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Fréttablaðið í dag

skoðun Kári Stefánsson er 
nokkuð viss um að áhættan af 
umskurði sé ekki meiri en sú 
sem felst í því að hella messuvíni 
ofan í fermingarbörn. 18

sport Stjarnan hefur valdið 
miklum vonbrigðum í vetur og 
verður ekki með í úrslitakeppn-
inni í vor. 20

tÍMaMÓt Kvennakór Suðurnesja 
var stofnaður á þessum degi fyrir 
50 árum. 22

Menning  Kvennaráð eftir Sellu 
Páls leiklesið í Hannesarholti 28

lÍFið Íslenska barnafatamerkið 
iglo+indi gerir það gott í Holly-
wood. 38

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

neðri grind
lyftist upp
í vinnuhæð

electrolux
comfort 

lift

Electrolux Comfort Lift
uppþvottavél
ESF7740ROW

verð frá

139.990 

12 MANNA 
ÁSAMT FYLGIHLUTUM

MIKIÐ ÚRVAL
VERÐ FRÁ KR. 24.990   

HNÍFAPARATÖSKUR 

LAUGAVEGI 178 – SÍMI 568 9955

lÍFið Æ fleiri hönnuðir og stór 
tískuhús eru hætt að nota ekta loð-
skinn. Tom Ford var til að mynda 
að tilkynna að nú myndi hann 
skipta yfir í gerviskinn og er þá 
kominn í hóp hönnuða á borð við 
Ralph Lauren og Calvin Klein. Val-
gerður Árnadóttir, framkvæmda-
stjóri Samtaka grænmetisæta, er 
ánægð með að áhrifavald- a r 
innan tískuheimsins séu 
að taka skref í rétta. „Það 
væri óskandi að fyrir-
tæki í fataframleiðslu 
á Íslandi tækju sér 
erlendu tískuhúsin til 
fyrirmyndar og 
hættu notkun 
á dýrafeldi.“ 
– gha / sjá síðu 

Skipta ekta 
loðskinni út 
fyrir gervipels

Menn voru misjafnlega bjargarlausir í vatnselgnum á götum höfuðborgarsvæðisins í gærmorgun, meðal annars á Fífuhvammsvegi í Kópavogi. Í sumum tilfellum var ekki um neitt annað að 
ræða en að bíða eftir aðstoð frá björgunarsveitarmönnum. Liðsmenn björgunarsveitanna fóru af stað eldsnemma um morgun og unnu langt fram eftir degi. Fréttablaðið/Vilhelm

dÓMsMál Bótakröfur dómfelldu í 
Guðmundar- og Geirfinnsmálum, 
gætu hlaupið á hundruðum millj-
óna og jafnvel milljörðum samanlagt, 
verði fallist á sýknukröfur ákæru-
valdsins við endurupptöku málsins 
í Hæstarétti. Ef litið er til íslenskra 
dómafordæma má gera ráð fyrir að 
bætur geti farið yfir 300 milljónir.

Þeir verjendur dómþolanna sem 
Fréttablaðið hefur rætt við hafa 
ekki nefnt mögulegar upphæðir 
bótakrafna komi til þeirra, en segja 
þó viðbúið að þær muni hlaupa á 

hundruðum milljóna í tilvikum ein-
hverra.

Þótt Guðmundar- og Geirfinnsmál 
verði að teljast án fordæma í íslenskri 
réttarsögu eiga þau sér að nokkru 
leyti hliðstæðu í máli Sigurþórs 
Arnarssonar sem var sakfelldur árið 
1993 fyrir að verða manni að bana á 
veitingastaðnum Vegas. Hann sat í 
fangelsi í 15 og hálfan mánuð.

Eftir að Sigurþór vann mál sem 
hann höfðaði gegn íslenska ríkinu 
fyrir Mannréttindadómstól Evrópu 
var mál hans endurupptekið fyrir 

íslenskum dómstólum og Sigurþór 
sýknaður. Hann höfðaði í kjölfarið 
bótamál fyrir Héraðsdómi Reykja-
víkur og voru honum dæmdar rúmar 
18,7 milljónir árið 2015, þar af 16,3 
milljónir í miskabætur sem miðuðust 
við tímalengdina sem hann sat inni.

Verði sýknudómur kveðinn upp 
í Guðmundar- og Geirfinnsmálum 
má ætla að byggt verði að nokkru 
leyti á þessari dómaframkvæmd við 
ákvörðun mögulegra bóta. Dóm-
felldu  í málunum sátu í fangelsi í 
samtals 322 mánuði. – aá / bls. 4

Himinháar bótakröfur gætu blasað við
Lengd afplánunar
sigurþór sigurðsson 15,5 mán. 
(bætur alls 18,7 millj.)

albert klahn skaftason 6 mán.

guðjón skarphéðinsson 58 mán.

tryggvi rúnar leifsson 71 mán.

kristján Viðar Viðarsson 88 mán.

sævar Marínó Ciesielski 99 mán.

Dómþolar í Guðmund-
ar-  og Geirfinnsmálum 
gætu gert himinháar 
bótakröfur fallist Hæsti-
réttur á sýknukröfur við 
endurupptöku málsins.
Bætur gætu numið yfir 
300 milljónum með 
hliðsjón af fordæmi í 
Vegas málinu svokallaða.



Veður

Heldur vaxandi sunnanátt í dag, víða 
13-18 m/s síðdegis. Úrkomulítið 
norðaustanlands, annars éljagangur 
en rigning í fyrstu á suðaustanverðu 
landinu. sjá síðu 26

Veldu ör yggi
og áreiðanlega
rekstrarþjónustu

Nánari upplýsingar 
á advania.is

 Skyndihjálparmaður ársins útnefndur

Jónas Már Karlsson kokkur, sem vinnur hjá fyrirtæki sem matreiðir fyrir eldra fólk í heimahúsum,  hlaut í gær nafnbótina skyndihjálparmaður 
ársins 2017. Hann fékk að gjöf meðal annars iPhone Red, skyndihjálparnámskeið fyrir tvo, skyndihjálpartösku auk veglegs blómvandar. Jónas fór 
til gamallar konu í Hafnarfirði með mat og áttaði sig þá á því að matarbiti stóð í hálsi konunnar. Hann brást hárrétt við. Fréttablaðið/Eyþór

orkumál Drög að samningi um 
könnunarmöstur vegna rannsókna 
á vindorku í landi Hóls í Hjalta-
staðaþinghá voru rædd á síðasta 
fundi bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 
sem fram fór nýlega.

Ákvað bæjarráðið að undirbúa 
kynningarfund fyrir íbúa á svæð-
inu til að ræða framkomnar hug-
myndir um nýtingu vindorku á Út-
Héraði.  – gar

Skoða vindorku 
í landi Hóls

land Hóls er á Út-Héraði.

sTjÓrNmál „Þetta verður ekki hljóð-
látur fundur hver svo sem niður-
staðan verður,“ segir fulltrúi í Verði, 
fulltrúaráði sjálfstæðisfélaganna 
í Reykjavík. Ráðið fundar í kvöld 
mun eiga lokaorðið um framboðs-
lista flokksins fyrir komandi borgar-
stjórnarkosningar.

Í fyrra var samþykkt í fulltrúa-
ráðinu að halda leiðtogakjör í 
stað hefðbundins prófkjörs fyrir 
kosningarnar. Eyþór Arnalds varð 
hlutskarpastur í því kjöri en að því 
loknu tók kjörnefnd við og stillti 
upp í önnur sæti listans. Þeirri vinnu 
lauk síðasta mánudag. Aðeins einn 
sitjandi borgarfulltrúi, Marta Guð-
jónsdóttir, er á listanum en þar er 
hvorki að finna Kjartan Magnússon, 
sem verið hefur verið borgarfulltrúi 
frá 1999, eða Áslaugu Friðriksdóttur.

Það eru skiptar skoðanir meðal 
þess Sjálfstæðisfólks sem Fréttablað-
ið ræddi við í gær um ágæti aðferðar-
innar við valið á listanum. Hluti er 
ánægður með fyrirkomulagið og 
sagði að um nauðsynlegar breytingar 
væri að ræða. Núverandi borgarfull-
trúar hefðu ekki staðið sína vakt og 
það sæist best á stöðu flokksins í 
borginni. Brýnt væri að hleypa inn 
fersku blóði. Öðrum þykir illa vegið 
að Áslaugu og Kjartani.

„Þessi listi ber það með sér að 
Guðlaugur Þór Þórðarson og hans 
armur hafi haft nokkuð mikið um 
hann að segja. Það var eiginlega ljóst 
í hvað stefndi strax þegar sú leið var 
samþykkt að halda leiðtogakjör,“ 
segir einn þeirra sem Fréttablaðið 
ræddi við. „Fulltrúaráðið samþykkti 
kjörið og á stærstan hluta í kjör-
nefndinni þannig þetta var viðbúið.“

Flestir eru einróma um það að 
það væri einn fylgifiska stjórnmála 

að fólk reyndi að koma sínu fólki að 
og til áhrifa. Ekkert væri óeðlilegt 
við það. Hins vegar þótti ýmsum 
aðferðin ekki til eftirbreytni.

„Mér þykir þetta ekki gefa gott 
fordæmi. Ef vinnubrögð sambærileg 
þessum eru komin til að vera hugsa 
ég að fylgi flokksins gæti minnkað 

skarpt,“ segir annar heimildar-
maður blaðsins.

Sem fyrr segir er Eyþór Arnalds í 
fyrsta sæti listans. Í næstu sætum á 
eftir fylgja, samkvæmt heimildum 
blaðsins, Hildur Björnsdóttir, Val-
gerður Sigurðardóttir, Egill Þór 
Jónsson, áðurnefnd Marta Guðjóns-
dóttir og svo Katrín Atladóttir. Einn 
viðmælenda blaðsins segir líklegt að 
lögð verði fram tillaga að breytingu 
til að skapa rými fyrir Áslaugu og 
Kjartan sem myndi þá riðla röðinni.

„Það hefur þó verið sterkur meiri-
hluti í ráðinu hingað til og líklegt að 
svo verði áfram og að listinn verði 
samþykktur óbreyttur,“ segir hann. 
joli@frettabladid.is

Búast má við hitafundi  
í Valhöll síðdegis í dag
Fulltrúaráð Varðar fundar í kvöld um framboðslista Sjálfstæðisflokksins fyrir 
borgarstjórnarkosningarnar. Skiptar skoðanir eru um listann utan ráðsins en talið 
er að meiri samhljómur sé innan þess. Listinn þykir bera merki utanríkisráðherra.

búast má við að skipst verði á skoðunum í Valhöll í kvöld.    Fréttablaðið/GVa

Nígería Meira en 100 nígerískra 
skólastúlkna er saknað eftir að liðs-
menn Boko Haram réðust á heima-
vistarskólann þeirra í Dapchi í Yobe 
ríki í Nígeríu á mánudagskvöld. Ótt-
ast er að þeim hafi verið rænt.

Stór hluti nemenda og starfs-
manna við skólann höfðu flúið 
hann áður en hinir herskáu liðar 
Boko Haram náðu þangað. 

„Átta hundruð og fimmtán stúd-
entar sneru aftur í skólann af þeim 
926 sem voru í skólanum. Hinna 
er enn saknað,“ sagði Bdulmaliki 
Sumono, lögreglustjóri í Yobe, við 
blaðamenn.

Yfirvöld gangast ekki enn við því 
að mannrán hafi verið framið og 
segja að margar þeirra sem saknað 
er hafi flúið í nærliggjandi skóg og 
muni hugsanlega finnast. Öryggis-
sveitir leita þeirra.

Einungis fjögur ár eru síðan 270 
stúlkum var rænt í bænum Chibok 
í Borno-ríki í Nígeríu. Stórs hóps er 
enn saknað. – jhh

Meira en 100 
stúlkum rænt

1
núverandi borgarfulltrúi 
verður á lista uppstillingar-
nefndar.

DÓmsmál Reitum er skylt að fjar-
lægja sérmerkingar bílastæða við 
verslunarmiðstöðina Holtagarða. 
Umrædd stæði eru sérmerkt fyrir 
bílaleiguna AVIS. Þetta er gert að 
kröfu Reebok Fitness.

Árið 2011 tók RFC ehf., eigandi 
Reebok Fitness, á leigu hluta af hús-
næði Holtagarða. Í samningnum 
var kveðið á um að fyrirtækið hefði 
aðgang að hinum umdeildu bíla-
stæðum. Þegar AVIS hóf að leigja 
í Holtagörðum fylgdi með í samn-
ingnum að fyrirtækið fengi 100 sér-
merkt bílastæði.

Forsvarsmenn Reebok Fitness 
töldu að gert væri á hlut þeirra með 
samkomulaginu við AVIS. Þeir ættu 
jafnan rétt á stæðunum samkvæmt 
samkomulagi fyrirtækisins við Reiti. 
Á þetta féllst Héraðsdómur Reykja-
víkur og segir að taka þurfi merking-
arnar innan 4 vikna. – jóe

Bílastæði AVIS 
þurfa að víkja 
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Á HONDA BETRA VERÐI

HONDA CR-V - VERTU MEIRA TIL Á MEST SELDA BORGARJEPPA Í HEIMI

VERÐ FRÁ KR. 5.390.000

SÉRVALDIR HONDA CR-V Á SÉRSTÖKU TILBOÐSVERÐI

Við lögðum af stað með meira. Meira pláss til að gera góða hluti, eiga góða daga, meira af 
góðum ferðum.  Meiri bíl til að treysta á, aflmeiri, hagkvæmari, sparneytnari.  Meira af því sem 
við gerum vel - gert enn betur.
Já, og meira fyrir peninginn.
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HÖRKUTÓL SEM ENDIST

 TIL AFGREIÐSLU STRAX
RAM 3500 LIMITED, LARAMIE OG 

SLT ÁRGERÐ 2018

VERÐ FRÁ KR. 
5.960.000 ÁN VSK. 

KR. 7.390.400 MEÐ VSK.

Ekki er rétt eins og fullyrt var í 
Fréttablaðinu í gær á blaðsíðu 8 
að engar ljósmyndir hafi borist frá 
Arnarlaxi til Matvælastofnunar 
í tengslum við óhöpp sem urðu 
á starfstöðvum fyrirtækisins í 
Tálknafirði og Arnarfirði og að 
stofnunin hafi þar af leiðandi 
ekki haft tækifæri til að kynna sér 
skemmdir á sjókvíum á stöðunum. 

Leiðrétting

Viðskipti Mikil ólga er innan Rit-
höfundasambands Íslands (RSÍ) 
vegna tilkomu hljóðbókaveitunnar 
Storytel sem Fréttablaðið sagði frá 
á mánudag. 

Hundruð íslenskra titla eru þar 
aðgengileg áskrifendum en rithöf-
undar telja brotið á höfundarrétti 
sínum. Framkvæmdastjóri Storytel 
á Íslandi segir upphlaup rithöfunda 
núna koma á óvart.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins hafa nokkrir rithöfundar 
krafið Storytel um að verk þeirra 
verði fjarlægð af veitunni enda kann-

ist þeir ekki við að hafa veitt leyfi 
fyrir þessu framsali. Þeirra á meðal 
er formaður RSÍ, Kristín Helga Gunn-
arsdóttir. Sambandið hefur boðað 
að málið verði skoðað. Sigríður Rut 
Júlíus dóttir, lögmaður RSÍ, segir 
afstöðu sambandsins klára.

„Um áskriftarstreymisrétt þarf að 
semja við rithöfunda og við lítum 
svo á að áskriftarstreymisréttur hafi 
ekki verið framseldur með útgáfu-
samningum aðila.“

Stefán Hjörleifsson, fram-
kvæmdastjóri Storytel, segir fyrir-
tækið semja við útgefendur, ekki 

rithöfunda, um hljóðbækur og þeir 
framselji réttinn til þeirra.

„Við erum þannig séð í góðri trú 
að þeir hafi þau réttindi sem þeir 
framselja til okkar. Við vorum ekk-
ert að baktryggja það að öðru leyti 
en því en við erum búin að vera í 
stöðugum samskiptum við RSÍ í 
meira en ár út af þessu máli og alltaf 
haldið þeim upplýstum um allt sem 
við gerum og alla samninga sem 
við erum með við útgefendur. Þess 
vegna kemur þetta okkur í opna 
skjöldu núna, því það hefði mátt 
forða því fyrir löngu.“

Rithöfundar ættu því að beina 
spjótum sínum að útgefendum 
sínum fremur en Storytel.

Ein gagnrýni rithöfunda hefur 
beinst að því hversu rýr hlutur 
þeirra af streymisþjónustunni 
kunni að verða. Stefán segir hlutinn 
samkvæmt samningum rithöfunda 
við útgefendur. 

Aðspurður hvort orðið verði við 
kröfu höfunda um að bækur þeirra 
verði fjarlægðar af Storytel segir 
Stefán það þurfa að koma í ljós. 
Óskað hafi verið eftir fundi með RSÍ 
vegna málsins. – smj

Rithöfundar telja bókum sínum streymt í leyfisleysi 
Við erum þannig 
séð í góðri trú að 

þeir hafi þau réttindi sem 
þeir framselja til okkar.
Stefán Hjörleifsson, 
framkvæmdastjóri 
Storytel á Íslandi.

Bandaríkin Bandaríski predikarinn 
Billy Graham lést á heimili sínu í 
Norður-Karólínu í gær. Graham lést af 
náttúrulegum orsökum en hafði glímt 
við Parkinsonsveiki frá árinu 1992.

Graham var einn þekktasti trúboði 
kristinnar trúar í heiminum og pre-
dikaði hann víða um heim. Talið er 
að á sextíu ára ferli sínum hafi hann 
predikað persónulega yfir 215 millj-
ónum manna í að minnsta kosti 185 
löndum og náð til mun fleiri í gegnum 
sjónvarpið.

Skemmst er þess að minnast að 
sonur Billy Graham, Franklin, var 
aðalpredikari trúarhátíðarinnar Hátíð 
vonar í Laugardalshöll árið 2013. Í 
frétt Vísis frá sama ári sagði Ragnar 
Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
hátíðarinnar, að samtök Billy Graham 
hefðu greitt hluta af kostnaðinum við 
komu hans. – þea

Predikarinn 
Billy Graham 
fallinn frá

Billy Graham var 99 ára. 
Nordicphotos/AFp

dómsmáL Ragnar Aðalsteinsson, 
verjandi Guðjóns Skarphéðins-
sonar,  segir að gera þurfi athuga-
semdir við ýmis atriði í greinargerð 
setts saksóknara í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálum en Davíð Þór 
Björgvinsson, settur saksóknari í 
málinu, skilaði greinargerð sinni 
til Hæstaréttar í gær og krefst sýknu 
yfir öllum dómfelldu sem aðild eiga 
að málinu.

„Til dæmis er dregið í efa [í greinar-
gerð setts saksóknara] að þeir séu í 
raun saklausir,“ segir Ragnar.

Í greinargerðinni bendir sak-
sóknari á að endurupptökunefndin 
telji vísbendingar um að játningar 
dómfelldu um þátt þeirra í hvarfi 
Guðmundar og Geirfinns hafi átt 
við rök að styðjast. Þá segir einnig 
í greinargerð saksóknara að fram-
burðir vitna styðji einnig út af fyrir 
sig með beinum eða óbeinum hætti 
við þá atburðarás sem lögð var til 
grundvallar sakfellingu.

„Það þarf að gera athugasemdir 
við þetta og sýna fram á að þetta 
standist ekki með neinum hætti 
og ekkert sem bendi til þess að 
atburðir hafi gerst með þeim hætti 
sem Hæstiréttur taldi á sínum tíma,“ 
segir Ragnar.

Hann nefnir sem dæmi að rétt-
arsálfræðingar komust að þeirri 
niður stöðu um skjólstæðing hans 
að ekkert sem hann hefði sagt ætti 
sér stoð í staðreyndum og að játn-
ingar hans væru falskar.

Aðspurður segir Ragnar mikil-
vægt að málið verði flutt fyrir 
Hæstarétti þrátt fyrir að ekki sé 

ágreiningur um dómkröfurnar 
sjálfar, enda skipti máli hvað standi 
í forsendum dómsins þótt niður-
staðan verði sýkna. „Já, ég tel það 
og fyrir því eru ýmsar ástæður bæði 
siðferðilegar og lögfræðilegar,“ segir 
Ragnar og bætir við:

„Ef maður er sýknaður, þá á ekki 
að standa í dóminum að það gæti 
nú samt verið að hann hafi framið 
verknaðinn.“

Dómþolar málsins hafa alla tíð 
lagt mikla áherslu á að fá mannorð 
sitt hreinsað og Ragnar segir að 
sýknudómur dugi ekki til þess ef 
hafðar eru uppi efasemdir um raun-
verulegt sakleysi þeirra í forsendum 
dómsins.

Aðspurður segir Ragnar að for-
sendur dómsins geti líka skipt máli 
vegna mögulegra bótakrafna, enda 
sé í lögum kveðið á um að lækka 
megi bætur ef viðkomandi hefur 
sjálfur stuðlað að aðgerðum gegn 
sér. adalheidur@frettabladid.is

Ragnar gagnrýninn á efasemdir 
setts saksóknara um sakleysið
Ragnar Aðalsteinsson segir að gera þurfi athugasemdir við greinargerð setts saksóknara í Geirfinnsmálinu 
þótt sýknu sé krafist. Hann leggur áherslu á að málflutningur verði í Hæstarétti. Segir saksóknara draga sak-
leysi dómþola í efa í greinargerð. Telur að forsendur dómsins geti skipt máli vegna mögulegra bótakrafna. 

Úr greinargerð setts saksóknara
„Ætla mætti að til undantekninga heyri að svo margir einstaklingar játi 
ranglega aðild að atlögu að manni eða mönnum sem leitt hafi hann eða 
þá til dauða og einnig að vitni styðji við þær játningar.“

„Fyrir liggur að sakfellingin í báðum þáttum málsins var fyrst og 
fremst studd við játningar dómfelldu sem og annan framburð hvers 
þeirra um sig, um þátt hinna í atlögu að mönnum þessum. Framburðir 
vitna styðja einnig út af fyrir sig með beinum eða óbeinum hætti við 
þá atburðarás sem lögð var til grundvallar sakfellingu. Á hinn bóginn 
hafa lík hinna horfnu manna aldrei fundist, ekkert er vitað um dánar
orsök, engin ummerki fundust um átök eða mannslát á meintum 
brotavettvangi og engum áþreifanlegum sönnunargögnum er til að 
dreifa um að mönnum þessum hafi yfirhöfuð verið ráðinn bani.“

rúm fjörutíu ár eru síðan Geirfinnsmálið var flutt fyrir sakadómi reykjavíkur. 
FréttABlAðið/BrAGi GuðmuNdssoN

Ef maður er sýkn-
aður, þá á ekki að 

standa í dóminum að það 
gæti nú samt verið að hann 
hafi framið 
verknaðinn.

Ragnar Aðalsteins
son lögmaður
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook 

Gæðin eru staðalbúnaður.
Mercedes-Benz GLC er öflugur sportjeppi sem er í senn snaggaralegur í akstri, rúmgóður og sterklegur. Vélin er 
aflmikil, sparneytin og fylgir ströngum umhverfiskröfum Mercedes-Benz. GLC er hlaðinn tæknilausnum, hefur 
níu gíra sjálfskiptingu og fimm aksturskerfi. Gæði og engar málamiðlanir. Þannig er GLC.

Verð frá 7.470.000 kr.
GLC 220 d 4MATIC

Eyðsla 5,0 l/100 km, CO2 129 g/km
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ÁÐUR KR. 
79.900 

NÚ KR. 
39.950FL
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Laguna Park I 
Apartments

Iberostar 
Bouganville Playa

SBH Monica Beach 
Resort Hotel 

Stökktu

Occidental Jandia 
Playa Hotel
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Frá kr. 99.730 
m/hálft fæði innifalið
Netverð á mann m.v. 2 
fullorðna í gistingu.
5. mars í 10 nætur.

Frá kr. 149.730 
m/morgunmat innif.
Netverð á mann m.v. 2 
fullorðna í gistingu.
5. mars í 10 nætur.

Frá kr. 110.945 
m/allt innifalið
Netverð á mann m.v. 2 
fullorðna í gistingu.
5. mars í 10 nætur.

Frá kr. 79.995 
m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann m.v. 2 
fullorðna í gistingu.
5. mars í 10 nætur.

Frá kr. 116.845 
m/hálft fæði innifalið
Netverð á mann m.v. 2 
fullorðna í gistingu.
5. mars í 10 nætur.

Bókaðu sól
TENERIFE &
FUERTEVENTURA

Frá kr.

79.995

2FYRIR1
FY

RI
R2 1 
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RI

R2 1 
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RI

R2 1 
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RI

R2 1 
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RI

R2 1 

TENERIFE

FUERTEVENTURA

 Karníval í Basel

Karnivalinu í Basel lýkur í dag. Þetta er stærsta hátíð sinnar tegundar í Sviss. Hátíðin hófst á mánudag með 
svokallaðri Morgestraich-skrúðgöngu. Margir þátttakendur í göngunni gengu með grímur með andlitum 
Kim Jong-un leiðtoga, Norður-Kóreu, og Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna. Fréttablaðið/EPa

Aldrei í sögu ís-
lenska lýðveldisins 

hefur ríkt sambærilegt skeið.

Halldór Benjamin Þorbergsson, 
framkvæmdastjóri SA

KJaraMÁL Forsendur kjarasamnings 
Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og 
Samtaka atvinnulífsins (SA) eru 
brostnar að mati ASÍ, en samkvæmt 
því munu ákvæði hans koma til 
endurskoðunar í lok þessa mánaðar. 

ASÍ sendi frá sér yfirlýsingu í gær 
þar sem þessu var lýst yfir. Er það 
mat ASÍ að sú forsenda að launa-
stefna samninganna væri stefnu-
markandi hafi ekki gengið eftir. Því 
hefði sambandið heimild til að segja 
samningnum upp.

„Málið er enn til vinnslu í for-
sætisnefndinni og þarf tæknilega 
að vera þar áfram til loka þessa 
mánaðar. Það er niðurstaða ASÍ að 
forsendur séu brostnar en það er í 
höndum aðildarfélaga þess, stéttar-
félaganna sjálfra, hver niðurstaðan 
verður,“ segir Gylfi Arnbjörnsson, 
forseti ASÍ.

Í yfirlýsingunni boðaði ASÍ til 

formannafundar aðildarfélaganna 
en hann fer að óbreyttu fram mið-
vikudaginn eftir viku, 28. febrúar. 
Aðspurður segir Gylfi ótímabært að 
rekja það frekar í hverju forsendu-
bresturinn felst en það muni skýrast 
með tíð og tíma.

„Það er enn mögulegt að stjórnvöld 
og atvinnurekendur geti brugðist við 
þessari stöðu en að óbreyttu verður 
fundurinn haldinn,“ segir Gylfi.

Framkvæmdastjóri SA segir óeðli-
legt að ræða það að forsendur séu 
brostnar. 

„Það er rétt að halda því til haga 
að á undanförnum þremur árum 
hefur kaupmáttur aukist um tutt-
ugu prósent að meðaltali og um 25 
prósent hjá þeim sem lægst launin 
hafa,“ segir Halldór Benjamín Þor-
bergsson, framkvæmdastjóri SA. 
Það er mat samtakanna að for-
sendur hafi staðist.

Halldór segir að það felist í eðli 
kjarasamninga að vera samkomu-
lag um uppbyggingu lífskjara fólks. 
Kaupmáttaraukning sambærileg 
þeirri sem hefur verið við lýði hér 
á landi undanfarin þrjú ár sé algjör-
lega óþekkt í hinum vestræna heimi.

„Og ekki aðeins þar. Aldrei í sögu 
íslenska lýðveldisins hefur ríkt 
sambærilegt skeið. Það er því ein-
kennilegt að það sé yfirhöfuð verið 
að ræða það hvort forsendur samn-
inganna hafi staðist eður ei,“ segir 
Halldór. joli@frettabladid.is

Úrslitastund eftir viku
ASÍ telur forsendur kjarasamninga brostnar, en forsetinn segir ótímabært að 
rekja ástæðurnar. Framkvæmdastjóri SA segir Íslendinga upplifa sögulegt skeið. 



Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

  
Avocado fullþroskað
  

1.199 kr/kg

  
Avocado fullþroskað

2 stk í pk. 300 g
  

499 kr/pk

  
Avocado lífrænt
2 stk í pk. 300 g

  

699 kr/pk

  
Avocado í neti

750 g
  

599 kr/pk

  
Calavo Avocado frá
 Mexico 2 stk í pk.

500 g
  

599 kr/pk

 
California style Guacamole
 

Ferskt Guacamole alla miðvikudaga 
og föstudaga

 

699 kr/pk

Meira
avocado



Vöðva eða 
liðverkir?

Voltaren Gel er bæði 
verkjastillandi og 

bólgueyðandi

Voltaren 11,6 mg/g hlaup. Inniheldur díklófenaktvíetýlamín. Staðbundnir bólgukvillar. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun 
lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

15%
afsláttur

af 100g og 150g 

Voltaren Gel

www.apotekarinn.is
- lægra verð

Voltaren Gel - njótum 
þess að hreyfa okkur

Voltaren_Gel 2 tupur 15% 5x10 apotekarinn.indd   1 31/10/2017   11:31

skipulagsmál  Teikningar  að 
húsi sem byggja átti í stað húss 
sem undirlagt er veggjatítlum í 
Hafnar firði fást ekki samþykktar 
hjá bæjaryfirvöldum sem draga í 
efa mat sem eigendur létu gera á 
ástandi hússins.

Húsið á Austurgötu 36 var dæmt 
ónýtt í apríl 2017 vegna veggja-
títlu og myglu. Var það gert eftir 
ástandsskoðun fyrirtækisins Verk-
sýnar sem unnin var fyrir eigend-
ur hússins. Þeir óskuðu eftir að 
fá að rífa húsið og reisa þar nýtt 
og stærra hús sem í umsókn um 
breytingu á deiliskipulagi er sagt 
eiga að samræmast umhverfi á 
sem bestan hátt.

Núverandi hús er úr  timbri, 
járnklætt og stendur á steinkjall-
ara. Það var byggt árið 1904 og því 
friðað en Minjastofnun féllst á ósk 
eigandans í júlí í fyrra og afnam 
friðunina. Minjastofnun kvaðst 
ekki gera athugasemdir við að 
húsið yrði rifið.

Í umsögn skipulagssviðs 
Hafnar fjarðar um umsókn húseig-
endanna kemur enn fremur fram 
að athugasemdir hafi borist frá 
fjórum aðilum þegar breytingin 
var auglýst. Var það frá Byggða-
safni Hafnarfjarðar og úr þrem-
ur nærliggjandi húsum. Tekið er 
undir flestar þessar ábending-
ar í umsögninni. Þær lúta meðal 
annars að fyrirferð nýja hússins, 
byggingarefni og útliti.

Bæjarminjavörður lagði til að 
allra leiða yrði „leitað til að vernda 
viðkomandi hús og gera það upp í 
upprunalegri mynd og ef það er 
ekki gerlegt verði krafa um það í 
nýju deiliskipulagi að sams konar 
hús og nú stendur á lóðinni verði 
byggt þar og tryggt að um verði 
að ræða bárujárnsklætt timbur-
hús, sem ekki muni á nokkurn 

hátt raska þeirri götumynd sem 
ákveðið hefur verið að varðveita 
við Austurgötuna og vernda þann-
ig þann menningarsögulega arf 
fyrir komandi kynslóð,“ eins og 
segir á athugasemd hans.

„Í álitsgerð Minjastofnunar og 
rökstuðningi fyrir afnámi friðun-
ar hússins kemur fram að byggt 
er á gögnum um ástand hússins, 
sem unnin eru fyrir lóðarhafa,“ 
bendir skipulagssviðið á. Mælt sé 
með að fengið verði álit fleiri og 
óháðra ráðgjafa á því hvort húsið 
teljist ónýtt, eða hvort það sé við-
gerðarhæft.

„Ef ekki verður unnt að gera 
við húsið og færa það í uppruna-
legt horf, verði lögð áhersla á að 
í hönnun hússins verði stuðst við 
mælikvarða og hlutföll núverandi 
húss og byggðarinnar í kring, það 
verði áréttað í skilmálum deili-
skipulagsins,“ segir skipulagssvið-
ið. Vegghæð að götu verði óbreytt 
og byggingarreitur við húsið verði 
færður í fyrra horf vegna aukins 
skuggavarps.

Þá kemur fram að í gangi er 
dómsmál þar sem eigendur húss-
ins stefndu fyrri eigendum vegna 
falins galla á húsinu.
– gar

Trúa ekki dauðadómi yfir 
veggjatítluhúsi í Firðinum

barnaverndarmál „Velferðarsvið 
og Barnaverndarnefnd Reykja-
víkur taka málið mjög alvarlega 
og hefur verið unnið að því að afla 
upplýsinga frá því að lögregla til-
kynnti um málið í janúar,“ segir í 
svari sem lagt var fram í borgar-
stjórn á þriðjudag.

Um var að ræða svar við fyrir-
spurn borgarfulltrúa Sjálfstæðis-
flokksins.  „Hvernig gat það 
viðgengist að starfsmaður Reykja-
víkurborgar, sem grunaður hefur 
verið um kynferðislegt ofbeldi 
gagnvart börnum, starfaði áfram 
með þeim? Hvenær var borgarstjóri 
upplýstur um málið, hvernig var 
brugðist við og hvaða ráðstafanir 
voru gerðar?“ var spurt.

Segir í svarinu að framkvæmda-
stjóri Barnaverndar Reykjavíkur hafi 
fengið „formlegar upplýsingar“ um 
málið á fundi með lögreglu 18. janú-
ar og upplýst sviðsstjóra velferðar-
sviðs sama dag. „Daginn eftir var 
viðkomandi aðili handtekinn og 
settur í gæsluvarðhald.“

Varðandi það hvenær borgar-
stjóri hafi verið upplýstur um málið 
er í svarinu vísað til laga þar sem 
sjálfstæði barnaverndarnefnda sé 
tryggt, einkum gagnvart sveitar-
stjórn. „Starf þeirra er ópólitískt,“ 
segir í svarinu. Það hafi því komið 
í hlut sviðsstjóra velferðarsviðs að 
upplýsa borgarstjóra um málið.

„Staðreyndir málsins eru þær að 
fyrrverandi starfsmaður skamm-
tímaheimilis hefur setið í gæslu-
varðhaldi frá 19. janúar síðast-
liðnum, grunaður um kynferðisbrot 
gagnvart börnum um margra ára 
skeið til ársins 2010. Rétt er að vekja 
athygli á því að samkvæmt lögreglu 
er ekki grunur um að brotin hafi 
beinst að börnum sem vistuð voru 
á   skammtímaheimilinu á vegum 
Reykjavíkurborgar,“ segir í svarinu.

Þá er vísað til þess að í „fjöl-
miðlaumræðu“ hafi komið fram að 
tilkynningar um málefni mannsins 
hafi borist Barnavernd  árin 2002 
og 2008 án þess að brugðist væri 
við. Látið hafi verið að því liggja í 
umræðum á Alþingi og í fjölmiðlum 
að barnaverndarnefnd teldi það 
eðlilegt að tilkynningu um starfs-
mann á skammtímaheimili fyrir 
unglinga, sem hefði gerst brotlegur 
við börn, væri vísað frá þar sem um 
lögráða einstaklinga væri að ræða. 
Þetta sé fjarstæðukennt.

Símtal um barnaníðing 
náði ekki til yfirmanns
Barnaverndarnefnd Reykjavíkur segir verkferla í skoðun vegna máls starfs-
manns sem grunaður er um barnaníð. Kannað sé hvað varð um nafnlausa 
ábendingu um manninn sem einstaklingur fullyrði að hafa gefið í símtali 2008.

Hjónin Ingvar Ari Arason og Anna Gyða Pétursdóttir með yngsta barn sitt við 
húsið sem reyndist martröð sem ekki sér fyrir endann á. FréttAblAðIð/ErnIr

„Slíka tilkynningu hefði að sjálf-
sögðu átt að taka alvarlega og ljóst 
er að starfsmaður með slíkan bak-
grunn ætti alls ekki að starfa með 
börnum.“

Engin spor eru sögð hafa fund-
ist varðandi árið 2002. „Hins vegar 
hefur aðili gefið sig fram sem segist 
hafa hringt árið 2008 með nafnlausa 
ábendingu um þennan tiltekna 
starfsmann. Ekki er enn vitað hver 
tók við símtalinu og Innri endur-
skoðun Reykjavíkurborgar rannsak-
ar nú hvers vegna tilkynningin barst 
ekki til stjórnenda Barnaverndar. 
Þeirri rannsókn er ekki lokið.“

Velferðarsviðið og Barnaverndar-
nefnd segja að gert verði áhættu-
mat á  starfsemi Barnaverndar og 
verkferlar varðandi ábendingar og 
tilkynningar endurskoðaðir til að 
koma í veg fyrir að mistök.

Enn fremur segir að þegar hafi 
verið í undirbúningi viðamikil 
úttekt á barnaverndarstarfi Reykja-
víkurborgar í heild sinni og starfs-
aðstæðum barnaverndarstarfs-
manna.  „Mun atburðarás síðustu 
daga og vikna hafa áhrif á innihald 
þeirrar úttektar.“

Að endingu er sagt að ekki sé æski-
legt „að umræða um einstök barna-
verndarmál fari fram á vettvangi 
borgarstjórnar“ – málaflokkurinn sé 
mjög viðkvæmur. „Innri endurskoð-
un borgarinnar er að rannsaka hvort 
eitthvað, og þá hvað, fór úrskeiðis 
vegna hugsanlegrar tilkynningar 
árið 2008. Þá er lögreglurannsókn í 
gangi vegna fyrrnefnds starfsmanns 
skammtímaheimilis.  rannsóknum 
er ekki lokið og því óskað eftir því að 
umræða um tilkynninguna fari fram 
með yfirveguðum hætti.“

Í sérstakri yfirlýsingu frá vel-
ferðarsviði segir síðan að maður-
inn hafi ekki átt að vera einn með 
börnum í störfum sínum en fram 
fari ítarleg athugun á því hvort þar 
hafi verið nokkur undantekning á. 
gar@frettabladid.is

Ef ekki verður unnt 
að gera við húsið og 

færa það í upprunalegt horf, 
verði lögð áhersla á að í 
hönnun hússins verði stuðst 
við mælikvarða og hlutföll 
núverandi húss og byggðar-
innar í kring. 
Umhverfis- og skipulagsþjónusta 
Hafnarfjarðar

Ekki er enn vitað 
hver tók við sím-

talinu.
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og 
Barnaverndarnefnd Reykjavíkur

lögregla viðurkenndi alvarleg mistök í meðferð máls barnaverndarstarfs-
manns. Sagt var frá blaðamannafundi um málið í Fréttablaðinu 13. febrúar.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

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

HANN HORFIR, SKYNJAR OG BREGST VIÐ

EyeSight öryggiskerfið er eitt það fullkomnasta sem völ er á. Það tengir saman tvær 
myndavélar sem staðsettar eru innan við framrúðuna. Myndavélarnar senda litmyndir 
í þrívídd til tölvu sem kennt hefur verið að bera kennsl á lögun hluta, greina hraða og 
fjarlægðir með næstum sömu nákvæmni og mannsaugað býr yfir. EyeSight kerfið gerir 
einnig greinarmun á gangandi vegfarendum, reiðhjólum, mótorhjólum og bílum auk 
þess að skynja hemlaljós svo eitthvað sé nefnt.

NÝR OG GLÆSILEGUR
SUBARU XV

SUBARU XV PREMIUM, bensín, sjálfskiptur
Með EyeSight öryggismyndavélum 
Eyðsla 6,5 l/100 km*  – verð frá: 4.990.000 kr.
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Samkvæmt kjarasamningi SA og ASÍ skipa samtökin 
helming stjórnarmanna í þeim sjö lífeyrissjóðum sem eru 
á samningssviði aðila og er framkvæmdastjórn SA falin 
tilnefning stjórnarmanna.

Samtök atvinnulífsins óska ár hvert eftir því að hæfir einstaklingar, sem starfa hjá 
aðildarfyrirtækjum SA eða hagsmunasamtökum þeirra, gefi kost á sér til starfa 
í stjórnum lífeyrissjóða. Leitað er eftir einstaklingum með fjölbreytta reynslu og 
þekkingu m.a. á lífeyrismálum, stjórnun, stefnumótun, áætlanagerð og reikningshaldi, 
lögfræðilegum málefnum og fjármála markaði. Úr þeim hópi sem gefur kost á sér til 
stjórnarstarfa verða tilnefndir þeir sem metnir eru hæfastir í ljósi þeirra eiginleika sem 
sóst er eftir í viðkomandi stjórn.

Sérstök hæfisnefnd fjallar um einstaklinga sem gefið hafa kost á sér til stjórnarstarfa. 
Nefndin leggur mat á þekkingu og reynslu umsækjenda með hliðsjón af þeim 
eiginleikum sem nauðsynlegt er að viðkomandi stjórn sem heild búi yfir. Að mati loknu 
leggur hæfisnefndin tillögu fyrir framkvæmdastjórn SA.

Um er að ræða eftirfarandi lífeyrissjóði:
Birta lífeyrissjóður, Festa lífeyrissjóður, Gildi - lífeyrissjóður, Lífeyrissjóður Rangæinga, 
Lífeyrissjóður verzlunarmanna, Lífeyrissjóður Vestmannaeyja, Stapi lífeyrissjóður

Samtök atvinnulífsins 
óska eftir hæfu 
fólki til að taka 
að sér stjórnarstörf 
í lífeyrissjóðum.

Samtök atvinnulífsins  |  Borgartúni 35  |  105 Reykjavík  |  Sími: 591 0000  |  sa.is

Umsóknir sendist í tölvupósti á stjornarseta@sa.is

Athugið að umsóknir frá fyrra ári gilda áfram og þarf ekki að endurnýja.  
Samtök atvinnulífsins hvetja konur jafnt sem karla til að sækja um.

LöggæsLa Ófaglærðir munu starfa 
einsamlir við lögreglustörf víða á 
landsbyggðinni í sumar sem eykur 
viðbragðstíma lögreglu til muna. 
Fjölgun ferðamanna er spáð áfram 
næsta sumar sem eykur umferð tölu-
vert.

Þetta segir Sigurður Jónsson, lög-
reglumaður á Vesturlandi en hann 
hélt erindi í Háskólanum á Akureyri í 
gær undir yfirskriftinni „Einn á vakt“. 
Erindið var hluti ráðstefnu um lög-
gæslu í landsbyggðum.

Sigurður segir þessa stöðu langt í 
frá ákjósanlega. „Frá áramótum hafa 
verið tveir á vakt í Borgarnesi en það 
breytist með vorinu og þá verður 
einn á vaktinni á virkum dögum á 
milli sjö á morgnana og tvö á daginn 
yfir árið,“ segir Sigurður. „Embættin 
þurfa að fá peninga til að geta greitt 
laun og ef þau fá ekki peninga þá 
geta þau ekki haldið úti starfsemi.“

Sigurður segir að auðvitað sé þetta 
ekki einvörðungu svona á Vestur-
landi. Sama staðan sé á mörgum 
öðrum stöðum á landinu. „Það sem 
manni finnst súrast er að embættið 
sé að ráða ófaglært fólk gagngert til 
að starfa eitt úti á vegunum. Það eru 
dæmi um það. Borgarinn á rétt á fag-
legri og góðri þjónustu. Öryggi lög-
reglumanna, því er svolítið fórnað ef 
þeir eru einir, að ekki sé talað um að 
þú sért ófaglærður. Það á ekki að setja 
ófaglært fólk í þá stöðu að vera eitt, 
það er bara illa gert gagnvart því.“

Ófaglærðir lögreglumenn hafa 

ekki sömu réttindi og þeir lögreglu-
menn sem hafa menntað sig í grein-
inni. Til að mynda má það fólk ekki 
aka forgangsakstur. Ef slys ber að 
höndum á landsbyggðinni þar sem 
aðeins einn ófaglærður einstaklingur 
er á vakt eykst viðbragðstíminn sem 
því nemur eða þá að kalla þarf út 
bakvakt. Þetta segir Sigurður ekki 
vera í lagi. „Það eru skýrar reglur sem 
gilda um akstur lögreglubifreiða. 
Þú þarft ákveðin réttindi til að aka 
þessum bílum í forgangsakstri.“

Lögreglumenn á vakt úti á landi 
sinna oft ótrúlegustu aukaverkum. Í 

erindi sínu við Háskólann á Akureyri 
í gær nefndi hann að í fyrradag hafi 
hann farið í útkall ásamt sálfræðingi 
á sveitabæ nokkurn í umdæminu. 
Það hafi endað á því að annar þeirra 
þurfti að fara í fjós að mjólka og 
sinna bústörfum. „Þetta gerist iðu-
lega, að við þurfum að setja okkur í 
hlutverk hinna ýmsu aðila. Við lög-
reglumenn þurfum að geta verið 
sálfræðingar, sálusorgarar, prestar, 
bifvélavirkjar eða bændur ef svo ber 
undir. Þegar við erum einir á vakt 
geta alls konar hlutir orðið á vegi 
manns.“ sveinn@frettabladid.is

Einir og ófaglærðir í ferðamannavertíð
Lögreglumenn víða um land verða einir á vakt á sínum svæðum og margir hverjir ófaglærðir í þokkabót. Þrátt fyrir aukna fjárveitingu 
til málaflokksins vegna kynferðisbrota er hagræðingarkrafa á lögregluumdæmin sem kemur niður á almenna lögregluliðinu í landinu.

Vegfarendur á Vesturlandi munu búa við skerta þjónustu lögreglunnar frá og með vorinu. Fréttablaðið/Vilhelm

Hagrætt þrátt fyrir 
aukið fjármagn

Sigríður Á. Andersen dómsmála-
ráðherra kynnti á dögunum 
aðgerðaáætlun um meðferð kyn-
ferðisbrota innan lögreglunnar. 
Alls verður bætt við 15 stöðu-
gildum hjá lögregluembætt-
unum og skiptast þau þannig að 
lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
fær sex stöðugildi, tvö lögreglu-
embætti fá tvö stöðugildi og 
önnur lögregluembætti sem fara 
með rannsóknir kynferðisbrota 
fá eitt stöðugildi hvert.

Sigurður Jónsson bendir á að 
það sé auðvitað mjög gott að efla 
rannsóknir og löggæslustörf þeg-
ar kemur að kynferðisbrotum. 
„Hins vegar er það svo að það er 

áfram hagræðingarkrafa 
á embættunum. Það 

er ástæðan fyrir 
því að lögreglu-
menn verða einir 
á vakt frá og 
með vorinu þar 
til fjárframlög til 
embættanna 

breytist,“ segir 
Sigurður.

Embættin þurfa að 
fá peninga til að geta 

greitt laun og ef þau fá ekki 
peninga þá geta þau ekki 
haldið úti starfsemi. 
Sigurður Jónsson, 
lögreglumaður á 
Vesturlandi

Biðlistinn hefur 
lengst mjög á 

undanförnum árum. Í ágúst 
2017 voru 445 einstaklingar 
á biðlista, en árið 2013 voru 
í fyrsta sinn í 
sögu sjúkra-
hússins yfir 
300. 
Úr svari Svandísar 
Svavarsdóttur, heil-
brigðisráðherra

Sigríður Á.  
andersen.

HeiLbrigðismáL Einstaklingum sem 
eru á biðlista eftir því að komast í 
meðferð á sjúkrahúsinu Vogi hefur 
fjölgað um 90 prósent frá árinu 
2013 og tæp 30 prósent á síðustu 
fjórum til fimm mánuðum. Þetta 
hefur gerst þrátt fyrir að fjárfram-
lög ríkisins til starfseminnar hafi 
verið aukin úr 658 milljónum árið 
2012 í 914 milljónir. Fjölgun á mjög 
alvarlegum tilfellum fíknivanda er 
sögð höfuðástæða þess að minna er 
kallað inn til meðferðar af biðlistum 
og biðtíminn hefur lengst.

Þetta kemur fram í svari Svandísar 
Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra við 
fyrirspurn Sigurðar Páls Jónssonar, 
þingmanns Miðflokksins, í gær.

Sigurður vildi vita hvernig ráð-
herra hygðist bregðast við löngum 
biðlistum á Vogi, til að draga úr 
vanda þeirra sem þurfa á meðferð 
að halda, ekki síst útigangsfólks.

Fram kemur í svarinu að í janúar 
2018 voru alls 570 einstaklingar á 
biðlista eftir innlögn á sjúkrahúsið 
en þeir voru 445 í ágúst 2017. Til 

samanburðar þá gerðist það í fyrsta 
sinn í sögu sjúkrahússins árið 2013 
að einstaklingar á biðlista urðu fleiri 
en 300.

Ráðherra boðar í svari sínu að 
vinnu við heildarstefnumótun fyrir 
meðferð við áfengis- og vímuefna-
vanda verði hraðað. Biðlistarnir 
kalla á nánari skoðun og greiningu 
svo unnt sé að skipuleggja raun-
hæfar aðgerðir til úrbóta. – smj

Aukið fé styttir ekki biðlista

HúsnæðismáL Stjórn VR ákvað á 
fundi sínum í fyrrakvöld að stofna 
leigufélag fyrir félagsmenn VR; 
félag sem ekki yrði rekið í hagn-
aðarskyni. Áður hafði trúnaðarráð 
félagsins hvatt til þess að slíkt félag 
yrði stofnað.

Með stofnun leigufélagsins vill 
félagið bregðast við gríðarlega erfið-
um aðstæðum á húsnæðismarkaði á 
Íslandi í dag og þá einkum á meðal 
ungs fólks. Áformað er að leigufélag 
VR keppist fyrst og fremst við það 
að hafa leiguna sem lægsta en ekki 
sem mesta arðsemi.

„Áætluð uppsöfnuð þörf á nýjum 
íbúðum á íslenskum markaði eru 
6.000 íbúðir og árleg þörf nýrra 
íbúða eru 2.200 íbúðir svo augljóst 
má vera að um neyðarástand er að 
ræða. Stjórn VR telur það félagslega 

skyldu sína að bregðast við með ein-
hverjum hætti og leggja þannig eitt-
hvað á vogarskálarnar í þeirri von 
að slíkt viðbragð verði opinberum 
aðilum, öðrum félögum, samtökum 
og sjóðum fyrirmynd og hvatning til 
að gera eitthvað viðlíka eða koma til 
samstarfs við VR um frekari verk-
efni,“ segir í tilkynningu á vef VR.

Nánari útfærsla á framkvæmdum, 
úthlutunarreglum, leiguverði og 
þess háttar verður í höndum hús-
næðisnefndar VR.  – jhh

Stjórn VR samþykkir 
stofnun leigufélags

ragnar Þór  
ingólfsson,  
formaður Vr.
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Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is
Opið frá kl. 9–18 og  
á laugardögum frá kl. 12–16. www.facebook.com/bilaland.is
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NÚ ER VETUR
Á ÍSLANDI
Range Rover Sport SDV6 HSE 
Nýskr. 05/15, ekinn 64 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:    

10.990 þús. kr.

NISSAN X-Trail Tekna 4wd
Nýskr. 04/17, ekinn 14 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

5.750 þús. kr.

SKODA Octavia Ambition 4x4 
Nýskr. 04/16, ekinn 78 þ.km,
dísil, beinskiptur. 

VERÐ:

3.180 þús. kr.

BMW X1 Xdrive18d
Nýskr. 05/17, ekinn 28 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:   

4.990 þús. kr.

SUBARU Outback Premium 
Nýskr. 07/17, ekinn 26 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

5.190 þús. kr.

HYUNDAI Santa Fe III Comfort 
Nýskr. 03/16, ekinn 39 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

5.490 þús. kr.

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 08/16, ekinn 60 þ.km, 
dísil, beinskiptur.

VERÐ:

3.390 þús. kr.

HYUNDAI iX35 Comfort
Nýskr. 07/15, ekinn 29 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

3.790 þús. kr.

KIA Sportage 4wd
Nýskr. 03/17, ekinn 48 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

4.690 þús. kr.

HONDA CRV Elegance
Nýskr. 05/16, ekinn 29 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ:

4.590 þús. kr.

NISSAN X-Trail SE
Nýskr. 10/12, ekinn 44 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

2.690 þús. kr.

SUBARU Levorg Lux
Nýskr. 10/15, ekinn 31 þ.km,
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ:

3.890 þús. kr.

HYUNDAI Tucson Comfort
Nýskr. 03/17, ekinn 56 þ.km,
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ:

4.490 þús. kr.

BMW X3 Xdrive20d
Nýskr. 04/16, ekinn 25 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

6.990 þús. kr.

LAND ROVER Discovery Sport S 
Nýskr. 01/16, ekinn 35 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

5.490 þús. kr.

TOYOTA Land Cruiser 150 VX 
Nýskr. 03/12, ekinn 101 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

5.980 þús. kr.

BMW X5 Xdrive40d
Nýskr. 06/14, ekinn 55 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

8.990 þús. kr.

SKODA Octavia Scout
Nýskr. 08/15, ekinn 40 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

3.990 þús. kr.

SUBARU Forester Premium 
Nýskr. 02/17, ekinn 48 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

4.690 þús. kr.

Range Rover Evoque
Nýskr. 02/17, ekinn 15 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

6.290 þús. kr.

Rnr. 144752

Rnr. 370873

Rnr. 390496

Rnr. 331216

Rnr. 144584

Rnr. 284745

Rnr. 284785

Rnr. 144827

Rnr. 121400

Rnr. 153159

Rnr. 144723 

Rnr. 192582

Rnr. 390771

Rnr. 331330

Rnr. 144638 Rnr. 410029

Rnr. 390675

Rnr. 144890Rnr. 390835

Rnr. 121385

Njóttu þess að takast á við vetrarfærðina á bíl 
með drifi á öllum. Renndu við í dag og tryggðu
þér einn góðan á enn betra verði.

4x44x4 4x4

4x44x44x4

4x4

4x44x4 4x4 4x4 4x4

4x4 4x44x44x4

4x4

4x4 4x4

4x4



Sýrland „Við erum bara að bíða 
eftir því að það sé komið að okkur 
að deyja. Meira hef ég ekki að segja,“ 
sagði Bilal Abu Salah við Reuters í 
gær. Salah er íbúi í Douma, stærsta 
bæ Austur-Ghouta í Sýrlandi þar 
sem sprengjum hefur rignt linnu-
laust yfir borgara undanfarna daga. 
Hann er 22 ára gamall og á von á 
sínu fyrsta barni með eiginkonu 
sinni sem er komin fimm mánuði 
á leið.

Að minnsta kosti  45  fórust og 
rúmlega 200 særðust í árásum 
fylgismanna Bashars al-Assad, for-
seta Sýrlands, í Austur-Ghouta í 
gær. Þýðir það að frá því á sunnu-
dag, þegar Assad-liðar settu aukinn 
þunga í sókn sína, hafa rúmlega 
300 farist.

Austur-Ghouta er síðasta stóra 
vígi uppreisnarmanna nærri 
höfuð borginni Damaskus. Svæðið 
er umkringt landsvæðum sem 
stjórnar herinn og bandamenn hans 
stýra og eru nærri 400.000 almennir 
borgarar innlyksa í Austur-Ghouta 
þar sem hjálparsamtök segja að 
matur, eldsneyti og lyf séu af skorn-
um skammti.

Þótt svæðið eigi að heita átaka-
laust, samkvæmt samkomulagi 
stríðandi fylkinga, herja Assad-liðar 
enn á uppreisnarmenn þar sem ekk-
ert samkomulag nær til öfgasam-
taka. Í Austur-Ghouta fyrirfinnast 
meðlimir samtakanna Tahrir al-
Sham, bandalags öfgamanna undir 
forystu fyrrverandi bandamanna 
al-Kaída í Sýrlandi.  Uppreisnar-
menn hafa sakað stjórnarherinn og 
bandamenn  um að nota það sem 
afsökun fyrir stanslausum árásum.

Fyrrnefndur Bilal Abu Salah sagði 
aukinheldur við Reuters í gær að nú 
byggju flestir íbúar í neyðarskýlum 

Bíða dauðans í stanslausu sprengjuregni

Almennir borgarar í Hamouria í Austur-Ghouta björguðu barni úr húsarústum eftir loftárás sveita hliðhollra Bashar al-Assad Sýrlandsforseta. NordicpHotoS/AFp

Sprengjur falla á íbúa 
Austur-Ghouta í Sýrlandi 
á tíu mínútna fresti. 
Hundruð hafa farist 
undanfarna daga. Árásir 
fylgismanna Sýrlandsfor-
seta héldu áfram í dag og 
felldu að minnsta kosti 
fimm. Tveir særðust 
í árásum uppreisnar-
manna á yfirráðasvæði 
Sýrlandsstjórnar.

þar sem afar þröngt væri um fólk. 
Engan mat væri að fá og allir mark-
aðir væru lokaðir. Þar að auki ótt-
ast þessi ungu hjón mjög að átökin 

valdi því að barnið fæðist löngu fyrir 
tímann.

Læknir sem vinnur á átakasvæð-
inu sagði frá því í viðtali við BBC í 
gær að ástandið væri orðið ham-
farakennt og sagðist líta svo á að 
alþjóðasamfélagið hafi yfirgefið 
íbúa Austur-Ghouta. „Við höfum 
ekkert. Engan mat, engin lyf, ekk-
ert húsaskjól. Við höfum ekki einu 
sinni brauð. Við höfum ekkert,“ 
sagði læknirinn sem kom einungis 
fram undir eftirnafninu Bassam.

Sagði hann enn fremur að 
sprengja félli á tuttugu, jafnvel tíu 
mínútna fresti. „Þeir skjóta á allt. 

Búðir, markaði, sjúkrahús, skóla, 
moskur, allt. Jafnvel þótt ég sinni 
einhverjum kemur hann bara aftur 
næsta eða þarnæsta dag, slasaður á 
ný,“ sagði Bassam og bætti við:

„Hvar er alþjóðasamfélagið? Hvar 
er öryggisráð Sameinuðu þjóðanna? 
Það hefur yfirgefið okkur. Það skilur 
okkur eftir hér til að deyja.“

Sameinuðu þjóðirnar hafa kallað 
eftir vopnahléi á svæðinu í von um 
að hægt verði að koma neyðar-
aðstoð til almennra borgara og að 
hægt verði að flytja alvarlega særða 
á brott. Hafa SÞ jafnframt fordæmt 
árásir á innviði á svæðinu og varað 

við því að slíkar árásir gætu talist 
stríðsglæpir.

Uppreisnarmenn hafa einnig 
skotið úr sprengjuvörpum á hverfi 
Damaskusborgar, nærri Austur-
Ghouta. Tveir særðust í árásum 
gærdagsins og þrír féllu á þriðjudag, 
að því er sýrlenskir ríkisfjölmiðlar 
greina frá.

„Í dag skutu ólöglegar vopnaðar 
sveitir í Austur-Ghouta á íbúa, hótel 
og rússneskar skrifstofur í Dam askus,“ 
sagði í tilkynningu frá rússneska 
varnarmálaráðuneytinu á þriðjudag. 
Rússar eru bandamenn ríkisstjórnar-
innar. thorgnyr@frettabladid.is

Hvar er alþjóðasam-
félagið? Hvar er 

öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna? Það hefur yfir-
gefið okkur. Það skilur 
okkur eftir hér til að deyja.

Bassam, læknir í Austur-Ghouta

Indland Justin Trudeau, forsætis-
ráðherra Kanada, lofaði forsætis-
ráðherra Punjab-ríkis Indlands í gær 
að yfirvöld í Kanada myndu ekki 
styðja aðskilnaðarhreyfingu þeirra 
sem vildu stofna sjálfstætt ríki síka, 
það er að segja þeirra sem aðhyllast 
trúarbrögðin síkisma.

Þótt slíkar hreyfingar hafi verið 
áhrifamestar á áttunda og níunda 
áratug síðustu aldar hafa yfirvöld 
í ríkinu enn nokkrar áhyggjur af 
starfsemi aðskilnaðarsinna. Sjálf-
stætt ríki síka var síðast til á átjándu 
og nítjándu öld. Var höfuðborg 
ríkisins, Khalistan, í Lahore sem nú 
tilheyrir Pakistan. Stærstur hluti 
veldisins er raunar nú hluti Pakist-
ans þótt það hafi teygt sig langt inn í 
Punjab og önnur ríki Indlands.

„Ég var mjög hrifinn af því sem 
forsætisráðherrann sagði á fundin-
um. Ég vakti máls á Khalistan, af því 
að það er málið sem er í hvað mest-
um forgangi hjá okkur. Orð hans 
eru okkur Indverjum mikill léttir og 
við hlökkum til að sjá hvernig hann 
ætlar að styðja okkur í baráttunni 
gegn jaðarhreyfingum aðskilnaðar-
sinna,“ sagði Amarinder Singh, for-
sætisráðherra Punjab, í gær.

Nokkur fjöldi síka er í Kanada. 
Sá áhrifamesti er án nokkurs vafa 

Trudeau lofar að styðja ekki síkaríki

trudeau-fjölskyldan heimsótti hið gullna musteri síka í gær. NordicpHotoS/AFp

Ég var mjög hrifinn 
af því sem forsætis-

ráðherrann sagði á fund-
inum.  
Amarinder Singh, forsætisráðherra 
Punjab

LED LJÓS 
GÖNGUSTÍGA - VINNUSTAÐI - Í KRANA

LUDVIKSSON EHF - LEDLJÓS
FLATAHRAUN 31

220 HAFNARFIRÐI
S: 5658911

Harjit Singh Sajjan, þingmaður og 
varnarmálaráðherra. Indverskir 
miðlar hafa undanfarið sagt að 
Trudeau  hafi fengið dræmar mót-
tökur í heimsókn sinni til Indlands 
vegna áhyggja af því að hann myndi 
ekki taka harða afstöðu gegn „öfga-
hreyfingum síka“. – þea
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Leyfðu ljósinu sem lýsir innra 
með þér alltaf að lýsa sterkara 
en ljósið sem lýsir á þig.

30% 
afsláttur
af öllum Shimmering 
Skin Perfector Poured 
ljómakremum

BECCA Cosmetics
Sérfræðingar í ljóma

Becca kynningadagar í 
Hagkaup Kringlu og Smáralind 

dagana 22. - 28. febrúar

BECCA kynnir



Það er mikilvægt að vera í góðum tengslum við fólkið sitt og náttúruna. Á fjórhjóladrifnum KODIAQ 
með val um sjö sæti og glerþak, getur þú sameinað þetta tvennt og notið þess að ferðast með ánægju.
Endurnýjaðu tengslin við það mikilvægasta í lífinu á nýjum ŠKODA KODIAQ.

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

         ENDURNÝJAÐU TENGSLIN 
VIÐ ÞAÐ MIKILVÆGA Í LÍFINU

NÝR ŠKODA KODIAQ MEÐ MÖGULEIKA Á 7 SÆTUM.

ŠKODA KODIAQ frá:

5.590.000 kr.

markaðurinn

Skráðu fasteignafélögin þrjú, Eik, 
Reginn og Reitir, hafa það öll til 
skoðunar að sækja fjármagn til 
erlendra fjárfesta. Forsvarsmenn 
félaganna segjast finna fyrir miklum 
áhuga af hálfu slíkra fjárfesta á því 
að kaupa skráð skuldabréf fast
eignafélaganna. Höft sem Seðla
banki Íslands setti á innflæði fjár
magns sumarið 2016 hamli hins 
vegar erlendum fjárfestingum og 
haldi vaxtakjörum hærri en annars.

„Ég tel að aflétting bindiskyld
unnar, sér í lagi á fyrirtækjaskulda
bréf, myndi hafa jákvæð áhrif á 
markaðinn,“ segir Einar Þorsteins
son, fjármálastjóri Reita, í samtali 
við Markaðinn.

Lýður Heiðar Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri fjármálasviðs 
Eikar, segir að innflæðishöftin hafi 
hamlandi áhrif á fjármögnunarkosti 
íslenskra fyrirtækja og haldi vaxta
kjörum þeirra hærri en ella.

Helgi S. Gunnarsson, forstjóri 
Regins, upplýsti á fjárfestafundi 
félagsins í síðustu viku að félagið 
hefði hug á því að skoða erlenda 
fjármögnun í krónum. „Við teljum 
að það muni opnast á næstu árum, 
hvort sem það gerist á einu ári eða 
þremur. Þess vegna þurfum við að 
vera búin undir það,“ nefndi hann. 
„Um leið og bindiskyldan losnar 
koma erlendir aðilar á fleygiferð 
inn í skuldabréfin. Það er okkar 

skoðun. Og þá eigum við von á að 
vextir keyrist niður.“

Umrædd innflæðishöft virka 
þannig að 40 prósent af innflæði 
fjármagns vegna fjárfestinga í 
skráðum skuldabréfum og innlán
um þarf að binda í eitt ár á núll pró
sent vöxtum. Höftunum var meðal 
annars ætlað að sporna við vaxta
munarviðskiptum með íslensk ríkis
skuldabréf, þar sem aðdráttaraflið er 
einkum að hagnast á miklum vaxta
mun Íslands við útlönd, en höftin 
standa jafnframt í vegi fyrir kaupum 
erlendra fjárfesta á skráðum skulda
bréfum fasteignafélaganna.

Þannig hefur fjármögnunarkostn
aður fasteignafélaga, sem eru jafnan 
talin útgefendur hvað öruggastra 
fyrir tækjaskuldabréfa á markaði, 
stóraukist á síðustu tveimur árum, 
mælt í vaxtaálagi á ríkistryggða vexti.

Viðmælendur Markaðarins telja 
margt benda til þess að erlendir fjár
festar hafi um þessar mundir mikinn 
áhuga á því að taka þátt í fjármögnun 
íslenskra fasteignafélaga. Fjögurra 
milljarða króna lánssamningur 
Almenna leigufélagsins við sjóð í 
stýringu bandaríska eignastýringar
fyrirtækisins Eaton Vance Manage
ment, sem tilkynnt var um í síðasta 
mánuði, sé til marks um þennan 
áhuga. Fjármálafyrirtækið Fossar 
markaðir hafði milligöngu um lán
veitinguna.

„Það er tvímælalaust mikill áhugi 
af hálfu erlendra fjárfesta á að fjár
festa í skuldabréfum fasteignafélaga 
í krónum sem rímar við áhuga 
þeirra á að fjárfesta í hlutafé félag
anna,“ segir Einar. „Rekstur skráðu 
fasteignafélaganna þriggja er til
tölulega stöðugur og skilar jafnri og 
taktfastri afkomu og líkist þannig 
skuldabréfum að einhverju leyti,“ 
bætir hann við.

Einar segir að Reitir séu að skoða 
ýmsar leiðir í fjármögnun, þar á 
meðal í gegnum erlenda fjárfesta. 
Bindiskyldan hafi þó hamlandi áhrif.

Hann nefnir að félagið hafi á 
árinu 2015 komið á fót nýju fyrir
komulagi í kringum fjármögnun 
félagsins sem hafi einfaldað veru
lega útgáfu og skráningu skulda
bréfa þess. „Þannig að þegar létt 
verður á bindiskyldunni gætum við 
þá brugðist fljótt við og gefið út bréf 
ef áhugi er fyrir hendi,“ segir Einar.

„Við leitumst ávallt við að ná fram 
sem hagstæðastri fjármagnsskipan 
hverju sinni og þar með talið að 
leita leiða til þess að lágmarka fjár
magnsgjöld félagsins,“ segir Lýður 
hjá Eik. Félagið efndi til útboðs á 
skuldabréfum í október í fyrra en í 
tilkynningu var tekið fram að Foss
um mörkuðum hefði verið falið að 
sjá um markaðssetningu á útboðinu 
til erlendra fjárfesta.
kristinningi@frettabladid.is

Félögin skoða nú erlenda fjármögnun
Stærstu fasteignafélög landsins skoða það að sækja fjármagn til erlendra fjárfesta. Mikill áhugi er á meðal fjárfesta að festa kaup á skráð-
um skuldabréfum félaganna. Framkvæmdastjóri hjá Eik segir innflæðishöftin hafa hamlandi áhrif á fjármögnunarkosti fyrirtækja.

Margt bendir til þess að erlendir fjárfestar hafi áhuga á því að kaupa skráð 
langtímaskuldabréf íslensku fasteignafélaganna. Innflæðishöft Seðlabankans 
koma hins vegar í veg fyrir að það sé mögulegt. FréttablaðIð/VIlhelM

Ég tel að aflétting bindi-
skyldunnar, sér í lagi á fyrir-
tækjaskuldabréf, myndi hafa 
jákvæð áhrif á markaðinn.
Einar Þorsteinsson,  
fjármálastjóri Reita

um leið og bindiskyldan 
losnar koma erlendir aðilar á 
fleygiferð inn í skuldabréfin.

Helgi S. Gunnarsson, 
forstjóri Regins

Við leitumst ávallt við að ná 
fram sem hagstæðastri fjár-
magnsskipan hverju sinni.
Lýður Heiðar Gunnarsson,  
framkvæmdastjóri fjármálasviðs Eikar
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Pottar og Pönnur

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

Netverslun
nýr vefur

95 
ÁRA 

1922 - 2017

Gerið góð kaup! Strax í dag!

20-50% afsláttur
Allinox

Stórir stálpottar á fínu verði. 
Stærðir: 9, 11, 13,5, 16, 19 ltr.

20%

Talent Pro

30%

Gerið góð kaup!
Gerið góð kaup!

kr. 24.900,-

PoTTaSeTT
5 PoTTar með loki

30%

everyday Stainless Steel

kr. 7.990,-

Jamie oliVer panna
30 cm - Á TILBOÐI

Verð áður: 12.900,-

Gerið góð kaup!

8304 20cm 
steikarpanna djúp 

f. span

8308 24 cm Ferköntuð steikarpanna f. span

50%

50%

eldhúsáhöld í góðu úrvali

20%30%

Þrifalegu 
ruslaföturnar
Gott úrval gerða 
stærða og lita.
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Kristín  
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kristin@frettabladid.is

Það má spyrja 
hvort fyrr
verandi forseti 
Alþingis hefði 
tekið það í 
mál á meðan 
hann var þing
maður, að 
fluttar væru 
inn norskar 
kindur í 
miklu magni 
og þeim 
komið fyrir á 
Vestfjörðum 
til að auka þar 
atvinnu. 

Myndlistin gegnir mikilvægu hlutverki í 
þjóðlífinu, hvort sem er á heimilum, á 
vinnustöðum eða í hinu opinbera rými. 

Hún hreyfir við okkur, vekur spurningar og gleður 
augað. Það yrði vissulega fátæklegt um að litast ef 
hún væri ekki til staðar.

Listin er löng en lífið er stutt. Á okkar lífsferli 
njótum við ekki aðeins þeirrar listar sem er sköpuð 
á okkar tímum, heldur einnig þess sem fyrri tímar 
hafa skilið eftir okkur til handa, til að læra af, njóta 
og byggja enn frekar á til framtíðar.

Hlutverk stjórnvalda á sviði myndlistar er 
almennt að reyna að skapa þeim sem vilja helga sig 
listinni eins gott starfsumhverfi og kostur er hverju 
sinni. Að frátöldum rekstri veigamikilla stofnana 
eins og Listasafns Íslands, lýtur hlutverk ríkisins 
á þessu sviði einkum að því að búa í haginn fyrir 
starf sem aðrir eiga frumkvæði að og stuðla að 
því eftir föngum að slíkt frumkvæði fái notið sín. 
Aðgengi að menningu er mikilvægur þáttur þess 
að lifa í skapandi samfélagi. Þess vegna skiptir máli 
að allir landsmenn geti notið lista og menningar 
og tekið þátt í slíku starfi. Í sáttmála ríkisstjórnar-
innar er kveðið á um að efla umhverfi menningar 
og skapandi greina og það munum við gera.

Til að vekja athygli á mikilvægi skapandi mynd-
listar verða Íslensku myndlistarverðlaunin afhent 
í fyrsta sinn í dag, til að fagna því sem vel er gert 
á sviði myndlistar á Íslandi og til að stuðla að 
kynningu á íslenskum myndlistarmönnum og 
myndsköpun þeirra. Með þessum viðburði er fram 
haldið þeirri tilraun sem hófst með afhendingu 
svonefndra Sjónlistarverðlauna fyrir um áratug, 
enda er vert að myndlistin, líkt og aðrar listgreinar, 
hafi tækifæri til að fagna því sem vel er gert.

Í myndlistinni eru það myndlistarmennirnir sem 
eru hið skapandi afl. Við óskum þeim til hamingju 
með daginn og þökkum mikilsvert framlag þeirra 
til íslenskrar menningar og þjóðlífs.

Myndlist er skapandi afl

Lilja  
Alfreðsdóttir
mennta- og 
menningarmála-
ráðherra

Í sáttmála 
ríkis stjórn
arinnar er 
kveðið á 
um að efla 
umhverfi 
menningar 
og skapandi 
greina og  
það munum 
við gera.

Fáir horfa á sauðkindina sem nýbúa á 
Íslandi. Hún sá til þess að þjóðin hvorki 
svalt né króknaði. Fyrir það hefur hún notið 
virðingar og ýmsir stigið á stokk til að verja 
hana fyrir óviðeigandi árásum.

Þegar sauðkindin kom til landsins með 
landnámsfólki tók íslenski laxinn á móti þeim. Hann 
hafði búið hér löngu fyrir komu þessara gesta og hefur 
ekki síður verið búbót landsmanna alla tíð. Því er for-
vitnilegt að bera saman virðingarstig sauðkindarinnar 
og íslenska laxins.

Nú berast fréttir af því að sjókví fyrir laxeldi á Vest-
fjörðum hafi sokkið og önnur skemmst. Það kom fram 
að í einni sjókví eru 500-600 tonn af norskum eldislaxi. 
Það gæti jafngilt allt að 130.000 tíu punda löxum. Fram-
leiðandinn telur að enginn lax hafi sloppið. Umhverfis-
stofnun hefur þó kallað eftir frekar gögnum í málinu.

Landssamband fiskeldisstöðva réð fyrrverandi forseta 
Alþingis sem framkvæmdastjóra eftir að hann hætti þar. 
Málflutningur framkvæmdastjórans um verðmætasköp-
un og ný störf hefur verið fyrirferðarmikill og atvinnu-
greinin í mikilli sókn. Áhyggjur hans af verndun íslenska 
laxastofnsins og íslenskrar náttúru eru engar.

Framkvæmdastjórinn telur eðlilegt að norskur eldis-
lax sé fluttur til Íslands og alinn við strendur landsins 
í opnum sjókvíum. Kvíum sem vitað er að halda ekki 
öllum fiski. Það „slys“ sem varð nú segir sína sögu um 
það gríðarlega magn og þar með þá gríðarlegu áhættu 
sem íslenski laxastofninn og þar með íslensk náttúra býr 
við. Auk þess er þekkt að mengun eldisins er umtalsverð.

Svokallaðar slysasleppingar eru tíðar í fiskeldi í 
sjókvíum og ljóst að enginn hvati er hjá fyrirtækjum 
sem slíkt stunda að tilkynna þegar fiskur sleppur út. 
Slysið í Tálknafirði er skýrt dæmi um það. Viðhorfið 
gagnvart náttúrunni endurspeglast í nýlegu viðtali við 
framkvæmdastjóra Landssambands fiskeldisstöðva 
þegar hann sagði að „slysasleppingum“ færi fækkandi og 
nær væri að horfa á það jákvæða. Hann gleymdi hörmu-
legum afleiðingum fiskeldis á norska laxastofninn og 
norska náttúru.

Það má spyrja hvort fyrrverandi forseti Alþingis hefði 
tekið það í mál á meðan hann var þingmaður, að fluttar 
væru inn norskar kindur í miklu magni og þeim komið 
fyrir á Vestfjörðum til að auka þar atvinnu. Ef þær færu 
út fyrir það svæði sem þeim væri ætlað yrði líklega hverf-
andi blöndun við íslenska stofninn.

Stjórnvöld virðast ekki hafa markað sér stefnu í fisk-
eldi og því spurning hvort skaðinn hefur þegar orðið. 
Hver ber þá ábyrgð? Enn er talið eðlilegt að auka við 
framleiðsluna sem þegar er hafin. Náttúran virðist verða 
undir í baráttunni.

Íslenskur sjávarútvegur er ábyrgur og sjálfbær. Af 
hverju er ekki horft til þess árangurs sem við höfum náð 
í sjávarútvegi í sátt við náttúruna? Sú stefna skilar góðu 
afurðaverði og fjölda starfa. Er ekki rétt að horfa til þess 
að nýta íslenska laxastofninn í fiskeldi, ef við viljum efla 
þá atvinnugrein? Skapa landinu sérstöðu á þessu sviði 
og búa til störf við seiðaeldi og framleiðslu úr íslenskum 
stofni.

Slysasleppingar

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
Fálkagata 18  

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

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns
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Fánýtt forhúðarfár
Frumvarpið um að umskurður 
ungra drengja verði bannaður 
með lögum á Íslandi hefur valdið 
heilmiklu fjaðrafoki, bæði hér-
lendis og úti í hinum stóra heimi. 
Í öllu forhúðarfokinu hefur lítið 
farið fyrir þeirri staðreynd að á 
síðustu tveimur árum hefur ekki 
einn einasti umskurður verið 
gerður á Landspítalanum. Frum-
varpið virðist því ekki líklegt til 
þess að bjarga mörgum forhúðum 
en mun betur til þess fallið að 
stuðla að flokkadráttum, úlfúð 
og jafnvel milliríkjadeilum með 
trúarbragðaívafi.

Vigdís og dularfulla mappan
Á meðan Vigdís Hauksdóttir 
sat á þingi var henni tíðrætt um 
„leyniherbergi“ hvar ýmis skjöl 
um skuggaverk Jóhönnu-stjórnar-
innar væru falin í „leynimöppum“. 
Tilvist leyniherbergisins hefur 
verið nokkuð umdeild en Vigdís 
fagnar nú áfangasigri eftir að 
Oddný G. Harðardóttir, þingkona 
Samfylkingarinnar og fyrrverandi 
fjármálaráðherra, játaði tilvist 
„leynimöppu“ með gögnum um 
söluna á Arion banka. Mappan 
liggur nú hjá efnahags- og við-
skiptanefnd, lokuð almenningi. 
„Góðan daginn – allt kemur heim 
og saman – Vg í ríkisstjórn og öskra 
á gegnsæi – en halda áfram að stafla 
upp leynimöppum,“ skrifar Vigdís 
og bendir á að um möppuna megi 
lesa í umdeildri skýrslu hennar 
um einkavæðingu bankanna hina 
síðari. thorarinn@frettabladid.is
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Ein helzta skylda almannavaldsins 
er að tryggja jafnræði milli manna. 
Þetta stendur skýrum stöfum t.d. 

í sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna 
frá 1776. Hún hefst svo að loknum 
aðfaraorðum (í þýðingu Jóns Ólafsson-
ar ritstjóra frá 1884): „Vér ætlum þessi 
sannindi auðsæ af sjálfum sér: – að allir 
menn eru skapaðir jafnir; að þeir eru af 
skapara sínum gæddir ýmsum ósviftan-
legum réttindum; að á meðal þessara 
réttinda eru líf, frelsi og viðleitni til 
velvegnunar; …“ Sams konar ákvæði er 
einnig að finna í stjórnarskrá Íslands frá 
1944 en þó ekki fyrr en í 65. grein af 81: 
„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og 
njóta mannréttinda ...“ Nýja stjórnar-
skráin frá 2011 sem Alþingi er enn að 
reyna að koma sér undan að staðfesta 
orðar þessa hugsun betur, finnst mér 
(og fyrr, í 6. grein af 114): „Öll erum 
við jöfn fyrir lögum og skulum njóta 
mannréttinda …“ Aðfaraorðin framan 
við sjálfan stjórnarskrártextann leggja 
línuna: „Við sem byggjum Ísland viljum 
skapa réttlátt samfélag þar sem allir 
sitja við sama borð.“ Jafnræðiskrafan 
birtist strax í blábyrjun frumvarpsins.

Að jafna aðstöðumun
Skylda almannavaldsins snýr m.a. að 
því að tryggja rétt þeirra sem höllum 
fæti standa gagnvart öðrum sem síður 
þurfa á sérstakri vernd að halda. Tökum 
dæmi. Sérstök ákvæði eru í lögum til 
að vernda sjúklinga gegn læknum þar 
eð læknarnir vita svo miklu meira um 
veikindi en flestir sjúklingar. Sama 
mætti segja um bílaviðgerðamenn og 
bíleigendur, en þar er aðstöðumunur-
inn jafnan talinn vera viðurhluta-
minni svo löggjafinn lætur sér nægja 

almenn úrræði varðandi slík samskipti. 
Vandinn varðandi aðstöðumun í heil-
brigðisþjónustunni er einkum brýnn í 
þeim löndum þar sem hún er að miklu 
leyti einkarekin því þá eru stundum 
miklir fjárhagsmunir í húfi.

Lyfjafyrirtæki …
Á þetta hefur reynt í Bandaríkjunum 
síðustu ár. Lyfjafyrirtæki fengu þingið 
til að létta hömlum af sölu vanabind-
andi verkjalyfja. Slík lyf hafa flætt 

yfir landið og leitt til faraldurs ótíma-
bærra dauðsfalla af völdum of stórra 
skammta. Slík dauðsföll eru nú þriðja 
algengasta dánarorsök Bandaríkja-
manna á eftir hjartasjúkdómum og 
krabbameini. Meðalævi Bandaríkja-
manna hefur stytzt tvö síðustu ár.

Fyrirtækin vissu hvað þau voru að 
gera þegar þau fengu þingið til að fella 
úr lögum þá vernd sem sjúklingar 
höfðu áður gegn lyfjafyrirtækjum. Þau 
buðu starfsmönnum Lyfjaeftirlitsins 
(Drug Enforcement Administration) 
gull og græna skóga fyrir að ganga til 
liðs við þau og grafa undan eftirlitinu. 
Þetta skiptir máli ekki aðeins fyrir heill 
og hamingju einstaklinga heldur fyrir 
samfélagið allt. Fylgi Trumps forseta í 
forsetakosningunum 2016 stóð í beinu 
sambandi við útbreiðslu dauðsfalla-
faraldursins sýslu fyrir sýslu um landið 
allt eins og hagfræðingurinn og Nób-
elsverðlaunahafinn Angus Deaton í 
Princeton-háskóla hefur kortlagt ásamt 
konu sinni Anne Case. Forsetinn hefur 
því hag af því líkt og lyfjafyrirtækin að 
fólkið haldi áfram að hrynja niður af 
völdum of stórra skammta nema hægt 
sé að opna augu kjósenda fyrir sam-
henginu.

… og bankar
Sama munstur er vel þekkt í banka-
heiminum. Fram að hruni 2008 löðuðu 
bankar til sín fjármálaeftirlitsmenn 
gagngert til að veikja eftirlitið. Hlið-
stæðan við lyfjabransann nær lengra 
því bankamenn vita yfirleitt meira um 
fjármál og fjármálagerninga en flestir 
viðskiptavinir þeirra. Sérstök ákvæði 
eru í lögum til að vernda viðskiptavini 
banka gegn bankamönnum, þ.e. til að 

vernda saklaust fólk gegn óprúttnum 
sölumönnum og þá um leið gegn sjálfu 
sér. Þaðan er t.d. ættað bannið gegn 
verðtryggingu neyzlulána sem bönkum 
hélzt uppi að brjóta gegn árum saman 
án þess að Seðlabanki Íslands segði 
múkk eða Alþingi. Lagavernd almenn-
ings hefur ekki dugað betur en svo að 
enn eru dómstólar að dæma að því er 
virðist saklaust fólk frá eignum sínum 
þótt bráðum séu tíu ár liðin frá hruni. 
Aukin umsvif smálánafyrirtækja sem 
hafa hneppt fjölda fólks í fjötra vitna 
enn frekar um vanhirðu almanna-
valdsins.

Bankar og önnur fjármálafyrirtæki 
ganga á lagið. Stjórnendur þeirra vita 
að þeim fyrirgefst jafnan meira en 
skuldunautum þeirra og þeir gera út 
á þessa slagsíðu. Þetta er gömul saga. 
Faðirvorið hvetur menn til að fyrirgefa 
skuldunautum sínum en nefnir ekki 
lánardrottna; þeir geta jafnan séð um 
sig sjálfir.

Bankar sjá sér yfirleitt hag í að þenja 
útlán sín umfram viðtekin öryggis-
mörk þar eð stjórnendur þeirra vita 
af reynslunni að óforsjálir skuldarar 
– nema nokkrir útvaldir! – þurfa jafnan 
að taka skellinn ef boginn er spenntur 
of hátt. Þessi hliðarhalli skýrir hvers 
vegna skuldir heimila og fyrirtækja eru 
svo miklar sem raun ber vitni um og 
fara víða vaxandi. Skv. Eurostat, OECD 
og Seðlabanka Íslands voru skuldir 
heimilanna sem hlutfall af ráðstöfunar-
tekjum enn sem jafnan fyrr mun hærri 
á Íslandi en í flestum öðrum Evrópu-
löndum 2016. Miklar skuldir eru þyngri 
byrði fyrir skuldara hér heima en víða 
annars staðar þar eð vextir eru vegna 
fákeppni miklu hærri hér en þar.

Skuldaprísundir

Þorvaldur  
Gylfason

Í dag

Sérstök ákvæði eru í lögum til 
að vernda viðskiptavini banka 
gegn bankamönnum, þ.e. til 
að vernda saklaust fólk gegn 
óprúttnum sölumönnum og þá 
um leið gegn sjálfu sér. Þaðan er 
t.d. ættað bannið gegn verðtrygg-
ingu neyzlulána sem bönkum 
hélzt uppi að brjóta gegn árum 
saman án þess að Seðlabanki 
Íslands segði múkk eða Alþingi. 
Lagavernd almennings hefur 
ekki dugað betur en svo að enn 
eru dómstólar að dæma að því er 
virðist saklaust fólk frá eignum 
sínum þótt bráðum séu tíu ár 
liðin frá hruni.

Aðalfundur Fjarskipta hf.
Aðalfundur Fjarskipta hf. verður haldinn fimmtudaginn 22. mars 2018 kl. 16:00, í aðalstöðvum félagsins að 
Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík.

Aðrar upplýsingar:
Skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir aðalfund verður að finna á vefsíðu félagsins vodafone.is/fjarfestatengsl eigi síðar en þremur vikum fyrir fundinn. Hluthöfum stendur einnig til boða að nálgast skjölin frá 
því tímamarki í höfuðstöðvum félagsins að Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík, virka daga milli kl. 09:00 – 16:00. Fundurinn fer fram á íslensku og verða fundargögn jafnframt á íslensku. Ekki verður unnt að 
greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum.

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

Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá aðalfundar skal slík beiðni koma fram eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 8. mars 2018.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar tveimur vikum fyrir fundinn.

Sérstök tilnefningarnefnd er að störfum í samræmi við starfsreglur stjórnar og tilnefningarnefndar. Hluthafar og aðrir sem óska eftir tilnefningu nefndarinnar til framboðs til stjórnar að aðalfundi félagsins 
hafa átt þess kost að koma áhuga sínum og eftir atvikum framboði á framfæri við nefndina. Tilkynning um framboð skal vera á sérstöku eyðublaði sem tilnefningarnefnd félagsins lætur í té og unnt er að 
nálgast á vef félagsins. Skal senda framboðstilkynningu á netfangið: tilnefningarnefnd@vodafone.is eigi síðar en þremur vikum fyrir fund, þ.e. fyrir kl. 16 þann 1. mars nk. Vegna eðlis og umfangs starfa 
nefndarinnar getur nefndin ekki lagt mat á framboð sem berast eftir það tímamark.Mun tillaga nefndarinnar um tilnefningar stjórnarmanna til hluthafafundar liggja fyrir eigi síðar en samhliða endanlegu 
fundarboði tveimur vikum fyrir aðalfund. Tilnefningarnefnd mun leggja til að Kristinn Hallgrímsson hrl. verði fundarstjóri aðalfundarins.

Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega minnst fimm sólarhringum fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00 laugardaginn 17. mars 2018. Framboð skulu 
berast á netfangið: tilnefningarnefnd@vodafone.is

Í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar gefst hluthöfum tækifæri á að kjósa tvo af þremur fulltrúum í tilnefningarnefnd. Framboðsfrestur til tilnefningarnefndar er til kl. 16.00 
laugardaginn 17. mars 2018 og ber að skila framboðum á netfangið: tilnefningarnefnd@vodafone.is

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

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

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

Stjórn Fjarskipta hf.

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

2. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2017.

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

4. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins, sem kunna að berast.

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

6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.

7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2018.

8. Kosning stjórnar félagsins.

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

10. Kosning endurskoðanda félagsins. 

11. Önnur mál löglega upp borin.
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Þegar borgaryfirvöld tóku til-
neydd að velta því fyrir sér 
hvernig brjóta mætti niður 

lýðræðislegan vilja Reykvíkinga til 
að halda innanlandsfluginu í Vatns-
mýrinni í Reykjavík varð niðurstaða 
sú að skipa nefnd til að finna nýja 
staðsetningu fyrir flugvöllinn – en 
þó á höfuðborgarsvæðinu. Að sjálf-
sögðu ætti að virða vilja Reykvíkinga 
um flugvöll í Reykjavík! Hann ætti 
bara ekki að þvælast fyrir fasteigna-
bröskurum sem vildu byggja á verð-
mætasta byggingalandinu svo vísað 
sé í nýlegan leiðara Fréttablaðsins. 
Þar var líka talað um hnúta sem 
þyrfti að leysa og skotgrafir sem 
þyrfti að komast upp úr. Og hvernig? 
Með því að fá nefnd útlendinga sem 
hefði skýrt umboð: „Stjórnmála-
menn verða að una niðurstöðunum“, 
sagði leiðarahöfundur.

Staðráðin að virða ekki  
meirihlutaviljann
Allt orkar þetta nú heldur tvímælis. 
Ítrekaðar skoðanakannanir á mörg-
um undanförnum árum hafa bent 
til þess að yfirgnæfandi meirihluti 
landsmanna – einnig yfirgnæfandi 
meirihluti Reykjavíkinga – vill 
hafa flugvöllinn í Vatnsmýrinni. 
Hvaða hnút þarf þá að höggva á? 
Hnúturinn sem þarf að leysa er sá 
vandi sem lýðræðið skapar borgar-
yfirvöldum í þessu máli. Löngu er 
nefnilega orðið ljóst að meirihluta-
viljann á ekki að virða.

Illa gert gagnvart Rögnu
Alltaf finnst mér það heldur illa 
gert gagnvart þeirri ágætu konu, 
Rögnu Árnadóttur, að kenna við 
hennar nafn rannsóknarnefnd 
sem hún var í forsvari fyrir og kom 
fram með einhverja alvafasömustu 
tillögu sem fram hefur komið í 
þessu máli. Nefndinni var falið að 
kanna hvað væri skásti kosturinn 
fyrir flugvöll innan höfuðborgar-
svæðisins ef flugvöllurinn yrði 
fluttur úr Vatnsmýrinni – nota bene 
ekki hver væri besti kosturinn fyrir 
innanlandsflugvöll, heldur hvar á 
höfuðborgarsvæðinu mætti koma 
flugvelli fyrir ef hann yrði hrakinn 
úr Vatnsmýrinni. Þannig varð til 
hugmyndin um Hvassahraun.

Vilja loka málinu  
þvert á almannavilja
En til þess að reka smiðshöggið 
á þessa ráðagerð er svo að skilja 
að ríkisstjórnin hyggist nú fá 
útlenda menn til að koma með 
tillöguna og hafi leiðarahöfundur 
Fréttablaðsins sitt fram yrði mál-
inu þar með lokað. Una verði 
niðurstöðum aðkeyptra málaliða! 

En það eru ekki bara braskararnir 
sem myndu hrósa sigri.

Hvernig flugfélögin  
vilja ráðstafa skattfé
Talsmenn flugfélaganna segja að 
þeir geti vel hugsað sér að láta 
skattborgara landsins kosta nýjan 
flugvöll í Hvassahrauni með öllu 
tilheyrandi. Fjármunum sé betur 
varið þannig en sóa þeim í mennt-
un barnanna og umönnun aldr-
aðra. Svo sé Reykjanesið varla til 
annars en að slétta það og malbika. 
Þarna held ég nú samt að einhverj-
ir eigi eftir að rísa upp. Reykjanesið 
er nefnilega með fegurstu land-
svæðum Íslands. Hver hefur ekki 
ekið með ferðamenn frá Kefla-
víkurflugvelli og orðið vitni að 
hrifningu þeirra af úfnu hrauninu 
sem ekið er um.

Förum vel með landið
Við eigum að fara vel með landið 
okkar og varast í lengstu lög að ráð-
ast í óafturkræf landspjöll. Síðan er 
náttúrlega hitt að svæðið umhverfis 
Keflavíkurflugvöll – Miðnesheiðin 
– býður upp á talsverða möguleika 
á útvíkkun og þá einnig fyrir innan-
landsflugið ef í harðbakkann slær.

Vatnsmýrin og Manhattan
Og síðan er það braskið. Ég hef 
áður vakið á því athygli að á 
ólíklegustu stöðum hafa menn 
staðist áhlaup byggingabrask-
ara eða hvað skyldi leiðarahöf-
undur Fréttablaðsins segja um 
verðmæti byggingalandsins í 
Hyde Park í London eða Central  
Park á Manhattan í New York. 
Seint myndu íbúar þessara borga 
sætta sig við að „útlendinganefnd“ 
svipti þá valdi yfir þessum opnu 
svæðum sem gráðugustu braskarar 
jarðkringlunnar hafa lengi rennt 
girndaraugum til.

Útlendinganefnd leysi 
lýðræðisvandann?

Ögmundur 
Jónasson
fv. alþingis-
maður Talsmenn flugfélaganna 

segja að þeir geti vel hugsað 
sér að láta skattborgara 
landsins kosta nýjan flug-
völl í Hvassahrauni með öllu 
tilheyrandi. Fjármunum sé 
betur varið þannig en sóa 
þeim í menntun barnanna 
og umönnun aldraðra. Svo sé 
Reykjanesið varla til annars 
en að slétta það og malbika.

Mikið hefur verið fjallað um 
skipan dómara í Lands-
rétt, en lítið um aðferð 

hæfisnefndar við mat á þeim 15 
sem sem hæfastir þóttu, 10 körlum 
og 5 konum. Á þessum tölum sést 
strax að hæfismatið á hópnum sem 
heild er óhæft. Mikilsvægast er að 
Landsréttur njóti trausts þjóðar-
innar. Að velja tíu karla og fimm 
konur í réttinn á okkar tímum er 
örugg leið til að útiloka að réttur-
inn njóti mikils trausts.

En skoðum aðra þætti en kyn. 
Setjum sem svo að velja eigi 15 
manna fótboltalið úr 30 manna 
hópi (11 og 4 varamenn). Ef hæfis-
nefnd mæti einungis hvern ein-
stakan og alla á sama mælikvarða, 
gæti farið svo að liðið samanstæði 
af eintómum frábærum miðfram-
herjum. Engir varnarmenn kæmust 
í liðið og sá sem eingöngu hefði 
staðið í marki fengi lægst mat 
sökum einhæfni.

Hvernig getur hæfisnefndin hafa 

staðið svona illa að málum? Í best-
unarfræðum þar sem velja á hóp, 
hvort sem um er að ræða dómara 
í Landsrétt eða fótboltamenn í lið, 
er sú leið að meta einungis hvern 
einstakan og alla á sama mæli-
kvarða talin ein sú versta. Er t.d. 
ekki skrítið að sá umsækjandi sem 
eingöngu hefur helgað sig dómara-
störfum var ekki valinn í liðið?

Erfitt hlýtur að vera, jafnt fyrir 
ráðherra sem Alþingi, að vinna úr 
slíku mati. Réttast væri að byrja 
upp á nýtt og benda nýrri hæfis-
nefnd á að traust á réttinum skiptir 
öllu máli og að þjóðin mun líta á 
réttinn sem heild.

Óhæf aðferð við hæfismat
Eggert Briem
prófessor 
emeritus

Um það bil þriðjungur allra 
sveinbarna á jörðinni er 
umskorinn á forhúð nokkr-

um dögum eftir fæðingu. Þetta á við 
um mikinn meirihluta sveinbarna 
í Norður-Afríku og víðar í álfunni, 
Arabalöndum, Persíu, í Mið-Asíu og 
í Indónesíu og um það bil helming 
sveinbarna í Norður-Ameríku. 
Lítill hluti umskorinna eru synir 
Gyðinga en meðal þeirra nýtur 
athöfnin sérstakrar helgi.

Umskurn sveinbarna er smá-
vægileg og fljótleg skurðaðgerð á 
húðfellingu, einna líkust minnstu 
lýtalækningum. Auðvelt er að 
koma við staðdeyfingu og annarri 
heilsugæslu. Umskurn sveinbarna 
samrýmist öllum þekktum hug-
myndum um forræði foreldra.  Hún 
er eins ólík umskurn ungmeyja og 
orðið getur.

Frumvarp til laga um bann við 

umskurn sveinbarna byggist á van-
þekkingu og misskilningi. Refsi-
ákvæði þess hljóta auk þess að 
teljast óhæfileg og niðurlægjandi. 
Enginn vafi er um góðan ásetning, 
en misskilin góðsemi og æsku-
hroki meðflytjenda koma einnig 
við sögu. Í núverandi aðstæðum 
hérlendis snertir bann þetta nær 
einvörðungu fjölskyldur aðfluttra 
múslíma.

Í Fréttablaðinu (laug. 17.2. 
2018) telur Óttarr Guðmundsson 
geðlæknir sæma að tengja þetta 
frumvarp sérstaklega við Fram-
sóknarflokkinn og löngu látinn 
leiðtoga Framsóknarmanna. Her-
mann Jónasson forsætisráðherra 
tók þá erfiðu ákvörðun skömmu 
fyrir upphaf heimsstyrjaldarinnar 
síðari að meina nokkrum Gyðing-
um landgöngu hér. Í þessu fylgdi 
hann fordæmi Breta, Svía og fleiri 
nágrannaþjóða.

Full alvara málsins var ekki kunn 
hér þá, en ábyrgðin er hin sama. 
Eftir styrjöldina átti Thor Thors 
sendiherra góðan hlut að því að 
rétta orðspor Íslendinga.

Ummæli Óttars eru hugsuð sem 
meinlítið skens. En þau eru óvið-
eigandi. Og Gyðingar og Ísraelsríki 
njóta virðingar meðal Íslendinga.

Umskurn sveinbarna
Jón Sigurðsson
fv. skólastjóri

Er t.d. ekki skrítið að sá 
umsækjandi sem eingöngu 
hefur helgað sig dómara-
störfum var ekki valinn í 
liðið?

Fyrirbyggjandi vörn gegn eyrnabólgu 
og nauðsynlegt fyrir þá sem eru með 
rör í eyrum eða viðkvæm eyru. 
Til í þremur stærðum.

Njóttu þess að fara
 í sund / sjósund
Verndaðu eyrun með Ear Band-It Ultra 
eyrnaböndum og eyrnatöppum 

Fæst í apótekum, 
barnavöruverslunum 
og Útilíf

Ágætu alþingismenn. Fyrir 
rúmlega tuttugu árum var ég 
prófessor í taugalækningum, 

taugameinafræði og taugalíffræði 
við Harvard háskólann í Boston og 
sinnti sjúklingum við Beth Israel 
sjúkrahúsið þar í borg. Ég var lík-
lega eini prófessorinn sem vann við 
spítalann sem var ekki Gyðingur. 
Þar af leiðandi voru flest starfs-
systkini mín Gyðingar og síðan á 
ég mýmarga vini og kunningja af 
þessum leifturgáfaða og iðna kyn-
þætti sem hefur af og til lent í því að 
vera ofsóttur.

Þegar það fréttist út fyrir land-
steinana að það hefði verið lagt 
fyrir Alþingi Íslendinga frumvarp 
til laga, sem ef samþykkt gerði 
umskurð piltbarna ólöglegan, fóru 
þessir vinir mínir og kunningjar að 
senda mér tölvupósta og hringja í 
mig. Þeir báðu mig að koma til 
ykkar eftirfarandi röksemdum 
gegn frumvarpinu, sem ég geri hér 
og með að mínum líka:
1.  Lög sem þessi myndu í prinsipp-

inu gera það ólöglegt að vera 
Gyðingur á Íslandi vegna þess 
að umskurðurinn (brit milah) er 

órjúfanlegur hluti af sjálfsmynd 
Gyðinga. Hann er líkamlegt 
tákn sambandsins milli guðs og 
Gyðinga.

2.  Lög sem þessi væru ekki bara 
aðför að rétti Gyðinga til þess að 
búa við menningu sína á Íslandi 
heldur myndu Gyðingar um 
allan heim líta á lögin sem nýja 
birtingarmynd á þeirri óvild í 
garð þeirra sem þeir eru búnir 
að vera að berjast gegn um aldir. 
Ekki drægi það úr sviðanum að 
lögin væru sett af ljóshærðri, blá-
eygri þjóð.

3.  Lög sem þessi vegi að rétti for-
eldra til þess að taka ákvarð-
anir fyrir hönd barna sinna sem 
hefur verið höndlaður sem allt 
að heilagur á Íslandi fram til 
þessa. Íslenskt réttarkerfi hefur 
verndað rétt foreldra til þess að 
taka ákvarðanir sem vega ótrú-
lega miklu meira að heilsu barna 
þeirra heldur en umskurður pilt-
barna. Til dæmis má nefna að 
foreldrum sem tilheyra Vottum 
Jehóva hefur haldist uppi að 
meina læknum að gefa börnum 
þeirra blóð þótt líf þeirra hangi 
á spýtunni vegna þess að þau 
hafa trúað því að sá hreinleiki 
sem glatist við blóðgjöfina sé 
meira virði en aukin geta til þess 
að flytja lífsnauðsynlegt súrefni 
til líffæra barnsins. Og það er 
litið svo á að foreldrar hafi lög-
bundinn rétt til þess að reykja í 
kringum kornabörn sín og neyta 
áfengis og haga sér á ýmsan þann 

máta sem býr til hættu fyrir 
heilsu barnsins.

4.  Flytjendur frumvarpsins ýkja 
stórum hættuna af umskurði 
piltbarna. Í því sambandi má 
benda á að 80% piltbarna í 
Bandaríkjunum eru umskorin og 
eru því í kringum 130 milljónir 
karlmanna í Bandaríkjunum 
sem hafa lifað aðgerðina af og 
4,5 milljónir sem eru umskornar 
á ári hverju. Ég vann sem læknir 
í Bandaríkjunum í tvo áratugi 
og hitti aldrei fyrir mann sem 
hafði lent í vandræðum út af 
umskurði.
Frumvarpið er þrungið forræðis-

hyggju og miðar að því að gera það 
ólöglegt að umskera piltbörn þótt 
foreldrar líti svo á að ávinningurinn 
af meiri nánd við guð þeirra vegi 
upp þá agnarlitlu áhættu sem felst 
í því að umskera þau. Ég er nokkuð 
viss um að áhættan af umskurði er 
ekki meiri en sú sem felst í því að 
hella messuvíni ofan í óhörðnuð 
fermingarbörn.

Leyfið foreldrunum – Opið 
bréf til Alþingis Íslendinga

Kári Stefánsson
forstjóri 
Íslenskrar erfða-
greiningar

Ég er nokkuð viss um að 
áhættan af umskurði er ekki 
meiri en sú sem felst í því 
að hella messuvíni ofan í 
óhörðnuð fermingarbörn.
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Handbolti Það var endanlega ljóst 
að Stjarnan kæmist ekki í úrslita-
keppnina um Íslandsmeistaratitil-
inn í handbolta kvenna eftir grátlegt 
tap fyrir Val, 26-25, á Hlíðarenda í 
fyrrakvöld. Stjörnukonur leiddu 
allan leikinn en köstuðu sigrinum 
frá sér undir lokin.

Þetta eru mikil vonbrigði fyrir 
Stjörnuliðið enda var stefnt hátt 
í vetur. Og ekki að ófyrirsynju. 
Stjarnan hefur verið með eitt besta 
lið landsins undanfarin ár, komist 
fimm sinnum í röð í úrslit um 
Íslandsmeistaratitilinn og varð 
bikar meistari 2016 og 2017. Stjörnu-
konur eiga heldur ekki möguleika á 
að verja bikarmeistaratitilinn því 
þær töpuðu fyrir Eyjakonum í 8-liða 
úrslitum bikarkeppninnar.

„Við höfum séð þetta fyrir síðustu 
vikur, að þetta væri að verða erfið-
ara og erfiðara. Við áttum ekki að 
tapa leiknum í gær en gerðum mis-
tök undir lokin,“ segir Halldór Harri 
Kristjánsson, þjálfari Stjörnunnar, í 
samtali við Fréttablaðið í gær.

Aðspurður um hvað hafi farið 
úrskeiðis hjá Stjörnunni í vetur 
segir Halldór Harri að meiðsli hafi 
gert liðinu erfitt fyrir.

„Við höfum misst marga leik-
menn út. Rakel Dögg [Bragadóttir] 
spilaði bara nokkra leiki. Brynhild-
ur [Kjartansdóttir] og Elena [Birgis-
dóttir] spila ekkert fyrir áramót og 
Brynhildur er enn frá. Það vantar 
Heiðu [Ingólfsdóttur]. Hún hefur 
ekki spilað sekúndu í vetur. Við 
héldum að hún kæmi aftur í nóvem-
ber en það gekk ekki eftir. Þórhildur 

Skarð Helenu varð ekki fyllt
Eftir að hafa komist í lokaúrslit fimm ár í röð verður kvennalið Stjörnunnar í handbolta ekki í úrslitakeppn-
inni í vor. Meiðsli hafa gert Stjörnuliðinu erfitt fyrir og ekki náðist að fylla skarð Helenu Rutar Örvarsdóttur.

Munur á milli tímabila 
hjá Stjörnunni

2017 2018

Mörk skoruð að meðaltali í leik

27,7 28,6

Mörk á sig að meðaltali í leik

24,1 26,6

Stig að meðaltali í leik
1,7 0,9

0,9
Stig í leik á heimavelli

Stig í leik á útivelli

1,6

1,7 1,0
Gunnarsdóttir handleggsbrotnaði 
og svo hefur Togga [Þorgerður Anna 
Atladóttir] lítið verið með og ekki 
náð sér nógu vel á strik. Við höfum 
eiginlega aldrei náð að stilla upp 
okkar besta liði. Það verður erfitt til 
lengdar.“

Fyrir tímabilið ákváðu þær Haf-
dís Renötudóttir og Helena Rut 

Örvarsdóttir að freista gæfunnar 
í atvinnumennskunni. Hafdís 
sprakk út á síðasta tímabili og átti 
hvað stærstan þátt í að Stjarnan varð 
bikarmeistari. Helena var í lykilhlut-
verki hjá Stjörnuliðinu um árabil 
og gríðarlega mikilvæg á báðum 
endum vallarins.

Stjarnan hefur skorað meira en 
í fyrra en vörnin hefur látið á sjá. 
Garðbæingar fengu á sig 24,1 mark 
að meðaltali í leik í Olís-deildinni á 
síðasta tímabili en 26,6 mörk í vetur.

„Helena var stór hluti af liðinu 
og við náðum ekki að fylla það 
skarð,“ segir Halldór Harri. 
Ramune Pekarskyte var ætlað 
að koma í stað Helenu en 
Stjarnan kom illa út úr 
þeim skiptum, ef 
svo má segja.

„Við vissum 
hversu mikil-
væg hún var 
áður en hún 
f ó r .  H ú n 
vi l d i  p r ó f a 
sig í atvinnu-
mennsku og við 
s t u d du m  þ a ð 
100%,“ segir Hall-
dór Harri um Hel-
enu sem leikur 
nú með Byåsen í 
Noregi.

E n  h e f ð i 
Stjarnan átt að 
gera eitthvað 
öðruvísi í leik-
m a n n a m á l u m 
fyrir tímabilið?

„Nei, nei. Hluta af þessum 
meiðslum stjórnar maður ekki. 
Þetta eru puttameiðsli og hand-
leggsbrot og annað slíkt sem er 
ekki hægt að stjórna. Það er allt í 
lagi að missa 1-2 leikmenn út en 
þetta verður erfitt þegar þeir eru 
fleiri en það,“ segir Halldór Harri 
og bendir á að Stjarnan hafi ekki 
unnið nógu marga jafna leiki eins og 
á síðasta tímabili. „Stóri munurinn 
á okkur í ár og í fyrra er að við klár-

uðum þessa leiki í fyrra. 
Við höfum misst þá 
frá okkur í vetur. 
Svo minnkar sjálfs-
traustið.“

Þrátt fyrir von-
brigðatímabil 

s e g i r  H a l l -
d ó r  H a r r i 

að stefnan 
sé áfram 
sett hátt í 

Garðabæn-
um og liðið 

ætli að komast 
aftur á toppinn.
„Það er metnaður í 

félaginu. Við þurfum að vinna 
í því að gera leikmenn betri 

og sjá hvaða möguleikar eru í 
stöðunni,“ segir Halldór Harri 

sem er með samning áfram við 
Stjörnuna. Hann segist þó lítið 
hafa leitt hugann að framtíð 
sinni. ingvithor@frettabladid.is

Valdís og Ólafía 
hefja leik í nótt
golf Valdís Þóra Jónsdóttir og 
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir hófu 
leik á Australian Ladies Classic 
golfmótinu í Bonville, Ástralíu, í 
nótt. Mótið er hluti af Evrópumóta-
röðinni.

Þetta er annað mótið í röð sem 
þær Valdís og Ólafía keppa saman 
á í Ástralíu. Um síðustu helgi 
tóku þær báðar þátt á ISPS Handa 
mótinu í Adelaide. Valdís endaði 
í 57.-61. sæti en Ólafía komst ekki 
í gegnum niðurskurðinn. Mótið í 
Bonville er það fjórða á tímabilinu 
hjá Valdísi en það þriðja hjá Ólafíu. 

Völlurinn í Bonville þykir afar 
góður og hefur hlotið fjölmörg 
verðlaun, þ. á m. sem besti völlur 
Ástralíu. Hann er hannaður í sama 
stíl og Augusta-völlurinn þar sem 
Masters-mótið fer fram. – iþs

Ólafía Þórunn komst ekki í gegnum 
niðurskurðinn á síðasta móti sínu. 
NordicphotoS/Getty

helena rut Örvarsdóttir leikur 
nú í Noregi. Fréttablaðið/VilhelM

lindsey Vonn sendir áhorfendum 
fingurkoss. NordicphotoS/Getty

Vonn yfirgefur 
ÓL-sviðið
VetrarólyMpíuleikar Bandaríska 
skíðadrottningin Lindsey Vonn 
segir að Vetrarólympíuleikarnir 
í PyeongChang séu að öllum lík-
indum hennar síðustu á ferlinum. 
Vonn hefur glímt við erfið meiðsli 
sem héldu henni m.a. frá keppni á 
leikunum í Sochi 2014.

„Ég vildi að ég gæti haldið áfram 
að skíða og að ég fyndi ekki alltaf 
fyrir svona miklum verkjum,“ segir 
Vonn sem er 33 ára. „Ég vil keppa að 
eilífu en ég get það ekki.“

Vonn vann til bronsverðlauna 
í bruni, sinni aðalgrein, í Pyeong-
Chang og varð þar með elsta konan 
til að vinna til Ólympíuverðlauna 
í alpagreinum. Það voru hennar 
þriðju Ólympíuverðlaun. Vonn 
vann til gullverðlauna í bruni í 
Vancouver 2010 og brons í risasvigi 
á sömu leikum. – iþs

Haukar tylltu sér á toppinn

Góður þriðji leikhluti gerði gæfumuninn fyrir Hauka í viðureign liðsins við Keflavík í gær en leiknum lauk 81-63 fyrir þær fyrrnefndu. Helena 
Sverrisdóttir fór mikinn hjá heimastúlkum, skoraði 27 stig og tók 12 fráköst. Keflvíkingar gátu með sigri jafnað Hauka að stigum. Sigur Hauka lyftir 
þeim á toppinn með 30 stig, jafnmörg og Valur. Brittany Dinkins fór fyrir Keflavíkurliðinu sem er í þriðja sæti með 26 stig. Fréttablaðið/aNtoN briNK
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Borgartúni 37, Reykjavík   •   Kaupangi, Akureyri   •   netverslun.is

Lenovo Legion Y520 
Core i7, 16GB, 1,5TB, GTX 1050i

Verð: 219.900 kr.

NÚ FÆRIST FJÖR  
Í LEIKINN

Lenovo Y520T 
Core i5, 16GB, 1,2TB, GTX1060

Verð: 174.900 kr.

ÖFLUG VÉL  
HAGSTÆTT VERÐ

Lenovo Legion K200

Verð: 7.990 kr.

LEIKJALYKLABORÐ FYRIR 
BYRJENDUR OG LENGRA KOMNA

Lenovo Legion Y720
Core i7, 16GB, 512GB, GTX1060

Verð: 254.900 kr.

FULLKOMIN LEIKJAVÉL  
MEÐ FLOTT ÚTLIT

Lenovo Legion Y720T
Core i7, 16GB, 2,2TB, GTX1070

Verð: 249.900 kr.

MIKILL HRAÐI 
MEIRI SPENNA

Plantronics margar tegundir  
Vertu stressaður, mjög stressaður!

Verð frá: 6.490  kr.

FRÁBÆR 
LEIKJAHEYRNARTÓL

ALGERLEGA ÓSTÖÐVANDI 
LENOVO LEIKJAVÉLAR 
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tímamót

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

Í Roslin í Skotlandi tikynntu genasér-
fræðingar að þeir hefðu klónað sauð-
kind sem þeir nefndu Dollý. Dollý var 
fyrsta klónaða spendýrið. Fruman, sem 
Dollý var klónuð úr, var tekin úr júgri 6 
ára gamallar finnskrar Dorset-kindar.

Kindin Dollý gekk upprunalega 
undir dulnefninu 6LL3. Einn þeirra 
sem aðstoðuðu við burð hennar stakk 
upp á nafninu „Dolly“ í höfuðið á hinni 
brjóstamiklu kántrísöngkonu Dolly 
Parton, þar sem fruman, sem Dollý var 
klónuð úr, kom úr júgri móður hennar

Dollý var eina tilraunin til klónunar 
sem tókst af samtals 277 tilraunum, sem 
Roslin-stofnunin gerði á sauðfé. Fæðing 
hennar var ekki kynnt fyrr en í febrúar 
1997.

Dollý drapst 14. febrúar 2003 úr 
mæðiveiki og þann 9. apríl 2003 var hún 
stoppuð upp og höfð til sýnis á Royal-
safninu í Edinborg.
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Sérfræðingar tilkynntu að þeim hefði tekist að klóna kind

Vísindamaðurinn Ian Wilmut frá Roslin Institute og kindin Dollý. NORDICPHOTOS/AFP

Elsku eiginmaður minn og faðir okkar,
 Pálmi Ásmundsson

húsasmíðameistari,  
Þverárseli 2, Reykjavík,

varð bráðkvaddur  
laugardaginn 17. febrúar.  

Útförin fer fram frá Seljakirkju, 
þriðjudaginn 27. febrúar kl. 13.00.

Ásdís Halldórsdóttir
Linda Rós Pálmadóttir

Pálmi Þór Pálmason

Kæru ættingjar, vinir og starfsfólk 
Grundar. Við þökkum ykkur innilega 

fyrir allan ykkar hlýhug vegna  
veikinda og útfarar 

Emilíu Sigurðardóttur 
sem kom fram á svo margvíslegan  

hátt, eins og ljúf umönnun, faðmlög, 
  blóm og falleg orð.  

Allt þetta hefur vermt hjörtu okkar. 

Brynja Guttormsdóttir Rúnar Hauksson
Björt Rúnarsdóttir Ramón Puey Escartin
Halldóra Aradóttir George L. Claassen 

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Samúel Ellert Óskarsson

múrari, 
Hólabergi 10, Reykjavík,

lést föstudaginn 2. febrúar á gjörgæslu 
Landspítalans í Fossvogi. Útförin hefur 

farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Sigrún Sigtryggsdóttir
Albert Guðbrandsson Hildigunnur Geirsdóttir
Ingvar Samúelsson Helga Agnes Björnsdóttir
Elías Samúelsson
Sigríður Lilja Samúelsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

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

Ægir Bachmann Bessason
loftskeytamaður og kaupmaður, 

Þrúðvangi 2, Hafnarfirði,
lést í faðmi eiginkonu sinnar og dætra á 

Hrafnistu í Hafnarfirði þann 17. febrúar 
síðastliðinn. Sérstakar þakkir eru veittar starfsfólki 
Ölduhrauns fyrir góða umönnun. Útförin fer fram í 
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 27. febrúar kl. 14.

Guðný Sigríður Arnbergsdóttir
Stefanía, Lilja, Íris,

Ragnhildur, Ingveldur,
tengdasynir, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar ástkærs 

eiginmanns míns, föður, tengdaföður, 
afa og langafa, 

Baldurs Viðars Guðjónssonar 
Gullsmára 10, Kópavogi. 

  Sérstakar þakkir fær Jón Hrafnkelsson 
læknir, starfsfólk krabbameinsdeildar 11B, Karitas og 

líknardeildin í Kópavogi fyrir einstaka umönnun. 

Hertha Sylvía Andersen og fjölskylda. 

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

Katrín Jóhanna Gísladóttir
Skjóli v/Kleppsveg,

lést aðfaranótt 10. febrúar  
síðastliðins. Útförin fer fram frá  

Áskirkju 23. febrúar kl. 11.

Þórunn Ísfeld Þorsteinsdóttir 
Sigurfinnur Þorsteinsson

Björk Þorsteinsdóttir
Rúnar Bergs Þorsteinsson

tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn  
og barnabarnabarnabörn.

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

Guðný Aradóttir
Fróðengi 3, 112 Reykjavík,

er lést á Landspítalanum 9. febrúar 
verður jarðsungin föstudaginn  

 23. febrúar kl. 13 frá Grafarvogskirkju. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim er vildu 
minnast hennar er bent á líknarsjóði Oddfellowreglunnar.

Karl Jónasson
Karl M. Karlsson Rósa P. Sigtryggsdóttir
Björg Karlsdóttir Örn Guðnason
Ari Karlsson Dóra Camilla Kristjánsdóttir
  Kristjana Jónsdóttir
Björn Karlsson Svanhildur Rún Þórarinsdóttir
Gísli S. Karlsson   Sigurbjörg Karlsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.
  

Það var á þessum degi árið 1968 
sem 27 konur komu saman og 
stofnuðu Kvennakór Suður-
nesja. Kórinn er því 50 ára í 
dag og í tilefni dagsins syngur 

hann á afmælistónleikum í Hljómahöll 
í Reykjanesbæ í kvöld.

Helga Hrönn Ólafsdóttir er einn af 38 
meðlimum kórsins en hún hefur sungið 
með kórnum í 18 ár. Hún er að vonum 
spennt fyrir kvöldinu. „Við höldum stór-
tónleika í tilefni dagsins þar sem við 
syngjum með hljómsveit. Og Valdimar 
guðmundsson úr hljómsveitinni Valdi-

mar og Fríða Dís úr Klassart syngja með 
okkur. Og það er uppselt þannig að það 
er spennandi,“ segir Helga og hlær.

til viðbótar við afmælistónleikana 
heldur kórinn einnig upp á afmælið 
með kórferð til Færeyja í maí. „Þar 
ætlum við að taka þátt í færeysku kóra-

móti þar sem eingöngu færeyskir kórar 
syngja, en við fáum líka að vera með. 
Við hittum nefnilega á skipuleggjanda 
mótsins og okkur var þá boðið að vera 
með. Við förum út með kórbullurnar 
okkar, það eru eiginmennirnir,“ segir 
Helga glöð í bragði.

Eins og áður sagði hefur Helga verið í 
Kvennakór Suðurnesja í 18 ár. Hún segir 
það alltaf jafn skemmtilegt. „toppurinn 
er þegar við förum í Skálholt í æfinga-
búðir einu sinni á ári. Við erum þar yfir 
helgi og æfum og æfum og skemmtum 
okkur.“ gudnyhronn@frettabladid.is

Kvennakór Suðurnesja fagnar 
50 ára afmæli með tónleikum
Kvennakór Suðurnesja er 50 ára í dag og heldur af því tilefni stórtónleika í kvöld. Til við-
bótar við afmælistónleikana mun kórinn líka fagna með því að skella sér til Færeyja í vor.

Kvennakór Suðurnesja er 50 ára í dag. Kórinn fagnar tímamótunum með stórtónleikum og svo utanlandsferð í vor.

toppurinn er þegar við 
förum í Skálholt í 

æfingabúðir einu sinni á ári.



Kynningarblað

Halldóra Guðlaug Þor-
valdsdóttir lifir og hrærist 
í tískuheiminum. Hún 
leggur stund á tísku- og 
markaðsfræði í Dan-
mörku og hlakkar á 
hverjum degi til að fara í 
skólann.   ➛4
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alma rut söngkona elskar glimmer og pallíettur. MynD/Ernir

Á safn af 
glitrandi kjólum
Það er varla settur upp sá viðburður að söngkonan alma 
rut komi ekki þar fram. Hún er þéttbókuð og hefur sungið 
með öllum helstu tónlistarmönnum landsins. Nýlega kom 
hún fram með Jóhönnu Guðrúnu í Salnum í Kópavogi. ➛2

SMÁRALIND

 

Fallegt, fágað og töff!

LOVE
PASSION

HAPPINESS



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 | Máté Dalmay, mate@frettabladid.is, s. 512 5442 ,

Alma Rut segist vera heppin 
að geta starfað við áhuga-
málið. „Ég hef haft nóg að 

gera í gegnum tíðina og fengið 
tækifæri til að vinna með góðu 
fólki,“ segir hún. Alma Rut hefur 
starfað við söng frá árinu 2004. Þá 
tók hún þátt í áheyrnarprufum 
fyrir Hárið og var ein af þeim sem 
valin voru úr 300 manna hópi. „Ég 
var að vinna með frábæru fólki í 
Hárinu og get nefnt meðal ann-
arra Selmu Björnsdóttur, Hilmi 
Snæ Guðnason, Þorvald Davíð 
Kristjánsson, Sverri Bergmann og 
Regínu Ósk. Tónlistarstjóri var 
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson en 
ég hef unnið mikið með honum 
síðan, til dæmis í Todmobile 
undanfarin ár,“ segir hún. „Um 
þessar mundir er ég að klára uppi-
stand með Gunnari Þórðarsyni 
og Þorsteini Eggertssyni hjá Ólafi 
Laufdal í Grímsborgum en þar 
höfum við verið um helgar. Í næstu 
viku hefjast æfingar á sýningunni 
Moulin Rouge sem verður í Hörpu 
21. apríl. Þar verður öllu tjaldað til 
og þetta verður glæsileg sýning. Ég 
verð líka á tónleikum með Dúnd-
urfréttum í Hörpu 7. apríl en þá 
eru liðin 45 ár frá því að Dark Side 
of the Moon með Pink Floyd kom 
út. Ég verð sömuleiðis á tónleikum 
með Pöpum í Bæjarbíói 10. mars 
og Todmobile verður líka með 
tónleika svo það er fullt að gerast.“ 
Alma Rut hefur tvisvar farið í Euro-
vision sem bakrödd, fyrst með 
Jónsa og Gretu Salóme og svo með 
Maríu Ólafs árið 2015.

Kynntust í Idolinu
Eiginmaður hennar er Arnar Dór 
söngvari sem var í öðru sæti í Voice 
keppninni í fyrra. Þau kynntust 
í fyrstu Idol keppninni á Stöð 2 
árið 2003. „Við erum að undir-

búa uppsetningu á Michael Buble 
tónleikum í Salnum,“ segir Alma 
Rut og viðurkennir að þau syngi 
oft saman heima. Þau giftu sig 
hjá borgardómara í janúar 2017 
og biðu með brúðkaupsveisluna 
þangað til síðasta sumar. „Við 
vildum hafa garðpartí og vorum 
einstaklega heppin með veðrið,“ 
segir hún.

Alma Rut hefur mikinn áhuga 
á kjólum, sérstaklega þeim sem 
glitra. „Ég hef gaman af því að 
fylgjast með tískunni þótt ég sé 
ekki endilega alltaf að kaupa það 
nýjasta. Ég vil helst halda í eigin 
karakter. Þegar maður er oft á 
sviði þarf fyrst og fremst að hugsa 
um þægindin. Að líða vel eins og 
maður er klæddur,“ segir hún. „Ég 
er ótrúlega hrifin af pallíettum og 
glitrandi kjólum. Ég vil helst alltaf 
vera í slíkum fötum. Ætli ég sé ekki 
glysgjörn því ég á orðið nokkuð 
gott safn af glitrandi kjólum. Þó 
myndi ég telja mig diskó-rokk 
konu. Reyndar á ég svo marga 
kjóla að sláin í fataskápnum 
féll niður um daginn. 
Flesta kjólana hef ég 
keypt á netinu. 
Einnig skipta 
skórnir máli fyrir 
söngkonur. Oft 
er maður lengi á 
sviðinu og það er 
nauðsynlegt að 
vera í þægilegum 
skóm. “

Jákvæð 
útgeislun
Alma Rut segir 
að söngkonur 
þurfi líka að 
hugsa um 
mataræði og 
líkamsrækt. 
„Maður þarf 
að vera í góðu 
formi þar 
sem sviðs-
framkoma er 
krefjandi. Ég 
reyni að mæta 
í ræktina 
reglulega en 
mætti samt auðvitað vera dug-
legri. Á sviðinu þarf maður að 
vera sáttur við sjálfan sig, annars 

líður manni ekki vel 
og áheyrendur eru 
fljótir að taka eftir 
því. Andleg vinna 
skiptir líka máli til 
að útgeislunin sé 
jákvæð. Reynslan 
hefur kennt mér 
hvað hentar best.

Þar sem vinnan 
mín fer fram 
á kvöldin og í 
miklum törnum 
fer lítið fyrir 
matargerð hjá 
mér. Oft eru 
æfingar á daginn 
og maður þarf 

að vera vel skipulagður 
svo allt gangi upp á heimilinu. Það 
er ekkert skemmtilegt að vera með 
samviskubit yfir fjölskyldunni. 

Alma Rut hefur í nógu að snúast á alls kyns tónleikum þessa dagana. MYND/ERNIR

Alma Rut vill hafa kjólana stutta og skrautlega. MYND/ERNIR

Skórnir eru 
flottir líka. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Framhald af forsíðu ➛

Ég syng með hljómsveitunum 
Vestanáttinni og Alaska á dans-
leikjum, árshátíðum, brúðkaupum 
og öðrum viðburðum og ég er því 
oft fjarverandi á kvöldin.

Alma Rut ætlar að heimsækja 
vinkonu sína, Ínu Valgerði söng-
konu, til Bandaríkjanna í næsta 
mánuði ásamt annarri vinkonu 
sinni og söngkonu, Írisi Hólm. „Við 
kynntust í gegnum tónlistina. Það 
er svo dýrmætt við þennan bransa 
að kynnast öllu þessu góða fólki.“

Alma er ættuð frá Akureyri og 
nam söng í Tónlistarskóla FÍH og 
píanóleik og söng í Tónlistarskóla 
Akureyrar. Hún hefur verið í stjórn 
Kítón sem er félag kvenna í tónlist. 
Þá hefur hún sungið inn á nokkrar 
plötur auk þess að koma fram með 
öllum helstu tónlistarmönnum 
landsins.
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Flott föt, 
fyrir flottar konur
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Clarins dagar í Lyf og heilsu, Kringlunni.
20% afsláttur af öllum Clarins vörum dagana 22. – 25. febrúar.
Glæsilegur kaupauki fylgir ef verslað er fyrir 7.900 kr eða meira.

Með þéttleika
húðarinnar sprettur 
æskuljóminn.
Nýtt 
Extra-Firming 
Dag & Nætur
Dregur úr línum, stinnir og liftir.

Rannsóknarstofa Clarins kynnir nýja uppgvötun 
til leiks sem hjálpar húðinni að endurheimta 
æskuljóma sinn.Með því að vinna að auknum 
þéttleika húðarinnar með nýja Extra - Firming 
dag & næturkreminu dregur úr fínum línum 
húðarinnar og hún öðlast aukna lyftingu. 
Með hjálp innihaldsefna Kangaroo blómsins 
endurheimtir húðin einnig stinnleika sinn sem 
hún á til að tapa með árunum auk þess sem 
að hún mýkist og öðlast aukinn ljóma. 

Extra Firming: fleiri en 8 plöntu kjarnar 
og húðin verður
• Mýkri
• Stinnari
• Öðlast ljóma

Kraftur náttúrunnar  
Beint frá Ástralíu,
Eykur viðgerðareiginleika 
húðarinnar

89% KVENNA SÁU MUN 

OG HÚÐIN VAR STINNARI.* 
*Ánægju próf – Dag- og næturkrem 
– allar húðtýpur – 107 konur – 14 dagar.

www.lyfogheilsa.is Kringlunni



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Ég hef alltaf haft áhuga á tísku 
og á margar skemmtilegar og 
misvandræðalegar barna-

myndir af mér í fötum sem ég hafði 
greinilega valið sjálf. Tíska er ekki 
bara föt, skartgripir og skór heldur 
svo miklu meira. Tíska er leið 
fyrir manneskjur til að tjá hverjar 
þær eru með fötunum sem þær 
klæðast. Það er ótrúlega gaman 
að sjá hvað við erum öll með 
mismunandi stíl og breytilegar 
skoðanir á tísku, líkt og við erum 
öll ólíkar manneskjur,“ segir Hall-
dóra Guðlaug Þorvaldsdóttir, sem 
leggur stund á tísku- og markaðs-
fræði við Via Design University 
College í Herning í Danmörku.

Halldóra er alsæl með námið, 
enda búin að finna sínu réttu 
hillu í lífinu. „Það er frábært að fá 
tækifæri til að læra það sem maður 
hefur ástríðu fyrir. Mig langaði að 
fara til útlanda í nám sem tengdist 
tísku og helst til Danmerkur. Fata-
hönnun kom þó ekki til greina 
heldur langaði mig frekar að 
vinna í kringum hönnunina. Eftir 
að ég fór á stílistanámskeið hjá 
Reykjavík Fashion Academy fékk 
ég örlitla innsýn í þennan iðnað og 
um leið ákveðnar hugmyndir um 
hvað ég gæti lært. Ég hlakka til að 
fara í skólann á hverjum degi og 
fyrir vikið á ég auðveldara með að 
vakna á morgnana,“ segir hún.

Skapandi hugsun mikilvæg
Via Design University College er 
stærsti tísku-, hönnunar- og við-
skiptaskóli í Skandinavíu og þar 
er hægt að læra nánast allt sem 
tengist tísku og hönnun. „Námið 
fer fram á ensku eða dönsku. Ég 
valdi ensku línuna þar sem tísku-
markaðurinn er mjög alhliða og 
mér fannst því mikilvægt að vera 
sterk í ensku. Sömuleiðis fannst 
mér heillandi að vera í alþjóð-
legum bekk. Bekkjarfélagar mínir 
eru frá tólf mismunandi löndum 
og þótt ótrúlegt sé er ég eini Íslend-
ingurinn á fyrsta ári,“ segir Hall-
dóra og bætir við að mikil áhersla 
sé á að nemendur kynnist strax 
í upphafi námsins og hópurinn 
hristist vel saman.

„Á fyrstu önninni eru allir saman 
í bekk, sama hvaða sérhæfingu þeir 
hafa valið sér. Í fyrra var ég í bekk 
með nemendum í því sem kallast 
Fashion Design, Pattern Design, 
Purshasing Management og Retail 
Design. Með þessu móti fáum við 
innsýn í önnur fög, enda eigum við 
eftir að vinna með fólki á mismun-
andi sviðum í framtíðinni. Núna er 
ég á annarri önn og allir í bekknum 
eru að læra tísku og markaðsmál. 
Mikið er lagt upp úr skapandi 
hugsun, sem þýðir aðallega að 
hugsa út fyrir boxið og fara út fyrir 
þægindarammann. Ekkert eitt 
svar er rétt og það er alltaf hægt að 
skoða og gera hlutina betur,“ segir 
Halldóra.

Starfsnám hluti af náminu
„Mér finnst líka algjör snilld að 
á námstímanum fer ég tvisvar 
sinnum í starfsnám í níu vikur í 
senn. Svo förum við í eina til tvær 
ferðir til London, Mílanó, Parísar 

eða New York þar sem við munum 
sjá markaðinn á annan hátt heldur 
en í skólanum og í daglegu lífi. Eitt 
af því sem kom mér ánægjulega 
á óvart er að við fáum að fara inn 
í svokallað „Trend-lab“ sem er í 
rauninni skrifstofa. Þar eru ótrú-
lega flottar bækur og upplýsingar 
um það hvað verður í tísku næsta 
árið. Ég hafði ekki hugmynd um að 
eitthvað svona væri til áður en ég 
byrjaði í skólanum og það er ótrú-
lega gaman að kíkja í þessar bækur. 
Manni líður eins og maður sé 
einhvern veginn að sjá inn í fram-
tíðina. Myndatökur eru stranglega 

bannaðar og aðeins má taka blað 
og penna til að glósa með inn á 
skrifstofuna,“ segir Halldóra.

Hún segist vissulega taka enn 
betur eftir tískustraumum nú en 
áður, þótt hún hafi alltaf verið 
opin fyrir því hvað sé í tísku hverju 
sinni. „Þar sem ég er í þessu námi 
og með hugann við það fer ég 
ósjálfrátt að spá og spekúlera í alls 
konar trendum, markaðssetningu 
og fleira í daglegu lífi.“

Vertu þú sjálfur
„Mitt helsta tískuráð er í raun og 
veru að vera maður sjálfur og ekki 
hugsa of mikið hvað öðrum finnst, 
klæðast því sem manni finnst flott 
og því sem manni líður vel í sama 
hvort það er í tísku eða ekki. Að 
mínu mati er persónulegur stíll 
mest heillandi og að þora að vera 
öðruvísi. Mig langar til að benda 
fólki á að hafa í huga hvaðan flíkin 
sem það kaupir kemur og hvernig 
efnið í henni er. Núna er sjálfbærni 
aðalmálið og tískuheimurinn 
er þar engin undantekning. Ég 
mæli með að skoða nokkur TEDx 
talks myndbönd á YouTube til að 
fræðast nánar um sjálfbærni en 
leitarorðin eru þá Sustainable, fast 
fashion og planet,“ segir Halldóra.

Tíska snýst um 
fleira en fatnað
Halldóra Guðlaug Þorvaldsdóttir lifir og hrærist í tísku-
heiminum. Hún leggur stund á tísku- og markaðsfræði í 
Danmörku og hlakkar til að fara í skólann á hverjum degi. 

Tíska er ekki bara föt, skartgripir og skór heldur leið fyrir manneskjur til að tjá 
hverjar þær eru með fötunum sem þær klæðast, að sögn Halldóru Guðlaugar.

Mig langar til að 
benda fólki á að 

hafa í huga hvaðan flíkin 
sem það kaupir kemur  
og hvernig efnið í henni 
er. Núna er sjálfbærni 
aðalmálið og tískuheim-
urinn er þar engin 
undan tekning.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Flottar  
gallabuxur

Kr. 11.900
Str. 36-46
sídd 80 og 86

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Kósíbuxur

Verð 9.900 kr.
- einn litur
- stærð 32 - 52

Save the Children á Íslandi
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Fahey sagði skilið 
við sveitina 1988, 

ósátt við Dallin og 
Woodward. 

Ofurpíurnar í 
Bananarama eru 
nú á tónleikaferð 
um Bretland og 
Bandaríkin, sam-
einaðar á ný. 

Árið 1981, en það ár  var hljómsveitin stofnuð. Sveitin árið 1984.

Árið 1989 hafði Jackie O’Sullivan 
gengið til liðs við sveitina eftir að 
Sibhan Fahey gekk út.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Breska poppsveitin Banana
rama er nú á tónleikaferða
lagi skipuð upprunalegum 

meðlimum en þær Sara Dallin, 
Karen Woodward og Sibhan Fahey 
stofnuðu sveitina árið 1981. Fahey 
sagði skilið við sveitina 1988, ósátt 
við Dallin og Woodward. Sagði þær 
sniðganga hana í skemmtanalífinu 
og einnig breyta stefnu hljóm
sveitarinnar án samráðs við hana. 
Jacquie O’Sullivan gekk þá í hljóm
sveitina en hætti þremur árum 
síðar. Dallin og Woodward héldu 
áfram sem dúett. Tríóið sameinað
ist loks á ný árið 2017. Þær fluttu 
smell sinn „Venus“ í sjónvarps
þættinum Tonight at the London 
Palladium og tilkynntu að ný plata 
væri í smíðum.

Bananarama státar af heims
meti sem sú kvennahljómsveit sem 
oftast hefur komist á, bæði fyrir 
tónlist og dans.

Þeirra vinsælustu lög eru Venus, 
Robert De Niro’s Waiting, I Heard a 
Rumour og Love in the First Degree.

Þær hafa ávallt þótt hafa flottan 

fatastíl og fengu meðal annars 
Glamour Icon Awards síðastliðið 
sumar.

Tónleikaferðin hófst í október 
2017 og lýkur nú í febrúar. Í maí 
kemur út geisladiskur og DVD frá 
tónleikaferðinni.

Bananarama 
sameinaðar  
á tónleikum
Ein vinsælasta kvennasveit níunda áratugarins, Banana
rama, er á tónleikaferð um Bretland og Bandaríkin.

Þær Sara Dallin, Karen Woodward og 
Sibhan Fahey hafa ávallt þótt flottar 
í tauinu.

Smart föt, 
fyrir smart konur

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

KRINGLUNNI | 588 2300

Nýjar vörur
Opið til kl. 21 í kvöld

1.495

2.295

2.495

2.295

2.795

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu

á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.
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ERT ÞÚ Á LEIÐ Í VEISLU ?

20% Afsláttur af 
öllum vörum

Aðeins þessa helgi



Það er fátt hér á jörðu sem 
getur sett fáláta tísku
spekúlanta úr jafnvægi en 

einhverjir hrösuðu samt á hæla
skónum þegar Elísabet Englands
drottning birtist óvænt á sýningu 
tískuhönnuðarins Richards 
Quinn á tískuvikunni í London 
á þriðjudaginn. Lotningarfull 
þögn var þegar drottningin gekk 
í salinn og reis fólk úr sætum af 
virðingu við hana ásamt því að 

Elísabet Englandsdrottning  
á tískuvikunni í London

Drottningarnar 
hlógu hvor við 
annarri en 
hvorug þeirra 
er sérstaklega 
þekkt fyrir að 
bregða svip. 
MYND/GEttY

Höfuðskuplur prýddu fyrirsæturnar 
sem gengu tískupallinn fyrir drottn-
inguna en þessa tegund skupla ber 
hún einmitt sjálf við dagleg störf í 
Balmoral. 

Gestir á tísku-
sýningu Richards 
Quinn í London 
ráku upp stór 
augu þegar tign-
asti einstaklingur 
Bretlands gekk í 
salinn og tók sér 
sæti við hlið rit-
stjóra Vogue.

rífa upp símana til að ná mynd. 
Englandsdrottning (níutíu og eins 
árs) settist síðan í fremstu röð 
við hlið óumdeildrar drottningar 
tískuheimsins, Anne Wintour, 
ritstjóra Vogue (á óræðum aldri), 
og fór vel á með þeim, jafnvel 
mátti sjá bros á andliti Wintour 
sem telst til tíðinda þar sem hún 
er þekkt fyrir að bregða vart svip 
undir nokkrum kringumstæðum. 
Drottningin, virtist kunna sig 
á tískusýningum, hún fékk 
undanþágu frá frekar óþægilegum 
stólnum þar sem sessu hafði verið 
komið fyrir í sæti hennar og lagði 

handtöskuna sína á gólfið eins og 
sönnum tískusýningargesti sæmir 
og horfði með sinni þrautþjálfuðu 
kurteislegu athygli á hönnunar
verk hins glænýja og spennandi 
Richards Quinn.

Þetta var önnur sýning Quinns 
á ferlinum en hann er meðal ann
ars þekktur fyrir að láta fyrirsætur 
sínar bera höfuðklúta sem að 
þessu sinni voru eins og skuplurn
ar sem drottningin er vön að vera 
með þegar hún gengur um lendur 
sínar í Balmoral í Skotlandi.

Aðrar flíkur á sýningunni voru 
síður líklegar til að rata í fataskáp 

drottningar eins og kolsvartir 
og gljáandi mótorhjólahjálmar, 
pleðurkápur og hanskar. Smá
blómamynstraðir síðir kjólar, 
kápur og slæður ættu kannski 
betri möguleika en lærahá stígvél 
og álþynnukjólar við smáblóma
mynstrið draga líklega fljótt úr 
þeim möguleika.

Erindi drottningarinnar á 
sýninguna varð ljóst í lokin þegar 
hún afhenti Quinn opinbera viður
kenningu hennar hátignar Elísa
betar annarrar fyrir störf hans að 
framgangi breskrar tísku, sem hann 
hlýtur meðal annars vegna þess að 
hann hefur komið á fót mynstur
stúdíói í Peckham í SuðurLondon 
sem er opið öðrum hönnuðum og 
nemendum.

Quinn tók við verðlaununum 
úr höndum drottningar í ein
kennisbúningi tískuhönnuða 
á tískuvikunni í London 2018, 
köflóttri skyrtu og derhúfu. Sjálf 
var drottningin klædd eins og 
alltaf, í dragt sem að þessu sinni 
var ísblá og hunsaði þannig alveg 
vor og sumartískuna enda er hún 
tískuveldi í sjálfri sér eins og Quinn 
komst að orði við blaðamenn eftir 
athöfnina.

08

NÝ GERRY WEBER 
BASIC LÍNA
10% afsláttur í febrúar

Klassískur einfaldleiki hentar jafnt í vinnuna 
- veisluna og ýmsa viðburði 

Jakkar - buxur - pils - kjólar, mörg snið 100% krumpufrítt, 

12

Laugavegi 63 • Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.isSkipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð
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Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

NÝR BÍLL
KIA Sportage EX+. Dísel, Sjálfskiptur. 
Ný vetrardekk fylgja. Verð 
4.990.000. Rnr.136405.

100% LÁN
SKODA Octavia 1.6 Dísel Active. 
Árgerð 2014, ekinn 52 Þ.KM. Beinsk. 
Verð 2.390.000. Rnr.136611.

100% LÁN
VW Golf 1.4 TSI Highline DSG. 
Árgerð 2013, ekinn 98 Þ.KM. 
Sjálfskiptur. Verð 2.280.000. 
Rnr.136647.

100% LÁN
NISSAN E-NV200 Rafmagnsbíll. 
Árgerð 2014, ekinn 13 Þ.KM. TILBOÐ 
1.990.000. Rnr.150070.

100% LÁN
SKODA Fabia 1.4 DÍSEL Ambition. 
Árgerð 2016, ekinn 42 Þ.KM. Beinsk. 
Verð 1.890.000. Rnr.171085.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

NÝR BÍLL-GOTT VERÐ
RENAULT MASTER LANGUR GRAND 
CONFORT L3H2. Verð 3.490.000.+ 
vsk. Mjög vel útbúinn. Rnr.247817,er 
á staðnum.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

 Hjólhýsi

HOBBy HjóLHÝsi 2018 
sTóRspaRNaÐuR!

Kauptu beint frá Þýskalandi. Við 
aðstoðum þig. Allar fyrirspurnir 

sendist á: kriben@simnet.is s. 863 
4449.Ath takmarað magn.

 Hjólbarðar

NÝju saiLuN dEkkiN Á 
fRÁBæRu VERÐi.

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

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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.

 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

Málarameistari og húsasmiður 
getur bætt við sig verkefnum. 
Tek að mér alla viðhaldsvinnu. 
Faglærður. Uppl. í s. 662 7710

Land Cruiser 150
Bílar í ábyrgð Góð endursala Tökum bíla uppí  Til í ýmsum litum  Allt að 90% lánamöguleikar

Árgerð 2017

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

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

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15
...á verði fyrir þig!

VERÐ FRÁ:

ÞÚSUND
6.990

Komið og reynsluakið
Búnaður bíla á mynd getur verið frábrugðin sölubílum.

*

*Eknir á bilinu 25-29 þúsund km.

Save the Children á Íslandi Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

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

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Laugardaga milli 

kl. 12:00 og 16:00

Peugeot 3008 Active

Nissan Qashqai

Honda HR-V Elegance

Honda Civic Elegance 5 dyra

Nýskráður 5/2014, ekinn 68 þús.km., dísel,  
sjálfskiptur, einn eigandi frá upphafi.

Nýskráður 12/2007, ekinn 182 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, dráttarkrókur, góð vetrardekk.

Nýskráður 10/2016, ekinn 10 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, flott eintak á nýjum vetrardekkjum.

Nýskráður 4/2017, ekinn 3 þús.km., bensín, 
 sjálfskiptur, leiðsögukerfi, bakkmyndavél, hiti í sætum, 

lítið ekinn, í verksmiðjuábyrgð til 4.2020.

Tilboð kr. 1.990.000
Ásett verð kr. 2.490.000

Verð kr. 990.000

Verð kr. 3.390.000

Verð kr. 3.390.000

 Rafvirkjun

RaflagniR og 
dyRasímakeRfi s. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

kaUPUm gUll - JÓn & 
ÓskaR

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

Skólar
Námskeið

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

Tómstundir
     Ferðir

 Hestamennska

HittingUR HJá HeldRi 
fáksfélögUm

verður föstudaginn 23. febrúar 
kl 11.30 í salnum á eftri hæð 
TM-Reiðhallarinnar. Veitingar 
dagsins verða: Súpa, brauð og 

kaffi og er verðið 1.000.- kr. 
Enginn posi verður á staðnum og 
þarf að greiða fyrir veitingarnar í 

peningum. 

Gestur fundarins verður Helgi 
Sigurðsson og mun hann lesa upp 

úr bók sinni um Alla Rúts. 

Húsnæði

 Húsnæði í boði

Til leigu falleg og björt íbúð í 
Grjótaþorpinu með bílastæði. 
Íbúðin er 80 fm með sérinngangi á 
tveimum hæðum, 1 svefnherbergi, 
baðherbergi með sturtu og baði, 
og húsgögn geta fylgt með. Leiga 
per mán.280 þ. Nánari upplýsingar í 
gegnum r70@simnet.is

Falleg,reyklaus 2ja herb.íbúð 
70,5 fm í tvíbýli í Hvömmum HFJ 
langtímaleiga,verð 165 þús per 
mán.300 þús trygging,gæludýr 
ekki leyfð.Laus strax,frekari upplýs. 
mgunnarsdottir246@gmail.com

 Húsnæði óskast
Ung reglusöm og reyklaus kona 
óskar eftir íbúð á höfuðborgars. 
Skilvísum greiðslum heitið 
s:7886840

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
 fyRsti mánUÐUR fRíR

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

geymslUR.is 
 sími 555-3464

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

Atvinna

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Samþykkt á breytingu á  
deiliskipulagi Eyrarinnar,  

Sindragata 4 og 4a, Ísafjarðarbæ
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 18. janúar sl. 
verulega breytingu á deiliskipulagi Eyrarinnar, Ísafirði. 
Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Athugasemdir bárust og hefur þeim, sem gerðu 
athugasemdir, verið send umsögn sveitarstjórnar.  
Horfið er frá fyrri áformum um stækkun byggingarreits 
fyrir bílageymslur. 

Með vísan í 52. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þá eru stjórn-
valdsákvarðanir sem teknar eru á grundvelli þessa laga 
kæranlegar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlinda-
mála. Frestur til að skjóta máli til nefndarinnar er einn 
mánuður frá því að kæranda varð kunnugt, eða mátti vera 
kunnugt, um ákvörðun þá sem kæra á.

Málsmeðferð og kæruaðild skv. 4. gr. laga um úrskurðar-
nefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011 

• Kæra til nefndarinnar skal vera skrifleg og undirrituð.  
 Þar skal koma fram hver er kærandi, hvaða ákvörðun  
 er kærð, kröfur kæranda og rök fyrir kæru.  
 Úrskurðar nefndin getur ákveðið að kæra skuli borin fram  
 á sérstöku eyðublaði sem hún skal þá hafa aðgengilegt  
 fyrir alla. 
• Kærufrestur er einn mánuður frá því að kæranda varð  
 kunnugt eða mátti vera kunnugt um ákvörðunina. Það  
 á þó ekki við ef mælt er fyrir um annan kærufrest í þeim  
 lögum sem kæranleg ákvörðun byggist á. Sé um að ræða  
 ákvarðanir sem sæta opinberri birtingu telst kærufrestur  
 frá birtingu ákvörðunar þ.e. B-deild stjórnartíðinda.  

Virðingarfyllst,
Axel Rodriguez Överby

- skipulags- og byggingarfulltrúi -
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 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðarhúnæði við Smiðjuveg 
4a, 200kóp. 81fm. Laust. Leiga 
180þ m.hita Góð meðmæli og 
hreint sakavottorð. Frekari uppl. 
steindors@internet.is

Hönnun

K
HÖNNUN

Verkfræðiteikningar 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

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

Tilkynningar

 Tapað - Fundið
Grátt segl tapaðist af pallbíl 
við Hörðukór 3. Skilvís finnandi 
hringi í s:8637909 eða 5658909. 
Fundarlaun.

Sími: 419-5555
VIGAS

VIÐ ÚTVEGUM RÉTTA 
STARFSMANNINN!
Starfsmannaþjónustan VIGAS ehf hefur öfluga iðnaðarmenn 
á snærum sínum sem geta sinnt hvers kyns byggingarvinnu 
og frágangi í tengslum við hana. Hafðu samband og láttu 
okkur um að útvega rétta starfsmanninn fyrir þig.

Netfang: vigas@vigas.is - Vefsíða: vigas.is

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr 
skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi:

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar 
Þverholti 2, frá 21. febrúar 2018 til og með 6. apríl 2018, svo að 
þeir sem þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana 
athugasemd. Tillagan eru einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar 
á slóðinni: 

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til 
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, 
eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 6. apríl 2018.

21. febrúar 2018,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

olafurm@mos.is

Lynghóll, landnr. 125346   
Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi Lynghóls, 
landnr. 125346. Breytingin felst í eftirfarandi:

• Breytingin felur í sér að byggingareitur stækkar til 
norðurs. Stærð byggingareits fyrir breytingu er 
732,4, stærð byggingarreits eftir breytingu 
verður 1.066 m². Hámarksstærð frístundahúss 
verður 130 m² í stað 70 m². Hámarksstærð 
áhaldahúss verður 70 m² í stað 20 m². 
Hámarksbyggingamagn verður 200 m² í stað 90 m². 

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Save the Children á Íslandi

SMÁAUGLÝSINGAR  11 F I M MT U DAG U R   2 2 .  F E b R úA R  2 0 1 8



Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

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

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

Snyrti & nuddstofan Smart

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

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

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

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Auglýsing
um deiliskipulag Austurvegar 
52 – 60a á Selfossi í Sveitar-

félaginu Árborg.
Samkvæmt 1.mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagi Austurvegar 52 – 60a á Selfossi.

Fyrirhugað skipulagssvæði afmarkast af Hrísholti í 
suðri, Rauðholti í vestri og Austurvegi í norðri. Í austri er 
afmörkunin við Merkiland og göngustíg á milli Austurvegar 
og Merkilands.

Byggðin innan svæðisins samanstendur að mestu leyti 
af 1-3ja hæða iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði. 
Með deiliskipulagi þessu er verið að þróa nánar götumynd 
Austurvegar og nágrennis.
Í gildi er deiliskipulag fyrir Austurveg 52, 52a og 54 
samþykkt 13.október 1993. Fyrirhugað deiliskipulag mun 
leysa það skipulag af hólmi og ná auk þess austar með 
Austurveginum eða til og með lóð 60a, sem er lóð undir 
spennistöð. Samkvæmt gildandi aðalskipulagi Árborgar  
er skipulagssvæðið skilgreint sem miðsvæði.  
Í deiliskipulagstillögunni er gert ráð fyrir göngu- og 
hjólastígum í samræmi við gildandi aðalskipulag sem eru 
staðsettir annars vegar meðfram Austurvegi og hinsvegar 
meðfram Rauðholti. Gróðurbelti liggur meðfram Hrísholti 
og Merkilandi, sem er einnig í samræmi við gildandi aðal-
skipulag. Lóðirnar Austurvegur 60 og 60b eru sameinaðar 
í eina lóð, sem ber heitið Austurvegur 60.  Húsagerðir eru 
frjálsar að öðru leyti en því sem lóðablöð, skilmálar þessir, 
byggingarreglugerð og aðrar reglugerðir segja til um. 
Byggingarnar skulu falla vel að umhverfinu og taka mið af 
annari byggð á svæðinu.

Teikning ásamt greinargerð og skilmálum, vegna tillög- 
unnar mun liggja frammi á skrifstofu skipulags- og 
byggingarfulltrúa að Austurvegi 67, Selfossi frá og með 
fimmtudeginum 22. febrúar 2018 til og með  fimmtudagsins 
5.apríl 2018. Öllum er gefinn kostur á að gera athuga- 
semdir við tillöguna.
Frestur til að skila athugasemdum rennur út fimmtudaginn 
5.apríl 2018 og skal þeim skilað skriflega til skipulags- og 
byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 
Selfossi.

Á sama tíma er teikning, greinargerð og skilmálar til 
kynningar á heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar 
sem hægt er að skoða tillöguna og senda athugasemdir

Virðingarfyllst,

Bárður Guðmundsson
skipulags- og byggingarfulltrúi

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulags-

breytingu á lóð Heilbrigðistofn- 
unnar Suðurlands og Björgunar- 

miðstöðvarinnar á Selfossi.
Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,  
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
breyttu deiliskipulagi lóðar Heilbrigðisstofnunnar Suður-
lands og Björgunarmiðstöðvarinnar á Selfossi í Sveitar-
félaginu Árborg.

Deiliskipulagsbreytingin felst í eftirfarandi:
• Nýr byggingarreitur C kemur austan við núverandi 

sjúkrahúsbyggingu þar sem fyrirhugað er að reisa 
hjúkrunarheimili.

• Byggingarreitur B færist til norðurs.
• Byggingarreitir, nýtingarhlutfall, byggingarmagn og 

hæðir húsa breytast fyrir báðar lóðirnar.
• Núverandi skrifstofubygging verður víkjandi.
• Þyrlupallur færist til suðvesturs frá núverandi staðset-

ningu.
• Fjölgun og breyting verður á bílastæðum austan við 

sjúkrahúsbygginguna og munu þau tilheyra bæði 
sjúkrahúsi og hjúkrunarheimili.

• Ennfremur verður gert ráð fyrir nokkrum bílastæðum 
meðfram Árvegi og snúningsaðstöðu við enda götunnar 
þar sem búið er að loka fyrir gegnumakstur við lóð MS.

• Gert er ráð fyrir göngustíg meðfram Árvegi og tengingu 
við hann þvert gegnum lóðina til norðurs.

Tillagan að breytingunni er að fylgja eftir markmiðum 
verðlaunatillögu í samkeppni um byggingu hjúkrunar- 
heimilis, styrkja svæðið sem stofnana- og þjónustusvæði, 
tryggja skýra og greiða aðkomu og bæta aðkomu gang- 
andi og hjólandi að svæðinu og stuðla að gerð útivistar- 
stíga sem þjónað geta vistmönnum, almennum íbúum 
og aðliggjandi þjónustubyggingum eldri borgara í 
Grænumörk.

Teikningar ásamt greinargerð vegna tillögunnar munu 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67, Selfossi frá og með fimmtudeginum  
22. febrúar 2018 til og með fimmtudagsins 5. apríl 2018.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við  
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út  
5. apríl 2018 og skal þeim skilað skriflega til skipulags- og 
byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 
Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er 
að skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- 
og byggingarfulltrúa á netfangið skipulag@arborg.is. 

Virðingarfyllst,

Bárður Guðmundsson
skipulags- og byggingarfulltrúi

Auglýsing um skipulag  
í Ísafjarðarbæ

Auglýsing um breytingartillögu á deiliskipulagi 
iðnaðarhluta Tunguskeiðs, Ísafirði

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkti 
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar breytingu á deiliskipulagi 
iðnaðarhluta Tunguskeiðs. Breytingar snúa að hækkun 
nýtingarhlutfalls úr 0.2 upp í 1,0. Jafnframt er lóð við  
Tungubraut 1 skipt upp í þrjár smærri lóðir og byggingar- 
reitir stækkaðir.

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í 
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu 
Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is frá og með 23. febrúar 
2018 til og með 9. apríl 2018.  

Auglýsing um deiliskipulagstillögu að 
frístundabyggð við Sandasker, Dýrafirði 

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr skipulagslaga nr. 123/2010 verður 
tillaga að deiliskipulagi Sandaskers í Dýrafirði, til sýnis og 
umræðu hjá skipulagsfulltrúa, tæknisviði Ísafjarðarbæjar, 
þann 26. febrúar 2018 á 4. hæð Stjórnsýsluhússins, Hafnar-
stræti 1, frá klukkan 13 til 14. 
Frístundahúsabyggðin er  merkt F25 í Aðalskipulagi 
Ísafjarðarbæjar 2008-2020. Svæðið er norðan af Svalvoga- 
vegi, sunnan og vestan hlíða Sandafells og afmarkast 
til austurs af túnum/engjum. Heimilt er að reisa allt að 6 
ný frístundahús á svæðinu. Í kjölfar kynningarfundarins 
verður tillagan lögð fyrir sveitarstjórn til samþykktar fyrir 
formlega auglýsingu hennar.

Deiliskipulagstillagan verður einnig til sýnis á bæjarskrif-
stofum í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á 
heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is frá og með 
23. febrúar 2018 til og með 16. mars 2018. 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við deiliskipulags- 
tillögurnar.  Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofu 
Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði.  
Þeir sem ekki gera athugasemdir við skipulagstillögunar 
fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir þeim.

Ísafirði 20. febrúar 2018
Skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar

ÍSAFJARÐARBÆR



Fréttablaðið.is ætlar að bjóða fjölskyldu í 
drauma sumarleyfi þar sem allt er innifalið. 
Flug, gisting, matur og drykkur  svokallað „all-inclusive“ .

Smelltu þér núna inn á Fréttablaðið.is/nyskraning  
skráðu þig í leikinn og freistaðu gæfunnar.

Vinningsfjölskyldan getur m.a. valið:
1.   Tenerife
22.   Almeria

3.   Benidorm
4.   Sett saman  eigin draumaferð

Verðmæti allt að
 800.000 kr.

Góða ferð! 
inná frettabladid.is

-  Skráning stendur til og með 7. mars  - 

ÖLL 

FJÖLSKYLDAN 

SAMAN

ALLT INNIFALIÐ!



Pestó
Kjúlli

1799 
kr.
kg

Krónu kjúklingabringur
K

o
rt

er í

4

299 
kr.
stk.

Gestus rautt pestó, 200 g

519 
kr.
stk.

Feti í kryddolíu, 300 g

209 
kr.
pk.

Gestus brún hrísgrjón, 500 g

1399 
kr.
stk.

Heill grillaður kjúklingur

klárt

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 25. janúar. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

KJÚKLINGAKJÖ
T

ÁN
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BÆ
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S VATNS OG AUKEFNA

100%249 
kr.
stk.

Rjómaostur m/hvítlauk, 125 g

Þú finnur 
uppskriftina á

kronan.is/
uppskriftir

69 
kr.
stk.

Gestus bakaðar baunir

369 
kr.
pk.

Stjörnu egg, 6 stk.

1719 
kr.
kg

Krónu beikon

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 25. febrúar. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

799 
kr.
pk.

Jarðarber Driscolls 454 g

199 
kr.
pk.

Gestus pönnukökumix

199 
kr.
stk.

Happy Day mangó 
og appelsínu safi

199 
kr.
kg

Gul melóna

249 
kr.
pk.

Gestus múslí, 750 g

Ódýrt 699 
kr.
stk.

Gestus grísk jógúrt, 1 l

109 
kr.
stk.

Gæðabakstur Crossant

ALLT 
ÞETTA 
UNDIR

*Heildarverð 3905 kr. Miðað við 400 g pakka af beikoni
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LÁRÉTT
1. hlýna 
5. háma 
6. í röð 
8. forsæla 
10. samtök 
11. lærir 
12. framkvæmt 
13. málmur 
15. sögu 
17. skot

LÓÐRÉTT
1. nagdýr 
2. stunda 
3. þvottur 
4. helber 
7. móðu 
9. gretta 
12. nytsemi 
14. fljótfærni 
16. frá

LÁRÉTT: 1. hitna, 5. úða, 6. lm, 8. skuggi, 10. aa, 11. 
les, 12. gert, 13. úran, 15. sagnar, 17. snafs.
LÓÐRÉTT: 1. húsamús, 2. iðka, 3. tau, 4. alger, 7. 
misturs, 9. glenna, 12. gagn, 14. ras, 16. af.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Ruderfer átti leik gegn Manin í 
Taschkent árið 1979.
Hvítur á leik
1. Bh3!! Dxh3 2. Hxf4!! 1-0. 
Jóhann Hjartarson, Helgi Áss 
Grétarsson, Hannes Hlífar 
Stefánsson og Jón Viktor Gunn-
arsson urðu jafnir og efstir á 
Skákhátíð MótX sem lauk í 
fyrradag. Jóhann telst sigur-
vegari eftir stigaútreikning. 

www.skak.is: Allt um Skák-
hátíð MótX.  

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

Heldur vaxandi 
sunnanátt í dag, 
víða 13-18 m/s síð-
degis. Úrkomulítið 
norðaustanlands, 
annars éljagangur 
en rigning í fyrstu 
á suðaustanverðu 
landinu. Kólnandi 
veður, frost 0 til 5 
stig um kvöldið.

Fimmtudagur

8 7 5 9 4 6 2 1 3

9 4 1 7 3 2 5 6 8

2 3 6 1 8 5 9 7 4

1 5 7 4 2 8 3 9 6

3 6 8 5 7 9 1 4 2

4 2 9 3 6 1 8 5 7

5 8 4 2 9 7 6 3 1

6 9 3 8 1 4 7 2 5

7 1 2 6 5 3 4 8 9

9 3 1 7 8 6 5 4 2

2 8 5 4 1 3 7 9 6

4 6 7 9 2 5 8 3 1

3 2 8 5 6 1 4 7 9

5 9 6 8 7 4 1 2 3

7 1 4 2 3 9 6 8 5

6 7 3 1 4 2 9 5 8

8 5 2 6 9 7 3 1 4

1 4 9 3 5 8 2 6 7

9 4 2 7 8 3 1 6 5

3 6 7 5 9 1 4 2 8

1 8 5 2 4 6 9 3 7

7 9 6 8 1 2 5 4 3

5 1 8 6 3 4 2 7 9

2 3 4 9 5 7 6 8 1

4 5 3 1 6 8 7 9 2

6 7 1 3 2 9 8 5 4

8 2 9 4 7 5 3 1 6

2 4 5 3 1 9 6 7 8

9 6 7 2 4 8 1 3 5

8 1 3 6 5 7 9 2 4

6 7 9 1 8 2 5 4 3

1 8 2 4 3 5 7 6 9

3 5 4 7 9 6 8 1 2

4 9 1 5 6 3 2 8 7

7 3 8 9 2 1 4 5 6

5 2 6 8 7 4 3 9 1

3 9 2 7 1 4 8 6 5

7 8 4 6 5 2 9 1 3

1 5 6 8 9 3 7 4 2

2 3 8 9 4 6 5 7 1

9 6 1 2 7 5 3 8 4

4 7 5 1 3 8 6 2 9

8 1 7 3 2 9 4 5 6

5 2 3 4 6 7 1 9 8

6 4 9 5 8 1 2 3 7

4 5 1 6 7 9 2 8 3

6 2 3 8 1 4 7 9 5

7 8 9 5 2 3 1 6 4

3 6 7 4 9 2 5 1 8

8 4 2 1 5 6 3 7 9

9 1 5 3 8 7 4 2 6

1 3 4 7 6 8 9 5 2

5 9 6 2 3 1 8 4 7

2 7 8 9 4 5 6 3 1

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hei, beibí, hvað seg-
irðu? Til í að leika 
þér að eldinum?
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Brrrr! Það er kalt hérna inni í dag.
Ætli veturinn sé ekki 

bara kominn?
… eða einhver er að útbúa sér 

sinn eigin morgunmat.

Ákvarðanir, 
ákvarðanir.
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Frjáls framlög enginn kostnaður!

www.facebook.com/samferdafoundation

Þú finnur okkur á Facebook – ekki hika við að fylgja okkur þar, við 
gerum góðverk í hverjum mánuði fyrir íslensku þjóðina.

Hjá okkur í Samferða er enginn kostnaður og allt rennur 
óskert til þeirra sem þurfa svo sannarlega á að halda.

Þú getur hringt í eftirtalin númer:

VILTU GLEÐJA FORELDRA LANGVEIKRA BARNA 
EÐA FJÖLSKYLDUR ÞAR SEM FORELDRI ER AÐ 

GLÍMA VIÐ LÍFSÓGNANDI SJÚKDÓM?

907 1081 - 1.000 kr. 907 1083 - 3.000 kr.
907 1085 - 5.000 kr. 907 1090 - 10.000 kr.



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

Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

30 
ára

2018

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Amadeus borðstofuhúsgögn
Opið virka daga  

11-18
laugardaga 

11-15

Komið og skoðið úrvalið

Hafðu lyfin tilbúin þegar þú sækir
Pantaðu tiltekt á appotek.is  

eða í síma 568 0990
Garðs Apótek - í leiðinni

Fáðu lyfin send heim með póstinum
Pantaðu sendingu á appotek.is

Garðs Apótek - um land allt
Sogavegi við Réttarholtsveg og Miklubraut
Opið kl. 9-18 virka daga, lokað um helgar

Verkið snýst  um vel 
efnaða ekkju áhrifa-
mikils manns. Hún 
á meðal  annars 
listaverk sem hún 
ákveður að selja. 

Það hrindir af stað atburðarás og 
átökum milli mæðgna,“ segir Sess-
elja Pálsdóttir sem notar  rithöf-
undarnafnið Sella Páls. Það er leikrit 
hennar, Kvennaráð, sem hún er að 
lýsa, það verður leiklesið í Hann-
esarholti við Grundarstíg í kvöld og 
hefst lesturinn klukkan 20. 

„Ég hef tekið eftir því að þegar 
eldri konur vilja selja sína muni er 
látið eins og þær séu að gera rangt, 
erfingjar eigi allan réttinn.  Við-
brögðin eru önnur þegar karlmenn 
taka ákvarðanirnar.  Ég vildi aðeins 
taka það fyrir,“  útskýrir Sella og 
nefnir fleiri kýli sem hún stingur 
á í Kvennaráðum. „Ekkjan er með 
víetnamska heimilishjálp sem er 
orðin vinkona hennar en dóttirin 
og maður hennar gruna um græsku. 
Dóttirin er forstjóri í fyrirtæki 
og ætti að vera kvenréttindakona, 
enda þarf hún að takast á við ýmis-
legt í sinni vinnu.

Það eru Leikhúslistakonur 50+ 
sem standa að viðburðinum í Hann-
esarholti. Þórunn Magnea Magnús-
dóttir, Guðrún Þórðardóttir og Lieu 
Thuy Ngo sjá um leiklesturinn  á 
Kvennaráðum og hafa fengið til liðs 
við sig Svein Einarsson leikstjóra.

Sella kveðst hafa skrifað leikritið 
fyrst undir heitinu Erfðagóssið sem 
hafi verið leiklesið. „Því var vel tekið 
og allt svoleiðis,“ rifjar hún upp. 

„Svo var ég með annað leikrit sem 
heitir Fyrirgefningin og Sveinn Ein-
arsson skoðaði það og vildi sjá eitt-
hvað meira. Ég sendi honum Erfða-
góssið, hann las það yfir og leist vel 
á en gerði smá athugasemdir. Svo 
ég  lagaði handritið til og breytti 
nafninu í Kvennaráð. Nú ákváðum 
við að gera leiklestur úr því í Hann-
esarholti, annars vegar í kvöld og 
svo klukkan 16 á sunnudag. Ég skil 

ekki af hverju ekki eru fleiri leiksýn-
ingar um eftirmiðdaginn, þær henta 
svo vel fyrir eldra fólk. Þannig er það 
í nágrannalöndunum. 

Í lokin er Sella spurð hvort hún 
sitji  mikið við skriftir. „Já, ég er 
alltaf að skrifa, svarar hún glað-
lega. „Núna var ég að ljúka við að 
þýða bókina mína Girndarráð yfir 
á ensku. Ég skipti mér svolítið milli 
verkefna.“ gun@frettabladid.is

Erfðagóssið breyttist og  
varð að Kvennaráðum
Leikritið Kvennaráð eftir Sesselju Pálsdóttur, Sellu Páls, 
verður leiklesið í Hannesarholti í kvöld og aftur síðdegis á 
sunnudag. Þar er glímt við  nokkrar nútímaspurningar.

Þátttakendur í viðburðinum, þau Þórunn Magnea Magnúsdóttir leikari, Sveinn Einarsson leikstjóri, Guðrún Þórðar-
dóttir leikari,  Lieu Thuy Ngo leikari og Helga Björnsson búningahönnuður. 

Höfundurinn Sella Páls vill hafa sem flestar sýningar síðdegis á sunnudögum. 

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Einstakt bragð sem þú verður að prófa!
Síríus rjómasúkkulaði er einstaklega ljúffengt eitt og sér. Það er létt og lungamjúkt 

súkkulaði sem hreinlega bráðnar í munni. Þegar brakandi ljúffengu kremkexi er 
blandað saman við það verður til einstök bragðupplifun sem þú munt 

njóta í hverjum einasta bita. Því Síríus rjómasúkkulaði er svo gott.

... með svörtu kremkexi



Kynningarfundur Startup Reykjavík 23. febrúar 
kl 12.00–13.30 í Arion banka, Borgartúni 19.

Verið velkomin á kynningarfund Startup Reykjavík þar sem fjallað verður
um viðfangsefni sem vefjast oft fyrir sprotafyrirtækjum; hluthafasam-
komulag, kauprétti og ráðningu nýrra starfsmanna í sprotafyrirtækjum.

• Á þitt fyrirtæki heima í Startup Reykjavík? 
 Edda Konráðsdóttir, Icelandic Startups

• Nýsköpunarlögin 2016
 Bergþóra Halldórsdóttir, Samtökum atvinnulífsins

• Ráðgjöf um gerð kaupréttarsamninga
 Ásgeir Skorri Thoroddsen, KPMG

• Notkun kaupréttarsamninga í sprotafyrirtæki
 Magnús Ingi Óskarsson, Calidris

• Hluthafasamkomulag
 Einar Gunnar Guðmundsson, Arion banka

Umsóknarfrestur til að taka þátt í Startup Reykjavík 
er til 8. apríl nk.

Hluthafasamkomulag og 
kaupréttir í sprotafyrirtækjum

Hátíðin er búin að vera 
hérna hjá okkur síðan 
2012 og hefur tekið 
ýmsum breytingum á 
þeim tíma,“ segir Krist-

björg Kona Kristjánsdóttir, markaðs- 
og kynningarstjóri Norræna hússins, 
um Norrænu kvikmyndahátíðina 
sem hefst þar í dag. Norræna kvik-
myndahátíðin hefur þá sérstöðu að 
það er frítt á allar sýningarnar en 
engu að síður þarf fólk að tryggja sér 
miða í gegnum vefsíðuna tix.is eða 
á vef Norræna hússins. Allar mynd-
irnar eru sýndar með enskum texta.

Kristbjörg segir að þetta sé vissu-
lega til þess að auka á vinsældir 
hátíðarinnar og að vinsældir hennar 
fari sífellt vaxandi. „Á meðal þeirra 
mynda sem við erum með í ár er 
The Square eftir sænska leikstjórann 
Ruben Östlund en myndin fékk Gull-
pálmann í Cannes á síðasta ári og er 
að auki tilnefnd til Óskarsverðlauna 
sem besta erlenda myndin. Þetta er 
mynd sem hefur verið sýnd í Bíói 
Paradís og svo er reyndar allt orðið 
fullt á þessar sýningar hjá okkur og 
það var fljótt að gerast. Sami Blood, 
er fyrsta mynd sænska leikstjórans 
Amanda Kernell, og er mögnuð 

mynd um samíska stúlku og for-
dóma sem hún og fólkið hennar þarf 
að búa við.“

Kristbjörg Kona segir að svo verði 
einnig á hátíðinni stórmyndir á borð 
við norsku myndirnar Cave og Blind 
að ógleymdri stórmyndinni Birke-
beinerne. „Þá er ekki síður spenn-
andi finnska myndin The Eternal 
Road sem er byggð á verðlauna-
skáldsögu Antti Tuuri og var fram-
leidd í tilefni af 100 ára afmæli Finn-
lands. Það ætti enginn að láta þessar 
myndir fram hjá sér fara.“

Vinsældir heimildarmynda virð-
ast fara vaxandi með degi hverjum 
og Kristbjörg Kona segir að hátíðin 
taki vissulega mið af því. „Á meðal 
mjög forvitnilegra heimildarmynda 
er norska myndin Barndom eftir 
norska leikstjórann Margreth Olin. 
Þetta er frábær mynd sem fjallar um 
það hvernig börn leika sér á eigin 
forsendum en fylgst er með ári í lífi 
barna á aldrinum 1-7 ára. Miranda 
– The Making of a Politician eftir 
sænska leikstjórann Mats Ågren er 
einnig mjög áhugaverð eins og fjöl-
margar fleiri. Ég má reyndar til með 
að nefna finnsku myndina Punk 
Syndrome eftir leikstjórana Jukka 
Kärkkäinen og J-P Passi. Þeir segja 
sögu pönkhljómsveitarinnar Pertti 
Kurikan Nimipäivät, sem kom fram 
á Iceland Airwaves 2016 og tók þátt 
í Eurovision 2015 sællar minningar. 
En svo er nú bara um að gera að 

kynna sér dagskrána vel á vef Nor-
ræna hússins og drífa í að næla sér í 
miða sem allra fyrst. Það er fjölmargt 
skemmtilegt í boði.“

Kristbjörg Kona leggur áherslu á 
að markmiðið í Norræna húsinu sé 
að kynna norræna menningu fyrir 
Íslendingum og að það sé ókeypis. 
„Þetta tekst í langflestum tilfellum 
og það er ánægjulegt. Það er margt, 
til að mynda í heimi kvikmyndanna, 
sem á erindi til okkar enda eigum 
við margt sameiginlegt. Gott dæmi 
um það er danska heimildarmyndin 
The Wait eftir leikstjórann Emil 
Langballe. Þar er fjallað um það 
þegar er verið að vísa innflytjendum 
með fjölskyldur úr landi eftir langa 

bið sem hefur leitt af sér góða aðlög-
un barna. Þetta er málefni sem hefur 
líka verið mikið í umræðunni hér og 
það ekki að ástæðulausu. Norður-
löndin í Fókus munu standa fyrir 
umræðum eftir myndina sem verð-
ur sýnd kl. 17 þann 27. febrúar. Það 

kemur flóttamaður frá Sýrlandi og 
kona frá Rauða krossinum til þess 
að taka þátt í þeim viðburði. Þetta er 
hitamál alls staðar á Norðurlöndum 
og um að gera að koma og fá sýn á 
það frá öðrum löndum og ræða svo 
málið í kjölfarið.“

Hitamál sem varðar ekki síður okkur Íslendinga
Norræna kvikmyndahátíðin hefst í dag og stendur til þriðjudags. Kristbjörg Kona Kristjánsdóttir hjá 
Norræna húsinu bendir á að frítt sé inn á allar myndir á hátíðinni en tryggja þurfi sér miða í tíma.

Stilla úr dönsku heimildarmyndinni The Wait eftir leikstjórann Emil Langballe.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Kristbjörg Kona segir að það sé um 
að gera að kynna sér dagskrána á vef 
Norræna hússins og  næla sér í fría 
miða sem allra fyrst. FréTTabLaðið/GVa
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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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Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík

Sími: 554 6969
www.lur.is

VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKNLÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL 

í svefnsófa frá Lúr

KvIKMynDIr

black Panther
HHHHH

Leikstjóri: Ryan Coogler
Aðalhlutverk: Chadwick Boseman, 
Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan

Black Panther er fyrsta þeldökka 
ofurhetja myndasagnanna, birtist 
fyrst á prenti 1966. Hann markaði 
tímamót þá og gerir það aftur núna.
Black Panther markar í raun löng 
tímamót og er það gáfulegasta, 
dýpsta og pældasta sem komið 
hefur úr smiðju Marvel. Er svo 
miklu meira en enn ein ofurhetju
myndin þótt hún standi fullkom

lega undir öllum kröfum sem gerðar 
eru til slíkra mynda.

Svarti pardusinn er í raun T’Challa, 
prins Afríkuríkisins Wakanda, og 
ræður bæði yfir háþróaðri tækni og 
ofurmannlegum kröftum. Hann er 
þó eiginlega samt minnsti töffarinn 
í myndinni vegna þess að firna
sterkar konurnar í kringum hann 
varpa stórum merkingarþrungnum 
skuggum. Allar þeldökkar. Hér ryðj
ast fram mæður, dætur, systur og 
kærustur, fyrrverandi og núverandi, 
og taka málin í sínar hendur.

Valdefling er orð sem er mikið í 
tísku í dag og þessi mynd er í meira 
lagi valdeflandi fyrir blökkufólk og 
ekki síst konur. Í Hollywood og bara 
hvar sem er.

Black Panther stendur fyrir sínu 
með spennu, fjöri og húmor en er um 
leið eitthvað annað og miklu meira. 

Stórmerkileg mynd og mun vonandi 
hafa langvarandi dægurmenningar
söguleg áhrif.

Boðskapur hennar og samfélags
rýni eru djarfir leikir í þeim ljóta, 
hvíta heimi sem Donald Trump 
hefur skapað og hann og allt sem 
hann stendur fyrir fær heldur betur á 
baukinn frá Svarta pardusnum þegar 
hann segir:

„Þeir vitru byggja brýr á meðan fífl
in reisa múra.“ Og þeir eru ófáir gömlu 
múrarnir sem Svarti pardusinn ræðst 
á af fullum krafti með mæðraveldið að 
baki sér. Megi þeir hverfa fyrir fullt og 
allt. Þórarinn Þórarinsson

nIðUrsTaða: Bráðskemmtileg og 
spennandi ofurhetjumynd sem svíkur 
hvergi en undir niðri kraumar mögnuð 
og tímabær samfélagsgagnrýni sem gerir 
Black Panther að tímamótamynd.

Kjánar reisa múra, hetjur rústa þeim

Svarti pardusinn brýtur blað í sögu myndasagnabíómynda með óvenju 
kröftugri samfélagsádeilu.

KvIKMynDIr

The shape of Water
HHHHH

Leikstjóri: Guillermo del Toro
Aðalhlutverk: Sally Hawkins,  
Oct avia Spencer, Michael Shannon

Mexíkaninn Guillermo del Toro er 
ótrúlega snjall leikstjóri og senni
lega stendur honum enginn framar í 
hárfínum línudansi töfraraunsæis á 
mörkum draums og veruleika, raun
veruleika og súrrealisma, hins mögu
lega og hins ómögulega. Sjálfur David 
Lynch verður bara að gjöra svo vel að 
taka annað sætið.

Sú dásamlega draumsýn Pan’s 
Labyrinth sem leikstjórinn heillaði 
með fyrir tólf árum hefur hingað til 
borið einstakri sýn hans og hæfi
leikum skýrast vitni en fjandinn 
sjálfur, ef hann toppar sig ekki með 
The Shape of Water.

Eiginlega er fánýtt að reyna að lýsa 
þessari mynd og áhrifum hennar í 
orðum. Best er bara að horfa á hana, 
njóta, heillast og horfa svo aftur og 
aftur. Þetta er svo marglaga listaverk 
að sennilega verður hún alltaf fersk 
þrátt fyrir ítrekaða endurskoðun.

Vatnið er upphaf og endir alls. 
Flæðandi, stjórnlaust, óhöndlanlegt 
og óbeislanlegt en samt ekki. Það er 
lífið sjálft. Og dauðinn. Kalt, heitt. 
Klaki, gufa og allt þar á milli. Eigin
lega alveg eins og þessi mynd.

Del Toro beislar tilfinningar í The 
Shape of Water. Virkjar þær, svalar 
og drekkir áhorfandanum með 
myndum, hughrifum, tónlist, fegurð, 
ljótleika, ást, hatri, ógn, atlotum og 
ofbeldi.

Best væri að fá bara Stein Steinarr 
til þess að gagnrýna þessa mynd. 
Hann hafði djúpan skilning á vatni 
og tíma.

Frá vitund minni
til vara þinna
er veglaust haf.
En draumur minn glóði
í dulkvikri báru,
meðan djúpið svaf.
Og falin sorg mín
nær fundi þínum
eins og firðblátt haf.

Niðurbæld kona sem 
ber óræðan harm sinn 
í hljóði. Bókstaf
lega. Hún talar ekki 
en verður ástfangin 
af furðuveru, einhvers 
konar fiski í mannslíki, 
skrímsli jafnvel. Tann
hvassri forynju sem 
étur ketti lifandi.

Þetta er náttúrlega svo geggjað að 
enginn nema del Toro gæti komist 
upp með ekki aðeins að bera svona 
dellu á borð fyrir okkur, heldur 
gera það á svo sjálfsagðan hátt að 
við kaupum þetta. Hrátt eins og 
nýdregna ýsu.

Og hann finnur þessu undarlega 
ævintýri, ólíklegu ástarsögu, meira 
að segja stað í tíma og rúmi. Myndin 
gerist upp úr 1960 í vænisjúkum 
kaldastríðsheimi. Bandaríkjamönn
um hefur tekist að klófesta furðu

veru, hálfmennskt sjávarskrímsli 
og á leynilegri stofnun krukka 

vísindamenn á vegum hersins 
í blessaða lífveruna.

Elisa er brotin sál sem sér um 
ræstingar á þessum kalda og 

ómanneskjulega stað. Hún 
þolir illa meðferðina á 

furðuverunni og nær, 
ólíkt öllum öðrum, 
sambandi við dýrið. 

Þögnin sameinar 

þau og með líkamstjáningu og tónlist 
skynja þau tilfinningar hvort annars 
og ástin kviknar.

Elisa getur ekki horft upp á til
raunirnar sem gerðar eru á hinum 
blóðkalda elskhuga hennar og þegar 
vondu kallarnir komast að því að 
sennilega sé bara heppilegast að lóga 
skepnunni og kryfja hana ákveður 
hún að ræna ástinni sinni.

Sér til fulltingis hefur hún roskinn 
skápahomma, þeldökka samstarfs
konu sína og sovéskan njósnara og 
vísindamann með sál. Ansi hreint 
töff uppreisn hinna undirokuðu gegn 
ofurefli kerfisins.

Öll umgjörð myndarinnar er sjón
rænt listaverk og leikararnir negla 
þetta svo saman í trausta fimmu. 
Sally Hawkins er yndisleg sem Elisa, 
sá firnasterki leikari Michael Shannon 
kann vel að skila tærum illmennum 
og toppar sjálfan sig í hlutverki 
fautans sem stjórnar rannsókninni á 
furðuverunni.

Richard Jenkins er yndi sem 
gamli homminn sem lætur hjartað 
ráða för á ögurstundu og Octavia 
Spencer heillar í hlutverki sam
verkakonunnar samseku. Doug 
Jones leikur svo skrímslið með 
stæl en fyrirbærið minnir gletti
lega á vatnaveruna Abe Sapien úr 
Hellboy eftir del Toro enda leikur 
Jones báða.

The Shape of Water er eitt af 
þessum sjaldgæfu dæmum þar sem 
allt smellur saman í kvikmynd og 
myndar stórkostlega heild.

Þetta er ótrúleg ástarsaga, falleg og 
ljót. Full af ofbeldi, hlýju og grimmd. 
Þetta er E.T. fyrir fullorðna. Magnað 
dæmi. Þórarinn Þórarinsson

nIðUrsTaða: Undarleg ástarsaga. 
Magnaður seiður. Ógleymanleg og 
áleitin mynd. Verður hvorki fallegra 
né betra. Lengri útgáfur af kvikmynda-
dómunum má nálgast á Fréttablaðið.is 
undir menningu.

Ástin er eins og vatnið og vatnið er kalt og djúpt

The Shape of Water er töfrandi og undurfögur ástarsaga bældrar konu og 
ofsóttrar furðuveru sem orð fá vart lýst.

Líkindin milli hins hrakta sjávarskrímslis og Abe Sapien í Hellboy eru augljós 
enda leikarinn, Doug Jones, sá sami.

Bíó



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 25. febrúar eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 
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Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
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Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

Ísafirði - Hafnarstræti 2
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Húsavík - Garðarsbraut 9 
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GÓÐ BÓK BÆTIR LÍFIÐ!

Víkingur
VILDARVERÐ: 4.999.-
Verð: 5.999.-

Myrkrið bíður
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.999.-

Blóðmáni
VILDARVERÐ: 3.199.-
Verð: 3.999.-

Við matreiðum
VILDARVERÐ: 4.999.-
Verð: 5.899.-

Konan í glugganum
VILDARVERÐ: 3.199.-
Verð: 3.999.-

Uppruni
VILDARVERÐ: 3.199.-
Verð: 3.999.-

Óvelkomni maðurinn
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.999.-

Óþægileg ást
VILDARVERÐ: 3.199.-
Verð: 3.999.-

Það sem að baki býr
VILDARVERÐ: 3.199.-
Verð: 3.999.-

KEMUR ÚT 
Í DAG!

KEMUR ÚT 
Í DAG!

KEMUR ÚT 
Í DAG!

NÝ
ÚTGÁFA

BÓKADÓMUR

-Dagbladenes Bureau



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

22. febrúar 2018
Viðburðir
Hvað?  Konukvöld 24 Iceland
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hard Rock Cafe
Konukvöld 22. febrúar í kjallaran-
um á Hard Rock. Bingómeistarinn 
Heiðar Austmann sér um bingóið 
og allur ágóði mun renna beint til 
Barnaspítala Hringsins, eitt spjald 
1.000 kr. og tvö spjöld 1.500kr. 
Bingó hefst kl. 21.00.

Hvað?  UVG og sveitarstjórnarmálin
Hvenær?  20.00
Hvar?  Túngata 14
Ung Vinstri græn leggja línurnar 
fyrir komandi sveitarstjórnarkosn-
ingar. Vegan möns og drykkir.

Hvað?  Kizomba SalsaIceland, 
ókeypis prufutími,
Hvenær?  20.30
Hvar?  Hressingarskálinn
SalsaIceland býður upp á ókeypis 
prufutíma fyrir byrjendur í 
kizomba kl. 20.30-21.00 og eftir 
það dönsum við kizomba til kl. 
23.00 á Hressó.

Hvað?  Hlaupasería FH og BOSE – 
hlaup 2 af 3
Hvenær?  19.00
Hvar?  Strandgata
Bráðskemmtilegt 5 kílómetra 
hlaup fyrir alla aldurshópa. 
Hlaupasería FH og BOSE eru þrjú 
hlaup sem hlaupin eru í janúar, 
febrúar og mars. Aðgangseyrir er 
1.000 kr. í forskráningu á hlaup.is 
en annars kr. 1.500 ef skráð er á 
staðnum. Brautin er löglega mæld.

Hvað?  Nágrannafundur vegna 
Secret Solstice
Hvenær?  18.00
Hvar?  Hilton hótel

lands í apríl 2018, Hvernig verð 
ég betri veiðikona? Brynja Gunn-
arsdóttir miðlar af reynslu sinni. 
Ágústa Katrín Guðmundsdóttir, 
sem kosin var í stjórn SVFR fyrir 
ári, segir frá sínu fyrsta ári í stjórn 
og fleira. Heitt á könnunni og írskt 
kaffi fyrir þær sem vilja.

Hvað?  Fundur um Vesturlandsveg
Hvenær?  17.30
Hvar?  Fólkvangur á Kjalarnesi
Sigurður Ingi Jóhannsson sam-
göngu- og sveitarstjórnar ráðherra 
og Dagur B. Eggertsson, borgar-
stjóri Reykjavíkur, munu sækja 
fundinn auk þingmanna Reykja-
víkur og Norðurlands vestra sem 
og borgar-, bæjar- og sveitar-
stjórnarmanna. Um og yfir 7.000 
bílar aka um þennan veg daglega 
nú að vetrarlagi. Þar af fjöldinn 
allur af gríðarstórum flutninga-
bílum. Ljóst má vera að enn mun 
fjölga slíkum bílum og erum við 
að fá smjörþefinn af afleiðingum 
þess á Álfsnesmelum þar sem 
Vegagerðin er búin að færa 
hámarkshraðann niður í 70 km/
klst.

Tónlist
Hvað?  Hjálmar
Hvenær?  20.30
Hvar?  Bæjarbíó – Hafnarfirði
Hljómsveitina Hjálma þarf vart að 
kynna en sveitin hefur getið af sér 
fimm breiðskífur, eina safnplötu 
og eina bestulagaplötu. Til gamans 
má geta þess að sveitin hefur til 
margra ára haft aðsetur í Hljóðrita 
í Hafnarfirði þar sem hún hefur 
tekið upp allt sitt efni frá árinu 
2007.

Hvað?  Sólborg & Sigurður
Hvenær?  21.00
Hvar?  Petersen svítan
Suðurnesjafólkið Sólborg Guð-
brandsdóttir og Sigurður Smári 
Hansson spila fyrir gesti Petersen 
svítunnar næstkomandi fimmtu-
dagskvöld kl. 21. Sólborg keppti á 
dögunum í undankeppni Söngva-
keppninnar en þar var Sigurður 
Smári í bakröddum. Þau hafa 
spilað saman í mörg ár, flytja alls 
kyns skemmtilega tónlist og fara 
létt með að koma gestunum í 
gírinn.

Hjálmar spila í kvöld í Bæjarbíói í Hafnarfirði, nánast á heimavelli en þeir hafa tekið upp sitt efni í Hljóðrita síðan 2007.

Stangveiðikonur koma saman í 
kvöld og bjóða upp á írskt kaffi. 

Fyrsti fundur tónlistarhátíðarinnar 
með nágrönnum verður haldinn 
á Hilton hótelinu við Suðurlands-
braut. Á fundinum verður farið yfir 
framkvæmd hátíðarinnar í ár, farið 
yfir þær athugasemdir sem hátíðin 
hefur fengið og hvernig þarf að 
bregðast við og laga það sem betur 
má fara.

Hvað?  Konur, veiði og viskey
Hvenær?  20.00
Hvar?  Rafstöðvavegi 14
Fjölbreytt, skemmtileg, spenn-
andi og fróðleg dagskrá. Kynning 
á veiðiferð kvennadeildar til Skot-

ÁLFABAKKA
BLACK PANTHER 2D KL. 5:40 - 8:30 - 10:10
BLACK PANTHER 2D VIP KL. 5:40 - 8:30
BLING ÍSL TAL KL. 6
THE SHAPE OF WATER KL. 5:20 - 8 - 10:30
THE 15:17 TO PARIS KL. 8
FIFTY SHADES FREED KL. 5:40 - 8 - 10:20
DEN OF THIEVES KL. 7:20 - 10:10
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 5:20

BLACK PANTHER 2D KL. 5 - 6 - 8 - 9 - 10:45
BLING ÍSL TAL KL. 5:50
THE 15:17 TO PARIS KL. 5:50 - 10:35
WINCHESTER KL. 10:45
DARKEST HOUR KL. 8

EGILSHÖLL
BLACK PANTHER 3D KL. 4:40 - 7:30 - 10:20
DARKEST HOUR KL. 5 - 7:40 - 10:20
THE POST KL. 5:30 - 8 - 10:30

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

BLACK PANTHER 3D KL. 4:40 - 7:30 - 10:20
BLING ÍSL TAL KL. 4:40 - 6:35
THE 15:17 TO PARIS KL. 8:30
WINCHESTER KL. 10:35

AKUREYRI

BLACK PANTHER 3D KL. 7:30 - 10:20
THE SHAPE OF WATER KL. 7:30
FIFTY SHADES FREED KL. 10

KEFLAVÍK

Meryl Streep og Tom Hanks í nýrri 
stórmynd frá Steven Spielberg

2
BESTA MYNDIN

BESTA LEIKKONAN
-MERYL STREEP

óskars-
tilnefningar

6
Þ.Á.M. BESTA MYNDIN

BESTI LEIKARI Í
AÐALHLUTVERKI

óskars-
tilnefningar

�����
WASHINGTON POST

�����
ROGEREBERT.COM

Gary Oldman

Hörkuspennandi mynd byggð 
á sönnum atburðum

Nýjasta mynd
Clint Eastwood

97%

�����
WASHINGTON POST

�����
USA TODAY

ENTERTAINMENT WEEKLY
����

LOS ANGELES TIMES
����

Dakota
Johnson

Jamie
Dornan

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

13
Þ.Á.M. BESTA MYNDIN
BESTI LEIKSTJÓRINN

BESTA AÐALLEIKKONAN

óskars-
tilnefningar

92%

Sýnd með íslensku tali.

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

NÝ VIÐMIÐ 
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR
DOLBY ATMOS

LUXURY · LASER

Sýnd kl. 8, 10.15Sýnd kl. 5.15, 7.50, 10.35

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

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Óþekkti hermaðurinn  17:30, 20:00 
Wild Mouse 18:00
Call Me By Your Name 20:00, 22:30
Podatek Od Milosc ENG SUB   20:00
Three Billboards Outside Ebbing Missouri 22:30
Svanurinn ENG SUB 22:30
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Ídag hefst hin árlega íslenska bjór
hátíð á Kexi Hosteli  sem Kex 
Brewing heldur. Hátíðin er haldin 

í tilefni af 29 ára afmælisdegi íslenska 
bjórsins, en þann 1. mars árið 1989 
var almenn sala á bjór leyfð eftir 74 
ára sölubann. Kex Hostel hefur boðið 
íslenskum og erlendum bruggurum 
í heimsókn til að kynna sig og sína 
framleiðslu dagana sem hátíðin fer 
fram. Öll helstu brugghús landsins 
taka þátt í hátíðarhöldunum ásamt 
erlendum brugghúsum og hefur 
fjöldi brugghúsa aldrei verið meiri.

Fjöldi nýrra íslenskra brugghúsa 
hefur aldrei verið eins mikill og í ár 
og eru brugghúsin Austri, Beljandi, 
Jón Ríki, Lady Brewery, Malbygg, 
Mono, Öldur, Ölverk, ÖR Brewing 
Project og Ægisgarður allt Brugghús 
sem eru ný og hafa ekki tekið þátt 
áður. Á hátíðinni er boðið upp á bjór
vænan mat og fjölbreytt tónlistar
atriði í þrjá daga af þeim Margréti 
Erlu Maack frá Reykjavík Kabarett, 
Emmsjé Gauta og Prins Póló.

Tilgangur hinnar Íslensku bjór
hátíðar er að efla og ýta undir inn
lenda og erlenda bjórmenningu, 
stuðla að bættum drykkjuháttum 
Íslendinga og efla fræðslu almenn
ings á framleiðslu og kynningu á 
handverksbjórum úr hágæða hrá
efni. Bjórhátíðin hefur það einnig að 
markmiði sínu að tengja bjór beint 
við mat og hvers konar matargerð 
þar sem þessi tvö hugtök eru náskyld 
og eiga vel saman.

Hátíðinni hefur vaxið fiskur um 
hrygg og hefur hún stækkað ár hvert 
og er enn fremur ætlað að koma 
Reykjavík í undirmeðvitund alþjóð
legs bjóráhugafólks og bruggara um 
allan heim á komandi árum. Þess 
má geta að 14 af brugghúsunum eru 
á lista heimasíðunnar RateBeer.com 
yfir 100 bestu Brugghús heims.

Brugghúsin sem taka þátt:
18th Street Brewery, Aslin Beer Co., 
Austri, Barr, Beavertown Brewery, 
Beljandi, Black Project Spontaneous 
& Wild Ales, Bokkereyder, Borg 
Brugghús, Brewing Költur, Brewski, 
Brothers Brewery, BRUS, Civil Society 
Brewing Co, Cloudwater Brew Co., 
Collective Arts Brewing, Cycle Brew
ing, Einstök, Fonta Flora Brewery, 
de Garde Brewing, Garage Beer Co., 
Half Acre Beer Company, J. Wakefield 
Brewing, Járn og Gler / Malbygg, Jón 
Ríki, KEX Brewing, Lady Brewery, 
Lamplighter Brewing Co., Lord Hobo 
Brewing Company, Mantra Artisan 
Ales, Mikkeller, O/O Brewing, Mono, 
Half Brewing Co.People Like Us, Pra
irie Artisan Ales, Reykjavík Brewing 
Company, Smiðjan, Speciation Art
isan Ales, Surly Brewing Company 
To Øl, Transient Artisan Ales, Vífilfell, 
Voodoo Brewing Co., Warpigs, Ægis
garður, Öldur, Ölvisholt, Ölgerðin 
Egill Skallagrímsson, Ölverk og ÖR 
Brewing Project.

Brugghúsin sýna sig og sjá aðra

Bjórinn og fróðleikur sem tengist 
honum mun flæða um sali KEX 
 hostels um helgina. 

Dagskrá

Fimmtudagur, 22. febrúar
17.00  Fyrsta lota hátíðarinnar 

hefst og lýkur klukkan 
20.00

17.00  Raxtur í boði TVG Zim-
sen.

20.00  Tap Takeover á Mikkell-
er & Friends Reykjavík, 
Hverfisgötu 12, 101 
Reykjavík.

20.00  Miss Mokki skemmtir 
og þeytir skífum á KEX 

Hostel.
23.00  Dagskrá lýkur á Kexi 

 Hosteli.

Föstudagur, 23. febrúar

17.00  Önnur lota hefst og 
lýkur klukkan 20.00.

17.00  Raxtur í boði TVG Zim-
sen.

20.00  Tap Takeover á Mikkell-
er & Friends Reykjavík, 
Hverfisgötu 12, 101 
Reykjavík.

21.00  Emmsjé Gauti heldur 
tónleika á Kexi Hosteli 
ásamt hljómsveit.

23.00  Dagskrá lýkur á Kexi 
 Hosteli.

Laugardagur, 24. febrúar

11.00  Bjórhátíðarhlaup Mikk-
eller Running Club 
Reykjavík á Kexi Hosteli.

15.00  Bjórjóga í Gym & Tonic á 
Kexi Hosteli. Skráning á 
http://kexland.is

16.00  Þriðja og síðasta lota 
hefst og henni lýkur 
klukkan 20.00.

16.00  Raxtur í boði TVG Zim-
sen.

20:00  Tap Takeover á Mikkell-
er & Friends Reykjavík, 
Hverfisgötu 12, 101 
Reykjavík.

21.00  Prins Póló heldur tón-
leika á Kexi Hosteli.

23.00  Dagskrá lýkur á Kexi 
 Hosteli.

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

SE10

iPAD 32GB
9.7” spjaldtölva frá Apple

46.990
PRIMO 5200 BK

5200mAh
Trust Primo ferðarafhlaða

1.995

VERÐ ÁÐUR 

49.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

HERSCHEL

HERSCHEL
Allar Herdchel töskur á tilboði frá kr.:

7.992

30%
AFSLÁTTUR

TV RISS

RISS 2.1 KERFI
2.1 kerfi frá Thonet & Vander

9.990

VERÐ ÁÐUR 

14.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

EC1-A / EC2-A

EC-A SERIES
Ein vinsælasta leikjamús í heimi!

7.794

ICONIA B3-A40
Ný kynslóð enn öflugri og 
þynnri Acer spjaldtölva 24.990

10” FHD IPS 
1920x1200 snertiskjár

1.5GHz Quad
A35 64bit örgjörvi

32GB flash 
Allt að 128GB Micro SD

Android 7.0   
Nougat og fjöldi forrita

DJI MAVIC PRO
Platinum Combo pakkinn
með flottum aukahlutum 171.9922TB ULTRA SLIM

Örþunnur aðeins 9.6mm 
Backup Plus Ultra Slim 13.592

2TB
20%
AFSLÁTTUR

VERÐ FRÁ55.992

TILBOÐ ÁDJI DRÓNUM

44.990ZOWIE XL2411P
144Hz leikjaskjárinn fyrir 
atvinnuspilarana. FPS 
mode og Game Mode 
loader fyrir leiki

144Hz leikjaskjár 
með FHD upplausn

24” 144Hz FHD
1920x1080, 1ms, Black eQualizer

44.990PS4 SLIM 1TB
Ný og endurhönnuð PS4 
Slim með einum stýrip-
inna og hinum sívinsæla 
Call of Duty WWII leik

Einn stýripinni og 
Call of Duty WWII

PLAYSTATION VR
52.990

VERÐ ÁÐUR 

49.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 

49.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 

29.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

VERÐ ÁÐUR 

214.990

VERÐ ÁÐUR 
16.990

40%
AFSLÁTTUR

VERÐ ÁÐUR 
12.990

Fislétt aðeins 970gr
úr Magnesium áli

SWIFT 5 - 2018
Ný Ultrathin kynslóð með
14” IPS-Pro snertiskjá, 
baklýstu lyklaborði og 
Hello fingrafaraskanna

179.990

14” FHD IPS 
1920x1080 snertiskjár

Intel i7 8550U
4.0 GHz Turbo Quad Core örgjörvi

8GB minni 
DDR3 1866MHz

512GB SSD
NVMe diskur

VERÐ ÁÐUR 

199.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

50%
AFSLÁTTUR

VERÐ ÁÐUR 

3.990

22. febrúar 2018 • B
irt m

eð fyrirvara um
 breytingar, innsláttarvillur og m

yndabrengl

FJÖRUGUR FEBRÚAR
NÝ TILBOÐ AÐEINS ÞESSA VIKU MEÐAN BIRGÐIR ENDAST!
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Fimmtudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS
Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 The Simpsons 
07.20 Kalli kanína og félagar 
07.45 Tommi og Jenni 
08.05 The Middle 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Hell’s Kitchen 
11.00 Junk Food Kids: Who’s to 
Blame 
11.50 Grey’s Anatomy 
12.35 Nágrannar 
13.00 African Safari 
14.25 Joy 
16.30 Friends 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn  Íþrótta-
fréttamenn fara yfir það helsta úr 
heimi íþróttanna.
19.20 Fréttayfirlit og veður 
19.25 Mom 
19.50 The Big Bang Theory
20.10 NCIS  Stórgóðir og léttir 
spennuþættir sem fjalla um 
Leroy Jethro Gibbs og félaga 
hans í rannsóknardeild banda-
ríska sjóhersins sem þurfa nú 
að glíma við sífellt flóknari og 
hættulegri mál.
21.00 Next of Kin
21.45 Here and Now  Vandaðir 
gæðaþættir frá HBO. Tim Robbins 
og Holly Hunter fara með hlut-
verk hjóna sem eiga blandaða 
fjölskyldu, þrjú ættleidd börn frá 
Sómalíu, Víetnam og Kólumbíu 
ásamt einu sem þau eignuðust 
saman. Öll upplifa þau banda-
ríska menningu á gjörólíkan 
hátt sem getur reynt verulega 
á fjölskylduböndin. Höfundur 
þáttanna er Alan Ball sem gerði 
Óskarsverðlaunamyndina Amer-
ican Beauty og verðlaunaþættina 
Six Feet Under og True Blood.
22.40 Real Time With Bill Maher 
23.35 Room 104 
00.25 Burðardýr 
00.55 Homeland 
01.40 Woodshock 
03.20 Joy 
05.20 Junk Food Kids: Who’s to 
Blame

02.00 Seinfeld 
02.25 Friends 
02.50 Tónlist 
18.00 Fresh off the Boat 
18.20 Pretty Little Liars 
19.05 Entourage 
19.35 Modern Family 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Supergirl 
21.35 Arrow 
22.20 Transitions 
23.20 Dagvaktin 
23.55 Bob’s Burgers 
00.45 Entourage 
01.15 Modern Family 
01.35 Seinfeld 
02.00 Friends 
02.25 Tónlist

 
09.55 Barbershop 3: The Next Cut 
11.45 Jem and the Holograms 
13.40 As Good as It Gets 
15.55 Barbershop 3: The Next Cut 
17.45 Jem and the Holograms 
19.40 As Good as It Gets
22.00 Horrible Bosses  Frábær 
gamanmynd frá 2014 með Jason 
Bateman og Jennifer Aniston í 
aðalhlutverkum.
23.45 Horns
01.45 The Boy  Hrollvekja frá 2016. 
Greta er bandarísk kona sem flýr erf-
iða fortíð. Hún tekur að sér að passa 
8 ára son auðugra foreldra á Englandi, 
á meðan hjónin fara í langt frí. 
03.20 Horrible Bosses

09.20 ÓL 2018: Íshokkí kvenna 
11.05 ÓL 2018: Skíðaskotfimi 
kvenna 
12.35 ÓL 2018: Svig karla 
13.25 ÓL 2018: Snjóbrettafimi 
kvenna 
14.40 Söngvakeppnin 2018 
16.10 Kiljan 
16.50 Innlit til arkitekta 
17.20 Andri á flandri í túristalandi 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Ég og fjölskyldan mín - Martha 
18.39 Letibjörn og læmingjarnir 
18.46 Flink 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Unga Ísland 
20.35 Hemsley-systur elda hollt 
og gott 
21.10 Dánardómstjórinn 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 ÓL 2018: Samantekt 
22.35 Glæpahneigð 
23.20 Neyðarvaktin 
00.00 Kastljós 
00.15 Menningin 
00.25 Gæti vélmenni leyst mig af 
hólmi? 
00.55 ÓL 2018: Listhlaup kvenna 
05.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 King of Queens 
08.25 Dr. Phil 
09.05 The Tonight Show 
09.45 The Late Late Show 
10.25 Síminn + Spotify 
11.40 The Bachelor 
13.10 Dr. Phil 
13.50 9JKL 
14.15 Wisdom of the Crowd 
15.00 America’s Funniest Home 
Videos 
15.25 The Millers 
15.50 Solsidan 
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 
19.00 The Late Late Show 
19.45 The Mick 
20.10 Man With a Plan 
20.35 Ghosted 
21.00 The Decoy Bride 
22.35 Fargo 
23.25 The Tonight Show 
00.45 24 
01.30 Taken 
02.15 Stella Blómkvist 
03.05 Law & Order. Special Vic-
tims Unit 
03.50 Agents of S.H.I.E.L.D. 
04.40 Síminn + Spotify

08.30 PGA Tour  
12.20 Golfing World  
13.10 Genesis Open 
18.40 PGA Highlights 
19.35 Inside the PGA Tour  
20.00 The Honda Classic 
23.00 Golfing World 

08.50 Haukar - Keflavík 
10.30 FH - Valur 
12.00 Seinni bylgjan 
13.35 FA Cup  
15.15 Ensku bikarmörkin  
15.45 Football League Show 
16.15 Haukar - Keflavík 
17.55 Leipzig - Napoli 
20.00 Atalanta - B. Dortmund 
22.05 Villareal - Lyon 
23.45 UFC Countdown 

07.10 Shakhtar Donetsk - Roma 
08.50 Sevilla - Manchester United 
10.30 Meistaradeildarmörkin 
11.00 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
11.25 Ensku bikarmörkin 
11.55 Leganés - Real Madrid 
13.35 Spænsku mörkin 
14.05 Shakhtar Donetsk - Roma 
15.45 Sevilla - Manchester United 
17.25 Meistaradeildarmörkin 
17.55 Villareal - Lyon 
20.00 Arsenal - Östersund 
22.05 MD í hestaíþróttum - 
Samantekt  
22.45 Leipzig - Napoli

 07.13 Víkingurinn Viggó 
07.27 K3 
07.38 Mæja býfluga 
07.50 Kormákur 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveins 
09.49 Rasmus Klumpur 
09.54 Strumparnir 
10.19 Lalli 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Stóri og litli 
11.13 Víkingurinn Viggó 
11.27 K3 
11.38 Mæja býfluga 
11.50 Kormákur 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveins 
13.49 Rasmus Klumpur 
13.54 Strumparnir 
14.19 Lalli 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Stóri og litli 
15.13 Víkingurinn Viggó 
15.27 K3 
15.38 Mæja býfluga 
15.50 Kormákur 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveins 
17.49 Rasmus Klumpur 
17.54 Lalli 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Tarzan

Mörgæsirnar  
kl. 08.24,  
12.24  
og 16.24 

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Frábært
Fimmtudagskvöld

 365.is

NCIS

Stórgóðir og léttir spennuþættir 
sem fjalla um Leroy Jethro Gibbs og 
félaga hans í rannsóknardeild 
bandaríska sjóhersins.

KL. 20:10

HORRIBLE BOSSES

Gamlir vinir eru komnir með upp í 
kok af því að vinna fyrir aðra, og 
ákveða því að stofna sitt eigið 
fyrirtæki í kringum nýja uppfinningu.

KL. 22:00

HERE AND NOW

Tim Robbins og Holly Hunter fara með hlutverk hjóna sem eiga 
blandaða fjölskyldu, þrjú ættleidd börn frá Sómalíu, Víetnam og 
Kólumbíu ásamt einu sem þau eignuðust saman. Öll upplifa þau 
bandaríska menningu á gjörólíkan hátt sem getur reynt verulega á 
fjölskylduböndin. 

KL. 21:40

Nýtt!

TARZAN

Frábær teiknimynd um Tarzan þar 
sem við fáum að kynnast honum 
sem barni og fylgjumst með honum 
alast upp á meðal apanna.

KL. 19:00

ARROW

Ungur milljónamæringur og 
glaumgosi snýr aftur eftir að hafa 
verið strandaglópur á eyðieyju í 
fimm ár og nú er hann í miklum 
hefndarhug.

KL. 21:35

NEXT OF KIN

Mona Mirza er harmi lostin eftir að 
bróðir hennar er myrtur og ekki eru 
öll kurl komin til grafar þegar 
óþægileg fjölskylduleyndarmál 
koma upp á yfirborðið.

KL. 20:55

REAL TIME WITH 
BILL MAHER

Vandaður og hressandi spjallþáttur 
í umsjón Bills Maher þar sem hann 
fer yfir málefni líðandi stundar með 
hinum ólíkustu gestum.

KL. 22:40

©
20

18
 H

om
e 

B
ox

 O
ffi

ce
, I

nc
. A

ll 
ri

gh
ts

 re
se

rv
ed

. H
BO

® 
an

d 
al

l r
el

at
ed

 p
ro

gr
am

s 
ar

e 
th

e 
pr

op
er

ty
 o

f H
om

e 
B

ox
 O

ffi
ce

, I
nc

.

2 2 .  f e b r ú a r  2 0 1 8   f I M M T U D a G U r36 M e n n I n G   ∙   f r É T T a b L a ð I ð



A4 Kringlunni  /  A4 Skeifunni  /  A4 Smáralind  /  A4 A4 Akureyri  /  A4 A4 Selfossi  
www.a4.is   Facebook     pinterest.com/a4fondur og     instagram.com/a4verslanir

Úrval ferða-
fylgihluta frá  
Go Travel með  
20% afslætti 20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM

22. FEBRÚAR – 4. MARS
FERÐAVÖRUM

Sonic Surfer ferðatöskur
Stærðir: 55 sm, 68 sm og 80 sm.

Verð með afslætti frá 11.992
Verð áður frá 14.990

Guardit fartölvutöskur

Verð með afslætti frá 6.392
Verð áður frá 7.990

Verð með afslætti frá 13.592
Verð áður frá 16.990

Base Boost ferðatöskur
Stærðir: 55 sm, 66 sm og 78 sm.



   iglo+indi

Þegar Karítas Diðriks-
dóttir, markaðsstjóri 
iglo+indi, er spurð út 
í hvaða fræga fólk hafi 
sýnt barnafötunum frá 
iglo+indi áhuga segir 

hún: „Kardashian-fjöl-
skyldan, ofurfyrirsætan 
Coco Rocha og stílisti barna 
Beyoncé eru líklega fræg-
ustu aðdáendur iglo+indi. 
Kourtney Kardashian 
birti mynd af dóttur sinni 
í gervipelsi frá iglo+indi á 
Snapchat um daginn og 
Coco Rocha er orðin góð 
vinkona okkar eftir að 
hún heimsótti Ísland fyrir 
nokkrum árum og kynntist 
merkinu þá. Dóttir hennar, 
Ioni Conran, klæðist mjög 
oft fötum eftir okkur. Ioni 
er sjálf með hátt í 70 þúsund 
fylgjendur á Instagram.“

Eins og gengur og gerist í 
Hollywood eru börn fræga fólksins 
gjarnan með stílista. Blue Ivy, dóttir 
Beyoncé og Jay Z, er eitt þeirra barna 
og stílisti hennar, Manuel A. Mendez, 
er hrifinn af iglo+indi. Hann birti 
mynd úr nýjustu línu iglo+indi á sam-
félagsmiðlum um daginn. „Myndin 
sem Manuel deildi er úr vor/sumar 

herferðinni okkar. Atli Steinn vinur 
okkar er í peysu með ísaumaðri antil-
ópu, stuttbuxum með antilópuprenti 
og sokkum með eldingu. Myndin er 
tekin af Sögu Sig við Kleifarvatn,“ 
útskýrir Karítas sem er í reglulegu 

sambandi við stílista fræga 
fólksins sem biðja gjarnan um 
um sýnishorn úr línu iglo+indi 
fyrir til dæmis myndatökur.

Ísland vekur áhuga
Karítas segir tenginguna 
við Ísland koma sér vel fyrir 
merkið. „Fólk er almennt mjög 
áhugasamt um að við séum frá 
Íslandi. Ísland er oft innblást-
urinn fyrir litina og prentin og 
lundaprentið okkar er búið að 
vera vinsælasta prentið í mörg 
ár.“

Karítas segir teymi iglo+indi 
hafa byrjað að leggja áherslu á 
markaðssetningu erlendis fyrir 
um fjórum árum. „Vörumerkið 

var endurnefnt iglo+indi og við byrj-
uðum að taka virkan þátt í sýningum 
erlendis,“ segir Karítas en merkið hét 
áður Ígló og Indí. Í dag fæst merkið 
víða erlendis. „Söluaðilar okkar í Evr-
ópu, Ameríku og Asíu ferðast einnig á 
sýningar á sínum heimamörkuðum.“
gudnyhronn@frettabladid.is

Fræga fólkið sólgið í   

Beyoncé lætur 
stílista að sjálf-
sögðu um að 
dressa dóttur 
sína, Blue Ivy. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

Þessi mynd vakti athygli stílistans 
Manuels A. Mendez. MYND/SAGA SIG

Íslenska barnafatamerkið iglo+indi hefur náð góðum árangri 
utan landsteinanna því Hollywood-búar eru margir hrifnir 
og klæða börnin sín í iglo+indi föt þegar mikið liggur við.

Kardashian-
FjölsKyld-
an, oFur-
Fyrirsætan 
CoCo roCha 
og stílisti 
barna 
beyonCé eru 
líKlega 
Frægustu 
aðdáendur 
iglo+indi.

Kourtney  
Kardashian  

klæðir dóttur 
sína í íslenska 

hönnun.

Coco  
Rocha og  

Ioni dóttir hennar 
eru aðdáendur 

iglo+indi. 

Ford KA+ er snjall bíll með litríkan persónuleika sem skín í gegnum 
nýtt útlit hans með töffaralegu Ford grilli og rennilegum framljósum. 
Ford KA+ er svo snjall að í honum getur þú með raddstýringu 
hringt og svarað símtölum, hlustað á sms skilaboð eða 
spilað uppáhalds tónlistina þína.

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

23.215 kr.
• Miðað við 80% Lykillán 

• Kaupverð 1.790.000 kr. 

• Útborgun 358.000 kr. 

• Vextir 7,95% 

• Lánstími 84 mánuðir

• Árleg hlutfallstala kostnaðar 9,64%

Mánaðargreiðsla:

FORD KA+

SNJALLASTUR!

VERÐ FRÁ:

KR.

Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford KA+

1.790.000

ford.is

Ford_KA+_Snjallastur_Ongoing_5x15_20180213_END.indd   1 20/02/2018   10:01
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VILTU KAUPA FASTEIGN Á SPÁNI?
Medland sýnir þér besta úrvalið og fylgir þér gegnum 

kaupferlið, allt frá spænskum kennitölum til húsgagnakaupa. 

Komdu og hlustaðu á fyrirlestur sem haldinn verður eftir 
þörfum báða dagana. 

  
23. og 24. febrúar á REYKJAVÍK

Komdu og spjallaðu við okkur á

Centerhotel Plaza 
      Aðalstræti 4 – 101 Reykjavík

23. febrúar frá 15:00-20:00 

24. febrúar frá 10:00 til 17:00

www.medlandspann.is



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@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, Máté 
Dalmay mate@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

Æ fleiri stór tísku-
hús eru hætt 
að nota ekta 
l o ð s k i n n  o g 
hönnuðurinn 
Tom Ford var að 

bætast í hópinn. Tom Ford greindi 
nýverið frá því að hann væri hættur 
að nota ekta loðskinn í hönnun sína 
og myndi þess í stað nota gervifeld 
en hingað til hefur loðskinn verið 
afar áberandi í hönnun hans.

Sjálfur er Tom Ford á vegan-
mataræði og hann segir að það sé 
eðlileg þróun fyrir hann að endur-
skoða þau efni sem hann notar í 
hönnun sinni. Þessu greindi hann 
frá í viðtali við Womans Wear Daily. 
Hann kvaðst þó ætla að halda áfram 
að nota leður svo lengi sem það er 
aukaafurð kjötframleiðslu.

En með þessu skrefi, að hætta að 
nota loðskinn, er Tom Ford að feta 
sömu leið og hönnuðir og tískuhús 
á borð við Gucci, Armani, Calvin 
Klein, Tommy Hilfiger, Vivienne 
Westwood og Ralph Lauren sem öll 
eru hætt að nota ekta loðskinn.

Valgerður Árnadóttir, fram-

k v æ m d a s t j ó r i 
Samtaka græn-
metisæta, er auð-
vitað himinlifandi 
yfir að sífellt fleiri áhrifa-
valdar innan tískuheimsins 
séu að taka skref í rétta átt. Hún 
væri til í að sjá fleiri íslenska hönn-
uði og fyrirtæki taka sér þetta til 

fyrirmyndar. „Það væri óskandi að 
fyrirtæki í fataframleiðslu á Íslandi 
tækju sér erlendu tískuhúsin til fyr-
irmyndar og hættu notkun á dýra-
feldi enda er ekki á nokkurn hátt 
hægt að réttlæta svo grimmdar-
lega meðhöndlun eins og dýr í loð-

dýrarækt þurfa að sæta. 
Gerviloðfeldir eru 

orðnir mjög raun-
verulegir í útliti 

og í góðum 
gæðum og 
a u ð v e l t 
að skipta 
yfir í þá. 
B r e t l a n d , 
Austurríki, 

H o l l a n d , 
Þ ýs k a l a n d 

og fleiri ríki 
h e i m s  h a f a 

þegar bannað 
loðdýrarækt og 

Noregur er nú einnig 
með það til skoðunar, ég 

vona að við fetum fljótlega í þeirra 
fótspor á Íslandi,“ segir Valgerður.
gudnyhronn@frettabladid.is

Sífellt fleiri hönnuðir 
hætta að nota loðskinn
Loðskinn hefur í gegnum tíðina leikið stórt hlutverk í hönnun Toms 
Ford en hann hefur nú tekið ákvörðun um að skipta úr ekta loðfeldi 
yfir í gervifeld. Með þessu er hann að fara sömu leið og ótal hönn-
uðir og stór tískuhús hafa ákveðið að fara á undanförnum árum.

Loðfeldir voru 
áberandi í sumarlínu 

Toms Ford 2014. Nú 
mun hann breyta um 
takt. NORDICPHOTOS/GETTY

Ralph Lauren notar 
gervifeld í sína hönnun. 
Gervifeldurinn er svo raun-
verulegur að sumt fólk trúir 
varla að um gervifeld sé að 
ræða. NORDICPHOTOS/GETTY

Það væri óSkandi 
að fyrirtæki í 

fataframleiðSlu á íSlandi 
tækju Sér erlendu tíSku-
húSin til fyrirmyndar og 
hættu notkun á dýrafeldi.

– Tengir þig við framtíðina!

Sjónvarpsdreifikerfi 
fyrir hótel, gistiheimili og skip.

Auðbrekku 3 • Kópavogur • s. 564 1660
oreind@oreind.is • www.oreind.is

Basel

Kíktu í heimsókn!
Opið virka daga kl. 10-18
Laugardaga 11-15 

 
Bíldshöfða 18 - 110 Reykjavík - sími: 557 9510 - www.patti.is

Tungusófar  •  Sófasett  •  Stakir sófar  •  Hornsófar

Roma

VIÐ BÚUM TIL
DRAUMASÓFANN ÞINN

900 útfærslur, engin stærðartakmörk 
og 3.000 tegundir af áklæðum
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El reno

ÁLFHEIMUM
GULLINBRÚ
NORÐLINGAHOLTI
MOSFELLSBÆ

AKRANESI
BORGARNESI
STYKKISHÓLMI
SKAGASTRÖND

SIGLUFIRÐI
ÓLAFSFIRÐI
DALVÍK
REYÐARFIRÐI

NESKAUPSTAÐ
HELLU
SELFOSSI
HÚSAVÍK

við erum á olís

Grill66.is

999
krónur

tilboðiðgildir
22. FebrúarTIL 4. MARS

franskar  +  coke 0,5 l  +  Lion Bar



NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Classic botni

• Svæðaskipt 
pokagormakerfi

• Burstaðir 
stálfætur

• Sterkur botn
• 320 gormar á m2

• Vandaðar 
kantstyrkingar

Fermingartilboð

Aukahlutir á 
mynd: Koddar 
og höfuðgafl.
Val um þrjá liti 
á botni: Hvítt, 
svart og grátt. Stærð í cm Fullt verð Fermingartilboð

80x200 82.900 66.320

90x200 89.900 71.920

100x200 96.900 77.520

120x200 109.900 87.920

140x200 119.900 95.920

FERMINGAR
TVENNUTILBOÐ
SB-sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður 

og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 9.900 kr
SB-koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður 

og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 4.900 kr

Fullt verð samtals: 

14.800 kr.

TVENNUTILBOÐ

Aðeins 9.900 kr.

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

       

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

FERMINGAR
TILBOÐ

NATURE’S REST
heilsurúm með  

Classic botni

Aukahlutur á mynd: Helsinki höfuðgafl.
Val um þrjá liti á botni: Hvítt, svart og grátt.

Öllum fermingartilboðum  á  rúmum 

fylgir Scandinavian Bedding dúnkoddi 

að verðmæti 4.900 kr.
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Nature’s Rest með Classic botni og fótum
Stærð í cm Fullt verð Fermingartilboð

80x200 55.900 45.900

90x200 59.900 49.900

100x200 63.900 53.900

 120x200 69.900 59.900

140x200 79.900 69.900

FERMINGAR
TILBOÐ DÚNKODDI

Simba 
dýnurnar 
eru fáanlegar í  
eftirtöldum stærðum
Dýna 80 x 200 cm 64.900 kr.
Dýna 90 x 200 cm  74.990 kr.
Dýna 100 x 200 cm 79.900 kr.
Dýna 120 x 200 cm  89.990 kr.
Dýna 140 x 200 cm  99.990 kr.
Dýna 160 x 200 cm  114.990 kr.
Dýna 180 x 200 cm 129.990 kr.

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

20%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ 
á Classic botnum 

með Simba dýnum

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.

Fermingar
dagar í Dorma

Nature’s Surpreme með Classic botni og fótum

Öllum fermingartilboðum  á  rúmum 

fylgir Scandinavian Bedding dúnkoddi 

að verðmæti 4.900 kr.

FERMINGAR
TILBOÐ DÚNKODDI



NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Classic botni

• Svæðaskipt 
pokagormakerfi

• Burstaðir 
stálfætur

• Sterkur botn
• 320 gormar á m2

• Vandaðar 
kantstyrkingar

Fermingartilboð

Aukahlutir á 
mynd: Koddar 
og höfuðgafl.
Val um þrjá liti 
á botni: Hvítt, 
svart og grátt. Stærð í cm Fullt verð Fermingartilboð

80x200 82.900 66.320

90x200 89.900 71.920

100x200 96.900 77.520

120x200 109.900 87.920

140x200 119.900 95.920

FERMINGAR
TVENNUTILBOÐ
SB-sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður 

og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 9.900 kr
SB-koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður 

og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Fullt verð: 4.900 kr

Fullt verð samtals: 

14.800 kr.

TVENNUTILBOÐ

Aðeins 9.900 kr.

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

       

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

FERMINGAR
TILBOÐ

NATURE’S REST
heilsurúm með  

Classic botni

Aukahlutur á mynd: Helsinki höfuðgafl.
Val um þrjá liti á botni: Hvítt, svart og grátt.

Öllum fermingartilboðum  á  rúmum 

fylgir Scandinavian Bedding dúnkoddi 

að verðmæti 4.900 kr.

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

N a t u r e ’ s  r e s t   |   S væ ð a S k i p t  p o k a g o r m a k e r f i   |   B u r S t a ð i r  S t á l fæ t u r   |   S t e r k u r  B o t n   |   3 2 0  g o r m a r  p r  f m 2   |   g ó ð a r  k a n t S t y r k i n g a r

Nature’s Rest með Classic botni og fótum
Stærð í cm Fullt verð Fermingartilboð

80x200 55.900 45.900

90x200 59.900 49.900

100x200 63.900 53.900

 120x200 69.900 59.900

140x200 79.900 69.900

FERMINGAR
TILBOÐ DÚNKODDI

Simba 
dýnurnar 
eru fáanlegar í  
eftirtöldum stærðum
Dýna 80 x 200 cm 64.900 kr.
Dýna 90 x 200 cm  74.990 kr.
Dýna 100 x 200 cm 79.900 kr.
Dýna 120 x 200 cm  89.990 kr.
Dýna 140 x 200 cm  99.990 kr.
Dýna 160 x 200 cm  114.990 kr.
Dýna 180 x 200 cm 129.990 kr.

Komdu og kynntu þér Simba  
í næstu Dormaverslun eða á 

www.simba.is

V
A

RA ÁRSINS 2018

B

R
E T L A N

D

HEILSUDÝNUR

Kjörin heilsudýna ársins á 
meðal 10.637 þátttakenda í 
neytenda könnun KANTAR 

TNS í Bretlandi

20%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ 
á Classic botnum 

með Simba dýnum

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.

Fermingar
dagar í Dorma

Nature’s Surpreme með Classic botni og fótum

Öllum fermingartilboðum  á  rúmum 

fylgir Scandinavian Bedding dúnkoddi 

að verðmæti 4.900 kr.

FERMINGAR
TILBOÐ DÚNKODDI



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Frosta 
Logasonar

BAkþAnkAR

Bæjarstjórn Akureyrarbæjar 
samþykkti nýverið að aug-
lýsa tillögu sem miðaði að 

því að fólki sem býr við fjölþættan 
vanda, geðsjúkdóma og vímu-
efnafíkn, yrði tryggt húsnæði í 
sérstökum þjónustuíbúðum í 
nýju hverfi bæjarins. Samkvæmt 
minnisblaði búsetu- og húsnæðis-
sviðs Akureyrar var ekki talið 
forsvaranlegt að hafa umrædda 
einstaklinga í venjulegum fjöl-
býlishúsum eins og það var orðað.

Með þessu fylgdi svo rökstuðn-
ingur um mögulega hættu á ónæði 
og ógnunum sem nágrönnum 
gæti stafað af fólkinu og voru þá 
nefnd sérstaklega hugsanleg óþrif, 
hávaði og sérstök hætta á íkveikj-
um eða annars konar skemmdum. 
Skemmst er frá því að segja að 
ofangreint orðalag virðist hafa 
lagst illa í tilvonandi nágranna 
sem risu upp á afturlappirnar og 
mótmæltu áformunum harðlega. 
Íbúðir fyrir vímuefnaneytendur 
og ótuktarlýð, nei takk, sagði einn 
íbúinn í umræðum um málið. 
Bærinn hefur nú fallið frá þessari 
hugmynd.

Eftir stendur, að hópur sem 
stendur höllum fæti í samfélag-
inu vegna andlegs ástands síns á 
ekki í nein hús að venda. Það er 
auðvitað þyngra en tárum taki en 
fyrst og fremst lýsir þetta hinum 
miklu hörmungum alkóhólismans 
og allra þeirra sem í kringum 
hann búa. Það óskar sér nefnilega 
enginn að verða að ótuktarlýð. 
Vímuefnavandinn er samfélags-
legt vandamál sem nauðsynlegt 
er að mæta með samfélagslegum 
úrræðum. Áherslur á refsingar en 
ekki betrun í þeim málaflokki eru 
ekki til að bæta vandann og lokun 
göngudeildar SÁÁ fyrir norðan 
hlýtur að flokkast sem hrapallegt 
óheillaskref í þessu samhengi.

Ótuktarlýður

Auðvelt að versla á byko.is
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FRÁBÆR Málum saman!

HELGAR-
TILBOÐ 22.-26.  

febrúar

Kópal Glitra 
10% gljástig. Silkifín áferð sem 
laðar fram smáatriðin í samspili 
ljóss og skugga. 

4.395
86620040 
Almennt verð: 6.295

30% 
afsláttur

4 
lítrar

30% 
afsláttur

Kópal loftamálning 
er sérlega gerð til að mála loft 
innanhúss og hentar einkar vel þar 
sem birtan gerir miklar kröfur um 
jafna áferð. 

9.795
86638283 
Almennt verð: 13.995

10 
lítrar

Fia rúlla 
og bakki, 25cm.

695
84100160 
Almennt verð: 995

Kópal Akrýlhúð 
Gerlavarin, þolir vel rakaálag og 
hefur mjög góða viðloðun. Einkum 
ætluð þar sem mikið raka- og 
þvottaálag er til staðar

5.995
86233040 
Almennt verð: 8.795

32% 
afsláttur

4 
lítrar

Öll gljástig

30% 
afsláttur

25 
cm

Fáðu fría Kópal litaprufu - prófaðu litinn heima áður en þú tekur ákvörðun*

MARKAÐS- 
DAGAR Gerðu 

frábær 
kaup!

Komdu og gramsaðu!

ULTRA 
MACULAR

magnusehf.is/vorur/augnvitamin

Fæst í helstu apótekum

Nýtt augnvítamín
+ fjölvítamín

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum
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