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Fréttablaðið í dag

sKOðun Katrín Jakobsdóttir 
skrifar um ferðamál. 12

spOrt Íslenska 
landsliðið í hand-
bolta er komið í 
sextán liða úrslit 
á heimsmeistara-
mótinu í hand-
bolta.

Allt að
25.000 kr.
afsláttur á mann

í janúar

BÓKAÐU SÓLARFERÐ 
í janúar
VELDU BROTTFARIR:

JANFEBMARAPRMAÍJÚNJÚLÁGÚSEPOKT
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Grunaðir um 
manndráp
Tveir skipverjar á Polar Nanoq 
voru í gær úrskurðaðir í gæsluvarð-
hald á grundvelli 211. gr almennra 
hegningarlaga sem fjallar um 
manndráp. Björgunarsveitir halda 
áfram leit í dag. Ekkert hefur spurst 
til Birnu Brjánsdóttur í sex daga.

fréttablaðið/anton brink

bandarÍKin Donald Trump mun 
sverja embættiseið í dag og taka 
við embætti sem 45. forseti Banda-
ríkjanna. Búist er við að nokkur 
hundruð þúsund manns komi 

saman við þing-
húsið í Washing-
ton-borg þar sem 
athöfnin fer fram. 
Líkur eru taldar á 
einhverjum mót-
mælum. Að athöfn 

lokinni munu rúm-
lega átta þúsund 

manns marsera í 
skrúðgöngu um 

götur Washing-
ton. -þh 

Donald Trump 
verður forseti 
Bandaríkjanna 

lögregluMál Mennirnir tveir sem 
úrskurðaðir voru í gæsluvarðhald 
í gær, grunaðir um aðild að hvarfi 
Birnu Brjánsdóttur, voru úrskurð-
aðir á grundvelli 211. gr almennra 
hegningarlaga sem fjallar um mann-
dráp.

Mennirnir voru úrskurðaðir í 
tveggja vikna gæsluvarðhald í Hér-
aðsdómi Reykjaness en ákæruvaldið 
hefur kært úrskurðinn til Hæsta-
réttar og fer fram á gæsluvarðhald 
í fjórar vikur.

Ekki er venjan að Hæstiréttur 
taki sér langan tíma til að dæma 
þegar gæsluvarðhaldsúrskurðum 
er áfrýjað, jafnan tvo til þrjá daga.

Mennirnir voru handteknir 
um hádegisbil á miðvikudag af 
íslenskum sérsveitarmönnum 
um borð í grænlenska togar-
anum Polar Nanoq. Þriðja mann-
inum, sem handtekinn var um 
borð síðar sama dag, var sleppt 
að loknum yfirheyrslum í gær 
en lögregla telur sig hafa úti-

lokað aðild hans að hvarfi Birnu. 
Fréttablaðið hefur áður greint 
frá því að á eftirlitsmyndavélum í 
Hafnar fjarðarhöfn, hafi tveir menn 
sést koma að togaranum á rauðri 
Kia Rio bifreið, á milli klukkan sex 
og hálf sjö að morgni laugardags.

Skömmu síðar hafi bíllinn farið á 
ný af hafnarsvæðinu í um klukku-
stund. Nokkuð ráp var á bílnum 
fram eftir degi en honum var 
skilað síðla dags, skömmu áður en 
togarinn leysti landfestar og hélt 

út á miðin. Lögregla leggur mikla 
áherslu á að kortleggja ferðir bílsins 
um höfuðborgarsvæðið.

Vísir greindi frá því í gær að rann-
sóknargögn sem fundist hefðu í 

bílnum bentu til þess að misindis-
verk hefði farið þar fram.

Rannsókn tæknideildar lög-
reglunnar í Polar Nanoq hefur jafn-
framt leitt í ljós nokkuð af gögnum 
sem lögregla telur að geti komið að 
gagni við að upplýsa málið.

Í tvo daga hafa björgunarsveitir 
leitað á Strandarheiði, á vegarkafl-
anum sem liggur upp að Keili, með 
leitarhunda og nokkurn mannskap. 
Leit verður haldið áfram á því svæði 
í dag. - snæ

Hver, sem sviptir annan 
mann lífi, skal sæta fangelsi, 
ekki skemur en 5 ár, eða 
ævilangt.

211. grein almennra hegningarlaga

tÍMaMót Gamanþátturinn 
Steypustöðin hefur göngu sína á 
Stöð 2 í kvöld.

lÍFið Stjörnum prýdd vígslu-
athöfn Donalds Trump.

plús 2 sérblöð  l FólK  l
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015



Polar Nanoq enn kyrrsett í Hafnarfjarðarhöfn

  Töluvert magn af hassi fannst í grænlenska togaranum Polar Nanoq í fyrrinótt. Fíkniefnin fundust við leit í skipinu. Samkvæmt heimildum Frétta-
stofu 365 er magn fíkniefnanna í kílóum talið. Lögreglan telur að fíkniefnafundurinn tengist ekki hvarfi Birnu Brjánsdóttur. Fréttablaðið/Jóhann

Veður

Suðaustan 8-15 m/s. Þurrt norð-
austanlands, annars súld eða rigning. 
Hiti yfirleitt 3 til 8 stig, en svalara í fyrstu 
norðaustan til á landinu. sjá síðu 22

Frá kr.
111.195
m/morgunmat

MADEIRA

23. apríl í 11 nætur 

Netverð á mann frá kr. 111.195 m.v. 2 fullorðna 
í herbergi.

Hotel 
Orquidea
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Allt að
25.000 kr.
afsláttur á mann

í janúar

HEILBRIGðIsMáL Meira  er neytt af 
sælgæti, kökum og gosdrykkjum á 
Íslandi en annars staðar á Norður
löndum. Neyslan hefur ekki minnkað 
frá árinu 2011 eins og gerst hefur hjá 
öðrum Norðurlandaþjóðum að Sví
þjóð undanskilinni þar sem neyslan 
hefur staðið í stað. Þetta kemur fram 
í nýrri skýrslu um heilsuhegðun 
Norðurlandabúa sem greint er frá á 
vef landlæknis.

Embættið stóð fyrir könnun á 
matar æði, hreyfingu og holdafari hér 
á landi og var könnunin í samstarfi við 
rannsakendur frá Danmörku, Noregi, 
Finnlandi og Svíþjóð. Önnur umferð 
fór fram haustið 2014 en fyrri umferð 
haustið 2011.

Íslendingar borða minnst af græn
meti og ávöxtum miðað við önnur 
norræn ríki og hefur neyslan ekkert 
breyst á tímabilinu. Sömuleiðis borða 
Íslendingar minnst af heilkornabrauði 
og hefur neyslan minnkað milli ára. 
Fiskneysla er aftur á móti mest á 
Íslandi og er óbreytt milli kannana. 
Hlutfall Íslendinga sem borða óhollan 
mat hefur hækkað úr 19 prósentum í 
25 prósent en meðal Norðurlandabúa 
í heild hefur hlutfallið hækkað úr 18 
prósentum í 22.

Þrátt fyrir jákvæða þróun í matar
æði barna hefur félagslegur ójöfnuður 
í mataræði aukist, að því er segir í frétt 
á vef landlæknis. Þar kemur fram að 
niðurstöður varðandi mataræði 
barna á Norðurlöndum séu jákvæðari 
en hjá fullorðnum. Tæplega 15 pró
sent norrænna barna neyta mataræð
is sem telst óhollt og hefur það ekki 
breyst frá 2011. Hlutfallið á Íslandi er 
sambærilegt við önnur norræn ríki.

Tvöfalt fleiri börn foreldra með 
minnstu menntun teljast hins vegar 

Íslendingar borða 
mest af sætindum 
Hlutfall Íslendinga sem borða óhollan mat hefur aukist samkvæmt könnun 
landlæknis. Fleiri of feitir hér en annars staðar á Norðurlöndunum. Félagslegur 
ójöfnuður í mataræði hefur aukist. Lægst tíðni áfengisneyslu á Íslandi.

Íslensk og finnsk börn borða mest af sykri. Fréttablaðið/StEFÁn

FjaRskIptI Hlutfall línulegs áhorfs á 
íslenskar sjónvarpsstöðvar stendur 
í stað á milli áranna 2015 og 2016 og 
mælist 86,7 prósent alls áhorfs á dag
skrá íslenskra sjónvarpsstöðva.

Hliðrað áhorf, sem fram fer innan 
sólarhrings frá útsendingu, eykst úr 
8,7 prósentum í 9,3 prósent og hliðr
að áhorf, sem fer fram eftir sýningar
dag, mælist fjögur prósent.

Línulegt áhorf mældist 95,6 pró
sent alls áhorfs árið 2012. Mest 
mælist línulegt áhorf á Sjónvarp 
Símans, 88,3 prósent. Línulegt áhorf 
á RÚV og Stöð 2 mælist 81,2 prósent.

Þetta kemur fram í niðurstöðum 
könnunar sem Gallup gerði fyrir 
Póst og fjarskiptastofnun og birt 
var í vikunni.

Heildaráhorf á íslenskar sjón
varpsstöðvar minnkaði úr 120 mín
útum á dag að meðaltali og í 110 
mínútur sé miðað við desember
mánuði 2015 og 2016. Árið 2012 var 
meðaláhorf 140 mínútur á dag. – þea

Línulegt áhorf 
stendur í stað

stjóRnMáL „Geir H. Haarde, sendi
herra okkar í Washington, verður 
viðstaddur embættistöku Donalds 
Trump,“ segir Andri Lúthersson, 
deildarstjóri upplýsingamála hjá 
utanríkisráðuneytinu. Í dag mun 
Donald Trump sverja embættiseið 
og taka við völdum sem 45. forseti 
Bandaríkjanna.

Öllum sendiherrum erlendra 
ríkja í Washingtonborg er boðið 
til embættistökunnar og er það 

bandaríska utanríkisráðuneytið 
sem heldur utan um skipulag þess. 
Geir H. Haarde mun sitja á sérsvæði, 
ásamt erindrekum erlendra ríkja, 
fyrir framan þinghúsið á Capitol
hæð þar sem embættistakan fer 
fram.

Búist er við að nokkur hundruð 
þúsund manns muni koma saman 
fyrir framan þinghúsið í dag til þess 
að fylgjast með embættistökunni. 
– þh

Geir H. Haarde verður viðstaddur
Donald trump sver embættiseið í dag í Washington. norDicPhotoS/GEtty

borða óhollt 2014 heldur en 2011, 
það er 25 prósent miðað við 12 pró
sent 2011. Færri börn foreldra með 
mestu menntun teljast borða óhollt 
2014 en 2011.

Hlutfall þeirra sem hreyfa sig ekk
ert er hæst á Íslandi og í Noregi árið 
2014. Hefur það hækkað hér á landi 
úr 14 prósentum í 17 prósent á tíma
bilinu. Hlutfall 18 til 24 ára Norður
landabúa sem hreyfa sig ekkert hefur 
nær tvöfaldast og er nú sambærilegt 
við eldri aldurshópa eða um 12 pró
sent 2014.

Á Íslandi er hærra hlutfall fullorð
inna sem teljast of feitir en annars 
staðar á Norðurlöndunum en í heild
ina flokkast fleiri fullorðnir of feitir 
á Norðurlöndunum 2014  heldur en 
2011. Lægst tíðni áfengisneyslu og 
ölvunar drykkju er á Íslandi. Danir 
drekka oftast en Norðmenn drekka 
sig oftast ölvaða.

Í könnununum var safnað gögnum 
um samtals 4.949 börn á aldrinum 
712 ára og 17.775 fullorðna á aldr
inum 1865 ára á Norðurlöndunum.
ibs@frettabladid.is

17%
Íslendinga hreyfa sig ekkert 
sem er aukning um þrjú pró-
sent frá árinu 2012

25%
 barna sem eiga lítið mennt-
aða foreldra borða óhollt
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leiðrétting

Í blaði gærdagsins kom fram að 
tónleikarnir Laddi 70 ára, færu 
fram í Eldborgarsal Hörpu 20. 
janúar. Rétt er hins vegar að 
tónleikarnir fara fram á morgun, 
laugardaginn 21. janúar.

500L
VERÐ FRÁ

3.450.000 KR.

500x
VERÐ FRÁ

3.990.000 KR.

500
VERÐ FRÁ

2.190.000 KR.

ÍTALIRNIR ERU MÆTTIR TIL LEIKS. FAGRIR, SPORTLEGIR OG MEÐ FIMM ÁRA ÁBYRGÐ!
KOMDU OG REYNSLUAKTU NÝJUM FIAT. VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR, RJÚKANDI HEITT KAFFI Á KÖNNUNNI.

� atisland.is

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI ÞVERHOLT 6 · 270 MOSFELLSBÆR · SÍMI: 534 4433 · WWW.ISBAND.IS

orkumál Stækkun Búrfellsvirkjun-
ar gengur ágætlega. Byggingafram-
kvæmdir hafa undanfarið einkum 
verið neðanjarðar en neðanjarðar-
greftri er að mestu lokið.

Í frétt Landsvirkjunar segir að á 
síðasta ári fór fjöldi starfsmanna á 
verkstað upp í um 150 og voru þeir 
langflestir á vegum byggingaverk-
takans ÍAV Marti. Þar af var um 
helmingur erlendir starfsmenn og 
voru Slóvakar þar fjölmennastir en 
þeir störfuðu einkum við jarðganga-
vinnuna. Á næstu vikum bætast við 
starfsmenn á vegum framleiðanda 
vél- og rafbúnaðar, og er gert ráð 

fyrir að heildarfjöldi á verkstað 
fari upp í tæplega 200 manns með 
haustinu. Eftir það fer starfsmönn-
um fækkandi á ný.

Framkvæmdir við aðrennslis-
skurð eru komnar í vetrarstopp, en 
þar er búið að moka út um 70% af 
áætluðu magni. Undirverktaki ÍAV 
Marti, Ístak, hefur séð um þennan 
verkþátt og mun hann aftur hefja 
þar störf í vor. Búið er að bora bæði 
kapal- og fallgöng en þau eru hvor 
um sig rúmlega 100 metrar á lengd. 
Aðkomu- og frárennslisgöng eru nú 
komin í fulla lengd en það eru sam-
tals um 650 metrar.

Í byrjun desember hélt ÍAV Marti 
upp á hátíð heilagrar Barböru en 
hún er verndari þeirra sem vinna 
við jarðvinnu ýmiss konar, svo 
sem jarðgangagerð, malargerð, 
vegagerð og jarðyrkju. Haldin var 
hátíðleg athöfn í aðkomugöngum 
þar sem lofgjörð var flutt og lík-
neski heilagrar Barböru komið þar 
fyrir til verndar starfsmönnum við 
framkvæmd.

Verkið er nokkurn veginn á áætl-
un en áætlað er að gangsetja virkj-
unina í lok maí 2018 en þá mun taka 
við frágangsvinna og landmótun á 
svæðinu. – shá

Um 150 manns vinna að stækkun Búrfellsvirkjunar

Haldin var hátíðleg athöfn í aðkomugöngum þar sem líkneski heilagrar Barböru 
var komið fyrir til verndar starfsmönnum. Mynd/Landsvirkjun

garðabær María Grétarsdóttir, 
bæjar fulltrúi í Garðabæ, hefur sent 
inn kvörtun til umboðsmanns 
Alþingis vegna samninga Garða-
bæjar við Klasa ehf. um uppbyggingu 
miðbæjar Garðabæjar.

Óskar María eftir því að samning-
ar bæjarins við Klasa verði teknir til 
athugunar af umboðsmanni. Telur 
hún að bærinn hafi gefið Klasa lóðir 
án endurgjalds sem síðan hafi selt 
þær þriðja aðila og hagnast gríðar-
lega. Þetta sé að hennar mati slæm 
ráðstöfun á eigum Garðbæinga.

„Ég er kosin til sveitarstjórnar 
til að gæta hagsmuna Garðbæinga 
og það er skylda mín að láta kanna 
þetta mál ofan í kjölinn,“ segir María. 
„Hér er um gríðarlega háar fjárhæðir 
að ræða. Málið á sér langa sögu en nú 
sé ég mig knúna til að fara með málið 
til umboðsmanns Alþingis.“

Samningar Klasa við Garðabæ 
um uppbyggingu miðbæjarins voru 
undirritaðir fyrst árið 2006. Í efna-
hagshruninu árið 2008 er ákveðið að 
fresta framkvæmdum, breyta deili-
skipulagi og minnka byggingarmagn 
á Garðatorgi. Klasi hafi þar með 
lóðakaupum greitt fyrir 25 þúsund 
fermetra byggingarrétt.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri 
Garðabæjar, segist fagna því ef 
umboðsmaður ætli að skoða þetta 
mál. Ekkert í samningagerð Garða-
bæjar eigi hins vegar að gefa tilefni til 
þess. „Þetta er dæmalaus málflutn-
ingur og hefur margoft verið hrak-
inn,“ segir Gunnar. „Samningarnir 
eru allir opinberir og því er þetta hið 
besta mál.“

„Hið rétta er að Klasi keypti árið 
2006 tvær lóðir á Garðatorgi og 
uppkaupsverðið var 1,2 milljarðar 
króna. Með því greiddi Klasi fyrir 
byggingarrétt á öðrum lóðum. Við 
hrunið og frestun framkvæmda hafi 
byggingarmagnið verið minnkað 
og því hafi Klasi átt inni byggingar-
rétt. Garðabær ráðstafaði þá bygg-
ingarrétti upp á þann mismun með 
úthlutun á fimm einbýlishúsalóð-
um sem var afar hagstæð ráðstöfun 
fyrir bæinn,“ bætir Gunnar við. 
sveinn@frettabladid.is

Telur að Garðabær hafi gefið 
lóðir fyrir hundruð milljóna
Bæjarfulltrúi í Garðabæ, telur bæinn hafa gefið lóðir fyrir hundruð milljóna króna til fyrirtækisins Klasa 
ehf. „Dæmalaus málflutningur sem margoft hefur verið hrakinn,“ segir bæjarstjórinn. Kvörtun send til um-
boðsmanns Alþingis vegna málsins sem á sér langa sögu en skrifað var undir samningana árið 2006.

Fara átti í miklar endurbætur á miðbæ Garðabæjar árið 2006. FréttaBLaðið/siGurjón

Samningarnir eru 
allir opinberir og 

því er þetta hið besta mál

Gunnar Einarsson, 
bæjarstjóri Garða-
bæjar

Ég er kosin til 
sveitarstjórnar til að 

gæta hagsmuna Garðbæinga 
og það er skylda mín að láta 
kanna þetta mál 
ofan í kjölinn
María  
Grétarsdóttir 
bæjar fulltrúi

Samfélag „Við erum að fara með 
189 manns beint til Liverpool á 
meðan hin félögin fara til í Man-
chester, Birmingham og London,“ 
segir Tómas  J. Gestsson, fram-
kvæmdastjóri Heimsferða, en á 
þriðjudag var sagt frá því að mörg 
hundruð Íslendingar væru að fara 
á leik Liverpool og Swansea. Inn í 
þá tölu vantaði ferð Heimsferða og 
bætast því um 200 manns við.

Úrval Útsýn, Vita ferðir, Gaman 
ferðir og TransAtlantic buðu upp á 
ferðir á þennan leik og seldust öll 
sæti upp.

„Langstærstur hluti  Íslending-
anna sem verða á Anfield um helg-
ina er á okkar vegum. Við förum 
með heila vél á þennan leik sem 
er mjög sjaldgæft, því þetta er einn 
leikur. Ferðin var auglýst í septem-
ber og var nánast uppselt á stuttum 
tíma. Síðustu sætin seldust í byrjun 
árs,“ segir Tómas, en  áhuginn á 
enska boltanum hefur sjaldan verið 
meiri.

Þetta er önnur ferð Heimsferða 
beint til Liverpool og hefur selst 
upp í bæði skiptin. „Ég efast ekki um 
að það verði stórkostleg stemning 
þarna. “ – bb

Íslendingar 
lita leik með 
Liverpool

tómas j.  
Gestsson 
framkvæmda-
stjóri Heimsferða
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Það er sárt að sjá á bak verðmætum þegar eigur þínar falla í rangar

hendur. Þá er dýrmætt að það sé tryggt að þú fáir tjónið bætt.

Hafðu samband og saman finnum við út hvað þú átt – að tryggja.

 
VEISTU HVAÐ ÞÚ ÁTT?

Heimilið
Líf og heilsa

Bíllinn
Reksturinn



Minnast skírnar Krists með ísbaði

Ungur rússneskur drengur baðaði sig í ísköldu vatni í gær í Kholmy-þorpi í Rússlandi. Meðlimir rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar baða sig með 
þessum hætti til þess að minnast skírnar Jesú Krists og á athöfnin að líkja eftir því þegar Jesús var skírður í ánni Jórdan. nordicphotos/Getty

Öryggismál Neyðarlínan er með 
sex eftirlitsmyndavélar í geymslu 
sem beðið er eftir að verði settar upp 
miðsvæðis í Reykjavík. Þetta segir 
Þórhallur Ólafsson, forstjóri Neyðar
línunnar, í samtali við Fréttablaðið. 
Hann segir að vélarnar verði settar 
upp á næstu mánuðum og nú liggi 
fyrir tillögur um átta nýja staði.

Samkvæmt sam komu lagi um 
rekst ur og viðhald eft ir lits mynda vél a 
milli lög reglu stjór ans á höfuðborg ar
svæðinu, Neyðarlín unn ar og Reykja
vík ur borg ar tekur Reykja vík ur borg 
að sér að kaupa eftirlitsmynda vél
ar, Neyðarlína sér um upp setn ingu, 
viðhald þeirra og flutn ing merk is og 
lög regl an sér um enda búnað vegna 
viðtöku merk is, vökt un og viðbragð.

Þórhallur segir að það sé lögregl
unnar að ákveða hvar vélarnar átta 
verða settar upp og Neyðarlínan 
bregðist við því. „Það er verið að fara 
yfir stöðuna, hvar fæst leyfi til að setja 
upp,“ segir Þórhallur.

Í Fréttablaðinu í gær var sagt að 
eftirlitsmyndavélar hafi verið settar 
upp árið 1997. Snorri Magnússon, 
formaður Landssambands lögreglu
manna, sagði að fjárhagsstaða lög
reglunnar væri slík að hann teldi úti
lokað að vélum hefði verið bætt við 
frá þeim tíma eða þær endurnýjaðar.

Þetta kemur ekki heim og saman 
við fréttaflutning frá árinu 2012 af 
kaupum á nýjum myndavélum á 
þeim tíma. Þórhallur segir að í mið
bænum séu núna nítján myndavélar. 
Tíu frá árinu 2012 og níu vélar sem 
eru tveggja ára gamlar eða yngri. „Og 
nú eru uppi hugmyndir um að fjölga 
þessu verulega og breyta um aðferða
fræði. Myndavélar af fullkomnustu 
gerð kosta ekki mikið. Þessi mynda

vélavæðing í símum hefur alveg gjör
breytt þessu landslagi, þróunin hefur 
verið mjög hröð,“ segir hann.

Þórhallur segir aftur á móti að 
viðhorf fólks hafi löngum verið nei
kvætt gagnvart eftirlitsmyndavélum 
og það hafi gert það erfiðara að koma 
myndavélunum fyrir. Viðhorfið sé 
hins vegar að breytast. „Það er himinn 
og haf á milli þess sem var fyrir fimm 
árum og núna,“ segir hann. 
jonhakon@frettabladid.is

Gjörbreytt viðhorf  
til eftirlitsmyndavéla
Sex myndavélar bíða þess að verða settar upp í miðborg Reykjavíkur. Tortryggni 
sem hefur ríkt í samfélaginu gagnvart myndavélum er á undanhaldi. Nítján 
myndavélar eru núna í miðbænum. Neyðarlínan segir þær elstu vera frá 2012.  

ein af nítján öryggismyndavélum í bænum er framan á center hotels. Beðið er eftir 
því að hægt sé að setja fleiri myndavélar upp. FréttaBlaðið/Vilhelm

Þessi myndavéla-
væðing í símum 

hefur alveg gjörbreytt þessu 
landslagi, þróunin 
hefur verið 
mjög hröð.
Þórhallur Ólafs-
son, forstjóri 
Neyðarlínunnar

INNKÖLLUN HLUTABRÉFA
Stjórn Gámaþjónustunnar hf., kt. 410283-0349, hefur ákveðið að 
hlutabréf í félaginu verði tekin til rafrænnar skráningar í kerfi Nasdaq 
verðbréfamiðstöðvar hf. Rafræn skráning tekur gildi 30. apríl 2017, 
kl. 9:00 árdegis. Frá þeim tíma ógildast hin áþreifanlegu hlutabréf í   
félaginu í samræmi ákvæði laga um rafræna eignaskráningu verð-
bréfa. 

Öll hlutabréf í félaginu verða tekin til rafrænnar skráningar. Hlutabréfin 
eru öll í einum flokki, gefin út á nafn og kennitölu hluthafa.  

Við rafræna útgáfu hlutabréfanna er nafnverð hluta ákveðið ein króna 
eða margfeldi þar af. Greiði Gámaþjónustan hf. arð á komandi árum 
verður það gert í gegnum kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.

Hér með er skorað á alla eigendur framangreindra hlutabréfa, sem telja 
nokkurn vafa leika á að eignahald þeirra sé réttilega fært í hlutaskrá 
Gámaþjónustunnar hf., að staðreyna skráninguna með fyrirspurn til 
Bernharðs Hreinssonar, skrifstofustjóra félagsins á skrifstofu félagsins 
að Berghellu 1, Hafnarfirði eða með tölvupósti á netfangið bernhard@
gamar.is. Komi í ljós við slíka könnun að eigendaskipti hafi ekki verið 
skráð ber eigendum að færa sönnur á þau gagnvart félaginu innan 
þriggja mánaða frá síðari birtingu innköllunar þessarar. 

Enn fremur er skorað á alla þá sem eiga takmörkuð réttindi til framan-
greindra hlutabréfa, svo sem veðréttindi, að koma þeim á framfæri 
við fullgilda reikningsstofnun, sem gert hefur aðildarsamning við 
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf., innan þriggja mánaða frá síðari birtingu 
innköllunar þessarar. 

Að lokinni rafrænni skráningu geta hluthafar falið reikningsstofnun 
umsjón með eignarhlut sínum í félaginu til að geta framselt hluti sína, 
svo sem vegna sölu eða skipta. Hluthafar munu fá sendar tilkynningar 
og reikningsyfirlit í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 397/2000. 

Hluthöfum félagsins verður send skrifleg tilkynning þar sem framan-
greint er kynnt.

Stjórn Gámaþjónustunnar hf.

Kjaramál „Við erum ekkert sérlega 
bjartsýn á að það takist að semja áður 
en það kemur til verkfallsaðgerða,“ 
segir Sturla Óskar Bragason, vara
formaður Flugfreyjufélags Íslands. 
Félagar í Flugfreyjufélagi Íslands sam
þykktu á miðvikudag að boða til verk
fallsaðgerða ef ekki takist að semja á 
næstum dögum í kjaradeilu flugfreyja 
við Flugfélag Íslands. Um 70 prósent 
greiddu atkvæði með aðgerðinni en 
rúm 25 prósent gegn henni.

Flugfreyjur hjá Flugfélagi Íslands 
hafa staðið í kjaradeilu síðan á 
gamlárs dag 2015. Í tvígang hafa 
samningar náðst en báðir voru felldir 
í atkvæðagreiðslu. Flugfreyjur hafa 
því verið samningslausar í rúmt ár.

Náist ekki að semja á næstu dögum 
mun þriggja daga verkfall hefjast að 
morgni laugardagsins 27. janúar. 
Þá er gert ráð fyrir ótímabundnu 
verkfalli frá morgni sjötta febrúar. 
Verkfallið hefur í för með sér að allt 
innanlandsflug Flugfélags Íslands 
fellur niður ásamt flugi félagsins til 
Skotlands og Grænlands.

Samninganefndir Flugfreyjufélags
ins og Flugfélags Íslands munu funda í 
dag hjá ríkissáttasemjara. – þh

Verkfall í 
háloftunum

Flugfreyjur hjá Flugfélagi Íslands hafa 
boðað til verkfallsaðgerða sem hefjast 
þann 27. janúar. FréttaBlaðið/GVa
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Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

opiÐ til 21 
Öll kvÖld

2 fyrir 1 
af sérréttamatseðli 
á Íslenska barnum

Úrval skemmtilegra gjafahugmynda

Gleðjum bóndann

fersk pottaplöntusending!

20. jAn    BÓNdadagur
28.  jaN   rOyaL cAnIn DaGur

4.- 5. Feb  fErMinGaRsýnIng
11.- 12. fEb    SánIngArHelGI
11. Feb     SánIngArFyrIrLesTUr*
11.-12. fEb        sTórHunDaKynNInG
14. Feb  vAleNtínUsaRdAguR
19. Feb  kOnUdaGuRinN

8. Mar  aLþJl. KveNnAdaGuRinN
18.-19. Mar sMáhUndAkYnnInG
24.-25. Mar kRyDdjUrTahElgI
24. Mar  kRyDdjUrTafYrIrlEstUr*

1.-2. Apr   RósAsýnIng
1. Apr     RósAfyRiRleStUr*
9. Apr  PálMasUnNudAgUr  
13.-17. Apr  PáskAr
22.-23. Apr vOrgLeðI
22. Apr    gRænMetIsFyrIrLesTUr*

6-7  Maí  bErjArækTunArHelGI
6. Maí  bErjArækTunArFyrIrLesTuR*
13.-14. Maí  gRiLldAgaR
13. Maí     kOlAgrIlLsfYrIrlEstUr*
14. Maí  MæðrAdaGuRinN
25. Maí  uPpStiGnIngArDagUR

Vordagskrá 2017

*= fYrIrlEsTraRnIr FaRa FraM á sPírUnnI í gArðhEimUm kl 12:00 á LauGaRdögUm Og stAndA í uM 1 KluKkUstUNd.
aðgAngUR ÓkEypIs. - aLlIr VeLkoMniR á Meðan húSrúm leYfIr.

20% afsláttur af öllum plöntum og pottum

2 fyrir 1 
af naut- og sushiseðli
hjá sushi social

»kaupaukar fylgja öllum bóndadagsgjöfum á meðan birgðir endasT«



ÞORRINN ER KOMINN Í KJÖTBORÐ NÓATÚNS
Pantið þorraveisluna á www.noatun.is

 Við gerum meira fyrir þig – Nóatún Austurveri – www.noatun.is

sjávarút vegu r  Frumkvöðla-
fyrirtækið Codland ehf. og fjögur af 
stærstu útgerðarfyrirtækjum lands-
ins munu byggja og reka verksmiðju 
á Reykjanesi sem nýtir hráefni frá 
sjávarútvegi sem annars nýtist illa 
eða ekki hérlendis. Viljayfirlýsing 
liggur fyrir um svokallað Heilsuvöru-
hús á Reykjanesi þar sem þróun og 
framleiðsla fer fram. Heildarkostn-
aður verkefnisins er áætlaður um 
einn milljarður íslenskra króna.

Í fyrstu er reiknað með að aðal-
framleiðsluvara Heilsuvöruhúss 
verði kollagen-prótein unnið úr 
fiskroði. Afurðin verður meðal ann-
ars notuð í heilsufæði, fæðubótar-
efni, snyrtivörur og lyf. Nýtt verður 
orka frá Reykjanesvirkjun enda 
verður verksmiðjan sett upp í næsta 
nágrenni við virkjunina, ef áætlanir 
ganga eftir.

Heilsuvöruhús er í eigu HB 
Granda, Samherja og fyrirtækjanna 
Vísis og Þorbjarnar í Grindavík sem 
eiga Codland. Áætlað er að Heilsu-
vöruhúsið taki til starfa í byrjun árs 
2018, en fyrsta skóflustungan verði 
tekin á vormánuðum.

Með þátttöku fjögurra öflugra 
sjávarútvegsfyrirtækja er hráefnis-
öflun Heilsuvöruhússins tryggð, segir 
Tómas Þór Eiríksson, framkvæmda-
stjóri Codlands. „Við munum vinna 
úr fjögur þúsund tonnum af fisk-
roði á ári sem gefur okkur 400 tonn 
af kollageni. Slíkt magn nýtist ekki 
innanlands og mikið er því ætlað til 
útflutnings, en möguleikar til nýt-
ingar hér innanlands eru fjölþættir 
í framtíðinni.“

Eins og Fréttablaðið greindi frá á 
sínum tíma voru fyrstu skref þessa 
verkefnis tekin árið 2012 í samstarfi 
Íslenska sjávarklasans og Collagen 
ehf., sem hóf þá samstarf við fyrir-
tæki á Spáni við að vinna kollagen úr 
fiskroði. Þá strax var stefnt á að reisa 

verksmiðju á Reykjanesi á vegum 
Codlands, svo Heilsuvöruhús er í 
raun lyktir þess samstarfsverkefnis 
Sjávarklasans og Collagen.

Heilsuvöruhús krefst ekki margra 
starfsmanna, heldur skapast 
hátæknistörf og þróun fullvinnslu 
í sjávarútvegi á Íslandi tekur stórt 
skref um leið. Hröð þróun hefur 

orðið í framleiðsluaðferðum kolla-
gens á síðustu árum og eftirspurn 
eftir vistvænum afurðum á þessu 
sviði hefur aukist jafnt og þétt um 
allan heim. 

„Þau fyrirtæki sem sameinast um 
þetta telja að hægt sé að samnýta þá 
sérþekkingu sem þarna er til staðar 
og skapa verðmæti sem skila aðgangi 

að nýjum mörkuðum,“ segir Tómas 
Þór. „Við erum mjög spennt fyrir 
að þróa okkar eigin vörur, eins og 
drykkinn okkar Alda Iceland. Við 
gerðum auk þess samstarfssamn-
ing við Mjólkursamsöluna um að 
kanna hvernig kollagen blandast við 
mysupróteinið þeirra. 
svavar@frettabladid.is

Verðmæti úr 4.000 tonnum af 
roði unnin með grænni orku
Fjórar af stærstu útgerðum landsins koma að verksmiðju sem nýtir aukaafurðir frá fiskvinnslu. Kollagen úr 
fiskroði verður fyrsta afurðin. Efnið nýtist í heilsufæði, fæðubótarefni, snyrtivörur og lyf. Milljarður fer í upp-
byggingu. Heilsuvöruhús, eins og það er kallað, útheimtir ekki fjölda starfsmanna en hátæknistörf skapast.

Framleiðsla innan-
lands skapar tækifæri

l  Með kollagenframleiðslu innan-
lands skapast fjölmörg tækifæri 
til frekari atvinnuþróunar sem 
byggist á efninu.

l  Í þessu samhengi má nefna að 
vörur íslenska fyrirtækisins Ker-
ecis, sem hefur höfuðstöðvar 
sínar á Ísafirði, innihalda 
kollagen og Omega3-olíur úr 
fiskroði. Þær nýtast í sárameð-
ferð meðal annars.

l  Fyrirtækið Ankra, sem er með 
aðsetur í húsi Sjávarklasans, 
hyggst markaðssetja snyrti-
vörur og fæðubótarefni úr 
kollageni.

l  Sjávarleður á Sauðárkróki fram-
leiðir tískuvörur úr roði – auk 
hugmynda um fóðurfram-
leiðslu úr fiskroði.

Áferð kollagenduftsins verðmæta má líkja við sykur, en það gefur mikla möguleika 
til framleiðslu, ekki síst í heilsuiðnaði. Fréttablaðið/GVa

Við erum mjög 
spennt fyrir að þróa 

okkar eigin vörur, eins og 
drykkinn okkar 
Alda Iceland.

Tómas Þór Eiríks-
son, framkvæmda-
stjóri Codlands

samfélag Útlendingastofnun bár-
ust 1.132 hælisumsóknir í fyrra. 
Það eru rúmlega þrisvar sinnum 
fleiri umsóknir en árið 2015 þegar 
umsóknir voru 354.

L a n g f j ö l m e n n a s t i r  m e ð a l 
umsækjenda um vernd voru Make-
dóníumenn, eða 468 talsins, og 
Albanar, sem voru 231. Samtals 
voru Makedóníumenn og Albanar 
um 60% allra umsækjenda. Næstir 
þar á eftir voru Írakar (73), Georgíu-
menn (42) og Sýrlendingar (37). 73 
prósent umsækjenda voru karlkyns 
og 27 prósent konur.

Þá voru 76 prósent umsækjenda 
fullorðnir og 24 prósent börn. 
Umsóknir frá fylgdarlausum ung-
mennum voru átján. – jhh

Þrisvar sinnum 
fleiri umsóknir

sveitarstjórnarmál Veltufjárhlut-
fall Hafnarfjarðarbæjar í byrjun árs 
2015 var svo lágt að það gefur sterk-
lega til kynna að sveitarfélagið hafi 
verið ansi nálægt greiðsluþroti. 
Þetta er niðurstaða Stefáns B. Gunn-
laugssonar, dósents við Háskólann á 
Akureyri, en ný rannsókn hans á fjár-
hagslegri heilsu sveitarfélaga sýnir að 
mörg sveitarfélög séu mjög veik.

„Niðurstöðurnar eru sláandi. 
Þær gefa til kynna að fjárhagsstaða 
íslenskra sveitarfélaga hafi oft verið 
slök,“ segir Stefán. Stefán notar líkan 
til að meta heilsu sveitarfélaga og 
raðar sveitarfélögum upp eftir ein-
kunnum úr líkaninu. 

Meginástæða lélegrar einkunnar 
Hafnarfjarðar hafi verið slæm 
greiðslustaða bæjarfélagsins. „Svo 

lágt veltufjárhlutfall gefur sterk-
lega til kynna að sveitarfélagið hafi 
í raun verið nálægt greiðsluþroti,“ 
að mati Stefáns.

Í rannsókn Stefáns skoðar hann 
einnig hvort fjölmenn sveitarfélög 
séu betur á sig komin andlega sem 
og að skoða hvort sveitarfélög 
landsbyggða séu öðruvísi en höfuð-
borgarinnar. Rannsóknin gefur til 

kynna að litlu sveitarfélögin standi 
betur en þau stærri. 

Þau fá hærri einkunn en þau 
stærri. Hins vegar var ekki mark-
tækur munur á einkunn sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu og á 
landsbyggðinni.

Stefán mun kynna rannsókn sína 
í Háskólanum á Akureyri í hádeginu 
í dag. – sa

Hafnarfjörður var nálægt greiðsluþroti árið 2014

samgöngumál Lokið verður við að 
grafa Vaðlaheiðargöng í lok febrúar 
þegar gert er ráð fyrir að borgengi 
Ósafls slái í gegn. Er þá líklegt að 
hægt verði að opna göngin fyrir 
umferð í byrjun árs 2018.

Verkefnið hefur hingað til gengið 
brösuglega þrátt fyrir kröftuga 
byrjun. Stríður straumur heits vatns 
Eyjafjarðarmegin hefur torveldað 
starfsmönnum að vinna við ganga-
gröft og bæði bergsig og kalt vatn 
hefur tafið vinnu að austanverðu, 
Fnjóskadalsmegin.

Umferðarmet hafa verið slegin 
ítrekað á landinu síðustu þrjú ár og 
hefur umferð um Norðausturland 
aukist gríðarlega í takt við aukinn 
straum ferðamanna til landsins. 
Göngin koma í stað Víkurskarðs, 
sem lokast iðulega á vetrum. – sa

Stefnt á að slá í 
gegn í febrúar

Vaðlaheiðargöng verða tilbúin innan 
árs. Fréttablaðið/auðunn

Niðurstöðurnar eru 
sláandi. 

Stefán B. Gunn-
laugsson, dósent 
við Háskólann á 
Akureyri.
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#MAGNAÐASTUR 

M O N D E O

Ford Mondeo er þýður og hljóðlátur, alveg hreint magnaður. 
Hann er hlaðinn lúxusbúnaði eins og upphitanlegri framrúðu, loftkælingu, 
Bluetooth, 8“ snertiskjá með leiðsögukerfi og nálægðarskynjurum að framan 
og aftan. Mondeo verndar alla fjölskylduna með fimm stjörnu öryggi. 
Upplifðu magnaða lúxustilfinningu í Ford Mondeo.

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

3.790.000 KR.

BEINSKIPTUR FRÁ:

LENGRI OG BETRI

REYNSLUAKSTUR

– þú getur fengið hann 

í allt að 24 tíma!Þrír fá frían Ford í þrjá mánuði!
Nöfn allra sem reynsluaka nýjum Ford í janúar 
fara í pott og verða þrír heppnir dregnir út sem fá 
frí afnot af Ford í þrjá mánuði!

Ford_Mondeo_Magnaðastur_5x38_Frettabladid_20170119_END.indd   1 19/01/2017   14:05



ÍtalÍa Björgunarfólk telur allt að 
þrjátíu og fimm sé saknað á Rigo
pianohótelinu í Abruzzohéraði 
Ítalíu. Snjóflóð féll á hótelið í fyrri
nótt og er það talið hafa orsakast af 
jarðskjálfta.

Unnið var hörðum höndum að 
því að grafa niður að hótelinu en 
erfiðar aðstæður hafa torveldað 
verkið. Til að mynda eru vegir í 
kringum hótelið lokaðir vegna 
flóðsins og hefur björgunarfólk  
komist að hótelinu meðal annars á 
gönguskíðum.

Heimildarmenn BBC úr röðum 
björgunarmanna sögðu í gær að 
þrír hefðu fundist látnir í snjónum 
en tveir á lífi. Flestir séu þó enn 
ófundnir. Að sögn heimildarmanns 
voru líklega margir látnir á hótelinu 
í gær.

Þegar snjóflóðið skall á hótelinu 
hrundi þak þess. Talið er að tutt
ugu ferðamenn hið minnsta og sjö 
starfsmenn hafi verið inni á hótel
inu þegar þakið hrundi. Hringt var 
í hótelið og ferðamenn í gærmorgun 
en enginn svaraði í símann.

„Það hafa margir farist,“ sagði 
Antonio Crocetta, svæðisstjóri 
björgunarsveitarinnar á svæðinu, 
við ítölsku fréttastofuna Corriere 
della Sera.

Á meðal hótelgesta voru nokkur 
börn. Fjölmiðlar á Ítalíu greina frá 
því að nokkur eða öll þeirra hafi trú
lega farist í hamförunum.

Annar þeirra sem fundust á lífi, 
Giampaolo Parete, sagði í samtali 
við fjölmiðla að hann hafi ætlað út 
í bíl að sækja eitthvað skömmu áður 
en flóðið skall á.

„Ég var á kafi í snjó en náði að 
grafa mig upp. Bíllinn var ekki á 
kafi og ég beið eftir björgunarfólki,“ 
sagði Parete við fréttastofu Ansa. 
Hann bætti því við að kona hans og 
tvö börn væru inni á hótelinu.

Mikið hefur snjóað í Abruzzo og 
nærliggjandi héruðum, Marche og 
Lazio, undanfarna daga. Einn hefur 
fundist látinn í Lazio í vikunni og þá 
er annars saknað.

Snjóflóðið og jarðskjálftarnir hafa 
valdið því að rafmagnslínur hafa 

skemmst víða í héraðinu og eru 
mörg þorp í héraðinu án rafmagns.

Tíðir jarðskjálftar hafa riðið yfir 
MiðÍtalíu undanfarna mánuði. Í 
október reið jarðskjálfti yfir svæðið 
en engan sakaði þar sem flestir náðu 
að koma sér í skjól. Jarðskjálftinn 
mældist 6,6 stig á Richter og var sá 
stærsti í 36 ár. Í ágúst síðastliðnum 
fórust hins vegar 298 manns í öfl
ugum skjálfta. 
thorgnyr@frettabladid.is

Mikið mannfall í skíðaparadís
Snjóflóð féll á Rigopiano-hótelið á Ítalíu. Þrír hafa fundist látinn og tveir á lífi. Allt að þrjátíu og fimm er enn 
saknað. BBC greinir frá því að margir á hótelinu kunni að hafa farist í hamförunum í Abruzzo-héraðinu.

Mynd frá slökkviliði sem sýnir hótelið úr lofti. Nordicphotos/AFp

Á meðal hótelgesta voru 
nokkur börn. Fjölmiðlar á 
Ítalíu greina frá því að 
nokkur eða öll þeirra hafi 
trúlega farist í hamförunum.

KATLA MANAGER SELECTION
Investment Company with Variable Capital governed by Luxembourg law
9, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 72.942

CONVENING NOTICE
The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of KATLA MANAGER SELECTION (the “SICAV”) 
to attend an extraordinary general meeting to be held at the registered office of the SICAV on 7 February 2017 at 
11.30 a.m. (the “Meeting”) with the following agenda:
1. Approve the documents related to the merger of the sub-fund KATLA MANAGER SELECTION – GLOBAL EQUITY 

into the sub-fund KATLA FUND – GLOBAL VALUE according to article 1 (20) a) of the law of 17 December 2010 
as amended (the “2010 Law”);

2. Fix the effective date of the merger on 15 February 2017, according to the 2010 Law;
3. Declare the dissolution of the SICAV with effect on 15 February 2017 by virtue of the merger by absorption of 

the remaining sub-funds of the SICAV.
Shareholders are advised that a quorum of fifty percent of the share capital of the SICAV is required for the 
Meeting and that decisions will be taken by a majority of two thirds of the votes cast. Proxies are available free 
of charge at the registered office of the SICAV. Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the 
Board of Directors at least five calendar days prior to the Meeting.
Shareholders may consult the documents of the merger with the registered office of the SICAV.
 The Board of Directors

Þýskaland Stjórnlagadómstóll 
Þýskalands hefur hafnað því að 
banna flokk þýskra þjóðernissinna, 
NPD.

Þýsku sambandslöndin fóru fram 
á að flokkurinn yrði bannaður þar 
sem stefna hans og starfsemi bryti 
gegn 21. grein þýsku stjórnarskrár
innar. Samkvæmt þeirri grein má 
banna starfsemi stjórnmálaflokka 
ef stefna þeirra og starfsemi beinist 
gegn lýðræðislegu stjórnskipulagi 
Þýskalands.

Stjórnlagadómstóllinn, sem hefur 
meðal annars það hlutverk að stað

festa slíkt bann, kvað upp sinn 
úrskurð í gærmorgun. Í úrskurð
inum segir að flokkurinn hafi vissu
lega stefnu sem vinni gegn lýð
ræðisskipulagi landsins. Hann vilji 
beinlínis kollvarpa núverandi stjórn
skipan til að geta komið í staðinn á 
einhvers konar alræði byggðu á þjóð
ernishugmyndum.

Hins vegar sé ekki sjáanlegt að 
flokkurinn hafi, í það minnsta ekki 
sem stendur, neina möguleika á því 
að hrinda þessari andlýðræðisstefnu 
sinni í framkvæmd. Þess vegna sé 
engin þörf á því að banna flokkinn.

NPD, eða Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands, hefur starfað 
síðan 1964 og var um tíma nokkuð 
öflugur en á síðustu árum hefur 
kvarnast verulega úr flokknum. 
Fylgið hefur í staðinn leitað yfir í 
AfDflokkinn sem hefur bæði nærst á 
og alið á ótta við flóttafólk og and
stöðu við Evrópusambandið. – gb

Þýski NPD-flokkurinn ekki bannaður

BandarÍkin Donald Trump, forseti 
Bandaríkjanna, sver embættiseið 
klukkan fimm að íslenskum tíma 
í dag. Stuttu áður sver Mike Pence 
embættiseið varaforseta.

Athöfnin fer fram á tröppum 
þinghússins í Washington, höfuð
borg Bandaríkjanna. Forseti hæsta
réttar, John Roberts, mun setja 
Trump og Pence í embætti.

Því næst munu fráfarandi forseta
hjónin, Barack og Michelle Obama, 
yfirgefa svæðið í þyrlu. Trump 
heldur því næst innsetningarræðu 
sína og hlýðir á tónlist. Um kvöldið 
verða svo fjölmargar veislur.

Obama, sem hefur gegnt embætt
inu í átta ár, hélt sinn síðasta blaða
mannafund í gær. Þar stiklaði hann 
á stóru og óskaði forsetahjónunum 

fyrrverandi, George H. W. Bush og 
Barböru Bush, skjóts bata en þau 
voru lögð inn á spítala í vikunni.

„Ég hef notið þess að vinna með 
ykkur. Það þýðir þó ekki að ég hafi 
notið hverrar einustu fréttar sem 
þið hafið flutt en það er eðli fjöl
miðla. Þið eigið ekki að vera aðdá
endur heldur gagnrýnendur. Þið 
eigið að spyrja krefjandi spurninga,“ 
sagði Obama við blaðamenn.

Aðspurður um framtíð Banda
ríkjanna undir stjórn Trumps sagði 
Obama: „Ég held að þetta verði allt 
í lagi.“

Rík hefð er fyrir því að fyrrverandi 
forsetar skipti sér ekki af verkum 
eftirmanna sinna. Obama sagðist 
þó tjá sig ef hann teldi grunngildum 
Bandaríkjanna ógnað. – þea

Síðasti dagur Baracks Obama í embætti

obama á sínum síðasta blaðamannafundi sem forseti. Nordicphotos/AFp

Abruzzi héraðið
l	 Í héraðinu búa rúmlega 1,3 

milljónir manna.
l	 Héraðið teygir sig frá Apennína-

fjöllum að Adríahafi.
l	 Í héraðinu má finna um 75 

prósent af þeim lífverum sem 
þrífast í Evrópu.

l	 Syðsta jökul Evrópu, Calderone, 
er að finna í héraðinu.

dómsmál Fyrrverandi forstjóri 
SPRON og fjórir fyrrverandi stjórn
armenn sparisjóðsins voru sýkn
aðir í Hæstarétti í gær af ákæru um 
umboðssvik. Hæstiréttur staðfesti 
niðurstöðu héraðsdóms.

Guðmundur Hauksson, fyrr
verandi sparisjóðsstjóri SPRON, 
og fyrrverandi stjórnarmennirnir 
Ari Bergmann Einarsson, Margrét 
Guðmundsdóttir, Ásgeir Baldurs 
og Rannveig Rist voru ákærð af sér
stökum saksóknara fyrir að hafa 
misnotað umboð sitt með tveggja 
milljarða króna lánveitingu til 
eignarhaldsfélagsins Exista þann 
30. september 2008. Lánið var veitt 
daginn eftir að ríkið tilkynnti um 
yfirtöku á Glitni og sex dögum áður 
en neyðarlögin voru sett.

Saksóknari vildi meina að með 
lánveitingunni hefðu fimmmenn
ingarnir farið út fyrir umboð sitt 
og stefnt fé sparisjóðsins í veru
lega hættu með því að fara út fyrir 
heimildir til lánveitinga. Í ákærunni 
var byggt á því að lánið hefði verið 
veitt Exista án trygginga og án þess 
að lagt væri mat á greiðslugetu og 
eignastöðu félagsins í samræmi við 
útlánareglur. Taldi saksóknari að 
um stórfelld brot væri að ræða.

Hæstiréttur taldi það ósannað af 
hálfu ákæruvaldsins að forstjórinn 
og stjórnarmenn hefðu misnotað 
aðstöðu sína umrætt sinn og þann
ig gerst brotleg. Árshlutauppgjör 
Exista fyrir fyrstu sex mánuði ársins 
2008 hefði legið fyrir á stjórnarfund
inum þegar lánið var veitt, það verið 
rætt þar og niðurstaða þess, sem 
hefði sýnt afar sterka eiginfjárstöðu 
félagsins með endurfjármögnun 
tryggða fram í desember 2009, hefði 
verið meginforsenda lánsins. – þh

Hæstiréttur 
sýknaði alla 

hæstiréttur sýknaði fimmmennn-
ingana af ákærum saksóknara í gær. 
FréttAblAðið/GVA

GamBÍa Senegölsk yfirvöld hafa 
sent hermenn til Gambíu vegna 
valdabaráttu milli Adama Barrow, 
sem var svarinn í embætti forseta 
Gambíu í síðustu viku, og Yahya 
Jammeh, fyrrverandi forseta lands
ins. Jammeh, sem tapaði í kosning
unum, neitar að gefa eftir forseta
stólinn. Hann krefst þess að kosið 
verði á nýjan leik. 

Leiðtogar vesturafrískra ríkja 
hafa hótað því að stigi Jammeh ekki 
til hliðar muni ríkin fjarlægja hann 
með valdi. Öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna styður við aðgerðir 
ríkjanna en hvetur til háttvísrar 
lausnar. -þh

Senda hermenn 
til Gambíu

Fylgið hefur í staðinn 
leitað yfir í AfD-flokkinn 
sem hefur bæði nærst á og 
alið á ótta við flóttafólk
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Nánari upplýsingar á  rsk.is

Launaupplýsingum (launamiðum) og öðrum 
gögnum er eingöngu hægt að skila á rafrænu 

formi á þjónustusíðunni skattur.is

Skilafresti vegna framtalsgerðar 2017  

lýkur í dag

Munið að skila

launaupplýsingum

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk.is/hafa-samband

skattur.is
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Ferðaþjónusta hefur á skömmum tíma orðið 
umfangsmesti atvinnuvegur landsins. Nú þegar 
skilar hún miklum verðmætum til samfélagsins og 

hún hefur skipt sköpum við endurreisn efnahagslífsins.
Vinstri græn lögðu fram ítarlega stefnu um framtíð 

ferðaþjónustu fyrir kosningar þar sem rauði þráðurinn 
var að greinin þyrfti að þróast með sjálfbærum hætti, í 
sátt við umhverfi, samfélag og efnahag. Áhersla var lögð 
á að vernda einstaka náttúru landsins og að uppfylla 
metnaðarfull loftslagsmarkmið. Hvort tveggja kallar á 
breytta hugsun en skapar líka sóknarfæri. Mikilvægt er að 
efla enn frekar menntun og rannsóknir innan ferðaþjón
ustunnar og að sjálfbærnihugsunin verði samþætt inn í 
alla stefnumótun. Því miður hefur umræða um málefni 
ferðaþjónustunnar nánast eingöngu snúist um gjaldtöku 
seinustu misserin. Umdeilt frumvarp um náttúrupassa 
steytti á skeri og síðan þá hefur ekki náðst sátt um hvaða 
leiðir sé best að fara til að greinin leggi meira af mörkum 
til samfélagsins í samræmi við þá nýtingu sem hún felur í 
sér á auðlindinni sem felst í ósnortinni náttúru.

Á sama tíma hefur skapast villtavestursástand þar 
sem landeigendur víða um land eru farnir að rukka fyrir 
aðgang að náttúruperlum, jafnvel þó að ítrekað hafi 
komið fram að slík gjaldtaka er lögum samkvæmt háð 
þröngum skilyrðum þar sem rekstraraðili viðkomandi 
náttúruverndarsvæðis þarf að hafa gert sérstakan 
samning við Umhverfisstofnun um rekstur svæðisins. 
Hins vegar hefur komið fram að ekki hafi verið brugðist 
sérstaklega við lokunum og gjaldtöku, jafnvel þó að laga
heimildir skorti.

Stefnuleysi hefur ríkt í þessum málum og tækifæri til 
að skapa sátt um uppbyggingu greinarinnar hafa farið 
forgörðum – til að mynda var tillaga um komugjöld felld 
við afgreiðslu síðustu fjárlaga. Nú segir nýr ráðherra 
ferðamála að landeigendur eigi að beita gjaldtöku ef þeir 
telji það stuðla að náttúruvernd sem bendir því miður 
ekki til þess að ný ríkisstjórn vilji tryggja almannaréttinn 
og leggja grunn að eðlilegri tekjuöflun sem geti nýst til 
uppbyggingar úr sameiginlegum sjóðum. Þessi mál þurfa 
alvöru umræðu á nýju þingi.

Framtíðarsýn í 
ferðamálum

Katrín  
Jakobsdóttir
formaður Vinstri 
grænna

Stefnuleysi 
hefur ríkt 
í þessum 
málum og 
tækifæri til að 
skapa sátt um 
uppbyggingu 
greinarinnar 
hafa farið for-
görðum.

Til að hrinda 
af stað slíkri 
uppstokkun 
þarf pólitíska 
forystu með 
skýr mark-
mið að leiðar-
ljósi.

Fæst í apótekum, Heilsuhúsið, Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður,  
Heilsuver, Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is, Heimkaup og Iceland Engilhjalla.

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

ERTU MEÐ KVEF EÐA 
FLENSUEINKENNI? 

MARINE
PHYTOPLANKTON  

Sjávarþörungur

HAWAIIAN

NONI

Veikindabani 
Styrkir ónæmiskerfið

Ofurfæða úr hafinu
Orka – Einbeiting - Úthald

www.balsam.is

Frábær tvenna
Fyrirbyggjandi við 

kvefi og flensu

Sjávarþörungur

Fátt benti til þess árið 2013 að flóknasta við
fangsefni Seðlabankans og stjórnvalda á 
komandi árum væri að bregðast við gríðarlegu 
gjaldeyrisinnstreymi og samfelldri gengis
styrkingu krónunnar. Hreinn gjaldeyrisforði 
var þá neikvæður um nær hundrað milljarða 

og Ísland stóð frammi fyrir fordæmalausum greiðslujafn
aðarvanda. Ekki var hægt að hefja losun fjármagnshafta 
nema að finna fyrst lausn á skuldaskilum gömlu bank
anna sem tryggði hagsmuni Íslands – að öðrum kosti var 
hætta á því að hagkerfið færi á hliðina samhliða gengisfalli 
og lausafjárkreppu í fjármálakerfinu. Það tókst.

Í dag glímir Ísland við nokkurs konar lúxusvanda sem 
stafar af áður óþekktu innflæði gjaldeyris. Seðlabank
anum hefur tekist að byggja upp óskuldsettan gjaldeyris
forða sem uppfyllir öll alþjóðleg viðmið – og vel það – 
með því að kaupa erlendan gjaldeyri fyrir samanlagt 770 
milljarða á aðeins þremur árum. Sú forðasöfnun Seðla
bankans var skynsamleg. Í aðdraganda haftalosunar var 
brýnt að auka traust og trúverðugleika á ferlinu með því 
að minnka lausafjáráhættu þjóðarbúsins í erlendri mynt 
og vinna gegn of hraðri styrkingu krónunnar. Gjaldeyris
kaupin þjónuðu þeim tilgangi.

Kaup af slíkri stærðargráðu hafa hins vegar einnig í 
för með sér kostnað fyrir Seðlabankann – og hann fer 
nú stigvaxandi. Samkvæmt útreikningum sem birtust í 
umfjöllun Markaðarins í vikunni má áætla að uppsafn
aður heildarkostnaður – bæði vegna gengistaps og vaxta
kostnaðar – nemi yfir 120 milljörðum frá 2014. Hagfræð
ingar eru því flestir sammála um að Seðlabankinn geti 
ekki lengur haldið áfram á sömu braut. Forstöðumaður 
efnahagssviðs Samtaka atvinnulífsins hefur bent á að 
það séu líklega fá dæmi þess að nokkur seðlabanki „hafi 
safnað jafn miklum gjaldeyri á svo skömmum tíma ofan 
í svo mikla styrkingu og með eins mikinn vaxtamun“. Á 
sama tíma og bankinn hefur verið á þessari vegferð til að 
vinna gegn gengishækkun krónunnar eru enn hömlur á 
útflæði fjármagns. Það er með ólíkindum.

Nauðsynlegt er að endurmeta sem fyrst forsendur 
peningastefnu Seðlabankans. Háir raunvextir laða til 
landsins fjármagnsinnflæði með tilheyrandi gengis
styrkingu, innlendir aðilar veigra sér við að ráðast í 
tímabæra áhættudreifingu með erlendum fjárfestingum 
og vaxtakostnaður gjaldeyrisforðans er mun hærri en 
ella. Peningastefnan þarf að taka mið af þeirri byltingu 
sem orðið hefur á hagkerfinu með tilkomu nýrrar og ört 
vaxandi gjaldeyrisskapandi atvinnugreinar. Ólíklegt er 
að vaxtalækkun í núverandi árferði muni raska jafnvægi í 
þjóðarbúskapnum. Öðru nær.

Þeir sem halda um stjórnartaumana í Seðlabankanum 
munu ekki eiga frumkvæði að breytingum á peninga
stefnunni. Til að hrinda af stað slíkri uppstokkun þarf 
pólitíska forystu með skýr markmið að leiðarljósi. Þau er 
því miður ekki að finna í nýjum stjórnarsáttmála. Standi 
stjórnvöld aðgerðarlaus hjá er ljóst að óbreytt stefna mun 
fyrr en seinna þurrka upp allt eigið fé Seðlabankans og 
bankinn verður tæknilega gjaldþrota – aftur.

Ósjálfbær 
stefna

Bílastæðagjöldin
Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkis
stjórnar er kveðið á um að 
stefnt skuli að skynsamlegri 
gjaldtöku af ferðamönnum, 
til dæmis með bílastæða
gjöldum. Þetta er eðlilegt og 
gott markmið. Víða erlendis 
þekkist það að bílastæða
gjöld eru notuð til þess að 
hafa áhrif á aðsókn að ferða
mannastöðum. Þess utan 
má spyrja sig hvort eðlilegt 
sé að eini staðurinn þar sem 
bílastæðagjöldum er beitt 
sé í miðborg Reykjavikur. Ef 
hægt er að nýta slík úrræði til 
að takmarka ágang í miðborg 
Reykjavíkur hlýtur það að 
vera viðunandi úrræði til að 
vernda þær náttúruperlur sem 
okkur þykir vænst um.

Vondi maturinn
Að allt öðru. Meirihluti borg
arstjórnar í Reykjavík felldi 
tillögu Mörtu Guðjónsdóttur, 
borgarfulltrúa Sjálfstæðis
flokksins, um að í Ráðhúsinu 
yrði boðið dagsdaglega upp á 
sama mat og leik og grunn
skólabörnum er boðið. Í frétt 
mbl.is um málið er ekki greint 
frá rökstuðningi meirihlutans 
fyrir ákvörðun sinni. En það 
er vissulega ekki sannfærandi 
ef vitnisburður um umhyggju 
borgarfulltrúanna fyrir 
börnum okkar, ef þeir bjóða 
börnunum mat sem þeir sjálfir 
geta ekki lagt sér til munns. 
jonhakon@frettabladid.is
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Nostalgía selur. Kannski aldrei 
meira en nú. Það er yndislegt 
að fara á Star Wars í bíó í nýju 

Air Jordan re-issue skónum sínum. 
Maður er í svo góðum málum. Maður 
getur verið viss um að búið sé að taka 
Star Wars hugmyndina og nútíma-
væða hana hæfilega mikið. Það eru 
ekki lengur 70’s karlrembubrandarar 
í handritinu og Air Jordan skórnir 
eru heldur ekki löðrandi í tuttugu ára 
gamalli táfýlu. Þeir eru glænýir. Nýtt 
gúmmí eftir gömlum teikningum.

En Disney og Nike eru ekki fyrstu 
fyrirtækin sem fatta að fólk vill ylja sér 
við gamlar hugmyndir. Þetta hefur alltaf 
verið svona. Ein þrautseigasta nostalgía 
okkar menningar er til dæmis ameríska 
dæner-hugmyndin. Ég er að tala um þá 
tilhneigingu að innrétta veitingastaði 
eins og árið sé 1955 og við séum stödd í 
miðríkjum Bandaríkjanna. Glymskratti 
í horninu, rokkabillí á fóninum, sjeik á 
matseðlinum, gullplötur á veggjum og 
bara almennt stuð. Svona veitingastaðir 
eru opnaðir á degi hverjum í hinum 
vestræna heimi, og ávallt sem vísun í 
liðinn tíma og horfið sakleysi.

Hard Rock heimur
Ameríski dænerinn var upprunalega 
keyrður áfram af bjartsýni um efna-
hagslegar framfarir og samfélagslegan 
stöðugleika. Þetta var bjartsýni sem við 
gætum í dag nefnt sakleysi frekar en að 
ganga alla leið og kalla það barnaskap. 
Bjartsýnin gekk út á að fólk gæti vand-
ræðalaust keyrt um á tveggja tonna 
stálflykkjum með sígarettur í munn-
vikinu og borðað kólesteról-mettaðan 
mat með vanillusjeik og dillað sér 
svo fram eftir kvöldi við trumbuslátt 
„negratónlistar“ eins og hún var kölluð 

þá. Þetta var stemningin á árunum 
í kringum 1955-1960. Fólk var ekki 
hrætt við gróðurhúsaáhrif, kransæða-
stíflur eða mótmæli gegn þjóðskipu-
laginu og það hélt kannski í skamma 
stund að dæner-menningin myndi vara 
að eilífu. Bílarnir urðu allavega stærri 
með hverju árinu, hraðbrautirnar 
breiðari, franskarnar djúpsteiktari og 
tónlistin ágengari.

Og stemningin hvarf aldrei alveg. 
Það er enn verið að reiða fram franskar 
og hamborgara á dænerum víðsvegar 
um hinn vestræna heim án þess að það 
sé hluti af þematengdum nostalgíu-
leik. Bílar eru enn framleiddir og fólk 
hlustar á músík löðrandi í unglinga-
greddu og rómantík. En fólk gerir það 
ekki eins. Bílarnir eru fastir í umferð 
(og bílstjórarnir vita að þeir ættu að 
vera annarstaðar). Allir eru meðvitaðir 
um ósonlagið, æðaþrengingar, sykur-
sýki og kynbundið- og kynþáttatengt 
ofbeldi. Það er alveg hægt að bíta í 
hamborgara og láta bílinn sinn malla 
í hægagangi fyrir utan vegasjoppu án 
þess að vera handtekinn. En það krefst 
ákveðinnar ögunar, nánast sjálfsblekk-
ingar, að telja sér trú um að í því felist 
stemning. Og nú, þegar maður getur 
varla klæðst leðurjakka lengur án þess 
að hugsa um afleiðingar þess má eigin-
lega segja að síðasta vígið sé fallið. Sak-
leysið er horfið. Og í því samhengi sem 
það er sett fram hér þá er það hvorki 
gott né slæmt. Samhengið sem ég er að 
reiða fram er annars eðlis.

Það er alltaf gaman
Horfum til dagsins í dag. Undanfarin 
ár hefur ríkt annars konar sakleysi. 
Það er sakleysi gagnvart upplýsinga-
byltingunni. Við höfum sífellt fengið 

léttari og minni snjalltæki sem tengjast 
betur og hraðar en árið á undan. Þetta 
hefur verið frábært. Músík, myndir, 
matur, skutl, skoðanir, tilfinningar og 
húkköpp er allt komið í seilingarfjar-
lægð. Þetta er allt í höndum okkar. Það 
er eiginlega ekki hægt að leiðast. Það er 
alltaf snilld kraumandi í eyrum manns. 
Það er alltaf ein lollandi góð athuga-
semd einhvers staðar sem fær mann 
til að sjá hið skondna í nánast hvaða 
aðstæðum sem er. Það er hægt að tala 
við vini sem búa annarstaðar á hnett-
inum. Það er hægt að eignast vini sem 
búa í næsta húsi og maður vissi ekki að 
maður ætti neitt sameiginlegt með fyrr 
en reiknilíkan benti manni á það. Það 
er hægt að tækla allt með upplýsingum 
og sítengingu. Ljót leyndarmál leka út, 
lýðræði eykst, vondu kallarnir komast 
ekki upp með neitt lengur. Fjarlægðir 
hverfa, aðskilnaður, erfiðleikar, sökn-
uður og einmanaleiki heyra sögunni 
til. Eða þannig höfum við allavega 
stundum haldið að það sé. Og stundum 
hefur það verið einmitt þannig. Það 
hefur ríkt æðisgengin bjartsýni. Fólk 
hefur gúglað sig í gegnum ótrúlegustu 
hluti. Milljónir manna hafa öðlast 
vald og tilgang. Það fylgir því víma að 
fá upplýsingar um leið og allir hinir 
og vera hluti af einhverju risastóru og 
jákvæðu. Það fylgir því vald að nafn-
birta ofbeldismenn og skrifa „Kæra 
Eygló“ bréf og hafa áhrif, og þetta vald 
er komið til að vera, en ábyrgðin sem 
því fylgir er það einnig. Síðustu ár hafa 
verið algjört „wipe the windows, check 
the oil, dollar gas“ og kveikt í rettu á 
bensínstöð, en sú stemning er óðum að 
klárast. Upplýsingabyltingin mun brátt 
hætta að vera ævintýraleg og verða 
hversdagsleg.

Manstu eftir Instagram?
Ég er ekki að segja að frá og með 
morgundeginum hætti snjallsímar 
að léttast og tengingar að aukast. Sú 
þróun á margt eftir. Rétt eins og bílar 
hafa þróast mikið frá árinu 1955. Ég 
er ekki heldur að segja að snjallsímar 
og sítenging leiði framvegis aðeins 
til kvíða og fráhvarfa. Ég er þvert á 
móti að segja að nú er heildarmyndin 
sýnileg. Nú vitum við hvernig hin 
hliðin á þróuninni er, og það er sak-
leysismissir sem verður aldrei aftur-
kallaður. Og hver veit. Kannski verður 
tímabilið, sem er rétt afstaðið, gírugu 
og hugmyndaríku viðskiptafólki til 
andagiftar. Eftir fimmtíu ár verður 
kannski sérlega mikil stemning fyrir 
því að dreifa ferningslaga myndum á 
gamaldags Instagram-forriti, til að rifja 
upp þá tíma þegar það var enn stuð 
og stemning, en ekki hversdagsleg og 
stundum óhugnanlega slítandi iðja.

Dæner-sakleysi

Bergur Ebbi

Í dag

Það fylgir því víma að fá upp-
lýsingar um leið og allir hinir og 
vera hluti af einhverju risastóru 
og jákvæðu. Það fylgir því vald 
að nafnbirta ofbeldismenn og 
skrifa „Kæra Eygló“ bréf og hafa 
áhrif, og þetta vald er komið til 
að vera, en ábyrgðin sem því 
fylgir er það einnig.
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Stærð: 370 m2

Tegund: Atvinnuhúsnæði
Stærð: 648,5 m2

Tegund: Atvinnuhúsnæði
Stærð: 1.501 m2

Tegund: Atvinnuhúsnæði

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Íslenska ríkið er eigandi þeirra fasteigna sem auglýstar eru. Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, Kadeco, sem fer með umsjón og þróun svæðisins, óskar 
eftir tilboðum í þær. Við mat á tilboðum verður einkum horft til kaupverðs. Þó er áskilinn réttur til að meta hugmyndir bjóðenda um nýtingu og ráðstöfun 
eignanna, s.s. áhrif á eftirspurn eftir öðrum eignum á svæðinu og almennt á nærsamfélagið. Ekki er um útboð á eignunum að ræða heldur sölu. Þróunarfélag 
Keflavíkurflugvallar áskilur sér rétt til að taka því tilboði sem það telur hagstæðast, m.a. út frá ofangreindum þáttum, eða hafna þeim öllum. 

Þú getur skoðað eignirnar nánar á kadeco.is

Stærð: 2.385 m2

Tegund: Skrifstofur/Vöruhús
Stærð: 400 m2 

Tegund: Atvinnuhúsnæði

SUÐURBRAUT 890 VALHALLARBRAUT 891

Fasteignir til sölu á Ásbrú
Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag með öfluga menntastofnun, fjölda spennandi fyrirtækja, 
gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. Hröð uppbygging í gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að sönnu vaxtarsvæði til framtíðar. 
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 Hefst í dag 20. janúar 
kl. 12:00! 

Innifalið í verðum: flug, skattar, 20 kg ferðataska, handfarangur og gisting.

SÓLAR
sprettur

SJÓÐHEITUR

frá 49.900
á mann!

Síðasti  
séns

Út strax í næstu viku!

Fyrstir koma fyrstir fá – Takmarkaður sætafjöldi

Þar finnur þú fleiri áfangastaði og verðdæmi  

PLUSFERDIR.IS

Skráðu þig í
Netklúbb 

Plúsferða
til að missa ekki af 

bestu tilboðunum

Ótrúlega góð verð í sólina

Við erum á Instagram og Facebook

Benidorm

Tenerife

París

Skelltu þér  
á skíði!

Kanarí

Tenerife

Kanarí Kanarí

Almeria

Almeria

Mallorca Tenerife

Búdapest

Albír
3 DAGA FERÐ!

10 DAGAR

Paraiso Centro   

FRÁ 56.900 kr. 
Las Terrazas  
Del Albir  

FRÁ 49.900 kr.

Teneguia 

FRÁ 49.900 kr. 
Parque Cristobal 

FRÁ 64.900 kr. 
Cordial Mogán  
Valle 

FRÁ 62.300 kr. 

Pierre Vacances 

FRÁ 59.900 kr. 

Playacapricho  
Hotel 

FRÁ 64.900 kr. 

The Suites at Beverly 
Hills  

FRÁ 79.900 kr. 
HM Martinique 

FRÁ 79.900 kr. 
Sunningdale  
Village 

FRÁ 82.900 kr. 

Brottför: 21. janúar 
7 nætur

Flugsæti til Verona, Ítalíu

City Hotel Mátás 

FRÁ 59.900 kr. 
Hotel Ibis Paris  
Avenue D´Italie 

The Suites at  
Beverly Hills 

FRÁ 74.900 kr. 

á mann mv. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 71.800 kr. á 

mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 23. maí 
8 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 58.300 kr. á 

mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 16. maí
3 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 69.400 kr. á 

mann m.v. tvo fullorðna. 

Brottför: 28. júní
7 nætur

á mann m.v. þrjá fullorðna og tvö 
börn í smáhýsi. Verð frá 84.700 kr. 

á mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 7. júní
7 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 78.700 kr. á 

mann m.v. 2 fullorðna 

Brottför: 28. júní
7 nætur

á mann m.v. þrjá fullorðna og 
tvö börn í íbúð með tveim 

svefnherbergjum. Verð frá 87.300 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 18. ágúst
7 nætur

á mann mv. tvo fullorðna og tvö 
börn í tvíbýli. Verð frá 77.000 kr. á 

mann mv. 2 fullorðna.

Brottför: 26. maí
7 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 102.700 kr. á 

mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 16. ágúst
7 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 115.900 kr. á 

mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 11. september
10 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 96.900 kr. m.v. 

tvo fullorðna.

Brottför: 22. mars
7 nætur

FRÁ 29.900 kr. 
Innifalið flug með Icelandair skattar 

20 kg taska og handfarangur.

á mann m.v. 2 í tvíbýli með 
morgunverði. Flug skattar 

farangur og gisting í 4 nætur!

Brottför: 8. mars 
4 nætur

FRÁ 64.900 kr. 
á mann m.v. 2 í tvíbýli með 

morgunverði. 

Brottför: 28. apríl 
3 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 95.900 kr. á 

mann m.v. tvo fullorðna.**

Brottför: 29. mars 
7 nætur

ÓTRÚLEGT  VERÐ!

ÓTRÚLEGT  VERÐ!

NÝTT HÓTEL!

ERTU EKKI AÐ

DJÓKA!

ERTU EKKI AÐDJÓKA!

FYRIRSTÓRARFJÖLSKYLDUR!

FYRIRSTÓRARFJÖLSKYLDUR!

FRÁBÆRT  VERÐ!

Brottför: 24. janúar – 7 nætur
Corona Blanca  

FRÁ 59.900 kr. 
á mann m.v. tvo fullorðna og eitt barn 
í íbúð. Verð frá 72.500 kr. á mann m.v. 

tvo fullorðna.

Brottför: 31. janúar – 7 nætur
IFA Buenaventura 

FRÁ 89.900 kr. 
á mann m.v. tvo fullorðna og eitt 

barn í tvíbýli með hálfu fæði. Verð frá 
109.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna.

Kanarí
HCC Lugano 

FRÁ 59.900 kr. 
á mann m.v. 2 í tvíbýli með 

morgunverði. 

Brottför: 1. febrúar 
3 nætur

Barcelona
Brottför: 25. janúar – 7 nætur
Gran Oasis Resort 

FRÁ 72.800 kr.
á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 99.900 kr. á 

mann m.v. tvo fullorðna.

Brottför: 1. febrúar – 7 nætur
The Suites of Beverly Hills 

FRÁ 69.900 kr. 
á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn. Verð frá 99.900 kr. á mann 

m.v. tvo fullorðna.

Tenerife

VINSÆLT

FRÁBÆRT  VERÐ!

HÁLFT  FÆÐI!
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Innifalið í verðum: flug, skattar, 20 kg ferðataska, handfarangur og gisting.

SÓLAR
sprettur

SJÓÐHEITUR

frá 49.900
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Síðasti  
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Út strax í næstu viku!
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Netklúbb 
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til að missa ekki af 
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Teneguia 

FRÁ 49.900 kr. 
Parque Cristobal 

FRÁ 64.900 kr. 
Cordial Mogán  
Valle 

FRÁ 62.300 kr. 

Pierre Vacances 

FRÁ 59.900 kr. 

Playacapricho  
Hotel 

FRÁ 64.900 kr. 

The Suites at Beverly 
Hills  

FRÁ 79.900 kr. 
HM Martinique 

FRÁ 79.900 kr. 
Sunningdale  
Village 

FRÁ 82.900 kr. 

Brottför: 21. janúar 
7 nætur

Flugsæti til Verona, Ítalíu

City Hotel Mátás 

FRÁ 59.900 kr. 
Hotel Ibis Paris  
Avenue D´Italie 

The Suites at  
Beverly Hills 

FRÁ 74.900 kr. 

á mann mv. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 71.800 kr. á 

mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 23. maí 
8 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 58.300 kr. á 

mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 16. maí
3 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 69.400 kr. á 

mann m.v. tvo fullorðna. 

Brottför: 28. júní
7 nætur

á mann m.v. þrjá fullorðna og tvö 
börn í smáhýsi. Verð frá 84.700 kr. 

á mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 7. júní
7 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 78.700 kr. á 

mann m.v. 2 fullorðna 

Brottför: 28. júní
7 nætur

á mann m.v. þrjá fullorðna og 
tvö börn í íbúð með tveim 

svefnherbergjum. Verð frá 87.300 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 18. ágúst
7 nætur

á mann mv. tvo fullorðna og tvö 
börn í tvíbýli. Verð frá 77.000 kr. á 

mann mv. 2 fullorðna.

Brottför: 26. maí
7 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 102.700 kr. á 

mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 16. ágúst
7 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 115.900 kr. á 

mann m.v. 2 fullorðna.

Brottför: 11. september
10 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 96.900 kr. m.v. 

tvo fullorðna.

Brottför: 22. mars
7 nætur

FRÁ 29.900 kr. 
Innifalið flug með Icelandair skattar 

20 kg taska og handfarangur.

á mann m.v. 2 í tvíbýli með 
morgunverði. Flug skattar 

farangur og gisting í 4 nætur!

Brottför: 8. mars 
4 nætur

FRÁ 64.900 kr. 
á mann m.v. 2 í tvíbýli með 

morgunverði. 

Brottför: 28. apríl 
3 nætur

á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 95.900 kr. á 

mann m.v. tvo fullorðna.**

Brottför: 29. mars 
7 nætur

ÓTRÚLEGT  VERÐ!

ÓTRÚLEGT  VERÐ!

NÝTT HÓTEL!

ERTU EKKI AÐ

DJÓKA!

ERTU EKKI AÐDJÓKA!

FYRIRSTÓRARFJÖLSKYLDUR!

FYRIRSTÓRARFJÖLSKYLDUR!

FRÁBÆRT  VERÐ!

Brottför: 24. janúar – 7 nætur
Corona Blanca  

FRÁ 59.900 kr. 
á mann m.v. tvo fullorðna og eitt barn 
í íbúð. Verð frá 72.500 kr. á mann m.v. 

tvo fullorðna.

Brottför: 31. janúar – 7 nætur
IFA Buenaventura 

FRÁ 89.900 kr. 
á mann m.v. tvo fullorðna og eitt 

barn í tvíbýli með hálfu fæði. Verð frá 
109.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna.

Kanarí
HCC Lugano 

FRÁ 59.900 kr. 
á mann m.v. 2 í tvíbýli með 

morgunverði. 

Brottför: 1. febrúar 
3 nætur

Barcelona
Brottför: 25. janúar – 7 nætur
Gran Oasis Resort 

FRÁ 72.800 kr.
á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn í íbúð. Verð frá 99.900 kr. á 

mann m.v. tvo fullorðna.

Brottför: 1. febrúar – 7 nætur
The Suites of Beverly Hills 

FRÁ 69.900 kr. 
á mann m.v. tvo fullorðna og tvö 
börn. Verð frá 99.900 kr. á mann 

m.v. tvo fullorðna.

Tenerife

VINSÆLT

FRÁBÆRT  VERÐ!

HÁLFT  FÆÐI!



Í dag
19.25 Freiburg - Bayern  Sport 2
19.40 Brighton - Sheff. Wed.  Sport 3
19.45 Skallagrímur - Þór Ak. Sport  
22.00 Körfuboltakvöld Sport 
01.00 NBA: Warriors-Rockets Sport 

18.00 Valur - Fylkir  Laugard.v.
19.15 Þór Þorl. - Haukar  Þorláksh.
20.00 Skallagr. - Þór Ak.  Borgarnes
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sport
Besti maður Íslands
Rúnar Kárason átti flottan 
leik og kom alls að tíu mörk-
um íslenska 
liðsins. Hann 
skoraði jöfn-
unarmarkið 
og reyndi 
að skora 
sigurmarkið en 
tókst ekki.

Hættulegustu mennirnir
Mörk + stoðsendingar
10 Rúnar Kárason 7+3
7 Bjarki Már Elísson 6+1
5 Ólafur Guðmundsson 2+3
5 Arnór Atlason 1+4
3 Guðjón Valur Sigurðsson 3+0
3 Arnór Þór Gunnarsson 2+1
3 Ómar Ingi Magnússon 3+0

3 Lína

1

2

3
3

Gegnumbrot

2 Víti

Hraðaupphlaup
11+3

Markvarsla
10/37

Mörk úr leikstöðum

2 0

Hvað gekk vel og hvað illa?
Tölur íslenska liðsins í helstu tölfræðiþáttum í 
samanburði við tölur mótherjanna. 

60%
Skotnýting Íslands í 
leiknum

27%
Markvarsla Íslands 
í leiknum

 

Varin skot markvarðar  -4
Mörk með langskotum  +1
Mörk úr hornum -7
Mörk af línu  -1
Hraðaupphlaupsmörk  +10
Mörk úr annarri bylgju 0
Gegnumbrotsmörk  -4
Tapaðir boltar  0
Síðustu 17 mínúturnar -5

5-4 3-53-46-54-46-51  10 20 30 40 50 60

5 Ísland tapaði 5 boltum 
á síðustu 11 mínútum 

og skoraði þá bara 3 mörk.

Tímalína: Gangur leiksins  n Ísland yfir   n Ísland undir

ÍSLanD - makeDónÍa 27-27 (15-13)Hm 2017
Frakklandi

a - r i ð i L L

Rússland - Brasilía 28-24 
Frakkland - Pólland 26-25 
Japan - Noregur 23-38 
Stig þjóða: Frakkland 10, Noregur 8, Rúss-
land 6, Brasilía 4, Pólland 2, Japan 0.  

B - r i ð i L L
Túnis - Angóla 43-34 
Spánn - Slóvenía 36-26 
Ísland - Makedónía 27-27 
Mörk Íslands (Skot): Rúnar Kárason 7 (11),  
jarki Már Elísson 6 (8), Ómar Ingi Magnús-
son 3/2 (3/2), Guðjón Valur Sigurðsson 3 
(6/1), Arnór Þór Gunnarsson 2 (2), , Kári 
Kristján Kristjánsson 2 (4), Ólafur Guð-
mundsson 2 (8), Björgvin Páll Gústavsson 
1 (1), Arnór Atlason 1 (1), Bjarki Már Gunn-
arsson (1),
Varin skot: Aron Rafn Eðvarðss. 6 (14, 43%), 
Björgvin Páll Gústavss. 4 (23/1, 17%),
Hraðaupphlaup: 14 (Bjarki Már Elísson 4,  
Guðjón Valur 3, Arnór Þór 2, Ólafur G. 2, 
Rúnar, Björgvin Páll, Ómar Ingi)
Mörk Makedóníu (skot): Kiril Lazarov 
7/1 (12/1), Goce Georgievski 6 (7), Dejan 
Manaskov 5 (6), Stojance Stoilov 3 (4), Filip 
Lazarov 1 (1), Nikola Markoski 1 (1), Stefan 
Drogrishki 1 (1), Marko Neloski 1 (2), Filip 
Mirkulovski 1 (2), Filip Taleski 1 (4), 
Stig þjóða: Spánn 8, Slóvenía 7, Makedónía 
5, Ísland 4, Túnis 4, Angóla 0. 

HM 2017

Stjarnan - Njarðvík 72-74 
Stigahæstir: Hlynur Bæringsson 24/18 
frák., Anthony Odunsi 16 - Logi  Gunnars 
19/5 stoðs., Björn Kristjánsson 17, Myron 
Dempsey 12. 

Grindavík - KR 78-80 
Stigahæstir: Lewis Clinch Jr. 31, Dagur Kár 
Jónsson 13, Þorsteinn Finnbogason 10 - 
Þórir Þorbjarnarson 17/6 frák./5 stoðs., 
Brynjar Þór Björnsson 16, Cedrick Taylor Bo-
wen 15/8 frák., Darri Hilmarsson 9, Sigurður 
Á. Þorvaldsson 8, Jón Arnór Stefánsson 8. 

Tindastóll - ÍR 84-78 
Stigahæstir: Antonio Hester 22/11 frák., 
Helgi Freyr Margeirsson 11, Viðar Ágústs-
son 10 - Matthías Sigurðarson 23, Hákon 
Hjálmarsson 16, Quincy Hankins-Cole 15.  

Snæfell - Keflavík 75-97 
Stigahæstir: Árni Elmar Hrafnsson 14, 
Sveinn Arnar Davíðsson 12, Þorbergur Helgi 
Sæþórsson 11 - Amin Stevens 33/19 frák./5 
stolnir, Magnús Már Traustason 26. 

Efri
KR  22
Tindastóll  20
Stjarnan  20
Þór Þ.  14
Þór Ak.  14
Grindavík  14 

Neðri 
Keflavík 14
ÍR 12
Njarðvík 12
Skallagrímur 12
Haukar 10
Snæfell 0

Domino’s-deild karla

HM-dagskráin
13.00 Síle - Sádí-Arabía   C-riðill
16.45 Þýskaland - Króatía  C-riðill
19.45 Hv.-Rússl.-Ungverjal.  C-riðill

13.00 Barein - Argentína D-riðill
16.45 Svíþjóð - Egyptaland  D-riðill
19.45 Katar - Danmörk  D-riðill

Valur - Haukar 25-17 
Markahæstar: Kristín Guðmundsdóttir 9, 
Morgan Marie Þorkelsdóttir 4, Diana Sat-
kauskaite 4, Díana Dögg Magnúsdóttir 3 
- Ramune Pekarskyte 5, Maria Ines Da Silva 
3, Guðrún Erla Bjarnadóttir 3.

Olís- deild kvenna í handbolta

HanDBoLTi Íslenska liðið gerði nán-
ast allt rétt gegn Makedóníu í Metz í 
gær en liðið fór algjörlega á taugum 
á síðustu fimmtán mínútum leiksins 
og varð að sætta sig að lokum við 
jafntefli, 27-27.

Þetta var stórfurðulegur leikur. 
Íslenska liðið fór eiginlega á taug-
um bæði í upphafi og í lok leiksins. 
Spennustigið var allt of hátt í upp-
hafi og liðið lenti fjórum mörkum 
undir, 0-4. Því var svo svarað með 
fimm mörkum og 9-2 kafla. Í hálfleik 
leiddi Ísland með tveimur mörkum, 
15-13.

Máttu þakka fyrir að tapa ekki
Er korter var eftir af leiknum var 
Ísland með fimm marka forskot, 
24-19, gegn dauðþreyttum Make-
dóníumönnum. Það var lag að 
labba yfir þá en í staðinn varð and-
legt hrun. 

Ísland tapaði síðasta stundarfjórð-
ungnum 8-3 og mátti í raun þakka 
fyrir að hafa ekki tapað að lokum. 
Makedónía fékk nefnilega boltann er 
18 sekúndur voru eftir en neitaði að 
sækja. Jafntefli dugði þeim til að ná 
þriðja sætinu. Túnisbúar hafa aftur 

á móti líklega brjálast yfir því að þeir 
hafi ekki sótt í lokin og unnið leik-
inn því þá hefði Túnis farið til Lille að 
spila við Frakkland. Ísland fer til Lille 
á markatölu. Lokaspretturinn gegn 
Angóla skilaði sínu að lokum.

Það voru ekki bara leikmenn sem 
fóru á taugum í lokin því Geir lands-
liðsþjálfari ætlaði að taka leikhlé allt 
of seint í síðustu sókninni. Rúnar 
tekur skotið 18 sekúndum fyrir leiks-
lok en leikhléið hefði mátt koma allt 
að tíu sekúndum fyrr.

Reynslan ómetanleg
Það má vissulega gagnrýna ýmislegt 
en ljósu punktarnir eru fleiri en þeir 
neikvæðu. Íslenska liðið er að taka 
framförum í nánast hverjum leik 
og hefur í raun staðið sig mun betur 
en ansi margir áttu von á. Andlega 
hliðin mun lagast og sérstaklega eftir 
þá reynslu sem liðið hefur fengið á 
þessu móti. Hún er algjörlega ómet-
anleg og Geir hefur verið óhræddur 
við að senda óreynda menn inn á 
völlinn í alvöruleikjum og á erfiðum 
tímum. Landsliðið mun græða á 
þessu innleggi landsliðsþjálfarans.

Rúnar Kárason hefur algjörlega 
blómstrað á þessu móti og hélt því 
áfram í gær. Dró íslenska vagninn í 
fyrri hálfleik. Tók af skarið og skor-
aði er liðið þurfti á að halda. Var líka 
sterkur í vörninni. Frábært að fylgjast 
með honum. Bjarki Már Elísson spil-

Andlegt hrun á lokakaflanum
Strákarnir okkar náðu markmiði sínu að komast í 16-liða úrslit á HM en sú niðurstaða var ansi bitur eftir að 
liðið kastaði frá sér sigri gegn Makedóníu. Ísland mætir næst heimamönnum í franska landsliðinu.

Markvörðurinn Björgvin Páll Gústavsson á ekki orð yfir lokakafla íslenska landsliðsins sem kostaði strákana okkar sigurinn. FRéTTABlAðið/EPA

SAGT EFTiR lEiK

„Var að fara að taka 
leikhlé“
„Leikhléið var 
alveg að fara að 
koma. Það voru 
18 sekúndur 
eftir og engin 
hönd komin 
upp. Það var allt 
í góðu. Þurftum eitt 
fríkast og þá hefðum við 
tekið leikhlé,“ sagði Geir Sveinsson, 
landsliðsþjálfari, eftir leikinn í gær-
kvöldi. 
„Rúnar fann þarna gott skotfæri 
og ég er ekkert óhress með hann. 
Þetta snerist um 2-3 sekúndur og 
þá hefði leikhléið komið. Ég var 
að fara að borðinu til þess að taka 
leikhlé.“

SAGT EFTiR lEiK

„Mér fannst þeir vera 
hættir“
„Þetta var 
ógeðslegt. 
Við áttum að 
vinna þennan 
leik. Við fórum 
illa með for-
skotið sem við 
unnum okkur inn. 
Mér fannst þeir vera hættir,“ sagði 
Bjarki Elísson sem skoraði sex mörk 
í seinni hálfleiknum. „Þetta er bara 
handbolti. Ég spila fyrir framan 
níu þúsund manns í næstum því 
hverjum einasta leik þannig þetta 
er ekkert nýtt fyrir mér. Ég er 
hornamaður og verð því að vera 
kaldur og taka færin mín vel.“ sagði 
Bjarki. 

aði seinni hálfleikinn frábærlega og 
er að gera eitthvað sem margir töldu 
óhugsandi. Það er tilkall til þess að 
taka hornastöðuna af sjálfum fyrir-
liðanum. Það lekur af honum sjálfs-
traustið og nýtingin hefur verið góð.

Himnasending
Bjarki Már Gunnarsson hefur 
komið eins og himnasending úr 
stúkunni í Metz og átti aftur geggj-
aðan leik í vörninni. Átti ekki að 

fá að spila en hefur svarað fyrir sig 
eins og höfðingi. Hann á mikið hrós 
skilið.

Nú fær íslenska liðið æðislegt 
verkefni um helgina. Leikur gegn 
heimamönnum á knattspyrnu-
leikvanginum í Lille þar sem sett 
verður nýtt met yfir flesta áhorf-
endur á HM. Von er á 28 þúsund 
áhorfendum. Vonandi ná strákarnir 
að halda áfram að bæta sig og stríða 
heimsmeisturunum rækilega.

Henry B. Gunnarsson 
henry@frettabladid.is



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

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is Gott verð fyrir alla, alltaf !

SÍÐUSTU DAGAR

ÚTSÖLUNNAR!

Allt gott tekur enda!
Flísar 15-50%
Harðparket 15-20%

Hreinlætistæki 15-60%

Mottur 25%
Undirlag 25%
Mosaík 30%
Flísalím 20%

Góðir afslættir af 

MÚRBÚÐARVERÐI:

Imex WC með stút 
fyrir gólf ÁN SETU 

16.990

12.743

25%
 AFSLÁTTUR

KAI Grá bílskúrsflís 33x33 cm

1.890 pr. m2

Gegnheil postulínsflís

1.512
20%
 AFSLÁTTUR

BOZZ SH22015-3  
Sturtusett  
m/hitastýrðu tæki 

26.990 
(rósettur fylgja)

21.592

20%
 AFSLÁTTUR

Bol-834  80x48x18cm 
þykkt 0,8mm

9.990 6.993

Mikið úrval af stalvöskum 
með 25-40% afslætti

30%
 AFSLÁTTUR

WINEO harðparket planki Tirol eik grá 1845x195x10mm kr. 3.990

3.392

WINEO harðparket (LA048SV4) Dökk eik 1380x160x8 mm kr. 2.990

2.542

Martinelli harðparket 8,3mm Stærð L.122cm x B.19,6cm 
1.655 kr. m2 1.241

Dreglar 67 – 80 –100 cm  
breiðir 25% afsláttur
verð pr. lengdarmeter frá kr.

Ido Trevi vegghengt  
með setu

18.990

15.192

25%
 AFSLÁTTUR

20%
 AFSLÁTTUR

15%
 AFSLÁTTUR

20%
 AFSLÁTTUR

 1.196

Margar tegundir!
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Tryggðu þér miða á sibs.is eða í síma 560 4800

VINNINGASKRÁ 
1. FLOKKUR 2017
útdráttur 17. janúar 2017

PENINGAVINNINGAR  kr. 50.000     
25 5880 10726 17158 24527 31570 37332 43726 51942 57598 64288 72918
201 6356 10775 17197 24562 31595 37815 44337 52098 58041 64922 73163
661 6865 12346 17404 24903 31674 38227 44603 52162 58230 65237 73335
1588 6880 13103 17530 25589 31764 38273 44779 52202 58525 65334 74236
1658 7382 13254 18206 25892 31869 38339 44897 52902 58790 65436 74238
2505 7435 13326 18570 25946 33054 38445 45973 53190 60035 66351 74832
2530 8381 13334 18571 26338 33150 38964 46499 53300 60380 67131 75199
2536 8524 13433 18751 27359 33241 39603 46665 53468 60636 67176 75391
2697 8573 14614 19062 27667 33252 40718 47244 53730 61301 67411 75461
3080 8649 14679 19353 27891 33267 40807 47248 54083 61378 67577 75866
3400 8662 14729 19473 28053 33577 40907 48344 54642 61568 67633 76214
3673 8700 15354 19495 28241 33936 40987 48592 54809 62290 67778 77305
3714 9220 15456 19830 28773 34003 41390 49084 55239 62370 68310 77409
3894 9279 15663 19904 28857 34362 41477 49198 55509 62466 68767 77615
4051 9299 16188 19905 28907 34892 41530 49235 55771 62705 68907 78178
4116 9916 16216 20133 29078 35114 41717 49249 55795 62820 69506 78861
4434 10108 16264 20578 29574 35519 41737 49460 56414 62934 69742 79219
4830 10136 16420 20648 30391 35765 41921 49805 56528 63061 70194 79276
4984 10180 16437 21816 31038 35855 42339 50323 56843 63179 71036 79960
5287 10267 16514 22121 31213 36894 42755 51111 56990 63428 71666 
5629 10695 16862 23356 31505 37187 43004 51512 57157 64162 72181 
        

VÖRUÚTTEKT HJÁ HAGKAUPUM kr. 30.000        
135 6698 13128 19890 26592 32949 40279 47036 55740 61617 67573 74941
214 6853 13202 19932 26771 32998 40352 47259 55746 61860 67597 75118
220 6856 13211 19933 26825 33178 40388 47334 55896 61938 67616 75202
231 6989 13273 19994 26863 33185 40746 47503 55924 62177 67672 75216
347 7116 13410 20020 26929 33201 41002 47664 56046 62294 67797 75286
598 7313 13933 20023 26983 33255 41238 47695 56103 62782 68081 75403
1291 7340 13995 20082 27088 33296 41299 47794 56108 62783 68393 75460
1381 7370 14037 20233 27291 33305 41302 48098 56259 62856 68689 75631
1420 7492 14069 20378 27320 33382 41439 48121 56456 62977 68761 75849
1461 7790 14128 20415 27334 33387 41444 48371 56527 63102 68768 75875
1665 7841 14240 20426 27442 33390 41447 48506 57033 63174 68844 76008
1758 7934 14505 20447 27628 33474 41515 48606 57292 63195 68962 76025
1793 8007 14572 20733 27748 33541 41522 48731 57298 63238 69401 76027
1871 8016 15243 20913 27956 33902 41541 48798 57465 63375 69403 76144
1984 8074 15560 21116 28043 33926 41648 49141 57545 63407 69418 76222
2029 8353 15599 21122 28101 34042 41943 49202 57558 63540 69602 76231
2099 8438 15640 21130 28183 34177 42011 49255 57681 63652 69610 76333
2298 8736 15689 21687 28308 34202 42071 49799 57929 63691 69660 76355
2438 8837 15751 21695 28313 34347 42162 49939 57936 63908 69876 76473
2523 8949 15851 21798 28392 34715 42206 50434 58103 63912 69930 76541
2565 9062 15852 21867 28501 34777 42322 50644 58261 63922 70021 76557
2832 9189 15907 21979 28538 34882 42374 50758 58454 64105 70623 76839
2974 9391 15918 22453 28612 34966 42581 50791 58526 64140 70989 76925
3048 9412 16174 22832 28742 35354 42795 50920 58763 64174 71052 77138
3246 9456 16314 22899 29017 35474 42826 51043 58772 64193 71483 77309
3349 9600 16434 22920 29070 35534 43023 51194 58869 64556 71721 77315
3360 9701 16532 22941 29162 35569 43435 51368 58873 64786 71861 77332
3365 9918 16611 23151 29171 35601 43457 51574 58975 64821 71867 77388
3409 10115 16654 23220 29224 35757 43679 51652 59120 64886 71920 77438
3574 10409 16668 23364 29413 36373 43839 51779 59294 64954 72087 77477
3607 10556 16749 23432 29709 36663 43868 51895 59320 65193 72292 77530
3709 10697 16799 23487 29788 36700 43993 51911 59485 65471 72349 77548
3794 10844 16887 23640 29949 36804 44057 51960 59530 65490 72392 77747
3887 10879 17212 23695 30109 37009 44589 52120 59552 65507 72504 77928
4284 11100 17222 23728 30214 37454 44760 52357 59625 65571 72765 78221
4306 11145 17223 23912 30318 37630 44801 52550 60032 65752 72803 78325
4381 11222 17242 23957 30362 37693 44867 52563 60078 65845 72935 78339
4487 11226 17308 24301 30379 37763 45010 52929 60110 65868 73191 79325
4488 11373 17363 24401 30628 37850 45038 52983 60111 65870 73246 79444
4624 11536 17376 24774 30659 37957 45043 53000 60156 65900 73372 79536
4738 11700 17562 25017 30699 38243 45097 53084 60333 66240 73441 79774
4912 11710 17644 25167 30844 38262 45124 53162 60334 66250 73526 79819
4947 11785 17663 25237 30864 38480 45391 53170 60404 66324 73637 79855
5011 12016 17744 25596 30933 38756 45410 53226 60430 66336 73645 79928
5015 12170 17986 25656 31078 38985 45563 53262 60431 66452 73857 79939
5046 12308 18243 25683 31261 39000 45573 53598 60602 66467 73858 
5084 12415 18678 25733 31387 39316 45699 53623 60609 66490 73937 
5120 12487 18876 25788 31396 39321 45780 53718 60667 66905 74100 
5163 12667 18882 25870 31897 39365 46166 54024 60676 66975 74139 
5546 12846 18973 25876 31954 39379 46307 54040 60744 67063 74249 
5640 12905 19000 26020 32049 39715 46325 54318 60890 67067 74658 
5866 12924 19044 26171 32076 40001 46335 54636 61324 67074 74701 
6115 12951 19117 26286 32317 40045 46607 54737 61344 67091 74710 
6521 12981 19146 26408 32472 40130 46913 54765 61522 67280 74811 
6560 13040 19623 26554 32662 40255 47017 55166 61602 67303 74927 

PENINGAVINNINGAR kr. 20.000        
22 6765 13530 20548 27838 32959 39191 44008 50091 58076 65840 73897
225 6770 13759 20696 27848 33159 39327 44339 50311 58111 65975 73929
545 6922 13760 20715 27868 33494 39482 44491 50595 58219 66128 73946
637 6926 13854 20904 27907 33497 39630 44494 50944 58234 66245 74195
914 6982 13887 20918 27911 33747 39690 44549 50969 58258 66253 74397
1010 7058 14024 20992 28036 33764 39777 44672 51084 58264 66283 74470
1039 7087 14082 21001 28068 33824 39804 44676 51086 58413 66396 74528
1083 7162 14155 21016 28169 33828 39868 44769 51265 58807 66516 74600
1126 7246 14191 21053 28202 33846 39935 44856 51530 58895 66568 74720
1168 7298 14224 21075 28212 33865 39961 44866 51539 58974 66589 74742
1476 7307 14364 21119 28423 33948 39985 44926 51582 59028 66590 74767
1534 7339 14674 21194 28456 33951 40118 45069 51593 59067 66679 74808
1654 7380 14682 21198 28643 33991 40136 45101 51643 59069 66741 74822
1683 7471 14755 21234 28736 34036 40157 45318 51760 59071 66765 74849
1721 7540 14761 21389 28746 34128 40200 45374 52007 59100 66794 74924
1935 7767 14781 21535 28759 34289 40256 45383 52141 59101 66860 74947
1993 7772 14823 21713 28858 34377 40287 45389 52347 59303 66916 75149
2045 7777 14900 21751 28902 34519 40346 45476 52384 59310 67019 75204
2304 7809 14950 21806 29045 34632 40471 45504 52504 59479 67027 75313
2379 7831 14964 21834 29119 34805 40509 45557 52511 59509 67095 75442
2414 7927 15016 21861 29243 34893 40530 45609 52564 59532 67201 75480
2670 8000 15252 21886 29336 34950 40532 45693 52579 59905 67205 75652
2672 8087 15346 21899 29381 34951 40649 45728 52698 59916 67296 75762
3043 8182 15557 21900 29450 34954 40723 45757 52770 60020 67329 76020
3146 8218 15839 22255 29547 34958 40742 46118 52783 60235 67363 76050
3150 8232 15933 22339 29613 35058 40866 46143 52887 60463 67505 76064
3256 8322 15941 22477 29652 35115 41001 46198 53052 60516 67613 76080
3376 8325 15989 22748 29755 35117 41125 46200 53068 60584 67694 76215
3406 8391 16077 22767 29780 35133 41190 46257 53079 60671 67729 76480
3433 8417 16119 22791 29799 35253 41330 46333 53166 60722 67863 76551
3443 8592 16219 22812 29872 35326 41424 46408 53343 60764 67887 76559
3746 8597 16289 22842 29921 35397 41523 46447 53400 60909 68171 76579
3769 8709 16299 22919 30024 35438 41564 46450 53493 60927 68294 76635
3788 8797 16478 23093 30079 35663 41566 46497 53508 61101 68316 76768
3912 8828 16493 23324 30097 35682 41641 46535 53592 61279 68437 76918
3919 8985 16504 23375 30148 35791 41713 46686 53612 61434 68459 77051
4218 8999 16852 23465 30178 35911 41718 46768 53733 61620 68520 77475
4712 9017 16908 23582 30207 35925 41758 46839 53822 61843 68743 77511
4758 9092 17054 23711 30281 36074 41993 46884 53972 62140 68797 77512
4771 9107 17417 23740 30330 36161 42013 46970 54119 62159 68889 77536
4860 9134 17606 24030 30350 36176 42129 47115 54163 62180 69085 77746
4878 9211 17650 24063 30503 36323 42170 47130 54213 62278 69294 77880
4891 9465 17669 24293 30517 36404 42171 47355 54237 62373 69569 77898
4992 9634 17784 24650 30549 36455 42181 47385 54287 62417 69683 77902
5067 9702 17899 24842 30577 36526 42186 47456 54379 62455 69782 77905
5086 10221 17988 25285 30652 36576 42333 47723 54419 62724 69821 78127
5283 10263 18018 25332 30662 36678 42426 47734 54688 62776 69884 78164
5293 10783 18130 25337 30758 36775 42469 47764 54705 62923 69904 78447
5331 10875 18200 25343 30872 36777 42582 47806 54760 62935 70131 78484
5362 10891 18506 25388 30882 36834 42662 47856 54952 62953 70183 78555
5492 10916 18553 25555 30917 37074 42686 48018 54970 63229 70465 78784
5496 10951 18585 25576 30928 37256 42700 48056 55005 63404 70503 78797
5498 10992 18823 25651 31014 37261 42750 48101 55025 63512 70617 78882
5504 11256 18906 25812 31046 37401 42804 48291 55038 63676 70620 78946
5519 11262 19001 25873 31081 37529 42842 48324 55495 63898 70739 79024
5537 11278 19019 25968 31140 37553 42868 48352 55508 63900 70746 79070
5560 11308 19082 26088 31170 37560 42877 48454 55599 64131 70757 79262
5564 11340 19136 26102 31179 37727 42968 48550 55851 64138 70812 79364
5665 11430 19313 26235 31192 37742 43061 48643 55860 64284 71122 79403
5774 11780 19417 26457 31529 37759 43183 48667 55875 64369 71283 79471
5931 11781 19553 26537 31588 37872 43269 48688 55934 64440 71378 79629
6071 11828 19598 26679 31604 37874 43283 48694 56323 64468 71435 79725
6087 12306 19825 26789 31606 38039 43402 48707 56332 64694 71461 79918
6091 12382 19860 26820 31637 38191 43422 48774 56367 64762 71466 79930
6149 12704 19951 27039 31638 38278 43430 48838 56608 64784 71791 79992
6339 12891 19955 27051 31669 38343 43558 49199 56626 64785 71932 
6347 12900 19958 27142 31770 38420 43637 49330 56752 64841 71999 
6362 12958 19973 27158 31776 38456 43685 49336 56753 64965 72015 
6368 13010 20033 27169 31781 38469 43696 49419 56824 65217 72512 
6400 13031 20139 27410 31819 38587 43796 49442 56946 65230 72790 
6409 13078 20156 27592 31969 38662 43855 49573 56954 65232 72858 
6425 13275 20169 27627 31978 38904 43859 49576 57253 65320 73479 
6467 13312 20268 27662 32241 38946 43864 49684 57621 65498 73700 
6612 13372 20300 27701 32738 39139 43963 49897 57813 65645 73797 
6746 13432 20443 27772 32743 39189 43998 50070 57822 65799 73815 

AÐALVINNINGUR kr. 5.000.000   AUKAVINNINGAR kr. 100.000
63558      63557  63559

PENINGAVINNINGAR  Kr. 500.000 
32930 39672 40864 49535 51078 54235 61444 68669 70259 78032

Happdrætti SÍBS er hornsteinn 
framkvæmda á Reykjalundi

Afgreiðsla vinninga hefst þann 25. janúar 2017
Birt án ábyrgðar um prentvillur 

Golf Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, 
atvinnukylfingur úr GR, var í gær 
kynnt sem nýr merkisberi alþjóð-
lega fyrirtækisins KPMG á LPGA-
mótaröðinni í Bandaríkjunum sem 
hún vann sér sæti á fyrir áramót.

Í gær var kynntur nýr styrktar-
samningur KMPG á Íslandi við 
Ólafíu Þórunni en hún mun bera 
merki fyrirtækisins á derhúfu sinni 
á mótum héðan í frá. Aðrir merkis-
berar þessa risafyrirtækis eru ekki 
ómerkari kylfingar en Stacy Lewis 
og Phil Michelson.

„Það er mér mikill heiður að 
fá að njóta stuðnings svona virts 
fyrirtækis eins og KPMG sem hefur 

stutt dyggilega við kvenna-
golf undanfarin ár. Ég get 
ekki beðið eftir að verða 
þeirra fulltrúi og um leið 
fulltrúi Íslands þegar ég 
byrja feril minn á þessari 
sterkustu mótaröð í heimi,“ 
segir Ólafía Þórunn.

Jón S. Helgason, fram-
kvæmdastjóri KPMG á 
Íslandi, segir í samtali við 
Fréttablaðið að styrkurinn 
sé þannig að Ólafía fái bæði 
fastar greiðslur og einnig 
árangurstengdan bónus. Hún 
fær greiðslu á hverju ári sem 
hjálpar henni mikið að borga 

ferðalög og uppihald en 
peningurinn frá KPMG er þó 
ekki eyrnamerktur neinu sér-

stöku. Ólafía ráðstafar honum 
að vild. 

Þetta er mikil búbót fyrir 
þessa framtíðarstjörnu en 
samningurinn er til þriggja 
ára.

„Við hlökkum mikið til 
að fylgjast með henni á 
komandi keppnistímabili 
og vonum að henni vegni 
vel, bæði innan golfvallar 
og utan sem golfmerkis-

beri KPMG,“ segir Jón S. 
Helgason. tomas@365.is

Ólafía fær fastar greiðslur og bónus

2 0 .  j a n ú a r  2 0 1 7   f Ö S T U D a G U r18 S p o r T   ∙   f r É T T a B l a ð i ð

fóTBolTi Þrátt fyrir yfirlýsingu aðal-
stjórnar KA um að félagið muni 
ekki endurnýja samstarfssamning 
við Þór um sameiginlegan rekstur 
kvennaliða í handbolta og fótbolta 
á Akureyri eru forráðamenn Þórs 
vongóðir um hið gagnstæða.

Samstarfið hófst árið 2001 og 
hefur skilað góðum árangri, þá sér-
staklega knattspyrnumegin. Þór/
KA varð Íslandsmeistari árið 2012 
og hefur undanfarin tímabil haldið 
sér í efri hluta efstu deildar kvenna.

Eiríkur S. Jóhannesson, formaður 
knattspyrnudeildar KA, sagði við 
Vísi í fyrradag að félagið vildi koma 
á fót eigin knattspyrnuliðum í 
meistaraflokki og 2. flokki kvenna, 
meðal annars til að koma til móts 
við fjölgun iðkenda í yngri flokkum. 
Það hafi verið ósk iðkenda og for-
eldra þeirra.

Eiríkur viðurkennir að fyrst um 
sinn myndu tvö lið, sitt í hvoru lagi, 
ekki vera jafn sterkt og sameinað lið 
Þórs/KA. „En KA er orðið það stórt 
félag að við teljum að við getum 
sinnt þessu mjög vel,“ sagði hann.

Best fyrir leikmenn
Kvennaráð Þórs/KA fundaði með 
bæði knattspyrnudeild og aðal-
stjórn Þórs í fyrrakvöld og var það 
einróma ákvörðun aðila að Þór/KA 
myndi spila í Pepsi-deild kvenna. 

Starfið myndi halda áfram, um sinn, 
í óbreyttri mynd.

„Við viljum halda áfram að gera 
góða hluti og vonandi sem lengst. 
Svo meta menn hvað er best að 
gera,“ sagði Aðalsteinn Ingi Pálsson, 
formaður knattspyrnudeildar Þórs. 
„Ég held að það sé hagur kvenna-
knattspyrnu á Akureyri að sam-
starfið haldi áfram. Gleymum ekki 
að hafa í huga hvað sé besti kostur-
inn fyrir leikmennina.“

Árni og Aðalsteinn eru sammála 
um að það sé einlægur vilji kvenna-
ráðsins og Þórs að samstarfið haldi 
áfram. Þeir vilja þó ekki tjá sig að 
neinu leyti um afstöðu KA.

„Ég veit ekki hvað er að baki 
yfirlýsingunni hjá KA,“ sagði Aðal-
steinn. „Ég hef átt góða fundi með 
knattspyrnudeild KA í vetur og trúi 
því að menn vinni áfram að því að 
búa til gott starf.“

Leitað í myrkri
Nói Björnsson er í forsvari fyrir 
kvennaráð Þórs/KA og hefur verið 
í fjöldamörg ár. Hann segir að nú, 
þegar ákveðið hafi verið að halda 
ótrauð áfram, sé gott að leyfa rykinu 
að setjast á ný.

„Það er ekki nokkur áhugi hjá 
kvennaráðinu að breyta einu né 
neinu. Það ríkir mikil sátt um okkar 
starf og maður heyrir að fólk er 
slegið vegna þessa,“ sagði hann. „Við 
hefðum viljað setjast niður og fara 
betur yfir málin. Kannski er hægt 
að finna sameiginlegan flöt sem við 
sjáum ekki í því myrkri sem ríkir 
núna.“

Nói viðurkennir að farvegur 
málsins nú sé ekki nógu góður. „Við 
erum bjartsýn og höfum kallað eftir 
fundum. Við viljum að fólk setjist 
niður og skiptist á skoðunum,“ segir 
hann.

Eiríkur sagði við Vísi í fyrradag 
að umræðan í bæjarfélaginu, til 
dæmis á samfélagsmiðlum, væri oft 
hatrömm og að samskiptin á milli 
félaganna hafi ekki alltaf verið góð.

„Fylgstu bara með umræðum á 
samfélagsmiðlum. Ég ætla ekki að 
segja meira um það. Þetta er bara 
heitt mál og það er keppnisskap 
í öllum. Menn segja margt,“ sagði 
Eiríkur.
eirikur@frettabladid.is

Vilja óbreytt samstarf
Forráðamenn Þórs á Akureyri hafa ekki gefið upp von um að samstarfi félagsins 
við KA um rekstur kvennaliða á Akureyri verði haldið áfram, þrátt fyrir yfirlýs-
ingu KA um annað. Þór/KA spilar í óbreyttri mynd í Pepsi-deild kvenna í sumar.

Anna Rakel Pétursdóttir í leik með Þór/KA síðastliðið sumar. Þór/KA hafnaði í fjórða sæti deildarinnar. FRéttABLAðið/Anton

Kannski er hægt að 
finna sameiginlegan 

flöt sem við sjáum ekki í því 
myrkri sem ríkir núna.

Nói Björnsson, kvennaráði Þórs/KA



BÓNDA
DAGUR
í Blómavali

1.490kr
1.990kr

Túlípanar 10 stk

-25%

Kaupaukar,  fylgja öllum  afskornum blómum
í Blómavali Skútuvogi og Grafarholti  
í dag meðan birgðir endast

1.990kr
2.690kr

1.490kr
1.990kr

2.990kr
3.490kr

4.493kr
5.990kr

Vasi fyrir túlípana 2.790 kr

25% afsláttur 
af öllum luktum

Útsala á pottaplöntum
25-50% afsláttur
af öllum pottaplöntum

Orkidea
Indíánahöfðingi
9 cm potturRósir 10 stk.Lukt 18x18x54cm

-26%
-26%

Afsláttarmiði

25% AFSLÁTTUR

AF BJÓRSMAKKI
gildir til 27. janúar

FRÍR BJÓRTÚR

Á BÓNDADAGINN
gildir aðeins föstudaginn  

20. janúar

2 fyrir 1  í bíó
Þessi miði gildir 2 fyrir 1 á kvikmyndina 

HJARTASTEINN. Miðinn gildir í Smárabíó, 

Háskólabíó og Laugarásbíó.  
Gildir aðeins föstudaginn

20. janúar 2017
í eftirfarandi kvikmyndahúsum:

2 fyrir 1 í bíó
HJARTASTEINN

BRUGGHÚSIÐ
afsláttarmiði

RAKSPÍRI
prufa frá D&G



Dóttir okkar, móðir og tengdamóðir,
sambýliskona, systir og amma,

Sigurbjörg Steinþórudóttir
Tjarnargötu 40 í Reykjavík,

sem lést á líknardeild LSH í Kópavogi 
föstudaginn 6. janúar, verður jarðsungin 

frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði í dag, 
föstudaginn 20. janúar klukkan 13.00.

Steinþóra Þorsteinsdóttir Sigurður Þ. Arndal
Davíð A. Stefánsson Margrét G. Magnúsdóttir
Stefán J. Stefánsson Sara S. Ólafsdóttir
Ólafur E. Thoroddsen 
Sædís Arndal Valur Jóhannsson

barnabörn og Sáma.

Innilegar þakkir til allra fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug vegna andláts 

móður okkar, tengdamóður,  
ömmu og langömmu,

Sigrúnar  Pálsdóttur
frá Húsavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar fyrir  

frábæra umönnun, alúð og hlýju. 

 Fyrir hönd aðstandenda,
Ásgeir Páll Sigtryggsson Heiða Th. Kristjánsdóttir 
Brynjar Sigtryggsson Anna Margrét Guðmundsd.
Sigurveig Karólína Sigtryggsd. Pétur Steingrímsson 

Faðir okkar, afi og bróðir, 
Gunnar Magnús Jónsson 

frá Hávarsstöðum, 
verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 

í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd 
laugardaginn 21. janúar næstkomandi 

kl. 14.00. 

Gísli Magnússon
Ingibjörg Skjoldager

Grétar Jónsson
Pétur Jónsson
og fjölskyldur.

Elsku mamma okkar, tengdamamma, 
amma og langamma, 

Auður Sigurðardóttir 
Bergi á Seltjarnarnesi, 

sem lést miðvikudaginn 11. janúar, 
verður jarðsett frá Neskirkju við 

Hagatorg  mánudaginn 23. janúar kl. 13.00.
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeir sem vilja minnast 
hinnar látnu láti Alþjóðastarf Rauða krossins njóta þess.

Guðmundur Hafsteinsson Hanna Guðrún Guðmundsd.
Sunneva Hafsteinsdóttir Gunnar Þórðarson
Einar Hafsteinsson  Sigurborg Inga Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Sigurður Magnússon
húsgagna- og húsasmíðameistari, 

Vaðlaseli 10. 
lést á Skógarbæ þriðjudaginn  

10. janúar 2017. Hann verður jarðsunginn 
   frá Seljakirkju miðvikudaginn 25. janúar 

   kl. 13.00. Aðstandendur þakka starfsfólki 
Skógarbæjar fyrir góða umönnun. 

Anna Daníelsdóttir 
Jóhanna Sigurðardóttir Haraldur Svavarsson
Ásdís Sigurðardóttir Stefnir Páll Sigurðsson
Birna Sigurðardóttir
Daníel Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Guðrún Erla Skúladóttir 
lést á Landspítalanum þann  

11. janúar sl. Útför hennar fer fram frá 
Fossvogskirkju föstudaginn 20. janúar 

næstkomandi kl. 15.00.

Jóhannes Gíslason
Hulda Jóhannesdóttir Einar Guðmundsson 
Guðrún Jóhannesdóttir Kristinn Sigvaldason 
Sigrún Jóhannesdóttir Birgir Sigurðsson 

barnabörn og fjölskyldur. 
„Þetta eru sem sagt sketsa-þættir sem 
Steindi, Sveppi og Auddi skrifa saman,“ 
segir leikkonan Saga Garðarsdóttir um 
þættina Steypustöðina en hún fer með 
hlutverk í þáttunum. „Og ég, Ágústa 
Eva og María Guðmundsdóttir leikum 
kvenhlutverkin. Þetta eru mjög fyndnir 
og súrir sketsar,“ segir Saga spurð um 
hvernig þætti sé að ræða.

„Ég myndi segja að ég sé með leiksigur 
hvað varðar hissa-svip í þessum þáttum. 
Ég er alltaf alveg rosalega hissa á því sem 
strákarnir eru að gera. Uppáhaldsskets-
inn minn er þegar við Sveppi leikum par 
sem er að lýsa sínum fyrsta kossi. Þá geri 
ég líka alls konar svipbrigði sem ég held 
að muni öll slá í gegn. En uppáhaldið 
mitt í öllu ferlinu er þegar ég fæ að leika 
afgreiðslukonu í Fjarðarkaupum. Það 
er vissulega aukahlutverk en konan 
sem ég leik er goth-ari. Það augnablik 
endist kannski í fimm sekúndur, fimm 
yndislegar sekúndur,“ segir Saga sem 

gæti trúað að hún sé goth-ari inn við 
beinið. Henni þykir þó of seint að taka 
upp nýjan stíl núna. „Já, ég er komin á 
þann aldur að það er eiginlega of seint 
fyrir mig núna að prófa að vera goth-ari. 
Ég þarf að hafa afsökun fyrir að setja á 
mig svartan varalit og hleypa myrkrinu 
í gegn. En ég dýrkaði þetta hlutverk! Mig 
dreymir orðið um að sminka yfir frekn-
urnar og leika eitthvað dökkt og ógeðs-
legt.“

Saga segir hópinn á bak við Steypu-
stöðina hafa smollið vel saman og að 
hún hafi skemmt sér vel við gerð þátt-
anna. „Ég vil meina að Steindi sé einn af 
mínum bestu vinum. Ég vona að hann sé 

sammála. Annað væri svo vandræðalegt. 
Svo finnst mér Sveppi fyndnasti maður 
Íslands. Ég reyni að hlæja ekki að öllu 
sem hann segir svo honum líði ekki 
óþægilega. En svo var ég bara að kynnast 
Auðuni Blöndal og ég dýrka hann. Núna 
vil ég bara fá hann yfir í minn vinahóp. 
Draga hann af Austri og fara með hann á 
erfitt gjörningakvöld í Mengi,“ segir Saga 
og hlær.

Saga er vongóð um að þættirnir leggist 
vel í landsmenn. „Sko, á forsýningunni 
þá var ég svolítið stressuð. En Ágústa Eva 
kom til mín og spurði mig af hverju og 
þá áttaði ég mig. Ég meina, við skrifum 
þetta ekki, þannig að ef þetta fokkast allt 
upp þá segjum við: „Þeir sögðu mér að 
segja þetta.“ Núna er ég ekkert stressuð, 
bara spennt. Ég er fullviss um að þetta 
mun leggjast vel í alla. Svo vona ég að ég 
fái að vera með í skrifteyminu næst, til 
að auka fjölbreytileikann þar.“ 
gudnyhronn@365.is

Of gömul til að ákveða 
núna að verða goth
Leikkonan Saga Garðarsdóttir er ein þeirra sem fara með hlutverk í þáttunum Steypu-
stöðinni sem hefja göngu sína á Stöð 2 í kvöld. Saga segir leikarateymið í þáttunum hafa 
náð einstaklega vel saman og í ferlinu komst hún að því að hún dýrkar Auðun Blöndal.

Leikkonan Saga Garðarsdóttir er viss um að Steypustöðin muni leggjast vel í landsmenn. FréttabLaðið/Ernir

Mig dreymir orðið um 
að sminka yfir frekn-

urnar og leika eitthvað dökkt og 
ógeðslegt.

1921 Fyrsta stjórnarskrá Tyrklands 
er samþykkt.
1957 Samtök íþróttafréttamanna 
kjósa Vilhjálm Einarsson „Íþrótta-
mann ársins 1957“. Þetta er í 
fyrsta sinn sem kjörið fer fram en 
Vilhjálmur hlýtur titilinn alls sex 
sinnum í röð.
1974 Snjódýpt á Hornbjargsvita 
mælist 218 sentimetrar sem er það 
mesta sem mælst hefur hér á landi.
1991 Skíðaskálinn í Hveradölum 
brennur. Hann er byggður upp aftur 
ári síðar.
2001 George W. Bush tekur við 
embætti sem 43. forseti Banda-
ríkjanna.

Merkisviðburðir
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mynd/Anton Brink

vísindin eru 
heillandi
katrín Lilja Sigurðardóttir eða Sprengju-Kata var 
orðin altalandi eins árs og læs fjögurra ára. Hún 
kennir efnafræði við Háskóla Íslands og brennur fyrir 
því að kynna vísindi fyrir ungu fólki. Hún týndi sjálfri 
sér á unglingsárum og fullorðnaðist hratt eftir að hún 
eignaðist frumburðinn á fyrsta ári í menntaskóla.

Lífsstíll

MEISTARAMÁNUÐUR 
Miðvikudaginn 25. janúar mun sérblaðið 
Meistaramánuður fylgja Fréttablaðinu.

Áhugasamir auglýsendur geta fengið nánari upplýsingar með því að senda póst  
á netfangið  serblod@365.is eða með því að hringja í síma 512 5402



„Ég hefði sennilega valið 
mér annað viðurnefni. Chem-

istry-Kate hljómar ágætlega en 
Efnafræði-Kata stuðlar ekki eins 
vel. Annars þýðir lítið að hugsa 
út í þetta núna því viðurnefnið 
Sprengju-Kata er alveg pikkfast 
við mig,“ segir Katrín Lilja Sig-
urðardóttir, efnafræðingur og einn 
öflugasti meðlimur Sprengjugeng-
is Háskóla Íslands undanfarin ár, 
spurð út í viðurnefni sitt.

Katrín kennir efnafræði við 
Háskóla Íslands og leggur mikinn 
metnað í að kynna töfra efnafræði 
og vísinda fyrir krökkum og ungu 
fólki. Bæði með Sprengjugenginu 
og á sjónvarpsskjánum með Ævari 
vísindamanni. Hún heillar áhorf-
endur með ákafa sínum og segist 
breytast í „eldfiman karakter“ á 
sviðinu.  

„Á efnafræðisýningum þarf 
maður gjarnan að leggja sig allan 
fram við að halda athygli áhorf-
enda. Í þessu hlutverki á ég það 
til að fara hamförum. Ég veit ekki 
hvort sprengju-viðurnefnið sé 
vísun í þennan eldfima karakter 
sem ég á til að breytast í þegar ég 
útskýri efnafræði fyrir fólki. Núna 
seinustu ár hef ég haldið mig að-
eins til hlés í Sprengjugenginu og 
leyft nemendum að spreyta sig en 
hef sjálf meira verið að sinna ein-
staklingsverkefnum í vísindamiðl-
un,“ segir Katrín en viðurkennir 
að tilfinningin sé engu lík að sjá 
unga áhorfendur gapa af undrun.

 „Ég get varla lýst tilfinning-
unni þegar áhorfendur verða dol-
fallnir yfir undrum efnafræð-
innar. Ef okkur tekst að gera hóp 
efnafræðinema, klædda hvítum 
sloppum og með öryggisgleraugu, 
að fyrirmyndum ungs fólks þá er 
tilganginum klárlega náð! Næsta 
sýning Sprengjugengisins verður 
á árlegum opnum degi HÍ laugar-
daginn 4. mars.“

Heftaði fingur bróður síns
Katrín var forvitinn krakki sem 
lét sig oft hverfa. Hún var orðin 
altalandi eins árs, framhleypin 
og dugleg og gaf sig ófeimin á tal 
við ókunnuga. Systkinin tóku upp 
á ýmsu og spurð út í skammar-
strik segir hún að það versta sem 
hún hafi gert af sér hafi verið að 
hefta gegnum fingur á bróður 
sínum. „Reyndar bað hann mig 
um að gera það, en samt, ég hefði 
ekki átt að hefta,“ rifjar hún hlæj-
andi upp. 

„Sem barn fékk ég mikla örvun 

heima við. Í minningunni vorum 
við öllum stundum að mála, púsla, 
kubba, spila, föndra, lesa eða úti að 
leika. Við höfðum alltaf nóg fyrir 
stafni og þannig vildi ég hafa það 
og vil reyndar enn. Frá fyrsta 
skóladegi var ég mikill náms-
hestur og átti alltaf auðvelt með 
námið enda var ég orðin læs um 
4 ára aldur. Ég elskaði að læra og 
stærðfræði var alltaf í uppáhaldi.“

Valin síðust í liðið
„Ég prófaði að æfa margar íþrótta-
greinar, til dæmis ballett, júdó, 
sund, handbolta, körfubolta, tennis 
og frjálsar en náði aldrei að festa 
rætur í neinni grein. Reyndar var 
ég ekki góð í íþróttum almennt og 
var alltaf valin síðust í liðið í leik-
fimi í skólanum. Ég veit ekki alveg 
hvað mamma var að spá þegar hún 
sendi mig í ballett. Hún var senni-
lega að gera tilraun til að draga 
fram kvenlegar og mjúkar hreyf-
ingar en þær var hvergi að finna,“ 
segir Katrín sposk.

Mótunarár í sVíþjóð
Rætur Katrínar liggja í Kópavogi. 
Til sjö ára aldurs bjó hún við Foss-
vogsdalinn þar sem krakkarnir 
gáfu hestum brauð og veiddu síli 
í lækjum. Þá flutti fjölskyldan til 
Svíþjóðar.

„Þótt ég hafi bara búið í Svíþjóð 
í tvö ár voru það mikil mótunar-
ár svo mér finnst einhver hluti 
af mér vera sænskur. Foreldr-
ar mínir skildu í Svíþjóð og við 
börnin fórum með mömmu aftur 
til Íslands.  Ég er miðjubarnið af 
fimm börnum hennar mömmu; á 
tvær eldri systur, Möggu og Guð-
rúnu, og tvo yngri bræður, Sigga 
og Pétur. Við fimm systkinin ól-
umst upp saman og það var allt-
af mikið um að vera á heimilinu. 
Pabbi minn átti fimm börn úr 
fyrra hjónabandi en þeim kynntist 
ég ekki fyrr en á fullorðinsárum.“

óléttan endaði  
unglingsárin
Katrín segir „unglingaveikina“ 
hafa herjað á sig og um tíma hafi 
hún týnt sjálfri sér. Á unglingsár-
unum hafi móðir hennar flutt með 
systkinin út á land og það hafi 
jafnvel komið í veg fyrir að hún 
færi út af sporinu.

„Mamma bjó með okkur á Laug-
um í Reykjadal og svo í Öxarfirði 
og á Kópaskeri. Ég verð ævinlega 
þakklát fyrir að eyða unglingsár-
unum í sveitinni því ég týndi að-
eins sjálfinu á þessum tíma og 
hefði mögulega getað endað í 
slæmum félagsskap í borginni. 
Strax eftir grunnskólann gerð-
ist ég ofursjálfstæð. Fimmtán ára 

eignaðist ég kærasta og flutti að 
heiman. Við leigðum okkur íbúð 
á Laufásvegi um tíma og ég byrj-
aði í Menntaskólanum í Reykja-
vík. Stuttu eftir að skólinn byrjaði 
varð ég ólétt og eignaðist Róbert 
minn um vorið.  Unglingsárin mín 
breyttust því fljótt í fullorðinsár,“ 
segir Katrín. 

Hún hafi þó aldrei slegið slöku 
við í skólanum. „Ég sinnti alltaf 
náminu af krafti. Vísindin hafa 
alltaf heillað mig og sem barn leit-
aði ég helst í fræðibækur og las 
mikið. Ég lauk stúdentsprófi af 
stærðfræðibraut í Versló og tók 
eitt ár í stærðfræði í HÍ. Ég fann 
mig ekki alveg í því námi og skipti 
yfir í efnafræði. Þá loks kynntist 
ég faginu almennilega og áhuginn 
kviknaði.“ 

stór fjölskylda
„Ég á þrjú börn. Róbert hefur fylgt 
mér nánast frá barnsaldri en hann 
verður 18 ára í vor. Sumarrós er 
10 ára og Hólmfríður 8 ára en þær 
eignaðist ég báðar meðan ég stund-
aði nám við HÍ. Svo á Emil kær-
asti minn tvo syni, Tómas Nóa 14 
ára og Jón Bjarna 10 ára, svo það 
eru fimm börn á heimilinu þegar 
mest er og mikið fjör,“ segir Katr-
ín innt efir því hvort hún eigi stóra 
fjölskyldu. 

„Það er alltaf eitthvað um að 
vera og fjölskyldan fær alls ekki 
nógu oft tíma fyrir sig. Ef það 
eru ekki viðburðir, veislur eða 
íþróttamót förum við kannski 
saman í Kolaportið, í bíó, á skauta, 
í Klifur húsið, í heimsókn eða það 
sem okkur dettur í hug hverju 
sinni. Mig dreymir um að komast 
í fjölskylduferð til útlanda og er 
búin að lofa að láta það eftir mér 
á næstu misserum,“ segir Katrín. 
Hún slakar þá sjaldan á yfir bók 
eða hvað?

„Það eru reyndar tvær bækur 
á náttborðinu núna. Önnur heitir 
„The Elements of Murder: A Hi-
story of Poison“. Titillinn segir 
alla söguna en bókin fjallar um 
banvæn frumefni. Hin bókin er 
spennusagan „Ég man þig“ eftir 
Yrsu Sigurðardóttur. Seinustu ár 
hef ég lesið og hlustað á sænsku 
spennusögurnar eftir Lars Kepler 
til að viðhalda sænskunni.“ 

Vigtin nálgaðist 100 kíló
Þótt Katrín hafi ekki fundið 
íþróttaáhugann á æsku- og ungl-
ingsárum stundar hún útihlaup af 
kappi í dag. Hún byrjaði einfald-
lega á því að fara út að skokka og 
á nú að baki eitt maraþon og hljóp 
Laugaveginn síðasta sumar.

„Ég fór að skokka fyrir 10 árum 
síðan. Þá hljóp ég mína fyrstu 10 
km í Reykjavíkurmaraþoni á 66:38 
og lenti í sæti 477 í mínum aldurs-
flokki. Ég var veik af áreynslu í 
viku á eftir. Eftir að ég átti Hólm-
fríði árið eftir var ég allt of þung, 
nálægt 100 kílóum. Ég var með 

tvö lítil börn og í krefjandi námi 
í HÍ og þótt ég hafi verið lélegur 
hlaupari á þeim tíma virkuðu úti-
hlaup á mig eins og gleðisprauta.  
Svo gerðist það ótrúlega árið 2012 
að ég sigraði í 5 km keppnishlaupi 
í Öskjuhlíð. Ég sem hafði aldrei 
á ævinni unnið íþróttaafrek fékk 
bikar fyrir að vera fyrst kvenna í 
mark! Leiðin lá bara upp á við og 
ári síðar hljóp ég 10 km í Reykja-
víkurmaraþoni á 41:55 og hafnaði 
í 4. sæti í mínum aldursflokki,“ 
segir Katrín. 

„Ég lærði fljótt að náttúru-
hlaup veittu mér meiri hamingju 
og fara betur með líkamann. Utan-
vegakeppnishlaup eru eitthvað svo 
spennandi og róleg hlaup í nátt-
úrunni í góðra vina hópi halda geð-
heilsunni í lagi. Heiðmörk er í al-
gjöru uppáhaldi en svo er ég ný-
búin að uppgötva stígaparadísina 
í Öskjuhlíð fyrir styttri hlaup. Á 
seinasta ári keppti ég bæði í mara-
þoni og hljóp Laugaveginn. Til-
finningin að koma í mark eftir 7,5 
klukkustunda hlaup var ólýsanleg. 
Þá grét ég gleðitárum.“

skeMMtilegasta  
suMarstarf í HeiMi
Árlega fer fjögurra manna sveit 
úrvalsnemenda til að taka þátt 
í alþjóðlegri Ólympíukeppni í 
efnafræði og heldur Katrín utan 
um liðið.  Í sumar verður keppn-
in haldin í Taílandi og taka Ís-
lendingar nú þátt í 16. skipti. 
Allir menntskælingar lands-
ins geta tekið þátt í landskeppni 
sem fram fer þann 1. mars. Stiga-
hæstu nemendum er svo boðið í 
úrslitakeppni í HÍ sem sker úr 
um hverjir skipa Ólympíuliðið í 
sumar. 

„Ég hef unnið við framkvæmd 
landskeppninnar og þjálfun liðs-
ins í sex ár og hef tekið algjöru 
ástfóstri við keppnina. Þarna 
tengjast vísindamenn framtíð-
arinnar vináttuböndum og leggja 
grunninn að alþjóðlegu vísinda-
samstarfi síðar meir. Alþjóðlega 
Ólympíukeppnin fer fram í júlí 
ár hvert svo að strax eftir próf-
lok í skólunum fara nemendur í 
skemmtilegasta sumarstarf sem 
hægt er að hugsa sér – að læra 
efnafræði,“ segir Sprengju-Kata.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is

Katrín og Emil með öll börnin, Tómas Nóa, Hólmfríði, Jón Bjarna, Róbert og Sumarrós.

„Ég veit ekki hvort sprengju-viðurnefnið sé vísun í þennan eldfima karakter sem ég 
á til að breytast í þegar ég útskýri efnafræði fyrir fólki.“ 

Ellefu ára gömul. „Mig minnir að tískan 
hafi nú ekki verið svona heldur hafi 
þetta verið mjög misheppnuð tilraun til 
að vera töff.“ 

„Ég veit ekki alveg hvað mamma var 
að spá þegar hún sendi mig í ballett. 
Hún var sennilega að gera tilraun til 
að draga fram kvenlegar og mjúkar 
hreyfingar en þær var hvergi að finna.“ 

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. 
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„Við rifum allt út úr eldhúsinu eins 
og það lagði sig. Innréttingin var 
upphafleg og var orðin ansi lúin 
vægast sagt. Einnig korkurinn á 
gólfinu sömuleiðis svo að þetta 
var allt saman tekið,“ segir Heið
dís Helgadóttir teiknari, eigandi 
verslunarinnar Heiddddddinsta
gram í Hafnarfirði, spurð út í nýj
ustu framkvæmdirnar á heimilinu.

„Ég skissaði upp eldhúsið nokk
urn veginn eins og við vildum 
hafa það. Tengdapabbi minn og 
mágur eru smiðir svo við vorum 
ekki í vandræðum með að græja 
allt saman sjálf með mjög góðri 
hjálp. Við flísalögðum hins vegar 
fyrir ofan innréttinguna sjálf og 
það var mjög skemmtilegt til þess 
að byrja með en býsna strembið. 
YouTube sá um þá leiðsögn frá A 
til Ö,“ segir Heiðdís og viðurkenn
ir að örlað hafi á smá óþolinmæði 
við verkið.

„Kærastinn minn er mjög skipu
lagður í öllu svona og vill gera allt 
100%. Við vorum því töluvert leng
ur að þessu en ég hefði viljað. Það 
er erfitt að vera hvatvís og óþolin
móður í framkvæmdum svo ég ég 
fékk mér bara kaffi þegar þolin
mæðin var á þrotum,“ segir hún 
sposk.

Vissuð þið hvernig eldhús þið 
vilduð? „Það gekk alveg ótrúlega 
vel að velja þetta allt saman. Við 

fórum í ferðalag síðasta sumar 
til Þýskalands og Frakklands þar 
sem við gistum heima hjá fólki 
með mismunandi stíla. Ég púslaði 
þessu líklega saman svolítið í 
huganum á því ferðalagi. Gólf
flísarnar eru náttúrulega pínu 
öðruvísi en mér finnst ákveðinn 
sjarmi yfir þeim. Svo vildi ég lýsa 
þetta allt saman vel upp því ekki 
veitir okkur af birtunni á þessu 
blessaða landi – svo að við völdum 
svarta kastara fyrir ljós. Borð
platan kom bara sem kontrast við 
allt svart/hvíta þemað sem var 
í gangi. Stíllinn á heimilinu er í 
raun og veru bara svolítið sá að 
við fylgjum hjartanu. Við erum 
fjögur sem búum saman en ekki 
bara tveir fullorðnir svo að mér 
finnst skipta máli að hafa heimili 
litríkt og lifandi fyrir börnin sem 
deila með manni heimili.“

Eru frekari framkvæmdir fram-
undan? „Við stefnum á að taka allt 
heimilið í gegn en það tók okkur 
þrjú ár að byrja á þessu, sjáum til 
hvenær við nennum rest.“

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Hægeldað  
nautabrjóst  

Texas BBQ Style 
1.690 kr. fyrir tvo 
til og með 28. feb. 

Klipptu flipann út 
og taktu með þér.

2
FYRIR 

1

Grandagarði 11 
texasborgarar.is

Hægeldað nautabrjóst 
Texas BBQ Style

Borið fram í hamborgara
brauði með, ristuðum lauk,  

sætkartöflustráum og 
amerísku hrásalati  

„coleslaw“, 
ásamt krullufrönskum

Aðeins 1.690 kr.

HÆGELDAÐ NAUTABRJÓST

Heiðdís með son sinn Helga Björn 
Birgisson í nýja eldhúsinu. mynd/EyþóR

Flísalögðu með hjálp Youtube
Heiðdís Helgadóttir og Birgir Jóhannsson tóku eldhúsið í gegn á dögunum. Þrjú ár tók þau að hafa sig í verkið en þau 
ætla sér að taka allt heimilið í gegn. Þau nutu dyggrar aðstoðar fjölskyldunnar og YouTube.

Flísarnar fékk 
Heiðdís í Flísa-
búðinni. Gólf-
flísarnar setja 
mikinn svip á 
eldhúsið.

myndir eftir 
moniku 
Petersen. 

Flestallt í eld-
húsinu er úr 
Litlu hönnunar-
búðinni.

Einfalt  
og smart.
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„Ég fór fyrst til Parísar rúmlega 
tvítug eftir að hafa legið í bókum 
um líf Hemingways, Fitzgeralds 
og þeirra allra í París á 3. og 4. 
áratug síðustu aldar. Sú heimsókn 
var sjokk lífs míns: allt var hræði-
lega skítugt, Signa var drullupoll-
ur og fólkið ótrúlega fjandsam-
legt,“ segir Friðrika sem var lengi 
að jafna sig á því sjokki. Eftir að 
hafa lesið Minningabók Sigurðar 
Pálssonar og Parísarhjólið hans 
ákvað hún þó að gefa borginni 
annan séns árið 2009. „Það var 
eins og við manninn mælt, ég varð 
ástfangin af París á augabragði og 
hef síðan farið þangað á hverju ári 
– stundum tvisvar.“

Sleppir túriStaStöðum
Friðrika segir París hafa allt 
sem nokkurn gæti dreymt um að 
finna í einni borg. „Söguleg minn-
ismerki, fagrar byggingar, rót-
gróna menningu, glæsileg lista-
söfn og dásamlegt mannlíf.“ Hún 
bendir á að þó flestir vilji sjá Eif-
felturninn, Louvre,  Sacré Coeur 
og Notre Dame, séu túristaraðirn-
ar við þau kennileiti mjög óáhuga-
verðar. „Þannig að ég mæli frek-
ar með því að fólk fari á Musée 
d’Orsay, Picasso-safnið, í graf-
hvelfingu Napóleons eða, það sem 
ég geri alltaf, sleppi öllum túrista-
stöðum og gangi meðfram Signu 
eða slaki á í Lúxemborgargarðin-
um og þó allra helst á einhverju af 
þeim dásamlegu kaffihúsum sem 
borgin hefur upp á að bjóða. Það 
jafnast ekkert á við að sitja á gang-
stétt kaffihúss í París og fylgjast 
með mannlífinu.“

Kom henni eitthvað á óvart við 
borgina? „Hafandi legið í bókum 
sem gerast í París allt mitt líf 

kom kannski ekki margt beinlín-
is á óvart, nema þá helst hvað fólk 
var almennt kurteist og yndislegt 
þrátt fyrir orðspor um hið gagn-
stæða. Franskir þjónar eru úthróp-
aðir fyrir skort á þjónustulund, 
hroka og dónaskap en mín reynsla 
er sú að ef þú býður góðan dag – 
á frönsku auðvitað – og biður um 
að vera vísað til sætis, í stað þess 
að hlamma þér niður og byrja að 
veifa öllum skönkum, eru þeir ekk-
ert nema ljúfmennskan.“

Ódýrara í 20. hverfi
Friðrika er þekkt fyrir góðan 
tískusmekk. Hvernig er að versla 
í París? „París er stórborg sem 
býður verslunarþyrstum allt sem 
hugurinn girnist, allt frá hátísku-

fatnaði til drasls og djönks svo 
það fer eftir því eftir hverju fólk 
sækist hvar best er að bera niður. 
Rue de Rivoli er þekkt verslunar-
gata með öllum keðjunum sem við 
þekkjum og líka Rue de Rennes 
uppi í 14. hverfi. Í Mýrinni úir og 
grúir af ungum hönnuðum og alls 
kyns dásemd og að þar er virki-
lega skemmtilegt að versla. Ef fólk 
vill spara sirka helming fer það út 
í 20. hverfi eða upp í 18. þar sem 
allt er undantekningalaust nærri 
helmingi ódýrara en niðri í bæ.“

aldrei vondur matur
Franska eldhúsið er heimsþekkt 
en hvar er best að borða í París? 
„Aftur snýst það bara um eftir 
hverju þú sækist. Ég hef aldrei 
fengið vondan mat í París. Sleppið 
samt stöðum sem bjóða upp á túr-
istamatseðla á slikk, þeir eru yfir-
leitt ekki góðir. Finnið staðinn sem 
er fullur af Parísarbúum úr hverf-
inu og þið eruð örugg um góða upp-
lifun.“

Friðrika er að lokum beðin um 
að rifja upp sína bestu minningu 

úr borginni. „Úff, þær eru allt-
of margar. Allt frá frönskum ka-
barett þar sem áttræður Amer-
íkani og átján ára japönsk snót 
voru borðfélagarnir til dásam-
legs dinners á Clos erie des Lilas, 
að ógleymdri andaktugri upplif-
un af impressjónistunum í Musée 
d‘Orsay. 

Þetta er nú bara það sem mér 
dettur fyrst í hug en í raun og veru 
eru eiginlega bara allar minning-
ar frá París góðar. Annað er ekki 
hægt.“

 Það var eins og 
við manninn mælt, 

ég varð ástfangin af París 
á augabragði og hef síðan 
farið þangað á hverju ári 
– stundum tvisvar.

Friðrika Benónýsdóttir

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

allar minningar frá paríS gÓðar
Friðriku Benónýsdóttur blaðamanni leist alls ekki á París þegar hún kom þangað fyrst. Í dag er París hennar 
uppáhaldsborg sem hún heimsækir að minnsta kosti einu sinni og jafnvel tvisvar á ári. 

Friðrika Benónýsdóttir.

Í stað þess að þræða hina týpísku túristastaði mælir Friðrika með rölti meðfram Signu eða slökun í Lúxemborgargarðinum.

Í dag er fyrsti dagur þorra og 
bóndadagur. Margir karlmenn 
hafa væntanlega verið vakt-
ir í morgun með morgunverði 
í rúmið og fallegri gjöf sem er 
sniðin að þeim. Þeir makar sem 
hafa hins vegar ekki verið jafn 
fyrirhyggjusamir og eiga eftir 
að græja eitthvað fyrir bónd-
ann hafa enn tækifæri til að slá í 
gegn. Hér eru nokkrar hugmynd-
ir að góðum gjöfum sem hægt er 
að færa hinum heittelskaða síðar 
í dag eða kvöld.
Fyrir heilsuáhugamanninn: góðir 
æfingaskór, heilsuúr, mann-

broddar undir hlaupaskóna.
Fyrir útivistarmanninn: ullar-
nærföt, bakpoki, eiturefnafrír 
vatnsbrúsi.
Fyrir nautnasegginn: gómsæt steik 
í matinn, koníak, gjafabréf í 
nudd.
Fyrir snyrtipinnann: rakspíri, 
slaufa, skrautlegir sokkar.
Fyrir tækjagúrúinn: nýr tölvu-
leikur, linsa á myndavélina, 
verkfærasett eða borvél.

Að auki er alltaf klassískt að 
kaupa þorrabakka og bjór eða 
bjóða kallinum út að borða á 
góðan veitingastað.

Dekrað við 
bónDann

Uppáhaldsborgin

Nýjar vörur
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BÍLAR &
FARARTÆKI

MERCEDES BENZ E 250 bluetec 4 
matic cdi Árgerð 2015 ek. 1 Þ.KM dísel 
sjálfskiptur. Verð Tilboð 8.890.000. 
Rnr.101792. FRÁBÆRT ÚRVAL 
NOTAÐRA BÍLA GÓÐ VERÐ

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

 Bílar til sölu

Chevrolet Kalos 2005. Frábær bíll í 
snattið/skólann/aukabíll. Beinsk. Ekinn 
136.000 og í toppstandi. 

 3 eigendur. Ásett verð 560.000-kr 
fæst á 390.000-kr stgr. Uppl. í s. 779 
2416

Reunaul Clio 2003 ek 97.000 
Skoðaður 05 2018.Gullmoli Verð 
450.000-kr. Uppl s: 779 2416

Ný Suzuki Vitara S Boosterjet AllGrip 
Bensín 150hp eyðsla innanbæja 
7,5L/100km sjálfskiptur Leiðsögukerfi 
með Íslandskorti (Navigation) Leður 
innrétting/alcantara Verð 4.490.000 
kr (samskonar bíll í umboði kostar 
4.930.000 kr) Uppl. s 6930911

 Bílar óskast

Þarfnast bíllinn viðhalds eða viltu 
einfaldlega losna við hann 8682352

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

 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.

 Pípulagnir

PíPulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

 Hreingerningar

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

 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

 rafvirkjun

raFlagnir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

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

raFlagnir og 
dyrasímakerFi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@simnet.is

 Húsaviðhald

smiðskraFtur eHF. 

nýsmíði og ViðHald.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 
smidskraftur@gmail.com

 nudd

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

 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

KEYPT 
& SELT

 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.

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

2008 e-HDi Allure
Nýskráður 8/2015, ekinn 19 þús.km.,  

dísel, 5 gírar. 

Verð kr. 3.190.000
Tilboð kr. 2.490.000

Civic Sport
Nýskráður 10/2012, ekinn 22 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.  

Verð kr. 2.650.000

CR-V Executive
Nýskráður 6/2005, ekinn 120 þús.km., 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.490.000

HR-V Comfort
Nýskráður 10/2016, sýningarbíll frá umboði, 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.840.000

208 Active
Nýskráður 12/2014, ekinn 40 þús.km., 

 bensín, 5 gírar. 

Verð kr. 1.890.000
Tilboð kr. 1.350.000

CR-V Elegance
Nýskráður 7/2007, ekinn 167 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.890.000

Jazz Trend
Nýskráður 6/2016, ekinn 13 þús.km., bensín, sjálf-

skiptur.

Verð kr. 2.550.000

CR-V Lifestyle
Nýskráður 7/2012, ekinn 28 þús.km., bensín, 

 sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 4.290.000

PEUGEOT

HONDA

HONDA

HONDA

PEUGEOT

HONDA

HONDA

HONDA

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

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Opið á laugardögum 

milli kl. 12:00 og 16:00

BÍLL DAGSINS Tilboð dagsins kr. 

2.590.000Peugeot 2008 Active Sky
Nýskráður 9/2016, sýningarbíll frá umboði, dísel, 

sjálfskiptur. Verð kr. 3.290.000

Ti
lbo

ð

Ti
lbo

ð

Ti
lbo

ð

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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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HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LeIGU
3- 4ja herbergja íbúð við Laugaveg, 
120 fm m/ geymslu, leigutími er 1 ár. 
Leiguverð 270. þús á mán. Laus til 
afhendingar strax nánar hjá kristjan@
leiguibudir.is

 Geymsluhúsnæði

www.GeyMSLAeITT.IS 
 FyRSTI MÁNUÐUR FRÍR!

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

GeyMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Viljum ráða bifvélavirkja eða menn 
vana bílaþjónustu. Áhugasamir sendi 
umsóknir á hinrik@nrg.is

FAGSTÁL eHF LeITAR 
AÐ ÖFLUGUM 

MÁLMIÐNAÐARMÖNNUM.
Við erum að leita að faglærðum 
eða vönum mönnum. Það vantar 
mann sem er tilbúinn að taka að 
sér verkstjórastöðu, mikil fríðindi 
fylgja því og má þar nefna bifreið 

til afnota. Viðkomandi þarf að 
sýna frumkvæði, áreiðanleika, 
þjónustulund og geta átt góð 
samskipti við starfsmenn og 

kúnna. Einnig vantar almenna 
stálsmiði með reynslu á sviðinu 
og er mikill kostur að hafa góða 

reynslu af tig suðu. Um er að 
ræða stálsmiðju með fjölbreytt, 
krefjandi og spennandi verkefni. 
Viðkomandi þarf að vera íslensku 
mælandi. Góð laun og mikil vinna 

í boði fyrir réttu mennina.
Áhugasamir sendi umsókn 

merkt Upplýsingar sendist á 
fagstal@fagstal.is

SóMI
We are recruiting for staffs in 

production. Working hours are on 
weekdays from 07.00 - ca.15.30, 

and Sundays from 08.00 - ca. 
15.00. Only well-organized people 

will be considered. 

Applications should be sent to 
somi@somi.is, or be filled out 

personally at our office, Sómi ehf. 
Gilsbúð 9, 210 Garðabær.

BeLLADoNNA oG My 
STyLe - TÍSkUHúS

Hefur þú brennandi áhuga á 
tísku, ert jákvæð með mikla 

þjónustulund og góða hæfni í 
mannlegum samskiptum ?

Þá erum við kannski að leita 
að þér, til að hjálpa okkur 
að þjóna viðskiptavinum 

okkar betur, sinna almennum 
afgreiðslustörfum, á kassa og í 
netverslun, framsetningu vara 
og útstillingum. Starfshlutfall 

50-80%, eingöngu framtíðarstarf 
í boði.

Umsóknir óskast sendar á 
netfangið stella@belladonna.is

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

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu leitar að duglegu 
og drífandi starfsfólki í vinnu sem 
allra fyrst. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist á hreinirgardar@gmail.com

Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Vesturbyggð, sem veita á 
öruggt þráðbundið netsamband í dreifbýli sveitarfélagsins. 
Gert er ráð fyrir að tengja öll lögheimili í sveitarfélaginu.

Auglýst er eftir:
A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla að koma á

ljósleiðaratengingu eða annarri a.m.k. 100Mb/s 
þráðbundinni netþjónustu í Vesturbyggð.

B. Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér að byggja
upp ljósleiðarakerfi með stuðningi frá opinberum aðilum 
og e.t.v. reka til framtíðar.

C. Eiganda mögulegra fyrirliggjandi fjarskiptainnviða í 
Vesturbyggð sem er tilbúinn að leggja þá til við uppbygg-
inguna gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum sem lýsa yfir 
áhuga á uppbyggingu samkvæmt B. hér að ofan á jafn-
ræðisgrundvelli.

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til Vesturbyggðar á 
netfangið baejarstjori@vesturbyggd.is fyrir kl. 12:00  
þann 25. janúar 2017.

Nánari upplýsingar má fá á heimasíðu Vesturbyggðar 
www.vesturbyggd.is  

Könnun á áformum markaðs- 
aðila varðandi uppbyggingu 
fjarskiptainnviða

tilkynningar

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Leikir helgarinnar:

Laugardaginn 21. jan

12:20 Liverpool - Swansea City
14:50 Stoke City - Man. United
Sunnudaginn 22. jan
14:05 Arsenal - Burnley
16:20 Chelsea - Hull City Allir velkomnir

Rokksveit 
Jonna Ólafs. 

spilar um 
helgina.

skemmtanir

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

Í vetrarveðri er góð 
tilfinning að vera á nýskoðuðum 
bíl frá Frumherja

Ert þú ferðafær?
BIFREIÐASKOÐUN 

Myndin er tekin á Holtavörðuheiði 
þann 22. des. kl. 20:00

biFrEiðaskoðun 2017-1
8

góð 
þjónustA 

og hAgstæð 
kjör á 

skoðunum

Ástandsskoðun
Frumherji býður upp á ástandsskoðun sem þróuð hefur verið fyrir 
kaupendur og seljendur. Þessi skoðun tekur til fleiri þátta en venjuleg 
skylduskoðun, viðskiptavinir koma með bílinn til Frumherja þar sem 
ástand bifreiða er metið. 

Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum ökutækja 
sinnt, s.s. aðalskoðun, endurskoðun og breytingaskoðun.
Sjá meira á www.frumherji.is

32 
skoðunAr-
stöðVAr um 
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Selfoss
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Vestmannaeyjar

Akranes

Borgarnes

Stykkishólmur

Búðardalur

Ísafjörður

Tálknafjörður

Hvammstangi

Blönduós

Sauðárkrókur

Siglufjörður

Akureyri

Dalvík Húsavík

Kópasker
Þórshöfn

Vopnafjörður

Fellabær
Neskaupstaður

HöfnHöfuðborgarsvæðið 
8 stöðvar

 FRÍTT wI-FI Og ljúFFENgT 
gæÐAKAFFI á mEÐAN þú BÍÐUR.

Örugg bifreiðaskoðun um allt land
Fólksbílar/jeppar

Vörubílar

Mótorhjól

Sendibílar

Tjaldvagnar/kerrur SöluskoðunFelli -og hjólhýsi

Eftirvagnar Hestakerrur Hópbílar Farskoðari

Vatnsvernd

EFtIrFArAndI sVIð FrumhErjA FlYtjA stArFsEmI 
sÍnA Í jAnúAr/FEBrúAr 2017 Að þArABAkkA 3, 
mjóddInnI

TIlKYNNINg

ÞjóNuSTuVEr ÖkupróF FaSTEigNa-
SkoðuN

SkipaSkoðuN gæðaSTjórN-
uNarkErFi

raFMagN-
SkoðaNir



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.

veðurspá Föstudagur

Suðaustan 8-15 m/s. Þurrt norðaustanlands, annars súld eða rigning. Hiti yfir-
leitt 3 til 8 stig, en svalara í fyrstu norðaustan til á landinu.

1 4 2 8 9 3 6 5 7

5 3 8 6 1 7 4 2 9

6 7 9 2 4 5 8 1 3

7 8 4 5 6 9 1 3 2

3 6 1 4 7 2 5 9 8

2 9 5 1 3 8 7 4 6

4 1 7 3 2 6 9 8 5

8 2 6 9 5 4 3 7 1

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

4 6 1 7 3 9 5 2 8

3 5 2 8 4 1 6 7 9
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

FréttabLaðið
 er Helgarblaðið

Svona, 
svaraðu 

mér, 
Gunnar!

Lít ég út fyrir að 
vera feit 

í þessum kjól?

Er það?

Lít ég út 
fyrir að 

vera feit?

Góður 
strákur!

Góóóóóður 
strákur!

Þú ert mitt 
sólskin!

Og 
sumardagur!

Ertu að verða 
búinn, pabbi?

Eiginlega ekki, 
Solla. Það er ekki nógu gott.

Mig langaði svo til að 
athuga hvort þú vildir 

hjálpa mér að 
rekja bolta.

Aðeins ein mistök 
í uppeldinu í einu, 

elskan.

LÁRÉTT
2. framkvæmt
6. á fæti
8. langur
9. gras
11. nudd
12. tólf
14. arkarbrot
16. hvað
17. stefna
18. kærleikur
20. strit
21. samtök

LÓÐRÉTT
1. spil
3. skammstöfun
4. skortíta
5. traust
7. mega
10. skordýr
13. hamfletta
15. hræðsla
16. rámur
19. drykkur

LAUSN

LÁrétt: 2. gert, 6. il, 8. hár, 9. sef, 11. nú, 12. tylft, 
14. fólíó, 16. ha, 17. átt, 18. ást, 20. at, 21. stef.
LÓðrétt: 1. vist, 3. eh, 4. rántíta, 5. trú, 7. leyfast, 
10. fló, 13. flá, 15. ótti, 16. hás, 19. te.

Sindri Snær Kristófersson (1.207) átti leik 
gegn Halldóri Kristjánssyni (1.560) á Skák-
þingi Reykjavíkur fyrir skemmstu.
Hvítur á leik
23. Hd8+! 1-0. Dagur Ragnarsson og Lenka 
Ptácníková eru efst með fullt hús eftir fjórar 
umferðir. Björn Þorfinnsson og Guðmund-
ur Gíslason koma næstir með 3½ vinning. 
Fimmta umferð á sunnudaginn.
www.skak.is:  Sjávarvíkurmótið.

Prófessor spútnik
Inga Dóra Sigfúsdóttir prófessor 
ræðir sláandi niðurstöður nýrrar 
rannsóknar um stökk í tíðni 
sjálfsskaða ungra stúlkna. Hún 
gegnir stöðu rannsóknarprófessors 
í félagsfræði við HR, Columbia í 
New York og Karolinska í Stokkhólmi. 
Hún og maður hennar ættleiddu nýlega flóttadreng frá 
Kúrdistan. Inga Dóra var sjálf pönkari á unglingsárum – 
og hugsar að þessi mikli áhugi á hegðun ungmenna, sem 
hún hefur stúderað um árabil, hafi kviknað á Hlemmi í 
upphafi níunda áratugarins.

Í skugga mótmæla
Donald Trump tekur við embætti forseta Bandaríkjanna 
í skugga fjöldamótmæla.

nærmynd af teyminu
Grímur Grímsson yfirlögregluþjónn 
hefur vakið athygli þjóðarinnar 
fyrir trausta framgöngu. Við 
kynnumst Grími og fleira lykilfólki í 
rannsóknarteyminu.

Fréttablaðið, ómissandi hluti af góðri helgi.
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Lamba prime 
hvítlauk og rósmarín

3.149 KR
KG

Áður: 4.498 kr/kg

Kjúklingabringur

1.888 KR
KG

Áður: 2.098 kr/kg

Kjúklingaleggir

694KR
KG

Áður: 798 kr/kg

-30%

-30%

Gulrófur 
á tilboði

Gleddu bóndann á bóndadaginn

Lambasvið 

398KR
KG

Áður: 498 kr/kg

Súrmatur  í fötu 
700 gr. 

1.898 KR
KG

-20%
Þorrabakki 

Lítill  1.898 KR
PK

Stór   2.498 KR
PK

Kjúklingabringur
Danskar - 900 gr.

1.358 KR
PK

Áður: 1.698 kr/pk

ÓDÝRT í

Jurtarjómi
Sprautu -  250 ml.

199 KR
PK

Áður: 289 kr/pk

Capri Sonne 
ávaxtadrykkur 330 ml 
- 4 tegundur

129 KR
stK

Áður: 159 kr/stk

Sjúklega gott og girnilegt með kaffinu!

m
ar
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n 
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f

www.netto.is | Tilboðin gilda 19. – 22.  janúar 2017
 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

-50%

Súpukjöt

699 KR
KG

Áður: 998 kr/kg

Gulrófur

99 KR
KG

Áður: 198 kr/kg

Jarðarber
250 gr.

374KR
PK

Áður: 499 kr/pk

-25%

-25%

Lambamjaðmasteik
úrbeinuð

2.249KR
KG

2.998 kr/kg

Sveita Vöfflumix 
450 gr

399 KR
PK

Áður: 429 kr/pk

Sparaðu með okkur...

299 kr.

Frosin ber
4 gerðir

299 kr.

COOP sultur 
á tilboði



KJÚKLINGAVEISLA

BEAN CRISPS
Hollara snakk unnið úr baunum.

EGILS KRISTALL
Límónu og jarðarberjabragð.

OATLY HAFRAMJÓLK
Í grautinn, kaffið eða ein og sér

BEARS
Morgunkorn og ávaxtapakkar.
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KJÚKLINGUR
HEILL FERSKUR

695kr/kg

verð áður 1.069

35%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

KJÚKLINGA- 
LUNDIR

1.959kr/kg

verð áður 2.799

KJÚKLINGA-
VÆNGIR
335kr/kg

verð áður 479

KJÚKLINGABITAR
BLANDAÐIR
699kr/kg

verð áður 999

KJÚKLINGA-
BRINGUR
1.819kr/kg

verð áður 2.599

KJÚKLINGA-
LEGGIR
699kr/kg

verð áður 999

SAFARÍK NÝJUNG
Poussin er ný og spennandi vara á íslenskum markaði en aðferðin er vel þekkt hjá sælkerum í 
Evrópu og Ameríku. Kjúklingurinn er yngri en við eigum að venjast, kjötið mýkra og safaríkara 
og losnar vel frá beinum.

Mikilvægt er að elda fuglinn í steikingarpokanum. Mylar Cook steikingar- pokar eru vinsæl 
og viðurkennd gæðavara sem mikið er notuð af mat- reiðslufólki um allan heim. Við ákveðið 
hitastig opnast pokinn á hliðunum og kjötið byrjar að brúnast. Í hverjum poka er hálfur kjúklingur 
– fullkomin sælkeramáltíð fyrir einn. 

ELDAÐ Í 
POKANUM

þannig helst 
fuglinn mjúkur 

og safaríkur

POUSSIN
er franska 
orðið yfir 

ungkjúkling

799 kr/kg
verð áður 

1.099

YOGI TEA
Lífræn te fyrir líkama og sál.

BETTER YOU
Vegan fæðubótarefni 

PRO&OATS 
HAFRAGRAUTUR
22 grömm af hreinu mysupróteini. 
Handhægar umbúðir til að taka með 
sér hvert sem er. Eina sem þú þarft að 
gera er að bæta við vatni. Hollusta hefur 
aldrei verið svona einföld.

WHOLE 
PRÓTEINSTYKKI

PROTEIN CHIPS
Bragðgott snakk. 

Nýtt í Hagkaup

Nýtt í HagkaupNýtt í Hagkaup

· 20 g af próteini
· Aðeins 1,9 g fita
· 1,4 g trefjar
· 148 kaloríur

· Prótein
· Pre workout
· Vítamín
· Fæðubótarstangir

· Vegan
· Glúten frítt
· GMO frítt
· Enginn viðbættur sykur
· Engar mjolkurvörur

Nýtt í HagkaupNýtt í Hagkaup

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Nýtt í Hagkaup

Nýtt í Hagkaup

Nýtt í Hagkaup

VITAMIN CHOC
Vítamínbætt mjólkursúkkulaði.

Nýtt í Hagkaup

VEGAN
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Hvað?         
Hvenær?        
Hvar?       
Föstudagur
hvar@frettabladid.is

20. janúar 2017
Tónlist
Hvað?  Gyða Valtýsdóttir
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi
Gyða Valtýsdóttir hóf tónlistar-
ferilinn á táningsaldri með hljóm-
sveitinni múm. Hún yfirgaf sveit-
ina til að einbeita sér að klassísku 
tónlistarnámi og lærði meðal ann-
ars í Rimsky-Korsakov Conserv-
atory í St. Pétursborg og Hoch-
schule für Music í Basel, þar sem 
hún lauk meistaranámi í sellóleik 
hjá Thomas Demenga og frjálsum 
spuna hjá Walter Fähndrich.

Hvað?  Danimal – Frumsýning á tón-
listarmyndbandi.
Hvenær?  20.00
Hvar?  Loft hostel
Í kvöld mun Danimal frumsýna 
glænýtt tónlistarmyndband við 
nýjan smell á Lofti. Myndbandið 
verður frumsýnt klukkan 20.00 og 
verður sýnt nokkrum sinnum á 
milli 20 og 21.

Uppákomur
Hvað?  Hægri-popúlismi og þjóðernis-
hyggja í norrænum stjórnmálum
Hvenær?  16.00
Hvar?  Norræna húsið

Hvað?  Bóndadagsveisla – lifandi tónlist 
og veislumatur
Hvenær?  19.00
Hvar?  Hannesarholt

Kvöldveisla með skemmtilegum og 
persónulegum tónlistarflutningi 
Siggu Eyrúnar og Kalla Olgeirs. 
Ljúffengar krásir á smárétta platta 
úr eldhúsi Hannesarholts. Gestir 
sitja við borð í Hljóðbergi og 
njóta matar og tónlistar fram eftir 
kvöldi. Verð fyrir veislumat og 
tónleika er 10.900, borðapantanir í 
síma 511 1904

Fundir
Hvað?  Aukning flóttafólks á Íslandi: 
Hvaða þýðingu hefur það fyrir praktík 
og menntun í félagsráðgjöf? 
Hvenær?  12.10
Hvar?  Háskóli Íslands, Oddi, stofa 101
Dr. Nicole Dubus, lektor og 
aðstoðarprófessor í félagsráðgjöf 
við San José State University í Kali-
forníu verður með vinnustofu sem 
er hluti af fyrirlestraröðinni Flótta-
börn og félagsráðgjöf – ábyrgð 
samfélags. Vinnustofan verður á 
ensku. Allir velkomnir.

Hvað?  Er allt leyfilegt í listum?  – Há-
degisspjall um siðferði í listum
Hvenær?  12.00
Hvar?  Háskóli Íslands, Árnagarður,  
stofa 422
Undanfarin ár hafa mörkin milli 
veruleika og skáldskapar orðið 
æ óljósari í listalífi landsmanna. 
Í framhaldi af því hafa vaknað 
flóknar spurningar um hvort allt 
sé í raun leyfilegt eða hvort ein-
hvers konar siðferðileg mörk verði 
og ætti að draga.  
Dagný Kristjánsdóttir, prófessor 
í íslensku, Guðrún Baldvinsdóttir 
bókmenntafræðingur, Gunn-
þórunn Guðmundsdóttir, pró-
fessor í almennri bókmenntafræði, 
Hlín Agnarsdóttir leiklistargagn-
rýnandi, Rúnar Helgi Vignisson, 
dósent í ritlist, og Salvör Nordal, 
forstöðumaður Siðfræðistofnunar 
HÍ, reifa þessi mál frá ýmsum hlið-
um í stuttum innleggjum og síðan 
verður efnt til umræðna. Málstofu-
stjóri verður Torfi Tulinius pró-
fessor. Spjallið fer fram í stofu 422 
í Árnagarði.  
Allir velkomnir meðan húsrúm 
leyfir.

Sigga Eyrún og Karl Olgeirsson koma fram í Hannesarholti í dag. Fréttablaðið/StEFán 

ÁLFABAKKA
XXX 3                                                 KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
XXX 3 VIP KL. 10:40
LIVE BY NIGHT KL. 8 - 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 3:20 - 5:40
COLLATERAL BEAUTY KL. 8 - 10:20
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 3 - 5:30
ROGUE ONE 3D KL. 5 - 8 - 10:40
ROGUE ONE 2D VIP KL. 5 - 8
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 3 - 5:30
ALLIED KL. 10:40
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8

XXX 3 KL. 5:40 - 8 - 10:20
LIVE BY NIGHT KL. 8 - 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
COLLATERAL BEAUTY KL. 5:40 - 10:40
ROGUE ONE 2D KL. 8 - 10:40
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:30
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8

EGILSHÖLL
XXX 3 KL. 5:30 - 8 - 10:40
LIVE BY NIGHT KL. 8 - 10:40
ROGUE ONE 3D KL. 10:20
ROGUE ONE 2D KL. 5:20
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

XXX 3 KL. 8 - 10:20
LIVE BY NIGHT KL. 10:35
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
ROGUE ONE 2D KL. 8
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40

AKUREYRI

XXX 3 KL. 8 - 10:20
LIVE BY NIGHT KL. 10:20
MONSTER TRUCKS KL. 5:30
THE GREAT WALL KL. 8
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 5:30

KEFLAVÍK

Will
Smith

Helen
Mirren

Kate
Winslet

Edward
Norton

MOVIE NATION



THE HOLLYWOOD REPORTER



96%




OG

FRÁ LEIKSTJÓRA ICE AGE

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

THE GUARDIAN


ROLLING STONE


Ben
Affleck

Elle
Fanning

Brendan
Gleeson

Zoe
Saldana

Sienna
Miller

Chris
Cooper

VIN DIESELVIN DIESELVIN DIESEL
Fullur skammtur af hasar,

spennu og gríni.


TOTAL FILM


NEW YORK DAILY NEWS

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 4:30

TILBOÐ KL 4

SÝND KL. 5, 8

SÝND KL. 8, 10.40

SÝND KL. 10.40

SÝND KL. 4, 6

SÝND KL. 4.30 - ísl tal

SÝND KL. 6.50, 10

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Moonlight 17:45, 20:00, 22:15
Lion  17:30
Eiðurinn ENG SUB  17:45
The Breakfast Club  20:00
Embrace of the Serpent 20:00
Graduation  22:15
Captain Fantastic  22:30  
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FYRSTI ÞÁTTUR, Í KVÖLD KL 21:15



Föstudagur

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

krakkaStöðin

Svampur Sveins 
kl. 08.24, 12.24 
og 16.24 

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.20 Litlu Tommi og Jenni 
07.45 Kalli kanína og félagar 
08.05 The Middle 
08.30 Pretty little liars 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Restaurant Startup 
11.00 White Collar 
11.45 Grand Designs 
12.35 Nágrannar 
13.00 Dolphin Tale 
14.45 The Borrowers 
16.10 Nettir Kettir 
16.55 Litlu Tommi og Jenni 
17.15 The Simpsons 
17.40 Bold and the Beautiful 
18.05 Nágrannar 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2 
19.20 Friends 
19.45 Top 20 Funniest 2
20.30 So You Think You Can Dance 
 Stærsta danskeppni í heimi þar 
sem efnilegir dansarar fá tækifæri 
til að slá í gegn. 
21.15 Steypustöðin  Ný sketsa-
þáttaröð með einvalaliði íslenskra 
gamanleikara. Þau Steinda Jr, Sögu 
Garðars, Sveppa, Ágústu Evu og 
Auðun Blöndal þarf vart að kynna 
fyrir Íslendingum og ekki er stór-
leikarinn María Guðmunds síðri. 
Óborganlegt grín sem mun láta þig 
emja og veina af hlátri.
21.40 Big Eyes  Dramatísk mynd frá 
2014 með Amy Adams, sem hlaut 
Golden Globe-verðlaun fyrir leik 
sinn í myndinni, og Christoph Waltz 
í leikstjórn Tims Burton. Myndin 
er byggð á sönnum atburðum og 
fjallar um líf og ótrúlegan feril lista-
konunar Margaret Keane.
23.30 No Way Jose  Gamanmynd 
frá 2015 þar sem Adam Gold-
berg fer með aðalhluverkið. Jose 
Stern er orðinn fertugur og um 
leið gengur í garð hjá honum efa-
semdatímabil þar sem hann veltir 
því fyrir sér hvort hann hafi tekið 
rétta stefnu í lífinu. 
01.10 The Expendables 3
03.15 Seventh Son

18.15 Married 
18.40 Raising Hope 
19.00 The New Girl 
19.25 Modern Family 
19.50 Community 
20.15 The New Adventures of Old 
Christine 
20.40 Gilmore Girls 
21.25 Last Ship 
22.10 Entourage 
22.35 Klovn 
23.05 Rita 
23.50 Fresh off the Boat 
00.10 Community 
00.35 The New Adventures of Old 
Christine 
00.55 Gilmore Girls 
01.40 Last Ship 
02.25 Tónlist

11.25 Book of Life 
13.00 Make Your Move 
14.50 Pan 
16.40 Book of Life
18.15 Make Your Move  Söng-
leikur frá 2013. Donny er sjálfs-
öruggur strákur frá New York sem 
finnst gaman að dansa. Hann fer 
til New Orleans og tekur óafvit-
andi þátt í glæpsamlegu athæfi. 
Hann er handtekinnn og settur í 
fangelsi. Hann sleppur út á skil-
orði og vinnur fyrir sér með því að 
dansa úti á götu. En skilorðseftir-
litsmaðurinn hans segir honum að 
hætta af því að hann má ekki vera 
á þeim stað þar sem hann dansar, 
vegna skilorðsins. Eftirlitsmaður-
inn segir honum að fá sér vinnu 
en Donny vill bara dansa. Hann 
ákveður að fara aftur til New York 
þó að hann megi það ekki. Hann 
fer til bróður síns Nickys sem á 
skemmtistað.
20.05 Pan 
22.00 Bridge of Spies
00.20 Grimmd  Ný íslensk spennu-
mynd sem segir frá því þegar tvær 
ungar stelpur hverfa sporlaust af 
leikvelli í Árbænum. Stúlkurnar 
finnast látnar í Heiðmörk og í 
einbeittri rannsókn í leit að söku-
dólgum fléttast saman nokkrar 
sögur þegar hræðileg atriði í máli 
stúlknanna koma upp á yfirborðið. 
Þjóðfélagið fer á annan endann 
vegna málsins og reyndustu rann-
sóknarlögreglumenn landsins, þau 
Edda Davíðsdóttir og Jóhannes 
Schram, eru kölluð til. Þau eru 
bæði staðráðin í að leysa málið 
en þurfa að etja kappi við tímann 
þegar hvimleið atvik úr fortíðinni 
líta dagsins ljós og erfið rann-
sóknin flækist enn frekar. 
02.00 The Iceman
03.45 Bridge of Spies

16.35 Þýskaland – Króatía 
18.25 Táknmálsfréttir 
18.35 KrakkaRÚV 
18.36 Alvinn og íkornarnir 
18.44 Kóðinn - Saga tölvunnar 
18.45 Bækur og staðir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Kynningarþáttur Söngva-
keppninnar 2017 
20.15 Útsvar 
21.25 Poirot – Ráðgátan um bláu 
lestina 
23.00 Disconnect 
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 Dr. Phil 
09.00 The Bachelor 
09.45 Síminn + Spotify 
13.00 Dr. Phil 
13.40 The Odd Couple 
14.05 Man With a Plan 
14.25 The Mick 
14.50 The Biggest Loser 
15.35 The Biggest Loser 
16.20 The Tonight Show 
17.00 The Late Late Show 
17.40 Dr. Phil 
18.20 Everybody Loves Raymond 
18.45 King of Queens 
19.10 How I Met Your Mother 
19.35 America’s Funniest Home 
Videos 
20.00 The Voice Ísland 
22.10 Take Me Home Tonight 
23.50 The Tonight Show

09.00 Inside the PGA Tour 2017 
09.25 CareerBuilder Challenge 
13.25 PGA Special: Tour Life 
13.50 2016 PGA TOUR Year in 
Review 
14.40 Inside the PGA Tour 2017 
15.05 CareerBuilder Challenge 
19.05 PGA Highlights 2017 
20.00 CareerBuilder Challenge

08.50 Leeds United - Derby County 
10.35 Fulham - Barnsley 
12.15 Wolverhampton Wanderers 
– Aston Villa 
13.55 Football League Show 
14.25 FA Cup  
16.10 Everton - Manchester City 
17.55 Messan 
19.25 Freiburg - Bayern Munchen 
21.30 Premier League Preview 
22.00 La Liga Report  
22.30 Bundesliga Weekly 
23.00 Formúla E - Magazine Show 
23.30 Skallagrímur - Þór Ak. 
01.10 Domino’s-körfuboltakvöld 
02.50 Brighton - Sheffield Wednes-
day

08.05 Stjarnan - Njarðvík 
09.45 Detroit Pistons - Utah Jazz 
11.45 Manchester United - Liver-
pool 
13.25 Tottenham Hotspur - WBA 
15.05 Premier League Review 
16.00 Premier League World 
16.30 NFL Gameday 16/17 
17.00 Stjarnan - Njarðvík 
18.45 La Liga Report  
19.15 PL Match Pack 
19.45 Skallagrímur - Þór Ak. 
22.00 Domino’s-körfuboltakvöld 
23.45 Premier League Preview 
00.15 NBA - Charles Barkley 
01.00 Golden State Warriors - 
Houston  Rockets

Stöð 2 Sport 

07.00 Dóra könnuður 
07.24 Mörgæsirnar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveins 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur 
09.00 Strumparnir 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Stóri og litli 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Víkingurinn Viggó 
10.13 Zigby 
10.25 Strumparnir 
10.47 Mæja býfluga 
11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveins 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur 
13.00 Strumparnir 
13.22 Hvellur keppnisbíll 
13.33 Stóri og litli 
13.45 Gulla og grænjaxlarnir 
13.50 Víkingurinn Viggó 
14.00 Zigby 
14.12 Strumparnir 
14.34 Mæja býfluga 
15.00 Dóra könnuður 
15.24 Mörgæsirnar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveins 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur 
17.00 Strumparnir 
17.22 Hvellur keppnisbíll 
17.33 Stóri og litli 
17.45 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Víkingurinn Viggó 
18.13 Zigby 
18.25 Strumparnir 
18.47 Mæja býfluga 
19.00 Töfralandið OZ

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

 

 

SO YOU THINK YOU CAN DANCE
Stærsta danskeppni í heimi þar sem ungir og  efnilegir dansarar 
fá tækifæri til að slá í gegn. Í hverri viku fá þeir krefjandi verkefni 
og það fækkar í hópnum þar til ný dansstjarna er krýnd.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SPENNANDI
FÖSTUDAGSKVÖLD

STEYPUSTÖÐIN
Ný og stórskemmtileg sketsaþáttaröð með einvalaliði íslenskra 
gamanleikara. Þau Steinda Jr, Sögu Garðars, Sveppa, Ágústu Evu 
og Auðun Blöndal þarf vart að kynna fyrir Íslendingum og ekki er 
stórleikarinn María Guðmunds síðri. Óborganlegt grín sem enginn 
má missa af!

BRIDGE OF SPIES
Lögfræðingurinn James Britt  
Donovan forðaði Rudolf Abel 
frá dauðarefsingu árið 1957 og 
varð svo aðalsamningamaður 
Bandaríkjanna þegar Sovét-
menn handsömuðu flug-
manninn Francis Gary Powers 
stuttu seinna.

KLOVN
Þrælskemmtilegir þættir um þá 
félaga Frank og Casper og 
ótrúleg ævintýri þeirra sem oft 
á tíðum eru meira en lítið 
neyðarleg.

SANNSÖGULEG MYND

BIG EYES   
Myndin er byggð á sönnum 
atburðum og fjallar um 
ótrúlegan feril listakonunnar 
Margaret Keane og lagaflækjur 
sem komu upp í kjölfar þess að 
maðurinn hennar hafði selt 
verk hennar sem sín eigin í 
mörg ár.

Ný þáttaröð

NÝTT Á STÖÐ 2!
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KRÓATÍA

Frá kr.
78.895
m/morgunverði

Króatía er einn eftirsóttasti áfangastaður ferðamanna í 
Evrópu, enda er landið stórkostleg náttúruperla sem státar 
af fegurstu ströndum og tærasta sjó Evrópu, heillandi 

menningu og glæsilegum gististöðum. Heimsferðir bjóða 
beint flug vikulega í allt sumar til þessa einstaka áfangastaðar 
sem heillar alla sem þangað koma. Þar er að finna gott úrval 
gististaða með frábærum aðbúnaði, glæsilegri umgjörð og góðri 
þjónustu. Menning Króatíu er heillandi blanda, sem Grikkir, 
Rómverjar, Slavar, Frakkar, Ítalir og Austurríkismenn hafa sett 

mark sitt á. Strandlengja Adríahafsins er sú fegursta í Evrópu 
með vogskornum ströndum, eyjum og skerjum þar sem 
aldagamlir bæir skaga út í hafið. Mannlífið í Króatíu er engu líkt 
og þeir sem þangað koma eru sammála um að þar sé að finna 
Evrópu eins og hún var og hét. Aðaláfangastaður Heimsferða í 
Króatíu er Porec á Istria skaganum ásamt Umag þar sem er að 
finna glæsilega gististaði með frábærri aðstöðu en gististaðirnir 
standa gjarnan aðeins fyrir utan bæina.

Dásamlegu strandbæirnir Porec & Umag heilla alla sem þangað koma

– fáðu meira út úr fríinu

1992-2017
25 ÁRA

Frá kr. 78.895 m/morgunverð innif.
Netverð á mann frá kr. 78.895 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í svítu. Netverð á mann frá kr. 
86.595 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
30. maí í 7 nætur

Laguna Istra

Frá kr. 99.345 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 99.345 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 
138.595 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
29. ágúst í 7 nætur.

Hotel Sol Stella

Frá kr. 103.965 m/morgunverð innif.
Netverð á mann frá kr. 103.965 m.v. 2 
fullorðna og 1 barn í herbergi. Netverð á mann 
frá kr. 118.395 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
4. júlí í 7 nætur. 

Hotel Laguna Moldrinio

Frá kr. 103.745 m/morgunverð innif.
Netverð á mann frá kr. 103.745 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í fjölsk.herb. Netverð á mann frá kr. 
124.395 m.v. 2 fullorðna í herb.
6. júní í 7 nætur.

Hotel Sol Garden Istra

Allt að
25.000 kr.

afsláttur á mann 25 ára 
afmælisafsláttur

í janúar 



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gildir til og með 22. janúar eða meðan birgðir endast 

ÍTALSKIR TÖFRAR Í BÓNUS
Barilla Fusilli

1 kg
Barilla Penne Rigate

1 kg
Barilla Spaghetti

1,8 kg

259
kr. kg

259
kr. kg

359
kr. kg

1,8kg

1kg

1kg

Parmigiano 
Ítalskur ostur, 200 g

Verð áður 698 kr.

598
kr. 200 g

100kr
verðlækkun

398
kr. 100 g

Ítölsk Þurrskinka
100 g Grana Padano 

Ítalskur ostur, 200 g

498
kr. 200 g

Sollu Maukaðir Tómatar 
Ítalskir, 425 g

Sollu Jómfrúarolía 
500 ml

Sollu Tómatpassata
Ítalskir, 425 g

179
kr. 425 g

698
kr. 500 ml

179
kr. 425 g

Appelsínur
Spánn, í lausu

198
kr. kg

í lausu

1.198
kr. 500 g

Bláber
Chile, 500 g

Jarðarber
Spánn, 250 g

379
kr. 250 g

Klaki Kolsýrt vatn
2 lítrar, 3 tegundir

129
kr. 2 l

2L

2.998
kr. stk.

Kjarnafæði Blandaður Súrmatur
Í ekta skyrmysu, 1,3 kg

1,3kg

2.998
kr. kg

Kjarnafæði Súrsuð eistu
2.298

kr. kg

Kjarnafæði Lambasviðasulta
Ný

Norðanfiskur Hákarl
100 g

698
kr. 100 g

1.498
kr. 200 g

Vestfirskur Harðfiskur
Þorskur, 200 g

Blandað Hakk
Naut/lamb, ferskt

998
kr. kg

Faxe Kondi
330 ml

49
kr. stk.

Dr Pepper
330 ml

59
kr. stk.

Þorrinn 
gengur í garð

Floridana Heilsusafi
1 lítri

198
kr. 1 l

1L

100%
Safi

Blandað hakk60% naut - 40% lamb

98
kr. 5 stk.

Bónus Flatkökur 
170 g, 5 stk.
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Það er ekki 
að undra að 
fram komi 
myndar-
legur hópur 
af fólki úr 
skemmtana-
bransanum 
til að glæða 
Þennan við-
burð Þeim 
dýrðarljóma 
sem mikil-
vægasta 
embætti á 
jörðinni 
kallar á.

TónlisTarmaður
Teitur Magnússon

PlaY FOllOW

Föstudagsplaylista Lífsins má einnig finna  
á Spotify undir notandanafninu Vísir.

 7 Seconds ft. Neneh Cherry Youssou N’Dour
Om Numah Shivaya Apache Indian
Heaven The Psychedelic Furs
So Good At Being in Trouble Unknown Mortal Orchestra
Life as a Wall Jae Tyler
Pundið Vilhjálmur Vilhjálmsson
Hey Nineteen Steeley Dan
Alan Parsons Project  Eye in the Sky
Pavement  Major Leagues

lag FlYTjandi

föstudags-
playlisti 
Lífsins

Teitur, sem er þessa stundina að vinna að nýrri 
breiðskífu, setti saman þennan fjölbreytta og 
hressa föstudagslagalista fyrir lesendur Lífsins.

Kántríhetjan Toby Keith 
slær á þjóðernissinnaða 
strengi á meðan 3 doors 
down rymja Kryptonite.
nOrdic PhOTOs/geTTY

staðfestir listamenn

Þeir listamenn sem afÞökkuðu 

Það verður vafalaust mikið 
um dýrðir þegar næsti 
forseti Bandaríkjanna, 
Donald Trump, verður 
vígður til embættis í 
dag. Trump hefur, líkt 

og Ronald Reagan á undan honum, 
verið viðloðandi skemmtanabrans-
ann en hann var með sinn eigin 
raunveruleikaþátt, The Apprentice, 
og hefur komið fram í kvikmyndum 
eins og til dæmis Home Alone 2. 
Því er ekki að undra að fram komi 
myndar legur hópur af fólki úr 

skemmtanabransanum til 
að gæða viðburðinn þeim 
dýrðarljóma sem eitt mikil-
vægasta embætti á jörðinni 
kallar á. Nokkrir listamenn 
kusu að sniðganga viðburðinn, 
væntanlega vegna þess að þeir 
studdu Hillary Clinton í barátt-
unni um embættið en það ætti nú 
ekki að koma að sök þó að nokkrir 
útbrunnir popparar mæti ekki þegar 
svona einvalalið listamanna hefur 
þegar boðað komu sína. 
stefanthor@frettabladid.is

stjörnum prýdd 
vígsluathöfn  

trumpsDonald 
Trump 
verður 
vígður fer-
tugasti og 
fimmti for-
seti Banda-
ríkjanna 
í dag. Há-
tíðarhöldin 
hófust í gær 
og teygja 
sig fram á 
laugar dag. 
Vígslan verð-
ur stjörnum 
prýdd þó að 
ekki hafi allir 
sem boðið 
var að koma 
fram þekkst 
boðið.

3 dOOrs dOWn
Hljómsveitin 3 Doors Down var 
gríðarlega heit í kringum 2003, 
en frægustu lög sveitarinnar eru 
Kryptonite og Here Without You 
sem voru gríðarlega vinsæl á 
handboltaleikjum á sínum tíma. 
Þeir eru þó ekki dauðir úr öllum 
æðum þrátt fyrir að ekki hafi 
heyrst mikið í þeim síðustu árin 
en 3 Doors Down gáfu út plötuna 
Us and the Night í fyrra og er um 
þessar mundir á tónleikaferða-

lagi þar sem sveitin 
mun, ásamt því 

að koma fram 
við vígslu 

Trumps, 
spila í 

nokkr-
um 
spila-
vítum í 
Kanada 
og á 

jarðar-
berja-

hátíð í 
Flórída. 

Aðdáendur 
3 Doors Down 

virðast margir 
hverjir ekkert sérstaklega 

ánægðir með Trump-giggið, en 
á Facebook-síðu sveitarinnar eru 

nokkuð margir sem tjá óánægju 
sína.

TObY KeiTh
Aðdáendur Toby Keith eru hins 
vegar örugglega ekki ósáttir við að 
goðið þeirra spili við vígsluathöfn 
Donalds Trump. Kántrísöngvarinn 

er aðallega þekktur fyrir ákveðnar 
og íhaldssamar skoðanir en hann á 
smelli eins og Courtesy of the Red, 
White, & Blue og Made in America. 
Hann átti einnig í deilum við Dixie 
Chicks eftir að þær gagnrýndu 
George W. Bush. Ásamt kántrí-
stjörnunni Toby Keith var það 
Lee Greenwood sem spilaði fyrir 
framan Lincoln-minnismerkið í gær 
til upphitunar fyrir aðalviðburðinn 
sem verður í kvöld.

The PianO guYs
YouTube-stjörnurnar í The Piano 
Guys ætla að koma fram og munu 
líklega spila á píanó.

dj ravidrums
Plötusnúðurinn og trommarinn DJ 
Ravidrums hefur komið víða við á 
ferlinum en hann var meðal annars 
plötusnúður þáttarins Howie Do It 
og keppti í raunveruleikaþættinum 
Dog Eat Dog, en hann og liðið hans 
unnu þó ekki keppnina.

big & rich
Þetta dúó spilar, og þetta kann 
að koma á óvart, kántrítónlist. 
Það gæti verið að hér sé eitthvert 
ákveðið þema eða mynstur.

jacKie evanchO
Söngkonan Jackie Evancho keppti 
í America’s Got Talent og hafnaði 
þar í öðru sæti. Hún hefur svolítið 
verið í því að koma fram við hinar 
og þessar athafnir þar sem hún 
syngur bandaríska þjóðsönginn og 
því er alls ekki ólíklegt að hún muni 
gera það við vígsluathöfn Donalds 
Trump.

FranK sinaTra
Allt í lagi, Sinatra átti ekki að 
koma fram, enda löngu látinn. En 
lag hans My Way verður spilað 
undir fyrsta dansi forsetans og 
Ivönku konu hans á Frelsisballinu, 
sem fer fram við þetta tækifæri. 
Nancy, dóttir Sinatra, virtist ekki 
vera sátt við þetta lagaval en 
aðspurð sagði hún bara: „Munið 
eftir fyrstu línum lagsins.“ Þess 
má geta að fyrstu línurnar 
eru „And now, the end 
is near“ (lauslega þýtt 
gæti það einfaldlega 
útlagst sem „enda-
lokin nálgast“). Þess 
má einnig geta að 
Michael Flatley 
dansmeistari 
mun dansa á 
ballinu, hvorki 
meira né minna.

celine diOn
Söngdívan Celine 
Dion hafði ekki 
tíma til að mæta.

elTOn jOhn
Elton John var 
boðið því að Trump 
vildi vera svarinn í 
embætti og sýna sam-
kynhneigðum stuðning 
um leið. Elton vildi þó 
ekki vera með en sagði 
að það væri ekkert per-
sónulegt. Hann ýjaði þó 

að því að það væri vegna þess að 
hann og Trump væru ekki á sama 
báti þegar kæmi að pólitískum 
skoðunum.

andrea bOcelli
Meistari Bocelli átti að syngja 
dúett með Jackie Evancho en 
neitaði eftir að aðdáendur hans 
gjörsamlega sturluðust.

mObY Og Fleiri sem segja þó 
að þeim haFi verið bOðið
Moby sagðist aldrei mundu 
mæta á svona samkomu, hins 
vegar er ekki alveg ljóst hvort 

honum hafi yfirleitt verið 
boðið að spila á hátíðinni. 

Rapparinn Ice T tísti um 
að hafa verið boðið 

og segist hafa skellt 
á, menn efast þó um 
að það hafi gerst í 
alvörunni. The Dixie 
Chicks og fleiri voru 

spurð í viðtali hvort 
þau myndu samþykkja 

að spila fyrir Trump en 
sögðu að það mundi gera 
út af við ferilinn.

KanYe WesT eKKi 
nógu heFðbundinn

Kanye West fær ekki að 
mæta á athöfnina vegna 

þess að hún á að vera 
„hefðbundin og amerísk“. 
Það mætti halda að það 
sé verið að gefa eitthvað í 

skyn…
Kanye West
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Útsala í Módern
10–50% afsláttur 

af öllum vörum
 20.–31 . janúar

AFSLÁTTUR 
AF SÉRPÖNTUNUM 

 MEÐAN Á ÚTSÖLUNNI 
STENDUR

AFSLÁTTURINN 
GILDIR EINNIG 
Í VEFVERSLUN



GLAMOUR

Farðu inn á Glamour.is og fáðu daglegar 
fréttir úr heimi hönnunar, lífsstíls og tísku.

l Facebook l Instagram l Twitter 

Nú er það 
rautt …

Það eru margir 
sem veigra sér 
við að nota sterka 
liti á augun enda 
nokkur ár síðan að 
litaglaðir skuggar 
voru áberandi. 
Rauðir tónar hafa 
sérstaklega þótt 
varasamir. Sam-
kvæmt speking-
um og tískupöll-
unum fyrir árið 
2017 eru þetta 
samt einmitt 
litirnir sem nota á 
á augun.

Eldrautt 
Varalitur á augu 

sem og varir 
er ágætis til-

breyting.

Fallegt 
Förðun Lily 

Collins á Golden 
Globe þótti bera 

af. 

Bleikur 
Málum augun 

bleik með hækk-
andi sól. 

Bleikir tónar 
Fyrirsæturnar 

hjá Marc Jacobs  
með bleik og 

rauð augu.
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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

„Nýjasta og stærsta verkefnið mitt 
hingað til er að leika í sjónvarps
þættinum Murder Among Friends. 
Það er ótrúlega spennandi að fá að 
leika í bandarísku sjónvarpi. Þetta 
er heilmikil framleiðsla og mjög virt 
fagfólk sem kemur að þáttunum,“ 
segir Unnur Eggertsdóttir, sem mun 
á næstu dögum leika í annarri syrpu 
þessara vinsælu þátta sem hafa 
vakið töluverða athygli vestanhafs.

Tökur á þáttunum byrja á þriðju
daginn. „Ég fæ örfáa daga til að læra 
handritið og vinna mína rann
sóknar vinnu fyrir stelpuna sem ég 
leik,“ segir Unnur, og bætir við að 
það sé eins gott að standa sig.

Á næstu vikum mun Unnur einn
ig leika í kvikmynd sem heitir Casa 
Matusita og er framleidd af Prospect 
House Entertainment.

„Það er mjög spennandi. Þar fæ 
ég að leika á móti stórstjörnum eins 
og Malcolm McDowell, og nokkrum 
öðrum sem ég má samt ekki nafn
greina enn þá,“ segir hún.

Unnur útskrifaðist frá The Amer
ican Academy of Dramatic Arts í 
New York í apríl 2016 og fékk aðal
verðlaun útskriftarinnar sem besta 
leikkona árgangsins en í honum 
voru rúmlega 100 nemendur.

„Námið í New York gekk ein
staklega vel, þetta voru mjög erfið 
ár bæði líkamlega og andlega en ég 
naut hverrar mínútu. Ég er ofboðs
lega þakklát fyrir þjálfunina sem ég 
fékk. Kennararnir lögðu mikið upp 
úr því að maður gæti leikið hvaða 
hlutverk sem er og alltaf fundið 
sannleik í karakternum sínum,“ 
útskýrir hún.

Leiklistarheimurinn getur verið 
flókinn frumskógur
„Það var líka lögð mikil áhersla 
á hvernig maður ætti að bera sig 

í prufum, hvernig maður ætti að 
sækjast eftir ákveðnum hlutverk
um,“ segir Unnur.

Í nóvember ákvað Unnur að elta 
drauma sína til Los Angeles.

„Ég ákvað að eltast við verkefni 
sem ég tók þátt í í sumar, sem er 
söngleikur um ævi Marilyn Monroe. 
Það er verið að setja sýninguna upp 
í mun stærri uppfærslu á næstu 
mánuðum, og ég fékk töluvert 
stærra hlutverk, svo það kom ekki 
annað til greina en að flytja mig 
hingað yfir,“ segir hún.

„Á meðan undirbúningstímabilið 
stendur yfir fyrir söngleikinn hef ég 
reynt að vera dugleg að taka þátt í 
alls konar verkefnum hér. Til dæmis 
lék ég í stuttmynd um daginn fyrir 
mjög flottan bandarískan leikstjóra 
þar sem ég lék á móti íslensku leik

urunum Atla Óskari og Elíasi Helga. 
Eftirvinnslan á þeirri mynd er að 
klárast, og svo verður hún send á 
nokkrar kvikmyndahátíðir. Myndin 
heitir Gilded og ég er mjög spennt 
að fylgja henni eftir,“ segir hún.

Óhætt er að segja að nóg sé um 
að vera hjá Unni, og fram undan séu 
spennandi tímar hjá henni.

„Nú, þegar ég er búin að bóka 
nokkur verkefni og orðin töluvert 
öruggari í prufum, get ég einbeitt 
mér frekar að því að sækja um hlut
verk sem ég veit að henta mér. Ég er 
ótrúlega spennt fyrir næstu vikum 
og mánuðum. Mér finnst fátt jafn 
mikil snilld og að fá að leika, svo ég 
vona innilega að ég haldi áfram að 
vera heppin með verkefni,“ segir 
Unnur.
gudrunjona@frettabladid.is

Eltir drauma sína
Unnur Eggertsdóttir leikkona útskrifaðist frá The American Academy of 
Dramatic Arts í New York í apríl 2016. Hún er flutt til Los Angeles og fer 
með hlutverk í nýjustu syrpu spennuþáttanna Murder Among Friends.

Unnur Eggertsdóttir gerir það gott í Hollywood. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI. 

Malcolm McDowell, mótleikari Unnar í kvikmyndinni Casa Matusita.  

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

Símaveski.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

FITUMÆLINGAVOGIR
Við erum með gífurlegt úrval

af öllum gerðum af vogum

GOTT
VERÐ

Tanita BC-587 fitumælingavog
Áður 32.860,- NÚ 18.749,-

FÆRIBANDAVOGIR - RANNSÓKNAVOGIR - IÐNAÐARVOGIR  - SMÁVOGIR
VERÐÚTREIKNINGSVOGIR - TALNINGAVOGIR - KRÓKAVOGIR

BAÐVOGIR - BARNAVOGIR - GÓLFVOGIR - LÍMMIÐAVOGIR

gæði – þekking – þjónusta

... fæst í næsta apóteki 
og helstu stórmörkuðum 

Mundir þú eftir að bursta 
og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur 

– allar upplýsingar á www.icecare.is

tannlæknar 

mæla með 

GUM 

tannvörum 
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579 kr.Mjúkt taco með
ostasósu utan um 

stökkt taco fyllt með 
kjúklingi, sýrðum 

rjóma, káli, osti og 
tómötum.

www.tacobell.isHafnarfirði / /Grafarholti

PIPA
R

\
TBW

A
 • SÍA

 • 162242

1699kr.

Tvö Double Decker 
Supreme taco,

Fiesta-kartöflur, Appolo 
fyllt lakkríssúkkulaði

og miðstærð
af gosi.



Now adam
verð áður 2.995 kr.Liq. ChLorophyLL

verð áður 2.112 kr.

B-12 1000 mCg
verð áður 1.178 kr.

SítróNuSafi
verð áður 628 kr.

rauðrófuSafi
verð áður 598 kr.

kr.
377

kr.
359

guLrótaSafi 0,75L
verð áður 743 kr.

SítróNuSafi
verð áður 952 kr. SpíruLíNaSafi 0,2L

verð áður 498 kr.

kr.
580

kr.
619

kr.
324

kr.
2.249

kr.
1.424

kr.
884

kr.
1.584 25

afsláttur

Coq10 30 mg
verð áður 1.898 kr.

vöru
kynningar
alla daga

vöru
kynningar
alla daga

Vit-hit dóS
verð áður 198 kr./stk.

möNdLumjóLk 2 gerðir
verð áður 478 kr./stk.

maíSkökur
verð áður 229 kr.

ríSkex m/SúkkuLaði
verð áður 298 kr.

korNfLex 500g
verð áður 458 kr.aLLBraN 500g

verð áður 467 kr.

prógaStró
verð áður 2.698 kr. raSpBerry

verð áður 2.720 kr.

BraN fLakeS
verð áður 517 kr.

gríSkt jógúrt
verð áður 275 kr.

hLeðSLa
verð áður 209 kr.

BioNa epLaSafi 1L
verð áður 420 kr.

Biotta Vita7
verð áður 548 kr.

Biotta guLrótaSafi
verð áður 436 kr.

hámark 3 x 250mL. 4 gerðir
verð áður 535 kr./pk.

HEILSUDAGAR

kr.
335

kr.
414

kr.
248kr./pk.

498

kr.
294

kr.
345

kr.
305

kr.
374

kr.
366

kr.
172 kr.

223

kr.
188

12.-28. janúar

glútenlaust

Vit-hit detox, immuNitea 
eða LeaN &greeN
verð áður 268 kr./stk.

kr./stk.
209

kr./stk.
154

Vegan vörurglútenlausar vörur

NæriNgarger
verð áður 795 kr.

Sæt ChiLi SóSa
verð áður 570 kr.

BaSiLikuSóSa
verð áður 519 kr.

trek próteiN/hNetur
verð áður 192 kr.

Nakd 4 gerðir
verð áður 176 kr.

kr.
596

kr.
428

Lima þuNNar quiNo
verð áður 308 kr.

Lima haframjóLk
verð áður 318 kr.

urte hafrafLögur
verð áður 428 kr.

kr.
240 kr.

334

kr.
254

kr.
389

kr.
144

kr.
461

kr.
584 kr.

265

kr.
385

kr.
408

kr.
363

CheStNut hrökkBrauð
verð áður 614 kr.

SChar hrökkBrauð
verð áður 378 kr.kryddjurtakex

verð áður 778 kr.

kr.
132

möNdLumjóLk
verð áður 518 kr.

möNdLumjóLk
VaNiLLa
verð áður 583 kr.

quiNo
verð áður 550 kr.

Bio-kuLt CaNdéa 
eða orgiNaL
verð áður 2.188 kr.

hafrafLögur fíNar eða grófar
verð áður 528 kr.

femareLLe
verð áður 2.940 kr.

amiNo Liðir
verð áður 2.618 kr.

kr.
1.964 kr.

2.205 kr./stk.
1.641

kr./stk.
396

toppur áN 
BraðgefNa eða 
SítróNu. 4 x 2L
verð áður 768 kr./pk.

kr.
598

kr.
180 kr.

181
kr.

209

ChiCk peaS 400g
verð áður 257 kr.

BLaCk BeaNS
verð áður 258 kr.

ChiLi BeaNS 420g
verð áður 298 kr.

kr.
722kr.

739
kr.

459

fíkjur 250g
verð áður 926 kr.aprikóSur 250g

verð áður 948 kr.

döðLur 250g
verð áður 589 kr.

kr.
694

kr.
1.398

kr.
1.438

kr.
958

þorSkaLýSiSp. 250Stk.
verð áður 1.748 kr.

krakka omega
verð áður 868 kr.

heiLSu þreNNa
verð áður 1.798 kr.

heiLSu tVeNNa
verð áður 1.198 kr.

kr.
840

kr.
853

kr.
877

ViLLiBLáBer 1kg
verð áður 1.498 kr.

jarðarBer 1kg
verð áður 948 kr.

hiNdBer 1kg
verð áður 974 kr. maNgo 1kg

verð áður 933 kr.

kr.
1.348

ota SóLgrjóN 950 g
quakker haVre fraS eða rug fraS

kr.
398

kr./pk.
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Now adam
verð áður 2.995 kr.Liq. ChLorophyLL

verð áður 2.112 kr.

B-12 1000 mCg
verð áður 1.178 kr.

SítróNuSafi
verð áður 628 kr.

rauðrófuSafi
verð áður 598 kr.

kr.
377

kr.
359

guLrótaSafi 0,75L
verð áður 743 kr.

SítróNuSafi
verð áður 952 kr. SpíruLíNaSafi 0,2L

verð áður 498 kr.

kr.
580

kr.
619

kr.
324

kr.
2.249

kr.
1.424

kr.
884

kr.
1.584 25

afsláttur

Coq10 30 mg
verð áður 1.898 kr.

vöru
kynningar
alla daga

vöru
kynningar
alla daga

Vit-hit dóS
verð áður 198 kr./stk.

möNdLumjóLk 2 gerðir
verð áður 478 kr./stk.

maíSkökur
verð áður 229 kr.

ríSkex m/SúkkuLaði
verð áður 298 kr.

korNfLex 500g
verð áður 458 kr.aLLBraN 500g

verð áður 467 kr.

prógaStró
verð áður 2.698 kr. raSpBerry

verð áður 2.720 kr.

BraN fLakeS
verð áður 517 kr.

gríSkt jógúrt
verð áður 275 kr.

hLeðSLa
verð áður 209 kr.

BioNa epLaSafi 1L
verð áður 420 kr.

Biotta Vita7
verð áður 548 kr.

Biotta guLrótaSafi
verð áður 436 kr.

hámark 3 x 250mL. 4 gerðir
verð áður 535 kr./pk.

HEILSUDAGAR

kr.
335

kr.
414

kr.
248kr./pk.

498

kr.
294

kr.
345

kr.
305

kr.
374

kr.
366

kr.
172 kr.

223

kr.
188

12.-28. janúar

glútenlaust

Vit-hit detox, immuNitea 
eða LeaN &greeN
verð áður 268 kr./stk.

kr./stk.
209

kr./stk.
154

Vegan vörurglútenlausar vörur

NæriNgarger
verð áður 795 kr.

Sæt ChiLi SóSa
verð áður 570 kr.

BaSiLikuSóSa
verð áður 519 kr.

trek próteiN/hNetur
verð áður 192 kr.

Nakd 4 gerðir
verð áður 176 kr.

kr.
596

kr.
428

Lima þuNNar quiNo
verð áður 308 kr.

Lima haframjóLk
verð áður 318 kr.

urte hafrafLögur
verð áður 428 kr.

kr.
240 kr.

334

kr.
254

kr.
389

kr.
144

kr.
461

kr.
584 kr.

265

kr.
385

kr.
408

kr.
363

CheStNut hrökkBrauð
verð áður 614 kr.

SChar hrökkBrauð
verð áður 378 kr.kryddjurtakex

verð áður 778 kr.

kr.
132

möNdLumjóLk
verð áður 518 kr.

möNdLumjóLk
VaNiLLa
verð áður 583 kr.

quiNo
verð áður 550 kr.

Bio-kuLt CaNdéa 
eða orgiNaL
verð áður 2.188 kr.

hafrafLögur fíNar eða grófar
verð áður 528 kr.

femareLLe
verð áður 2.940 kr.

amiNo Liðir
verð áður 2.618 kr.

kr.
1.964 kr.

2.205 kr./stk.
1.641

kr./stk.
396

toppur áN 
BraðgefNa eða 
SítróNu. 4 x 2L
verð áður 768 kr./pk.

kr.
598

kr.
180 kr.

181
kr.

209

ChiCk peaS 400g
verð áður 257 kr.

BLaCk BeaNS
verð áður 258 kr.

ChiLi BeaNS 420g
verð áður 298 kr.

kr.
722kr.

739
kr.

459

fíkjur 250g
verð áður 926 kr.aprikóSur 250g

verð áður 948 kr.

döðLur 250g
verð áður 589 kr.

kr.
694

kr.
1.398

kr.
1.438

kr.
958

þorSkaLýSiSp. 250Stk.
verð áður 1.748 kr.

krakka omega
verð áður 868 kr.

heiLSu þreNNa
verð áður 1.798 kr.

heiLSu tVeNNa
verð áður 1.198 kr.

kr.
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kr.
853

kr.
877

ViLLiBLáBer 1kg
verð áður 1.498 kr.

jarðarBer 1kg
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hiNdBer 1kg
verð áður 974 kr. maNgo 1kg

verð áður 933 kr.
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

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

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.

Maríu  
Bjarnadóttur

Bakþankar

Þegar ný ríkisstjórn var mynduð 
spurði mig maður, sem er 
upprunninn hinumegin á 

hnettinum og hefur aldrei komið til 
Íslands, hvort það væri satt að eini 
maðurinn í öllum heiminum sem 
bæði hefði verið í Panamaskjölun-
um og Ashley Madison-gögnunum 
yrði forsætisráðherra á Íslandi.

„Já, það er rétt, min ven,“ svaraði 
ég, en útskýrði fyrir honum að þetta 
væri nú allt aðeins málum blandið 
og að ráðherrann hefði bara verið í 
þessum skjölum af léttúð.

Þetta þótti honum ekki sann-
færandi. Svo ég sýndi honum 
myndband í milduðum fókus og 
pastellitum af IceHot1 skreyta 
barnaafmælisköku og þá snarskipti 
hann um skoðun. Hann skildi vel að 
kjósendur legðu ekki megináherslu 
á óskýrar upplýsingar úr gagna-
lekum þegar hægt væri að horfa á 
kökuskreytingarvídeóið. Fleiri vildu 
sjá og áður en ég vissi af var fólk frá 
öllum heimshornum að horfa á nýja 
forsætisráðherrann rúlla sykur-
massa ástúðlega í tölvunni minni. Af 
öryggi, en natni.

Tvær konur báðu um slóðina á 
vídeóið. Örugglega bara til að sýna 
vinum sínum.

Ísland hefur fengið verulega 
aukna athygli frá útlöndum undan-
farið. Alþjóðlegir fjölmiðlar komu 
til að fylgjast með kosningum, EFTA 
gerir svakalegasta kombakk sem 
alþjóðleg samvinna hefur séð og 
íslenska efnahagsundrið (fyrir og 
eftir hrun) er rannsóknarefni fjöl-
margra fræðigreina.

Hið sanna undur, leynivopn 
Íslendinga, er samstaðan. Þjóðfélag 
sem vinnur sig út úr efnahagshruni 
með því að hjálpast að. Klappar í 
takt. Sendir hundruð sjálfboðaliða 
til að finna rjúpnaskyttu. Fer út 
að leita þegar ungar konur týnast. 
Passar upp á hvert annað.

Það er þessi samstaða sem er 
kjarninn í þjóðarkökunni. Allt hitt 
er bara skraut.

Þjóðarkakan

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16  |  Sun. 13–17
www.betrabak.is

 

ÚTSAL A
KO M D U  O G  G E R Ð U  F R Á B Æ R  K A U P

A L LT  A Ð  50%
A F S L ÁT T U R 

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR • SÆNGURFÖT, O.FL. 

ÞÚ FINNUR RÉTTA 
RÚMIÐ HJÁ OKKUR

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

SUNNUDAGA KL. 20:00
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