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Lífeyrissjóðir vilja fá tíu prósent í Arion

handbolti „Íslenska liðið stendur 
á tímamótum,“ segir Guðmundur 
Guðmundsson sem er tekinn við 
íslenska karlalandsliðinu í hand-
bolta í þriðja sinn.

Undir stjórn Guðmundar vann 
Ísland til silfurverðlauna á Ólymp-
íuleikunum í Peking 2008 og brons-
verðlauna á EM í Austurríki tveimur 
árum síðar. Guðmundur gat haldið 
áfram að þjálfa Barein en viður-
kennir það hefði verið erfitt að segja 
nei við íslenska landsliðið. „Eftir að 

hafa kannað hvern-
ig menn horfa á 
þetta ákvað ég að 
stökkva á þetta.“
 – iþs / sjá síðu 12

Kallaður heim

Guðmundur Þ. Guð-
mundsson, 

landsliðs-
þjálfari.

ViðsKipti Á annan tug lífeyrissjóða 
samþykktu í lok síðustu viku að fara 
í óskuldbindandi viðræður um kaup 
á samanlagt tæplega 10 prósenta 
hlut í Arion banka af Kaupþingi, 
samkvæmt heimildum Markaðar-
ins. Stefnt er að því að reyna að ná 
samkomulagi í byrjun næstu viku, 
fyrir birtingu ársuppgjörs bankans 
14. febrúar, en kaupverðið yrði þá 
samtals í kringum 17 milljarðar 
króna.

Þá eru einnig viðræður við íslensk 
tryggingafélög og verðbréfasjóði um 

að fjárfesta í Arion banka, mögulega 
á bilinu 3 til 5 prósenta hlut, sam-
hliða því að gengið yrði frá kaup-
samningi við lífeyrissjóðina.

Gangi áform lífeyrissjóða og ann-
arra fagfjárfesta eftir um að kaupa 
mögulega allt að 15 prósenta hlut, 
áður en ráðist verður í útboð og 
skráningu bankans, hyggst Kaup-
þing nýta sér kauprétt að 13 pró-
senta hlut ríkisins í Arion. Kaupþing 
hefur haft það til skoðunar að leysa 
til sín hlutinn á grundvelli hluthafa-
samkomulags og selja hann áfram – 

á sama verði og hann yrði keyptur á 
af ríkinu – til meðal annars lífeyris-
sjóða.

Samkvæmt svörum sem bárust 
frá lífeyrissjóðunum síðastliðinn 

föstudag við tilboði Kaupþings lýstu 
tólf þeirra, eða um helmingur allra 
starfandi lífeyrissjóða, áhuga á að 
kaupa samanlagt nærri 10 prósenta 
hlut í bankanum. Á meðal fjögurra 
stærstu sjóða landsins – LSR, Líf-
eyrissjóðs verslunarmanna, Gildis 
og Birtu – samþykkti stjórn Gildis 
að fara í viðræður um kaup á tals-
verðum hlut í Arion, þó með þeim 
skilyrðum að ekki yrði fallist á fyrir-
liggjandi tilboð Kaupþings óbreytt, 
og þá er LSR með málið til skoðunar. 
– hae / sjá Markaðinn

„Við erum bæjarbúar á öllum aldri og hér eru engir flokkadrættir,“ segir Ragnheiður Elín Árnadóttir, fyrrverandi ráðherra og félagi í Hollvinasamtökum Sundhallar Keflavíkur. Bærinn seldi 
höllina árið 2006. Verktaki sem keypti hana í fyrra vill fá að rífa húsið og reisa þrjú fjölbýlishús. Ragnheiður segir enn hægt að bjarga merkri byggingu sem reist hafi verið af ungmennafélag-
inu og íbúum á árinu 1939 eftir teikningu Guðjóns Samúelssonar. „Það var þrautseigja og samstaða sem byggði þessa sundlaug og við þurfum að halda því merki á lofti.“ Fréttablaðið/EyÞór

Tólf lífeyrissjóðir sam-
þykktu að fara í við-
ræður um kaup í Arion 
banka. Lýstu yfir áhuga 
á að kaupa tæplega tíu 
prósent. Einnig viðræður 
við tryggingafélög og 
verðbréfasjóði. Kauprétt-
ur að hlut ríkisins nýttur 
gangi áformin eftir.

17
milljarða myndu sjóðirnir 
þurfa greiða fyrir hlutinn.

húsnÆðisMál Til skoðunar er að 
nota sjóði VR til að koma á fót 
félagi til að leigja út íbúðir á 15 til 
30 prósent lægra verði en gerist á 
almennum leigumarkaði. Eignir VR, 
sem standa undir verkfalls-, sjúkra- 
og starfsmannasjóðum félagsins, 
hafa til þessa verið ávaxtaðar með 
kaupum á skulda- og hlutabréfum.

„Við viljum auðvitað fá meðfjár-
festa með okkur í verkefnið. En ef 
markaðurinn streitist á móti hug-
myndum okkar – um að koma á fót 
eðlilegum og sanngjörnum leigu-
markaði – þá munum við örugglega 
á endanum gera þetta sjálf,“ segir 
Ragnar Þór Ingólfsson, formaður 
VR.

Aðrir stjórnarmenn sem rætt var 
við vildu ekki tjá sig um hugmynd 
Ragnars Þórs þegar eftir því var 
leitað í gær.  – kij / sjá Markaðinn

Sjóðir fjármagni 
leigufélag VR



Veður

Suðaustanhvassviðri og rigning eða 
snjókoma og fremur milt veður, 
en snýst síðan í suðvestanátt með 
éljum. Hægari vindur og úrkomu
minna norðaustanlands.  sjá síðu 16

Landsréttarmálið rætt í Landsrétti

Meint vanhæfi Arnfríðar Einarsdóttur, dómara við Landsrétt, var til umfjöllunar í Landsrétti í gær. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður krafðist 
þess að hún viki sæti við meðferð máls skjólstæðsings hans á þeim grunni að hún hefði verið skipuð með ólögmætum hætti. Jón H.B. Snorrason sak-
sóknari varðist kröfunni og sagði Arnfríði uppfylla öll skilyrði til að vera dómari. Beðið er úrskurðar Landsréttar um málið. Fréttablaðið/Eyþór

skipulagsmál Kvikmyndaleikstjór-
inn Hrafn Gunnlaugsson fær ekki að 
innlima í lóð sína skika undir svo-
kölluðum hörgi nærri íbúðarhúsi 
hans í Laugarnesi.

Hrafn sendi umsókn um miðjan 
janúar til Reykjavíkurborgar um 
að fá að stækka lóð sína á Laugar-
nestanga 65. Sagði hann það vera 
vegna hörgs „sem merktur var 
ásum og vönum þann 1. júní 2015 
af Hilmari Erni Hilmarssyni alls-
herjargoða“. Hörgur er blótstaður 
heiðinna manna.

Ekki náðist í Hrafn en í umsókn 
hans kemur fram að hörgurinn 
skarti líkneski af ásnum Frey. „Alls-
herjargoðinn hefur síðan fram-
kvæmt þar ýmsar helgar athafnir 
ásatrúar,“ upplýsir leikstjórinn.

Hrafn segir að í Verndaráætlun 
fyrir Laugarnestanga undirskrifaðri 
af Degi B. Eggertssyni borgarstjóra sé 
tilvera hörgsins staðfest. Þar segir að 
öllum sé frjáls umferð um hörginn.

„Hörgurinn nær niður fyrir fjöru-
borð að hluta til en sjór ber möl og 
þara inn í hann á háflæði og gerir 
kynngi hans enn magnaðri,“ lýsir 
Hrafn og útskýrir hvers vegna sam-
eina eigi skikann lóð hans sjálfs. 
„Óskandi væri að hörgurinn stæði 
ótvírætt allur inn á lóðinni, með til-
liti til allra er að málinu koma.“

Í umsögn embættis skipulags-
fulltrúa um erindi Hrafns segir að 
samkvæmt lóðarskilmálum sé ekki 
leyfilegt að afmarka lóðir í Laugar-
nesi með girðingum, mönum, lim-
gerði eða öðru né að loka göngu-
leiðum með strandlengju. „Opna 
svæðið við Laugarnestanga er skil-
greint sem borgargarður og á svæð-
inu er mikið um búsetuminjar og 

ströndin að mestu ósnortin. Allur 
tanginn er skilgreindur sem hverfis-
verndarsvæði.

Þannig leggur skipulagsfulltrúi til 
að stækkun lóðar Hrafns verði ekki 
samþykkt. „Samræmist ekki gild-
andi skipulagi og ekki talin ástæða 
til að lóðin innihaldi umræddan 
hörg þar sem gengur töluvert á 
opna svæðið að aðgengi almenn-
ings meðfram strandsvæðinu.“
gar@frettabladid.is

Hrafn má ekki innlima 
lóð undir blótstaðnum
Svonefndur hörgur sem allsherjargoði ásatrúarmanna helgaði við hús Hrafns 
Gunnlaugssonar er sagður ganga á aðgengi almennings að Laugarnestanga. 
Hrafn vildi innlima skikann í sína lóð „með tilliti til allra“ en borgin hafnar því.

blótstaðurinn sem hér sést til hægri í fjöruborðinu við hús Hrafns Gunnlaugs-
sonar í laugarnesi er talvert mannvirki og sérstakt. Fréttablaðið/Eyþór

Hörgur er blótstaður

Talið er hörgar hafi upphaflega 
verið blótstaðir undir berum 
himni, líklega steinaltari. Á þetta 
bendir uppruni orðsins hörgur. 
Í Eddukvæðunum er getið um 
hörg, sem hlaðinn var úr steinum. 
Stundum virðast hörgarnir hafa 
verið hús. Getið er um hörga 
sem brunnu, og um hátimbraða 
hörga.

Á Íslandi hafa fundist tóftir 
sem talið er að séu af fornum 
hörgum og hefur ein þeirra 
verið rannsökuð. Kom þá í ljós 
að hörgurinn hefur verið hús í 
líkingu við hof en miklu minni.

Heimild: Wikipedia.

Sjór ber möl og þara 
inn í hann á háflæði 

og gerir kynngi 
hans enn 
magnaðri.
Hrafn Gunnlaugs
son leikstjóri

lögreglumál Komið var í veg fyrir 
að Sunna Elvira Þorkelsdóttir, sem 
liggur  alvarlega slösuð á spítala 
á Spáni, yrði flutt á betra sjúkra-
hús bæði í gær og fyrradag eins og 
til hefur staðið.

„Hvort það er einhver skrif-
finnska eða lögreglan þarna ytra 
veit ég ekki,“ segir Páll Kristjáns-
son, lögmaður Sunnu hér heima. 
Hann segir íslensku lögregluna 
ekki hafa komið í veg fyrir flutn-
inginn og Sjúkratryggingar Íslands 
hafi talið allt klappað og klárt 
þeirra megin.

„Þetta eru væntanlega spænsk 
lögregluyfirvöld að reyna að 
pressa á að fá einhverjar upplýs-
ingar og henni er í rauninni haldið 
nauðugri,“ segir Páll og bendir á að 
maður Sunnu sé í gæsluvarðhaldi 
hér á landi vegna máls sem virðist 
teygja anga sína til Spánar. „Ég veit 
ekki hvort þeir eru að reyna að 
koma einhverri óeðlilegri pressu 
á hann og beiti henni með þessum 
hætti.“

Páll segist verulega ósáttur við 
hvernig tekið hefur verið á málinu 
hjá alþjóðadeild ríkislögreglu-
stjóra.  „Þegar ég spurði þá hvort 
verið væri að nota hana sem ein-
hvers konar pressu eða þrýsting á 
að ná fram einhverjum upplýsing-
um beið ég í fjóra daga eftir svari 
og var svo bara vísað á borgara-
þjónustu utanríkisráðuneytisins, 
sem hefur eðli málsins samkvæmt 
ekkert með lögreglumál að gera,“ 
segir Páll.

Hann bíður nú svars frá lögregl-
unni en hann hefur óskað sérstak-
lega eftir því að hún beiti sér fyrir 
því að Sunnu verði sleppt enda 
sé henni ekki haldið nauðugri að 
kröfu íslensku lögreglunnar. – aá

Föst nauðug  
á sama stað

Sunna Elvira  
þorkelsdóttir

skipulagsmál Hafnafjarðarbær 
hefur kært fyrirhugaða lokun 
Garðabæjar á gamla Álftanesveg-
inum til úrskurðarnefndar um 
umhverfis- og auðlindamál.

„Þessi leið er mikið öryggisatriði. 
Verði veginum lokað þurfa sjúkra- 
og slökkviliðsbifreiðar að fara aðrar 
tafsamari leið í Norðurbæinn,“ segir 
Haraldur Líndal Haraldsson, bæjar-
stjóri í Hafnarfirði.

Íbúar bæði Hafnarfjarðarmegin 
og Garðabæjarmegin hafa mótmælt 
lokuninni á meðan íbúar í Prýða-
hverfi í Garðabæ hvetja til hennar 
til að minnka umferð við hverfið.

„Margir íbúar Hafnarfjarðar nota 
þessa leið til að komast til Reykja-
víkur. Lokunin beinir þeim bílum í 
gegnum íbúðahverfi sem eykur þar 
umferð og kílómetrafjölda. Þá er 
fyrirséð að íbúar Garðabæjar muni 
nú þurfa að aka inn í Hafnarfjörð 
til að komast leiðar sinnar innan 
Garðabæjar,“ segir Haraldur. – jóe

Hafnarfjörður 
kærir Garðabæ
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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Nýr Renault CAPTUR
Einn vinsælasti bíllinn í sínum flokki

RENAULT CAPTUR ZEN
Verð frá: 2.750.000 kr.

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

KOMDU OG REYNSLUAKTU
RENAULT CAPTUR Í DAG
Renault Captur er einn af vinsælustu bílum landsins í sínum stærðarflokki. Þessi sparneytni og 
snaggaralegi bíll hefur slegið í gegn hjá kaupendum sem vilja bíl sem þægilegt er að stíga inn í, 
þeir sitja hátt í og sjá vel út um alla glugga. 

Renault Captur er fáanlegur beinskiptur eða sjálfskiptur með bensín eða dísilvélum sem nota 
einungis frá 3,7l/100 km* í blönduðum akstri. 

Komdu og reynsluaktu nýjum Captur í dag.
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Þingflokkur VG 
mun mjög líklega 

taka snúning á málinu um 
leið og niðurstaða umboðs-
manns liggur 
fyrir.
Ólafur Þór  
Gunnarsson, 
þingmaður VG

StjórnSýSla „Ég held að það sé bara 
fínt fyrir alla að þetta sé skoðað, 
farið sé ofan í þetta og ég fagna því 
bara. Það er alls ekkert óeðlilegt,“ 
segir Þórður H. Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Vatnajökulsþjóð-
garðs, um úttekt á fjárreiðum og 
rekstri þjóðgarðsins í fyrra sem nú 
stendur yfir að beiðni umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins.

Fréttablaðið greindi frá mál-
inu í gær en tilefni úttektarinnar 
er framúrkeyrsla frá samþykktri 
rekstrar áætlun þjóðgarðsins sem 

Þórður tilkynnti hvorki stjórn né 
ráðuneytinu um eins og lög gera ráð 
fyrir. Ráðuneytið taldi útskýringar 
sem gefnar voru á frávikunum ófull-
nægjandi og óskaði eftir úttekt með 
vísan í lög um opinber fjármál.

Þórður segir að um sé að ræða um 
70 milljóna króna framúrkeyrslu, 
fyrst og fremst á launalið, sem hafi 
þrjár meginskýringar. Í fyrsta lagi 
15 milljónir sem féllu á garðinn 
eftir dóm er varðaði fjarvistarupp-
bót stórs hluta starfsmanna.

Í annan stað hafi Vatnajökuls-

þjóðgarður tekið óvænt við jörðinni 
Felli sem Jökulsárlón heyrir til, með 
tilheyrandi kostnaði við landverði 
og eftirlit.

„Við fengum ágiskaða einhverja 
upphæð í það sem dugði ekki og 
við þurfum að leggja 17 milljónir 
úr okkar sjóðum,“ segir Þórður. Þá 
hafi 40 milljónir farið í fullnustu á 
stofnanasamningi við Starfsgreina-
sambandið fyrir hönd landvarða og 
aukna landvörslu á svæðunum.

Aðspurður hvers vegna ráðu-
neytið telji þessar skýringar ófull-

nægjandi segir Þórður það líklega 
tengjast því að frávikin hafi ekki 
verið tilkynnt. Lagaákvæðið sem 
vísað sé til sé tiltölulega nýtt og ein-
hvern tímann verði að reyna á það. 
Ekkert í málinu þoli ekki skoðun.

„Nei, það á ekki að vera. Þetta 
er allt uppi á borðum hjá okkur. 
Útgjöld vegna launamála starfs-
manna eru öll uppi á borðunum. 
Launaliðurinn var á sjötta hundrað 
milljónir í fyrra, svo þetta er ansi 
mikill rekstur hjá okkur.“

Þórður segir að sem forstöðu-
maður verði hann að axla þá ábyrgð 
sem stjórnarformaðurinn varpaði á 
hann með bókun á stjórnarfundi á 
dögunum.

„Það er enginn að skorast undan 
því.“ – smj

Framkvæmdastjórinn fagnar úttekt á fjárreiðum þjóðgarðsins

Þórður H.  
Ólafsson

Umboðsaðili Fiat - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433 
www.fiat.is - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

ÁRA5ÁBYRGÐ

400.000 KR. AFSLÁTTUR
INNIFALIÐ 

VETRAR- OG SUMARDEKK
ÞJÓNUSTUSKOÐUN* Í 2 ÁR

STAÐALBÚNAÐUR:
Loftkæling, snertiskjár, 15” álfelgur, bluetooth, 

aksturstölva, bakkskynjarar ofl.

FIAT 500 POP 
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 1.990.000 KR.

VERÐ FRÁ: 2.390.000 KR. 

SÉRTILBOÐ Á FIAT 500
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StjórnSýSla Stjórnskipunar og eft-
irlitsnefnd hefur frestað rannsókn 
sinni á embættisfærslum Sigríðar 
Á. Andersen við skipun fimmtán 
dómara í Landsrétt.

Ekki liggur fyrir hvort umboðs-
maður Alþingis muni hefja frum-
kvæðisrannsókn á embættis-
færslum ráðherrans eða almennt 
um skipan dómara við réttinn.

Þingmenn vinstri grænna segja 
alvarlegt að ráðherrar brjóti lög og 
fái á sig hæstaréttardóm en telja 
ekki tímabært að Sigríður segi af 
sér.

Helga Vala Helgadóttir, formaður 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, 
segir nefndina slá rannsókn sinni á 
frest til að veita umboðsmanni það 
svigrúm sem hann þarf ef hann vilji 
hefja frumkvæðisathugun á skipan 
Sigríðar Andersen.

Umboðsmaður Alþingis baðst 
undan viðtali við Fréttablaðið 
þegar eftir því var leitað og sagðist 
ætla að skoða málið í rólegheit-
unum.

„Umboðsmaður hefur sagt að 
hann skoði ekki málið á meðan 
það er til umfjöllunar í þinginu. 
Því er það ákvörðun okkar að fresta 
skoðun okkar á málinu og því getur 
umboðsmaður, telji hann ástæðu 
til, hafið athugun á skipan dómara 
í Landsrétt,“ segir Helga Vala.

Kolbeinn Proppé, þingmaður 
VG í nefndinni, segir líklegt að 
umboðsmaður hefji frumkvæðisat-
hugun. Hann segir það ekki hafa 
komið til skoðunar að ráðherra víki 
á meðan málið er til rannsóknar.

Þegar Kolbeinn er spurður hve 
oft ráðherra þurfi að vera dæmdur 
fyrir embættisfærslur til að þurfa 
að segja af sér segist hann ekki vita 
svarið við þeirri spurningu.

„Það er ekki í lagi að neinn brjóti 
lög í starfi,“ segir Ólafur Þór Gunn-
arsson, þingmaður VG, um stöðu 
dómsmálaráðherra.

„Við í þinginu erum búin að 
leggja töluverða vinnu í að fá botn 
í málið og afla nýrra gagna. Þing-

flokkur VG mun mjög líklega taka 
snúning á málinu um leið og niður-
staða umboðsmanns liggur fyrir,“ 
segir Ólafur Þór.

Lilja Rafney Magnúsdóttir, sam-
flokksmaður Ólafs, segir stöðuna 
grafalvarlega.

„Það er ekki hefð fyrir afsögn ráð-
herra hér á landi og við í VG höfum 
metið það sem svo að krefjast ekki 
afsagnar,“ segir Lilja Rafney.  
sveinn@frettabladid.is

Umboðsmanni Alþingis gefið 
rými til rannsóknar á ráðherra
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis hefur frestað rannsókn sinni á embættisfærslum Sigríðar Á. 
Andersen dómsmálaráðherra. Veita með því umboðsmanni Alþingis svigrúm til að taka málið til athugun-
ar. Ekki liggur þó fyrir hvort umboðsmaður muni taka það til skoðunar. Þingmenn VG segja málið alvarlegt.

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd var einróma í því að fresta rannsókn sinni á dómaramálinu. Fréttablaðið/EyÞÓrFaSteignir Íbúðaverð á Suður-
nesjum hækkaði um 35 prósent 
milli 2016 og 2017, sem er næstum 
því fordæmalaus hækkun á einu ári.

Verð hækkaði einnig mjög mikið í 
Árborg, Hveragerði og Ölfusi. 

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu 
Íbúðalánasjóðs. Einnig að skrán-
ingum á íbúðum til sölu fjölgaði 
mikið á seinni hluta síðasta árs. 
Íbúðir sem seljast yfir ásettu verði 
hafa ekki verið færri í þrjú ár. Hlut-
fall fasteignaverðs og leiguverðs er 
komið yfir sögulegt meðaltal. – bb

Methækkanir 
á Suðurnesjum

bílar Hveragerðisbær tekur til-
boði BL og selur bílaumboðinu 
Nissan Navara pallbíl sem metinn 
er ónýtur vegna ryðs í grind af völd-
um verksmiðjugalla. Söluverðið er 
1.600 þúsund krónur. Bærinn fær 
jafnframt 500 þúsund króna afslátt 
af nýjum pallbíl.

Í greinargerð umhverfisfulltrúa 
bæjarins segir ekki hafa staðið til 
að selja bílinn en hjá því verði ekki 
komist.

Navara-bíllinn sem er af árgerð 
2006 er einn margra sem þess galli 
hefur komið fram í. Hann er einnig 
að finna í Nissan Pathfinder jeppum 
sem eru með sams konar grind. – gar

Fá 1.600 þúsund 
fyrir ónýtan bíl

Eldri Navara pallbíl. Fréttablaðið/E. Ól
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Nýr fjórhjóladrifinn Suzuki S-Cross 
- meiri veghæð, nýjar öflugar- og sparneytnar vélar
gera frábæran bíl enn skemmtilegri og til í hvað sem er.
Þú kemst alla leið! 
Suzuki S-Cross er með ríkulegan staðalbúnað.

ÖFLUGUR
SUZUKI S-CROSS
BEINSKIPTUR, SJÁLFSKIPTUR OG FJÓRHJÓLADRIFINN

SUZUKI S-CROSS, 
BEINSKIPUR, SJÁLFSKIPTUR,´FJÓRHJÓLADRIFINN, 

FRAMDRIFINN! 

VERÐ FRÁ KR.

3.990.000 

KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN!

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

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



Lagerhúsnæði 
í GARÐABÆ

Um er að ræða tvær sjálfstæðar einingar 
920 ferm og 350 (400) ferm.
Lofthæð er um 4.5 metrar.

Húsnæðið getur verið laust á næstu 2 – 3 vikum.

Upplýsingar í síma 772 1312 og 899 2841
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Innviðasjóður
Umsóknarfrestur 15. mars

Rannís auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Innviðasjóði.

Hlutverk sjóðsins er að byggja upp rannsóknainnviði á Íslandi.
Innviðasjóður veitir styrki til kaupa á tækjum, gagnagrunnum
og hugbúnaði og öðrum þeim búnaði sem telst mikilvægur fyrir
framfarir í rannsóknum.

Við úthlutun úr Innviðasjóði er tekið mið af úthlutunarstefnu
Innviðasjóðs og eftirtalin atriði lögð til grundvallar:

l Að innviðirnir séu mikilvægir fyrir framfarir í rannsóknum 
 á Íslandi og fyrir rannsóknir umsækjenda
l Að fjárfesting í innviðum skapi nýja möguleika til rannsókna 
 og/eða innviðirnir tengist verkefnum sem Rannsóknasjóður 
 styrkir
l Að innviðirnir auki möguleika á menntun og þjálfun 
 á viðkomandi fræðasviði
l Að samstarf verði um nýtingu innviða milli stofnana eða 
 milli stofnana og fyrirtækja með fyrirsjáanlegum hætti
l Að áætlanir um kostnað og fjármögnun séu raunhæfar

Innviðir sem komið er upp með styrk frá sjóðnum skulu vera 
aðgengilegir öðrum rannsóknahópum eftir því sem svigrúm er til 
og skal sjóðnum gerð grein fyrir hvernig aðgengi verður háttað.

Umsækjendur skulu kynna sér vel reglur sjóðsins 
áður en umsókn er gerð.

Nánari upplýsingar og aðgangur að 
rafrænu umsóknarkerfi á www.rannis.is.

Heilbrigðismál „Það eru einhverjar 
hugmyndir hjá fólki um að þetta 
bæti námsárangur,“ segir Ólafur 
B. Einarsson, verkefnastjóri lyfja-
mála hjá Embætti landlæknis, um 
misnotkun námsmanna á lyfseðils-
skyldum metýlfenídat-lyfjum sem 
jafnan eru notuð til að meðhöndla 
ADHD og tengdar raskanir. Vara-
samt sé fyrir fólk að taka lyfin án 
samráðs við lækni.

Ný BS-rannsókn við Háskóla 
Íslands sýnir að tæp sjö prósent 
framhaldsnema við skólann hafa 
misnotað örvandi lyfseðilsskyld lyf í 
öðrum tilgangi en læknisfræðilegum.

Leiðbeinandi í umræddu verk-
efni var Bergljót Gyða Guðmunds-
dóttir en í doktorsverkefni hennar 
við University of Rhode Island árið 
2016 kom fram að um 13 prósent 
íslenskra háskólanema í grunnnámi 
hafi misnotað örvandi lyf sem þessi.

Ólafur er einn höfunda greinar í 
nýjasta tölublaði Læknablaðsins þar 
sem birt er ný tölfræði yfir ávísun 
metýlfenídat-lyfja í fyrra. Heildar-
fjöldi þeirra sem fengu lyfinu ávísað 
jókst um 13 prósent milli ára, nýir 
notendur voru nærri 3.200 og hefur 
fjöldi nýrra notenda aukist um 78 
prósent frá 2012 til 2017.

Íslendingar eru sér á parti meðal 

Evrópuþjóða varðandi fjölda not-
enda og það magn sem ávísað er. 
Misnotkun lyfja sé hins vegar síst 
minna heilbrigðisvandamál en mis-
notkun ólöglegra efna.

Í greininni segir að landlæknis-
embættið fái reglulega vísbendingar 
um að lyfin gangi kaupum og sölum, 
meðal annars hjá námsmönnum.

„Ótvírætt er að lyfin geta hjálpað 
fólki að vaka og halda einbeitingu 
og að þau hjálpi fólki með ADHD 
en varasamt getur verið að fólk sé 
að taka lyfin án samráðs við lækni.“

Talsverður fjöldi þeirra sem fá 
ávísað þessum lyfjum eru á þeim í 
afmarkaðan tíma en embættið hefur 

áhyggjur af langtímanotkun fólks á 
þeim í mjög stórum skömmtum.

Þannig hafi 74 einstaklingar 
fengið ávísað að meðaltali 120 mg 
af metýlfenídati á dag í fyrra og 20 
einstaklingar 40 mg af amfetamíni. 
Fram kemur í greininni þessar ávís-
anir séu bundnar við fámennan hóp 
lækna og að embættið hafi leitað 
skýringa. Ólafur segir að í sumum 
tilfellum hafi engar fengist.

„Skýringarnar voru mismunandi. 
Það er misjafnt hvað einstaklingar 
þurfa mikið af lyfjum almennt. Það 
eru alltaf einhver frávik. En í sumum 
tilfellum eru engar skýringar á 
þessum skömmtum. Það er eins og 
sumum læknum sé frjálsara að ávísa 
stærri skömmtum.“

Aðspurður um amfetamínið segir 
Ólafur að ávísanir á það séu ekki 
algengar. Það sé meðal annars notað 
við ADHD og drómasýki (e. narco-
lepsy) og í tilfellum þar sem metýl-
fenídat hefur ekki virkað.

„En það er eins með amfetamín 
og metýlfenídat að það vantar oft 
skýringar á hvers vegna fólk er á 
himinháum skömmtum af þessum 
lyfjum. Það er líka umhugsunarvert 
að talsverður hluti þessara lyfja 
ratar á svartan markað.“ 
mikael@frettabladid.is

Námsmenn taka séns 
með ofvirknilyfjum
Ný rannsókn sýnir að tæp 7 prósent framhaldsnema við Háskóla Íslands hafa 
misnotað örvandi lyfseðilsskyld lyf. Ávísun metýlfenídats jókst um 13 prósent í 
fyrra. Stundum engar skýringar að fá frá læknum sem eru stórtækir í ávísunum.

listmunir „Verðið var kannski í 
lægri kantinum en sanngjarnt,“ 
segir Sean Curtis-Ward, eigandi 
útskorins fálka eftir Ríkarð Jónsson 
sem seldur var á uppboði í London 
í gær.

Ekki er gefið upp hver kaupandi 
fálkans er en Sean, sem sjálfur fylgd-
ist með uppboðinu á netinu, segist 
telja að það hafi verið einhver á 
staðnum sem átti hæsta boðið. 
Nokkur tilboð hafi einnig borist 
um netið.

Söluverð fálkans var 1.100 pund 
– sem með þóknun Chiswick-upp-
boðshússins er 
1.430 pund, 
jafnvirði rétt 
rúmlega 200 
þúsund króna. Verðmat Chis-
wick var hins vegar 400 til 600 
pund.

Eftir að Fréttablaðið sagði í síð-
ustu viku frá fyrirhuguðu uppboði 
höfðu tveir íslenskir aðilar sam-
band við blaðið og lýstu áhuga á 
að komast í samband við eiganda 
fálkans með kaup í huga. Fyrir-
tæki í Reykjavík bauð 1.000 pund 

og fékk því ekki gripinn. Heldur 
ekki Iðnaðarmannafélag Reykja-
víkur.

„Við höfðum fullan hug á að 
reyna að komast yfir þennan grip 
en svigrúmið var naumt,“ segir Jón 
Svavarsson, ritari Iðnaðarmanna-
félags Reykjavíkur sem á fyrir 
nokkra gripi eftir Ríkarð. Jón kveðst 
hafa reynt að bjóða í fálkann í gegn 
um netið en sé ekki viss hvort upp-
hafsboð hans upp á 600 pund hafi 
skilað sér.

„Við sáum fyrir okkur að það væri 
k æ r k o m i ð 

að eignast 
þennan grip 

þar sem Ríkarður 
var hluti af okkar félagi 

á sínum tíma og gerði 
meðal annars þá glæsi-

legu baðstofu sem við eigum 
í Vonarstræti,“ segir Jón. „En 
mest höfðum við áhuga á því 
að fálkinn kæmist í íslenska 
eigu.“ – gar

Fálki Ríkarðs seldur í 
London fyrir 200 þúsund

Fálkinn seldist á jafnvirði 
200 þúsund króna.

Það er eins með 
amfetamín og 

metýlfenídat að það vantar 
oft skýringar á hvers vegna 
fólk er á himinháum 
skömmtum af þessum 
lyfjum.
Ólafur B. Einarsson, 
verkefnastjóri  
lyfjamála hjá  
Embætti  
landlæknis

Sluppu með skrekkinn

Það þykir kraftaverki næst að enginn hafi týnt lífi þegar vegbrú í byggingu hrundi í Brasilíu miðri í gær. 
Fjögur ökutæki lentu undir brakinu þegar brúin gaf sig en ökumenn og farþegar komust lífs af. Umferðartafir 
urðu talsverðar vegna atviksins. Rannsókn á því hví brúin gaf sig hófst strax í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Nýtt

ÞEIR SEM ERU
VEGAN ELSKA

Tveir nýir grænmetisréttir

Ofn
200°C 

í 20 mín.

Örbylgjuofn

3 mín.



Maldíveyar Hermenn á Maldíveyj
um handtóku í gær Abdulla Saeed, 
forseta hæstaréttar, og Ali Hameed 
hæstaréttardómara skömmu eftir 
að ríkisstjórn landsins lýsti yfir 
neyðarástandi í landinu.

Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
höfðu yfirvöld ekki greint frá því 
hvað dómararnir væru sakaðir 
um en handtökurnar voru heimil
aðar með samþykkt neyðarlaga í 
gær. Lögin heimila hermönnum 
að handtaka fólk án heimildar og 
banna jafnframt fjöldasamkomur, 
til að mynda mótmæli.

Talið er víst að handtökurnar 
tengist úrskurði hæstaréttar frá því í 
síðustu viku um að Abdulla Yameen 
forseta beri að sleppa stjórnar
andstæðingum úr haldi. Þá komst 
hæstiréttur einnig að þeirri niður
stöðu að réttarhöld ársins 2015 yfir 
Mohamed Nasheed, fyrrverandi for
seta, hefðu verið ólögleg.

Þau réttarhöld höfðu Amnesty 
International og bandaríska utan
ríkisráðuneytið áður fordæmt. 
Sögðu samtökin meðal annars að 
réttarhöldin hefðu verið pólitísk 
en Nasheed var sakfelldur fyrir að 
hafa fyrirskipað handtöku Abdulla 
Mohamed dómara.

Ríkislögreglustjóri Maldíveyja 
sagði í síðustu viku að hann ætlaði 
að framfylgja dómi hæstaréttar um 
að frelsa stjórnarandstæðinga. Ekki 
gafst þó tækifæri til þess þar sem rík
isstjórn Yameen rak hann sama dag. 

Hefur maldíveyska hernum nú verið 
gert að berjast á móti hvers kyns til
raun til að steypa Yameen af stóli.

Fyrrnefndur Nasheed sagði við 
BBC í gær að aðgerðir ríkisstjórnar
innar, meðal annars handtakan á 
fyrrverandi forsetanum Maumoon 
Abdul Gayoom, væru með öllu ólög

legar. Um valdarán væri að ræða. 
„Maldíveyingar hafa fengið nóg af 
þessari glæpsamlegu ógnarstjórn. 
Yameen forseti ætti að segja af sér.“

Árið 2016 sagði Nasheed að hann 
ætlaði að snúa aftur heim frá Bret
landi, þar sem hann er nú með 
pólitískt hæli, og bjóða sig fram til 

forseta. Þær kosningar munu fara 
fram síðar á árinu en óljóst er hvort 
nokkrir stjórnarandstæðingar muni 
geta boðið sig fram.

Í gær óskaði hann eftir því á 
Twitt er að Indverjar gripu inn í og 
sendu sendiboða í fylgd hermanna 
til eyjaklasans. Fyrir því er fordæmi 

en indverski herinn greip inn í árið 
1988 og kom í veg fyrir valdaránstil
raun.

Frá því Yameen komst til valda 
árið 2013 hefur ríkisstjórn hans 
verið harðlega gagnrýnd fyrir tak
mörkun tjáningarfrelsis, handtökur 
stjórnarandstæðinga og afskipti af 
dómsvaldinu.

Utanríkisráðuneyti Bandaríkj
anna sagði í tilkynningu í gær að 
Bandaríkin stæðu með maldíveysku 
þjóðinni. Sagði ráðuneytið enn 
fremur að lögregla hefði brugðist 
dómstólum og að Yameen forseti 
hefði „fangelsað eða sent hvern 
einasta áberandi stjórnarandstæð
ing í útlegð“.

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
var stuttorðara. Benti það á í tísti að 
heimurinn fylgdist nú með Maldív
eyjum. Ríkisstjórnin og herinn yrðu 
að fylgja lögum og reglum og að ekki 
mætti skerða tjáningarfrelsi ríkis
borgara.   – þea

Neyðarlög sett og dómarar handteknir
Hermenn handtóku forseta hæstaréttar á Maldíveyjum. Hæstiréttur hafði skipað forseta ríkisins að leysa stjórnarandstæðinga úr haldi. 
Því hugðist lögregla framfylgja en ríkislögreglustjóri var rekinn. Ný neyðarlög gera her landsins kleift að handtaka fólk án heimildar.

SviSS Það er einungis mánaða
spurs mál hvenær NorðurKórea 
getur skotið kjarnorkusprengjum á 
Bandaríkin. Koma þarf í veg fyrir að 
það verði mögulegt og afvopna þarf 
ríkið. Þetta sagði Robert Wood, full
trúi Bandaríkjanna, á fundi á vegum 
Sameinuðu þjóðanna um kjarnorku
vopn í svissnesku borginni Genf í gær.

NorðurKóreumenn kenndu 
Bandaríkjamönnum hins vegar um 
að auka spennuna á Kóreuskaga. 
Þeir hafi staðsett flugmóður
skip sín nærri skaganum og 
íhugi nú að ráðast á höfuð
borgina Pjongjang.

„NorðurKórea hefur 
gefið verulega í í 
kjarnorkuáætlun 
sinni og ítrekað 
hótað notkun 
kjarnorkuvopna 
gegn Bandaríkj
unum sem og banda
mönnum þeirra í þess
um heimshluta,“ sagði 
Wood og bætti við:

„Norðurkóreskir embættismenn 
fullyrða að þeir muni ekki láta af 
áformum sínum og afkjarnorku
vopnavæðast. Nú eru líklega einung
is mánuðir þar til ríkið getur skotið 
kjarnorkuvopnum á Bandaríkin.“

Wood gagnrýndi einnig harðlega 
vinskapinn sem einræðisstjórnin 
hefur sýnt nágrönnunum í suðri 

nýverið. Hafa NorðurKóreumenn 
til að mynda mætt til við
ræðna. Jafnframt mun ríkið 
senda lið á Vetrarólympíu
leikana í Pyeongchang, 
SuðurKóreu. „Þetta, sem 
ég myndi kalla sjarmaher

ferð, er ekki að plata 
n e i n n , “  s a g ð i 
Wood. – þea

Norður-Kórea plati engan

Suður-afríka Ríkisstjórn SuðurAfr
íku ákvað í gær að fresta stefnuræðu 
forseta. Þetta tilkynnti Baleka Mbete, 
forseti þingsins, en sagði ekki hvenær 
ræðan yrði haldin í staðinn.

Stjórnarandstaðan fór fram á þenn
an frest vegna þess að greidd verða 
atkvæði um vantraust á Jacob Zuma 
forseta þann 22. febrúar næstkom
andi. Þótti þeim ótækt að Zuma flytti 
ræðu sína, sem samkvæmt áætlun átti 
að vera á fimmtudaginn, þegar óljóst 
er hvort hann verði yfir höfuð forseti 
í mánaðarlok.

Mikill þrýstingur er á Zuma að segja 
af sér vegna spillingarmála sem hann 
hefur verið sakaður um. Hefur hann 
nú þegar misst formannssætið í Afr
íska þjóðarráðinu til Cyril Ramaph
osa. Í yfirlýsingu frá stofnun Nelsons 
Mandela í gær sagði að stjórnvöld 
hefðu stolið með kerfisbundnum 

hætti af suðurafrísku þjóðinni. Zuma 
þurfi að víkja fyrr eða síðar.

Þá dró einnig til tíðinda í gær þegar 
Jessie Duarte, varaformaður Afríska 
þjóðarráðsins sagði á blaðamanna
fundi að leiðtogar flokksins myndu 
taka stóra ákvörðun um „alvarlegt 
mál“ í dag. „Við höfum rætt framtíð 
Jacobs Zuma og þetta mál fer fyrir 
yfirstjórn flokksins á miðvikudaginn 
[í dag],“ sagði Duarte sem vildi ekki 
greina frekar frá málinu og sagði 
einungis að það væri mikilvægt 
almannahagsmunum. – þea

Fresta stefnuræðu Zuma

Kim Jong-un, 
einræðisherra 

Norður-Kóreu. 
Nordicphotos/AFp

Abdulla Yameen, forseti Maldíveyja, er umdeildur. Nordicphotos/AFp

Maldíveyingar hafa 
fengið nóg af þessari 

glæpsamlegu ógnarstjórn. 
Yameen forseti ætti að segja 
af sér.
Mohamed Nasheed, fyrrverandi for-
seti Maldíveyja

Íbúafundur um borgarmál
Miðvikudaginn 7. feb klukkan 20:00
í Golfskálanum Grafarholti

Kaffi og kleinur í boði

Allir velkomnir.

Hvert stefnir Reykjavík?

Jacob  
Zuma
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www.heimavellir.is

Heima er best.

Traustur leigumarkaður sem byggir á langtímasambandi er mikilvægur partur af heilbrigðum og 
stöðugum húsnæðismarkaði. Markmið okkar er að taka þátt í að byggja upp leigumarkað á Íslandi 
eins og þekkist á Norðurlöndunum og víðar í Evrópu. Um tvö þúsund fjölskyldur búa nú þegar í 
öruggri langtímaleigu hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu og víða um land.

LANGTÍMASAMBAND Á LEIGUMARKAÐI

SVÍÞJÓÐ Meirihluti sænska þingsins 
vill fá meiri upplýsingar um eignir 
og skuldir Svía. Samkvæmt könnun 
Sænska dagblaðsins er Jafnaðar-
mannaflokkurinn fylgjandi því að 
slíkar upplýsingar verði aðgengi-
legar, Svíþjóðardemókratar andvíg-
ir en Hægri flokkurinn óákveðinn.

Eignaskattur var afnuminn í Sví-
þjóð fyrir 10 árum. Síðan hafa ekki 
legið fyrir upplýsingar um hversu 
miklar eignir einstaklinga eru. Í 
frétt Sænska dagblaðsins segir að 
þar með hafi heildarmyndin ekki 
legið fyrir þegar teknar hafa verið 
ákvarðanir sem áhrif hafa á efnahag 
heimilanna og ríkisins. – ibs

Vilja vita allt 
um eignir Svía

Sænska þingið vill vita hversu mikið 
er í buddu Svía. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EfnahagSmál Gistinóttum erlendra 
ferðamanna á heilsárshótelum 
fjölgaði um 10,7 prósent á síðasta 
ári. Þær voru rúmlega 3,8 milljónir 
samanborið við tæplega 3,5 millj-
ónir árið 2016.

Hagfræðideild Landsbankans 
segir að þetta sé minnsta fjölgun 
gistinátta síðan árið 2010, þegar 
þeim fækkaði um 1,9% frá fyrra ári. 
Hagfræðideildin segir að fjölgun 
gistinátta hafi verið töluvert mikil 
og fylgst að við þá miklu fjölgun 
sem orðið hefur á komum erlendra 
ferðamanna. Á síðustu árum hafi 
fjölgun gistinátta á heilsárshótelum 
hins vegar alltaf verið minni en sem 
nemur fjölgun ferðamanna.

„Af því má ráða að fjöldi hótel-
gistinátta á ferðamann hafi stöðugt 
dregist saman,“ segir hagfræðideild-
in. Ástæðan er rakin til aukinnar 
eftirspurnar eftir Airbnb. – jhh

Færri fara á 
hótel á Íslandi

nOREgUR Haukeland-háskólasjúkra-
húsið í Bergen verður fyrsta sjúkra-
húsið í Noregi sem ræður til starfa 
ímam, það er leiðtoga múslima. Til 
að byrja með verður ímaminn í 20 
prósenta starfi í eitt ár. Hann fær 
greitt af því fjármagni sem ætlað er 
til þjónustu presta við sjúkrahúsið.

Á mörgum öðrum norskum 
sjúkrahúsum starfa svokallaðir 
menningarráðgjafar sem sinna 
meðal annars ýmsum verkefnum 
ímams. Menningarráðgjafarnir 
eiga að veita starfsmönnum upp-
lýsingar sem þeir þurfa á að halda í 
samskiptum við sjúklinga frá öðrum 
menningarheimi og með aðrar lífs-
skoðanir. – ibs

Ráða ímam á 
norskan spítala

Sjúkrahús í Bergen býður múslimum 
þjónustu ímams. NORDICPHOTOS/AFP

REykJaVÍkURbORg Í vor munu um 
2.200 af 8.500 starfsmönnum hjá 
Reykjavíkurborg vinna á bilinu 37 
til 39 stunda vinnuviku í stað hefð-
bundinna 40 stunda. Annar áfangi 
tilraunaverkefnisins um styttingu 
vinnuvikunnar hefst á mánudag-
inn. Magnús Már Guðmundsson, 
borgarfulltrúi og formaður stýri-
hóps um tilraunaverkefnið, segir að 
samstundis muni vinnuvikan stytt-
ast hjá flestum þessara starfsmanna.

Magnús segir niðurstöðurnar líta 
vel út eftir að fyrsta áfanga verk-

efnisins er lokið. „Við erum að mæla 
starfsánægju, líkamleg einkenni 
álags, andleg einkenni álags, starfs-
anda og fleira,“ segir Magnús. Svo 
er fylgst með veikindafjarvistum 
og fleiru.

„Í leikskólanum var veikindahlut-
fall að lækka um 3-3,5 prósent á milli 
ára,“ segir hann. Tilgangurinn með 
áfanga tvö í verkefninu er meðal 
annars að sjá langtímaáhrif á þá 
starfsmenn sem taka þátt. „En líka 
að sjá þetta á öðrum starfsstöðum, 
eins og búsetukjörnum,“ segir hann.

Magnús segir að hugmyndin að 
baki verkefninu sé sú að ánægður 
starfsmaður sé betri starfsmaður. 
Hann komi úthvíldari og léttari 
til leiks þegar vinnustundirnar 
eru færri. Hann skipuleggi sig með 

þeim hætti að það sé hvatning 
að vera búin fyrr og þannig hefur 
reynslan verið. 

„Þeir stjórnendur sem hafa 
verið inni í verkefninu tala um að 
það hafi dregið úr skreppi,“ segir 
Magnús. Fólk tímastillir verkefni 
sín, hvort sem það er að fara í 
klippingu eða til læknis, út frá frí-
tímanum sem það hefur í stað þess 
að skreppa í vinnunni. „Yfirmenn 
geta því gengið að starfsmönnum 
sínum vísum í húsi,“ segir Magnús. 
– jhh

Fjórðungur starfsmanna vinnur styttri vinnuviku

Magnús Már 
Guðmundsson
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Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Það var framsýn þjóð sem byggði upp samfélagið á 
síðustu öld frá fátækt yfir í velsæld. Þrátt fyrir lítil 
efni var fjárfest í innviðum landsins enda eru þeir 

grundvöllur mikillar verðmætasköpunar. Sjávarútvegur 
reiðir sig á góðar hafnir, ferðaþjónusta á örugga vegi og 
flugvelli og iðnaður á aðgengi að rafmagni svo dæmi séu 
tekin. Ástand innviða á Íslandi er nú óásættanlegt. Upp-
söfnuð viðhaldsþörf nemur á fjórða hundrað milljarða 
króna samkvæmt skýrslu sem Samtök iðnaðarins og 
Félag ráðgjafarverkfræðinga gáfu út síðastliðið haust. Of 
lítið viðhald undanfarinna ára er farið að bitna á gæðum 
og öryggi. Ljóst er að bæta þarf verulega í fjárframlög til að 
vinna á vandanum.

Samhliða ævintýralegum vexti í ferðaþjónustu 
undanfarin ár hefur umferð um vegi landsins aukist 
mikið. Fjárframlög hafa ekki fylgt þessari þróun. Sé 
horft til síðustu 50 ára er fjárfesting í þjóðvegakerfinu 
nú í sögulegu lágmarki sem hlutfall af landsframleiðslu. 
Framlög til viðhalds og þjónustu eru einnig nokkuð 
undir hálfrar aldar meðaltali. Eitt hundrað milljarða 
þarf á næstu fimm árum til að koma þjóðvegakerfinu 
í ásættanlegt horf. Á þessu ári rétt næst að halda í 
horfinu og ekki eru fjármunir til að vinna á uppsöfn-
uðum vanda.

Framkvæmdir minnka milli ára
Undanfarin ár hafa Samtök iðnaðarins haldið útboðs-
þing þar sem sveitarfélög, orku- og veitufyrirtæki, Vega-
gerðin og fleiri hafa fjallað um fyrirhugaðar framkvæmdir 
sínar á árinu. Árið 2016 voru kynntar framkvæmdir upp 
á um 100 milljarða, 90 milljarða árið 2017 en tæplega 
80 milljarða nú í ár. Þetta er ein birtingarmynd pólitísks 
óstöðugleika. Nú þegar stöðugleika hefur verið komið á 
er ekki annars að vænta en að forgangsraðað verði í þágu 
innviðauppbyggingar og þess hljóta að sjást merki í fjár-
málaáætlun ríkisstjórnarinnar sem birt verður í vor. Það 
er ekki í boði að bíða lengur.

Það er ekki einungis nauðsynlegt að ráðast í fram-
kvæmdir heldur er núna rétti tíminn fyrir framkvæmdir 
samhliða því að það hægir á vexti hagkerfisins. Við 
hljótum því að sjá fram á framkvæmdaárið 2019.

Framkvæmdaárið 2019

Sigurður  
Hannesson
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
iðnaðarins

Árið 2016 
voru kynntar 
framkvæmdir 
upp á um 100 
milljarða, 90 
milljarða árið 
2017 en tæp-
lega 80 millj-
arða nú í ár.
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Samfélagi ber að tryggja öryggi og velferð allra 
barna. Það er því þyngra en tárum taki að nú 
stöndum við frammi fyrir því að lykilstofnanir 
hafi brugðist þessu mikilvæga hlutverki og það 
ítrekað. Við þessu verðum við að bregðast og 
það ekki einvörðungu með því að rannsaka 

og komast að því hvað fór úrskeiðis, heldur hljótum við 
að þurfa að meta ábyrgðina og útiloka að slíkt geti gerst 
aftur.

Bæði lögregla og barnaverndaryfirvöld brugðust 
stórlega skyldum og ábyrgð í máli er varðar fyrrverandi 
starfsmann Barnaverndar. Starfsmaðurinn er grunaður 
um fjölda brota gagnvart börnum og vart þörf á að 
tíunda hversu óskiljanlegt það er að tilkynningar um 
meint athæfi mannsins hafi ítrekar dagað uppi innan 
kerfisins. Barnaverndarnefnd Reykjavíkur var gert við-
vart árið 2002 og aftur árið 2008 en tilkynningar bárust 
lögreglunni árin 2013, 2015 og 2017.

Lögregla og velferðarsvið Reykjavíkurborgar hafa 
bæði brugðist við en hvort rannsóknir og áhættu-
greiningar á vegum sömu stofnana á sjálfum sér duga 
til er umhugsunarefni. Í fámennu samfélagi eins og á 
Íslandi er viðbúið að stutt sé á milli einstaklinga innan 
stofnana samfélagsins. Það ætti því að setja kröfu á 
okkur umfram stærri samfélög að utanaðkomandi 
aðilar séu fengnir til þess að rannsaka alvarleg mistök 
og embættisglöp. Athafnir eða athafnaleysi sem hafa 
mögulega leitt til þjáninga fjölda barna.

Þetta er ekki spurning um einhverjar nornaveiðar 
innan þessara stofnana heldur er þetta eðlileg krafa 
samfélags sem vill tryggja öryggi og velferð barna. Ef 
eitthvað er þá ættu þessar stofnanir að krefjast þess að 
utanaðkomandi aðilar verði fengnir til þess að rann-
saka hvað fór úrskeiðis og með hvaða hætti því án þess 
er hætt við að traustið fari hratt rýrnandi. Og það er 
fátt sem er stofnunum sem þessum viðlíka mikilvægt 
og traust til þess að geta sinnt störfum sínum með fag-
mannlegum og vönduðum hætti.

Auðvitað þarf þó að koma til viðunandi fjármagn og 
mannafli en lengi virðist slíku hafa verið ábótavant í 
löggæslumálum. Ef horft er til verkefna nokkurra deilda 
hlýtur að liggja ljóst fyrir að brýn þörf er á að bregðast 
við. Það má t.d. horfa til gríðarlega aukins álags á lög-
gæslu vegna fjölgunar erlendra ferðamanna, netglæpir 
vaxa á margföldum hraða miðað við fjárframlög í mála-
flokknum og síðast en ekki síst virðist lögreglan vart 
hafa undan við rannsóknir og afgreiðslu kynferðisbrota.

Árum saman höfum við vanrækt innviði íslensks 
samfélags í nafni aðhalds, sparnaðar og stöðugleika. 
Löggæsla og velferð í landinu hafa svo sannarlega ekki 
farið varhluta af þessu. Hvernig ætlum við þá að takast 
á við það ef mistökin innan þessara kerfa má rekja til 
sparnaðar? Ætlum við að horfa framan í okkur sem 
samfélag og viðurkenna að það hefur verið gengið of 
langt og að fórnarkostnaðurinn hafi jafnvel verið vel-
ferð barna? Er ekki kominn tími til að byggja upp öruggt 
samfélag velferðar og umhyggju þó svo það sé jafnvel 
stundum á kostnað heilags hagvaxtar? 

Nóg komið

Þetta er ekki 
spurning um 
einhverjar 
nornaveiðar 
innan þess-
ara stofnana 
heldur er 
þetta eðlileg 
krafa sam-
félags sem vill 
tryggja öryggi 
og velferð 
barna.

Ráðherra í óánægjuskafli
Þórdís Kolbrún Reykfjörð 
ferðamálaráðherra sendi höfuð
borgarbúum tóninn á Twitter í 
gær þar sem hún spurði: „Hve
nær hættu höfuðborgarbúar 
að kunna að keyra í smá snjó?“ 
Skensið fór illa í virka í athuga
semdum og Kolbrún var meðal 
annars gagnrýnd fyrir að tísta 
svona löguðu úr aftursæti ráð
herrabifreiðar. Hún var fljót að 
reyna að spóla sig úr óánægju
skaflinum með því að benda á 
að hún „var nú bara að slá á létta 
strengi eftir að hafa verið í 25 
mínútur á u.þ.b. 400 m kafla á 
Nýbýlaveginum.“

Strákurinn Stína?
Helgi Hrafn Gunnarsson, 
þingmaður Pírata, úrskurðaði 
mannanafnanefnd úrelta á þingi 
í gær og benti á skekkjuna við 
að stúlku væri meinað að heita 
Alex. Þingheimur hló þegar 
Alex Björn Bulow Stefánsson, 
varaþingmaður Framsóknar
flokksins, steig í pontu á eftir 
Helga. Alex Björn gerði síðar 
snaggaralega athugasemd á 
Vísi við frétt um uppákomuna: 
„Svo því sé haldið til haga  þá 
var mömmu minni tjáð ég væri 
kvenkyns áður en annað kom 
í ljós í fæðingarstofunni. [...]
Það var svo að ég hefði vel getað 
heitið Alex og verið kvenmaður 
enda prestar í þá tíð sem tóku 
ákvörðun um slíkt.“
thorarinn@frettabladid.is
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Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdótt-
ur setur í fyrsta sinn í íslenzkri 
stjórnmálasögu skýrt ákvæði 

um dýra- og náttúruvernd inn í 
stjórnarsáttmálann.

Ríkisstjórnin á heiður skilinn fyrir 
þennan skilning og þessa framtíðar-
sýn. Þetta er þýðingarmikið skref í átt 
að nútímalegri og mannúðlegri dýra- 
og náttúruvernd.

Ákvæðið hljóðar svona: „Dýralíf 
á Íslandi er hluti af íslenskri náttúru 
sem ber að vernda. Náttúran er auk 
þess stærsta aðdráttarafl Íslands fyrir 
ferðamenn. Endurskoða þarf löggjöf 
um vernd, friðun og veiðar á villtum 
fuglum og spendýrum.“ Það er sjálf-
gefið, að þessi „endurskoðun“ hlýtur 
að lúta að aukinni vernd og friðun, 
ekki frekara drápi og auknu blóð-
baði.

Nýr umhverfisráðherra er Guð-
mundur Ingi Guðbrandsson. Var 

framkvæmdastjóri Landverndar. 
Virtist fara vel á því. Í nýlegu viðtali á 
Hringbraut lýsti hann sér sem dýra-
vini.

Þetta var allt mikið gleðiefni fyrir 
dýra-, náttúru- og umhverfisverndar-
sinna, og horfðu menn til betri tíma 
fyrir dýr og náttúru landsins.

Mönnum brá því í brún, þegar 
nýr umhverfisráðherra tilkynnti 
„hreindýrakvótann 2018“. Drepin 
skyldu nú fleiri hreindýr en nokkru 
sinni fyrr; 1.450 dýr, en í fyrra var 
fjöldinn 1.315. Veiðitími, frá 15. júlí 
eða 1. ágúst til 20. september átti að 
standa óbreyttur.

Reyndar var óljós fyrirvari á veiði-
tíma í tilkynningunni, en sagt er, að 
hann kunni að breytast á grundvelli 
athugunar um áhrif og álag kúadráps 
á kálfa.

Hingað til hefur dráp hreinkúa 
hafizt 1. ágúst, en kálfarnir eru þá 
8 vikna og enn með fulla þörf fyrir 
móðurmjólk, móðurumhyggju og 
-vernd.

Rannsóknir sýna, að 8 vikna hrein-
dýrakálfur drekkur enn 8 sinnum 
í hálfa mínútu á dag, þegar hann er 
orðinn 11 vikna, 6 sinnum í hálfa 
mínútu, og 16 vikna drekkur hann 
enn 5 sinnum í hálfa mínútu á dag. 
Þetta sannar auðvitað, að það er 

algjör óhæfa og hreint dýraníð, að 
drepa kýrnar frá þeim 8 vikna göml-
um. Er þá tilfinningalegt áfall og sorg, 
streita, ótti og kvíði umkomulausra 8 
vikna kálfa ótalið.

Það eru 600.000 fjár á fjalli á sumr-
in. Hestar eru 80.000, margir villtir 
og á beit á hálendinu. 70.000 naut-
gripir teljast líka til 750.000 grasbíta 
landsins. Hreindýrin eru aðeins 6.500 
talsins.

Veiðimenn og stjórnvöld halda því 
fram, að takmarka verði útbreiðslu 
hreindýra vegna hættu á ofbeit og 
útbreiðslu smitsjúkdóma.

Þetta er fyrirsláttur og tilbúningur 
til að réttlæta og hylja réttar ástæður 
fyrir hreindýradrápinu, sem er, að 
hreindýradrápið færir Umhverfis-
stofnun, Náttúrustofu Austurlands 
og landeigendum gífurlegar tekjur; 
150 milljónir króna í ár. Þetta er því 
miskunnarlaust blóðbað í fjáröfl-
unarskyni.

Ekki er hægt að skilja rökhyggju 
þeirra ráðamanna, sem settu upp það 
kerfi, að Umhverfisstofnun og Nátt-
úrustofa Austurlands skuli, annars 
vegar gæta hagsmuna, verndar og 
velferðar hreindýra, og, hins vegar 
hafa verulegan hluta tekna sinna, 
jafnvel eiga afkomu sína undir því, 
að sem allra flest hreindýr séu drep-

in. Hér hefur losnað um einhverjar 
skrúfur.

Um hættu af útbreiðslu, er þetta að 
segja: Á sínum tíma héldu hreindýr 
sig eingöngu við norðausturhluta 
Vatnajökuls. Í millitíðinni hafa dýrin 
dreift sér þvert yfir landið, frá Raufar-
höfn í norðri niður til Jökulsárlóns, 
sunnan Vatnajökuls, í suðri. Þetta 
er um fimmtungur landsins, og eru 
þýðingarmikil landbúnaðarhéruð 
á þessu svæði. Þessi útbreiðsla dýr-
anna hefur engu raski valdið, enda 
eru hreindýr friðsöm, spök og vand-
ræðalaus.

Íslenzki hreindýrastofninn er 
stærsti villti hreindýrastofninn í 
Evrópu, en það er búið að útrýma 
villtum hreindýrum í flestum lönd-

um öðrum, eins og mörgum öðrum 
villtum dýrategundum.

Færi vel á því, að full friðun hrein-
dýra verði látin gilda, skv. lögum 
64/1994, en veiðar byggja á undan-
þágum frá lögunum. Gæti Ísland 
með því orðið „Land hreindýranna“, 
en margir – ungir sem aldnir – tengja 
hreindýr við jólin, jólasveininn og 
skemmtilegar ævintýrasagnir, og láta 
sér mjög annt um hreindýr.

Náttúra og dýralíf landsins er 
mesta aðdráttaraflið fyrir ferðamenn. 
Í fyrra fóru 500.000 manns í frið-
samar hvalaskoðanir, og voru af því 
milljarðatekjur. Hreindýr gætu orðið 
annað og nýtt aðdráttarafl fyrir ferða-
menn, einkum á sumrin, þegar kálfar 
eru litlir og fram á haust og vetur. Í 
raun á öllum tíma árs.

Meðan hreindýr eru eitt prósent 
af grasbítum landsins þarf vart að 
hyggja að offjölgun. Í raun er það 
svo með dýrin og náttúruna, að þau 
stilla viðkomuna sína sjálf, eftir fæðu-
framboði og lífsskilyrðum, og raskast 
jafnvægi náttúrunnar þá fyrst, þegar 
maðurinn grípur inn í og fer að leika 
Guð. Senn mun nýr umhverfisráð-
herra koma til dyranna, eins og hann 
er klæddur. Vona verður, að þá muni 
sjást, að hann sé grænn en ekki blóð-
rauður.

Ísland verði „land hreindýranna“
Ole Anton  
Bieltvedt
alþjóðlegur  
kaupsýslumaður

Hreindýradrápið færir Um-
hverfisstofnun, Náttúrustofu 
Austurlands og landeig-
endum gífurlegar tekjur; 150 
milljónir króna í ár. Þetta er 
því miskunnarlaust blóðbað 
í fjáröflunarskyni.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

KOMDU OG TRYGGÐU ÞÉR FORD 

TRANSIT! EIGUM BÍLA TILBÚNA 

TIL AFHENDINGAR STRAX.

FORD TRANSIT 
CONNECT

LÆKKAÐ
VERÐ!

2.450.000 KR. MEÐ VSK
FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

1.975.000 KR.
ÁN VSK

FRÁ:

Transit er ríkulega búinn m.a. með 
Bluetooth, olíumiðstöð með 
tímastillingu, spólvörn,
brekkubremsu og 
aksturstölvu.

Transit Connect Enn betra verð 5x15 20180205.indd   1 06/02/2018   15:46

Lýðræði er þegar fólkið ræður, 
en ekki einhver einn eða fámennur 
hópur“. Svona var útskýrt á Krakka-
RÚV og er ekki verri skilgreining 
en margar aðrar. Gengið verður 
til sveitarstjórnakosninga í vor; 
lýðræðisleg aðgerð sem byggir á 
fulltrúalýðræði. En aðrar leiðir 

eru tækar til að teygja valdið yfir 
til fólksins þannig að íbúarnir 
sjálfir geti haft meiri áhrif á ýmsa 
þætti í rekstri og mótun; skipu-
lag, umhverfi, skólamál, félagslega 
þætti og margt fleira. Reykjavíkur-
borg stefnir að auknu íbúalýðræði 
með lýðræðisstefnu sem er í mótun 
og hefur það að markmiði að leggja 
grunninn að skýrum og gagnsæjum 
leikreglum. Svo segir í sveitarstjórn-
arlögum: „Sveitarstjórn skal leitast 
við að tryggja íbúum sveitarfélags-
ins og þeim sem njóta þjónustu þess 
möguleika til að taka þátt í og hafa 
áhrif á stjórn sveitarfélagsins og 
undirbúning stefnumótunar.“

Þannig er í lögunum opnað á að 
borgarstjórn afsali sér hluta af valdi 
sínu til borgarbúa. Enda er litið svo 
á að þar sem vald kjörinna fulltrúa 
er fengið frá almenningi sé eðlilegt 
að borgarstjórn leitist við að virkja 
þátttöku borgarbúa. Sem er ein-

mitt mergurinn málsins í tengslum 
við íbúalýðræði; virkja þátttöku og 
valdefla borgarbúa og auka traust 
þeirra til stjórnsýslu borgarinnar 
með því að veita þeim innsýn í 
hvernig borgarkerfið virkar, efla lýð-
ræðisvitund borgarbúa til að styrkja 
félagsauð í borginni.

Ýmsar leiðir eru færar í þessu til-
liti fyrir utan íbúakosningar um 
einstök málefni. Virk upplýsinga-
gjöf er lykilatriði fyrir utan sértæk 
verkefni eins og til dæmis íbúa-
verkefnið Hverfið mitt en þátttaka í 
því hefur aukist ár frá ári. Vel hefur 
verið hlustað eftir gagnrýni og við 
henni brugðist. Á sl. ári voru settir 

töluvert meiri fjármunir í Hverfið 
mitt og eru fjölmargar borgbæt-
andi framkvæmdir bein afleiðing 
hugmynda íbúa í verkefninu. Aðrar 
leiðir til íbúalýðræðis eru reglulegir 
borgarafundir, aukin þátttaka íbúa 
í fjárhagsáætlanagerð og það sem 
ég tel sumpart vera mikilvægasta 
úrræðið; margefld hverfisráð með 
aukinni þátttöku íbúasamtaka 
hverfanna. Hverfisráð borganna 
eiga að vera fyrsta gátt íbúa í hverf-
unum fyrir samráð og hafi þau 
meira forræði yfir framkvæmdum 
og aukna ábyrgð með upplýsinga-
miðlun hafa þau burði til að gegna 
mun mikilvægara hlutverki í lýð-

Íbúalýðræði í borg
Dóra  
Magnúsdóttir 
býður sig fram í 
4. sæti í flokks-
vali Samfylk-
ingarinnar.

Vel hefur verið hlustað 
eftir gagnrýni og við henni 
brugðist.
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Handbolti  Guðmundur Guð-
mundsson var kynntur sem nýr 
þjálfari íslenska karlalandsliðsins 
í handbolta á blaðamannafundi í 
höfuðstöðvum Arion banka í gær. 
Hann skrifaði undir þriggja ára 
samning við HSÍ sem ákvað að fram-
lengja ekki samning Geirs Sveins-
sonar sem hefur stýrt íslenska liðinu 
síðan 2016.

Þetta er í þriðja sinn sem Guð-
mundur tekur við íslenska lands-
liðinu. Hann þjálfaði það fyrst á 
árunum 2001-04 og svo aftur frá 
2008 til 2012. Undir stjórn Guð-
mundar vann Ísland til silfurverð-
launa á Ólympíuleikunum í Peking 
2008 og bronsverðlauna á EM í 
Austurríki tveimur árum síðar. Þá 
lenti íslenska liðið í 4. sæti á EM 
2002 í Svíþjóð, 5. sæti á Ólympíu-
leikunum 2012, 6. sæti á HM 2011 
og 7. sæti á HM 2003.

Guðmundur gerði danska lands-
liðið að Ólympíumeisturum 2016 
en hætti þjálfun þess eftir HM 2017 
og tók við bareinska landsliðinu. 
Guðmundur stýrði Barein til silfur-
verðlauna á Asíuleikunum í síðasta 
mánuði og hart var lagt að honum 
að halda áfram með bareinska liðið. 

„Ég er nýkominn heim frá Bar-
ein og var með mjög álitlegt tilboð 
þaðan. Síðan hafði HSÍ samband við 
mig og ég ákvað að fara í viðræður. 
Og eftir að hafa kannað hvernig 
menn horfa á þetta ákvað ég að 
stökkva á þetta,“ sagði Guðmundur 
sem viðurkennir að það hefði reynst 
erfitt að segja nei við íslenska lands-
liðið.

„Það er mjög erfitt og mér hefur 
alltaf liðið vel þegar ég hef starfað 
fyrir HSÍ. Ég hef notið þess að þjálfa 
íslenska landsliðið. Svo fæ ég til liðs 
við mig frábæra aðstoðarmenn,“ 
sagði Guðmundur.

Honum til aðstoðar með íslenska 
liðið verða Gunnar Magnússon og 
Thomas Svensson. Guðmundur og 
Gunnar hafa unnið lengi saman og 

Guðmundur vann með Svensson hjá 
danska landsliðinu og Rhein-Neck-
ar Löwen. Hinn sænski Svensson 
var á sínum tíma í hópi bestu mark-
varða heims og gerði Íslendingum 
oftar en ekki lífið leitt.

Árangur íslenska liðsins á síðustu 
stórmótum hefur ekki verið beysinn 
og ljóst er að verkefnið sem bíður 
Guðmundar er ærið.

„Íslenska liðið stendur á tímamót-
um. Það verður krefjandi verkefni 
að vinna með það, ná meiri stöðug-
leika og vonandi betri árangri,“ 
sagði Guðmundur sem hefur fylgst 
náið með gangi íslenska liðsins eftir 

að hann hætti sem þjálfari þess eftir 
Ólympíuleikana í London 2012.

Fyrsta verkefni Guðmundar með 
íslenska liðið er fjögurra þjóða 
mót í Noregi í byrjun apríl. Þar 
mæta Íslendingar heimamönnum, 
Dönum og Frökkum. Leikirnir eru 
liður í undirbúningi fyrir umspil 
um laust sæti á HM 2019 þar sem 
Ísland mætir Litháen. Guðmundur 
hefur alltaf borið mikla virðingu 
fyrir andstæðingnum, sama hversu 
sterkur hann er, og Litháar eru 
engin undantekning.

„Þetta er tækifæri sem við þurfum 
að nýta. Það er ekkert gefins í þessu. 

Við spiluðum við þá þegar ég var 
með danska landsliðið og við þurft-
um að hafa fyrir hlutunum. Þetta 
var góður dráttur fyrir íslenska liðið 
en það þýðir ekki að ég vanmeti þá,“ 
sagði Guðmundur.
ingvithor@frettabladid.is

Tekur við liði á tímamótum
Guðmundur Guðmundsson er tekinn við íslenska karlalandsliðinu í handbolta í þriðja sinn. Hann átti 
möguleika á að halda áfram með Barein en valdi íslenska liðið sem hann segir að standi á tímamótum. 

Kristinn Pálsson, leikmaður Njarð-
víkur. Fréttablaðið/ErNir

körfubolti FIBA, Alþjóðakörfu-
knattleikssambandið, hefur dæmt 
körfuknattleiksdeild Njarðvíkur til 
að greiða ítalska liðinu Stella Azzura 
yfir 1,2 milljónir króna í uppeldis-
bætur fyrir Kristin Pálsson.

Njarðvíkingar sendu í gær frá 
sér yfirlýsingu um málið. Þar lýsa 
þeir yfir vonbrigðum sínum með 
dóminn og segja hann fásinnu. 
Er því mótmælt að Stella Azzura 
teljist uppeldisfélag Kristins. Hann 
hafi byrjað sex ára að æfa körfu-
bolta með Njarðvík og gert allt þar 
til hann fór til Ítalíu liðlega 15 ára.

Njarðvík ætlar ekki að áfrýja 
dómnum því það myndi tefja enn 
frekar að Kristinn geti spilað í græna 
búningnum. Hann gekk í raðir 
Njarðvíkur um áramótin eftir að 
hafa leikið með Marist-háskólanum 
undanfarin ár.

Í yfirlýsingunni segir að það setji 
stórt strik í reikning körfuknatt-
leiksdeildarinnar að þurfa að greiða 
uppeldisbæturnar. Stjórnin reynir 
nú að finna fjármagn til að gera upp 
við ítalska sambandið. – iþs

Þurfa að greiða 
uppeldisbætur 
fyrir Kristin

www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Transporter hefur fylgt kynslóðum af 
fólki sem hefur þurft á traustum og 
áreiðanlegum vinnuþjarki að halda sem 
leysir krefjandi og fjölbreytt verkefni. Hann 
er með fullkominni stöðugleikastýringu og 
spólvörn og sjö þrepa sjálfskiptingu.

 

Volkswagen Transporter kostar frá 

4.180.000 kr.
(3.344.000 kr. án vsk)

BYGGIR Á TRAUSTUM GRUNNI
Volkswagen Transporter

4Motion
FJÓRHJÓLADRIFI

FÁANLEGUR MEÐ

Við látum framtíðina rætast.

Til afhendingar strax!

Það var létt yfir Guðmundi Guðmundssyni á blaðamannafundi í höfuðstöðvum arion banka í gær. Með honum á 
mynd eru Guðmundur b. Ólafsson, formaður HSÍ, og róbert Geir Gíslason, framkvæmdastjóri HSÍ. Fréttablaðið/VilHElM

Íslenska liðið 
stendur á tíma-

mótum. Það verður krefjandi  
verkefni að vinna með það.

Guðmundur Guðmundsson
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Miðvikudagur 7. febrúar 2018
Markaðurinn

4. tölublað | 12. árgangur
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SJÓNMÆLINGAR 
ERU 
OKKAR 
FAG
Tímapantanir:
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500
Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811

36 manns  
dæmdir í samtals  
96 ára fangelsi
36 manns hafa verið dæmdir í samanlagt 96 ára 
fangelsisvist í sakamálum sem tengjast efnahags-
hruninu fyrir áratug. Þyngstu dómarnir féllu 
í málum sem beindust að störfum Kaupþings. 
Rannsókn allra hrunmála er loks lokið. » 6-7

»2
Vill nýta verðbréfasjóði 
VR til íbúðakaupa
Forsvarsmenn VR hyggjast nýta digra 
sjóði stéttarfélagsins til að koma 
á fót leigufélagi sem myndi leigja 
íbúðir á 15 til 30 prósent lægra verði 
en gengur og gerist á almennum 
leigumarkaði.

»2
Áforma kaup á tæplega 
tíu prósent í Arion
Tólf lífeyrissjóðir samþykktu að fara 
í viðræður um kaup í Arion banka. 
Lýstu yfir áhuga á að kaupa tæp-
lega tíu prósent. Einnig viðræður við 
tryggingafélög og verðbréfasjóði.

»4
Verðfallið vestanhafs 
smitast hingað til lands
Óróleiki á alþjóðlegum hlutabréfa-
mörkuðum smitast hingað til lands. 
Úrvalsvísitala Kauphallarinnar 
lækkaði um 1,15 prósent í gær. Líkur 
taldar á að innlendir fjárfestar hafi 
innleyst hagnað eftir sterkan janúar á 
hlutabréfamarkaði.



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

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

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

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Fjölskyldufyrirtæki til sölu
- einstakt tækifæri!

Um er að ræða afar vel rekið fjölskyldufyrirtæki í eigin húsnæði á 
frábærum stað í Reykjavík. 

Fyrirtækið selur eigin framleiðslu og vörur til fyrirtækja og einstaklinga.
Fyrirtækið er með sterk viðskiptasambönd, eigin innflutning og góðar 
og stöðugar arðgreiðslur. Sömu eigendur frá upphafii hátt í tvo áratugi. 
Vaxandi velta og miklir vaxtamöguleikar.

Upplýsingar eingöngu veittar á skrifstofu að undangenginni undirskrift 
trúnaðaryfirlýsingar.

450@450.is  |  Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Fjölskyldufyrirtæki til sölu
- einstakt tækifæri!

Um er að ræða afar vel rekið fjölskyldufyrirtæki í eigin húsnæði á 
frábærum stað í Reykjavík. 

Fyrirtækið selur eigin framleiðslu og vörur til fyrirtækja og einstaklinga.
Fyrirtækið er með sterk viðskiptasambönd, eigin innflutning og góðar 
og stöðugar arðgreiðslur. Sömu eigendur frá upphafii hátt í tvo áratugi. 
Vaxandi velta og miklir vaxtamöguleikar.

Upplýsingar eingöngu veittar á skrifstofu að undangenginni undirskrift 
trúnaðaryfirlýsingar.

450@450.is  |  Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali

Tranavogur 5 til leigu eða sölu
Einstaklega vel staðsett verslunar / lagerhúsnæði á horni Tranarvogs 
/ Dugguvogs, Húsnæðið er afar bjart og gott og skiptist í 411,8 fm með 
góðri aðkomu og innkeyrsludyrum möguleiki er að fá einnig kjallarann 

sem er 269,3, hægt að opna á milli hæða. 
 Þetta er eign sem bíður upp á mikla möguleika. 

Nánari upplýsingar veita 
Kristberg Snjólfsson í síma 8921931 eða ks@450.is

Eða Bárður Tryggvason 8965221 bardur@450.is 

Forsvarsmenn VR hyggjast nýta digra 
sjóði stéttarfélagsins til þess að koma 
á fót leigufélagi sem myndi leigja 
íbúðir á 15 til 30 prósenta lægra 
verði en gengur og gerist á almenn-
um leigumarkaði. Ekki hefur verið 
ákveðið hve miklu fjármagni verður 
varið í kaup á íbúðum en það mun 
meðal annars ráðast af því hvort 
félagið fái meðfjárfesta, til dæmis 
banka, lífeyrissjóði eða félagasam-
tök, til þess að leggja félaginu til fé.

Stéttarfélagið á eignir upp á tólf 
milljarða króna sem ávaxtaðar eru 
með meðal annars kaupum á skulda-
bréfum og hlutabréfum. Standa 
eignirnar undir sjóðum félagsins, svo 
sem sjúkrasjóði, varasjóði og starfs-
menntasjóði, sem félagsmenn geta 
sótt um styrki úr.

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður 
VR, segist þegar hafa fundað með 
nokkrum bönkum og lífeyrissjóðum. 
Jákvætt svar hafi þegar fengist frá 
einum banka en kjörin sem bankinn 
hafi boðið hafi þó ekki verið í sam-
ræmi við hans vonir. „Við viljum 
auðvitað fá meðfjárfesta með okkur 
í verkefnið. En ef markaðurinn 
streitist á móti hugmyndum okkar 
– um að koma á fót eðlilegum og 
sanngjörnum leigumarkaði – þá 
munum við örugglega á endan-
um gera þetta sjálf,“ nefnir hann.

„Við munum aldrei setja alla 
okkar fjármuni í verkefnið en 
við munum sannarlega geta nýtt 
hluta af okkar sjóðum.

Eigum við frekar að kaupa hluta-
bréf í smásölufyrirtæki? Eigum 
við þannig að vera í mót-
sögn við sjálf okkur, 
sem stéttarfélag, 
þar sem við erum 
að semja um betri 
kjör og hærri laun, 
og eiga hlutabréf 

þar sem ávöxtunarkrafan er hærri 
álagning og lægra kaupgjald? Hvar 
eiga mörk sjóðasöfnunar og stétta-
baráttunnar að liggja þegar við 
getum ekki nýtt sjóðina okkar í góða 
ávöxtun?“ spyr Ragnar Þór.

Félagið ætli sér síður en svo að gefa 
peninga. „Við erum fremur að tala 
um að fá góða, hóflega og ásættan-
lega ávöxtun fyrir félagssjóði okkar 
í stað þess að fara með peningana 
okkar á hlutabréfamarkað og vera 
þannig í mótsögn við tilgang okkar.“

Ragnar Þór segir að ekki liggi 
fyrir á þessari stundu hve miklum 
fjármunum verður varið í stofnun 
leigufélagsins, ef af áformunum 
verður. „Ef við myndum, í dæma-
skyni, setja 1,5 til 2 milljarða króna 
í verkefnið og fengjum öfluga með-
fjárfesta með okkur, þá sé ég fyrir 
mér að við gætum keypt 160 til 200 
íbúðir. Ef við gerum þetta ein gætum 
við kannski keypt 80 til 100 íbúðir. 
Það er mitt mat. En auðvitað mun 
það ráðast af því hvað félagsmenn 
okkar eru tilbúnir til að setja mikið 
fé í þetta,“ segir Ragnar Þór. Stjórn og 

trúnaðarráð stéttar-
félagsins þurfi að 
leggja blessun sína 
yfir áformin. – kij

Ætla að nýta sjóði VR til 
þess að kaupa íbúðir

Ragnar Þór  
Ingólfsson,  
formaður VR

Á annan tug lífeyrissjóða sam-
þykktu í lok síðustu viku að fara í 
óskuldbindandi viðræður um kaup 
á samanlagt tæplega tíu prósenta 
hlut í Arion banka af Kaupþingi, 
samkvæmt heimildum Markaðar-
ins. Stefnt er að því að ganga frá 
samkomulagi í byrjun næstu viku, 
fyrir birtingu ársuppgjörs bankans 
14. febrúar, en kaupverðið yrði 
þá að óbreyttu samtals í kringum 
sautján milljarðar króna.

Þá eru einnig á sama tíma við-
ræður við íslensk tryggingafélög 
og verðbréfasjóði um að fjárfesta í 
Arion banka, mögulega á bilinu þrjú 
til fimm prósenta hlut, samhliða því 
að gengið yrði frá kaupsamningi við 
lífeyrissjóðina. Það er Kvika banki 
sem er ráðgjafi Kaupþings í sölu-
ferlinu en sjóðunum og trygginga-
félögunum var gert tilboð þar sem 
þeim býðst að kaupa í bankanum á 
föstu verði sem er rétt yfir genginu 
0,8 miðað við eigið fé hans í lok 
þriðja ársfjórðungs 2017.

Gangi áform lífeyrissjóða og ann-
arra fagfjárfesta eftir um að kaupa 
mögulega allt að fimmtán prósenta 
hlut í Arion banka, áður en ráðist 
verður í alþjóðlegt útboð og skrán-
ingu bankans síðar á árinu, hyggst 
Kaupþing nýta sér kauprétt að þret-
tán prósenta hlut ríkisins í bankan-
um. Kaupþing hefur að undanförnu 
haft það til skoðunar, eins og áður 
hefur verið greint frá í Markaðnum, 
að leysa til sín hlut ríkisins á grund-
velli hluthafasamkomulags frá 2009 
og selja hann áfram – á sama verði 
og hann yrði keyptur á af ríkinu – til 
meðal annars lífeyrissjóða.

Aðeins hefur þó staðið til að kaup-
rétturinn yrði nýttur ef fyrir myndi 
liggja staðfestur áhugi lífeyrissjóða 
og annarra fagfjárfesta á að kaupa 
þau bréf að stærstum hluta strax í 
kjölfarið af Kaupþingi. Kaupþing 
þyrfti að greiða um 23 milljarða 
króna fyrir þrettán prósenta hlut 

ríkisins, eða sem jafngildir genginu 
rúmlega 0,8 miðað við núverandi 
eigið fé Arion banka. Íslenska ríkið 
eignaðist hlutinn í bankanum, sem 
þá hét Nýja Kaupþing, í árslok 2009 
samhliða því að ríkissjóður lagði 
honum til rúmlega níu milljarða í 
hlutafé við stofnfjármögnun bank-
ans.

Um einn mánuður er liðinn frá 
því að ráðgjafar Kaupþings byrj-
uðu fyrst að funda óformlega með 
sumum af stærstu lífeyrissjóð-
unum vegna mögulegra kaupa á 
hlut í Arion banka. Öllum lífeyris-
sjóðum landsins barst síðan tilboð 
miðvikudaginn 24. janúar síðast-
liðinn þar sem Kaupþing bauðst til 
að selja þeim að lágmarki samtals 
fimm prósent af bréfum félagsins 
í bankanum. Óskað var eftir því 
að hver og einn sjóður gæfi svar í 
síðasta lagi föstudaginn 2. febrúar 
um hvort þeir hefðu áhuga á að 
fara í viðræður á grundvelli tilboðs 

Kaupþings og þá hversu stóran hlut 
sjóðirnir kynnu að vilja kaupa.

Samkvæmt svörunum sem bár-
ust frá lífeyrissjóðunum lýstu tólf 
þeirra, eða um helmingur allra starf-
andi lífeyrissjóða á landinu, áhuga á 
að kaupa sem fyrr segir samanlagt 
nærri tíu prósenta hlut í bankanum. 
Á meðal fjögurra stærstu lífeyris-
sjóða landsins – LSR, Lífeyrissjóðs 
verslunarmanna, Gildis og Birtu 
– ákvað stjórn Gildis að fara í við-
ræður um kaup á talsverðum hlut í 
Arion banka, með þeim skilyrðum 
að ekki yrði fallist á fyrirliggjandi 
tilboð Kaupþings óbreytt, og þá er 
LSR með málið enn til skoðunar. 
Stjórnir hinna sjóðanna kusu að 
fjárfesta ekki í bankanum á þessu 
stigi en í samtölum við forsvars-
menn þeirra undirstrika þeir að sú 
ákvörðun útiloki ekki að sjóðirnir 
muni mögulega kaupa í bankanum 
síðar.

Boðað hefur verið til hluthafa-
fundar hjá Arion banka 12. febrúar 
þar sem stjórn bankans leggur til 
25 milljarða arðgreiðslu til hlut-
hafa. Arðgreiðslan er háð því skil-
yrði að Kaupskil, dótturfélag Kaup-
þings sem á 57 prósent í bankanum, 
hafi selt minnst tvö prósent eignar 
félagsins fyrir 15. apríl. Þá er lagt til 
að stjórnin fái heimild, sem gildir 
einnig fram í miðjan apríl, til þess 
að kaupa allt að tíu prósenta eigin 
bréfa bankans og að það fé sem nýtt 
verði til kaupanna dragist frá vænt-
anlegri arðgreiðslu. Auk Kaupþings 
og íslenska ríkisins eiga þrír vogun-
arsjóðir og Goldman Sachs samtals 
um 30 prósenta hlut í bankanum. 
Boðaðar arðgreiðslur til hluthafa 
myndu að stærstum hluta renna til 
ríkissjóðs þar sem Kaupþing þyrfti 
að ráðstafa slíkum greiðslum inn 
á veðskuldabréf sem það gaf út til 
ríkisins í ársbyrjun 2016 í tengslum 
við stöðugleikaskilyrði sem félagið 
samþykkti. hordur@frettabladid.is 

Áforma kaup á nærri 
tíu prósentum í Arion
Tólf lífeyrissjóðir samþykktu að fara í viðræður um kaup í Arion banka. Lýstu 
yfir áhuga á að kaupa tæplega tíu prósent. Einnig viðræður við tryggingafélög 
og verðbréfasjóði. Kaupréttur að hlut ríkisins verður nýttur gangi áformin eftir.  

Vonir standa til að gengið verði frá samkomulagi fyrir birtingu ársuppgjörs Arion banka 14. febrúar. FRéttAblAðIð/SteFán

17
milljarða myndi tæplega 
tíu prósenta hlutur í arion 
banka seljast á miðað við 
tilboð kaupþings.

Á hluthafafundi bankans 
12. febrúar verður lagt til að 
greiða út 25 milljarða í arð til 
hluthafa. Sú arðgreiðsla mun 
að óbreyttu fara að stærstum 
hluta til íslenska ríkisins.
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starfsfólks á aldrinum 

að finna sér ný� starf 

Hvernig er staðan á þínum vinnustað?

TIL AÐ VERA VISS



Héraðsdómur Reykjavíkur telur ljóst 
að félagið ET Sjón, sem er í eigu augn-
læknisins Eiríks Ingvars Þorgeirs-
sonar, hafi ekki orðið fyrir tjóni vegna 
fjárfestingar sinnar í Ölgerðinni. 
Ástæðan sé sú að félagið hafi ríflega 
fjórfaldað fjárfestingu sína á sex árum 
og hlotið 27 prósenta árlega arðsemi.

Í dómi héraðsdóms í máli félags-
ins gegn Kviku banka, sem kveðinn 
var upp í síðasta mánuði, er bent á að 
félagið hafi haustið 2010 keypt 28,2 
prósenta hlut í eignarhaldsfélaginu 
Þorgerði, sem stofnað var utan um 
kaup á 45 prósenta hlut í Ölgerðinni, 
fyrir 240 milljónir króna. Sex árum 
síðar, eða í október 2016, hafi Þor-
gerður selt hópi fjárfesta hlut sinn 
í drykkjarvöruframleiðandanum á 
5,2 milljarða króna. Að teknu tilliti til 
kostnaðar, arðgreiðslna á fjárfesting-
artímanum og fleiri þátta megi ætla 
að um einn milljarður króna hafi þá 
fallið í skaut ET Sjónar.

Héraðsdómur sýknaði Kviku af 
300 milljóna króna skaðabótakröfu 

ET Sjónar. Taldi félagið sig hafa orðið 
fyrir tjóni vegna meintrar ófullnægj-
andi ráðgjafar af hálfu Auðar Capi-
tal, sem síðar sameinaðist Virðingu. 
Kvika festi síðan kaup á öllu hlutafé 
Virðingar á síðasta ári.

Félag Eiríks taldi sig hafa orðið fyrir 
tjóni af tveimur ástæðum. Annars 
vegar vegna endurálagningar ríkis-
skattstjóra á Ölgerðina vegna öfugs 
samruna félagsins frá árinu 2007 og 
hins vegar vegna ágreinings Ölgerð-
arinnar við Lýsingu um lögmæti fjár-
mögnunarleigusamninga en Hæsti-
réttur komst að þeirri niðurstöðu 
2014 að gengistryggingarákvæði 
samninganna væri ekki ólögmætt.

Dómurinn féllst ekki á að félag-
ið hefði orðið fyrir tjóni af þessum 
sökum. Félagið hafi hagnast veru-
lega á fjárfestingunni. Á því var auk 
þess byggt í málatilbúnaði Kviku. 
Sagði bankinn að 27 prósenta árleg 
ávöxtun væri „stórkostlegur árangur 
og fyllilega í samræmi við þau mark-
mið sem lagt var upp með“.  – kij

Fjórfaldaði fjárfestinguna 
í Ölgerðinni á sex árum

ET Sjón græddi verulega á fjárfestingu sinni. FréTTablaðið/anTon brink

FYRSTA SKOSK/ÍSLENSKA  
UPPISTANDSHÁTÍÐ
SÖGUNNAR!

8. febrúar - Gaukurinn
9. febrúar - Gamla bíó
10. febrúar - Harpa

Miðar á tix.is og harpa.is

Nýtt öflugt
bókhaldskerfi í skýinu 
frá manninum sem færði 
okkur Dynamics Ax

Prófaðu 
frítt í

30 daga

www.uniconta.is
Lagast að þínum þörfum

Erik Damgaard
Stofnandi Uniconta

Fjárfestar hér á landi brugðust í gær 
nokkuð harkalega við verðfallinu 
sem varð á alþjóðlegum hlutabréfa-
mörkuðum, sér í lagi vestanhafs, 
í byrjun vikunnar. Hlutabréf allra 
félaganna sem skráð eru á markað, 
fyrir utan bréf Eimskips, féllu í verði 
og lækkaði úrvalsvísitala Kauphall-
arinnar um 1,15 prósent.

Eggert Þór Aðalsteinsson, sér-
fræðingur í eignastýringu Kviku, 
segir að sú mikla lækkun sem varð 
á hlutabréfamörkuðum vestanhafs 
á mánudag hafi smitað út frá sér 
á íslenska hlutabréfamarkaðinn 
í gær. Auk þess standi ákveðnar 
líkur til þess að fjárfestar hafi inn-
leyst hagnað í einhverjum mæli eftir 
sterkan janúarmánuð.

„Hlutabréfamarkaðurinn hækk-
aði um sjö til átta prósent í janúar 
eftir magra tíð þar á undan. Þetta er 
næstbesti janúarmánuður á mark-
aðinum frá hruni. Lækkunin í gær 
tengist óróanum á bandarískum 
mörkuðum með beinum hætti.

En sé litið til næstu mánaða 
skiptir mestu máli, hvað íslenska 
hlutabréfamarkaðinn snertir, að 
við sjáum sterk uppgjör frá félögum 
í yfirstandandi uppgjörshrinu til 
þess að ýta undir frekari hækkanir 
hlutabréfa,“ segir hann.

Hærri verðbólguvæntingar
S&P 500 hlutabréfavísitalan lækk-
aði um 4,1 prósent á mánudag og er 
það mesta dagslækkun vísitölunnar 
í sex ár. Óróann má einkum rekja til 
nýrra atvinnutalna sem birtar voru 
í Bandaríkjunum á föstudag en þær 
gáfu til kynna að bandaríska hag-
kerfið, sér í lagi vinnumarkaðurinn, 
væri að taka betur við sér en fjárfest-
ar höfðu gert ráð fyrir. Þannig hækk-
uðu laun í landinu um 3 prósent að 
meðaltali í janúarmánuði sem er 
mun meiri hækkun en greinendur 
höfðu spáð.

Í kjölfarið snarhækkaði ávöxt-
unarkrafa bandarískra ríkisskulda-
bréfa en hækkunin endurspeglar 
væntingar fjárfesta um aukna verð-
bólgu og frekari vaxtahækkanir 
Seðlabanka Bandaríkjanna. Vextir 
vestanhafs hafa verið í sögulegu lág-
marki um nokkurra ára skeið.

„Fjárfestar virðast hafa komist 
að þeirri niðurstöðu að bandaríska 
hagkerfið sé nálægt því að ofhitna 
og þess vegna sé hættan af aukinni 
verðbólgu meiri en hættan af því að 
kreppa skelli á,“ segir Torsten Slok, 
aðalhagfræðingur Deutsche Bank, í 
samtali við Financial Times. Aukin 
hætta á verðbólgu kalli á hærri stýri-
vexti.

Áhrifanna af verðfallinu gætti 
víðar um heim. Þannig hríðféll jap-
anska hlutabréfavísitalan Nikkei 
225 um 5 prósent í gær og hluta-

bréfavísitölur í Evrópu tóku auk 
þess dýfu. Þannig lækkaði FTSE 100 
vísitalan í Lundúnum um 1,7 pró-
sent og Dax 30 vísitalan í Frankfurt 
fór niður um tvö prósent.

Hérlendur hlutabréfamarkaður 
fór heldur ekki varhluta af lækkun-
unum, eins og áður sagði. Viðmæl-
endur Markaðarins benda á að 
eftir að gjaldeyrishöftum var aflétt 
á síðasta ári sé Ísland ekki lengur 
eyland. Allar hræringar á erlendum 
mörkuðum hafi áhrif á íslensk félög, 
í mismiklum mæli þó.

Ekki náð sér á strik
Ásgeir Jónsson, dósent í hagfræði 
við Háskóla Íslands, segir íslenska 

hlutabréfamarkaðinn ólíkan því 
sem hann var á árunum fyrir hrun. 
„Á þeim tíma voru íslensku félögin 
mjög skuldsett og var það regla 
fremur en undantekning að verð-
kennitölur félaganna voru hærri hér 
á landi en erlendis. Nú er því hins 
vegar öfugt farið. Flest þeirra félaga 
sem skráð eru hér á markað starfa 
einkum á heimamarkaði og eru lítið 
skuldsett,“ segir hann.

Hann nefnir að íslenski hluta-
bréfamarkaðurinn hafi verið nokk-
uð flatur frá árinu 2015 sé litið til 
þróunar Úrvalsvísitölunnar. Hluta-
bréf einstakra félaga hafi risið og 
fallið í verði en markaðurinn í heild 
sé sennilega ekki yfirverðlagður.

„Svo virðist sem markaðurinn 
hafi ekki náð sér almennilega á 
strik eftir hrun. Tiltrúin er minni 
en áður. Almenningur virðist ekki 
hafa leitað í hlutabréf í eins miklum 
mæli og það skýrir, tel ég, að miklu 
leyti af hverju markaðurinn hefur 
ekki hækkað mikið undanfarið,“ 
segir Ásgeir.

Eggert Þór bendir á að hlutabréfa-
markaðurinn vestanhafs hafi verið í 
mikilli uppsveiflu og helstu vísitölur 
hækkað um 20 til 25 prósent í fyrra. 
Þær hækkanir hafi þó ekki skilað 
sér hingað til lands. Nýjar vinnu-
markaðstölur hafi hins vegar leitt 
til væntinga um aukna verðbólgu 
og frekari vaxtahækkanir.

„Vaxtahækkunarferlið sem slíkt 
þarf ekki að hafa neikvæð áhrif á 
hlutabréfamarkaði, enda er það til 
marks um að efnahagslífið er sterkt. 
Hagnaður fyrirtækja erlendis er 
farinn að aukast á nýjan leik. En nú 
eru menn hins vegar farnir að horfa 
fram á hraðara vaxtahækkunarferli 
en áður og fjárfestar líta það ekki 
eins jákvæðum augum,“ segir Eggert 
Þór. kristinningi@frettabladid.is

Verðfallið vestanhafs  
smitast hingað til lands
Óróleiki á alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum smitast hingað til lands. Úrvals-
vísitala Kauphallarinnar lækkaði um 1,15 prósent í gær. Líkur taldar á að inn-
lendir fjárfestar hafi innleyst hagnað eftir sterkan janúar á hlutabréfamarkaði.

Verðbréfamiðlarar hafa haft í nógu að snúast síðustu daga. Mikll ótti greip um 
sig á hlutabréfamörkuðum í byrjun vikunnar og lækkuðu allar helstu hluta-
bréfavísitölur heims. Mest var lækkunin í bandaríkjunum. FréTTablaðið/EPa

Nú eru menn farnir 
að horfa fram á 

hraðara vaxtahækkunarferli 
en áður og fjárfestar líta það 
ekki eins jákvæðum augum.
Eggert Þór Aðalsteins-
son, sérfræðingur 
í eignastýringu 
Kviku

Svo virðist sem 
hlutabréfamarkað-

urinn hafi ekki náð sér 
almennilega á strik eftir 
hrun.
Ásgeir Jónsson, 
dósent í hag-
fræði við Háskóla 
Íslands

Kvika banki stefnir nú að óbreyttu 
að skráningu hlutabréfa fjárfesting-
arbankans á First North markaðinn 
í Kauphöllinni í byrjun næsta mán-
aðar. Þetta staðfestir Marinó Örn 
Tryggvason, aðstoðarforstjóri Kviku, 
í samtali við Markaðinn.

Stjórn bankans samþykkti í lok 
september í fyrra að stefna að skrán-
ingu bankans og var upphaflega 
lagt upp með að hún yrði að veru-
leika í lok síðasta árs. Ákveðið var 
hins vegar að bíða með skráning-
una þangað til eftir að ársuppgjör 
bankans yrði gert opinbert á síðari 
helmingi þessa mánaðar.

Hagnaður Kviku á fyrstu sex mán-

uðum síðasta árs nam 946 millj-
ónum. Arðsemi eigin fjár var 26,2 
prósent, eigið fé Kviku var um 8.200 
milljónir um mitt árið 2017.

Gríðarmikil viðskipti hafa verið 
með bréf í Kviku á síðustu mán-
uðum og misserum. Á meðal þeirra 
sem hafa einnig komið inn í hlut-
hafahóp Kviku að undanförnu eru 

Magnús Kristinsson, útgerðar-
maður í Vestmannaeyjum, Lífsverk 
lífeyrissjóður, Sigurður Sigurgeirs-
son, fjárfestir og fyrrverandi bygg-
ingarverktaki, Eiríkur Vignisson, 
framkvæmdastjóri Vignis G. Jóns-
sonar, dótturfélags HB Granda, og 
Hjörleifur Jakobsson, stór hluthafi 
í bílaumboðinu Öskju, Öryggismið-
stöðinni og Samskipum.

Stærstu hluthafar Kviku í dag 
eru tryggingafélagið VÍS með 23,57 
prósenta hlut, félag í meirihlutaeigu 
Sigurðar Bollasonar fjárfestis, sem á 
9,32 prósenta hlut, og Lífeyrissjóður 
verslunarmanna með 8,96 prósent. 
– hae

Kvika banki á markað í mars
Ármann  
Þorvaldsson
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Síðumúla 37, 
108 Reykjavík

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

hirzlan.isÞið finnið okkur á Facebook

-35%
RÝMINGARSALA Á VÖLDUM LITUM 

ÚR PRIMA VÖRULÍNUNNI

35% afsláttur af öllu Prima Hlyn, Beyki, Grárri eik, Kirsuberja og
kaffibrúnum. Tilboð gildir ekki af rafmagnsborðum.

VERÐDÆMI
Há möppuhilla með rennihurðum Hlynur  58.500 37.900
Lág möppuhilla með rennihurðum Hlynur  40.900 25.900
Millihá möppuhilla með skúffum  Hlynur  45.500 28.900
Há möppuhilla    Beiki  49.500 31.900
Lág möppuhilla    Beiki  29.800 18.900
Skrifborð 120x80    Hlynur  34.200 21.900
Skrifborð 150x80    Beiki  36.800 23.900

Litur  Verð áður Verð nú



Alls hafa 36 manns 
verið dæmdir í sam-
tals 96 ára fangelsis-
vist í sakamálum sem 
tengjast efnahags-
hruninu haustið 2008, 

samkvæmt samantekt Markaðarins. 
Ellefu manns hafa hlotið samanlagt 35 
ára fangelsisdóm í málum sem beinast 
að störfum Kaupþings, sjö hafa fengið 
samtals 25 ára og 3 mánaða dóm í 
málum sem tengjast Glitni og jafn 
margir hafa verið dæmdir í samanlagt 
13 ára fangelsisvist í málum sem varða 
störf gamla Landsbankans.

Sex svonefnd hrunmál eru enn fyrir 
dómi og má því telja sennilegt að sam-
anlögð lengd fangelsisdóma í slíkum 
málum, sem varða brot í aðdraganda 
falls fjármálakerfisins fyrir áratug, fari 
yfir 100 ár.

Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrver-
andi bankastjóri Kaupþings, hefur 
hlotið þyngstu refsinguna fyrir brot 
sem framin voru í aðdraganda hruns-
ins eða samanlagt sjö ár. Er það einu 
ári meira en sá sex ára refsirammi í 
hrun- og efnahagsbrotamálum sem 
kveðið er á um í lögum.

Þeir Magnús Guðmundsson, fyrr-
verandi bankastjóri Kaupþings í 
Lúxemborg, og Lárus Welding, sem 
stýrði starfsemi Glitnis banka, hafa 
hlotið næstþyngstu refsinguna eða 
samanlagt sex ára fangelsisdóm hvor. 
Hreiðar Már og Lárus eru aukin-
heldur þeir fyrrverandi bankamenn 
sem hlotið hafa hvað flesta refsidóma 
fyrir brot sín í aðdraganda hrunsins: 
þrjá talsins.

Þremenningarnir eru ekki enn 
lausir allra mála en þeir eru ákærðir í 
nokkrum málum sem bíða dómsmeð-
ferðar í annaðhvort héraðsdómi eða 
Hæstarétti.

Þeir Jóhannes Baldursson, fyrr-
verandi framkvæmdastjóri markaðs-
viðskipta Glitnis, Sigurður Einarsson, 
fyrrverandi stjórnarformaður Kaup-
þings, og Sigurjón Þ. Árnason, fyrrver-
andi bankastjóri Landsbankans, hafa 
hver um sig verið dæmdir til samtals 
fimm ára fangelsisvistar.

Greint var frá því í fréttum Ríkis-
útvarpsins í síðasta mánuði að rann-
sókn allra sakamála sem tengjast 
efnahagshruninu væri lokið. Þau 
tímamót hefðu orðið í starfsemi emb-
ættis héraðssaksóknara þegar síðasta 
rannsóknin var felld niður í desem-
ber. Síðasta ákæran sem saksóknari 
gaf út var í septembermánuði árið 
2016, þar sem Hreiðari Má og Guð-
nýju Örnu Sveinsdóttur, fyrrverandi 
fjármálastjóra Kaupþings, eru gefin að 
sök innherja- og umboðssvik, en ekki 
liggur enn fyrir hvenær aðalmeðferð í 
málinu fer fram.

Því til viðbótar eru fimm mál enn 
fyrir dómi, en það eru mál sem kennd 
eru við Aurum Holdings, Chesterfield, 
Marple, Stím og meinta markaðsmis-
notkun hjá Glitni. Fjögur fyrstnefndu 
málin eru nú fyrir dómi öðru sinni en 
Hæstiréttur hafði áður ómerkt í öllum 
tilvikum dóma héraðsdóms.

202 hrunmál á borðinu
Frá því að embætti sérstaks saksókn-
ara var komið á fót í byrjun árs 2009 

36 manns í samtals 96 ára fangelsi

Þyngstu refsingarnar í hrunmálum:   

Samanlögð lengd fang-
elsisdóma í hrunmálum:

Kaupþing: 35 ár

Glitnir: 25¼ ár

Landsbankinn: 13 ár

Sex svonefnd hrunmál bíða enn dómsmeðferðar í annað hvort héraði eða Hæstarétti. Þar af eru fjögur mál nú fyrir dómi öðru sinni en Hæstiréttur hafði áður 
ómerkt í öllum tilvikum dóma héraðsdóms. Saksóknari gaf út síðustu ákæru sína í málum af þessum toga í september árið 2016. FréttabLaðið/anton brinK

36 manns hafa verið 
dæmdir til samanlagðrar 
96 ára fangelsisvistar 
í svonefndum hrun-
málum. Þyngstu dóm-
arnir féllu í málum sem 
beindust að störfum 
Kaupþings. Rannsókn 
allra hrunmála er lokið.

Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

voru sameinuð öðrum málum, 4 
send til annarra embætta, 7 flokkuð 
sem aðstoð við önnur yfirvöld og þá 
var ein ákæra afturkölluð eftir útgáfu.

Samkvæmt samantekt Markaðar-
ins, sem byggir á tiltölulega þröngri 
skilgreiningu á hrunmálum, hefur 
nítján slíkum málum lokið með dómi. 
Sakfellt var að öllu leyti eða að hluta 
til í fjórtán þeirra og sýknað í fimm 
málum.

Embætti sérstaks saksóknara hætti 
starfsemi í lok árs 2015 og tók héraðs-
saksóknari við öllum verkefnum emb-
ættisins. Ólafur Þór Hauksson, sem 
tók á sínum tíma að sér það verkefni, 
sem sérstakur saksóknari, að stýra 
rannsóknum á meintum efnahags-
brotum í bankahruninu, var skipaður 
héraðssaksóknari í október árið 2015.

Þrátt fyrir að nítján hrunmálum 
hefur lokið með dómi er ekki þar 
með sagt að þau séu endanlega til 
lykta leidd. Þannig greindi fréttastofa 
Stöðvar 2 frá því í nóvember á síðasta 
ári að dómþolar í þremur hrunmál-
um, þar á meðal Sigurjón Þ. Árnason, 
hefðu leitað til endurupptökunefndar 
og krafist endurupptöku mála sinna 
vegna nýlegra upplýsinga um hluta-

fjáreign dómara í föllnu bönkunum 
þremur.

Þá hafa sakborningarnir í Al 
Thani-málinu svonefnda kvartað 
til Mannréttindadómstóls Evrópu 
af sömu ástæðu. Hefur dómstóllinn 
þegar krafið íslensk stjórnvöld svara 
við nokkrum spurningum um máls-
meðferð saksóknara og dómstóla í 
málinu. Dómstóllinn getur ekki fellt 
dóma íslenskra dómstóla úr gildi. 
Hann leggur hins vegar mat á það 
hvort íslenska ríkið hafi brotið gegn 
sakborningunum þannig að í bága 
fari gegn ákvæðum mannréttinda-
sáttmála Evrópu.

11 tengdir Kaupþingi sakfelldir
Eins og áður var nefnt hafa þyngstu 
refsidómarnir fyrir brot framin í 
aðdraganda hrunsins fallið í málum 
sem beinast að störfum Kaupþings. 
Ellefu manns, sem tengdust bank-
anum, annaðhvort sem starfsmenn 
eða viðskiptavinir, hafa verið dæmdir 
í samanlagt 35 ára fangelsisvist á síð-
ustu árum.

Áðurnefndur Hreiðar Már var 
dæmdur í fimm og hálfs árs fang-
elsi í Al Thani-málinu, sex mánaða 

fangelsi í markaðsmisnotkunarmáli 
Kaupþings og loks eins árs fangelsi í 
héraði í Marple-málinu á síðasta ári, 
en þeim dómi hefur verið áfrýjað til 
Hæstaréttar. Auk þess er beðið dóms-
meðferðar í tveimur málum til viðbót-
ar sem bankastjórinn fyrrverandi er 
ákærður í. Annað þeirra er kennt við 
Chesterfield eða CLN-skuldabréf, en 
Hæstiréttur ómerkti í fyrra sýknudóm 
héraðsdóms og vísaði málinu aftur 
heim í hérað.

Magnús Guðmundsson, sem hefur 
hlotið þyngstu mögulegu refsingu 
samkvæmt refsirammanum, fékk 
fjögurra og hálfs árs dóm vegna 
aðildar sinnar að Al Thani-málinu og 
átján mánaða dóm í héraði í Marple-
málinu. Hann er einnig ákærður 
fyrir umboðssvik í Chesterfield-
málinu ásamt þeim Hreiðari Má og 
Sigurði Einarssyni. Sá síðarnefndi var 
dæmdur til fjögurra ára fangelsisvistar 
í Al Thani-málinu og eins árs vistar í 
markaðsmisnotkunarmáli bankans. .

Sex fyrrverandi starfsmenn Kaup-
þings til viðbótar voru sakfelldir í 
markaðsmisnotkunarmálinu, þar á 
meðal þeir Ingólfur Helgason, sem 
stýrði starfsemi bankans á Íslandi, 
sem hlaut fjögurra og hálfs árs 
dóm, og Bjarki Diego, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri útlána, sem fékk 
tveggja og hálfs árs dóm.

Þá hafa tveir hlotið fangelsisdóma 
í málum sem tengjast starfsemi 
Kaupþings fyrir hrun án þess að hafa 
starfað hjá bankanum. Ólafur Ólafs-
son, sem var á meðal stærstu hluthafa 
Kaupþings, hlaut sem kunnugt er 
fjögurra og hálfs árs dóm í Al Thani-
málinu og þá var fjárfestirinn Skúli 
Þorvaldsson dæmdur í hálfs árs fang-
elsi í héraði í Marple-málinu.

Glitnismenn í 25 ára fangelsi
Þyngstu dómarnir sem fallið hafa í 
málum er varða störf Glitnis féllu í 
BK-44 málinu í desember árið 2015. 
Þá voru fjórir fyrrverandi starfsmenn 
bankans dæmdir fyrir markaðs-
misnotkun og umboðssvik vegna 
3,8 milljarða króna lánveitingar 
bankans til félags í eigu Birkis Krist-
inssonar, sem starfaði í einkabanka-
þjónustu bankans, en fjármunirnir 
voru notaðir til að kaupa hlutabréf í 
Glitni. Birkir hlaut fjögurra ára dóm 
rétt eins og verðbréfamiðlarinn Elmar 
Svavarsson. Jóhannes Baldursson 

Hreiðar Már    
Sigurðsson    7 ár Lárus  

Welding  6 ár Magnús  
Guðmundsson  6 ár

Jóhannes  
baldursson  5 ár Sigurður  

Einarsson  5 ár Sigurjón  
Þ. Árnason  5 ár

– gagngert í þeim tilgangi að rannsaka 
grun um refsiverða háttsemi í aðdrag-
anda fjármálahrunsins haustið 2008 
– hafa 202 mál sem tengjast hruninu 
komið inn á borð þess. Rannsókn 84 
mála var hætt og 18 mál voru felld 
niður að lokinni rannsókn, 22 mál 

Magnús Sveinn Helgason
magnussveinn@365.is
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Kynningarblað

Glerlistakona Nadine 
Cecile Martin hannar 
fallegar vörur úr gler-
perlum. ➛4
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Ólöf breiðfjörð og gunnar guðbjörnsson ánægð í nýja eldhúsinu sínu. MynD/EyþÓr

Draumurinn um nýtt 
eldhús rættist
Ólöf breiðfjörð og Gunnar Guðbjörnsson eru nýbúin að færa eldhúsið og búa 
til nýtt svefnherbergi. Þau ráðleggja fólki í svipuðum hugleiðingum að skipu-
leggja sig vel og þrauka svo því framkvæmdum ljúki á endanum. ➛2Fæst í apótekum og heilsubúðum

Góð melting styrkir ónæmiskerfið

Stjórnaðu bakteríu-
flórunni með OptiBac

P
R
E
N
TU
N
.IS



Kaffibollarnir eru innan seilingar frá kaffivélinni sem er mikið notuð. Málverkið er eftir elsta 
soninn, Ívar Glóa, sem hann málaði átta ára og hefur prýtt eldhús fjölskyldunnar alla tíð síðan. 

Opnu hillurnar gefa eldhúsinu bjart og opið yfirbragð og gaseldavélin góða gefur fögur fyrirheit. Tvíliti dúkurinn 
kemur einkar vel út í samhenginu. 

Margir tekatlar eru til á heimilinu en á kvöldin þamba flestir jurtate yfir sjónvarpsglápi, lærdómi 
og handavinnu.

Stórfelldar breytingar taka á og á tímabili var svona um-
horfs í eldhúsinu. MYND úr eiNKaeiGu

Gunnar að störfum í gamla eldhúsinu en eins og sjá má er 
breytingin töluverð. 

Eldhúsið gamla sem við lifðum 
með í 14 ár var sérkennilega 
blátt að lit og við vorum mjög 

lengi búin að láta okkur dreyma 
um nýtt eldhús,“ segir Ólöf og bætir 
við að fjölskyldan eyði miklum 
tíma í eldhúsinu. „Ég er sú eina 
sem baka, aðrir pikkla grænmeti 
og pressa tófú, svo eru sumir sem 
leggja kjöt í kryddlög og einn sem 
aðallega steikir egg. Svo eru gjarnan 
tvær tölvur á borðinu þannig að 
rýmið er mikið notað. Gunnari 
hefur alltaf þótt afslappandi að 
elda og við hin græðum á því.“ 

Gunnar segir þá stöðu hafa 
komið upp að þau vildu veita elsta 
syni sínum og kærustunni hans 
færi á að búa lengur heima til að 
safna sér fyrir íbúð. „Til að gera 
þeim mögulegt að hafa stærra 
rými fengu þau því stóra svefnher-
bergið okkar og við gerðum lítið 
svefnherbergi í rými sem áður var 
eldhúsið.“ Framkvæmdirnar voru 
viðamiklar, eldhúsið var rifið út, 
hurðargati úr eldhúsi í borðstofu 
lokað, og veggur rifinn. Enn fremur 
þurfti að brjóta fyrir pípulögnum 
og rafmagni sem var mesta málið 
og svo auðvitað leggja gólfefni, 
setja upp innréttingu og laga veggi. 

„Frá því að við hófumst handa og 
þar til eldhúsið var starfhæft og við 
flutt í nýtt svefnherbergi liðu þrjár 
vikur,“ segir Gunnar. „Við búum 6 
á heimilinu þannig að við urðum 
bara að spýta í lófana. Það bjargaði 

okkur að foreldrar Ólafar búa í 
húsinu og þar fengum við að borða 
og gista eftir þörfum.“

Gunnar dreymdi um gaseldavél 
með 6 hellum og tveimur ofnum 
en Ólöf segist hafa leitað á náðir 
Pinterest áður en ferlið hófst og 
sankað að sér hugmyndum. „Ég sá 
alltaf fyrir mér línoleum-gólfefni í 
tveimur litum,“ segir hún og bætir 
við: „Innréttingin sjálf átti fyrst og 
fremst að vera þægileg og passa vel 
inn í stíl íbúðarinnar og heim-
ilisins. Við ákváðum að hafa efri 
skápana öðrum megin en hinum 
megin opnar hillur. Mörgum 
fannst skrýtið að ég vildi ekki hafa 
eyju eins og flestir eru með en 
þegar margir ganga um vill ýmis-
legt lenda á gólfinu nema „land-
leiðin“ sé farin.“

Ólöf og Gunnar eru mjög ánægð 
með breytingarnar. „Eftir 14 ár í 
gluggalausri borðstofu er yndislegt 
að horfa út um stóran glugga og 
það gefur allri íbúðinni meiri birtu. 
Svo er auðvitað gott að vera loksins 
með eldhúsinnréttingu sem við 
völdum sjálf og er eftir okkar 
smekk. Nýja eldhúsinu fylgir svo 
nýtt svefnherbergi sem er yndis-
legt og nú fer mjög vel um okkur 
sex í 125 fermetrum.“

Þau ráðleggja þeim sem eru í 
svipuðum hugleiðingum að skipu-
leggja sig vel og vandlega láta svo 
bara slag standa. „Ég held að það 
sé gott að gera ráð fyrir að ekki fari 
allt að óskum og hafa allar áætl-
anir rúmlegar, bæði hvað varðar 
tíma og fjárhag. Við hugsuðum á 
hverjum degi að bráðum yrði þetta 
búið og við yrðum bara að þrauka 
og núna er þetta allt þess virði.“

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Framhald af forsíðu ➛

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

umsjónarmenn efnis: elín albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 512 5439 ,

   í Gaaraleikhúsinu
Rammíslenskur gamansöngleikur

eftir Karl Ágúst Úlfsson

„Sýningin er dillandi
skenmtileg bæði fyrir
börn og fullorðna“
              S.A TMM

   Midi.is
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ENGIN BINDING
NÝ NÁMSKEIÐ

BIKINI
BODY BLAST

BETRA FORM

360
TOTAL BODY

HOT FIT
BARRE

FITNESS 
BOX

BETRA LÍF

INFRARED

FUSION
PILATES

  UNGLINGA-
HREYSTI

INFRARED

HOT POWER
TONING

STRONG
IS THE NEW

SKINNY

GRUNNNÁMSKEIÐ

CROSSFIT 
KATLA

STRONG
BODY BURN

Tryggðu þér þitt pláss strax í dag. 

Sjö stöðvar  ·  Þrjár sundlaugar  ·  reebokfitness.is 

NÝ NÁMSKEIÐ HEFJAST Í FEBRÚAR



Glerlistakona Nadine Cecile 
Martin hefur verið búsett 
hér á landi í 24 ár. Hún er 

menntaður tannsmiður en hefur 
undanfarin tíu ár einbeitt sér 
að glerlist sinni undir merkinu 
Nadine Glerperlur. „Ég hef búið til 
mikið af skartgripum úr perlunum 
mínum og þar standa klárlega hæst 
hálsmenin. Það er gaman að búa 

þau til af því að það eru engin tvö 
eins. Þau eru líka frekar tímalaus 
í stíl sem er eins gott því að gler 
heldur lit og áferð betur en flest 
önnur efni. 

Einnig hef ég gert mikið af 
búsáhöldum eins og smjör- og 
ostahnífum, alls konar skeiðum, 
ausum og fleiri vörum sem er 
gaman að nota daglega í hvaða eld-
húsi sem er.“

Nadine er frönsk og segist hafa 
flutt til Íslands á sínum tíma því 
hún hafi elskað manninn sinn svo 
mikið. „Þá var hann eina perlan 
mín og seinna urðu því til fyrstu 
þrjár perlurnar okkar, sem sagt 
strákarnir okkar þrír.“

Síbreytilegir litir
Það eru til mjög margar tegundir 
og litir af gleri og hver hefur sinn 
karakter, segir Nadine. „Litirnir 
breytast í meðhöndluninni þannig 
að það er ekki endilega hægt að 
taka rauða stöng og búa til rauða 
perlu, það þarf eiginlega að stjórna 
rauða litnum. Glerið er mjög mis-
jafnt og bregst misjafnlega við hita 
og blöndum með öðrum litum. 

Það er þessi fjöldi áhrifaþátta til að 
spila með sem gerir þess hönnun 
spennandi.“

Hún segir fyrra starf sitt sem 
tannsmiður hafa verið góðan 
grunn fyrir fínvinnu og auga fyrir 
smáatriðum. „Mér fannst gler alltaf 
vera töfrandi efni og einn daginn 
fyrir tíu árum byrjaði ég. Fyrst kom 
ég mér upp aðstöðu og hráefni 
og byrjaði svo að fást við glerið. 
Það kallaði á mikla æfingu og 
þolinmæði því það þarf að læra að 
þekkja og temja glerið og hitann.“

Það kallaði á mikla 
æfingu og þolin-

mæði því það þarf að læra 
að þekkja og temja glerið 
og hitann.
Nadine Cecile Martin

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

„Það eru gjör-
samlega enda-
lausir mögu-
leikar í tækni, 
samsetningu, 
litum, formi og 
áferð. Síðasta 
og besta perlan 
verður aldrei 
til.“
MYND/ANTON 
BRINK

Meðal verka Nadine Cecile Martin eru fallegar hálsfestar og ýmis skemmtileg búsáhöld á borð við smjör- og ostahnífa, alls konar skeiðar, ausur og fleiri vörur.

Fannst glerið alltaf   
   vera töfrandi

Stöðug sköpun
Því þarf mikla æfingu og tækni 
áður en fyrsta perlan er hönnuð, 
segir hún. „En þá er líka gaman 
að vinna með öll þessi smáatriði 
og liti. Þetta togar í mig, ég er ekki 
fyrr búin að smíða perlu og staðin 
upp fyrr en sú næsta verður til í 
kollinum á mér og kallar á að ég 
setjist við brennarann og geri hana 
að veruleika. Það eru gjörsamlega 

endalausir möguleikar í tækni, 
samsetningu, litum, formi og áferð. 
Síðasta og besta perlan verður 
aldrei til.“

Vörur Nadine má kynna sér á 
nadine.is og á Facebook (nadine
glerperlur). Einnig má nálgast þær 
í versluninni Skúmaskoti á Skóla
vörðustíg 21a í Reykjavík.

Undanfarinn 
áratug hefur gler
listakona Nadine 
Cecile Martin 
hannað og selt 
fallegar vörur úr 
glerperlum.

FERMINGARBLAÐIÐ
Veglegt sérblað Fréttablaðsins

um fermingar kemur út 27. febrúar nk.
Allt sem viðkemur fermingunni og miklu miklu meira.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Kynningar: 
Þ.G. verktakar 
Vigas 
Húsasmiðjan 
PGV Framtíðarform 
IKEAByggingar- 

iðnaðurinn 
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„ÞG Verk er tuttugu ára gamalt fyrirtæki og hefur verið rekið á sömu kennitölu allan þann tíma. Við höfum byggt fjölda íbúða á höfuðborgarsvæðinu,“ segir Örn Tryggvi Johnsen. MYND/ANTON BRINK

Áratuga reynsla og þekking
„ÞG Verk býr yfir tuttugu ára reynslu af byggingu íbúða fyrir almennan íbúðamarkað og hefur einn-
ig þróað og byggt fjölbreytt atvinnuhúsnæði,“ segir Örn Tryggvi Johnsen rekstrarstjóri félagsins.

Kynningarblað



Útgefandi: 365 miðlar Veffang: Visir.isÁbyrgðarmaður: Elmar Hallgríms Hallgrímsson Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 512 5439 

ÞG Verk hefur á síðustu árum byggt hundruð íbúða fyrir almennan íbúðamarkað og er einn stærsti byggingaraðili 
íbúðarhúsnæðis á landinu. MYNDIR/ANTON BRINK

ÞG Verk er í 
samstarfi við 
íslenskar arki-
tektastofur en 
lögð er áhersla 
á smekklega 
og hagkvæma 
hönnun. 

ÞG Verk er í startholunum með að hefja uppbyggingu í Vogahverfi en það er 
ekki aðeins frábær staðsetning heldur er útsýnið þaðan ægifagurt. 

Á þessu ári 
mun ÞG Verk 
ljúka byggingu 
alls 363 íbúða 
sem verða þá 
tilbúnar til 
afhendingar til 
væntanlegra 
kaupenda.

ÞG Verk hefur á síðustu árum 
byggt hundruð íbúða fyrir 
almennan íbúðamarkað 

og er einn stærsti byggingaraðili 
íbúðarhúsnæðis á landinu. „Okkar 
meginstarfsemi er að byggja íbúðar-
húsnæði og einnig atvinnuhúsnæði 
til sölu eða leigu. Við erum með 
um 170 manns á launaskrá og á 
hverjum tíma milli þrjú og fjögur 
hundruð starfsmenn undirverk-
taka sem starfa við okkar verkefni. 
Árlega skilum við af okkur 250-
300 fullbúnum, nýjum íbúðum til 
ánægðra viðskiptavina. Þar fyrir 
utan erum við virkir á útboðsmark-
aði og erum yfirleitt með eitt til þrjú 
stór útboðsverk samhliða öðrum 
verkefnum,“ segir Örn Tryggvi 
Johnsen, rekstrarstjóri ÞG Verks.

Fullbúnar íbúðir 
„ÞG Verk er tuttugu ára gamalt 
fyrirtæki og hefur verið rekið á 
sömu kennitölu allan þann tíma. 
Við höfum byggt gríðarlega margar 
íbúðir í gegnum tíðina á höfuð-
borgarsvæðinu. Áhersla okkar hefur 
verið lögð á að byggja hagkvæmar 
íbúðir sem henta hinum almenna 
kaupanda, þar sem kaupandinn 
fær mikil gæði fyrir peninginn. 
Okkur er umhugað um að fram-
leiða vandað húsnæði, hvort sem 
um er að ræða frágang innan- eða 
utanhúss. Við höfum t.d. lagt á það 
áherslu að einangra og klæða okkar 
byggingar að utan sem við teljum 
vera bestu og varanlegustu lausnina 
fyrir íslenskar aðstæður. Við skilum 
okkar íbúðum fullbúnum með 
öllum gólfefnum, innréttingum og 
tækjum sem hefur mælst afar vel 
fyrir meðal okkar kaupenda og við 
teljum okkur hafa verið ákveðna 
forgöngumenn í að bjóða slíkar 
íbúðir til sölu. Við leggjum okkur 
fram um að hafa íbúðirnar smekk-
legar og vel hannaðar,“ segir Örn 
Tryggvi. 

Öll hönnun er í höndum 
íslenskra arkitekta. „Við erum í sam-
starfi við allnokkrar arkitektastofur 
og höfum einnig unnið mikið með 
Birni Ólafs arkitekt sem er búsettur 
í París og er vel kunnur fyrir störf 
sín,“ segir Örn Tryggvi. 

Gæðamál – kynntu þér bygg-
ingaraðilann
„Okkur hjá ÞG Verki er hugleikið að 
íbúðakaup eru oft stærsta fjárfesting 
fólks á lífsleiðinni. Því teljum við 
mjög mikilvægt að fólk kynni sér 
vel hver byggði íbúðina sem það 
ætlar að kaupa. Við höfum frá upp-
hafi lagt áherslu á að standa með 
okkar verkefnum og eignum, enda 
lykilatriði að fólk geti treyst okkur. 
Áreiðanleiki, gæði og notagildi eru 
okkar einkunnarorð og fyrirtækið 
kappkostar að eiga gott samstarf 
við viðskiptavini sína,“ segir Örn 
Tryggvi.    

Afhenda 363 íbúðir 2018
Á þessu ári mun ÞG Verk ljúka bygg-

ingu alls 363 íbúða sem verða þá 
tilbúnar til afhendingar til væntan-
legra kaupenda. „Við munum 
afhenda 103 íbúðir í Bryggjuhverf-
inu í Reykjavík, 56 íbúðir á Selfossi, 
52 íbúðir í Urriðaholti í Garðabæ, 
76 íbúðir á Hafnartorgi í miðbæ 
Reykjavíkur og 76 íbúðir til aldraðra 
í Mörkinni. Þessar íbúðir eru frá 40 
m2 að stærð og upp í 260 m2 svo um 
er að ræða breitt úrval af húsnæði,“ 
greinir Örn Tryggvi frá en ÞG Verk 
býður markvisst upp á minni íbúðir 
þar sem hagkvæmnin er í fyrirrúmi 
og hver fermetri vel nýttur. 

„Á Selfossi er ÞG Verk t.d. með 
vandað og hagkvæmt húsnæði í 
byggingu. Baðherbergin eru for-
framleidd, sem er nýjung. Þau eru 
framleidd erlendis og sett inn í 
íbúðirnar í heilu lagi. Þetta er jafn-
framt fyrsta verkefnið þar sem við 
bjóðum upp á rafhleðslulausnir 
fyrir rafmagnsbíla á lóðinni sjálfri 

til að auðvelda íbúum að reka slíka 
bíla,“ segir hann.  

Vogabyggð í startholunum 
Þá hefst senn bygging 88 íbúða í 
Urriðaholti og 370 íbúða í Voga-
byggð, sem er eitt stærsta verkefni 
ÞG Verks til þessa. „Við erum einnig 
að byggja íbúðir fyrir eigendur IKEA 
í Urriðaholti en það er skemmtileg 
áskorun að taka þátt í að byggja 
fyrsta svansvottaða fjölbýlishúsið á 
Íslandi. Svo er stutt þar til fram-
kvæmdir í Vogabyggð byrja en þar 
er verið að þróa iðnaðarhverfi yfir í 
íbúðahverfi. Þetta er frábær staður 
með stórbrotnu útsýni yfir Grafar-
voginn og Esjuna og veðursældin er 
mikil,“ segir Örn Tryggvi. 

Atvinnuhúsnæði tilbúið á 
árinu
Á árinu mun ÞG Verk einnig ljúka 
við byggingu glæsilegs atvinnu-

Framhald af forsíðu ➛

húsnæðis. Um er að ræða 9.000 m2 
verslunarhúsnæði við Hafnartorg 
og 7.600 m2 skrifstofuhúsnæði, auk 
fyrsta áfanga að 10.000 m2 húsnæði 
við Dalveg í Kópavogi. Segir Örn 
Tryggvi það liggja frábærlega við 
öllum flutningsleiðum á höfuð-
borgarsvæðinu og henta því mjög 
vel fyrirtækjum sem eru með ein-
hvers konar dreifingu á vörum. 

Virkir á útboðsmarkaðnum 
„Við hjá ÞG Verki erum einnig virkir 
þátttakendur á útboðsmarkaðnum 
og erum í raun afkastamiklir á þeim 
markaði, þrátt fyrir umsvif í eigin 
verkefnum. Við erum t.d.  með verk-
efni fyrir íbúðir aldraðra í Mörkinni, 
alls um 76 íbúðir og sjáum um frá-
gang á verslunarhúsnæði fyrir Regin 
á Hafnartorgi. Það er margt í píp-
unum og við sjáum fram á spenn-
andi ár á byggingarmarkaðnum,“ 
segir Örn Tryggvi að lokum. 

Okkur hjá ÞG Verki 
er hugleikið að 

íbúðakaup eru oft stærsta 
fjárfesting fólks á lífs-
leiðinni. Því teljum við 
mikilvægt að fólk kynni 
sér vel hver byggði íbúð-
ina sem það ætlar að 
kaupa. Við höfum frá 
upphafi lagt áherslu á að 
standa með okkar verk-
efnum og eignum, enda 
lykilatriði að fólk geti 
treyst okkur. 
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 Starfsmenn okkar 
nýta reynslu sína til 

að skila þeirri vinnu sem 
viðskiptavinir fara fram á 
í bestu mögulegu gæðum 
og innan settra tíma-
marka.

VIGAS nýtir góða reynslu og skilar vandaðri vinnu.  Fagmenn VIGAS geta sinnt fjölbreyttum verkefnum. 
VIGAS var stofnað á síðasta ári þegar aðilar úr bygginga-
geiranum hér heima og í Litháen sameinuðu krafta sína.

VIGAS sér um 
að útvega 
starfsmenn til 
fyrirtækja sem 
sinna alls kyns 
byggingarvinnu 
og frágangi sem 
tengist henni. 
Fyrirtækið 
leggur áherslu 
á fagmennsku 
og að nýta góða 
reynslu sem 
starfsmenn þess 
búa yfir.  
MYND/VIGAS

VIGAS leggur áherslu á fagmennsku og að nýta góða reynslu starfsmanna sinna. MYNDIR/ANTON BRINK

VIGAS ehf. er tiltölulega nýtt 
fyrirtæki sem sér um að 
útvega starfsmenn til fyrir-

tækja sem sinna alls kyns bygg-
ingarvinnu og frágangi sem tengist 
henni. Fyrirtækið leggur áherslu 
á fagmennsku og að nýta góða 
reynslu sem starfsmenn þess búa 
yfir. Fyrirtækið gerir samninga við 
viðskiptavini sína fyrir umsamda 
þóknun og sér svo um að útvega 
rétta starfsmanninn og sjá um alla 
umsýslu er honum tengist, svo sem 
að greiða laun og launatengd gjöld, 
tryggingar, útvegun húsnæðis og 
önnur atriði er slíku fylgja.

„VIGAS ehf. er traust fyrirtæki 
sem útvegar faglega starfsmenn 
til byggingarstarfa sem og ann-
arra verkefna,“ segir Guðmundur 
Arnarsson, markaðsstjóri fyrir-
tækisins. „Starfsmenn okkar hafa 
mikla reynslu í endurnýjunum á 
íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, 
opinberum byggingum og smíða 
bæði sumarbústaði og önnur 
tréhús. Svo höfum við líka séð um 
lokafrágang á alls konar verkum, 
bæði innan- og utanhúss. Ef þörf er 
á getum við einnig tekið að okkur 
heilu verkefnin frá A til Ö ef óskað 
er eftir því.

Við erum með úrvals starfsfólk 
sem býr margt yfir áratugareynslu 
í sínu fagi,“ segir Guðmundur. „Við 
höfum smiði, aðstoðarmenn, múr-
ara, málara og fleiri sérfræðinga á 
okkar snærum sem hægt er að fá til 
starfa í skemmri eða lengri tíma.“

Víðtæk reynsla  
og háir staðlar
„Fyrirtækið var stofnað á síðasta 
ári. Það voru aðilar úr bygginga-
geiranum hér heima sem ákváðu í 
samstarfi við samstarfsaðila sína í 
Litháen til margra ára að sameina 
krafta sína,“ segir Guðmundur. 
„Þeir höfðu starfað saman lengi 
með góðum árangri. Þetta eru 
aðilar með víðtæka reynslu í bygg-
ingariðnaði bæði hér heima og 
erlendis og af því að útvega öflugt 
starfsfólk hingað til lands. Þessir 
aðilar sáu sér leik á borði með því 
að sameina krafta sína til að útvega 
fleiri fyrirtækjum á Íslandi það 
öfluga starfsfólk sem starfsmanna-
þjónustan hefur á snærum sínum.“

Reynslan nýtist  
viðskiptavinum
„Starfsmenn okkar nýta reynslu 
sína til að skila þeirri vinnu sem 
viðskiptavinir fara fram á í bestu 
mögulegu gæðum og innan settra 
tímamarka,“ segir Guðmundur. 

„Við beitum líka bestu mögulegu 
byggingaraðferðum og nýtum 
nýjustu tækni til að fullnægja sér-
þörfum viðskiptavina okkar og 
standast allar gerðar kröfur. Við 
höfum starfsfólk sem býr yfir sér-
fræðiþekkingu á ýmsum sviðum og 
hefur unnið sér inn traust verktaka 
og samstarfsaðila.“

Fagmennska og ábyrgð
„Starfsmenn okkar geta sinnt alls 

kyns lokafrágangi, bæði innan- og 
utanhúss, í alls kyns húsnæði,“ 
segir Guðmundur. „Þeir sinna 
glerjun, málningarvinnu, múr-
vinnu, uppsetningu á gifsplötum 
á loft og veggi og leggja hvers kyns 
gólfefni, ásamt mörgu öðru.

Við sinnum viðgerðum og 
endurbótum á öllum gerðum af 
húsnæði,“ segir Guðmundur. „Það 
er ekkert sem við sinnum ekki af 
natni og fenginni góðri reynslu. Öll 

Útvega rétta starfskraftinn
Starfsmannaþjónustan VIGAS ehf. hefur á sínum snærum fjölda öflugra iðnaðarmanna sem geta 
sinnt hvers kyns byggingarvinnu og frágangi í tengslum við hana. Starfsmenn fyrirtækisins eru 
með mikla reynslu sem þeir nýta til að sinna verkefnum sínum af mikilli fagmennsku.

smáatriði eru á hreinu hjá okkur.
Við sinnum mjög fjölbreyttum 

verkefnum, svo það er bara um að 
gera að hafa samband við okkur 
ef fólk vantar aðstoð með bygg-
ingarframkvæmdir. Það er næstum 
ekkert sem við getum ekki sinnt,“ 
segir Guðmundur og bendir á að 
hægt sé að hafa samband í síma 
419-5555 eða á netfangið vigas@
vigas.is sé áhugi fyrir að fá öflugt 
fólk til starfa.
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Fyrirtækið setti ný 
viðmið í öryggis-

málum hér á landi og 
lærðum við mikið af 
vinnubrögðum þeirra.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Árni Eðvaldsson húsasmíðameistari hefur starfað víða á ferlinum. MYND/ANTON BRINK

Árni Eðvaldsson húsasmíða-
meistari hefur komið víða 
við á starfsferli sínum og 

unnið í nokkrum löndum, þar á 
meðal Þýskalandi, Danmörku, 
Grænlandi og Noregi auk Íslands 
þar sem hann hefur reyndar unnið 

stærstan hluta starfsferilsins. 
Að hluta til má rekja verkefnin 
erlendis til stöðunnar á bygg-
ingarmarkaði hérlendis árin eftir 
hrun en þá sóttu margir kollegar 
hans í störf utan landsteinanna. 
En utan þess hefur hann tekið 
þátt í skemmtilegum verkefnum 
erlendis fyrir Ístak, þar sem hann 
vinnur í dag, og fyrir fyrri vinnu-
stað sinn Ármannsfell.

Byggðu ódýrt
Fyrsta verkefni Árna erlendis sneri 
að bygginu svokallaðra Perma-
form-húsa en þá starfaði hann hjá 
Ármannsfelli. „Á þessum árum var 
hart í ári á Íslandi, lítið fjárfest í 
nýju húsnæði og það vantaði ódýrt 
húsnæði, svipað og núna. Við 
hófum þá framleiðslu á þessum 
húsum sem voru steypt samkvæmt 
norskri hönnun með plasthólkum. 
Síðan færðum við út kvíarnar og 
fórum að selja húsin í Þýskalandi. 
Þar var ég með annan fótinn í 
eitt og hálft ár. Þetta voru fín hús 
sem komu vel út hér heima enda 
ódýr. Þjóðverjar voru aftur á móti 
ekki eins hrifnir og virtust frekar 
kjósa gömlu múrsteinahúsin. Eftir 
dvölina í Þýskalandi héldum við 
áfram að byggja þessi hús á Íslandi, 
m.a. í Grafarvogi, Kópavogi og 
Mosfellsbæ og eru þau enn eftir-
sótt í dag.“

Næg verkefni í Noregi
Árin eftir hrun voru erfið fyrir 
byggingariðnaðinn og lítið um 
verkefni. Árni hóf þá störf í Noregi 
fyrir Ístak, fyrst í Bergen og svo í 
Norður-Noregi. „Í Bergen vorum 
við með brúarverkefni, jarðgöng 
og einhverja vegagerð ásamt 
fleiri verkefnum. Þaðan hélt ég til 
Norður-Noregs, til bæjanna Alta 
og Hammerfest, og vann að svip-
uðum verkefnum. Ástandið heima 
lagaðist til muna þegar vinstri 
stjórnin fór frá og íslenskir iðn-

aðarmenn fóru smátt og smátt að 
snúa til baka. Sjálfur var ég þarna 
úti með annan fótinn í um tvö ár 
en ég hafði þó alltaf næg verkefni 
heima á Íslandi. Margir í kringum 
mig voru þá í Noregi í um 6-7 ár.“

Ánægðir með verkið
Þrátt fyrir betri verkefnastöðu 
heima á Íslandi var Árni ekki 
alkominn heim. Um tíma starfaði 
hann einnig í Danmörku og lítil-
lega í Grænlandi. „Ég var verkstjóri 
yfir ellefu manna hópi sem byggði 
stóra fimm akreina brú í Kaup-
mannahöfn ásamt undirgöngum. 
Við þóttum standa okkur það vel 
að þeir vildu fá mun stærri hóp í 
næsta verkefni sem var stór fram-
kvæmd við Ráðhústorgið í Kaup-
mannahöfn. Þar voru rúmlega 60 
smiðir frá Íslandi sem sáu um að 
gera upp og stækka gamalt hús en 
verkefnið tók um eitt og hálft ár.“

Á Grænlandi kom hann hins 
vegar að virkjunarmannvirkjum, 
hafnargerð og ýmsu öðru. „Við hjá 
Ístaki vorum á þessum tíma að 
markaðssetja okkur sem n.k. norð-
urslóðaverktaka sem gátu unnið 

við kaldar og erfiðar aðstæður sem 
önnur alþjóðleg verktakafyrirtæki 
voru síður hrifin af. Þannig komu 
þessi verkefni á Grænlandi og í 
Norður-Noregi og svo vorum við 
auðvitað stórir á Íslandi.“

Eins og erlent þorp
Þótt framkvæmdirnar við Kára-
hnjúka hafi verið á Íslandi komu 
fjölmargir útlendingar að verk-
efninu og var samfélagið þar eins 
og fjölþjóðlegt þorp. „Dvölin þar 
var sérstök upplifun og fróðlegt að 
kynnast stóru erlendu verktaka-
fyrirtæki sem hafði mikið unnið í 
þriðja heims ríkjum. Mig grunar að 
umhverfið hér hafi verið allt annað 
en þeir áttu von á. Verkefnið var 
erfitt, stíflugerð í 6-700 metra hæð 
en við kláruðum það með sóma. 
En það var ekki síður athyglisvert 
að kynnast bandaríska fyrirtækinu 
Bechtel sem reisti álverið síðar á 
Reyðarfirði. Fyrirtækið setti ný 
viðmið í öryggismálum hér á landi 
og lærðum við mikið af vinnu-
brögðum þeirra.“

Í dag vinnur Árni enn hjá Ístaki 
og verkefnin eru næg um þessar 
mundir. „Við kláruðum nýlega 
Búðarhálsvirkjun og hófum næst 
byggingu fjölbýlishúss í Skugga-
hverfinu í Reykjavík. Mikill tími 
minn fer þó í nýjan skóla fyrir 
fötluð börn sem er verið að byggja 
í Öskjuhlíð um þessar mundir og 
svo eru alltaf ýmis önnur verkefni 
í gangi.“

Lærdómsrík 
   reynsla
Á síðustu 23 árum hefur Árni Eðvalds-
son húsasmíðameistari starfað víða í 
Evrópu við ýmis ólík verkefni.

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is

Sími 565-7070
Finndu okkur á

ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI

IS Hurðir  I  Sími 564 0013   I   www.ishurdir.is  I  ishurdir@ishurdir.is

IÐNAÐARHURÐIR  
BÍLSKÚRSHURÐIR

• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Sér meðhöndlaðar brautir gegn ryði og álagi.
• Stuttur afgreiðslutími.
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Húsasmiðjan er rótgróið 
fyrirtæki en hún var stofnuð 
árið 1956. Fyrst í stað voru 

helstu viðfangsefni fyrirtækisins 
framleiðsla einingahúsa og timbur
vinnsla en fljótlega hóf Húsasmiðjan 
einnig að flytja inn og selja timbur. 
Allar götur síðan hefur Húsasmiðjan 
þjónustað byggingariðnaðinn og 
fólk í framkvæmdum og hefur verið 
leiðandi í sölu í fjölda vöruflokka til 
byggingariðnaðarins.

Árið 2017 var þjónusta við bygg
ingariðnaðinn aukin til muna en 
síðastliðið sumar var Fagmanna
verslun Húsasmiðjunnar opnuð í 
Kjalarvogi ásamt timbursölu sem er 
sérsniðin að þörfum fagmannsins 
og fólks í stærri framkvæmdum. Í 
Fagmannaverslun Húsasmiðjunnar 
eru sölumenn og ráðgjafar fyrir 
timbur, glugga, útihurðir, málningu, 
múrvörur og allar helstu þunga
vörur sem byggingariðnaðurinn 
þarfnast. Þar fá fagmenn og fólk í 
framkvæmdum ráðgjöf sérfræðinga, 
tilboð í stærri verk og vöruúrval sem 
er sérsniðið að þörfum byggingar
iðnaðarins.

Fagmannaverslunin býður einnig 
upp á mikið úrval af verkfærum en 
mikið af nýjum og spennandi vörum 
er á boðstólum í þessari verslun.

„Í Fagmannaversluninni má 
líklega finna fjölbreyttasta úrval 
landsins af verkfærum á einum 
stað. Öll vinsælustu vörumerkin 
eru þar samankomin á einn stað t.d. 
Hitachi, Dewalt, Makita, Festool og 
Fein svo einhver séu nefnd. Þarna 
geta iðnaðarmenn skoðað ólík 
merki, gert samanburð á verði og 
gæðum vörunnar og tekið upplýsta 
ákvörðun með aðstoð söluráðgjafa. 
Þetta er því sannkölluð „dóta
búð“ fagmannsins,“ segir Magnús 
Magnússon, markaðsstjóri Húsa
smiðjunnar.

„Við leggjum einnig mikla áherslu 
á að þjónusta málara og pípara í Fag
mannaversluninni. Hér finna mál
arar gæðamálninguna frá Jotun sem 
við erum þekkt fyrir og auðvitað allt 
efni og verkfæri sem þeir þarfnast. 
Við erum svo með glæsilega lagna
deild fyrir pípara og sérfræðinga til 
aðstoðar svo hér finnur iðnaðar
maðurinn nánast allt fyrir verkið 
undir einu þaki,“ bætir hann við 
og heldur áfram: „Ein nýjung sem 
hefur vakið mikla ánægju viðskipta
vina okkar er að við bjóðum upp á 
ókeypis merkingar á vinnufatnaði. 
Iðnaðarmenn sem kaupa vinnu
fatnaðinn í Fagmannaversluninni 
geta fengið hann merktan sínu 
fyrirtæki. Við merkjum allt hér á 
staðnum svo þetta gengur hratt og 
örugglega fyrir sig.“

Vefverslun fyrir fagmenn  
og fyrirtæki
Í lok síðasta árs var opnaður nýr 
þjónustuvefur og vefverslun fyrir 
fagmenn og fyrirtæki. „Við höfum 
nú opnað fyrir reikningsviðskipti í 
vefverslun fyrir fyrirtæki, iðnaðar
menn og einstaklinga í stærri fram
kvæmdum.“

Magnús segir vefverslunina fara 
vel af stað og að nýr þjónustuvefur 
hafi vakið mikla athygli enda auð
velt að nálgast allar upplýsingar um 
viðskipti sín við Húsasmiðjuna á 
einum stað. Þar geta iðnaðarmenn 
og fyrirtæki nálgast allar upplýs
ingar, úttektaraðila, reikningsyfirlit 
og margt fleira sem nýtist þeim í 
sínum rekstri.

Magnús Magnússon markaðsstjóri segir að vefverslun Húsasmiðjunnar fari vel af stað. MYND/ANtoN BriNk 

Fagmenn og fyrirtæki nýta sér í auknum mæli þá þjónustu að versla á sínum 
afsláttarkjörum í vefverslun Húsasmiðjunnar.  MYND/ANtoN BriNk

Í Fagmannaversluninni má skoða ólík vörumerki, gera samanburð á verði og 
gæðum og taka upplýsta ákvörðun með aðstoð söluráðgjafa. MYND/SpeSSi

Sérfræðingar 
Húsasmiðjunnar 
í gluggum og 
útihurðum 
taka vel á móti 
viðskiptavinum 
í Fagmanna-
versluninni.  
MYND/SpeSSi

Ný verslun sannkölluð 
„dótabúð“ fagmannsins!
Húsasmiðjan opnaði nýja Fagmannaverslun og timbursölu í Kjalarvogi á síðasta ári og nú geta 
fagmenn og fyrirtæki einnig verslað í reikning á sínum kjörum í vefverslun Húsasmiðjunnar. 

Mesta byltingin í vefversluninni 
er hins vegar sú að nú geta fyrirtæki 
og iðnaðarmenn verslað á sínum 
kjörum í reikning. „Fagmenn og 
fyrirtæki eru í auknum mæli að nýta 
sér þá þjónustu að versla á sínum 
afsláttarkjörum í vefverslun því nú 
hefur verið opnað fyrir reiknings
viðskipti og viðskiptavinur sækir 
eða fær vöruna senda. Í þessu 
felst talsverður tímasparnaður og 
þægindi. Þó ekki sé enn hægt að 
kaupa timbur og þungavörur í vef
verslun verður það hægt von bráðar 
og vonum við að iðnaðarmenn, 
verktakafyrirtæki og auðvitað 
einstaklingar geti þá nýtt sér þessa 
þjónustu til fulls,“ segir Magnús.

„Við hvetjum alla iðnaðarmenn 
til að kynna sér vel vefverslun Húsa
smiðjunnar á husa.is, þar sem við 
bætum nokkur hundruð vörum 
í hverri viku við vöruúrvalið. Nú 
þegar eru á milli 1520 þúsund vörur 
fáanlegar í vefverslun á hverjum 
tíma sem þó er innan við helmingur 
af vöruúrvali fyrirtækisins. Ekki 

verður langt í að nánast allur 
vörukostur Húsasmiðjunnar verði 
fáanlegur í vefverslun og verður 
hún þá ein langstærsta vefverslun 
landsins og þó víðar væri leitað,“ 
segir Magnús.

Vefverslun Húsasmiðjunnar, 
husa.is, hefur fengið frábærar 
viðtökur og meðal annars verið 
tilnefnd vefverslun ársins tvö ár í 
röð árið 2016 og 2017 af Samtökum 
vefiðnaðarins sem eru fagsamtök 
þeirra er starfa að vefmálum á 
Íslandi.

„Vefverslun Húsasmiðjunnar 
hefur notið mikilla vinsælda hjá 
hinum almenna viðskiptavini en 
byggingariðnaðurinn hefur ekki 
verið að nýta sér þessa þjónustu 
nægilega mikið hingað til. Við 
sjáum hins vegar teikn á lofti og við
skipti iðnaðarmanna og verktaka
fyrirtækja fara vaxandi í vefverslun 
og mun verða stór þáttur í að auka 
þjónustu okkar enn frekar við bygg
ingariðnaðinn á komandi miss
erum,“ segir Magnús að lokum.
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Yfirleitt erum við 
annaðhvort í 

vernduðu rými innan-
dyra eða algjörlega 
óvarin úti og fáir staðir 
hafa verið hannaðir til að 
milda þessi umskipti.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Massimo Santanicchia, dósent og fagstjóri arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands.

Massimo nefnir Alþingisgarðinn sem vel heppnað almenningsrými.

Arkitektúr snýst um að skilja 
tengslin milli fólks og bygg
inga og milli bygginga og 

umhverfis þeirra. Arkitektúr er 
meira en bara byggingin sjálf, hann 
snýst um hönnun á okkar daglega 
lífi. Listaháskólinn er lítil stofnun 

Arkitektúr 
er meira en 
byggingin sjálf
Listaháskóli Íslands hefur frá árinu 
2005 útskrifað 164 nemendur með 
BA í arkitektúr. Massimo Santanicchia, 
fagstjóri við skólann, segir arkitektúr 
ekki bara snúast um byggingar. Áskor-
anir arkitekta á Íslandi séu til dæmis 
vindasamt veðurfar og myrkur.

en býr að því að fjölbreyttur hópur 
fólks kennir við skólann sem deilir 
þessari sýn, þó að hvert okkar 
hafi eigið sérsvið og nálgist efnið 
og nemendur á ólíkan hátt,“ segir 
Massimo Santanicchia , dósent og 
fagstjóri arkitektúrdeildar Listahá
skóla Íslands. 

Spurður hvað einkenni íslenskan 
arkitektúr segir hann helstu áskor
anir sem arkitektar mæti á Íslandi 
vindasamt veðurfar, takmörkuð 
birta yfir árið og að bæta almenn
ingsrými og daglegt líf borgaranna.

„Hér fáum við vindinn í andlitið 
meðan víða annars staðar er reynt 
að hanna rými og umhverfi til að 
koma í veg fyrir það. Ég myndi því 
segja að það sem einkenni Ísland 
sé sá mikli munur á því að vera úti 
eða inni. Yfirleitt erum við annað
hvort í vernduðu rými innandyra 
eða algjörlega óvarin úti og fáir 
staðir á Íslandi hafa verið hannaðir 
til að milda þessi umskipti. Hér eru 
til dæmis fáir húsagarðar, lítið um 
girðingar, gróður eða aðra hluti 
sem sérstaklega eru hannaðar til 
skjóls,“ segir Massimo. 

Á hverjum stað þurfi ávallt að 
taka ákveðna þætti til greina í 
hönnun á umhverfi og engin ein 
heildarlausn dugi yfir allt.

„Þrátt fyrir að við lifum á tímum 
Netflix og ótal fleiri menningar
legra fyrirbæra sem fólk deilir sín 
á milli og á sameiginleg um allan 
heim þá er alltaf eitthvað einstakt 
við hvern stað. Þau séreinkenni 
eru dýrmæt og við ættum alltaf 
að vinna með þau. Það skilar sér 
margfalt ef sérstaða hvers staðar 

er nýtt í stað þess að upphugsa 
einhverja eina lausn sem hægt 
er að beita alls staðar. Á Íslandi 
tel ég til dæmis mikilvægt að 
arkitektar hugsi um vindinn og 
birtuna og einnig að áhrifin á 
hinn almenna borgara séu höfð í 
huga við hönnun mannvirkja, líka 
þegar hannað er fyrir einkaaðila. 
Arkitektúrinn mun lifa okkur og 
ætti því að endurspegla félagsleg 
gildi og umhverfið. Það er mikil
vægt að arkitektar í atvinnulífinu 
og skólaumhverfið vinni saman 
að því að takast á við áskoranir og 
leysa þær. 

Beðinn um að nefna staði þar 
sem vel hafi tekist til nefnir Mass
imo garðinn Skrúð í Dýrafirði, 
Alþingisgarðinn og Hólavallagarð, 
gamla kirkjugarðinn við Suður
götu. „Á þessum stöðum finnst 
mér hugsað fyrir því að draga úr 
þessum mun milli inni og úti. Þá 
finnst mér afar fallegt hvernig 
gömlu húsin í Hafnarfirði falla 
inn í klettana í landslaginu,“ segir 
hann. Höfuðstöðvar Rauða kross
ins við gatnamót Listabrautar og 
Háaleitisbrautar sé einnig dæmi 
um vel heppnaðan arkitektúr. 

Viltu lækka
vaxtakostnað 
vegna atvinnuhúsnæðis?

Dæmi um nýlegan ávinning fyrirtækja

SEGL Fyrirtækjaráðgjöf býður fyrirtækjum ráðgjöf 
á sviði lánsfjármögnunar atvinnuhúsnæðis 

Þekkt iðnaðarfyrirtæki lækkaði væntan 
vaxtakostnað sinn um 31% með því að 
skipta út 6% breytilegum verðtryggðum 
vöxtum hjá viðskiptabanka sínum fyrir 
4,15% fasta verðtryggða vexti hjá fjárfesti.

Fasteignafélag í endurskipulagningu 
lækkaði væntan vaxtakostnað sinn um 33% 
með sambærilegum hætti.

Vaxandi félag á heilbrigðissviði lækkaði 
væntan vaxtakostnað sinn um 28% með 
sambærilegum hætti.

Fáðu nánari upplýsingar á www.segl.is
eða með því að senda tölvupóst á info@segl.is

SEGL Fyrirtækjaráðgjöf ehf | Lyngás 11, 210 Garðabær (2. hæð)
Sími: 553 9810 & 663 9810 | info@segl.is

31%

33%

28%
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Stórsýningin
Verk og vit
2018 Íslenskur byggingariðnaður, 

skipulagsmál og mannvirkjagerð

Laugardalshöll 8.–11. mars

STÆRSTA FAGSÝNING ÁRSINS

Verk og vit • Laugavegi 182 • 105 Reykjavík • sími 514 1430 • www.verkogvit.is

Stórsýningin Verk og vit verður haldin í fjórða 
sinn dagana 8.–11. mars. Sýningin er ætluð þeim 
sem koma að bygginga- og mannvirkjagerð 
á ýmsum stigum, s.s. sveitarfélögum, 
verktökum, iðnaðar- og þjónustufyrirtækjum, 
menntastofnunum, hönnuðum og ráðgjöfum.

Sýning • ráðstefna • viðburðir

Allt það nýjasta í íslenskum byggingariðnaði, 
skipulagsmálum og mannvirkjagerð.

Nánari upplýsingar á 
verkogvit@verkogvit.is
og í síma 514 1430

www.verkogvit.is

Framkvæmdaraðili: AP almannatengsl

OPNUNARTÍMI FAGAÐILAR ALMENNIR GESTIR

Fimmtud. 8. mars kl. 17-21
Föstud. 9. mars kl. 11-19
Laugard. 10. mars kl. 11-17 kl. 11-17
Sunnud. 11. mars kl. 12-17 kl. 12-17

Verð aðgöngumiða  kr. 2.500 kr. 1.500

Aðgöngumiði fagaðila gildir alla sýningardagana



Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@365.is 

Vélmenni verða líklega nýtt í auknum mæli í byggingariðnaði á næstu árum. 
Samt ekki þetta ferlíki. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Myndataka með drónum gæti sums staðar auðveldað undirbúningsvinnu fyrir byggingaframkvæmdir verulega.

Alls kyns 
stafræn tól geta 
auðveldað sam-
starf og upp-
lýsingaflæði.

Í grein sem birtist á vef Forbes í 
vikunni lýsir Nikhil Choudary, 
forstjóri Zenith Engineers, sem 

er byggingarfyrirtæki sem starfar 
í Kaliforníu í Bandaríkjunum, 
þremur nýjum tækniframförum 
sem hann telur að verði mjög 
áhrifamiklar á allra næstu árum. 
Choudary er með meistaragráðu 
í byggingarverkfræði frá Mich i
gan Stateháskóla, nokkurra ára 
reynslu af verktakavinnu og fylgist 
vel með nýjungum í geiranum.

Choudary segir að tæknin móti 
allt í veröldinni, en að byggingar
iðnaður hafi ekki fengið að njóta 
mikils góðs af öllum þessum fram
förum. Hann segir að iðnaðurinn 
verði að tileinka sér nýja tækni 
til að auka sjálfvirkni og minnka 
þörfina fyrir vinnuafl. Choudary 
segir að á síðustu fimm árum hafi 
komið fram byltingarkennd ný 
tækni sem geti aukið skilvirkni 
verulega í byggingariðnaði og 
hún eigi eftir að hafa mikil áhrif á 
næstu árum.

Vélmenni til að auka afköst
Byggingariðnaður kostar sérlega 
mikið vinnuafl og þar sem bygg

ingarsvæði eru opin og síbreytileg 
hefur reynst erfiðara að innleiða 
vélmenni þar en við færibönd í 
lokuðum verksmiðjum.

En sum störf í byggingargeir
anum, eins og að leggja múrsteina, 
snúast að miklu leyti um endur
tekningar og kosta mikið vinnuafl. 
Þar geta vélmenni komið að gagni. 
Ekki til að koma í staðinn fyrir 
múrara, heldur til að auka afköst 
þeirra. Nýting vélmenna gæti 
lækkað kostnað og tryggt bæði 
gæði og nákvæmni.

Fyrirtækið Construction 
Robotics hannaði nýlega hálf
sjálfvirkt múraravélmenni sem 
kallast SAM100 og er á almennum 
markaði. Vélmennið vinnur með 
múrara og getur margfaldað afköst 
hans.

Vélmenni sem geta unnið með 
okkur mannfólkinu gætu bætt 
vinnuumhverfið, fækkað slysum og 
flýtt fyrir framkvæmdum.

Myndataka með drónum
Choudary segir að góð greining 
á vinnusvæði sé nauðsyn
legur grundvöllur byggingarfram
kvæmda. En sums staðar, sérstak
lega í þróunarlöndum, er skortur 
á góðum gervihnattamyndum 
og meiri þörf fyrir vinnuafl til að 
safna upplýsingum um svæði.

Breytingar í byggingariðnaði
Þrátt fyrir hraðar tækniframfarir í heiminum undanfarin ár hefur byggingariðnaður breyst lítið. En 
það eru að minnsta kosti þrjár nýlegar tækninýjungar sem gætu haft mikil áhrif á næstu árum.

Hafðu samband í síma 412 5040 eða á sala@bmvalla.is

Fagmenn okkar 

ráðleggja þér með val 

á réttu efnunum.

Hægt að fylla á flotsíló á meðan dæling fer fram og tryggir það góð afköst.

Nú getur þú fengið flot í bestu 

gæðum hjá BM Vallá auk fyrsta 

flokks þjónustu við verkið. 

Mikil afköst og hagkvæmur kostur 

í stórar og litlar framkvæmdir.

Nýtt gæðaflot 
frá BM Vallá

Góð myndataka með dróna 
gæti því sparað mikinn tíma við 
mælingar og undirbúningsvinnu. 
Með dróna væri hægt að taka 
tví og þrívíðar myndir og safna 
miklu magni af upplýsingum á 
skömmum tíma. Með því að nýta 
hnitakerfi dróna er líka hægt að 
ná mikilli, jafnvel fullkominni, 
nákvæmni í mælingum. Choudary 
spáir því að á allra næstum árum 
aukist nákvæmnin í myndatöku 
með drónum og hún verði notuð í 
auknum mæli í byggingariðnaði.

Stafræn verkfæri auðvelda 
samstarf
Choudary segir að stór hluti af 
byggingargeiranum noti enn þá 
skjalamöppur, Excelskjöl, faxvélar 

og síma til að skiptast á upplýs
ingum. En það eru ýmis stafræn 
verkfæri til staðar sem auðvelda 
samstarfsverkefni, sérstaklega þar 
sem margir ólíkar aðilar vinna 
saman að einu verkefni. Sum 
þeirra bjóða líka upp á að öll gögn 
sem tengjast sama verkefninu séu 
geymd á miðlægum grunni sem 
allir geta nálgast.

Choudary segir að það segi sig 
sjálft að byggingargeirinn verði að 
nýta byltinguna sem hefur orðið 
í stafrænni upplýsingamiðlun til 
að þróast áfram. Hann segir að 
iðnaðurinn sé að tileinka sér þessa 
tækni hratt og að þau fyrirtæki sem 
aðlagist ekki þessum breytingum 
hætti fljótt að vera samkeppnis
hæf.
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Ekki þarf að fella eitt einasta tré við framleiðslu pvc glugga. 

Skynsamleg 
ákvörðun 
hússtjórnar og 
íbúa við fjöl-
mennustu götu 
landsins.

Þessi sumar-
bústaður er 
tilbúinn fyrir 
öskugos í Heklu.

Bæði hurðir og gluggar koma í 
nokkrum litum.

Fyrirtækið var stofnað árið 
2010 en að baki því standa fag-
menn með áralanga reynslu. 

„Við framleiðum PCV-u glugga og 
hurðir úr smíðaefni frá belgíska 
framleiðandanum Deceuninck. 
Um er að ræða 70 mm uPVC marg-
hólfa prófíl með galvaníseruðum 
stálkjarna en allir eru þeir gler-
jaðir að innan með 28 millimetra 
háeinangrandi gleri frá Íspan í 
Kópavogi,“ segir Gísli Jóhann 
Sigurðsson, framkvæmdastjóri og 
húsasmíðameistari.

Gísli segir ekkert gluggaefni 
standast uPVC í endingu. „Það er 
auk þess gífurlega einangrandi og 
leiðir ekki kulda. Um leið er það 
orkusparandi og er hægt að lækka 
orkukostnaðinn umtalsvert með 
því að velja glugga frá okkur. Til 
dæmis velja yfir 80 prósent Þjóð-
verja og Englendinga PVC glugga 
og er vakningin hafin hér á landi 
enda er þetta frábært gluggaefni 
fyrir íslenskar aðstæður þar sem 
allra veðra er von.“

Að sögn Gísla hefur prófíllinn 
verið í þróun og framleiðslu hjá 
Deceuninck frá árinu 1960 og því 
fyllilega sannað gildi sitt. „Það er 
hundrað prósent endurvinnanlegt. 
Það þarf ekki að fella eitt einasta 
tré til að framleiða PVC-u og engin 
þörf er á eiturefnum, lakki eða 
málningu til að viðhalda PVC-
gluggum áratugum saman.“

Íslensk framleiðsla
Framleiðslan fer fram í verksmiðju 
fyrirtækisins að Seljabót 7 í Grinda-
vík auk þess sem söluskrifstofa er 
staðsett í Skipholti 35 í Reykjavík. 
„Við sérsmíðum alla glugga og 
hurðir eftir óskum viðskiptavina 
og þar sem framleiðslan fer fram 
á Íslandi er afhendingartíminn 
skemmri en almennt þekkist. Við 
leggjum mikið upp úr gæðunum og 
viljum vera vissir um að fólk þurfi 
ekki að standa í kostnaðarsömu 
viðhaldi eins og gerist stundum 
þegar óvandaðar og ódýrar eftir-
líkingar verða fyrir valinu,“ segir 
Gísli.

Gluggarnir frá PGV Framtíðar-
formi stóðust slagveðurspróf 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands án 
athugasemda að sögn Gísla. „Við 
erum stoltir af árangrinum enda 
með hæstu einkunn. Það er mikil 
fjárfesting í gluggum og mikilvægt 
að vita hvað maður er með í hönd-
unum. Við bendum fólki á að ekki 
er alltaf fullnægjandi trygging fyrir 
gæðum þó að gluggar hafi staðist 
próf erlendis þar sem veðurskilyrði 
eru allt önnur hér heima. Það er 
mikil ánægja að geta boðið upp á 
glugga og hurðir sem standast erfið 
veðurskilyrði okkar .“

Öryggið í fyrirrúmi
Allir glerlistar frá PGV Framtíðar-
formi eru að innanverðu sem er 
mikið öryggisatriði segir Gísli. „Þá 
er ekki hægt að fjarlæga gler úr 
glugga utan frá til að brjótast inn 
en nefna má að í t.d. Bretlandi, 
Þýskalandi og Belgíu er ekki hægt 
að fá innbrotstryggingu ef gler-
listar eru á utanverðu.Tel ég að það 
sé einungis tímaspursmál hvenær 
tryggingafélög hér á landi taki það 
einnig upp. Hurðirnar okkar eru í 
svipuðum gæðaflokki þegar kemur 
að öryggi en þær koma með 5-7 
punkta læsingu frá Yale og gluggar 
eru með 4-8 punkta læsingu.“

Litaúrval
PGV Framtíðarform býður upp á 
viðarútlit í sjö litum og fimm tví-
litum en þá er hægt að hafa lit að 
utanverðu og hvítt að innan.

Minna viðhald, meiri frítími
PGV Framtíðarform ehf. framleiðir einangrandi, viðhaldslitla og orkusparandi glugga og hurðir úr 
mjög vönduðum efnum. Fjárfesting í góðum gluggum og hurðum margborgar sig til lengri tíma.

Svalalokanir og sólstofur
PGV Framtíðarform sérsmíðar 
einnig svalalokanir og sólstofur og 
eru útlitsmöguleikar óteljandi að 
sögn Gísla. „Þetta eru lokanir sem 
eru 100% vind- og vatnsþéttar. Vin-
sælasta þakefnið er polycarbonite 
sem er 35 mm marghólfa plastefni 
en einnig er hægt að fá öryggisgler.“

Byggingarefni
Að auki bjóðum við upp á PVC þak-
rennur og niðurföll, sólpallaefni 
sem aldrei þarf að bera á, þakkants-
efni í mörgum stærðum og gerðum 
ásamt miklu úrvali lita.

Samskeyti brædd saman
Það sem sker framleiðslu PGV 
Framtíðarforms sérstaklega frá 
öðrum er að öll samskeyti eru 
brædd saman, líka millipóstar segir 
Gísli. „Með þessu móti er engin 
hætta á leka eða taumum milli 
samskeyta. Slagveðursprófið sýnir 
ótvírætt kosti bræddra samskeyta 
en algengt er að millipóstar PVC 
glugga séu skrúfaðir í. Þegar húsið 
er komið með glugga sem krefjast 
minna viðhalds eykst frítíminn 
sem hægt væri að nota í eitthvert 
áhugamálið eins og til dæmis golf. 
Og með meiri tími fyrir golfið 
verður þú betri í golfinu og þú 
getur þakkað það skynsamlegri 
ákvörðun þinni í gluggakaupum.“

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðu okkar www.pgv.is. Einn-
ig má kíkja í kaffi í Skipholt 35 og 
kynna sér vörurnar.

Jafnvel æðri máttarvöld fá sér PVC-glugga. Þessi kirkja er á Snæfellsnesinu.

KYNNINGARBLAÐ  9 M I ÐV I KU DAG U R  7 .  F E b r úa r  2 0 1 8 BYGGINGARIÐNAÐURINN



Vífilsstaðir eru byggðir á svæði sem kemur fyrir í Landnámu en talið er að Vífill, leysingi landnámsmannsins Ingólfs Arnarsonar, hafi búið þar og dregur staðurinn nafn sitt af honum. MYND/STEFÁN

Það voru tímamót í 
íslenskri bygginga-

sögu að Íslendingi var 
falin öll umsjón með 
byggingu stórhýsis.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Smíði Vífilsstaða tók rúmt ár
Vífilsstaðir eiga sér merkilegan sess í byggingarsögu Ís-
lands. Smíði hússins tók rúmt ár og um tíma var það 
stærsta steinsteypta húsið á landinu. Rögnvaldur Ólafs-
son hannaði húsið og var byggingameistari þess. Vífilsstaðir eru að margra 

mati ein fallegasta byggingin 
í Garðabæ, enda áberandi 

kennileiti norðvestan Vífilsstaða-
vatns. Húsið er byggt á svæði sem 
kemur fyrir í Landnámu en talið 
er að Vífill, leysingi Ingólfs Arnar-
sonar landnámsmanns, hafi búið 
þar og dregur staðurinn nafn sitt af 
honum, Vífilsstaðir.

Stærsta steinsteypta húsið
Húsið var upphaflega byggt sem 
heilsuhæli fyrir berklasjúklinga 
snemma á síðustu öld. Smíði 
þess tók rúmt ár og um tíma var 
það stærsta steinsteypta húsið á 
landinu. Hælið var tekið í notkun 
haustið 1910. Fyrsta árið komu nær 
200 sjúklingar á hælið en um alda-
mótin 1900 hafði berklatilfellum 
fjölgað ört hér á landi. Á þessum 
tíma fluttu margir úr sveitum í 
þorp, húsakostur var slæmur, 
fátækt mikil og fæði lélegt en þetta 
skapaði góð skilyrði fyrir berkla. 
Allt að 500 manns veiktust árlega 
og hundruð ungmenna létust úr 
sjúkdómnum.

Þáverandi landlæknir, Guð-
mundur Björnsson, hóf baráttu 
gegn berklum og hvatti til að 
byggt yrði heilsuhæli fyrir berkla-
sjúklinga. Hann fékk félaga sína í 
Oddfellowreglunni í lið með sér, 
sem margir voru broddborgarar og 
áhrifamenn í Reykjavík og þjóðlíf-
inu öllu. Danskir Oddfellowfélagar 
höfðu áður gefið hingað Laugar-
nesspítala fyrir holdsveika sem 
þá var stærsta hús sem hafði verið 
reist á Íslandi. Oddfellowreglan 
stofnaði svonefnt Heilsuhælisfélag 
sem safnaði fé um land allt, sem og 
meðal Íslendinga í Vesturheimi.

Fyrsti arkitektinn hannaði 
húsið
Rögnvaldur Ólafsson, sem kunnur 
er sem fyrsti arkitekt Íslands, var 

fenginn til að hanna Vífilsstaði 
og var það hans stóra lífsverk. 
Rögnvaldur var ekki ókunnugur 
berklahælum því hann smitaðist 
af sjúkdómnum og lá um tíma á 
berklaspítala við Hróarskeldufjörð í 
Danmörku. Vafalaust var sú bygging 
honum innblástur en þar voru 
meðal annars leguskálar undir hús-
vegg en slíkir skálar voru byggðir 
við Vífilsstaði en mega nú muna 
fífil sinn fegurri. Rögnvaldur var 
einnig byggingameistari hússins og 
sá um að útvega allt efni. Það voru 
tímamót í íslenskri byggingasögu 
að Íslendingi var falin öll umsjón 
með byggingu stórhýsis. Á sínum 
tíma voru Vífilsstaðir með því besta 
sem gert var í Norður-Evrópu á 
þessu sviði eins og kemur fram í bók 
Björn G. Björnssonar Fyrsti arki-
tektinn. Rögnvaldur Ágúst Ólafsson 
og verk hans.

Ýmis starfsemi verið í húsinu
Vífilsstaðir eru 700 fermetrar að 
grunnfleti og á þremur hæðum. 
Suður frá húsinu var vélahús, 
vagnabyrgi, líkhús, hesthús og 
hænsnahús, en kolabyrgi litlu 
austar. Fjós var reist við Vífilsstaði 
og þar rekinn kúabúskapur því það 
þótti gott að gefa sjúklingunum 
nýmjólk. Talið er að fjósið hafi verið 
síðasta verk Rögnvaldar. Svo fór að 
hann varð sjálfur sjúklingur á Vífils-
stöðum og lést þar aðeins 42 ára.

Vífilsstaðir voru berklahæli fram 
undir 1970. Eftir það hefur ýmis 
starfsemi verið í húsinu, svo sem 
lungna-, ofnæmis- og húðlækninga-
deild en núna er þar öldrunardeild 
fyrir sjúklinga af Landspítalanum 
sem bíða eftir að komast á hjúkr-
unarheimili.Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

styrkur - ending - gæði

Eldhúsinnréttingar
hÁgÆÐa dansKar

OpiÐ: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

úrVal innréttingaViÐ hönnum Og tEiKnum VönduÐ gÆÐaVaragOtt sKipulag
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Lítið baðher-
bergi þýðir ekki 
að slá þurfi af 
kröfum um hag-
kvæma og nota-
lega aðstöðu.

Við getum nánast 
fullbúið íbúðir á 

hagkvæman hátt án þess 
að nokkru sé fórnað í 
gæðum eða notagildi.

Góð nýting á öllum veggnum skapar mikið skápapláss. KUNGSBACKA eldhúsframhliðarnar eru 
umhverfisvænn kostur enda gerðar úr endurunnum plastflöskum.

Grunnir skápar með rennihurðum eru tilvaldir í anddyri 
eða önnur herbergi þar sem nýta þarf plássið vel. 

Með útsjónarsemi má koma persónulegu og fullbúnu eldhúsi fyrir á örfáum fermetrum.

Með nettri innréttingu og handhægum hirslum má koma 
þvottahúsinu fyrir á baðinu á hagkvæman hátt. 

Sérfræðingar í hagkvæmum 
lausnum fyrir smærri heimili 
Fyrirtækjaþjónusta IKEA er 
haukur í horni á álagstímum og 
veitir persónulega aðstoð við 
innkaupin; allt frá hugmynd til 
fullbúinna íbúða.

„Persónuleg þjónusta, yfirsýn og 
tímasparnaður eru helstu kostirnir 
við að fá aðstoð hjá okkur,“ segir 
Guðrún Hlín Þórarinsdóttir, hjá 
fyrirtækjaþjónustunni.

„Við veitum ráðgjöf við val á 
öllum húsbúnaði og leiðbeinum 
við skipulagningu. Við þekkjum 
þetta ferli frá a til ö þannig að við 
vitum hvar gildrurnar leynast. 
Stundum gleymast vissir hlutir 
eða það gleymist að gera ráð fyrir 
tíma í vissa verkþætti einfaldlega 
vegna þess að hann er af skornum 
skammti eða yfirsýnina vantar.“

Guðrún Hlín segir þessa yfirsýn 
eitt það verðmætasta við þá 
þjónustu sem þau veiti.

„Verðmæti þjónustunnar felast 
svo líka í þeirri staðreynd að við 

erum sérfræðingar í IKEA lausnum 
og komum oft auga á möguleika 
sem viðskiptavinurinn er ekki 
meðvitaður um.“

Krafan um smærra og hag-
kvæmara húsnæði verður sífellt 
háværari og þar segir Guðrún Hlín 
IKEA vera á heimavelli.

„Við eigum nett baðherbergis-
húsgögn, grunna skápa, getum 
hannað lítil eldhús með öllu og 
þannig mætti áfram telja. Við 
getum nánast fullbúið íbúðir 
á hagkvæman hátt án þess að 
nokkru sé fórnað í gæðum eða 
notagildi.“

Ánægðir viðskiptavinir 
koma aftur
Umsvif fyrirtækjaþjónustunnar 
hafa vaxið gríðarlega undanfarin 
ár og hún telur nú sex starfsmenn.

„Það er mikið að gera, sem er 
afar ánægjulegt, og þeir sem koma 
til okkar koma yfirleitt aftur þann-
ig að við finnum fyrir ánægju með 
þjónustuna. Það er þetta persónu-

Þekking og yfirsýn frá a til ö
Þegar nýtt húsnæði er innréttað er í 
fjölmörg horn að líta og ferlið getur 
reynst flókið og tímafrekt. Það á við 
um framkvæmdir á heimili eða í fyrir-
tæki, og ekki síst í nýbyggingum þar 
sem finna þarf hagkvæmar gæða-
lausnir sem henta mörgum.

lega samband sem skiptir máli til 
að við náum að sinna verkefninu 
vel og viðskiptavinurinn sé ánægð-
ur með útkomuna,“ segir Guðrún 
Hlín.

Hún segir viðskiptavinahópinn 
afar fjölbreyttan og þarfirnar 
misjafnar. Þar séu stór og smá 
fyrirtæki, verktakar og einnig ein-

staklingar.
„Við sinnum hverjum viðskipta-

vini með þarfir viðkomandi í huga 
og getum bent fólki á leiðir eða 
vörur sem það hefði mögulega 
ekki komið auga á sjálft. Í grunn-
inn má segja að þeir sem leiti til 
okkar séu að fá aðstoð við að ein-
falda lífið svolítið.“
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Hamar er orðinn staðalbúnaður á hverju heimili

Hamarinn er eitt mikilvægasta áhaldið í 
hverri verkfæratösku. Fyrstu hamr
arnir eru taldir hafa verið í notkun 

fyrir 3,3 milljónum ára og virðist hamarinn 
vera elsta verkfærið sem var gert af manna 
höndum. Hamrar úr steinum sem voru 
bundnir við spýtur með leðurreimum hafa 
fundist innan um mannvistarleifar frá því 
fyrir um 30.000 árum. Hamarinn er tákn
rænn í mörgum trúarbrögðum, Mjölnir, 

hamar Þórs er vel þekktur en einnig átti 
gríski smíðaguðinn Hefaistos hamar sem 
hann notaði við sína völundarsmíð. Þá er 
hamarinn tákn verkalýðsins, til dæmis í fána 
Sovétríkjanna ásamt sigðinni sem táknar 
bændur. Hamarinn hefur einnig verið 
notaður í stríði sem vopn. Í dag eru hamrar 
staðalbúnaður á hverju heimili og fátt hægt 
að hengja á vegg eða setja saman án þess að 
hamar komi þar við sögu.

Hamar í þrjár milljónir ára

Gamall vörukrani í Amster
dam hefur öðlast nýtt 
hlutverk sem gististaður. 

Hönnuðurinn Edward van Vliet 
umbreytti þremur flutninga
gámum í litla íbúð með útsýni yfir 
iðnaðarsvæðið.

Á vef Dezeen má sjá umfjöllun 
um gistigáminn í krananum sem 
hefur fengið nafnið Figee brothers 
eftir eigendum The Haarlemsche 
Machinefabriek sem smíðaði 
vörukranann. Kraninn var byggður 
árið 1957 og var í notkun til ársins 
1979 en þá tóku gámaskipin við 
sem flutningamáti og IJ áin varð of 
lítil og kranarnir á bakkanum ekki 
nægilega öflugir.

Svæðið þróaðist úr iðnaðarsvæði 
yfir í íbúðahverfi fljótlega upp úr 
1975 en kraninn var látinn standa 
sem tákn um fyrri tíma.

Árið 2016 var honum umbreytt 
í gististað. Við hönnunina hélt 
Van Vliet iðnaðarsögu svæðisins 
í heiðri, til dæmis með stórum 
gluggum svo gestir geti fylgst með 
mannlífinu á bakkanum.

Alls er íbúðin 40 fermetrar og 
samsett af þremur gámum sem 
staflað er saman í tvær hæðir. 
Gengið er upp stiga frá hafnar
svæðinu og komið inn í litla setu
stofu á fyrstu hæðinni, sem skilin 
er af frá eldhúsi með járnstiga upp 
á aðra hæð. Á fyrstu hæðinni er 
baðherbergi með frístandandi 
baðkari og sér sturtu. Svefnher
bergi eru á báðum hæðum en á efri 
hæðinni hafa veggir verið skornir 
út og miklum gluggum komið fyrir 
í staðinn. Stálbitar og festingar 
njóta sín til að halda í gamla sögu.

Sjá nánar á www.dezeen.com

Gist í gömlum 
krana

HVAÐ TEKUR 
ÞÚ Í BEKK?
SKYJACK SJ 3220 TEKUR 408KG

1.990.000 kr. + vsk

SKYJACK SJ 3220
VINNUHÆÐ 8,10 METRAR
HÆÐ Á PALLI 6,10 METRAR

Vinnulyftur ehf.
Sími 519 2210
vinnulyftur@skyjack.is
www.skyjack.is
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Lambapottréttur með apríkósum, kjúklingabaunum og granateplafræjum á 
vel við á köldum vetrardögum. 

Fræ úr granateplum eru sæt og stökk undir tönn. Þau setja fallegan lit á lambapottréttinn. 

Lambakjöt á vel við á snjóþung-
um dögum eins og þessum en 
þennan þjóðarrétt Íslendinga 

má matreiða á marga vegu. Ein 
leiðin er að búa til bragðgóðan og 
jafnframt matarmikinn pottrétt 
sem ekki þarfnast mikillar fyrir-
hafnar en samsetningin á rætur 
sínar að rekja til Miðausturlanda 
þar sem framandi krydd setja sinn 
svip á eldamennskuna. Lambakjöt 
með apríkósum hentar vel sem 

hversdagsréttur en hann er einnig 
tilvalinn fyrir matarboð eða þegar 
eitthvað stendur til. Granateplin 
setja síðan fallegan lit á réttinn.

800 g lambakjöt, helst af lamba-
læri
200 g apríkósur
200 g kjúklingabaunir
2 gulrætur
2 msk. olía til steikingar
1 stór laukur

Lambapottréttur  
                 með apríkósum
Á köldum vetrardögum þar sem hver lægðin á fætur 
annarri kætir landsmenn er um að gera að elda  
eitthvað gott og girnilegt sem vermir kroppinn.

2 hvítlauksrif
1 msk. ras-el-hanout, marokkósk 
kryddblanda
1 tsk. mulin kóríanderfræ
2 dósir tómatar í bitum
500 ml lamba- eða nautasoð, 
meira ef vill
Salt og pipar að smekk
Rifinn börkur af einni sítrónu
Eitt búnt af ferskum kóríander
Fræ úr granatepli
Kúskús salat
Hrein jógúrt

Byrjið á að hita ofninn í 180°C. 
Skerið lambakjötið í um 2 cm 
stóra bita. Skerið gulræturnar 
fremur smátt, saxið laukinn og 
saxið hvítlaukinn smátt. Hitið 
olíu við lágan hita í eldföstum 
potti. Steikið laukinn þar til hann 
verður mjúkur. Bætið við hvít-
lauknum og kryddinu og gætir 
þess að ekkert brenni við. Bætið 
lambakjötinu síðan út í og steikið 
þar til það hefur brúnast. Hellið 
þá tómötum og soði yfir og hrærið 
vel. Setjið kjúklingabaunirnar og 
apríkósurnar saman við. Látið 
suðuna koma upp. Setjið lokið á 
pottinn og færið hann yfir í ofninn. 
Látið sjóða í klukkutíma í ofninum. 
Takið þá lokið af og hrærið aðeins 
í réttinum. Látið sjóða aðeins 
áfram, eða í um hálftíma, án þess 
að hafa lokið á pottinum. Takið úr 
ofninum þegar kjötið er vel soðið 
og mjúkt. Stráið þá söxuðum, 
ferskum kóríander yfir og einnig 
sítrónuberkinum. Stráið fræjum 
úr granateplum yfir og berið fram 
með kúskúsi og hreinni jógúrt.
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Bílar 
Farartæki

TOYOTA Hilux double cab. Árgerð 
2007, ekinn 173 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur, dráttarkrókur, pallhús, 1 
eigandi. Verð 2.450.000. Rnr.289452.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. 
Árgerð 2012, ekinn 126 Þ.KM, dísel, 
dráttarkrókur, sjálfskiptur. Verð 
5.280.000. Rnr.312059.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

ALVÖRU TILBOÐ !
Mazda 2 ,árg 2015 ek 89 þ.km Verð 
áður 1490 þús ! Fæst á aðeins 1090 
þús !!! (raðnr. 152268)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
kolli@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

100% LÁN
VW Golf 1.6 Station. Árgerð 2005, 
ekinn 186 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
390.000. Rnr.136678.

100% LÁN
PEUGEOT 307. Árgerð 2005, ekinn 
138 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
390.000. Rnr.150347.

100% LÁN
DODGE Grand Caravan. Árgerð 
2004, ekinn 232 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 350.000. 
Rnr.150243.

100% LÁN
HONDA CRV. Árgerð 2000, ekinn 
277 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
250.000. Rnr.136649.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Bílar til sölu

SUBARU OUTBACK, 2016, Dísel, ek: 
3 Þ.KM, Sjálfsk. Bakkm.vél, Ísl. leiðs.
kerfi ofl. Harðskeljadekk, v.4,4m. 
s:698-5665

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Hjólbarðar

NýjU SAILUN dekkIN Á 
fRÁBæRU VeRÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 Hreingerningar

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

Vy-þRIf ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

SKODA Kodiaq 4x4 ambition. Árgerð 
2018, Nýr bíll dísel, sjálfskiptur 7 gírar. 
Tilboð 5.690.000. Rnr.116026.

MAZDA Cx-3 optimum sky. Árgerð 2017, 
ekinn aðeins 11 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 3.650.000. Rnr.116173.

TOYOTA Yaris hybrid. Árgerð 2015, 
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
TILBOÐ 1.990.000. Ásett verð 2.290.000 
Rnr.116167.

VW Golf comfortline. Árgerð 2015, 
ekinn aðeins 39 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur 7 gírar. Verð 2.690.000.1 eigandi 
Rnr.116141.

NISSAN Pulsar acenta. Árgerð 2016, 
ekinn 65 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  
Verð  2.150.000. Rnr.212461.

KIA Rio ex. Árgerð 2016, ekinn 67 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 4 gírar.  
Verð 1.990.000. Rnr.340885.

PORSCHE Cayenne s e-hybrid. Árgerð 
2016, ekinn 37 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
8 gírar. Verð 10.490.000.Vel útbúinn 
Rnr.116186.

VOLVO Xc60 inscription. Árgerð 2016, 
ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 6.490.000. Umboðsbíll Rnr.116204.

LAND ROVER Discovery 4 tdv6 se 7 
manna. Árgerð 2010, ekinn 165 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 4.690.000. 
Rnr.340847.

BMW X5 xdrive40e m pakki. Árgerð 
2017, ekinn 9 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 10.900.000.1 með öllu umboðsbíll 
Rnr.116133.

FORD F350 platinium. Árgerð 2017, ekinn 
25 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð án vsk 
7.250.000. Rnr.115864.

GMC Sierra denali 3500hd nýja vélin. 
Árgerð 2017, ekinn 1600 KM, dísel, sjálf-
skiptur 6 gírar. Verð án vsk 7.888.000. 
Rnr.211296.

FORD F350 platinum. Árgerð 2016, ekinn 
51 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.  
Verð án vsk 6.435.000. Rnr.212754.

Góðir í vetur!
TILBOÐ 

5.690.000
TILBOÐ 

1.990.000

Bílafjármögnun Landsbankans

REYNSLA OG TRAUST Í 30 ÁR

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 spádómar

SÁ SímaSpÁ í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

 rafvirkjun

RaflagniR, dyRaSímaR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 til sölu

 Óskast keypt

KaUpUm gUll - JÓn & 
ÓSKaR

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

 til bygginga

HaRðviðUR til 
HúSabygginga. SJÁ nÁnaR 

Á: vidUR.iS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heimilið

 Barnavörur

SyStKina vagn/KeRRa
Verð frá 165.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

til leigU nýlegt 133 - 
1.000 fm atvinnUHúSnæði 

í ReyKJavíK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

2ja herb. íbúð í 104 RVK til 
leigu,leigist mán. í senn með húsg. 
uppl. í s. 894 7678

 geymsluhúsnæði

geymSlUR.iS 
 Sími 555-3464

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

www.geymSlaeitt.iS 
 fyRSti mÁnUðUR fRíR

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

Atvinna

 atvinna óskast

vantaR Þig Smiði, 
múRaRa, mÁlaRa eða 

aðRa StaRfSmenn?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is  
Sími 551-5000  
Netfang proventus@proventus.is

SmiðiR - veRKamenn 
- múRaRaR- 

lageRStaRfSmenn
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA s. 
780 1444

Sveitarfélagið Ölfus,  
deiliskipulagstillaga.

Tillaga að 10. breyting á deiliskipulagi  
fyrir virkjun á Hellisheiði.

Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti á fundi sínum 25. janúar 2018 að 
auglýsa tillögu að 10. breytingu á deiliskipulagi fyrir Hellisheiða-
virkjun samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br. 
Tillagan tekur til jarðhitagarðs sem reisa á innan skipulagssvæðis 
norðan við stöðvarhús virkjunarinnar.
Breytingin felst í því að stækka skipulagssvæði virkjunar á Hellis-
heiði til norðvesturs meðfram Búrfellslínu og Sogslínu. Svæðið 
sem stækkunin nær til er um 131 ha. Með stækkun skipulags-
svæðisins er verið að fullnýta skilgreint iðnaðarsvæði í gildandi 
aðalskipulagi.
Tillagan tekur til svæðis sem hugmynd er að reisa jarðhitagarð 
á flatlendinu meðfram Búrfells- og Sogslínu. Jarðhitagarðurinn 
er ætlað að vera umgjörð um fjölbreytta starfsemi sem stuðlar 
að sem bestri nýtingu afurða Hellisheiðavirkjunar, jákvæðum 
umhverfisáhrifum og verðmætasköpun. Innan svæðisins verður 
mögulegt að byggja upp jarðhitagarð á skilgreindum lóðum í sam-
ræmi við skilmála sem settir verða um fyrirhugaða uppbyggingu. 
Skipulagið tekur á afmörkun lóða, byggingarreitum, byggingar-
skilmálum, umhverfisfrágangi, veitumálum, samgöngumálum og 
örðum þeim ákvæðum sem ástæða er til að skilgreina í deiliskipu-
lagi. Innan svæðisins er gert ráð fyrir 46 nýjum lóðum á þremur 
svæðum. Aðkoman verði um þjónustuveg sem liggur meðfram 
Sogslínu 2.
Lagnabelti mun liggja frá Hellisheiðavirkjun að öllum lóðunum. 
Fráveitukerfi verði í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar 
og reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Um menningar-
minjar verður unnið í samræmi við ákvæði laga nr. 80/2012. Innan 
hluta af svæðinu er sauðfjárvarnarlína og verður girðingin færð 
út fyrir svæðið sem fyrirhugað er að byggja upp á. Húsmúlarétt, 
beitarhólf og hesthús er innan skipulagssvæðisins og verða þessi 
mannvirki færð á nýja staði í samvinnu við hagsmunaaðila sem 
nýta mannvirkin.
Í skipulagsgögnum er ítarleg lýsing á skipulagssvæðinu, uppbygg-
ingu á því og umhverfisþáttum.

Tillögurnar eru á heimasíðu Sveitarfélagsins Ölfuss,  
www.olfus.is

Breytingartillagna er til kynningar frá 8. febrúar 2018 til og með 
22. mars 2018. Þeim sem telja sig eiga hagsmuni að gæta er gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna. Frestur til 
að skila inn athugasemdum rennur út 22. mars 2018. Skila skal inn 
athugasemdum á bæjarskrifstofur Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnar-
bergi 1, 815 Þorlákshöfn eða á netfangið sigurdur@olfus.is.

Sigurður Ósmann Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi.

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Heimili fasteignasala óskar eftir að ráða 
fasteignasala til starfa.  

Við leitum eftir einstaklingi sem býr yfir góðri 
sölutækni, á auðvelt með að vinna sjálfstætt 
og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum 
samskiptum. Viðkomandi þarf að geta 
starfað skipulega með öðrum og veitt ábyrga 
þjónustu í starfi sínu.

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fast- 
eignasalar, eða vera í námi til löggiltingar. 

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf 
fljótlega.   

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmars- 
sonar, fasteignasala, á finnbogi@heimili.is 
sem jafnramt veitir allar frekari upplýsingar.

Framúrskarandi  
fasteignasali óskast

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 7. feb. kl.17:00-17:30

Skipasund 52    104 Reykjavík

kraftur • traust • árangur

49.900.000

Um er að ræða 4ra herbergja sérhæð með sér inngangi á jarðhæð. Komið er inn 
í forstofu með flísar á gólfi. Hol/gangur með plastparketi á gólfi. 3 svefnherbergi, 
öll rúmgóð og með góðum gluggum. Aðalrými sem er stofa með útgengi út í garð, 
út á steypta verönd. Opið er úr aðalrými í eldhúsið sem er með góðri innréttingu, 
uppþvottavél sem fylgir og rými fyrir ísskáp og þvottavél. Borðkrókur við glugga. 
Gott baðherbergi með opnanlegu fagi á glugga, með baðkari og sturtu aðstöðu. 
Stutt í alla almenna þjónustu og skóla.  
Upplýsingar veitir: Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106 og Alexander 
sölufulltrúi í gsm: 695-7700

Herbergi: 4     Stærð: 91,6 m2      

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN – MÚRARAR  
– LAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,  
múrara, pípara og lagerstarfsmenn  

sem eru klárir í mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA  s. 780 1444

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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n  Rannsókn hætt
n  Felld niður eftir  

að rannsókn lauk
n  Sameinuð öðrum málum
n  Framsend öðru embætti
n  Aðstoð við önnur yfirvöld
n  Ákæra eftirkölluð  

eftir útgáfu
n  Sakfellt að öllu  

leyti eða hluta 
n  Sýknað
n  Enn fyrir dómi

var dæmdur í þriggja ára fangelsi og 
Magnús Arnar Arngrímsson, fyrrver-
andi framkvæmdastjóri fyrirtækja-
sviðs, í tveggja ára fangelsi.

Lárus Welding hlaut fimm ára 
fangelsisdóm í héraði í Stím-málinu, 
en dómurinn var kveðinn upp seint 
á síðasta ári, og eins árs dóm, einnig í 
héraði, í Aurum-málinu. Báðum dóm-
unum hefur verið áfrýjað til Hæsta-
réttar. Í síðarnefnda málinu hlaut 
Magnús Arnar jafnframt tveggja ára 
dóm. Hins vegar var sýknað af ákæru 
á hendur þeim Jóni Ásgeiri Jóhannes-
syni, sem var einn af aðaleigendum 
Glitnis, og Bjarna Jóhannessyni, 
fyrrum viðskiptastjóra hjá bankanum.

Lárus Welding er einnig ákærður, 

ásamt fjórum fyrrverandi starfsmönn-
um Glitnis, í markaðsmisnotkunar-
máli bankans. Aðalmeðferð málsins 
í héraði lauk í byrjun mánaðarins og 
verður dómur kveðinn upp innan 
fárra vikna..

Færri mál varða Landsbankann
Færri mál hafa komið til kasta dóm-
stóla sem varða störf gamla Lands-
bankans heldur en hinna bankanna 
tveggja. Sjö manns, sem tengdust 
bankanum, hafa verið dæmdir til 
samanlagt 13 ára fangelsisvistar vegna 
efnahagsbrota fyrir hrun.

Umfangsmesta málið var markaðs-
misnotkunarmál bankans en héraðs-
dómari greip til þess ráðs að skipta 

✿ Hrunmálin í hnotskurn

því í tvennt. Í fyrri hluta málsins, sem 
er jafnan kennt við Ímon, var Sigur-
jón Þ. Árnason dæmdur í Hæstarétti 
í þriggja og hálfs árs fangelsi, Elín 
Sigfúsdóttir, framkvæmdastjóri við-
skiptasviðs Landsbankans, í 18 mán-
aða fangelsi og Steinþór Gunnarsson, 
sem gegndi starfi forstöðumanns 
verðbréfamiðlunar, í níu mánaða 
fangelsi. .

Í seinni hluta málsins var Sigurjón 
einnig sakfelldur og dæmdur til eins 
árs og sex mánaða fangelsisvistar. Auk 
hans hlaut Ívar Guðjónsson tveggja 
ára dóm, Júlíus S. Heiðarsson eins árs 
dóm og Sindri Sveinsson níu mánaða 
dóm, en þeir störfuðu allir í deild eigin 
viðskipta bankans.

✿ Afdrif hrunmálanna
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n Ár í fangelsi
Fjöldi  
sakfelldra

Borgartúni 26
105 Reykjavik 
Sími 590 2600

Til sölu er lóðin Skektuvogur 1. Um er að ræða vel staðsetta 9.368 m2 
hornlóð sem er hluti nýrrar Vogabyggðar sem er svæðið austan 
Sæbrautar og niður að ósum Elliðaáa þar sem mun rísa blönduð byggð 
íbúða- og atvinnuhúsnæðis með góðu aðgengi að þjónustu og náttúru. 
Þinglýst hefur verið nýjum lóðarleigusamningi við Reykjavíkurborg og 
gatnagerð við lóðina er á lokastigi.
Heildarbyggingarmagn er 23.650 m2 skv. gildandi skipulagi, þar af 
16.890 m2 ofanjarðar og 6.760 m2 neðanjarðar. Heimilt er að byggja 
ofanjarðar allt að 10.162 m² íbúðarhúsnæði (102 íbúðir) og allt að 
6.728 m2 atvinnuhúsnæðis ef heimild fyrir íbúðarhúsnæði er nýtt til 

Einstök byggingarlóð til sölu 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

fulls. Meðfram Sæbraut er gert er ráð fyrir fjölbreyttri atvinnustarfsemi 
sem fellur vel að íbúðarbyggð, s.s. skrifstofum, opinberri þjónustu, 
verslunum, veitingarekstri, menningarstarfsemi o.þ.h.

Hægt er að óska eftir frekari upplýsingum með því að senda 
tölvupóst á netfangið skektuvogur@lex.is 

Allar nánari upplýsingar veita Garðar Víðir Gunnarsson hdl. og 
Óskar Sigurðsson hrl. hjá LEX lögmannstofu í síma 590-2660.

Áhugasamir aðilar sendi tilboð á netfangið skektuvogur@lex.is 
fyrir 28. febrúar 2018.   
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Dýrasta kvikmynd síðasta árs var 
Justice League. Framleiðslukostn-
aður hennar var meiri en sem nemur 
samanlögðum kostnaði þeirra níu 
sem nú eru tilnefndar til Óskarsverð-
launa sem besta mynd ársins. Það 
kemur ýmislegt áhugavert í ljós þegar 
bornar eru saman þær kvikmyndir 
sem unnið hafa þessi eftirsóttu verð-
laun frá aldamótum og þær sem í var 
varið mestum fjármunum.

 Að meðaltali hafa verðlaunamynd-
irnar kostað fimmtung af framleiðslu-

kostnaði þeirra dýrustu, en skilað 
60% tekna þeirra. Það borgar sig 
augljóslega að vinna því fyrir hverja 
milljón sem lagðar hafa verið í fram-
leiðsluna bættust við 9,6 í hagnað. 
Dýrustu myndirnar hafa einnig skilað 
framleiðendum ágætis tekjum, því 
hagnaður hefur að meðaltali verið 
ríflega tvöfalt hærri en kostnaðurinn.

 Ef við skiptum öldinni upp í tvö 
tímabil, 2000-2009 og 2010-2017, 
sjáum við talsverðan mun á fjármála-
hliðinni. Þennan áratug hafa mun 
smærri myndir hlotið verðlaunin, 
ríflega helmingi ódýrari að meðaltali. 
Hagnaðurinn er auk þess allt annar. 
Fyrri hluta aldarinnar var hagnaður 
Óskarsverðlaunamynda nær tvöfalt 
meiri en dýrustu kvikmynda ársins en 
undanfarin átta ár er hann einungis 
fjórðungur.

 Kannski hefur val akademíunnar 
breyst, frekar en fjármálin í Holly-
wood. Undanfarið hafa kvikmyndir 

á borð við Spotlight, Birdman og The 
Hurt Locker borið sigur úr býtum en 
fljótlega upp úr aldamótum voru það 
til dæmis Gladiator og Return of the 
King.

 Svona hugleiðingar eru að sjálf-
sögðu bara til gamans og gefa tæplega 
tilefni til að spá fyrir um sigurvegara 
þessa árs. En ef við höfum áhuga á 
þeim leik virðist Three Billboards 
eiga ansi góðan möguleika. Get Out 
getur þó orðið sú sem skilað hefur 
langmestum hagnaði í hlutfalli við 
kostnað Óskvarsverðlaunamynda 
frá aldamótum, tvöfalt meiri en The 
King’s Speech.   

Óskarsverðlaun borga sig
Björn Berg  
Gunnarsson 
fræðslustjóri  
Íslandsbanka 

Það borgar sig 
augljóslega að vinna 

því fyrir hverja milljón sem 
lögð hefur verið í framleiðsl-
una bættust við 9,6 í hagnað.

Fyrir fáeinum mánuðum lék allt 
í lyndi. Nú er hins vegar óttast að 
barátta tveggja manna um völdin í 
bandaríska vogunarsjóðnum Och-
Ziff muni draga úr trausti fjárfesta 
á sjóðnum og leiða til enn aukins 
útflæðis fjár úr honum.

Och-Ziff, sem keypti 6,6 prósenta 
hlut í Arion banka í mars á síðasta 
ári, hefur átt undir högg að sækja 
undanfarið, einkum og sér í lagi 
vegna spillingarbrota í Afríku sem 
sjóðurinn hefur þurft að greiða met-
sektir fyrir. Hlutabréf sjóðsins í kaup-
höllinni í New York féllu um 20 pró-
sent í verði í fyrra og tóku fjárfestar 
út um sjö milljarða dala, jafnvirði 705 
milljarða króna, úr sjóðnum á árinu. 
Ekki er talið að harðvítug barátta um 
framtíð sjóðsins, sem upphófst fyrir 
skömmu, sé til að bæta ástandið.

Fastlega var gert ráð fyrir því að 
hinn 34 ára gamli Jimmy Levin, sem 
hefur starfað hjá Och-Ziff frá árinu 
2006, myndi taka við forstjórastarfi 
sjóðsins, sem er stærsti vogunar-
sjóður sem skráður er á hlutabréfa-
markað í Bandaríkjunum, þegar 
stofnandinn Daniel Och léti af störf-
um á þessu ári.

Levin hafði risið hratt upp met-
orðastiga sjóðsins. Er ekki síst talið 
að djörf ákvörðun hans um að 
kaupa á árinu 2012 húsnæðistryggða 
skuldavafninga, sem flestir fjárfestar 
forðuðust á þeim tíma eins og heitan 
eldinn, hafi átt stóran þátt í að auka 
hróður vogunarsjóðsins en sjóður-
inn græddi fúlgur fjár á kaupunum. 
Levin var gerður að fjárfestinga-
stjóra Och-Ziff í byrjun síðasta árs og 
hlaut á sama tíma kaupauka að virði 
næstum 300 milljónir dala. Hann var 
álitinn vonarstjarna Och-Ziff.

Kom öllum í opna skjöldu
Það kom því viðskiptavinum, starfs-
mönnum og stjórnarmönnum 
sjóðsins, og auðvitað ekki síst Levin 
sjálfum, verulega á óvart þegar Och 
tilkynnti skömmu fyrir síðustu jól að 
hann hefði skipt um skoðun. Levin 
yrði ekki eftirmaður hans. „Eftir yfir-
gripsmiklar umræður við stjórnina 
var það niðurstaða mín að nú sé 
ekki rétti tíminn fyrir Levin til að 
taka við sjóðnum,“ sagði Och í yfir-
lýsingu. Engar frekari ástæður voru 
gefnar fyrir sinnaskiptunum, að því 
er segir í ítarlegri fréttaskýringu The 
Wall Street Journal um átökin innan 
Och-Ziff.

Meirihluti stjórnarinnar var mót-

fallinn ákvörðun stofnandans en 
henni varð ekki snúið. Bandamenn 
stofnandans hafa þó bent á að hann 
hafi talið Levin vera of ágengan. 
Hann hafi litið of stórt á sig og beðið 
um meiri fjármuni og völd en Och 
taldi að hann ætti skilið.

Í síðustu viku var nýr forstjóri 
ráðinn, margreyndur bankamaður 
að nafni Robert Shafir. Shafir, sem er 
afar vel liðinn í bankaheiminum en 
hefur þó aldrei starfað við sjóðastýr-
ingu, hefur síðustu ár stýrt starfsemi 
bankans Credit Suisse í Ameríku. Um 
leið var tilkynnt að Och myndi gegna 
stjórnarformennsku í sjóðnum þar til 
í mars á næsta ári.

Levin fagnaði ráðningu Shafirs 
og sagðist hlakka til að starfa með 
honum. Hins vegar er vitað að undir 
niðri kraumar ólga. Djúpt vantraust 
er sagt ríkja á milli þeirra Levins og 
Ochs og er ekki talið ólíklegt að sá 
fyrrnefndi yfirgefi sjóðinn. Víst er 
að fjölmargir viðskiptavinir sjóðsins 
myndu elta hann. „Hann er einstak-
lega hæfur fjárfestir,“ segir Michael 
Rosen, sjóðsstjóri hjá Angeles Invest-
ment, sem hefur fjárfest fyrir um 100 

milljónir dala í sjóði í stýringu Levins. 
Hann segir að félagið muni senni-
lega taka féð út úr sjóðnum ef Levin 
hættir. „Það yrði vandamál.“

Sigið á ógæfuhliðina
Vogunarsjóðurinn hefur alla tíð frá 
stofnun árið 1994 verið kunnur fyrir 
stöðugleika í rekstri og þykir því 
umrótið í sjóðnum á síðustu vikum 
nokkuð merkilegt. Fréttaskýrandi 
Bloomberg bendir hins vegar á að 
sigið hafi á ógæfuhliðina hjá sjóðn-
um undanfarin tvö ár.

Má það einkum rekja til áður-
nefndra spillingarmála í Afríku. 
Sjóðnum var haustið 2016 gert að 
greiða 413 milljónir dala, sem jafn-
gildir 42 milljörðum króna, í sekt 
eftir að upp komst að Michael Cohen, 
sem stýrði starfsemi Och-Ziff í Evr-
ópu, hefði mútað embættismönnum 
í fimm Afríkuríkjum til þess að liðka 
fyrir viðskiptum í álfunni. Och var 
ekki talinn hafa vitað af mútugreiðsl-
unum en hann samþykkti engu að 
síður að greiða persónulega 2,2 millj-
ónir dala í sekt.

Í kjölfar þess að málin komust upp 
hríðféllu hlutabréf vogunarsjóðsins 
í verði – en þau hafa lækkað um 50 
prósent á tveimur árum – og fjárfest-
ar tóku að flýja með fjármuni sína úr 
sjóðnum. Eignir í stýringu sjóðsins, 
sem er þó enn einn sá stærsti í heimi, 
eru nú um 32 milljarðar dala en til 
samanburðar voru þær 50 milljarðar 
dala árið 2005. 
kristinningi@frettabladid.is

Harðvítug barátta um 
völdin innan Och-Ziff 
Óttast er að harðvítug barátta um framtíð bandaríska vogunarsjóðsins Och-Ziff 
muni draga úr trausti fjárfesta á sjóðnum. Och-Ziff á 6,6 prósenta hlut í Arion 
banka. Hlutabréf sjóðsins hafa hríðfallið og eignir í stýringu lækkað verulega.

Daniel Och mun gegna stjórnarformennsku í Och-Ziff þangað til í mars á 
næsta ári. Hann hefur verið forstjóri sjóðsins síðustu ár. NORDICPHOTOS/GETTY

50%
er lækkun á verði hlutabréfa 
í Och-Ziff undanfarin tvö ár.

Í huga margra byggja fjárfestar 
ákvarðanir um kaup og sölu 
hlutabréfa aðallega á upp-

lýsingum úr rekstrar- og efnahags-
reikningum fyrirtækja. Staðreyndin 
er þó sú, að margir þættir hafa áhrif, 
til dæmis trúverðugleiki stjórnenda, 
orðspor fyrirtækis, viðskiptahættir, 
fyrirtækjamenning, þekking og ein-
urð starfsmanna. Einkum eru það þó 
væntingar fjárfesta um framtíðina og 
tiltrú á stjórnendur fyrirtækja sem 
ráða verðlagningu á markaði. Með 
skipulegum samskiptum skráðra 
fyrirtækja við markaðsaðila má 
auðvelda fjárfestum að meta þessa 
huglægu þætti, svo hlutabréfaverð 
endurspegli raunveruleg verðmæti 
og fjárfestar sjái tækifærin sem kunna 
að liggja vannýtt í fyrirtækjum.

Er slúðrað um þitt fyrirtæki?
Almennt eru fjárfestar móttækilegir 
fyrir skipulegum og markvissum 
samskiptum sem fyrirtæki stofna 
til, enda auðveldi þau þeim að skilja 
viðkomandi félög og meta horfur í 
rekstrinum á hverjum tíma. Mörg 
fyrirtæki hafa gert þau mistök að 
svara eingöngu fyrirspurnum sem 
berast, bíða við símann og furða 
sig á því hve markaðsaðilar sýni 
þeim lítinn áhuga. Þau láta hjá líða 
að rækta samskipti við lykilaðila 
á markaði, miðla upplýsingum 
um strauma í sinni atvinnugrein, 
stefnu félagsins og deila fréttum. 
Sum skráð fyrirtæki hafa litla 
sem enga vitneskju um skoðanir 
markaðarins, slúðrið á kaffistofunum 
og ranghugmyndunum sem stundum 
lita viðskipti með hlutabréf.

Markaðsaðilar líta svo á, að lítill 
sýnileiki fyrirtækja sé til marks um 
að þar sé fátt að gerast, jafnvel þótt 
uppgjörin séu ágæt. Upplýsingarnar 
sem eru veittar við hvert 
ársfjórðungsuppgjör eru að mestu 
sögulegar og gefa litlar vísbendingar 
um framtíðina en fjárfestar hafa jú 
eðlilega mestan áhuga á því sem 
er fram undan. Þær fela hvorki í 
sér greiningu á þróun markaða, 
breytingar á samkeppnisumhverfi, 
né almennar fréttir úr rekstrinum. 
Fjárfestatengill á að rækta samskiptin 
við markaðsaðila, stuðla að auknum 
sýnileika félagsins og trúverðugleika 
stjórnenda. Hann á að vekja áhuga 
fjárfesta á fyrirtækinu, starfsemi 
þess, árangri, vaxtarmöguleikum og 
stefnu. Hann á að sýna frumkvæði, 
en ekki sitja og bíða eftir tölvupósti 
eða símtali. Hann á að bæta aðgengi 
að upplýsingum úr rekstrinum, vera 

faglegur, en viðkunnanlegur og fær í 
mannlegum samskiptum. 

Ef fjárfestatengli tekst vel upp í 
starfi er líklegt að áhugi fjölmiðla á 
fyrirtækinu aukist, þar sem fjölmiðlar 
byggja umfjöllun um atvinnulífið oft 
á samskiptum við skoðanamótandi 
fólk á fjármálamarkaði. Ef fyrirtæki 
sinnir því fólki vel aukast líkurnar 
á því að talað sé vel um fyrirtækið. 
Með bættu upplýsingaflæði verða 
greiningar á félaginu markvissari 
og áhugi á félaginu meiri. Í því 
samhengi er rétt að hnykkja á því, 
að markmiðið með skipulegum 
samskiptum við markaðsaðila er 
að stuðla að réttri verðmyndum á 
hlutabréfum, en ekki að tala þau 
upp eða niður. Slíkt er enda ekki 
heimilt, þótt ólíkar skoðanir fjárfesta 
á virði hlutabréfa sé í raun drifkraftur 
markaðarins. Yfirverðlagning helst 
ekki til lengdar og verður jafnvel til 
þess að markaðurinn hefnir sín þegar 
fyrirtækið stenst ekki væntingar. 
Pendúllinn getur þá sveiflast í hina 
áttina og leitt til undirverðlagningar. 
Fjármögnun verður kostnaðarsamari 
og hluthafar tapa verðmætum.

Fáir þekkja þessi fræði betur en 
markaðsaðilar í Bandaríkjunum. 
Í bókinni Winning Investors Over 
fjallar Baruch Lev um samspil 
árangurs og ásýndar fyrirtækja á 
bandarískum fjármálamarkaði 
og vísar í rannsóknir á þúsundum 
skráðra fyrirtækja. Þær sýna hve 
harðar upplýsingar úr uppgjörum, 
þ.e. tölur, skýra stóran hluta af 
hlutabréfaverði. Mjúkar upplýsingar, 
viðhorf og væntingar, skýra það sem 
upp á vantar. Framsetning harðra 
upplýsinga skiptir máli, hvort orðfæri 
er jákvætt eða neikvætt, hvort góðar 
fréttir eru í fyrstu málsgrein eða 
neðar í uppgjörstilkynningum. Og 
það er athyglisverð að vestra eru 
viðbrögðin við slæmu uppgjöri 
minni á föstudögum en á öðrum 
dögum vikunnar.

Svona viljum við hafa það
Þau fyrirtæki sem ná bestum árangri 
á markaði eru þau sem hafa skýra 
sýn og tekst að útskýra þá sýn með 
skipulegum og helst skemmtilegum 
hætti. Reksturinn þarf svo að 
vera góður, vöxturinn samkvæmt 
áætlunum og afkoman í takt við 
væntingar. Það má því í raun segja, 
að markaðurinn laðist að og styðji 
við forstjóra sem eru í senn góðir 
rekstrar- og sögumenn. Menn sem 
láta ekki stýrast af skammsýni og 
freistast ekki til að skera niður í 
rekstrinum til að ná góðu uppgjöri í 
eitt skipti eða tvö. Menn sem standa 
við orð sín, geta útskýrt frávik frá 
fyrri áætlunum, hvert sé stefnt og 
útskýra að fyrra bragði frá því hvernig 
brugðist sé við breyttum forsendum 
í síbreytilegu rekstrarumhverfi. 
Þannig byggist upp trúverðugleiki 
sem endurspeglast í virði fyrirtækja. 
Samskipti eru lykillinn að þessu.

Væntingar ráða verði
Hrannar  
Pétursson 
sjálfstætt starf-
andi ráðgjafi í 
upplýsinga- og 
samskipta-
málum 
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Nýr seðlabankastjóri segir efnahaginn traustan

Jerome Powell sór á mánudag embættiseið sem nýr bankastjóri Seðlabanka Bandaríkjanna. Miklar lækkanir á hlutabréfamarkaði vestanhafs vörp-
uðu nokkrum skugga á athöfnina en Powell sagðist myndu fylgjast gaumgæfilega með öllum hættumerkjum á mörkuðum. Engu að síður sagði hann 
bandarískan efnahag standa traustum fótum. Atvinnuleysi mældist lítið, hagkerfið yxi hratt og verðbólgan væri sögulega lág. NORDICPHOTOS/GETTY

Það hefur ekki farið fram hjá 
neinum að í heiminum hefur 
orðið bylting – þar sem alda-

löng þöggun um kynbundna kúgun 
og ofbeldi hefur loks verið rofin. 
Byltingin MeToo hefur haft víðtæk 

áhrif og gerðist m.a.s. svo fræg að 
vera kosin „Maður ársins“ á dög-
unum. Byltingin hefur fengið konur 
í nær öllum atvinnugreinum og 
þjóðfélagshópum til að opna sig og 
deila með okkur sínum sögum. Við 
lesturinn hefur maður áttað sig á 
því hvað kúgunin og ofbeldið hefur 
lengi viðgengist og verið seigt mein 
í menningunni. Risastórt graftarkýli 
sem við áttum alveg eftir að sprengja.

Engin kaffistofa hefur farið var-
hluta af umræðunni og vonandi ekk-
ert stjórnarherbergi. Ég hef átt mörg 
lærdómsrík samtöl en þó hef ég 
líka orðið fyrir stórkostlegum von-

brigðum með hóp fólks sem gerir 
lítið úr byltingunni og vægi hennar. 
Talar um að nú sé daðrið dautt og 
það „megi ekkert lengur“. Það er 
nákvæmlega viðhorfið sem fékk 
mann til að bíta á jaxlinn í öll þessi 
ár í stundum fáránlegum aðstæðum. 
Hvort sem það var þegar klipið var 
í brjóst manns og rass á gengil-
beinuárunum, óþægilegu klám-
brandararnir sem voru látnir fjúka 
á viðskiptafundum eða þegar maður 
var króaður af til að láta þefa af sér 
í lyftu (já, ég veit), eða þegar maður 
var orðinn framkvæmdastjóri bygg-
ingafyrirtækis á stórum fögnuði með 

öðrum (karl)stjórnendum í brans-
anum. Mín viðbrögð? Engin. Beit 
bara á jaxlinn og hef forðast slíkar 
samkomur síðan.

En hvaða áhrif hefur þetta í raun 
haft á mig sem stjórnanda í karllæg-
um bransa? Og öllu heldur, hvaða 
áhrif hefur þetta haft á mínum og 
þínum vinnustað? Hefur vinnu-
staðurinn þinn og bransinn farið 
í naflaskoðun? Hvernig getum við 
nýtt þessa byltingu til þroska og 
lærdóms? Hvaða ætla stjórnendur 
að gera til að tryggja breytingar?

Um þetta fjallar FKA-ráðstefnan 
í dag. Þar koma saman konur og 

menn til að skera á þetta graftar-
kýli og vinna að úrbótum. Þar stíga 
fram ábyrgir menn eins og Guðni 
Th. Jóhannesson forseti og Gestur 
Pálmason, sem fer fyrir hreyfingu 
karlmanna sem kalla sig #egertil og 
vilja axla ábyrgð gegn kynbundnu 
ofbeldi. Svo ekki sé minnst á flottu 
kvenstjórnendurna sem stíga fram 
og kynna fyrir okkur hvernig þær 
ætla að tryggja að byltingin skili 
raunverulegum árangri á sínum 
vinnustað.

Það er nefnilega hárrétt. Það má 
ekkert ofbeldi lengur. Sorrí með 
okkur. Byltingin lifi.

Má ekkert lengur!?
Brynhildur S. 
Björnsdóttir 
framkvæmda-
stjóri GG Verks, 
og FKA-félags-
kona 

Nú liggur fyrir Alþingi 
f j á r m á l a s t e f n a 
nýrrar ríkisstjórn-
ar. Lykilforsenda 
hennar er áfram-
haldandi óslitinn 

hagvöxtur fram til ársins 2022 og 
að núverandi hagvaxtarskeið nái 
hið minnsta ellefta aldursári. Að 
meðaltali hafa hagvaxtarskeið á 
Íslandi enst í sex til sjö ár. Þrátt fyrir 
þessa bjartsýnu forsendu er gert ráð 
fyrir því að afgangur af rekstri hins 
opinbera verði að jafnaði rétt ríflega 
1% af landsframleiðslu á tímabilinu, 
sem seint telst ábyrg stefna.

Uppsveiflur taka nefnilega enda. 
Endir þeirra er sjaldnast fyrirséður 
og því er ábyrgðarleysi að sýna ekki 
aga á uppgangstímum vitandi að 
slíkt margborgar sig þegar harðnar 
á dalnum. Fjármálastefnan er nú 

sett fram í kjölfar mikils uppgangs, 
tekjustofnarnir eru þandir og hafa 
aldrei verið meiri. Fyrirhugaður 
afgangur er aftur á móti agnarsmár, 
1% af landsframleiðslu er aðeins um 
26 milljarðar en til samanburðar 
hafa fjárheimildir ríkissjóðs fyrir 
árið 2017 þegar vaxið um svipaða 
upphæð frá upphaflegum áætl-
unum. Enn eigum við þó eftir að 
sjá endanlegan ríkisreikning fyrir 
2017 en þar má gera ráð fyrir nokk-
urri aukningu útgjalda til viðbótar. 
Í aðdraganda bankahrunsins 2008, 
árin 2004-2007, nam afgangur hins 
opinbera 5% af landsframleiðslu og 
varð það ein af lífsbjörgum okkar 
Íslendinga hversu lítið skuldsettur 
ríkissjóður var. Þrátt fyrir áform um 
niðurgreiðslu skulda verða skuldir 
enn talsvert meiri 2022 en þær voru 
við lok síðustu uppsveiflu. Það er 
óábyrg stefna að búa ekki betur í 
haginn.

Stöðva ekki umframkeyrslu
Vonir hafa verið bundnar við að ný 
lög um opinber fjármál, sem setja 
hallarekstur og skuldsetningu hins 
opinbera ákveðnar skorður, muni 
stuðla að auknum aga í fjármála-

stefnu hins opinbera. Með lögunum 
er lögð áhersla á langtímahugsun og 
bætt vinnubrögð. Slík lagasetning er 
skref í rétta átt og skynsamleg nálg-
un en því miður eru lögin ekki nægi-
lega vel útfærð. Þau ná hvorki að 
hemja útgjaldavöxt á góðæristímum 
né kerfislega aukningu fjárheimilda 
frá framlagningu frumvarps til end-
anlegs ríkisreiknings. Ekki er komin 
endanleg niðurstaða fyrir útgjöld 
ársins 2017 en þó er ljóst að þau 
verða umfram fjárheimildir á sama 
tíma og fjármálastefnan er þenslu-
hvetjandi. Flest þróuð ríki sem 
styðjast við afkomureglu leiðrétta 
fyrir hagsveiflunni, enda er auð-
veldara að fylgja einfaldri afkomu-
reglu þegar tekjustofnar þenjast út. 
Þannig er tryggt að aðhalds sé gætt 
á uppgangstímum en að slakinn sé 
meiri í niðursveiflu.

Á meðan lítil áhersla hefur verið á 
aðhald eða mikilvægi þess að draga 
úr opinberum umsvifum, sem eru 
ein þau mestu meðal OECD-ríkja, 
skapast ekki rými til skattalækk-
ana. Það er einnig óábyrg stefna að 
festa Ísland í sessi sem háskattaríki. 
Eftir 2008 voru skattar hækkaðir, 
þær skattahækkanir standa flestar 

óhreyfðar nú næstum áratug síðar. 
Í fjárlagafrumvarpi 2018 eru frekari 
skattahækkanir boðaðar en engar 
skattalækkanir, sem er miður.

Síðustu ár hefur verið forgangs-
raðað til heilbrigðis- og mennta-
mála og hafa útgjöld til mála-
flokkanna aukist verulega umfram 
önnur útgjöld ríkisins. Enn er þó 
krafist aukinna framlaga til þess-
ara málaflokka og er það skiljan-
legt enda viljum við öll hafa slíka 
grunnþjónustu sem besta. Það 
blasir þó við að vandamálið er 
ekki skortur á fjármagni. Tækifærin 
hljóta að vera fólgin í því að auka 
skilvirkni og forgangsraða betur 
innan núverandi útgjalda ramma. 
Slíkt myndi um leið skila betri nýt-
ingu á skattfé landsmanna. Standi 
vilji stjórnvalda til að minnka 
álögur á almenning þarf að halda 
aftur af útgjöldum en lítið fer fyrir 
slíkum sjónarmiðum. Það virðist 
hins vegar vera samstaða um það 
á Alþingi að halda skattprósentum 
í botni í gegnum alla uppsveifluna. 
Einhverjir stjórnmálamenn ætla 
síðan að lækka skatta í næstu nið-
ursveiflu. Af fenginni reynslu vitum 
við að það er útópísk hugmynd.

Aðhaldsleysi
Ásdís  
Kristjánsdóttir 
forstöðumaður 
efnahagssviðs 
Samtaka atvinnu-
lífsins

Enginn fyrirvari
Þorsteinn Pálsson, 
fyrrverandi for-
sætisráðherra, 
fór um víðan völl 
þegar Kristján 
Kristjánsson ræddi 
við hann á Bylgjunni 
síðasta sunnudagsmorgun. Þegar 
talið barst að yfirstandandi söluferli 
Arion banka og möguleikanum á því 
að lífeyrissjóðir kaupi hlut í bank-
anum sagði Þorsteinn varla hægt að 
hugsa sér betri fjárfesta en sjóðina. 
Þeir væru afar traustir og ábyggilegir. 
Það væri „mikils virði“ fyrir banka 
að hafa slíka fjárfesta. Kristján hefði 
mátt taka það fram – svo ekki færi á 
milli mála – að Þorsteinn er stjórnar-
formaður Kviku banka, sem er ein-
mitt ráðgjafi Kaupþings í söluferlinu.

Forstjórinn mætir
Fulltrúar og ráð-
gjafar bandaríska 
fjárfestingar-
félagsins Yucaipa, 
stærsta hluthafa 
Eimskips, hafa að 
undanförnu fundað 
með fjárfestum og 
kannað áhuga þeirra á kaupum á allt 
að fjórðungshlut sínum í skipafélag-
inu. Nokkra athygli hefur vakið að 
sjálfur forstjóri Eimskips, Gylfi Sigfús-
son, hefur látið sjá sig á umræddum 
fjárfestakynningum. Það hefur vakið 
spurningar um hvort mögulega aðrir 
hluthafar, sem skoða sölu, geti einnig 
fengið forstjórann á sína fjárfesta-
fundi.

Endurskoðar 
fjármálakerfið
Á meðal þeirra 
sem fjármála- og 
efnahagsráðherra 
hefur skipað í 
starfshóp sem á 
að vinna hvítbók 
um framtíðarsýn 
fjármálakerfisins er hagfræðingurinn 
Kristrún Tinna Gunnarsdóttir. Krist-
rún starfar hjá ráðgjafarfyrirtækinu 
Oliver Wyman í Svíþjóð en fáir muna 
eflaust eftir því að umrætt fyrirtæki 
vann árið 2014 skýrslu um íslenska 
bankakerfið að beiðni Samtaka 
fjármálafyrirtækja. Var það mat fyrir-
tækisins að bankakerfið væri mun 
dýrara í rekstri en bankar annarra nor-
rænna landa og að nauðsynlegt væri 
að ráðast í „róttæka“ uppstokkun 
á fjármálakerfinu. Starfshópurinn 
mætti kannski dusta rykið af um-
ræddri skýrslu.

Skotsilfur
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Hafið samband og kynnið 
ykkur möguleikana

Fangaðu athyglina
Fjölbreyttar lausnir fyrir verslanir, veitingastaði, 
fundarherbergi og móttökur
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HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

Rexton™ heyrnartækin gera meira en að hjálpa þér að heyra betur. 
Þau opna nýjar leiðir í samskiptum, rjúfa þögnina og gefa tóninn. 
Þau auka lífsgæðin. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu 
heyrnartæki lánuð til reynslu.

Við hjálpum þér
að bæta lífsgæðin

Fjölmiðlaskýrslan svokallaða 
leit dagsins ljós á dögunum. 
Í skýrslunni var ýmislegt 
skynsamlegt að finna, en mögulega 
er stærsta einstaka tillaga 
nefndarinnar sú að RÚV hverfi 
alfarið af auglýsingamarkaði. Í 
nýjasta opinbera ársreikningi 
RÚV námu tekjur félagsins af 
auglýsingasölu um 2,2 milljörðum. 
Þær leggjast ofan á þá fjóra 
milljarða sem RÚV fær árlega í 
meðgjöf frá ríkissjóði. RÚV hefur 
því úr svipuðum fjármunum að 
moða og sambærileg starfsemi 
miðla Vodafone, áður í eigu 365. 
 
Að nánast öllu öðru leyti er 
örðugt að bera miðlana saman. 
Vodafone rekur að minnsta kosti 
fimm sjónvarpsstöðvar, eigin 
streymiþjónustu í anda Netflix, 
fjölvarpsþjónustu, átta útvarpsrásir 
og tónlistarstreymiþjónustu. 
Auk þess framleiðir félagið bæði 
sjónvarps- og útvarpsefni og kaupir 
erlent efni. Því til viðbótar rekur 
Vodafone fréttastofur fyrir útvarp 
og sjónvarp. Á meðan rekur RÚV 
eina og hálfa sjónvarpsstöð og tvær 
útvarpsrásir. Félagið starfrækir 
fréttastofur og framleiðir mikið af 
eigin efni en kaupir erlent efni. 
 
Þrátt fyrir að verkefnin og afköstin 
virðist við fyrstu sýn margföld 
hjá Vodafone starfa um helmingi 
fleiri hjá RÚV en við sambærilega 
starfsemi hjá hinu einkarekna 
félagi. Þess utan er það ekki svo að í 
starfsemi á borð við auglýsingasölu 
falli tekjurnar af himnum ofan. Það 
þarf að ráða sölufólk og sjá því fyrir 
launum, aðstöðu og búnaði. Slíkt 
kostar peninga sem draga mætti frá 
því tekjutapi sem af hlytist ef RÚV 
hyrfi af auglýsingamarkaði. 
 
Ekki er auðvelt að sjá hver þessi 
kostnaður er af ársreikningum 
RÚV en kannski má áætla hann sem 
um helming af tekjunum. Tekju-
tap RÚV yrði samkvæmt því 1,1 
milljarður króna árlega ef félaginu 
yrði meinað að selja auglýsingar. 
 
Nú skal ekki gert lítið úr störfum 
fólks en samanburður við 
einkamiðlana bendir til þess 
að allt of miklu sé til kostað 
fyrir lítil afköst í starfsemi RÚV. 
Ríkisfjölmiðillinn ætti að geta 
haldið sínu striki án þess að keppa 
við einkamiðlana um tekjur á 
frjálsum markaði. Það er engin 
ástæða til að bæta RÚV upp meint 
tap af auglýsingusölu. Einungis þarf 
að gera eðlilega kröfu um afköst og 
aðhald í rekstri.

afköst og 
aðhald

@stjornarmadur

Stjórnar-  
maðurinn Gísli Heimisson hefur verið ráðinn forstöðumaður 

hugbúnaðarsviðs Kortaþjónustunnar, samkvæmt 
upplýsingum Markaðarins, en hann hafði verið 
framkvæmdastjóri MainManager frá júní 2017.

Tekur Gísli við starfinu af Gunnari M. 
Gunnarssyni, sem jafnframt var áður annar af 
hluthöfum Kortaþjónustunnar ásamt Jóhannesi 
Inga Kolbeinssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra 
fyrirtækisins, en hann hætti í byrjun ársins og við 
starfi hans tók Björgvin Skúli Sigurðsson. Gísli, 

sem er verkfræðingur að mennt, var meðal annars 
framkvæmdastjóri banka- og rekstrarsviðs MP 

banka fram til ársins 2015 og þá var hann 
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Glitnis banka.

Kortaþjónustan rambaði á barmi gjaldþrots 
eftir greiðslustöðvun flugfélagsins Monarch 

í október. Í kjölfarið var gengið frá sölu á 
fyrirtækinu til hóps fjárfesta, sem var leiddur af 
Kviku, á eina krónu sem lagði Kortaþjónustunni 
einnig til nærri 1.500 milljónir í nýtt hlutafé. – hae

Gísli til kortaþjónustunnar   

Gísli  
Heimisson

Auðvitað 
höfum við 

þungar áhyggjur 
af því að innlend 
framleiðsla sé á 
brún hengiflugs.
Guðrún Hafsteinsdóttir, 
formaður Samtaka 
iðnaðarins

02.02.2018



Meðal 
viðskiptavina 

Yuasa eru:

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

Rafgeymar

stærsti 
rafgeymaframleiðandi 

í heiminum

YBX rafgeymarnir frá Yuasa hafa 
hærra kaldræsi og endast lengur
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tímamót

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  

timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á  
auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Oddbjörg Ásrún Norðmann
Eskiholti 8, Garðabæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 
laugardaginn 3. febrúar. 

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Sigríður Norðmann
Óskar Norðmann
Elín Norðmann Börkur Hrafnsson
Snædís Barkardóttir Tinna Barkardóttir
Jón Hrafn Barkarson Óskar Árni Barkarson

Ástkær sambýliskona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Jóna Helgadóttir
áður til heimilis að Barmahlíð 34,

lést að Hrafnistu Hafnarfirði 
mánudaginn 29. janúar.  

Útför hennar fer fram frá Garðakirkju, 
Álftanesi, mánudaginn 12. febrúar kl. 13.00.

Gunnar Halldórsson
Helgi Víborg Hildur Sveinsdóttir
Guðmundur Viborg María Jónsdóttir
Sigríður María Hreiðarsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Elskuleg eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir og amma,

Selma Ósk Björgvinsdóttir
Fornastekk 2,

lést á hjartadeild Landspítalans  
29. janúar. Jarðarförin fer fram í kyrrþey 

föstudaginn 9. febrúar.

Ulrich Falkner
Símon Falkner
Örn Falkner Guðrún Bjarnadóttir
Friðrik Falkner
Arna Falkner

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Jóhanna Kristín Björnsdóttir 
Meistaravöllum 19, Reykjavík,

lést á Borgarspítalanum í Reykjavík 
þriðjudaginn 30. janúar 2018.  

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
mánudaginn 12. febrúar klukkan 13.

Gestur Snorrason
Gísli Snorrason Kanda Kohyangphuak 
Jónína K. Snorradóttir Guðjón Guðmundsson 
Birna Rós Snorradóttir 

barnabörn og langömmubarn.

Maðurinn minn og faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Marvin Guðmundsson
kennari og hamskeri, 

Hellulandi 22, 
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju 

föstudaginn 9. febrúar kl. 11.00.

Margrét Sæmundsdóttir
Sif Jónsdóttir Jón Arnar Sigurjónsson 
Guðmundur Jónsson Jenny Margaretha Johansson
Sæmundur Jónsson Guðlaug Kristinsdóttir
Páll Marvin Jónsson Eva Sigurbjörg Káradóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Ólöf Þórðardóttir 
(Fiddý)  

Vesturbergi 71, 
lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands 

mánudaginn 29. janúar 2018.  
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju fimmtudaginn  

8. febrúar klukkan 13. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Hjartavernd og Krabbameinsfélag Íslands.

Þórður Hjörvarsson Gertie Chistensen
Þorbjörg Hjörvarsdóttir Jan Tronhjem
Sigríður Hjörvarsdóttir Viðar Birgisson
Kjartan Hjörvarsson
Hjördís Hjörvarsdóttir
Guðmundur Kristinn Erlendsson 
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðrún Bogadóttir

lést fimmtudaginn 1. febrúar.  
Útförin fer fram frá Neskirkju 

miðvikudaginn 14. febrúar kl. 13.00.

Agnar Þór Sigurðsson
Unnur Sigurðardóttir Stefán Þórir Birgisson

Kristín Fanný 
Hildur 

Þorbergur Bessi 
og aðrir aðstandendur.

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

Elísa Guðlaug Jónsdóttir
lést miðvikudaginn 30. janúar sl. 
Útför hennar fer fram á morgun  

frá Fella- og Hólakirkju kl. 13.00.  
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 

vilja minnast hennar er bent á sjóðinn Blind börn á Íslandi 
hjá Blindrafélaginu.

Jón Hannesson
Ólöf Jóna Sigurgeirsdóttir
Guðrún Iðunn Jónsdóttir
Ólafur Axelsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar yndislega móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,
Guðrún Kristín Skúladóttir

Rauðhömrum 14,
lést á Gran Canaria þann 23. janúar.  

Hún verður jarðsungin frá Grafarvogs- 
kirkju föstudaginn 9. febrúar kl. 11.00.

Skúli Bergmann Soffía Traustadóttir
Guðmundur K. Bergmann Hugrún Davíðsdóttir
Helga Bergmann
Bryndís Bergmann  Pétur Gísli Jónsson
Lilja M. Bergmann  Ólafur Þór Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir og amma, 

Gunnhildur Linda 
Vigfúsdóttir 

lést á sjúkrahúsinu á Akranesi  
30. janúar síðastliðinn. Hún verður 

jarðsungin frá Ólafsvíkurkirkju, 
                                           laugardaginn 10. febrúar klukkan 14.00.

Heiðar Elvan Friðriksson
Herbert Elvan Heiðarsson Eydís Sigurðardóttir
Herdís Kristjana Elvan Heiðarsdóttir Sverrir Björnsson

 og barnabörn.

Að vera orðin 35 ára. Það 
er smá áfangi. Ég er alveg 
pínu afmælisbarn, skal 
alveg viðurkenna það. Ég 
verð nú við vinnu allan 
daginn en geri eitthvað 

skemmtilegt um kvöldið,“ segir Eva 
Georgsdóttir sem fagnar 35 ára afmæli 
sínu í dag. Eva er konan sem stýrir inn-
lendri framleiðslu Stöðvar 2. Hún er 
ánægð með vetrardagskrá Stöðvar 2 í 
vetur og bendir á að þó margt gott sé í 
gangi þá eigi enn margt eftir að bætast 
við. Steypustöðin er til dæmis komin 
af stað og hefur fengið glimrandi góðar 
móttökur.

Þar eru Fóst- og grínbræðurnir Steindi, 
Auddi og Sveppi í aðalhlutverkum en 
þeir eru núna í Suður-Ameríku ásamt 
Pétri Jóhanni við tökur á Suður-amer-
íska draumnum. „Strákarnir eru farnir 
og helstu áhyggjur mínar núna eru að 
tryggja að þeir komi heilir heim,“ segir 
hún og hlær. 

„Við erum að fara í stórt verkefni í 
mars sem ég get reyndar ekki alveg sagt 
frá strax. En það er stór skemmtiþáttur 
sem lofar mjög góðu. Það er frábært að 
geta unnið bæði metnaðarfullt leikið 

efni til jafns við annað efni innanhúss, 
en framleiðsludeild Stöðvar 2 er orðin 
gríðarlega öflug og það er virkilega 
gaman að fá að vinna með svona metn-
aðarfullum hópi fagfólks.“

Fyrir utan vinnu stundar Eva meistara-
nám í verkefnastjórnun við HR og stefnir 

á að útskrifast í vor. Í frístundum gengur 
Eva á fjöll en ætlunin er að ganga á tíu 
hæstu tinda landsins. „Ég er reyndar að 
gera það í öfugri röð. Er búin að labba á 
þá tvo hæstu. Planið á árinu er klárlega 
að labba meira og fara örlítið lengra.“ 
benediktboas@365.is

Fjallagarpur sem býr til 
innlenda sjónvarpsþætti
Eva Georgsdóttir, framleiðslustjóri Stöðvar 2, fagnar 35 ára afmæli sínu í dag. Eva mun 
eyða afmælisdeginum í vinnu en ætlar að hitta vinkonur og fjölskyldu um kvöldið og 
eiga góða stund. Stefnir á að ganga á tíu hæstu tinda landsins og er þegar byrjuð.

Eva mun eyða deginum í vinnunni. Fréttablaðið/VilhElm
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ÞRÁÐLAUS  
TENGING
VIÐ VERÐLAUNUÐ GÆÐI

A1 4K OLED

55" - Verð: 399.990 kr.
65"  - Verð: 569.990 kr.
Margverðlaunað OLED sjónvarp frá Sony.
Yfirburða myndgæði í einu glæsilegasta
4K sjónvarpi sem sést hefur. 

SoundTouch 300

Verð frá: 99.900 kr.
Stílhreint og fallega hannað multiroom 
heimabíó með Wi-Fi og Bluetooth afspilun.

SoundTouch

20 III - Verð: 49.990 kr.
30 III - Verð: 76.900 kr.
Öflugur multiroom hátalari sem fer lítið fyrir. 
Fylltu herbergið af tónlist í gegnum Wi-Fi  
og Bluetooth.

SoundTouch 10

Verð: 29.990 kr.
Lang nettasti multiroom  
hátalarinn. Streymdu hágæðum  
í gegnum Wi-Fi og Bluetooth.



LÁRÉTT
1. iðja 
5. reiðihljóð 
6. í röð 
8. vín 
10. kusk 
11. kk nafn 
12. hrap 
13. málhelti 
15. spilasort 
17. kvk nafn

LÓÐRÉTT
1. slettast 
2. hljómsveit 
3. rölt 
4. sjávarmáls 
7. hvel 
9. barlómur 
12. hegða 
14. tæfa 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. starf, 5. urr, 6. jk, 8. líkjör, 10. ló, 11. ari, 12. 
hrun, 13. stam, 15. tígull, 17. karla.
LÓÐRÉTT: 1. sullast, 2. tríó, 3. ark, 4. fjöru, 7. kringla, 
9. jarmur, 12. haga, 14. tík, 16. ll.

Krossgáta

Suðaustan-
hvassviðri 
og talsverð 
rigning eða 
snjókoma og 
fremur milt 
veður, en snýst 
síðan í suð-
vestanátt með 
éljum.
Hægari vindur 
og úrkominna 
norðaustan-
lands. Kólnar í 
veðri.

Skák  Gunnar Björnsson

Blanc átti leik gegn Baron í 
Frakklandi árið 
Hvítur á leik
1. Bxh6! gxh6 2. Re7+ Kh8 3. 
Hf8+! Dxf8 (3...Rxf8 4. Dg8#).  
4. Rg6+ Kg7 5. Rxf8+ Kxf8 6. 
Dg6! 1-0. Fimmta umferð Skák-
hátíðar MótX fór fram í gær. 
Lokaumferð Skákþings Reykja-
víkur fer fram í kvöld.
www.skak.is:  Allt um MótX-
skákhátíðina.  

veður, myndaSögur   Þrautir

Létt miðLungs þung

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

ÚTI!
Hann var 
aldrei úti! 

Þú þarft að 
pússa gler-
augun Hildur!

Taktu þetta 
og troddu 
því, Baddí. 

Hann var úti! 
Alveg eins 

og þú!

Er einhver 
gúrkutíð í 

frétt-
unum 
Eddi?

Ég get ekki 
beðið eftir að 

oldboys-deildin 
byrji, svona ef ég 
á að seg ja alveg 

satt

Unglingar! Þú getur ekki 
lifað með þeim en þú getur 

ekki lifað án þeirra!

Og samkvæmt lögum 
máttu ekki grafa þá 

undir eigin drasli

Ég þarf að 
lesa þá laga-

grein með 
eigin augum

Ég sagði Hannes 
að hann hefði verið 

bítari í leikskóla

Ha? Af 
hverju?

Hann lét mig 
ekki í friði 
með það.

Er hann í 
uppnámi?

Mamma, hann er 
inn á baðher-

bergi að dást að 
„vígtönnunum“.

Kannski fær 
þetta hann til að 
nota tannþráð.

5 4 7 9 8 3 1 2 6

6 3 9 5 1 2 8 4 7

8 1 2 7 6 4 5 9 3

1 7 5 4 2 9 6 3 8

2 6 8 3 5 1 9 7 4

3 9 4 8 7 6 2 5 1

9 2 1 6 3 7 4 8 5

4 8 3 1 9 5 7 6 2

7 5 6 2 4 8 3 1 9

5 2 8 9 1 4 6 3 7

3 7 1 2 5 6 8 9 4

4 6 9 7 3 8 1 5 2

8 9 3 1 6 7 2 4 5

6 4 2 8 9 5 7 1 3

7 1 5 4 2 3 9 6 8

9 8 7 5 4 1 3 2 6

1 5 6 3 7 2 4 8 9

2 3 4 6 8 9 5 7 1

6 3 9 5 7 8 1 2 4

1 4 7 2 3 9 5 6 8

2 8 5 1 4 6 9 3 7

7 5 1 4 6 2 8 9 3

8 9 2 7 1 3 6 4 5

3 6 4 8 9 5 7 1 2

9 1 8 3 5 4 2 7 6

4 2 6 9 8 7 3 5 1

5 7 3 6 2 1 4 8 9

1 4 7 2 6 8 3 5 9

8 2 5 9 3 7 1 6 4

9 3 6 4 5 1 8 7 2

2 8 4 1 9 5 7 3 6

3 5 9 6 7 4 2 8 1

6 7 1 3 8 2 9 4 5

4 9 8 5 1 3 6 2 7

7 6 2 8 4 9 5 1 3

5 1 3 7 2 6 4 9 8

1 4 8 2 5 6 3 9 7

6 2 7 4 3 9 5 8 1

9 3 5 7 8 1 2 4 6

7 6 2 1 9 5 4 3 8

8 5 1 3 2 4 6 7 9

3 9 4 8 6 7 1 5 2

2 8 9 5 1 3 7 6 4

4 1 3 6 7 8 9 2 5

5 7 6 9 4 2 8 1 3

2 5 8 3 6 9 4 7 1

9 1 6 8 4 7 5 2 3

3 7 4 5 1 2 6 8 9

4 2 9 6 3 8 7 1 5

5 6 7 1 9 4 2 3 8

8 3 1 2 7 5 9 4 6

1 4 3 9 2 6 8 5 7

6 8 2 7 5 1 3 9 4

7 9 5 4 8 3 1 6 2

miðvikudagur

Varmadælur &
loftkæling

Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk 
Midea MOB12  
Max 4,92 kW 
2,19 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,44) 
f. íbúð ca 60m2.

• Kyndir húsið á veturna      
   og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir 
• Fjarstýring fylgir

Uppsetningaaðilar og 
umboðsmenn um allt 
land

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.
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Hvað?       
Hvenær?      
Hvar?     
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

7. febrúar 2018
Tónlist
Hvað?  Grieg og Kreisler – Menning á 
miðvikudögum í Salnum
Hvenær?  12.15
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Í hádeginu í dag stíga Guðný 
Guðmundsdóttir, fiðluleikari, og 
Richard Simm, píanóleikari á svið í 
Salnum og flytja fögur verk 
eftir Edward Greig og 
Fritz Kreisler.

Hvað?  Menningar-
miðvikudagur - 
María Viktóría
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kaffi Lauga-
lækur, Laugarnes-
vegi
María Viktóría 
trúbador spilar frá 
kl. 20.

Hvað?  Masterklass með Nínu Mar-
gréti Grímsdóttur
Hvenær?  17.00
Hvar?  Listaháskóli Íslands, Skipholti
Nína Margrét Grímsdóttir heldur 
píanómasterklass við tónlistar-
deild LHÍ milli 17.00 og 19.30. 
Masterklassinn fer fram í Flygla-
sal LHÍ, stofu 630 í Skipholti 31; 
aðgangur ókeypis og áheyrendur 
hjartanlega velkomnir.

Hvað?  Snorri Helgason á Hlemmur 
Square
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hlemmur Square
Snorri Helgason spilar lög af 
plötunni Margt býr í þokunni á 
Hlemmi Square.

Hvað?  Opnunartónleikar vordagskrár 
Múlans með kvartett Andrésar Þórs
Hvenær?  21.00
Hvar?  Harpa
Gítarleikarinn Andrés Þór og 
kvartett hans opna vordagskrá 
Jazzklúbbsins Múlans með tón-
leikum á Björtuloftum í Hörpu. 
Ásamt honum koma fram Agnar 
Már Magnússon sem leikur á 
píanó, bassaleikarinn Þorgrímur 
Jónsson og Scott McLemore sem 
leikur á trommur. Þeir félagar 
munu leika glænýja efnisskrá af 
brakandi ferskum lögum úr smiðju 
Andrésar.

Viðburðir
Hvað?  Unga fólkið og bókmennt-
irnar:  Málþing
Hvenær?  15.00
Hvar?  Ármúlaskóli
 
Hvað?  Lífsstílskaffi | Kvíði hjá 
börnum og unglingum – einkenni og 
úrræði
Hvenær?  20.00
Hvar?  Borgarbókasafnið Gerðubergi
Ólöf Edda Guðjónsdóttir fjallar 
um einkenni kvíða hjá börnum 
og unglingum. Hvað er eðlilegur 
kvíði og hvenær er kvíði orðinn 
að vanda? Hvað er til ráða? Ólöf er 
sálfræðingur hjá Þjónustumiðstöð 
Laugardals og Háaleitis. Þar sinnir 
hún greiningu á leik- og grunn-
skólabörnum ásamt ráðgjöf til for-
eldra og starfsmanna á leikskóla.

Hvað?  Ávísun um uppdrátta- og 
málaralistina
Hvenær?  12.00
Hvar?  Safnahúsið við Hverfisgötu

Gunnar Harðarson, prófessor við 
sagnfræði- og heimspeki-

deild Háskóla Íslands, 
ræðir um útgáfu sína 

á riti Helga Sigurðs-
sonar, Ávísun um 
uppdrátta- og mál-
aralistina, á vegum 
Listfræðafélag Íslands 

í Safnahúsinu við 
Hverfisgötu.

Hvað?  Fjármögnunarumhverfi 
sprotafyrirtækja – opinn fundur
Hvenær?  16.30
Hvar?  Innovation House Reykjavik, 
Eiðistorgi
Samtök sprotafyrirtækja boða til 
opins fundar um fjármögnunarum-
hverfi sprotafyrirtækja í framhaldi 
af aðalfundi samtakanna.

Hvað?  Sparaðu eins og meistari
Hvenær? 17.00
Hvar?  Íslandsbanki, Hagasmára
Í tilefni Meistaramánaðar bjóðum 
við upp á fróðlegan fyrirlestur og 
spjall um hvernig best sé að spara. 
Björn Berg Gunnarsson, fræðslu-
stjóri Íslandsbanka, flytur erindi, 
en meðal þess sem hann mun ræða 
um er: Hvað virkar? Hvað ber að 
varast? Hvað gerir fagfólkið?

Hvað?  Höfundakvöld – Sissal Kamp-
mann
Hvenær?  19.30
Hvar?  Norræna húsið
Sissal Kampmann (f. 1974) er ljóð-
skáld frá Færeyjum og cand.mag. 
í norrænum bókmenntum. Fyrsta 
ljóðasafn hennar Ravnar á ljóðleys-
um flogi – yrkingar úr uppgongdini 
kom út árið 2011 og hlaut hún 
verðlaun, kennd við Klaus Rifbjerg, 
sem besta nýja ljóðskáldið. 

Snorri Helgason spilar lög af 
plötunni sinni Margt býr í myrkrinu á 
Hlemmi Square í kvöld. 

ÁLFABAKKA
WINCHESTER KL. 5:50 - 8 - 10:10
WINCHESTER VIP KL. 5:50 - 8 - 10:10
DEN OF THIEVES KL. 5:40 - 8:30 - 10:30
THE POST KL. 8
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 5:50
DOWNSIZING KL. 10:30
FATHER FIGURES KL. 8
STAR WARS 2D KL. 5:20 - 8:30
WONDER KL. 5:40

WINCHESTER KL. 5:40 - 8 - 10:20
DARKEST HOUR KL. 5:20 - 8 - 10:40
MAZE RUNNER KL. 7:50 - 10:40
THE POST KL. 8 - 10:30
STAR WARS 2D KL. 5
THE GREATEST SHOWMAN KL. 5:30

EGILSHÖLL
DARKEST HOUR KL. 5 - 7:40 - 10:20
DEN OF THIEVES KL. 10:20
THE POST KL. 5 - 6:30 - 9

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

WINCHESTER KL. 8 - 10:35
DARKEST HOUR KL. 8
DEN OF THIEVES KL. 10:10
THE POST KL. 5:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 5:50

AKUREYRI

WINCHESTER KL. 8 - 10:30
MOLLY’S GAME KL. 7:40
MAZE RUNNER KL. 10:10

KEFLAVÍK

Meryl Streep og 
Tom Hanks í nýrri 

stórmynd frá
Steven Spielberg

Sýnd með íslensku tali

2
BESTA MYNDIN

BESTA LEIKKONAN
-MERYL STREEP

óskars-
tilnefningar

Meryl Streep og 
Tom Hanks í nýrri

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Gerard
Butler

O’Shea
Jackson Jr.

50
Cent

����
THE WRAP

Helen
Mirren

Jason
Clarke

Byggð á sannri sögu

Hörkuspennandi spennuhrollvekja um 
eitt mesta draugahús Bandaríkjanna

6
Þ.Á.M. BESTA MYNDIN

BESTI LEIKARI Í
AÐALHLUTVERKI

óskars-
tilnefningar

�����
WASHINGTON POST

�����
ROGEREBERT.COM

Gary Oldman
Miðasala og nánari upplýsingar

5%

NÝ VIÐMIÐ 
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR
DOLBY ATMOS

LUXURY · LASER

Sýnd kl. 7.50, 10.30 Sýnd kl. 5.30 Sýnd kl. 5.30

Sýnd kl. 10.15Sýnd kl. 8Sýnd kl. 9 Sýnd kl. 5.30

Unga fólkið og bókmenntirnar
Málþing í sal Ármúlaskóla 7. febrúar 2018 kl. 15-17

Egill Örn Jóhannsson frá Félagi bókaútgefenda: 
– Er einhver glóra í útgáfu barna- og unglingabóka?

Sigrún Birna Björnsdóttir frá Samtökum móðurmálskennara: 
– Þarf alltaf að lesa ljóð og bækur? 

Brynhildur Þórarinsdóttir frá Barnabókasetri á Akureyri: 
– Sex sögur. Vandræðaleg útgáfa handa ungmennum.

Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur: 
– Leiðin að hjarta unglingsins – kort og áttaviti óskast.

Melkorka Gunborg Briansdóttir úr MH: 
– Hvað ertu að lesa?

Ávarp Ástu Magnúsdóttur ráðuneytisstjóra.

Kaffihlé

ALLIR VELKOMNIR

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Þýskir dagar: The Young Karl Marx ENG SUB 17:30
Þýskir dagar: In The Fade ENG SUB 17:45
Óþekkti hermaðurinn  17:30, 20:00
Þýskir dagar: Wild Mouse ENG SUB 20:00
Call Me By Your Name 20:00
Three Billboards Outside Ebbing Missouri 22:00
Svanurinn ENG SUB 22:45
The Disaster Artist 22:30
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Miðvikudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS
Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

THE GIRLFRIEND EXPERIENCE

Sagðar eru tvær sögur samhliða og fylgjumst við með þeim sitt á hvað. 
Önnur sagan gerist í Washington og segir frá Ericu Myles sem vinnur 
sem fjármálastjóri en hin sagan gerist í New Mexico og fjallar um 
fyrrverandi fylgdardömuna Briu Jones sem er í vitnavernd ásamt dóttur 
sinni. Fyrsta serían er aðgengileg í heild sinni inni á Stöð 2 Maraþon 
Now.

KL. 21:40

METH STORM

Heimildarmynd frá HBO um 
vaxandi neyslu á kristölluðu 
metamfetamíni í dreifðum byggðum 
Bandaríkjanna. Rætt við þá sem 
hafa ánetjast efninu, sölumenn 
þess og lögreglu.

KL. 22:45

DIVORCE

Gamansamur þáttur frá HBO um 
fráskilin hjón sem eru ekki á þeim 
buxunum að láta hlutina ganga 
átakalaust upp. Sarah Jessica 
Parker fer með aðalhlutverkið.

KL. 21:05

JAMIE´S 15
MINUTE MEALS

Hressandi matreiðsluþættir með 
meistara Jamie Oliver þar sem hann 
sýnir okkur á sinn einstaka hátt 
hvernig á að útbúa girnilega máltíð 
á aðeins 15 mínútum.

KL. 19:30

SALT

Hörkuspennandi mynd með 
Angelinu Jolie í hlutverki Evelyn Salt 
sem er CIA fulltrúi sem er sökuð um 
að vera svikakvendi.

KL. 22:00

GREY´S ANATOMY 

Stórskemmtileg sería þessara 
vinsælu dramaþátta sem gerast á 
skurðstofu á Grey-Sloan spítalanum 
í Seattle-borg þar sem starfa ungir 
og bráðefnilegir skurðlæknar.

KL. 20:20

Heimildar-mynd

Allt þetta og meira til 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 365.is

 

Magnaður
Miðvikudagur
Fáðu þér áskrift á 365.is

Fyrri sería

á Stöð 2 

Marathon 

NOW

Nýþáttaröð

00.30 Nashville 
01.15 Michelle Wolf: Nice Lady 
02.10 Lethal Weapon 
02.50 Lethal Weapon 
03.35 Lethal Weapon 
04.20 Insecure 
04.50 The Middle 
05.10 Friends 
05.35 Mike & Molly 
07.00 The Simpsons 
07.20 Blíða og Blær 
07.45 The Middle 
08.10 Mindy Project 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 My Dream Home 
11.00 Save With Jamie 
11.45 Logi 
12.35 Nágrannar 
13.00 Hugh's War on Waste 
14.00 Major Crimes 
14.40 The Night Shift 
15.20 The Path 
16.10 Vinir 
16.30 Anger Management 
16.58 Bold and the Beautiful 
17.21 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Víkingalottó 
19.25 Fréttayfirlit og veður 
19.30 Jamie's 15 Minute Meals 
19.55 The Middle 
20.20 Grey's Anatomy 
21.05 Divorce Gamansamur 
þáttur frá HBO með Söruh Jessicu 
Parker og Thomas Haden Church. 
Í síðustu þáttaröð skildu hjóna-
kornin en skilnaðurinn gekk hins 
vegar ekki snurðulaust fyrir sig 
og oftar en ekki enduðu sam-
verustundir þeirra með skraut-
legum uppákomum. Við höldum 
áfram þar sem frá var horfið í fyrri 
þáttaröð en þá var allt farið í bál 
og brand hjá þeim og illvígar for-
ræðisdeilur í uppsiglingu.
21.40 The Girlfriend Experience
22.05 Nashville 
22.45 Meth Storm

01.00 Entourage 
01.25 Modern Family 
01.50 Seinfeld 
02.15 Friends 
02.40 Tónlist 
17.50 Fresh off the Boat 
18.15 Pretty Little Liars 
19.05 Entourage 
19.35 Modern Family 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.45 Stelpurnar 
21.15 Flash 
22.00 Legend of Tomorrow 3 
22.40 Viagre Blue 
23.30 Næturvaktin

02.45 The Witch 
11.35 Lea to the Rescue 
13.10 Beyond the Lights 
15.05 Turks & Caicos Hörku-
spennandi bresk mynd frá 2014 
með Bill Nighy, Helenu Bonham 
Carter og Winonu Ryder. Myndin 
fjallar um fyrrverandi leyniþjón-
ustumanninn Johnny Worricker 
sem hrökklaðist úr starfi eftir að 
hafa uppgötvað spillingu í bresku 
ríkisstjórninni. Nú fer hann huldu 
höfði og lifir áhyggjulausu lífi í 
skattaparadísinni Turks og Caicos 
þar til CIA-fulltrúinn Curtis Plissier 
ber kennsl á hann. Til að tryggja 
öryggi sitt gerir Warrick samning 
við Plissier sem felst í því að rann-
saka bandarískt fyrirtæki. Fljót-
lega verður honum ljóst að meira 
búi að baki rannsókninni en gefið 
var upp í byrjun.
16.45 Lea to the Rescue 
18.25 Beyond the Lights 
20.20 Turks & Caicos 
22.00 Salt

16.30 Af fingrum fram 
17.20 Hljómskálinn 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Ríta og krókódíllinn 
18.06 Friðþjófur forvitni 
18.28 Babar 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Vikinglotto 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Kaupmannahöfn - höfuð-
borg Íslands 
20.25 Svikabrögð 
21.00 Hyggjur og hugtök - Aldurs-
fordómar 
21.15 Castle 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Kjarnakonur í Bandaríkj-
unum - Konur í stríði 
23.15 Kveikur 
23.50 Kastljós 
00.05 Menningin 
00.10 Dagskrárlok

00.45 CSI Miami 
01.30 The Good Fight 
02.15 Chicago Med 
03.05 Bull 
03.50 Queen of the South 
04.40 Síminn + Spotify 
06.00 Síminn + Spotify 
08.00 King of Queens 
08.25 Dr. Phil 
09.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
09.45 The Late Late Show with 
James Corden 
10.25 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Speechless 
14.10 The Fashion Hero 
15.05 The Mick 
15.25 Man With a Plan 
15.50 Ghosted 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
19.00 The Late Late Show with 
James Corden 
19.45 9JKL 
20.10 Wisdom of the Crowd 
21.00 Chicago Med 
21.50 Bull 
22.35 Queen of the South 
23.25 The Tonight Show 

07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
08.00 Strumparnir 
08.25 Hvellur keppnisbíll 
08.37 Ævintýraferðin 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Stóri og litli 
09.13 Víkingurinn Viggó 
09.27 K3 
09.38 Mæja býfluga 
09.50 Tindur 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 Hvellur keppnisbíll 
12.37 Ævintýraferðin 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Stóri og litli 
13.13 Víkingurinn Viggó 
13.27 K3 
13.38 Mæja býfluga 
13.50 Tindur 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
16.00 Strumparnir 
16.25 Hvellur keppnisbíll 
16.37 Ævintýraferðin 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Stóri og litli 
17.13 Víkingurinn Viggó 
17.27 K3 
17.38 Mæja býfluga 
17.50 Tindur 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Pétur og kötturinn 
Brandur 2

08.00 Waste Management Pho-
enix Open 
12.45 Golfing World 2018 
13.35 Waste Management Pho-
enix Open 
19.00 Golfing World 2018 
19.50 PGA Highlights 2018 
20.45 Abu Dhabi HSBC Golf Cham-
pionship 
23.30 PGA Highlights 2018

01.50 Þýsku mörkin 2017/2018 
08.35 Seinni bylgjan 
10.00 Selfoss - Afturelding 
11.20 Meistaradeildin í hestaí-
þróttum 2018 
13.50 Messan 
15.15 Manchester United - Hudd-
ersfield 
16.55 WBA - Southampton 
18.40 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2017/2018 
19.05 ÍR - Þór Þ. 
21.15 Domino's körfuboltakvöld 
2017/2018 
22.55 Messan

07.55 FA Cup 2017/2018 
09.35 Bolton Wanderers - Bristol 
City 
11.15 Football League Show 
2017/18 
11.45 Þýsku mörkin 2017/2018 
12.15 Martin: Saga úr Vesturbæ 
13.00 Road to the Superbowl 
2018 
14.00 SUPER BOWL LII 
16.45 Valur - Selfoss 
18.00 Seinni bylgjan 
19.35 FA Cup 2017/2018 
21.40 FA Cup 2017/2018 
23.20 ÍR - Þór Þ.

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 10.47, 14.47 
og 18.47
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverðs er 11. febrúar eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

STANSLAUS SPENNA
DAN BROWN SNÝR AFTUR

Uppruni er nýjasta bókin um 
Robert Langdon, prófessor í 
táknfræði, en bækur 
Dans Brown um hann hafa 
selst í hundruðum milljóna 
eintaka um allan heim. 
Þeirra þekktust er 

“
Da Vinci lykillinn”.

„Áhrifamikil spennusaga.“ 
Jyllands-Posten

„FRÁBÆR SKEMMTUN“ 
Die Zeit

„STANSLAUS SPENNA“ 
New York Times

TILBOÐSVERÐ:

3.199.-
Verð:

3.899.-

#LESUMMEIRA

Uppruni



Keyrðu eins  
og landsbyggðarbúi

Skefur ekki af rúðum
Úti á landi er snjór í að minnsta 
kosti níu mánuði ársins. Því eru 
allir vanir því að koma út á morgn-
ana og þurfa að grafa eftir bílnum 
sínum. Þá er fólk ekkert að eyða 
tíma í óþarfa eins og að skafa af 
rúðunum eða sópa snjóhólinn af 
þakinu – vinnan bíður! Það er ekki 
óalgengt að sjá hvíta snjóhóla keyra 
um götur bæja út á landi með litla 
rifu í augnhæð á framrúðunni sem 
bílstjórinn notar til að sjá út, ekki 
ósvipað og á skriðdreka beint úr 
fyrri heimsstyrjöldinni. Sjaldgæfara 
er svo að sjá landsbyggðarfólk sem 
nennir ekki einu sinni rifunni og 
keyrir bara með hurðina opna og 
horfir þar út.

Talar digurbarkalega  
um aksturinn
Fólk utan af landi sem býr í höfuð-
borginni þekkir maður á því að það 
er sífellt að öskur-tala um hversu 
lítið mál það sé að keyra í snjó og 
hvað Reykvíkingar séu lélegir í hinni 
miklu list sem það að keyra bíl er. 
Af tali einhvers að norðan að dæma 

mætti halda að akstur í snjó krefðist 
meistaragráðu en sé ekki eitthvað 
sem fólk lærir á nokkrum mánuðum 
við 17 ára aldur.

Keyrir 200 metra í vinnuna
Úti á landi eru vegalengdir svo bara 
200-300 metrar þannig að allur dig-
urbarki er hálf undarlegur.

       lærðu að  
keyra eins og 
Íslendingur Úti á landi er alltaf nákvæmlega svona veður. FréTTablaðið/STeFán

Svona lítur það út þegar allt er á kafi í snjó í reykjavík. FréTTablaðið/PjeTur

Þórdís Kolbrún 
reykfjörð gylfa-
dóttir, ferðamála-, 
iðnaðar- og nýsköp-
unarráðherra vor, tísti 
um slæma ökuhæfi-
leika höfuðborgarbúa 
í gær. Því kemur hér 
sérstök ökukennsla 
í boði fulltrúa lands-
byggðar og höfuð-
borgar hér í Lífinu.  

Keyrðu eins og  
höfuðborgarbúi
er á sumardekkjum
Helsta ástæðan fyrir því að allt 
stoppar þegar það snjóar örlítið í 
borginni er sú að fólk er spólandi 
á jafnsléttu enn með sumardekkin 
undir á meðan aðrir keyra bara á 
sínum venjulega 40-50 kílómetrum 
yfir hámarkshraða og skilja ekkert 
þegar bremsan virkar ekki eins og 
skyldi og þau dúndra aftan á næsta 
mann/ljósastaur/út í sjó.

er gríðarlega hissa yfir snjónum
Höfuðborgarbúar láta alltaf eins og 
það sé kraftaverk þegar það snjóar á 
Ís-landi, á veturna. Síminn stoppar 
ekki því að fólk er stöðugt að senda 
snöpp af snjókomunni eða tísta um 
hvað það persónulega er óheppið að 
hafa þurft að skafa af framrúðunni 
um morguninn, eins og það sé aðal-
hetja lífsins.

Skiptir um akreinar í umferðar-
teppum
Höfuðborgarbúar gera fátt annað en 
að dúsa í umferðarteppum og því er 
alveg ótrúlegt hversu lélegir þeir eru 
í faginu. Fæstir hafa hugmynd um 
hvaða akrein sé best að vera á þrátt 
fyrir að hafa keyrt sömu leiðina á 
hverjum degi síðustu 10 árin og eru 
því í sífellu að troðast á milli yfir-
fullra akreinanna, eins og það að 
lenda á vitlausri akrein leiði þau í 
margra ára ferðalag eins og Ódys-
seifur forðum daga.
stefanthor@frettabladid.is

Superb skarar fram úr á mörgum sviðum. Hann er gríðarlega rúmgóður enda með 
stærsta innanrýmið og skottið í sínum flokki. Byltingarkennd hönnun, hámarksþægindi 
og tæknimöguleikar auka enn á styrkleika hans. Komdu og prófaðu nýjan Superb.

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

     SUPERB KEMUR STERKUR
INN Í EFSTU DEILD

SUPERB. FLAGGSKIPIÐ Í ŠKODA FJÖLSKYLDUNNI.

www.skoda.is

ŠKODA SUPERB frá:

4.690.000 kr.
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Eyrarrósarlistinn árið 2018 
hefur verið opinberaður en um 
er að ræða viðurkenningu sem 

er veitt árlega fyrir framúrskarandi 
menningarverkefni utan höfuð
borgarsvæðisins. Verkefnin sem eru 
útnefnd í ár eru Aldrei fór ég suður 
á Ísafirði, Alþjóðlega kvikmynda
hátíðin Norðanáttin (Northern 
Wave) í Snæfellsbæ, Ferskir vindar 
– alþjóðleg listahátíð í Garði, LungA 
skólinn á Seyðisfirði, Rúllandi snjó
bolti á Djúpavogi og Skjaldborg, 
hátíð íslenskra heimildarmynda á 
Patreksfirði.

Þessi sex verkefni eiga möguleika á 
að hljóta Eyrarrósina en henni fylgir 
einnig tveggja milljóna króna verð
launafé. Tvö önnur verkefni hljóta 
svo 500 þúsund króna verðlaun.

Að Eyrarrósinni standa í sam
einingu Byggðastofnun, Air Iceland 

Connect og Listahátíð í Reykjavík. 
Eyrarrósinni er ætlað að beina 
sjónum að og hvetja til menningar
legrar fjölbreytni, nýsköpunar og 
uppbyggingar á sviði menningar 
og lista. Í ár bárust 33 umsóknir 
hvaðanæva af landinu.

Í fyrra hlaut þungarokkshá
tíðin Eistnaflug verðlaunin og því 
verður hún afhent í Neskaupstað 
í ár, heimabæ Eistnaflugs. Það er 
forsetafrú vor, Eliza Reid, sem mun 
afhenda verðlaunin en hún er sér
stakur verndari Eyrarrósarinnar. 
– sþh

Eyrarrósarlistinn 2018 afhjúpaður

Aldrei fór ég suður er meðal þeirra verkefna sem tilnefnd eru. FréttAblAðið/Ernir

Eistnaflug hlaut Eyrar
rósina í fyrra og því vErða 
vErðlaunin vEitt í nEskaup
stað í ár, hEimabæ rokk
hátíðarinnar.

Haley Joel Osment var í byrjun 
síðasta áratugar „sæti krakk
inn“ í mörgum bíómyndum;  

The Sixth sense, A.I., Pay it forward, 
Forrest Gump og fleirum. Síðan þá 
hefur ekki mikið sést til hans nema 
í alls konar aukahlutverkum hér og 
þar.

Hann komst þó í fréttirnar á 
mánudaginn þegar hann var algjör
lega óþolandi á flugvelli í Las Vegas. 
Leikarinn, sem eitt sinn var krútt
legur, missti af flugi frá Syndaborg
inni á sunnudaginn og var svo neitað 
um sæti daginn eftir. Leikarinn á að 
hafa meðal annars öskrað á starfs
mann flugvallarins: „Ég mun rústa 
þér.“ Þegar lögregla mætti á svæðið 
var Haley flúinn. – sþh

haley osment 
missti af flugi 
og trylltist

Haley er nú enn pínu krúttlegur.

Jæja, þá er það loksins komið á 
hreint, sveppurinn ofan á höfði 
karaktersins Toads í Mario leikj

unum er ekki hattur heldur sjálft 
höfuðið á honum.

Þetta er meðal þess sem kom í 
ljós í myndbandi nokkru sem kom 
út í tengslum við útgáfu á nýjasta 
Marioleiknum, Super Mario Odys
sey. Í myndbandinu ræddi fram
leiðandinn Yohiaki Koizumi um 
marga Mariotengda hluti og þar 
kom þessi sjokkerandi staðreynd 
um Toad fram.

Toad hefur verið persóna í ansi 
mörgum Marioleikjum – meðal 
annars var hægt að spila sem Toad 
í hinum stórundarlega Super Mario 
Bros. 2. og vafalaust hafa margir 
velt því fyrir sér hvort hann væri 
sveppur eða með sveppahatt. – sþh

höfuðið á toad 
er ekki hattur

Þeir félagar Mario og toad prýða 
veggi á Kansai-flugvelli.

Miðvikudaginn 7. feb. 
Lágmúli kl. 14–17
Smáratorg kl. 14–17
Smáralind kl. 15–18

Fimmtudaginn 8. feb.
Nýbýlavegur kl. 14–17
Laugavegur kl. 14–17
Smáralind kl. 15–18

Föstudaginn 9. feb. 
Lágmúli kl. 14–17
Smáratorg kl. 14–17
Smáralind kl. 15–18

Laugardaginn 10. feb.
Smáratorg kl. 14–17
Smáralind kl. 14–17 
Lágmúli kl. 14–17 

Förðun og kynning

ly�a.is

Kynning á 
förðunarlínu 
NoName
Dagana 7.–10. febrúar verða vörur NoName 
með 20% afslætti í öllum apótekum Lyu. 

Einnig veita förðunarmeistarar NoName ókeypis 
ráðgjöf í völdum apótekum, bjóða gestum að fá 
létta förðun og kynnast förðunarlínu NoName.

Hlökkum til að sjá þig! 

Ef keyptar eru 2 vörur frá NoName 
á kynningu fylgir fallegt armband 
með, á meðan birgðir endast. 
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Máté Dalmay mate@frettabladid.is Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir 
heida@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Spurður út í nýjustu bók 
sína segir Börkur Gunn-
arsson: „Þetta er þríleikur. 
Þetta eru þrjár nóvellur í 
einni, þær heita Hann, Hún 
og Þeir. Þær tengjast í raun-

inni ekki neitt nema að efniviðurinn 
er markmiða væðing og vinnusemi.“

Að sögn Barkar fjallar bókin um 
þá vinnudýrkun sem ríkti á Íslandi 
á þeim tíma sem hann var að alast 
upp. „Kynslóðin fyrir ofan mig var 
öll í þessu. Við sem erum aðeins 
yngri erum heldur betur búin að 
slaka á þessari miklu vinnusemi 
og það er örugglega margt jákvætt 
við það. Þetta var algjört brjálæði. 
Ég meina, foreldrar mínir fæddust 
þegar Ísland var næstfátækasta ríki, 
ef ekki bara fátækasta ríki, í Evrópu. 
Þannig að vinnusemin var svaka-
lega mikil á þeim tíma. En við erum 
núna með ríkustu samfélögum í 
heimi og getum aðeins róað okkur.“

Nýr og metnaðarfullur lífsstíll
Það sem vakti athygli margra sem 
fengu boðskort á útgáfuhóf Barkar 
er að í boðskortinu segir Börkur frá 
því að hann hafi tekið upp nýjan 
og metnaðarfullan lífsstíl. Það er 
koffín-, áfengis-, tóbaks-, og sykur-
lausan lífsstíl.

„Ég tók þennan lífsstíl upp mjög 
harkalega í janúar í fyrra. Þá hafði ég 
fengið mér hellings viskí út í kaffið 
mitt. Ég blandaði það bara með 
kaffi ef ég blandaði það á annað 
borð. Svo reykti ég tæpa tvo pakka 
á dag og var í sælgætisáti og öllu,“ 
segir hann og hlær. „Svo einn daginn 
lokaði ég bara á allt. Ég varð þá bara 
veikur í nokkra daga.“

Börkur segir fyrstu vikuna hafa 
verið afar erfiða og hann átti erfitt 
með svefn. „Ég var svefnlaus í svona 
viku. Og þó svo að maður verði 
heimskur af drykkju þá verður 
maður eiginlega enn heimskari af 
því að sofa ekki. Maður var bara 
algjört „zombie“ fyrst um sinn.“

Börkur finnur mikinn mun á sér 
eftir að hann hætti í áfenginu, sykr-
inum, tóbakinu og koffíninu. „Þegar 
maður verður heilbrigður þá finnur 
maður hvað allt gengur vel. Maður 
stendur sig vel og getur alltaf verið 
til staðar ef eitthvað kemur upp á. 
Þetta verður mjög fallegt og flott líf 
og maður verður hamingjusamur.

En það hættulega er að þessi 
sjálfs tortímingartaug er líka heil-

brigð sko,“ segir hann og skellir 
upp úr. „Það kemur alltaf einhver 
löngun í að eyðileggja allt aftur, 
þannig að ég er ekki búinn að vera 
alveg hreinn síðan ég tók upp þenn-
an lífsstíl fyrst. Ég tók smá svona 
svindlmóment eftir rúma fimm 
mánuði. Þannig að ég er fjarri því 
að vera kominn í heilagra manna 
status sko,“ segir Börkur kíminn.

Spurður út í hvort það sé ekki 
freistandi að fá sér kaffibolla þegar 
maður þarf að sitja tímunum saman 
og skrifa bók svarar Börkur neitandi. 
„Nei, þetta er miklu betra svona. Ef 
þú venst þessu, þá er miklu betra 
að vinna svona vegna þess að þegar 
maður er í óheilbirgða lífsstílnum 
þá verður maður svolítið metnaðar-
laus. Maður missir áhugann á því að 
rétta upp hönd og koma einhverju 
á framfæri. Maður gerir alla hluti 
betur þegar maður lifir heilbrigðum 
lífsstíl.“ gudnyhronn@frettabladid.is

Heilbrigði lífsstílinn 
að gera góða hluti
Börkur Gunnarsson, rithöfundur og kvikmyndagerðarmaður, fagn-
aði útgáfu bókarinnar Þau á Hressó í gær í góðra vina hópi. Á boðs-
kortinu í útgáfuhófið tók Börkur fram að hann væri búinn að taka 
upp heilsusamlegan og metnaðarfullan lífsstíl, lausan við óþverra.

Börkur Gunnarsson var ekkert að sulla í kaffi á meðan hann skrifaði nýjustu bók sína. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það kemur alltaf 
einHver lönGun í  

að eyðileGGja allt aftur, 
ÞanniG að éG er ekki Búinn 
að vera alveG Hreinn síðan 
éG tók upp Þennan lífsstíl 
fyrst.

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

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

DORMA KYNNIR

Eftir áralanga þróun og prófanir 
höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina 
þróuðustu dýnu heims

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri  
samsetningu 2500 keilulaga gorma  

og móttækilegs minnissvamps. 

Fáðu betri svefn  
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

80 x 200 cm 64.900 kr.
90 x 200 cm  74.990 kr.
100 x 200 cm 79.900 kr.
120 x 200 cm  89.990 kr.
140 x 200 cm  99.990 kr.
160 x 200 cm  114.990 kr.
180 x 200 cm 129.990 kr.

Simba dýnurnar eru fáan
legar í eftirtöldum stærðum

Komdu og  
kynntu þér Simba  

í næstu Dormaverslun eða á 

www.simba.is
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HEILSUDÝNUR

Kjörin heilsudýna ársins á 
meðal 10.637 þátttakenda í 
neytenda könnun KANTAR 

TNS í Bretlandi

Save the Children á Íslandi
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Bjarna 
Karlssonar

BAkþAnkAR

Nú er á döfinni þingsálykt-
unartillaga sem miðar að því 
að banna siðvenju rúmlega 

helmings Bandaríkjamanna og 
árþúsundagamla hefð gyðinga og 
múslima o.fl. menningarheima; 
umskurn drengja. Siðurinn er okkur  
framandi og eitthvað við þetta sem 
auðveldlega vekur upp andúð hjá 
mörgum. Svo mikla raunar að lagt er 
til að umskorið barn skuli svipt allt 
að sex ára samveru með foreldrum 
sínum á meðan þau afpláni dóm.

Eitt stærsta verkefni jarðarbúa 
næstu hundrað árin verður það að 
finna út úr þessu með fjölmenn-
inguna. Hvernig eigum við að fara 
að því að vera hér öll á þessum litla 
viðkvæma hnetti án þess að eyði-
leggja mannlíf og náttúru? Hin nýja 
dagskrá Sameinuðu þjóðanna um 
sautján sjálfbær þróunarmarkmið, 
sem við Íslendingar erum aðilar 
að, fjallar ekki síst um fjölmenn-
ingarverkefnið. 36. klausa yfir-
lýsingarinnar hljóðar svona: „Við 
skuldbindum okkur til að hlúa að 
þvermenningarlegum skilningi, 
umburðarlyndi, gagnkvæmri 
virðingu og siðfræði sem byggir á 
vitund um hnattrænan þegnskap 
og deilda ábyrgð. Við viðurkennum 
náttúrulegan og menningarlegan 
fjölbreytileika heimsins og sjáum að 
allir menningarheimar geta stuðlað 
að og eru hver um sig ómissandi við 
að raungera sjálfbæra þróun.“

Væri ekki ráð, í stað þess að 
glæpavæða hérna heilu menn-
ingarheimana, að við efndum til 
samtals þar sem við fengjum að 
heyra ólíkar raddir og reynslu karl-
manna í tengslum við umskurn? 
Fengjum að fræðast af gyðingum, 
múslimum, Bandaríkjamönnum 
o.fl. menningarheildum og reyndum 
að skilja hvað um er að ræða þegar 
umskurn er annars vegar. Hættan er 
nefnilega sú að þetta málefni verði 
bara farvegur fyrir meðvitaða og 
ómeðvitaða þörf okkar fyrir það að 
vera hreinni, upplýstari og betri en 
annað fólk.

Umskurn

Hafðu það notalegt 
um borð í WOW comfy
Þú velur um ýmsar leiðir þegar þú flýgur með WOW air. WOW comfy er fyrir 

þá sem vilja aukin þægindi um borð. Innifalið er flugmiði, lítil taska eða 

veski, handfarangur, innrituð taska, XL eða XXL sæti og forfallavernd.

NÝTT

81–92 cm sætabil

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns
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