (56.), 2-0 Maraoune Fellaini 
(87.). 
 
man. Utd er í góðri stöðu eftir 2-0 
sigur á Hull í fyrri leik liðanna 
í undanúrslitum enska deilda-
bikarsins. seinni leikurinn fer fram 
fimmtudaginn 26. janúar.

enski deildabikarinn

Henry B. Gunnarsson 
henry@frettabladid.is
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SJÓNMÆLINGAR 
ERU 
OKKAR 
FAG
Tímapantanir:
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500
Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811

»2
Eiga 23%  
í Heimavöllum
Sameining Heima-
valla og Ásabyggðar 
gekk í gegn rétt fyrir 
áramót. Hjónin Finnur 
Reyr Stefánsson og 
Steinunn Jónsdóttir og 
viðskiptafélagi þeirra, 
Tómas Kristjánsson, eru 
stærstu eigendur sam-
einaðs leigufélags.

»6
kína og bitcoin
Þess vegna hafa kín-
verskir fjárfestar reynt 
að fara í kringum gjald-
eyrishöftin með því að 
kaupa Bitcoin.

»8
Horfir til bóta
Heilbrigður hluta-
bréfamarkaður byggist 
á því að jafnvægi sé 
milli einkafjárfesta og 
þeirra sem kalla mætti 
stofnanafjárfesta. 

Takk, 
 en nei takk

Frost í viðræðum Kaupþings og lífeyris-
sjóða um kaup í Arion banka. Nánast 
útilokað að sjóðirnir kaupi í lokuðu út-
boði þar sem of mikið ber í milli í verð-
hugmyndum. Býðst þess í stað að taka 
þátt sem hornsteinsfjárfestar í almennu 
útboði. Erfitt að selja hlut í lokuðu út-
boði vegna forkaupsréttar ríkisins. »4

Stjórnar-  
maðurinn



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

Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 512 5000 | Fax 512 5301 
Ritstjóri: Hörðar Ægisson hordur@frettabladid.is 

Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir  
Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

Viðskiptafélagarnir Tómas Krist-
jánsson og hjónin Finnur Reyr 
Stefánsson og Steinunn Jónsdóttir 
eru stærstu eigendur Heimavalla 
og eru hlutabréf þeirra í leigufélag-
inu  metin á 3,1 milljarð króna. 
Fjárfestingarfélög þeirra fóru inn í 
hluthafahópinn rétt fyrir áramót og 
eignuðust þau þá alls 23,2 prósenta 
hlut í Heimavöllum sem varð á sama 
tíma að langstærsta leigufélagi lands-
ins með um tvö þúsund íbúðir um 
allt land.

Þetta má lesa úr nýjum hluthafa-
lista Heimavalla sem dagsettur er 
2. janúar og Markaðurinn hefur 
undir höndum. Samkvæmt honum 
leiddi sameining félagsins við leigu-
félagið Ásabyggð á Ásbrú í Reykja-
nesbæ, sem þremenningarnir höfðu 
átt hlut í frá árinu 2007, til þess að 
Gani ehf., í eigu Tómasar, og Snæ-
ból ehf., fjárfestingarfélag Finns og 
Steinunnar,  eru stærstu einstöku 
eigendur Heimavalla með sitthvor 
9,4 prósentin. Þar að auki á Klasi 
fjárfesting ehf. 4,6 prósenta hlut en 
Steinunn og Finnur eiga aftur 95 pró-
sent í því félagi.

Fjölskyldufyrirtækið Stálskip, 
í eigu hjónanna Guðrúnar Lárus-
dóttur og Ágústs Sigurðssonar, var 
stærsti hluthafi Heimavalla áður 

en sameiningin gekk í gegn og átti 
þá 14,3 prósent. Það heldur nú á 
9,1 prósenti hlutafjárins. Þar á eftir 
kemur tryggingafélagið Sjóvá með 
5,8 prósent en Túnfljót ehf., í eigu 
Magnúsar Pálma Örnólfssonar, fjár-
festis og fyrrverandi forstöðumanns 
gjaldeyrismiðlunar Glitnis, á 5,5 
prósent. Hluthafar félagsins eru alls 
66 talsins og í þeim hópi má einnig 
finna sjö lífeyrissjóði, Kviku fjárfest-
ingarbanka, tryggingafélagið VÍS og 
Kaupfélag Skagfirðinga.

Guðbrandur Einarsson, fram-
kvæmdastjóri Heimavalla, segir 
í skriflegu svari við fyrirspurn 
Markaðarins að stuðst hafi verið við 
gengið 1,55 krónur á hlut í síðustu 
viðskiptum með bréf leigufélagsins. 
Markaðsverðmæti þess miðað við 
útistandandi hlutafé sé því 13.511 
milljónir króna.

Tilkynnt var um sameiningu 
Heimavalla og Ásabyggðar í byrjun 
nóvember. Íbúðir sem Heimavellir 

keyptu af Íbúðalánasjóði mynduðu 
þá stóran hluta af eignasafni félags-
ins. Ásabyggð, sem hét áður Háskóla-
vellir, samdi árið 2008 við Þróunarfé-
lag Keflavíkurflugvallar, Kadeco, um 
kaup á 1.500 íbúðum auk atvinnu-
húsnæðis og lóða á gamla varnar-
liðssvæðinu á Ásbrú. Leigufélagið 
keypti alls 89 fasteignir, þar af 76 
fjölbýlishús, á 11,6 milljarða króna. 
Eins og kom fram í frétt DV í október 
2015 greiddu þáverandi eigendur 
Ásabyggðar alls 4,1 milljarð króna til 
ríkisins fyrir eignirnar árið 2008. Eig-
endur félagsins greiddu aftur á móti 
aldrei milljarðana 7,5 sem ríkið átti 
að fá árin á eftir. Kadeco neyddist því 
í september 2014 til að leysa til sín 
732 íbúðir og yfirtók einnig 7,5 millj-
arða króna skuld leigufélagsins við 
ríkissjóð en fékk á móti skuldabréf 
að verðmæti 2,5 milljarðar króna. 
Eigendur Ásabyggðar héldu eftir 
713 íbúðum sem þeim hafði tekist að 
koma í útleigu. haraldur@frettabladid.is

Stærst í leigurisa með 
bréf fyrir 3,1 milljarð 
Fjárfestarnir Finnur Reyr Stefánsson, Steinunn Jónsdóttir og Tómas Kristjáns-
son eiga alls 23 prósent í Heimavöllum eftir sameininguna við Ásabyggð. Leigu-
félagið á um tvö þúsund íbúðir um allt land og er metið á 13,5 milljarða króna. 

Leigufélagið Heimavellir sameinaðist Ásabyggð rétt fyrir síðustu áramót og úr varð stærsta leigufélag landsins. 

Eigendur Extreme Iceland tóku fyrir 
áramót ákvörðun um að fresta sölu-
ferli þar sem bjóða átti fjárfestum 
að kaupa allt frá minnihlutaeign í 
ferðaþjónustufyrirtækinu og upp í 
allt hlutafé þess. Er nú horft til þess 
að fjárfestakynning í gegnum Fyrir-
tækjaráðgjöf Virðingar fari fram í 
byrjun mars eða eftir að ársreikn-
ingur Extreme Iceland fyrir árið í 
fyrra liggur fyrir.

„Við ætlum að hafa reikninginn 
kláran 15. febrúar og þá tekur við 
uppfærsla á áreiðanleikakönnun 
og þá verður þessi kynning 1. mars 
í gegnum Virðingu,“ segir Kári 
Björnsson, framkvæmdastjóri og 
einn eigenda Extreme Iceland, í 
samtali við Markaðinn.

Útlit er fyrir að tekjur Extreme 
Iceland, sem hóf starfsemi árið 2010, 
í fyrra hafi numið um 2,5 milljörð-
um króna og því fimmfaldast á ein-

ungis tveimur árum. Björn Hróars-
son, stjórnarformaður fyrirtækisins, 
stofnaði félagið og er það í dag í eigu 
hans og sona hans, Kára og Steinars, 
í gegnum félag þeirra Umbrella ehf. 
Samkvæmt ársreikningi Extreme 
Iceland fyrir 2015 var fyrirtækið þá 
rekið með 108 milljóna króna hagn-
aði samanborið við 15 milljónir árið 
áður. Extreme Iceland býður meðal 
annars upp á norðurljósa-, jökla og 
jeppaferðir. – hg

Söluferli Extreme Iceland 
frestað fram í mars 

Björn Hóarsson og synir hans, Kári og Steinar, eiga allt hlutafé Extreme Iceland. 

Við ætlum að hafa 
reikninginn kláran 

15. febrúar og þá tekur við 
uppfærsla á áreiðanleika-
könnun.
Kári Björnsson, framkvæmdastjóri 
Extreme  Iceland

Tíu nýir eigendur Stundarinnar komu inn í hluthafa-
hópinn í fyrra í hlutafjáraukningu upp á ellefu millj-

ónir króna. 

Finnur Reyr 
Stefánsson 
fjárfestir

Tómas  
Kristjánsson  
fjárfestir

Útgáfufélagið Stundin ehf. var rekið 
með 12,9 milljóna króna tapi árið 
2015. Samkvæmt nýbirtum árs-
reikningi félagsins var eigið fé þess 
neikvætt um 936 þúsund krónur í 
lok fyrsta rekstrarárs fjölmiðilsins en 
það skuldaði þá 17 milljónir króna.

Í ársreikningnum segir að gert 
hafi verið ráð fyrir tíu til 25 milljóna 
króna taprekstri við uppbyggingu 
rekstrarins á árinu 2015. Hlutafé 
fjölmiðilsins hafi verið aukið frá 
áramótum 2015-2016 og sú aukning 
hafi gengið að hluta til í gegn í fyrra. 
Eigið féð hafi þá tímabundið verið 
neikvætt.

Tíu nýir hluthafar Útgáfufélagsins 
Stundarinnar ehf. keyptu á síðasta 
ári samtals 23,4% hlut í fjölmiðlinum 
fyrir ellefu milljónir króna. Píratinn 
Smári McCarthy, sjávarútvegsfyrir-
tækið Stormur Seafood og Fjelagið – 
Eignarhaldsfélag, sem er í eigu einka-
hlutafélags í Hong Kong, fóru þá inn 
í eigendahópinn en þar voru fyrir 
stofnendur fjölmiðilsins. – hg

Stundin tapaði 13 milljónum

Stofnendur Stundarinnar fengu nýja hluthafa inn í fyrra.  

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599
halldor@atvinnueign.is

Atvinnueign - Síðumúla 13, 108 Rvk. - www.atvinnueign.is

Verslunarrými til leigu 
Fasteignamiðlun 

BÍLDSHÖFÐI 14  - STÆRÐ 210 fm
Til leigu 210 fm verslunarrými skiptist í opið verslunar- / lagerrými með 
lagerhurð, kaffiaðstöðu og snyrtingu.  Laust strax.
Upplýsingar veitir Halldór Már  s:898 5599

FAXAFEN 12  - STÆRÐ 303 fm.
Til leigu 303 fm verslunarrými að Faxafen 12 með vöruhurð. Húsnæðið er opið 
með stórum gluggum. Mikill sýnileiki frá götu. Laust strax.
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Nánari upplýsingar veitir:
Jensína K. Böðvarsdóttir, VP Global Strategic Planning and HR hjá Alvogen, jensina.bodvarsdottir@alvogen.com 
eða 842 2939.

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn ítarlega starfsferliskrá og kynningarbréf á ensku þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Sótt er um starfið á Alvotech.is. Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

• Stefnumótun, þróun og framkvæmd mannauðsmála Alvotech

• Mótun og styrking á fyrirtækjamenningu Alvotech

• Öflug stýring innri samskipta og stjórnun breytinga í alþjóðlegu umhverfi

• Yfirumsjón með þróun og nýtingu mannauðs með framtíðarsýn fyrirtæksins að leiðarljósi 

• Áætlanagerð og eftirfylgni þeirra

• Yfirumsjón með framkvæmd og eftirfylgni frammistöðustjórnunar 

• Yfirsýn og stýring ráðninga, sem verða umtalsverðar á árinu

• Gæðamál mannauðsdeildar og uppbygging mannauðsferla 

• Viðkomandi er hluti af framkvæmdastjórn Alvotech og tekur virkan þátt í stefnumótun  
 og uppbyggingu fyrirtækisins

Framkvæmdastjóri mannauðsmála ber ábyrgð á stefnumótun, þróun og framkvæmd mannauðs- 

mála innan Alvotech. Hlutverk framkvæmdastjóra er einnig að samræma virkni mannauðsmála á 

milli eininga innan Alvotech samstæðunnar ásamt því að taka þátt í mótun fyrirtækjamenningar 

og hámarks nýtingu mannauðs innan fyrirtækisins. Framkvæmdastjóri stýrir rekstri mannauðs-

deildarinnar og situr í framkvæmdastjórn fyrirtækisins. Viðkomandi heyrir beint undir forstjóra.

Alvotech er alþjóðlegt lyfjafyrirtæki sem sérhæfir 

sig í þróun og framleiðslu líftæknilyfja. Innan nýs 

Hátækniseturs í Vatnsmýrinni starfa um 150 

vísindamenn sem vinna að þróun, framleiðslu        

og markaðssetningu lyfjanna. 

Alvotech er systurfyrirtæki lyfjafyrirtækisins 

Alvogen og starfsemi þess er á Íslandi, í Sviss   

og í Þýskalandi.

• Leiðtogahæfni og geta til að vinna með fólki er nauðsynlegur eiginleiki

• Reynsla af stýringu mannauðsmála er skilyrði

• Þekking og reynsla af innri samskiptum og farsæl innleiðing þeirra 

• Reynsla af stjórnun breytinga er skilyrði

• Yfirgripsmikil þekking á öllum sviðum mannauðsmála

• Geta til að leiða hópa og móta framtíðarsýn

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðri hugsun

• Geta til að tjá sig á ensku í ræðu og riti

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
MANNAUÐSMÁLA

Um Alvotech

Sæmundargötu 15-19, 
101 Reykjavík  

ÞÚSUND FERMETRA
HÁTÆKNISETUR

NÝ STÖRF
Á ÁRINU
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að raunhæft geti talist að selja hlut í 
Arion banka á verði þar sem ríkið 
hefði þann möguleika að ganga inn í 
kaupin. Við slíkar aðstæður, ekki síst 
þegar um er að ræða sölu á hlut til fjár-
festa í lokuðu útboði, væri hætt við því 
að söluferlið gæti dregist á langinn 
vegna pólitískrar óvissu.

Stjórnvöld fóru fram á að sett yrði 
inn slíkt ákvæði um forkaupsrétt með 
hliðsjón af þeim miklu fjárhagslegu 
hagsmunum sem ríkið hefur af sölu 
Kaupþings á Arion banka. Samkvæmt 
afkomuskiptasamningi sem gerður 
var við kröfuhafa Kaupþings mun 
ríkið þannig fá um 122 milljarða í sinn 
hlut ef 87 prósenta hlutur félagsins er 
seldur í samræmi við núverandi bók-
fært eigið fé Arion banka en eigendur 
Kaupþings myndu aftur á móti fá um 
58 milljarða. Söluandvirðið sem renn-
ur til ríkisins yrði hins vegar um 93 
milljarðar ef allur eignarhlutur Kaup-
þings yrði seldur á gengi sem nemur 
0,7 miðað við eigið fé bankans í dag. 
Hæstaréttarlögmaðurinn Steinar Þór 
Guðgeirsson, ráðgjafi Seðlabankans 
og fyrrverandi formaður skilanefndar 
Kaupþings á árunum 2008 til 2012, er 
sérstakur eftirlitsmaður ríkisins inni í 
Kaupþingi og á að gæta þess að ekki sé 
gengið á hagsmuni þess í söluferlinu.

Útboð og jafnræði
Þeir lífeyrissjóðir sem fóru upphaf-
lega fyrir viðræðunum við fulltrúa 
Kaupþings voru Gildi, Lífeyrissjóður 
verslunarmanna, Lífeyrissjóður 
starfsmanna ríkisins (LSR) og Frjálsi. 
Forsvarsmenn LSR og Frjálsa drógu 
sig hins vegar út úr þeim viðræðum 
skömmu eftir að þær hófust síðast-
liðið haust. Þrátt fyrir að sú leið að 
ætla að selja lífeyrissjóðunum, ásamt 
mögulega öðrum fjárfestum, hlut í 
Arion banka í gegnum lokað útboð 
sé núna nánast úr myndinni þá er 
ljóst að Kaupþing vonast til þess eftir 
sem áður að sjóðirnir verði stórir þátt-
takendur í almennu útboði bankans 
innan fárra mánaða.

Þar er einkum horft til þess að 
íslenskum lífeyrissjóðum verði boðið 
að vera í hópi hornsteinsfjárfesta í 
útboðinu. Slíkt fyrirkomulag er vel 
þekkt í almennum hlutafjárútboðum 
og skráningu félaga á mörkuðum á 
Norðurlöndum. Hornsteinsfjárfestar 
á borð við lífeyrissjóði og aðrir stórir 
fjárfestar skuldbinda sig þá til að kaupa 
tiltekinn eignarhlut í félaginu á sama 
verði og aðrir þátttakendur í útboðinu, 
en semja ekki um sérstakt verð – og þá 

oft og tíðum lægra – líkt og kjölfest-
ufjárfestar að undangengnu forvali í 
lokuðu útboði. Með þess konar fyrir-
komulagi yrði jafnræði allra mögulegra 
fjárfesta á hlut í Arion banka tryggt. 
Aðrir fjárfestar sem kynnu sömuleiðis 
að skuldbinda sig sem hornsteinsfjár-
festar í útboðinu, samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins, eru sumir hluthafar 
Kaupþings, meðal annars bandaríski 
vogunarsjóðurinn Taconic Capital, 
langsamlega stærsti einstaki eigandi 
félagsins. Þá hafa ýmsir aðrir erlendir 
fjárfestar, einkum og sér í lagi verð-
bréfasjóðir í stýringu fyrirtækja á borð 
við Vanguard Group, sýnt bankanum 
áhuga á undanförnum mánuðum.

Áreiðanleikakönnun kláruð
Samkvæmt þeirri tímalínu sem 
stjórnendur Kaupþings og Arion 
banka vinna nú eftir er gert ráð fyrir 
því sem fyrr segir að almennt hluta-
fjárútboð fari fram fyrir mitt þetta ár. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins 
lauk endurskoðunarfyrirtækið KPMG 
í London, í samstarfi við KPMG á 
Íslandi, nýlega við gerð áreiðanleika-
könnunar á Arion banka í tengslum 
við fyrirhugað hlutafjárútboð. Banda-
ríski fjárfestingabankinn Morgan 
Stanley hefur verið helsti ráðgjafi 
Kaupþings í söluferlinu á meðan Citi 
hefur verið stjórnendum Arion banka 
til ráðgjafar af sama tilefni. Kaupþing 
stefnir nú að því, samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins, að ganga jafnframt 
innan skamms frá ráðningu á sölu-
ráðgjöfum við útboðið og er talið lík-
legast að þar verði leitað til Deutsche 
Bank og sænska fjárfestingabankans 
Carnegie. Þá er gengið út frá því að 
eitt íslenskt fjármálafyrirtæki verði 
sömuleiðis fengið að verkefninu sem 
söluráðgjafi.  

Viðræður um kaup fóru út um þúfur
Viðræður um kaup lífeyrissjóða á stórum hlut í Arion banka af Kaupþingi í lokuðu útboði hafa siglt í strand vegna ólíkra verðhugmynda. 
Gætu tekið þátt sem hornsteinsfjárfestar í almennu hlutafjárútboði. Ríkið með forkaupsrétt ef hlutur er seldur á genginu 0,8 eða lægra. 

Kaupþing mun brátt ganga frá ráðningu á söluráðgjöfum vegna útboðs Arion banka og er talið líklegast að þar verði leitað til Deutsche Bank og sænska fjárfestingabank-
ans Carnegie. Þá er gengið út frá því að íslenskt fjármálafyrirtæki verði sömuleiðis fengið að verkefninu. fréttABlAðið/stefÁn KArlsson

Keith Magliana, 
sjóðsstjóri Taconic 
Capital, stærsta 
hluthafa Kaup-
þings

Nánast útilokað er talið 
að hópur íslenskra 
lífeyrissjóða muni 
kaupa tuga prósenta 
eignarhlut í Arion 
banka í gegnum 

lokað útboð. Viðræður sem hafa staðið 
yfir milli Kaupþings og fulltrúa stærstu 
lífeyrissjóða landsins frá því síðastliðið 
haust hafa í reynd runnið út í sandinn, 
samkvæmt heimildum Fréttablaðsins, 
þar sem ljóst þykir að of mikið ber í 
milli varðandi hugmyndir um mögu-
legt kaupverð á hlut í bankanum. 
Engir formlegir fundir hafa núna verið 
haldnir um nokkurt skeið.

Stjórnendur og ráðgjafar Kaup-
þings vinna þess í stað að því að losa 
um 87% eignarhlut félagsins í Arion 
banka með því að halda almennt 
hlutafjárútboð, sem stefnt er á að fari 
fram á fyrri árshelmingi 2017, og í 
kjölfarið skrá bankann í bæði Kaup-
höll Íslands og í Kauphöllinni í Sví-
þjóð. Í aðdraganda þess útboðs gæti 
lífeyrissjóðum boðist að taka þátt sem 
svonefndir hornsteinsfjárfestar (e. 
cornerstone investors) þar sem þeir 
myndu skuldbinda sig fyrirfram til að 
kaupa hlut í bankanum á sama verði 
og aðrir fjárfestar í hlutafjárútboðinu, 
samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins. Á þessari stundu liggur ekkert 
fyrir um hversu stóran hlut Kaupþing 
áformar að bjóða til sölu í útboðinu – 
það mun ráðast af eftirspurn, ekki síst 
á meðal erlendra fjárfesta.

Ólíkar verðhugmyndir
Lífeyrissjóðum var í september í fyrra 
boðið að ganga til viðræðna við Kaup-
þing um að kaupa á bilinu 20 til 40 
prósenta hlut í Arion banka áður en 
almennt hlutafjárútboð og skráning 
á bankanum færi fram. Sé tekið mið af 
núverandi bókfærðu eigin fé bankans 
þá gæti slíkur hlutur verið metinn á 
um 40 til 80 milljarða króna. Þá gerði 
upplegg Kaupþings á þeim tíma jafn-
framt ráð fyrir því að hluthafar félags-
ins, sem eru einkum ýmsir alþjóðlegir 
fjárfestingasjóðir, myndu í lokuðu 
útboði kaupa samtímis 10 til 20 pró-
senta hlut í Arion banka á sama sölu-
gengi og lífeyrissjóðirnir.

Slík áform hafa núna hins vegar 
að mestu verið sett til hliðar af hálfu 
Kaupþings. Verðhugmyndir forsvars-
manna lífeyrissjóðanna voru með 
þeim hætti – þær hafa gert ráð fyrir 
kaupverði sem væri nokkuð undir 
genginu 0,8 miðað við bókfært eigið 
fé Arion banka – að afar ólíklegt þótti 

að samkomulag gæti náðst um sölu á 
hlut í bankanum til sjóðanna. Sam-
skipti milli stjórnenda Kaupþings og 
ráðgjafa lífeyrissjóðanna hafa verið 
með minnsta móti á undanförnum 
vikum enda þótt sjóðirnir fylgist vel 
með söluferli Arion banka „á hliðar-
línunni“ eins og einn viðmælandi 
Fréttablaðsins, sem þekkir vel til 
stöðu mála, orðaði það.

forkaupsréttur ríkisins
Sú staðreynd að íslensk stjórnvöld 
geta stigið inn í söluferli Arion banka 
og nýtt sér ákvæði um forkaupsrétt 
hafði mikið að segja um að nú er talið 
útséð um möguleg kaup lífeyrissjóð-
anna á bankanum í lokuðu útboði. 
Samkvæmt gögnum frá Kaupþingi, 
sem Fréttablaðið hefur undir hönd-
um, virkjast forkaupsréttur ríkisins ef 
til stendur að selja hlut í Arion banka 
til fjárfesta á genginu 0,8 eða lægra 
miðað við bókfært eigið fé – en fram 
til þessa hafa sjóðirnir ekki léð máls 
á því að kaupa í bankanum á hærra 
gengi. Sökum þessa ákvæðis, sem var 
hluti af þeim stöðugleikaskilyrðum 
sem kröfuhafar samþykktu í aðdrag-
anda nauðasamnings slitabúsins í 
árslok 2015, hefur það verið skoðun 
Kaupþings að erfitt sé að ímynda sér 

tCA event investments sarl*

Goldman sachs international

Kaupthing singer  
& friedlander (í slitameðferð)

Deutsche Bank AG, london

CCP Credit Aquisition  
Holdings luxco

trinity  
investments

Hilcrest  
investors

taconic  
sidecar  
Master fund*

sculptor  
investments sarl**

tCA opportunity 
investments sarl*

2,7%

3,1%

3,2%

3,2%

3,4%

3,8%

5,9%

8,7%

14,3%

26,6%

✿   Stærstu hluthafar 
Kaupþings

Heimild: Hluthafalisti Kaupþings í 
nóvember 2016 sem fréttablaðið 
hefur undir höndum. *sjóðir á 
vegum taconic  Capital **sjóðir í 
stýringu och-Ziff Capital.

samkvæmt afkomuskiptasamningi fær ríkið 
þriðjung af söluandvirði yfir 100 milljörðum. ef 
hluturinn selst á meira en 140 milljarða fær ríkið 
helming umfram þá upphæð en þrjá fjórðu þess 
sem er yfir 160 milljarða. 

*Miðað við eigið fé Arion banka er sá hlutur metinn 
á 180 milljarða **Sölugengi miðað við bókfært eigið 
bankans 

Sala á 87%  
hlut í Arion banka*

Mögulegt 
gengi við 

sölu** 

Það sem  
færi til  

stjórnvalda

Það sem  
færi til  

kröfuhafa

0,6 87 21

0,7 93 33

0,8 99 45

0,9 109 53

1 122 58

0,8
er gengið miðað við eigið 
fé sem virkjar forkaupsrétt 
ríkisins að Arion banka.

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is
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fólk
kynningarblað

Boðað er til vitundarvakningar um 
ungt fólk og krabbamein í janúar 
sem hefst á Kexi hosteli í kvöld 
þegar styrktartónleikarnir Lífið er 
núna! verða haldnir. Það er Kraft
ur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk 
sem greinst hefur með krabbamein 
og aðstandendur þeirra, sem stend
ur fyrir tónleikunum. Þekktir tón
listarmenn munu koma fram, m.a. 
Emilíana Torrini, Emmsjé Gauti, 
Hildur og Hjálmar og gefa allir 
listamenn vinnu sína. Ókeypis er 
inn en armbönd með slagorðinu 
„lífið er núna“ verða seld á staðn
um auk þess sem hægt er að skrá 
sig sem styrktaraðila Krafts með 
mánaðarlegum framlögum.

Síðast hélt Kraftur styrktartón
leika á afmælisári sínu árið 2014 
þar sem Norðurljósasalur Hörpu 
var fylltur að sögn Huldu Hjálm
arsdóttur, formanns Krafts. „Þeir 
tónleikar voru til styrktar Neyðar
sjóði Krafts en þá var selt inn. 
Okkur fannst við hæfi að byrja 
átakið okkar „Lífið er núna!“ á því 
að bjóða upp á skemmtilega ókeyp
is tónleika og voru rekstraraðil
ar Kex hostels svo vinsamlegir að 
bjóða okkur að halda þá þar.“

Falleg perluarmbönd
Litrík armbönd 
verða 
seld í 
kvöld til 
styrktar 
félaginu 
og kosta 
þau 2.000 
kr. stykk
ið. „Í stað þess að 
rukka inn ákváðum 
við að gefa gestum kost á að 
kaupa armböndin okkar. Þau eru 
afar litrík og falleg perluarmbönd 
sem á stendur „Lífið er núna“ en 
þau eru öll perluð af sjálfboðalið
um. Eitt helsta markmiðið með 
átakinu okkar, fyrir utan að vekja 
athygli á ungu fólki og krabba
meini, er að afla mánaðarlegra 
styrktaraðila. Okkar fólk verður 
því með spjaldtölvur á staðnum og 
geta gestir gerst styrktaraðilar og 
gengið frá málinu á staðnum.“

Kraftur var stofnaður árið 1999 
og byggir afkomu sína alfarið á vel

vilja almennings og fyrirtækja. Fé
lagar eru nú 570 en félagið er ætlað 
krabbameinsgreindu fólki á aldr
inum 18 til 40 ára og aðstandend
um þess. „Helstu verkefni Krafts 
eru að reka faglegt stuðningsnet 
þar sem jafningjar styðja aðra 
með sömu lífsreynslu. Félagið út
hlutar einnig styrkjum úr sérstök
um neyðarsjóði til ungs fólks með 
krabbamein til að standa straum af 
læknis og lyfjakostnaði og veitir 
einnig endurgjaldslausa sálfræði
þjónustu. Við bjóðum líka upp á 
endurhæfingar og íþróttahópinn 
Fítonskraft og ungliðahóp í sam
starfi við Ljósið og Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna. Þá efnir 
félagið árlega til sumargrills og að
ventukvölds fyrir félagsmenn sína 
og heldur úti öflugri hagsmunabar
áttu.“

ný veFverslun
Um þessar mundir er verið að hanna 
vörur sem seldar verða í nýrri vef
verslun Krafts og eru þau spennt 
að sjá útkomuna segir Hulda. „Þar 
verður hægt að kaupa armböndin og 
annan varning frá Krafti, t.d. boli, 
bækur, poka og fleiri vörur. Á næst
unni verður bókin okkar Lífskraft

ur, sem geymir hagnýt
ar upplýsingar um allt 

er viðkemur 
krabbameini, 
uppfærð 
og endur

prent
uð. Í vor 

höldum við 
hér á landi 

ráðstefnuna Nordic 
cancer  survivors, þar 

sem systurfélög Krafts á Norður
löndunum koma saman og bera 
saman bækur sínar. Að öðru leyti 
munum við eins og fyrr standa 
vörð um réttindamál ungs fólks sem 
greinst hefur með krabbamein og 
aðstandenda þess. Kraftur er lítið 
félag en með stórt hjarta og háleit 
markmið.“

Tónleikarnirnir hefjast kl. 19 á Kexi 
hosteli við Skúlagötu 28 í Reykjavík. 
Fræðast má um starfsemi Krafts 
á www.kraftur.org og um átakið á 
www.lifidernuna.is.

Eitt 
helsta 

markmiðið 
með átakinu 
okkar, fyrir 
utan að vekja 
athygli á ungu 
fólki og 
krabbameini, 
er að afla 
mánaðarlegra 
styrktaraðila.

Hulda Hjálmarsdóttir
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„Eitt helsta markmiðið með átakinu okkar, fyrir utan að vekja athygli á ungu fólki og krabbameini, er að afla mánaðarlegra 
styrktaraðila,“ segir Hulda Hjálmarsdóttir, formaður Krafts. Með henni er Þorri Snæbjörnsson, sálfræðingur Krafts og 
Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélags Íslands. MYND/ANTON BRINK

Litrík armbönd verða seld í kvöld til styrktar félaginu og kosta þau 2.000 kr. stykkið. 

lítið Félag með stórt hjarta
Kraftur stendur fyrir styrktartónleikum á Kexi hosteli í kvöld. Þekktir listamenn á borð við Emilíönu Torrini og Hjálma 
koma fram en ókeypis er inn á þá. Litrík armbönd verða seld á staðnum og gestum boðið að gerast styrktaraðilar. 

Enskunámskeið í Hafnarfirði fyrir byrjendur og lengra komna
Á hverri önn sækja um 200 nemendur enskunám í skólanum,
langflest konur á aldrinum 35 ára og eldri.
• 10 getustig með áherslu á tal
• Öllu lesefni fylgja hljóðdiskar
• Styrkt af starfsmenntasjóðum

Skráning stendur yfir í síma 891 7576 og erlaara@enskafyriralla.is

English for All - Let’s speak English

Skipuleggjum einnig námsferðir til Englands fyrir fullorðna og 13-16 áraMánudaga – fimmtudaga kl. 17:40

hollur kostur á 5 mín.

PlokkfiskurPlokkfiskur



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

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

davíð Þór leikur í ræmunni ásamt þeim Kristínu Þóru Haraldsdóttur og Hirti jóhanni jónssyni. leikritið verður frumsýnt í 
borgarleikhúsinu í kvöld.  mynd/ernir

ÁhorFendur með 
honum í liði
davíð Þór Katrínarson stígur í fyrsta skipti á svið í íslensku atvinnuleikhúsi 
í kvöld þegar Ræman verður frumsýnd í Borgarleikhúsinu. Hann lærði 
leiklist í Hollywood og segir það hafa verið það besta sem hann hafi gert.

Leikritið Ræman verður frum-
sýnt í Borgarleikhúsinu í kvöld 
en þar þreytir leikarinn Davíð 
Þór Katrínarson frumraun sína 
á sviði í íslensku atvinnuleik-
húsi. Davíð leikur einn þriggja 
starfsmanna í gömlu „költ“-bíói 
þar sem launin eru lág, and-
rúmsloftið rafmagnað og sam-
skiptin á milli starfsmann-
anna endur spegla kaldrana-
legan veruleika. Davíð segir 
verkið vera skemmtilegt, mann-
legt og einlægt. „Verkið fjallar 
um þessa þrjá starfsmenn í bíói 
og hvernig þeir takast á við hluti 
sem flestir kannast við að þurfa 
að takast á við.“

Davíð játar því að eiga sitt-
hvað sameiginlegt með persón-
unni sem hann leikur í Ræm-
unni. „Já, hann er kannski líkur 
mér að einhverju leyti. Hann er 
mjög áhugasamur um kvikmynd-
ir og á stundum svolítið erfitt 
með að tengjast og tala við fólk, 
sem er eitthvað sem ég kannast 

kannski svolítið við. En hann er 
einlægur og góður strákur.“

mynd Á leiðinni
Eins og áður kom fram er Ræman 
fyrsta verk Davíðs á Íslandi en 
hann útskrifaðist úr Stellu Adler 
Academy leiklistarskólanum í 
Los Angeles haustið 2015. Hann 
segir það einfaldlega hafa verið 
geggjað að læra í Hollywood og 
að námið þar hafi verið það besta 
sem hann hafi gert. „Í Stellu 
Adler skólanum er farið ítarlega 
í sérstaka tækni, Stellu Adler-
tæknina, og nemendur einbeita 
sér algjörlega að henni. Það eru 
engin bókleg fög í skólanum held-
ur er þetta mjög krefjandi sex 
anna nám sem snýst einungis um 
leiklist,“ útskýrir Davíð.

Eftir útskrift var Davíð áfram 
úti í nokkra mánuði og reyndi 
fyrir sér í leiklistarbransanum 
í stjörnuborginni. Stuttu áður en 
hann flutti aftur heim til Íslands 
fór hann í áheyrnarprufur fyrir 
bandaríska mynd eftir Gregory 
King og hreppti Davíð annað af 
tveimur aðalhlutverkunum. „Ég 
fór aftur út í desember 2015 til 

að skjóta þá mynd. Það var alveg 
geggjað, ég flaug út í tökur og 
það var gaman að upplifa það. 
Þetta er lítil, „artí“ mynd sem 
kemur út á þessu ári og fer þá 
á einhverjar hátíðir en ég býst 
ekki við að hún verði sýnd hérna 
heima,“ segir Davíð og brosir.

lítið stressaður
Davíð segist ekki enn vera orðinn 
stressaður fyrir frumsýninguna 
í kvöld. „Ég er mjög spenntur en 
ekki stressaður en stressið á það 
til að koma svona tveimur mínút-
um áður en maður stígur á svið 
en hverfa svo jafnóðum og þegar 
á sviðið er komið.“

Honum líður vel á sviði og 
hefur nokkra reynslu af því að 
koma fram en Davíð hefur bak-
grunn í tónlist, hefur verið að 
búa til tónlist og rappa síðan 
hann var fjórtán ára. Davíð hefur 
spilað á tónleikum hér og þar og 
kannski einhverjir sem kannast 
við hann þaðan. „Ég hef lært að 
fólk sem kemur að horfa á mann 
er með manni í liði þannig að það 
er óþarfi að hræðast það þegar 
maður er að segja fallega sögu.“

lilja björk  
Hauksdóttir
liljabjork@365.is 

Af hverju krosslímt tré?
• Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla
• Léttari en steypa
• Frábær einangrun
• Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka 
   og myglu

• Mjög fljótlegt að reisa
• Einstakir burðareiginleikar
• Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið
• Þynnri veggir - meira innra rými
• Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur - Sími 412 1700 
idex@idex.is - www.idex.is

idex.is - sím 412 1700
framl.- sölu- og þjónustuaðili 

Schüco á Íslandi

- merkt framleiðsla

• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex
álgluggum ehf.

• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla

Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi
tegundum bygginga

Álgluggar

- þegar gæðin skipta máli

www.schueco.is

Byggðu umhverfisvænt hús
-úr krosslímdu tré

Byggðu til framtíðar 
með lausnum frá IDEX

www.gilbert.is

FRISLAND CLASSIC
TÍMALAUS GÆÐI

 VIÐ KYNNUM

SUNNUDAGA KL. 20:00
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BÍLAR &
FARARTÆKI

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar óskast

Bíll ÓsKast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

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

VSK uppgjör. Skil á gögnum/miðum til 
RSK. Skattskýrslur. Bókhald. Stofnun 
fyrirtækja. FRAMTALSÞJÓNUSTAN, 
Ármúla 19. Sími 533 1533.

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

 Málarar

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

 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

Tek að mér flísalagnir og múrvinnu. Er 
með mikla reynslu. Uppl. í síma 855-
4420 Tim

 spádómar

sá síMasPá í 
 s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

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

 Rafvirkjun

RaFlagniR, dyRasíMaR.  
s. 663 0746.

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

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.

 Fyrirtæki

VeitingastaðUR til söl
Austurlenskur veitingastaður í 
Mosfellsbæ til sölu, vegna skorts á 
starfsfólki uppl á dunadb@gmail.com

 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

AÐEINS KR.

ÞÚSUND
2.990

...og margt fleira

Bakkmyndavél
Álfelgur
Handfrjáls búnaður
Litað gler

VEL BÚINN BÍLL

Komdu við
og prófaðu

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

opið í dag 10-18
kaffi á könnunni

Nýir Toyota 
Auris Hybrid

Til afgreiðslu núna - Komdu og prófaðu - 5 ára ábyrgð - Allt að 90% lán - Skoðum með uppítöku á notuðum bílum

39 ÞÚS. 

Á MÁNUÐI*
*M.v 20% útborgun til 84 mánaða

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.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

 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.

Til skammtímaleigu er 3ja herb, 83fm 
íbúð í Vestmannaeyjum til leigu í 
sumar. S. 895 8582

 Geymsluhúsnæði

www.GeyMSLAeItt.IS 
 fyRStI MÁNUÐUR fRÍR!

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

GeyMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

ATVINNA

 Atvinna í boði

NeMI / AÐStOÐARMAÐUR
Óskum eftir að ráða nema / 

aðstoðarmann. Þarf að geta hafið 
störf sem fyrst.

Vinsamlega sendið upplýsingar 
á joifel@joifel.is

ÓSKUM eftIR AÐ RÁÐA 
StARfSfÓLK Í VeRSLUN 

KjÖtHALLARINNAR, 
SKIpHOLtI 70.

Reynsla af kjötafgreiðslu eða 
matreiðslu æskileg. Einnig er 
óskað eftir að ráða bílstjóra 
til útkeyrslu. Möguleiki er á 

hlutastarfi. Upplýsingar veitir 
Björn Christensen í síma 553 

1270.
Umsóknir má senda á 

kjothollin@kjothollin.is

New HOteL IN 
DOwNtOwN ReyKjAVIK 
LOOKING fOR OUtGOING 

AND SeRVIce MINDeD 
INDIVIDUALS.

Available positions are: 

- Head of housekeeping/reception 

- Receptionist for night shifts 

Fluent English, a valid drivers 
licence, computer literacy and 

honesty a must. Further language 
skills a plus. 

Send CV’s and any enquires to 
booking@41hotel.is

GINGeR ÓSKAR eftIR 
StARfSfÓLKI Á 
SUÐURNeSjUM

Starfsfólk óskast á vaktir, unnið 
er 2-2-3. Einnig vantar fólk til 
aðstoðar í hádeginu, unnið 
frá kl 11:00-14:00 alla virka 

daga. Þá vantar fólk á kvöld og 
helgarvaktir. Upplýsingar gefur 
Karolina í síma 847-2958 eða á 

karolina@ginger.is 

Ginger is looking for staff in 
Suðurnes Employees are wanted 
on shifts, working arrangement 

is 2-2-3. We also need help 
at lunch time from 11:00 to 

14:00 all weekdays. Evening and 
weekend shifts are also available. 
For information please contact 

Karolina by phone 847-2958 or at 
karolina@ginger.is

GINGeR
óskar eftir starfsfólki á dagvaktir 

alla virka daga. Unnið er frá 
10:00-17:00 og 11:00-15:00. Ef 

þú ert orðinn 18 ára og vilt vinna 
á góðum og skemmtilegum stað 

sendu þá ferilskrá á brynja@
ginger.is eða hafðu samband í 

síma 780-1980. 

Ginger restaurant is looking 
for employees on day shifts all 

weekdays. Working hours from 10 
a.m. to 5 p.m. and from 11 a.m. 
to 3 p.m. If you are 18 or older 
and interested in working at a 

good restaurant please send your 
c.v. to brynja@ginger.is or call 

780-1980.

KÖKUHORNIÐ
Röskur starfskraftur óskast í 
afgreiðslustarf í bakarí okkar 

í Bæjarlind, Sveigjanlegur 
vinnutími. Æskilegt er að 

viðkomandi sé 25 ára eða eldri. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Uppl. gefur Gréta í s. 867 1433 
milli kl. 9-18

Veitingahúsið Sukhothai óskar eftir að 
ráða 2 kokka sem geta eldað asíu mat. 
Uppl. s: 6552849

 Atvinna óskast

VANtAR þIG 
StARfSMeNN?

Erum með smiði, aðstoðarmenn 
við smiði, verkamenn, flísara, 
múrara og aðra iðnaðarmenn 

sem geta byrjað strax. Við finnum 
réttu mennina fyrir þig. 

Verkleigan sími: 780-1000 e: 
vinna@verkleigan.is

Save the Children á Íslandi

TIL LEIGU – GOTT AUGLÝSINGARGILDI
Um er að ræða ca. 520 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð sem er til 
leigu á besta stað í Hafnarfirði. Húsnæðið er laust í byrjun febrúar 
2017, þarna hefur verið rekin verslun við góðan orðstír s.l ár. 
LEIGUVERÐ KR. 990.000.-
 
Upplýsingar:
Sveinn Eyland lögg.fasteignasali  
s.6900.820 Sveinn 

Löggiltur fasteignasali.  
S. 6900.820

DALSHRAUN 13 
VERSLUNARHÚSNÆÐI

TIL LEIGU

fasteignir

Save the Children á Íslandi



HP ELITE SLICE 
Fegurð. Afl. Hugvit.

Ný nálgun

HP Elite Slice er einstaklega nett 
og frábærlega hönnuð. Algjörlega 
ný nálgun þegar kemur að 
hönnun borðtölvu.

Fjölhæf lausn

Settu Slice upp á þá vegu sem hentar 
þínu umhverfi með mismunandi 
viðbótareiningum.

Afl og öryggi

Með öflugum Intel® Core™ i5-
6500T Quad Core örgjörva 
og HP öryggislausnum fyrir 
fyrirtækjaumhverfi.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, 
Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, eru Xeon Inside vörumerki Intel Corporation í the Bandaríkjunum og 
öðrum löndum. Intel and Intel Unite eru vörumerki Intel Corporation eða dótturfyrirtækja í Bandaríkjunum og öðrum löndum.



Flestum finnst óþægilegt að 
eiga í ágreiningi eða útistöðum 
við aðra. Þegar við lendum í 

aðstæðum sem okkur finnst óþægi-
legar er algengt að fyrstu viðbrögð 
okkar séu að forðast þær. Vanda-
málið er að ágreiningsmál eiga það 

til að verða erfiðari úrlausnar því 
lengur sem þau fá að vera óáreitt. 
Spennan eykst og oft stigmagnast 
ágreiningurinn því fólk verður harð-
ara í eigin afstöðu. Þessir þættir geta 
gert það erfiðara að leysa úr ágrein-
ingnum, auk þess sem kostnaðurinn 
sem fellur til við ágreining eykst.

Ef horft er á ágreiningsmál á 
vinnustað þá eru afleiðingarnar oft 
mun meiri en við gerum okkur grein 
fyrir. Beinn kostnaður af ágrein-
ingsmálum er ekki alltaf svo aug-

ljós, nema kannski kostnaður við 
málaferli. En það er bara toppurinn 
á ísjakanum. Óleyst ágreiningsmál 
fela einnig í sér kostnað í formi 
aukinnar starfsmannaveltu, tímasó-
unar og vinnutaps sem felur í sér 
minni framleiðni, auknar fjarvistir 
og veikindi, seinlegri ákvörðunar-
töku, mistaka sem rekja má til sam-
skiptavanda og ekki síst áhrifanna 
sem spenna og leiðindi hafa á and-
rúmsloft á vinnustað og líðan starfs-
manna.

Samkvæmt erlendri rannsókn frá 
2008 þá eyðir hver starfsmaður að 
meðaltali 2,1 klst. á viku – eða um 
heilum degi í mánuði – í ágreining 
á vinnustað beint eða óbeint, þ.e. 
annaðhvort á starfsmaðurinn í 
ágreiningi sjálfur eða tími fer í að 
leysa úr ágreiningi milli samstarfs-
manna.

Til þess að stemma stigu við 
þessu er nauðsynlegt að fyrirtæki 
geri sér grein fyrir mikilvægi þess 
að fólk sé þjálfað í því hvernig best 

sé að takast á við ágreining sem 
óhjákvæmilega mun koma upp 
þegar fólk með ólíkar skoðanir og 
gildi starfar saman. Vandamálið 
er ekki ágreiningurinn sem slíkur 
heldur neikvæðar afleiðingar sem 
ágreiningsmál hafa þegar ekki 
er gripið inn í með skipulögðum 
hætti. Hættum að stinga hausnum 
í sandinn og hjálpumst að við að 
fyrirbyggja ágreiningsmál og mis-
skilning með því að hlúa betur að 
samskiptum á nýju ári.

McDonald’s í Kína selt

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Þar af leiðir að ef 
Kínverjar tækju upp 

algerlega frjálsan gjaldeyris-
markað væri engin þörf á að 
nota Bitcoin til að fara í 
kringum gjaldeyrishöftin.

Skyndibitakeðjan McDonald’s tilkynnti á miðvikudag um sölu á 80 prósenta hlut í starfsemi fyrirtækisins í Kína og Hong Kong. Kaupendurnir eru 
kínverska ríkisfyrirtækið Citic Group Corp. og bandaríska fjárfestingarfyrirtækið The Carlyle Group LP. Kaupverðið nemur tveimur milljörðum 
Bandaríkjadala að skuldum meðtöldum. fréttablaðið/epa

Hin hliðin
Lilja Bjarnadóttir, 
sáttamiðlari og 
lögfræðingur hjá 
Sáttaleiðin ehf. og 
FKA-félagskona

Dulinn kostnaður vegna ágreiningsmála

Skotsilfur

Sý n d a r g j a l d m i ð i l l i n n “ 
Bitcoin hefur fengið mikla 
athygli undanfarin ár – 
aðallega af því að gengi 
Bitcoin hefur leitað mjög 

sterkt upp á við en einnig af því 
að það hefur verið mjög óstöðugt. 
Síðustu tvær vikur hefur áhuginn 
á Bitcoin aukist enn meira eftir að 
gengi Bitcoin náði fyrst methæðum 
gagnvart bandaríska dollarnum en 
féll síðan í síðustu viku um meira en 
20% á einum degi.

Yfirleitt tek ég, og aðrir sem fylgj-
ast með fjármálamörkuðum heims-

ins, lítið eftir þróun Bitcoin. Hins 
vegar segir þróunin síðasta árið, og 
sérstaklega síðasta hálfa mánuðinn, 
okkur áhugaverða sögu um næst-
stærsta hagkerfi heimsins – Kína.

Gilda engar reglur
Ef við lítum á þróun hins kínverska 
renminbi og Bitcoin síðasta árið 
sjáum við að það hefur verið tiltölu-
lega sterk öfug fylgni á milli „gjald-
miðlanna“ tveggja og þetta sam-
band hefur styrkst eftir að ljóst varð 
að kínversk yfirvöld hafa hrundið 
af stað hægfara gengislækkun ren-
minbi.

Árið 2014 fóru vangaveltur á 
mörkuðunum vaxandi um að kín-
verski seðlabankinn – Alþýðu-
banki Kína – myndi leyfa renminbi 
að veikjast og með tímanum taka 
upp fljótandi gengisstefnu. Síðan 
í árslok 2015 hefur orðið ljóst að 
bankinn hefur í raun tekið upp þá 
stefnu að láta gengi renminbi síga 
jafnt og þétt.

Fjárfestar hafa smám saman áttað 
sig á þessu og því hefur verið skyn-
samlegt að færa sig úr renminbi og 
yfir í aðra gjaldmiðla. En gjaldmiðla-
flæði er ekki alveg frjálst í Kína 

og þess vegna er erfiðara að taka 
„skortstöðu“ gagnvart renminbi. En 
um Bitcoin-markaðinn gilda engar 
reglur – ekki heldur í Kína.

Þess vegna hafa kínverskir fjár-
festar reynt að fara í kringum 
gjaldeyrishöftin með því að kaupa 
Bitcoin (fyrir renminbi). Afleiðingin 
er sú að nú hefur Kína næstum 90% 
„markaðshlutdeild“ í viðskiptum 
með Bitcoin. Markaðshlutdeild 
sem hefur margfaldast síðan 2014-
15 þegar væntingar um veikara ren-
minbi komu fram fyrir alvöru.

Varla tilviljun
Þetta þýðir líka að uppsveiflan á 

verði Bitcoin á síðustu tveimur 
árum er í raun aðallega vegna ótta 
við „kínverskt gengissig“, en það 
þýðir líka að hættan á meiriháttar 
falli á verði Bitcoin er nátengd 
þróun renminbis og kínverskri 
gjaldeyrisstefnu. Þar af leiðir að 
ef Kínverjar tækju upp algerlega 
frjálsan gjaldeyrismarkað væri 
engin þörf á að nota Bitcoin til að 
fara í kringum gjaldeyrishöftin. Og 
ef renminbi væri látinn fljóta myndi 
gjaldmiðillinn fljótt finna „eðlilegt“ 
verðgildi sitt og þá myndi gjald-
eyrisútstreymið hætta um leið og 
væntingar um gengisfall hyrfu.

Og að lokum: Ef Alþýðubanki 
Kína myndi hætta við þá stefnu að 
láta gengið síga og festa renminbi 
við dollarann á trúverðugan hátt 
– til dæmis ef Kína yrði þvingað 
til að gera þetta af nýju Trump-
stjórninni – þá myndi það sennilega 
valda nýju falli á verðgildi Bitcoin. 
Þetta er auðvitað nákvæmlega það 
sem við sáum í síðustu viku þegar 
Alþýðubankinn greip sterkt inn í á 
gjaldeyrismarkaðnum til að styrkja 
renminbi. Sama dag og þetta gerðist 
hrapaði gengi Bitcoin. Það er varla 
tilviljun.

Kína og erfiður tími fyrir Bitcoin

Landsbankinn 
tilkynnti fyrir 
skemmstu að 
hann hefði 
höfðað mál 
vegna umdeildr-
ar sölu bankans á 
hlut sínum í Borgun. 
Það er Ólafur eiríksson, hæsta-
réttarlögmaður og einn eigenda 
LOGOS, sem sér um málareksturinn. 
Landsbankinn stefndi meðal annars 
Hauki Oddssyni, forstjóra Borgunar, 
en það er mat bankans að hann 
hafi leynt upplýsingum sem hann 
og aðrir hinna stefndu bjuggu yfir 
um að Borgun ætti rétt á hlutdeild 
í söluhagnaði Visa Europe. Stefna 
bankans telur meira en þrjátíu blað-
síður og ljóst að málarekstur fyrir 
dómstólum mun að óbreyttu taka 
langan tíma. Borgun gæti metið það 
sem svo að hagsmunum félagsins 
sé betur borgið með því að ná sam-
komulagi við Landsbankann.

Leitaði til 
LOGOS

Viðskiptaráð 
Íslands réð á 
dögunum leif 
Hreggviðsson 
í starf sér-
fræðings á hag-
fræðisviði ráðsins. 
Leifur fór þangað frá 
Íslandsbanka þar sem hann starfaði 
á markaðssviði eftir að hann lauk 
stúdentsprófi frá Verzlunarskóla 
Íslands. Segja má að Leifur hafi nú á 
vissan hátt fetað í fótspor föður síns, 
Hreggviðs Jónssonar, sem var for-
maður Viðskiptaráðs 2012 til 2016.

Í fótspor   
föður síns

Greint var frá 
því á dögunum 
að 43 umsóknir 
hefðu borist um 
starf bankastjóra 
Landsbankans. 
Þótt ekki sé 
opinberað hverjir 
sóttu um hafa ýmsir verið nefndir 
sem líklegir umsækjendur. Þannig 
herma heimildir að lilja björk ein-
arsdóttir, sem stýrði eignaumsýslu 
slitabús Landsbankans í Bretlandi 
2010-2016, sækist eftir stólnum. 
Hún er stjórnarmaður í Icepharma 
og sat um tíma í stjórnum bresku 
félaganna Aurum Holdings og Ham-
leys. Þá hefur heyrst að Hermann 
Jónsson, forstjóri Íbúðalánasjóðs, sé 
á meðal umsækjenda auk þess sem 
um það er skrafað að Jón Gunnar 
Jónsson, forstjóri Bankasýslunnar, 
sækist sömuleiðis eftir starfinu. Það 
væri þá ekki í fyrsta sinn en hann var 
á meðal umsækjenda þegar Stein-
þór var ráðinn bankastjóri 2010.

Slást um starf 
bankastjóra
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HP Elite x2 2012 knúin áfram með Intel® Core™ m5 örgjörva 
sem uppfyllir flestar kröfur fyrir fyrirtækjaumhverfi hvað 
varðar eiginleika og afköst. 

 
 

Elite x2
Hönnuð fyrir 
fyrirtækjaumhverfi, 
dýrkuð af notendum.

Stenst ströngustu öryggiskröfur
Öryggislausnir HP hjálpa til við að verja 
gögn fólks á ferðinni og jafnvel áður 
en vélin er ræst.

Meistaraleg hönnun
Falleg notendavæn hönnun 
og með frábæru lyklaborði.

Auðvelt að þjónusta
Hönnun vélarinnar gerir það að 
verkum að auðvelt er að skipta 
út íhlutum ef þörf er á því.

Allar nánari upplýsingar á www.ok.is/elite-x2.
Intel, merki Intel, Intel Inside, Intel Core og Core Inside eru vörumerki Intel Corporation í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.



Markaðurinn Íslenska úrvalsvísitalan
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Stefán Eiríks Stefánsson, for
stöðumaður gjaldeyris
miðlunar Kviku fjárfest
ingabanka, á rúmlega 1,8 
prósenta hlut í bankanum. 
Félagið Eiríks ehf., sem er í 
eigu Stefáns, eignaðist hlutinn 
í lok síðasta árs og er á lista yfir tutt
ugu stærstu hluthafa Kviku. Stefán 
Eiríks tók við starfi yfirmanns gjald
eyrismiðlunar Kviku í október 2015. 

Mikil viðskipti hafa verið með bréf 

í Kviku að undanförnu. Þann
ig var tilkynnt um kaup VÍS á 
um 22 prósenta hlut í bank
anum í síðustu viku. Miðað 
við kaupverðið í þeim við

skiptum er bankinn metinn 
á um 7,5 milljarða. Skömmu 

áður höfðu hjónin Svanhildur 
Nanna Vigfúsdóttir og Guðmundur 
Örn Þórðarson og Sigurður Bollason 
fjárfestir keypt samanlagt um 15 pró
senta hlut í bankanum.  – hae

Eignast tvö prósent í kviku

Eitt af vandamálum á íslenskum 
fjármálamarkaði er nokkuð sem 
kalla mætti umboðsvanda. Birt-
ingarmyndin er sú að lífeyrissjóðir 
eru langfyrirferðarmesti aðilinn.

Eins og allir vita höndla þeir 
sem stýra lífeyrissjóðunum með 
annarra manna fé. Aðhaldið að 
störfum þeirra er í raun sáralítið, 
enda langur vegur á milli þess 
sem framkvæmir fjárfestinguna, 
fylgir henni eftir og þeirra sem eru 
endanlegir eigendur verðmætanna 
– fólksins í landinu.

Þetta veldur því að mörg skráðu 
félaganna í kauphöllinni eru í 
raun eigendalaus. Lífeyrissjóðirnir 
veita stjórnendum skráðra félaga 
ekki sérstaklega mikið aðhald. 
Stjórnendur verða værukærir og 
hálfgerður doði skapast í rekstr-
inum. Þeir þurfa ekki að vera 
á tánum með sama hætti og ef 
eigandinn væri manneskja af holdi 
og blóði. Við þetta bætist svo að 
stjórnendur eiga oft á tíðum engan 
eða hverfandi hlut í félögunum 
sem þeir stjórna.

Þessi staða skapar líka vandamál 
varðandi skilvirkni á markaði. 
Fjármálamarkaður þar sem lang-
stærstur hluti þátttakenda þarf 
ekki að standa skil á gjörðum 
sínum eða á ekki allt undir að vel 
gangi getur vart talist skilvirkur. 
Dæmi um þetta er lækkun á verði 
Haga í Kauphöllinni að undan-
förnu sem virðist að einhverju 
leyti eiga rætur að rekja til þess að 
markaðsaðilar óttast áhrif lokunar 
verslana í Smáralind og Glæsibæ á 
rekstrarniðurstöður félagsins.

Þessar lokanir og þær breytingar 
sem fylgja á rekstrarumhverfi 
Haga hafa legið fyrir lengi, og 
ættu því í raun fyrir löngu að hafa 
skilað sér út í hlutabréfaverðið. 
Svo virðist sem einhverjir hafi 
sofið á verðinum og ekki rankað 
við sér fyrr en um síðir. Eðlilega, 
enda er hvatinn til að fylgjast vel 
með einfaldlega ekki sá sami þegar 
sýslað er með annarra manna fé.
Hin hliðin á peningnum er svo sú 
að hafi menn trú á þeim breyting-
um sem þessar lokanir eru liður 
í ætti verðið að hækka fremur en 
hitt. Bréfin gáfu aðeins eftir og 
vafalaust einhverjir sem sjá tæki-
færi í því eins og gengur, enda hafa 
Hagar spyrnt við nú í byrjun viku.

Stóra myndin er sú að heilbrigður 
hlutabréfamarkaður byggist á því 
að jafnvægi sé milli einkafjárfesta 
og þeirra sem kalla mætti stofn-
anafjárfesta. Því hefur farið fjarri 
á árunum eftir hrun en horfir hægt 
og bítandi til bóta. Komnir eru 
eftirtektarverðir einkafjárfestar í 
nokkur kauphallarfélaganna.

Vonandi verður framhald á. Það er 
lífsspursmál fyrir heilbrigðan og 
skilvirkan hlutabréfamarkað.

@stjornarmadur

Stjórnar-  
maðurinn

HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA

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

2now.is      

2.990 KR. Á MÁNUÐI

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

Það er greinilegt á ræðu Bjarna að 
hann er að hætta í fjármálaráðu-

neytinu. Hann talar um mikið svigrúm og 
að það sé hægt að gera allt mögulegt. Svona 
tala þessir ráðherrar sem bera ekki ábyrgð á 
fjármálunum.

Benedikt Jóhannesson, formaður Viðreisnar
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Tryggðu þér miða á www.hhi.is, í síma 563 83OO eða hjá næsta umboðsmanni. 

ef tveir síðustu tölustafirnir í númerinu eru 72 eða 79

MILLJÓNAVELTAN VERÐUR 20 MILLJÓNIR NÆST!

Fótbolti Framkvæmdaráð FIFA 
samþykkti að stækka heimsmeist-
aramótið í fótbolta frá og með HM 
2026.

Liðum á HM verður fjölgað um 
sextán, úr 32 í 48. Leikið verður 
í sextán þriggja liða riðlum. Tvö 
lið úr hverjum riðli fara áfram í 
32-liða úrslit.

Þrátt fyrir að liðum verði fjölg-
að mun álagið á leikmenn ekki 
aukast. Gianni Infantino, forseti 
FIFA, lagði ríka áherslu á þetta á 
blaðamannafundi í gær. Heildar-
fjöldi leikja á HM 2026 eykst úr 

64 í 80 en liðin sem fara alla leið 
í úrslitaleikinn spila sjö leiki eins 
og áður. Þá mun mótið klárast á 
32 dögum eins og venjan hefur 
verið.

Ekki liggur fyrir hvernig auka-
sætunum sextán verður útdeilt. 
Líklegt þykir þó að Evrópa fái 
aðeins þrjú aukasæti. Asía og 
Afríka fá væntanlega fleiri sæti og 
fjöldi liða á HM frá þeim heims-
álfum mun allt að því tvöfaldast.

Það hefur ekki enn verið ákveð-
ið hvar HM 2026 fer fram en 
útboðsferlinu lýkur árið 2020. – iþs

Fjölgun liða á HM samþykkt

Gianni Infantino, forseti FIFA. FréttAblAðIð/Getty

Handbolti Mikil öryggisgæsla er á 
HM í handbolta í ljósi hryðjuverk-
anna í landinu.

Allajafnan gista öll liðin í sama 
riðlinum á sama hóteli. Það er ekki 
svo núna út af öryggisástæðum. 
Ísland er aðeins með Túnis á hót-
eli í Metz en hin liðin í riðlinum eru 
á öðrum hótelum.

Til stóð að fjölmiðlar myndu fara 
á æfingu íslenska liðsins í gærkvöldi 
en það var snarlega hætt við það af 
öryggisástæðum. Fjölmiðlamenn 
hittu því landsliðsstrákana er þeir 
komu aftur upp á hótel.

Þá er íslenska liðið með tvo líf-
verði sem fylgja því hvert fótmál og 
sjá um að allt sé í sómanum. Strák-
arnir okkar virtust lítið kippa sér 
upp við nærveru lífvarðanna. – hbg 

Með tvo lífverði

Strákarnir okkar eru í öruggum 
höndum í Metz. FréttAblAðIð/Anton

Styrkir Lárus Blöndal, forseti ÍSÍ, 
baðst í gær afsökunar á ummælum 
sem hann lét falla í kvöldfréttum 
Stöðvar 2 á mánudaginn.

Þar sagði Lárus, að þau ummæli 
sem forráðamenn Körfuknattleiks-
sambands Íslands og Fimleika-
sambands Ísland létu falla eftir að 
fyrri úthlutun úr Afrekssjóði ÍSÍ 
var kynnt, væru ekki til þess fallin 
að þau sérsambönd fengju meira í 
næstu úthlutun.

Lárus segir að um misskilning hafi 
verið að ræða og að hann hafi ekki 
haft í hótunum við þessi tvö sérsam-
bönd. „Mér finnst leitt að orð mín 
hafi misskilist og að einhverjum 
finnist ég hafa haft í hótunum við 
þau tvö sambönd sem lýstu yfir 
óánægju með úthlutun Afrekssjóðs 
ÍSÍ. Það var alls ekki meining mín og 
vil ég biðja þá hina sömu afsökunar 
á því að orða hug minn ekki betur,“ 
sagði Lárus í yfirlýsingu sem hann 
sendi frá sér í gær. – iþs

Lárus biðst 
afsökunar

lárus blöndal, forseti ÍSÍ, segist ekki 
hafa haft í hótunum við KKÍ og FSÍ. 
FréttAblAðIð/Arnþór

S p o r t   ∙   F r É t t a b l a ð i ð 15M i ð V i k U d a G U r   1 1 .  j a n ú a r  2 0 1 7



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

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

Flugmaðurinn Amelia Earhart 
setti ótal met innan flugsins og 
eitt þeirra var að verða fyrst allra 
flugmanna til að ná að fljúga frá 

Havaí til Kaliforníu. Það var á þessum 
degi árið 1935 sem Earhart flaug frá 
Honolulu á Havaí til Oakland í Kaliforníu. 
Farþegasæti flugvélar Earhart var skipt 
út fyrir aukaeldsneytistanka og talstöð.

Þetta byltingarkennda flug tók um 
18 klukkustundir og gekk vel, meira að 
segja svo vel að undir lokin náði Earhart 
að slaka á og hlusta á útsendingu frá 
Metropolitan-óperunni í New York. 

Þess má geta að margir aðrir höfðu 
reynt að fljúga þessa leið en öllum 
mistekist.

Þegar Earhart lenti svo í Oakland 
mætti fjöldi fólks til að taka á móti 
henni og fagna með henni. Afrekið 
vakti mikla athygli, meðal annars hjá 
þáverandi forsetafrú Bandaríkjanna, 
Eleanor Roosevelt, sem bauð henni að 
heimsækja Hvíta húsið og urðu þær 
mikla vinkonur.

Tveimur árum síðar hvarf Earhart á 
ferðalagi sínu frá Lae á Nýju-Gíneu til 
Howland-eyjar.

1 1 .  ja n úa r  á r i ð  1 9 3 5

Amelia Earhart flýgur frá Hawaii til Kaliforníu

Það var vel tekið á móti Ameliu Earhart þegar 
hún lenti í Kaliforníu. Nordicphotos/gEtty

Móðir mín, tengdamóðir og amma, 
Sigrún Hjartardóttir 

Ljósheimum 22, 
sem lést á Droplaugarstöðum 4. janúar, 
verður jarðsungin frá Langholtskirkju 

       mánudaginn 16. janúar klukkan 15.00.

Elfar Reynisson
Ingibjörg Rúna Jónsdóttir

Alex Rafn og Georg Rúnar Elfarssynir

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug 

við andlát og útför föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Jóns Tómassonar
frá Sauðárkróki,  

 Bólstaðarhlíð 31.
Elinborg Jónsdóttir 
Valgerður Katrín Jónsdóttir 
Margrét Jónsdóttir Ragnar Sigurðsson
Guðmundur Árni Jónsson Lára Nanna Eggertsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og vinur,

Jón Ólafur Kjartansson
Ásavegi 12, 

Vestmannaeyjum,
lést 13. desember síðastliðinn. Útförin 

fer fram frá Landakirkju 14. janúar  
klukkan 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. 

Þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarstofnanir.

Einar Gylfi Jónsson Ingibjörg Pétursdóttir
Kjartan Jónsson Regína Eiríksdóttir
Helga Jónsdóttir Arnór Hermannsson
Ástþór Jónsson Ágústa Hafsteinsdóttir
Heimir Jónsson Anna María Ólafsdóttir
Jóhanna Ýr Jónsdóttir Halldór Hrafn Gíslason

Þórey Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð 

vegna andláts og útfarar ástkærs 
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Ágústs Guðmundar 
Bjartmars

 Stykkishólmi.
Starfsfólki dvalarheimilisins í Stykkishólmi færum við 

hjartans þakkir fyrir góða og hlýja umönnun.

Petrína Rakel, Kristján, Lárentsínus Helgi 
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
John E.G. Benedikz

taugalæknir,
lést á Landspítalanum 24. desember 

sl. Útförin fer fram frá Landakotskirkju  
13. janúar klukkan 13.

Rósa Kristín Marinósdóttir
Margrét Benedikz Jon Buscall
Eiríkur Benedikz Janne Jensen
Kristína Benedikz Martin Regal
Ríkharður Þór Benedikz Gillian Benedikz
Sigrún Halla Ásgeirsdóttir Evangelos Tsagkouros

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigrún María Bjarnadóttir
Eskifirði,

lést aðfaranótt 8. janúar á 
Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað.

Útförin fer fram frá Eskifjarðarkirkju 
   14. janúar kl. 14.

Ragnheiður Haraldsdóttir 
Jón Ævar Haraldsson 
Huldís S. Haraldsdóttir Jóhann Á. Fannberg
Heimir Haraldsson Hróðný Kristjánsdóttir
Bjarnrún K. Haraldsdóttir Þorsteinn Gunnarsson
Júlíana Haraldsdóttir Einar Már Kristinsson

barnabörn og langömmubörn.

Bróðir okkar, 
Sigurjón Þórarinsson

frá Eiðum, 
Keilugranda 10,

 lést á líknardeild LSH í Kópavogi 
mánudaginn 9. janúar. Útförin fer fram  

 frá Seltjarnarneskirkju mánudaginn  
 16. janúar kl. 13.

Systkini hins látna.

Ástkær sonur, faðir, unnusti,  
bróðir, mágur og afi,

 Unnar Örn Stefánsson
kjötiðnaðarmeistari,

verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 13. janúar nk. kl. 13.00.

Bergrún Jóhannsdóttir
Heiðrún Rut Unnarsdóttir Reginn Þórarinsson
Erla Dögg Unnarsdóttir Guðjón A. Ólafsson
Hildur Harðardóttir
Friðrik Þ. Stefánsson Margrét H. Hauksdóttir
Magnús B. Stefánsson Unnur G. Pálsdóttir

barnabarn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og  
hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærs eiginmanns, föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Halldórs Kristjáns
Kristjánssonar

Dadda í Felli, 
vélstjóra, 

Skipastíg 12, Grindavík.
Sérstakar þakkir til alls þess góða heilbrigðisstarfsfólks 

sem hefur annast hann í veikindum hans.

Guðný Guðjónsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Magnea Gestrún Gestsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 

þriðjudaginn 3. janúar sl.  
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 
fimmtudaginn 12. janúar kl. 15.00.

Eygerður Guðbrandsdóttir Jóhannes Sturlaugsson
Gestur Guðbrandsson Þórdís Sæmundsdóttir

barnabörn og langömmubarn.

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

Lýður Björnsson
Sléttuvegi 31, Reykjavík,

lést að Hrafnistu 9. janúar 2017.

Sigríður H. Bjarnadóttir
Sævar Lýðsson Valgerður Jónsdóttir
Guðlaug Lýðsdóttir Bjarni Guðmundsson
Þröstur Lýðsson Klara Sigurðardóttir

afabörn og langafabörn.

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

Guðlaugur Gíslason

sem lést sunnudaginn 1. janúar á 
Landspítalanum, verður jarðsunginn 

frá Kópavogskirkju föstudaginn  
13. janúar kl. 13.00. Blóm og kransar 

  vinsamlega afþakkaðir.

Sjöfn Sigurgeirsdóttir 
Kristjana Guðlaugsdóttir Vilberg Helgason 
Gísli V. Guðlaugsson  Björg Steinarsdóttir 

börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir, 

Helga Björnsdóttir 
frá Fjósum, Svartárdal,  
Hjallavegi 1, Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja  
 29. desember. Útför hennar fer fram frá 

Ytri-Njarðvíkurkirkju föstudaginn 13. janúar kl. 13.00. 

Helga Björk Sigurðardóttir Kári Friðriksson 
Kristinn Sveinn Sigurðsson Hjördís Búadóttir 
Jóhannes B. Sigurðsson 
Hrafn Helgason 
Einar Örn Jóhannesson Ásdís Inga Helgadóttir 

ömmubörn, langömmubörn og systkini.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar og tengdafaðir,

Kristján Egilsson
fv. flugstjóri,

verður jarðsunginn frá Neskirkju 
föstudaginn 13. janúar kl. 13.00.  

Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Krabbameinsfélagið.

Margrét Sigursteinsdóttir
Anna Sigríður Kristjánsdóttir Magnús Ragnarsson 
Ásta Kristjánsdóttir  Bragi Gunnarsson
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janúuar 
stormur

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

49“ kr. 119.900.- / 55“ kr. 159.900.- /  65“ kr. 289.900.-

KU6505

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

43“ kr. 99.900.- / 49“ kr. 119.900.- / 55“ kr. 149.900.- /  65“ kr. 269.900.-

KU6405

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

Þvottavél
WF70

7 kg /1400 sn.
Verð nú: 67.900,-

TM

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

Kælir - frystir 178cm
RB29FSRNDWW

178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldreiað afþýða. 

Kr. 79.900,-

THIS IS TV

Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Stærð: 49” eða 123cm • Bogið • Upplausn skjás: 3840x2160 
(4K) - 8M pixlar • Tegund skjás: LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)

kr. 89.900,-40”

kr. 139.900,-55”
kr. 99.900,-

49”

kr. 219.900,-
65”

KU6175

FULL BÚÐ AF TILBOÐSVÖrUM - kæliskápar - Uppþvottavélar - Þvottavélar - Þurkarar - Frystiskápar - Sjónvörp - Hljómtæki



Skák  Gunnar Björnsson
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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.

1 5 6 8 2 7 9 4 3

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

2 4 1 9 5 6 3 8 7

6 3 8 7 4 2 1 5 9

4 9 2 3 8 5 7 6 1

5 6 7 2 1 9 8 3 4
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veðurspá Miðvikudagur

Norðanátt og mjög hvasst á austanverðu landinu. Snjókoma, einkum norð-
austanlands þar sem spáð er blindbyl fram eftir degi. Hins vegar þurrt og bjart 
veður syðra. Fer að lægja seinni partinn, mun hægari vindur um kvöldið og él á 
Norður- og Austurlandi.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

LÁRÉTT
2. báru að
6. frá
8. samstæða
9. klæði
11. tveir eins
12. ofreyna
14. bæ
16. belti
17. festing
18. andi
20. komast
21. auma

LÓÐRÉTT
1. stagl
3. munni
4. vöruhús
5. ískur
7. litur
10. að
13. hlaup
15. lítill
16. rjúka
19. rómversk 
tala

LAUSN

LÁRétt: 2. komu, 6. af, 8. par, 9. föt, 11. gg, 12. sliga, 
14. bless, 16. ól, 17. lím, 18. sál, 20. ná, 21. arma.
LÓðRétt: 1. tafs, 3. op, 4. magasín, 5. urg, 7. fölblár, 
10. til, 13. gel, 15. smár, 16. ósa, 19. lm.

Movsesjan átti leik gegn Kusmin í 
Leníngrad árið 1985.
Hvítur á leik
1. Hh8+!! Bxh8 2. Dh7+ Kf8 3. Dxh8# 
1-0. Gestamót Hugins og Breiðabliks 
hófst í gær. Mótið er gríðarlega sterkt 
og fimm íslenskir stórmeistarar meðal 
keppenda. 
www.skak.is:  Allt um Gestamótið. Hurruhh... 

hérh er plahnið... Úje Ka... 
ramba.

Höfðu 
þeir plan?

Já! Það 
gekk út á 
týpíska 
1 - 1 - 3 

uppstillingu

Palli?
Hérna!

Smelltu þeim í, 
gaur.

Takk fyrir að samþykkja 
að eiga þessar mikilvægu 

samræður við mig, strákar.

Fræðandi 
punktur, mamma.

Endilega segðu 
okkur meira.

Paragvæ. Rangt. 27.

Sagnarnafnorð?

Lindýr?

Rangt.

Nei.

Nei!

Hversu mörg 
gisk fæ ég?

Veistu almennt hvaða fag 
við erum að læra?

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga                8.00 -16.00
sunnudaga                     9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18  • Dalbraut 1

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

VELDU GÆÐI!
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N
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................................................

1 1 .  j a n ú a R  2 0 1 7   m i ð V i K u D a g u R18 F R é t t a B L a ð i ð



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

11. janúar 2017
Viðburðir
Hvað?  Bygging sem vera og borgin 
sem svið
Hvenær?  12-17
Hvar?  Hafnarborg, Hafnarfirði
Listamaðurinn Egill Sæbjörns-
son fjallar um borgarskipulag og 
mikilvægi töfra í umhverfi okkar í 
nýrri innsetningu í aðalsal Hafnar-
borgar. Frummyndir verkanna eru 
að hluta sóttar í Bakarí, viðburð 
sem haldinn var í Hafnarborg í vor 
sem leið. Þar var almenningi boðið 
að móta byggingarlist í deig sem 
síðan var bakað. Þau verk hafa nú 
verið stækkuð upp og skapa nýtt 
og framandi umhverfi í aðalsal 
Hafnarborgar.

Hvað?  Við sjónarrönd
Hvenær?  12.00

Hvar?  Listasafn Reykjanesbæjar
Sýningin er unnin er í samvinnu 
þeirra Elvu Hreiðarsdóttur, Phyllis 
Ewen frá Bandaríkjunum og Soffíu 
Sæmundsdóttur. Á sýningunni má 
sjá verk þeirra þriggja og einnig 
sameiginlegt sköpunarverk þeirra. 
Listakonurnar fjalla meðal ann-
ars um landslag og landmótun, 
umbreytingar, jarðhræringar og 
áhrif loftslagsbreytinga, í listrænni 
nálgun við viðfangsefni sem einn-
ig hafa verið vísindamönnum 
hugleikin. Reykjanesskaginn er 
eins og opin jarðfræðibók með 
ummerkjum eldsumbrota og 
jarðhræringa, land í mótun og á 
hreyfingu, umlukinn opnu hafi sem 
teygir sig í vestur allt að ströndum 
Bandaríkjanna.

Hvað?  Litir vatns og jarðar – vatnslita-
myndir eftir Olivier Manoury
Hvenær?  11.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Olivier Manoury sýnir vatnslita-
myndir í Hannesarholti.

Hvað?  Joan Jonas reanimation detail
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Í Reanimation, líkt og svo mörgum 
öðrum verkum Jonas sem byggð 
eru á bókmenntum, goðsögum og 
munnmælum, kemur fram glöggur 
skilningur hennar á smáatriðum 
sögulegrar framvindu. Hún dregur 
athygli áhorfandans að stuttu inn-
skoti í frásögninni og bregður með 
því ljósi á heilan heim hugmynda 

og hugrenninga sem oftar en ekki 
lúta að brýnustu málefnum til-
verunnar.

Hvað?  Myndasögusýningin Gombri
Hvenær?  10.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Grófinni
Gombri er aðalsöguhetja mynda-
sögunnar Gombra sem kom út 
1. apríl 2016. Sagan fjallar um 
Gombra sem er orðinn leiður á 
drunganum sem umkringir hann 
og ákveður því að yfirgefa heimili 
sitt, Garðinn. Hann leggur af 
stað í langt ferðalag – staðráðinn 
í að snúa ekki aftur. Á sýning-
unni má sjá fyrstu teikningar, 
skissur og blaðsíður úr Gombra. 
Auk þess verða nokkrar blað-
síður úr væntan legri framhaldsbók 
Gombra, Gombri lifir, frumsýndar.

Hvað?  Elín Hansdóttir Simulacra
Hvenær?  11.00
Hvar?  Gallerý i8, Tryggvagötu
Elín Hansdóttir sýnir í i8.

Söngkonan Hildur er meðal þeirra sem koma fram á góðgerðartónleikum Krafts sem fara fram á Kexi hosteli í kvöld. 
Fréttablaðið/Hanna

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Þórunn Pálsdóttir, 
löggiltur fasteignasali

sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is 260,0 millj.Verð:

OPIN HÚS 
miðvikudaginn 11.jan. kl.18:00-19:00
fimmtudaginn 12.jan. kl.18:00-19:00

Einstök heil húseign á besta stað  
í miðbænum sem nýbúið er 
að endurnýja á glæsilegan og 
smekklegan hátt 

Reisulegt steinhús samtals 432 fm  
sem skiptist í 4 fallegar íbúðir, 
bílskúr og stigahús 

Glæsilegar stórar samliggjandi, 
borðstofur, stofur og eldhús 

Vandaðar nýjar innréttingar 
og tæki frá HTH og Ormsson, 
steinborðplötur frá Rein og  
ljóst eikarparket 

Innbyggð uppþvottavél og 
ísskápur í öllum íbúðum 

Mjög skjólgóður garður með 
palli og heitum potti og glæsileg 
útilýsing í garði og innkeyrslum 

Eign í sérflokki

Öldugata 2

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Slack Bay  17:30
Eiðurinn ENG SUB  17:45
Lion 20:00
Absolutely Fabulous 20:00
Embrace of the Serpent 20:00
Captain Fantastic  22:30 
Grimmd  22:30
Gimme Danger  22:00    

ÁLFABAKKA
MONSTER TRUCKS KL. 6 - 8
COLLATERAL BEAUTY KL. 6 - 8
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 5:30
ROGUE ONE 3D KL. 5:30 - 8:20 - 10:20
ROGUE ONE 2D VIP KL. 5:30 - 8:20
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:30
ALLIED KL. 8:20
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8:20

MONSTER TRUCKS KL. 5:40 - 10:40
COLLATERAL BEAUTY KL. 5:50 - 8 - 10:10
ROGUE ONE 2D KL. 5:10 - 8 - 10:45
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 10:40
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:30
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8

EGILSHÖLL

NABUCCO ÓPERA ENDURFLUTT KL. 6
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
COLLATERAL BEAUTY KL. 8 - 10:20
ROGUE ONE 3D KL. 9:20 - 10:20
OFFICE CHRISTMAS PARTY KL. 8
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

MONSTER TRUCKS KL. 6
COLLATERAL BEAUTY KL. 8
ROGUE ONE 3D KL. 8:20
ROGUE ONE 2D KL. 10:20
VAIANA  ÍSL TAL 2D KL. 5:40

AKUREYRI
MONSTER TRUCKS KL. 8
THE GREAT WALL KL. 10:20
COLLATERAL BEAUTY KL. 8
ASSASSIN’S CREED KL. 10:20

KEFLAVÍK


TOTAL FILM


ENTERTAINMENT WEEKLY


ROLLING STONE


ROGEREBERT.COM


NEW YORK DAILY NEWS

KVIKMYNDAVIÐBURÐUR ÁRSINSK

Will
Smith

Helen
Mirren
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Winslet

Edward
Norton

Keira
Knightley

THE GUARDIAN


FRÁBÆR
NÝÁRSMYND

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

MOVIE NATION



THE HOLLYWOOD REPORTER


VARIETY



96%
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JÓLATEIKNIMYNDIN Í ÁR
OG

FRÁ LEIKSTJÓRA ICE AGE

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

Miðasala og nánari upplýsingar

2D ÍSL TAL - SÝND KL. 5.40
2D ENS TAL - SÝND KL. 8, 10.15 2D ENS TAL - SÝND KL. 5.40, 8

GLEÐILEGT NÝTT ÁR
SÝND KL. 10.25 SÝND KL. 8, 10.35 SÝND KL. 5.40
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5. janúar 2017,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

olafurm@mos.is

Kynning á verkefnislýsingu:
Aðalskipulagsbreyting – svæði fyrir þjónustu-
stofnanir austan gatnamóta Vesturlandsvegar 
og Skarhólabrautar og deiliskipulag tengivirkis 
við Sandskeið 
Mosfellsbær auglýsir hér með til kynningar tvær verkefnis-
lýsingar skv. 30. og 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

Í verkefnalýsingu kemur lögum samkvæmt fram hvaða áherslur 
sveitarstjórn hefur við skipulagsgerðina og upplýsingar um 
forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, 
s.s. um kynningu og samráð gagnvart íbúum og öðrum 
hagsmunaaðilum. Þeir sem vilja kynna sér málið nánar 
vinsamlegast hafið samband við skipulagsfulltrúa. 
Verkefnalýsing liggur frammi í þjónustuveri Mosfellsbæjar á 2. 
Hæð Þverholts 2, 270 Mosfellsbæ og á heimasíðu bæjarins á 
slóðinni: 

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila til 
þjónustuversins eða til undirritaðs og er æskilegt að þær berist 
fyrir lok janúar 2017. 

Fyrir breytingu á aðalskipulagi svæði fyrir 
þjónustustofnanir austan gatnamóta Vesturlandsvegar og 
Skarhólabrautar, þ.e. að landnotkun á um 0.64 ha. reit (409-
S) þar sem nú er svæði fyrir þjónustustofnanir (S) breytist     
í verslun og þjónustu (VÞ).  Þegar umrætt svæði fyrir 
þjónustustofnanir var skilgreint í aðalskipulagi, var horft til 
þess að þar myndi rísa slökkvi- og lögreglustöð. Gildandi 
deiliskipulag svæðsins gerir ráð fyrir þeirri starfsemi.         
Nú hefur verið fallið frá byggingu lögreglustöðvar og ekki er 
talið þörf fyrir allt svæðið undir þjónustustöfnanir í náinni 
framtíð. Hins vegar er þörf fyrir verslunar- og þjónustusvæði 
(VÞ) og þá er einkum horft til snyrtilegrar starfsemi sem 
hæfir staðsetningu í grennd við íbúðarsvæði. 

Fyrir gerð deiliskipulags fyrir tengivirki Landsnets við 
Sandskeið, í tengslum við uppbyggingu 220 kV 
Sandskeiðslínu 1. Uppbygging Sandskeiðslínu 1er liður          
í stærra verkefni sem ber heitið Suvesturlínur og er hluti af 
uppbyggingu og styrkingu raforkuflutningskerfisins á 
Suðvesturlandi.  Meginviðfangsefni við deiliskipulagsgerðina 
er að afmarka lóð fyrir tengivirkið og setja skilmála sem 
tryggja að tengivirkið hafi sem minnst umhverfisáhrif. Gerð 
verður grein fyrir aðkomu að tengivirkinu, byggingarreit, 
nýtingarhlutfalli og tengingu þess við veitur. 

V erkið gerist í síðasta 
bíóinu á landinu 
sem sýnir myndir 
m e ð  g a m a l d a g s 
f i l m u s ý n i n g a r -
vél.   Sem sagt,  í 

umhverfi stórra sagna með epík 
og ævintýri, en við fylgjumst með 
hversdagslífi karakteranna,“ segir 
Dóra Jóhannsdóttir leikstjóri. „Já, 
stundum þarf fólk bara að sópa 
popp. Það er alvöru,“ bætir Kristín 
Þóra Haraldsdóttir leikari við. 
Þær eru að lýsa leikritinu Ræm-
unni sem frumsýnt verður á Nýja 
sviði Borgarleikhússins í kvöld. 
Þær segja  það vera eins og lífið 
sjálft; fyndið, sorglegt og fallegt, 
flókið og erfitt.

„Við erum ekki að reyna að vera 
fyndin en kringumstæðurnar eru 
þannig að fólk þekkir þær sjálft 
og  tengir við þær. Hugsar: – Ég 
hef verið þarna.  – Ég þekki ein-
mitt einn svona. – O, ég veit,“ segir 
Kristín Þóra. 

Ræman er  samtímaverk. Höf-
undurinn,  hin bandaríska Annie 
Baker, sem er á aldur við þær Krist-
ínu Þóru og Dóru,  hlaut banda-
rísku Pulitzer-verðlaunin fyrir það 
sem besta leikrit ársins 2014.

„Baker  lætur  verkið gerast í 
smábæ sem hún ólst upp í. Við 

ákváðum, með þýðandanum, 
Dóra DNA, að staðfæra það og láta 
það gerast í Reykjavík,“ segir Dóra. 
„Leikritið fjallar um tengingar á 
milli fólks á okkar tímum þar sem 
allt er orðið rafrænt, bæði í bíó-
myndum og samskiptum.“ 

Ásamt  Kristínu Þóru  verða á 
sviðinu þeir Hjörtur Jóhann Jóns-
son, sem margir sáu í Njálu sem 
Skarphéðin, og Davíð Þór Katrínar-
son, nýútskrifaður leikari.

„Við þrjú erum starfsmenn bíós-
ins og berum okkar líf saman við 
kvikmyndirnar þar sem allt er svo 
stórt og mikið og merkilegt,“ segir 
Kristín Þóra og bætir við:  „Þetta 
er vissulega eitthvað sem búið er að 
pæla í í gegnum tíðina, hvað er satt 
og hvað ekki. Eins og segir á einum 
stað í verkinu, að sjá Mónu Lísu á 

póstkorti er ekki það sama og að 
sjá málverkið.“

Dóra segir nokkra  áhorfendur 
hafa talað um það eftir opnar æfing-
ar að þeir hafi gleymt því  að þeir 
væru í leikhúsi. „Þeim leið bara eins 
og þeir væru flugur á vegg og ég held 
að margir geti séð sig sjálfa í þessum 
karakterum. Við báðar gerum það 
allavega.“

Kristín Þóra segir gaman að frum-
sýninguna skuli bera upp á stóraf-
mæli Leikfélags Reykjavíkur af því 
að verkið snúist um þann kjarna 
sem sé undirstaða leiklistarinnar, að 
gera hluti sem eðlilegasta. „Verkið 
og leikstíllinn krefur leikara alltaf 
um að vera í sterku sambandi bæði 
við aðra leikara og áhorfendur. 
Það  gilti  jafnt fyrir 120 árum og 
núna.“

Fyndið, fallegt og erfitt
Leikritið Ræman er óður til þess sem er ekta í veröldinni á okkar 
rafrænu tímum. Það  verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu í kvöld.

Dóra og Kristín Þóra í leikmyndinni, sem gerð er úr gömlum stólum Þjóðleikhússins.– Samt í Borgarleikhúsinu. FréttaBlaðið/SteFán

LeikféLag ReykjavíkuR 120 áRa
Leikfélag Reykjavíkur var stofnað 
11. janúar 1897 og fagnar því 120 
ára afmæli sínu í dag. Það er elsta 
leikfélag sem starfað hefur óslitið á 
Íslandi og jafnframt eitt elsta starf-
andi menningarfélag landsins. 

Helsti hvatinn að stofnun félags-
ins var bygging Iðnaðarmannahúss-
ins við Tjörnina.  Fyrsta frumsýning-
in í nýja Iðnaðarmannahúsinu, eða 
Iðnó eins og leikhúsið var jafnan 
kallað, var 18. desember 1897, þá 
voru sýnd tvö dönsk leikverk með 

söngvum; Ferðaævintýrið eftir A.L. 
Arnesen og Ævintýri í Rósenborgar-
garði eftir Johan Ludvig Heiberg í 
leikstjórn Indriða Einarssonar.

Allir stofnendur Leikfélags Reykja-
víkur voru áhugamenn og höfðu 
annað aðalstarf, því fór allt starf 
leikhússins fram utan venjulegs 
vinnutíma. Þeir voru skuldbundnir, 
samkvæmt lögum félagsins, til að 
greiða ákveðna upphæð ef til gjald-
þrots kæmi. Leikarar fengu greitt 
kvöldkaup fyrir hvert sýningarkvöld.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Frábært  
verð

FÆÐUBÓTAREFNI  
             Í SÉRFLOKKI

PROTEINBAR - 35 G 
BLÁBERJA & VANILLU, SÚKKULAÐI,  
BANANI & JÓGÚRT
ÁÐUR: 249 KR/STK

187 KR/STK

IMPERIUS PROTEINBAR - 87 G 
HNETUSMJÖR & KARAMELLU 
ÁÐUR: 439 KR/STK

329 KR/STK

HELLFIRE FATBURNER DRYKKUR  
500 ML - WILDBERRY
ÁÐUR: 249 KR/STK 

187 KR/STK

AMINO ENERGY - 300 G
CAFÉ VANILLA,  
CARAMEL VANILLA  
& MOCHA CAPPUCCINO

IRONMAXX AMINOCRAFT FLJÓTANDI - 1 L 
ÁÐUR: 3.598 KR/STK

1.799 KR/STK

100% WHEY PRÓTEIN - 900 G  
JARÐARBERJA & HV. SÚKKULAÐI, 
VANILLU, COOKIES & CREAM,  
HVÍTT SÚKKULAÐI, KARMELLU,  
SÚKKULAÐI, JARÐARBERJA. 
ÁÐUR: 3.898 KR/PK 

2.924 KR/PK

100% AMINO ESSENTIALS POWDER 
ÁÐUR: 5.598 KR/PK 

4.199 KR/PK

IMPERIUS - 45 G
HNETU EÐA MÖNDLU 
ÁÐUR: 289KR/STK

217 KR/STK

FIRESTARTER ORKUDRYKKUR - 250 ML 
ÁÐUR: 179 KR/PK 

134 KR/PK

CREATINE - 300 G
ÁÐUR: 1.998 KR/PK 

1.499 KR/PK

BCAA GLÚTAMÍN 1200 - 120 G 
ÁÐUR: 5.998 KR/PK 

4.499 KR/PK

HRISTARI PRO  
750 ML
ÁÐUR: 1.099 KR/STK 

550 KR/STK

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%-25%-25%-25%

2
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netto.is  |  Tilboðin gilda 11. – 31. jan
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

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



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

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Teen Titans Go! 
07.50 The Middle 
08.15 Mindy Project 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Spurningabomban 
11.10 Atvinnumennirnir okkar 
11.50 Dallas 
12.35 Nágrannar 
13.00 Besti vinur mannsins 
13.25 Óbyggðirnar kalla 
13.50 Mr. Selfridge 
14.35 Jamie's Super Food 
15.20 Major Crimes 
16.05 Clipped 
16.30 One Big Happy 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2 
19.20 Víkingalottó 
19.25 The Goldbergs
19.45 Mom  Þriðja gamanþátta-
röðin um einstæðu móðurina, 
Christy, sem hefur háð baráttu við 
Bakkus en er nú að koma lífi sínu á 
rétt ról. Hún ákveður að hefja nýtt 
líf í Napa Valley í Kaliforníu en það 
eru margar hindranir í veginum, 
ekki síst í hennar eigin fjölskyldu. 
20.10 Ísskápastríð  Nýr og 
skemmtilegur matreiðsluþáttur í 
umsjón Evu Laufeyjar og Gumma 
Ben sem jafnframt gegna hlutverki 
liðsstjóra. Í hverjum þætti fá Eva 
og Gummi til sín keppendur sem 
þau skipta með sér í lið. 
20.45 Black Widows 
21.30 Pure Genius
22.15 Nashville
23.00 NCIS 
23.45 Lethal Weapon 
00.30 Battle Creek
01.15 Rita  Þriðja þáttaröðin um 
Ritu, kennslukonu á miðjum aldri 
sem fer ótroðnar slóðir og er 
óhrædd við að segja það sem henni 
finnst. Hún á þrjú börn á ungl-
ingsaldri en hefur aldrei þótt góð 
fyrirmynd. Í vinnunni er hún vinsæl 
meðal nemendanna, kannski vegna 
þess að hún hagar sér oft sjálf 
eins og krakki og fer fyrir brjóstið 
á fullorðnum. Enginn hefur trú 
á henni, nema einn maður sem 
kemur óvænt aftur inn í líf hennar. 
Þetta eru gamansamir þættir með 
dramatískum undirtón.
02.00 Humans 
02.45 Flight 7500

18.05 Cristela 
18.30 Raising Hope 
18.50 The New Girl 
19.15 Modern Family 
19.40 Fangavaktin 
20.25 Margra barna mæður 
20.55 Man Seeking Woman 
21.20 Supernatural 
22.05 Rome 
22.55 Klovn 
23.20 The Knick 
00.05 Angie Tribeca 
00.25 Fangavaktin 
01.10 Margra barna mæður 
01.35 Man Seeking Woman 
02.00 Supernatural 
02.40 Tónlist

11.40 The Trials of Cate McCall 
13.15 Ocean's Thirteen 
15.15 Tenacious D. in The Pick of 
Destiny 
16.50 The Trials of Cate McCall 
18.25 Ocean's Thirteen 
20.25 Tenacious D. in The Pick of 
Destiny Frábær og sprenghlægileg 
mynd frá árinu 2006 með Jack 
Black í aðalhlutverki. Slæpingjarnir 
JB og KG stofna hljómsveitina 
Tenacious D og ákveða að verða 
besta hljómsveit í heimi en kom-
ast að því að það er hægara sagt 
en gert. Til þess að láta draum sinn 
rætast þurfa þeir að stela því sem 
gæti verið svar við bænum þeirra. 
22.00 Red 
23.50 Bessie Vönduð sjónvarps-
mynd úr smiðju HBO sem segir 
sögu Bessie Smith. Bessie var lit-
ríkur karakter sem öðlaðist frægð 
sem blússöngkona í Bandaríkjunum 
á þrítugasta áratug síðustu aldar. 
01.45 Our Idiot Brother 
03.15 Red

16.45 Andri á Færeyjaflandri 
17.15 Eldað með Ebbu 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 Disneystundin 
17.56 Finnbogi og Felix 
18.18 Sígildar teiknimyndir 
18.20 Gló magnaða 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Víkingalottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.15 Plastbarkamálið 
21.15 Neyðarvaktin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Eleanor Roosvelt 
23.15 Erfðabreytt matvæli - Alið 
á ótta 
23.45 Kastljós 
00.20 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America's Funniest Home 
Videos 
08.20 Dr. Phil 
09.00 The Bachelor 
10.30 Síminn + Spotify 
13.20 Dr. Phil 
14.00 Younger 
14.20 Royal Pains 
15.05 The Grinder 
15.25 The Odd Couple 
15.50 Man With a Plan 
16.10 Speechless 
16.35 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 American Housewife 
20.15 Survivor 
21.10 Bull 
21.55 Quantico 
22.40 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
23.20 The Late Late Show with 
James Corden 
00.00 Jericho 
00.45 Sex & the City 
01.10 MacGyver 
01.55 Inside Men 
02.45 Bull 
03.30 Quantico 
04.15 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
04.55 The Late Late Show with 
James Corden 
05.35 Síminn + Spotify

08.30 Tournament of Champions 
12.45 PGA Special. In the Spotlight 
13.30 Tournament of Champions 
18.00 PGA Highlights 2017 
18.55 Tournament of Champions 
23.25 PGA. Arnold Palmer Special

07.45 Landsleikir Íslands 
09.30 League Cup 
11.10 Premier League 
12.55 Premier League World 
13.25 FA Cup 
15.10 FA Cup 
16.55 Ensku bikarmörkin 
17.25 Landsleikir Íslands 
19.05 Dominos deild kvenna 
21.10 FA Cup 
22.50 Premier League Legends 
23.20 League Cup

07.00 League Cup 
08.40 FA Cup 
10.25 Spænski boltinn 
12.10 Spænsku mörkin 
12.40 Dominos deild karla 
14.35 Dominos deild karla 
16.20 Domino's körfuboltakvöld 
18.00 League Cup 
19.40 League Cup 
21.45 Formúla E 
23.30 Dominos deild kvenna

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveins 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
08.00 Ævintýri Tinna 
08.25 Hvellur keppnisbíll 
08.37 Stóri og litli 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Víkingurinn Viggó 
09.13 Zigby 
09.25 Strumparnir 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveins 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
12.00 Ævintýri Tinna 
12.25 Hvellur keppnisbíll 
12.36 Stóri og litli 
12.48 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Víkingurinn Viggó 
13.13 Zigby 
13.25 Strumparnir 
13.47 Mæja býfluga 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveins 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
16.00 Ævintýri Tinna 
16.25 Hvellur keppnisbíll 
16.36 Stóri og litli 
16.48 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Víkingurinn Viggó 
17.13 Zigby 
17.25 Strumparnir 
17.47 Mæja býfluga 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Fíllinn Horton

Svampur 
Sveinsson kl. 
07.24, 11.24  
og  15.24

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

 

 

 

ÍSSKÁPASTRÍÐ
Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur í umsjón Evu 
Laufeyjar og Gumma Ben sem jafnframt gegna 
hlutverki liðsstjóra. Dómarar eru Siggi Hall og Hrefna 
Sætran og það kemur í þeirra hlut að velja sigurvegara 
kvöldsins.

NASHVILLE
Skemmtileg sería um 
kántrísöngkonurnar Raynu 
James og Juliettu Barnes sem 
eiga í stöðugri valdabaráttu í 
bransanum.

RED
Hörkuspennandi kvikmynd um 
sérsveitarmanninn Frank 
Moses með Bruce Willis, 
Morgan Freeman og Helen 
Mirren í aðalhlutverkum. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MIÐVIKUDAGSKVÖLD

MARGRA BARNA MÆÐUR 
Vandaður þáttur þar sem 
sjónvarpskonan Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir hittir konur 
sem eignast hafa fleiri börn en 
gengur og gerist í dag. 

BARNAEFNI ALLA DAGA
Kl. 07:00-20:30
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir yngstu 
áhorfendurna alla daga á 
Krakkastöðinni.

PURE GENIUS
Vandaðir þættir um James Bell 
sem fer ótroðnar slóðir þegar 
hann stofnar byltingar-
kenndustu læknamiðstöð í 
heimi.

BLACK WIDOWS
Þrjár vinkonur sem allar eru 
orðnar leiðar á eiginmönnum 
sínum ákveða að koma þeim 
fyrir kattarnef og öðlast 
langþráð frelsi en ekki er allt 
sem sýnist!

1. ÞÁTTUR

1 1 .  j a n ú a r  2 0 1 7   M I Ð V I K U D a G U r22 M e n n I n G   ∙   F r É T T a B L a Ð I Ð



365.is    Sími 1817

Chelsea

14. jan.

Leicester
#LEICHE

Hörkuleikir í janúar

Man. Utd

15. jan.

Liverpool
#LIVMUN

Tottenham

21. jan.

Man. City
#MCITOT

Chelsea

31. jan.

Liverpool
#LIVCHE



   1.  Fullt af tónleikum 
 Árið verður risastórt hvað tón-
leika varðar og tónleikahátíðir. 
Secret Solstice verður á sínum 
stað og mun þetta verða stærsta 
hátíðin hingað til. Síðan er það 
Sónar og Airwaves og fleira 
gúmm elaði sem er á boðstólum 
á hverju ári. Allar þessar hátíðir 
eru í óðaönn að bóka og tilkynna 
listamenn þannig að beltin verða 
spennt hjá tónlistarunnendum í 
gegnum árið. Einnig verður boðið 
upp á stóra listamenn eins og Red 
Hot Chili Peppers og Rammstein 
fyrir þá sem vilja rifja upp gamla 
og góða tíma.

2.  Nýjar þáttaraðir og 
gamlar góðar halda 
áfram 
Stærsta tilhlökkunarefnið hjá 
sjónvarpsáhugafólki er líklega 
næsta sería Game of Thrones, 
en það er vinsælasti sjónvarps-
þáttur í heiminum í dag. Síðan 
kemur ný sería af hinum geysi-
vinsælu þáttum Twin Peaks, sem 
öll þjóðin sat frekar ringluð yfir 
á sínum tíma. Ný 24-sería þar 
sem Jack Bauer verður reyndar 
fjarri góðu gamni, Fargo heldur 
áfram inn í þriðju seríuna og ný 
Star Trek sería mun líta dagsins 
ljós. Nýjar og ferskar þáttaraðir 
sem beðið er eftir eru meðal 
annars Young Pope og American 
Gods – þættir eftir skáldsögu 
rithöfundarins vinsæla Neils 
Gaiman.

3.  Allt að gerast í 
 íþróttunum 
EM-kvenna í fótbolta verður á 
dagskrá ásamt EM-karla í körfu-
bolta og eru íþróttaaðdáendur 
gjörsamlega að sturlast úr spennu 
enda er vera Íslands á stórmótum 
loksins orðinn nánast árlegur 
veruleiki (krossum fingur). Ætli 
verði fundin upp einhvers konar 
ný tegund af klappi í sumar eins 
og t.d. hreppstjóraklappið?

4.  Endurgerðir, fram-
haldsmyndir og aðrar 
kunnuglegar sögur 
Nafnið verður bara „coin-að“ hér 
og nú – 2017 verður Ár fram-
haldsmyndarinnar og endur-
gerðanna (ekkert sérstaklega 
grípandi samt). Það eru nokkuð 
margar risaframhaldsmyndir á 
dagskránni en þar má kannski 
minnast á Trainspotting 2 – sem 
nær einhvern veginn að vera mitt 
á milli endurgerðar og framhalds, 
Fifty Shades Darker – framhald 
af hinni æðislegu Fifty Shades of 
Grey, Logan – næsta mynd í Wol-
verine-myndaflokknum, The Fate 
of the Furious, Guardians of the 
Galaxy vol. 2, Alien Covenant – 
framhaldið af Prometheus, Kings-
man framhald, World War Z 2, ný 
Transformers-mynd, Despicable 
Me 3, War for the Planet of the 
Apes, Blade Runner 2049 – með 
tónlist frá okkar manni, Jóhanni 
Jóhannssyni, enn ein Thor-
myndin, Pirates of the Caribbean 

mynd og glæný Star Wars mynd.
Síðan munum við líka sjá Lego 
Batman-mynd, leikna Beauty 
and the Beast, Power Rangers-
mynd, mynd um Artúr konung, 
Ghost in the shell – endurgerð af 
einu þekktasta animé allra tíma, 
Baywatch-kvikmynd, Wonder 
Woman-mynd, einhvers konar 
endurgerð eða önnur tilraun við 
að gera The Mummy án Brendans 
Fraiser og Spiderman-mynd nema 
í þetta sinn frá Marvel.

5.  Stórar verslanakeðjur 
nema land 
Koma þessarar blessuðu H&M 
verslunar er árleg frétt sem 
allir sturlast yfir og er komin 
á svipaðan stall og biðin eftir 
Detox, næstu sólóplötu Dr. Dre, 
sem hefur verið væntanleg á 
hverju ári síðan 2001. En þetta 
er loksins að fara að bresta á og 
kaupóðir Íslendingar ríghalda 
sér í tungusófana sína búnir að 
dúndra í hálfa millu í yfirdrátt 
bara til að geta fyllt fataskápana, 
sem þeir slógust um í IKEA, af allt 
of ódýrum fötum frá Bangladess. 
Einnig kemur bandaríska versl-
unarkeðjan Costco til landsins 
eftir nokkrar tafir. Þar verður 
hægt að kaupa sér morgunkorn 
í risa-umbúðum og bensín í 
sömu ferðinni. Síðan er það bara 
spurningin hvenær McDonald’s 
kemur loksins aftur, eins og allir 
eru væntanlega að bíða eftir. 
stefanthor@frettabladid.is

Rauðagerði 25 - 108 Reykjavík
Sími: 517 0900 / 777 1901

www.kaelivirkni.is

VIÐHALD OG VIÐGERÐIR
Á KÆLI- OG FRYSTIKERFUM

VIÐ 
SJÁUM 

UM

Brot af því besta 
árið 2017
Nýtt ár og nýir hlutir til að hlakka til. Á árinu verða stórtónleikar 
nokkuð áberandi, en nokkrar þekktar hljómsveitir eru á leiðinni til 
landsins, margar framhaldsmyndir fara í frumsýningu og hellingur 
er að gerast hjá landsliðunum okkar. Þetta verður gott ár.

1

5

3

2

4

Ásdís Ósk
asdis@husaskjol.is 

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 863-0402  

Um er að ræða íbúð sem búið er að fá samþykki til að breyta 
í 2 íbúðir, annars vegar 50,6 fm og hinsvegar 43 fm, íbúðirnar 
eru fokheldar í dag og því frábært tækifæri fyrir handlagna 
einstaklinga.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Ósk í síma 863-0402

Baldursgata 7a – 101 Reykjavík
Verð: TILBOÐ

Fimmtudaginn 12. janúar kl. 12:00-12:30

Löggiltur fasteignasali

WWW.HUSASKJOL.IS           HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS        WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

OPIÐ
 H

ÚS

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.

Vel staðsett 51,3 fm. íbúð á  
1. hæð í góðu steinsteyptu 
húsi við Grettisgötu. 

Mikil lofthæð er í íbúðinni 
og sameiginleg frágengin 
hellulögð lóð með 5 öðrum 
íbúðum.  Inngangur er 
sameiginlegur með tveimur 
öðrum íbúðum í þessum hluta 
hússins. 

Íbúðin er laus til afhendingar 
strax.  

Verð 24,9 millj.

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

OPIÐ 

HÚS

Grettisgata 13. 2ja herbergja íbúð
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20-70% AFSLÁTTUR
Vetrarmarkaður ELLINGSEN

MERIDA SCULTURA 400
VERÐ ÁÐUR 249.990.KR

SÉRVERÐ

159.990.KR

MERIDA SPEEDER 200
VERÐ ÁÐUR 149.990.KR

SÉRVERÐ

89.990.KR

MERIDA SPEEDER 300
VERÐ ÁÐUR 169.990.KR

SÉRVERÐ

99.990.KR

MERIDA RACER
SCULTURA 100

VERÐ ÁÐUR 149.990.KR

SÉRVERÐ

94.990.KR

MERIDA MTB27 ONE-6
VERÐ ÁÐUR 749.990.KR

SÉRVERÐ

449.990.KR



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

Mjúk og falleg  
„satin striped“ 
Policotton sængurföt.
Sængurver 140x200 cm
Koddaver 50x70 cm

Fullt verð: 6.490 kr.

DORMA HOME 
sængurföt

Aðeins 4.868 kr.

Stillanlegur hægindastóll. 
með skemli. Ljósgrátt    
slitsterkt áklæði.

Fullt verð: 69.900 kr.

WESTFIELD
hægindastóll 
með skemli

ÚTSALA DORMA
NÚ Á FJÓRUM STÖÐUM 

Nýttu tækifærið

ÚTSALAN
í fullu fjöri

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 12–16 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

25%
AFSLÁTTUR

Aðeins 41.940 kr.

40%
AFSLÁTTUR

NATURE’S REST
heilsurúm m/classic botni

Verðdæmi 
120 x 200 cm

Fullt verð: 79.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

af 120x 200 cm á meðan  
birgðir endast.

Svart PU  
leður á botni.

Aðeins 59.920 kr.

OPIÐ Á SUNNUDÖGUM Í 
DORMA SMÁRATORGI

L istakonan Kristín Dóra 
Ólafsdóttir er 24 ára 
myndlistarkona á loka-
árinu sínu í BA-námi í 
myndlist við Listahá-
skóla Íslands. Kristín 

Dóra hefur áhuga á málefnum lista-
fólks en telur að það sé erfitt að lifa 
af listsköpun á Íslandi sökum þess 
að störf listamanna eru ekki alltaf 
metin að verðleikum.

Aðspurð hvort hún sjái fram á að 
geta einhvern tímann unnið alfarið 
fyrir sér með listsköpun kveðst 
myndlistarneminn Kristín Dóra 
Ólafsdóttir ekki vera viss. „Ég held 
að það sé erfitt, sérstaklega á Íslandi. 
Störf listamanna eru ekki alltaf 
metin að verðleikum og óhefð-
bundinn vinnutími passar ekki 
við hugmyndir fólks um fullt starf. 
Ég er heppnari en margir því listin 
sem ég geri er á formi sem hægt er 
að selja frekar auðveldlega,“ segir 
Kristín Dóra sem vinnur mest með 
orð og ljóð í myndverkum. „Þar sem 
ég er enn í námi og í vernduðu 
umhverfi skólans finnst 
mér hugmyndin um að 
vera listamaður í fullu 
starfi enn mjög góð. Það 
krefst þó þrautseigju 
og ef ég ætla að láta 
það verða að veruleika 
þá þarf ég að skapa mín 
eigin tækifæri,“ segir 
Kristín, sem hefur þó 
alltaf séð fyrir sér að 
vinna við eitt-
hvað annað 
samhliða því 
að skapa 
list .  „En 
þ a ð  e r 
kannski 
h æ g t 
að lifa 
alfarið 
af list ef 
maður 

er duglegur og tilbúinn að taka að 
sér alls konar verkefni. Tækifæri til 
sköpunar eru hvarvetna en það er 
ekki hægt að lifa  á loftinu,“ segir 
Kristín Dóra og bætir við að hún sé 
kennurum sínum í LHÍ þakklát. „Ég 
er þeim þakklát fyrir að hafa sagt 
mér satt um hversu mikið hark það 
sé að vera starfandi listamaður, þó 
að þau séu kennarar þá eru þau fyrst 
og fremst listamenn.“

Kristín Dóra segist finna fyrir 
ákveðnum fordómum gagnvart 
listafólki í samfélaginu en einnig 
miklum áhuga. „Orðræðan um starf-
andi listamenn getur verið dæm-
andi og hörð. Árlega, við úthlutun 
listamannalauna, fara raddir á kreik 
um lögmæti þeirra sem segja alltaf 
það sama: ef þú ert nógu góður 
listamaður áttu að geta starfað án 
þessara styrkja. Mér þykir þetta 
mjög hættuleg umræða því það er 
í raun hægt að yfirfæra þetta á allar 
starfsstéttir. Tímabundin laun fyrir 
ákveðin verkefni getur ekki talist 
mjög öruggt til framtíðar,“ útskýrir 

Kristín Dóra.
Eins og áður sagði telur 

Kristín Dóra að störf lista-
manna séu ekki alltaf metin 
að verðleikum og sumum 
þykir meira að segja sjálfsagt 

að listamenn vinni frítt. „Ég 

held að þetta sé algengt viðhorf. 
En með herferðum eins og Borgum 
myndlistarmönnum hefur umræða 
opnast um þetta og ég vona að þetta 
sé að breytast. Ég hef tekið tilboðum 
sem eru góð á ferilskrá og kennt 
mér mikið þrátt fyrir að þau séu 
ólaunuð. En listin er svo nátengd 
manneskjunni þannig að stundum 
er erfitt að setja verðmiða á hana. 
Maður þarf bara að læra að setja 
tímann sinn og vinnu í samhengi 
við laun.“

Aðspurð hvað sé það besta og 
versta við að vera listamaður á 
Íslandi tekur Kristín Dóra tak-
mörkuð tækifæri sem dæmi um 
það versta. „Það versta er líklega 
smæðin. Tækifærin eru þess vegna 
ekki mjög mörg en þar af leiðandi 
verður til meira rými til að búa þau 
til sjálfur. Ég held svo að það besta 
sé í raun hversu auðvelt það er að 
fara og koma aftur en að mínu mati 
þurfa listamenn að sækja sér vitn-
eskju annað til að staðna ekki,“ segir 
Kristín, sem fór í fyrra í skiptinám 
til Gautaborgar. „Þar fékk ég aðeins 
aðra sýn á skólaumhverfið og lista-
senuna. Fjarlægðin í smá stund 
gerði mér gott og því kunni ég að 
meta Reykjavík aðeins meira þegar 
ég kom heim,“ segir Kristín Dóra, 
sem verður með erindi á fyrirlestr-
inum Er hægt að lifa af list? sem 
verður í Stúdentakjallaranum í 
kvöld klukkan 18.00.

Áhugasamir geta svo kynnt sér 
verk Kristínar Dóru á vef hennar, 
kristindora.com.
gudnyhronn@365.is

Listamenn geta  
ekki lifað á loftinu
Kristín Dóra Ólafsdóttir er 24 ára myndlistarkona á lokaárinu sínu 
í BA-námi í myndlist við LHÍ. Kristín Dóra hefur áhuga á málefnum 
listafólks en telur að það sé erfitt að lifa af listsköpun á Íslandi sök-
um þess að störf listamanna eru ekki alltaf metin að verðleikum.

Kristín Dóra Ólafsdóttir myndlistarnemi mun halda erindi í kvöld í Stúdentakjallaranum um hvort hægt sé að lifa af list. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Andri Snær Magnason rit
höfundur mun ríða á 

vaðið í kvöld og 
fjalla m.a. um 

starfsskilyrði 
þeirra sem 

skrifa á 
örtungu
málinu 
sem ís
lensk
an er.

Ég hef tekið tiL-
boðum sem eru góð 

á feriLskrá og kennt mÉr 
mikið þrátt fyrir að þau sÉu 
óLaunuð.
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

opið í dag 10-18
kaffi á könnunni

FRÁBÆR BÍLL
SÍÐUSTU BÍLARNIR Á LÆGRA VERÐI
MIKLU BETRI DÍLL

AÐEINS KR.

ÞÚSUND
1.890

Með veglegum 
kaupauka

1.990

LÍTIÐ NOTAÐIR TOYOTA YARIS 
ÁRGERÐ 2016

ALLIR BÍLAR YFIRFARNIR OG Í ÁBYRGÐ

ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN

TIL Í ÝMSUM LITUM

HANDFRJÁLS BÚNAÐUR (BLUETOOTH)

GÓÐ ENDURSALA

TÖKUM BÍLA UPPÍ

ALLIR BÍLAR MEÐ  USB OG AUX
* Miðað við 20% útborgun 

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

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

KAUPAUKI
AÐ VERÐMÆTI

KR.

200.000
FYLGIR ÖLLUM BÍLUM

NÝJAR ÁLFELGUR

NÝ VETRARDEKK

FILMUR Í AFTURGLUGGUM

**

***

25 ÞÚS. 

Á MÁNUÐI*

TOYOTA YARIS
 ÁRGERÐ 2016

Á AÐEINS 1.890 ÞÚSUND KR.
MEÐ VEGLEGUM KAUPAUKA 



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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Bjarna 
Karlssonar

Bakþankar

Hvert barn sem fæðist 
er gætt þeim stórkost
lega hæfileika að geta 
myndað tengsl. Jafnvel 
strax í móðurkviði 

venst það röddum og hljóðum sem 
það byrjar að tengja sig við. Í dag 
bregða margir foreldrar nýbura á 
það ráð ef barnið er órólegt, að fara 
á netið og finna upptökur af inn
yflahljóðum úr manneskju. Áhrifin 
eru sögð ótvíræð þegar barnið 
heyrir kunnugleg umhverfishljóð 
úr móðurkviði.

Við erum fædd sem tengslaverur. 
Ástvinir bíða eftir fyrsta brosi því 
það er staðfesting á því að tengsl 
séu komin á. Tengsl sem öllu varða. 
Fárra mánaða gömul gerast börn 
svo mannafælur eins og við segjum. 
Þá eru þau komin á þann stað í 
þroska að þau hafa uppgötvað sig 
sem persónur, hafa fest auga á aðal 
umönnunaraðila sínum og þurfa 
tímabundið að fá að draga sín 
mörk gagnvart flestu öðru fólki.

Smám saman stækkar tengsla
netið og barnið eflir með sér hæfi
leikann til þess að treysta og elska. 
Þegar persónan nær kynþroska 
færist tengslahæfnin upp á nýtt 
plan og hæfileikinn vaknar til að 
mynda kynferðisleg tengsl, gera 
sáttmála um kynferðislega ást. Það 
er ekki lítið.

Mannslíf eru viðkvæm og ber
skjölduð og hæfnin til þess að elska 
og treysta er eitt það viðkvæmasta 
af öllu viðkvæmu. Þegar einhver 
sem er eldri og reyndari nálgast 
barn kynferðislega þá er þessi 
stórkostlegi hæfileiki sem blundar 
í barninu allt frá fæðingu vakinn til 
þess eins að meiða og skemma. Þess 
vegna heitir það níð, barnaníð. 
Hæfileikinn til að gera kynferðis
legan sáttmála um ást getur bara 
dafnað í samskiptum jafningja. 
Aðal öryggisatriðið í þessum efnum 
er því það að vera með jafningjum 
sínum. Gerum það með jafningjum 
okkar.

Barnaníð

Alls 9 veggskápar,  
6 sýningarborð og  

afgreiðsluborð. 

Tilboð berist á 
bjorn@meba.is

Tilboð óskast 
í stál innréttingar.

16.999 kr.
T í m a b i l : a p r í l  t i l  m a í

*Verð miðast við flug aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró. BRÍETARTÚNI 13   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS

*

Þessi fjölskylduvæna stórborg hefur eitthvað fyrir alla. Margslungna matarflóru, 

heimsþekkta skemmtigarða og kröftugt næturlíf — að ógleymdum bestu 

baðströndum Bandaríkjanna. Skelltu þér í sjóðheitt frí til Miami!

GL AMPANDI SÓL OG GYLLTAR STRENDUR

f rá

TRYGGÐU ÞÉR SÆTI TIL MIAMI MEÐ WOW AIR

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA
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