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Fréttablaðið í dag

sKOðun Árni 
Stefán Jónsson 
skrifar um 
lægri álögur á 
hátekjufólk. 
10

spOrt 
Aron 
Pálmars-
son fer yfir 
frammistöðu 
Íslands á HM. 
12

tÍMaMót Leik-
hústónleikar 
Góa og Halla á 
Hard Rock. 14

lÍFið Skosk 
menningar hátíð 
verður á Kexi í 
febrúar. 24

FrÍtt

uMhverFisMál Starfsmönnum 
umhverfis- og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar hefur verið falið 
að móta hugmyndir um fræðslu og 
hugsanlega sérstakt gjald sem lagt 
yrði á notkun nagladekkja.

Ástæðan er sú að bílum á nagla-
dekkjum hefur fjölgað mikið í 
Reykjavík nú í vetur miðað við 
fyrri ár. Hjálmar Sveinsson, for-
maður umhverfis- og skipu-
lagsráðs, vonast eftir áliti innan 
tveggja mánaða.

Reykjavíkurborg hefur ekki laga-
heimild fyrir gjaldi á nagladekk. 
Því þyrfti að senda innanríkisráðu-
neytinu tillögu að nýju lagaákvæði 
í umferðarlögum.

Hlutfall ökutækja í Reykjavík á 
negldum dekkjum var 46,6 prósent 
en fyrir þremur árum var hlutfallið 
31,9 prósent. Negldum hjólbörðum 

hefur því fjölgað verulega og hafa 
þeir ekki verið eins margir síðan 
veturinn 2006-2007.

Í bókun umhverfis- og skipulags-
ráðs kemur fram að beinn kostnað-

ur af sliti gatna vegna nagladekkja-
notkunar sé talinn vera 150 til 300 
milljónir króna árlega.

Runólfur Ólafsson, formaður 
Félags íslenskra bifreiðaeigenda, 
segir að í seinni tíð séu naglar úr 
léttmálmum. Sé bundið slitlag lagt 
samkvæmt evrópskum stöðlum 
þá skemmist það ekki svo mikið 
af völdum nagladekkja undir hefð-
bundnum fólksbílum.

Hins vegar geti stórir bílar, flutn-
ingabílar og langferðabílar, valdið 
skemmdum. Þá segir Runólfur mjög 
hæpið að skattleggja búnað sem 
eykur á öryggi í umferðinni.

„Það er auðvitað mjög alvar-
legt að setja öryggi borgaranna til 
hliðar á grundvelli óljóss árangurs 
sem menn telja sig geta náð með því 
að setja bann eða skatt á hluti sem 
auka öryggi borgaranna.“ – jhh

Íhuga gjald á nagladekk
Kanna á hvort leggja megi gjald á nagladekk í Reykjavík. Notkunin hefur ekki 
verið meiri í tíu ár. Formaður FÍB segir varhugavert að skattleggja öryggisbúnað. 
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Það er auðvitað 
mjög alvarlegt að 

setja öryggi borgaranna til 
hliðar á grundvelli óljóss 
árangurs. 
Runólfur Ólafsson, 
formaður Félags 
íslenskra bifreiða-
eigenda

Menning Þrettán fyrirtæki kostuðu 
þjóðargjöf Íslendinga til Dana sem 
Guðni Th. Jóhannesson forseti 
afhenti í Kaupmannahöfn. Gjöfin 
var sjö hundruð eintök af nýrri 
útgáfu Íslendingasagna á dönsku.

Samtals reiddu fyrirtækin af hendi 
um tuttugu milljónir  króna. Í kjöl-
farið var forstjórum fyrirtækjanna 
boðið í hátíðarkvöldverð Margrétar 
Danadrottningar sem fulltrúar 
atvinnulífs Íslendinga í föruneyti 
Guðna forseta.

„Ég er mjög stoltur og ánægður 
með það að flestir forstjórar þessara 
fyrirtækja sáu sér fært að fara út,“ 
segir Jóhann Sigurðsson, útgefandi 
bókarinnar. – þea / sjá síðu 2

Fyrirtæki borga 
gjöfina til Dana

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, atvinnukylfingur úr GR, lék fyrsta hringinn á Pure Silk Bahama Classic-mótinu á Bahamaeyjum á tveimur höggum undir pari. Ólafía er fyrsti Íslendingurinn 
sem leikur á þessari sterkustu atvinnumótaröð heims. Ólafía heldur leik áfram í dag og keppir þá um komast í gegnum niðurskurðinn. Sjá Sport mynd/Sigurður elvar þórólfSSon

danmörk sótt heim. fréttablaðið/ePa

Ólafía
byrjar  
 vel

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



Ævintýri í skóginum

Fagurt var um að litast í höfuðborg Íslands í gær þar  sem snjór næturinnar hafði tyllt sér létt á tré og hús. Elliðaárdalur var líkastur drifhvítum 
undraheimi og andi ævintýra sveif yfir vötnum. Veðurstofan spáir að hitastigið í Reykjavík verði yfir frostmarki fram yfir helgi. Fréttablaðið/Eyþór

Veður

Í dag er búist við austlægum strekkingi á 
landinu. Víða einhver snjókoma og vægt 
frost, en slydda eða rigning sunnanlands 
og hiti rétt yfir frostmarki.  sjá síðu 16

Frá kr.
49.995

GRAN CANARIA

2. febrúar í 5 nætur

Netverð á mann frá kr. 49.995 m.v. 2 í íbúðJardin del 
Atlantico
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Allt að
33.000 kr.
afsláttur á mann

Menning Þrettán fyrirtæki kostuðu 
þjóðargjöf Íslendinga til Dana sem 
Guðni Th. Jóhannesson forseti 
afhenti í Konunglega bókasafninu 
í Kaupmannahöfn á þriðjudag. 
Gjöfin, sjö hundruð eintök af nýrri 
útgáfu Íslendingasagna, mun rata á 
dönsk bókasöfn.

Fyrirtækin eru HB Grandi, Össur, 
Icelandair, Marel, Bláa lónið, Brim, 
Eimskip, Landsvirkjun, Kaupfélag 
Skagfirðinga, Mjólkursamsalan, 
Arion banki, Höldur og Pósturinn. 
Reiddu þau af hendi samtals um 
tuttugu milljónir til að hægt væri að 
prenta sérstaka útgáfu bókarinnar 
með þakkarávarpi til Dana.

Útgefandinn, Jóhann Sigurðs
son, segist hafa fengið hugmynd
ina skömmu eftir að þýðingin var 
kláruð. Fjöldi norrænna fræði
manna hafi unnið að þýðingunni en 
Íslendingasögurnar voru þýddar á 
dönsku, norsku og sænsku. Margrét 
Þórhildur, drottning Danmerkur, 
skrifaði formála í bókina. Vegna 
þessa, og vegna þess að Danir skil
uðu íslenskum handritum á síðustu 
öld, fannst Jóhanni eins og Íslend
ingar stæðu í þakkarskuld við Dani.

„Ég fór að kanna hvort máttar
stólpar í íslensku þjóðfélagi væru 
sama sinnis. Þá kom í ljós að mönn
um þótti þetta frábær hugmynd,“ 
segir Jóhann sem fékk nokkur fyrir
tæki til að styrkja verkefnið.

„Ég er mjög stoltur og ánægður 
með það að flestir forstjórar þess
ara fyrirtækja sáu sér fært að fara út 
og vera viðstaddir þennan viðburð,“ 
segir Jóhann.

Forstjórar Landsvirkjunar, Ice
landair, Eimskipa, Brims, Össurar, 
Póstsins, Bláa lónsins og Marel voru 
einnig viðstaddir veislu drottning
arinnar.

„Það þurfti að sérprenta bæk
urnar með sérstöku þakkarávarpi. 
Það mun birtast dönskum lesendum 
næstu áratugina því þetta verður 
grundvallarútgáfa. Þá munu þeir 
sjá að Íslendingar hugsa hlýlega til 
þeirra,“ segir Jóhann en í ávarpinu 
er tilurð gjafarinnar útskýrð.

Þær tuttugu milljónir sem Jóhann 
safnaði fóru í prentunina, sendingu 
á dönsk bókasöfn, viðburðinn sjálf
an og eftirfylgni.

„Ég er alveg himinlifandi og sér
staklega þakklátur fyrirtækjunum 
fyrir að hafa gert þetta að veruleika 
og fyrir að hafa mætt fyrir hönd 
þjóðarinnar á þennan viðburð,“ 
segir Jóhann. thorgnyr@frettabladid.is

Kostuðu þjóðargjöf og 
sátu veislu drottningar
Dönsk þýðing allra Íslendingasagna ratar á bókasöfn Danmerkur. Forseti af-
henti gjöfina. Útgefandi ritsafnsins segist himinlifandi yfir að unnt hafi verið að 
færa Dönum gjöfina. Þrettán fyrirtæki borguðu saman tuttugu milljónir króna.

Guðni th. Jóhannesson, forseti Íslands, afhendir Mette bock, menntamálaráðherra 
Dana, bækurnar. Fréttablaðið/EPa

Ég er alveg himinlif-
andi og sérstaklega 

þakklátur fyrirtækjunum 
fyrir að hafa gert þetta að 
veruleika.
Jóhann Sigurðsson, 
útgefandi

saMfélag Mikill fjöldi nýtti tæki
færið og mætti á skíði eða snjóbretti 
í Bláfjöll í gær. Skíðasvæðið var opið 
í gær eftir snjókomuna undanfarinn 
sólarhring.

Gærdagurinn var einungis fjórði 
dagurinn sem opið var í fjallinu í 
vetur. Þó voru nokkrar leiðir lok
aðar í gær. Þar á meðal Kóngsgil og 
Sólskinsbrekka. – þea

Frábært færi í Bláfjöllum
Skíðasvæðið í bláfjöllum var opið í gær í fjórða sinn í vetur. Fréttablaðið/Ernir

stjórnsýsla Byggðarráð Skaga
fjarðar mun ekki endurnýja samning 
við Skotta FilmTV um að streyma 
sveitar stjórnarfundum á YouTube. 
Þetta var ákveðið á fundi ráðsins í 
gær. Var sviðsstjóra stjórnsýslu og 
fjármálasviðs falið að koma með til
lögu um mögulegar lausnir.

Nýjasti fundur sveitarstjórnar 
Skagafjarðar á YouTubesíðu Skotta 
FilmTV er frá 26. október. Mynd
bandið ber nafnið Sveitarstjórn 
Skagafjarðar 347 10 26 2016 og höfðu 
alls 44 horft á upptökuna. Það mynd
band sem flestir hafa horft á var af 
sveitarstjórnarfundi 24. ágúst í fyrra. 
Á það hafa alls fimmtíu horft. – þea

Skagfirðingar 
kveðja YouTube

Sauðárkrókur í Skagafirði.  
Fréttablaðið/GVa
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FÁGAÐUR AURIS Á FRÁBÆRU VERÐI
Finndu gleðina í hljóðlátum og liprum akstri, hvort heldur með bensín- eða dísilvél eða í Hybrid-útfærslu. 
Auris er með ríkulegum staðalbúnaði og glæsilegur að innan sem utan.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM
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Verð frá:
Auris – 2.970.000 kr.
Auris Hybrid – 3.290.000 kr. 

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

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

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



FRUMSÝNING

28. - 29.  janúar
Umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6
270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 11-15

Orkumál Dagur B. Eggertsson borg-
arstjóri  greindi í gær frá ákvörð-
un borgarráðs Reykjavíkur um að 
hafna beiðni bandarískra fjárfesta 
um viðræður um sölu á Hellisheið-
arvirkjun. „Thanks, but no thanks," 
sagði Dagur í Facebook-færslu.

Markaðurinn, viðskiptablað 
Fréttablaðsins, sagði  á miðviku-
dag  frá tilboði MJDB ehf.  í hluti 
Reykjavíkurborgar, Akraneskaup-
staðar og Borgarbyggðar í virkjun-
inni. Orkuveita Reykjavíkur hafnaði 
um miðjan desember tilboði sama 
félags í eignina í annað sinn. - hg

Borgin vill ekki 
selja virkjunina

Dagur B. Eggertsson. FréttaBlaðið/Ernir

náttúra Svo virðist sem dílaskarfur 
sæki mun meira upp á ferskvatn 
en hann gerir alla jafna. Líklegar 
skýringar liggja í breyttu tíðarfari og 
breytingar á fæðuframboði hjá sjó-
fugli.

Jón Kristjánsson fiskifræðingur 
vekur athygli á því í Facebook-færslu 
að á dögunum hafi hann talið tutt-
ugu skarfa á Elliðavatni, en í gær 
taldi hann 32 fugla. Jón hefur öðrum 
fremur komið að rannsóknum á líf-
ríki Elliðavatns, og hefur í fjóra ára-
tugi fylgst með vatninu og þróun 
lífríkisins þar. Hann segir frá því að 
aðeins einu sinni hafi hann áður séð 
skarfa við vatnið, en það var í fyrra.

Veiðifréttavefurinn Vötn&veiði 
gerir málinu skil en í spjalli við 
færslu Jóns deila veiðimenn reynslu 
sinni, en færsluna birti Jón í hópnum 
Veiðidellan er frábær. Þar kemur 
fram að skarf er að finna við margar 
ár, og eru ár á Vesturlandi sérstaklega 
nefndar. Tugir fugla munu vera við 
Laxá í Kjós þessa dagana, svo dæmi 
sé nefnt.

Guðmundur A. Guðmundsson, 
dýravistfræðingur hjá Náttúrufræði-
stofnun, segir það hafa lengi verið 
þekkt að dílaskarfar leiti í svolitlum 
mæli inn til landsins á vetrum.

„En svo virðist sem þessi hegðun 
sé eitthvað að aukast síðustu ár. Ekki 
er ljóst hvort það stafar af mildara 
tíðarfari eða breyttum fæðuskil-
yrðum. Í norðanverðri og Mið-Evr-
ópu er önnur undirtegund dílaskarfa 
en hérlendis og er hún frábrugðin í 
háttum með að verpa í trjám og eyða 
vetrinum í ríkum mæli við fiskivötn 
á meðan dílaskarfar af íslenska stofn-
inum eru nær einskorðaðir við sjó-
inn, verpa í fuglabjörgum, eyjum og 
skerjum og afla fæðu þar allan ársins 
hring í sjó,“ segir Guðmundur.

Að sögn Guðmundar er aðalfæða 

dílaskarfs marhnútur allan ársins 
hring, en einnig étur hann kola, 
sprettfisk og þyrskling.

„Skarfar eru tækifærissinnar og við 
vitum að fæðuframboð hefur verið 
skert undanfarin ár, reyndar síðan 
2005, vegna hruns sandsílastofnsins 

við suður- og vesturströndina. Það 
gæti haft bein áhrif á fæðu skarfanna, 
einkum að sumarlagi og óbein áhrif 
á fæðuframboð að vetrarlagi, sem þá 
leita á önnur mið. Tíðarfar hefur að 
sjálfsögðu áhrif á aðstæður, en skarf-
ar þurfa vakir til þess að geta stundað 
veiðar í vötnum. Veturinn 2016-17 
hefur verið óvenju mildur til þessa. 
Með varpstofn dílaskarfa um 4.400 
pör um þessar mundir sem umreikn-
ast í rúmlega 20.000 einstaklinga að 
vetri þá eru fáeinir tugir eða hundruð 
fugla inn til landsins hverfandi hluti 
stofnsins,“ segir Guðmundur.
svavar@frettabladid.is

Dílaskarfur hópast í ár og vötn
Hlýindi og breytingar á fæðuframboði gætu skýrt hve óvenju margir dílaskarfar dvelja við ár og vötn. Tugir 
eru við Elliðavatn, sem virðist einsdæmi. Þekkt er að stakir fuglar flakki frá sjó, en fátítt að þeir hópist í land.

Á litlum hólma á Elliðavatni sátu í gær 25 skarfar og aðrir átta á vatninu við svokallaðar Engjar. MynD/Jón KristJÁnsson

32
skarfar voru við Elliðavatn 
samkvæmt talningu í gær.

lögreglumál Lögreglan gengur 
ekki út frá því að morðið á Birnu 
Brjánsdóttur geti hafa verið mann-
dráp af gáleysi. Nokkur umræða 
hefur spunnist um fréttir þess 
efnis að lögregla útiloki ekki að um 
gáleysisbrot sé að ræða.

Grímur Grímsson, sem fer fyrir 
rannsókn málsins, segir að honum 
sé að vissu leyti um að kenna að 
umræða um mögulegt gáleysisbrot 
hafi átt sér stað. Haft hafi verið eftir 
honum að ekkert væri útilokað 
um það. Grímur segir að lögreglan 
rannsaki að sjálfsögðu ásetnings-
stig manndrápsins. Hann tekur þó 

fram að lögreglan gangi alls ekki út 
frá því, eins og staðan er núna, að 
um manndráp af gáleysi sé að ræða. 
Ekkert í málinu sé þó útilokað fyrr 
en rannsókn þess sé lokið.

Lögreglan hélt áfram að fara yfir 
rannsóknargögn í gær en lét vera að 
yfirheyra sakborningana tvo sem 
sitja í gæsluvarðhaldi, grunaðir um 
að bana Birnu. Í dag eru sex dagar 
eftir af gæsluvarðhaldinu en lög-
reglan hefur tækifæri til að fara fram 
á framlengingu gæsluvarðhalds á 
grundvelli rannsóknarhagsmuna, 
að því loknu.

Engar játningar liggja fyrir í mál-

Alls ekki gengið út frá manndrápi af gáleysi í rannsókn lögreglu

Grímur Grímsson yfirlögregluþjónn segir gengið út frá því að Birnu Brjánsdóttur hafi 
verið banað af ásetningi. FréttaBlaðið/anton BrinK

inu enn sem komið er en lögregla 
segir fullvíst að Birna hafi verið far-
þegi í bílnum sem mennirnir höfðu 
til umráða og telur að henni hafi 
verið ráðinn bani í bílnum. Blóð-
sýni úr Birni bendi eindregið til 
þess. – snæ

SVÍÞJÓÐ Æ fleiri ungir glæpamenn í 
Malmö ganga í skotheldum vestum. 
Sænskir fjölmiðlar hafa það eftir 
lögreglunni að átján ára piltur hafi 
lifað af skotárás um liðna helgi 
vegna þess að byssukúlan festist í 
vestinu sem hann var í.

Nýlega handtók lögreglan sex-
tán ára ungling, sem var í skotheldu 
vesti, og með fjölda vopna.

Haft er eftir lögreglunni að skot-
held vesti séu ferskvara. Þau verndi 
best fyrstu fimm árin. Möguleg skot-
sár geti orðið verri séu gömul vesti 
notuð. – ibs

Skotheld vesti 
algeng í Malmö  Skarfar eru tæki-

færissinnar og við 
vitum að fæðuframboð hefur 
verið skert undanfarin ár, 
reyndar síðan 2005, vegna 
hruns sandsílastofnsins við 
suður- og vesturströndina.
Guðmundur A. 
Guðmundsson, 
dýravistfræðingur 
hjá Náttúrufræði-
stofnun

Sex dagar eru í dag eftir 
af tveggja vikna gæsluvarð-
haldi mannanna tveggja sem 
grunaðir eru um að hafa 
orðið  Birnu Brjánsdóttur að 
bana fyrir þrettán dögum.
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Skjannahvítir  
tilboðsdagar
Samsung Galaxy S7 og S7 Edge, 
á spennandi tilboði með kaupauka.  
Veldu hvaða lit sem er ... svo  
framarlega sem það er hvítur. 

Gildir á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um villur og verðbreytingar. siminn.is

Samsung Galaxy A3
19.990 kr.

Samsung Galaxy A5
29.990 kr.

Samsung Galaxy S6
39.990 kr.

Samsung S7
69.990 kr.

Vatns- og höggvarinn með  
seiðmagnaða myndavél. 

Verð áður: 89.990 kr.

R1 Wireless 360° hátalari  
að verðmæti 29.990 kr.  
fylgir með S7 og S7 Edge.

R1 Wireless  
360° hátalari 

Samsung S7 Edge
84.990 kr.

Stóri bróðir. Jafn klár og S7,  
bara stærri og stoltari. 

Verð áður: 99.990 kr.

Verð áður: 29.990 kr. Verð áður: 44.990 kr. Verð áður: 54.990 kr.



SVÍÞJÓÐ Æðstu yfirmenn sænska 
skattsins settu leynistimpil á rann
sóknargögn þar sem kom fram 
hvernig þeir hugðust vara fyrr
verandi samstarfsmann við vegna 
fyrirspurna fréttamanna um hann.

Greint var frá því í heimildarþætti 
sænska ríkissjónvarpsins síðastliðið 
vor að meðal þeirra níu þúsund Svía 
sem ákváðu að telja fram eignir sínar 
erlendis þegar þeir áttu á hættu að 
komið yrði upp um þá, væri fyrr
verandi ráðuneytisstjóri í utanríkis
ráðuneytinu, Frank Belfrage. Tveir 
æðstu yfirmenn skattsins höfðu 
starfað með Belfrage í ráðuneytinu.

Þegar úrskurður lá fyrir um að 
rannsóknargögnin væru opinber 
kom fram að starfsmanni skattsins 
hefði þótt óþægilegt að fylgjast með 
því þegar yfirmennirnir ræddu um 
hvor þeirra ættu að hringja í Belfrage. 
Annar yfirmannanna hafði jafnframt 
reynt án árangurs að leyna númeri 
Belfrage í síma sínum. Báðir yfir
menn skattsins hafa hætt störfum. 
– ibs

Leynistimpill á 
opinber gögn

Skatturinn reyndi að vara fyrrverandi 
ráðuneytisstjóra við. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LögregLumáL Tveir Vestfirðingar 
vildu frekar skoða híbýli annarra 
en sín eigin að því er kemur fram í 
dagbók lögreglunnar á Vestfjörðum 
um verkefni síðustu viku.

Þannig segir  frá manni sem 
aðfaranótt 20. janúar ruddist  inn 
á heimili nágranna síns og olli þar 
eignaspjöllum. Lögreglan kom á 
staðinn. Maðurinn var ölvaður. 
Ekki kom fram hvers vegna mann
inum var svona í nöp við nágranna 
sinn.  Hann var handtekinn  í 
nágrenni við heimili sitt og látinn 

sofa úr sér vímuna á lögreglustöð
inni. Samkvæmt tilkynningunni 
var maðurinn orðinn rólegur undir 
morgun þegar honum var sleppt úr 
haldi.

Þá segir einnig af manni á Pat
reksfirði sem aðfaranótt sunnu
dagsins 22. janúar hafði ruðst inn 
á heimili fólks um nóttina í heim
ildarleysi. Var maðurinn ölvaður 
og æstur þegar lögreglan kom á 
staðinn. Var hann látinn sofa úr sér 
vímuna þar til hann fékk að ganga 
út, frjáls ferða sinna. – bb

Tveir hirtir í röngu húsi
lögreglan þurfti að hafa afskipti af æstum Vestfirðingum FRÉTTABLAÐIÐ/ERnIR

Leitað í rústunum

Íranskir slökkviliðsmenn leita enn að fólki í rústum Plasco-turnsins í Teheran, höfuðborg landsins. Turninn, 
sem í voru verslanir og fataframleiðsla, hrundi fyrr í mánuðinum eftir að eldur blossaði upp. Að minnsta 
kosti þrjátíu slökkviliðsmenn voru í turninum þegar hann hrundi og eru þeir allir taldir af. noRdIcphoToS/AFp

reykJaVÍk Knattspyrnufélagið Fram 
hefur ákveðið að skjóta samningi 
sínum við Reykjavíkurborg til 
gerðar dóms vegna ítrekaðra van
efnda á samningi aðilanna frá 2008.

Borgarráð samþykkti 15. desem
ber síðastliðinn að breyta samn
ingi sínum við Fram og það sættir 
íþróttafélagið sig ekki við. Að mati 
Fram eru breytingarnar það veiga
miklar að ekki verður við unað.

Samningar náðust milli Fram og 
Reykjavíkurborgar árið 2008 um að 
félagið flytti sig um set í Úlfarsár
dal þar sem átti að rísa 15.000 íbúa 
byggð. Eignir í Safamýrinni myndu 
ganga upp í nýjar framkvæmdir á 
svæðinu fyrir íþróttafélagið. Vegna 
efnahagshrunsins sættust aðilar á 
að fresta uppbyggingunni.

„Við höfum allt frá árinu 2008 
verið í viðræðum við borgina. Nú 
er hins vegar komið að endastöð því 
það á ekki að virða þann samning 
sem gerður var við okkur á sínum 
tíma,“ segir Sigurður Tómasson, 
formaður aðalstjórnar Fram. „Því 
sjáum við þann eina kost í stöðunni 
að vísa samningnum til gerðardóms 
og láta reyna á hann.

Nú er svo komið að Reykja
víkurborg ætlar ekki að standa við 
samninginn frá 2008 eins og hann 
var undirritaður á þeim tíma. Er 
stefnan að minnka byggingarmagn í 
Úlfarsárdal sem og að fækka íbúum 
á svæðinu sem var talin grunnfor
senda í fyrri samningi.

Sigurður Björn Blöndal, formaður 
borgarráðs, er ósammála túlkun 
Fram. Breytingar sem samþykktar 
voru í borgarráði séu niðurstaða úr 
löngum viðræðum við alla aðila. 

„Við teljum okkur vera að fara 
eftir þeim samningum sem hafa 
verið undirritaðir. Hins vegar erum 

við að aðlaga þá að breyttum for
sendum,“ segir Sigurður Björn. „Við 
höfum bætt við sundlaug á svæðinu 
sem er mjög dýrmætt og höfum í 
aðalatriðum ætlað að styðja dyggi
lega við bakið á uppbyggingu sem er 
mjög dýrmæt fyrir íbúa í Úlfarsár
dal.“ sveinn@frettabladid.is

Fram segir samninga vanefnda 
og stefnir borginni í gerðardóm
Knattspyrnufélagið Fram hefur ákveðið að fara með uppbyggingarsamning sinn við borgina í Úlfarsárdal 
til gerðardóms vegna vanefnda. Reykjavíkurborg breytti forsendum samningsins einhliða í síðasta mánuði 
og því unir Fram ekki. Formaður borgarráðs segir breytinguna hins vegar afrakstur viðræðna við Framara.

Uppbygging í Úlfarsárdal hefur tekið mjög langan tíma FRÉTTABLAÐIÐ/pjETUR

Við teljum okkur 
vera að fara eftir 

þeim samningum sem hafa 
verið undirritaðir. Hins 
vegar erum við að aðlaga þá 
að breyttum forsendum.
S. Björn Blöndal, for-
maður borgarráðs

SamféLag Jón Viðar Matthíasson, 
slökkviliðsstjóri á höfuðborgar
svæðinu, fór yfir stöðu brunavarna í 
óleyfisbúsetu í atvinnu og iðnaðar
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu á 
síðasta stjórnarfundi slökkviliðs
ins. Jóni Viðari var í kjölfarið falið 
að kortleggja umfangið í samvinnu 
við sveitarfélög.

„Við erum að fara í þá vegferð,“ 
segir Jón Viðar. Aðspurður hvort 
slík búseta sé að færast í aukana 
segir hann að tilfinningin innan 
slökkviliðsins sé þannig. „Mark
miðið er ekki að hreinsa alla íbúa 
út heldur að skoða öryggi íbúa og 
að þeir búi við öryggi sem uppfylla 
lágmarks skilmála.“

Stutt er síðan tólf til fimmtán 
íbúar voru fluttir á brott eftir að 
eldur braust út í  verslunarmið

stöðinni Smiðjutorgi í Kópavogi, en 
þar var enginn íbúi skráður og vissi 
slökkviliðið ekki af íbúum þar inni 
þegar þeir mættu á svæðið.

„Það hefur verið vilji stjórnar
innar að fara í þetta. Fyrst þetta mál 
kom upp þá var ákveðið að drífa 
þetta af,“ segir Jón Viðar . – bb

Slökkvilið höfuðborgarsvæðins 
kortleggur umfang óleyfisíbúða

Markmiðið er ekki 
að hreinsa alla íbúa 

út heldur að skoða öryggi 
íbúa. 

Jón Viðar Matthías-
son, slökkviliðs-
stjóri á höfuð-
borgarsvæðinu
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Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, framhjóladrifinn eða fjórhjóladrifinn 
með sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum 
Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð. Hyundai Tucson - verð frá 3.890.000 kr.

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

Hyundai Tucson 2wd / Dísilvél 1,7 lítrar, 141 hestöfl, eldsneytisnotkun 4,9 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, 
eldsneytisnotkun 7,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Nýr

Hyundai Tucson.
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SPENNANDI JANÚARTILBOÐ FYLGJA NÝJUM HYUNDAI:
• 100.000 kr. gjafakort 

Þeir sem kaupa nýjan Hyundai í janúar fá í kaupbæti 100.000 kr. gjafakort frá Íslandsbanka.**

• Ábyrgðarskoðun innifalin í 3 ár 
Reglubundnar ábyrgðarskoðanir til þriggja ára fylgja öllum nýjum bílum í janúar**

• Janúarhappdrætti 
Allir viðskiptavinir sem kaupa nýjan bíl í janúar verða sjálfkrafa þátttakendur í janúarhappdrætti okkar.

**Janúartilboðin gilda ekki með öðrum afsláttum eða tilboðum.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Framhjóladrifinn, sjálfskiptur, dísil.
Verð aðeins 4.690.000 kr. 



Bandaríkin Donald Trump stóð 
í ströngu á miðvikudaginn, sendi 
frá sér tilskipanir til stjórnvalda 
og boðar meðal annars stórtækar 
aðgerðir gegn innflytjendum og 
flóttafólki.

Trump segir að innan fárra mán-
aða verði hafist handa við að reisa 
múr á landamærum Mexíkó og 
Bandaríkjanna. Þetta var eitt aðal-
áherslumál hans í kosningabarátt-
unni og hann ítrekar að hann ætli 
sér að láta Mexíkó endurgreiða 
Bandaríkjunum kostnaðinn. 

Gagnrýnendur benda reyndar á 
að nú þegar séu landamæri ríkjanna 
rammgirt og landamæravarsla með 
strangasta móti. Ekki er heldur 
reiknað með að mikill stuðningur 
sé meðal þingmanna á Bandaríkja-
þingi við þessi áform.

Enrique Peña Nieto, forseti 
Mexíkó, segir enn sem fyrr að ekki 
komi til greina að borga fyrir þenn-
an múr, verði eitthvað af honum. 
Nieto tilkynnti í gær að hann væri 
hættur við heimsókn sína til Banda-
ríkjanna. Til stóð að heimsækja 
Bandaríkin og hitta Trump í næstu 
viku.

Sjálfur sagði Trump á Twitter í 
gær að ef Mexíkó vildi ekki greiða 
þennan kostnað, þá væri kannski 

betra að hætta bara við fyrirhug-
aðan fund með Mexíkóforseta:

„Viðskiptahalli Bandaríkjanna 
gagnvart Mexíkó er 60 milljarðar 
dala,“ skrifar Trump og gefur til 
kynna að Mexíkó muni ekki fara 
vel út úr því ef Bandaríkin segja 
upp fríverslunarsamningi Norður-
Ameríkuríkja, NAFTA: „Þetta hefur 
verið einhliða samningur frá upp-
hafi NAFTA og með honum hafa 
tapast fjölmörg störf og fyrirtæki.“

Með forsetatilskipunum sínum á 
miðvikudaginn boðar Trump meðal 
annars að ráðnar verði þúsundir 
nýrra landamæravarða, auk þess 
sem þær borgir í Bandaríkjunum 
sem hafa veitt skilríkjalausum inn-
flytjendum grið verði sviptar fjár-
framlögum frá alríkinu.

Þá verði settar miklu strangari 

reglur um móttöku flóttafólks, 
einkum frá nokkrum stríðshrjáð-
um  löndum múslima og meðal 
annars verði engum sýrlenskum 
flóttamönnum hleypt inn í landið 
á næstunni.

Hann sagðist samt ekkert hrædd-
ur um að hann muni með þessu gera 
illt ástand verra. 

„Hefurðu alls engar áhyggjur af 
því að þetta muni auka á reiðina 
meðal múslima i heiminum?“ var 
hann spurður í löngu viðtali á sjón-
varpsstöðinni ABC, sem sýnt var á 
miðvikudag.

„Reiði? Reiðin er mikil nú þegar. 
Hvernig væri hægt að hafa meira af 
henni?“ spurði Trump. „Ég meina. 
Heimurinn er í tómu rugli. Heimur-
inn getur ekki orðið reiðari.“
gudsteinn@frettabladid.is

Trump forseti stendur í ströngu
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ítrekar að Mexíkó verði að greiða fyrir landamæramúrinn og boðar 
stórtækar aðgerðir gegn innflytjendum og flóttafólki. Forseti Mexíkó hefur hætt við heimsókn til Trumps.

iðnaður „Það ríkir áfram óvissa um 
reksturinn. Það er ekki lengur raf-
magnslaust en það er ekki búið að 
ganga frá málum hjá RARIK,“ segir 
Daði Jóhannesson, framkvæmda-
stjóri GMR Endurvinnslu, aðspurður 
hvort framleiðsla í málmbræðslu 
fyrirtækisins á Grundartanga sé 
hafin á ný.

RARIK lokaði fyrir rafmagn til 
fyrirtækisins í byrjun janúar vegna 
vangoldinna reikninga og í frétt 
Bylgjunnar kom fram að óvissa ríkti 
um áframhaldandi rekstur. Daði 

segir við Fréttablaðið að eigendur 
fyrirtækisins leiti nú að nýjum fjár-
festum, bæði hér heima og erlendis.

Aðspurður hversu mikil fjárþörfin 
er vill Daði ekki svara því. GMR 
endurvinnur stál sem fellur til hér á 
landi.

„Þetta fyrirtæki var stofnað fyrir 
fjórum árum og það er búinn að vera 
erfiður og langur uppbyggingarfasi. 
Erfiðari og lengri en menn ætluðu sér 
og það er margt sem spilar þar inn 
í. Heimsmarkaðsverð á stáli er þar 
langstærsti þátturinn.“  – hg

Málmbræðslu vantar fé 
og skuldar rafmagn

nOrEGur AMC Entertainments, 
sem er í meirihlutaeigu kvikmynda-
húsasamsteypunnar Dalian Wanda 
Group, hefur keypt yfir 80 norsk 
kvikmyndahús.

Einn af ríkustu mönnum Kína, 
Wang Jianlin, er stjórnandi Dalian 
Wanda Group. Verðið var 7,8 millj-
arðar norskra króna.

Félagið  hyggst reka eitt þúsund 
kvikmyndahús með ellefu þúsund 
sölum í fimmtán löndum í Evrópu 
og Bandaríkjunum.

Áður hafði AMC keypt Odeon, 
stærstu kvikmyndahúsasamsteypu 
Bretlands. Í fyrra keypti AMC einnig 
stærsta keppinaut sinn í Bandaríkj-
unum, Carmike Cinema. – ibs

Kínverji kaupir 
bíóhús í Noregi 

Donald Trump undirritaði fjórar tilskipanir til stjórnvalda á miðvikudaginn, meðal annars um herta landamæragæslu og löggæslu innan Bandaríkjanna. NorDicphoTos/AFp

Heimurinn er í 
tómu rugli. Heimur-

inn getur ekki orðið reiðari.

Donald Trump

GMr hóf framleiðslu á Grundartanga árið 2013. FréTTABlAðið/GVA

Þurftir þú að 
skafa í morgun?

Vinur við veginn

Þú færð rúðusköfur og allar 
hinar vetrarvörurnar fyrir 
bílinn hjá Olís.

10%
afsláttur

af bílavörum
til lykil- og 
korthafa

SVíÞJÓð Sextíu þúsund kennara með 
réttindi vantar í Svíþjóð á næstu 
tveimur árum segir á vef sænska 
kennarasambandsins. Kennara-
skorturinn er sérstaklega alvarlegur 
í Malmö þar sem 17 prósent grunn-
skólakennara hafa sagt upp störfum 
á undanförnum tíu mánuðum.

Skólabörnum mun fjölga úr 
31 þúsundi í 44 þúsund í Malmö 
næstu tíu árin. Skólarnir þurfa þess 
vegna að ráða 600 nýja kennara á 
hverju ári á tímabilinu.

Sveitarfélagið býr sig nú undir að 
ráða atvinnulausa kennara í Finn-
landi og Danmörku. – ibs

Sækja kennara 
til annarra landa

skólar í Malmö þurfa að ráða 600 nýja 
kennara á ári.  NorDicphoTos/GETTY

Wang Jianlin hyggst í 
gegn um félag sitt reka ellefu 
þúsund kvikmyndahús í 
fimmtán löndum Evrópu.
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ÁNÆGJAN ER 
OUTLANDER MEÐ 
DRIF Á ÖLLUM

5 ára ábyrgð

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

Mitsubishi Outlander hefur fengið frábærar viðtökur. Betur búinn fjórhjóladri�nn 
fjölskyldubíll er vandfundinn og ekki skemmir verðið fyrir. Komdu í reynsluakstur og 
fáðu til�nninguna sem svo er�tt er að lýsa – jafnvel eftir að þú prófar.

MITSUBISHI OUTLANDER

Mitsubishi Outlander 
Sjálfskiptur, fjórhjóladri�nn frá:

5.350.000 kr.
FYRIR HUGSANDI FÓLK

ÁNÆGJAN ER 
KOMIN MEÐ 
DRIF Á ÖLLUM

ÁNÆGJAN ER 
KOMIN MEÐ 
DRIF Á ÖLLUM



Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  forStjóri: Sævar Freyr Þráinsson  Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
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Um síðustu áramót fækkaði skattþrepum í tekju-
skattskerfinu úr þremur í tvö þegar miðþrepið 
var fellt út. Það var óheillaskref og mun annað-

hvort leiða til skertrar þjónustu eða leiða til þess að 
álögur á tekjulægri hópa aukast.

Skattkerfið á ekki eingöngu að hugsa sem tekju-
öflunartæki fyrir ríkissjóð, það á einnig að virka sem 
tekjujöfnunartæki. Kerfið á að spila saman með vel-
ferðarkerfinu þannig að fólk greiði inn eftir efnum en 
taki út eftir þörfum. Aðeins þannig getum við kallað 
okkur norrænt velferðarsamfélag. Þess vegna þarf skatt-
kerfið að virka þannig að þeir sem hafa hærri tekjur 
greiði meira.

BSRB er fylgjandi þrepaskiptingu í skattkerfinu, gefið 
að slík skipting taki mið af skerðingum bótamegin, eins 
og segir í stefnu bandalagsins. Það var því heillaskref 
þegar ákveðið var taka upp þrjú skattþrep hér á landi í 
stað eins áður og reynslan af því kerfi hefur verið góð. 
Það er því óskiljanlegt að ákveðið hafi verið að breyta 
kerfinu aftur með því að fækka skattþrepunum, sér í 
lagi eftir svo stuttan tíma.

Rökin sem notuð eru fyrir því að fækka skattþrep-
unum virðast aðallega vera þau að það þurfi að einfalda 
kerfið. Það er einkennilegt að okkur Íslendingum sé 
ekki treyst til að skilja kerfi með nokkrum skattþrepum 
þegar allar aðrar vestrænar þjóðir eru með slík fjöl-
þrepa kerfi.

Allt tal um einföldun á kerfinu og „lækkun á flækju-
stigi“ er aðeins yfirvarp fyrir lækkun á álögum á hina 
tekjumeiri. Það sem gerist með fækkun skattþrepa er 
að skattbyrðin er færð á milli hópa. Hærra hlutfall af 
tekjum ríkissjóðs af tekjuskatti kemur frá þeim sem 
hafa minnst á milli handanna. Við það er ekki hægt að 
búa.

Einnig er augljóst að breytingarnar hafa það í för með 
sér að tekjur ríkissjóðs lækka á tímum þegar almenn-
ingur kallar eftir því að velferðarkerfið sé byggt upp að 
nýju. Það á enn frekar við nú um áramótin þegar skatt-
hlutfallið var lækkað samhliða því að miðjuskattþrepið 
var fellt út. Þetta er augljóslega röng forgangsröðun.

Álögur á hátekjufólk 
lækkaðar

Árni Stefán 
Jónsson
varaformaður 
BSRB og for-
maður nefndar 
um vinnumarkað, 
kjaramál og 
lífeyrismál

Allt tal um 
einföldun á 
kerfinu og 
„lækkun á 
flækjustigi“ er 
aðeins 
yfirvarp fyrir 
lækkun á 
álögum á 
hina tekju-
meiri.

– Tengir þig við framtíðina!

Öflugur margmiðlunarspilari

Stafræ
nar 

lausnir

Þótt þessi 
skattheimta 
skili umtals-
verðum 
tekjum í 
ríkissjóð er 
ekki víst að 
fyrirkomu-
lagið þjóni 
hagsmunum 
almennings 
til lengdar.

Íslenskt bankakerfi er um margt einstakt í vest-
rænum samanburði. Bankarnir eru meira og 
minna að öllu leyti í eigu ríkisins sem leggur um 
leið á þessa sömu banka sértæka skatta – þar 
vegur þyngst skattur á skuldir fjármálastofnana 
– sem kostuðu þá samanlagt um 17 milljarða 

2016. Hinir sérstöku skattar á fjármálafyrirtæki eru 
um tíu sinnum hærri sem hlutfall af landsframleiðslu 
borið saman við þau fáu ríki sem hafa á annað borð 
innleitt slíka skatta. Þótt þessi skattheimta skili 
umtalsverðum tekjum í ríkissjóð er ekki víst að fyrir-
komulagið þjóni hagsmunum almennings til lengdar.

Eftir fjármálaáfallið 2008 var mörkuð sú stefna af 
stjórnvöldum að auka umtalsvert opinberar álögur 
á starfandi fjármálastofnanir. Það var í senn skyn-
samlegt og réttlætanlegt. Ríkissjóður hafði orðið fyrir 
gríðarlegum búsifjum vegna bankahrunsins. Framan 
af voru það aðeins nýju bankarnir sem voru látnir 
greiða fyrir tjónið sem gömlu bankarnir höfðu valdið. 
Það breyttist þegar síðasta ríkisstjórn afnam undan-
þágu slitabúa föllnu bankanna til að greiða skatt af 
heildarskuldum fjármálafyrirtækja og um leið hækk-
aði stórlega skatthlutfallið. Samanlagt þurftu slita-
búin að greiða nærri sextíu milljarða til ríkisins vegna 
þessarar ráðstöfunar auk þess að framselja síðar eignir 
til stjórnvalda að fjárhæð um 500 milljarða.

Þrátt fyrir að ríkissjóður hafi núna endurheimt allan 
hluta útlagðs kostnaðar sem hlaust við fall bankanna 
– og vel það – þá hefur ekki orðið nein breyting á skat-
taumhverfi fjármálafyrirtækja. Horfið hefur verið frá 
áformum um að tímabundin hækkun bankaskattsins 
myndi aðeins ná frá 2014 til 2017 enda ekki til pólit-
ískra vinsælda fallið að tala fyrir lægri (ótekjutengdum) 
sköttum á banka. Í þingsályktun um fimm ára áætlun 
í ríkisfjármálum er stefnt að því að skatturinn verði 
lækkaður í fjórum skrefum frá og með 2020.

Fram undan er meiriháttar sala á eignarhlutum í 
bönkunum. Þar á enginn meiri hagsmuna að gæta 
en ríkið sem eigandi alls hlutafjár í Íslandsbanka og 
Landsbankanum – og eins við söluferli Arion banka 
vegna afkomuskiptasamnings við kröfuhafa Kaup-
þings. Engin umræða hefur samt farið fram um hvaða 
áhrif hinir sértæku skattar hafa á það verð sem mun 
fást fyrir bankana – og þar með endurheimtur ríkis-
sjóðs – þegar þeir verða seldir. Þau eru umtalsverð þar 
sem skattarnir draga úr arðsemi af bankarekstri. Gróf-
lega áætlað virðist augljóst að ríkið fái tugum milljarða 
minna í sinn hlut en ella við sölu á bönkunum.

Óumdeilt er að bankaskatturinn bitnar á þeim lána-
kjörum sem heimilum og fyrirtækjum standa til boða. 
Með öðrum orðum er almenningur að standa undir 
sköttunum í formi lakari lánakjara, líklega sem nemur 
um 0,5 prósentum, sem bjóðast hjá bönkunum. Mikið 
er rætt um háan vaxtakostnað í tengslum við endur-
skoðun peningastefnunnar. Ágætis leið að því mark-
miði væri að minnka sértæka skatta á lánastofnanir.

Almenningur 
borgar

Aðhaldið
Þingmennirnir Svandís Svavars-
dóttir og Steingrímur J. Sigfússon 
gagnrýna forystumenn ríkis-
stjórnarinnar fyrir að gera breyt-
ingar á innanríkisráðuneytinu og 
búa til nýtt dómsmálaráðuneyti. 
Segja þau faglegt kostnaðarmat 
vanta á þessa breytingu. Á þing-
fundi í gær kröfðust þau þess 
að fá ítarlegri upplýsingar um 
kostnaðinn. Það er alltaf jákvætt 
að stjórnmálamenn velti fyrir sér 
áhrifum einstakra ákvarðana á 
ríkissjóð. Að því leyti til ber að 
fagna þessu kostnaðaraðhaldi 
þeirra Steingríms og Svandísar.

Rangar áherslur
En það er ekki þar með sagt að 
áherslur þeirra séu réttar. Innan-
ríkisráðuneytið varð til í ríkis-
stjórnartíð Samfylkingarinnar og 
Vinstri hreyfingarinnar – græns 
framboðs þegar miklar breyting-
ar voru gerðar á verkaskiptingu 
ráðuneytanna. Þá var grautað 
saman jafn ólíkum málaflokkum 
og samgöngumálum og öllum 
málum sem snerta réttarríkið. Út 
frá augum leikmannsins virðast 
þessir málaflokkar ekkert eiga 
sameiginlegt og fullvíst að þótt 
stjórnmálamaður hafi innsýn 
inn í annan þeirra sé alls óvíst að 
hann hafi innsýn í hinn. Það er 
því jafnvel furða að eftir hartnær 
fjögur ár í ríkisstjórn hafi Sjálf-
stæðisflokkurinn ekki undið 
ofan af þessari vitleysu vinstri 
flokkanna fyrr en nú. 
jonhakon@frettabladid.is

2 7 .  j a n ú a r  2 0 1 7   F Ö S T U D a G U r10 S k o ð U n   ∙   F r É T T a B L a ð i ð

SKOÐUN



FÖSTUDAGA KL. 21:15

Hefðir og venjur eru dýr-
mætar öllum fjölskyldum. 
Það er líka tilgangur jóla-

boðanna sem öllum er skylt að 
rækja af samviskusemi; því þótt 
mann langi ekki alltaf að rífa sig af 
stað til þess að mæta í jólahöfgan-
um, þá veit maður að hefðin sjálf 
er verðmæt og verður merkilegri 
eftir því sem henni er viðhaldið 
lengur. Í svona boðum myndast 
tiltekin stemning sem hægt er að 
ganga út frá sem vísri eftir því sem 
tíminn líður. Umræðuefnin eiga 
það til að vera svipuð frá ári til 
árs; sama fólkið rifjar upp sömu 
sögurnar og viðheldur þannig milli 
kynslóða ákveðnum sameigin-
legum brunni þekkingar, lífsspeki 
og áhugaverðra sagna.

Tilvistarréttlæting
Í móðurfjölskyldunni minni er 
þessu örlítið öðruvísi farið. Jóla-
boðin okkar eru í raun hatrammt 
tilvistarstríð þeirra sem eru blóð-
skyldir við þá sem hafa gifst inn í 
fjölskylduna. Þetta er vegna þess 
að í móðurfjölskyldu minni er 
ákaflega ríkjandi sá eðliskostur að 
eiga auðvelt með að halda árvekni 
langt fram eftir kvöldi og fram á 

nótt, en finnast fjandanum erfiðara 
að drattast á fætur á morgnana.

Í jólaboðum þyljum við, B-fólkið 
í fjölskyldunni, upp allar þær vís-
indalegu sannanir sem við höfum 
komist á snoðir um og styðja við 
þá kenningu að okkur sé engan 
veginn sjálfrátt um það hvort það 
sé erfitt að vakna á morgnana. 
Þeir inngiftu umma, humma, 
jamma, og jæja yfir þessum árlega 
sjálfsréttlætingarkór og gjóa öðru 
hverju augum sín á milli í sam-
úðarfullu skilningsleysi og hugsa 
svo öll það nákvæmlega sama: 
„Þetta eru nú meiri afsakanirnar 
fyrir því að geta ekki bara drifið sig 
á lappir.“

Aðkomufólkinu í ættina er vissu-
lega töluverð vorkunn. Þau létu 
glepjast til þess að giftast okkur 
vegna þess að þau hittu að kvöld-
lagi svo sjarmerandi, spennandi og 
skemmtilegt fólk, en komust ekki 
að því fyrr en það var orðið of seint 
að á morgnana hefur allt önnur 
persónugerð tekið sér bólfestu í 
einstaklingnum—og þá er ekkert 
eftir af sjarmatrölli kvöldsins áður 
heldur situr eftir vitlaus, viðskota-
illur og klaufskur þurs sem best er 
að taka stóran krók framhjá til þess 
að komast hjá því að fyrsta samtal 
dagsins endi í hatrömmum ill-
deilum, ásökunum og móðgunum.

Enginn má sköpum renna
En vísindin eru víst óyggjandi. Fólk 
hefur frá náttúrunnar hendi ólíkar 
hneigðir til vöku og svefns. Þró-
unar fræðilega skýringin á þessu er 
sú að mannkynið hafi þurft á því 
að halda að ákveðinn hluti fólks 
héldi óskertri athygli langt fram á 

kvöld og nóttu, og gæti verndað 
hinn kvöldsvæfa meirihluta fyrir 
óargadýrum og óvinum sem leynst 
gátu í myrkri næturinnar.

B-fólk hefur allt svipaðar sögur 
að segja. Allar ritgerðir í skólum 
eru skrifaðar á nóttunni, lestur er 
gagnslaus á daginn, öll próf ganga 
betur ef þau eru eftir hádegi og 
allar góðar hugmyndir verða til 
eftir miðnætti. Í jólafríum hefur 
B-fólk ómótstæðilega tilhneigingu 
til þess að teygja nóttina langt fram 
á morgun og jafnvel þótt það takist 
að hífa sig eldsnemma á lappir að 
morgni—þá er alls ekkert víst að 
maður sé orðinn syfjaður á „eðli-
legum“ háttatíma.

Stríð gegn náttúrunni
Því miður fyrir okkur B-fólkið þá er 
nútímasamfélag okkur að mörgu 
leyti mótdrægt. Það er lítil virðing 
borin fyrir þeim eiginleika að geta 
staðið vaktina á nóttunni—því það 
eru ekki lengur nein óargadýr eða 
óvinir til þess að vernda hina sof-
andi meðbræður okkar fyrir. Þess 
í stað verðum við sjálf hálfgerð 
óargadýr; arkandi fram og til baka 
heima hjá okkur langt fram eftir 
nóttu, vekjandi maka okkar með 
brölti og fótaferðum, kveikjandi 
og slökkvandi lesljós—og þökkum 
svo fyrir þolinmæðina morguninn 
eftir með eintómri geðvonsku og 
tilætlunarsemi.

Til þess að bæta gráu ofan á 
svart—þá býr íslenskt B-fólk við 
þær aðstæður að dagurinn styttist 
á veturna niður í nánast ekki neitt; 
og á sumrin gefur sólin nánast 
engar vísbendingar um það hvort 
það sé nótt eða dagur.

Og þar með er ekki öll sagan 
sögð—ó, nei. Hinum óhjákvæmi-
legu óþægindum sem hnattstaða 
Íslands veldur er fylgt eftir með því 
að stilla klukkuna á Íslandi snarvit-
laust. Í Reykjavík er klukkan tæpum 
90 mínútum of fljót—þannig að 
þeir sem fara á fætur þegar klukkan 
segist vera sjö á morgnana eru í 
raun að fara fram úr kl. 5.30. Börn 
eru send í skólann í kolniðamyrkri 
áður en klukkan, samkvæmt gangi 
sólarinnar, slær sjö; og svo er ætlast 
til þess að allir séu komnir í háttinn 
fyrir miðnætti þótt þá sé raun-
klukkan bara hálf-ellefu.

Ekkert grín
Sálfræðingar, geðlæknar, kennarar 
og fleiri hafa á undanförnum árum 
bent ítrekað á að þessi vanstilling 
íslensku klukkunnar kunni að hafa 
raunveruleg slæm áhrif. Hún kunni 
meðal annars að stuðla að þeirri 
óheillavænlegu staðreynd að notk-
un þunglyndislyfja og svefnlyfja er 
meiri en þekkist annars staðar á 
byggðu bóli. Þetta bitnar auðvitað 
mun verr á fólki sem hefur nátt-
úrulega tilhneigingu til þess vaka 
lengur á kvöldin. Ekki nóg með að 
það standi í stöðugu stríði við sína 
eigin náttúru—með tilheyrandi 
kvölum, heldur upplifir það sam-
viskubit og sjálfsásakanir vegna 
þess að samfélag morgunglaðra 
virðist byggja sjálfsmynd sína nær 
eingöngu á fyrirlitningu á háttalagi 
náttuglunnar.

Það er því ótrúlegt að verða 
ítrekað vitni að því að gert sé grín 
að þeirri tillögu Bjartrar framtíðar 
að klukkan á Íslandi verði stillt í 
takt við sjálfan sólarhringinn. Það 

er auðvitað hitt sem er fáránlegt; 
að stilla hana eftir einhverju öðru. 
Er það ekki einmitt klukkunnar að 
hjálpa okkur að skipuleggja daginn 
í takt við náttúruna en ekki að 
setja okkur úr takti við hana?

Hófleg tillaga GMT-3
Á Alþingi hefur iðulega verið rætt 
að seinka klukkunni um eina 
klukkustund. Þá vantar ennþá 
hálftíma upp á að hún sé rétt. Mín 
tillaga er að seinka klukkunni 
frekar um þrjá tíma, til þess að 
bæta örlítið upp fyrir það órétt-
læti sem B-fólk hefur mátt þola 
hér á landi um áratugaskeið. Þessu 
myndi líka fylgja sá mikli ávinn-
ingur að aðdáendur bandarískra 
íþrótta geta fylgst með NBA, NFL 
og hafnaboltanum án þess að snúa 
sólarhringnum við.

Morgunhanar þjóðarinnar hafa 
undantekningarlítið brugðist illa 
við tillögunni um að seinka klukk-
unni. Þeim finnst mörgum það 
vera aumingjaskapur að eiga ekki 
auðvelt með að vakna klukkan sjö, 
eins og þeir sjálfir gera. Þeim skal 
bent á að ef þeim finnst gaman að 
monta sig af því að þeir fari alltaf 
á fætur klukkan hálfsjö—þá ættu 
þeir endilega að styðja tillöguna. 
Það er nefnilega meiri karl-
mennska að geta haldið því fram 
að maður sofi aldrei lengur en til 
fimm á morgnana, og það gætu 
þeir léttilega á nýja tímanum og 
vaknað úthvíldari en þeir gera nú.

Við náttuglurnar höfum nógu 
lengi mátt þola gaggið í morgun-
hönunum. Megi þeir fara vel á 
fætur—en leyfið okkur hinum að 
lifa í takt við sólarhringinn.

Ég vaknaði ekki of seint, dagurinn byrjaði of snemma
Þórlindur  
Kjartansson

Í dag

Inga Dóra  
Pétursdóttir
framkvæmda-
stýra UN Women 
á Íslandi

Sköpum örugga borg!

Borgaryfirvöld í 22 löndum 
hafa heitið því að gera borg 
sína öruggari og er mark-
miðið að skapa konum, 
stúlkum og börnum öruggt 
líf í borgum án ótta við of-
beldi. Í kjölfar hvarfs Birnu Brjánsdóttur 

hafa konur stigið fram og lýst þeim 
veruleika sem þær búa við hér á 

landi. Þeim ótta og óöryggi sem þær 
finna fyrir á götum úti og hvernig þær 
axla ábyrgð á mögulegu ofbeldi með 
því að forðast augnsamband, velja 
ákveðnar götur fram yfir aðrar, halda 
á lykli milli fingra sinna í annarri 
hendi og símanum í hinni með 112 á 
hraðvali þegar þær ferðast um götur 
borgarinnar að kvöld- og næturlagi. 
Þetta gera konur og stelpur í sjálfs-
bjargarviðleitni af ótta við mögulega 
árás eða ofbeldi.

Ofbeldi gegn konum og stelpum er 
vandamál um allan heim – engu sam-
félagi hefur tekist að uppræta kyn-
bundið ofbeldi. Reykjavík er hluti af 
alþjóðlegu verkefni UN Women sem 
ber heitið Öruggar borgir (e. Safe 
Cities Global Initiative). Borgaryfir-
völd í 22 löndum hafa heitið því að 
gera borg sína öruggari og er mark-
miðið að skapa konum, stúlkum og 
börnum öruggt líf í borgum án ótta 
við ofbeldi. Verkefnið er unnið í 
samstarfi við borgaryfirvöld og frjáls 
félagasamtök á hverjum stað.

Reykjavík er ein þessara borga og 
skipar sér þar með í röð borga á borð 
við Kigali í Rúanda, Port Moresby í 
Papúa Nýju-Gíneu og Edmonton í 
Kanada. Borgirnar eru eins ólíkar og 
þær eru margar og umfang vanda-

málsins er ólíkt. Aftur á móti er 
markmiðið alls staðar hið sama, 
að útrýma ofbeldi með sértækum 
lausnum í hverri borg fyrir sig. Í því 
felst til dæmis breikkun gangstétta, 
aukin götulýsing og fjölgun öryggis-
myndavéla á götum. Ekki síst vekur 
verkefnið almenning til vitundar um 
kynbundið ofbeldi og mikilvægi þess 
að viðurkenna vandann, bregðast við 
honum og koma fólki, ekki síst karl-
mönnum, í skilning um grafalvarlegar 
afleiðingar kynbundins ofbeldis.

Hér á landi geta borgaryfirvöld 
aukið öryggi kvenna og stelpna með 
ódýrum en áhrifaríkum lausnum, líkt 
og markvissri þjálfun og fræðslu dyra-
varða á skemmtistöðum um hvernig 
bregðast eigi við ef kynbundið ofbeldi 
á sér stað á staðnum, bættri götulýs-
ingu, endurnýjun og fjölgun öryggis-
myndavéla á almenningssvæðum 
sem og auknum sýnileika lögreglu. 
Mikilvægast er þó að taka afstöðu 
gegn ofbeldi og hafa hugfast að við 
sem samfélag berum ábyrgðina – ekki 
mögulegir þolendur. Hættum að beita 
ofbeldi og stöndum vörð um öryggi 
samborgara okkar. Við getum ráðist 
í þessar aðgerðir strax í dag!

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Í dag
16.30 LPGA: Pure Silk   Golfstöðin
19.45 Keflavík - Stjarnan   Sport
19.45 Derby - Leicester   Sport
20.00 Farmers Insurance   Golfst.
22.00 Körfuboltakvöld   Sport
01.00 NBA: Miami - Chicago   Sport

Domino’s-deild karla
19.15 Þór Ak. - Grindavík   Höllin Ak.
20.00 Keflavík - Stjarnan   TM höllin

frakkar í úrslit 
Það verða frakkar sem mæta 
annaðhvort Norðmönnum eða 
króötum í úrslitaleik HM í hand-
bolta. frakkar, sem eru á heima-
velli, unnu sex marka sigur, 31-25, 
á slóvenum í fyrri 
undanúrslita-
leiknum í gær-
kvöldi. franska 
liðið var með 
yfirhöndina 
allan leik-
inn og vann 
sanngjarnan 
sigur. Þetta 
er í fjórða sinn 
á síðustu fimm 
heimsmeist-
aramótum 
sem frakkar 
leika til úrslita. 
úrslitaleikur-
inn fer fram í 
París á sunnu-
daginn.

áfraM Þrátt fyrir taP  
Manchester United 
mætir southamp-
ton í úrslitaleik 
enska deildar-
bikarsins á 
Wembley 26. 
febrúar. United 
tapaði 2-1 fyrir 
Hull City í seinni 
leik liðanna í undanúrslitunum 
í gærkvöldi en vann einvígið, 
3-2 samanlagt. Hull var sterkari 
aðilinn í leiknum og tom Huddle-
stone kom tígrunum yfir úr víti 
á 35. mínútu. Paul Pogba jafnaði 
metin á 66. mínútu en Omar 
Niasse skoraði sigurmark Hull 
fimm mínútum fyrir leikslok. Það 
dugði þó ekki til því Hull vantaði 
eitt mark til að komast í framleng-
ingu. Þetta var fyrsta tap United frá 
3. nóvember 2016.  
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HanDBoLTi Blóðtakan var mikil 
fyrir íslenska landsliðið í hand-
bolta þegar það kom í ljós, daginn 
fyrir fyrsta leik þess á HM í frakk-
landi, að aron Pálmarsson yrði ekk-
ert með. aron hafði verið að glíma 
við meiðsli í einn og hálfan mánuð 
og reyndi hvað hann gat að ná sér 
góðum í tæka tíð en án árangurs.

aron segir í samtali við frétta-
blaðið að hann sé nú orðinn 
verkjalaus og að hann sé bjartsýnn 
á að geta spilað aftur innan tíðar. 
Hann sé þó rétt svo að koma sér 
aftur af stað og ótímabært að segja 
nákvæmlega hvenær það gæti orðið.

„Þetta er orðið verulega þreytt,“ 
viðurkennir aron sem hefur verið í 
endurhæfingu á íslandi síðan í nóv-
ember. „Þetta er í góðum farvegi en 
ég flýti mér hægt. Ég er hræddur við 
að fara of geyst af stað en ætti þó 
að vera kominn með góðan grunn. 
Ég er með mikið af jákvæðu fólki 
í kringum mig sem hjálpar mér 
mikið.“

Lét reyna á meiðslin heima
aron hélt kyrru fyrir heima á meðan 
landsliðið lék á æfingamóti í Dan-
mörku. Þaðan héldu strákarnir til 
frakklands og þangað kom aron til 
að gera lokatilraun til að ná mótinu.

„Ég hélt í vonina. Ég hafði farið 
í sprautumeðferð en hún var ekki 
byrjuð að virka. Hún er fyrst núna 
farin að bera árangur. En daginn 

fyrir leikinn gegn spáni gat ég ekki 
verið með inni á teig á æfingum,“ 
útskýrir aron sem taldi þá best að 
koma sér aftur til íslands. „Þetta 
snerist að of miklu leyti um mig og 
mína stöðu. Ég vildi því létta á liðinu 
með því að fara aftur í burtu.“

Þó svo að það hafi aldrei verið 
viðurkennt á meðan á mótinu stóð 
var haldið í þá von að aron gæti 
komið inn í liðið á síðari stigum 
þess. „Ég lét reyna tvisvar á meiðslin 
eftir að HM í byrjaði en ég náði aldr-
ei að verða nógu góður.“

Nýliðarnir litu vel út
ísland féll úr leik í 16-liða úrslitum 
keppninnar eftir baráttuleik gegn 
gestgjöfum sínum, frökkum. Þrátt 
fyrir tapið var leikurinn einn sá 
besti hjá íslandi í keppninni. En 
þegar upp var staðið vann ísland 
aðeins einn leik allt mótið – gegn 
angóla. strákarnir fóru illa að ráði 
sínu á lokakafla nokkurra annarra 
leikja.

aron segir að það sé hægt að 
nefna margt jákvætt við frammi-
stöðu íslands en líka neikvætt. 
„Best var að við fengum svör við 
spurningum um nokkra leikmenn 
og hvað þeir væru komnir langt,“ 
segir aron. Hann nefnir ungu nýlið-
ana, Janus Daða smárason, arnar 
frey theódórsson og Ómar inga 
Magnússon, sem fengu dýrmæta 
reynslu. „Þeir litu vel út þó svo að 
það hafi ekki verið hægt að reikna 
með neinu frá þeim fyrirfram,“ segir 
hann.

skytturnar rúnar kárason og 
Ólafur Guðmundsson fengu í fyrsta 

sinn stór hlutverk með landsliðinu 
á stórmóti og þeim fór það vel úr 
hendi. „auðvitað gerðu menn mis-
tök, eins og við var að búast. En þeir 
voru báðir áræðnir og sýndu að þeir 
geta vel spilað á þessu sviði. Það er 
samt heilmikið sem þarf að laga við 
leik liðsins.“

Trylltur heima í sófanum
Hinn svokallaði slæmi kafli íslenska 
liðsins fékk sitt sviðsljós á þessu 
móti, eftir frægt viðtal við fyrirlið-
ann Guðjón Val sigurðsson á rúV. 
„slæmi kaflinn“ skaut upp kollinum 
reglulega á mótinu, til að mynda í 
lokaleiknum gegn frökkum þar sem 
íslendingar misstu leikinn úr hönd-
unum í upphafi síðari hálfleiks eftir 
góðan fyrri hálfleik.

„Ég þurfti að hafa mig hægan 
heima í sófanum,“ sagði aron í létt-
um dúr um fyrri hálfleikinn. „Ég var 
orðinn það trylltur. Ég þurfti bara að 
passa nárann.“

talið berst svo að umræddum 
slæmum kafla sem fór illa með 
okkar menn í leiknum gegn 
frökkum. „yfirleitt þegar við eigum 
slæman kafla þá erum við í raun 
að gefa þetta frá okkur. Við erum 
ekki að klikka á opnum færum eða 
að spila lélegan handbolta, heldur 
erum við að gera mistök og erum 
sjálfum okkur verstir. Við erum í 
raun að kasta boltanum frá okkur. 
Handboltinn í dag er þannig að ef 
þú gerir mistök þá er þér langoftast 
refsað með marki.“

aron segir að það jákvæða við 
þetta sé að það sé hægt að koma í 
veg fyrir mistök sem þessi. „Ég hef 
ekki áhyggjur af þessu enda er þetta 
ekki vanalegt að sjá þetta þegar 
menn eru að spila með sínum 
félagsliðum.“

Hann segir að framtíð liðsins sé 
björt og að Geir sveinsson sé á réttri 
leið. „auðvitað erum við með mik-
inn metnað og krefjumst að okkur 
gangi vel. En miðað við aðstæður nú 
hefði verið ósanngjarnt að búast við 
meiru,“ segir aron.

„Við nýttum þetta mót til að fá 
ákveðin svör og ég held að Geir hafi 
fengið mörg svör, sem við getum 
verið sáttir við. Það þarf aga, sjálfs-
traust og öryggi og það eru atriði 
sem hægt er að byggja upp. Ég hef 
trú á því að við munum standa 
okkur vel í næstu leikjum.“
eirikur@frettabladid.is

visir.is Viðbrögð Arons við hug-
myndum Kristjáns Arasonar um 
leikmannamál íslenska landsliðsins 
má lesa á íþróttavef Vísis.

Erum sjálfum okkur verstir
Aron Pálmarsson gat ekki verið með íslenska landsliðinu á HM í handbolta vegna meiðsla. Hann gefur  
álit sitt á frammistöðu þess í Frakklandi og telur að landsliðsþjálfarinn Geir Sveinsson sé á réttri leið.

Frábær fyrsti hringur

Skínandi góð byrjun á Bahamaeyjum  Ólafía Þórunn Kristinsdóttir lék fyrsta hringinn á Pure Silk Bahama Classic-mótinu á Bahamaeyjum á 
tveimur höggum undir pari. Mótið er hluti af LPGA-mótaröðinni en Ólafía er fyrsti Íslendingurinn sem keppir á þessari sterkustu mótaröð heims. 
Ólafía hefur leik klukkan 17.30 í dag og keppir þá um að komast í gegnum niðurskurðinn. Nánar má lesa um Ólafíu á Vísi. MyND/GoLF.IS/SeTh

Ég þurfti að hafa 
mig hægan heima í 

sófanum. Ég var orðinn það 
trylltur. Ég þurfti bara að 
passa nárann.

Aron Pálmarsson, 
leikmaður íslenska 
landsliðsins og 
Veszprem

Eiríkur Stefán  
Ásgeirsson
eirikur@365.is

Njarðvík - Tindastóll 92-86 
Stigahæstir: Logi Gunnarsson 20, Björn 
Kristjánsson 14, Vilhjálmur Theodór Jóns-
son 14 – Christopher Caird 39, Pálmi Geir 
Jónsson 13, Antonio Hester 13/8 fráköst.  

ÍR - Skallagrímur 81-74 
Stigahæstir: Matthías Orri Sigurðarson 
20/7 stoðs., Trausti Eiríksson 15, Sveinbjörn 
Claessen 13 – Flenard Whitfield 23/9 frá-
köst, Sigtryggur A. Björnsson 21/8 stoðs.  

KR - haukar 77-69 
Stigahæstir: Darri Hilmarsson 19, Snorri 
Hrafnkelsson 17, Brynjar Þór Björnsson 9 – 
Haukur Óskarsson 15, Sherrod Wright 15/10 
fráköst, Finnur Atli Magnússon 14/12 frák.  

Snæfell - Þór Þorl. 68-99 
Stigahæstir: Christian Covile 30/11 fráköst, 
Árni Elmar Hrafnsson 11 – Tobin Carberry 
21/14 fráköst/7 stoðs., Ragnar Örn Braga-
son 18, Grétar Ingi Erlendsson 17/7 fráköst.  

efri
KR 24
Tindastóll  20
Stjarnan 20
Þór Þ.  18
Þór Ak. 16
Grindavík 14 

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

Nýjast
Domino’s-deild karla
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ALLIR LESA
Landsleikur í lestri hefst í dag!

SÓLÓ, TRÍÓ EÐA STÓRSVEIT?
Skráðu þig eða liðið þitt til leiks á allirlesa.is

Lestu til sigurs
27. janúar - 19. febrúar

Hvað ertþú að lesa?

miðstöð 
 íslenskra 
bókmennta
icelandic literature center



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

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

„Það verður mikið stuð, við Gói ætlum 
að flytja lög úr leikritum og söngleikjum 
ásamt því að bulla almennt á milli laga, 
tónleikarnir verða haldnir í Hard Rock 
Café í glænýjum sal,“ segir leikarinn 
Hallgrímur Ólafsson, en hann og Guðjón 
Davíð Karlsson halda leikhústónleika í 
kvöld.

Vinirnir eru að taka upp þráðinn á 
nýjan leik en þeir fluttu svipað pró-
gramm þegar þeir störfuðu saman hjá 
Leikfélagi Akureyrar fyrir um tíu árum.

„Þetta byrjaði fyrir tíu árum þegar við 
vorum báðir að leika hjá Leikfélagi Akur-
eyrar. Eitt af mörgum verkefnum okkar 
þar var að leiklesa leikritið Ævintýri á 
gönguför, sem er danskt leikrit sem fyrst 
var sýnt hér 1882. Þetta er ansi skemmti-
legt leikrit og þar er lag sem heitir Ég vil 
fá mér kærustu. Við félagarnir fórum að 
ræða hvað væri mikið af skemmtilegum 
lögum sem væru vinsæl, eins og þetta lag 
sem hljómsveitin Hjálmar var þá nýbúin 
að gefa út, en fáir vissu að væri úr leik-
riti,“ útskýrir Halli.

Ævintýrið hófst á Græna hattinum 
á Akureyri og fjöldi fólks mætti til að 
skemmta sér með strákunum en gleðin 
var við völd öll kvöld sem þeir komu 
saman.

„Við smöluðum saman í hljómsveit 
og héldum tónleika á Græna hattinum. 
Við höfðum svo gaman af þessu að við 
gerðum þetta nokkrum sinnum og alltaf 

fylltist kofinn. Við fórum svo báðir að 
vinna hér í Reykjavík og þá liðu alltaf 
nokkrir mánuðir á milli gigga. Nú í nóv-
ember ákváðum við að dusta rykið af 
þessu og spiluðum fyrir troðfullu húsi 
á Akranesi,“ segir Halli og bætir við að 
núna ætli þeir að blása lífi í þetta pró-
gramm í Reykjavík.

Í kvöld koma strákarnir fram ásamt 
stórri hljómsveit, en hljómsveitina skipa 
Þorgils Björgvinsson á gítar, Sigurþór 
Þorgilsson á bassa, Birgir Þórisson á 
píanó og Jón Borgar Loftsson á trommur.

„Það er óhætt að segja að við erum 
rosa spenntir. Með okkur er frábært 
band og hver veit nema Magnús Magnús 
Magnússon komi og taki víkingaklappið 
svona til að kóróna kvöldið,“ segir Halli 
léttur, en þess má geta að í síðasta 
áramótaskaupi lék hann eftirminnilegan 
stuðningsmann íslenska landsliðsins í 
fótbolta sem bar nafnið Magnús Magnús 
Magnússon og sló rækilega í gegn.

En hvernig verður prógrammið í 
kvöld?

„Það verður virkilega skemmtilegt og 
þétt prógramm sem samanstendur af 
lögum sem við höfum sungið í leikritum 
og söngleikjum og lögum sem okkur 
hefur alltaf langað að syngja. Svo segjum 
við sögur og sprellum á milli laga. Aðal-
atriðið er að hafa gaman,“ segir Halli.

Spurður út í hvernig æfingaferlið 
hefur gengið samhliða æfingum á 
Fjarskalandi, nýju barnaleikriti eftir 
Góa, sem frumsýnt var í Þjóðleikhúsinu 
um síðustu helgi segir Halli að það hafi 
gengið vel.

„Það gekk bara vel, þetta prógramm 
var náttúrulega til í grunninn svo við 
þurftum bara að dusta rykið af því og 
fínpússa. En svo vitum við náttúru-
lega ekkert hvað gerist, stundum tekur 
spuninn og bullið í okkur völdin og þá er 
fjandinn laus, skemmtilegur fjandi samt 
sem áður,“ segir Halli hress.
gudrunjona@frettabladid.is

Tíu ár frá fyrstu tónleikum
Leikararnir Hallgrímur Ólafsson og Guðjón Davíð Karlsson, betur þekktir sem Halli og 
Gói, blása til leikhústónleika á Hard Rock Café í kvöld. Tíu ár eru liðin frá því þeir komu 
fyrst saman og sungu lög úr leikritum og söngleikjum á Græna hattinum á Akureyri.

Vinirnir Halli og Gói halda leikhústónleika á Hard Rock Café í kvöld. FRéttablaðið/EyþóR 

Halli og Gói skemmta Skagamönnum á akra-
nesi í nóvember á síðasta ári. Mynd/Halli 

Elskuleg móðir okkar,  
stjúpmóðir, tengdamóðir, systir, 

amma og langamma, 
Helga Hobbs

 
lést á hjúkrunarheimilinu Grund  

   að morgni 23. janúar. 

Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju fimmtudaginn  
2. febrúar kl. 13.00.

Gunnar Kvaran Guðný Guðmundsdóttir
Helga Hafsteinsdóttir Alexander Jóhannesson
Guðmundur Hafsteinsson Anna Benassi
Guðrún Hafsteinsdóttir Jón Árni Þórisson
Dröfn H. Farestveit Arthur Farestveit
Guðrún Skúladóttir Gunndór Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn

Elsku hjartans mamma okkar, 
tengdamamma, amma og langamma,

Ásgerður Sigríður 
Sigurðardóttir

frá Rekavík bak Höfn,
lést 24. janúar sl. á sambýlinu Eirarholti í 

Grafarvogi. Útförin verður auglýst síðar.

Ingibjörg Bára, Sigrún Alda, Ásgerður Ósk,  
Lilja Hrönn og Heiða Björk

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

Páll Guðbrandsson
Hávarðarkoti, Þykkvabæ, 

lést á hjúkrunarheimilinu Lundi 
sunnudaginn 22. janúar. Útför hans fer 

fram miðvikudaginn 1. febrúar kl. 13.00 frá 
Þykkvabæjarkirkju.

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Þykkvabæjarkirkju.

Hjördís Sigurbjartsdóttir
Sigurbjartur Pálsson Jóhanna Lilja Þrúðmarsdóttir
María Pálsdóttir Theodór Kristjánsson
Guðbrandur Pálsson Kristín Margrét Sveinsdóttir

og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna

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

Gunnars Lúðvíkssonar

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki  
   á Öldrunarheimilinu Hlíð, Akureyri.

Bryndís Gunnarsdóttir Bjarni Jónsson
Guðmundur Viðar Gunnarsson Margrét Svanlaugsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts 

og útfarar ástkærrar eiginkonu, 
móður, tengdamóður og ömmu,
 Signýjar Eggertsdóttur

Ægisvöllum 2, Keflavík.
                                                                                                                                          Páll Björgvin Hilmarsson
Sigurður Ragnar Magnússon  Magnea Grétarsdóttir
Jóhanna María Pálsdóttir Geir Reynir Egilsson
Hildur Hilmars Pálsdóttir Kristján Þorgils Guðjónss.

og barnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Þórdís Frímannsdóttir
Sólvöllum, Eyrarbakka, 

áður til heimilis að  
Kirkjuvegi 26, Selfossi,

 lést á Sólvöllum 23. janúar. Útförin fer fram 
frá Selfosskirkju þriðjudaginn 31. janúar kl. 13.00.

Frímann Helgason
Þór Magnússon Erla Kristófersdóttir
Sigríður Magnúsdóttir Hermann Árnason
Hrefna Magnúsdóttir Guðjón Stefánsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn,  
tengdafaðir og afi, 

Guðmundur Pétursson 
læknir,

lést á Landspítalanum þ. 23. janúar.

Bergljót Björg Guðmundsdóttir
Sveinn Haraldsson

Sigurður Árni Steingrímsson
Halla Björg Sigurþórsdóttir
Sindri Már Steingrímsson

Guðmundur Páll Sigurþórsson
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Mynd/Ernir

Lífsstíll

Hlær í 
gegnum 
vandræði
Vala Kristín Eiríksdóttir er ung og 
upprennandi leikkona í Borgarleikhúsinu. 
Þekktust er hún líklega fyrir 
sketsaþættina Þær tvær sem sýndir  
voru á Stöð 2. Völu hefur dreymt 
leiklistardrauma frá unga aldri en  
hafði það þó sem plan B  
að verða læknir.

Ármúla 24 - s. 585 2800 - www.rafkaup.is
Opið virka daga 9-18, laugardaga 11-16

ÚTSÖLULOK Á LAUGARDAG 
LJÓS OG LAMPAR Á 20-70% AFSLÆTTI



ÚTSÖLULOK 
60% afsláttur
NÝJAR VÖRUR 

„Það er kannski pínu klisju-
legt en alveg satt að ég laðað-

ist að leiklistinni strax sem krakki. 
Mér þótti gaman að koma fram og 
segja sögur og nýtti öll færi sem 
gáfust, hvort sem það var í leik-
skóla, grunnskóla eða heima í 
stofu,“ segir Vala meðan hún ber 
á sig augnskugga og maskara enda 
von á ljósmyndara Fréttablaðsins 
innan skamms. Við sitjum í bún-
ingsherbergi hennar í Borgar-
leikhúsinu, hún er nýlega komin 
af æfingu fyrir nýjasta verkefni 
sitt sem er Vísindasýning Villa 
sem verður frumsýnd í febrúar. 
„Vinnuálagið er skaplegt núna, ég 
er að æfa fyrir þessa sýningu og 
að sýna í Mamma Mía þrisvar í 
viku eða svo. Þetta var strembnara 
þegar ég var að sýna í Njálu fimm 
sinnum í viku og að æfa Mamma 
Mía alla virka daga. Ég man nú 
varla eftir því tímabili,“ segir hún 
og hlær.

Einstakur andi í húsinu
Vala stefndi leynt og ljóst að því að 
fara í leiklistarnám en þegar hún 

útskrifaðist úr menntaskóla var 
heilt ár þar til prufur færu fram 
í Listaháskólanum. „Ég hafði það 
alltaf sem plan B að verða læknir 
enda dálítið feimin að viðurkenna 
leiklistardrauminn. Ég skráði mig 
því í efnafræði til að undirbúa mig 
fyrir lækninn,“ segir hún en leik-
listarbakterían hafði þó yfirhönd-
ina. „Mér var boðin vinna hér í 
Borgarleikhúsinu sem baksviðs-
manneskja, barnapassari, dressari 
og slíkt. Eftir að ég fór að vinna 
hér hætti ég alveg við lækna-
námið,“ segir Vala sem heillaðist 
af húsinu og lífinu í því. „Það er 
einstakur andi í kringum þessa 
vinnu. Lífsgleðin er mikil í kring-
um skapandi vinnu og áhugavert 
að sjá hvernig tekist er á við erfið 
verkefni.“

Vala segir Borgarleikhúsið því 
lengi hafa átt stað í hjarta hennar 
og var glöð að fá vinnu þar strax 
eftir útskrift úr leiklistardeild 
Listaháskólans vorið 2015.

húmor Er mikilvægur
Vala hefur verið þekkt fyrir 
skemmtilegt grín í sketsaþáttun-
um Þær tvær, sem hún samdi og 
lék í ásamt vinkonu sinni Júlí-
önu Söru Gunnarsdóttur, en tvær 

Mynd af Völu sem barni við hlið plakats um einleik sem Vala bjó til í samstarfi við 
Frystiklefann á Rifi síðasta sumar. Einleikurinn fjallaði um sköpunarsögu Biblí-
unnar og var hugmynd sem hún hafði gengið með lengi.

Þær tvær í hlutverkum gamalla kerlinga.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

þáttaraðir hafa verið sýndar á Stöð 
2. Þættirnir þóttu takast mjög vel 
enda báðar leikkonurnar afskap-
lega fyndnar. Vala hefur einnig 
leikið í fleiri kómískum hlutverk-
um enda á grínið vel við hana. 
„Húmor er mér mjög hjartfólginn 
og ég reyni að sjá kómískar hlið-
ar á öllum aðstæðum. Það er miklu 
skemmtilegra að vera til þegar 
maður getur hlegið sig í gegnum 
vandræði, já og hversdaginn líka,“ 
segir hún og brosir kankvíslega.

En ætlar hún að fara lengra með 
grínið, vera með uppistand eða 
álíka? „Ég hef ekki gert það enn 
þá, en ég hef fengið margar fyrir-
spurnir. Málið er að ég á mun auð-
veldara með að koma fram sem 
einhver önnur en ég sjálf þannig 
að ég hef alltaf hafnað uppistandi 
og veislustjórn. En það er alveg á 
stefnuskránni enda er það örugg-
lega lærdómsríkt og skemmtilegt 
að finna fleiri leiðir til að gleðja 
fólk.“

Ertu hrædd við að festast í 
grínhlutverkum? „Nei, ég er ekki 
hrædd við það. Maður blómstrar á 
mismunandi sviðum á mismunandi 
tímum. Undanfarið hefur kómík-
in verið áberandi en ég hef mikinn 
áhuga á öllu hinu og myndi ekki 
skilja það vísvitandi eftir,“ svar-
ar hún.

vísindatilraunir á sviði
Vala hefur tekið þátt í nokkrum 
uppfærslum í Borgarleikhúsinu. 
Ati, Njálu og Mamma Mía. Nýjasta 
verkefnið er Vísindasýning Villa 
sem verður frumsýnd á Litla svið-
inu 4. febrúar. „Þetta er spennandi 
verkefni, fjölskyldusýning þar sem 
við Villi skoðum ýmsar tilraunir. 
Sýningin snýst um að Villi leitar 
að hinni fullkomnu tilraun þegar 
leikkona ryðst inn og verður for-
vitin um það sem hann er að gera. 
Hann þarf að kenna henni um vís-
indin og hún honum um leikhús-
ið,“ segir Vala sem hefur fundist 
mjög skemmtilegt að vinna með 
þeim Vilhelm Antoni Jónssyni og 
leikstjóranum Vigni Rafni Valþórs-
syni.

„Þetta hefur verið mjög opið 
ferli og ég hef haft mikið frelsi til 
að prófa og stinga upp á. Handritið 
var mikið til skrifað á meðan á æf-
ingum stóð,“ lýsir Vala sem finnst 
mjög skemmtilegt að fá að hafa 
eitthvað um verkið að segja. „Það 
er mjög gaman að vinna í svona 
litlum hópi.“

Er það skemmtilegra en stór-
sýning eins og Mamma Mía? 
„Þetta er svo ólíkt að það er varla 
hægt að bera það saman. Það var 
líka ótrúlega mikil reynsla að taka 
þátt í svona stórri pródúksjón og 
vera eitt lítið púsl í stórri mynd.“

skrifar ævintýri
Talið berst að framtíðinni og hvort 
Vala hafi einhverja drauma um 
frama í fjarlægum löndum. „Ekki 
enn þá. Ég er svo nýskriðin úr 
skóla að það er enn þá fullt sem 
mig langar að reyna hér heima, 
og fullt af fólki sem mig langar að 
vinna með.“

En hvað með Þær tvær, verð-
ur framhald á þeim? „Ekki sem 
vitað er, en þó er þessi höfundar-
vöðvi enn í gangi og maður hrip-
ar hjá sér hugmyndir og sketsa,“ 
svarar hún.

Talandi um höfundarvöðva, 
gæti hún ímyndað sér að fara 
meira út í handritaskrif eða leik-
stjórn? „Ég hef mikinn áhuga á 
öllum þessum þáttum og er alltaf 
með eitthvað í pokahorninu. Núna 
er ég að skrifa ævintýri og jafn-
vel að hugsa hvort það geti orðið 
að leikriti.“

tEkur skrEf í fullorðinsátt
Hvað með tímann utan leikhúss-
ins? „Leiklistin hefur svo lengi 
verið áhugamálið mitt en er nú 
orðin vinnan mín. Ég á því ekki 
nein sérstök hobbí. Á nýju ári 
langar mig að leggja meiri ein-
beitingu í spunann með hópnum 
mínum, Improv Ísland, og lang-

ar að fara með þeim á spunahá-
tíð í New York. Mér þykir gaman 
að syngja og hef verið að sækja 
söngtíma, og svo er ég að reyna að 

taka næsta skref í að verða full-
orðin og kaupa mér íbúð, það virð-
ist ætla að ganga eftir,“ segir hún 
glaðlega.

Vala Kristín er hluti af spunahópnum Improv Ísland.

Vala og Júlíana með Jóni Grétari Gissurarsyni leikstjóra Þeirra tveggja.

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Nýjar vörur í hverri viku
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Í DAG, Á MORGUN LAUGARDAG 
OG SUNNUDAG, 27. TIL 29. JANÚAR

HANS J. WEGNER, 
ARNE JACOBSEN, 
BORGE MOGENSSEN, 
PHILIPPE STARCK, 
ERIK MAGNUSSEN, OFL.

Allt að sjötíu prósenta
afsláttur af sýningarvörum

Skeifan 6  / 5687733 / www.epal.is 



hollur kostur á 5 mín.

PlokkfiskurPlokkfiskur

ÚTSALAút janúar

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

Anna rekur Kvan ásamt Vöndu Sigurgeirsdóttur, lektor í tómstunda- og félagsmálafræði. Kvan býður upp á ýmiss konar 
þjálfun fyrir ungt fólk og fagfólk sem snýr meðal annars að samskiptum, sjálfsmynd og einelti. Sjá nánar á kvan.is

Samkvæmt tölum frá rannsóknar-
miðstöðinni Rannsóknir og grein-
ing er kvíði unglingsstúlkna um-
talsvert meiri en kvíði drengja. 
Ýmsar skýringar hafa verið 
nefndar til sögunnar. Samfélags-
miðlanotkun er þar á meðal en 
því meiri tíma sem stelpur verja 
á samfélagsmiðlum því meiri 
er kvíðinn og þunglyndið. Tóm-
stunda- og félagsmálafræðinginn 
Anna Steinsen,  sem rekur fyr-
irtækið KVAN sem sérhæfir sig 
í þjálfun ungs fólks og fagfólks, 
segir samfélagsmiðla ekki á förum 
en að fólk þurfi að koma böndum á 
notkunina, læra að setja sér mörk 
og æfa sig í því að lifa í núinu.

Miklar útlitskröfur
„Ég hef verið að vinna með ungum 
stúlkum sem eru að standa sig frá-
bærlega í skóla og tómstundum en 
upplifa engu að síður mikla vanlíð-
an. Kröfurnar eru einfaldlega svo 
miklar að þær eru að kikna.“ Anna 
segir kröfur til stelpna og stráka 
ólíkar. „Stelpur eiga að líta vel út 
og vera duglegar. Strákar eiga að 
vera sterkir og ekki með neitt væl 
og er það hugsanlega skýringin 
á því að kvíðinn mælist síður hjá 
þeim. Stelpur leita sér frekar að-
stoðar.“

Útlitskröfur til stelpna eru að 
sögn Önnu mjög áberandi og óað-
finnanlegar fyrirmyndir er að 
finna í fjölmiðlum og auglýsingum 
á hverjum degi. „Þær eru í eilífum 
samanburði en málið er að enginn 
kemur vel út úr samanburði. Það er 
alltaf hægt að finna einhvern sem 
er að gera betur, er myndarlegri 
eða grennri og tilfinningin sem 
situr eftir er að vera aldrei nóg.“

Foreldrar eiga að sögn Önnu 
sinn þátt í þessu og pósta marg-
ir hverjir afrekum barna sinna 
á samfélagsmiðlum í gríð og 
erg. „Þeir hampa íþróttaafrek-
um þeirra og státa sig af því 
að þau klári nám á skemmri 
tíma en ætlað er svo dæmi séu 
nefnd. Næsta foreldri bendir svo 
kannski barninu sínu á afrek 
hinna í hvatningarskyni en það 
virkar ekki þannig. Börnin upp-
lifa að þau séu ekki að gera nóg. 
Eins eru börn í dag vön að heyra 
það að þau geti allt sem þau vilja 
og að þau séu allrabest og flott-
ust. Það er hins vegar ekki hægt 
að vera góður í öllu og öll höfum 
við okkar styrkleika og veik-
leika. Margir sem vinna með 
ungu fólki tala um að það eigi 
það til að rekast á vegg við fyrsta 
mótlæti. Það kann hreinlega ekki 
að takast á við áföll. Staðreynd-
in er þó sú að það falla allir ein-
hvern tíma á prófi eða ganga 
í gegnum annars konar erfið-
leika.“

Nær eiNgöNgu glaNsMyNdir
Anna segir samfélagsmiðla nær 
eingöngu bregða upp glansmynd-
um. „Myndir eru teknar fyrir ofan 
höfuð svo undirhakan sjáist ekki 
og nær alltaf er settur filter. Svo 
koma þrjátíu komment á borð við 
„sæta sæta.“ Ef like-in og komm-
entin láta á sér standa upplifir fólk 
vanlíðan og fer að efast um útlitið 
og textann sem fylgdi myndinni, 
sem aftur veldur vanlíðan.“

Myndir á samfélagsmiðlum 
segja að sögn Önnu sjaldnast 
sannleikann. „Þú getur verið ný-
búin að borða heilan Nóa-kropps-
poka en birt svo mynd af þér með 
grænan djús og haldið magan-
um inni. Eins getur fjölskyldan í 
skíðaferðinni litið vel út á mynd 

en hver veit nema allir hafi verið 
grenjandi korteri áður?

Það er reynsla Önnu að þegar 
hulunni er svipt af vanlíðan 
stúlkna þá snýst hún oftar en ekki 
um álit annarra. „Hvað segir sam-
félagið, hvað segja foreldrarnir og 
hvað segja vinirnir? Samfélags-
miðlar snúast um endurgjöf og 
álit og hræðslan við að gera mis-
tök er áberandi.“

En hvað er til ráða? 
„Við þurfum að læra að setja 
okkur mörk og temja okkur um-
gengnisreglur við samfélagsmiðla 
því þeir eru komnir til að vera. 
Það er til dæmis gott að leggja 
síma og tölvur frá sér á kvöld-
in og taka af allar tilkynningar. 
Það hjálpar til við að bæta svefn-
inn en góður svefn getur dregið 
heilmikið úr kvíða. Þá er gott að 
vera í uppbyggjandi tómstunda-
starfi og halda sér uppteknum við 
annað en að vera á samfélagsmiðl-
um ásamt því að taka meðvitaða 
ákvörðun um að slaka á saman-
burðinum. Hann er heldur ekki til 
neins. Þá hefur reynst mörgum vel 
að tileinka sér núvitund og læra 
að njóta augnabliksins í stað þess 
að ná af því mynd og er að verða 
mikil vakning á því sviði.“

Anna segir ungar stúlkur alast 
upp við að sjá myndir af fáklædd-
um stelpum á samfélagsmiðlum. 
„Það er orðið norm og sumar upp-
lifa jafnvel pressu um að gera 
slíkt hið sama. Þá þarf að huga 
að sjálfsvirðingunni og setja sín 
eigin mörk.“ Hún segir þá sem 
eldri eru þurfa að aðstoða börn 
og ungmenni við að setja þessi 
mörk. „Vandinn er að fullorðnir 
eiga sumir hverjir í vandræðum 
með það sjálfir. Það er því ekki að 
undra þó þetta reynist unga fólk-
inu erfitt.“

ÞurfuM að læra 
að setja Mörk
Kvíði unglingsstúlkna hefur verið til umræðu að undanförnu en hann 
má að hluta rekja til samfélagsmiðlanotkunar. Tómstunda- og 
félagsmálafræðingurinn Anna Steinsen segir samfélagsmiðla komna til 
að vera en að fólk þurfi að koma böndum á notkunina og setja mörk.

Vera  
Einarsdóttir
vera@365.is 
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Konur  
í atvinnulífinu

Hrafnhildur Hafsteinsdóttir tók við sem framkvæmdastjóri FKa, Félags kvenna í atvinnulífinu, á síðasta ári. Mynd/Eyþór

„FKA eru félagasamtök fyrir 
konur sem eru leiðtogar og stjórn-
endur sem stefna að jafnvægi í ís-
lensku atvinnulífi,“ segir Hrafn-
hildur, framkvæmdastjóri FKA. 
Hún bendir á að rannsóknir sýni 
fram á aukna framlegð þegar 
fjölbreytni sé til staðar. „Eitt af 
mínum markmiðum verður að 
sameina raddir í þessum efnum 
því ég tel að atvinnulífið og stjórn-
endur vilji þetta jafnvægi þótt við 
höfum ekki náð því,“ segir hún.

„Gro Harlem Brundtland, fyrr-
verandi forsætisráðherra Noregs, 
sagði á síðasta Jafnréttisþingi að 
helsta ógn þess að jafnrétti yrði 
náð væri sú trú ungs fólks að því 
hefði verið náð. Þetta talaði sterkt 
til mín því ég upplifi stundum að 
við sem samfélag teljum að við 
séum stödd á þeim stað sem er 
ekki raunin.“

Þróun er mikilvæg
Lagasetning um 40/60 jafnvægi í 
stjórnir árið 2013 hefur ekki haft 
áhrif á stöðu kvenna sem lykil-
stjórnendur. „Konur eru aðeins 
22 prósent af skráðum stjórnend-
um eða framkvæmdastjórum og 
hefur engin breyting átt sér stað 
síðan 2014,“ segir Hrafnhildur og 
vísar í tölur sem Credit Info hefur 
tekið saman og eru að koma út. 
Þessi stöðnun er ekki ásættanleg 
og verður eitt af stóru verkefnum 
FKA á næstunni.

„Hlutverk FKA er að vera 
hreyfiafl og vinna að því að hraða 
þessari þróun með því að efla þátt 
kvenna í atvinnulífinu. Konur eru 
í dag áhrifamiklar í íslensku sam-
félagi en við verðum að huga vel að 
því að sú þróun haldi áfram, staðni 
ekki og þróist inn á sem flest svið 
mannlífsins,“ segir Hrafnhild-
ur með áherslu. „Ég á þrjár litlar 
stelpur og framtíðarsýn mín er að 
þegar þær koma út á atvinnumark-
aðinn þá verðum við búin að brjóta 
niður alla ósýnilega veggi og hindr-
anir og þær hafi sömu tækifæri og 
strákarnir sem eru með þeim í 
bekk,“ segir hún og brosir.

Stjórnendur og leiðtogar
Í FKA eru tæplega þúsund félags-
konur úr öllum greinum atvinnu-
lífsins. Samtökin voru stofnuð árið 
1999 en hétu þá Félag kvenna í at-
vinnurekstri. „Í dag erum við Félag 
kvenna í atvinnulífinu og því er fé-
lagið fyrir allar konur sem eru leið-
togar og stjórnendur og vilja stuðla 
að jafnvægi í atvinnulífinu.“

En að hverju eru konur, sem ger-

atvinnulífið blómstrar í gegnum 
jafnvægi og fjölbreytni
FKA viðurkenningarhátíðin var haldin hátíðleg í 18. sinn í vikunni. Þar veitti Félag kvenna í atvinnulífinu þremur konum viðurkenningu fyrir 
eftirtektarvert framlag til atvinnulífsins. Hrafnhildur Hafsteinsdóttir, sem tók við sem framkvæmdastjóri FKA síðastliðið vor, segir 
mikilvægt að jafnvægi verði náð í atvinnulífinu, við séum upplýst um hvar við stöndum og að staðið verði að aðgerðum í sameiningu. 

Sólveig  
gísladóttir
solveig@365.is 

ast félagar í FKA, að leita? „Þær 
leita fyrst og fremst í tengslanetið 
sem við markvisst byggjum upp en 
einnig í þann stuðning sem félagið 
veitir ásamt því að vera partur af 
því hreyfiafli sem FKA er,“ svarar 
Hrafnhildur en fjölbreytt verkefni 
eru unnin undir hatti FKA.

„Við höldum um fimmtíu fundi 
á ári en erum líka aðilar að 
stórum hreyfiaflsverkefnum sem 
eru gríðar lega mikilvæg eins og 
stjórnunarverkefnið sem fólst í því 
að koma fleiri konum í stjórnir og 
fjölmiðlaverkefnið þar sem FKA 
hefur vakið athygli á ójafnri stöðu 
kvenna í fjölmiðlum en hún er í 
dag 70/30 karlmönnum í vil sem er 
eitthvað sem FKA leggur upp úr að 
breyta í samvinnu við fjölmiðla og 
atvinnulífið sem heild.

Ísland er góð fyrirmynd
Hrafnhildur segir mikilvægt að 
gleyma ekki að Ísland sé fyrir-

mynd annarra þjóða þegar kemur 
að jafnrétti. „Frá því er greint í 
skýrslum að við séum það land 
sem hefur náð hvað lengst og eitt 
besta land í heimi til að fæðast sem 
kona. Horft er til þess árangurs 
sem náðst hefur í kynjajafnvægi á 
Íslandi og ég tel mikilvægt að við 
við séum áfram á tánum og sofn-
um ekki á verðinum.“

Vill efla fólk
Hrafnhildur segir stóra markmið 
sitt sem framkvæmdastjóri FKA 
vera að efla fólk. „Það er það sem 
ég brenn fyrir. Starf mitt snýr 
að því að sjá til þess að FKA sé 
hreyfiafl og að stjórn, tvær deild-
ir, fimm nefndir, þrjú ráðgjafaráð 
og þrjár landsbyggðanefndir stuðli 
að því meginmarkmiði FKA að at-
vinnulífið blómstri í gegnum jafn-
vægi og fjölbreytni.“

Öll sú vinna sem er unnin af fé-
lagskonum í FKA er unnin í sjálf-

boðastarfi og þágu þess að efla 
hver aðra, standa saman og stefna 
að þessari fjölbreytni segir Hrafn-
hildur sem sjálf hefur fjölbreyttan 
bakgrunn. Hún var verkefnastjóri 
MBA-náms í Háskólanum Reykja-
vík frá 2007 en áður var hún kynn-
ingarstjóri Námsgagnastofnunar. 
Hrafnhildur er með PLD-gráðu frá 
IESE Business School í Barcelona, 
BA-gráðu í almannatengslum frá 
Auckland University of Techno-
logy á Nýja-Sjálandi og IAA-gráðu 
í markaðs- og auglýsingafræðum 
frá IACT í Kúala Lúmpúr. Þá hefur 
hún mikinn áhuga á markþjálfun 
og er útskrifaður stjórnendamark-
þjálfi frá HR.

FKA-viðurkenningarhátíðin
FKA-viðurkenningarhátíðin var 
haldin í vikunni en hún er stærsti 
viðburður FKA og snýst um að 
fagna með félagskonum og at-
vinnulífinu og vekja athygli á 

konum sem hafa verið hvatning og 
fyrirmyndir. Hátíðin var nú hald-
in í 18. sinn en 128 tilnefningar um 
konur í atvinnulífinu bárust sem 
dómnefnd skipuð konum og körl-
um úr atvinnulífinu valdi úr.

„Þrjár viðurkenningar eru veitt-
ar ár hvert: FKA-viðurkenning-
in er veitt konu sem hefur verið 
öðrum sérstök hvatning og fyrir-
mynd. Þakkarviðurkenningin er 
veitt fyrir eftirtektarvert ævistarf 
sem stjórnandi í atvinnulífinu. 
Hvatningarviðurkenningin er veitt 
konu í atvinnulífinu fyrir athyglis-
vert frumkvæði,“ lýsir Hrafnhild-
ur en viðtöl við verðlaunahafana 
má lesa á næstu síðum.

„Að veita slíkar viðurkenning-
ar er liður í því að gera okkur með-
vituð um stöðu kvenna í atvinnu-
lífinu, vekja athygli á því sem vel 
er gert og þeim flottu kvenfyrir-
myndum sem við höfum í atvinnu-
lífinu.“

 Konur eru í 
dag áhrifa-

miklar í íslensku 
samfélagi en við 
verðum að huga 
vel að því að að sú 
þróun haldi áfram, 
staðni ekki og 
þróist inn á sem 
flest svið mann-
lífsins.

Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
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VÍB, eignastýringardeild Íslands-
banka, fagnar þrjátíu ára afmæli 
sínu um þessar mundir og er því 
með elstu eignastýringarhúsum á 
Íslandi. Starfsmenn VÍB búa yfir 
fjölbreyttri menntun og þekkingu 
á fjármálamarkaði. „VÍB-Fjár-
festingar er fimm manna deild 
sérfræðinga með mikla reynslu 
af fjármálamarkaði og er meðal-
reynsla þeirra á þessu sviði sextán 
ár,“ útskýrir Halldóra Skúladótt-
ir, forstöðumaður fyrir VÍB-Fjár-
festingar. „Deildin sér um að stýra 
eignum fyrir þá viðskiptavini sem 
eru með eignastýringarsamning 
við VÍB. Við störfum á flestum 
verðbréfamörkuðum, bæði inn-
lendum og erlendum. Starfið er því 
mjög fjölbreytt og skemmtilegt.“

Halldóra segir að það sé mikil-
vægt fyrir fjárfesta að hafa í 
huga að það er eignasamsetning-
in, það er val á eignaflokkum svo 
sem hlutabréfum og skuldabréf-
um, sem ræður mestu um ávöxtun 
eignasafns til lengri tíma. „Tíma-
setning á markaði skiptir mun 
minna máli og það þarf að fara 
varlega í að velta eignasöfnum of 
mikið enda felur það í sér kostnað 
auk þess sem erfitt er að tímasetja 
markaðinn þannig að viðskiptavin-
urinn fái alltaf hagstæðasta verð.“

Helstu áherslur á árinu hjá 
VÍB-Fjárfestingum verða að 
sögn Halldóru að auka áhættu-
dreifingu í eignasöfnum. „Frá og 
með áramótum hafa einstakling-
ar og fyrir tæki heimild til að fjár-

festa í erlendum verðbréfum fyrir 
hundrað milljónir á hverja kenni-
tölu. Við hjá VÍB-Fjárfestingum 
höfum þróað aðferðafræði okkar 
við val á erlendum sjóðum frá 
því árið 2007 og við nýtum hana 
við stýringu eignasafnanna. Við 
erum í samskiptum við fjölmörg 
erlend eignastýringarfyrirtæki 
og höfum aðgang að vönduðum er-
lendum greiningum. Við erum því 
spennt fyrir fjárfestingarárinu 
og þeim auknu möguleikum sem 
bjóðast í stýringu á eignum,“ segir 
hún og bætir við að það sé lykilat-
riði að vanda vel til verka þegar 
kemur að vali á erlendum sjóðum 
enda mjög mikið framboð af slík-
um sjóðum. „Auk þess er mikil-
vægt að hafa í huga verðlagningu 
bæði á gjaldmiðlum og verðbréfa-
mörkuðum. Þetta er því ekki ein-
falt mál.“

Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðs-
stjóri Kjöríss, hlaut FKA-viður-
kenningu ársins 2017 en hún er 
veitt fyrir vel unnin störf í þágu 
atvinnureksturs kvenna eða þeim 
sem hafa verið konum í atvinnu-
lífinu sérstök hvatning eða fyrir-
mynd.

Hún er afar ánægð með viður-
kenninguna en segir verðlaun á 
vissan hátt vera sérstakt fyrir-
bæri. „Auðvitað er ég bæði hissa 
og stolt en það er alltaf gaman 
þegar eftir manni er tekið og 
þeim verkum sem maður vinnur. 
En þetta er um leið viðurkenn-
ing fyrir Kjörís, hvað við stönd-
um fyrir og hvað við höfum gert 
undanfarna áratugi. Enda byggj-
um við á sömu gildum og í upp-
hafi þar sem áhersla hefur verið 
m.a. lögð á samfélagslega ábyrgð 
og að búa starfsfólki okkar gott 
umhverfi. Á undanförnum árum 
hef ég einnig starfað fyrir Samtök 
iðnaðarins og Samtök atvinnulífs-
ins sem hefur auðvitað líka eitt-
hvað að segja um þessa viður-
kenningu.“

Mannfræðin nýtist vel
Guðrún hefur starfað hjá Kjörís í 
Hveragerði nær allan starfs feril 
sinn, fyrst sem framkvæmda-
stjóri til skamms tíma eftir frá-
fall föður hennar, en lengstum 
sem markaðsstjóri. Og þar segir 
hún menntun sína koma að góðum 

notum. Hún lauk BA-námi í mann-
fræði með kynjafræði sem auka-
fag auk þess sem hún bætti síðar 
við sig diplómanámi í hagnýtri 
jafnréttisfræði. „Sumir kollegar 
mínir hvá þegar þeir heyra bak-
grunn minn en mannfræðin er 
ótrúlega góður grunnur þegar 
kemur að markaðsmálum. Hún 
reynir nefnilega að skilja hegð-
un og viðbrögð fólks og skoða um 
leið hvað það er í lífi okkar og um-
hverfi sem fær okkur til að bregð-
ast við alls konar áreiti á mismun-
andi hátt. Um leið hef ég óskap-
lega mikinn áhuga á fólki þannig 
að þetta var ósköp eðlilegt val.“

Sem lykilstjórnandi til margra 
ára í rótgrónu fjölskyldufyrir-
tæki er Guðrún meðvituð um 
hlutverk sitt sem fyrirmynd. „Ég 
segi það reglulega á mannamót-
um og fundum að við erum öll 
fyrirmyndir í lífi okkar og eigum 
að minna okkur á það á hverjum 
degi. Það á bæði við um nær-
umhverfi okkar en líka í stærra 
samhengi, t.d. á vinnustöðum og 
í atvinnulífinu. Því er mikilvægt 
að hver og einn hugsi: Hvern-
ig kem ég fram við annað fólk?“ 
Hún segir alltaf einhvern vera 
að fylgjast með og skoða hvern-
ig viðkomandi manneskja hagi 
sér. „Sú hegðun sem við sýnum 
er öðrum fyrirmynd. Þess vegna 
skipta fyrirmyndir gríðarlega 
miklu máli fyrir okkur sem sam-
félag. Ef allir hefðu slíkt í huga 
þá held ég að við myndum koma 
betur fram hvert við annað og 
t.d. tala með öðrum hætti á sam-
félagsmiðlum.“

Góð blanda arðbær
Sjálf hefur Guðrún verið með-
limur FKA í mörg ár þótt hún 
hafi ekki getað tekið mikinn þátt 
í starfi félagsins undanfarin ár 
vegna anna. Félagið rekur hins 
vegar öfluga deild á Suðurlandi 
og segist Guðrún reyna að styðja 
vel þann félagsskap. „FKA er í 
raun ótrúlega ungt félag sem var 
stofnað af knýjandi þörf á sínum 
tíma. Við megum þó ekki falla í 
þá gryfju að halda að félagið eigi 
sér ekki tilverurétt í dag þótt 
konur hafi náð góðum árangri  
víða. Ég er mikill jafnréttissinni 
en trúi því líka að við þurfum að 
velja hæfasta fólkið í hvert starf. 
Þar höfum við ekki efni á að setja 
jöfnuna kyn fyrir okkur. Við erum 
svo heppin á Íslandi að eiga bæði 
hæfar konur og hæfa karla. Þegar 
við vinnum að sameiginlegum 
verkefnum verður árangurinn  
miklu betri. Rannsóknir sýna 
t.d. að þar sem er jafnara kynja-
hlutfall í stjórnum og í stjórn-
endateymi, þar er arðsemi fyrir-
tækjanna og starfsánægja meiri. 
Þannig að eitthvað höfum við 
konur fram að færa sem er gott 
og vitaskuld karlar líka.“

frá og með ára-
mótum hafa 

einstaklingar og fyrir-
tæki heimild til að fjár-
festa í erlendum verð-
bréfum fyrir hundrað 
milljónir á hverja kenni-
tölu. 

Halldóra Skúladóttir

Halldóra Skúladóttir, forstöðumaður fyrir VÍb-fjárfestingar, segir helstu áherslur á árinu hjá VÍb-fjárfestingum verða að auka 
áhættudreifingu í eignasöfnum. mynd/antOn brinK

Sérfræðingar með áralanga reynslu
Margt þarf að hafa í huga þegar kemur að fjárfestingu og lykilatriði að vanda vel til verka þegar kemur að vali á sjóðum. Starfsmenn VÍb 
búa yfir mikilli reynslu af eignastýringu. Helstu áherslur hjá VÍB-Fjárfestingum á árinu verða að auka áhættudreifingu í eignasöfnum. 

Starri freyr  
jónsson
starri@365.is 

„Sú hegðun sem við sýnum er öðrum fyrirmynd. Þess vegna skipta fyrirmyndir 
gríðarlegu máli fyrir okkur sem samfélag,“ segir guðrún Hafsteinsdóttir sem hlaut 
fKa-viðurkenningu ársins 2017 í gær í Hörpu. mynd/KriStÍn bOgadóttir

Við erum öll fyrirmyndir
Handhafi FKA-viðurkenningar ársins 2017, Guðrún Hafsteinsdóttir, segist bæði hissa og stolt yfir viðurkenningunni. Sem lykilstjórnandi til 
margra ára er hún meðvituð um hlutverk sitt sem fyrirmynd og segir betri árangur nást í rekstri fyrirtækja með samvinnu kynjanna.

Við erum svo 
heppin á Íslandi 

að eiga bæði hæfar 
konur og karla.

Guðrún Hafsteinsdóttir
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„Gray Line er yfir tuttugu ára 
fjölskyldu- og frumkvöðlafyrir-
tæki og hefur hugmyndaauðgi, 
kraftur og metnaður ávallt ein-
kennt Gray Line. Á bak við 
Gray Line stendur öflugur og 
fjölbreyttur stjórnendahópur á 
öllum aldri með mikla reynslu 
og ástríðu fyrir ferðaþjónustu. 
Við leggjum mikið upp úr fjöl-
breytileika. Þegar við tökum 
ákvarðanir vinnum við í teym-
um og pössum upp á að þau séu 
skipuð ólíkum einstaklingum 
því einsleitur hópur tekur eins-
leitar ákvarðanir. Viðskiptavin-
ir okkar koma frá öllum heims-
hornum, tala ólík tungumál og 
hafa ólík áhugasvið og trúar-
skoðanir og því þurfum við að 
mæta,“ segir Þórdís Lóa Þór-
hallsdóttir, forstjóri ferðaþjón-
ustufyrirtækisins Gray Line.

„Við erum alhliða ferðaskipu-

leggjandi og bjóðum upp á dags-
ferðir, skoðunarferðir og ævin-
týraferðir fyrir alla. Þá erum 
við með Airport Express, áætl-
unarferðir milli Reykjavíkur og 
Keflavíkurflugvallar,“ útskýr-
ir Guðrún Þórisdóttir, fram-
kvæmdastjóri sölu- og markaðs-
mála hjá Gray Line.

„Sveigjanleiki skiptir öllu máli 
í ferðaþjónustu og að ferðamenn 
hafi val. Að boðið sé upp á mis-
munandi brottfarir og mismun-
andi „tvist“ á ferðirnar. Gray 
Line er til dæmis frumkvöð-
ull í norðurljósaferðum en við 
hófum að bjóða upp á þær fyrst 
fyrirtækja árið 2001. Í dag eru 
norður ljósaferðirnar orðnar 
gríðarlega stór ástæða þess að 
erlendir ferðamenn sækja Ísland 
heim yfir vetrartímann,“ segir 
Guðrún. En hvað á hún við með 
skoðunarferðir með „tvisti“?

„Skemmtileg vöruþróun hefur 
alltaf einkennt Gray Line þar 
sem við búum til öðruvísi ferðir 
í kringum klassíska ferðmanna-
staði,“ segir Guðrún. „Til dæmis 
höfum við bætt matarupplifun 
inn í Gullhringinn, komum við 
hjá bændum og fáum að smakka 
ís og grænmeti og mat úr hér-
aði. Við höfum einnig tengt Gull-
hringinn við baðferðir, í Bláa 
lónið, í Gömlu laugina á Flúðum 
eða Fontana á Laugarvatni og 
eins við norðurljósaferðir. Í einni 
af okkar vinsælustu ferðum 
sýnum við hvernig við bruggum 
bjór á Íslandi. Þá höfum við búið 
til sérstaka ferð sem við köllum 
Game of Thrones  og förum með 
fólk á staðina þar sem þættirn-
ir voru teknir upp hér á landi og 
lifum okkur inn í söguþráðinn á 
staðnum. Enn aðrir hafa áhuga 
á íslenskri sögu og við bjóðum 

upp á slíkar ferðir. Ferðamanna-
fjöldinn er orðinn það mikill og 
fjölbreytileikinn þar með,“ segir 
Guðrún.

Þórdís Lóa segir fyrirtæk-
ið taka hlutverk sitt alvar-
lega þegar kemur að öryggi og 
gæðum. Gray Line státar til að 
mynda af einum yngsta rútu-
flota landsins

„Við leggjum mikið upp úr 
nýjum og góðum rútum út frá 
öryggis- og umhverfisástæð-
um. Við tökum hlutverk okkar 
mjög alvarlega þegar kemur að 
samfélagslegri ábyrgð og leggj-
um okkur fram um að ganga vel 
um landið og náttúruna. Þegar 
kemur að uppbyggingu ferða-
mannastaða höfum við skoðun á 
því og viljum sýna ábyrgð. Þá er 
Gray Line bakhjarl Safe Travel, 
verkefna um ábyrga ferðaþjón-
ustu og Inspired by Iceland.“

Hugmyndaauðgi einkennir Gray Line
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, forstjóri ferðaþjónustufyrirtækisins Gray Line, segir mikilvægt að virkja fjölbreytileikann í hópi starfsfólks. 
Öll sjónarhorn þurfi að fá hljómgrunn þegar ákvarðanir eru teknar. Einsleit nálgun leiði af sér einsleitar ákvarðanir.

Á bak við Gray Line stendur öflugur og fjölbreyttur stjórnendahópur á öllum aldri með mikla reynslu og ástríðu fyrir  ferðaþjónustu. mynd/Eyþór

Gray Line er til 
dæmis frumkvöðull í 
norðurljósaferðum en 
við hófum að bjóða upp á 
þær fyrst fyrirtækja árið 
2001. Í dag eru norður-
ljósaferðirnar orðnar 
gríðarlega stór ástæða 
þess að erlendir ferða-
menn sækja Ísland heim 
yfir vetrartímann.
Guðrún Þórisdóttir
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Starfsmenn Fastlands eru f.v. Gulla, Anna, Silja Dögg, Harpa, Ásdís og Hlín. Á myndina vantar Hildi sem er erlendis. Starfs-
menn fyrirtækisins leggja mikla áherslu á persónulega, góða og faglega þjónustu. MYND/ANTON BRINK

Bókhaldsþjónustan Fastland var 
stofnuð fyrir átta árum og hefur 
vaxið jafnt og þétt undanfarin ár. 
Að sögn Silju Daggar Ósvaldsdótt
ur, framkvæmdastjóra og eiganda 
Fastlands, býður fyrirtækið upp 
á heildarlausnir fyrir fyrirtæki 
varðandi bókhald, launamál og 
ársuppgjör ásamt samskiptum við 
skattayfirvöld. „Starfsmenn okkar 
veita alla almenna bókhaldsþjón
ustu og faglega ráðgjöf í tengslum 
við hana. Við gefum út reikninga, 
skilum virðisaukaskatti, sjáum um 
launaútreikninga og skil til ríkis
skattstjóra og öll samskipti við 
embættið. Einnig sjáum við um að 
skila hlutafjármiðum, verktaka
miðum og launamiðum auk þess 
að vinna ársreikninga og framtöl 
bæði fyrir einstaklinga og fyrir
tæki.“

Í dag starfa sjö konur hjá Fast
landi sem hafa áralanga reynslu 
af bókhaldi, launavinnslu, upp
gjörum og rekstri fyrirtækja. 
„Hjá okkur starfa hressar skvís
ur sem hafa gaman af vinnunni. 
Starfsmenn okkar eru duglegir að 
sækja endur menntun og því erum 
við alltaf með á nótunum þegar 
kemur að breytingum á skatta
umhverfi eða öðrum breytingum 
á reikningshaldslögum.“

Byrjaði ein
Vöxtur Fastlands hefur verið 
nokkur hraður undanfarin ár að 
sögn Silju Daggar en hún stofn
aði fyrirtækið snemma árs 2009 

og var eini starfsmaðurinn þess 
í upphafi. „Ég ætlaði að byrja ró
lega en eftir sex mánuði vorum við 
orðnar tvær og ári síðar vorum við 
þrjár. Við erum með eina reynslu
mikla skvísu sem sér alfarið um 
öll launamál viðskiptavina okkar 
en hún hefur góða tengingu við 
stéttarfélögin. Nýjasta skvísan 
bættist svo við í uppgjörsdeild
ina hjá okkur en sú eining var 
orðin flöskuháls. Hjá okkur starfa 
fimm viðurkenndir bókarar og við
skiptafræðingar með margra ára 
reynslu í bókhaldi og rekstri fyrir
tækja.“

Eitt það fyrsta sem hún gerði 
eftir stofnun Fastlands var að skrá 
sig og fyrirtækið í FKA. „Ég leit á 
það sem góða byrjun á uppbygg
ingu tengslanets og hefur aðild
in reynst mér vel. Ég er kannski 
ekki sú duglegasta að sækja fundi 
og viðburði hjá félaginu en fylgist 
vel með því sem er í gangi þar.“

Hún segir mikinn léttleika 
ríkja meðal starfsmanna sem 
skipti gríðarlega miklu máli. „Við 
leggjum mikið upp úr því að hafa 
gaman í vinnunni og hér er alltaf 
mikið hlegið. Við erum allar tölu
verðir tölunördar og einkennist 
húmorinn kannski soldið af því. 
Hér er góð menning, við vinnum 
saman og hjálpumst að ef verk
efnastaðan er þannig að einhver 
er að drukkna. Ég held að þessi 
vinnugleði smitist til viðskipta
vina okkar sem hafa oft haft orð á 
því að hér sé ávallt stuð.“

Persónuleg þjónusta
Viðskiptavinir Fastlands eru fjöl
breyttur hópur smærri og stærri 
fyrirtækja en einhvern veginn 
æxlaðist það þannig að rjóminn 
af tónlistarfólki landsins nýtir sér 
þjónustu fyrirtækisins. „Við þekkj
um þann bransa mjög vel og eigum 
auðvelt með að tileinka okkur þá 
starfsemi. Annars erum við með 
allt frá litlum einyrkjum upp í fyr
irtæki sem velta á annan miljarð á 
ári þannig að við komum víða við. 

Við þekkjum öll þessi rekstrarform 
þannig að hvort sem þú ert að gefa 
út einn reikning á mánuði eða 500 
reikninga, veltir einni milljón eða 
milljarði þá getum við orðið að 
liði,“ segir Silja Dögg.

Aðspurð hvort boðið verði upp á 
einhverja nýja þjónustu í ár segir 
Silja Dögg að lítið sé um nýjungar 
í þessu bransa. „Við komum því til 
með að einbeita okkur áfram að því 
að veita góða og persónulega þjón
ustu. Fastland hefur einnig komið 

upp þeirri hefð að bjóða viðskipta
vinum til veislu í hádeginu í des
ember með tilheyrandi gleði og 
glensi sem hefur fallið mjög vel í 
kramið. Það skiptir ekki síður máli 
fyrir viðskiptavininn að finna að 
hann sé okkur verðmætur og við 
þökkum fyrir okkur á þennan hátt.“

Fastland er til húsa að Höfða-
bakka 9, 110 Reykjavík, á 6. hæð. 
Allar nánari upplýsingar má finna 
á www.fastland.is.

Vinnugleðin smitast til viðskiptavina
Á undanförnum átta árum hefur Bókhaldsþjónustan Fastland vaxið úr einum starfsmanni í sjö. Stofnandi fyrirtækisins, Silja Dögg 
Ósvaldsdóttir, skráði sig og fyrirtækið í FKA strax í upphafi og hefur aðildin þar reynst henni og fyrirtækinu vel undanfarin ár.

„Hugmyndin að Florealis kvikn
aði þegar reglugerðum var breytt 
svo skrá má jurtalyf með sama 
hætti og hefðbundin lyf. Segja má 
að við brúum bilið milli hefðbund
inna lyfja og óskráðra náttúruvara. 
Ekkert íslenskt fyrirtæki hefur 
þróað eða markaðssett skráð jurta
lyf. Við erum frumkvöðlar að því 
leyti,“ segir Kolbrún Hrafnkels
dóttir, lyfja og viðskiptafræðing
ur og stofnandi lyfjafyrirtækisins 
Florealis.

Að baki Florealis stendur öflug
ur hópur. Sjálf hefur Kolbrún starf
að í lyfjaiðnaðinum í 15 ár og meðal 
annars stýrt stórum þróunarverk
efnum hjá Actavis.

„Til þess að komast í gegn
um lyfjaskráningar þarf að hafa 
mikla praktíska reynslu. Þróun
arstjórinn okkar er doktor í lyfja 
og efnafræði náttúruefna og þá 
höfum við mjög sterkt þróunar
teymi með okkur og öflugt teymi 
í markaðssetningu lyfja, bæði 
hér heima og í Svíþjóð. Nú er að 
ljúka ársferli með lyfjayfirvöld
um á öllum Norður löndum í skrán
ingum á okkar fyrstu lyfjum. Þau 
koma á markað í ár. Við förum 
eftir lyfjaforskriftum 
sem gefnar eru út af 
Evrópsku lyfjastofn
uninni og einblínum 
á jurtir sem byggja á 
vísindalegum grunni, 
eru vel rannsakað
ar og viðurkenndar. 
Í lok árs verðum við 

búin að markaðssetja fyrstu vör
urnar á Íslandi og í Svíþjóð.“

Hvatningarverðlaun FKA
Florealis hefur á árinu hlotið bæði 
styrki og viðurkenningar. Kolbrún 
hlaut hvatningarverðlaun FKA 
og var tilnefnd til Nordic Start 
Award. Þá hlaut Florealis styrk 
frá Tækniþróunarsjóði Rannís og 
var valið Iceland Rising Star af 
Deloitte en þá viðurkenningu fá 
fyrir tæki sem talin eru líkleg til 
að vaxa hratt á næstu árum.

Fyrstu vörur Florealis
Lyngonia – Sortulyng, töflur við 
endurteknum þvagfærasýkingum 
hjá konum.
Sefitude – Garðabrúða, við vægum 
kvíða og svefntruflunum.
Harpatinum – Djöflakló, hylki við 
vægum gigtarverkjum og melt
ingar færatruflunum.
Smaronia – Rauðsmári, gel við leg
gangaþurrki og vefjarýrnun eftir 
tíðahvörf.
Liljonia – Aloa, hylki við óþægind
um í leggöngum af völdum bakt
eríusmits.
Rosonia – Moskusrós, froða við 
einkennum af völdum bakteríu 
eða sveppasmits í leggöngum.
Hesnora – Nornahesli, gel vegna 
óþæginda við og innan endaþarms.
Aleria – Aloa, krem til útvortis 
notkunar gegn bólum.  
Liljeria – Aloa, áburður við 
áblæstri af völdum herpesveiru.

Þróar lyf úr jurtum
Kolbrún Hrafnkelsdóttir er stofnandi lyfjafyrirtækisins Florealis. Fyrirtækið þróar 
lyf úr virkum plöntuefnum og eru fyrstu vörurnar væntanlegar á markað á næstu 
vikum. Kolbrún hlaut meðal annars hvatningarverðlaun FKA fyrir verkefnið.

Kolbrún Hrafnkelsdóttir hlaut meðal annars hvatningarverðlaun FKA fyrir 
athyglisvert frumkvæði en hún stofnaði lyfjafyrirtækið Florealis sem þróar lyf úr 
virkum plöntuefnum. MYND/VIlHelM
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Viðvarandi styrkleiki námsins er fjölbreyti-
leiki þess hóps MBA-nemenda, sem hefur 

nám hjá okkur á hverju hausti. Við viljum fjölbreyti-
leika til að skapa réttu dýnamíkina í kennslustund-
um sem á að vera kröftug, frjó og leitandi. 

Auður Arna Arnardóttir

Nám er dýrmæt persónuleg fjárfesting og ég hvet allar þær konur og karlmenn sem vilja vaxa persónulega sem og í starfi að kynna sér vel MBA-námið við Háskólann í Reykjavík.  Við gætum verið vindurinn í seglin 
og brúin til aukinna tækifæra sem leitað er að,“ segir Auður Arna Arnardóttir, forstöðumaður MBA-náms við HR.  MyNd/ANtoN BRiNk

„Frá árinu 2002 hefur viðskipta-
deild Háskólans í Reykjavík út-
skrifað MBA-nemendur sem nýtt 
hafa krefjandi, fjölbreytt og al-
þjóðlegt stjórnunarnám sem stökk-
pall til spennandi starfa og per-
sónulegs vaxtar. HR hefur útskrif-
að sterkan MBA-nemendahóp, sem 
hefur aukið þekkingu sínu, burði 
og getu á ólíkum sviðum stjórnun-
ar og viðskiptafræða. Á sama tíma 
hafa nemendur þétt tengslanet 
sitt við samnemendur og sterkt al-
umni-samfélag,“ segir Auður Arna 
Arnardóttir, forstöðumaður MBA-
námsins í HR.

Helstu styrkleikar  
MBA-náms HR
„Sýnilegur styrkleiki er einfald-
lega mjög mikil gæði þess náms 
sem við bjóðum upp á,“ segir 
Auður Arna. „MBA-námið í HR 
þarf reglulega að standast al-
þjóðlega gæðavottun þar sem allt 
námið, innihald þess, kennsla og 
umgjörð, er borið saman við það 
sem best getur talist samkvæmt 
erlendum viðmiðum. Frá árinu 
2011 hefur MBA-námið við HR 
verið gæðavottað af AMBA (Ass-
oc iation of MBAs). AMBA-vottun-
in setur MBA-námið í HR í hóp 240 
skóla sem slíka vottun hafa hlotið. 
Nýverið hlaut MBA-námið endur-
vottun AMBA til ársins 2021, en 
slíkur gæðastimpill til næstu 5 ára 
og án skilyrða, er gríðarlega sterk 
staðfesting á gæðum námsins.

Annar styrkleiki MBA-náms-
ins í HR er sérstaða okkar og sá 
alþjóðlegi vinkill sem áberandi 
er með komu erlendra kennara. 
Þetta eru akademískir starfsmenn 
margra bestu viðskiptaháskóla 
Evrópu, Bandaríkjanna og Kan-
ada. Sem dæmi má nefna að MBA-
námið í HR hefur í fleiri ár notið 
samvinnu við viðskiptaháskóla 
svo sem IESE í Barcelona, Lond-
on Business School, Copenhagen 
Business School, Ivey í Kanada og 
Babson College í Boston.

MBA-nám er stjórnendanám og 
við leggjum áherslu á að kennslan 
byggi mikið á raundæmum, jafnt 
innlendum sem erlendum. Þessi 
aðferð við kennslu veitir nemend-
um tækifæri til mjög mikillar þátt-
töku í tímum. Hún krefst þess að 
nemendur geti greint og rætt með 
skynsemi krefjandi viðfangsefni 
í rekstri fyrirtækis. Nám okkar 
fer fram á ensku í skólastofunum. 
Þetta hefur reynst okkar nemend-
um ómetanlegur styrkur í sínum 
störfum sem sífellt eru í alþjóð-
legri tengslum þar sem gott vald á 
enskri tungu er nauðsyn. En ensk-
an er jafnframt mikilvægt tól í ís-
lensku atvinnulífi þar sem fjöl-
breytileiki vinnuafls hefur aukist 
mjög á undanförnum árum. MBA-
námið í HR nýtur þess að vera í 
góðum tengslum við íslenskt at-
vinnulíf, rétt eins og HR sem há-
skóli. Það þýðir að inn kemur fjöl-
breyttur hópur gestafyrirles-

ara úr íslensku atvinnulífi sem 
gefur nemendum aukna innsýn og 
skilning á íslenskum veruleika. Á 
fjórðu og seinustu önn fer kennsla 
um nýsköpun fram við Babson 
College í Boston, en sá viðskipta-
háskóli hefur undanfarin ár verið 
metinn fremstur í nýsköpunar-
fræðum í Bandaríkjunum.

Viðvarandi styrkleiki námsins 
er fjölbreytileiki þess hóps MBA-
nemenda, sem hefur nám hjá 
okkur á hverju hausti. Við viljum 
fjölbreytileika til að skapa réttu 
dýnamíkina í kennslustundum 
sem á að vera kröftug, frjó og leit-
andi. Við höfum líka séð að þessi 
fjölbreytileiki hjálpar nemendum 
til þess að mynda sterkt tengslanet 
sín á milli og við aðra árganga.“

Jafnt kynjahlutfall vekur athygli
Spurð að því hverjir sæki aðallega 
í námið segir Auður að fjölbreytt-
ur hópur nemenda með ólíka há-
skólamenntun og víðtæka reynslu 

hefji MBA-námið í HR ár hvert.
„Nemendaárgangar okkar eru 

að jafnaði um 40-45 manns og 
hefur það hlotið mikla athygli er-
lendis hversu jafnt kynjahlutfall 
reynist vera í nemendahópi okkar 
sem og kennarahópnum.

Nemendur okkar koma frá ólík-
um fyrirtækjum og stofnunum, 
jafnt innlendum sem erlendum. 
Þeir eru að jafnaði með 12 ára 
starfsreynslu að baki og hafa yfir-
leitt hlotið menntun í viðskiptum, 
tækni, lögum eða greinum innan 
félagsvísinda. Á hverju ári njótum 
við þess að hafa einstaklinga sem 
koma úr óhefðbundnum greinum 
eins og læknisfræði, líffræði, leik-
list eða flugi. Margir þeirra sem 
koma af þessum sviðum hafa þegar 
tekið að sér eða sjá fram á að taka 
að sér stjórnunarhlutverk á sínum 
vinnustað. Þeir taka MBA-nám-
ið til þess að undirbúa sig og efla 
sem stjórnendur. Enn fremur er í 
hverjum árgangi hópur erlendra 

nemenda, frá ólíkum heimshorn-
um, sem sækir í okkar alþjóðlega 
nám sem allt fer fram á ensku. Slík 
fjölbreytni og ólíkur bakgrunnur 
styrkir mjög þá kennslu sem við 
náum að bjóða upp á.“

Stóraukið sjálfstraust nemenda
Auður segir að mikil áhersla sé 
lögð á gæði MBA-námsins hjá HR 
og að sérstaklega sé litið til þess 
hver ávinningurinn af náminu er 
að mati útskrifaðra nemenda.

„Það sem kemur fram í svör-
um þeirra aftur og aftur er aukin 
og dýpri þekking, burðir og geta,“ 
segir hún. „Afleiðing þessa er 
aukið sjálfstraust í lífi og starfi. 
Annar veigamikill þáttur að mati 
nemanna er aukinn sjálfsskilning-
ur og skýrari sýn á eigin starfs-
frama. Síðast en ekki síst tala 
nemendur um sterkara tengslanet 
sem þeir hafa eignast fyrir lífstíð. 
Að hafa lokið tveggja ára vegferð 
með samnemendum sem styðja 
hverjir aðra út í lífið er ómetanleg 
eign. Stolt okkar er öflugt alumni-
tengslanet allra árganga í gegnum 
sterk alumni-félög, EMBLUR og 
RUMBA.

Nám er dýrmæt persónuleg fjár-
festing og ég hvet allar þær konur 
og karlmenn sem vilja vaxa jafnt 
persónulega sem í starfi að kynna 
sér vel MBA-námið við Háskólann 
í Reykjavík. Við gætum verið vind-
urinn í seglin og brúin til aukinna 
tækifæra sem leitað er að.“

Sækja aukinn vind í seglin hjá HR
MBA-námið í Háskólanum í Reykjavík er alþjóðlega vottað stjórnendanám með gæði náms, fjölbreytni og tengslamyndun nemenda að 
leiðarljósi. Námið veitir nemendum aukinn sjálfsskilning og skarpari framtíðarsýn. Auður Arna Arnardóttir er forstöðumanns námsins.
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„Undanfarin ár hefur orðið 
mikil vitundarvakning varð-
andi loftslagsmál og neikvæð 
áhrif kolefnis úrgangs,“ segir Jó-
hanna Benediktsdóttir, markaðs-
stjóri Avis á Íslandi, en bílaleig-
ur á Íslandi eiga yfir 19 þúsund 
bíla alls og hefur fjöldi þeirra 
nær tvöfaldast á rúmum þrem-
ur árum. Samgöngutæki á borð 
við flugvélar, skip og bíla gefa 
frá sér talsverðan úrgang þótt 
hann sé tiltölulega lítill í sam-
anburði við það sem stóru iðn-
fyrirtækin gefa frá sér. „Bíla-
leigur hafa verið meðvitaðar um 
þetta og leggja mikið upp úr stöð-
ugri endurnýjun flotans þar sem 
yngri bílar með minni útblástur 
eru teknir inn í stað þeirra eldri,“ 
segir Jóhanna.

Hún segir mörg íslensk fyrir-
tæki hafa sett sér metnaðarfulla 
umhverfisstefnu sem geti reynst 
erfitt að fylgja eftir þar sem 
það geti bæði tekið langan tíma 
og verið kostnaðarsamt. Það að 
skipta út eldri bílaflota fyrir um-
hverfisvænni sé hins vegar til-
tölulega fljótleg og auðveld leið 
miðað við margt annað. Með það 
í huga ætli Avis að bjóða í fyrsta 
sinn á Íslandi upp á rafmagnsbíla 
í langtímaleigu.

„Við hjá Avis bílaleigu viljum 
leggja okkar af mörkum í þess-
um efnum og höfum nú þegar 
aukið úrval og fjölda rafmagns-
bíla í okkar flota. Hugsunin er að 
þeir einstaklingar eða fyrirtæki 
sem vilja þennan kost hafi jafna 
möguleika hvort sem um skamm-
tíma- eða langtímaleigu er að 
ræða,“ segir Jóhanna. Þó að vilj-

inn sé fyrir hendi hjá mörgum að 
skipta yfir í rafmagnsbíl þá eru 
margir óöruggir þar sem þróunin 
er mjög hröð í þessum efnum sem 
felur í sér meiri áhættu, en með 
því að eiga kost á að leigja bílinn 
frekar en að kaupa er komið í veg 
fyrir það og fólki gefst frábært 
tækifæri til að prófa sig áfram og 
sjá hvort þessi möguleiki henti.

Undirbúningsvinna er nú 
þegar hafin og verða hleðslu-
stöðvar fyrir framan höfuðstöðv-
ar Avis í Holtagörðum en einnig 
verða settar upp hleðslustöðvar á 
Reykjavíkurflugvelli fyrir þann 
hóp sem kemur til höfuðborgar-
innar í styttri tíma.

„Við þurfum að yfirstíga nokkr-
ar hindranir áður en við getum 

boðið erlendum ferðamönnum 
upp á þennan valkost. Sér í lagi 
vantar fleiri hleðslustöðvar víð-
ast hvar á landinu þar sem drægi 
rafmagnsbíla er takmörkunum 
háð sérstaklega ef tekinn er með í 
reikninginn breytileiki í íslenskri 
veðráttu,“ útskýrir Jóhanna en 
drægið skerðist þegar aðstæður 
eru ekki með besta móti.

„Langtímaleiga á bíl er þægi-
legur, sveigjanlegur og umfram 
allt skynsamlegur kostur. Með 
henni fær fólk nýjan eða nýleg-
an bíl, þarf enga útborgun, tekur 
enga endursöluáhættu og séð er 
um tryggingar, dekkjaskipti, olíu-
skipti og annað smáviðhald,“ lýsir 
Jóhanna. „Þetta er frábær kostur 
sem ég mæli eindregið með.“

Rafmagnsbílar í langtímaleigu hjá Avis
Avis bílaleiga vinnur að stöðugum umbótum til að draga úr umhverfisáhrifum sem rekstur bílaleigu hefur í för með sér. Markmiðið 
er að auka hlutfall rafbíla í flotanum og nú í fyrsta sinn býður Avis upp á rafmagnsbíla í langtímaleigu.

NÁNARI UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 578 4800 EÐA Á WWW.RIT.IS FOSSHEIÐI 1
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Námskeið á vorönn
Verkleg og bókleg námskeið

� Ræktaðu þitt eigið grænmeti.

� Ræktaðu þín eigin krydd.

� Græn þök, lóðréttir veggir og illgresifrí    
gróðurbeð með sígrænum fjallaplötnum.

� Ber allt árið, berjarunnarækt.

� Borðarðu garðinn þinn, ræktun ætra 
fjölærra plantna.

� Vistrækt, gerð hraukbeða.

� Moltugerð.

� Moltugerð með ormum.

Tími: Febrúar - maí 2017.
Leiðbeinandi: Auður I. Ottesen, audur@rit.is,
ásamt gestakennurum.

Námskeið í vistrækt (Permaculture)
í samvinnu Sumarhússins og garðsins og Töfrastaða

� Smíði útieldstæðis. 
Leiðbeinandi: David Roxendal frá Starnsund í Svíþjóð 
Tími: Júní 2017.

� Smíði smáhýsis á kerruvagni.
Leiðbeinandi: David Roxendal frá Starnsund í Svíþjóð 
Tími: Júní 2017.

� PCD vistræktarhönnunanámskeið (Permaculture design). 
Í lok námskeiðsins fá nemendur PCD skírteini.
Tími: 4.-18. júlí 2017.

� PTM (Permaculture Teaching Matters). 
Framhaldsnámskeið fyrir þá sem sótt hafa PCD námskeið  
eða eru með sambærilega menntun. 
Leiðbeinendur: Alfred Decker og Pippa Buchanan.
Tími: 25.-30. júlí 2017.

Námskeiðin fara fram á ensku.

expectus | Vegmúli 2 | 108 Reykjavík | www.expectus.is | Sími 444 9800

Árangur þinn er okkar markmið!

Stefnumótun 
og innleiðing

Samtímaeftirlit Verkefnastjórnun 
og samvinna

Viðskiptagreind Áætlunargerð

Jóhanna Benediktsdóttir, markaðsstjóri Avis á Íslandi, við einn af rafbílum Avis.
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100 MB

Vodafone 
Við tengjum þig

Vodafone RED
Öll fjölskyldan, eitt verð

Vodafone SMART 
Ótakmörkuð símtöl og SMS

8.980 kr.
Innifalið í Vodafone RED er m.a.

2.390 kr.

Kynntu þér alla kosti Vodafone RED og SMART 
á vodafone.is, í síma 1414 eða í næstu verslun.

Ótakmarkaðar 
mínútur og SMS

Innifalið 
gagnamagn

Komdu í ONE og þú 
margfaldar gagnamagnið  

Ótakmarkaðar 
mínútur og SMS

Samnýtt
gagnamagn

500 mínútur 
til útlanda 

Gagnamagnskort fyrir 
öll snjalltækin þín

Komdu í ONE og þú 
tvöfaldar gagnamagnið

100 GB50 GB

5 GB



Ásta Kristín Sigurjónsdóttir er framkvæmdastjóri Íslenska ferðaklasans sem var 
stofnaður með formlegum hætti í mars 2015. Stofnendur klasans voru alls 32 
 fyrirtæki en í dag eru aðildarfélagar hátt í fimmtíu og þeim fer stöðugt fjölgandi. 
MYND/ANTON BRINK

Ásta Kristín Sigurjónsdóttir 
er framkvæmdastjóri Íslenska 
ferðaklasans sem var stofnað-
ur með formlegum hætti í mars 
2015. Stofnendur klasans voru 
alls 32 fyrirtæki en í dag eru að-
ildarfélagar hátt í fimmtíu og 
þeim fer stöðugt fjölgandi. Lykil-
hlutverk klasans er að efla sam-
keppnishæfni og auka verðmæta-
sköpun í ferðaþjónustu með verk-
efnadrifnu samstarfi.

„Félagar í Ferðaklasanum 
koma víða að úr sterkri virðis-
keðju ferðaþjónustunnar en það 
er einmitt það sem er bæði það 
óvenjulega og einstaka við sam-
starf af þessu tagi. Félagsaðild-
in spannar meðal annars hótel, 
bankastarfsemi, verkfræðistof-
ur, ferðaskrifstofur, afþreyinga-
fyrirtæki, flugfélög, bílaleig-
ur, rútufyrirtæki, sveitarfélög, 
markaðsstofur, hugvitsfyrirtæki 
og lögfræðistofur svo eitthvað sé 
nefnt,“ útskýrir Ásta.

Fjárfestingar,  
Sérstaða og Ábyrgð
Vel skilgreind og afmörkuð verk-
efni einkenna samstarf klasa-
félaganna að sögn framkvæmda-
stjórans en unnið er út frá 
ákveðnum verkefnastofnum sem 
eru: Fjárfestingar, Sérstaða og 
Ábyrgð. „Verkefnin innan hvers 
verkefnastofns eru misumfangs-

mikil og eins er mismunandi 
hvort Ferðaklasinn stýrir þeim í 
samvinnu við aðra, er ráðgefandi 
varðandi einstaka verkþætti eða 
ber ábyrgð á framkvæmd og eft-
irfylgni. Ný verkefni eru í öllum 
tilfellum studd eða sett af stað 
með þátttöku klasaaðila.“

Ratsjáin er dæmi um sam-
starfsverkefni sem hóf göngu 

sína í september 2016. „Verkefn-
ið er nýsköpunar- og þróunar-
verkefni sem sniðið er að þörfum 
stjórnenda í starfandi ferðaþjón-
ustufyrirtækjum og unnið í sam-
starfi við Nýsköpunarmiðstöð Ís-
lands. Þátttakendur í verkefninu 
koma frá átta mismunandi fyrir-

tækjum og mynda þau eins konar 
ráðgjafahóp fyrir hvert annað 
þar sem skipst er á að greina og 
meta tækifæri og flöskuhálsa í 
núverandi rekstri. Á milli þátt-
takenda myndast þétt tengslanet 
og traust þar sem þekkingaryf-
irfærsla, reynsla og uppbygging 

úr eigin rekstri nýtist við grein-
ingar og tillögur að úrbótum,“ 
segir Ásta.

Ábyrg ferðaþjónusta markmiðið
Hvatningarverkefnið Ábyrg 
ferðaþjónusta er dæmi um öfl-
ugt samstarf nánast allra þeirra 
sem með einum eða öðrum hætti 
koma að íslenskri ferðaþjón-
ustu. Framkvæmd verkefnisins 
er unnin í samstarfi við FESTU 
sem er félag um samfélags-
ábyrgð fyrirtækja en verkefn-
ið tekur einmitt á þeim þáttum 
ásamt því að fyrirtækin setja sér 
markmið um móttöku gesta, ör-
yggi, framkomu við starfsmenn 
og hvernig hafa megi jákvæð 
áhrif á það nærsamfélag sem 
rekstur fyrirtækja er starfrækt-
ur í. „Verkefnið miðar að því að 
Ísland verði áfram í fremstu röð 
þeirra áfangastaða þar sem góð 
upplifun, virðing við náttúru og 
gestrisni íbúanna verður aðals-
merki okkar.“

Við hátíðlega athöfn í Háskóla 
Reykjavíkur þann 10. janúar 
2017 staðfestu hátt í þrjú hundr-
uð fyrir tæki að þau hefðu til 
staðar eða myndu setja sér skrif-
leg markmið um ábyrga ferða-
þjónustu en forseti Íslands, hr. 
Guðni Th. Jóhannesson, var við-
staddur undirskriftina sem sér-
stakur verndari verkefnisins.

Hreyfiafl framfara í ferðaþjónustu
Íslenski ferðaklasinn hefur það lykilhlutverk að efla samkeppnishæfni og auka verðmætasköpun í ferðaþjónustu. Aðildarfélagar í 
klasanum eru í dag hátt í fimmtíu talsins. Verkefnið Ábyrg ferðaþjónusta miðar að því að Ísland verði áfram í fremstu röð áfangastaða. 

Halldóra Gyða Matthíasdóttir (t.v.) er þjálfari á námskeiðinu Dale Carnegie fyrir framakonur, og 
Unnur Magnúsdóttir er sérleyfishafi og ráðgjafi hjá Dale Carnegie.  MYND/STEFÁN

Að sögn Unnar Magnúsdóttur, sér-
leyfishafa og ráðgjafa hjá Dale 
Carnegie, hefur mikið verið rætt 
um það í samfélaginu að konur fái 
ekki það brautargengi sem þeim 
ber. Velta megi fyrir sér hverju 
það sæti og eflaust spila margir 
þættir þar inn í. „Nýverið las ég 
grein um forstjóra care.com sem 
segir frá því hvernig hún þurfti 
að breyta nálgun sinni til að ná 
eyrum fjárfesta en konur fá minna 
en þrjú prósent af því áhættufjár-
magni sem er í umferð. Í greininni 
nefnir hún dæmi um hvernig hegð-
un hennar hafði áhrif á þá stöðu 
sem hún skapaði sér, til dæmis 
með því að vera sú sem sótti kaffi 
fyrir alla (karlana) á fundum 
með fjárfestum þannig að aðrir 
fundar menn héldu að hún væri að-
stoðarkona karlanna en ekki for-
stjóri fyrirtækisins.“

Unnur sótti fund í byrjum árs 
þar sem allir fundarmenn voru 
konur. Fundarefnið var hvern-
ig konur geta aukið virkni sína á 
vinnumarkaði. „Málefnið var rætt 
fram og til baka en allt of mikil 
áhersla var á hvernig starfsum-
hverfið og venjurnar haldi aftur 
af okkur. Það var sem sagt kvart-
að yfir umhverfinu og því þarf að 
breyta. Það gera konur sjálfar með 
því að breyta nálgun sinni, ekki 
aðrir.“

Árangursríkt námskeið
Af því tilefni býður Dale Carn-
egie nú aftur upp á eitt mest sótta 
námskeið allra tíma, aðeins fyrir 
konur. „Námskeiðið, sem heitir 
Dale Carnegie fyrir framakonur,   
er í boði fyrir þær konur sem vilja 
láta til sín taka í starfi, stjórn-
málum eða félagsstarfi og vilja 

greiða leið sína til að ná enn meiri 
árangri.“ 

Á námskeiðinu er m.a. unnið í 
að efla sjálfstraust til að standa 
með sjálfri sér, bæta tjáningu til 
að geta selt hugmyndir og auka 
frumkvæði. „Áhersla er lögð á að 
stækka tengslanetið og byggja upp 
sambönd við það fólk sem hefur 
áhrif á árangur okkar. Unnið er 
með vinnutengd raunverkefni sem 
hjálpa konum að eiga samtal innan 
fyrirtækisins um þá lykilþætti sem 
þær geta haft áhrif á með því að 
taka boltann og nýta hæfileika sína 
til að fleyta verkefnum áfram.“

Þjálfari á námskeiðinu er Hall-
dóra Gyða Matthíasdóttir sem er 
reyndur stjórnandi, afreksíþrótta-
kona og virk í félagsmálum.

Nánari upplýsingar fást á www.
dale carnegie.is.

Frábært námskeið
Á næstunni mun Dale Carnegie bjóða upp á eitt mest sótta námskeið allra tíma. 
Námskeiðið er ætlað þeim konum sem vilja láta til sín taka í starfi, stjórnmálum 
eða félagsstarfi og vilja greiða leið sína til að ná enn meiri árangri.

Unnið er 
með 

vinnutengd 
raunverkefni sem 
hjálpa konum að 
eiga samtal 
innan fyrirtækis-
ins um þá lykil-
þætti sem þær 
geta haft áhrif á 
með því að taka 
boltann og nýta 
hæfileika sína.  

Unnur Magnúsdóttir

GEFÐU ÞÉR TÍMONGEFÐU ÞÉR TÍMON

Færir þér nauðsynlega sýn 
á mannauðinn

Færir þér nauðsynlega sýn 
á mannauðinn

Tímon.isTímon.is

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Nýjar vorvörur streyma inn

Félagar að Ferða-
klasanum koma 

víða úr sterkri virðis-
keðju ferðaþjónustunnar 
en það er einmitt það 
sem er bæði það óvenju-
lega og einstaka við 
samstarf af þessu tagi.

Ásta Kristín Sigurjónsdóttir
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>  Við hjá Samskipum leggjum okkur fram um að kynnast   
 viðskiptavinum okkar og þekkja þarfir þeirra

Saman náum við árangriSamskip bjóða upp á heildarlausnir á sviði flutninga og við leggjum stolt okkar í að uppfylla 
væntingar kröfuharðra viðskiptavina. Persónuleg og traust þjónusta um allan heim.

www.samskip.is

Það er gott að 
vera í viðskiptum 
við Samskip

Erna Gísladóttir
forstjóri BL ehf
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Eftir að hún skipti um starfsvett
vang og færði sig úr opinbera geir
anum og yfir í atvinnulífið upp
götvaði hún mikilvægi tengsla í 
viðskiptum og hefur síðan lagt 
áherslu á að uppbygging tengsla
nets sé mikilvægur hluti af vinnu
deginum

Þórdís Lóa hóf starfsferil sinn 
hjá Reykjavíkurborg. „Ég var 
fyrst yfirmaður öldrunarþjónustu 
Reykjavíkurborgar og svo fram
kvæmdastjóri þjónustusviðs fé
lagsþjónustunnar í Reykjavík. 
Þetta var mjög áhugavert starf og 
ég var með fleiri hundruð manns 
í vinnu á mínu sviði við að mæta 
þörfum Reykvíkinga. Ég var búin 
að koma mér vel fyrir í þessum 
heimi, og var fyrir utan vinnuna 
stundakennari við Háskóla Ís
lands, sat í ýmsum fastanefndum 
fyrir heilbrigðis og trygginga
ráðuneytið og stýrði stórum vinnu
hópum fyrir borgarstjóra. Mér 
fannst ég eins og blómi í eggi, ég 
þekkti alla, passaði upp á að vera 
í góðum tengslum, skrifaði grein
ar og stóð fyrir rannsóknum. Mér 
fannst ég vera að gera allt rétt og 
undirbúa mig vel fyrir hinn al
menna vinnumarkað.“ Eftir þó 
nokkur ár í starfi hjá borginni 
ákvað Þórdís Lóa að reyna fyrir 
sér í atvinnurekstri og keypti í fé

lagi við annan alþjóðlega veitinga
keðju. „Og þá komst ég að því að 
ég þekkti engan! Eða jú, ég þekkti 
alla í opinbera geiranum, rosa 
marga í háskólanum og ráðuneyt
unum en enga í atvinnulífinu. Ég 
fann sterklega að ég hafði ekkert 
tengslanet til þess að hjálpa mér 
áfram, tengja mig við birgja og 
þjónustuaðila og þess háttar. Og 
þarna áttaði ég mig á því að maður 
verður að passa sig á því að eyða 
tíma og orku í að byggja upp net
verk út fyrir sinn eigin bransa og 
þægindaramma. Þetta var kannski 
ástæðan fyrir því hvað ég fór af 
miklum krafti inn í Félag kvenna 
í atvinnulífinu og flest önnur við
skiptasamtök sem ég gat troðið 
mér í.“

Þórdísi Lóu verður oft hugs
að til manns sem hún kynntist í 
Finnlandi en honum varð tíðrætt 
um mikilvægi tengslanets í við
skiptum. „Hann sagði einfald
lega: If you vant to succeed in 

business you must allocate time 
for networking. Ef þú ætlar að ná 
árangri  í  viðskiptalífinu verður 
myndun tengslanets að vera part
ur af vinnudeginum, ekki auka
búgrein eða eitthvað sem á að gera 
á kvöldin og um helgar. Stór og 
mikilvægur hluti af vinnunni er að 
fara og kynnast fólki þótt þú sjáir 
ekki gagnið af því strax. Þetta tal
aði beint til mín því ég hafði lent 
nákvæmlega í þessu, að halda að 
ég væri mjög vel tengd en komast 
síðan að því að svo var ekki.“

Hún segir þetta vera eitt það 
mikilvægasta við Félag kvenna 
í atvinnulífinu. „Það sem er svo 
frábært við FKA er að kynnast 
konum úr ólíkum geirum atvinnu
lífsins um allt land og átta sig á því 
að stjórnendur eða leiðtogar tak
ast á við sömu vandamálin, hvort 
sem við erum að reka bílaumboð, 
sjávarútvegsfyrirtæki, ferðaþjón
ustu eða erum bankastjórar. Lífið 
er flókið og allir með marga bolta 
á lofti en ef við pössum að gefa 
tengslanetinu tíma, ekki bara í 
skorpum heldur alltaf, þá verður 
það sjálfsagður hluti af dagleg
um störfum og gerir þau auðveld
ari og skilvirkari. Stígum fram, 
tökum þátt, gerum okkur gildandi 
og pössum að teymin og liðin séu 
fjölbreytt. Greindarvísitala hóps
ins hækkar eftir því sem hópur
inn er fjölbreyttari. Og fjölbreytt 
tengslanet er lykilatriði í að búa til 
fjölbreyttan hóp.“

Það sem er svo 
frábært við FKA er að 
átta sig á því að stjórn-
endur eða leiðtogar 
takast á við sömu vanda-
málin.

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Byggingafyrirtækið GG Verk fagn
aði tíu ára afmæli í fyrra. Að sögn 
framkvæmda og fjármálastjór
ans Brynhildar S. Björnsdóttur er 
í grunninn um að ræða fjölskyldu
fyrirtæki sem hefur öðlast traust 
með góðum vinnubrögðum og per
sónulegum tengslum. GG Verk byrj
aði sem undirverktaki í uppsteypu 
en sinnir í dag aðalverktöku fyrir 
stærri verkefni, byggir sjálft og 
selur.

Þegar Brynhildur tók til starfa 
á vormánuðum 2014 störfuðu um 
tuttugu manns hjá GG Verk og var 
fyrir tækið eingöngu í verktöku. „Nú 
tveimur árum síðar erum við um 
sextíu í fyrirtækinu og erum einn
ig farin að byggja sjálf og selja.“ 
Brynhildur segist hafa vitað að hún 
væri að taka við flottu fyrir tæki 
með óflekkað orðspor en til henn
ar var leitað með það fyrir augum 
að innleiða stefnumiðaðri stjórnun
ar og rekstrarhætti. „Ég byrjaði á 
grunninum. Hélt mass íva stefnu
mótun með eigendum og starfs
mönnum þar sem við komum okkur 
saman um gildi og áherslur sem 
voru í takt við rætur fyrirtækisins 
og fjölskyldusögu; góð samskipti, 
ábyrgð, traust og snyrtimennska 
í allri framleiðslu og frágangi. Þá 
fékk ég til liðs við okkur frábæra 
hönnuði hjá Farva til að vinna með 
ytri ásýnd sem passaði fyrirtæk
inu. Þegar ég fór svo að greina sam
keppnisumhverfið sá ég að það var 
aðeins eitt fyrirtæki á markaðnum 
með ISO9001 gæðavottun. Ég henti 
mér því í að setja upp slíkt kerfi 
og innleiða og með samhentu átaki 
allra tókst okkur að fá gæðavottun á 
átta mánuðum. Það hefur svo aftur 
hjálpað gríðarlega í því stækkunar
ferli sem við höfum verið í. Þann
ig tekst okkur að samræma vinnu

brögð og verklag á öllum vígstöðv
um. Eins er það innbyggt í kerfið að 
við séum alltaf að mæla gæðamark
mið okkar og bera saman. Við fylgj
umst því mjög vel með öllum mæl
anlegum markmiðum á borð við 
frávik og starfsánægju. Sömuleiðis 
öllum fjárhagslegum markmiðum. 
Þannig tekst okkur að átta okkur á 
öllum mistökum fljótt og gera enn 
betur,“ lýsir Brynhildur. Hún merk
ir gríðarlega framför með tilkomu 
gæðakerfisins. „Við náðum t.a.m. 
öllum gæðamarkmiðum okkar í 
fyrra sem var sérstaklega ánægju
legt í ljósi þess að við fögnuðum tíu 
ára afmæli um leið.“

Brynhildur á fjögur börn á aldr
inum átta til tuttugu ára. Hún er 
með M.Sc.gráðu í viðskiptafræði 

frá Háskóla Íslands, með áherslu á 
stjórnun og stefnumótun. Þá er hún 
með BApróf í HHS (heimspeki, 
hagfræði og stjórnmálafræði) og 
með diplóma í frumkvöðlafræði. 
„Á síðasta ári bætti ég við mig 
námi í Harvard Business School 
sem er sérhæft fyrir framkvæmda
stjóra og miðar að því að finna sam
keppnis forskot hvers fyrirtækis. 
Þar gafst mér tækifæri til að vinna 
sérstaklega með GG Verk.“

Brynhildur útskrifaðist úr við
skiptafræðinni á sögulega vondum 
tíma og sá fram á að þurfa að skapa 
sín eigin atvinnutækifæri. „Ég 
stofnaði því fyrirtækið Hagsýn með 
góðri vinkonu minni en það sér
hæfði sig í viðskiptaþróun og fjár
málum frumkvöðla. Við vorum með 

um sjötíu fyrirtæki í handleiðslu 
og bókhaldsumsjón þegar við seld
um fyrirtækið vorið 2014 og ég fór 
yfir til GG Verk. Á þeim tíma var 
ég líka varaþingmaður fyrir Bjarta 
framtíð og lenti óvænt inni á þingi 
fram á sumar. Það má því segja að 
ég taki formlega við stöðu minni hjá 
GG Verk sumarið 2014.“

En hvernig er að vera kona við 
stjórnvölinn í byggingabransan
um? „Það hefur verið ótrúlega lær
dómsríkt. Ég er fyrst og fremst í 
öllu sem viðkemur rekstrinum 
og hef í grunninn lítið vit á fram
leiðslunni sjálfri en bý að því að 
hafa fagmenn í öllum lykilstörf
um framleiðslunnar. Án þeirra 
væri fyrirtækið ekkert. Ég hef 
hins vegar fengið að vasast í öllu 

hinu; mannauðsmálum, markaðs
málum, fjármálunum, innleiðingu 
gæðakerfisins og svo auðvitað að 
móta stefnu og framtíðarsýn og 
fylgja eftir.“

Að sögn Brynhildar hefur það 
verið talsverð áskorun að vinna 
í jafn karllægum heimi. „Ég get 
talið það á fingrum annarrar 
handar hversu oft kona hefur setið 
með mér við fundarborðið á þess
um rúmu tveimur árum í starfi. 
Að mínu mati þarf tilfinnanlega 
að jafna kynjahlutföll í þessum 
geira. Það er aldrei gott þegar heill 
bransi stjórnast af öðru hvoru kyn
inu. Ég hvet því allar konur til að 
prófa. Það er virkilega lærdóms
ríkt og ekki síður valdeflandi að 
takast á við strákaheiminn.“

Oftast eina konan við fundarborðið
Brynhildur S. Björnsdóttir hefur gegnt starfi framkvæmda- og fjármálastjóra GG Verk í á þriðja ár. Hún segir mikla áskorun að vera 
ein fárra kvenna í stjórnunarstöðu í karllægum byggingariðnaðarheimi en um leið afar þroskandi og valdeflandi. 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður FKA. Myndin var tekin þegar árlegar viður-
kenningar FKA voru veittar á miðvikudaginn var. 

Tengslanetið hluti af vinnudeginum
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður Félags kvenna í atvinnulífinu, reyndi á eigin skinni hvað það skiptir miklu máli að hafa virkt og ekki síst 
fjölbreytt tengslanet. Hún segir hér frá reynslu sinni af því að hefja atvinnurekstur eftir að hafa unnið í opinbera geiranum í mörg ár. 

Þegar Brynhildur tók til starfa á vormánuðum 2014 störfuðu um tuttugu manns hjá GG Verk og var fyrirtækið eingöngu í verk-
töku. „Nú tveimur árum síðar erum við um sextíu í fyrirtækinu og erum einnig farin að byggja sjálf og selja.“ 

Brynhildur og strákarnir á góðum degi.
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Meet in Reykjavík var stofnað árið 
2012 og hefur það meginhlutverk 
að markaðssetja Reykjavík og Ís
land sem áfangastað fyrir alþjóð
legar ráðstefnur, hvataferðir og við
burði. Að Meet in Reykjavík standa 
46 fyrirtæki sem starfa innan þessa 
markaðar eða sjá hag sinn í styrk
ingu þessa hluta ferðaþjónustunnar.

Öflugt markaðsstarf
„Margir halda að við skipuleggj
um ráðstefnur, hvataferðir eða við
burði en svo er ekki. Við vinnum 
hins vegar við að kynna áfangastað
inn fyrir erlendum skipuleggjend
um og náum til þeirra með marg
víslegum markaðsaðgerðum,“ 
segir Hildur Björg Bæringsdótt
ir hjá Meet in Reykjavík. Að auki 
aðstoðar Meet in Reykjavík Íslend
inga sem vilja sækja ráðstefnur til 
landsins. „Þetta eru svo kallaðir 
ambassadorar Meet in Reykjavík 
sem saman mynda Amb assador 
Club. Í gegnum markaðsstarfið og 
vefinn fáum við síðan fjölda fyrir
spurna og beiðna um viðskipti sem 
við komum áleiðis til aðildarfélaga 
okkar. Það eru síðan þeir sem sjá 
um skipulagningu, móttöku og um
sjón hvers viðburðar.“

Allir geta gerst ambassadorar
Meet in Reykjavík starfrækir amb
assadoraklúbb sem hefur það hlut
verk að fá fundi eða ráðstefnur til 
landsins. Ambassadorarnir koma 
m.a. úr atvinnulífinu og akademí
unni. „Það geta allir sótt um að ger
ast Meet in Reykjavík ambassador
ar og fá stuðning hjá starfsfólki 

Meet in Reykjavík,“ segir Hildur 
en vert er að taka fram að þjónusta 
Meet in Reykjavík er alveg gjald
frjáls.

Mikill ávinningur
Í dag eru ambassadorar Meet in 
Reykjavík rúmlega 170 manns. 
„Lausleg samantekt á starfsemi 70 
þeirra á síðustu árum leiddi í ljós 
að verkefni þeirra drógu 37 þús
und gesti til Íslands og skiluðu um 
það bil fimmtán milljörðum króna í 
gjaldeyristekjur.

En hver er ávinningur að þessu? 
„Fyrst og fremst er það faglegur 
ávinningur og mikilvægastur er 
sá þekkingarauður sem verður til 
í landinu þegar haldin er ráðstefna 
þar sem fólk kemur saman og deil
ir skoðunum og reynslu. Þannig er 
það fyrst og fremst faglegur ávinn
ingur en efnahagsleg áhrif af hverj
um erlendum viðburði er gríðarlega 
mikil fyrir þjóðarbúið, enda telst 
okkur til að hver 500 manna ráð
stefna skili um 200 miljónum króna 
í gjaldeyris tekjur,“ svarar Hildur.

Heiðursambassador  
Meet in Reykjavík
María Rúnarsdóttir, formaður Fé
lagsráðgjafafélags Íslands, er heið
ursambassador Meet in Reykja
vík árið 2015. Þá nafnbót hlaut hún 
fyrir að sækja um og landa ráð
stefnu IFSWEurope sem haldin 
verður í Hörpu 28.30. maí næst
komandi og gert er ráð fyrir allt að 
700 erlendum ráðstefnugestum.

María hefur unnið margvís
leg verkefni hjá Reykjavíkurborg; 

í Miðgarði, fjölskylduþjónustu í 
Grafar vogi, Ráðhúsi Reykjavíkur
borgar og á skrifstofu velferðar
sviðs Reykjavíkurborgar við yfir
færslu á þjónustu við fatlað fólk frá 
ríki til borgarinnar. María hefur 
einnig stýrt tveimur Evrópuverk
efnum og situr nú í Evrópustjórn 
félagsráðgjafa, IFSWEurope.

María kom á fyrsta kynningar
fund Sendiherrar Meet in Reykja
vík í september 2014. Þar sá hún 
hvaða þjónustu Meet in Reykjavík 
hafði að bjóða og skráði sig strax 
sem Meet in Reykjavík ambassador. 

„Síðan fékk ég tölvupóst þar sem 
var óskað eftir félagsráðgjafafélagi 
til að halda Evrópuráðstefnu félags
ráðgjafafélaga árið 2017. Ég vissi 
hvernig ég gæti fengið aðstoð frá 
Meet in Reykjavík og út kom þessi 
flotti tilboðspakki, heilar 80 blaðsíð
ur með upplýsingum um ráðstefn
una, Hörpu, Reykjavík og Ísland. Og 
við unnum!“ segir María glaðlega.

Ferlið, allt frá greiningu á um
sókn og þar til tilboðið var unnið, 
tók aðeins sex vikur. Evrópuráð
stefna félagsráðgjafa, IFSW Eur
opean Conference 2017, fer fram í 

Hörpu dagana 28. til 30. maí. „Yfir
skrift ráðstefnunnar er Marginal
ization and social work in a chang
ing society en eitt helsta hlutverk 
félagsráðgjafa er að vinna gegn 
mannréttindabrotum og sporna við 
félagslegu ranglæti. Í síbreytilegu 
samfélagi nútímans er brýnt að 
halda vöku fyrir því hvaða hópar 
geti orðið undir í samfélaginu og 
verður áherslan á að ræða hvaða 
hópum þurfi að huga sérstaklega 
að og hvernig félagsráðgjafar geta 
stuðlað að sjálfbæru samfélagi og 
umhverfi,“ segir María.

María Rúnarsdóttir, formaður Félagsráðgjafafélags Íslands og heiðursambassador Meet in Reykjavík, ásamt Hildi Björgu 
Bæringsdóttur hjá Meet in Reykjavík. Mynd/EyþóR

Ráðstefnur mikilvægur þekkingarauður
Meet in Reykjavík útvegar Íslendingum með tengslanet erlendis markaðsefni til að kynna landið sem áfangastað fyrir ráðstefnur. Tugir 
ráðstefna og viðburða hafa verið haldnir á Íslandi vegna þessa verkefnis. Á hverju ári er valinn Heiðursambassador Meet in Reykjavík.
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„ISS er virkilega stolt af því að 
vera eitt þriggja fyrstu fyrir
tækja á Íslandi til að hljóta 
Jafnlaunavottun VR, og við 
lítum á vottunina sem hluta af 
samfélagslegri ábyrgð fyrir
tækisins,“ segir Björk Bald
vinsdóttir, sviðsstjóri sölu og 
viðskiptaþróunar hjá ISS. Hún 
hefur starfað hjá ISS í sautján 
ár og situr jafnframt í fram
kvæmdastjórn og framkvæmda
ráði fyrir tækisins.

„Það er eðlilegur hlutur í 
rekstri fyrirtækja að sýna 
starfsfólki þá virðingu að meta 
til jafns framlag þeirra óháð 
kyni,“ segir Björk en hjá ISS 
starfa 750 starfsmenn og þar af 
eru 70 prósent konur.

ISS er leiðandi í fasteigna
umsjón og býður upp á fjölbreytta 
þjónustu á fyrirtækjamarkaði. 
Til dæmis hádegisverðarþjón
ustu, ræstingar og fasteignaum
sjón. „Markmið ISS er að vera 
fremsta þjónustufyrir tæki á Ís
landi,“ segir Björk og bendir á að 
í framtíðinni muni stjórnendur 

fyrirtækja leggja meiri áherslu 
á fasteignastjórnun.

„Við leggjum ávallt áherslu 
á að velja hæfasta fólkið í öll 
störf. Við höfum að leiðarljósi 
að árangur fyrirtækisins bygg
ist á fjölbreytileika í stjórnun 
enda mikilvægt að gildi og við
horf beggja kynja komi fram 
í stjórnun fyrirtækja,“ segir 
Björk sem telur að heimur við
skipta sé að breytast. „Hraði og 
flækjustig eru að aukast og þar 
með þarf fjölbreyttari liðsheild 
til að stýra fyrirtækjum. Ólík 
þekking, reynsla og hæfni leiða 
til aukinna skoðanaskipta, gagn
rýnni umræðu og dýpri greining
ar á málum, sem aftur leiða til 
betri ákvarðanatöku.“

Í framkvæmdaráði ISS er 
jafnt hlutfall kvenna og karla. 
Björk ráðleggur öllum fyrirtækj
um að hafa það að markmiði að 
tryggja fjölbreytileika í stjórnun. 
„Það er margsannað að það leið
ir til betri greiningar, árangurs
ríkari ákvarðanatöku og því betri 
rekstrarárangurs fyrirtækisins.“

 ISS er virkilega stolt 
af því að vera eitt þriggja 
fyrstu fyrirtækja á 
Íslandi til að hljóta 
Jafnlaunavottun VR, og 
við lítum á vottunina 
sem hluta af samfélags-
legri ábyrgð fyrirtækis-
ins.

Björk Baldvinsdóttir

Björk Baldvinsdóttir er sviðsstjóri sölu- og viðskiptaþróunar hjá ISS.

Fjölbreytileiki er mikilvægur
ISS er eitt þriggja fyrstu fyrirtækja á Íslandi til að hljóta Jafnlaunavottun VR. Fyrirtækið hefur að leiðarljósi að árangur þess byggist á 
fjölbreytileika í stjórnun þar sem gildi og viðhorf beggja kynja komi fram. Fjölbreytta liðsheild þurfi til að stýra fyrirtækjum.

Hafdís hefur staðið í brúnni í 
Kramhúsinu í 32 ár og gengið í 
gegnum bæði hæðir og lægðir. 
„Við byrjuðum árið 1984 og ári 
síðar brestur á með 120 prósent 
verðbólgu. Það var ekkert grín 
svona strax í upphafi og við börð
umst bæði bönkum og bökkum. 
Ég hafði hins vegar svo frábær
ar samstarfskonur, eins og reynd
ar alla tíð, og saman komumst við 
í gegnum þetta.“

Síðan hafa komið uppgangstíma
bil þar sem aðsóknin hefur verið 
þannig að húsið annar varla eftir
spurn. „Við höfum oft verið spurð 
hvort við ætlum ekki að stækka og 
bæta við sölum en það hefur aldr
ei verið áhugamál mitt eða þeirra 
sem vinna hér. Þetta er yndislegt 
hús og okkur finnst gott að vinna 
hérna. Þetta er svolítið gamaldags, 
enda byggt fyrir stríð, og þannig 
viljum við líka hafa það.“

Þar sem ekki hefur verið farið 
út í að stækka hefur starfsem
in eftir sem áður þolað sveiflur. 
„Eftir svona start er maður líka 
bara smeykur og veit að allt getur 
gerst.“ En eru konur kannski var
kárari í rekstri? „Það er ekki gott 
að segja. Það sagði hins vegar 
við mig bankastjóri þegar ég var 
að basla þetta í upphafi að það 
hefði enginn karl nennt að halda 
þetta út. Þeir hugsa kannski 
stærra,“ segir Hafdís, sem trúði 
alla tíð á hugmyndina og var full 
af ástríðu, þrjósku og úthaldi. 
„Kannski höfum við konur meira 
úthald, þó ég hafi reyndar ekki 
hugmynd um það, og mögulega 
kemur hin hagsýna húsmóðir eitt
hvað við sögu.“

Kramhúsið er eins konar 
gróður hús fyrir dans frá öllum 
heimshornum og ýmiss konar 
listir. Sem stendur eru Beyoncé
dansar einna vinsælastir og fullt 
í alla tíma, en þá sækja konur á 
öllum aldri og af öllum og stærð

um og gerðum. „Ég var eitt
hvað að furða mig á vinsældun
um til að byrja með en þá sagði 
ein við mig: „Skilurðu þetta ekki. 
Beyoncé er okkar rauðsokka!“ 

Fjölbreytileikinn er einkenn
andi fyrir Kramhúsið og þar fær 
fólk að vera eins og það er og 
njóta sín þannig. „Fjölmiðlakonan 
Brynhildur Björnsdóttir skrifaði 
sögu Kramhússins í tengslum við 
30 ára afmælið 2015 og talaði um 
að í Kramhúsið kæmi fólk til að 
vera en ekki verða. Mér finnst það 
vel að orði komist. Fólk öðlast auð
vitað mikla færni og lærir nýtt en 

ef það ætlar að fara að móta lík
amann eftir kúnstarinnar reglum 
fer það eitthvert annað.“

Hafdís segir Kramhúsið búa 
að því að fólk veit að þar er 
mikið grasrótarstarf unnið. „Ef 
það koma erlendir listamenn til 
landsins þá rata þeir einhvern 
veginn til okkar. Þannig var 
það með Natöshu sem bankaði 
hérna upp á fyrir rúmlega tutt
ugu árum, sagðist vera götudans
ari frá Brooklyn og spurði hvort 
hún mætti ekki kenna breik, sem 
var þá óþekkt fyrirbæri hér á 
landi. Hún hefur verið hérna 

allar götur síðan og kennt þús
undum barna og unglinga. Það 
sama á við um forsprakka Sirk
uss Íslands sem átti hér athvarf í 
upphafi. Eins mætti nefna Möggu 
Pálma sem byrjaði hér með tutt
ugu manna kór. Þegar fjöldinn 
var orðinn hundrað færði hún sig 
í stærra húsnæði og er nú með 
fjögur hundruð meðlimi. Hér fá 
því fræin að spíra og er gaman 
að fylgjast með þeim verða að 
stórum trjám,“ segir Hafdís.

Hún segist búa svo vel að vera 
með fjölda kraftmikilla kennara 
sem koma sífellt með nýjar hug

myndir. „Þeir halda þessu gang
andi og það er þeim að þakka að 
hér er alltaf eitthvað um nýjung
ar. Ég reyni svo að ljá þessum 
hugmyndum vængi,“ segir Hafdís

„Nú erum við til að mynda að 
byrja með burlesquedans með 
Margréti Erlu Maack en hann á 
rætur að rekja til gömlu kabar
ettanna. Þá erum við að fara af 
stað með sjálfsstyrkingarnám
skeið fyrir unglinga. Þar verður 
unnið með ballett og flamenco og 
markmiðið að þátttakendur öðlist 
styrk í gegnum hreyfingu og lík
amsmeðvitund.“

Gaman að sjá fræin verða að trjám
Hafdís Árnadóttir, eigandi Kramhússins, hlaut þakkarverðlaun Félags kvenna í atvinnulífinu í vikunni. Hún er þakklát fyrir sína hönd og 
starfsfólksins. Í Kramhúsinu hefur ávallt verið unnið mikið grasrótarstarf. Þar fá hugmyndir að spíra og sumar verða að stórum trjám.

Kramhúsið hefur frá upphafi verið starfrækt í bakhúsi við Skólavörðustíg 12.  MYND/VALLI

Vera  
Einarsdóttir
vera@365.is 
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Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  eimskip.is

Edda Rún Gunnarsdóttir starfar sem tækjastjóri hjá Eimskip. Hún stýrir einum stærsta gámalyftara landsins 

sem getur lyft allt að 45 tonnum. Við val hennar á starfi hugsaði hún aldrei um hvort starfið 

væri fyrir konur eða karla. Þetta er starfið hennar.

HVAÐ ER SVONA
MERKILEGT VIÐ ÞAÐ?



Karitas Kjartansdóttir, framkvæmdastjóri tónlistar- og ráðstefnusviðs Hörpu, segir bestu aðstöðu til tónleika- og ráðstefnu-
halds í allri Norður-Evrópu að finna í Hörpu. MyNd/Eyþór

„Hér er að finna bestu aðstöðu til 
tónleika- og ráðstefnuhalds í allri 
Norður-Evrópu og húsið hefur 
hlotið ótal viðurkenningar og 
verðlaun á því sviði,“ segir Karit-
as Kjartansdóttir, framkvæmda-
stjóri tónlistar- og ráðstefnusviðs 
Hörpu. Sem dæmi um viðurkenn-
ingar nefnir hún „Besta viðburða-
húsið“ árið 2011 valið af tímarit-
inu Travel & Leisure og síðastliðið 
sumar hlaut Harpa viðurkenningu 
sem „Besta ráðstefnuhús í Evr-

ópu“ valið af tímaritinu Business 
Destination.

„Undanfarin ár hefur gestum 
fjölgað hratt og við finnum fyrir 
stöðugt vaxandi áhuga fyrirtækja 
á að koma hingað með ráðstefnur, 
fundi og viðburði af öllum stærð-
um og gerðum,“ upplýsir Karit-
as. Það er óhætt að segja að húsið 
veiti gestum sínum innblástur og 
það er viss upplifun að vera með 
viðburð í Hörpu. „Þá tryggir ein-
valalið að allt sé fyrsta flokks enda 

er hér valinn maður í hverju rúmi. 
Okkar fólk býr yfir gríðarlegri 
þekkingu og reynslu og við leggj-
um mikið upp úr persónulegri og 
góðri  þjónustu.“

Karitas segir húsið stöðugt 
koma henni og öðrum á óvart. 
„Við reynum eftir fremsta megni 
að vera jafn framsækin og húsið 
sjálft. Það er óhætt að segja að 
okkur hafi tekist að sýna fram á 
að í Hörpu er allt hægt og hér geta 
allir fundið sér sinn stað.“

Harpa valin besta 
ráðstefnuhús í Evrópu
Harpa er eitt helsta kennileiti Reykjavíkur og þjónar margvíslegu hlutverki. Hún er 
miðstöð menningar og mannlífs borgarinnar þar sem hún stendur tignarleg við 
hafnarbakkann, og einn helsti áfangastaður ferðamanna sem heimsækja borgina.

rb.is
RB er silfur styrktaraðili 
Félags kvenna í atvinnulífinu

100% VIRÐING
Við erum stoltur styrktaraðili FKA

Í Hörpu er
allt mögulegt
Við sköpum
umgjörð eftir
þínum óskum

Harpa tónlistar–  
og ráðstefnuhúsið  
í Reykjavík

Austurbakki 2
101 Reykjavík
528 5000

radstefnur@harpa.is
528 5060

www.harpa.is
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Við hrukkum við hjá 
BHM þegar niðurstöður 
kjarakönnunar sem gerð 
var fyrir árið 2015, sýndu 
að launamunur kynja 
meðal okkar félags-
manna jókst milli ára og 
var komin upp í 11,7 
prósent. Þetta er alvar-
leg staða og mikil von-
brigði. Verst var þetta 
hjá ríkinu og hjá sveitar-
félögum öðrum en 
Reykjavíkurborg.

Þórunn Sveinbjarnardóttir

„Það var ekki að ástæðulausu sem konur á vinnumarkaði skipulögðu kröfugöngu þann 20. október síðastliðinn á 41. afmæli fyrsta kvennafrídagsins,“ segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM. Mynd/VilHelM

„Það var ekki að ástæðulausu 
sem konur á vinnumarkaði skipu-
lögðu kröfugöngu þann 24. októ-
ber síðastliðinn á 41. afmæli fyrsta 
kvennafrídagsins. Kannanir, bæði 
frá BHM og VR bentu til mikils 
launamunar á milli kynja, bæði 
í heildarlaunum og í óútskýrðum 
launamun kynjanna,“ segir Þór-
unn Sveinbjarnardóttir, formað-
ur BHM.

Kynbundinn launamunur eykst
„Við hrukkum við hjá BHM þegar 
niðurstöður kjarakönnunar sem 
gerð fyrir árið 2015, sýndu að 
launamunur kynja meðal okkar fé-
lagsmanna jókst milli ára og var 
kominn upp í 11,7 prósent. Þetta er 
alvarleg staða og mikil vonbrigði. 
Verst var þetta hjá ríkinu og hjá 
sveitarfélögum öðrum en Reykja-
víkurborg. Þó ber að líta til þess að 
mjög mörg sveitarfélög eru í land-
inu og ekki hægt að setja sama-
semmerki milli þeirra allra. BHM 
fundaði í kjölfarið með Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga og þar er 
skýr vilji til þess að útrýma kyn-
bundnum launamun. Það er gott, 
að viðsemjendur okkar hafi skýran 
pólitískan vilja til að útrýma kyn-
bundnum launamun,“ segir Þórunn 
en bendir á að einföld lausn blasi 
ekki við.

„Ég held að það sé engin ein að-
ferð sem dugi til að útrýma þess-
um mun. Stjórnendur taka ákvarð-
anir um laun fólks, karla og 
kvenna á opinberum og almenn-
um vinnumarkaði, á degi hverjum. 
Ábyrgðin liggur á herðum stjórn-
enda og það eru til tæki til þess að 

koma í veg fyrir að fólk falli í þá 
gryfju að ástunda þessa mismun-
un,“ segir Þórunn og nefnir jafn-
launastaðal sem tæki til að rétta 
hlut kvenna.

„Ný ríkisstjórn hefur ákveðið 
að innleiða í lög jafnlaunastaðal 
fyrir stofnanir og fyrirtæki með 
tuttugu og fimm starfsmenn eða 
fleiri. Þetta er eins og hver annar 
gæðastaðall sem fyrirtæki inn-
leiða hjá sér. Jafnlaunastaðall er 
til þess að bera saman hópa innan 
sama fyrir tækis og sjá til þess að 
ekki sé mismunun innan stofn-
unarinnar. Hér á landi búum við 
einnig við mikla kerfismismunun. 
Íslenskur vinnumarkaður er mjög 
kynskiptur og ef horft er á tekjur 
stétta með sambærilega menntun 
getur hann verið mikill eftir því 
hvort um kvennastétt er að ræða 
eða blandaða stétt.

Stéttarfélög innan heilbrigðis-
geirans hjá BHM þar sem konur 
eru í meirihluta, eru alltaf lægst 
í öllum samanburði hjá okkur. Það 
kalla ég kerfislæga mismunun á 
vinnumarkaði og hana er nauðsyn-
legt að uppræta. Til þess þarf sam-
eiginlegan vilja og samstöðu aðila 
á vinnumarkaði. Samkomulag þarf 
að ríkja um slíkt svo að sú hækkun 
velti ekki út til allra annarra. Von-
andi er þetta ekki eilífðarverkefni 
þó ýmislegt bendi til þess. Fyrst 
og fremst er þetta spurning um al-
mennan vilja meðal stjórnenda á 
vinnumarkaði til þess að útrýma 
kynbundnum launamun. Ríkið er 
stærsti vinnuveitandi á landinu og 
þarf að ganga á undan með góðu 
fordæmi.“

Fjölskylduvænni vinnumarkaður
Þórunn segir einnig niðurstöður 
kjarakönnunar BHM hafa sýnt ósk 
félagsmanna um fjölskylduvænna 
vinnuumhverfi, lengra fæðingaror-
lof og hærri greiðslur. Umræða um 
styttri vinnuviku er þegar farin af 
stað hér á landi og verður mjög lík-
lega með í kröfugerð BHM í fram-
tíðinni.

„Fæðingarorlofið og lenging þess 
hefur bætt og styrkt stöðu barna-
fjölskyldna en betur má ef duga 
skal. Við styðjum það eindregið að 
greiðslur verði hækkaðar. Það má 
ekki gleyma því að fjöldi sérfræð-
inga á vinnumarkaði tekur á sig 
mikla tekjuskerðingu í fæðingar-
orlofi. Markmið okkar allra hlýtur 
að vera að brúa bilið á milli fæðing-
arorlofs og leikskóla,“ segir Þórunn.

„Í kjarakönnun BHM var spurt 
um hvað bandalagið ætti almennt 
að leggja áherslu á og eitt af því 
sem margir nefndu var stytting 
vinnuvikunnar. Í okkar röðum eru 
margar stéttir á föstum launum, 
fá ekki yfirvinnu greidda en skila 
mun fleiri vinnustundum en 40 
á viku. Þetta er hluti af landlægu 
vinnuálagi sem Íslendingar segjast 
vanir og eru margir stoltir af en það 
sýnir sig að streitu, kulnun í starfi 
og lífsstílssjúkdóma megi rekja til 
þessa mikla viðvarandi álags. Þessi 
umræða er þó stutt á veg komin og 
ekki sama hvernig þetta yrði gert. 
Um það þarf að ná samstöðu. Per-
sónulega er ég þeirrar skoðunar 
að ef vinnuvikan færi niður í 37,5 
stundir, eins er víða í kringum 
okkur, tækju allir því fagnandi og 
afköst myndu ekki minnka. Stytt-

ing vinnuvikunnar er eðlileg krafa 
til framtíðar.“

Meta þarf menntun til launa
Háskólamenntun skilar Íslend-
ingum mun minni fjárhagslegum 
ávinningi en í þeim löndum sem 
við berum okkur saman við. Þór-
unn segir raunverulega hættu á 
því að vel menntað fólk flytji burt 
af landinu. Það ógni framþróun og 
snúa verði þessari þróun við.

„Þegar maður hugsar til þeirr-
ar sprengingar sem orðið hefur 
í fjölda háskólamenntaðra á Ís-
landi á síðustu 30 árum er það 
ekkert annað en bylting. Það segir 
sig sjálft að aukin menntun þjóð-
arinnar er að skila Íslandi mikl-

um virðis auka og hefur stuðlað 
að framförum á síðustu áratug-
um. Rannsóknir og samanburðar-
tölur frá OECD-ríkjunum sýna að 
fjárhagslegur ávinningur háskóla-
menntunar er mun minni á Íslandi 
en í nágrannalöndum okkar. Ef 
þessi þróun fær að halda áfram er 
raunveruleg hætta á því að Ísland 
verði undir í samkeppni um mennt-
að vinnuafl. Okkur þykir skorta á 
að stjórnvöld taki þetta viðfangs-
efni föstum tökum og alvarlega. 
Menn skáka oft í því skjólinu að 
fólk komi nú alltaf aftur heim og 
margir gera það auðvitað. En það 
er liðin tíð að nánast allir snúi 
aftur úr framhaldsnámi erlendis,“ 
segir Þórunn og bendir á þá fjár-
festingu sem það sé að fara í langt 
háskólanám.

„Fólk eyðir stórum hluta ævi 
sinnar á skólabekk og í nýju líf-
eyriskerfi eru háskólaárin þau ár 
sem fólk er að vinna sér inn hvað 
mest lífeyrisréttindi úti á hinum 
almenna vinnumarkaði. Flestir 
taka auk þess námslán. Við verð-
um að sjá til þess að fólk fái greitt 
í samræmi við menntun svo það sé 
tryggt að framþróun, vísindarann-
sóknir og nýsköpun séu í fremstu 
röð á Íslandi. Það er í okkar hönd-
um að tryggja og skapa verðmæt 
og ný störf á vinnumarkaði sem er 
að taka miklum og hröðum breyt-
ingum. Kjarabarátta BHM er í 
hnotskurn baráttan fyrir því að 
meta menntun til launa. Við viljum 
líka tryggja gæði háskólamenntun-
ar og að sú menntun sem að fólk 
fær í íslenskum háskólum standist 
samanburð við það besta.“

Menntun þarf að meta til launa
Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM, segir aukinn launamun milli kynja vonbrigði. Stórir vinnuveitendur eins og ríkið verði að sýna 
gott fordæmi með jafnlaunavottun. Líklegt sé að styttri vinnuvika verði hluti af kröfugerðum BHM. Menntun verði að meta til launa.
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„Radisson Blu Hótel Saga gengur 
í gegnum mikla endurnýjun um 
þessar mundir, bæði á sameigin-
legum rýmum og líka á herbergj-
unum. Við bættum við okkur 27 
nýjum herbergjum í júlí og erum 
byrjuð á undirbúningi á endur-
nýjun fyrir næstu 54 og svo koll 
af kolli. Súlnasalur og öll fyrsta 
hæðin verða tekin í gegn,“ segir 
Ingibjörg en litið verður til fortíð-
ar við endurnýjunina.

„Hótel Saga var á sínum tíma 
hönnuð algerlega, bæði bygging og 
innbú. Við erum svo heppin að eiga 
enn húsgögn sem Halldór H. Jóns-
son, arkitekt Hótel Sögu, hannaði. 
Þau eru óskaplega falleg og tíma-
laus og verða endursmíðuð. Við 
notuðum þessi húsgögn í nýju her-
bergin og það kemur sérlega vel út. 
Við eigum töluvert af frummynd-
um og skyssum og ætlum að draga 
fram það besta og fallegasta sem 
hönnuðir og arkitektar hafa gert 
í gegn um tíðina. Saga verður enn 
meiri Saga!“

Minni árstíðasveiflur
Hvernig hefur fjölgun ferðamanna 
haft áhrif á ykkur? „Þessi ótrúlega 
aukning hefur þau jákvæðu áhrif 
að við erum ekki með árstíðar-
bundnar sveiflur í starfsmanna-
fjölda,“ segir Ingibjörg og árétt-
ar að helsta áskorun í ferðaþjón-
ustunni sé vinnuafl. „Fyrirtækin 
þurfa að hafa fyrir því að halda 
góðu fólki,“ segir Ingibjörg en 
bendir á að starfsfólk Hótel Sögu 
haldi mikilli tryggð við vinnu-
staðinn og þannig hafi það verið 
frá 1962 þegar hótelið hóf rekst-
ur. „Margir stigu sín fyrstu spor 
í þjónustu og eldamennsku hér og 
það góða umtal skilar sér líka og 

við fáum margt frábært fólk sem 
vill koma og vinna.“

Yes I Can!
Á Hótel Sögu er lögð lykiláhersla 
á góða þjónustu. „Við notum hug-
myndafræði Rezidor-hótelkeðj-
unnar sem er mjög einföld en um 
leið mjög sterk, Yes I Can! Með það 
merki í barminum er ekki hægt að 
segja nei. Það eru sterk skilaboð,“ 
segir Ingibjörg en allir starfsmenn 
sækja heilsdags námskeið þar sem 
aðaláherslan er á gestina, upplif-

un þeirra sem og starfsmannanna 
sjálfra. „Reglulega eru einnig 
haldin örnámskeið þar sem ytri og 
innri aðstæður fyrirtækisins eru 
skoðaðar.“

Til fyrirmyndar í umhverfismálum
Stefna Hótels Sögu er að sögn Ingi-
bjargar að vera til fyrirmyndar í 
umhverfismálum. „Sérstök áhersla 
er lögð á orkuneyslu, vatnsneyslu 
og minnkun úrgangs og flokkun. 
Við fengum gullmerki Vakans ný-
verið og var það nokkuð áreynslu-

laust því þar á undan höfðum við 
gengið í gegnum nálarauga þeirra 
sem gefa út umhverfismerkið 
Green Key.“

Bændahöll – Matarhöll
Hótel Saga er og hefur alltaf verið 
í eigu Bændasamtaka Íslands og 
því í góðu sambandi við bændur. 
Það endurspeglast í matarmenn-
ingu hótelsins. „Íslenskt hráefni 
er í fyrir rúmi og við viljum að 
gestirnir okkar viti hvaðan matur-
inn kemur, frá hvaða landshlutum 

og jafnvel bæjum. Upprunamerk-
ing er og verður okkar staðall og 
það er sérstakt og skemmtilegt að 
kynna okkar góða mat beint frá 
bændum. Þá erum við lánsöm að 
vera með verðlaunamatreiðslu-
menn sem kunna að fara með ís-
lenska hráefnið og gera það enn 
betra.“

Fimm konur, einn karl
Mikill meirihluti starfsfólks í 
ferðaþjónustu er konur en það 
sama á ekki endilega við um yfir-
stjórnir. Á Hótel Sögu eru þó fimm 
af sex í yfirstjórn konur. „Þetta er 
alger tilviljun en virkar mjög vel 
og við eigum mjög gott samstarf. 
Við finnum alltaf sameiginlega og 
farsæla lausn og stefnum að sömu 
markmiðum. Það skiptir auðvitað 
ekki máli hvort kynið er í hvaða 
stöðu heldur að valinn maður sé í 
hverju rúmi en samvinnan verður 
alltaf það sem stendur upp úr.“

 Við erum svo heppin 
að eiga enn húsgögn 
sem Halldór H. Jónsson 
arkitekt Hótel Sögu 
hannaði. Þau eru óskap-
lega falleg og tímalaus 
og verða endursmíðuð.

Ingibjörg Ólafsdóttir

Sex eru í yfirstjórn Hótel Sögu, þar af fimm konur. Hér eru fjórar þeirra, þær Ingibjörg Ólafsdóttir hótelstjóri, Anna Jónsdóttir, 
gæða-og mannauðsstjóri, Ingunn Einarsdóttir fjármálastjóri og Valgerður Ómarsdóttir, sölu-og markaðsstjóri. Á myndina 
vantar Sigurð Helgason veitingastjóra og Danielu Renis tekjustýringarstjóra. MynD/Anton BRInk

Mikil endurnýjun á Hótel Sögu
Hótel Saga á sér langa og farsæla sögu. Mikil endurnýjun stendur nú yfir á hótelinu þar sem litið er bæði til fortíðar og framtíðar. 
Hótelstjórinn Ingibjörg Ólafsdóttir segir nánar frá endurbótunum og þeim tækifærum sem felast í auknum fjölda ferðamanna.

Námskeiðin sem kallast Brautar-
gengi hafa verið haldin í Reykja-
vík frá árinu 1997 og frá 2003 á 
landsbyggðinni. Ríflega 1.200 
konur hafa sótt þessi námskeið 
frá upphafi. Kannanir Nýsköp-
unarmiðstöðvar sýna að 55 pró-
sent af þeim konum sem klárað 
hafa námskeiðið eru með fyrir-
tæki í rekstri.

Meginskilyrði eru að þátttak-
andi hafi viðskiptahugmynd til 
að vinna með, sé að hefja rekst-
ur eða sé nú þegar í rekstri. 
Markmiðið með námskeiðinu er 
að styðja konur til framgangs í 
rekstri fyrirtækja. Þátttakend-
ur gera viðskiptaáætlun, öðlast 
þekkingu á grundvallaratriðum 
við stofnun fyrirtækis og fá hag-
nýta þekkingu á markaðsmálum, 
fjármálum og stjórnun. 

Brautargengi er 90 kennslu-
stunda námskeið sem kennt er 
einu sinni í viku í 4 klst. í senn, 
samtals í 15 vikur. Næsta nám-
skeið í Reykjavík hefst 31. janú-
ar. Nánari upplýsingar eru á 
www.nmi.is/brautargengi.

Fór að hugsa í lausnum
Dr. Snjólaug Ólafsdóttur um-
hverfisverkfræðingur stofn-
aði ráð gjafarfyrirtækið And-
rými ráðgjöf á síðasta ári. „Þá 
komst ég að því að þó að ég sé 
sérfræðingur í umhverfismál-
um er ég ekki sérfræðingur í 
rekstri fyrir tækis,“ segir Snjó-
laug sem skráði sig á námskeiðið 

Brautar gengi síðasta haust. „Ég 
lærði mikið um fjármál fyrir-
tækja og markaðssetningu og allt 
þetta nýja tungumál sem fylgir 
fyrirtækjarekstri. Hópurinn á 
námskeiðinu var mjög góður, 
við höldum enn hópinn og styðj-
um hver aðra.“ Hún segist oft fá 
spurningu um af hverju nám-
skeiðið sé eingöngu fyrir konur. 
„Einn kennarinn sagði sjálfur 
að honum hefði þótt hugmyndin 
asnaleg í upphafi en þegar hann 
fór að kynnast fólkinu sá hann 
að konur hafa allt aðra nálgun á 
viðskiptatækifæri og rekstur en 
karlmenn. Þess vegna eru öðru-
vísi áherslur á þessu námskeiði 
þannig að það henti konum,“ 
segir Snjólaug sem mælir heils-
hugar með námskeiðinu. „Á nám-
skeiðinu þurfum við að vinna að 
viðskiptaáætlun okkar sem fékk 
mig til að hugsa í lausnum og 
skerpa sýnina á markmið mitt, 
sem er að efla starfsfólk til að 
draga úr umhverfisáhrifum 
vinnustaðar síns.“

Dýrmætt tækifæri
Hildur Þórisdóttir hefur einn-
ig sótt námskeið hjá Brautar-
gengi. „Ég hafði gengið lengi 
með þá hugmynd í maganum að 
stofna vefverslun þegar ég sá 
námskeiðið Brautargengi aug-
lýst síðasta vetur. Ég er frekar 
varkár að eðlisfari og fannst ég 
ekki hafa nægilega mikla þekk-
ingu á undirstöðuatriðum fyrir-

tækjareksturs. Það var því afar 
dýrmætt tækifæri að læra um 
fyrirtækjarekstur hjá Nýsköp-
unarmiðstöð Íslands,“ segir Hild-
ur, sem er með meistaragráðu í 
mannauðsstjórnun frá HÍ og er 
búsett á Seyðisfirði með fjöl-
skyldu sinni.

Hildur vann viðskiptaáætl-
un á námskeiðinu með dyggum 
stuðningi  kennaranna. Hún sá 

að hugmyndin var góð og raun-
hæft að framkvæma hana. „Ég 
vann því eftir viðskiptaáætlun-
inni og vefverslunin eyrin.is leit 
dagsins ljós í nóvember. Verslun-
in hefur fengið góðar viðtökur 
og ég er bjartsýn á framhaldið.“ 
Hildur segir það hafa verið dýr-
mætt að fá stuðning til að skapa 
eigin tækifæri og auðga þar með 
um leið atvinnulíf Austurlands.

Fyrir konur með viðskiptahugmynd
nýsköpunarmiðstöð Íslands býður upp á sérstök námskeið ætluð konum sem eru með viðskiptahugmynd og vilja hrinda henni í 
framkvæmd. Dr. Snjólaug Ólafsdóttir og Hildur Þórisdóttir hafa góða reynslu af námskeiðunum.

Hildur Þórisdóttir stofnaði netverslunina eyrin.is eftir að hafa 
útfært hugmyndina með hjálp Brautargengis.

Dr. Snjólaug Ólafdóttir stofnaði ráðgjafarfyrirtækið Andrými 
í fyrra en sótti námskeið í nýsköpunarmiðstöð til að læra 
betur á rekstur fyrirtækisins. 
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Isavia hefur tvö ár í röð fengið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti. 
Niðurstaðan er í takt við jafnréttisáætlun félagsins og staðfestir  
að við erum á réttri leið. 

Við höldum ótrauð áfram að vinna að jafnréttismálum svo hæfileikar  
og kunnátta starfsmanna okkar, kvenna og karla, fái að njóta sín til fulls.

J Ö F N  L A U N  F Y R I R  
K O N U R  O G  K A R L A

H L U T I  A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I



Hlíf Ísaksdóttir byggingarverkfræðingur hefur setið í stjórn Verkís hf. frá árinu 
2014 og hafði áður setið eitt ár í stjórn Almennu verkfræðistofunnar hf. sem sam-
einaðist Verkís hf. árið 2013.  Hún segir stjórnarsetuna vera afskaplega lærdóms-
ríka. MYND/STEFÁN

Hjá Verkís hf. er í gildi jafn
réttis stefna sem stuðlar að því að 
tryggja að starfsfólk fái notið sín, 
njóti sömu launakjara og fái sömu 
tækifæri innan fyrirtækisins án 
tillits til kynferðis. Verkís hf. var 
fyrsta fyrirtækið á Íslandi til að 
hljóta gullmerki í jafnlaunaúttekt 
Price water house Coopers árið 
2012. Tekin hefur verið ákvörð
un um að endurtaka þessa út
tekt og er sú vinna farin af stað. 
„Það er mikilvægt fyrir fyrir
tæki af okkar stærðargráðu að 
fá óháða aðila til að sýna okkur 
aðhald með slíkri úttekt. Hlutfall 
kvenna í hópi tæknimanna hefur 
aukist í takt við fjölgun kvenna 
í stéttinni. Og þó nokkrar konur 
eru í hópi stjórnenda,“ segir Hlíf 
Ísaksdóttir byggingarverkfræð
ingur og stjórnarmeðlimur hjá 
Verkís.

Mikilvægar fyrirmyndir
Hlíf hefur setið í stjórn Verkís hf. 
frá árinu 2014 og hafði áður setið 
eitt ár í stjórn Almennu verk
fræðistofunnar hf. sem samein
aðist Verkís hf. árið 2013. Hún 
segir stjórnarsetuna vera afskap
lega lærdómsríka. „Það er ekki 
nokkur vafi í mínum huga að með 
lagasetningu um jafnt kynjahlut
fall í stjórnum hafi verið stigið 
stórt skref í átt til kynjajafnrétt
is. Með fleiri konur í stjórnunar
stöðum í fyrirtækjum í tækni
geiranum verða þær sýnilegri í 
fjölmiðlum og hafa þannig áhrif 
á viðhorf stúlkna til tæknigreina 

og stjórnunarstarfa almennt. Það 
er mjög mikilvægt að ungt fólk 
hafi fyrirmyndir og þær fyrir
myndir sem birtast í fjölmiðlum 
endurspegli samsetningu sam
félagsins sem við búum í.“

Meiri fagleg þekking
Verkefni byggingarverkfræð
ings á verkfræðistofu geta verið 
afar fjölbreytt að sögn Hlíf
ar sem hefur sérhæft sig í jarð
tækni. „Verkefnin síðustu ár hafa 
verið á sviði veghönnunar, hönn
un stálþilja, hönnunar á grund
un húsa og brúarmannvirkja til 
að mynda á staurum og einnig 
hef ég komið töluvert að hönn
un hafnarbakka og ýmissi jarð
vinnu tengdri þeim, svo sem ferg
ingu landfyllinga. Verkefnin síð
ustu ár hafa að töluverðum hluta 
verið í Noregi en verkefnaöfl
un þar reyndist nauðsynleg árið 
20082009 þegar skyndilegur 
samdráttur varð í framkvæmd
um á Íslandi. Töluvert átak var 
að hasla sér völl á nýjum markaði 
í Noregi, á nýju tungumáli og við 
allt aðrar jarðvegsaðstæður en 
þekkjast á Íslandi. En því hefur 
einnig fylgt ýmislegt jákvætt. 
Verkefnin eru mjög fjölbreytt og 
áskoranirnar í mínu fagi stærri 
og flóknari en hér á landi. Sú 
reynsla sem tæknifólk á Íslandi 
hefur öðlast á verkefnavinnu í til 
að mynda Noregi hefur án efa eflt 
faglega þekkingu og bætt vinnu
brögð sem þar eru í fastari skorð
um,“ lýsir Hlíf.

Launamunurinn óásættanlegur
Árið 2000 hóf Hlíf störf eftir nám 
í verkfræði og mætti þá á verk
fræðistofu í viðtal með hálfs
árs gamla dóttur sína í vagni. Á 
þeim vinnustað voru þá starfandi 
tveir kvenkyns verkfræðing
ar sem báðar voru þá barnlaus
ar. „Það þóttu tíðindi að umsækj
andi hefði mætt með barnavagn 
í viðtal og ekki alls fyrir löngu 
hitti ég einn af stofnendum stof
unnar sem minntist þess hvað 
þetta hefði verið óvenjuleg sjón 
og vakið mikla athygli. Mér er til 
efs að nokkur kippi sér upp við 
slíkt í dag. Breytt viðhorf hafa án 
efa bætt stöðu kvenna í stéttinni 
og þar á ég ekki síður við viðhorf 
ungra karlmanna. Viðhorf þeirra 
til þátttöku í uppeldi barna sinna 
hefur til dæmis breyst mikið,“ 
segir Hlíf og bætir við að hún 
hafi þó aldrei á sínum starfsferli 
upplifað að hún fengi síðri tæki
færi en karlkyns samstarfsmenn 
hennar eða henni væri mismunað 
á grundvelli kynferðis.

„Launamunur kynjanna er al
gerlega óásættanlegur og ég get 
ekki skilið hvernig slíkt getur 
viðgengist í upplýstu samfélagi. 
Flokkadrættir, sama hvort er á 
grundvelli kynferðis, kynþátt
ar, þjóðernis eða félagslegs bak
grunns geta aldrei átt rétt á sér. 
Ég tel að með því að temja sér al
menna mannvirðingu og leitast 
við að gefa fólki tækifæri í sam
ræmi við verðleika þeirra og hæfi
leika séum við á réttri braut.“

Breytt viðhorf hafa bætt stöðu kvenna
Hlíf Ísaksdóttir byggingarverkfræðingur hefur aldrei upplifað að henni sé mismunað á grundvelli kynferðis. Hlutfall kvenna í verk- og 
tæknigreinum hefur hækkað undanfarin ár og segir Hlíf mikilvægt að starfsfólk njóti sömu kjara og tækifæra án tillits til kynferðis.

Fagmennskan í fyrirrúmi
Katrín Þorkelsdóttir, meistari í snyrtifræði, hefur rekið snyrtistofu hér á landi frá árinu 1980 og heildverslunina Cosmetics ehf. síðan 1986, 
en hún er meðal annars með umboð fyrir Guinot, sem eru háþróaðar franskar snyrtivörur sem hafa gefið góða raun hér á landi.
Katrín útskrifaðist sem snyrti
fræðingur árið 1970. Eftir út
skrift lá samt leiðin til lögreglunn
ar og var Katrín önnur af tveim
ur fyrstu lögreglukonunum sem 
störfuðu í búningi hér á landi. 
„Það blundaði hins vegar allt
af í mér að fara út í eigin rekst
ur. Ég hafði trú á eigin þekkingu 
og kröftum og sneri mér alfar
ið að snyrtifræðinni árið 1980.“ 
Samhliða rekstrinum hefur Katr
ín beitt sér fyrir framgangi snyrti
fræðinnar á Íslandi og verið virk í 
starfi Félags íslenskra snyrtifræð
inga. Hún kom meðal annars að 
undirbúningi þess að gera snyrti
fræðina að lögvernduðu starfsheiti 
og er afar annt um fagið. „Ég legg 
mig fram um að vernda stéttina 
mína. Vel unnið handverk heillar 
mig og er að mínu mati gott vega
nesti út í lífið fyrir fagmanninn.“

Katrín tók við Guinotumboð
inu árið 1990. „Þegar ég tók við 
rúmaðist allur lagerinn í einum 
brúnum pappakassa.“ Síðan hefur 
mikið vatn runnið til sjávar og 
mikill árangur náðst.

„Guinot er alþjóðlegt merki og í 
gegnum árin hafa þeir horft til vel
gengni Guinot á Íslandi miðað við 
smæð markaðarins hér á landi.“ 
Aðspurð segir Katrín fagmennsku 
fyrst og fremst galdurinn þar að 
baki og kröfur Guinot að einung
is snyrtifræðingar selji vörurnar 
og eru þær því ekki fáanlegar í al
mennum verslunum. „Velgengni 
merkisins hér á landi skýrist ekki 
síst af því hvað hér starfa marg
ir vel menntaðir snyrtifræðing
ar. Við leggjum mikla áherslu á 
að þjálfa það fólk sem veitir með
ferðir með Guinot og selur vörurn
ar með það fyrir augum að það geti 

veitt sínum viðskiptavinum bestu 
mögulegu ráðgjöf. Allt er þetta 
gert til að tryggja hámarksárang
ur hjá viðskiptavinum og það skil
ar sér,“ segir Katrín.

Hún segist óhrædd við að 
segja það að Guinotsnyrtistof
ur séu leiðandi hér á landi. Flagg
skip þeirra er nýtt og endurbætt 
Guinot tæki sem heitir HYDRA
DERM Cellular Energy en með
ferðin sem er veitt með því hefur 
verið nefnd andlitslyfting án 
skurðaðgerðar. „Sú meðferð er 
í boði á öllum Guinotstofum og 
nýja tækið er tíu sinnum virkara 
en það gamla. Meðferðin styrkir 

húðina og vekur upp andlitsvöðv
ana. Hún hentar fólki á öllum aldri 
en efnin sem eru notuð samhliða 
eru valin eftir því hvaða einstakl
ingur á í hlut. Meðferðin skilar 
sér í sléttari húð sem ljómar og 
er árangur sjáanlegur strax eftir 
fyrstu meðferð.“

„Guinot er með trygga við
skiptavini sem meðal annars 
hafa verið í andlitsmeðferðum og 
notað Guinotvörur í yfir 30 ár og 
það sést greinilega. Mikilvægt er 
að ungar konur fari vel með húð
ina sína, hreinsi hana, noti maska, 
góð krem og fari í andlitsmeðferð 
á snyrtistofum,“ segir Katrín.

 Við leggjum 
mikla áherslu á að 

þjálfa það fólk sem veitir 
meðferðir með Guinot 
og selur vörurnar með 
það fyrir augum að það 
geti veitt sínum við-
skiptavinum bestu 
mögulegu ráðgjöf. Allt er 
þetta gert til að tryggja 
hámarksárangur hjá 
viðskiptavinum og það 
skilar sér.

Katrín Þorkelsdóttir.

Flaggskip Guinot er nýtt og endurbætt tæki sem heitir HYDRADERM Cellular Energy. Meðferðin sem er veitt með því hefur 
verið nefnd andlitslyfting án skurðaðgerðar.  MYND/ANTON

Meðferðin styrkir húðina og vekur upp andlitsvöðvana. 
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Íslensk fyrirtæki hafa notið góðs 
af auknum ferðamannastraumi 
hingað til lands og er Nói Síríus 
engin undantekning þar á. „Þessi 
fjölgun ferðamanna hefur skap
að ný tækifæri fyrir íslensk fyrir
tæki. Til þess að aðlaga sig að þess
um nýja markhópi hefur Nói Síríus 
komið fram með nýja vörulínu sem 
ber heitið Traditional Iceland ic 
Chocolate.“ segir Silja Mist Sigur
karlsdóttir vörumerkjastjóri.

Hún segir útlendinga vera 
afar hrifna af vörulínunni sem er 
skreytt fallegum landslagsmynd
um sem virðast höfða sérstaklega 
vel til þeirra. „Þessar vörur eru til 
á sölustöðum sem erlendir ferða
menn sækja mikið og hafa þær 
vakið mikla lukku þar.“

Útflutningur alltaf að aukast
Ferðamannasælgætið svokallaða 
er til í tólf tegundum sem Silja 
segir allar standa undir sér. „Það 
er stór sigur að línan standi virki
lega undir sér og sé álíka stór og 
aðrar línur,“ lýsir hún.

Útflutningur á sælgæti frá 
Nóa Síríusi er alltaf að aukast og 
er stefnt á að Norðurlöndin verði 
hluti af heimamarkaði fyrirtæk
isins. „Stærsti aðilinn okkar úti 
er bandaríska fyrirtækið Whole 
Foods og er það þriðji stærsti 
viðskiptavinur okkar. Við flytj
um gríðarlega mikið af súkkulaði 
og öðru sælgæti til þeirra. Einn
ig flytjum við mikið til Norður
landanna, og þá sérstaklega mikið 
til Noregs og Danmerkur. Við erum 
líka alltaf að fjölga minni aðilum 
eins og Rússlandi og fleiri lönd
um. Útflutningurinn hefur geng
ið vonum framar og stefnum við á 
að markaðurinn á Norðurlöndum 

verði hluti af okkar heimamarkaði, 
að þetta verði ein heild.“

Ný páskaegg
Páskar eru alltaf annasamur tími 
hjá sælgætisframleiðendum og frá 
Nóa Síríusi koma nokkur ný egg í 
ár. „Við erum með glænýtt egg, 
Grettisegg fyrir krakkana þar 
sem fígúran Grettir er ofan á og 
Grettistattú er inni í egginu. Það 
er algjörlega sniðið að krökkun
um enda fengu þau að smakka það 
til og koma með sínar hugmynd
ir og skoðanir á því. Það var frá
bært að vinna með krökkunum 
og það skiptir okkur máli að þau 
fái egg sem þau vilja,“ segir Silja 
brosandi og bætir við að aðrar nýj

ungar verði í boði fyrir páskana. 
„Páskaegg með karamellu og 
sjávar salti verður í boði hjá okkur 
fyrir þessa páska en karamellu og 

saltsúkkulaðiplatan 
okkar hefur notið 

gríðarlegra vin
sælda. Einnig 

verðum við 
karamellu
perluegg 
sem er líka 

nýtt auk allra 
hefðbundnu páskaeggjanna 

okkar.“

Vottað súkkulaði
Silja segir að von sé á nýjung
um í nánast hverri einustu vöru
línu fyrirtækisins fyrir sumarið, 
meðal annars séu vinsælu pipar
púkarnir að koma aftur. „Það er 
margt spennandi fram undan hjá 
okkur en síðastliðin ár höfum við 
lagt áherslu á að færa neytend
um árstíðabundnar vörur eftir 
þeirra óskum sem hafa vakið 
mikla lukku. Einnig ber að nefna 
að við leggjum mikla áherslu á 
að allt okkar súkkulaði sé vott
að með Cocoa Horizonsvottun

inni sem er hluti af samfélags
legri ábyrgð Nóa Síríusar. Vott
unin gerir kakóbændum kleift 
að rækta og framleiða kakóið 
á sjálfbæran og ábyrgan hátt. 
Verkefnið hefur að mestu bætt 
ástand samfélaga með því að 
auka möguleika til menntunar, 
vernda börn, virkja konur í sam
félaginu og útvega hreint vatn 
og grunnheilbrigðisþjónustu. 
Það skiptir okkur miklu máli að 
þær kakóbaunir sem við notum 
séu fengnar á ábyrgan hátt,“ út
skýrir Silja.

Það er mikill 
heiður fyrir mig 

og mitt starf að fá FKA 
hvatningarviðurkenn-
inguna. 

Hólmfríður Sveinsdóttir

Silja Mist Sigurkarlsdóttir, vörumerkjastjóri hjá Nóa Síríus, segir að von sé á nýjungum í nánast hverri einustu vörulínu fyrir-
tækisins fyrir sumarið. „Það er margt spennandi fram undan hjá okkur.“ MYND/ANTON BRINK 

Spennandi nýjungar frá Nóa
Nói Síríus býður upp á ný páskaegg í ár og von er á nýjungum í nánast öllum vörulínum á árinu. Ferðamenn eru sérstaklega áhugasamir 
um sælgætið sem er í fallegum umbúðum sem höfða til þeirra. Áhersla er lögð á að súkkulaði frá Nóa sé með Cocoa Horizons-vottun. 

Hólmfríður Sveinsdóttir er stofnandi og framkvæmdastjóri Protis og framkvæmda-
stjóri Iceprotein.  Hún fékk hvatningarviðurkenningu FKA.  MYND/KRISTÍN BOGADÓTTIR

Iceprotein er rannsóknar og þró
unarfyrirtæki þar sem áhersla 
er lögð á að rannsaka verðmæt 
efni úr vannýttu hráefni og þróa 
vinnsluaðferðir. Árið 2015 leiddi 
starfsemi Iceprotein til stofnun
ar Protis, sem annast framleiðslu 
og sölu á nýrri vörulínu, Amínó 
Fiskprótíni, sem samanstendur 
af þremur nýjum vörum úr fisk
prótíni. Í dag eru framleiddar 
þrjár tegundir af Amínó Fiskprót
ínfæðubótarefnunum og eru þær 
seldar í flestum verslunum hér á 
landi. Í janúar 2017 voru starfs
menn Protis og Iceprotein átta og 
hafa þeir allir menntun í raunvís
indum. „Markmið Protis er að hag
nýta þá miklu þekkingu og reynslu 
sem byggst hefur upp í kringum 
rannsóknir Iceprotein á fiskprótíni 
í þágu bættrar lýðheilsu og betri 
nýtingar á íslenskum fiskistofn
um,“ útskýrir Hólmfríður.

Hólmfríður lauk meistaragráðu 
í næringarfræði frá JustusLie
big háskólanum í Giessen í Þýska
landi árið 2001 og hlaut löggild
ingu sem næringarfræðingur árið 
2002. Eftir það vann hún að verk
efni er miðaði að aukinni nýtingu 
loðnuhrogna í líftækniiðnaði við 
raunvísindadeild Háskóla Íslands 
frá 2002 til 2004. Árið 2009 varði 
Hólmfríður doktorsritgerð sína í 
matvælaefnafræði frá raunvís

indadeild Háskóla Íslands. Hólm
fríður starfaði sjálfstætt við nær
ingarráðgjöf samhliða doktors
námi. Frá 2009 þar til hún tók við 
Iceprotein árið til 2013 vann hún 
í Líftæknismiðju Matís í Verinu 
á Sauðárkróki þar sem hún leiddi 
frumurannsóknastofu. Árið 2016 
hlaut dr. Hólmfríður hvatningar
verðlaun sjávarútvegsins.

Mikil hvatning og heiður
„Það er mikill heiður fyrir mig og 
mitt starf að fá FKA hvatningar
viðurkenninguna. Hún varpar ljósi 
á þessa nýsköpun sem ég hef verið 
að vinna við en líka á það frum
kvöðlastarf sem konur hafa verið 
að vinna hér á landi. Þetta er því 
bæði hvatning fyrir mig og aðrar 
konur til að halda áfram að vinna 
að frumkvöðlastarfi og nýsköpun,“ 
segir Hólmfríður og bætir við að 
það sé jákvætt að veita konum sér
staka viðurkenningu eins og FKA 
gerir. „Það er gott fyrir jafnréttis
baráttuna en við erum ekki komn
ar á þann stað sem við viljum vera 
í þeim málum.“

Hólmfríður er bjartsýn á fram
tíð fyrirtækjanna en verið er að 
vinna að því að komast í útflutn
ing með vörurnar og unnið að því 
að stækka markaðshlutdeildina 
á Íslandi. „Það eru stærstu verk
efnin um þessar mundir. Við erum 
komin með vörur á markað í Nor
egi og erum að horfa á fleiri mark
aði. Það er ákveðin vinna í gangi 
sem er á því stigi að það er ekkert 
í hendi en við erum komin á veg 

með þetta. Einnig er væntanleg ný 
vara á markað á þessu ári í Amínó 
Fiskprótínvörulínunni,“ segir hún.

Frumkvöðlastarfið forréttindi
Mikil hefð er í sjávarútvegi fyrir 
nýsköpun að sögn Hólmfríðar og 
mikil virðing borin fyrir henni. 
„Það er gott að stunda nýsköpun 
í sjávarútveginum og hann væri 
í raun ekki kominn á þann stað 
sem hann er kominn nema út af 
nýsköpun. Sjávarútvegurinn er 
sterkur iðnaður hér á landi þann
ig að hann hefur það fjármagn sem 
vantar kannski annars staðar í ný
sköpunarstarfi.“

Hólmfríður segist þekkja lítið 
annað en frumkvöðlastarf og segir 
það forréttindi að fá að vinna við 
það sem hún hefur áhuga á. „Einn
ig eru það forréttindi að fá að 
skapa verðmæti, og að vinna við að 
skapa störf og bæta umgengi við 
náttúruna. Frumkvöðlastarf er þó 
alls ekki hefðbundin átta til fjögur 
vinna þar sem verkefnin eru klár
uð eitt af öðru heldur er það afar 
yfirgripsmikið.“

Varpar ljósi á nýsköpun 
Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir fékk hvatningarviðurkenningu FKA að þessu sinni en viðurkenningin er veitt konu í atvinnulífinu fyrir 
athyglisvert frumkvæði. Hólmfríður er framkvæmdastjóri Protis og Iceprotein sem eru nýsköpunarfyrirtæki í sjávariðnaði.

Lilja Björk  
Hauksdóttir
liljabjork@365.is 
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 Evris er ráðgjafarfyrirtæki sem 
sérhæfir sig í útflutningi á ís-
lenskri þekkingu. Annars vegar 
veitir Evris fyrirtækjum og stofn-
unum aðstoð við að sækja evr-
ópska styrki til rannsókna, vöru-
þróunar og undirbúnings mark-
aðssetningar erlendis. Hins vegar 
sinnir Evris eigin verkefnum og 
ræður til sín sérfræðinga á ólík-
um sviðum í ýmis erlend verkefni.

„Evris er þjónustufyrirtæki við 
rannsókna- og nýsköpunarstarf í 
landinu og viljum við leggja þeim 
lið við að efla stöðu sína á al-
þjóðavettvangi. Í samstarfi við 
spænska ráðgjafafyrirtækið In-
spiralia höfum við náð frábær-
um árangri í að sækja evrópska 
styrki. Á síðasta ári undirbjó In-
spiralia umsóknir fyrir tuttugu 
og eitt íslenskt fyrirtæki og hlutu 
tólf þeirra styrk strax á fyrsta 
árinu, en sá árangur er langt um-
fram það sem meðaltal Evrópu 
segir til um,“ útskýrir Anna Mar-
grét. „Sérfræðingar Inspiralia 
þekkja vel þær kröfur sem Evr-
ópusambandið gerir til nýsköpun-
ar og íslensk þekking á greinilega 
fullt erindi á alþjóðamarkað.“

Í þeim hópi fyrirtækja sem 

sækja um styrki í samstarfi við 
Evris og Inspiralia eru ekki ein-
ungis sprotafyrirtæki heldur 
einnig gömul og rótgróin fyrir-
tæki sem sinna nýsköpun í sinni 
starfsemi.

„Það hefur verið mjög gaman 
að fylgjast með hversu mikla 
möguleika íslensk fyrirtæki eiga, 
sé rétt á málum haldið,“ segir 
Anna Margrét. „Sérstaklega eiga 
fyrirtæki tengd sjávarútvegi 
mikla möguleika á styrkveitingu, 
bæði þau fyrirtæki sem hanna 
vélar og tæki til veiða og vinnslu 
sem og þau sem framleiða verð-
mæti úr vannýttu hráefni. Þá eru 
mikil tækifæri fyrir fyrirtæki 
tengd orkugeiranum og áliðnaði, 
heilbrigðismálum og upplýsinga-
tækni, svo eitthvað sé nefnt. Með 
svo öflugu fyrirtæki sem Ins-

piralia er, opnast nýjar dyr fyrir 
íslensk fyrirtæki í nýsköpun.“

Anna Margrét bendir á að það 
er mikill gæðastimpill fyrir fyrir-
tæki og stofnanir að hljóta styrk 
frá Evrópusambandinu. „Það 
getur þó verið hindrun fyrir 
fyrir tæki í vexti að undirbúa slík-
ar styrkumsóknir, enda krefst það 
bæði þekkingar og tíma. Það er 
vel þekkt í Evrópu að fjárfestar 
aðstoði þau með því að leggja til 
fjármagn við að kaupa sérfræði-
þekkingu eins og Inspiralia og 
Evris búa yfir. Það eru veruleg-
ar líkur á að sú fjárfesting skili 
sér til baka.“

„Inspiralia er ekki aðeins öfl-
ugt á sviði styrkjaumsókna fyrir 
einstök fyrirtæki heldur hafa 
þau langa og mikla reynslu af því 
að sækja um og stjórna stórum 
rannsóknarverkefnum. Tæplega 
120 manns vinna hjá fyrirtæk-
inu; fólk sem kemur alls staðar 
að úr heiminum með fjölbreytta 
menntun og þekkingu á vísind-
um, nýsköpun og viðskiptum. Það 
er því mikill fengur að því að fá 
þau inn á íslenskan markað með 
aðstoð Evris.“Anna Margrét Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri ráðgjafarþjónustunnar Evris, 

segir mikla möguleika felast í íslenskri nýsköpun. Mynd/Anton Brink

Þjónusta við rannsókna- og 
nýsköpunarstarf í landinu
Anna Margrét Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri ráðgjafarfyrirtækisins Evris, segir mikla möguleika felast í íslenskri nýsköpun og 
rannsóknum. Evris er í samstarfi við alþjóðlega ráðgjafarfyrirtækið Inspiralia við fjármögnun rannsóknar- og nýsköpunarverkefna.

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti   
undirbúnings og framkvæmd  
útfarar ásamt vinnu við dánar- 
bússkiptin. Við þjónum með 
virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.    

Sigrún Óskarsdóttir,
guðfræðingur

Seltjarnarnesbær er stoltur 
handahafi gullmerkis 

Jafnlaunaúttektar PwC

seltjarnarnes.is

Seltjarnarnesbær er með lægsta launamun 
sem mælst hefur á heildarlaunum meðal  

opinberra stofnana og bæjarfélaga.

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

konur í Atvinnulífinu kynningarblað
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Í janúar dynja á okkur endalaus 
skilaboð um að við þurfum að 
verða léttari/mjórri/flottari/og 
svo framvegis, þannig að jafn-
vel einstaklingar með gott sjálfs-
traust fara að finna fyrir pressu.

En heilbrigði snýst alls ekki 
um einhverja tölu á vigtinni, það 
snýst fyrst og fremst um líðan, að 
finnast maður heilbrigður. Svo í 
stað þess að hugsa um einhverja 
ákveðna tölu er gott að einbeita 
sér að því hvernig manni líður og 
líta á heilsuna jákvæðari augum.

Það eru nokkur atriði sem gott 
er að fylgjast með í þessu skyni 
og ef einhver alvarleg merki eru 
um að eitthvað sé að ætti að leita 
til læknis.

Orkan. Ef við erum orkulaus gæti 
það verið merki um að blóðsykur-
inn sé lágur. Til að halda orkunni 
í jafnvægi er gott að borða reglu-
lega yfir daginn vel samsettar 
máltíðir, ríkar af flóknum kolvetn-
um, prótíni og nóg af grænmeti.

Svefninn. Bæði líkamleg og and-
leg heilsa hefur áhrif á svefn. 
Ef svefnmynstur okkar breyt-
ist er mikilvægt að skoða hvað 
er í gangi í lífi okkar. Erum við að 
glíma við meiri streitu en vana-
lega eða eru einkennin líkamleg; 
sviti, höfuðverkur eða annað? 
Hægt er að gera ýmislegt til að 
bæta svefninn svo sem að forðast 
áfengi og önnur örvandi efni, svo 
sem sígarettur og súkkulaði.

Skapið. Eins og margir hafa fund-
ið á eigin skinni fer skap manna 
oft eftir líðan þeirra. Þegar fólk er 
svangt, þreytt eða illa fyrirkall-
að að einhverju leyti verða skap-
sveiflurnar meiri. Gott skap getur 
því verið merki um góða heilsu en 
slæmt skap gæti verið merki um 
að einhverra breytinga sé þörf 
á lífsstílnum. Gott mataræði og 
hreyfing getur bætt skapið eins 
og svo margt annað.

Húðin. Húðin endurspeglar það 
sem gengur á inni í líkaman-
um. Hún er stærsta líffæri okkar 
og auðvelt að sjá breytingar á 
henni. Ef eitthvað er ekki eins og 
það á að vera í líkamanum eru 
því góðar líkur á að það sjáist um 
það merki á húðinni. Óvenju föl 
húð gæti til dæmis bent til ein-
hvers konar lasleika og sömuleið-
is kláði.

Hugið að heilsunni 
en ekki þyngdinni

BÆJARHRAUNI 26, 
HAFNARFIRÐI

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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NR. 116-5 

VERÐ KR. 209.000

NR. 104 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 325.900

NR. 118 PARADISO 

VERÐ KR. 305.900

NR. 2042 

VERÐ KR. 178.900

NR. 113 PARADISO 

VERÐ KR. 285.900

NR. 2046 

VERÐ KR. 251.900

NR. 2021 

VERÐ KR. 294.900

NR. 2006 AURORA 

VERÐ KR. 245.900

NR. GS 1002 

VERÐ KR. 589.000

mikið úrval fallegra 
legsteina á mjög góðu verði

fylgihlutir fylgja ekki með
Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Áletrun og uppsetning eru innifalin í verðunum

NR. 129-3 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 395.900

 

ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

Meistaramánuður er handan við 
hornið og einhverjir hafa eflaust 
hugsað sér að draga úr sykri. Ef 
sykurlöngunin skyldi þó gera vart 
við sig er gott að geta skellt í hrá-
köku. Þessi uppskrift inniheldur 
vissulega ávaxtasykur og dökkt 
súkkulaði en er jafnframt uppfull 
af orku og næringarefnum. Hún 
er fengin að láni hjá Alberti Ei-
ríkssyni á alberteldar.com en þar 
er að finna fjölda góðra hráköku-
uppskrifta. 

Bounty-terta
1 b döðlur
2 ½ bolli kókosmjöl
¼ bolli kókosolía
½ bolli kasjúhnetur
Rifinn börkur af einni 
appelsínu
1 tsk. vanilla
Salt
Krem:
100 g dökkt gott súkkulaði
2 msk. kókosolía

Skerið döðlurnar frekar smátt og 
leggið í bleyti ásamt kasjúhnetum 
í um 20 mín. Hellið mesta vatninu 
af og maukið í blandara. Bætið við 
kókosolíu, kókosmjöli, appelsínu-
berki, vanillu og salti og blandið 
áfram í stutta stund. Setjið kringl-
ótt mót á tertudisk, þrýstið „deig-
inu“ þar í.

Bræðið súkkulaði og kókosolíu 
yfir vatnsbaði og hellið yfir tert-
una. Kælið í a.m.k. klukkustund 
eða yfir nótt.

Hrákaka fyrir meistaramánuð
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BÍLAR &
FARARTÆKI

CHEVROLET Captiva 7 manna. Árg 
2010, ek 118 Þ.KM, dísel, sjálfsk. 
V.2.390 þús. Rnr.102067. Bíll er á 
staðnum hjá okkur Bílamiðstöðin 
s.517 4500

HYUNDAI I20 classic. Árg 2016, ek 
26 Þ.KM, bensín, 5 g. Verð 1.780.000. 
Rnr.101501. Bíllinn er á staðnum hjá 
okkur , Bílamiðstöðin s.517 4500

Bílamiðstöðin
Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 517 4500
 

TOYOTA Rav4 gx plus. Árgerð 2016, 
ekinn 16 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.890.000. Rnr.144385.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

Nýr Bíll. 5 ára 
verksmiðjuáByrgð

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 2017, 
ekinn 0 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.590.000. Rnr.101243.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

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

 Bílar til sölu

Fiesta ‘08 1.4, 5 dyra. Sk. ‘07-2018. 
Ekinn 165þ. Ásett 790þ fæst á 
630.000-kr. 100.000-kr gjafbréf í sólina 
fylgir. Uppl. í s:779-2416

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

Líka úrval notaðra dekkja. Töku notuð 
uppí ný. Vaka s. 5676700

 varahlutir

ÞJÓNUSTA

 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.

 garðyrkja

Felli tré, grisja og klippi runna besti 
tíminn Halldór garðyrkjum. Sími 698 
1215

 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.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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.

 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

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.

407W 2.0 dísil
Nýskráður 9/2006, ekinn 129 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð kr. 850.000
Tilboðsverð kr. 580.000

208 Active
Nýskráður 6/2014, ekinn 21 þús.km.,  

bensín, 5 gírar. Verð kr. 1.940.000
Tilboðsverð kr. 1.390.000

508SW Active
Nýskráður 5/2012, ekinn 79 þús.km., dísel,  

sjálfskiptur. Verð kr. 2.850.000
Tilboðsverð kr. 2.250.000

307
Nýskráður 3/2005, ekinn 150 þús.km.,  
bensín, 5 gírar. Verð kr. 690.000

Tilboðsverð kr. 390.000

407
Nýskráður 1/2005, ekinn 123 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 750.000
Tilboðsverð kr. 450.000

2008 Allure dísil
Nýskráður 8/2015, ekinn 19 þús.km.,  

dísel, 5 gírar. Verð kr. 3.190.000
Tilboðsverð kr. 2.290.000

5008 Active
Nýskráður 5/2015, ekinn 62 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur. Verð kr. 3.190.000
Tilboðsverð kr. 2.590.000

307SW
Nýskráður 5/2006, ekinn 129 þús.km., bensín,  

sjálfskiptur. Verð kr. 690.000
Tilboðsverð kr. 450.000

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

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. 

2.790.000CHEVROLET Cruze LTZ
Nýskráður 5/2015, ekinn 13 þús.km., dísel, 6 gírar.

 Verð kr. 3.450.000
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Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði óskast

Hús óskast til leigu ca mars/apríl, 
helst á höfuðborgarsv. en má vera á 
suður eða vesturlandi. 200-300 þús á 
mán. Fyrirfram eða trygging, langtíma 
upp: 6996762/Tómas hreinverk@
hreinverk.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

VAkSTjóRI óSkAST 
200.000-450.000 Á MÁNUÐI

Erum að leita af karlmanni sem 
talar íslensku í starf í verslun / 
skyndibitastað í 101 Reykjavík. 
Unnið er kvöld og helgar. Getur 

hentað með skóla og einnig sem 
fullt starf.Mjög góð laun í boði.
Umsókn með mynd sendist á 
101atvinna2017@gmail.com

VéLVIRkI eÐA VANUR 
MAÐUR óSkAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122 Örn efnir@efnir.is 
www.alheimar.is

skemmtanir

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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 28. jan

12:20 Liverpool -  W. Wanderers
17:20 Southampton - Arsenal

Sunnudaginn 29. jan
15:50 Man. Utd. - Wigan

Hljómsveitin TRAP frá Ísafirði spila 
um helgina. Rúnar þór, Reynir Guðmunds, 
Rúnar Villa, Örn Jóns, og Diddi Hermanns.

Allir velkomnir



Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Vetrarvörur

Efnavörur 
fyrir bíla 

Bretta- og 
skíðafestingar

Hleðslutæki og 
vaktarar fyrir allar 
gerðir rafgeyma.

Yuasa rafgeymar fyrir 
flestar gerðir bifreiða, 
snjósleða og fjórhjól.

Rúðusköfur. 
Ýmsar gerðir.

Startkapalar. 
Margar gerðir.

Gates drifreimar fyrir 
Snjósleða og fjórhjól.

Sérblandaður 
rúðuvökvi 5 l.



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
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LÁRÉTT
2. hljóðfæri
6. eftir hádegi
8. efni
9. hlé
11. tveir eins
12. krapi
14. rabb
16. drykkur
17. púka
18. hrópa
20. á fæti
21. fugl

LÓÐRÉTT
1. flík
3. stefna
4. siðleysingi
5. eyrir
7. holdýr
10. hald
13. augnhár
15. bylta
16. skír
19. ólæti

LÁRÉTT: 2. túba, 6. eh, 8. tau, 9. lot, 11. rr, 12. slabb, 
14. skraf, 16. te, 17. ára, 18. æpa, 20. il, 21. rita.
LÓÐRÉTT: 1. pels, 3. út, 4. barbari, 5. aur, 7. holsepi, 
10. tak, 13. brá, 15. fall, 16. tær, 19. at.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

LÉTT miÐLungs þung
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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9 1 3 2 7 8 6 4 5

4 5 2 9 6 1 8 3 7

3 9 6 1 4 5 7 8 2

1 2 5 3 8 7 4 6 9

8 4 7 6 2 9 5 1 3

veðurspá Föstudagur

Í dag er búist við austlægum strekkingi á landinu. Víða einhver snjókoma og 
vægt frost, en slydda eða rigning sunnanlands og hiti rétt yfir frostmarki.
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3 6 2 8 7 4 9 1 5
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7 1 8 9 3 2 4 5 6
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2 8 5 4 6 1 3 9 7

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

FRÉTTabLaÐiÐ
 er Helgarblaðið

LAUSN

Hvað?

Já, líklega 
getur hún 

lesið hugsanir 
þínar.

Shit! Þá er ég í 
vondum málum! 

Ég get jú ekki 
hætt að hugsa!

Þú gerðir það 
áður fyrr.

Já ... það 
var enn þá 

meira vesen.

Ég er að seg ja þér það, hann hló og 
klappaði þegar hákarlinn beit mör-

gæsina í tvennt!

Hannes, hann er 
bara ungbarn.

Þetta var 
örugglega bara 
tilvilj …

Held ég...
Ég ætla að biðja pabba 
að setja hengilás á her-

bergið mitt.

VOFF!

Tálsýn
Samfélagsmiðlar geta verið 
tálsýn, segir Aron Már 
Ólafsson, ein þekktasta 
samfélagsmiðlastjarna landsins.

minning um vinkonu
Vinkonur Birnu Brjánsdóttur vilja 
minnast hennar sem stelpunnar sem gat breytt hverju 
augnabliki í eitthvað óvænt og skemmtilegt.

Kerfisbundið kynbundið 
ofbeldi
Móðir fjórtán ára stúlku sem 
varð fyrir árás á Klambratúni vill 
að ráðist sé að rótum kynbundins 

ofbeldis.

Trump hefst handa
Nýr Bandaríkjaforseti boðar aðgerðir gegn 
innflytjendum og flóttafólki og lofar að liðka til 
fyrir pyntingum en torvelda konum að komast í 
fóstureyðingar.

Fréttablaðið ómissandi hluti af góðri helgi

Nimsowitch átti leik gegn Rubinstein í 
Berlín árið 1928.
Hvítur á leik
1. Dg6!! 1-0 Þrátt fyrir að geta drepið 
hrók með skák er svartur algjörlega 
varnarlaus Skákdagurinn fór fram í gær 
og tókst afar vel. 
www.skak.is:  Sjávarvíkurmótið.
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Hvað?       
Hvenær?      
Hvar?     
Föstudagur
hvar@frettabladid.is

27. janúar 2017
Tónlist
Hvað?  Reykjavíkurdætur
Hvenær?  22.00
Hvar?  Græni hatturinn, Akureyri
Reykjavíkurdætur ferðast norður 
yfir heiðar til að skemmta Akur-
eyringum í kvöld. Það verður 
eflaust mikið stuð og mikið fjör. 
Aðgangseyrir er 3.500 krónur.

Hvað?  Árlegir Mozart-tónleikar
Hvenær?  18.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Árlegir Mozart-tónleikar á 
fæðingardegi tónskálds-
ins. Á efnisskránni 
eru Sónata í 
e-moll KV304 
fyrir píanó og 
fiðlu, Sónata í 
A-dúr KV331 
fyrir píanó, 
og Konsert í 
A-dúr KV488, 
umritaður 
fyrir píanó og 
strengjakvin-
tett. Flytjendur 
eru að þessu sinni 
ítalski píanóleikar-
inn Domenico Codi-
spoti, Laufey Sigurðardóttir 
fiðla, Sigurlaug Eðvaldsdóttir 
fiðla, Guðrún Þórarinsdóttir víóla, 
Bryndís Halla Gylfadóttir selló 
og Hávarður Tryggvason kontra-
bassi. Tryggvi M. Baldvinsson mun 
spjalla um tónskáldið og þá tón-
list sem flutt verður. Aðgangur að 
tónleikunum er ókeypis meðan 
húsrúm leyfir.

Hvað?  Tónleikar með Prins Póló
Hvenær?  22.00
Hvar?  Bryggjan Brugghús, Grandagarði
Bryggjan Brugghús mun bjóða upp 
á tónleika með Prins Póló í kvöld 
og gera má ráð fyrir að tónleik-
arnir hefjist upp úr klukkan 22.00. 
Hljómsveitina Prins Póló er óþarfi 
að kynna enda sveitin átt ófáa 
smellina og flestir ættu að vita að 
tónleikar með Prins Póló eru ávísun 
á þrælgóða skemmtun. Prinsinn 
býr ásamt eiginkonu sinni Berglindi 
Häsler, sem einnig er meðlimur í 
Prins Póló, á Karlsstöðum austur á 
landi og er því tónleikahald í höfuð-
borginni ekki vikulegur viðburður. 

Svavar Pétur Eysteinsson eða Prins Póló eins og hann er alltaf kallaður verður dýr
trylltur á Bryggjunni Brugghús í kvöld. FréttaBlaðið/GVa

Aðgangur ókeypis.

Hvað?  Börnin tækla tónskáldin
Hvenær?  10.00

Hvar?  Harpa
Börnin tækla tón-

skáldin eru tón-
leikar tileinkaðir 

því að kynna 
fyrir börnum 
heim sam-
tímatónlistar. 
Björn Thor-
arensen leiðir 
áheyrendur 
inn í heim 

samtímatón-
listar og sýnir 

hvernig ný tónlist er hugsuð. Lögð 
er áhersla á að sýna fjölbreytni 
nýrrar tónlistar með tónlistar-
leikjum og fjórum nýjum verkum.

Hvað?  YRKJA – Uppskerutónleikar
Hvenær?  12.00
Hvar?  Harpa
Yrkja er samstarfsverkefni Íslenskr-
ar tónverkamiðstöðvar og ýmissa 
tónlistarstofnana og tónlistarhópa. 
Verkefnið miðar að því að búa tón-
skáld undir starf í faglegu umhverfi 
hjá hljómsveitum, hátíðum og 
öðrum listastofnunum.

Hvað?  Nicolas Kunysz / MMD off 
venue
Hvenær?  14.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Hljóðinnsetning belgíska lista-
mannsins Nicolas Kunysz. Inn-
setningin er hluti af tónlistarhá-
tíðinni Myrkir músíkdagar.

Hvað?  Klais-MIDI í Hallgrímskirkju
Hvenær?  16.00

Hvar?  Hallgrímskirkja
Meistaranemar í tónsmíðum við 
LHÍ og Liszt-akademíuna í Búda-
pest sameinuðust á námskeiði 
um forritun Klais-orgelsins í Hall-
grímskirkju dagana 23.-27. janúar. 
Afrakstur námskeiðsins má hlýða 
á í Hallgrímskirkju í dag.

Hvað?  Ensemble U:
Hvenær?  17.00
Hvar?  Harpa
Ensemble U: er leiðandi og þekkt-
astur samtímatónlistarhópa í Eist-
landi.

Hvað?  Robert Dick & Ursel Schlicht Duo
Hvenær?  19.00
Hvar?  Harpa
Robert Dick og Ursel Schlicht 
leitast við að endurskilgreina sam-
spil flautu og píanós. Tónlist þeirra 
snertir öll möguleg svið tilfinn-
ingaskalans, allt frá innhverfu til 
hláturtauga.

Hvað?  Oqko og Ríkharður
Hvenær?  20.00
Hvar?  Harpa
[h a p t a l] eftir oqko er hljóðræn 
tilraun sem rannsakar hin tákn-
rænu tengsl milli málmverks og 
samspilsins sem umbreytir því. 
Mouth Music (2017) eftir Ríkharð 
H. Friðriksson er verk fyrir margra 
hátalara hvelfingu í veggjum og 

lofti, 29 í þessu tilfelli, þar sem 
hljóð ferðast allt í kringum áheyr-
endur.

Hvað?  Nordic Affect
Hvenær?  22.00
Hvar?  Harpa
Spor í snjó, girðingar og risaeðlur 
tengjast tónleikum Nordic Affect 
sem er nýskipaður staðarhópur 
Myrkra músíkdaga. Hópurinn er 
þekktur fyrir einstaka listræna sýn 
sem hefur aflað honum viðurkenn-
ingar á alþjóðavettvangi.

Viðburðir
Hvað?  Málstofa um virka nótnaskrift
Hvenær?  13.30

Hvar?  Harpa
Rannsóknarstofa í tónlist (RíT) við 
tónlistardeild Listaháskóla Íslands 
í samstarfi við Myrka músíkdaga 
efnir til málstofu um virka nótna-
skrift. Virk nótnaskrift (e. „animat-
ed“ eða „active notation“) er nýleg 
tegund af nótnaritun sem styðst 
við vídeó eða e.k. hreyfingu á skjá 
sem leiðbeiningu til flytjenda. 
Þessi nálgun á sér um 10 ára sögu 
á Íslandi og hefur verið könnuð á 
margvíslegan hátt. Málstofan lítur 
yfir þessa sögu og skoðar hana í 
alþjóðlegu samhengi ásamt því að 
velta upp framtíðarmöguleikum 
þessarar tegundar af nótnaskrift. 
Mismunandi aðferðir og nálganir 
verða kynntar út frá sjónarhornum 
tónskálda og flytjenda.

reykjavíkurdætur 
trylla Græna hattinn í 

kvöld. FréttaBlaðið/Ernir

HAFÐU ÞAÐ NOTALEGT
Í FRÉTTABLAÐINU

Kannaðu dreifileiðir í síma 5125448 eða í tölvupóstfangi orn@365.is

Heimild: *Skv. Blaðakönnun Gallup, okt.-des. 2016.

Það er hvergi betri staður 
fyrir fjölpóst en inni í 
Fréttablaðinu því það 
tryggir að auglýsingaefnið 
lendir á eldhúsborðinu 
þegar blaðið er opnað.

Um 55% íbúa á höfuðborgarsvæðinu lesa Fréttablaðið daglega.*
Rúmlega 85.000 manns á höfuðborgarsvæðinu lesa Fréttablaðið daglega.*

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

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

EGILSHÖLL
LA LA LAND                                       KL. 5:20 - 6:20 - 8 - 9 - 10:40
XXX 3 KL. 5:30 - 10:40
LIVE BY NIGHT KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

LA LA LAND KL. 5:20 - 8 - 20:20
XXX 3 KL. 8 - 10:40
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40

AKUREYRI

LA LA LAND KL. 8 - 10:20
XXX 3 KL. 8 - 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 5:30
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 5:30

KEFLAVÍK
FRÁ LEIKSTJÓRA ICE AGE

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

ROLLING STONE
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TOTAL FILM
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Edward
Norton

m.a. Besta mynd
Besti leikari í aðalhlutverki - Ryan Gosling

Besta leikkona í aðalhlutverki - Emma Stone
Besti leikstjóri - Damien Chazelle

14 B t d
óskarstilnefningar

7
M.A. 

BESTA MYNDIN

77
M A

Golden globe
Verðlaun

B


THE GUARDIAN


THE TELEGRAPH


EMPIRE


HOLLYWOOD REPORTER

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 5

TILBOÐ KL 4

SÝND KL. 5, 8

SÝND KL. 10.40

SÝND KL. 8, 10.15

SÝND KL. 8, 10.40

SÝND KL. 5 - ísl tal

SÝND KL. 4, 6

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Moonlight 17:45, 23:00
Lion 17:30
Eiðurinn ENG SUB  17:45
Besti Dagur Í Lífi Olli Maki Q&A   20:00
Napoleon Dynamite 20:00
Captain Fantastic  20:00
Graduation  22:00 
Embrace of the Serpent 22:30
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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

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.20 Pretty little liars 
08.05 Kalli kanína og félagar 
08.25 Litlu Tommi og Jenni 
08.50 The Middle 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 White Collar 
11.05 Restaurant Startup 
11.45 Grand Designs 
12.35 Nágrannar 
13.00 Seven Years in Tibet 
15.10 Pixels 
16.55 Nettir Kettir 
17.40 Bold and the Beautiful 
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni 
dagskrá.
18.55 Íþróttir  Íþróttafréttamenn 
fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Friends 
19.50 Top 20 Funniest 2
20.35 So You Think You Can Dance 
Stærsta danskeppni í heimi þar 
sem 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.
21.20 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 
hlæja og grenja af hlátri.
21.45 The Brothers Grimsby
23.15 Premature
00.50 Annabelle  Spennutryllir frá 
árinu 2014 sem segir frá ungum 
hjónum sem eiga sér einskis 
ills von þegar djöfladýrkendur 
brjótast inn á heimili þeirra. Í átök-
unum deyr einn meðlimur árásar-
hópsins og um leið slettist blóð á 
dúkku eiginkonunnar. Í kjölfarið 
hefst skelfileg atburðarrás, en svo 
virðist sem illur andi hafi tekið sér 
bólfestu í dúkkunni.
02.25 Hungry Hearts

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 
22.40 Klovn 
23.10 Rita 
23.55 Fresh off the Boat 
00.20 Community 
00.40 The New Adventures of Old 
Christine 
01.05 Gilmore Girls 
01.45 Last Ship 
02.30 Tónlist

11.50 Belle 
13.35 Waitress 
15.20 Flintstones in Viva Rock Vegas 
16.50 Belle 
18.35 Waitress
20.25 Flintstones in Viva Rock 
Vegas (Steinaldarmennirnir í Vegas) 
 Lauflétt gamanmynd fyrir alla 
fjölskylduna. Steinaldarmenn-
irnir eru heldur betur í essinu sínu 
þegar þeir heimsækja Vegas. Fred 
og Barney lenda í ótal ævintýrum 
og Wilma kynnist glaumgosa sem 
eltir hana á röndum. Myndin er 
byggð á sívinsælum teiknimynda-
sögum eftir William Hanna og 
Joseph Barbera.
22.00 The 40 Year Old Virgin 
(Hreinn sveinn)  Kolsvört gaman-
mynd með grínaranum Steve Carell 
og Paul Rudd í aðalhlutverkum. 
Andy Stitzer hefur aldrei verið laginn 
við að næla sér í konur og nú er svo 
komið að hann er orðinn fertugur og 
hefur aldrei verið með konu. Félagar 
hans taka að sér það verkefni að 
finna honum konu og það strax.
23.55 The Kids Are Alright 
01.40 X-Men 
03.25 The 40 Year Old Virgin

16.30 Af fingrum fram 
17.20 Kynningarþáttur Söngva-
keppninnar 2017 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Pósturinn Páll 
18.16 Kata og Mummi 
18.28 Blái jakkinn 
18.30 Kóðinn – Saga tölvunnar 
18.35 Jessie 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Miranda 
20.15 Útsvar 
21.30 Vikan með Gísla Marteini 
22.15 Safe House 
00.05 A Thousand Times Good-
night 
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Life Unexpected 
09.45 Judging Amy 
10.30 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 starring 
Jimmy Fallon 
17.00 The Late Late Show with 
James Corden 
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 
21.45 Win a Date With Tad Hamilton 
23.25 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
00.05 Prison Break 
00.50 Sex & the City 
01.15 The Family 
02.00 American Gothic 
02.45 The Walking Dead 
03.30 Quantico 
04.15 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
04.55 The Late Late Show with 
James Corden 
05.35 Síminn + Spotify

07.45 Pure Silk Bahamas 
10.45 Champions Tour Highlights 
11.40 Farmers Insurance Open 
15.40 Golfing World 
16.30 Pure Silk Bahamas 
19.35 Inside the PGA Tour 
20.00 Farmers Insurance Open

07.15 NFL 
09.30 NFL 
12.05 NFL Gameday 
12.30 Þýski boltinn 
14.20 Premier League 
16.10 Premier League Review 
17.05 Premier League World 
17.35 Domino’s-deild karla 
19.15 FA Cup - Preview Show 
19.45 FA Cup 
21.55 League Cup 
23.35 Bundesliga Weekly 
00.05 Domino’s-deild karla 
01.45 Domino’s-körfuboltakvöld

07.00 League Cup 
08.45 Domino’s-deild karla 
10.25 NBA  
12.05 Premier League 
13.50 Premier League 
15.35 Messan 
17.05 League Cup 
18.45 League Cup Highlights 
19.15 La Liga Report 
19.45 Domino’s-deild karla 
22.00 Domino’s-körfuboltakvöld 
23.40 Formúla E - Magazine Show 
00.10 NBA 
01.00 NBA 
06.50 Domino’s-deild karla

Stöð 2 Sport 

Svampur Sveins 
kl. 08.24, 12.24 
og 16.24 

07.00 Dóra könnuður 
07.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
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 Skógardýrið Húgó 
10.47 Mæja býfluga 
11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
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 
14.00 Víkingurinn Viggó 
14.13 Zigby 
14.25 Skógardýrið Húgó 
14.47 Mæja býfluga 
15.00 Dóra könnuður 
15.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
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 Skógardýrið Húgó 
18.47 Mæja býfluga 
19.00 Gnómeó og Júlía

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

 

 

THE BROTHERS GRIMSBY
Tvíburarnir Norman og Sebastian voru skildir að í æsku og þegar 
þeir hittast svo tuttugu árum síðar fer ekki á milli mála að þeir 
hafi farið ólíkar leiðir í lífinu. Bráðskemmtileg gamanmynd með 
hinum eina sanna Sacha Baron Cohen í aðalhlutverki.

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!

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

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.

PREMATURE
Gamanmynd um Rob Crabbe 
sem upplifir sama daginn aftur 
og aftur. Og þetta er enginn 
venjulegur dagur því þetta er 
dagurinn þegar hann missir 
sveindóminn, næstum því.

GAMANMYND!
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LÖGGAN
„Besta bókin í flokknum ...“

V E R D E N S  G A N G

 

„Meistarahandbragð  
sem vekur aðdáun.“

D A G E N S  N Y H E T E R

 
„Nesbø tekst alltaf  

að koma á óvart ...“
B O S T O N  G L O B E

„Glæsilega gert ...“
D A G B L A D E T

 „Hrollurinn er áþreifanlegur  

... æsispennandi.“
N E W  Y O R K  T I M E S
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LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA



KALKÚNA
LASAGNE, FROSIÐ

899 kr/kg

verð áður 1.199

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

KJÚKLINGA-
BRINGUR
2.064 kr/kg

verð áður 2.949

NAUTA
STRIMLAR
2.774 kr/kg

verð áður 3.699

DALOON
VORRÚLLUR
599 kr/pk

verð áður 699
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25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

HAFÐU ÞAÐ GOTT UM HELGINA

LAMBALEGGIR

1.499kr/kg

verð áður 1.998

1.199 kr/pk

verð áður 1.499

Carbzone lág kolvetna tortillur
Enginn sykur, hlaðið af próteini, 

hollri fitu og trefjum.

Bláber
500 g.

Häagen-Dazs íspinnar
Þú átt þá alltaf skilið.

NAUTA
PIPARSTEIK
3.224 kr/kg

verð áður 4.299

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa
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Whole black Gaeta, Green giant Cerignola, Green Sweet Castelvetrano Silican, Typical Abruzzese recipe, Oven 
dried black with orange, Bella Italia pitted mix, Pitted green in Calabrese recipe og Whole black natural Kalamon.

FERSKAR ÓLÍFUR
EINS OG ÞÆR GERAST BESTAR

Fulfil vítamín og próteinbarir
20 g prótein, 9 vítamín. Lítill sykur.

Nýtt í Hagkaup
Nýtt í Hagkaup

FICACCI ÓLÍFUR
220 G

449 kr/pk

TORTILLA
6X30 CM
799 kr/pk

TORTILLA
8X20 CM

699 kr/pk

FRANSKAR 
KARTÖFLUR

1.299 kr/kg

HEIT 
KJÚKLINGASÓSA

300 ML449 kr/stk

HÁLFUR
KJÚKLINGUR

949 kr/stk

HEILL
KJÚKLINGUR*

1.699 kr/stk

399 kr/pk

verð áður 799

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

RANA PASTA

299 kr/stk

Steinbakað súrdeigsbrauð
Aldagömul frönsk uppskrift.

749 kr/stk

Joe&Seph´s sælkerapopp
Popp húðað karamellu, súkkulaði og Cheddar.

499 kr/pk



KALKÚNA
LASAGNE, FROSIÐ

899 kr/kg
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30%
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verð áður 699

G
ild

ir
 t

il 
29

. j
an

úa
r 

á 
m

eð
an

 b
irg

ð
ir

 e
nd

as
t.

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

HAFÐU ÞAÐ GOTT UM HELGINA

LAMBALEGGIR

1.499kr/kg

verð áður 1.998

1.199 kr/pk

verð áður 1.499

Carbzone lág kolvetna tortillur
Enginn sykur, hlaðið af próteini, 

hollri fitu og trefjum.

Bláber
500 g.

Häagen-Dazs íspinnar
Þú átt þá alltaf skilið.

NAUTA
PIPARSTEIK
3.224 kr/kg

verð áður 4.299

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa
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Whole black Gaeta, Green giant Cerignola, Green Sweet Castelvetrano Silican, Typical Abruzzese recipe, Oven 
dried black with orange, Bella Italia pitted mix, Pitted green in Calabrese recipe og Whole black natural Kalamon.

FERSKAR ÓLÍFUR
EINS OG ÞÆR GERAST BESTAR

Fulfil vítamín og próteinbarir
20 g prótein, 9 vítamín. Lítill sykur.

Nýtt í Hagkaup
Nýtt í Hagkaup

FICACCI ÓLÍFUR
220 G

449 kr/pk

TORTILLA
6X30 CM
799 kr/pk

TORTILLA
8X20 CM

699 kr/pk

FRANSKAR 
KARTÖFLUR

1.299 kr/kg

HEIT 
KJÚKLINGASÓSA

300 ML449 kr/stk

HÁLFUR
KJÚKLINGUR

949 kr/stk

HEILL
KJÚKLINGUR*

1.699 kr/stk

399 kr/pk

verð áður 799

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

RANA PASTA

299 kr/stk

Steinbakað súrdeigsbrauð
Aldagömul frönsk uppskrift.

749 kr/stk

Joe&Seph´s sælkerapopp
Popp húðað karamellu, súkkulaði og Cheddar.

499 kr/pk



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

l Facebook l Instagram l Twitter 

Louis Vuitton 
x Supreme
Hátískuhúsið Louis 
Vuitton frumsýndi 
samstarf sitt við 
götumerkið frá New 
York, Su preme, og út-
koman var skemmti-
legur bræðingur 
tveggja andstæðna. 
Þessi lína á eftir að 
verða mjög vinsæl 
nú þegar götutískan 
tröllríður öllu.

Chanel
Það komast fáir 
með tærnar 
þar sem Karl 
Lagerfeld 
hefur hælana. 
Sjáið þessa 
kjóla! Silfur og 
bleikt og eitt 
af augnblikum 
tískuvikunnar 
var þegar Lily 
Rose Depp 
gekk síðust út 
á pallinn í ljós-
bleikum kjól.

Stuttermabolur úr fyrstu línu Mariu 
Grazia Chiuri fyrir Dior síðasta 
haust hefur heldur betur slegið í 
gegn meðal tískuspekúlanta. Um er 
að ræða hvítan einfaldan stutterma-
bol með öflugum skilaboðum, sem 
eiga vel við í dag : „We should all be 
feminists“ eða við ættum öll að vera 
femínistar. María Grazia er fyrsta 
konan til að stýra tískuhúsinu forn-
fræga og bolurinn kemur á hárrétt-
um tíma þar sem nýafstaðin kvenna-

ganga (Women’s March) 
úti um allan heim sló í 
gegn. Á Haute couture-
tískuvikunni í París á 
dögunum mátti sjá götu-
tískustjörnur skarta flík-
inni góðu og munum 
við sjá meira af því á 
næstu mánuðum. 
Datt einhvern tím-
ann úr tísku að vera 
femínisti?

Heitasta flík ársins?

Dior
Þessi bolur er 

áberandi í 
götutískunni. 

Vetements
Franska fata-
merkið með 
Demna Gvasalia í 
farabroddi sýndi 
bæði herra- og 
dömulínu sína í 
París en yfirskrift 
sýningarinnar var 
Steríótýpur. Fötin 
voru í raun í auka-
hlutverki þar sem 
fyrirsæturnar, sem 
hönnuðurinn fann 
á bar skömmu 
fyrir sýningu, stálu 
senunni.

Pönkarar og 
blómarósir í
Það var mikið um dýrðir í Parísarborg í 
vikunni þegar stærstu tískuhúsin sýndu 
bæði Haute couture-línur, herrafatnað og 

dömu fyrir komandi misseri. Kíkjum  
á þá sem Glamour fannst bera af.

París
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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

TÓNLISTARKONA
Linda Hartmanns

PLAY FOLLOW

LAG FLYTJANDI

Föstudags 
playlisti 
Lindu 
Hartmanns

Linda Hartmanns, sem keppir með lagið Ást-
fangin eða Obvious Love í Söngvakeppni Sjón-
varpsins 2017, setti þennan ljúfa og notalega 
föstudagslagalista saman fyrir lesendur Lífsins.

Föstudagsplaylista Lífsins má einnig finna  
á Spotify undir notandanafninu Vísir.

1.  Yoanna   Ragnheiður Gröndal
2.  Arms of a woman   Amos Lee
3. Heartbeats   The Knife
4. Love on the brain   Rihanna
5. Ai, ai, ai   Amabadama
6.  Say you won’t let go   James Arthur
7. Friday I’m in love   The Cure
8. Unintended   Muse
9. Hello   Adele
10.  22   Gavin James

Skotar standa nær okkur 
Íslendingum en marga 
grunar. Skotar eru ekki 
Englendingar og ég fann 
mjög sterkt þegar ég bjó 
í Skotlandi hversu ólíkar 

þessar þjóðir eru og ég er ekki hissa 
á áhuga margra þar að skilja sig frá 
Breska heimsveldinu. Skotar eru 
eins og Englendingar með Skand-
inavíukryddi. Þannig að okkur þótti 
það einsýnt að við yrðum að styðja 
við þessa bræður okkar og systur 
með þessum hætti,“ segir Arnar Egg-
ert Thoroddsen, blaðamaður, tón-
listarfræðingur og listrænn stjórn-
andi skoskrar menningar hátíðar 
sem verður haldin á Kexi hosteli 
dagana annan og þriðja febrúar.

Þetta er í sjötta sinn sem hátíðin 
er haldin á Kexi og er hún haldin 
bæði til heiðurs Skotum og þjóð-
skáldi Skotlands, Robert Burns, en 
afmælisdagur hans er 25. janúar – í 
Skotlandi er haldið upp á það á svo-
kallaðri Burns-nótt. Á boðstólum 
verður skoskur matur og drykkur; 
haggis, lambakássa úr Hálönd-
unum og að sjálfsögðu viskí. Ljóð-
list og tónlist verða í hávegum höfð 
en skoska sveitin Dosca mun spila 
fyrir dansi.

„Þetta er annað árið í röð sem ég 
er listrænn stjórnandi og ég sé um 
að bóka inn hljómsveitir og búa til 
almenna, skoska stemningu. Pæl-
ingin með bandinu í fyrra (Daimh) 
var að fá ungt og „svalt“ fólk en 
samt með ræturnar og þjóðlaga-
tónlistina á hreinu. Í ár göngum við 
enn lengra með Dosca. Kornungir 
strákar frá Glasgow, margverð-
launaðir, þekkja arfinn inn og út 
en framreiða hann með adrenalíni 
og svita,“ segir Arnar Eggert sem 
bjó í Skotlandi þar sem hann var í 
námi og skrifaði mastersritgerð um 
skoska tónlist og tengingu hennar 
við skoska þjóðarsál.

„Skotarnir elska haggis og allt 
þetta Skotadæmi. Það get ég stað-
fest. Allir sem vettlingi geta valdið 
fara í þessi kilt á hátíðisdögum og 

tónlistarþekking og næmi er mjög 
algengt. Það er eins og fólk fæðist 
með sekkjapípur eða fiðlu í hend-
inni, sérstaklega í Hálöndunum 
sem ég heimsótti stundum.

Persónulega hef ég verið heill-
aður af Skotlandi frá því að ég man 
eftir mér, ég hlýt eiginlega að hafa 

verið Skoti í fyrra lífi, dó mögulega 
í örmum Williams Wallace. Þegar ég 
heyrði í sekkjapípunum á Princes 
Street, nýkominn til Skotlands fyrir 
fimm árum, vissi ég að ég var kom-
inn heim. Og það verður gaman að 
fá fleiri „heim“ til Skotlands þessa 
daga á Kexi.“ stefanthor@frettabladid.is

Haggis, viskí og  
sveitt þjóðlagatónlist
Skosk menningarhátíð verður haldin á Kexi hosteli í febrúar og þar 
geta gestir drukkið í sig skoska menningu, jú og viskí líka. Arnar 
Eggert Thoroddsen, listrænn stjórnandi, bjó sjálfur í Skotlandi um 
skeið og segir Skota nánast fæðast með sekkjapípurnar í hendinni.

Arnar Eggert Thoroddsen hefur haft mikinn áhuga á Skotlandi lengi og bjó meðal 
annars þar í landi um tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFáN
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SOFT ’N TENDER
Ljúffeng kjúklingalund, kál, 
tómatar og piparmajónes 
í mjúkri hveitiköku.

Soft ‘n Tender, 5 Hot 
Wings, franskar, gos 
og Appolo súkkulaði.

699 KR. 1.899 KR.

SOFT„NSOFT„N
NÝTT 

Á KFC
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\
TBW

A
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 • 166041



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 29. janúar eða meðan birgðir endast 

PRÓTEINBRAUÐ
Inniheldur 25% prótein 
Aðeins 12g kolvetni pr. 100g

Avocado í neti
750 g

398
kr. 750 g

259
kr. 1 kg

Bónus Tröllahafrar 
1 kg

750gBónus Chiafræ 
400 g

298
kr. 400 g

298
kr. 500 g

Bónus Rúsínur 
500 g

459
kr. 420 g

Gæða 
Lágkolvetnabrauð 

420 g

HOLLUSTA Á GÓÐU VERÐI Í BÓNUS

Appelsínur
Spánn, í lausu

198
kr. kg

LágkolvetnaBrauð

ES Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g 

1.198
kr. 900 g900g

Danpo Kjúklingur 
Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

Libero Bleiur
Margar stærðir

5-9 kg,      62 stk.
7-11 kg,    54 stk.
10-14 kg,  50 stk.
13-20 kg,  46 stk.
16-26 kg,  42 stk.

1.398
kr. pk. Ariel Þvottaefni 

40 þvottar - Verð áður 1.398 kr.

1.298
kr. pk.

Epli, gul og græn
Í lausu, Frakkland

198
kr. kg

í lausu

Bónus Próteinbrauð
420 g

398
kr. 420 g

219
kr. 6 stk.

Polarbrauð 
250 g, 6 stk. í pakka

6 Brauð
í pakka

Floridana Heilsusafi
1 lítri

198
kr. 1 l

1L

100%
Safi

Egils Kristall 
2 lítrar

198
kr. 2 l

2L

Crispy Food Múslí
Lífrænt, 375 g, 3 teg.

Verð áður 459 kr.

398
kr. 375 g61kr

verðlækkun

100kr
verðlækkun

LífræntAvocado

Fuji Epli
450 g, Kína

198
kr. 2 stk.

Mangó
Brasilía

398
kr. kg

Sætar Kartöflur
USA

259
kr. kg

Myllu Heimilisbrauð
770 g

298
kr. 770 g

Lífrænt Avocado
250 g, 2 stk. 

398
kr. 2 stk.

Sítrónur
Spánn

198
kr. kg

Grape
Rautt, Tyrkland

198
kr. kg

Epli Pink Lady
800 g, 4 stk.

398
kr. 4 stk.
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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.

Ég bjó á sömu slóðum. Gekk 
sömu leið að næturlagi. Fjöl-
mörgum sinnum. Flestar 

helgar. Einsömul og grunlaus. Ég 
hefði getað verið hún.

Við eigum mörg einhverja 
samsvörun. Einhverja hliðstæðu. 
Örlögin urðu ekki okkar. En ferða-
lokin snerta sérhvern streng.

Atburðir liðinna daga fylltu þjóð-
ina harmi. Ónáttúra og óréttlæti 
fengu ofsafengin viðbrögð. Réttláta 
reiði. Við slíkar aðstæður skal varast 
ályktanir. Atburðirnir voru útlaga-
tilvik. Gerendurnir útlagahópur.

Vinkona mín læsir aldrei bílnum. 
Hún kýs að treysta fólki. Treysta 
hinu góða. Einhverjum þykir það 
einfeldningslegt. Auðvitað er gott 
að gæta sín. Gæta hvert annars. En 
gleymum ekki. Flest fólk er gott 
fólk.

Virðing fyrir starfsemi björgunar-
sveita öðlast sífellt styrkari sess. 
Þeirra óeigingjarna starf. Fórnfýsi 
og þrekvirki. Félagar sem tilheyra 
björgunarsveitum líta málið öðrum 
augum. Segjast vissulega eyða tíma 
og fjármagni. En að skiptum fá sér-
hæfða þjálfun. Eru þátttakendur í 
gefandi björgunarstarfi. Viðhorf 
þeirra dýpka enn frekar virðingu 
mína. Hundruð sérhæfðra sjálf-
boðaliða leituðu horfinnar systur. 
Mér þótti herlaus þjóð skyndilega 
eiga hersveitir.

Voldugir vitar eru vegvísar sjófar-
enda. Tilvist þeirra magnþrungin. 
Tilsýndin fögur. Það var yfirnáttúru 
líkast. Þegar heimför stúlku var 
rofin – þegar mannleg illska náði 
hámarki – þegar veglaus villtist á 
sjó – vísuðu almáttugir vitaverðir 
veginn heim. Lýstu leiðina að landi.

Vonir okkar væntu farsælla ferða-
loka. Leiðarlokin óhugsandi harm-
leikur. En í sömu andrá. Nánast 
sama augnablik. Þegar mennskan 
sýndi sitt versta andlit – sýndi hún 
einnig sitt fegursta. Samhug og sam-
stöðu. Víðfeðmi kærleikans.

Víðfeðmi 
kærleikans

Hildur  
Björnsdóttir

Bakþankar

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

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

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

 

ÚTSAL A
S Í Ð U S T U  D A G A R

A L LT  A Ð  60%
A F S L ÁT T U R 

Dæmi – rúmföt á mynd fullt verð: 24.900 kr.

Útsöluverð: 10.000 kr.

RÚMFÖT
frá Elegante, Joop, Hugo Boss, Calvin Klein, Kenzo o.fl.

A L LT  A Ð

60%
A S L ÁT T U R !

� 5 svæðaskipt yfirdýna. 

� Laserskorið Conforma 
Foam heilsu- og 
hægindalag tryggir 
réttan stuðning.

� Vandað pokagorma
kerfi. Minni hreyfing, 
betri aðlögun.

� Vandaðar 
kantstyrkingar.

� Þykkt: 29 cm.

Aukahlutur á mynd: gafl

CHIRO UNIVERSE með classic botni
Verðdæmi 160 x 200 cm 

Fullt verð 162.900 kr. 

Úsöluverð 114.030 kr.

C H I R O

30%
A S L ÁT T U R !

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

2now.is      
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