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orkuMál Orka náttúrunnar, dóttur-
fyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur, þarf 
á næstu sex árum að ráðast í rúmlega 
13 milljarða króna fjárfestingu til 
að viðhalda gufuöflun fyrir Hellis-
heiðarvirkjun. Þegar hefur verið 
boðin út borun á sjö nýjum holum á 
næstu þremur árum. Ekki er enn þá 
vitað hversu margar holur þarf til að 
viðhalda fullum afköstum. Endur-
skoðuð áætlun ON gerir ráð fyrir 15 
holum á næstu 10 árum.

Háhitasvæðið í Hverahlíð stendur 
í dag undir 50 MW rafmagnsvinnslu í 
virkjuninni en upprunalega vinnslu-
svæðið næst virkjuninni 225 MW – 
uppsett afl virkjunarinnar er 303 MW. 
Auk borunar eftir gufu er gert ráð fyrir 
um fimm milljarða króna kostnaði út 
árið 2022 vegna niðurdælingar á jarð-
hitavatni frá virkjuninni.

Það var ljóst árið 2012 að frekari 
gufuöflun fyrir Hellisheiðarsvæðið 
væri aðkallandi, þegar það lá fyrir 

að jarðhitasvæðin næst virkjuninni 
önnuðu ekki fullum afköstum henn-
ar. Árið 2013 töldu vísindamenn að 
afköst myndu falla um sem jafngildir 

sjö megavöttum á ári að meðaltali 
og viðurkennt var að uppbygging 
virkjunarinnar hefði verið of hröð.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR og 
stjórnarformaður Orku náttúrunnar, 
segir að fljótlega hafi verið ljóst að 
áætlanir um afköst gufusvæðanna 
næst virkjuninni stæðust ekki.

„Þegar líður á árið 2014 kemur í ljós 
að vinnslugeta virkjunarinnar fellur 
hraðar en við bjuggumst við. Við 
sáum fram á að Hverahlíðarlögnin 

myndi ein og sér ekki duga eins lengi 
og við áætluðum – sem var fimm til 
sjö ár, en á þeim tíma ætluðum við að 
vinna að rannsóknum á gömlu svæð-
unum á Henglinum. Fallið á vinnslu-
svæðunum í kringum Hellisheiðar-
virkjun var hraðara – eða um 20 MW 
á ári,“ segir Bjarni og viðurkennir að 
þær niðurstöður hafi verið áfall. Hann 
segir jafnframt að tenging við Hvera-
hlíð hafi bjargað rekstri Hellisheiðar-
virkjunar.  – shá / sjá síðu 6

Þarf fimmtán nýjar borholur á Hellisheiði
Orka náttúrunnar þarf að ráðast í 13 milljarða fjárfestingu til að tryggja gufuöflun fyrir Hellisheiðarvirkjun. Gert var ráð fyrir sjö 
megavatta falli í afköstum – en reyndin varð 20 megavött. Án tengingar við Hverahlíð hefði staðan verið grafalvarleg.

 Á annan tug manns býr í húsbílum á tjaldstæðinu í Laugardalnum í Reykjavík. Samkvæmt þeim sem Fréttablaðið ræddi við búa umræddir einstaklingar einkum þar vegna óhagstæðs hús-
næðismarkaðar. Fjóla Stefánsdóttir hefur búið á tjaldstæðinu síðan í sumar. Hún segist hafa flutt þangað þegar leiga hennar hækkaði. Fjóla er hins vegar að flytja í félagsíbúð á næstunni. 
„Það verður gott að geta eldað á eldavél og komist á klósettið,“ segir hún. Fjallað er ítarlega um fasteignamarkaðinn á blaðsíðu átta í Fréttablaðinu í dag.  Fréttablaðið/Eyþór

Við sáum fram á að 
Hverahlíðarlögnin 

myndi ein og sér ekki duga 
eins lengi og við áætluðum.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR

plús sérblað l Fólk 
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Ferðaþjónusta Sjötíu prósent 
aðspurðra í viðhorfsrannsókn 
Íslandsstofu eru jákvæð í garð Íslands-
heimsóknar og helmingur svarenda er 
jákvæður gagnvart ferðalagi til Íslands 
utan sumartíma. Um aukningu er að 
ræða síðan slík könnun var gerð síð-
ast, árið 2014. – joe / sjá síðu 4

Vilja til Íslands

Markaðurinn Hópur einkafjárfesta, 
sem samanstendur m.a. af Finni Reyr 
Stefánssyni og Tómasi Kristjánssyni, 
á orðið um 1,5 prósenta hlut í Icel-
andair og hyggst tefla fram Ómari 
Benediktssyni, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra Air Atlanta, í kjöri til 
stjórnar á aðalfundi. – hae / sjá síðu 14

Styðja Ómar  
í stjórnina

EmmsjÃ© Gauti



Veður

Allhvöss eða hvöss suðaustanátt norð-
austanlands í dag, en gola eða kaldi 
suðvestan- og vestanlands. Víða él, en 
snjókoma eða slydda austan Öræfa.   
sjá síðu 30
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NýbyggiNg World Class-hjónin 
Björn Leifsson og Hafdís Jónsdóttir 
hyggjast flytja á Arnarnesið en þau 
hafa keypt lóðina við Haukanes 22. 
Lóðin var áður í eigu Hjörleifs Jak-
obssonar fjárfestis sem var búinn 
að láta teikna húsið og byrjaður að 
steypa grunninn. Byggingarleyfið 
er fyrir 592 fermetra húsi og 62 fer-
metra bílskúr en alls er lóðin 1.467 
fermetrar.

Byggingarfulltrúi Garðabæjar 
samþykkti á fundi sínum í vikunni 
innri breytingar á húsinu sem snúa 
meðal annars að stækkun rýmisins 
neðanjarðar. „Mér liggur ekkert á 
að flytja. Ég er ekkert að stressa mig 
og ætla að gefa mér kannski tvö til 
þrjú ár í þetta. Ég kem úr sjávarplássi 
og mig langar að hafa sjávarútsýni,“ 
segir Björn, sem ólst upp á Flateyri 
og gekk í grunnskólann á Núpi. 
Þaðan fór hann í Vélskólann á Ísa-
firði, lauk þar þriðja stigi námsins og 
lauk því í Vélskólanum í Reykjavík 
árið 1979.

Björn og Hafdís búa nú í Fossvog-
inum þar sem veðursældin þykir 
einstök á höfuðborgarsvæðinu. En 
hann segir að hafið hafi alltaf togað 
í sig og að hann sé búinn að vera 
lengi að leita að húsi með sjávarút-
sýni. Lóðin við Haukanes sé á slíkum 
stað – með frábært útsýni út Skerja-
fjörðinn.

World Class stefnir að því 
að byggja líkamsræktarstöð 
í Garðabæ en spurður hvort 
hann verði með sína eigin stöð 
í nýja húsinu segist hann efast 
um það. „Það er reyndar gert 
ráð fyrir smá spa inni í hús-
inu. Kannski verð ég með eitt 
hlaupabretti til að geta hlaup-

ið með sjávarútsýnið yfir vetrar-
mánuðina,“ segir hann og hlær.

Fyrir utan að stefna á Garða-
bæ er World Class að stækka við 
sig í Mosfellsbæ og í gær bárust 

fréttir af því að stöðin hefði fengið 
úthlutað lóð við Tjarnarvelli í 
Hafnarfirði. Það verður því nóg um 
að vera hjá Birni í byggingafram-
kvæmdum á árinu. „Það vantar lík-
amsræktarstöð í Garðabæ. Stöðin 
í Mosfellsbæ er hreinlega orðin 
of lítil og það hefur lengi verið í 
deiglunni að komast á góðan stað í 
Hafnarfirði. Það verður því nóg um 
að vera.“  benediktboas@365.is

Hjónin í World Class 
byggja á Arnarnesi
World Class-hjónin Björn Leifsson og Hafdís Jónsdóttir hyggjast flytja á besta 
stað á Arnarnesi en þau hafa fest kaup á lóðinni við Haukanes 22 af Hjörleifi 
Jakobssyni fjárfesti. Björn segist hlakka til að komast í sjávarútsýni að nýju.

 Aukin aðsókn á stjörnuveitingastað

 „Við vöknuðum í morgun með 300 email og síminn er ekki búinn að stoppa,“ segir Hinrik Carl Ellertsson, rekstrarstjóri á Dill. Það er fyrsti íslenski 
veitingastaðurinn sem fær Michelin-stjörnu. Hér eru Kári Þorsteinsson og Kristinn Gísli Jónsson í eldhúsinu. Fréttablaðið/SteFán

Ég er ekkert að 
stressa mig og ætla 

að gefa mér kannski tvö til 
þrjú ár í þetta. Ég kem úr 
sjávarplássi og mig langar að 
hafa sjávarútsýni.
Björn Leifsson

lóðin við Haukanes 22 er með stórkostlegt útsýni út Skerjafjörðinn. lítið er byrjað 
að gera á lóðinni. Þó er búið að steypa grunn. Fréttablaðið/anton brink

Viðskipti Hlutabréf í Nýherja hækk-
uðu um 3,7 prósent í gær og hafa því 
farið upp um 26 prósent frá síðustu 
mánaðamótum.

Bréf í Marel hf. hækkuðu um 1,1 
prósent í gær og verslunarfyrir-
tækinu Haga um 0,9 prósent. Hlutir 
í Högum hafa aftur á móti lækkað 
í verði um sjö prósent á síðustu tíu 
dögum. Sjávarútvegsfyrirtækið HB 
Grandi lækkaði um 3,6 prósent. 
Fasteignafélagið Reitir og olíufélög-
in N1 og Skeljungur fóru öll niður 
um rúmt eitt prósent. Þá lækkaði 
Icelandair Group um 0,9 prósent og 
hafa bréf flugfélagsins því fallið um 
26 prósent frá mánaðamótum. - hg

Nýherji upp um 
26 prósent

nýherji kynnti í lok janúar uppgjör sitt 
fyrir 2016. Fréttablaðið/GVa

VísiNdi Stjörnufræðingar hafa 
fundið sjö reikistjörnur, sem eru 
álíka stórar og jörðin, í sólkerfi 
um fjörutíu ljósárum frá jörðu. 
Þar af eru sex þeirra álíka hlýjar og 
jörðin.

Frá þessu var greint í kynningu 
NASA í Bandaríkjunum í gær. Not-
aðir voru sjónaukar víða um heim. 
Reikistjörnurnar sem um ræðir 
eru í sólkerfinu sem er á braut um 
rauðu dvergstjörnuna TRAPP-
IST-1. Reikistjörnurnar nefnast því 
TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g og h í röð 
frá TRAPPIST-1 sjálfri.

Þrjár reikistjarnanna eru í lífbelti 
sólkerfisins. Þar gæti því verið fljót-
andi vatn og jafnvel líf.

Boðað var til blaðamannafundar-
ins fyrr í vikunni og sagt að þar yrði 
talað um reikistjörnur í öðrum sól-
kerfum. Varð það til þess að vanga-
veltur um að líf hefði fundist á 
öðrum hnöttum spruttu upp. – þea

Sjö plánetur 
áþekkar jörðu

kjaramál Hópur sjómanna undir-
býr að kæra til félagsdóms fram-
kvæmd atkvæðagreiðslu um kjara-
samning sjómanna. Heiðveig María 
Einarsdóttir, talsmaður sjómann-
anna, segir meginástæðuna vera þá 
að of stuttur tími hafi liðið frá því 
að samningar voru undirritaðir og 
þangað til atkvæði voru greidd um 
þá.

„Þetta snýst um að samningurinn 
sé samþykktur án alls vafa og því er 
ekki til að dreifa með þessari fram-
kvæmd,“ segir Heiðveig. Auk þess 
að kæra málið til félagsdóms verður 
ASÍ beðið um úrskurð eða bindandi 
álit um framkvæmd atkvæða-
greiðslunnar. – jhh

Sjómenn kæra 
kosningu
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Gerðu verðsamanburð, fáðu ljósleiðara hjá Nova og lækkaðu netreikninginn.

Aðgangsgjald miðast við 500 Mb/s. 1.000 Mb/s kosta 3.180 kr.



V i n n u m ar k að u r  Samninga -
nefnd Alþýðusambands Íslands 
kom saman í gær til að ræða stöðu 
kjarasamninga á almennum vinnu-
markaði og mögulegan forsendu-
brest samninganna. Forsendunefnd 
ASÍ og SA kom saman í fyrradag til 
að fara yfir forsendur samninganna 
en niðurstöðu viðræðna þeirra er að 
vænta í lok mánaðarins.

Þrjár forsendur eru í samþykktum 
kjarasamningi frá vorinu 2015. Í 
fyrsta lagi um efndir um félagslegar 
íbúðir, aukið framboð húsnæðis, 
lækkun byggingarkostnaðar, stuðn-
ing við almennan leigumarkað og 
stuðning við kaup á fyrstu íbúð. Í 
annan stað um að launahækkanir 
samnings ASÍ og SA hafi verið stefnu-
markandi fyrir aðra samninga og í 
þriðja lagi um aukinn kaupmátt á 
samningstímanum.

Forseti og báðir varaforsetar 
Alþýðusambandsins hafa látið 
í veðri vaka að forsendur væru 
brostnar og samningar gætu opnast 
í byrjun mars. Hækkun kjararáðs á 
launum kjörinna fulltrúa hefur þar 
haft mikið að segja og farið þversum 
ofan í launþegahreyfinguna.

Fjórir einstaklingar sitja í for-
sendunefnd ASÍ og SA, tveir frá 
hvorum aðila. Mun hópurinn sam-
kvæmt kjarasamningnum hafa tíma 
til 28. febrúar til að svara því hvort 
forsendur samnings haldi eða ekki.

Halldór Benjamín Þorbergsson, 
framkvæmdastjóri SA, segir ekki 
tímabært að ræða það hvað hafi 
komið út úr fundi forsendunefndar. 
„Við funduðum á þriðjudag um 
stöðu mála. Við munum síðan hafa 
tíma til loka mánaðarins til að senda 
frá okkur niðurstöðu. Á meðan svo 
er mun ég ekki tjá mig um efni 

fundarins,“ segir Halldór Benjamín.
Samninganefnd ASÍ kom einn-

ig saman í gær til að ræða þá stöðu 
sem er uppi. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er þungt hljóð í full-
trúum launþega. Björn Snæbjörns-
son, formaður Einingar Iðju á Akur-
eyri, segir ekki tímabært að ræða við 
fjölmiðla eins og staðan er núna. „Nú 
hafa bæði forsendunefndin og samn-
inganefnd ASÍ komið saman. Nú 
verðum við að ræða við fólkið okkar, 
baklandið, og heyra frá þeim hvernig 
þau líta á stöðuna,“ segir Björn.

Þó að niðurstaðan verði sú að for-

sendur séu brostnar getur verið bið-
leikur að fresta samningsgerð um eitt 
ár. Margir launþegar hafi í verkfalli 
sjómanna þurft að taka á sig miklar 
skerðingar. Erfitt væri fyrir fólk í fisk-
vinnslu að fara í langt verkfall eftir 
það sem á undan hafi gengið.

Einnig eru stórir hópar með opna 
samninga á árinu. Til að mynda 
kennarar, læknar og BHM. Að mati 
sumra innan Alþýðusambandsins 
gæti verið sniðugt að leyfa þessum 
hópum að byrja baráttuna. Því gæti 
Alþýðusambandið fylgt í kjölfarið í 
febrúar að ári. sveinn@frettabladid.is

Fulltrúar launþega þungir á 
brún en þöglir um stöðuna
Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands vinna nú hratt að því að meta hvort forsendur kjarasamn-
inga séu brostnar. Forsendunefnd hittist á þriðjudag og samninganefnd ASÍ hefur verið virkjuð. Nokkrar 
launþegastéttir urðu fyrir skerðingu í sjómannaverkfalli og ættu því erfitt með að fara sjálfar í verkfall.

Staðan á vinnumarkaði verður mjög flókin ef samningar verða opnaðir að nýju. Fréttablaðið/Vilhelm

FErðaÞJÓnuSTa Sjötíu prósent 
aðspurðra í viðhorfsrannsókn 
Íslandsstofu eru jákvæð í garð 
Íslandsheimsóknar og helmingur 
svarenda er jákvæður gagnvart 
ferðalagi til Íslands utan sumartíma. 
Um aukningu er að ræða síðan slík 
könnun var gerð síðast, árið 2014.

Rannsóknin var tvíþætt. Annars 
vegar var rætt við 5.000 neytendur 
frá Bretlandi, Frakklandi, Þýska-

landi og Danmörku. Að auki voru 
könnuð viðhorf erlendra söluaðila 
Íslandsferða. Þar kemur fram að 80 
prósent söluaðila upplifa svipaða 
eða aukna sölu á síðasta ári saman-
borið við árið 2015.

„Við sjáum að erlendir söluaðilar 
hafa smá áhyggjur af verðlaginu hér 
og hvort það geti haft áhrif á eftir-
spurnina. Þeir telja samt að þeir 
muni halda áfram að selja jafn-

mikið,“ segir Inga Hlín Pálsdóttir, 
forstöðumaður ferðaþjónustu og 
skapandi greina hjá Íslandsstofu.

Niðurstöðurnar eru nokkuð 
áhugaverðar í ljósi þess að hér 
heima er umræðan um ferða-
þjónustu öðru hvoru á neikvæðum 
nótum.

„Við verðum að venja okkur á 
það að skoða staðreyndir en ekki 
tilfinningar í þessum efnum. Stað-

reyndin er sú að kannanir um efnið 
sýna að flestir eru jákvæðir í garð 
ferðaþjónustunnar,“ segir Inga. Hún 
segir jákvætt að sjá það skila sér að 
erlendir ferðamenn og fjölmiðlar 
horfi ekki lengur á Ísland eingöngu 
heldur meira á sérstaka landshluta.

Niðurstöður könnunarinnar 
verða kynntar á fundi á Hilton 
Reykjavík Nordica í dag og hefst 
fundurinn klukkan 10. – jóe

Viðhorf útlendinga til Íslands jákvæðara nú en árið 2014

hEilbrigðiSmál  Fræðslustjóri 
Fjarðabyggðar segir vandamál tengd 
sálfræðiþjónustu fyrir grunnskóla-
börn í meginatriðum tvíþætt.

„Annars vegar eru það langir bið-
listar hjá sálfræðiþjónustu Skóla-
skrifstofu Austurlands, en hún ann-
ast stig 2 og 3 fyrir Austurland og hins 
vegar er skortur á sálfræðiþjónustu 
innan HSA, en stofnunni hefur ekki 
tekist að ráða í stöðugildi sem stofn-
unin hefur til ráðstöfunar,“ segir um 
innihald minnisblaðs fræðslustjór-
ans í fundargerð félagsmálanefndar. 
„Í minnisblaðinu kemur einnig fram 
að þeir sem þjónustuna veita séu vel 
meðvitaðir um stöðuna, en skortur 
sé á fagfólki og fjármagni.“ – gar

Fjarðabyggð 
þarf sálfræðinga

Í Fjarðabyggð. Fréttablaðið/GVa 

DÓmSmál Sláturbílsstjóri var á dög-
unum sýknaður af ákæru um að hafa 
ekið um með lifandi sauðfé án þess 
að bíllinn væri búinn safnþró eða 
safngeymi fyrir úrgang.

Maðurinn var stöðvaður af eftir-
litsmönnum Samgöngustofu í Akra-
hreppi í október 2015 þegar hann 
var á leið frá Öxarfirði til Sauðár-
króks með sauðfé sem átti að slátra. 
Í skýrslu eftirlitsmanna sagði að 
úrgangur hafi lekið af bílnum.

Bílstjóranum var gefinn kostur á 
að ljúka málinu með sektargreiðslu, 
en hann varð ekki við því. Í skýrslu-
töku fyrir dómi sagði hann að bíllinn 
hefði verið útbúinn safngeymi og að 
hann hefði ekki vitað að úrgangur 
hefði lekið. – jóe

Dómari sýknaði 
sláturbílsstjóra

Við sjáum að 
erlendir söluaðilar 

hafa smá áhyggjur af verð-
laginu hér.

Inga Hlín  
Pálsdóttir,  
forstöðumaður 
hjá Íslandsstofu

Við funduðum á 
þriðjudag um stöðu 

mála. Við munum síðan hafa 
tíma til loka mánaðarins til 
að senda frá 
okkur niður-
stöðu.

Halldór Ben-
jamin Þorbergsson, 
framkvæmdastjóri SA
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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 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Þjónustan kemur af sjálfu sér
Þú vilt allt það besta fyrir þinn AYGO og nú fylgir með í kaupunum þjónustuskoðun og smurning í tvö ár.  
Njóttu þess að leggja ást við það sem veitir þér gleði. Farðu og slepptu þér af því að þjónustan fylgir í kaupbæti.

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

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Verð frá: 1.680.000 kr.

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. 

TVEGGJA ÁRA ÞJÓNUSTUPAKKI FYLGIR

FYRIR ÁST ÞÍNA Á



BÍLALAND BÝÐUR BÍLA Á FRÁBÆRUM 
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU 

ÞÉR GÓÐAN BÍL FRÁ BÍLALANDI 

ÚRVAL
NOTAÐRA BÍLA

NISSAN X-Trail Acenta 4WD. 
Nýskr 06/15, ekinn 40 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 4.290 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

VW Golf Comfortline.
Nýskr. 01/14, ekinn 66 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.650 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

SKODA Yeti Ambition 4X4 Panorama. 
Nýskr. 01/14, ekinn 57 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 3.480 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

RENAULT Kadjar Expression 4WD. 
Nýskr. 01/16, ekinn 71 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 3.490 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

SUBARU Forester Premium. 
Nýskr. 06/15, ekinn 88 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ 3.490 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

HYUNDAI I30 classic.
Nýskr. 04/15, ekinn 34 þ.km,
bensín, beinskiptur.

VERÐ 2.090 þús. kr.
Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1 

Rnr. 283981

Rnr. 370414

Rnr. 143922

Rnr. 370406

Rnr. 370439

Rnr. 283872

www.bilaland.is

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og 
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.

www.facebook.com/bilaland.is
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Orkumál Orka náttúrunnar, dóttur-
fyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur, þarf 
á næstu sex árum að ráðast í rúmlega 
13 milljarða króna fjárfestingu til 
að viðhalda gufuöflun fyrir Hellis-
heiðarvirkjun. Þegar hefur verið 
boðin út borun á sjö nýjum holum á 
næstu þremur árum. Ekki er enn þá 
vitað hversu margar holur þarf til að 
viðhalda fullum afköstum. Endur-
skoðuð áætlun ON gerir ráð fyrir 
fimmtán holum á næstu tíu árum.

Þetta er minni fjárfesting en gert 
var ráð fyrir í þeirri áætlun ON, sem 
samþykkt var í haust. Hins vegar eru 
þetta meiri boranir en vonast var 
til þegar áform um tengingu Hvera-
hlíðarlagnar voru kynnt og fjallað 
var um í Fréttablaðinu snemmsum-
ars 2013. Háhitasvæðið í Hverahlíð 
stendur í dag undir 50 MW rafmagns-
vinnslu í virkjuninni en upprunalega 
vinnslusvæðið næst virkjuninni 225 
MW – uppsett afl virkjunarinnar 
er 303 MW. Auk borunar eftir gufu 
er gert ráð fyrir um fimm milljarða 
króna kostnaði út árið 2022 vegna 
niðurdælingar á jarðhitavatni frá 
virkjuninni.

Það var ljóst árið 2012 að frekari 
gufuöflun fyrir Hellisheiðarsvæðið 
væri aðkallandi, þegar það lá fyrir 
að jarðhitasvæðin næst virkjuninni 
önnuðu ekki fullum afköstum henn-
ar. Árið eftir var ákveðið að tengja 
háhitasvæðið í Hverahlíð við Hellis-
heiðarvirkjun og lauk þeirri fram-
kvæmd í ársbyrjun 2016. Sú aðgerð 
kostaði á fjórða milljarð króna og var 
hugsuð til að stækka vinnslusvæði 
virkjunarinnar og gefa svigrúm til 
að endurmeta getu svæðisins næst 
virkjuninni. ON myndi á meðan geta 
sparað sér boranir á nýjum vinnslu-
holum til að halda uppi afköstum 
virkjunarinnar. Hver ný hola kostar 
um 700 milljónir og á þeim tíma, á 
árunum 2012 til 2014, var fjárhags-
staða fyrirtækisins grafalvarleg.

Árið 2013 töldu vísindamenn að 
afköst myndu falla um sem jafngildir 
sjö megavöttum á ári að meðaltali 
og viðurkennt var að uppbygging 
virkjunarinnar hefði verið of hröð.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR og 
stjórnarformaður Orku náttúrunnar, 
segir að fljótlega hafi verið ljóst að 
áætlanir um afköst gufusvæðanna 
næst virkjuninni stæðust ekki.

„Þegar líður á árið 2014 kemur í 
ljós að vinnslugeta virkjunarinnar 
fellur hraðar en við bjuggumst við. 
Við sáum fram á að Hverahlíðar-
lögnin myndi ein og sér ekki duga 
eins lengi og við áætluðum – sem var 
fimm til sjö ár en á þeim tíma ætl-
uðum við að vinna að rannsóknum 
á gömlu svæðunum í Henglinum. 
Fallið á vinnslusvæðunum í kringum 
Hellisheiðarvirkjun var hraðara – 
eða um 20 MW á ári,“ segir Bjarni og 
viðurkennir að þær niðurstöður hafi 
verið áfall. Hann bætir við að síðast-
liðið haust, þegar vinna við fjár-
hagsáætlun stóð yfir „hafi myndin 
verið mjög dökk“.

Þá, í september 2016, voru því 
horfur á 20 MW árlegri dvínun jarð-
hitakerfis Hellisheiðarvirkjunar, 
miðað við mælingar 2015 og fyrri 

hluta 2016 – áður en áhrifa Hvera-
hlíðar fór að gæta að ráði. Á þeim 
tímapunkti gerði tíu ára áætlun ráð 
fyrir borun á allt að 26 holum til að 
viðhalda framleiðslugetu virkjana 
Orku náttúrunnar. Þar af voru 23 
holur á Hellisheiði og að virkjunin 
yrði keyrð að jafnaði á 240-275 MW 
næstu árin. Þá gerði fjárfestingaráætl-
un ON ráð fyrir 27 milljarða króna 
fjárfestingum á aðeins fimm árum.

Til að bregðast við þessari stöðu 
var verkefnið „Fjallið“ sett af stað 
í haust. Verkefnið fólst í ítarlegri 
greiningu og samvinnu jarðvísinda-, 
tækni- og fjármálafólks á gufuforða 
Hellisheiðarvirkjunar, stærstu virkj-
unar ON, dótturfyrirtækis Orkuveit-
unnar. Með afrakstri verkefnisins 

rættist verulega úr og fyrri áætlun 
lækkaði til samræmis, segir Bjarni. 
Endurskoðuð áætlun gerir núna ráð 
fyrir 19 milljörðum á næstu árum 
fyrir virkjanirnar allar – en að lang-
stærstum hluta fellur sá kostnaður til 
vegna framkvæmda við Hellisheiði. 
Minni kostnaður liggur einkum í 
fækkun fyrirhugaðra borholna frá 
fyrri áformum sem bora þarf til 
ársins 2022 og tengingu þeirra við 
virkjunina.

Eftir þá vinnu er myndin sú sem 
fyrr er lýst. Gufuforði er metinn 
nægjanlegur til fullrar rafmagns-
vinnslu út árið 2017, öfugt við fyrri 
áætlanir um 20 MW dvínun á milli 
ára 2016-2017. Hún er nú áætluð 
rúm átta megavött á ári en á sama 
tíma hafa fjörutíu holukostir verið 
kortlagðir og þeim forgangsraðað til 
gufuvinnslu fyrir virkjunina á næstu 
árum. Forsendur borana miða núna 
við að viðhalda gufuforða fyrir 285 
MW framleiðslu að jafnaði, í stað 
fyrri áætlana um 274 MW fram-
leiðslu. Þeir holukostir sem helst 
koma til greina eru í Hverahlíð, en 
jafnframt eru aðrir til skoðunar á 
upprunalega vinnslusvæðinu og 
utan þess.

Spurður hvort sú ákvörðun að 
tengja Hellisheiðarvirkjun við 
Hverahlíð með gufulögn hafi verið 
mistök – í ljósi þess að það þarf að 
ráðast í stórar fjárfestingar í bor-
unum þrátt fyrir allt, segir Bjarni að 
hið gagnstæða eigi við.

„Sú aðgerð tókst afar vel, og hefði 
hún ekki komið til hefði staðan öll 
verið okkur mun óhagstæðari. Þegar 
við skoðum þessa ákvörðun okkar 
reyndist hún hárrétt, og hefur bjarg-
að rekstri Hellisheiðarvirkjunar. Þá 
var framkvæmdin sjálf farsæl; engin 
tæknileg vandamál og engin slys 
urðu á framkvæmdatímanum þrátt 
fyrir snjóþungan vetur það árið,“ 
segir Bjarni. 

Hverahlíð bjargaði 
rekstri á Hellisheiði

Virkjunin var reist á aðeins 5 árum þó lítið væri vitað um svæðið. Fréttablaðið/GVa

Svavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Orka náttúrunnar þarf 
að fjárfesta fyrir yfir 13 
milljarða á Hellisheiði til 
að viðhalda gufuöflun 
fyrir virkjunina. Fallið á 
jarðhitasvæðinu reyndist 
þrefalt miðað við áætl-
anir, eða 20 MW á ári. 

Þegar við skoðum 
þessa ákvörðun 

okkar reyndist hún hárrétt, 
og hefur bjargað rekstri 
Hellisheiðarvirkjunar.
Bjarni Bjarnason, for-
stjóri OR og stjórnar-
formaður ON

20
MW reyndist fallið á vinnslu-
svæðunum í kringum Hellis-
heiðarvirkjun á ári.
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Kaupaukinn inniheldur:
Pep Start 2 in 1, hreinsir+skrúbbur
Pep Start Eye, augnkrem
Moisture Surge, rakakrem
High Impact Mascara, maskari
Chubby Stick lip, varagljái
Falleg snyrtibudda
 *á meðan birgðir endast

Clinique kynning í Hagkaup 
Smáralind, Kringlu, Garðabæ, 
Skeifu, Spöng og Akureyri 
dagana 23. febrúar - 1. mars.

Glæsilegur kaupauki fylgir ef keyptar 
eru vörur fyrir 6.900 kr eða meira*

Take The Day Off vörurnar hreinsa 
allan farða á einstaklega mildan 

en árangursríkan hátt.

Ofnæmisprófað
100% ilmefnalaust

20% afslátturaf Clinique vörum fim, fös, lau og sun



Viðskipti Framboð á fasteignum 
til sölu er í algjöru lágmarki sem 
bendir til þess að ekki komi til þess 
í bráð að spenna losni af fasteigna-
markaðnum. Samkvæmt hagvísum 
Seðlabanka Íslands og nýrri skýrslu 
greiningardeildar Arion banka eru 
700 færri eignir til sölu nú en í síð-
ustu lægð, í ágúst 2007.

Í skýrslu greiningardeildarinnar 
kemur fram að í lok janúar hafi 
910 fasteignir verið til sölu um allt 
land. Þegar mest var, í desember 
2009, voru tæplega 4.500 fasteignir 
auglýstar. Í Fréttablaðinu í gær var 
sagt frá áhyggjum fasteignasala af 
gríðarlegri spennu á markaði síðast-
liðnar þrjár vikur, eða allt frá því að 
greiningardeildin spáði 30 prósenta 
hækkun á fasteignaverði á næstu 
þremur árum. Þá var sagt frá því að í 
miklum mæli væri boðið hærra verð 
í fasteignir en ásett væri en einnig að 
sumir seljendur kysu að hunsa ráð-
leggingar fasteignasala og verðleggja 
sjálfir fasteignir sínar.

Sérfræðingur hjá greiningardeild 
Arion banka, tekur undir með fast-
eignasölum að seljendamarkaður 
ríki núna. Hækkun á fasteignaverði 
hafi þó hlutfallslega verið meiri í 
nágrannasveitarfélögum við höf-
uðborgarsvæðið. „Svo virðist sem 
ungt fólk sé að gefast upp á höfuð-
borgarsvæðinu og sé að færa sig á 
Suðurnesin, Selfoss, Hveragerði og 
upp á Akranes. Við höfum verið að 
sjá mestar hækkanir á því svæði. 
Eftirspurnin byrjaði að byggjast upp 

Aldrei færri fasteignir auglýstar til sölu
Háleitar hugmyndir um byggingu íbúða á höfuðborgarsvæðinu koma hvorki til með að lækka þrýsting á fasteignamarkaðnum á þessu 
ári né því næsta, segir sérfræðingur hjá greiningardeild Arion banka. Í janúar voru 910 fasteignir auglýstar til sölu, en 4.500 árið 2009. 
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✿   Fjöldi íbúða sem áætlað er að hefja byggingu á í Reykjavík
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✿   Auglýstar fasteignir og meðalsölutími

miðsvæðis en svo dreifist hún út í 
jaðarsvæði höfuðborgarsvæðisins,“ 
segir Erna Björg Sverrisdóttir, sér-
fræðingur hjá greiningardeildinni.

Hún segir að vandinn sé fyrst og 
fremst sá að ekki hafi nógu margar 
íbúðir verið byggðar á undan-
förnum árum. Ákveðinn lager hafi 
myndast fljótlega eftir hrun sem svo 
hafi gengið á og sé með öllu uppur-
inn núna. Í fylgiriti Fréttablaðsins í 
gær kom fram álit Konráðs S. Guð-
jónssonar, sem einnig er sérfræð-
ingur í greiningardeild Arion banka, 
um að byggja þyrfti 1.500 til 2.000 
íbúðir árlega til að anna eftirspurn.

Hjá Reykjavíkurborg er áformað 
að hefja byggingu 1.239 íbúða á 
þessu ári og 1.323 íbúða á næsta ári.

„Uppbyggingaráform á höfuð-
borgarsvæðinu hafa gengið illa eftir. 
Hvenær þetta íbúðamagn kemur 
loks inn á markaðinn er mjög erf-
itt að segja til um, hvort það verði 
2019 eða 2020. Það fæst ekki séð að 
í ár eða á næsta ári komi það mikið 
eignamagn inn á markaðinn sem 
verði til þess að lækka þrýstinginn. 
Þótt uppbyggingaráformin séu 
háleit er ekkert víst hvenær þau 
koma til með að rætast,“ segir Erna.
snaeros@frettabladid.is

Tölulegar staðreyndir

318  
íbúðiR fóru 
í byggingu 
á sl. þremur 
mánuðum í 
Reykjavík

5.000  
nýjAR íbúðiR 
eru í samþykktu 
deiluskipulagi.

983  
íbúðiR var 
byrjað að 
byggja árið 
2005.

1.173 íbúðiR  
var byrjað að byggja árið 1973,  
en þá var verið að byggja upp 

Breiðholtið.

10  
íbúðiR  
var byrjað að 
byggja árið 
2010, sem er 
algjört lág-
mark.

AÐALFUNDUR FJARSKIPTA HF.
Aðalfundur Fjarskipta hf. (Vodafone) verður haldinn fimmtudaginn 16. mars 2017 kl. 16:00 á Hilton Reykjavík 
Nordica að Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík.

Aðrar upplýsingar:
Skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir aðalfund verður  að finna á vefsíðu félagsins vodafone.is/fjarfestatengsl eigi síðar en þremur vikum fyrir fundinn. Hluthöfum stendur einnig til boða að nálgast skjölin í höfuðstöðvum 
félagsins að Ármúla 13 a, 108 Reykjavík, virka daga milli kl. 09:00 – 16:00. Fundurinn fer fram á íslensku og verða fundargögn jafnframt á íslensku. Ekki verður unnt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. 

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð á eyðublaði sem unnt er að nálgast á vef félagsins.  

Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá aðalfundar skal slík beiðni koma fram eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 2. mars 2017.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar tveimur vikum fyrir fundinn. 

Sérstök tilnefningarnefnd er að störfum í samræmi við starfsreglur stjórnar og tilnefningarnefndar. Hluthafar og aðrir sem óska eftir tilnefningu nefndarinnar til framboðs til stjórnar að aðalfundi félagsins hafa átt þess 
kost að koma áhuga sínum og eftir atvikum framboði á framfæri við nefndina. Mun tillaga nefndarinnar um tilnefningar stjórnarmanna til hluthafafundar liggja fyrir eigi síðar en samhliða 
endanlegu fundarboði tveimur vikum fyrir aðalfund. Tilnefningarnefnd mun leggja til að Ragnheiður Þorkelsdóttir hdl. verði fundarstjóri aðalfundarins. 

Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega minnst fimm sólarhringum fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 
2017. Framboð skulu berast á netfangið: stjorn2017@vodafone.is.

Í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar gefst hluthöfum  tækifæri á að kjósa tvo af þremur fulltrúum í tilnefningarnefnd. Framboðsfrestur til 
tilnefningarnefndar er til kl. 16.00 laugardaginn 11. mars 2017 og ber að skila framboðum á netfangið: stjorn2017@vodafone.is.

Reglur um stjórnarkjör gilda eftir því sem við getur átt um kosningu tilnefningarnefndarfulltrúanna.

Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent frá kl. 15:30 á aðalfundardegi.

Stjórn Fjarskipta hf. 

Dagskrá fundarins:
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.

2. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2016.

3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.

4. Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta.

5. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.

6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2017.

7. Kosning stjórnar félagsins.

8. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi við 
starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar. 

9. Kosning endurskoðanda félagsins.

10. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins: 
a) Tillaga um heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins, sem breytir 4. gr. 
samþykktanna. 
b) Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki við 
samþykktirnar. 

11. Önnur mál löglega upp borin.

Vodafone
Við tengjum þig

Það fæst ekki séð að 
í ár eða á næsta ári 

komi það mikið eignamagn 
inn á markaðinn sem verði 
til þess að lækka þrýsting-
inn. 
Erna Björg Sverris-
dóttir, sérfræðingur 
hjá greiningardeild 
Arion banka

Ungt fólk virðist vera að 
gefast upp á höfuðborgar-
svæðinu og færa sig á Suður-
nesin, Selfoss, Hveragerði og 
á Akranes.
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Sheer
Driving Pleasure

BMW X1

www.bmw.is

BMW X1 sDrive18d BMW X1 xDrive18d
Sjálfskiptur, framhjóladrifinn, 2,0 l dísil, 150 hestöfl Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn, 2,0 l dísil, 150 hestöfl
Eldsneytisnotkun frá 4,3 l/100 km* Eldsneytisnotkun frá 4,8 l/100 km*
Verð frá 5.090.000 kr. Verð frá 5.690.000 kr.

VERÐ FRÁ 5.090.000 KR.

Staðalbúnaður er meðal annars sjálfskipting, 17" álfelgur, LED dagljós, lykillaus ræsing, loftkæling, aðgerðahnappar 
í stýri, handfrjáls Bluetooth símabúnaður og tónlistarstreymi, Eco - Comfort og Sport akstursstillingar, 
veghæð 18,2 cm, upphituð sæti og speglar, nálgunarvari aftan, 6,5" litaskjár í mælaborði og iDrive stjórntölva.

SPENNANDI BMW X1.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Á NÝJUM BMW X1
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Dreglar og mottur 
                                                fyrir dýr & menn

Margar 
stærðir 
og gerðir

PVC mottur 50x80 cm1.490
66x120 cm  kr  2.750
100x150 cm kr 5.280

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Breidd: 67 cm
Verð pr. lengdarmeter 
1.490

Breidd: 1 metri
Verð pr. lengdarmeter 
1.780

3mm gúmmídúkur fínrifflaður 

1.990pr.lm.
Einnig til 6mm grófrifflaður
kr. 3.490,-

Gúmmímottur margar 
gerðir og stærðir, 
verðdæmi 62x91cm

2.190
Bása gúmmímotta 
(drain undir mottunni)
122x183cm x12mm 

6.990 

Raumgestalt bretti
Verð frá 2.980 kr.

laugavegi 47        www.kokka.is           kokka@kokka.is 

Mannréttindi Mannréttindasam-
tökin Amnesty International vara við 
því sem þau kalla eitraðan áróður og 
hatursorðræðu í stjórnmálum víða 
um heim.

Stjórnmálamenn á borð við 
Donald Trump í Bandaríkjunum, 
Viktor Orban í Ungverjalandi, 
Narendra Modi á Indlandi, Recep 
Tayyip Erdogan í Tyrklandi og 
Rodrigo Duterte á Filippseyjum máli 
skrattann á vegginn til að ofsækja 
heilu hópana af fólki.

Þetta sé gert í nafni andófs gegn 
stofnanabákni en þjóni samt eink-
um þeim tilgangi að veiða atkvæði 
heimafyrir. Afleiðingarnar geti orðið 
skelfilegar.

„Óttastjórnmál eru orðin hættulegt 
afl í alþjóðastjórnmálum. Hvort sem 
í hlut eiga Trump, Orban, Erdogan 
eða Duterte ryðja æ fleiri stjórnmála-
menn sér til rúms í nafni baráttu gegn 
kerfinu með eitraða stefnuskrá að 
vopni þar sem stórir hópar fólks eru 
gerðir að blórabögglum og mennska 
þeirra vanvirt,“ segir í skýrslunni.

„Ýmsir stjórnmálamenn sam-
tímans halda þeirri hættulegu hug-
mynd blygðunarlaust fram að sumt 
fólk sé minni mannverur en annað. 

Ef sú hugmynd nær brautargengi er 
hætta á að leyst verði úr læðingi ýmis 
myrkustu öfl manneðlisins.“

Í nýrri ársskýrslu samtakanna er 
ítarlegt yfirlit yfir mannréttinda-
ástandið í heiminum. Gerð er grein 
fyrir stöðunni í 159 löndum og er það 
ófögur lesning.

Milljónir manna bjuggu við skelfi-
lega eymd og stanslausan ótta. Bæði 
stjórnvöld og vopnaðir hópar hafi 
brotið gegn fólki með margvíslegum 
hætti.

Fyrirlitningin á mannréttinda- og 
mannúðarhugsjónum hafi verið 
blygðunarlaus, eins og dæmin sanna: 
Vísvitandi sprengjuárásir á sjúkrahús 
hafi orðið daglegur viðburður í Sýr-
landi og Jemen; flóttafólk var ítrekað 
hrakið til baka inn á átakasvæði; nán-
ast algert aðgerðarleysi umheimsins í 
Aleppo hafi sterklega minnt á voða-
verkin í Rúanda og Srebrenica árin 
1994 og 1995; auk þess sem stjórnvöld 
í nánast öllum heimshornum hafi 
gripið til harkalegra aðgerða til að 
þagga niður í andófi og gagnrýni: Þar 
eru nefnd til sögunnar lönd á borð við 
Barein, Egyptaland, Eþíópíu, Filipps-
eyjar og Tyrkland.

Víða snerust stjórnvöld gegn 
flóttafólki af mikilli hörku. Alls brutu 
stjórnvöld í 36 löndum gegn alþjóða-
lögum með því að senda flóttafólk 
aftur til landa þar sem hætta er á að 
brotið sé gegn þeim.

Þá hefur Donald Trump Banda-
ríkjaforseti sýnt að honum var alvara 
með hótanir sínar í aðdraganda 
kosninga þegar hann skrifaði undir 
forsetatilskipun um að meina flótta-
fólki frá ýmsum stríðshrjáðum ríkjum 
að leita hælis í Bandaríkjunum. 
gudsteinn@frettabladid.is

Vara við hatursorðræðu
Í nýútkominni ársskýrslu Amnesty International er árið 2016 sagt hafa ein-
kennst af hatursáróðri og pólitísku eiturbrasi sem grafi undan mannréttindum. 

Flóttafólk á landamærum Serbíu og Makedóníu snemma á síðasta ári. Fréttablaðið/EPa

SaMGÖnGUr Litlar kröfur eru gerðar 
til farþegaflutningafyrirtækja um að 
tryggja réttindi fatlaðra og hreyfi-
hamlaðra farþega í frumvarpi að 
nýjum lögum um farþega- og farm-
flutninga. MND-félagið og Sjálfs-
björg hafa gert athugasemdir við 
fyrirhugað fyrirkomulag.

Í frumvarpinu er að finna ákvæði 
þess efni að í reglubundnum far-
þegaflutningum sé óheimilt að 
synja fötluðum eða hreyfihöml-
uðum farþega um bókun, farmiða 
eða inngöngu í hópbifreið eigi hann 
gildan farmiða. Víðtæka undanþágu 
er hins vegar að finna frá ákvæðinu 
í lögunum.

„Mér sýnist á öllu að ákvæðið 
verði til þess að það sé ekki mikill 
þrýstingur á að aðilar með hóp-
ferðaleyfi séu með lyftur fyrir 
hreyfihamlaða í sínum rútubílum. 
Þetta gæti orðið til þess að gefa 
mönnum enn meiri slaka á að fá 
almennilega búna bíla. Mér líst illa 

á það,“ segir Bergur Þorri Benja-
mínsson, formaður Sjálfsbjargar, 
landssambands fatlaðra.

Að sögn Bergs er hægt að telja 
hópferðabíla búna lyftu fyrir hreyfi-
hamlaða á fingrum annarrar hand-
ar. Fá fyrirtæki hafi séð sér hag í því 
að bjóða upp á slíka bíla.

„Það ætti að gera öllum kleift að 
nota áætlunarferðir út á land. – jóe

Telja litlar kröfur gerðar

36 lönd sendu flótta-
fólk með ólögleg-
um hætti aftur til 

lands, þar sem búast mátti við 
réttindabrotum gegn þeim.

23 lönd hið minnsta 
voru vettvangur 
stríðsglæpa.

lönd þar sem fólk 
var myrt fyrir að 
stunda friðsam-

lega mannréttindabaráttu.
22

Mér sýnist á öllu að 
ákvæðið verði til 

þess að það sé ekki mikill 
þrýstingur á að aðilar með 
hópferðaleyfi séu með lyftur 
fyrir hreyfihaml-
aða. 

Bergur Þorri Benja-
mínsson, formaður 
Sjálfbjargar

StJÓrnSÝSLa Vísindasiðanefnd ber 
að afhenda gögn sem tengjast rann-
sókn Sigurðar Yngva Kristinssonar, 
prófessors í blóðsjúkdómum, á skim-
un fyrir góðkynja einstofna mótefna-
hækkun. Þetta er niðurstaða úrskurð-
arnefndar um upplýsingamál.

Vísindasiðanefnd hafnaði því að 
veita aðgang að rannsóknaráætlun 
rannsóknarinnar þar sem HÍ og 
Sigurður Yngvi hefðu fjárhagslega 
hagsmuni af því hvort aðgangur yrði 
veittur að gögnunum. Ekki væri skylt 
að afhenda upplýsingar um fjárhags-
lega hagsmuni aðila. – jóe

Afhenda ber 
rannsóknargögn 

Sigurður Yngvi 
Kristinsson 
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Hvítlauks- og rósmarín 
marinerað

New York 
marinerað

Ítalskt 
marinerað

Gott
verð!

- 35 %

1480 

kr.
kg

Lúxus grísakótilettur, marineraðar

Verð áður 2280 kr. kg

Aðalfundur Skeljungs hf. 2017
Aðalfundur Skeljungs hf. verður haldinn kl. 16:00, fimmtudaginn 16. mars 2017, 
á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík, í fundarsal I.

                    9.   Kosning stjórnar félagsins.

                     10.   Kosning tilnefningarnefndar.

                     11.   Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.

                     12.   Önnur mál löglega upp borin.

 

Réttindi hluthafa

Aðilar sem eru skráðir hluthafar í hlutaskrá, samkvæmt hlutaskrárkerfi félagsins þegar aðalfundur fer fram, geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, óháð fundarsókn.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá aðalfundar og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en kl. 16:00 mánudaginn 6. mars 2017. Slík erindi skulu send Hægt er að senda 
tillögur fyrir fundinn á netfangið fjarfestar@skeljungur.is og munu þau verða birt á vefsíðu félagsins. Hafi hluthafi krafist þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögur fyrir þann tíma verður endanleg 
dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfundinn. Mál sem ekki hafa verið tilgreind í dagskrá hluthafafundar er ekki unnt að taka til endanlegrar úrlausnar á fundinum nema með samþykki 
allra hluthafa félagsins en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn. 

Öllum hluthöfum er heimilt að sækja aðalfund og taka þar til máls. Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir aðalfund á fjarfestar@skeljungur.is eða á aðalfundinum sjálfum. Hluthafa er heimilt að sækja aðalfund ásamt ráðgjafa. Ráðgjafi 
hefur hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á aðalfundi. Hluthafa er heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd.
 
Hluthafi getur látið umboðsmann sækja fund fyrir sína höndar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt umboð. Umboðseyðublað er að finna á heimasíðu félagsins. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt 
umboð á fundinum eða það ella sent á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Umboð gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess. Umboð má hvenær sem er afturkalla, þó ekki eftir að aðalfundur hefst.

Á aðalfundi fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé en heildarhlutafé Skeljungs hf. er 2.099.582.121. Afl atkvæða ræður úrslitum á aðalfundi, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum félagsins eða landslögum. Tillaga fellur á 
jöfnum atkvæðum.
Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á fundinum komi fram krafa um slíkt á fundinum frá atkvæðisbærum fundarmanni eða fundarstjóri úrskurðar um slíkt. Stjórnarkjör skal þó vera skriflegt ef framboð koma frá 
fleirum en kjósa skal um. Stjórnarkjör fer fram samkvæmt meirihlutakosningu á milli einstaklinga, nema  réttmæt krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum er ráða minnst 1/10 hlutafjárins. Krafa þess efnis 
skal hafa borist stjórn félagsins fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 2017 á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Ef tveir frambjóðendur eða fleiri fá jafnmörg atkvæði í kosningu skal hlutkesti ráða.
Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. 
Hluthafar geta óskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 2017 á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Einnig geta hluthafar vitjað atkvæðaseðla sinna í 
höfuðstöðvum félagsins og greitt þar atkvæði. 

Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa er að finna á vefsíðu félagsins: www.skeljungur.is/um-skeljung/fjarfestar/

Framboðsupplýsingar

Tilkynningum um framboð til stjórnar félagsins skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 2017, á netfangið tilnefningarnefnd@skeljungur.is eða degi fyrr á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík. Notast skal við 
framboðseyðublað sem er að finna á vefsíðu félagsins. Vakin er athygli á því að tilnefningarnefnd mun ekki geta metið framboð sem berast eftir kl. 16:00 þann 2. mars 2017 og geta þau framboð því ekki verið andlag tillögu 
nefndarinnar. Breytist tillaga nefndarinnar frá því er fram kemur í fundarboði þessu verður ný tillaga birt eigi síðar en þann 6. mars 2017. Upplýsingar um alla frambjóðendur verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur 
sólarhringum fyrir aðalfund. 

Tilkynningum um framboð til tilnefningarnefndar félagsins skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 2017 á netfangið fjarfestar@skeljungur.is eða degi fyrr á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík. Upplýsingar um 
frambjóðendur verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfund.

Aðrar upplýsingar

Aðalfundur félagsins verður haldinn á íslensku og munu öll fundargögn jafnframt vera á íslensku. Óski hluthafar eftir þýðingu á fundargögnum yfir á ensku er þess óskað að slík beiðni berist stjórn á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljun-
gur.is fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 2017 á netfangið fjarfestar@skeljungur.is. 

Fundurinn verður pappírslaus. Dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ. á m. tillögur stjórnar, sem lögð verða fyrir aðalfund verða einungis aðgengileg á vefsíðu félagsins á meðan á fundinum stendur. Gögnin verða þó til sýnis fyrir 
hluthafa á opnunartíma skrifstofu félagsins í Borgartúni 26 í Reykjavík fyrir fundinn. 

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn á fundarstað frá kl. 15:30 á aðalfundardag.

Tilnefningarnefnd leggur til að Viðar Lúðvíksson, hrl., verði kosinn fundarstjóri fundarins.

Tilnefningarnefnd gerir eftirfarandi 
tillögu að aðalstjórn félagsins:
      a.   Birna Ósk Einarsdóttir

      b.   Gunn Ellefsen

      c.    Jens Meinhard Rasmussen

      d.   Jón Diðrik Jónsson

      e.   Trausti Jónsson

Tilnefningarnefnd gerir eftirfarandi
 tillögu að varastjórn félagsins:
      a.   Birgir Birgisson

      b.   Kristbjörg Edda Jóhannsdóttir

1.   Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar. 

2.    Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess s.l. starfsár.

3.    Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýringum

        endurskoðenda,  lagður fram til samþykktar.

4.    Ákvörðun tekin um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á reikningsárinu.

5.    Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins. 

      a.   Tillaga um tiltekt í texta í tengslum við töku bréfa í félaginu til viðskipta.

      b.   Tillaga um að ekki verði lengur varastjórn við félagið.

      c.   Tillaga um rétt til setu á hluthafafundum.

6.    Tillaga stjórnar um nýja starfskjarastefnu og skýrsla um framkvæmd fyrri stefnu.  

7.    Ákvörðun tekin um þóknun stjórnarmanna, undirnefnda og endurskoðanda.

8.    Skýrsla og tillögur tilnefningarnefndar að breytingu á starfsreglum og að stjórn. 

www.skeljungur.is/um-skeljung/fjarfestar/

Reykjavík, 23. febrúar 2017,
Stjórn Skeljungs hf.

 

Aðrar upplýsingar
Aðalfundur félagsins verður haldinn á íslensku og munu öll fundargögn jafnframt vera á íslensku.
Óski hluthafar eftir þýðingu á fundargögnum yfir á ensku er þess óskað að slík beiðni berist stjórn á 
tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 2017 á netfangið 
fjarfestar@skeljungur.is. 

Fundurinn verður pappírslaus. Dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ. á m. tillögur stjórnar, sem lögð 
verða fyrir aðalfund verða einungis aðgengileg á vefsíðu félagsins á meðan á fundinum stendur. 
Gögnin verða þó til sýnis fyrir hluthafa á opnunartíma skrifstofu félagsins í Borgartúni 26 í Reykjavík 
fyrir fundinn. 

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn á fundarstað frá kl. 15:30 á aðalfundardag.

Tilnefningarnefnd leggur til að Viðar Lúðvíksson, hrl., verði kosinn fundarstjóri fundarins.

Öll fundargögn, þ.m.t. umboðs- og framboðseyðublöð má finna á heimasíðu félagsins, 
www.skeljungur.is/um-skeljung/fjarfestar/

Réttindi hluthafa
Aðilar sem eru skráðir hluthafar í hlutaskrá, samkvæmt hlutaskrárkerfi félagsins þegar aðalfundur fer fram, geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, óháð 
fundarsókn.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá aðalfundar og leggja fram ályktunartillögur ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en kl. 16:00 mánudaginn 6. mars 2017. Slík erindi skulu send Hægt 
er að senda tillögur fyrir fundinn á netfangið fjarfestar@skeljungur.is og munu þau verða birt á vefsíðu félagsins. Hafi hluthafi krafist þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögur fyrir 
þann tíma verður endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfundinn. Mál sem ekki hafa verið tilgreind í dagskrá hluthafafundar er ekki unnt að taka til endanlegrar 
úrlausnar á fundinum nema með samþykki allra hluthafa félagsins en gera má um þau ályktun til leiðbeiningar fyrir félagsstjórn. 

Öllum hluthöfum er heimilt að sækja aðalfund og taka þar til máls. Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir aðalfund á fjarfestar@skeljungur.is eða á aðalfundinum sjálfum. Hluthafa er heimilt að sækja aðalfund ásamt 
ráðgjafa. Ráðgjafi hefur hvorki tillögurétt né atkvæðisrétt á aðalfundi. Hluthafa er heimilt að gefa ráðgjafa sínum orðið fyrir sína hönd.
 
Hluthafi getur látið umboðsmann sækja fund fyrir sína höndar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt umboð. Umboðseyðublað er að finna á heimasíðu félagsins. Umboðsmaður skal leggja 
fram skriflegt umboð á fundinum eða það ella sent á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Umboð gildir aldrei lengur en eitt ár frá dagsetningu þess. Umboð má hvenær sem er afturkalla, þó ekki eftir að aðalfundur 
hefst.

Á aðalfundi fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé en heildarhlutafé Skeljungs hf. er 2.099.582.121. Afl atkvæða ræður úrslitum á aðalfundi, nema öðruvísi sé mælt fyrir í samþykktum félagsins eða landslögum. 
Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum.
Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á fundinum komi fram krafa um slíkt á fundinum frá atkvæðisbærum fundarmanni eða fundarstjóri úrskurðar um slíkt. Stjórnarkjör skal þó vera skriflegt ef 
framboð koma frá fleirum en kjósa skal um. Stjórnarkjör fer fram samkvæmt meirihlutakosningu á milli einstaklinga, nema  réttmæt krafa um hlutfalls- eða margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum er ráða minnst 
1/10 hlutafjárins. Krafa þess efnis skal hafa borist stjórn félagsins fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 2017 á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Ef tveir frambjóðendur eða fleiri fá jafnmörg atkvæði í kosningu 
skal hlutkesti ráða.
Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. 
Hluthafar geta óskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 2017 á tölvupóstfangið fjarfestar@skeljungur.is. Einnig geta hluthafar vitjað 
atkvæðaseðla sinna í höfuðstöðvum félagsins og greitt þar atkvæði. 

Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa er að finna á vefsíðu félagsins: www.skeljungur.is/um-skeljung/fjarfestar/

Framboðsupplýsingar
Tilkynningum um framboð til stjórnar félagsins skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 2017, á 
netfangið tilnefningarnefnd@skeljungur.is eða degi fyrr á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík. 
Notast skal við framboðseyðublað sem er að finna á vefsíðu félagsins. Vakin er athygli á því að 
tilnefningarnefnd mun ekki geta metið framboð sem berast eftir kl. 16:00 þann 2. mars 2017 og geta þau 
framboð því ekki verið andlag tillögu nefndarinnar. Breytist tillaga nefndarinnar frá því er fram kemur í 
fundarboði þessu verður ný tillaga birt eigi síðar en þann 6. mars 2017. Upplýsingar um alla frambjóðendur 
verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir aðalfund. 

Tilkynningum um framboð til tilnefningarnefndar félagsins skal skilað fyrir kl. 16:00 laugardaginn 11. mars 
2017 á netfangið fjarfestar@skeljungur.is eða degi fyrr á skrifstofu félagsins að Borgartúni 26, Reykjavík. 
Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar á heimasíðu félagsins eigi síðar en tveimur sólarhringum fyrir 
aðalfund.

Dagskrá fundar

umhverfismál Félagið Gróður 
fyrir fólk í landnámi Ingólfs hyggst 
í sumar dreifa um 1.200 tonnum af 
hrossaskít á örfoka land í Hafnar-
firði. Fá á erlenda sjálfboðaliða og 
hafnfirskt skólafólk til verksins.

Áætlun Gróðurs fyrir fólk (GFF) 
var lögð fram í umhverfis- og fram-
kvæmdaráði Hafnarfjarðar í gær 
undir liðnum uppgræðsla í Krýsu-
vík. Óskar félagið eftir 2,5 millj-
óna króna styrk. Síðustu fjögur ár 
hefur framlag bæjarins til félagsins 
numið alls 5,8 milljónum króna.

„Þegar eru komin á Vistvang 

rúmlega 800 tonn af hrossataði 
úr Hafnarfirði. Þetta magn bíður 
vélar- og handafls til að gagnast 
við uppgræðslu á árinu 2017. Allt 
að 400 tonn munu að líkindum 
bætast við á yfirstandandi losunar-
tímabili,“ segir í bréfi GFF.

„Meginmagni þess taðs sem 
komið er og komið verður á Vist-
vang verður dreift af mannskap, 
erlendum sjálfboðaliðum, sem 
GFF mun koma með á svæðið en 
þó einna helst af vélarafli sem GFF 
mun einnig kveðja til,“ segir áfram 
í bréfinu.

Enn fremur kemur fram að til 
standi að fara með heilan árgang 
úr Flensborg í apríl til að planta 
trjám og koma til gróðri á örfoka 
landi. Þá standi yfir viðræður 
við grunnskólana Setbergsskóla 
og Víðistaðaskóla um verkefnið 
Land-Nám á Vistvangi í maí og 
júní. „Það snýst um trjáplöntun, 
vöktun nemenda á árangri henn-
ar og úrvinnslu í skólastofunni 
á gögnum er nemendur sjálfir 
hafa aflað í leiðöngrum sínum.“ 
Um haustið kanni börnin síðan 
árangurinn. – gar

Erlendir sjálfboðaliðar dreifa hrossaskít í Hafnarfirði

Víða er eyðilegt í upplöndum Hafnar-
fjarðar. Fréttablaðið/Pjetur

AlÞiNGi Njáll Trausti Friðbertsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins í 
Norðausturkjördæmi, starfar enn í 
tímavinnu sem flugumferðarstjóri á 
Akureyri. Ástæðan er mannekla.

„Ég er í turninum í viku núna í 
launalausu fríi frá þingstörfum,“ segir 
Njáll Trausti.

Þingmaðurinn leysir af í turninum 
meðan annar flugumferðarstjóri er í 
fríi. Frá því Njáll var kjörinn á þing 
hefur hann unnið á bilinu fjórar til 
sex vaktir á mánuði í flugturninum.

Njáll starfaði sem flugumferðar-
stjóri í 25 ár áður en hann var kjör-
inn á þing. – jóe

Þingmaður 
stýrir flugi

Njáll trausti Friðbertsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks. Fréttablaðið/aNtON

meNNiNGArmál Svanhildur Kon-
ráðsdóttir, sviðsstjóri menningar- 
og ferðamálasviðs Reykjavíkur-
borgar, hefur verið ráðin forstjóri 
Hörpu og tekur hún við starfinu 
þann 1. maí næstkomandi. Í til-
kynningu frá Hörpu segir að Svan-
hildur hafi yfir tuttugu ára farsæla 
reynslu af stjórnunarstörfum á vett-
vangi menningar, lista og ferðamála. 
Samkvæmt úrskurði kjararáðs verða 
laun Svanhildar 1,3 milljónir á mán-
uði. – skh

Svanhildur 
stýrir Hörpu

svÍÞJÓÐ Framkvæmdastjórn Evr-
ópusambandsins, ESB, varar við 
miklum skuldum einstaklinga í Sví-
þjóð, einkum í formi húsnæðislána. 
Í skýrslu ESB um efnahagsástandið í 
aðildarríkjunum er jafnframt bent á 
að ástæða sé til að hafa áhyggjur af 
hækkandi húsnæðisverði í Svíþjóð. 
Efnahagsástandið í Svíþjóð geti haft 
neikvæð áhrif í öðrum norrænum 
ríkjum.

Í skýrslunni eru engar kröfur 
gerðar til aðildarríkja ESB, að því er 
segir í frétt Sænska dagblaðsins.
– ibs

Svíar fá aðvörun

Svanhildur  
Konráðsdóttir,  
nýr forstjóri Hörpu
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FRÁBÆR TILBOÐ OG 
GLÆSLEGT HAPPDRÆTTI

K O N U K V Ö L D
Skemmtu þér með okkur á Konukvöldi 

Létt Bylgjunnar í kvöld. Glæsileg skemmti- 

atriði, happdrætti, kynningar og dekur í 

göngugötu. Léttar veitingar á boðstólnum í 

fjölmörgum verslunum sem og í göngugötu.

Verslanir og veitingastaðir bjóða frábær 

tilboð sem gilda allan daginn. 

SKEMMTIDAGSKRÁ 
HEFST KL. 19
Kl. 19.30

Kl. 20.00   

Kl. 20.30

Kl. 21.00  

DJ Jón Gestur heldur uppi stemningunni
á milli atriða.

GLÆSILEGT 
HAPPDRÆTTI
Allir sem mæta á Konukvöld geta tekið þátt 

í happdrætti þar sem vinningar eru 

stórglæsilegir.

Verðmæti vinninga er um 400.000 kr.PI
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Tilboð gilda í allan dag en ekki með öðrum tilboðum. Birt með fyrirvara um innsláttar- eða prentvillur.

30% afsláttur
af Makeup fixer

20% afsláttur af 
LEE gallabuxum

20% afsláttur
af öllum vörum,

gildir ekki af lyfjum

15% afsláttur af Moss 
Reykjavík dömudeild, 
10% af öðrum vörum

20% afsláttur 
af öllum spiluðum 

leikjum 
15% afsláttur
af dömuskóm

20% afsláttur af
kjólum og skarti 

15% afsláttur af 
öllum dömuskóm

20% afsláttur af 
öllum kvenúrum

15% afsláttur
af dömufatnaði

15% afsláttur af
Sixtyseven og 10%

af öðrum vörum
20% afsláttur

af öllum vörum
20% afsláttur

af öllum vörum
20% afsláttur

af öllum vörum
20% vildarafsláttur

af öllum vörum

20% afsláttur af 
Juniform peysum

20% afsláttur af
dömunærfötum 

og dömugallabuxum
20% afsláttur

af völdum vörum
15% afsláttur

af öllum vörum
20% afsláttur

af öllum vörum

20% afsláttur
af öllu í dömudeild

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur af
völdum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

15% afsláttur af
fatnaði og fylgihlutum

15% afsláttur
af dömuskóm

20% afsláttur af
STANCE sokkum

og húfum 
15% afsláttur af

öllum vörum

20% afsláttur af 
gleraugum og 

linsum, 2 fyrir 1 af 
margskiptum glerjum

15% afsláttur af
öllum aukahlutum

2 fyrir 1 af
léttvíni og bjór

20% afsláttur af
öllum vörum

20% afsláttur af 
peysum og húfum

25% afsláttur af 
allri gjafavöru og 

ferðavörum

20% afsláttur af
silfurskartgripum og

24 Iceland úrum

15-20% afsláttur
af völdum vörum

25% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur af
öllum buxum

20% afsláttur
af flestum vörum,

aðrar vörur á 
10-50% afslætti

20% afsláttur af
öllu nema gulli

10% afsláttur af öllu, 
varalitir og vara-

blýantar á 1.500 kr.

20% af öllum 
vörum nema 10% 

af Five Units
15% afsláttur af 

öllum vörum

Gjafabréf í dekur með 
Samsung Galaxy S6. 

S7 hátalari með iPhone. 

15% afsláttur af  
öllum vörum

20% afsláttur af
kaffidrykkjum

eftir kl. 17
20% afsláttur af 
skóm og töskum

15% afsláttur af 
öllum dömuskóm

15% af snyrtivörum, 
handklæðum og
sængurfatnaði

20% afsláttur af öllu, 
10% af Freddy buxum

10% afsláttur af 
öllum vörum

20% afsláttur af 
öllum vörum

35% afsláttur af 
parma ruccola pizzu 

og hvítvínsglasi

Lítill kaffidrykkur, 
beygla að eigin vali 
og kleinuhringur á 

1.000 kr.

Kristall að eigin vali
fylgir með LKL-salati

Frír lítill djús með 
hverri samloku

20% afsláttur
af snyrtivörum

20% afsláttur af
öllum sælkeravörum

og skarti 

15% afsláttur af 
öllum vörum

20% afsláttur
af crepes 

Megavika - stór pizza 
af matseðli á 1.490 kr.

20-50% afsláttur
af völdum vörum 

24 bita bakki á
2.990 kr. 

20% afsláttur
af öllum vörum

Frítt hvítvínsglas
með öllum salötum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur af
Sparkz og 10%

 af öðrum vörum

15% afsláttur
af öllum vörum

15% afsláttur
af öllum vörum

OPIÐ TIL

Í KVÖLD
22

Helgi Björns

Meistarar í samkvæmisdönsum 
frá dansskóla Sigurðar 
Hákonarsonar

Þórunn Antonía

Hlynur Ben trúbador

20% afsláttur
af öllum vörum

15% afsláttur
af dömuskóm

20% afsláttur af
Nomination, ítölsku 

silfurskarti

5 5 2  8 6 0 0

3 f 2 af
öllum skyrtum

20% afsláttur af
öllum vörum

20% afsláttur af
peysum og buxum

15% afsláttur
af öllum vörum

15% afsláttur
af öllum vörum

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

20% afsláttur af 
öllum sokkabuxum 
frá Falke, Wolford 

og Spanx

K R I N G L U N N I

BASIC SIGNATURE

ALTERNATE BASIC SIGNATURE

20% afsláttur
af innritunargjaldi,

opið til kl. 20

20% afsláttur af
öllum vörum og

5-30% lukkuafsláttur

20% afsláttur 
af snyrtivörum

CORP SKX BLUE LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLU-logo.eps

SKECHERS corporate identityCATEGORY /
DESCRIPTION

PANTONE 296C
C = 100
M = 46
Y = 0
K = 70
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FRÁBÆR TILBOÐ OG 
GLÆSLEGT HAPPDRÆTTI

K O N U K V Ö L D
Skemmtu þér með okkur á Konukvöldi 

Létt Bylgjunnar í kvöld. Glæsileg skemmti- 

atriði, happdrætti, kynningar og dekur í 

göngugötu. Léttar veitingar á boðstólnum í 

fjölmörgum verslunum sem og í göngugötu.

Verslanir og veitingastaðir bjóða frábær 

tilboð sem gilda allan daginn. 
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HEFST KL. 19
Kl. 19.30
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Kl. 20.30
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DJ Jón Gestur heldur uppi stemningunni
á milli atriða.
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Verðmæti vinninga er um 400.000 kr.PI
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Tilboð gilda í allan dag en ekki með öðrum tilboðum. Birt með fyrirvara um innsláttar- eða prentvillur.

30% afsláttur
af Makeup fixer

20% afsláttur af 
LEE gallabuxum

20% afsláttur
af öllum vörum,

gildir ekki af lyfjum

15% afsláttur af Moss 
Reykjavík dömudeild, 
10% af öðrum vörum

20% afsláttur 
af öllum spiluðum 

leikjum 
15% afsláttur
af dömuskóm

20% afsláttur af
kjólum og skarti 

15% afsláttur af 
öllum dömuskóm

20% afsláttur af 
öllum kvenúrum

15% afsláttur
af dömufatnaði

15% afsláttur af
Sixtyseven og 10%

af öðrum vörum
20% afsláttur

af öllum vörum
20% afsláttur

af öllum vörum
20% afsláttur

af öllum vörum
20% vildarafsláttur

af öllum vörum

20% afsláttur af 
Juniform peysum

20% afsláttur af
dömunærfötum 

og dömugallabuxum
20% afsláttur

af völdum vörum
15% afsláttur

af öllum vörum
20% afsláttur

af öllum vörum

20% afsláttur
af öllu í dömudeild

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur af
völdum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

15% afsláttur af
fatnaði og fylgihlutum

15% afsláttur
af dömuskóm

20% afsláttur af
STANCE sokkum

og húfum 
15% afsláttur af

öllum vörum

20% afsláttur af 
gleraugum og 

linsum, 2 fyrir 1 af 
margskiptum glerjum

15% afsláttur af
öllum aukahlutum

2 fyrir 1 af
léttvíni og bjór

20% afsláttur af
öllum vörum

20% afsláttur af 
peysum og húfum

25% afsláttur af 
allri gjafavöru og 

ferðavörum

20% afsláttur af
silfurskartgripum og

24 Iceland úrum

15-20% afsláttur
af völdum vörum

25% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur af
öllum buxum

20% afsláttur
af flestum vörum,

aðrar vörur á 
10-50% afslætti

20% afsláttur af
öllu nema gulli

10% afsláttur af öllu, 
varalitir og vara-

blýantar á 1.500 kr.

20% af öllum 
vörum nema 10% 

af Five Units
15% afsláttur af 

öllum vörum

Gjafabréf í dekur með 
Samsung Galaxy S6. 

S7 hátalari með iPhone. 

15% afsláttur af  
öllum vörum

20% afsláttur af
kaffidrykkjum

eftir kl. 17
20% afsláttur af 
skóm og töskum

15% afsláttur af 
öllum dömuskóm

15% af snyrtivörum, 
handklæðum og
sængurfatnaði

20% afsláttur af öllu, 
10% af Freddy buxum

10% afsláttur af 
öllum vörum

20% afsláttur af 
öllum vörum

35% afsláttur af 
parma ruccola pizzu 

og hvítvínsglasi

Lítill kaffidrykkur, 
beygla að eigin vali 
og kleinuhringur á 

1.000 kr.

Kristall að eigin vali
fylgir með LKL-salati

Frír lítill djús með 
hverri samloku

20% afsláttur
af snyrtivörum

20% afsláttur af
öllum sælkeravörum

og skarti 

15% afsláttur af 
öllum vörum

20% afsláttur
af crepes 

Megavika - stór pizza 
af matseðli á 1.490 kr.

20-50% afsláttur
af völdum vörum 

24 bita bakki á
2.990 kr. 

20% afsláttur
af öllum vörum

Frítt hvítvínsglas
með öllum salötum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur
af öllum vörum

20% afsláttur af
Sparkz og 10%

 af öðrum vörum

15% afsláttur
af öllum vörum

15% afsláttur
af öllum vörum

OPIÐ TIL

Í KVÖLD
22

Helgi Björns

Meistarar í samkvæmisdönsum 
frá dansskóla Sigurðar 
Hákonarsonar

Þórunn Antonía

Hlynur Ben trúbador

20% afsláttur
af öllum vörum

15% afsláttur
af dömuskóm

20% afsláttur af
Nomination, ítölsku 

silfurskarti

5 5 2  8 6 0 0

3 f 2 af
öllum skyrtum

20% afsláttur af
öllum vörum

20% afsláttur af
peysum og buxum

15% afsláttur
af öllum vörum

15% afsláttur
af öllum vörum

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

20% afsláttur af 
öllum sokkabuxum 
frá Falke, Wolford 

og Spanx

K R I N G L U N N I

BASIC SIGNATURE

ALTERNATE BASIC SIGNATURE

20% afsláttur
af innritunargjaldi,

opið til kl. 20

20% afsláttur af
öllum vörum og

5-30% lukkuafsláttur

20% afsláttur 
af snyrtivörum

CORP SKX BLUE LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLU-logo.eps

SKECHERS corporate identityCATEGORY /
DESCRIPTION

PANTONE 296C
C = 100
M = 46
Y = 0
K = 70



Heilsársþjónusta
vetur, sumar, vor & haust

554 1989

gardlist.is

Tunguhálsi 7, 110 Reykjavík 

gardlist@gardlist.is

Þegar kemur að garðþjónustu erum við hjá Garðlist ávallt til 
þjónustu reiðubúin, allan ársins hring. Við leggjum áherslu á að 
svara öllum fyrirspurnum og pöntunum samdægurs og höfum 
samband eftir að fagmenn okkar hafa lokið verki til að tryggja að 
allt sé eins og það á að vera. Garðsláttur, trjáklippingar, 
beðahreinsun, stubbatæting, þökulagning ofl.

Járn & Gler hf. • Skútuvogur 1h. Barkarvogsmegin
104 Reykjavík • S. 58 58 900 • www.jarngler.is

Bjóðum upp á sjálfvirkan 
hurðaopnunarbúnað,  
hringhurðir, hurðir og  

gluggakerfi ásamt  
uppsetningu og viðhaldi  

á búnaði. 

Áratuga reynsla.

Fríða Rut Heimisdóttir
Hárgreiðslumeistari

Úr einu fræi varð bylting. 
Moroccanoil hárvörumerkið er  
innblásið af ferskum vindum,  

bláma sjávarins og landslagsins  
í kringum Miðjarðarhafið.

Upphafið er sjálf Moroccanoil 
Treatment olían sem er góður 

grunnur fyrir hvaða hárgerð sem 
er. Einnig góð í krakka og skegg. 

Til að fá sem bestu næringarefnin 
er gott að setja hana alltaf í blautt 
hárið og blása það eða leyfa því að 

þorna eðlilega.

Olíurnar eru þrjár og nýjust er Blow Dry Concentrate sem hönnuð er fyrir gróft og erfitt hár.  
Moroccanoil Treatment hentar öllum hárgerðum og LIGHT fyrir fíngert og mikið ljóst hár.

Regalo ehf Iceland

Útgerðarfélagið Hólmsteinn Helga
son ehf. á Raufarhöfn keypti í lok 
síðasta árs eina fjölbýlishús þorpsins 
sem hafði þá staðið nánast autt í tvö 
til þrjú ár. Til stendur að gera allt 
húsið upp en tvær fyrstu íbúðirnar 
eru tilbúnar og var flutt inn í aðra 
þeirra á þriðjudag.

„Við erum að reyna að bjarga þessu 
frá eyðileggingu. Þarna eru ellefu 
íbúðir en undanfarið hefur einungis 
verið einn íbúi í húsinu. Þetta endaði 
inni í þrotabúi og var komið í hend
urnar á bönkunum. Þeir voru búnir 
að halda hita á húsinu að mestu en 
þó voru frostskemmdir í ofnlögnum 
og því þurfti að skipta um þær svo 
hægt væri að kynda húsið að fullu,“ 
segir Hólmsteinn Björnsson, fram
kvæmdastjóri Hólmsteins Helga
sonar ehf.

Fjölbýlishúsið við Aðalbraut 67 til 
69 var auglýst til sölu af Leigubæ ehf. 
í júní 2013 og var uppsett verð þá 58 
milljónir króna. Ári síðar skoruðu 

Íbúasamtök Raufarhafnar á sveitar
stjórn Norðurþings að beita öllum 
tiltækum ráðum til að fylgja því eftir 
að húsinu yrði komið í viðunandi 
horf. Engin kynding væri á hluta 
hússins þar sem rafmagnsreikningar 
hefðu ekki verið greiddir. Blokkin 
væri því lýti á annars fallegu þorpi. 
Íbúðirnar eru tveggja til fjögurra 
herbergja en húsið sjálft er 915 fer
metrar. 

„Það er töluvert af farandverka
fólki hérna í bráðabirgðahúsnæði. 
Við erum einir í þessu á þessu stigi og 
gerum ráð fyrir að klára húsið á þeim 
forsendum en svo veit maður ekki 
hvað framtíðin ber í skauti sér. Þetta 
gæti farið að hluta til í leigu til ferða
manna og til að styrkja framboðið 
hjá hótelinu þannig að þorpið eigi 
auðveldara með að taka við heilum 
rútum af ferðamönnum.“ – hg

Útgerð keypti blokk á Raufarhöfn

Fjölbýlishúsið var byggt árið 1981. Mynd/Jónas Friðrik

1.200
milljónir er markaðsvirði 1,5 
prósenta hlutar í Icelandair.

Hópur fjögurra einkafjárfesta, sem 
samanstendur meðal annars af við
skiptafélögunum Finni Reyr Stefáns
syni og Tómasi Kristjánssyni, á orðið 
um 1,5 prósenta hlut í Icelandair og 
hyggst tefla fram Ómari Benedikts
syni, fyrrverandi framkvæmdastjóra 
Air Atlanta og SmartLynx í Lett
landi, í kjöri til stjórnar á aðalfundi 
flugfélagsins 3. mars næstkomandi. 
Tómas staðfestir þetta í samtali við 
Fréttablaðið en markaðsviðskipti 
Kviku fjárfestingarbanka hafa haft 
milligöngu um kaup þeirra á bréfum 
í flugfélaginu á síðustu dögum.

Þórir Kristinsson, viðskiptafélagi 
Ómars, sem hefur starfað sem stjórn
andi hjá flugfélögunum SmartLynx 
og Air Atlanta, stendur einnig að 
baki félagi í eigu þeirra fjórmenn
inga sem á núna hlut í Icelandair 
sem er metinn á um 1.200 milljónir 
miðað við núverandi gengi bréfa. 
Einkafjárfestarnir leita nú stuðnings 
ýmissa hluthafa Icelandair, meðal 
annars Stefnis og Gildis lífeyrissjóðs, 
við framboð Ómars til stjórnarsetu í 
félaginu. Ómar sat í stjórn Icelandair 
á árunum fyrir bankahrunið og var 
um tíma varaformaður félagsins.

Margir fjárfestar í Icelandair, 
ásamt öðrum markaðsaðilum, horfa 
til þess að breytingar verði gerðar á 
stjórn félagsins á komandi aðalfundi. 
Hafa ýmsir gagnrýnt yfirstjórnendur 
Icelandair, bæði stjórnarmenn og 

Einkafjárfestar tefla 
Ómari fram í stjórn 
Finnur Reyr og Tómas standa meðal annars að baki félagi sem á skömmum  
tíma hefur eignast um 1,5 prósent í Icelandair. Tefla fram Ómari Benediktssyni  
í komandi stjórnarkjöri og afla stuðnings við framboðið hjá öðrum hluthöfum.

Fjárfestar horfa til þess að breytingar verði gerðar á stjórn icelandair á aðalfundi í lok næstu viku. Fréttablaðið/vilhelM

Finnur reyr 
stefánsson,  
fjárfestir

tómas kristjáns-
son, fjárfestir

aðra helstu stjórnendur, fyrir að hafa 
ekki komið fyrr fram með trúverð
uga aðgerðaáætlun til að bregðast 
við vaxandi erfiðleikum í rekstrar
umhverfi Icelandair. Í afkomuvið
vörun sem Icelandair sendi frá sér í 
lok janúar var afkomuspá félagsins 
fyrir þetta ár lækkuð um meira en 30 

prósent. Hlutabréfaverð Icelandair 
féll um tæplega eitt prósent í gær en 
markaðsvirði félagsins hefur lækkað 
um 115 milljarða á tíu mánuðum.

Fjórir stærstu eigendur Icelandair 
Group – Lífeyrissjóður verslunar
manna, Stefnir, Lífeyrissjóður starfs
manna ríkisins (LSR) og Gildi lífeyris
sjóður – eiga samanlagt 46 prósent í 
félaginu. Ljóst þykir að Lífeyrissjóður 
verslunarmanna mun styðja áfram 
Úlfar Steindórsson, varaformann 
stjórnar, til stjórnarsetu og slíkt 
hið sama áformar LSR hvað varðar 
stuðning sinn við Magnús Magnús
son. Meiri óvissa er um áform Stefnis, 
sem á 14,3 prósent í gegnum tvo 
hlutabréfasjóði í stýringu félagsins, 
og Gildis lífeyrissjóðs, sem á um 7,4 
prósenta hlut, sem fram til þessa hafa 
ekki stutt neinn tiltekinn einstakling 
umfram annan til setu í stjórninni.

Finnur Reyr og Tómas eru ekki 
með öllu ókunnugir rekstri Ice
landair Group en fjárfestingarfélag 
þeirra Sigla ehf. var 2007 til 2010 í 
hópi stærstu hluthafa flugfélagsins 
með 2 prósenta hlut og sat Finnur í 
stjórn þess á þeim árum. Þeir Finnur 
og Tómas eru á meðal umsvifa
mestu einkafjárfestanna í íslensku 
viðskiptalífi og eru félög í eigu 
þeirra í hópi stórra hluthafa í Sjóvá, 
Regin, Kviku fjárfestingarbanka 
og Heimavöllum, stærsta leigu
félagi landsins. hordur@frettabladid.is 
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Dove húðkrem sem 
veita sanna Spa upplifun

Nú renna 8 kr. af öllum seldum Dove vörum til The Body Project sem vinnur að bættri 
líkamsmynd stúlkna á Íslandi. Lesið meira um verkefnið á www.sonnfegurd.is

#sönnfegurð

20
afsláttur af Dove vörum 
23. febrúar til 4. mars

%



Frá degi til dags

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

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

Fýlubomba þings
Heitar umræður sköpuðust á 
Alþingi í gær, annan daginn í röð, 
um skýrslurnar tvær sem fjármála-
ráðherra síðasta kjörtímabils, 
Bjarna Benediktssyni, láðist að 
kynna fyrir kosningar þrátt fyrir 
að skýrslurnar væru tilbúnar. 
Sérstakar umræður um skýrsl-
urnar voru á þriðjudag en í gær 
nýtti stjórnarandstaðan umræður 
um störf þingsins til að kvarta yfir 
fjarveru þingmanna Viðreisnar og 
Bjartrar framtíðar úr umræðunum 
daginn áður. Birgir Ármannsson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
kallaði umræðurnar „mestu fýlu-
bombu sem reynt hefði verið að 
sprengja á gólfi þingsins“. Í gær var 
á þessum vettvangi rætt um vega-
tolla á gjána á milli þings og þjóðar 
en nú hafa þingmenn fullt tilefni 
til að styrkja Jarðboranir hf. ríflega 
með fjáraukalögum. Svo djúpt er á 
virðingu Alþingis.

Dræmar undirtektir
Pírötum þykja undirtektir við 
frumvarp þeirra um kjararáð, sem 
kveður á um lækkun launa þing-
manna, helst til of dræmar. For-
sætisráðherra gagnrýndi í gær hug-
myndirnar og sagði „gjörsamlega 
óþolandi“ að taka umræðu um kjör 
þingmanna og ráðherra. Það er 
góður hugur í tillögu Pírata en hún 
felur óumdeilanlega í sér að þing-
menn séu sjálfir að hlutast til um 
laun sín. Almennum launþegum, 
sem hafa engin áhrif á laun sín, gæti 
þótt gjáin hafa gliðnað of mikið. 
Óheppilegt útspil frá Pírötum 
fólksins. snaeros@frettabladid.is

Byggja þarf að minnsta kosti 8.000 íbúðir á 
landinu öllu á næstu þremur árum til að 
halda í við fólksfjölgun. Afar ólíklegt er 
það náist og mun sú staðreynd aðeins ýta 
undir frekari hækkanir á íbúðamarkaði.

Þetta er á meðal þess sem kemur fram 
í skýrslu greiningardeildar Arion banka um hús-
næðismarkaðinn sem kom út í lok síðasta mánaðar. 
Húsnæðisverð hefur hækkað mikið að undanförnu og 
nam árshækkunin á höfuðborgarsvæðinu 15 prósent-
um í desember. Hækkun utan höfuðborgarsvæðisins 
nemur 20 prósentum og skýrist aðallega af mikilli 
hækkun í nágrannasveitarfélögum höfuðborgarinnar. 
Skýrsluhöfundar spá áframhaldandi hækkunum, 14 
prósent í ár, 9,7 prósent á næsta ári og 7,5 prósent árið 
2019.

Hækkun húsnæðisverðs skýrist af því að of lítið 
hefur verið byggt á síðustu árum og áætlanir um upp-
byggingu hafa ekki staðist. Fram kemur í skýrslunni 
að uppbyggingaráform á höfuðborgarsvæðinu hafi 
gengið illa eftir. Nýjustu áætlanir Samtaka sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu og Samtaka iðnaðarins 
gera samt ráð fyrir kröftugri uppbyggingu á næstu 
árum. Fjöldi nýrra íbúða mun nema 6.600-8.000 eftir 
því við hvaða áætlun er miðað. Vandamálið er að 
aukning á framboði kemur allt of seint. Langt er í að 
framboð mæti eftirspurn þannig að markaðurinn 
komist í jafnvægi. Seinkun á auknu framboði nýrra 
íbúða gæti ýtt undir enn frekari hækkanir á næstunni.

Nokkurs konar örvæntingarástand virðist ríkja á 
húsnæðismarkaði um þessar mundir. Í þessu blaði 
var greint frá því í gær að íbúðir í öllum hverfum 
borgarinnar seldust nú á hærra verði en uppsettu 
vegna mikillar spennu á markaðnum. Dæmi væru um 
að fasteignakaupendur gerðu tilboð í húsnæði án þess 
að hafa séð eignina áður. Á þessum „seljendamarkaði“ 
mætir mikill fjöldi til að skoða íbúðir og kaupendur 
keppast við að yfirbjóða hver annan.

Öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu bera ábyrgð 
á því að áform um uppbyggingu á íbúðarhúsnæði 
hafa brugðist. Stefna Reykjavíkurborgar um þéttingu 
byggðar er heilbrigð til langframa en vera kann að hún 
standi uppbyggingu á húsnæði á sanngjörnu verði 
fyrir þrifum. Borgin hefur lokað „sárum“ með þéttingu 
byggðar og með uppbyggingu miðsvæðis. Þannig er 
ekki framboð af litlum og meðalstórum íbúðum í 
úthverfum borgarinnar þar sem fermetraverð er lægra.

Ljóst er að sveitarfélögin geta ekki setið aðgerðar-
laus hjá í þessari þróun og þurfa kjörnir fulltrúar 
þeirra að hugsa þessi mál upp á nýtt. Dagur B. Eggerts-
son, borgarstjóri Reykjavíkurborgar, sagði í fréttum 
Stöðvar 2 á mánudag að það væri æskilegt að sveitar-
félögin á höfuðborgarsvæðinu mótuðu sér sameigin-
lega stefnu í húsnæðismálum. Þetta er góð hugmynd 
hjá borgarstjóra og væri ágætt fyrsta skref.

Örvænting á hús- 
næðismarkaði
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SKOÐUN

Það er auðvitað að bera í bakkafullan lækinn að 
viðra skoðun sína á hversu skynsamlegt það sé 
að selja áfengi í matvörubúðum. Engu að síður 

leyfi ég mér að gera það fyrir hönd barna sem búa 
við áfengisvanda og eru of ung til að geta látið í sér 
heyra.

Það er vægast sagt hæpið að halda því fram að 
aðgengi að áfengi sé erfitt á Íslandi. Hér eru yfir 50 
verslanir með fjölbreytt vöruúrval, rúman opnunar-
tíma og þjónustu sem viðskiptavinir gefa árlega 
hæstu einkunn. Samt liggur fyrir Alþingi frumvarp 
sem fyrirséð er að muni auka áfengisdrykkju umtals-
vert með auknum útgjöldum fyrir samfélagið að ekki 
sé minnst á vanlíðan og heilsutjón stórra hópa fólks. 
En málið snýst auðvitað ekki um skynsemi. Það snýst 
um löngun manna í meiri þægindi og það viðhorf að 
það heyri til lífsgæða, ef ekki beinlínis mannréttinda, 
að geta keypt áfengi og matvöru á einum og sama 
staðnum.

Margir nota áfengi eins og krydd í lífið sem þeir 
geta ýmist notið eða sleppt. Aðrir heyja daglega 
baráttu gegn því. Þetta þekkja börnin þeirra. Þau 
eru viðkvæmur hópur sem myndi líða verulega fyrir 
aukin þægindi þeirra sem finnst of mikið mál að taka 
á sig krók í vínbúðina. Verði áfengisfrumvarpið sam-
þykkt mun streita þessara barna stigmagnast, ekki 
aðeins vegna aukinnar áfengisneyslu foreldranna, 
heldur mun sá hversdagslegi atburður að fjölskyldan 
kaupi í matinn verða kvíðavekjandi. Hvernig skapi 
eru pabbi og mamma í þegar þau fara í búðina? Virka 
þau í góðu jafnvægi? Eða eru þau líkleg til að grípa 
með sér bjórkippu eða vínflösku?

Þegar kemur að þörfum þeirra sem minna mega 
sín, hvort sem þeir heita sjúklingar, fangar, aldraðir 
eða börn erum við sem samfélag alltaf staurblönk. 
En höfnun áfengisfrumvarpsins kostar ekki krónu. 
Afstaða til þess snýst um gildismat. Finnst okkur 
einhvers virði að taka tillit til þeirra sem þjást vegna 
áfengisneyslu, sem meðal annarra eru börn, eða 
er mikilvægara að dekra við þá sem finnst áfengis-
drykkja of fyrirhafnarsöm?

Skrefin í vínbúðina

Sæunn  
Kjartansdóttir
sálgreinir

Margir nota 
áfengi eins og 
krydd í lífið 
sem þeir geta 
ýmist notið 
eða sleppt. 
Aðrir heyja 
daglega 
baráttu gegn 
því. Þetta 
þekkja 
börnin 
þeirra.

Öll sveitar-
félög á höfuð-
borgarsvæð-
inu bera 
ábyrgð á því 
að áform um 
uppbyggingu 
á íbúðarhús-
næði hafa 
brugðist.

Caffesso 
Nespresso 
kaffilíNaN 
fæst í Nettó



Ýmis rök hníga enn sem fyrr til 
einkarekstrar, einkaframtaks 
þar sem við á og heilbrigðs 

markaðsbúskapar. Samt hafa gráð-
ugir kapítalistar síðustu ár senni-
lega gert meira til að grafa undan 
trú almennings á kapítalismanum 
en kommúnistum tókst á hundrað 
árum. Vandinn er ekki bundinn 
við Ísland en samt kveður rammt 

að honum hér, að 
sumu leyti enn 

frekar en víða erlendis. Í Banda-
ríkjunum var það viðurkennt 
vafningalaust að misskipting hefði 
aukizt enda sýndu opinberar tölur 
það ótvírætt. Hér heima var annað 
um að vera. Hér þrætti jafnvel Hag-
stofa Íslands fyrir aukna misskipt-
ingu fram að hruni og lét sér ekki 
segjast fyrr en eftir hrun. Nýlega 
fékk ég ásamt öðrum tölvubréf frá 
einum helzta virðingarmanni Sjálf-
stæðisflokksins í efnahagsmálum. 
Þar segir: „Að mínu áliti hefur 
mjög margt óskynsamlegt verið 
sagt um þetta svokallaða hrun …“ 
Tveim línum neðar í sama bréfi var 
„hrunið“ haft innan gæsalappa.

Þrjú skilyrði einkavæðingar
Einkavæðing ríkisbanka á jafnan 
því aðeins rétt á sér að þrem skil-
yrðum sé fullnægt.

Fyrsta skilyrðið er að hafi þeir 
sem að einkavæðingunni standa 
áður komið að einkavæðingu sem 

mistókst, þá þurfa þeir að sýna 
í orði og verki að þeir 

skilji hvað fór 
úrskeiðis 

og lofa bót og betrun. Þetta skilyrði 
á skýrt við ekki aðeins um Sjálf-
stæðisflokkinn nú heldur einnig 
Viðreisn þar eð hún er skilgetið 
afkvæmi Sjálfstæðisflokksins og 
hefur ekki gert neinn ágreining við 
hann um önnur mál en Evrópu-
málið. Alþingi samþykkti 2012 
að láta rannsaka einkavæðingu 
bankanna, en rannsóknin er ekki 
enn hafin. Alþingi samþykkti 2016 
sérstaka rannsókn á aðkomu þýzka 
bankans Hauck & Aufhäuser að 
einkavæðingu Búnaðarbankans 
og átti henni að ljúka fyrir árslok 
2016, en ekki hefur heldur spurzt til 
þeirrar rannsóknar.

Næsta skilyrði er að erlend 
samkeppni sé tryggð annaðhvort 
áður en til einkavæðingar kemur 
eða a.m.k. með einkavæðingunni. 
Sé það ekki gert og séu fákeppnis-
bankar seldir einkaaðilum, 
þá er ríkið í reyndinni að selja 
fákeppnisaðstöðu, þ.e. aðstöðu 
handa einkabanka til að hlunnfara 
varnarlausa viðskiptavini og gera 
upp á milli þeirra. Einmitt þetta 
gerðist 1998-2003. Þess vegna sóttu 
forustumenn og einkavinir þv. ríkis-
stjórnarflokka, Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknar, svo fast að komast 
yfir Landsbankann og Búnaðar-
bankann með afleiðingum sem líða 
seint úr minni þótt Alþingi reyni að 
gleyma.

Sú staðreynd að Skandinaviska 
Enskilda Banken í Svíþjóð var 
kominn á fremsta hlunn með að 
kaupa ráðandi hlut í Landsbank-
anum sýnir að hægt er að vekja 

áhuga útlendinga á íslenzkum 
bankarekstri. Reynsla Norð-
manna bendir til sömu niðurstöðu. 
Danskir og sænskir bankar reka 
útibú í dreifðum byggðum Noregs 
og veita norskum bönkum aðhald. 
Erlend samkeppni er lykillinn að 
lækkun vaxta á Íslandi.

Þriðja skilyrðið er að tryggt sé 
með lögum að einkavæðingin nái 
tilgangi sínum og rétt verð fáist fyrir 
eignirnar og varnir séu tiltækar til 
að girða fyrir mistök eða bæta fyrir 
þau í tæka tíð. Lögbundin endur-
skoðunarákvæði þurfa að vera til 
taks komi t.d. á daginn að almanna-
hagur hafi verið borinn fyrir borð. 
Hér hafa engin slík ákvæði enn 
verið leidd í lög.

Tvær leiðir?
Hvernig á maður annars að tala um 
einkavæðingu banka við þekkta 
óreiðumenn með langan gjald-
þrotaslóða í farangrinum? – menn 
sem hlupu frá milljarðaskuldum við 
föllnu bankana.

Á maður að láta eins og ekkert 
hafi í skorizt? Reyna bara að fá þá til 
að opna augun og sjá ljósið? – eins 
og ég geri af veikum mætti hér að 
framan.

Eða á maður að láta þá fá það 
óþvegið? – enda sé lítil von til þess 
að þeir sjái nokkra ástæðu til að 
bæta ráð sitt svo lengi sem þeir hafa 
eins atkvæðis meiri hluta Alþingi 
og það í krafti stolinna kosninga.

Margir þykjast þess fullvissir að 
Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn 
ætli sér að „selja“ vinum sínum 

réttinn til að hegða sér áfram 
eins og ríki í ríkinu, hlíta dómum 
Hæstaréttar bara eftir hentug-
leikum, afskrifa skuldir vel tengdra 
óreiðumanna eins og þeirra sjálfa, 
ráðast eins og óargadýr gegn þeim 
viðskiptavinum sem minna mega 
sín og halda erlendri samkeppni 
sem allra lengst í burtu. Þeir eru 
staðráðnir í að byrja á öfugum 
enda, segja menn. Þeir vita þó 
fullvel að hefðu þeir almannahag að 
leiðarljósi ættu þeir fyrst að greiða 
götu erlendra banka hingað heim 
til að tryggja samkeppni og hyggja 
að því loknu að einkavæðingu enda 
yrði leyfi til að rýja almenning þá 
ekki partur af pakkanum. Þeir vita 
þetta allt og láta sér fátt um finnast. 
Hvað er þá til ráða?

Samkeppni fyrst, takk
Þorvaldur  
Gylfason

Í dag

Nýlega fékk ég ásamt öðrum 
tölvubréf frá einum helzta 
virðingarmanni Sjálfstæðis-
flokksins í efnahagsmálum. 
Þar segir: „Að mínu áliti 
hefur mjög margt óskyn-
samlegt verið sagt um þetta 
svokallaða hrun …“ Tveim 
línum neðar í sama bréfi var 
„hrunið“ haft innan gæsa-
lappa.

Aðalfundur í Vátryggingafélagi Íslands hf.
verður haldinn 15. mars 2017.

Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf. boðar til aðalfundar í félaginu og verður hann haldinn í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, 108 Reykjavík, 
miðvikudaginn 15. mars 2017. Fundurinn hefst stundvíslega kl. 16:00. 

Drög að dagskrá frá stjórn eru svohljóðandi:

Endanleg dagskrá frá stjórn verður birt miðvikudaginn 1. mars 2017.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá aðalfundar og leggja fram ályktunartillögur 
ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en kl. 16:00 sunnudaginn 5. 
mars 2017. Hægt er að senda tillögur fyrir fundinn á netfangið stjorn@vis.is. Hafi hluthafi 
krafist þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögur á 
tímabilinu 2. mars - 5. mars 2017, verða endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu 
félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfundinn. Hluthafar geta lagt fram spurning-
ar fyrir aðalfund á stjorn@vis.is eða á aðalfundinum sjálfum.

Einungis ef krafa kemur frá einhverjum fundarmanna verða atkvæðagreiðslur á aðalfundi 
skriflegar. Þó skal stjórnarkjör jafnan vera skriflegt ef tillögur koma fram um fleiri 
stjórnarmenn en kjósa skal. Stjórnarkjör fer fram skv. hlutfallskosningu eftir samþykktum 
félagsins nema réttmæt krafa um margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum sem hafa 
yfir að ráða meira en 10% hlutafjár, sbr. 7. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. 

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Hluthafar geta óskað 
eftir því að fá atkvæðaseðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist til 
höfuðstöðva félagsins a.m.k. fimm dögum fyrir auglýstan aðalfund. Einnig geta hluthafar 
vitjað atkvæðaseðla sinna í höfuðstöðvum félagsins frá sama tíma eða greitt þar atkvæði.

Hluthafar geta einnig látið umboðsmann sækja fundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal 
leggja fram skriflegt og dagsett umboð. Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá skv. 
hlutaskrárkerfi félagsins þegar aðalfundur fer fram geta beitt réttindum sínum á aðalfundi.

Aðalfundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef hann er löglega boðaður.

Frestur til að tilkynna um framboð til stjórnar á stjorn@vis.is lýkur fimm dögum fyrir aðalfund, 
nánar tiltekið föstudaginn 10. mars kl. 16:00. Framboðseyðublað má finna á vefsíðu félagsins. 
Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða lagðar fram hluthöfum til sýnis í höfuð- 
stöðvum eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund. 

Fundargögn verða afhent á fundarstað og eru þau á íslensku en hluthafafundurinn fer einnig 
fram á íslensku.

Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa og annað sem varðar aðalfundinn, svo sem ályktunar- 
tillögur stjórnar, starfskjarastefnu, starfsreglur um kaupaukakerfi, eyðublöð og slíkt, er að 
finna á vefsíðu félagsins: www.vis.is/fjarfestar. 

Upplýsingar um tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins og greinargerð 
með þeim má finna í heild sinni á vefsíðu félagsins (www.vis.is/fjarfestar). Í stuttu máli 
lúta tillögurnar að eftirfarandi atriðum.

• Smávægilegri orðalagsbreytingu á 2. gr. um tilgang félagsins.
• Breytingu á nafnverði hlutafjár í 3. gr. verði tillaga um lækkun hlutafjár samþykkt.
• Viðbótarorðalagi í 4. gr. um forgangsrétt hluthafa.
• Sérstakri heimild til handa stjórn um að hækka hlutafé í 4. gr. 
• Viðbótarorðalagi í 12. gr. um heimild til að gera breytingartillögur á aðalfundinum við

fyrirliggjandi tillögur fundarins.

Reykjavík, 22. febrúar 2017 .
Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf.

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2016.

2. Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir hið 
liðna ár.

3. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á 
reikningsárinu og greiðslu arðs.

4. Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun.

5. Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti.

6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.

7. Kosið í stjórn félagsins.

8. Tillaga um starfskjarastefnu og starfsreglur um kaupaukakerfi.

9. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda hennar.

10. Kosning endurskoðunarfélags í samræmi við lög um vátryggingastarfsemi.

11. Önnur mál löglega fram borin. 
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- 20 %

463 
kr.
pk.

Mangó, þroskað, 2 stk. í pakka, Brasilía

Verð áður 579 kr. pk.

Borðaðu mig

  - bestur núna!

395 
kr.
kg

Mangó í lausu, Perú

Krónan
mælir með!

Tilboðin gilda til 26. febrúar. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

- 20 %

399 
kr.
pk.

Vínber, askja, 500 g, Suður Afríka

Verð áður 499 kr. pk.



- 20 %

399 
kr.
pk.

Pink Lady epli, 8 stk. í pakka, Frakkland

Verð áður 499 kr. pk.

260 
kr.
kg

Epli, rauð. Ítalía

Tilboðin gilda til 26. febrúar. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

499 
kr.
pk.

Lífræn epli, 1 kg, Royal Gala, Ítalía

Krónan
mælir með!

Gott
verð!



Hvítlauks- og rósmarín 
marinerað

New York 
marinerað

Ítalskt 
marinerað

Gott
verð!

Tilboðin gilda til 26. febrúar. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

- 35 %
- 25 %

- 30 %

1480 
kr.
kg

Lúxus grísakótilettur, marineraðar

Verð áður 2280 kr. kg

2024 
kr.
kg

Ungnautagúllas

Verð áður 2699 kr. kg

4199 
kr.
kg

Ungnauta Rib Eye, Þýskaland

Verð áður 5999 kr. kg

Heitt og klárt

Heill grillaður kjúklingur og 2 lítrar af Coca-Cola

1599 
kr.
tvennan



Tilboðin gilda til 26. febrúar. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Ódýrt

279 
kr.
stk.

Alpro jurtamjólk í kassa VEGAN

249 kr. stk. ef keypt eru 8 stk.

í  kassa  = 1992 

249 
kr.
pk.

Krónu Chia fræ, 300  g - 829 kr. kg

kr.
pk.

Ódýrt

199 
kr.
pk.

Frosin skógarber 300  g - 663 kr.kg

Frosin bláber 250  g - 796 kr.kg

199 
kr.
pk.



Í bakþönkum Fréttablaðsins á 
þriðjudaginn var birtist greinar-
stúfur eftir Sirrý Hallgrímsdóttur 

undir fyrirsögninni Útkall í þágu 
vísinda. Í greininni sem er lofsverð 
fyrir þær sakir að höfundur reynir 
að vera fyndinn eru eftirfarandi 
atriði sem ég hef út á að setja:
1. Sirrý gefur í skyn að Íslensk erfða-

greining hafi ekki aflað lífsýna 
hjá íslenskri þjóð í þágu vísinda 
heldur í annarlegum tilgangi, 
óskilgreindum. Staðreyndin er 
sú að með því að vinna gögn úr 
þessum sýnum og rýna í þau 
hefur Íslensk erfðagreining leitt 
heiminn á sviði mannerfðafræði 
í um tvo áratugi og er það í eina 
skiptið í sögunni sem Ísland 
hefur svo ekki verður um deilt 
verið í fararbroddi nútíma vís-
inda. Fyrirtækið hefur birt rúm-
lega 400 ritrýndar vísindagreinar 
í bestu tímaritum heims. Þar sem 
Sirrý nefnir undirritaðan á nafn 
sé ég ástæðu til þess að benda á 
að ég hef tekið þátt í að skrifa 520 
vísindagreinar og það hafa birst 
meira en 80.000 vísindagreinar 
eftir aðra vísindamenn þar sem 
er vitnað í mín verk. H-stuðull 
er einn af þeim mælikvörðum 
sem eru notaðir á áhrif manna í 
vísindum og er minn H-stuðull 
141, sá hæsti sem íslenskur vís-
indamaður hefur hlotið. Afköst 
í vísindum hljóta að vera einn 
mælikvarði á það hversu líklegt 
það kunni að teljast að menn 
meini það þegar þeir segjast vera 
að gera eitthvað í þágu vísinda. Ég 
væri hissa ef það fyndust margir 
vísindamenn í Evrópu sem hefðu 

skilað meiri afköstum. Það nægði 
samt ekki til þess að koma í veg 
fyrir að Sirrý, sem var aðstoðar-
maður ráðherra mennta og 
vísinda þangað til fyrir örfáum 
dögum, gæfi það í skyn að ég noti 
vísindin til þess að fela annarleg-
an tilgang að baki söfnun lífsýna.

2. Sirrý segir að Íslensk erfðagrein-
ing hafi safnað lífsýnum fyrir 
amerískan lyfjarisa. Staðreyndin 
er sú að Íslensk erfðagreining 
hefur aldrei safnað lífsýnum fyrir 
annan aðila en Íslenska erfða-
greiningu og hefur aldrei veitt 
utanaðkomandi aðila aðgang 
að sýnum. Íslensk erfðagreining 
hefur hvorki veitt Amgen né 
öðrum utanaðkomandi aðilum 
aðgang að gögnum unnum úr 
lífsýnum eða annars staðar að. 
Íslensk erfðagreining á ekki gögn-
in heldur eru vísindamenn fyrir-
tækisins vörsluaðilar gagnanna 
og er aðgangur þeirra takmark-
aður af Vísindasiðanefnd og Per-
sónuvernd.

3. Öll gögn hjá Íslenskri erfðagrein-
ingu eru geymd undir kenni-
tölum sem hafa verið dulkóðaðar 
af þriðja aðila samkvæmt ferli 
sem hefur verið blessaður af Per-
sónuvernd. Þar af leiðandi getur 
Íslensk erfðagreining ekki borið 
kennsl á einstaklinga og hefur 
ekkert að vinna og öllu að tapa 
með því að gera slíkt. Sá mögu-
leiki er hins vegar fyrir hendi að 
íslenskt samfélag nýti sér getuna 
til þess að finna dulkóðaða kenni-
tölu þess sem hefur skilið eftir 
lífsýni á vettvangi glæps sem Per-
sónuvernd gæti síðan afkóðað ef 
lagaheimild væri fyrir hendi. Það 
eina sem við hjá Íslenskri erfða-
greiningu höfum gert af okkur í 
þessum málum er að bjóðast til 
þess að aðstoða lögregluna innan 
ramma laganna til þess að leysa 
flókin mál. Fyrirtækið hefur ekk-
ert á því að græða og við vorum 
okkur meðvituð um að boðið 
myndi að öllum líkindum leiða til 

þess að fólk af Sirrýjar sauðahúsi 
reyndi að ata okkur auri.
Hvers vegna skyldi Sirrý skrifa 

þessa grein núna, spyr kannski ein-
hver? Að öllum líkindum vegna þess 
að hún er að reyna að koma sér í 
mjúkinn hjá Sigríði Á. Andersen 
dómsmálaráðherra í von um starf. 
Sirrý var áður aðstoðarkona Illuga 
Gunnarssonar, þáverandi mennta-
málaráðherra, og sá um almanna-
tengsl fyrir hann. Nú heldur hún 
augljóslega að hún gæti gagnast 
Sigríði jafnvel og Illuga. Í því felst 
reginmisskilningur vegna þess að 
Illugi er gáfaður maður og greindur 
og það þurfti fjall af heimskulegum 
ráðum almannatengils til þess að 
hrekja hann úr pólitík. Það er hins 
vegar ljóst að Sigríður Á. Andersen 
mun í sínu tilfelli sjá um þetta sjálf 
og þarf enga hjálp.

Þankar að baki 
bakþönkum

Kári Stefánsson
forstjóri  
Íslenskrar  
erfðagreiningar

Í kosningabaráttunni síðastliðið 
haust og oft endranær í stjórn-
málumræðunni krýna margir 

sig iðulega með slagorðum sem eiga 
að undirstrika gæði eða yfirburði 
hlutaðeigandi sem fulltrúa almenn-
ings. Einna vinsælast er að segja að 
viðkomandi sé; „fulltrúi almanna-
hagsmuna og gegn sérhagsmunum“. 
Síðan hljómar auðvitað vel að vera 
„umbótasinnaður“, vilja „kerfis-
breytingar“ vera „faglegur“, afburða 
„frjálslyndur“ og þar fram eftir göt-
unum. Ef þú vilt vera alveg klár á 
hlutunum og hafa umbúðirnar eins 
söluvænar og nokkur kostur er þá 
er vænlegt að slá þessu öllu saman 
og segjast vera; „umbótasinnaður, 
frjálslyndur, faglegur, lýðræðislegur, 
kerfisbreytinga- miðjuflokkur eða 
miðjumaður“.

En hvað stendur stjórnmálamað-
ur eða flokkur raunverulega fyrir 
og hvenær og hvernig birtist það? 
Jú, það birtist í verkunum. Verkin 
sýna merkin eins og sagt er. Það 
birtist í afstöðu til mála, t.d. þegar 
þingmenn greiða atkvæði og þegar 
þingmenn flytja mál. Tökum sem 
dæmi þingmannahópinn sem enn á 

ný flytur þingmálið um brennivín í 
búðir og þá sem hyggjast styðja það. 
Gæti vera þingmanna í þeim hópi, 
eða eftir atvikum afstaða flokka, að 
því marki sem þeir skipa sér í fylk-
ingar með eða á móti, verið betri 
mælikvarði en fallegar nafngiftir 
sem menn velja sér sjálfum. Lítum 
aðeins nánar á það.
1. Byggir frumvarpið um brennivín í 

búðir á faglegi nálgun? Nei, varla 
verður það sagt þegar allir helstu 
fagaðilar sem gerst til þekkja, 
uppeldis-, fræðslu-, forvarna- og 
heilbrigðisfagfólk með landlækni 
í broddi fylkingar leggjast alfarið 
gegn málinu.

2. Byggir málið á sterkum lýðræðis-
legum grunni? Er ástæða til að 

ætla að meirihluti kjósenda, 
uppspretta valdsins, vilji þessa 
breytingu? Svarið er nei. Allar 
nýlegustu mælingar hafa sýnt að 
meirihluti landsmanna er á móti 
málinu. Fólk vill þetta almennt 
ekki.

3. Er þetta augljóst, jákvætt kerfis-
breytinga-umbótamál og í hverju 
felast þá umbæturnar? Engar 
umbætur eru sjáanlegar. Er ekki 
staðreyndin sú að fyrirkomu-
lagið í dag er skilvirkt og tryggir 
jafnræði í þeim skilningi að varan 
stendur landsmönnum til boða á 
sama verði hvar sem er á landinu? 
Almenningur er ánægður með 
þjónustuna samanber ítrekaðar 
mælingar samkvæmt svonefndri 
ánægjuvog.

4. Er eitthvað sérstaklega frjálslynt 
við það að hundsa lýðheilsurök? 
Svari því hver fyrir sig.

5. Er þetta mál í þágu almannahags-
muna og gegn sérhagsmunum? 
Nei, svo vill til að það er akkúrat 
öfugt. Almenningur biður ekki 
um þessar breytingar og þvert á 
móti er almenn hneykslun í sam-
félaginu á því að þetta skuli vera 
í þvílíkum forgangi sem raun ber 
vitni hjá þeim sem að málinu 
standa. Það eru eigendur stór-
verslunarinnar í landinu sem 
vilja þessar breytingar. Það eru 
þeirra hagsmunir sem drífa þetta 
mál áfram og það er þeirra sér-
hagsmunum sem hér er verið að 
þjóna. Aðstandendur málsins eru 
því sérhagsmunalið.

Sérhagsmunaliðið
Steingrímur J. 
Sigfússon
alþingismaður

Ef þú vilt vera alveg klár 
á hlutunum og hafa um-
búðirnar eins söluvænar og 
nokkur kostur er þá er væn-
legt að slá þessu öllu saman 
og segjast vera; „umbóta-
sinnaður, frjálslyndur, fag-
legur, lýðræðislegur, kerfis-
breytinga-miðjuflokkur eða 
miðjumaður.

Það eina sem við hjá Ís-
lenskri erfðagreiningu höf-
um gert af okkur í þessum 
málum er að bjóðast til þess 
að aðstoða lögregluna innan 
ramma laganna til þess að 
leysa flókin mál. Fyrirtækið 
hefur ekkert á því að græða 
og við vorum okkur með-
vituð um að boðið myndi að 
öllum líkindum leiða til þess 
að fólk af Sirrýjar sauðahúsi 
reyndi að ata okkur auri.

PURE SYNERGY

15%

MAMMA VEIT BEST.IS - LAUFBREKKA 30 & NJÁLSGATA 1

Lífræn hágæða bætiefni & vítamín

Hvert er þitt markmið?

afsláttur
í febrúar

Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

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

• Nýtt útlit, öfl ugri og hljóðlátari
• Stiglaus hraðastýring ásamt 
  pulse rofa og 5 prógrömmum
• Uppskriftabók fylgir

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Pro750 galdurinn á 
bak við ferskt hráefni
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Mynd/Eyþór

Veik fyrir 
yfirhöfnum
Emilía Ásrún Gunnsteinsdóttir hefur mikinn 
áhuga á öllu því sem viðkemur tísku og útliti. 
Hún fylgist vel með, til dæmis á Instagram. 
Hennar helsta tískufyrirmynd er Instagram-
stjarnan Claire rose Cliteur.

ALLT FYRIR
FERMINGUNA
Fallegt, fágað og töff

SMÁRALIND



Emilía er förðunarfræðingur 
frá Reykjavík Makeup  School 
en samhliða ýmsum förðunar
verkefnum starfar hún á leik
skóla og stundar fjarnám. „Mér 
finnst mjög gaman að fylgjast 
með tísku, bæði á samfélagsmiðl
um og úti á götu. Ég fæ mesta 

innblásturinn á Instagram og 
finnst mjög gaman að fylgjast 
með flottum stelpum með flott
an fatastíl,“ segir Emilía.

Beðin um að lýsa sínum stíl 
segir hún hann frekar kvenleg
an og nútímalegan. „Mér finnst 
flott að blanda saman kvenlegum 
stíl við svolítið töffaralegan stíl. 
Ég er rosalega veik fyrir yfir
höfnum og finnst mjög töff að 
hafa þær „oversized“. Ég blanda 
stundum saman elegant stíl við 

„oversized“ jakka og finnst það 
koma mjög vel út.“

Emilía segir misjafnt hvar 
hún kaupi fötin sín. „Ég kaupi 
mér bara þau föt sem mér finnst 
flott hverju sinni og það er sama 
í hvaða búð það er. En eftir að ég 
uppgötvaði Asosappið þá hef ég 
nýtt mér það töluvert.“

En á hún uppáhaldsf lík? 
„Uppáhaldsflíkin mín mun vera 
„biker“leðurjakkinn minn sem 
ég fékk í Gallerí 17. Hann er 
ótrúlega flottur og passar eig
inlega við allt, bæði hversdags 
og við fín tilefni,“ svarar Em
ilía og viðurkennir að yfirhafn
ir séu hennar helsti veikleiki 
þegar kemur að tísku. „Ég 
hreinlega sogast að þeim. Fal
legt skart heillar mig líka mjög 
mikið, til dæmis stórir og mikl
ir eyrnalokkar. Svo finnst mér 
falleg förðun alltaf heillandi, 
mér finnst mjög skemmtilegt að 
skoða flottar makeupmyndir og 
fylgjast með góðum förðunar
fræðingum á Instagram.“

Hvað með tískufyrirmyndir, 
á hún sér slíkar? „Já, nokkrar. 
Og Instagram kemur þar sterkt 
inn, en það er ótrúlega gaman að 
sjá fallega og mismunandi stíla 
hjá stelpum á Instagram. Claire 
Rose Cliteur stendur upp úr og 
mér finnst hún vera með æðis
legan stíl.“

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

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

loðpels frá H&m, buxur frá gallerí 17 og hvít samfella frá Zöru. myndir/eyþór

Í hettupeysu frá neon og leðurbuxum frá Vero moda. 

Í svartri samfellu frá asos, mömmugallabuxum frá sama merki, teinóttum jakka frá gallerí 17 og skóm frá gs skóm.  

sólveig  
gísladóttir
solveig@365.is 
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KRINGLUNNI | 588 2300

KJÓLL
5.995

15% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM VÖRUM

OPIÐ TIL KL. 22.00 Í KVÖLD
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„Undanfarið hefur ekkert eitt 
verið meira í tísku en annað. Fólk 
er bara að fá sér það sem það lang-
ar í,“ segir Þórhildur Sólbjørnsdótt-
ir ,nagla- og förðunarfræðingur, 
spurð út í tískustrauma í nöglum.

„Reyndar má segja að „nude“ 
sé alltaf sterkt en svo er vinsælt 
að vera með glimmer eða glingur 
á baugfingri og margar eru með 
slíkt á fleiri fingrum. Hjá mér 
hefur verið vinsælt í meira en ár 
útlit sem kallast „Baby boomer“ 
eða „French ombre“ en þá er hvít-
ur litur látinn feida út í „nude“. 
Krómneglur hafa verið heitar, bæði 
silfrað og rósrautt króm og einnig 
hvítar krómneglur. „French“ er 
eiginlega alveg dáið út. Vinsælasta 
lögunin á nöglunum kallast baller-
ína. Svo eru alltaf einhverjar sem 
vilja eitthvað verulega krassandi 
en oftast vilja konur bara falleg-
ar neglur og að þær passi við allt.“

Hvernig er best að hugsa um 

neglurnar? „Neglur eru ekki verk-
færi og þó þær geti verið mjög 
sterkar á ekki að nota þær á þann 
hátt. Þær geta brotnað mjög illa. 
Naglaböndin þarf að passa vel og 
bera á þau naglaolíu eða hand-
áburð, sérstaklega í hitabreyting-
um, kulda og þurrki. Það er erfitt 

að setja neglur fallega á ef nagla-
böndin eru illa farin og þá geta 
komið sár og sprungur,“ útskýrir 
Þórhildur.

Hún segist fá stelpur allt niður 
í fermingaraldur í neglur til sín en 
það verði þó að vera með leyfi for-
eldra. Yfirleitt byrji stelpur í fyrsta 
bekk í menntaskóla og eftir það 
verði ekki aftur snúið. Það sé auð-
velt að ánetjast fallegum nöglum.

„Ég er með konur yfir sex-
tugt sem koma reglulega í neglur 
til mín. Það að vera með fallegar 
neglur gefur mörgum meira sjálfs-
traust. Stelpur sem vinna til dæmis 
við afgreiðslustörf minnast gjarn-
an á þetta. Þær hlakki til að mæta 
í vinnuna þegar neglurnar eru fal-
legar.“

Neglur eru ekki 
verkfæri og þó 

þær geti verið sterkar á 
ekki að nota þær á þann 
hátt. Þórhildur Sólbjørnsdóttir

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Þórhildur Sólbjørnsdóttir, nagla- og 
förðunarfræðingur, segir fallegar 
neglur auka sjálfstraust margra.  

Ballerínu-lögun er vinsæl og glimmer á eina eða fleiri neglur.Baby boomer útlit hefur verið vinsælt.

Fallegt munstur á nokkrum nöglum.„Undanfarið hefur ekkert eitt verið meira í tísku en annað.“

Fallegar neglur 
sem passa við allt
Þórhildur Sólbjørnsdóttir, nagla- og förðunarfræðingur, segir engar 
reglur gilda í naglatísku. Glimmer og glingur sé vinsælt en yfirleitt vilji 
konur neglur sem passa við allt. Fallegar neglur gefi aukið sjálfstraust.

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið  
virka daga  

kl. 11–18 
laugardaga 

kl. 11-15

Frábært úrval 
af skyrtum 
í stærð 34 - 52

Verð frá 5.900 
til 12.900 kr.

Skyrta á
9.900 kr.
- 3 litir: kremhvítt,
navyblátt, rautt 

gæði – þekking – þjónusta

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

TURBOCHEF OFNAR
Kynntu þér úrval

TurboChef ofna hjá okkur

TURBOCHEF SOTA  - TURBOCHEF TORNADO 2 - TURBOCHEF HIGHHBATCH 2

TURBOCHEF ENCORE - TURBOCHEF FÆRIBANDAOFNAR
TURBOCHEF FIRE PIZZAOFN - TURBOCHEF i3 & i5 TOUCH

FÁÐU TILBOÐ

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

Verslunin Belladonna

Pleðurbuxur, gallabuxur, 
treggings og leggings

Stærðir 38-58
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FANGAÐU HÚÐINA EINS OG  
ÞÚ VILT AÐ HÚN VERÐI AÐ EILÍFU.

VISIONNAIRE
LEIÐRÉTTANDI DAG- OG AUGNKREM

AUGNKREM
Hrukkur - Dökkir baugar - Pokar

DAGKREM
Hrukkur - Fjaðurmagn - Ljómi



Eitt sinn var toppurinn að vera 
í teinóttu en í sumar verður kúl 
að vera í köflóttu. Köflótt var 
mjög heitt árið 2012 og á nú end-
urkomu enda sígilt og getur bæði 

verið „sportí“ og „sexí“ svo vitnað sé til Krydd píanna okkar allra. 
Kaflar gera lífið bæði litríkara og skemmtilegra og þó sumir geti 
minnt á viskastykki færa aðrir okkur beint í skosku hálöndin í 
veiðiferð með bresku konungsfjölskyldunni. Enn aðrir eru svo 
nútímalegir og ögrandi í takt við tímann. Köflótt passar vel á 
skyrtur jafnt sem kjóla, yfirhafnir sem og stuttermaboli og eru 
bæði töff á fötum og fylgihlutum enda nutu þeir sín svo sann-
arlega vel á vorsýningum tískuhúsanna. Stórköflótt er málið 
í ár og skotamynstrið á einnig einstaklega vel við. Köflóttar 
flíkur komu sterkar inn í tískuvikum beggja vegna Atlants-
hafsins í síðustu viku og má segja að lögmálið hafi verið: því 
stærri því betra.

Svo nú er bara að kafla sig upp og bíða vorsins.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Camilla, hertogaynja af 
Cornwall, í glæsilegri köfl-
óttri kápu.

Ónefnd tískudíva vakti 
athygli ljósmyndara á 
tískuvikunni í New 
York í þessum köfl-
ótta skokki. 

Tískuljónynjan og stílistinn Joanna 
Hillman mætti í þessari glæsilegu köfl-
óttu kápu á tískuvikuna í New York. 

Það kemur 
engum á óvart 
að hið þekkta 
Mulberry-tísku-
merki skuli 
grípa kaflana á 
lofti. Hér má líta 
glæsilega kápu 
og skemmti-
lega óvenjulega 
tösku sem fellur 
eins og flís við 
rass. 

Cimone-kápa með risastórum og 
áberandi köflum vakti mikla lukku á 
tískuvikunni í London um daginn. 

Kaflar  
með Köflum
Köflótt var mjög heitt fyrir nokkrum  
árum og á nú endurkomu í vor og sumar 
 enda sígilt og býður upp á ýmsa möguleika.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Nýjar vorvörur  
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52

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Nýjar vörur streyma inn.

Rafhitarar
í skip, hús og sumarhús

Ryðfríir  
neysluvatnshitarar 
með 12 ára ábyrgð
Hitöld (element), hitastillar,  
hitastýringar og flest annað  

til rafhitunar

Við erum sérfræðingar í öllu sem 
viðkemur rafhitun.

Kaplahrauni 19 • Hafnarfirði
Sími: 565 3265 

rafhitun@rafhitun.is • www.rafhitun.is
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www.gilbert.is

Úrsmíðameistari okkar 
missir aldrei einbeitinguna
Vegna annálaðrar einbeitingar, nákvæmni og 45 ára 
reynslu, tryggir úrsmíðameistarinn gæði íslensku úranna.

Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari og alþekktur fagmaður 
grandskoðar hvert einstakt úr áður en það yfirgefur verkstæði 
okkar.

JS úrin eru íslensk hönnun og framleiðsla, sett saman á 
úrsmíðaverkstæði Gilberts, þar sem viðskiptavinir geta 
komið og hitt úrsmiðina sem setja saman úrin þeirra.

Úrvalið af JS úrum hefur aldrei verið meira og ættu flestir að 
geta fundið íslenskt úr við sitt hæfi en úrvalið má skoða á 
vefsíðu www.gilbert.is eða www.jswatch.com.



Stockfish Film Festival hefst í 
dag en hún er kvikmynda- og 
ráðstefnuhátíð fagfólks í kvik-
myndabransanum sem er haldin 
í samvinnu við Bíó Paradís og öll 
fagfélög í kvikmyndagreinum á Ís-
landi. Boðið verður upp á fjölbreytt 
úrval kvikmynda frá ýmsum lönd-
um auk þess sem margir skemmti-
legir viðburðir verða í boði, t.d. 
málþing, tónleikar, meistaraspjall 
og heimsóknir erlendra kvik-
myndagerðarmanna og fagaðila í 
kvikmyndagerð að sögn Marzibil 
Sæmundardóttur, framkvæmda-
stjóra hátíðarinnar. „Ráðstefnu-
hluti hátíðarinnar opnar því mark-
visst fyrir samtal og samstarf við 
erlendan kvikmyndaiðnað á meðan 
hátíðin sýnir handvaldar verð-
launamyndir þar sem áhorfend-
ur fá tækifæri til að sjá það besta 
sem er að gerast í alþjóðlegri kvik-
myndagerð í dag.“

Hátíðin hefur heppnast afar vel 
undanfarin tvö ár og segir Marz-
ibil Bíó Paradís iða af lífi þá ellefu 
daga sem Stockfish hátíðin stend-
ur yfir. „Aðsókn hefur aukist milli 
ára enda hafa þeir sem sækja há-
tíðina einu sinni viljað koma aftur 
til að upplifa aftur einstaka kvik-
myndaveislu.“

Gott úrval
Boðið verður upp á gott úrval kvik-
mynda og segir Marzibil erfitt að 
velja á milli þeirra. „Það er óhætt 
að segja að allir geti fundið eitt-
hvað við sitt hæfi enda eru þetta 
allt úrvalsmyndir. Ef ég ætti að 
nefna nokkrar sem hátíðargest-

ir ættu alls ekki láta fram hjá 
sér fara mætti nefna The Greasy 
Strangler, The Other Side of Hope, 
Staying Vertical, Just Between 
Us, Barakah meets Barakah og 
How to Let Go of the World and 
Love All the Things Climate Can't 
Change. Af öðrum stærri viðburð-
um má nefna meistaraspjall með 
Måns Mårlind, tónleika með Ul-
rike Haage, spurt-og-svarað við-
burði með leikstjórum, málþing 
og partí. Ég myndi mæta á þetta 
allt saman.“

Meðal innlendra viðburða má 
nefna stuttmyndakeppnina Sprett-
fiskurinn en þar eru íslenskar 
stuttmyndir frumsýndar og keppa 
um Sprettfiskinn. „Einnig munu 
íslenskir framleiðendur sýna búta 
úr þeim kvikmyndaverkum sem 
þeir eru með í vinnslu og Örvarp-
ið sýnir þær 12 myndir sem hafa 
möguleika á að hljóta Örvarpann 
fyrir örmynd ársins. Einnig verða 
tvær íslenskar heimildarmyndir 
sýndar og tvær aðrar myndir eru 

á dagskránni sem eru með sterka 
Íslandstengingu.“

Umhverfismál áberandi
Að öðru leyti verður hátíðin með 
svipuðu sniði og undanfarin ár, 
nema að hugað er meira að um-
hverfismálum í ár segir Marzibil.

„Í ár sýnum við t.d. fjórar 
heimildarmyndir sem fjalla um 
umhverfistengd málefni, þ.á.m. 
íslensku heimildarmyndina Línu-
dans sem verður frumsýnd á há-
tíðinni. Við fáum einnig yfir 20 
gesti erlendis frá sem munu taka 
þátt í hátíðinni en erlendu gest-
irnir setja ávallt sterkan svip á 
hátíðina. Í ár eru það m.a. heið-
ursgestirnir okkar og leikstjór-
arnir Alain Guiraudie og Rajko 
Grlić.“

Upplýsingar um kvikmyndir og 
viðburði hátíðarinnar má finna á 
stockfishfestival.is auk þess sem 
fylgjast má með nýjustu fréttum á 
Facebook-síðu hátíðarinnar.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

„Aðsókn hefur aukist milli ára enda hafa þeir sem sækja hátíðina einu sinni viljað koma aftur til að upplifa aftur einstaka kvik-
myndaveislu,“ segir Marzibil Sæmundardóttir, framkvæmdastjóri Stockfish kvikmyndahátíðarinnar. MYND/EYÞÓR

Kvikmyndin The Greasy Strangler er ein fjölmargra áhugaverðra mynda Stockfish.

einstök 
UpplifUn í 
bíó paradís
Næstu daga mun Bíó Paradís iða af lífi þegar 
kvikmynda- og ráðstefnuhátíðin Stockfish Film 
Festival fer fram. Boðið verður upp á úrval 
kvikmynda frá ýmsum löndum auk annarra 
viðburða fyrir áhugafólk um kvikmyndir.

VORLÍNUR FRÁ  
GERRYWEBER-TAIFUN-BETTY BARCLAY

BUXNAÚRVAL FRÁBÆR  VERÐ 
(Sömu verð og á hinum Norðurlöndunum)

hollur kostur á 5 mín.

Gríms fiskibollur

Save the Children á Íslandi
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tryggðu þér miða!

Atburðir sem mega ekki gleymast!

Miðasala | borgarleikhus.is

„þetta er að öllum líkindum ein 
mikilvægasta sýning leikhúsanna í nokkurn 

tíma og listamönnunum til mikils sóma.”
B.L. - DV



BÍLAR &
FARARTÆKI

Góður bíll! Einn 
EiGandi!

KIA Sorento. Árgerð 2011, ekinn 123 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
3.690.000. Rnr.101493.

Einn EiGandi!
AUDI A3 sportback. Árgerð 2012, 
ekinn 22 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 
gírar. Verð 2.650.000. Rnr.110952.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

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

ÞESSi SEM VirKar!!!
‘99 ISUZU TROOPER. EK 207Þ, DÍSEL, 
BEINSK...MIKIÐ ENDURNÝJAÐUR! 
TILBOÐ 399 ÞÚS. #480227. S: 580 
8900

balli MÆlir MEð...
‘12 SUZUKI SX4 GLX. EK 65Þ, BENSÍN 
BEINSK...BALLA BAUKUR AF BESTU 
GERÐ! TILBOÐSVERÐ 1.780 ÞÚS. 
#471696. S: 580 8900

GÆi MÆlir MEð...
‘16 TOYOTA HILUX DLX D/C. EK 
35Þ, DÍSEL, BEINSK...LITLA DÆMIÐ 
VINUR!!! ÁSETT 5.680 ÞÚS. #480230. 
S: 580 8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

7 MANNA BMW X5 30d. Árgerð 2011, 
ekinn 127 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur Verð 
6.380.000. Rnr.211437.Höfdðabilar 
S.577-4747

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

VOLVO Xc90 2.5 turbo. Árgerð 2004, 
ekinn 173 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 
gírar. Verð 1.490.000.Umboðsbíll og 1 
eigandi frá upphafi Rnr.115668.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 bílar til sölu

Til sölu VW golf árg 01 1,4 beinsk 
ek 207 þús ný negld vetrardekk ný 
tímareim fullur tankur bensín topp bíll 
verð 320 þús 8927852

 500-999 þús.

TilbOð 790.000.- 100% lÁn
CHEVROLET AVEO 6/2010 ek.98 þús, 
bsk, ný skoðaður 18, lítur vel út og 
eyðir litlu 5,4ltr/100, ásett verð 1090 
þús skoða skipti á ódyrari, TILBOÐ 
790 ÞÚS stgr eða á100% láni s.841 
8955

SParibauKur - TilbOð 690 
ÞÚS - 100% lÁn

RENAULT CLIO COMFORTLINE 
10/2008 ek121 þús, bsk, ný dekk, 
ný tímareim og nýtt í bremsum, 
flottur sparibaukur sem lýtur vel út, 
ásett verð 890 þús TILBOÐ 690.000 
möguleiki á 100% láni s.841 8955

 bílar óskast

bíll óSKaST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

STaðGrEiði bíla  
0-500 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‘01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

 bátar

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

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
Save the Children á Íslandi

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



 Hjólbarðar

Nýju SailuN dekkiN á 
frábæru verði.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 bókhald

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

 Málarar

Málarameistari getur bætt við sig inni 
og úti verkefnum Upp. s. 821 1333 
Verkfar ehf

Faglærðir málarar geta bætt viðs sig 
sparsl og málningarvinnu.  Jón og 
Marteinn  8611242

 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

Flísalagnir - Múrverk 
- Flotun sandsparsl - 

Málun - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 rafvirkjun

raflagNir og 
dyraSíMakerfi S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Önnur þjónusta

Parket/sólpallaslípun um allt land. 
www.parketslipunmeistarans.is 
-7817200 í Reykjavík og Akureyri.

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

kauPuM gull -  
jÓN & ÓSkar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI

 geymsluhúsnæði

www.geyMSlaeiTT.iS 
 fyrSTi MáNuður frír

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

geyMSlur.iS 
 SíMi 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

ATVINNA

 atvinna í boði

Múlakaffi
 leitar að vaktavinnufólki í 

mötuneyti Rio Tinto í Straumsvík, 
unnið er á 2-2-3 vöktum frá 
kl. 2-20. Um almennt starf 
í mötuneytinu er að ræða. 

Íslensku / enskukunnátta, almenn 
ökuréttindi skilyrði.

Umsóknir sendist á gudjon@
mulakaffi.is

vélSTjÓri
Vantar á Sæfara ÁR 170. Vélastærð 
465 kw. Uppl. í s. 846 4889 og hsver@
simnet.is

Veitingahúsið Sukhothai óskar eftir 
að ráða 2 kokka sem geta eldað asíu 
mat. Uppl. Sukhothai.sukhothai@
yahoo.com

 atvinna óskast

ProveNTuS 
STarfSMaNNaþjÓNuSTa

Útvegum starfsmenn til 
fjölbreytilegra starfa um lengri 

eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í  

síma 551 5000 eða sendið 
fyrirspurn á netfangið 

proventus@proventus.is

 viðskiptatækifæri

HrafNaSPark  
er Til SÖlu.

Krossgátu- og þrautablaðið 
Hrafnaspark er til sölu. Afhending 

strax ef rétt verð fæst. Um 
er að ræða 23 blaða seríu 

sem er tímalaus og einnota. 
Höfundaréttur og mjög góð 

viðskiptavild innifalin í verði. 
Vélar geta fylgt með.

Upplýsingar hjá krass@krass.is
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þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Smiðjuvegur 2 • Kópavogur

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTíshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Save the Children á Íslandi www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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útboð

Auglýsing - 

Starmýri II í Djúpavogshreppi 
- deiliskipulagstillaga

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkti þann 9. febrúar 2017 
að auglýsa tillögu að deiliskipulagi á Starmýri II, skv. 1. mgr.  
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagssvæðið er 750 m2 lóð sem staðsett er skammt austan 
við núverandi íbúðarhús. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 
þremur 35 m2 byggingareitum fyrir hús, sem ætluð eru til  
reksturs gistiþjónustu, í samræmi við fyrirliggjandi skipulags- 
og byggingarskilmála. 

Skipulagsuppdráttur ásamt greinargerð mun liggja frammi til 
kynningar í skrifstofu Djúpavogshrepps, Bakka 1, Djúpavogi frá 
23. febrúar til  6. apríl 2017. Einnig mun tillagan  vera aðgengi-
leg á heimasíðu Djúpavogshrepps: www.djupivogur.is undir 
tenglinum Aðalskipulag. 

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að 
kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillögu-
na skal skila skriflega til sveitarstjóra Djúpavogshrepps, Bakka 
1, 765 Djúpavogi eða á netfangið sveitarstjori@djupivogur.is, eigi 
síðar en 6. apríl 2017. Vinsamlegast gefið upp nafn, kennitölu 
og heimilisfang sendanda innsendra ábendinga og athuga-
semda. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við  
tillöguna innan gefins frests telst vera henni samþykkur.
 

Hjón með þrjú börn óska eftir 
einbýli/raðhúsi/hæð á svæði 110, 

Ártúnsholt / Árbær. 
Aðeins langtímaleiga kemur til greina. 

Reglusemi og skilvísar greiðslur. 

Allar nánari upplýsingar sendist á: 
sendtohelgi@gmail.com

Ártúnsholt / Árbær 

húsnæði óskast

tilkynningar

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

Sandblástur felur í sér að að fjarlægja harðar 
kísilúrfellingar af á rótorum, leiðiskóflum, ásþéttihúsum 
og öðrum búnaði. 

Áætlaðar eru þrjár vélaupptektir á ári en hver vélaupptekt 
tekur um 20 daga. Einnig er áætlað að blása einn til 
þrjá rótóra á ári tengt viðgerðum auk sandblæstri með 
glersalla á ásþéttum.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-04 Sandblástur“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 11.01.2017 kl. 10:00.

ONRS-2017-04/ 23.02.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Sandblástur

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

Á Nesjavöllum eru tvær skiljuvatnsvarmaskiptarásir. Í 
skiljuvatnsvarmaskiptarás eitt, eru tveir varmaskiptar 
með 1400 rörum hver, að lengd 6000 mm. Í 
skiljuvatnsvarmaskiptarás tvö, eru fjórir varmaskiptar 
með 1030 rörum hver, að lengd 4260 mm. Að jafnaði hafa 
verið hreinsaðir um tveir varmaskiptar á ári, eða á bilinu 
2000-2500 rör. 

Á Hellisheiði eru eru fjórir varmaskiptar. Í hverjum 
varmaskipti eru 2358 rör, að lengd 4605 mm. Innanmál 
röra er 23,0 mm. Hreinsa þarf rörin að meðaltali einu sinni 
á ári. 

Hreinsun á hverfilhlutum felur í sér hreinsun á rótorum, 
leiðiskóflum og hverfilhúsum, auk annarra hverfilhluta.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-03 Hreinsun á 
varmaskiptarörum og hverfilhlutum“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 11.04.2017 kl. 11:00.

ONRS-2017-03/ 23.02.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Hreinsun á 
varmaskiptarörum og 

hverfilhlutum

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ONV 2014/04 / 26.06.2014

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

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

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



AUKIN ÞJÓNUSTA 
VIÐ EIGENDUR VW 
•  Bílson er sérhæft og vottað þjónustuverkstæði 

sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen.
• Fullkomin forgreiningarstöð þar sem greina 

má flest allt um ástand bílsins og gæði.

Við leitumst við að vera samstíga því besta í Evrópu.
Komið, sjáið og sannfærist.

Kletthálsi  9 •  Sími 568 1090

- V E R K S T Æ Ð I Ð -

Kletthálsi 9 • 110 Reykjavík • Sími 568 1090 • bilson@bilson.is • bilson.is

... fæst í næsta apóteki 
og helstu stórmörkuðum 

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

– allar upplýsingar á www.icecare.is

tannlæknar 

mæla með 

GUM 

tannvörum 

Þjónustumiðstöð
tónlistarfólks

Nýjar vörur frá

Útsöluaðilar:
Útilíf – Kringlunni – Smáralind • Sportver Akureyri • Toppmenn & Sport Akureyri  
K Sport Keflavík • Nína Akranesi • Sportbær Selfossi • Axel Ó Vestmannaeyjum

Dreifingaraðili: DanSport ehf. Hægt að sjá vörur á dansport.is

Mikil umræða hefur farið 
fram undanfarið um 
greiðslu sanngirnisbóta í 

tengslum við útgáfu Vistheimila-
nefndar á nýrri skýrslu um vistun 
barna á Kópavogshæli á árunum 
1952 til 1993. Niðurstöður skýrsl-
unnar eru afdráttarlausar og er 
óþarfi að rekja þær hér að öðru 
leyti en því að þar sættu vistmenn í 
verulegum mæli líkamlegu- og and-
legu ofbeldi auk þess að þola illa 
meðferð. Er því ljóst að margir vist-
menn kunna að uppfylla skilyrði 
fyrir greiðslu sanngirnisbóta vegna 
vistunar skv. lögum nr. 47/2010.

Framkvæmd stjórnvalda  
stóðst ekki lög
Undirritaður hefur áður skrifað 
blaðagrein um sanngirnisbætur 
en greinin birtist í Fréttablaðinu 
þann 27. nóvember 2015 undir 
yfirskriftinni: „Eiga fleiri rétt á 
sanngirnisbótum?“ Fjallaði grein-
in um dómsmál sem undirritaður 
rak fyrir hönd ungrar konu fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur en sýslu-
maður og Úrskurðarnefnd sann-
girnisbóta höfðu synjað henni um 
sanngirnisbætur á þeim grundvelli 
að sú illa meðferð og ofbeldi sem 
hún varð fyrir í Heyrnleysingja-
skólanum hefði ekki farið fram 
innan þess tímabils sem Vistheim-

ilanefnd kaus að beina rannsókn 
sinni að. Héraðsdómur Reykjavíkur 
hafði þegar greinin var skrifuð fellt 
umræddar stjórnvaldsákvarðanir 
úr gildi og síðar staðfesti Hæsti-
réttur Íslands þá niðurstöðu, sem 
leiddi til þess að fleiri tjónþolar 
töldust eiga rétt á sanngirnisbótum.

Tjónþolar þurfa  
hagsmunagæslu
Þessar niðurstöður dómstóla stað-
festa að tjónþolar geta þurft á laga-
legri réttindagæslu að halda þegar 
þeir krefjast sanngirnisbóta hjá 
stjórnvöldum enda eru úrlausnir 
stjórnvalda ekki óbrigðular. Í mála-
flokknum reynir á tiltölulega nýleg 
lagaákvæði sem ekki hefur reynt 
mikið á fyrir dómstólum. Þessu til 
frekari staðfestingar má benda á að 
unga konan sem höfðaði framan-
greint dómsmál undirbýr nú nýtt 
dómsmál þar sem reyna mun á 
réttindi hennar tengd sanngirnis-
bótum auk þess sem fleiri aðilar 
hafa leitað til undirritaðs sökum 
þess að þeir geta ekki fellt sig við 
niðurstöðu stjórnvalda varðandi 
kröfur þeirra. Í öllu falli er ljóst 
að huga getur þurft gætilega að 
lagalegum réttindum tjónþola við 
kröfugerð og í samskiptum þeirra 
við stjórnvöld.

Tryggja þarf rétt til aðstoðar
Undirritaður tekur af heilum hug 
undir orð Hrefnu Friðriksdóttur, 
formanns vistheimilanefndar, 
í viðtali við Ríkisútvarpið þann 
7. febrúar 2017 þar sem lögð er 
áhersla á að tjónþolar fái aðstoð 
við að lýsa kröfum og fylgja þeim 
eftir. Samkvæmt núgildandi lögum 
um sanngirnisbætur virðist ekki 
fyrir hendi heimild til greiðslu 

kostnaðar lögmanns vegna hags-
munagæslu á lægra stjórnsýslu-
stigi, þ.e. hjá sýslumanni. Lögin 
gera hins vegar ráð fyrir því að 
tjónþolar geti fengið slíkan kostnað 
greiddan vegna hagsmunagæslu 
á æðra stjórnsýslustigi, þ.e. fyrir 
Úrskurðarnefnd sanngirnisbóta, en 
slík þóknun takmarkast þó við sem 
svarar að hámarki 10 klst. vinnu. 
Úrskurðarnefnd sanngirnisbóta 
hefur túlkað umrædda lagareglu á 
þá leið að tjónþolar eigi ekki rétt á 
greiðslu lögmannskostnaðar nema 
þeir eigi jafnframt rétt á greiðslu 
sanngirnisbóta. Þeir tjónþolar sem 
kjósa að leita réttar síns þurfa því 
að bera kostnað við það, ef krafa 
þeirra nær ekki fram að ganga.

Af þessu er ljóst að tryggja þarf 
betur réttindi tjónþola til aðstoðar 
við að krefjast sanngirnisbóta, bæði 
á lægra og æðra stjórnsýslustigi 
enda um mikilvægt hagsmunamál 
þess hóps að ræða. Reynslan hefur 
sýnt að slík aðstoð er nauðsynleg 
bæði hvað varðar lagaleg atriði og 
í því skyni að aðstoða tjónþola til 
að koma kröfum sínum á framfæri.

Tryggja þarf rétt til aðstoðar 
við að krefjast sanngirnisbóta

Ívar Þór 
Jóhannsson
héraðsdóms
lögmaður

Samkvæmt núgildandi 
lögum um sanngirnisbætur 
virðist ekki fyrir hendi heim-
ild til greiðslu kostnaðar 
lögmanns vegna hagsmuna-
gæslu á lægra stjórnsýslustigi, 
þ.e. hjá sýslumanni.

Meðan ekki er veitt nægilegt 
fé til vegabóta í fjarlægum 
fjörðum þessa lands  – 

Dýrafjarðargöng – og álíka vegabæt-
ur, á þá að ausa fé í að búa til útskot 
til myndatöku á hringveginum fyrir 
ferðamenn? Uppbyggingu innviða 
fyrir túrismann á ekki að taka af 
skattfé hins almenna borgara. 
Okkar skattfé greiðir fyrir velferðar-
kerfið: menntakerfi, heilsugæslu og 
samgöngur fyrir íbúa landsins.

Augljóst er að það þarf að fara 
strax í vegabætur vegna túrisma og 
að auka landvörslu. En – Júlli Jóns 
á Bíldudal á ekki að greiða fyrir 
þessi myndaútskot eða landvörslu 
í Reynisfjöru með skertu aðgengi 
að sinni læknisþjónustu. Gesturinn 
á að greiða fyrir þá þjónustu sem 
hann þarf. Ef hann kýs að hunsa 
varnargirðingar og að lesa ekki á 
skilti, né lesa upplýsingar sem eru 
alls staðar … hvort heldur á neti eða 
í ferðabókum. Nú, þá verður að hafa 
vit fyrir honum. Slíkur landvörður 
á að fá sín laun greidd úr sjóði 
sem gistináttagjald rynni beint í. 
Alls staðar í þeim löndum sem við 
berum okkur saman við er tekið 
gistináttagjald. Hvet ég lesendur til 
að sannreyna það og fara á netið og 
reyna að kaupa sér gistingu. Farið er 
að taka slíkt gjald einnig af Airbnb 
og þess háttar gistingu.

Reykjavík er aðalviðkomustaður 

ferðamanna  – og mikið sem það 
gæti orðið frábært, ef borgin fengi 
að innheimta alvöru „city-tax“ eins 
og aðrar borgir. Mér varð hugsað til 
þess á síðastliðinni Airwaves-hátíð, 
að hingað flykkjast ferðamenn til 
að hlusta á tónlist í borginni. Við 
eigum frábært tónlistarfólk og tón-
listarskóla, hvar það hefur fengið 
sitt tónlistaruppeldi. Væri nú ekki 
stórkostlegt ef Reykjavíkurborg gæti 
notað hluta síns gistináttagjalds – til 
að greiða tónlistarkennurum mann-
sæmandi laun? Þar með væri tón-
listarneytandinn/ferðamaðurinn 
að greiða til uppsprettunnar – sem 
hann svo nýtur. Hvað eru samning-
arnir annars búnir að vera lausir 
lengi?

Af hverju ætti ég að greiða komu-
gjald í hvert skipti sem ég kem heim 
til mín? Ég greiði nú þegar flug-
vallarskatt í hvert skipti. Yfirstjórn 
ferðamála á Íslandi er búin að vera 
úti að aka í bókstaflegri merkingu 
þess orðs allt of lengi. Fóru ekki 
ferðamálayfirvöld í herferð árið 
2010? „Inspired by Iceland“ … ekki 
reyna að afsaka ykkur með því að 
þessi túristaflaumur komi ykkur í 
„opna skjöldu“!?

Ekkert skipulag
Eða borgin  – árum saman voru 
rútufyrirtækin búin að biðla til 
skipulagsyfirvalda í Reykjavíkur-
borg um að koma upp „pick- up /
drop off“ stæðum og skiltum, þann-
ig að þau gætu selt sínar skoðunar-
ferðir með þessum upphafs- og 
endareitum. 17. júní 2016 sá ég 
fyrsta skiltið uppkomið … og því 
miður hunsa alltof margir bílstjór-
ar þau, vegna þess hve seint þau 
komu upp. Þegar lappir eru dregnar 
of lengi … myndast ósiður sem erfitt 
getur orðið að vinda ofan af.

Og bílastæðamál íbúa mið-
borgar, eigum við að ræða það? Í 
flestum löndum sem ég þekki til 
mega aðkomumenn ekki leggja 
í stæði íbúanna. Við því liggja 
sektir. En hérlendis má leggja tug-
þúsundum bílaleigubíla hvar sem 
hverjum sýnist í íbúðahverfum. Það 
er enginn rammi, ekkert skipulag. 
Bílaleigur (einkaframtakið) bara 
leigja og leigja bílaleigubíla  – og 
99% þeirra fara inn í 101 Reykja-
vík. Hvað með kolefnisspor? Eftir-
lit með löglegum ökuskírteinum 
og hæfni erlendra bílstjóra er efni 
í aðra grein.

Af hverju eru hlutir enn svona 
árið 2017? Allt í boði hér, sem 
ekki myndi líðast annars staðar? 
Er það af því að við teljum okkur 
alltaf þurfa að finna upp hjólið? Af 
hverju er ekki fyrir löngu búið að 
setja hér á alvöru gistináttagjald, 
sem rynni í alvöru gistináttasjóð? 
Skyldi það vera af því að það gæti 
ruggað bát hóteleigendanna með 
sína himinháu prísa? Einkafram-
takið þarf náttúrulega að greiða út 
sinn arð – svo betra er að láta bara 
Júlla Jóns borga á meðan. Hann 
getur ugglaust dregið það aðeins 
lengur að fara til læknis.

Hverjir eru úti að aka?
Vilborg  
Halldórsdóttir
leikkona  
og leiðsögu
maður

Af hverju er ekki fyrir löngu 
búið að setja hér á alvöru 
gistináttagjald, sem rynni í 
alvöru gistináttasjóð? Skyldi 
það vera af því að það gæti 
ruggað báti hóteleigendanna 
með sína himinháu prísa?
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Porto - Juventus 0-2 
Sevilla - Leicester 2-1 

Meistaradeild Evrópu 16 liða
16-liða úrslit, fyrri leikur

17.55 Roma - Villarreal Sport 2
19.05 Keflavík - Haukar Sport 4 
20.00 Tottenham - Gent Sport 2
19.40 Shakhtar - Celta Sport 3 

Domino’s-deild karla
19.15 Stjarnan - Skallagr. Ásgarður
19.15 Keflavík - Haukar Keflavík
19.15 ÍR - Þór Ak. Seljskóli 
19.15 Snæfell - Grindavík Stykkish.
19.15 Tindastóll - Þór Þ. Sauðárkr. 
 
Coca Cola bikar kvenna undanúrslit
17.15 Stjarnan - Selfoss Höllin
19.30 Haukar - Fram Höllin

Í dag

Nýjast
Domino’s-deild kvenna

Saint-Étienne - Man. Utd 0-1

Evrópudeild UEFA
32-liða úrslit, síðari leikur

HanDboLTI Handboltahátíðin í 
Höllinni um helgina hefst í kvöld 
þegar fara fram undanúrslitaleik-
irnir í Coca-Cola bikar kvenna. 
Fyrst taka bikarmeistarar Stjörn-
unnar á móti Selfossi klukkan 17.15 
en klukkan 19.30 mætast síðan 
Haukar og Fram.

Hrafnhildur Skúladóttir varð bik-
armeistari þrjú ár í röð frá 2012 til 
2014 og lék alls fimm bikarúrslita-
leiki í röð frá 2010 til 2014. Hrafn-
hildur þjálfar nú ÍBV-liðið og þekkir 
vel til liðanna fjögurra sem mætast 
í kvöld.

Eiga að njóta og hafa gaman
„Stelpurnar eiga bara að njóta 
þess að fá að spila svona leiki, hafa 
gaman og berjast eins og enginn sé 
morgundagurinn. Það er hrikalega 
skemmtilegt að spila svona leiki og 
þetta er mjög skemmtileg helgi,“ 
segir Hrafnhildur.

„Þetta verða hörkuleikir báðir 
leikirnir og brjáluð barátta. Ég held 
að það verði lítið skorað í þessum 
leikjum því það er yfirleitt þannig 
í Höllinni. Varnarleikurinn verður 
alltaf mikið betri en oft áður. 
Spennustigið er líka hátt og þetta 
verða þannig leikir,“ segir Hrafn-
hildur.

Stjörnukonur unnu bikarinn í 
fyrra eftir 20-16 sigur á Gróttu í 
úrslitaleiknum. 

Hafa unnið sjö leiki í röð
Stjarnan mætir liði Selfoss í und-
anúrslitunum í ár en Selfossliðið 
er fimm sætum og 19 stigum neðar 
í töflunni. Stjörnukonur eru líka 
búnar að vinna sjö deildarleiki í 
röð og hafa ekki tapað síðan í nóv-
ember.

„Stjarnan er ótrúlega vel sett í 
þessum leik bara út af reynslu. Þær 
eru búnar að vera lengi með sama 
lið og bara búnar að styrkja sig 
miðað við síðustu ár. Þarna er bara 
lið sem er búið að spila til úrslita 
um Íslandsmeistaratitilinn fjögur 
síðustu ár,“ segir Hrafnhildur en 
hún talar samt vel um Selfossliðið.

„Ég var að spila við Selfoss um 
daginn og mér fannst þær spila frá-
bærlega fyrir utan að þær hrynja 
síðustu tólf mínúturnar. Annars 
eru þær komnar með rosalega flott 
lið og eru líka búnar að sýna mjög 
stöðuga og góða markvörslu und-
anfarið sem skiptir rosalega miklu 
máli. Þær eru svo sem til alls líklegar 
og geta alveg unnið. Ég held bara 
að reynslan muni vega of mikið 
þarna,“ segir Hrafnhildur.

Allt annað Haukalið
Fyrirfram á seinni leikurinn að vera 
meira spennandi ekki síst þar sem 
Haukaliðið í dag er allt annað lið en 
tapaði sex af sjö leikjum sínum frá 
október fram í janúar. Liðið er búið 
að endurheimta Ramune Pekar-
skyte sem hefur verið í frábæru 
formi í síðustu leikjum. 

Haukakonur unnu þriggja marka 
sigur á Fram á dögunum og misstu 
síðan frá sér góða stöðu á móti 

Stjörnunni um síðustu helgi. Þær 
hafa því sýnt að þær gefa efstu 
liðum Olís-deildarinnar ekkert 
eftir. Haukakonur hafa tapað í und-
anúrslitum þrjú undanfarin ár en 
Framkonur eru aftur á móti loksins 
komnar í Höllina eftir fjögurra ára 
fjarveru.

„Ég spái því að Fram og Stjarnan 
fari í úrslitaleikinn því þetta eru 
bestu liðin, bæði með reynslumikla 
leikmenn og eru bæði búin að vera 
langstöðugustu liðin í vetur,“ segir 
Hrafnhildur sem er viss um að tapið 
á móti Haukum hjálpi Framliðinu í 
þessum leik sem og að hafa tapað 
úti í Eyjum í leiknum á undan. 

Höfðu gott af því að tapa
„Þær höfðu bara gott að því að tapa 
þessum leikjum. Maður þarf stund-
um að fá spark í rassinn til að halda 
áfram. „Þær voru að vinna Gróttu 
með tíu mörkum og hafa greinilega 
átt mjög góðan leik þar. Þær verða 
alltaf tilbúnar í þetta og svo töpuðu 
þær fyrir Haukum um daginn og ég 
held að þær séu ekki að gera það 
aftur,“ segir Hrafnhildur.

Stjarnan og Fram eru bæði með 
27 stig og 13 sigra í Olís-deildinni 
í vetur og það munar aðeins einu 
marki í nettó markatölu. Það er því 
ekkert skrýtið að Hrafnhildur sé 
spennt fyrir mögulegum úrslitaleik 
milli þessara liða. 

Hnífjafnir leikir
„Mér finnst Fram og Stjarnan vera 
klárlega með bestu liðin í dag. Það 
væri draumaúrslitaleikur því leik-
irnir á milli þeirra eru búnir að vera 
hnífjafnir og verða það áfram. Það 
væri geðveikur úrslitaleikur,“ segir 
Hrafnhildur.  ooj@frettabladid.is

Vill draumaúrslitaleik
Hrafnhildur Skúladóttir býst við skemmtilegum og spennandi undanúrslita-
leikjum í Laugardalshöllinni í dag en er samt sannfærð um að Fram og Stjarnan 
hafi betur og mætist þar í úrslitaleiknum á sama stað á laugardaginn.

Fyrirliðar liðanna fjögurra sem spila í undanúrslitum Coca-Cola bikars kvenna í handbolta í Laugardalshöllinni í kvöld. Talið frá vinstri: Solveig Lára Kjærnested frá 
Stjörnunni, María Karlsdóttir frá Haukum, Margrét Katrín Jónsdóttir frá Selfossi og Steinunn Björnsdóttir frá Fram.  FRÉTTABLAðið/AnTon BRinK

4.
Þetta er fjórða tilraun Hauka 
á jafn mörgum árum til að 
komast í bikarúrslitaleikinn.

Flísabúðin
Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Gæði og glæsileiki

endalaust úrval af hágæða flísum

Finndu okkur  
á facebook

www.gilbert.is

FRISLAND CLASSIC
TÍMALAUS GÆÐI

 VIÐ KYNNUM

Stjarnan - Skallagrím.  79-84 
Snæfell  - njarðvík 82-55 
Haukar - Valur 62-74 
Grindavík - Keflavík 60-87 

Efri
Snæfell 36
Keflavík  34
Skallagrím. 34
Stjarnan 24 

neðri 
Valur  20
Njarðvík  18 
Haukar 12
Grindavík  6
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2now.is

Tryggðu 
þér áskrift 2now.is á aðeins 100 kr. á dag



Kjötfars nýtt - 500 gr.

298 KR
PK

áður: 438 kr/pk

Kjötfars - saltað - 500 gr.

282 KR
PK

áður: 415 kr/pk

saltKjöt- síðubitar

198 KR
Kg

áður: 430 kr/kg

lambasaltKjöt 
blandað

691 KR
Kg

áður: 898 kr/kg

lamba rib eye 
með hvítlauk og rósmarin

2.999 KR
Kg

áður: 3.998 kr/kg

lambabógur 
krYddleginn með 
sítrónusmJÖri

1.348 KR
Kg

áður: 1.498 kr/kg

berlínarbolla - 65 gr.

139 KR
stK

áður: 199 kr/stk

lambalæri   
sneitt

1.259 KR
Kg

áður: 1.798 kr/kg

laxa-
afsKurður
reYktur -  500 gr.

1.015 KR
Kg

áður: 1.490 kr/kg

lyons toffypops  
240 gr.

249 KR
PK

áður: 289 kr/pk

findus Kanelsnúðar 
420 gr.

358 KR
PK

áður: 398 kr/pk

findus Vínarbrauð 
400 gr.

629 KR
PK

áður: 699 kr/pk

sharwoods sósur   
3 tegundir - 420 gr.

200 KR
PK

áður: 399 kr/pk

batchelors hrísgrjón  
3 tegundir - 120 gr.

135 KR
PK

áður: 180 kr/pk

tradizionale - pizza  
salame

499 KR
PK

áður: 699 kr/pk

gulrófur - íslenskar

188 KR
Kg

áður: 279 kr/kg

gulrætur - íslenskar - 500 gr.

230 KR
PK

áður: 329 kr/pk

cadburry brunch
3 tegundir - 6 stk.

224 KR
stK

áður: 299 kr/stk

Kaffi
d/e ClassiC roast

881 KR
stK

áður: 979 kr/stk 

lambasVið  - frosið.

398 KR
Kg

áður: 498 kr/kg

KjúKlingabringur   

1.888 KR
Kg áður: 2.098 kr/kg

saltKjöt - sérvalið

1.998 KR
Kg

-30%

-25%

Salkjötið fæst í Nettó

-32%

-30%

-20%

-50%

-30%

-25%

-40%

-25%

baunasúpu grunnur 
katla

448 KR
PK

áður: 498 kr/pk

súpuKjöt 

599 KR
Kg

áður: 998 kr/kg
Saltkjöt og baunir…

Gulrófur og gulrætur 
á tilboði

Gott með 
kaffinu!

Girnileg 
pizza

-54%
-30%

ÓDÝRt í

m
ar

kh
ön

nu
n 
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f

Tilboðin gilda 23. – 26. febrúar 2017
 tilboðin gilda meðan birgðir endast · birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

www.netto.is
mjódd · salavegur · búðakór · grandi · hafnarfjörður · hrísalundur · glerártorg · húsavík · höfn · iðavellir · grindavík · krossmói · borgarnes · egilsstaðir · selfoss

Verð-sprengja
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1927 Sveinbjörn Sveinbjörnsson 
tónskáld andast, 79 ára. Hann bjó 
lengst af í Edinborg.
1983 Video-son hættir útsend-
ingum. Fyrirtækið rak kapalsjón-
varp í tvö ár og náði til um sex 
þúsund íbúða á höfuðborgar-
svæðinu.
1985 Torfi Ólafsson setur heims-
met unglinga í réttstöðulyftu í 
kraftlyftingum þegar hann lyftir 
322,5 kg.
1987 Konur verða aðalfulltrúar á 
Búnaðarþingi, í fyrsta sinn í sögu 
Búnaðarfélags Íslands frá stofnun 
1899. Þetta eru Ágústa Þorkels-
dóttir og Anna Bella Harðardóttir.
1992 Skuttogarinn Krossnes 
frá Grundarfirði ferst á Hala-
miðum. Níu af tólf manna áhöfn 
er bjargað.

Merkisatburðir

Í stuttu máli snýst Þjóðleikur um það 
að hópar ungs fólks á aldrinum þret-
tán til tuttugu ára um land allt fá að 

velja eitt af þremur glænýjum íslenskum 
leikverkum sem hafa verið skrifuð sér-
staklega fyrir verkefnið til að setja upp 
í sinni heimabyggð. Svo koma hóparnir 
saman á lokahátíðum í hverjum lands-
hluta og sýna afrakstur erfiðisins. Þessar 
uppskeruhátíðir eru í raun eins og stór 
íþróttamót þar sem liðin mæta með leik-
sýningar í staðinn fyrir leikkerfi,“ segir 
Vigdís Jakobsdóttir leikstjóri en hún 
hefur fylgt Þjóðleik frá upphafi eða allt 
frá árinu 2008.

„Þetta er mikilvægasta verkefni sem ég 
hef komið að á mínum starfsferli í leik-
húsi. Að taka þátt í því að skapa þennan 
vettvang fyrir ungt hæfileikafólk til þess 
að takast á við krefjandi „alvöru“ leikverk 
er ekki bara þakklátt heldur ótrúlega 
gefandi,“ segir Vigdís en hún mun hverfa 
til nýrra starfa núna og mun Björn Ingi 
Hilmarsson, leikari og leikstjóri, taka við 
umsjá verkefnisins.

„Verkefnið er haldið annað hvert ár og 
við fáum þekkt íslensk leikskáld til að 
skrifa í hvert sinn. Þau fá þau fyrirmæli að 

skrifa krefjandi verk og gefa engan afslátt 
af listrænum gæðum þó þau séu að skrifa 
fyrir unga leikara,“ útskýrir Björn Ingi.

Núna er Þjóðleikur í útrás en verkefnið 
hefur fengið norrænan styrk til þess að 
styðja Grænland og Færeyjar í því að ýta 
út vör sínum eigin Þjóðleiksverkefnum.

„Þetta fer mjög vel af stað og við finn-
um fyrir miklum áhuga á þessu verkefni 
í báðum þessum löndum. Við erum í 
rauninni að kynna verkefnið fyrir þess-
um nágrannalöndum okkar og hjálpa 
þeim til að koma sams konar verkefni 
af stað hjá sér, þó svo að þessi lönd komi 
eflaust til með að laga verkefnið að sínum 
aðstæðum,“ segir Björn Ingi.

Fjöldi verka hefur verið saminn í gegn 
um árin. Eitt þeirra, Tjaldið, eftir Hall-
grím Helgason, verður notað í græn-
lenska og færeyska verkefninu.

„Við eigum orðið góðan banka af sterk-
um leikverkum fyrir unga leikara – eða 
alls fjórtán verk. Tjaldið eftir Hallgrím 
Helgason verður þýtt fyrir færeyskan og 
grænlenskan Þjóðleik og að auki er hug-
myndin að boðið verði upp á eitt fær-
eyskt verk og eitt grænlenskt. Þetta gæti 
orðið spennandi blanda,“ segir Vigdís og 
bætir við að hún voni að Þjóðleikur geti 
skipt jafn miklu máli í Grænlandi og Fær-
eyjum og hann hefur gert hér.

„Verkefnið leggst mjög vel í okkur og 
það er gaman að fá tækifæri til að koma 
svona verkefni eins og Þjóðleik á kopp-
inn hjá frændþjóðum okkar,“ segir Björn 
Ingi.

Hvernig er að vinna náið með Græn-
lendingum núna, er það ekki jákvætt og 
gott að styrkja samstarfið milli landanna 
í kjölfar atburðanna hræðilegu sem áttu 
sér stað í síðasta mánuði? „Það er mjög 
gott að mínu viti og sérstaklega mikil-
vægt og jákvætt eftir það sem á undan 
er gengið að svona samstarf einsog þetta 
verði sýnilegt út á við og fólk í Grænlandi 
finni að þessi atburður hafi ekki áhrif á 
viðhorf okkar til þess,“ útskýrir Björn 
Ingi. gudrunjona@frettabladid.is

Þjóðleikur kominn í útrás
Leikstjórarnir Björn Ingi Hilmarsson og Vigdís Jakobsdóttir leiða verkefnið Þjóðleik, sem 
Þjóðleikhúsið hefur staðið fyrir hér og á að innleiða á Grænlandi og í Færeyjum.

Vigdís Jakobsdóttir og Björn Ingi Hilmarsson leiða nú verkefnið Þjóðleik á Grænlandi og í Færeyjum. FréttaBlaðIð/EyÞór  

Við eigum orðið góðan 
banka af sterkum 

leikverkum fyrir unga leikara, 
eða alls fjórtán verk.

Elsku mamma okkar, tengdamamma, 
amma og langamma,

Laufey Sólmundsdóttir
hjúkrunarheimilinu Mörk,  

áður Einimel 12, Reykjavík,
lést á heimili sínu sunnudaginn  

19. febrúar. Útför hennar fer fram frá 
Neskirkju þriðjudaginn 28. febrúar kl. 13.00.

Magnús Björn Jónsson Kristín V. Á. Sveinsdóttir
Ellert Már Jónsson Hildur Ríkarðsdóttir
Ágúst Már Jónsson Guðný Þorvarðardóttir
Sólmundur Már Jónsson Halla Margrét Jóhannesdóttir
Björn Már Jónsson Melkorka Gunnarsdóttir
Guðrún Rós Jónsdóttir Jochen Kattoll

barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Rafn Halldór Gíslason

lést þriðjudaginn 14. febrúar  
á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Útförin fer 

fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 
28. febrúar kl. 13.30.

Gísli Rúnar Rafnsson
Gunnar Helgi Rafnsson Erna Björg Guðjónsdóttir
Vigdís Lovísa Rafnsdóttir Guðmundur Geirsson
Anna Sigrún Rafnsdóttir Kristján Hreinsson

afa- og langafabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,
Gíslína Björnsdóttir
Grandavegi 47, Reykjavík, 

áður Holtsgötu 41, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, 

mánudaginn 20. febrúar.  
Útförin verður auglýst síðar. 

Sigríður Pálsdóttir Ólafur Hauksson
Inga Þóra Ingvarsdóttir 

Gíslína Skúladóttir 
Haukur Þór Ólafsson

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Ríkharður Jónsson

Höfða, hjúkrunar- og  
dvalarheimili, Akranesi,

sem lést þriðjudaginn 14. febrúar verður 
jarðsunginn frá Akraneskirkju mánudaginn 

27. febrúar kl. 14. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, 
en þeir sem vilja minnast hans láti líknarfélög njóta þess.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir Daði Runólfsson
Hrönn Ríkharðsdóttir Þórður Elíasson
Ingunn Ríkharðsdóttir Kristján Hannibalsson
Sigrún Ríkharðsdóttir
Jón Leó Ríkharðsson Kicki Anderson

og afabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Hreiðar Kristinn Sigfússon
bóndi, Ytra-Hóli, Eyjafjarðarsveit,

sem lést 18. febrúar verður jarðsunginn 
frá Munkaþverárkirkju laugardaginn  

25. febrúar kl. 13.30.

Hrefna Hreiðarsdóttir Ólafur Theódórsson
Sigurlína Hreiðarsdóttir Magnús Oddsson
Sigfús Hreiðarsson Fanney Harðardóttir
Frosti Hreiðarsson
Hreiðar Hreiðarsson Heiða Hrönn Theodórsdóttir
Bára Hreiðarsdóttir John Miller

og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir okkar og amma,
Þóra Ragnheiður 

Þórðardóttir 
frá Þórshöfn á Langanesi, 

til heimilis að Ásvegi 29 á Akureyri,

lést á heimili sínu laugardaginn 18. febrúar. 
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn  

27. febrúar klukkan 13.30.

Bergur Steingrímsson
Emil Þór Vigfússon

Gyða Ragnheiður Bergsdóttir
Stefán Steingrímur Bergsson

og barnabörn.

torfi ólafsson setti heimsmet í 
réttstöðulyftu árið 1985.
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SKRIFSTOFUHÚSGÖGN

TOPSTAR STÓLAR Á ÚTSÖLU

STÓLAR · HILLUR · SKÁPAR · SKÚFFUR · SKRIFBORÐ
 RAFMAGNSSKRIFBORÐ FRÁ KR. 56.000

TOP PRO

32.900 kr.
19.800 kr.

OPEN POINT SY

59.900 kr.
41.930 kr.

TOP POINT SY 

65.500 kr.
32.750 kr.

ALU BASIC

78.300 kr.
49.900 kr.

OPEN ART SVARTUR

127.800 kr.
63.900 kr.

-50% -30% -40% -50% -35%

Síðumúla 37, 108 Reykjavík · Sími: 564-5040 · hirzlan@hirzlan.is · hirzlan.is

M A D E  I N  G E R M A N Y



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur

þrautir
1
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2 3 4 5

LÁRÉTT
2. steintegund
6. snæddi
8. aur
9. tilvist
11. hljóta
12. flott
14. stoðvirki
16. hvað
17. fjór
18. hylli
20. drykkur
21. yfirbragð

LÓÐRÉTT
1. elds
3. frá
4. viðtaki
5. bar
7. æxlast
10. spor
13. bein
15. myrði
16. rámur
19. golf áhald

LÁRÉTT: 2. kalk, 6. át, 8. for, 9. líf, 11. fá, 12. smart, 14. 
grind, 16. ha, 17. fer, 18. ást, 20. te, 21. stíl.
LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. af, 4. loftnet, 5. krá, 7. tímgast, 
10. far, 13. rif, 15. drep, 16. hás, 19. tí.

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.

7 6 2 8 9 5 4 1 3

4 8 3 7 1 6 2 5 9

5 1 9 2 3 4 6 7 8

9 2 8 5 4 3 1 6 7

6 4 1 9 7 8 5 3 2

3 5 7 6 2 1 8 9 4

8 9 4 1 6 7 3 2 5

1 7 5 3 8 2 9 4 6

2 3 6 4 5 9 7 8 1

7 5 9 4 6 1 2 8 3

8 4 2 9 7 3 1 5 6

1 6 3 5 2 8 7 9 4

9 7 4 1 3 5 6 2 8

2 8 1 6 9 4 5 3 7

5 3 6 7 8 2 9 4 1

6 2 7 3 4 9 8 1 5

3 9 5 8 1 7 4 6 2

4 1 8 2 5 6 3 7 9

8 2 9 3 5 6 4 1 7

3 1 6 7 8 4 2 5 9

7 4 5 9 1 2 3 6 8

5 7 1 8 2 9 6 3 4

2 9 4 1 6 3 7 8 5

6 8 3 5 4 7 9 2 1

9 3 8 2 7 5 1 4 6

1 6 2 4 9 8 5 7 3

4 5 7 6 3 1 8 9 2

6 2 8 5 7 9 3 4 1

3 1 9 4 2 8 6 7 5

7 4 5 3 6 1 8 9 2

8 6 3 1 9 4 5 2 7

9 5 2 8 3 7 1 6 4

1 7 4 2 5 6 9 8 3

2 8 1 6 4 3 7 5 9

4 9 6 7 1 5 2 3 8

5 3 7 9 8 2 4 1 6

6 7 1 3 5 2 4 8 9

2 3 8 9 4 6 1 5 7

9 4 5 7 8 1 6 2 3

1 6 4 2 9 7 5 3 8

3 8 9 4 1 5 7 6 2

5 2 7 6 3 8 9 1 4

8 9 3 5 6 4 2 7 1

4 5 2 1 7 3 8 9 6

7 1 6 8 2 9 3 4 5

7 3 2 8 9 5 4 1 6

8 4 6 1 2 7 5 3 9

9 5 1 3 4 6 7 8 2

1 6 7 5 3 4 9 2 8

3 8 4 2 1 9 6 5 7

2 9 5 6 7 8 1 4 3

6 7 8 4 5 3 2 9 1

4 1 9 7 8 2 3 6 5

5 2 3 9 6 1 8 7 4

veðurspá Fimmtudagur

Allhvöss eða hvöss suðaustanátt norðaustanlands í dag, en gola eða kaldi 
suðvestan- og vestanlands. Víða él, en snjókoma eða slydda austan Öræfa. 
Frost 0 til 5 stig, en hiti kringum frostmark við sjóinn um landið sunnan-
vert.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

LAUSN

Jói, eigum við að 
lofa hvort öðru 
að fara aldrei 
reið að sofa?

Já! Góð 
hugmynd, 
Kamilla!

En! Hvað ef við 
erum ekki beint 
reið? Kannski 

bara... spennt?

Þá náum við 
því bara úr 

kerfinu!
You 

know 
it.

Og nú... stefnumörkun!

Hvahr 
eeeer ég?

Pondus Pub. 
Nú skaltu 
fara heim.

Hvahr eeer 
þaaah?

Hinum 
megin við 
hurðina.

Mamma, hvar er 
símahleðslu-
tækið mitt?

Af hverju ertu 
að spyrja mig?

Ég vildi bara sjá hvort þú gætir 
notað móðurinnsæið í góðverk en 

ekki illverk eins venjulega.

ÞAÐ AÐ STÖÐVA 
PARTÍ HJÁ VIT-

LAUSUM UNGLINGUM 
ER EKKI ILLSKA!!

Ég held að 
Solla ætti að 
byrja að æfa 

karate.

Af hverju? Stelpur þurfa að 
læra að verja sig.

Ætli það sé 
ekki rétt 
hjá þér.

Hún mnydi líka 
vera svo krúttleg 
í litla karategall-
anum.

Bíddu - snýst 
þetta um bar-

dagaíþróttir eða 
verslunarferðir?

Getur það 
ekki verið 

bæði?

Tilboðsdagar í
Verslun Guðsteins

Valdar vörur með óheyrilega miklum afslætti

Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34

Síðan 1918

Waisman átti leik gegn Rodriguez í 
Búkarest árið 1974.
Svartur á leik
1...Rf2+!! 2. Bxf2 Dh3+! 3. Kg1 
Dg4+ 4. Kh2 Dh3+! ½-½. 
Alþjóðlegt mót hófst í Noregi í gær 
þar sem bræðurnir Bragi og Björn 
Þorfinnssynir tefla. Einnig tefla 
fjórir skákmenn í Moskvu. 
www.skak.is:  Íslendingar er-
lendis.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Hnetusmjörsdraumur í dós
Síríus súkkulaði hefur fylgt íslensku þjóðinni síðan 1933. Þannig hafa Íslendingar notið Síríus 

súkkulaðis á stórum sem hversdagslegum stundum lengur en þeir hafa notið sjálfstæðis. 

Síríus Heslihnetusmjör er ljúffengt hnetusmjör með súkkulaðibragði og silkimjúkri áferð.

Heslihnetusmjörið er einstakt smurálegg á vöf�ur, pönnukökur, ristað brauð eða epli, 
eins hentar það vel í bakstur og kökugerð.



Við gefum okkur frelsi 
til að túlka okkar Þór-
berg, þó þessa tvo 
klukkutíma á sviðinu 
setji ég mig í hans 
spor,“ segir Friðrik 

Friðriksson leikari, spurður hvernig 
sé að vera Þórbergur Þórðarson. 
Hann verður í hlutverki meistarans 
í leikverkinu Þórbergur sem verður 
frumsýnt klukkan 20.30 í kvöld í 
Tjarnarbíói undir stjórn Eddu Bjarg-
ar Eyjólfsdóttur. Friðrik kveðst ekki 
reyna að herma eftir Þórbergi rr-in, 
hv-framburðinn og blæbrigði í radd-
beitingu því þá sé hætt við að eitthvað 
tapist af innihaldi og kjarna verksins 
bæði hjá leikaranum og áhorfendum. 

Friðrik segir Þórberg í raun vera í 
viðtali í verkinu. „Upphaflega hug-
myndin var að vinna með bókina Í 
kompaníi við allífið, sem er viðtals-
bók. Lokaniðurstaðan er samt sú að 
við notum texta frá honum á aldurs-
bilinu frá tvítugu til sjötugs, brot af 
hinum og þessum Þórbergi en samt 
sem áður breytist ég ekkert á sviðinu 
enda eru áhorfendur orðnir svo þjálf-
aðir í að hoppa fram og aftur í tíma 
og lesa leikhús að það þarf ekki bók-
staflega að teikna upp hlutina fyrir þá 
lengur.“

Leikhópurinn kom með hugmynd-
ir inn í leikgerðina en Edda Björg og 
Sveinn Ólafur Gunnarsson báru byrð-
arnar í þeirri vinnu og Edda Björg 
hefur haldið um stjórnartaumana, að 
sögn Friðriks. Hann segir Pétur Gunn-
arsson rithöfund hafa verið hópnum 
til ráðgjafar. „Þegar við höfum staðið 
á gati hefur Pétur komið með gull-
mola,“ segir hann.

Fyrstu kynnin af Þórbergi segir 
Friðrik hafa verið þegar hann las 
Ofvitann í menntaskóla. „Ég sá reynd-
ar leiksýninguna líka. Eitt af því sem 
situr í minninu er að einhver þamb-
aði óteljandi mjólkurglös. Það var eft-
irminnilega leyst með töfrabrögðum,“ 
segir hann og bætir við. „Í gegnum 
þetta ferðalag okkar hef ég lesið 
hluta af mörgum bókum Þórbergs og 
hef fengið svona smjörþefinn af hans 
höfundarverki. Edda Björg og Sveinn 

Ólafur eru sérlegir áhugamenn um 
Þórberg og hafa virkilega sökkt sér í 
hans heim og miðlað til okkar hinna.“

En hvernig gengur Friðriki að 
spegla sig í Þórbergi? Eruð þeir and-
lega skyldir?

 „Þórbergur var mikill dellukarl. 
Hann hélt dagbók frá því hann varð 
skrifandi, gerði veðurathuganir og 
hélt því áfram alla ævi, svo lagði hann 
stund á jóga og lærði esperantó og tók 

ástfóstri við þetta allt. Einnig setti 
hann sér lífsreglur um hvað má og 
hvað ekki. Ég tengi kannski helst við 
það. Maður er alltaf að setja sér ein-
hver markmið, „í dag ætla ég“ – það 
er alltaf einhver meistaramánuður í 
gangi. Svo var hann mikill heimspek-
ingur og skilningur hans á lífinu og til-
verunni kom mér á óvart, hvað hann 
er viðeigandi og djúpur. Hann talar 
um handanlífið, önnur tilverustig og 

framtíðina og hann spáði 
fyrir um komu tölvupósts-
ins, sagði eitthvað á þá leið 
að í framtíðinni mundu 
menn geta skrifað bréf 
sem mundu leysast upp og 
birtast annars staðar. Hvað 
er það annað en email? 
Svo talar hann um fram-
tíðina á Íslandi, að menn 
muni fara að byggja hér 
hótel í stórum stíl og hvað 
er ekki komið á daginn? 
Svo er fallegt þegar hann 
segir: „Aumingja fólkið 
verður að hafa framfarir, en þegar 
það er búið að fá afskaplega mikið 
af framförum þá fer því að leiðast. Þá 
fer fólkið aftur að tala við veðrið og 
blómin og steinana og hlusta á söng 
stjarnanna.“ Þetta á örugglega eftir 
að rætast, að við hættum að horfa á 
snjallsímatækin og förum að horfast 
í augu hvert við annað.“

Það hljómar rómantískt. Friðrik 
segir líka Þórberg hafa átt alls konar 
ástir í sínu lífi. „Hann átti Elskuna, 
sem kemur fyrir í Íslenskum aðli og 
Ofvitanum. Seinna kynntist hann Sól-
rúnu Jónsdóttur og það fóru ástarbréf 
þeirra á milli sem birtust í bókinni 
Bréf til Sólu. Við erum svolítið að 
segja þá sögu líka sem er að mörgu 
leyti mjög sorgleg. Móðir Sólu sá 

ekki mannsefni í Þórbergi, 
sem var fátækur á þessum 
tíma og hún vildi ekki að 
Sóla væri að dandalast 
með honum svo hún gift-
ist sjómanni. Seinna meir 
hittust þau Þórbergur á 
laun. Maður Sólu dó um 
það leyti sem dóttir Þór-
bergs og Sólu fæddist en 
þá var Þórbergur á barmi 
frægðarinnar því Bréf til 
Láru kom út sama ár, þá 
breyttist viðhorf hans 
til hjónabandsins sem 

hann sagði fara illa saman með hans 
aðstæðum. Seinna kom Margrét inn 
í hans líf. Við fléttuðum þessa sögu 
aðeins inn í verkið.“

Í lokin er Friðrik spurður hvort 
hann telji sig hafa lært eitthvað af Þór-
bergi við þessa rannsókn á honum?

„Ég held að hvert einasta verk-
efni, sérstaklega stórar persónur 
sem maður fær að kljást við í leik-
húsi, færi manni nýjan sannleika um 
sjálfan sig og tilveruna. Ég get ekki 
fest fingur á nákvæmlega hvað það 
er en allt þetta vafstur stækkar mann 
sem persónu. Það góða við leikhúsið 
og það skemmtilega við mitt starf er 
fjölbreytnin og að fást við alla þessa 
klassík, hvort sem það er Shakespeare 
eða Þórbergur.“

Þórbergur sá komu tölvupóstsins fyrir
Nýtt leikverk um hugarheim, ritsnilld og ástir Þórbergs Þórðarsonar verður frumsýnt í Tjarnarbíói  
í kvöld af leikhópnum Edda Productions. Friðrik Friðriksson leikari er í hlutverki meistarans. 
Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

“Í gegnum þetta ferðalag okkar hef ég lesið hluta af mörgum bókum Þórbergs og 
fengið smjörþefinn af hans höfundarverki,” segir Friðrik.  Fréttablaðið/Eyþór

Leikhópurinn og stjórnandinn. Birna Rún Eiríksdóttir, Sveinn Ólafur Gunnarsson, 
María Heba Þorkelsdóttir, Edda Björg Eyjólfsdóttir og Friðrik Friðriksson.

skilNiNgur haNs 
á líFiNu og Til-
vEruNNi kom 
mér á óvarT, 
hvað haNN Er 
viðEigaNdi og 
djúPur.

ÖFLUG LAUSN VIÐ HÁLSBÓLGU!

Bólgueyðandi og verkjastillandi 
munnsogstafla við særindum í hálsi

Nýtt

Strefen 8,75 mg munnsogstöflur og Strefen Orange 8,75 mg Sukkerfri, munnsogstöflur. Innihalda flurbiprofen. Strefen er notað sem skammtímameðferð til að draga tímabundið úr særindum í hálsi hjá fullorðnum og börnum eldir en 12 ára. Sjúga skal eina munnsogstöflu rólega og láta leysast 
upp í munni á 3-6 klst. fresti eftir þörfum, mest 5 töflur á sólahring. Ekki er ráðlagt að nota lyfið lengur en í 3 sólarhringa. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. 
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.
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Hópur sem kallar sig Kítón (norð-
lenskar konur í tónlist) stígur á svið 
Hamraborgar í Hofi á Akureyri á 
laugardaginn klukkan 20. Þar mun 
hljóma brot af því besta sem kon-
urnar fluttu í geysivinsælli tónleika-
röð síðasta haust.

„Við vorum með visst þema á 
hverjum tónleikum, sjómannalög, 
lög sem tengdust sveitinni og lög frá 
hernámsárunum,“ lýsir Lára Sóley 
Jóhannsdóttir, söngkona og fiðlu-
leikari. „Nú erum við búnar að velja 
uppáhaldslögin úr þessu þrennu 

enda fengum við alveg frábærar 
viðtökur og vorum ekki alveg til-
búnar að hætta og leggja þetta efni 
til hliðar.“

Tónleikar haustsins fóru meðal 
annars fram um borð í bát, í hlöðu 
og í Flugsafninu á Akureyri að sögn 
Láru Sóleyjar. Hún hlakkar til að 
koma nú fram í fyrsta flokks sal, 
þó hitt hafi verið skemmtilegt líka. 
Spurð hvaða þema höfði mest til 
hennar svarar hún: „Tónlistin frá 
hernámsárunum er rómantísk og 
falleg en það er meiri áskorun að 

flytja sjómannalögin, þau eru svo 
mögnuð en textarnir margir karl-
lægir. Við settum aðeins upp kynja-
gleraugun. Sjómennirnir stæra sig af 
að eiga kærustur í hverri höfn, það 
þætti nú ekki jafn jákvætt ef konur  
ættu svo marga ástmenn!“ – gun

Kítón-konur flytja uppáhaldslögin sín í Hamraborg

Sýning Stefáns Boulter, Stjörnu glópar, 
stendur yfir í Gallerí Gróttu á Eið-
istorgi á Seltjarnarnesi. Meginuppi-
staða hennar er myndröð unnin á 
síðustu tveimur árum þar sem grunn-
stefið er rauðmáluð andlit kvenna 
sem virðast vera á hreyfingu og beina 
sjónum sínum í átt að himinhvolfinu. 
Rauði liturinn hefur margvíslega 
táknræna skírskotun og er meðal 
annars þekktur sem litur hugrekkis 
og viljastyrks.

Stefán lærði grafíska hönnun í 
Tempe, Arizona í Bandaríkjunum og 
var líka við listnám í Flórens á Ítalíu. 
Síðar varð hann lærlingur og aðstoð-
armaður hins virta og umdeilda 
norska listamanns Odds Nerdrum 
og bera verk hans því vitni.

Stefán hefur sýnt í listasöfnum og 
galleríum bæði hér heima og erlendis, 
haldið einkasýningar og tekið þátt í 
samsýningum. 

Sýningin stendur til 11. mars. 
Aðgangur er ókeypis. – gun

Lærði hjá  
Odd Nerdrum

Ein mynda Stefáns.

Ave Sillaots, Lára Sóley Jóhannsd., Ásdís Arnard., Helga Kvam, Ella Vala Ármannsd., 
Kristjana Arngrímsd. og Þórhildur Örvarsd. Mynd/dAníEL StArrASon

Sjómennirnir 
Stæra Sig af að eiga 

kæruStur í hverri höfn.

Stefán hefur Sýnt í 
liStaSöfnum og gall-

eríum hér heima og erlend-
iS. hann er búSettur á 
akureyri og kennir með 
reglulegu millibili við 
myndliStarSkólann á 
akureyri. 

Krónan
mælir með!

395 
kr.
kg

Mangó í lausu, Perú

Aðalfundur Sjóvá-Almennra 
trygginga hf. verður haldinn
17. mars 2017

Drög að dagskrá fundarins eru svohljóðandi:

 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
 Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið  
 reikningsár lagðir fram til samþykktar.
 Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins 
 á síðastliðnu reikningsári.
 Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
 Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum.
 Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
  Tillaga stjórnar félagsins um breytingu á samþykktum  
  þess, sem í meginatriðum lýtur að breytingu á 4. gr.  
  í tengslum við tillögu stjórnar um lækkun hlutafjár.
 Kosning stjórnar félagsins.
 Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
 Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins.
 Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
 Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem  
 löglega eru upp borin.

Hluthafar eiga rétt á að leggja fram mál og/eða ályktunar
tillögur fyrir fundinn ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn 
krafa um það eigi síðar en 10 dögum fyrir fund, þ.e. eigi 
síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 7. mars 2017. Hafi hluthafar 
krafist þess að tiltekið mál eða ályktun verði tekið fyrir verða 
endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu félagsins 
eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfundinn. Hægt er  
að senda tillögur eða ályktanir fyrir fundinn á veffangið  
stjorn@sjova.is. 
 Hluthafar geta einnig lagt fram spurningar er varða aug
lýsta dagskrárliði á aðalfundinum sjálfum. Nánari upplýsingar 
um réttindi hluthafa er að finna á vefsíðu félagsins,  
www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundir.
 Ekki er gert ráð fyrir að atkvæðagreiðslur á aðalfundinum 
verði skriflegar nema einhver fundarmanna krefjist þess eða 
fundarstjóri úrskurðar um annað. Stjórnarkjör skal þó vera 
skriflegt ef fleiri eru í kjöri til stjórnar en kjósa skal. Kveðið 
er nánar um stjórnarkjör í samþykktum félagsins en kosið 
er eftir hlutfallskosningu. Athygli er þó vakin á ákvæðum 
samþykkta um hlutfall kynja í stjórn félagsins. 
  

 Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum 
hætti á fundinum. Hluthafar geta óskað eftir því að fá 
atkvæðaseðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa 
borist félaginu a.m.k. fimm dögum fyrir auglýstan aðalfund. 
Hluthafar geta jafnframt vitjað atkvæðaseðla í höfuðstöðvum 
félagsins frá sama tíma og greitt þar atkvæði. Hluthafi getur 
látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. 
Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð 
og skal það dagsett. Umboð gildir aldrei lengur en eitt ár 
frá dagsetningu þess og það má hvenær sem er afturkalla. 
Rafræn umboð má senda á veffangið stjorn@sjova.is og skulu 
þeim fylgja upplýsingar til nægjanlegrar sönnunar um að 
rafræna umboðið stafi frá hluthafa, svo sem mynd vegabréfs 
eða ökuskírteinis hluthafa eða fyrirsvarsmanns hluthafa.
 Aðalfundur er lögmætur, án tillits til fundarsóknar, ef 
löglega er til hans boðað.
 Frestur til að tilkynna framboð til stjórnar lýkur fimm 
sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar, þ.e. sunnudaginn 
12. mars 2017 kl. 15:00. Í tilkynningu um framboð til 
stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og 
heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, 
menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal einnig 
upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og 
samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira 
en 10% hlut í félaginu. Framboðseyðublöð er hægt að nálgast 
á vefsíðu félagsins. Hægt er að senda framboðstilkynningar 
á veffangið stjorn@sjova.is. Upplýsingar um frambjóðendur 
verða aðgengilegar á vefsíðunni www.sjova.is/fjarfestar/
hluthafafundir að lágmarki tveimur dögum fyrir aðalfund.

Endanleg dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ. á m. tillögur 
stjórnar, sem lögð verða fyrir aðalfund verða birt á vefsíðu 
félagsins, www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundir, og liggja 
frammi á skrifstofu þess í Kringlunni 5, 103 Reykjavík.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn á 
fundarstað frá kl. 14:30 á aðalfundardag. Fundargögn verða 
afhent á fundarstað.

Reykjavík, 22. febrúar 2017.
Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf.

Sjóvá 440 2000

sjova.is

1.
2.

3. 

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

a.

Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf.  
boðar til aðalfundar í félaginu sem haldinn 
verður í fundarsal félagsins, Kringlunni 5,  
103 Reykjavík, föstudaginn 17. mars 2017  
og hefst kl. 15:00. 
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Fyrir þig í Lyfju

Andaðu með nefinu
• Loft innan fárra mínútna
• Ilmur af mentól og eukalyptus

Otrivin

Otrivin/Otrivin Junior/Otrivin Comp/Otrivin Menthol nefúði, lausn. Inniheldur Xýlómetazólínhýdróklóríð. Bólgur og aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Lesið vandlega upplýsingar á 
umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

15%afsláttur*

*Afsláttur af öllum Otrivin tegundum. Gildir út febrúar 2017.

Otrivin-Andadu-5x10-Lyfja 15% copy.pdf   1   30.1.2017   13:18

Moonlight
★★★★★

Leikstjóri: Barry Jenkins 
Framleiðendur: Adele Romanski, 
Dede Gardner, Jeremy Kleiner 
Handrit: Barry Jenkins 
Tónlist: Nicholas Britell 
Kvikmyndataka: James Laxton 
Aðalhlutverk: Trevante Rhodes, 
Naomie Harris, Mahershala Ali

Alltaf má fagna því þegar tekist hefur 
að útbúa eitthvað nýtt og öðruvísi úr 
efnivið sem hefur verið margtæklað-
ur áður. Leikstjóranum Barry Jenkins 
tekst nákvæmlega þetta með kvik-
myndinni Moonlight. Hún virkar 
í fyrstu eins og tómt og dæmigert 
eymdarklám (einhverra hluta vegna 
kemur hryllingurinn Precious upp í 
hugann) en mjög fljótlega kemst það 
til skila að hér er á ferðinni gífurlega 
falleg, erfið og bitastæð kvikmynd 
sem segir margt með mjög litlu og 
fullt leynist á bak við hinar einföld-
ustu senur.

Uppbygging sögunnar er mjög 
sérstök. Moonlight er skipt í þrjá 
hluta og fylgjumst við fyrst með 
hinum hljóðláta, föðurlausa Chiron 
frá barnsaldri, síðan á unglingsár-
unum og seinna meir þegar hann 
er orðinn fullorðinn. Í sögunni er 
athyglinni beint sterkt á átök og 
glímu hans við sjálfan sig, umhverfi 
og ekki síður kynhneigð. Þemun eru 
breið og getur hver og einn fundið 
mikið til þess að tengja sig við í lífi 
Chirons. Það er magnað hversu 
miklum tilfinningum, upplýsingum 
og ósögðum smáatriðum er hægt að 
pakka saman í mynd sem slær varla 
upp í tvo klukkutíma.

Myndin sýnir af mikilli einlægni 
hvernig erfið lífsreynsla á það til að 
móta okkur, sem og fólkið í kring-
um okkur og ekki síður umhverfið. 
Persónurnar eru allar þrívíðar og 
trúverðugar manneskjur; flóknar, 
gallaðar og slær enginn feilnótu á 
skjánum í hlutverki sínu. Enginn!

Það telst til mikils sigurs að geta 
kreist út góða frammistöðu úr 
ungum leikurum, en enn aðdáunar-
verðara er það þegar gengur svona 
vel upp að selja þér það að allir þrír 
sem tileinka sér hlutverk Chiron 
virki sem sami einstaklingurinn. 
Leikararnir þrír eru ekkert endilega 
allir líkir en allir hafa jafnmikið vægi 
og þar spilar tjáning og líkamsbeit-
ing stóra rullu. Chiron hefur allan 
tímann óslitið samband við áhorf-
andann og er ekki lengi að öðlast 
samúð hans og stuðning. Allir þrír 
strákarnir eru frábærir í hlutverkinu.

Enginn skilur eftir sterkari hug-
hrif en Mahershala Ali í hlutverki 
Juan, dópsalans með hjarta úr gulli 

sem tekur Chiron að sér á verstu 
tímum. Áhorfandinn á það til að 
taka góðmennsku annarra með 
fyrirvara í þessari sögu en Ali geislar 
frá sér viðkunnanlegum sjarma og 
fer leikarinn létt með að bæta kær-
kominni hlýju inn í andrúmsloftið. 
Við finnum stöðugt fyrir áhrifunum 
sem Juan hefur á söguna og Chiron, 
meira að segja þegar hann er hvergi 
viðstaddur. Ótrúleg frammistaða, en 
litlu síðri er Naomie Harris í krefj-
andi hlutverki mömmunnar sem er 
á kafi í krakkneyslu.

Þessi lágstemmda en persónu-
lega þroskasaga um sjálfsmynd og 
langanir hefur bæði aflið til þess að 
kremja í þér hjartað og strá út von-
argljáa á þeim stöðum sem skipta 
máli. Lúmskt átakanleg en í senn 
upplífgandi, laus við staðal ímyndir 
og tilgerð. Moonlight er þung en 
verður aldrei yfirþyrmandi, oft þögul 
(eins og aðalpersóna myndarinnar) 
en skilur alls konar tilfinningar eftir 
sig. Handritið, sem er einnig í hönd-
um leikstjórans, veitir aldrei ein-
föld eða skýr svör. Sumu er svarað, 
annað er opið til túlkunar. Í kaup-
bæti er tónlistarnotkun, klipping og 
kvikmyndataka í hæsta gæðaflokki, 
úthugsuð og setur eftirminnilegan 
svip á heildarverkið. 

Ég held að það sé engin spurning 
um það að þessi mynd sé argasta 
skylduáhorf fyrir alla sem kunna að 
meta þær góðar.
Tómas Valgeirsson

Niðurstaða: Stórkostleg mynd. 
Vönduð og óaðfinnanlega leikin. Hæg, 
hljóðlát en áhrifarík og skilur mikið 
eftir sig. Svona kvikmyndir bræða stál-
hjörtu.

Lágstemmdur tilfinningarússíbani Úr heimi 
kvikmynda

Kvikmyndin The Space Between 
Us er frumsýnd í Smárabíói á 
morgun. Myndin segir frá því 
þegar geimfarar lenda á Mars. 
Skömmu eftir lendingu fæðir 
kona úr áhöfninni dreng. Konan 
deyr eftir barnsburðinn án þess 
að hafa nokkurn tímann sagt hver 
faðirinn var. Drengurinn er fyrsta 
mannsbarnið sem fæðist á Mars 
og þar eyðir hann sínum fyrstu 16 
árum. Þegar hann loks kemst til 
Jarðar kemur í ljós að líkami hans 
getur ekki lifað á Jörðinni. Hann 
þarf því að strjúka frá félögum 
sínum til þess að eiga möguleika á 
að finna föður sinn.

Leah Adler, móðir leikstjórans og 
framleiðandans Stevens Spiel-
berg, lést á þriðjudaginn, 97 ára að 
aldri. Adler, sem starfaði í gegnum 
tíðina sem píanóleikari, lést í Los 
Angeles. Adler lærði á píanó þegar 
hún var fimm ára og fór svo í tón-
listarnám í Music Conservatory í 
Cincinnati.

Victor Fleming, leikstjóri kvik-
myndarinnar The Wizard of Oz 
sem kom út árið 1939, fæddist á 
þessum degi árið 1889. Fleming 
hóf feril sinn í kvikmyndum árið 
1910 sem áhættuleikari. Áður 
hafði hann starfað sem ljós-
myndari og bifvélavirki. Fleming 
lést árið 1949, þá 59 ára.

Leikarahópurinn úr Moonlight á Golden Globe-hátíðinni. nordicpHoTos/AFp

Barry Jenkins er leikstjóri kvikmyndarinnar Moonlight. nordicpHoTos/AFp
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Lambi
Eldhúsrúllur

399KR
100 kr.stk.100 kr.stk.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN ICELAND,

ENGIHJALLA, VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

RAUÐUR PLÚS
Blóðappelsínubragð

S
gð

129
KRISTALL
Mexican Lime

KR1356 

6
fyrir

4

KR

Lambi
WC pappír

699KR

6x 2 L
113 kr.l

258 kr.l

Haust
Hafra- og heilhveitikex

KR199
225g

884 kr/kg

58 kr.stk.

Coldpress
Smoothie - Allar tegundir

KR249
250 ml

996/1196 kr.l

Toppur
Epla

KR199
2 l

100 kr.l

GÓÐ VERÐ
Í FEBRÚAR

KR

Cult
Raw energy

KR149
250ml
569 kr/l

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Cult
Raw energy

KR199
500ml
398 kr/l

Sport lunch
Stórt

149 KR
80g

1863 kr/kg

Pop Corners
Allar tegundir

KR299
142/170g

1759/2106 kr/kg

St. Dalfour
Sultur - Allar tegundir

369
284 L

1299 kr/l

VERÐ FRÁ



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

23. febrúar
Viðburðir
Hvað?  Stockfish kvikmyndahátíðin
Hvenær?  19.00
Hvar?  Bíó Paradís
Stockfish kvikmyndahátíðin hefst í 
dag. Hátíðin opnar fyrir samtal og 
samstarf við erlendan kvikmynda-
iðnað og er tækifæri fyrir reyk-
víska áhorfendur að upplifa það 
besta sem er að gerast í alþjóðlegri 
kvikmyndagerð í heiminum í dag 
því hátíðin veitir fólki aðgang að 
rjómanum af þeim kvikmyndum 
sem eru sýndar á kvikmyndahá-
tíðum erlendis auk þess sem hún 
stendur fyrir fjöldanum öllum 
af viðburðum og heimsóknum 
erlendra kvikmyndagerðarmanna 
og fagaðila í kvikmyndagerð.

Hvað?  Bjórfestival
Hvenær?  17.00
Hvar?  Kex Hostel
Árlega bjórfestivalið á Kexi hefst í 
dag. Forsetafrú Íslands, Eliza Reid, 
dælir fyrsta bjór hátíðarinnar í glas 
og Hórmónar og SEINT taka lagið.

Hvað?  Hlauparöð FH og Atlantsolíu
Hvenær?  19.00
Hvar?  Íþróttahúsið við Strandgötu í 
Hafnarfirði.
Bráðskemmtilegt fimm kíló-
metra hlaup fyrir alla aldurshópa. 
Hlaupasería FH og Atlantsolíu er 
þrjú hlaup sem hlaupin eru í janú-
ar, febrúar og mars. Aðgangseyrir 
er 1.000 krónur í forskráningu á 
hlaup.is en annars krónur 1.500 ef 
skráð er á staðnum.

Fyrirlestrar
Hvað?  Er ímynd Íslands að breytast?
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hilton Reykjavík Nordica

Hlaupasería FH og Atlantsolíu er þrjú hlaup, annað hlaupið er í dag.

Áhugafólk um bjór ætti að 
skella sér á bjórhátíð KEX í 
dag. NORDICPHOTOS/GETTY

Góða skemmtun í bíó

enær

Íslandsstofa boðar til fundar 
um markaðs- og kynningarstarf 
erlendis. Á fundinum verða skoð-
aðar ólíkar hliðar Íslands sem 
áfangastaðar og hvort ímyndin 
sé að breytast hjá ferðamönnum, 
erlendum söluaðilum og Íslend-
ingum. Á fundinum verður 
skrifað undir samstarfsyfirlýsingu 
Íslandsstofu, Höfuðborgarstofu 
og Markaðsstofa landshlutanna. 
Fundarstjóri er Þórir Garðarsson, 
stjórnarformaður Gray Line og for-
maður fagráðs ferðaþjónustu hjá 
Íslandsstofu.

Hvað?  Fyrirlestur Mike Rowlands
Hvenær?  16.30
Hvar?  Háskóli Íslands, Árnagarður, stofa 
301.
Mike Rowlands, prófessor 
emeritus í mannfræði 
við University Col-
lege London, flytur 
erindi í boði náms-
brautar í þjóðfræði og 
safna fræði við Háskóla 
Íslands í samstarfi við 
Mannfræðifélag Íslands.

Í fyrirlestrinum veltir 
Mike Rowlands upp 
spurningum sem snúa 
að hraðri menningararfs-
væðingu, opinberri stefnu-
mörkun um kínverskan 
menningararf og mögu-
leikum nærsamfélaga til 
að skilgreina fortíð sína og 
menningarleg gildi á eigin 
forsendum. Fyrirlestur-
inn verður á ensku.

Tónlist
Hvað?  Paunk Hávaði
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn
Á þessum tónleikum verður hægt 
að hlýða á eitthvað af því fram-
bærilegasta sem Reykjavík hefur 
upp á að bjóða í paunki og hávaða 
auk þess sem listamaðurinn 
FRKSE frá Boston kemur fram. 
Það kostar 1.000 krónur inn. Fram 
koma: Dead Herring PV, ROHT, 
Dauðyflin, FRKSE og AMFJ.

Sýning
Hvað?  Arnar Ómarsson sýnir á Happy 
hour-opnun artzine nr. 6

Hvenær?  16.00
Hvar?  Kaffi Laugalækur

Arnar Ómarsson sýnir 
verk sitt Eternal fric-
tion á Happy hour-
opnun artzine nr. 6 á 
Kaffi Laugalæk. Arnar 
Ómarsson stundar 
meistaranám í mynd-
list við Listaháskóla 
Íslands. Verkin hans, 

sem eru ýmist innsetn-
ingar, myndbandsverk 
eða skúlptúrar, brúa bil 
milli sýndar- og raunveru-
leika í rannsókn á efninu.

Festival Stockfish
Bíó Paradís

stockfishfestival.is
Tickets: tix.is

February 23rd          March 5th 2017

Fi
lm

SHERWAN HAJI  
     SAKARI KUOSMANEN

THE OTHER SIDE THE OTHER SIDE
OF HOPE

Written and directed by  AKI KAURISMÄKI  

SPUTNIK Presents

Production SPUTNIK OY with BUFO, THE FINNISH FILM FOUNDATION, YLE COPRODUCTIONS, PANDORA FILM, ZDF/ARTE, 
FINLAND 100 PROGRAMME and THE CHURCH MEDIA FOUNDATION

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Other Side of Hope  20:00
I, Daniel Blake   22:00
Barakah Meets Barakah  22:00
Mother   22:00

 

ÁLFABAKKA
GAMLINGINN 2 KL. 8 - 10:20
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO BATMAN ENSKT TAL KL. 5:40 - 8 - 10:20
LEGO BATMAN ENSKT TAL VIP   KL. 5:40 - 8
RINGS KL. 10:40
LA LA LAND KL. 5:40 - 8:20
XXX 3 KL. 8 - 10:20
XXX 3 VIP KL. 10:20
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
ROGUE ONE 2D KL. 8
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40

LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO BATMAN ENSKT TAL KL. 8 - 10:20
FIFTY SHADES DARKER KL. 5:30 - 8 - 10:30
RINGS KL. 8 - 10:40
LA LA LAND KL. 5:20 - 8
XXX 3 KL. 5:40 - 10:20

EGILSHÖLL

GAMLINGINN 2 KL. 5:40 - 8 - 10:20
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
FIFTY SHADES DARKER KL. 8 - 10:30
LA LA LAND KL. 5:20 - 8 - 10:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI
GAMLINGINN 2 KL. 8
GOLD KL. 10:20
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO BATMAN ENSKT TAL KL. 5:40
RINGS KL. 10:40
LA LA LAND KL. 8

AKUREYRI

GAMLINGINN 2 KL. 8
GOLD KL. 10:30
FIFTY SHADES DARKER KL. 8
JOHN WICK: CHAPTER 2 KL. 10:30

KEFLAVÍK

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

�����
THE GUARDIAN

�����
THE TELEGRAPH

�����
EMPIRE

7
M.A. 

BESTA MYNDIN

77
M A

Golden globe
Verðlaun

B

Frábær grínmynd fyrir alla fjölskylduna.
Sýnd með íslensku og ensku tali.

91% 8.1

Hinn 101 árs gamli Allan er kominn aftur í
þessari frábæru gamanmynd.

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 10.30

SÝND KL. 5.30, 8, 10.30

SÝND KL. 5.40SÝND KL. 5.40

SÝND KL. 8, 10.30

Skoðaðu litríkt úrval á bros.is 

Bros auglýsingavörur, 
Norðlingabraut 14.

Bros auglýsingavörur með þínu merki 
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KI
Ð

  M
IT

T

Urðarhvarfi 4 / 203 Kópavogi
Sími 557 4848 / www.nitro.is 

ÁRGERÐ 2017 
Á FRÁBÆRU 

VERÐI!

Z650 - 1.149.000,-
Z900 - 1.499.000,-
Versys 650 - 1.349.000,-
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365.is
Sími 1817

ENDALAUS
Gerðu verðsamanburð og lækkaðu GSM reikninginn þinn með 365

GSM
Hvaða leið hentar þér?

LEIÐ 1
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
0 GB gagnamagn

790kr.

LEIÐ 2
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
1 GB gagnamagn

1.680kr.

LEIÐ 3
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
5 GB gagnamagn

2.680kr.

LEIÐ 4
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
30 GB gagnamagn*

3.490kr.

365.is      Sími 1817

*Greitt er fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. Á ferðalögum erlendis eru boðnir ferðapakkar Evróski Draumurinn og Ameríski Draumurinn.
30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB.



Fimmtudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Kalli kanína og félagar 
07.50 Tommi og Jenni 
08.10 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Jamie's 30 Minute Meals 
10.40 Undateable 
11.05 The Goldbergs 
11.25 Landnemarnir 
12.00 Poppsvar 
12.35 Nágrannar 
13.00 Make Your Move 
14.50 Longest Ride 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen
18.30 Fréttir  Fréttastofa Stöðvar 2 
flytur fréttir í opinni dagskrá.
18.55 Íþróttir  Íþróttafréttamenn 
fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
19.05 Fréttir
19.20 The Big Bang Theory 
19.45 Masterchef Professionals - 
Australia 
20.30 Hið blómlega bú Fjórða 
þátttaröðin af þessum fræðandi 
og notalegu þáttum sem kitla 
bragðlaukana. Árni Ólafur heldur 
áfram að yrkja sitt blómlega bú í 
Árdal í Borgarfirði. Hann er orðinn 
öruggur á bændastörfunum og 
leitast við að finna ný og spenn-
andi hráefni og verkefni til að 
takast á við í matargerðinni. Árni 
nýtir staðbundið hráefni og villta 
náttúru til að matreiða girnilega 
rétti. Árni leggur land undir fót og 
heimsækir framsækna bændur og 
áhugavert fólk hringinn í kringum 
landið. 
21.00 The Blacklist 
21.45 Homeland 
22.35 Lethal Weapon 
23.20 Steypustöðin 
23.50 The Witness for the Prosecu-
tion 
00.40 Apple Tree Yard 
01.35 Taboo 
02.35 Fast & Furious 6 
04.45 Person of Interest 
05.25 The Middle

17.30 2 Broke Girls 
17.55 The Big Bang Theory 
18.15 New Girl 
18.40 Modern Family 
19.05 Curb Your Enthusiasm 
19.40 Bara grín 
20.10 Veistu hver ég var? 
20.45 Supergirl 
21.30 Angie Tribeca 
21.55 Arrow 
22.40 Klovn 
23.10 Gilmore Girls 
23.55 The New Adventures of Old 
Christine 
00.20 Supergirl 
01.05 Tónlist

12.15 Just Friends  Rómantísk gam-
anmynd með þeim Ryan Reynolds, 
Amy Smart og Chris Klein í aðal-
hlutverkum. Chris upplifði mikla 
ástarsorg í gagnfræðaskóla en 
þegar hann snýr aftur í heimabæ-
inn mörgum árum og tugum kílóa 
seinna fær hann annað tækifæri til 
að næla í draumastúlkuna. 
13.50 Big Daddy
15.25 Housesitter 
17.05 Just Friends 
18.40 Big Daddy 
20.15 Housesitter 
22.00 Ted 2 Ted hefur svo sannar-
lega náð að höndla hamingjuna 
og er hæstánægður með að vera 
kominn í hnapphelduna með sinni 
heittelskuðu Tami-Lynn. Næsta 
skref er að eignast barn. Fyrsta 
vandamálið við það er hins vegar 
að einhver þarf að gefa þeim sæði 
því það sem Ted hefur að bjóða 
virkar ekki sem skyldi. 
23.55 Edge of Tomorrow Í þessum 
vísindatrylli frá 2014 leikur Tom 
Cruise óreyndan hershöfðingja 
sem þarf óvænt að fara í stærsta 
stríð sem mannkynið hefur staðið 
frammi fyrir. Í nálægri framtíð 
hafa geimverur gert árás á jörðina 
og milljónir manna hafa látist í 
stríðinu. Það eina í stöðunni er 
að fara beina leið í bardagann við 
geimverurnar. 
01.50 Nightingale 
03.10 Ted 2

12.55 HM í skíðagöngu 
14.10 HM í alpagreinum 
15.25 HM í skíðagöngu 
16.55 Táknmálsfréttir 
17.05 Stjarnan - Selfoss 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Andri á flandri í túristalandi 
20.35 Lygavefur 
21.30 Hulli 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Fortitude 
23.10 Á spretti 
23.35 Glæpasveitin 
00.35 Kastljós 
01.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.25 Dr. Phil 
09.05 Life Unexpected 
09.50 Judging Amy 
10.35 Síminn + Spotify 
11.30 Árshátíðarmyndband 
kvennaskólans í Reykjavík 2017 
11.50 Síminn + Spotify 
12.45 Dr. Phil 
13.25 American Housewife 
13.50 Your Home in Their Hands 
14.50 The Bachelorette 
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 The Mick 
20.00 Það er kominn matur 
20.35 Speechless 
21.00 This is Us 
21.45 Scandal 
22.30 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Californication

08.00 AT&T Pebble Beach National 
Pro-Am 
11.55 Golfing World 2017 
12.45 Genesis Open 
16.45 PGA Highlights 2017 
17.40 Champions Tour Highlights 
2017 
18.35 Inside the PGA Tour 2017 
19.00 The Honda Classic 
23.00 Golfing World 2017 
23.50 Inside the PGA Tour 2017

06.55 Valencia - Real Madrid 
08.35 Newcastle - Aston Villa 
10.15 Football League Show 
2016/17 
10.45 Spænsku mörkin 2016/2017 
11.15 FA Cup 2016/2017 
12.55 Tindastóll - Stjarnan 
14.35 Domino’s körfuboltakvöld 
2016/2017 
16.15 Valencia - Real Madrid 
17.55 Roma - Villarreal 
20.00 Tottenham - Gent 
22.00 Saint Etienne - Man. Utd. 
23.40 Shakhtar Donetsk - Celta de 
Vigo

07.00 Sevilla - Leicester 
08.40 Porto - Juventus 
10.20 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2016/2017 
10.50 Stjarnan - Skallagrímur 
12.30 FA Cup 2016/2017 
14.10 Ensku bikarmörkin 2017 
14.40 Sevilla - Leicester 
16.20 Porto - Juventus 
18.00 Meistaradeildarmörkin 
18.30 Premier League World 
2016/2017 
19.00 Meistaradeildin í hestaí-
þróttum 2017 
22.20 Keflavík - Haukar 
00.00 Formúla E 2016/2017

07.00 Grettir 
07.11 Zigby 
07.25 Blíða og Blær 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Grettir 
11.11 Zigby 
11.25 Blíða og Blær 
11.47 Mæja býfluga 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
14.00 Strumparnir 
14.22 Hvellur keppnisbíll 
14.34 Ævintýraferðin 
14.46 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Grettir 
15.11 Zigby 
15.25 Blíða og Blær 
15.47 Mæja býfluga 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
18.00 Strumparnir 
18.22 Hvellur keppnisbíll 
18.34 Ævintýraferðin 
18.46 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Ástríkur og víkingarnir

16.47 Doddi litli 
og Eyrnastór 

BARA GRÍN
Sprenghlægilegur og stór-
skemmtilegur gamanþáttur þar 
sem Björn Bragi rifjar upp bestu 
gamanþættina úr sögu Stöðvar 2. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SPENNANDI
FIMMTUDAGSKVÖLD

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

 

HIÐ BLÓMLEGA BÚ
Fjórða syrpan af þessum fræðandi og notalegu þáttum sem kitla 
bragðlaukana. Eftir að minkurinn komst í hænsnakofann hefst 
Árni handa við að koma sér upp nýjum hænsnastofni. Hann bakar 
svo girnilegt súrdeigshrökkbrauð og gerir tilraunir með mismu-
nandi mjólkurtegundir í jógúrtgerð.

MASTERCHEF 
PROFESSIONALS – 
AUSTRALIA
Stórskemmtilegur 
matreiðsluþáttur sem byggður 
er á upprunalegu þáttunum en 
hér eru það matreiðslu-
meistarar sem keppast við að 
vinna bragðlauka dóm-
nefndarinnar á sitt band. 

LETHAL WEAPON 
Spennandi framhaldsþáttur, 
byggður á hinum vinsælu 
Lethal Weapon-myndum sem 
slógu rækilega í gegn á níunda 
og tíunda áratugnum.

HOUSESITTER
Skemmtileg bíómynd um par 
sem er ekki á eitt sátt um 
framtíðaráformin. 
Aðalhlutverk leika Goldie 
Hawn og Steve Martin.

HOMELAND
Magnaðir þættir þar sem við 
höldum áfram að fylgjast með 
Carrie Mathieson sem er aftur 
flutt til Bandaríkjanna eftir að 
hafa komið í veg fyrir 
hryðjuverkaárás í Berlín.

THE BLACKLIST 
Raymond Reddington er 
hvergi banginn þegar hann og 
snillingarnir hjá FBI leysa 
stórglæpamál í sameiningu. 
Hörkuspennandi þættir!
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Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

GÆÐA
INNIHURÐIR 
Á GÓÐU VERÐI



Chris Owen 
Það kannast margir við leikarann 
Chris Owen sem lék Chuck Sherman 
svo eftirminnilega í myndinni Amer-
ican Pie. En í dag vinnur Owen sem 
þjónn á sushistað.

VOLVO XC90 
T8 TWIN ENGINE INCSCRIPTION

Loftpúðafjöðrun
21 tommu felgur
Rafdrifin krókur

Glerþak
Bakkmyndavél
7 manna ... og margt, margt fleira!

586 1414
stora@stora · www.stora.is
facebook.com/storabilasalan Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

12.490 þúsund og setja einhverstaðar línu „.

VERÐ KR. 

12.490 
ÞÚSUND

KOMDU OG REYNSLUAKTU

Grensásvegi 46,Reykjavík 
• S. 511 3388 
Opið mán-fös 9-18, lau 11-15

ÚTSALA
Garn-Gleði

Nýtt og spennandi garn á frábæru verði.

Komdu og vertu 

með í gleðinni!

MARINE
PHYTOPLANKTON 
auk Spirulina og Chlorella

Ein næringaríkasta ofurfæða  
á jörðinni samkvæmt  
David Wolfe heilsusérfræðingi

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

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

ORKA – EINBEITING - JAFNVÆGI

Sjávarþörungur

• Lífrænn fjölvítamíngjafi
• Aukin orka, einbeiting og úthald
• Öflug vörn gegn flensu og kvefpestum

Sjávarþörungur

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Peter Ostrum

Leelee Sobieski

Sarah Michelle Gellar

Amanda Bynes

Hvað varð 
eiginlega  
um þau?
Það er ekkert grín að viðhalda frægðinni eins 
og þessir einstaklingar vita. Sum þeirra gáfu 
frægðina viljandi upp á bátinn á meðan önn-
ur eru enn að án þess að vekja mikla athygli.

Sarah Michelle Gellar var aðalskvísan 
þegar þættirnir Buffy the Vampire 
Slayer voru upp á sitt besta. Síðan 
þættirnir hættu hefur Gellar leikið í 
hinu og þessu en það hefur þó lítið 
fyrir henni farið á seinustu árum.

Leikkonan Amanda Bynes lék í 
ótal unglingamyndum á sínum 
yngri árum og lífið lék við hana. 

En árið 2010 var ekki hennar ár, 
þá komst hún í kast við lögin og 
gaf leiklistarferilinn upp á bátinn. 

Síðan þá hefur hún margoft ratað 
í fjölmiðla fyrir lögbrot.

Leelee Sobieski sló í gegn í 
hlutverki sínu í myndinni Never 
Been Kissed þegar hún lék 
bestu vinkonu aðalpersónunnar 
sem Drew Barrymore túlkaði. 
Sobieski hefur smátt og smátt 
gefið leiklistina upp á bátinn og 
nýverið greindi hún frá því í við-
tali við US Magazine að nú væri 
móðurhlutverkið númer eitt, 
tvö og þrjú hjá henni.

Þeir sem hafa séð 
upprunalegu Willy 

Wonka & the Chocolate 
Factory kvikmyndina ættu 

að muna eftir Peter Ostrum 
sem fór með hlutverk Charlie 

þegar hann var 12 ára. En leiklistin 
var greinilega ekki hans tebolli því 
í dag starfar hann sem dýralæknir í 
New York. Þess má geta að Ostrum 
er orðinn 59 ára.

Vanilla Ice
Tónlistarferill rapparans 
Vanilla Ice er ekki upp á 
sitt besta og lítið hefur 
farið fyrir honum undan-
farin ár. Hann reynir þó að 
klóra í bakkann og keppti 
til dæmis á seinasta ári í 
Dancing With The Stars 
samhliða því að selja 
fasteignir.
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Smáratorgi 522 7860 • Korputorgi 522 7870 • Glerártorgi 522 7880

Glæsilegt úrval á pier.is

40% AFSLÁTTUR
AF KERTUM HAAG SÓFI Áður 229.900,- NÚ 185.414,-

BÚDDI 
Áður 5.990,- NÚ 4.831,-

HREINDÝRAHAUS
Áður 6.990,- NÚ 5.637,-

TAX FREE Í PIER
TILBOÐIN GILDA 23.FEBRÚAR–1.MARS



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

SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í PENNANUM EYMUNDSSON UM LAND ALLT

  

METSÖLULISTI EYMUNDSSON 
15.02.17 - 21.02.17

1 2

5 6

7 8

109

43

8 vikna blóðsykurkúrinn 
Michael Mosley

Löggan 
Jo Nesbø

Eftir að þú fórst 
Jojo Moyes

Englar vatnsins 
Mons Kallentoft

This is Iceland 
Ýmsir höfundar

Ör 
Auður Ava Ólafsdóttir

Svartalogn - kilja 
Kristín Marja Baldursdóttir

Þögult óp 
Angela Marson

Speglabókin 
E.O. Chirovici

Stúlkan sem enginn saknaði 
Jónína Leósdóttir

V ið erum að halda 
AK Extreme núna í 
sjöunda skiptið eftir 
að hátíðin fór í pásu. 
Við erum í raun og 
veru að tilkynna um 

dagskrána á hátíðinni í leikjaformi 
en hún, ásamt því hverjir eru að 
spila, sést inni í leiknum. Hugmynd-
in kviknaði upprunalega í sambandi 
við hinn leikinn sem við gerðum, ég 
fór að hugsa að við gætum gert þetta 
í staðinn fyrir þetta týpíska plakat 
og tilkynningu, en tölvuleikur er 
skemmtilegra konsept við að aug-
lýsa hátíðina því að í raun er þetta 
hreyfanlegt plakat sem er hægt leika 
sér með,“ segir Emmsjé Gauti en 
hann gefur aftur út tölvuleik, nú til 
að kynna AK Extreme hátíðina sem 
verður haldin fyrstu helgina í apríl.

Hvernig er þessi leikur? „Ég fékk 
Skúla Óskarsson aftur með mér, en 
hann gerði líka hinn leikinn. Leik-
urinn er í raun og veru smá stolinn 
frá leik sem heitir Ski or die sem er 
gamall Nintendo-leikur. Eða lúkkið 
á honum kemur þaðan og leikurinn 
sjálfur er Ski Free-eftirherma – leik-
urinn þar sem maður skíðar niður 
brekku og það kemur skrímsli og 
eltir mann. Það muna allir eftir 
þeim leik. Ég man að mér fannst 
þetta skrímsli geðveikt hræðandi 
þegar ég var lítill. Hjá okkur gerist 

hann í Hlíðarfjalli. Síðan er líka 
hægt að taka Eimskipsstökkið. 

Bobby Breiðholt, sem hannaði 
umslagið fyrir Vagg og veltu, gerði 
upphafsskjáinn í leiknum og við 
erum með 8-bita útgáfur af klass-
ískum metalsmellum í honum. 
Bráðum verður svo haldin keppni 
í Ski free-leiknum, þannig að ég 
mæli með að fólk fari að æfa sig – 
það verður flug norður, snjóbretti, 
hótel, miðar og allt fyrir þann sem 
nær „high-score“. Fólk getur fylgst 
með á Facebook-síðu AK extreme 
þar sem þetta verður tilkynnt.“

Hvernig verður dagskráin í ár, 
eitthvað nýtt?„Í menu-skjánum í 
leiknum, sem er eins og í Ski or die, 
er hægt að renna sér inn í dagskrána 
og skoða hana. 

Við erum búnir að fjölga viðburð-
um á hátíðinni og þetta eru núna 
fjórir dagar. Þetta byrjar á fimmtu-
deginum og þá er „race“ í Hlíðar-
fjalli, á föstudeginum er „jib“-mót 
sem í þetta sinn verður í Listagilinu 
á sama stað og Eimskipsstökkið er 
á laugardeginum – en stökkið er 
okkar stærsti viðburður og verður 
sýnt í beinni útsendingu á Stöð 2 
Sport annað árið í röð. Þeir hjá Stöð 
2 Sport töluðu um að þetta væri 
ein flottasta útsending sem þeir 
hafa sent út og það var bara tilraun, 
þannig að þetta verður enn flottara 

í ár. Síðan verður parkour-mót á 
sunnudeginum.

Tónleikadagskráin verður í Sjall-
anum núna, en við vorum alltaf með 
Græna hattinn fyrst þangað til við 
sprengdum hann utan af okkur. Í 
ár ætlum við að vera með rjómann 
af popptónlistarmönnum Íslands 
í Sjallanum og líka með dagskrá á 
Græna hattinum fyrir hinn hópinn 
sem nennir ekki endilega í partí-
geðveikina í Sjallanum. Ég mæli 
með að kaupa miða fyrr en seinna 
því að í fyrra seldist upp og færri 
komust að en vildu.“

Þeir sem spila á AK Extreme eru 
Aron Can, Sturla Atlas, Úlfur Úlfur, 
GKR, Gauti, Alvia Islandia, Cyber, 
Alexander Jarl, Hildur, Ká Aká, 
sxsxsx. Miðasalan er hafin á miði.is. 
Leikinn má nálgast inn á vefsíðu AK 
Extreme hátíðarinnar - akx.is.
stefanthor@frettabladid.is

Tölvuleikjaframleiðandinn 
Emmsjé Gauti
Emmsjé Gauti gefur í dag út annan tölvuleik af gamla skólanum, í 
þetta sinn til að auglýsa AK Extreme hátíðina sem fer fram í apríl. 
Nú eru teknir fyrir gamlir skíðaleikir sem allir ættu að kannast við.

LEikurinn Er í raun 
oG vEru smá sToL-

inn frá LEik sEm hEiTir ski 
or DiE sEm Er GamaLL nin-
TEnDo-LEikur. Eða Lúkkið á 
honum kEmur þaðan oG 
LEikurinn sjáLfur Er ski 
frEE-EfTirhErma.

Það er spurning hvort Emmsjé Gauti fari úr rappinu yfir í tölvuleikina? FRÉTTABLAÐIÐ/STEFáN KARLSSON
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*ALLAR STÓRAR PIZZUR AF MATSEÐLI
EF ÞÚ SÆKIR, VIKUNA 20.–26. FEBRÚAR 2017.

PÖNNUPIZZA: 1.590 KR.

EIN VIKA. EITT VERÐ.*

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU ÞÉR OSTAGOTT



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.

Frosta  
Logasonar

Bakþankar

Hrútskýring er orð sem 
hefur rutt sér til rúms á 
undanförnum misserum í 

samhengi við baráttuna gegn hinu 
margumtalaða feðraveldi. Það á vel 
við aðstæður þar sem karlar tala 
af miklu yfirlæti og hroka niður til 
kvenna án þess að hafa endilega 
eitthvað merkilegt fram að færa. 
Orðið er að verða útbreitt og vin-
sælt. Einhvern tíma sá ég ákveðið 
íslenskt feminískt vefrit lýsa því 
yfir að allar hrútskýringar yrðu þar 
framvegis bannaðar. Það var gert 
til þess að tryggja öryggi umræð-
unnar. Enda fyrirbærið með öllu 
andfemínískt.

Konur á Alþingi hafa einnig 
skorið upp herör gegn fyrirbærinu 
en sennilega er leitun að vinnu-
stað sem hefur í gegnum tíðina 
alið af sér fleiri hrúta eða aðra 
forystusauði feðraveldisins. Þegar 
Kvennalistinn sálugi klofnaði á 
sínum tíma skrifuðu einhverjir 
gárungar í gríni að nú myndu þær 
Kvennalistakonur loksins bjóða 
fram klofið. Í dag myndum við 
alltaf setja svokallaðar kveikju-
merkingar (e. trigger warnings) 
fyrir framan slíkt grín. Það er gert 
til að lesendur verði ekki fyrir 
áfallastreituröskun við lesturinn.

Í bandarískum háskólum er 
farið að bjóða upp á svokölluðu 
örugg rými (e. safe spaces). Í þann-
ig rýmum nýtur maður verndar 
gagnvart hvers konar orðræðu sem 
kann að móðga mann. Ég er ekki 
frá því að full þörf sé á þessu innan 
veggja Háskóla Íslands. Eins og til 
dæmis nú þegar virtur fræðimaður 
á sviði tölfræðirannsókna leyfir 
sér að benda á galla í rannsóknum 
sem dregnar eru af ályktanir um 
launamismunun. Prófessorinn 
getur birt slíkar athugasemdir 
óáreittur í erlendum vísindaritum. 
En hér heima verður hann aldrei 
neitt annað en hættulegur hrút-
skýrandi.

Hrútskýringar FRAMKVÆMDA- 
DAGAR
23. FEBRÚAR - 13. MARS

Nýtt 
blað

Allt 
TORIN 
fyrir bílinn 
-25%

Allt 
borðplötu- og  
sólbekkjaefni

-30%
*

*plastlagt

Valdar 
vörur á 
afslætti

Skoðaðu 
blaðið á 

byko.is

ÞAR SEM FAGMENNIRNIR  
VERSLA ER ÞÉR ÓHÆTT

Allt 

-20%
Allar 

iðnaðarryksugur

-25%

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

K O N U
K V Ö L D
TILBOÐ, DEKUR,
SKEMMTUN OG

HAPPDRÆTTI

OPIÐ TIL

Í KVÖLD
22
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