ÞVOTTAVÉLAR
SKOÐUN Utanríkisstefnu sleikjuskapar við harðstjórnir verður að linna,
skrifar Pawel Bartoszek. 17

LÍFIÐ Fullorðinsballett nýtur mikilla vinsælda hérlendis en Guðbjörg
Björgvinsdóttir kennir. 30

SPORT Frank Aron Booker, sem á íslenska móður, ætlar sér að komast í
NBA-deildina í körfubolta. 34
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LÍFIÐ

Hinsegin fólk mætir
áreitni í miðbænum

Upphaflegi hringurinn
búinn til úr afgöngum
Steinunn Vala Sigfúsdóttir rekur
handverks- og framleiðslufyrirtækið
Hring eftir hring. Í forsíðuviðtali í
Lífinu segist hún vera lánsöm að hafa
fylgt hjartanu og starfa nú við það
sem hún hefur unun af, að skapa.
Lífið ræddi við hana um fyrirtækið
sem er í stöðugri þróun og annasamt
líf með stóra fjölskyldu.

FRÉTTIR
9,2 milljarðar í arð
Stjórn Íslandsbanka leggur til að 9,2
milljarðar verði greiddir út í arð. 6
Margir vildu hlut Kerecis Nýsköpunarfyrirtækið tryggði sér 230 milljóna hlutabréfaaukningu, sem verður
varið í þróunar- og markaðsstarf. 2
Vilja skipta um félag Hluti framhaldsskólakennara segist vilja ganga
úr KÍ og í BHM. 8

16
Bolungarvík
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Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
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Tveir ungir menn segjast hafa fundið persónulega fyrir fordómum gegn hinsegin
fólki. Annar varð fyrir líkamsárás í biðröð á salerni á skemmtistað og hinn segist
forðast að fara of neðarlega á Laugarveginn þegar hann fer í bæinn að skemmta sér.
VELFERÐARMÁL Hinsegin fólk hér

á landi mætir miklum fordómum í
daglegu lífi. Framhaldsskólanemar úr þeim hópi segjast ekki vera
öruggir í miðbæ Reykjavíkur eftir
myrkur.
Örn Danival Kristjánsson,
varaformaður Trans-Íslands,
segir líkamsárás vera alvarlegasta atvikið sem hann hefur lent
í. Árásarmennirnir veittust að
honum fyrir þær sakir að hann
notaði karlaklósett á skemmtistað.
„Í leigubílnum á leiðinni heim
var ég í svo miklu uppnámi að ég
sagði leigubílstjóranum frá því
sem hafði gerst, en þá byrjaði
hann með fordóma. Þá komst ég
í enn meira uppnám,“ segir Örn,
sem hefur ekki hætt sér á almenningssalerni frá því að atvikið varð
fyrir tveimur árum.
Einar Valur Einarsson segist

einnig kannast vel við áreitni í
miðbænum.
„Það gerist aðallega á djamminu. Maður þarf að forðast að labba
of neðarlega á Laugaveginum, þar
lendir maður alltaf í einhverju,“
segir hann og bætir því við að þeir
sem beri það með sér að vera samkynhneigðir lendi frekar í
atvikum sem þessum.
Í nýlegri könnun á
vegum Samtakanna
´78 sem Fréttablaðið sagði frá í vikunni, kom í ljós
að mikill meirihluti hinsegin
fólks segist
upplifa fordómafulla
hegð u n í
ÖRN DANIVAL
sinn garð.
- eb / sjá síðu 4.

KRISTJÁNSSON

➜ Ofbeldisseggir
„reyna að vera kúl“
Einar og Örn segja þá sem beita
ofbeldi oftast vera á svipuðum
aldri og fórnarlömbin.
„Vanalega eru þetta strákar
sem vilja sýnast karlmannlegri.
Þeir eru að sýna sig hver fyrir
öðrum og reyna að vera kúl,“
segir Einar.
Hann bendir þó fólki
sem upplifir fordóma
á að leita til Samtakanna ´78 og
þiggja ráðgjöf.
„Verið sterk,
þið eruð ekki
ein,“ segir
hann að
lokum.
EINAR VALUR
EINARSSON

Lífið | Fólk
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Kvikmyndahátíðin
21. til 23. febrúar. The Weight of Mountain
s verður haldin
Hún er fyrsta
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HOLTA KYNNI
sér um sjónvar R Úlfar Finnbjörnsson
er einn færasti
honum elda psþáttinn Eldað með
kokkur lands
landsins. Hann
Holta á ÍNN.
ljúffenga kjúkling
Þar fáum við
arétti úr Holta-k
að fylgjast með
júklingi.

atreiðslum
aðurinn
sér um sjónvarps Úlfar Finnbjörn
sson
þáttinn Eldað
á ÍNN.
Holta-kjúklingi Þar eldar hann ljúffenga með Holta
rétti úr
okkur uppskriftfyrir áhorfendur. Hér
færir Úlfar
að kjúklingaterrine með
títuberja-

KJÚKLINGA-T
ERRIN

sósu. Hægt
er að fylgjast
girnilegu máltíð
með Úlfari
Úlfa elda
í kvöld klukkan
þessa
stöðinni ÍNN.
21
21.30
á sjónvarps
helgina. EinnigÞættirnir verða svo endursýn
e
dir yfir
ÍNN, inntv.is. er hægt að horfa á þá
þ á heimasíðu

E MEÐ TÍTUBER
FORRÉTTUR
FYRIR 10–14
JASÓSU
Kjöt af 1 kjúklingi,
hann miðjan.
200 g kjúklingalifuu.þ.b. 600 g hakkað
Leggið beikonsne
ofan á kryddin.
300 g grísaspekk, r, hökkuð
Færið í formið iðar
fyllið með hakkblö
hakkað
og
4 sk
d
l

HÆTTULEGAR AÐSTÆÐUR Spenna hefur verið tekin af Bolungarlínu 1 sem liggur mjög nærri jörðu. Deildarstjóri netreksturs
hjá Landsneti brýnir fyrir útivistarfólki og öðrum sem gætu verið á ferðinni að sýna aðgæslu.
MYND/LANDSNET

Landsnet varar vegfarendur við aðstæðum á norðanverðum Vestfjörðum:
Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Tónleikar Justins Timberlake:

Þröngt aðgengi
að Kórnum
TÓNLIST Ísleifur B. Þórhallsson,
skipuleggjandi tónleika Justins Timberlake á Íslandi í ágúst,
segir að aðgengið að tónleikastaðnum Kórnum hafi verið höfuðverkur í upphafi. Búist er við
sextán þúsund tónleikagestum.
„Við höfum lagt mjög mikinn tíma í þetta og nú þegar þó
nokkra fjármuni í samráði við
bæjaryfirvöld. Það er búið að
koma með mjög góðar lausnir,“ segir Ísleifur um aðgengið.
Umferðarverkfræðingar skrifuðu langa skýrslu um hvernig
best væri að haga aðgenginu, auk
þess sem um tvö hundruð manns
munu starfa við gæslu og umferðarstjórn.
- fb / sjá síðu 33.

Lögreglumaður á Alþingi:

ALÞINGI „Refsingin virðist ekki
virka. Ungir fíkniefnaneytendur
eru ekkert að hætta þó lögreglan
stoppi þá.“
Þetta segir
Vilhjálmur Árnason þingmaður sem er einn
flutningsmanna
þingsályktunartillögu Pírata um
mótun stefnu til
að draga úr skað- VILHJÁLMUR
legum afleiðing- ÁRNASON
um fíkniefna. Vilhjálmur, sem er
fyrrverandi lögreglumaður, segir
núverandi refsistefnu á villigötum.
„Ég á ekki von á því að hún
verði aflögð núna í vor, en ég á
von á því að nú verði fólk tilbúið
að ræða málin af skynsemi.“ - bá
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leikanna er aðgengið.

Fíkniefnastefna
á villigötum

VÍÐA HVASST Norðaustan 10-15 m/s
en 15-20 m/s NV-til og við SA-ströndina.
Slydda eða snjókoma eystra en él fyrir
norðan. Hiti um frostmark en að 5
stigum syðst. 4

Líﬁð

KÓRINN Stærsta áskorunin vegna tón-

Háspennulínur sligaðar af snjó
20
SAMGÖNGUR Va rhugaverð a r
aðstæður hafa myndast á Vestfjörðum þar sem snjór og ísing
hafa lagst á háspennulínur með
þeim afleiðingum að sums staðar er hættulega stutt upp í þær.
Guðlaugur Sigurgeirsson, deildarstjóri netreksturs hjá Landsneti, brýnir fyrir útivistarfólki og öðrum sem gætu verið
á ferðinni að sýna aðgæslu.
„Fyrir þá sem eru á ferð er þetta
stórhættulegt,“ segir Guðlaugur
og bendir á að fólk á skíðum og

vélsleðum geti hæglega rekist á
línur og staura. „Línurnar eru mun
lægri en venjulega og fólk gæti
lent í því að sjá þær ekki.“
Enn er spenna á öllum línum á
norðanverðum Vestfjörðum nema
á Bolungarvíkurlínu 1, sem tengir
Breiðadal og Bolungarvík, en hún
liggur of nálægt jörðu. Jarðstrengur til Bolungarvíkur sér bænum
fyrir rafmagni í millitíðinni.
Guðlaugur segir að ísing utan
á línunum sé sums staðar allt
að 20 sentímetrar í þvermál og

sentimetra breið
ísing er sums
staðar utan um háspennulínur á vestfjörðum
þyngslum sem liggja á einangrunarkeðjum milli staura megi líkja
við jeppa.
„Við venjulegar aðstæður hanga
kannski 200 kíló á þeim,“ segir
Guðlaugur. „Við þetta veður getur
sú þyngd tífaldast, orðið tvö og
hálft tonn.“
- bá

Sushi allan
sólarhringinn!
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Félag atvinnurekenda vill draga ákvörðun atvinnuvegaráðuneytisins til baka:

Kynntu uppgjör í New York:

Höfnun á beiðni Haga ólögmæt

Besta afkoma
Actavis til þessa

sérfræðiráðgjöf. Þessir aðilar
eru Bændasamtök Íslands, Samtök verslunar og þjónustu, Neytendasamtökin og Félag atvinnurekenda. Þeir hafi þá tíma til að
bregðast við og koma til skila upplýsingum áður en tillögurnar eru
sendar til ráðherra.
Félagið segir umsókn Haga ekki
hafa borist til sín áður en henni
var hafnað. Því eigi að draga þá
ákvörðun ráðuneytisins til baka
og senda málið lögbundnu álitsgjöfunum til umsagnar.
- bá

VIÐSKIPTI Tekjur Actavis á síðasta
ári jukust um 47 prósent frá 2012,
í 8,7 milljarða dala, eða sem svarar tæpum 989 milljörðum króna.
Félagið birti uppgjör í Kauphöllinni í New York í gær. Hagnaður á
hlut, án tillits til óreglulegra liða,
er sagður hafa aukist um 58 prósent milli ára.
Í tilkynningu er afkoma félagsins sögð sú besta í sögu þess.
„Hápunktur síðasta árs voru kaup
félagsins á írska lyfjafyrirtækinu
Warner Chilcott,“ segir þar.
- óká

VIÐSKIPTI Höfnun atvinnuvega-

Bjarni, er leigufélagið klettur í
lífi leigjenda?
Já, það er okkar bjargfasta trú.
Leigufélagið Klettur keypti 517 íbúðir af
Íbúðalánasjóði, sem munu fara í langtímaleigu, og geta leigjendur gert ráð fyrir
að hafa húsnæðið til afnota í lengri tíma en
áður hefur þekkst.

ráðuneytisins á beiðni Haga um
gjaldlausan innflutning á ákveðnum ostum og lífrænum kjúklingi er
ólögmæt, að mati Félags atvinnurekenda. Félagið hyggst fara fram
á að ákvörðun ráðuneytisins verði
dregin til baka. Þetta kemur fram í
tilkynningu félagsins frá því í gær.
Þar segir að samkvæmt búvörulögum sé ráðgjafarnefnd um innog útflutning landbúnaðarvara
skylt að senda tillögur sínar til
ákveðinna aðila sem geta veitt

ATVINNUREKENDUR ÓSÁTTIR Í tilkynningu segir Almar Guðmundsson
meðferð málsins á skjön við ákvæði
laganna.
NORDICPHOTOS/AFP

Færri fengu en vildu
kaupa hlut í Kerecis
ALDRAÐAR SYSTUR HITTUST Tár féllu þegar þær Lee Jong-Sil frá Norður-Kóreu og

Lee Yong-Sil frá Suður-Kóreu hittust eftir áratuga aðskilnað.

NORDICPHOTOS/AFP

Tilfinningaþrungin stund á mörkum Suður- og N-Kóreu:

Hittust eftir áratuga aðskilnað
SUÐUR-KÓREA, AP Tugir aldraðra íbúa Norður- og Suður-Kóreu hittust í gær á ferðamannastað við rætur Kumgang-fjalls á landamærum
ríkjanna.
Þetta urðu tilfinningaþrungnir fundir því íbúar ríkjanna hafa verið
aðskildir í sex áratugi og engir fengið að hittast í meira en þrjú ár.
Þeir munu þó dvelja þarna í nokkra daga og fá tækifæri til að rifja upp
minningar og segja frá því sem á daga þeirra hefur drifið.
Minnstu munaði að Norður-Kóreustjórn hætti við að leyfa fólkinu að
hittast.
Að þessu sinni mættu um 80 manns frá Suður-Kóreu og reiknað var
með um 180 manns frá Norður-Kóreu. Enginn þeirra hefur áður fengið
að taka þátt í endurfundum af þessu tagi.
- gb

Hafði eftirlit með hrossum:

Tillaga Ríkissáttasemjara:

Ekki sekur um
illa meðferð

Sjö stéttarfélög
skrifuðu undir

DÝRAHALD Eftirlitsmaður á sviði

KJARAMÁL Sjö verkalýðsfélög
skrifuðu í gærkvöldi undir sáttatillögu ríkissáttasemjara í kjaradeilu Starfsgreinasambandsins
og Samtaka atvinnulífsins. Tillagan fer fyrir atkvæðagreiðslu
og mun endanleg niðurstaða
liggja fyrir hinn 7. mars.
Félögin sem skrifuðu undir
eru Verkalýðsfélag Grindavíkur, Verkalýðsfélag Snæfellinga,
Aldan, Stéttarfélag Vesturlands,
Stéttarfélagið Samstaða, Báran
stéttarfélag og Eining-Iðja. Drífa
stéttarfélag skrifaði ekki undir
tillöguna.
Flóabandalagið fundar með
ríkissáttasemjara í dag og mun
þá greina frá því hvort það samþykkir tillöguna eða ekki.
- fb

dýrahalds, sem var ráðinn til
starfa hjá Matvælastofnun, hefur
ekki gerst sekur um vanrækslu
eða illa meðferð hrossa.
Þetta er niðurstaða álitsgerðar þriggja óháðra sérfræðinga.
Stofnunin hefur því ákveðið að
starfsmaðurinn komi aftur til
starfa, að því er kemur fram í tilkynningu.
Í lok janúar ákvað Matvælastofnun í samráði við nýráðinn
dýraeftirlitsmann að eftirlitsmaðurinn viki tímabundið úr starfi á
meðan fram færi skoðun á þeim
ásökunum að hann hafi ekki gætt
að eðlilegum starfsháttum við
eftirlit með stóðhestahólfum sem
hann hafði umsjón með.
- fb

Kerecis á Ísafirði hefur lokið 230 milljóna króna hlutafjáraukningu fyrirtækisins.
Tveir nýir fjárfestar koma að fyrirtækinu en núverandi fjárfestar bættu allir við
sinn hlut. Fénu verður varið til þróunar nýrrar tækni og markaðsstarfs.
NÝSKÖPUN Nýsköpunarfyrirtækið

Kerecis, sem er með höfuðstöðvar
á Ísafirði, hefur tryggt 230 milljóna króna hlutafjáraukningu til að
halda áfram þróun á lækningavörum sínum. Allir núverandi fjárfestar fyrirtækisins auka sinn hlut, auk
tveggja nýrra fjárfesta sem koma að
fyrirtækinu.
„Það gekk vel
að ganga frá fjármögnuni nni –
það er talsverður
áhugi hjá fjárfestum að koma
að félaginu og
komust færri að
GUÐMUNDUR F.
en vildu,“ segir
SIGURJÓNSSON
Guðmundur F.
Sigurjónsson, stjórnarformaður
Kerecis. „Ég er sérstaklega ánægður með þennan árangur í ljósi þess
hversu ungt félagið er.“
Guðmundur segir að fjármunirnir
sem nú eru í hendi verði nýttir til
að halda áfram þróun á stoðefnum
sem ætluð er til notkunar við kviðsliti, endursköpunar á brjóstum
eftir brottnám vegna krabbameins,
og heilabasts, en það er efnið á milli
höfuðkúpu og heilans sem getur
rofnað vegna slysa og krabbameins.
Eins verður nýtt hlutafé notað til að
halda áfram markaðssetningu á
MariGen Omega3-vörunni, sem er
stoðefni til meðhöndlunar á þrálátum sárum sem eru alvarlegt heilbrigðisvandamál um allan heim.
Kerecis tryggði sér markaðsleyfi
í Bandaríkjunum fyrir MariGen
Omega3-sáravörur sínar síðasta
haust. Það var að sögn Guðmundar
mikilvægt skref fyrir fyrirtækið,
en Bandaríkin eru stærsti markaður heims fyrir vörur fyrirtækisins

og veltir 900 milljónum dala á ári –
og er í örum vexti.
Fyrirtækið fékk einnig markaðsleyfi í Evrópu í fyrra og er sala
þegar hafin á Íslandi og Bretlandi í
kjölfar þess, ásamt nokkrum löndum í Mið-Austurlöndum. Sala á
öðrum mörkuðum er í burðarliðnum auk þess sem Kerecis vinnur að
öflun markaðsleyfa annars staðar
í heiminum, til dæmis í Kína og á
Indlandi.
svavar@frettabladid.is

MEÐHÖNDLUN
Á ÞRÁLÁTUM SÁRUM
■ MariGen Omega3 er þorskroð

sem fellur til hjá sjávarútvegsfyrirtækjum á Vestfjörðum
og meðhöndlað hefur verið
þannig að allar frumur og
ofnæmisvaldandi efni hafa
verið fjarlægð úr roðinu.
■ Fyrir á markaðnum eru
stoðefni sem unnin eru úr
húð, þvagblöðrum, þörmum
og gollurhúsum svína, manna
og nautgripa. Stoðefni úr fiski
gefur því ákveðið forskot þar
sem ekkert er um trúarlegar
hindranir, eins og þegar um
vörur úr svínavef er að ræða.
Þá smitast ekki sjúkdómar úr
fiskum í menn, ólíkt vefjum
manna og dýra.

FRAMLEIÐSLA Áætlað er að vörur til að

meðhöndla kviðslit og til endursköpunar
á brjóstum eftir brottnám fari á markað
á næstu tveimur árum.
MYND/KERECIS

➜ Tveir nýir bætast í fjárfestahóp Kerecis
Fjárfestarnir sem koma nýir að Kerecis eru í fjárfestahópnum Capital ehf., sem
er í eigu Sigurbjörns Þorkelssonar, fyrrverandi bankamanns og eins af eigendum
Haga, og 1924 ehf., sem er meðal annars í eigu Haraldar Jónssonar, fyrrverandi
forstjóra Innness og stjórnarformanns Haugen Gruppen.
Fyrir í fjárfestahóp Kerecis voru Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, Omega3
ehf., sem er fjárfestingarsjóður tengdur Novator í Lundúnum, og vestfirsku
sjávarútvegsfyrirtækin Klofningur og Hraðfrystihúsið–Gunnvör hf.

Umboðsmaður segir Innheimtustofnun viðhafa óvandaða stjórnsýsluhætti:

Mega ekki hunsa greiðendurna

XPKHOJLQD

ãǯȱŘŗǯȱǯȱȱǯȱŘŘȱǯȱǯŘřȬŖř

STJÓRNSÝSLA Innheimtustofnun
sveitarfélaga sniðgengur meðlagsgreiðendur þegar hún krefur launagreiðendur þeirra um
að halda eftir launum þeirra til
greiðslu meðlagsskulda, án þess
að láta greiðendurna sjálfa vita.
Þetta kemur fram í áliti
Umboðsmanns Alþingis sem tók
málið upp vegna fjölda ábendinga
meðlagsgreiðenda.
Innheimtustofnun hefur heimild til þess í lögum að beina kröfu
til launagreiðanda „barnsföður“
um að halda eftir hluta af kaupi
hans til greiðslu meðlagsskulda.
Þetta gerir stofnunin hins
vegar að meðlagsgreiðanda forspurðum og tilkynnir honum ekki
sérstaklega um samskipti sín við
launagreiðanda eða að hún hyggist yfirhöfuð innheimta með þess-

um hætti. Þetta telur Umboðsmaður til marks um óvandaða
stjórnsýslu. Í álitinu segir að það
geti haft „verulega þýðingu fyrir
hagsmuni launþega hvort þessu
úrræði væri beitt í máli hans
enda kynni það að leiða til þess
að útgreidd mánaðarlaun hans og
þar með framfærslueyrir skertist“.
Auk þessa segir Umboðsmaður skorta á upplýsingagjöf stofnunarinnar almennt við meðlagsgreiðendur, svo sem ef greiðsla
launagreiðanda fyrir hönd meðlagsgreiðanda hafi ekki borist.
Í álitinu kemur til dæmis fram
að í einu tilfelli hafi meðlagsgreiðandi ekki fengið neinar upplýsingar um greiðslustöðu sína
síðan árið 2003.
- js

INNHEIMTUSTOFNUN SVEITARFÉLAGA Umboðsmaður segir Innheimtu-

stofnun þurfa að bæta upplýsingagjöf
sína.

Afsláttur:

700.000

HÖLDUR
Ö
Akureyri

Afsláttur:

1.000.000

Afsláttur:

HÖLDUR
Ö
Akureyri

500.000

HÖLDUR
Ö
Akureyri

Audi A4
4 2.0 TDI AT

MM Pajero
j
3.2 Instyle

Honda CR-V executive

Árgerð 2012, dísil
Ekinn 37.000 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 5.690.000

Árgerð 2012, dísil
Ekinn 39.000 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 8.990.000

Árgerð 2011, bensín
Ekinn 39.000 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 4.790.000

KJARAKAUP: 4.990.000

KJARAKAUP: 7.990.000

KJARAKAUP: 4.290.000

Afsláttur:

800.000

HEKLA Laugavegi

Afsláttur:

250.000

Afsláttur:

HEKLA Laugavegi

400.000

HEKLA Laugavegi

Afsláttur:
VW Passat Alltrack 4motion
Árgerð 2012, dísilil
Ekinn 33.000 km,
sjálfskiptur
j
Ásett verð:
5.890.000
KJARAKAUP:

500.000
HEKLA Laugavegi

5.390.000

Afsláttur:

400.000

Afsláttur:

400.000

HEKLA Laugavegi

HEKLUSALURINN Ísafirði
Í

Nissan Patrol 3000 Luxury

Renault Megane
g eII Saloon

Toyota
y
Corolla 1600 Sol

Árgerð 2006, dísil
Ekinn 102.500 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 3.990.000

Árgerð 2004, bensín
Ekinn 178.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð: 640.000

Árgerð 2007, bensín
Ekinn 142.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 1.690.000

Toyota
y
RAV4
4 GX plus
Árgerð 2013, bensín
Ekinn 21.000 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 5.770.000

Kia Sportage
p
ge II CRDI
Árgerð 2007, dísil
Ekinn 88.000 km, beinskiptur
Ásett verð: 2.390.000

KJARAKAUP: 3.190.000

KJARAKAUP: 390.000

KJARAKAUP: 1.290.000

KJARAKAUP: 5.390.000

KJARAKAUP: 1.990.000

Afsláttur:

700.000

Afsláttur:
VW Tiguan
g
Track&Style 2,0TDI

600.000

Afsláttur:

570.000

Afsláttur:

600.000

Árgerð 2012, dísil
sil
Ekinn 36.000 km
m,
sjálfskiptur
j
Ásett verð: 5.8
89
90.000
KJARAKAUP:
HEKLA Laugavegi

5.290.000

HEKLA Reykjanesbæ

HEKLA Reykjanesbæ

VW Touareg
g V6 3.2

Renault Megane
g

Toyota
y
Land Cruiser 120 GX

Árgerð 2003, bensín
Ekinn 198.000 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 1.990.000

Árgerð 2008, bensín
Ekinn 95.000 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 1.560.000

Árgerð 2005, dísil
Ekinn 197.000 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 4.190.000

KJARAKAUP: 990.000

KJARAKAUP: 3.590.000

HEKLA
HEKLA
LA
A Laugavegi
L
Laugav
avegi
av
egii

KJARAKAUP: 1.290.000

KJARAKAUP
Úrval notaðra bíla á einstöku verði

HEKLA býður einstök kjör á völdum notuðum bílum út febrúar, eða á meðan birgðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Bílarnir eru til sýnis hjá HEKLU,
Laugavegi 170-174 og hjá umboðsmönnum HEKLU á landsbyggðinni. Kjarakaup HEKLU gera þér kleift að eignast gæðabíl á einstöku verði.

Afsláttur:

500.000

Bílasala Selfoss

Afsláttur:

1.500.000

Bílasala Selfoss

Afsláttur:

600.000

Kíkið inn á: heklanotadirbilar.is

BÍLÁS
Í Á Akranesi

MM Pajero
j
3.2 Intense +

M. Benz E280 CDi

MM Pajero
j
GLS 33”

Árgerð 2008, dísil
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 4.890.000

Árgerð 2008, dísil
Ekinn 211.000 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 4.990.000

Árgerð 2005, bensín
Ekinn 123.000 km, sjálfskiptur
j
Ásett verð: 2.490.000

KJARAKAUP: 4.390.000

KJARAKAUP: 3.490.000

KJARAKAUP: 1.890.000

Laugavegi 174 | Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16
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Bóndi í Berjanesi við Holtsós gagnrýnir sveitarstjórn vegna lengingar varnargarðs við Markarfljót:

Segir annað ráða för en líf og limi íbúa
UMHVERFISMÁL „Mann grunar að

300

tegundir steinda, eða
þar um bil, hafa fundist

á Íslandi.

Meira en 4.000 tegundir steinda eru
þekktar í heiminum öllum.
Ef einhver steinn er merkisberi Íslands
í heimi steinda er það silfurberg, tært
afbrigði af kristölluðum kalksteini og
er mjög fágætt utan Íslands.

NEYÐARLENDING Þotan lenti í Keflavík
með veikan farþega.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

Þota frá British Airways:

Veikur farþegi
skilinn eftir til
aðhlynningar
FLUG Þota frá British Airways á

leiðinni frá London til Los Angeles
lenti á Keflavíkurflugvelli á áttunda tímanum í gær vegna veikinda farþega.
Vélin er af gerðinni Airbus
A380, sem er stærsta farþegaflugvél heims.
Að sögn lögreglu reyndist
ástand konunnar sem um ræðir
ekki eins alvarlegt og óttast var í
fyrstu en hún var flutt til skoðunar á Landspítalann.
Maður konunnar og sonur urðu
eftir hér á landi, en vélin hélt ferðinni áfram á tíunda tímanum. - þj

Flensan breiðir hratt úr sér:

Fleiri greinast
með inflúensu
HEILBRIGÐISMÁL Fjöldi þeirra sem
greinast með inflúensu fer nú
hratt vaxandi. Alls hafa 52 tilfelli
greinst undanfarnar vikur.
Þetta kemur fram á vef landlæknis. Þar segir að veikin sé
seinna á ferðinni nú í vetur en síðastliðin þrjú ár og hafi farið hægt
af stað. Hún virðist hins vegar
breiðast ört út um þessar mundir
en í síðustu viku greindust sautján
með inflúensu.
Embætti landlæknis minnir á að
hægt er að minnka líkur á því að fá
inflúensu eða smita aðra til dæmis
með bólusetningu eða því að þvo
sér oft um hendurnar.
- bá

allt þetta ferli sé undirlægjuháttur við utanaðkomandi yfirvöld,“
segir Vigfús Andrésson í Berjanesi austan Holtsóss um fyrirhugaða lengingu varnargarðs vestan
Markarfljóts.
Vigfús er einn þeirra íbúa austan Markarfljóts sem mótmælt
hafa áformaðri 250 metra lengingu
varnargarðsins. Beina á fljótinu
lengra til austurs til að freista
þess að minnka sandburð í Landeyjahöfn svo halda megi höfninni

oftar opinni fyrir farþegasiglingar
til og frá Vestmannaeyjum. Vigfús
gagnrýnir að sveitarstjórn Rangárþings eystra kalli röksemdir og
ótta íbúanna misskilning.
„Það sem íbúarnir vilja, ekki
síst þeir sem eiga heimili og lönd
að fljótinu, er að sveitarstjórnin
segi það skýrt og skorinort að
því aðeins verði leyft að lengja
þessa leiðigarða ef varnargarður
að austanverðu verður byggður
að minnsta kosti jafnhliða,“ segir
Vigfús sem undirstrikar að menn

óttist um lönd sín og mannvirki ef
Markarfljót flæðir til austurs inn
í Holtsós.
„Afleiðingarnar gætu orðið
geigvænlegar. En kannski vega líf
og limir íbúanna austan Markarfljóts minna en aðrir hagsmunir.
Það er ljótt að segja þetta, en hvað
á manni að detta í hug? Það er enginn Eyfellingur á móti því að samgöngur batni til Eyja en röng staðsetning hafnarinnar er rót þessa
vanda,“ segir Vigfús Andrésson.

MARKARFLJÓT Íbúar austan fljótsins vilja líka fá varnargarð ef lengja á
varnargarð á vesturbakkanum.

- gar
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Hinsegin fólki ekki óhætt í
miðborginni eftir myrkur
Ný könnun leiðir í ljós að hinsegin fólk upplifir mikla fordóma. Tveir framhaldsskólanemar segja áreitnina sérstaklega mikla á skemmtistöðum, en finnast alls staðar. Þeir sem bera það með sér að vera hinsegin eiga frekar
á hættu að vera áreittir. Stöðug ógn um að mæta fordómum og áreitni hefur áhrif á líf þeirra beggja.
VELFERÐARMÁL „Það alvarleg-

asta sem ég hef lent í var að vera
laminn. Það var áður en ég hóf
hormónameðferðina,“ segir Örn
Danival Kristjánsson, framhaldsskólanemi og varaformaður Trans-Íslands. Tilefnið var
að hann notaði karlaklósett á
skemmtistað, sem ofbeldismennirnir sögðu hann ekki eiga rétt á.
Í könnun sem Samtökin ´78
létu gera og sagt var frá í Fréttablaðinu í vikunni kom í ljós að
mikill meirihluti hinsegin fólks
mætir fordómum í daglegu lífi.
„Ég var í röð á leið á klósettið
og einhverjir voru að bögga mig
á meðan. Síðar þegar ég kom út
af skemmtistaðnum beið sami
hópur stráka og var með stæla.
Það endaði með því að einn
þeirra kýldi mig niður og annar
sparkaði í mig,“ segir Örn, en
þar með var ofbeldinu ekki lokið.
„Í leigubílnum á leiðinni heim
var ég í svo miklu uppnámi að
ég sagði leigubílstjóranum frá
því sem hafði gerst, en þá byrjaði hann með fordóma. Hann
sagði mér að mamma hans ynni
á sjúkrahúsi í Svíþjóð og hann
væri sammála henni um að
transfólk væri geðsjúklingar. Þá
komst ég í enn meira uppnám,“
segir hann.
Örn leitaði sér ekki aðstoðar,
hvorki hjá bráðadeild né lögreglunni. Hann segist hafa verið
hræddur við ofbeldismennina og
taldi að afskipti lögreglu gætu
haft frekari afleiðingar í för
með sér.

Vanalega eru þetta
strákar sem vilja sýnast
karlmannlegri. Þeir eru að
sýna sig hver fyrir öðrum
og reyna að vera kúl
Einar Valur Einarsson

Atvikið hafði skýrar afleiðingar fyrir Örn.
„Nú eru komin tvö ár síðan og
ég nota ekki ennþá almenningssalerni. Fólk efast ekki um að ég
sé karlmaður í dag, en þetta situr
svo í mér að ég get það ekki,“
útskýrir Örn og viðurkennir að
það geti verið afar óþægilegt eftir
heilan dag í skólanum.
Einar Valur Einarsson kannast
vel við áreitni á skemmtistöðum
bæjarins.
„Það gerist aðallega á djamminu. Maður þarf að forðast að
labba of neðarlega á Laugaveginum, þar lendir maður alltaf í einhverju,“ segir hann.
Einar segir þá sem bera það
með sér að vera samkynhneigðir
lenda frekar í atvikum sem þessum. „Hommar sem eru með meira
bein í nefinu, sem sýna með líkamstjáningu að þeir eru sterkir,
lenda síður í þessu,“ segir Einar
og segist þekkja strák sem hafi
verið laminn af fimm fullorðnum körlum fyrir það eitt að líta
út fyrir að vera samkynhneigður.
Einar og Örn segja þá sem
beita ofbeldi oftast vera jafnaldra
stráka.
„Vanalega eru þetta strákar

MÆTA FORDÓMUM Af ótta við áreitni fara Einar og Örn ekki of neðarlega á Lauga-

veginn þegar þeir skemmta sér í miðborginni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN.

sem vilja sýnast karlmannlegri.
Þeir eru að sýna sig hver fyrir
öðrum og reyna að vera kúl,“
segir Einar.
Þeir segja hins vegar alls kyns
fólk sýna fordóma með orðum eða
athöfnum. Þá séu fordómar ekki
bundnir við gagnkynhneigða.
„Það eru líka fordómar gagn-

eva@frettabladid.is

vart transfólki innan Samtakanna
´78. Sumum finnst transfólk ekki
eiga þar heima,“ útskýrir Örn.
Hann bendir þó fólki sem upplifir fordóma á að leita til samtakanna og þiggja ráðgjöf. „Verið
sterk, þið eruð ekki ein,“ segir
hann að lokum.

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi

15
m/s

Skrifstofur Ölgerðarinnar eru lokaðar
frá kl. 12 í dag, 21. febrúar, vegna
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0°
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útfarar Ólafs Kr. Guðmundssonar
framkvæmdastjóra.
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Á morgun
10-18 m/s N- og NV-til, annars 5-13.
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Grjóthálsi 7-11 110 Reykjavík
Sími 412 80 00 Fax 412 80 01
olgerdin@olgerdin.is www.olgerdin.is
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13
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5°

4°
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HELGARVEÐRIÐ Það dregur talsvert úr vindi á landinu til morguns en síst þó á
Vestfjörðum. Skýjað og snjókoma með köflum um norðan- og austanvert landið en
léttir smám saman til sunnan- og suðvestantil með líkur á norðurljósasýningu.
Alicante 20°
Basel
10°
Berlín 8°

Billund
8°
Frankfurt
12°
Friedrichshafen 7°

6°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 6°
20°
Las Palmas

London 10°
Mallorca 20°
New York 11°

Orlando 27°
Ósló
3°
París
10°

San Francisco 16°
Stokkhólmur 3°

-3°
Sunnudagur
10-18 m/s NV-til og við SA-ströndina.
Elísabet
Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundur@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is,
Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

4200 ljós
Verð frá 94.900 kr.

Catifa hægindastóll
Verð frá 269.900 kr.

M-sófi
Verð frá 229.900 kr.

Eclipse sófaborð
Verð frá 29.900 kr.

Patchwork gólfmotta

Góð hönnun gerir heimilið betra

Sniðin eftir máli. Verð pr. fm 8
75.900
kr.
5 .900 kr.

Við leggjum mikinn metnað í að bjóða aðeins vandaðar vörur og tefla fram
því besta í evrópskri hönnun. Úrvalið einkennist af fallegri og fjölbreyttri hönnun sem

P I PA R \ T BWA

U

S ÍA

stenst tímans tönn. Markmið okkar er að aðstoða viðskiptavini við að fegra heimili sín.

MARGIR
LITIR
Omaggio
Omaggio
vasi
vasi
2020
/sm
Verð
sm
/ Verð
frá
/ Verð
3.890
fráfrá
3.890
kr.
3. kr.

Lalinde sófaborð / Verð frá 44.900 kr.

Wave stóll / Verð frá 169.900 kr.

Miho hreindýr / Verð frá 5.500 kr.

TILBOÐ

Nido hægindastóll / Ullaráklæði verð frá 169.900 kr., leðuráklæði verð frá 239.900 kr.
Kynningarverð til 01.06.2014

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 11–18  LAUGARDAGA KL. 11–16  HLÍÐASMÁRA 1  201 KÓPAVOGUR  534 7777  modern.is

Cucu klukka 33 sm / 12.900 kr.
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VEISTU SVARIÐ?

1. Hvaða leikrit Þjóðleikhússins verður í beinni útsendingu á RÚV?
2. Hvað fá margir hælisleitendur þjónustu hjá Reykjavíkurborg?
3. Hvaða íslenskum stílista var boðið
að starfa á sýningu Kenzo?
SVÖR:

Píratar velja frambjóðendur til borgarstjórnarkosninga rafrænt á netinu:

Innflytjendur í Svíþjóð:

Tveir berjast um fyrsta sætið

Styðja Svíþjóðardemókrata

BORGARMÁL Framboðslistakosn-

SVÍÞJÓÐ Sífellt fleiri karlar fædd-

ingar vegna borgarstjórnarkosninganna í Reykjavík standa yfir
hjá Pírötum. Hægt er að taka þátt
í prófkjörinu þangað til í lok dags
þann 22. febrúar. Úrslit verða tilkynnt daginn eftir.
Tveir vilja fyrsta sætið, þeir
Þórgnýr Thoroddsen og Halldór
Auðar Svansson. Tvær konur bjóða
sig fram í fyrsta til annað sætið,
þær eru Arndís Einarsdóttir og
Þórlaug Ágústsdóttir.
Samkvæmt lögum Pírata í

1. Englar alheimsins.
2. Fimmtíu.
3. Huldu Halldóru Tryggvadóttur.

Andaðu
með nefinu

Reykjavík hafa þeir kosningarétt
sem höfðu verið skráðir 23. janúar síðastliðinn eða fyrr, hvort sem
er í Pírata í Reykjavík eða móðurfélagið.
Kosningin er rafræn. Raðað er
eftir sætum sem frambjóðendur
segjast falast eftir. Röðun kjósenda á lista er ekki endanleg fyrr
en kosningu lýkur. Fram til þess
tíma geta kjósendur alltaf endurraðað eins og þeim sýnist, það er
ef þeim snýst hugur um hvernig
þeir vilja hafa listann.
- jme

UNDIRBÚA FRAMBOÐ Píratar eru
þessa dagana að velja á framboðslista
í Reykjavík fyrir borgarstjórnarkosningarnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ir utan Svíþjóðar aðhyllast stefnu
Svíþjóðardemókratanna. Niðurstöður nýrrar könnunar sænsku
hagstofunnar sýna að 7,3 prósent
þeirra fylgja flokknum. Svíþjóðardemókratar vilja draga
úr straumi innflytjenda um 90
prósent.
Sænska ríkisútvarpið hefur það
eftir manni af írönskum uppruna
að þótt hann sé innflytjandi þýði
það ekki að hann vilji fleiri innflytjendur til Svíþjóðar.
- ibs

Stjórnin leggur til 9,2
milljarða arðgreiðslu
Íslandsbanki hagnaðist um 23,1 milljarð króna á síðasta ári. Hagnaður dregst saman
um 1,5 prósent milli ára. Laun bankastjóra Íslandsbanka hækkuðu um 15,6 prósent
milli 2012 og 2013. Greiðslur til sjö framkvæmdastjóra jukust um 5,2 prósent.
VIÐSKIPTI Gangi tillaga stjórnar

Íslandsbanka eftir verður 40 prósentum af ríflega 23 milljarða
hagnaði bankans á síðasta ári varið
til greiðslu arðs til hluthafa. Þetta
kemur fram í uppgjöri bankans sem
birt var í gær.
Arðgreiðslan næmi þá tæplega
9.228 milljónum króna og rynni
að stærstum hluta (8.766 milljónir
króna) til þrotabús Glitnis banka,
sem á 95 prósent
í Íslandsbanka.
Afgangurinn
rynni til ríkisins
sem á fimm prósenta hlut, eða
461,4 milljónir
króna.
Í uppgjörinu
BIRNA
koma einnig fram
EINARSDÓTTIR
upplýsingar um
launakjör stjórnar og æðstu stjórnenda. Árslaun Birnu Einarsdóttur,
bankastjóra Íslandsbanka, fóru úr
31,5 milljónum króna í 36,4 milljónir milli 2012 og 2013. Hækkunin
nemur 15,6 prósentum og samsvarar því að mánaðarlaun hafi farið úr
rúmum 2,6 milljónum króna í rúmar
3 milljónir á mánuði. Hækkunin er
hins vegar heldur meiri ef tekið er
tillit til árangurstengdra greiðslna
upp á 3,6 milljónir króna. Að launum Birnu meðtöldum nema launagreiðslurnar 40 milljónum króna og
hækkuðu um 27 prósent milli ára.
Árið 2012 voru engar árangurstengdar greiðslur, hvorki til bankastjóra né til sjö framkvæmdastjóra
bankans. Heildargreiðslur til þeirra
fóru úr 171,7 milljónum 2012 í 198,9
milljónir 2013. Eru þá taldar með
árangurstengdar greiðslur upp á

Auknar álögur sagðar draga úr hagnaði
Íslandsbanki hagnaðist um 23,1 milljarð króna á árinu 2013 samkvæmt uppgjöri sem birt var í gærmorgun. Afkoman er rétt undir afkomu fyrra árs, þegar
hagnaðurinn nam 23,4 milljörðum. „Arðsemi eigin fjár eftir skatta var 14,7
prósent á árinu samanborið við 17,2 prósent árið 2012,“ segir í uppgjörstilkynningu. Minni arðsemi er fyrst og fremst sögð skýrast af hækkun eigin fjár
sem nemi 14,4 prósentum milli ára. „Skattar og gjöld greidd til ríkis og stofnana
námu samtals 12,4 milljörðum króna á árinu, samanborið við 9,2 milljarða
króna 2012, sem er hækkun um 34 prósent á milli ára.“ Haft er eftir Birnu
Einarsdóttur, bankastjóra Íslandsbanka, að 2013 hafi verið gott ár hjá bankanum.
Auknar álögur á bankann dragi hins vegar úr hagnaði. Hún bendir á að greiddur
hafi verið bankaskattur upp á 2,3 milljarða króna á árinu.

ÚR ÁRSUPPGJÖRI ÍSLANDSBANKA FYRIR 2013*
Liður
Vaxtatekjur
Rekstrarhagn.
Hagn. f. skatt
Hagnaður
Eignir

2012
32.940
47.649
26.432
23.418
823.375

18,2 milljónir króna og aukning
milli ára nemur 15,8 prósentum.
Að árangurstengdu greiðslunum
frátöldum er hlutfallsleg launagreiðsluaukning til framkvæmdastjóranna

2013
Breyting
28.430
-13,7%
42.597
-10,6%
30.008
13,5%
23.069
-1,5%
866.009
5,2%
*Stærðir eru í milljónum króna.

5,2 prósent og laun þeirra voru að
jafnaði tæpar 2,2 milljónir króna á
mánuði í fyrra.
Fram kemur í uppgjörinu að
árangurstengdar launagreiðslur
bankans byggi á reglum Fjármálaeftirlitsins, sem setji slíkum
greiðslum þröngan ramma.
olikr@frettabladid.is

Strætó stefnir að fleiri samningum við hótel um kaup á farmiðakortum:
Loft innan fárra mínútna

Eini gallinn er sunnudagsakstur

Ilmur af mentól og eukalyptus

SAMGÖNGUR Framhald verður á til-

Otrivin Menthol ukonserveret, nefúði, lausn. Innihaldslýsing: Xýlómetazólínhýdróklóríð
1 mg/ml. Ábendingar: Bólgur og aukin slímmyndun í nefi, kinnholum og nefkoki. Skammtar
og lyfjagjöf: Fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára: 1 úði í hvora nös 3 sinnum á sólarhring
eftir þörfum, lengst í 10 sólarhringa og ekki úða oftar en að hámarki 3 úða í hvora nös á
sólarhring. Snýttu þér. Fjarlægðu glæru plasthettuna. Skorðaðu úðaflöskuna milli fingranna.
Úðað er með því að þrýsta kraganum niður að flöskunni. Hallaðu höfðinu örlítið fram.
Stúturinn á úðaflöskunni er settur upp í nösina. Úðað er einu sinni, um leið og andað er
að sér inn um nefið. Farðu eins að í hina nösina. Ekki má nota lyfið ef þú ert með ofnæmi
fyrir einhverju innihaldsefnanna, ef þú hefur gengist undir aðgerð í gegnum nefið eða
munninn eða ert með þrönghornsgláku. Ráðfærðu þig við lækni áður en lyfið er notað ef þú
ert: Þunguð, með barn á brjósti, næmur fyrir adrenvirkum efnum, ert með skjaldvakaóhóf,
sykursýki, háþrýsting, æðakölkun, slagæðargúlp, blóðtappa í hjarta, óreglulegan eða hraðan
púls, erfiðleika við þvaglát, æxli í nýrnahettum, þunglyndi og ert á lyfjameðferð við því.
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er
að nota lyfið. Sjá notkunarleiðbeiningar í fylgiseðli. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare.
Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

raunaverkefni þar sem hótelgestum
gefst kostur á að nýta sér þjónustu
Strætó bs. Í mars í fyrra sömdu Hilton Reykjavík Nordica og Reykjavík
Natura við Strætó
um kaup á farmiðakortum fyrir
gesti sína.
„Við lítum á
þetta sem hluta
af þjónustunni,“
segir Ingólfur
Haraldsson, hótINGÓLFUR
elstjóri á HiltHARALDSSON
on. Um leið
lagði hótelið af skutlþjónustu.
Nú segir Ingólfur þjónustuna
aukna, enda hafi hótelið ekki
getað boðið upp á þá tíðni ferða
sem Strætó geri. „Og gestir nýta
sér þetta töluvert vel.“
Ingólfur segir kostnað hótelsins vegna ferða gesta líkast til

svipaðan og áður. „En þetta er líka
hluti af því að vinna eftir grænum
stöðlum og vistvænum. Þar leika
almenningssamgöngur hlutverk.“
Um leið batni nýting strætisvagna
utan háannaferðatíma heimafólks.
Heilt yfir segir Ingólfur verkefnið hafa gefist vel, enda ferðafólk utan úr heimi alvant því að
nýta almenningssamgöngur. Eina
umkvörtunarefnið sé að strætó
byrji ekki að ganga

fyrr en á hádegi á sunnudögum. „Og
það held ég að hljóti að vera einsdæmi í almenningssamgöngum í
heiminum,“ segir hann. „En þetta
snýr náttúrlega að fleirum en gestum okkar, svo sem fólki sem mæta
þarf í vinnu á sunnudögum.“
Kolbeinn Óttarsson Proppé, upplýsingafulltrúi Strætó, segir tilraunina hafa mælst vel fyrir. „Með vorinu ætlum við í aukna kynningu á
þessu og fá fleiri hótel með,“ segir
hann.
- óká
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LINEA WHITE 470.715,-****

443.232,-

Kvik Reykjavík fagnar afmæli með fullt af góðum afmælistilboðum. Hátíðin hefst
21. febrúar og við höfum opið alla helgina. Líttu við og sjáðu öll frábæru tilboðin
– og taktu jafnframt þátt í léttum leik um gjafakort að verðmæti 100.000,-

Kvik Reykjavík: Suðurlandsbraut 16, Sími 5880500
*Tilboðið gildir við kaup á eldhúsinnréttingu og nær til 5 nýrra borðplötugerða (úr gegnheilum við: gráolíuborinn askur og gráolíuborin eik og plasthúðuð plötuefni: Nature Grey, Nature Dark og Nature Light) með köntum,
forvinnu og vaski. Sendingarkostnaður og önnur þjónusta ekki innifalin. Tilboðið gildir t.o.m. 22.03.2014 og er ekki hægt að nýta samhliða öðrum tilboðum. **Sparaðu 30% á verðlistaverði valdra baðvaska. Tilboðið gildir við kaup
á heillri baðinnréttingu t.o.m. 22.03.2014 og er ekki hægt að nýta samhliða öðrum tilboðum. ***Tilboðið gildir við kaup á rennihurðum í Kvik fataskápalínunni. Sendingarkostnaður, samsetning og uppsetning er ekki innifalin.
Tilboðið gildir t.o.m. 22.03.2014 og er ekki hægt að nýta samhliða öðrum tilboðum. **** Leiðbeinandi útsöluverð er fyrir skápa, sökkla og borðplötu. Fyrir utan vask, blöndunartæki, heimilistæki og lýsingu.
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RÆÐA STÖÐU SÍNA Framhaldsskólakennarar skoða þessa dagana innan hvaða

heildarsamtaka þeim sé best borgið. Þessi mynd var tekin þegar kennarar mættu á
þingpalla á dögunum til að hlýða á umræðu um kjör sín.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Hluti kennara
vill ganga til
liðs við BHM
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Fiskikóngurinn
www.ﬁskikongurinn.is

Samkvæmt könnun sem gerð var meðal framhaldsskólakennara vill hópur þeirra ganga í BHM. Aðrir
vilja breyta Kennarasambandinu. Nýkjörinn formaður segir kennara hafi lýst óánægju með þjónustu KÍ.

Sogavegi 3
Höfðabakka 1

FÉLAGSMÁL „Við þurfum að skoða

inni var að hluti framhaldsskólakennara vill ganga í BHM. Aðrir
vildu ekki segja skilið við Kennarasambandið heldur lýstu þeirri
skoðun sinni að sambandið ætti að
hætta að starfa sem stéttarfélag en
verða þess í stað regnhlífarsamtök
fyrir öll stéttarfélög kennara.
Ekki var mikil þátttaka í viðhorfskönnuninni, eða innan við
50 prósent.
Guðríður segir að það breyti því
ekki að taka verði mið af niðurstöðum könnunarinnar.
„Þeir taka þátt sem láta sig
málið varða,“ segir hún.
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir,
formaður stöðunefndar Félags
framhaldsskólakennara, segir að
margar skoðanir séu uppi.
„Eftir 14 ára veru í Kennarasambandinu er ekkert óeðlilegt
við að menn líti um öxl og vegi
og meti stöðu sína,“ segir Hanna
Björg.
Hún segist ætla að kynna niðurstöður könnunarinnar á aðalfundi
Félags framhaldsskólakennara í
mars.
johanna@frettabladid.is

í Hjálmakletti (hús Menntaskóla Borgarfjarðar),
Borgarnesi laugardaginn 22. febrúar 2014.

vandlega veru okkar innan Kennarasambandsins,“ segir Guðríður
Arnardóttir, nýkjörinn formaður
Félags framhaldsskólakennara.
Hún segist ekki hafa lúrt á
þeirri skoðun sinni að framhaldsskólakennarar eigi helst samleið
með félögum sínum í Bandalagi
háskólamanna.
„Framhaldsskólakennarar eru
sérfræðingar sem miðla þekkingu
sinni áfram,“ segir Guðríður.
Nýlega var gerð viðhorfskönnun
meðal framhaldsskólakennara en
ekki er búið að birta niðurstöður
hennar opinberlega.
Guðríður segir að það, sem hafi
komið sér mest á óvart þegar hún
skoðaði niðurstöður könnunarinnar, sé hversu lítil þekking er
á starfsemi Kennarasambandsins. Þá komi fram í könnuninni að
þeir sem svara séu ekki ánægðir
með þjónustu Kennarasambandsins. Guðríður segir að það verði að
fara vel yfir þessar niðurstöður og
taka mið af þeim.
Annað sem kom fram í könnun-

Í tengslum við sýninguna verður málstofa með yﬁrskriftinni:

Var rétt að stofna Kennarsambandið?

$WYLQQXVìQLQJ
t%RUJDUE\JJê
Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja.
Dagskrá
Kl. 10:30
Kl. 10:35
Kl. 11:00
Kl. 11:25
Kl. 11:40
Kl. 12:00

Setning málstofu
Rotary International
Birna G Bjarnadóttir
Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja
Ketill Berg Magnússon
Að reka fyrirtæki á landsbyggðinni
Höskuldur Steinarsson Fjarðalax
Umræður og fyrirspurnir
Málstofuslit

Opin atvinnusýning

Kl. 12:30-17:00

Um 50 fyrirtæki og þjónustuaðilar í heimabyggð kynna starfsemi sína
Samstarfsaðilar:

6.(668+251

8

Innan Félags framhaldsskólakennara (FF) hefur verið umræða um hvort það
hafi verið rétt ákvörðun að ganga úr Bandalagi háskólamanna árið 1999
og stofna Kennarasamband Íslands (KÍ) ásamt sjö öðrum stéttarfélögum
kennara. Stöðumatsnefnd kennara hefur reynt að leggja mat á hvernig framhaldsskólakennurum hefur vegnað í KÍ á þeim 14 árum sem liðin eru frá því
að samtökin voru stofnuð. Spurningar sem reynt hefur verið að svara eru:
■ Er eitthvert samhengi milli þeirra heildarsamtaka sem félagsmenn hafa
verið aðilar að í gegnum tíðina og kjaraþróunar þeirra?
■ Koma lög og skipulag KÍ í veg fyrir að FF ráði sjálft eigin málum, kjarasamningum, skólamálum, innra starfi og félagsmálum?
■ Hvaða spurningar myndu vakna ef FF myndi ákveða að segja skilið við KÍ.
Úr áfangaskýrslu stöðunefndar árið 2013.

Tillögur samþykktar:

Tveir sekir í Hæstarétti:

Fatlaðir fá
spjaldtölvur

Dæmdir fyrr
manndráp

MENNTUN Skóla- og frístunda-

DÓMSMÁL Tveir karlmenn voru

ráð Reykjavíkurborgar hefur
samþykkt tillögur starfshóps
um notkun tölvutækni í námi og
kennslu mikið fatlaðra grunnskólanemenda.
Tillögurnar fela í sér að gerð
verði áætlun til nokkurra ára
um spjaldtölvuvæðingu nemenda og kennara í Klettaskóla og
sérdeilda við grunnskóla. Stefnt
verður að því að allir mikið fatlaðir nemendur hafi til afnota,
innan þriggja ára, spjaldtölvu
sem fylgi hverjum og einum. - fb

dæmdir í skilorðsbundið fangelsi í Hæstarétti í gær. Bílstjóri vörubifreiðar sem lenti í
árekstri 27. desember 2010 var
dæmdur í fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir manndráp af gáleysi og umferðarlagabrot.
Eigandi og stjórnandi fyrirtækisins sem átti vagninn var
dæmdur fyrir hlutdeild í brotum
vörubílstjórans og fékk tveggja
mánaða skilorðsbundinn dóm.
-hrs

AÐALFUNDUR ÖSSURAR HF.
verður haldinn föstudaginn 14. mars 2014 kl. 9:00 að Grjóthálsi 5, Reykjavík.
A. DRÖG AÐ DAGSKRÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.
Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2013.
Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.
Skýrsla stjórnar um starfskjör.
Ákvörðun um starfskjarastefnu félagsins.
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir 2014.
Kosning stjórnar.
Kosning endurskoðanda.
Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.
Tillaga um heimild til að kaupa eigin hluti.
Önnur mál sem borin hafa verið löglega fram eða aðalfundur hefur samþykkt
að taka til meðferðar.
Stjórn félagsins leggur til að aðalfundur samþykki endurskoðaðar samþykktir
félagsins, sjá lið 9 á dagskránni. Þær eru byggðar á sama grunni og núverandi
samþykktir, en hafa að geyma breytingar og viðbætur sem leiða aðallega af
nýlegum breytingum á lögum um hlutafélög nr. 2/1995.
Helstu breytingatillögur:
• Staðfest að stjórn félagsins skuli tryggja að hlutaskráin geymi réttar upplýsingar á hverjum tíma. (1. mgr. 7. gr.)
• Staðfest að hluthafafundir skuli vera boðaðir lengst fjórum vikum fyrir fund.
(1. mgr. 14. gr.)
• Felld brott krafa um að fundarboð á hluthafafund skuli einnig birt í innlendum
fjölmiðli. (2. mgr. 14. gr.)
• Útskýrt hvað sé átt við með skýrum og nákvæmum reglum um þátttöku og
atkvæðagreiðslu á hluthafafundi. (3. mgr. 14. gr.)
• Tilgreint hvaða upplýsingar skuli vera aðgengilegar hluthöfum á vefsíðu
félagsins fyrir hluthafafundi. (1. mgr. 15. gr.)
• Staðfestur réttur hluthafa til að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. (3. mgr. 15. gr.)
• Staðfestur réttur hluthafa til að sækja hluthafafund ásamt ráðgjafa og gefa
ráðgjafanum orðið fyrir sína hönd. (2. mgr. 16. gr.)
• Fellt brott ákvæði um að umboð verði ekki afturkallað svo gilt sé gagnvart
félaginu eftir að því hefur verið framvísað við afhendingu fundargagna eða
eftir setningu hluthafafundar. (2. mgr. 19. gr.)
• Staðfest að stjórn félagsins skuli gefa skýrslu um starfskjör á aðalfundi.
(3. mgr. 20. gr.)
• Staðfest að stjórnarformaður setji hluthafafund og stjórni kosningu á fundarstjóra, og að fundarstjóri stjórni kosningu ritara fundarins. (1. mgr. 21. gr.)
• Atkvæðagreiðslur á hluthafafundi skulu vera skriﬂegar ef einhver fundarmanna
krefst þess, nema fundarstjóri telji augljóst að það haﬁ ekki áhrif á úrslit
atkvæðagreiðslunnar. (2. mgr. 21. gr.)
• Staðfest að í síðasta lagi tveimur vikum eftir hluthafafund skuli hluthafar
eiga aðgang að fundargerð eða staðfestu endurriti fundargerðar á skrifstofu
félagsins. (3. mgr. 21. gr.)
• Lagt til að stjórn félagsins sé skipuð ﬁmm einstaklingum. Ákvæðum bætt
við til að tryggja að hlutfall hvors kyns í stjórn sé a.m.k. 40%. Stjórnarkjör
og skyld atriði nánar útskýrð sem og reglur um uppsögn og frávikningu.
(24. gr. og 26. gr.)
• Lýsing á hlutverki og ábyrgð stjórnar félagsins og forstjóra einfölduð og skýrð
betur með lítilsháttar efnislegum breytingum. (27. gr., 3.-5. mgr. 28. gr. og 30. gr.)
• Staðfest að ársreikningur skuli gerður í samræmi við viðeigandi lög. (31. gr.)
• Aukið svigrúm til að eiga og eignast eigin hluti innan þeirra marka sem lög
setja. (34. gr.)
• Ákvæði um breytingar á samþykktum félagsins einfaldað án efnislegra
breytinga. (35. gr.)
• Felld brott ákvæði um samruna og sölu á eignum. Fer eftir viðeigandi lögum.
(36. gr.)
• Félaginu heimilað að nota rafræna miðla og tölvupóst í samskiptum við
hluthafa. (37. gr.)
• Staðfest að ófrávíkjanleg lög gangi framar samþykktum ef ósamræmi er
á milli þeirra. (2. mgr. 38. gr.)
Tilvísanir að ofan vísa til greina í endurskoðuðum samþykktum. Aðrar
breytingar ná meðal annars til uppsetningar og orðalags.
Endurskoðaðar samþykktir, gildandi samþykktir, samanburður á þeim
og nánari útskýringar er að ﬁnna á vefsíðu félagsins.

B. REGLUR UM ÞÁTTTÖKU HLUTHAFA OG
ATKVÆÐAGREIÐSLU
Hluthafar eiga rétt á að fá mál tekin á dagskrá hluthafafundar og leggja fram
ályktunartillögur ef gerð hefur verið skriﬂeg eða rafræn krafa um það eigi síðar en
þriðjudaginn 4. mars 2014. Hluthafar geta lagt fram spurningar fyrir fund eða á
aðalfundinum sjálfum. Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa, þ.m.t. hvernig sé
hægt að nýta þau réttindi, er að ﬁnna á vefsíðu félagsins.
Hverjum hlut í félaginu fylgir eitt atkvæði, að frátöldum eigin hlutum sem ekki
fylgir atkvæðisréttur. Vinsamlegast athugið að hluthafar þurfa að vera nafnskráðir
í hlutaskrá félagsins til að geta kosið (hlutir á safnreikningi bera ekki atkvæðisrétt).
Hluthafar sem sækja fundinn verða skráðir á fundarstað og fá atkvæðaseðla og önnur
fundargögn þar.
Hluthafar, sem ekki sækja aðalfundinn, geta annaðhvort: a) kosið um dagskrármál
með skriﬂegum eða rafrænum hætti, eða b) veitt umboð.
Beiðni hluthafa um að kjósa með skriﬂegum eða rafrænum hætti þarf að berast
félaginu eigi síðar en ﬁmm dögum fyrir aðalfundinn. Hluthafar geta óskað eftir því
að fá atkvæðaseðla senda til sín og þeir geta einnig vitjað atkvæðaseðla á skrifstofu
félagsins og greitt þar atkvæði alla virka daga á skrifstofutíma. Atkvæði þurfa að
berast félaginu fyrir aðalfundinn.
Hluthafar geta annaðhvort veitt skriﬂeg eða rafræn umboð að uppfylltum ákveðnum
formkröfum sem fram koma á vefsíðu félagsins. Rafræn umboð þarf að senda
í gegnum aðgangskerﬁ hluthafa hjá félaginu. Umboð þurfa að berast félaginu fyrir
aðalfund eða á fundarstað.
Nánari upplýsingar um atkvæðareglur og notkun umboða er að ﬁnna á vefsíðu
félagsins.

C. NÁNARI UPPLÝSINGAR
Aðalfundurinn fer fram á ensku. Skjöl sem lögð verða fyrir aðalfund, þ.m.t.
endurskoðaður ársreikningur fyrir árið 2013 og ársskýrsla fyrir árið 2013, auk
ályktunartillagna og athugasemda við hvert dagskrármál er að ﬁnna á ensku á vefsíðu
félagsins. Hluthafar geta einnig nálgast skjölin á skrifstofu félagsins að Grjóthálsi 5,
110 Reykjavík, alla virka daga á skrifstofutíma.
Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar föstudaginn 28. febrúar 2014. Haﬁ hluthafar
kraﬁst þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögur
á tímabilinu 28. febrúar - 4. mars 2014, verða endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar
á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfundinn.
Hluthöfum er einnig bent á að samkvæmt 63. gr. a. laga um
hlutafélög nr. 2/1995 er hægt að tilkynna um framboð til
stjórnar skriﬂega skemmst ﬁmm dögum fyrir aðalfund. Af
þeim sökum verða upplýsingar um alla frambjóðendur
til stjórnar kunngerðar eigi síðar en tveimur dögum
fyrir aðalfund.
Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig
á aðalfundinn á skrifstofu félagsins frá
kl. 8:30 á aðalfundardag. Aðalfundurinn
hefst stundvíslega kl. 9:00.
Nánari upplýsingar um aðalfundinn og
aðalfundargögn er að ﬁnna á vefsíðu
félagsins:
WWW.OSSUR.COM/INVESTORS/AGM
Reykjavík, 20. febrúar 2014,
Stjórn Össurar hf.

10 | FRÉTTIR |

21. febrúar 2014 FÖSTUDAGUR

Á annað hundrað manns látnir
Tugir manna létu lífið í átökum mótmælenda og lögreglu í gær. Margir hinna látnu eru sagðir hafa fallið fyrir leyniskyttum. Janúkovítsj
forseti kennir mótmælendum um ofbeldið og segir þá hafa beitt skotvopnum gegn lögreglunni. ESB ætlar að beita refsiaðgerðum.
ÚKRAÍNA Aðeins fáeinum klukkustundum eftir

að stjórnvöld höfðu, seint á miðvikudagskvöld,
samið við stjórnarandstæðinga um vopnahlé í
Úkraínu brutust hörð átök út á ný í höfuðborginni Kænugarði.
Átökin í gær urðu grimmilegri en nokkru
sinni fyrr og virðast hafa kostað meira en hundrað manns lífið. Tölur um mannfall voru þó óljósar í gær.
Vestrænar fréttastofur gátu staðfest að tugir
manna væru látnir, þar sem fréttamenn þeirra
höfðu sjálfir talið lík í líkhúsum borgarinnar.
Bandaríska fréttastöðin CNN fullyrti svo síðdegis að hundrað manns hið minnsta væru fallnir í
valinn og 500 særðir.
Leyniskyttur eru sagðar hafa skotið á mótmælendur og úkraínsk stjórnvöld hafa staðfest
að sérsveitarmenn hafi notað skotvopn. Þá eru
mótmælendur sagðir hafa tekið 67 lögreglumenn
í gíslingu í gær.
Daginn áður höfðu nærri 30 manns látist í
átökunum í Kænugarði.
Bæði Evrópusambandið og Bandaríkin hafa
hótað refsiaðgerðum gegn úkraínskum stjórn-

21. NÓVEMBER Viktor Janúkovítsj forseti
hættir við að undirrita samstarfssamning við
Evrópusambandið. Þess í stað hyggst hann
styrkja tengslin við Rússland. Mótmæli hefjast
í Kænugarði.

völdum, sem sögð eru bera alla ábyrgð á ofbeldinu undanfarið.
Evrópusambandið sendi utanríkisráðherra
Frakklands, Þýskalands og Póllands til Úkraínu í
gær, þar sem þeir ræddu fyrst við Viktor Janúkovítsj forseta og síðan helstu leiðtoga stjórnarandstæðinga, meðal annars um hugsanlega
málamiðlun í deilunni.
Að því búnu var reiknað með að þeir sneru
aftur til Belgíu þar sem utanríkisráðherrar
hinna Evrópusambandsríkjanna biðu eftir þeim
á neyðarfundi um Úkraínu, þar sem taka átti
ákvörðun um refsiaðgerðir.
Emma Bonino, utanríkisráðherra Ítalíu, staðfesti við BBC að ferðabann yrði samþykkt á
úkraínska embættismenn og eignir þeirra frystar í bönkum Evrópusambandsríkjanna.
Rússnesk stjórnvöld sendu svo fulltrúa sinn til
Kænugarðs í gær að ósk Janúkóvitsj forseta. Þar
átti hann að hjálpa til við að miðla málum í deilu
stjórnvalda við mótmælendur.
Fátt bendir þó til þess að nokkur málamiðlun
verði möguleg eftir atburði síðustu daga.

30. NÓVEMBER Lögregla ræðst af hörku gegn
mótmælendum í Kænugarði. 35 eru handteknir.
Myndir af lögreglunni beita mótmælendur
ofbeldi berast hratt á milli manna og styrkja
stuðning við mótmælendur.

MARGIR LÁGU Í VALNUM Mótmælendur í Kænugarði votta látnum félögum sínum virðingu.

gudsteinn@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. DESEMBER Um 300 þúsund mæta til
mótmæla í Kænugarði. Þetta eru fjölmennustu mótmæli í Úkraínu frá Appelsínugulu
byltingunni árið 2004. Hópur mótmælenda
leggur undir sig ráðhúsið í Kænugarði.

17. DESEMBER Vladímír Pútín Rússlandsforseti lýsir því yfir að Rússar muni kaupa úkraínsk
ríkisskuldabréf fyrir jafnvirði 17.000 milljarða
króna. Einnig verði mikil verðlækkun á gasi, sem
Úkraínumenn kaupa af Rússum.

22. JANÚAR Þrír mótmælendur láta
lífið í átökum í Kænugarði. Tveir falla fyrir
byssuskotum en sá þriðji fellur úr nokkurri hæð
niður á jafnsléttu. Þetta eru fyrstu dauðsföllin í
átökum vetrarins.

16. JANÚAR Stjórnarandstæðingar láta ráðhúsið í Kænugarði af hendi, en í staðinn veita
stjórnvöld 234 mótmælendum sakaruppgjöf.

18. FEBRÚAR Hörð átök kosta að minnsta
kosti 26 manns lífið, þar af 10 lögreglumenn.
Hundruð manna særast. Átökin hefjast eftir
að þingið frestar því að breyta stjórnarskránni
aftur til fyrra horfs og þar með draga úr völdum
forsetans.

20. FEBRÚAR Stjórn og stjórnarandstæðingar
semja um vopnahlé, en stuttu síðar brjótast
út hörð átök milli mótmælenda og lögreglu.
Ofbeldið nær nýjum hæðum og fyrir kvöldið
hafa þau kostað á annað hundrað manns lífið.

ATBURÐARÁS VETRARINS
28. JANÚAR Úkraínustjórn lætur að nokkru
undan kröfum mótmælenda: Forsætisráðherrann segir af sér og þingið afturkallar umdeild
lög um strangara bann við mótmælum.

31. JANÚAR Stjórnarandstæðingurinn Dmitró
Búlatov, sem hafði verið týndur í meira en
viku, skýtur upp kollinum illa farinn og segist
hafa sætt hrottalegum pyntingum. Hann segist
sannfærður um að stuðningsmenn Rússa hafi
rænt honum.

Aðalfundur í Vátryggingafélagi Íslands hf
verður haldinn 13. mars 2014
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Konudagurinn
nálgast óðfluga

iPhone 5c
Litaglaður og klár

Verð frá: 89.890.-

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar. *Tilboð gildir til 22. febrúar 2014

Konudagstilboð

iPad Air

iPad mini 16GB/WiFi

iPhone 4s

iPhone 5c

iPhone 5s

Kraftmikill og léttur

Smellpassar í lófann

Frábær sími, á góðu verði

Litaglaður og klár

Framtíðin er hér

Verð frá: 89.990.-

Verð: 49.990.-*
Listaverð: 54.990.-

Verð frá: 67.890.-

Verð frá: 89.890.-

Verð frá: 109.890.-
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+ Nánar á icelandair.is/fljugduvel

ENDALAUS AFÞREYING

MEÐ IC
CELA
ANDAIR
!LLTAFINNIFALI &RJÉ
JÉLS
LST
TS
STTAVALVI
VI
BØ
B KUN)!FREYIN
NGAARK
RKERFI
K
KLS
LST)-EIIRAP
PLÉ
LÉSSSM
MILILLILSST
TA
A
%INFERATASKA
KAA
ALLLLT
TA
A

 KG
K TILL%
%VR
VRØPUOG
OGTV
RTÚ
ÚSKURTIL.
.!
!ME
MERÓ
RÓKU
K )-ATURFFYRIR
IRB
B
BÚR
ÚRNI
NIN
N
ÉFENG
NGIR
IRD
DRYKKIR
IROGDAGB
GBLÚ
Ú
 )6ILDARPUNKTA
TAAR
R )&LUG
G O
OGFLU
OGF
LUGV
G ALLA
LARRSKAATT
T AR

Vertu með okkur

14 | FRÉTTIR |

21. febrúar 2014 FÖSTUDAGUR

Sjálfstæðisfólk gagnrýnir bæjarhátíð í Hafnarfirði:

Telja bæjarbúa látna
borga kosningahátíð
HAFNARFJÖRÐUR Bæjarfulltrúar

Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði
segja meirihluta Samfylkingar og
Vinstri grænna í bæjarstjórn ætla
að efna til kosningahátíðar á kostnað bæjarsjóðs í vor. Á bæjarstjórnarfundi vísuðu þeir til þeirrar
„skyndiákvörðunar“ meirihlutans
að halda bæjarhátíðina Bjarta daga
að þessu sinni í apríl, eða um mánuði fyrir bæjarstjórnarkosningar.

Bæjarfulltrúar meirihluta sögðu
að samþykkt hefði verið síðasta
haust að hátíðin skyldi haldin í
tengslum við sumardaginn fyrsta.
Þeir bókuðu að ef sjálfstæðismenn vildu fresta öllum árlegum
viðburðum á vegum menningarog ferðamálanefndar fram yfir
kosningar þá væri þeim frjálst að
leggja fram tillögur þess efnis í
menningar- og ferðamálanefnd.-gar

Gefum 80.000 kr.
af eldsneyti dagana
25-28. febrúar!
Vertu vinur okkar á Facebook
og þú gætir unnið!
www.lodur.is - Sími 544 4540

Krefst breytinga hjá
Tryggingastofnun
Forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins segir að úrskurður úrskurðarnefndar
almannatrygginga krefjist grundvallarbreytinga á greiðslufyrirkomulagi endurhæfingarlífeyris. Reglur sjúkrasjóða skarist við regluverk almannatrygginga.
HEILBRIGÐISMÁL Úrskurður úrskurðarnefndar almanna-

trygginga um tilhögun greiðslu endurhæfingarlífeyris setur Tryggingastofnun ríkisins, TR, í talsverðan
vanda. Málið er nú til skoðunar hjá velferðarráðuneytinu og stofnuninni.
Fréttablaðið greindi í gær frá niðurstöðu úrskurðarnefndar almannatrygginga í máli konu sem fékk sjúkradagpeninga til 8. júní í fyrra en TR taldi að hún ætti
ekki rétt á endurhæfingarlífeyri fyrr
en 1. júlí. Konan var því bótalaus í 22
daga. Úrskurðarnefndin komst hins
vegar að þeirri niðurstöðu að greiða
ætti lífeyrinn frá 9. júní, eða degi
eftir að hún varð bótalaus.
Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri Tryggingastofnunar, segir að
úrskurðurinn setji TR í töluverðan
SIRÍÐUR LILLÝ
vanda.
BALDURSDÓTTIR
„Vandi okkar við úrlausn þessa
verkefnis er að hér mætast annars vegar reglur sjúkrasjóða stéttarfélaga sem byggja á dagpeningum og hins
vegar regluverk almannatrygginga þar sem byggt er
á mánaðarréttindum,“ segir hún og bætir við að allar
greiðslur sem Tryggingastofnun hefur með að gera séu
byggðar á mánaðarréttindum en séu ekki í formi dagpeninga. Til grundvallar bótareikningi hvers mánaðar
skuli leggja einn tólfta af áætluðum tekjum ársins. Endurhæfingarlífeyrir sé tekjutengdur og ráðist greiðslur
því af tekjum lífeyrisþega á mánaðargrundvelli.
Sigríður Lillý segir að úrskurðurinn krefjist því
grundvallarbreytinga á greiðslufyrirkomulagi endurhæfingarlífeyris og sé málið til skoðunar hjá velferðarráðuneytinu.
„Fleira kemur til sem gerir stöðuna flókna. Skarist
greiðslur sjúkrasjóða og Tryggingastofnunar innan

EKKI AFTURVIRKUR Tryggingastofnun ríkisins telur úrskurð
úrskurðarnefndar almannatrygginga ekki afturvirkan.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GREIÐSLUR ÚR ENDURHÆFINGARLÍFEYRISSJÓÐI TR
Ár
2011
2012
2013

Fjöldi
1.091
1.200
1.277

Heildarfjárhæð
2.315 millj. kr.
2.632 millj. kr.
3.028 millj. kr.

mánaðarins geti það leitt til lægri heildargreiðslna til
viðskiptavina. Því er afar mikilvægt að fara gaumgæfilega yfir þessi mál,“ segir Sigríður Lillý.
Tryggingastofnun fellst ekki á að úrskurðurinn verði
afturvirkur.
Magnús Nordahl, yfirlögfræðingur Alþýðusambandsins, hefur sagt að hann líti svo á að úrskurðurinn hafi
ótvírætt fordæmisgildi og sé afturvirkur.
johanna@frettabladid.is
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SKOÐUN
Enn upplifir hinsegin fólk fordóma á Íslandi:

Stutt saga úr
Reykjavík Pútíns

É

g var í röð á leið á klósettið og einhverjir voru að bögga
mig á meðan. Síðan þegar ég kom út af skemmtistaðnum
beið sami hópur stráka og var með stæla. Það endaði
með því að einn þeirra kýldi mig niður og annar sparkaði
í mig.“
Þetta er ekki saga frá Rússlandi Pútíns, svo vitnað sé í pistil
Pawels Bartoszek frá því í síðustu viku. Nei, orðin hér að ofan eru
höfð eftir framhaldsskólanemanum Erni Danival Kristjánssyni
í blaði dagsins. Örn segir okkur
sögu úr Reykjavík, höfuðborginni okkar.
Fyrr í vikunni sögðum við frá
Mikael
nýrri íslenskri könnun sem sýnir
Torfason
svart á hvítu að fordómar gagnvart hinsegin fólki eru enn mjög
mikael@frettabladid.is
útbreiddir á Íslandi. Samtökin
´78 stóðu að könnuninni og sagði formaður samtakanna, Anna
Pála Sverrisdóttir, að niðurstöðurnar hefðu ekki komið sér sérstaklega á óvart.
Mikill meirihluti þátttakenda í könnuninni upplifði fordóma,
bæði í vinnunni og í skóla, á skemmtistöðum og jafnvel í fjölskylduboðum, af því að þeir eru hinsegin. Tölurnar eru sláandi og
sýna að við eigum enn mjög langt í land og aðrar kannanir sýna
okkur að samkynhneigð ungmenni eru tuttugu og fimm sinnum
líklegri en önnur til að hafa reynt að svipta sig lífi, margsinnis.
Þetta unga fólk upplifir oft mikla höfnun og fordóma.
Verstir eru fordómarnir gagnvart hinsegin fólki í miðbæ
Reykjavíkur eftir myrkur og margir treysta sér ekki í bæinn um
helgar. Anna Pála staðfesti á þriðjudag að fordómarnir ættu það
til að birtast í sinni verstu mynd þegar fólk hefur drukkið frá sér
allar hömlur.
Örn Danival stígur fram í Fréttablaðinu í dag ásamt Einari Val
Einarssyni. Þessar ungu hetjur mæta fordómum af æðruleysi þótt
þeir hafi mikil áhrif á líf þeirra beggja. Við erum komin miklu
styttra en við höldum. Enda er mjög stutt síðan við buðum hinsegin fólki að setjast við sama borð og öllum öðrum. Það eru ekki
tuttugu ár síðan lög um staðfesta samvist voru samþykkt og fyrir
rétt um fjórum árum máttu prestar og forstöðufólk trúfélaga ekki
gifta homma og lesbíur.
Við þurfum ekki að leita til Rússlands til að verða vitni að fordómum í garð samkynhneigðra. Við mismunuðum samkynhneigðum hvað varðar samræðisaldur allt til ársins 1992 og lofuðum
hvorki hommum né lesbíum að ættleiða börn fyrr en árið 2006.
Það er fyrir rétt um átta árum.
Það mun taka okkur tíma að uppræta fordóma gagnvart hinsegin fólki og við megum alls ekki sofna á verðinum. Við eigum ekki
langa sögu fordómaleysis og umburðarlyndis hér á landi. Þess
vegna er svo mikilvægt að við leggjum við hlustir þegar svona
kannanir eins og sú sem Samtökin ´78 létu gera sýna okkur svart
á hvítu að þessi þjóðfélagshópur upplifir enn fordóma. Við eigum
einnig að taka mark á þessum ungu mönnum sem við ræðum við
í Fréttablaðinu í dag og fagna þeirra innleggi í umræðuna. Við
getum gert miklu betur.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Nostradamus
Umræður um Evrópusambandið og
skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla
Íslands um efnið héldu áfram í þinginu
í gær. Andstæðingar héldu margir áfram
að túlka skýrsluna mestmegnis sér í hag
og Evrópusinnarnir gerðu slíkt hið sama.
Óttarr Proppé, þingmaður Bjartrar framtíðar, var léttur að vanda. Hann vildi að
samningaviðræðum yrði haldið áfram
þar til samningur lægi fyrir, til að
hægt yrði að meta hvort landið
fengi undanþágur frá skilyrðum
Evrópusambandsins. Hann
sagði skýrsluna bæta litlu við
það sem komið hefði fram
annars staðar og lægi fyrir.
Óttarr sagði erfitt
að gerast mikill
Nostradamus
og það að

horfa marga áratugi fram í tímann til
að reyna að spá um hvað myndi gerast
væri tiltölulega fánýt iðja. Vonandi voru
einhverjir að hlusta á Óttar.

Blauta tuskan
Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, tók einnig þátt í umræðum
um aðildarviðræðurnar við
Evrópusambandið. Hann
setti örlítið ofan í við
utanríkisráðherra,
sem hafði áður sagt
að skýrsla sem aðilar
vinnumarkaðarins
hafa látið Alþjóðastofnun Háskólans
gera um stöðu
viðræðna við
sambandið
hefði engin

áhrif á það sem stjórnvöld eru að gera
þar sem hún væri pöntuð af fylgjendum
Evrópusambandsins. Brynjar sagði í
ræðu sinni á þinginu í gær að hann
hefði viljað hafa fleiri skýrslur sem
vitað er að séu á leiðinni. Brynjar sagði
einnig að hann væri í flokki þar sem
skiptar skoðanir eru um ESB, þar vildu
einhverjir sjá hvort sérlausnir væru
í boði og hvort þær gætu verið
varanlegar. Hann sagðist hafa
skilning á því að þessi hópur
sætti sig ekki við að hann væri
bara sleginn með blautri tusku
í andlitið og viðræðum slitið.
Það verður spennandi að sjá
hvort ríkisstjórnin ætlar
að dýfa tuskunni í
vatnið og reiða til
höggs.
fanney@frettabladid.is

HALLDÓR

Spurt … og svarað?
STJÓRNMÁL

Ari Trausti
Guðmundsson
jarðvísindamaður
og rithöfundur

Ekki veit ég með vissu hvort heppilegt
sé að spyrja þriggja meginspurninga nú
þegar umræður um aðildar- (eða aðlögunar-) viðræður við Evrópusambandið hafa
keyrst fastar í gamalkunnum farvegi.
Svör við þessum spurningum (og nokkrum afleiddum) gætu varpað ljósi á hvernig við rekum það sem kallast lýðveldi með
þingbundinni stjórn samkvæmt fyrstu
grein stjórnarskrár Íslands. Eigum við að
reyna?
Fyrsta spurningin (og tvær afleiddar)
er svona: Getur stjórnmálaflokkur sem
leggur fram grunnstefnuskrá fyrir þingkosningar staðið fast á því að allir kjósendur sínir taki að öllu leyti undir hvert
einasta stefnuatriði? Ef svo er hvernig
vita stjórnmálamenn flokksins það? Ef
svo er ekki hvernig er þá unnt að nota
kosningaúrslit sem skýran og óhagganlegan mælikvarða á vilja kjósenda í öllum
helstu meginmálum samfélagsins?
Mælir nokkuð gegn
þjóðaratkvæðagreiðslu?
Önnur spurning (og tvær afleiddar) er
svona: Ef unnar eru nokkrar skoðanakannanir með lágmarks vísindalegum
hætti um tiltekin pólitísk meginmálefni,
duga þær til að höndla sem best hin sömu
mál og þá í samræmi við niðurstöður

➜ Getur stjórnmálaﬂokkur sem

leggur fram grunnstefnuskrá fyrir
þingkosningar staðið fast á því að
allir kjósendur sínir taki að öllu leyti
undir hvert einasta stefnuatriði?
kannananna? Ef svo er, hvor nýleg könnunin er mikilvægari – sú sem bendir til
þess að 60–75% landsmanna séu andvíg
inngöngu í Evrópusambandið eða sú sem
bendir til þess að 60–75% landsmanna
vilji að þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð aðildarviðræðna fari fram? Sé svo
ekki, mælir þá eitthvað á móti því að hafa
þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort slíta
beri viðræðunum eins og nú heyrist rætt
um, eða halda þeim áfram og það áður en
þingsályktunartillaga um slit er lögð fram
á Alþingi?
Þriðja spurning (og tvær afleiddar): Ef
skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ, umbeðin
af fulltrúum vorum sem teljast andvígir
EB-aðild, er góð og gild má þá búast við að
skýrsla Alþjóðamálastofnunar HÍ, umbeðin af víðtækum samtökum sem sögð eru
fylgjandi aðild, verði hvorki góð né gild?
Ef svo er, hver eru þá rökin? Ef svo er
ekki, væri snjallt að leyfa þeirri skýrslu
að lita umræður með opnum huga?
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Moskvulínan II
Í DAG
Pawel Bartoszek
stærðfræðingur

Á seinasta kjörtímabili rak Ísland
minnst tvær utanríkisstefnur. Annars vegar var það utanríkisstefna
Íslands sem vildi ganga í Evrópusambandið og taka upp evru. Þetta
Ísland vildi samþykkja kröfur
Breta og Hollendinga í IceSave.
Þetta var Ísland ríkisstjórnarinnar,
eða öllu heldur Samfylkingarhluta
hennar. Hinn stjórnarflokkurinn
samþykkti þessa stefnu þegjandi
og hljóðalaust, en augljóslega án
mikils eldmóðs.
Svo var það hin utanríkisstefnan, utanríkisstefna forsetans.
Utanríkisstefna sem snerist um
að tala illa um Evrópusambandið á opinberum vettvangi. Utanríkisstefna Íslands sem vildi ekki
ganga í Evrópusambandið, vildi
ekki semja við Breta og Hollend-

Texti er trompið
Á degi táknmáls- TÁKNMÁL
ins 11. febrúar var í fréttum
Stöðvar 2 viðtal við Margréti
Gígju Þórðardóttur, kennslustjóra
hjá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrn- Kolbrún
arskertra.
Stefánsdóttir
Í
f r a m a n - framkvæmdastjóri
greindu viðtali Heyrnarhjálpar
kom fram að hún
teldi að um 250 manns notuðu táknmál á Íslandi. Jafnframt taldi hún
að helmingur þjóðarinnar væri
heyrnarskertur og lagði hún til að
allir Íslendingar lærðu táknmál til
að nota í ellinni eða þegar þeir færu
að missa heyrn.
Heyrnarhjálp, félag heyrnarskertra á Íslandi, hefur lengi barist
fyrir rittúlkun sem aðgengisleið til
að halda fólki með heyrnarskerðingu í sem bestum tengslum við
samfélagið. Þessi barátta okkar
hefur haft yfirskriftina „Texti
er okkar tromp“ þar sem annars
vegar er vísað til þess að sjónvarpsefni verði textað í auknum mæli og
hins vegar að þjónusta við heyrnarskerta verði aukin með rittúlkun.
Langflestir Íslendingar eru læsir
og gætu því mjög auðveldlega nýtt
sér rittúlka við ýmsar athafnir og
aðstæður. Einnig hefur félagið mælt
með notkun heyrnar- og hjálpartækja sem sífellt verða betri og fullkomnari.
Samskiptafærni á ritmáli fer ört
vaxandi í hinum tæknivædda heimi,
s.s. í snjallforritum ýmiss konar og
nánast hvar sem er, auk þess sem
samskiptamiðlar eins og Facebook,
Twitter og Snapchat stuðla að vaxandi notkun ritmáls.
Flestir kannast við textun á myndefni hjá RÚV sem birtist á síðu 888
á textavarpinu. Hingað til hefur sú
textun verið bundin við áður upptekið efni. Á undanförnum árum hefur
vægi frétta og annarra dagskrárliða
sem sendir eru út beint aukist verulega. Krafa okkar og framtíðarinnar er sú að þannig efni verði textað
jafnóðum.
Við hjá Heyrnarhjálp bendum á að
sá hópur sem greinist með heyrnarskerðingu, jafnvel á háu stigi, notar
mun oftar íslensku en táknmál sem
fyrsta mál/samskiptamál. Þegar
fólk er komið á fullorðinsár er afar
fátítt að það tileinki sér táknmál
sem samskiptamál í kjölfar heyrnarskerðingar og tæpast hægt að
gera kröfu um slíkt.
Við viljum ekki á neinn hátt rýra
hlut heyrnarlausra og tökum undir
mikilvægi þess að þeir fái fullt
aðgengi að samfélaginu með þeirri
aðferð sem þeim nýtist best.
Við viljum einungis benda á að í
tilviki þeirra sem þjást af heyrnarskerðingu er rittúlkun og notkun hentugra hjálpartækja besta
lausnin.

inga, vildi efla samskipti við Kínverja og Rússa, gera viðskiptasamninga við þau lönd og styggja
ríkisstjórnir þeirra aldrei.
Það er auðvitað ruglingslegt
þegar þjóð hefur tvær utanríkisstefnur. Menn eru ekki endilega
vanir því að forseti ríkis sem hefur
beðið um að ganga í ESB rakki það
í spað og spyrji hvers konar „klúbbur þetta eiginlega sé“. Eða að ríki
semji um aðild að tollabandalagi
og geri á sama tíma fríverslunarsamning við allt annað ríki. En nú
hefur staðan einfaldast til muna.
Framsóknarmennirnir þrír, forseti, forsætisráðherra og utanríkisráðherra, ganga í takt. Þetta er
minna ruglingslegt. Ég veit ekki
hvort mér finnst það betra.
Við kusum þetta
Til að gæta sanngirni þá er auðvitað ekki þannig að þessi nýja,
andevrópska, prókínverska og
prórússneska utanríkisstefna hafi
ekkert lýðræðislegt umboð. Ólafur Ragnar vann seinustu forsetakosningar með nokkrum mun.

Synjanir hans á lögum um IceSave voru staðfestar af kjósendum
með afgerandi hætti. Fyrrverandi
formaður Framsóknarflokksins,
Guðni Ágústsson, var í hópi dyggustu stuðningsmanna forsetans.
Framsóknarflokkurinn með sinn
nýja InDefense-arm náði góðum
árangri í seinustu kosningum. En,
já, þessi utanríkisstefna datt ekki
af himnum ofan. Fólk kaus hana.
Með í sýningunni
Forseti Íslands mætti til Sotsjí
ásamt tveimur ráðherrum. Forsetar hafa hingað til lítið mætt á Vetrarólympíuleika. Þjóðhöfðingjar
margra annarra ríkja létu ekki sjá
sig. Þar fyrir utan er nú ekki eins
og þessi íþróttahátíð fái Íslendinga til að leggja niður vinnu.
Við sendum oftast færri keppendur þangað en í Evróvisjón. Og
þegar þjóðhöfðingi okkar mætir
og tekur mynd af sér með Pútín þá
hefur það eitthvað að segja. Það er
stundum sagt að markmið Rússa
með þessum leikum sé að sýna
heiminum hitt og þetta. Ég held að

markmið rússneskra stjórnvalda
sé fyrst og fremst að sannfæra
eigin borgara um að þeir búi í öflugu og nútímalegu ríki sem aðrir
í heiminum virði og líti upp til. Við
höfum nú gert okkar til að hjálpa
til í þeirri leiksýningu.
Ráðherra les upp úr Ítar-Tass
Seinast í vikunni gerði utanríkisráðherrann eiginlega gott betur
með því að taka undir málstað
Rússa í málefnum Úkraínu með
því að halda því fram að í raun
bæri Evrópusambandið ábyrgð
á ástandinu í Úkraínu. Þetta er
athyglisverður vinkill. Ástandið í
Úkraínu er nú svipað því sem það
var í Rússlandi á 10. áratugnum.
Olígarkar ráða miklu, fjölhyggjan
á í vök að verjast og veruleg hætta
er á að Úkraína fari sömu leið og
Rússland, Hvíta-Rússland eða
Kasakstan, verði ríki þar sem kosningar eru lítið annað en fjarvistarsönnun fyrir ráðamenn til að halda
áfram að herða völd sín. Deilurnar
í Kíev snúast um hvort landið eigi
að vera vestrænt fjölhyggjuríki eða

pútínskt nær-einræði. Það ætti að
vera auðvelt að taka afstöðu í þeirri
deilu. Það reynist hinum Moskvuvænu framsóknarmönnum hins
vegar erfiðara en mörgum öðrum.
Hýddar fyrir söng
Ég ætla ekki að búa til falska valkosti. Við getum eflt tengsl okkar
við nágrannaþjóðirnar án þess að
ganga í ESB. Það má reyna. En
núverandi utanríkisstefnu, stefnu
sleikjuskapar við harðstjórnir,
verður að linna.
Þeir sem vilja geta farið á netið
og séð myndband þar sem lögreglumenn í Sotsjí lemja meðlimi
Pussy Riot með svipum. Þetta
höfum við kosið: Utanríkisstefnu
þar sem við nýtum hvert tækifæri
til að standa í átökum við þau ríki
sem ættu að standa okkur næst.
Utanríkisstefnu sem tekur ekki
stöðu með mannréttindum. Utanríkisstefnu þar sem við freistum
þess að dýpka sambönd við ríki
þar sem konur eru hýddar með
svipum á götum úti fyrir það að
hafa reynt að syngja lag.
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100 ára afmæli
Hólm Dýrfjörð
Hólm Dýrfjörð verður 100 ára í
dag, 21. febrúar. Af því tilefni tekur
hann á móti ætting jum og vinum á
morgun, laugardaginn 22. febrúar,
kl. 3, í safnaðarheimili Áskirkju,
Vesturbrún 30, Reykjavík.
Hólm fæddist þann 21. febrúar árið 1914 í Nauteyrarhreppi.
Hann ólst upp skammt frá Ísaﬁrði fyrstu árin og síðan á Ísaﬁrði.
Hann ﬂuttist á unglingsaldri til Siglufjarðar. Hólm og kona hans,
Sigurrós Sigmundsdóttir (d. 23.02. 1999), áttu miklu barnaláni
að fagna og eru afkomendur þeirra orðnir 87 talsins.

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

GUÐMUNDUR RÚNAR
GUÐMUNDSSON
Úthlíð 37, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu þann 18. febrúar sl.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Vilborg Sverrisdóttir
Ragnar Guðmundsson
Svanhildur Anna Magnúsdóttir
Guðmundur Rúnar Guðmundsson
og barnabörn.

ZOPHANÍAS MAGNÚS MÁRUSSON
Meltröð 4, Kópavogi,

lést á Sunnuhlíð þriðjudaginn 18. febrúar.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju
miðvikudaginn 26. febrúar kl. 11.00.
Börn, tengdabörn og barnbörn.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

HALLDÓR GUNNAR STEFÁNSSON
Hrafnistu í Reykjavík, áður Bugðulæk 15,

lést á Hrafnistu fimmtudaginn 13. febrúar sl.
Útförin fer fram föstudaginn 21. febrúar
kl. 15 frá Hallgrímskirkju í Reykjavík.

Malcolm X myrtur
Malcolm X, fæddur Malcolm Little, var
aðgerðasinni, prestur og talsmaður þjóðfélags múslima. Hann barðist ötullega
fyrir réttindum blökkumanna í Bandaríkjunum á fjórða og fimmta áratug síðustu
aldar. Hann var myrtur í New York þann
21. febrúar 1965.
Malcolm X hafði slitið sig frá samtökunum „Nation of Islam“ skömmu fyrir
dauða sinn og eftir það óttaðist Malcolm
um líf sitt og fjölskyldu sinnar. Ástæðan
fyrir ágreiningnum milli Malcolms X og
samtakanna var sú að Malcolm hafði
gert lítið úr morðinu á Kennedy forseta.
Eftir að hann sleit sig frá samtökunum
óttuðust yfirmenn „Nation of Islam“ að

Malcolm tæki marga með sér úr samtökunum. Malcolm og fjölskylda hans
urðu ítrekað fyrir árásum og til dæmis var
kveikt í húsi fjölskyldunnar.
Daginn sem hann var myrtur átti hann
að flytja ræðu í Audubon Ballroom í New
York. Rétt eftir að búið var að kynna
Malcolm til leiks ruddust þrír menn inn
í salinn og hófu skotárás. Malcolm var
skotinn sextán sinnum og lést samstundis. Hann var jarðsettur í New York
og mættu um
30.000 þúsund manns til að votta
honum virðingu sína. Malcolms X verður
lengi minnst sem baráttumanns fyrir réttindum blökkumanna.

Harro leikur að lógóum
Heimspekismiðja unga fólksins verður haldin á Kjarvalsstöðum í dag frá 13 til 16.
Í dag verður boðið upp á námskeið
fyrir börn á aldrinum átta til tólf ára í
Hugmyndasmiðjunni á Kjarvalsstöðum.
Listakonan Berglind Jóna Hlynsdóttir býður krökkum að taka þátt í heimspekismiðju í tengslum við sýningu
á verkum eftir finnska listamanninn
Harro. „Markmið námskeiðsins er að
vekja spurningar um sjónræna áreitið í
kringum okkur og hvetja til sjálfstæðrar hugsunar,“ segir í fréttatilkynningu.
Listamaðurinn Harro hefur tekið vörumerki þekktra fyrirtækja og snúið
út úr þeim á skoplegan hátt. Á sýningu Harros er sjónum aðallega beint
að popplistaverkum hans frá árunum 1968 til 1972, en þau ollu uppnámi
þegar þau voru fyrst sýnd í Finnlandi.
Í verkunum byggir hann meðal annars
á finnska fánanum, á vörumerkjum
alþjóðlegra fyrirtækja og svínum svo
eitthvað sé nefnt.
Farið verður í stutta leiðsögn um
sýningu Harros og fjallað um valin
verk og að lokum verður smiðja þar
sem þátttakendur fá að gera sínar eigin
tilraunir.
Berglind Jóna Hlynsdóttir hefur í
verkum sínum unnið með pólitískar
táknmyndir og hugmyndina um vörumerki með undirliggjandi samfélagsrýni. Foreldrum er velkomið að taka
þátt.
Námskeiðið stendur frá kl. 13-16,
þátttaka er ókeypis og allir velkomnir.
olof@frettabladid.is

HEIMSPEKISMIÐJA FYRIR BÖRN Berglind Jóna stýrir smiðjunni í tengslum við sýningu

Harros á Kjarvalsstöðum.

VÍSIR/HÖRÐUR

Sigrún, Guðrún, Bryndís og Siggi,
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,
Þökkum öllum hjartanlega sem
sýndu okkur samúð og hlýju við andlát
og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

GÍSLA BERGSVEINS
ÓLAFS LÁRUSSONAR
Ársölum 1.

Sérstakar þakkir færum við heimahlynningu LSH og Friðbirni
Sigurðssyni krabbameinslækni fyrir ómetanlegan stuðning,
umhyggju og kærleika. Guð blessi ykkur öll.
Guðrún Þórarinsdóttir
Þórarinn Gíslason
Karen Dagmar Guðmundsdóttir
Jóna Bryndís Gísladóttir
Vilhjálmur Sveinn Björnsson
Sigrún Gísladóttir
Bjarni Þór Hjaltason
barnabörn og barnabarnabörn.

JÓNÍNA BJÖRG HELGADÓTTIR
(NINNA)

Elskulegur sambýlismaður, faðir,
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir,

frá Hóli, Hauganesi,

RAGNAR SIGURGEIRSSON

lést á heimili sínu, Hornbrekku á Ólafsfirði,
föstudaginn 14. febrúar síðastliðinn.
Útför hennar fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn
22. febrúar kl. 14.00. Jarðsett verður í Stærri-Árskógskirkjugarði.
Magnús S. Jóhannsson
Sigþóra Sigurjónsdóttir
Svava Björg Jóhannsdóttir
Björn Kjartansson
Aðalheiður H. Jóhannsdóttir
Þorleifur R. Sigvaldason
Sæunn S. Jóhannsdóttir
Rúnar Steingrímsson
Bergþóra Jóhannsdóttir
Jón Valur Sverrisson
Kristín S. Jóhannsdóttir
Kristinn Snæbjörnsson
barnabörn og langömmubörn.

Skúlagötu 20, 101 Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 15. febrúar
2014. Útför hennar fer fram frá Seljakirkju
föstudaginn 21. febrúar kl. 13.00.
Tryggvi Gunnarsson
Ragnhildur Ragnarsdóttir
Halldór Gunnarsson
Selma Björk Grétarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Lilja Tómasdóttir
Þorlákur Guðmundsson
Álfhildur Hjördís Jónsdóttir
Helena Ragnarsdóttir
Hjalti Þór Ragnarsson
Kristrún Hauksdóttir
Andri Ragnarsson
Rósa Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn,
bræður og systur.

Ástkær sonur minn,
sambýlismaður, bróðir og mágur,

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

HALLFRÍÐUR STEINUNN
ÁSMUNDSDÓTTIR (DISTA)

Skúlagötu 20, Reykjavík,

lést á bráðamóttöku Landspítalans
þriðjudaginn 18. febrúar. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju föstudaginn 28. febrúar kl. 13.00.

PÉTUR PÉTURSSON
Elskuleg systir mín, mágkona og frænka,

BIRNA HELGADÓTTIR
frá Leirhöfn,

lést 12. febrúar á hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum.
Útförin fer fram frá Áskirkju mánudaginn 24. febrúar kl. 13.00.
Hildur Helgadóttir

og systkinabörn.

Háagerði 71,

lést á Karólínska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi
29. janúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Sigurður Þórarinsson
Dýrleif Andrésdóttir
Pétur Einarsson

Hjördís Ágústsdóttir
Jóna Björk Jónsdóttir
Anna Sigríður Pétursdóttir
Guðmundur Ágúst Pétursson
Sturla Pétursson
Bryndís Pétursdóttir

Hulda Björg Sigurðardóttir
Rósa Þorvaldsdóttir

BÍÓ Á SKAGASTRÖND
Kvikmyndahátíðin The Weight of Mountains verður haldin dagana
21. til 23. febrúar. Hún er fyrsta kvikmyndahátíðin sem haldin er á
Skagaströnd. Þema hátíðarinnar er Maðurinn og umhverfi hans.
Hátíðin er í höndum Nes listamiðstöðvar. Sjá nánar á www.huni.is.t

SKEMMTILEG NÝJUNG
Stórglæsilegur forréttur
frá Holta.
MYND/STEFÁN

Síðar peysur
Str. 40-56/58

kr. 12.900.Litir: svart,coral,drapp

“N ý t t kor tat íma bil ”

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030
www.rita.is

Blómastofan

Glitbrá
Opnar laugardaginn 22. febrúar
við Hafnargötu 54 Reykjanesbæ

Í tilefni að því ætlum við að vera með
ýmiskonar opnunartilboð.
Opið verður á sunnudaginn 23. febrúar,
Konudaginn frá 08:00 til 20:00

Verið velkomin í Blóma og gjafavöruverslunina

Blómastofan Glitbrá
Opnunartímar: Virkir dagar: frá 11:00 – 18:00. Helgar: 12:00-17:00
Sími: 421-4242 netfang: gr.glitbra@gmail.com

ELDAÐ MEÐ HOLTA
HOLTA KYNNIR Úlfar Finnbjörnsson er einn færasti kokkur landsins. Hann
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta á ÍNN. Þar fáum við að fylgjast með
honum elda ljúffenga kjúklingarétti úr Holta-kjúklingi.

M

atreiðslumaðurinn Úlfar Finnbjörnsson
sér um sjónvarpsþáttinn Eldað með Holta
á ÍNN. Þar eldar hann ljúffenga rétti úr
Holta-kjúklingi fyrir áhorfendur. Hér færir Úlfar
okkur uppskrift að kjúklinga-terrine með títuberja-

sósu. Hægt er að fylgjast með Úlfari elda þessa
girnilegu máltíð í kvöld klukkan 21.30 á sjónvarpsstöðinni ÍNN. Þættirnir verða svo endursýndir yfir
helgina. Einnig er hægt að horfa á þá á heimasíðu
ÍNN, inntv.is.

KJÚKLINGA-TERRINE MEÐ TÍTUBERJASÓSU
FORRÉTTUR FYRIR 10–14
Kjöt af 1 kjúklingi, u.þ.b. 600 g hakkað
200 g kjúklingalifur, hökkuð
300 g grísaspekk, hakkað
4 skorpulausar brauðsneiðar
1 egg
½ dl mjólk
1 dl hvítvín
½ dl sjerrí
1 dl pistasíur
1 dl niðursoðin skinka í dós, í teningum
15 g þurrkaðir sveppir, lagðir í volgt
vatn í 20 mínútur, sigtið þá safann frá
2-3 tsk. kryddblanda
2 tsk. salt
10 beikonsneiðar
2 rósmaríngreinar
2 lárviðarlauf
4 timjangreinar
Maukið saman egg, brauð og mjólk
í matvinnsluvél og blandið saman
við allt hakkið ásamt hvítvíni,
sjerríi, pistasíum, skinku, sveppum
og 3 tsk. af kryddblöndunni og 2
tsk. af salti. Blandið öllu vel saman.
Skerið smjörpappír þannig að hann
passi í pate-form og leggið rósmarín, lárviðarlauf og timjan ofan á

hann miðjan. Leggið beikonsneiðar
ofan á kryddin. Færið í formið og
fyllið með hakkblöndunni. Leggið
smjörpappír yfir og bakið í vatnsbaði við 95°C í 2 klst.
Berið fram kalt í sneiðum með
títuberjasósunni, salati og brauði.

TERRINE-KRYDDBLANDA
1 tsk. fennelfræ, steytt
1 tsk. lárviðarlauf, steytt
1 tsk. pipar, steyttur
1 tsk. timjan, steytt
1 tsk. mariam, steytt
1 tsk. basil, steytt
1 tsk. múskat, steytt
1 tsk. hvítlaukusduft
1 tsk. engiferduft
Allt blandað vel saman
Það eru bara notaðar 3 tsk. af
kryddblöndunni í þetta magn af
terrine. Geymið restina þar til næst
er lagað terrine.
TÍTUBERJASÓSA
2 msk. olía
1 msk. laukur, smátt saxaður
1 tsk. rósapipar
1 tsk. kóríander
rifinn börkur af 1 appelsínu

rifinn börkur af ½ sítrónu
1 tsk. engiferrót, smátt söxuð
1 tsk. worchestershire-sósa
1 dl portvín
2 msk. edik
½ dl appelsínusafi
1 krukka títuberjasulta eða rifsberjahlaup

Látið lauk krauma í potti í 1 mínútu. Bætið þá öllu nema sultunni
í pottinn og sjóðið við vægan hita
í 3-4 mínútur. Bætið þá sultunni í
pottinn og sjóðið við vægan hita í
1 mínútu. Kælið. Þessi sósa passar
einnig vel með paté, rillet og
mousse.

HEILSURÉTTIR
065

Eggjanúðlur með kjúklingi, eggjum og grænmeti
Orka, kkal 92 Prótein 10,8 gr Kolvetni 10,2 gr Fita 1,4 gr

Toppur

99

kr.

með öllum
heilsuréttum Nings
í Janúar 2014

Fullir af trefjum, próteinum og góðum kolvetnum.
Kryddaðir með ferskum hvítlauk, engifer og chilli.

Án salts og sykurs.

980 | 1340
/JUDYHU×
Veitingahús Nings eru opin alla daga frá 11:30 til 22:00 - Suðurlandsbraut | Hlíðarsmári | Stórhöfði | www.nings.is

smáauglýsingar

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

500-999 þús.

BÍLAR &
FARARTÆKI

Varahlutir

TILBOÐ 790.000KR.
Eyðslugrannur gullmoli. Citroen
Picasso árg. 07. Ek. 128.000. Ný
smurður. Ásett verð 900.000kr.
TILBOÐ 790.000KR. Uppl. í s. 8233344

FELGUR
ÓDÝR !
Toyota Aigo árg 03/2007 ek 117 þ.km
5 gira , allur TIPP TOPP verð aðeins
890 þús !!!

KAWASAKI Kvf750 a7f. Árgerð 2007,
ekinn 2 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
990.000. Rnr.300488. Á staðnum.

Bílar óskast

Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA.
KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.
Nissan, Ford, Skoda, Subaru, Toyota,
Mitsubishi. Hyundai Accent-Trajet,
Dodge Caravan, Peugeot. Kia
Sportage-Volvo S70, Mazda 323,
Opel Astra. Bílar&Partar 421-7979
bilarogpartar.is

VW Multivan Comfortline 7 manna.
Árgerð 2007, ekinn 53 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.580.000.
Rnr.104182.

SMÁPARTAR.IS

DIESEL 7 MANNA !
Suzuki Grand Vitara XL-7 DIESEL
10/2003 5 gira ek 164 , 7 MANNA ,
mjög gott ástand verð 1190 þús !!!
RENAULT Trafic. Árgerð 2008, ekinn
99 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.980.000.
með VSK. Rnr.104150.

ARCTIC CAT M1100 turbo. Árgerð
2012, ekinn 4 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.350.000.
Rnr.300557. Á staðnum

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík
Sími: 517 0000
Opið virka daga mán - fös 10-18
www.planid.is

STAÐGREIÐI BÍLA
0-300 ÞÚS!
Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

!!! STAÐGREIÐI
ÓDÝRA BÍLA !!!
98-05”árg. á allt að 300 þúsund..
Vantar þig pening STRAX ? eða
þarfnast bíllinn þinn lagfæringa og þú
vilt losa þig við hann STRAX ? S. 7773077 eða sendu sms.

TOYOTA Landcruiser 120 GX.
Árgerð 2004, ekinn 149 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000.
Rnr.104147.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18
www.bilalif.is

ÓDÝR !

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Suzuki Grand Vitara 05/2005 ek 169
þ.km allure yfirfarinn gott ástand verð
aðeins 790 þús !!!

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Eigum orðið mikið úrval notaðra
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki,
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron,
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault,
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða
í s. 567 5040/ 7785040

Sendibílar

www.bilaland.is

Viðgerðir
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremmsuviðgerðir. S. 892 7852.

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.

RENAULT Megane RS Rurbo. Nýskr.
06/09, ekinn 40 Þ.KM, bensín, 6 gírar.
Verð 2.880.000. Rnr.141709.

ÞJÓNUSTA
TOYOTA Hilux Double Cab SR.
Nýskr. 06/07, ekinn 103 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur, hús, beisli og heithúðun.
Verð 3.820.000. Rnr.141877.

NÝ ADRIA HJÓLHÝSI
ÚTSALA, Eigum til ný Adria hjólhýsi
í nokkrum stærðum og gerðum á
frábærum verðum, Ekki missa af
þessu, komdu til okkar og skoðaðu
úrvalið, ATH takmarkað magn, Eru í
salnum hjá okkur,

- NOTAÐIR BÍLAR -

Pípulagnir
FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 11-15
http://www.isband.is

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315.

Bílar til sölu

BMW X3 2.0d. Nýskr. 01/06,
ekinn 238 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 1.980.000. EINN EIGANDI.
Rnr.281388.

Garðyrkja
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

NISSAN Qashqai se dísel . Árgerð
2012, ekinn 40 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 3.590.000. Rnr.160957.

VILTU SELJA BÍLINN - HÆRRA
UPPÍTÖKUVERÐ...Sendu okkur
upplýsingar í gegnum www.seldur.is og
við sendum þér staðgreiðslutilboð!

Bátar
MMC Pajero Instyle 35”. Nýskr.
04/07, ekinn 122 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 4.770.000. Rnr.281264.

Bókhald

VW Caddy 7 manna disel. Árgerð
2013, ekinn 13 Þ.KM, dísel, 5 gírar.
Verð 3.990.000. Rnr.203384.

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL
SÖLU.
TILBOÐ ÓSKAST.

MERCEDES BENZ A 220 cdi. Árgerð
2013, ekinn 8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.990.000. Rnr.160925.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.
www.toyotakletthalsi.is

KIA Sorento ex luxury 197 hö. Árgerð
2012, ekinn 47 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.490.000. Rnr.160463. 5 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér
reynslu annarra viðskiptavina okkar á
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús.
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum,
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

DNG rúllur Viking 700 - dekkaður.
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF,
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK.
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til
greina. Tilboð óskast . Uppl síma
696-1001

Bílaþjónusta

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

Búslóðaflutningar
SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560
www.flytja.is flytja@flytja.is

Húsaviðhald

250-499 þús.

Höfum á staðnum nokkur
ný Hobby hjólhýsi. Góð verð.
S:4312622/8932621/8632622

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes
Sími: 431 2622
www.bilas

KIA Sportage ex 4wd 112 hö disel.
Árgerð 2005, ekinn 166 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.690.000.
Rnr.210061.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

LÍTIÐ EKINN - EINN
EIGANDI
Renault Clio Sport 1.4 00” ek.
aðeins 104þkm!!! búið að skipta
um tímareim 5dyra bs,heilsársdekk
kastarar,spoiler,filmur.eyðsla 5l Verð
420.000kr TILBOÐ 290þ stgr Uppls
666-0675
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JEEP Grand Cherokee Limited.
Árgerð 2006, ekinn 116 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.470.000.
Rnr.141947.

BMW X5 3.0i. Nýskr. 05/06,
ekinn 126 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.790.000. Rnr.191177.

VW Polo Comfortline. Nýskr. 08/00,
ekinn 152 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
Verð 490.000. 100% VISA/EURO lán
mögulegt. Rnr.141882.

PARKETSLÍPUN
REYKJAVÍKUR
Parketslípun um allt land. 20 ára
reynsla. Aðeins hágæða efni. www.
parketslipunrvk.is S. 7728100. Geymið
auglýsinguna. Alltaf besta verðið.

Líﬁð
FÖSTUDAGUR
21. FEBRÚAR 2014

Ásgrímur Már Friðriksson fatahönnuður

ALBÍNÓAR VORU
INNBLÁSTUR
LÍNUNNAR 2
Helga Kristjáns förðunarfræðingur

MEÐ TUTTUGU
VARALITI Í TÖSKUNNI 4
Hugrún Árnadóttir og
Magni Þorsteinsson

OPNA KRON
KRON-VERSLUN
Í FÁKASELI 8

visir.is/liﬁd

Steinunn Vala Sigfúsdóttir

UPPHAFLEGI
HRINGURINN
BÚINN TIL ÚR
AFGÖNGUM
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HVERJIR
HVAR?

Það var margt um manninn á
frumsýningu Fyrirgefðu ehf. um
síðustu helgi. Verkið er skrifað
af Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur,
en leikstjórnin var einnig
í hennar höndum.

Á frumsýningunni mátti sjá Þorv
vald
Kristinsson höfund, Maríu
E
Ellingsen
leikkonu, Egil
Ó
Ólafsson
tónlistarmann og
T
Tinnu
Gunnlaugsdóttur
Þ
Þjóðleikhússtjóra.

Þá mátti einnig sjá Brynju Þorg
geirsdóttur
fjölmiðlakonu,
T
Tyrfing
Tyrfingsson leiks
skáld,
Jón Viðar Eggertss
son
og Hlín Agnarsdóttu gagnrýnendur.
ur

HÖNNUN NÝTT UPPHAF FYRIR UPPRENNANDI ÍSLENSKAN FATAHÖNNUÐ

Útskriftarlína Ásgríms Más Friðrikssonar fatahönnuðar rataði í skoska tískutímaritið Salt & Vinegar Magazine.

Miroslava Duma
Instagram.com/miraduma
Rússneska tískufyrirmyndin og götutískustjarnan Miroslava Duma er mjög
virk á Instagram þar sem hún birtir
myndir af sér í fallegum fötum á meðan
hún flakkar á milli tískuvikna í heiminum. Eitthvað fyrir þá sem hafa gaman
af götutísku og fögrum klæðum.

DIY-Boards
Pinterest.com/diyboards/
Með 261.503 fylgjendur er þessi síða
með eitt stærsta samansafn af hlutum
sem hægt er að föndra sjálfur á Pinterest.
Allt frá kertastjökum til stóla og rúmgafla.
Sá sem er sniðugur í höndunum ætti að
kanna allar hugmyndirnar sem er að
finna þarna fyrir framtíðarverkefni.

„Þetta er útskriftarlínan mín
frá síðasta vori úr Listaháskólanum en tvisvar á ári
fara nokkrir sérvaldir nemendur úr skólanum til Kaupmannhafnar og sýna á tískuvikunni. Þá taka nemendurnir þátt í hönnunarkeppni
á vegum Designers Nest
ásamt nemendum frá ellefu skólum á Norðurlöndunum. Þar vaknaði einhver
áhugi á línunni minni hjá aðilum frá Salt & Vinegar Magazine,“ segir Ásgrímur Már
Friðriksson fatahönnuður
þegar hann er spurður út í íslenska tískuþáttinn sem birtist í skoska tískutímaritinu
í vikunni. Flíkurnar vöktu
athygli fyrir að vera allar
hvítar. „Ég vissi að mig langaði að vinna með hvíta litinn
Ásgrímur Már Friðriksson
því hann táknar nýtt upphaf og ég var með eins konar
endurfæðingarhugmyndir
því ég er örlítið „Sci fi“-nörd
í mér,“ segir hann hlæjandi.
Ásgrímur segist hafa skoðað myndir af albínóum, og þá
sérstaklega dýrum, og notað
sem innblástur ásamt því að
blanda saman hvítum tónum
úr alls konar efnum. „Ég
bætti inn í línuna vöfðum
hálmstráum til að hafa einhvers konar andstæður svo
að línan yrði ekki of hrein
og vélræn.“ Ásgrímur Már
stefnir á að gera nýja fatalínu með haustinu en hann
deilir lokaðri vinnustofu með
sjö öðrum upprennandi hönnuðum í miðbænum. Hægt er
að skoða hönnun hans nánar
á asiceland.com.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BARNAFATATÍSKAN
LIFNAR VIÐ Í MIÐBÆNUM

Hönnunar- og framleiðslufyrirtækið Ígló og Indí opnar nýja verslun
um helgina í hjarta miðborgarinnar.

„Við erum fullar tilhlökkunar að
opna verslun í miðbænum á ný,
í húsi sem er í anda merkisins.
Við söknum miðbæjarins gríðarlega mikið og það er búið að
vera markmið okkar að opna
verslun þar aftur, alveg síðan við
misstum húsnæðið á Laugaveginum fyrir tæplega tveimur árum,“
segir Guðrún Tinna Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Ígló og
Indí.
Nýja verslunin verður opnuð á
Skólavörðustíg 4 um helgina og
er undirbúningur í fullum gangi.
Verslunin í Kringlunni heldur
áfram að dafna en einnig eru
vörur frá Ígló og Indí seldar í tólf
verslunum víðs vegar um landið.
„Við ætluðum okkur aldrei að yfirgefa miðbæinn en okkur bauðst
ekki húsnæði sem hentaði fyrr en
núna. Staðsetningin skiptir svo
miklu máli. Skólavörðustígurinn er í mikilli uppbyggingu og
nú er kominn þéttur og góður

Líﬁð
www.visir.is/lifid

Helga Ólafsdóttir yfirhönnuður og Guðrún Tinna Ólafsdóttir framkvæmdastjóri
Ígló og Indí.

kjarni verslunarfólks á þessu
svæði sem er að sinna sínum
verslunum einstaklega vel.“
Áfram verður lögð rík áhersla

á barnahornið og hlýleikann í
nýju versluninni og allt annað
sem viðkemur Ígló og Indí
heiminum.

ÚTGÁFUFÉLAG 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
Ritstjórnarfulltrúi Álfrún Pálsdóttir alfrun@frettabladid.is
Umsjón Marín Manda Magnúsdóttir marin@365.is ● Auglýsingar Atli Bergmann atlib@365.is
Hönnun Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is ● Forsíðumynd Daníel Rúnarsson

NÝTT ÚTLIT
HÁRLÍNA ÞRÓUÐ AF FÆRUSTU HÁRSNYRTUM TREVOR SORBIE.
ALLAR VÖRURNAR ERU ÁN PARABENEFNA.
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SNYRTIBUDDAN

Helga Kristjáns er blaðamaður, förðunarfræðingur og stílisti hjá Vikunni. Hún
farðar einnig fyrir forsíður Nýs lífs og er
með snyrtivöruþráhyggju á hæsta stigi.

Hún segist sífellt vera að skipta um snyrtibuddur og segir krem, hyljara, maskara og augabrúnablýant algera nauðsyn dagsdaglega. MAC-snyrtivörurnar eru í uppáhaldi en þeim vörum hefur
hún kynnst vel í gegnum vinnu sína. „Í handtöskunni minni taldi ég um daginn 20 varaliti og gloss,
þannig að ég þarf aldrei að hafa áhyggjur af því
að vera ekki með rétta litinn á mér,“ segir Helga
sem valdi uppáhaldssnyrtivörunar sínar.

Ég var að kaupa kinnalitinn
Flower Power frá Gosh en ég
hafði heyrt nokkra af uppáhalds bjútíbloggurunum mínum
tala um hann.

Ég fíla HD-hyljarann
frá NYX og það jafnast ekkert á við Butter-glossin frá NYX.
Uppáhaldsliturinn
minn heitir Crème
Brûlée.

Chanel-maskarann
nota ég þessa dagana, hann er virkilega peninganna
virði.

Krem er nauðsynlegt og Strobekremið frá MAC er
himneskt til að fá
ljóma.

Förðunarburstar frá
Real Techniques eru
í snyrtibuddunni.

Helga Kristjáns

Meikið sem ég nota í dag er
blanda af YSL Youth Liberator
og Healthy Mix Serum-meikinu
frá Bourjois. YSL Youth Liberator
og Healthy Mix Serum-meikið
frá Bourjois.

Augnhárabrettarinn
frá Shu Eumura er
einstaklega góður.

Augnskugginn sem
er í mestu uppáhaldi
er liturinn Mulch frá MAC,
sem er næsti bær við hliðina á
Sable sem hefur verið í toppsæti hjá mér síðustu árin.

MYND/BRAGI ÞÓR JÓSEFSSON.

GRÓA ÁSGEIRSDÓTTIR
48 ÁRA VERKEFNASTJÓRI SÖLU- OG MARKAÐSSVIÐS FLUGFÉLAGS
ÍSLANDS OG EIN AF FORSVARSKONUM Á ALLRA VÖRUM.

Algjört undraefni
Eva Ólöf Hjaltadóttir segir að sér haﬁ ekki liðið vel í langan
tíma áður en hún kynntist Femarelle. „Ég er á lyfjum vegna
sykursýki og sjúkdóms í skjaldkirtli. Ég þyngdist vegna lyfjanna, hef auk þess þjáðst af gigt með tilheyrandi verkjum. Mér
fannst óþægilegt að vera innan um
margt fólk og var farin að ﬁnna fyrir
m
þþunglyndi. Einnig átti ég erﬁtt með
aað vera í hávaða og var að einaangrast gagnvart félagslíﬁ. Núna
hhef ég tekið Femarelle inn í fjóra
mánuði og hef endurheimt mitt
m
fyrra líf. Mér líður svo vel að nú
get ég farið daglega út að ganga
með hundinn minn, fer í sund á
hverjum degi, sæki félagsvist og
bingó.“

1

Þegar ég var ung... þá fór ég
með 1 hárlakksbrúsa á viku.

2

En núna... nota ég gloss eins
og enginn sé morgundagurinn.

Ég mun eflaust aldrei skilja...
hvers vegna kona og karl sem
vinna sömu störfin fá ekki sömu laun.

3

Ég hef ekki sérstakan áhuga
á... krossgátum en hendi
stundum í eina Sudoku.

4
5

Karlmenn eru... flestir bestu
skinn og nauðsynlegir í og

með.
Ég hef lært að maður á alls
ekki... að dæma það sem
maður þekkir ekki.

6

Ég fæ samviskubit þegar... ég
borða of mikið af súkkulaði
...en svo líður það hjá.

7

Ég slekk á sjónvarpinu þegar...
ég fæ gesti og þegar síbyljan
ærir mig.

8

Um þessar mundir er ég mjög
upptekin af... því að skipuleggja sumarið og golftímabilið.

9

Ég vildi óska þess að fleiri
10 vissu
af... flugtilboðum
Flugfélags Íslands.

Gróa Ásgeirsdóttir, verkefnastjóri sölu-og markaðssviðs Flugfélags Íslands.

Ég hef lært að maður á alls ekki að
dæma það sem maður þekkir ekki.

Tony og Drama Desk verðlaunin — „Besti söngleikurinn“

Daily Star

Daily Telegraph

Brandenburg
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Frumsýnin

551 1200 | HVERFISGATA 19 | LEIKHUSID.IS | MIDASALA@LEIKHUSID.IS

6 • LÍFIÐ 21. FEBRÚAR 2014
FRÉTTABLAÐIÐ Fólk og Hönnun . Snyr tibu d d an . Steinunn Vala Sig f ú sd óttir. Fataskápurinn og Kron Kron. Matur og Fatahönnun. Spjörunum Úr og Bloggarinn.

STEINUNN VALA LANGAÐI BARA
AÐ VERA HEIMA OG PRJÓNA
Í dag rekur Steinunn Vala Sigfúsdóttir handverks- og framleiðslufyrirtækið Hring eftir hring.
Fyrir nokkrum árum tók hún mikilvæga ákvörðun um að fylgja hjartanu og segist vera lánsöm að starfa við það sem hún hefur unun af.
Líﬁð ræddi við hana um fyrirtækið sem er í stöðugri þróun, íslenskt handverk, eftirlíkingar og annasamt líf með stóra fjölskyldu.

Þ

að gerðist bara einn daginn
að ég sá hlutina í nýju ljósi,
eins og það rofaði til í huga
mér og mig langaði allt í
einu bara að vera heima
og prjóna lopapeysur frekar en
vinna áfram sem verkfræðingur.
Ég hafði lagt allan minn metnað
í verkfræðina í þeim tilgangi að
læra eitthvað praktískt og merkilegt og tók líka þátt í ungliðapólitíkinni með það í huga að verða
menntamálaráðherra einn daginn,“ segir Steinunn Vala Sigfúsdóttir hlæjandi þegar talið berst
að aðdraganda Hring eftir hring
ævintýrsins. Hún stóð á tímamótum í lífi sínu, ófrísk að þriðja
barni og þráði ekkert heitar en að
synda á móti straumnum.
Steinunn Vala fékk leyfi frá
vinnunni á arkitektastofunni sem
hún starfaði á og ákvað að sækja
um í myndlist í Listaháskólanum
til að ýta undir sköpunargáfuna
og láta gamlan listakonudraum
rætast. „Í undirbúningsnámi
fyrir inntöku í Listaháskólann
var rík áhersla lögð á að horfa
inn á við og ég áttaði mig á því að
ég hef verið að búa til skartgripi
allt mitt líf. Ég hafði alltaf búið
til fylgihluti til að poppa lúnu og
margnotuðu flíkurnar mínar upp
því ég var alltaf svo blönk. Eitt af
verkefnunum mínum gekk út á að
sýna að hægt væri að gera skart
úr öllu í kringum þig, sama hvað
það er. Upphaflegi hringurinn
minn var því búinn til úr afgöngum, ef svo má að orði komast.“

Hringurinn vakti strax athygli
Hver er sagan á bak við fyrsta
hringinn?
„Allt þetta ævintýri mitt hefur
verið tekið í litlum skrefum. Ég
bjó til einn hring úr leir og gekk
með hann sjálf. Alls staðar sýndi
fólk áhuga á að eignast slíkan
hring og ég fann því fljótt að

þetta gæti orðið dýrmætt verkefni. Það var frekar snemma sem
ég setti mér það langtímamarkmið að búa til vörumerki með
stefnuna á að stækka og fá hönnuði til að starfa í fyrirtækinu.
Það er lykilatriði að fá fjárfesta
en þeir vilja fjárfesta í einhverju
sem er raunhæft og eftirsóknarvert. Ég get ímyndað mér að fæstir hönnuðir viti í byrjun hvernig
fjárfestar eru aðgengilegir. Verkfræðinámið hefur því nýst mér
einstaklega vel. Ég hugsa þetta í
eins konar ferli og reikna allt út
á hagkvæman hátt. Núna erum
við að safna okkur tengslaneti
og reynslu. Með reynslu tekurðu
betri ákvarðanir, heldur utan um
framleiðendur, fjárfestana, lagerinn og sölustaði. Á Íslandi eru
rosalega margir að gera flotta
hluti og það er frjáls hönnun sem
er tekið eftir erlendis. Margir
gefast þó upp á rekstrinum sem
fylgir því að vera með eigið vörumerki því það tekur langan tíma
að ná uppskeru.
„Hvaðan kemur nafnið Hring
eftir hring?
„Ég hef alltaf átt erfitt með
nöfn, dúkkan mín hét Dúkkan
hennar Steinu. Hesturinn minn
fékk aldrei nafn heldur og hét
bara Hesturinn hennar Steinu.
Þegar mig vantaði nafn á fyrirtækið þá leitaði ég til mágkonu
minnar sem kom með hugmyndina. Mér þótti nafnið henta vel
enda vísar það til þess að hlutirnir hafa tilhneigingu til að fara í
hringi og mér fannst ég sjálf hafa
farið í hring þegar ég gerði fyrsta
hringinn. Og svo var ég líka að
gera hring eftir hring eftir hring.“
Ef þú lítur til baka, hefðir þú
þá jafnvel frekar átt að feta listabrautina upphaflega í stað þess
að fara í verkfræðina?
„Ég sá ekkert praktískt við að
læra hönnun eða myndlist þegar

örvar Nitric Oxide framleiðslu strax.
Betra blóðﬂæði, 30% æðaútvíkkun, 30% meiri súrefnisupptaka,
réttur blóðsykur, aukin ﬁtubrennsla, 20% meira þrek orka og
úthald, hraðar bata eftir æﬁngar.
Bættir árangur íþróttafólks alt að 16-20%
Örvar upptöku annara vítamína, fæðubótarefna.

Rauðrófukristall
100% lífrænt og því fullkomlega öruggt
1 skot 30 mín. fyrir æﬁngar
blandað í 150 ml af vatni.
Endist 6 tíma í líkamanum.
Bætt blóðﬂæði 30 mín.
eftir inntöku.

World Class,


















Stingur
keppinautana af.
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Nitric Oxide

Nóbelsverðlaun 1998 - Sameind ársins 1992
Hvað gerir SILDENAFIL The release of nitric oxide molecules causes erection.

Umboð: www.vitex.is

Fæst í
apótekum og heilsubúðum



ALDUR:
34 ára síðan 8. janúar sl.
STARF:
Ég er skartgripahönnuður hjá
Hring eftir hring en mestur tími
fer reyndar í allt annað en
hönnunina, hann fer í að halda
utan um, byggja upp og reka
fyrirtækið.
HJÚSKAPARSTAÐA:
gift Stefáni Eiríks Stefánssyni.
BÖRN:
Snorri Þór, 8 ára, Friðrik
Trausti, 7 ára, og Nikulás
Flosi, 4 ára.

20%BEETELITE
Meiri árangur




NAFN:
Steinunn Vala Sigfúsdóttir

ég stóð frammi fyrir valinu á háskólanámi, sem þó var í raun það
sem mig langaði mest til. Mér
þótti ólíklegt að það gæti gengið upp hjá mér að lifa af sem listamaður og sjá fyrir fjölskyldu í
leiðinni en sem betur fer hef ég
áttað mig á því að raunveruleikinn er annar. Verkfræðin heldur mörgum leiðum opnum varðandi framhaldsnám og eins sá ég
fyrir mér að ég gæti tengt hana
við húsahönnun seinna meir. Ég
sé ekki eftir náminu mínu. Ekki
í eina mínútu. Ég lærði margt
í verkfræðinni sem nýtist mér
núna við uppbyggingu Hring eftir
hring og rekstur fyrirtækisins. En
það dýrmætasta sem ég lærði þar
var að takast á við það sem manni
þykir erfitt og stundum óyfirstíganlegt, vinna verkið og leysa það
að lokum. Það er besta sjálfsstyrking sem ég þekki, að gefast ekki
upp þó þú vitir ekki hver lausnin
er í raun, fyrr en eftir á. Því yfirleitt er það auðveldara en maður
heldur og það vekur hjá manni
sigurtilfinningu og gefur manni
þá vissu að maður sé sterkur og
sjálfstæður einstaklingur.“
Hugsjón Steinunnar Völu varðandi Hring eftir hring er skýr
rétt eins og markmiðin hennar.
„Ég hugsa þetta sem ævistarf.
Allt sem við gerum hjá Hring
eftir hring er gert með það fyrir
augum að fyrirtækið verði sjálfbært, að það verði þekkt á al-

þjóðamarkaði sem gott og vandað
hönnunarfyrirtæki sem búi yfir
góðri þekkingu á framleiðslu,
dreifingu og sölu hönnunarvara.
Þannig getum við boðið fleiri
hönnuðum góð atvinnutækifæri
og stuðning við að koma hugmyndum sínum og vörum á framfæri. Mikið af tíma mínum fer í
að mynda, rækta og efla tengsl
við mikilvæga samstarfsaðila erlendis. Tengslanetið er mjög mikilvægt. Bloggarar, blaðamenn,
ritstjórar, eigendur hönnunarverslana, umboðsmenn, kynningarfulltrúar, framleiðendur, aðrir
hönnuðir, sýningarstjórar, ljósmyndarar og prófessorar hjá háskólum – allt þetta fólk er mikilvægt í þessu ferli.

Allt skartið er byggt á einhvers
konar handverki
Segðu örlítið frá samstarfi þínu
við handverksfólk víða um land.
„Ég hef alltaf viljað geta útvegað góð störf fyrir fólk, bæði hér í
borginni og úti á landi, og er mjög
upptekin af handverksfólki. Ætli
ég hafi ekki einnig orðið örlítið pirruð af leirnum sem ég vann
með og langaði að vinna með fagfólki sem byggi yfir sérþekkingu
og tækjabúnaði þannig að erfiðara væri að herma eftir vörunum. Þegar ég ákvað að gera nýja
línu sem nefnist Teboðið leitaði ég
til tannsmiða en þeir vinna ótrúlega nákvæmnisvinnu sem gaman

er að kynnast. Leirlistakona gerir
fiskana og hina postulínshlutina
fyrir mig og einnig vinn ég með
Mugga húsgagnasmið sem gerir
tréslaufurnar. Gullsmiður smíðar
fyrir okkur hringana í Teboðslínunni. Handverk tel ég afar mikilvægt að haldist á lífi, rétt eins
og mikilvægt er að við þekkjum tungumálið okkar, kunnum
að lesa og skrifa og vitum hvaðan mjólkin og kjötið kemur, því
að þó tæknin hjálpi okkur og opni
margar dyr þá er handverkið
grunnurinn. Ég hef mikla ástríðu
fyrir handverki og hef sjálf unun
af því að vinna með höndunum.“

Eftirlíkingar geta verið skrautfjöður í hattinn
Skartið þitt hefur notið mikilla
vinsælda og þá virðast eftirlíkingar fylgja í kjölfarið. Hvað finnst
þér um það?
„Það er ekki alslæmt að gerðar
séu eftirlíkingar af vörum þínum.
Það jákvæða er að með eftirlíkingunum fylgir viðurkenning á því að
þú hafir búið til eftirsóknarverða
vöru. Stundum hefur það verið
notað sem skrautfjöður í minn
hatt þegar ég hef verið kynnt fyrir
erlendum aðilum í fyrsta sinn:
„Þetta er Steinunn Vala skartgripahönnuður. Það er ótrúlegt
hversu margir hafa reynt að gera
eftirlíkingar af skartinu hennar
á Íslandi.“ En vissulega eru mörg
vandræði sem fylgja eftirlíking-
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Sú tilhugsun, að
fleiri fái að njóta,
drífur mig áfram.
Fólk sem hefur
unun af því að
vinna með höndunum, eins og ég
sjálf.
Svona verða skartgripirnir til í öllum regnbogans litum

um. Þær villa um fyrir neytendum. Oftast eru gæði eftirlíkinganna léleg, enda forsenda þess að
það sé þess virði að búa til eftirlíkingu sú að hún kosti minna en upprunalega varan. Það er mikil kúnst
að búa til góða og vandaða vöru
sem búin er til af fólki við mannsæmandi aðstæður og þolir álagningu hönnuðarins, vörumerkisins, framleiðandans, sölustaðarins og ríkisins. Allir þessir þættir
eru mikilvægir og nauðsynlegir.
Við viljum hafa búðir, ekki satt?
Við viljum ganga að því vísu að við
getum skipt vöru, fengið nýja og
heyrt söguna á bak við vöruna. Við
viljum geta eignast annan stól við
borðstofuborðið sem er af sömu
gerð og hinir. Allt kostar það sitt.
Við viljum líka að hönnuðir hanni
hluti fyrir okkur. Fólk sem hefur
menntun, þjálfun og reynslu af að
búa til hluti sem endast, eru umhverfisvænir, hagkvæmir, fallegir með góða notkunarmöguleika.
Við viljum líka hafa vörumerki
eða fyrirtæki sem halda utan um
allt saman því án þeirra værum
við ein, hver í sínu horni að halda
uppi mörgum diskum í einu – það
er ekki góð nýting á tíma.“

Lífið gengur upp
Íslenskar konur vinna mjög mikið
ásamt því sem þær sinna öllu sem
viðkemur fjölskyldulífinu. Hvernig
hefur þér tekist að sameina krafta
þína á þessum sviðum í miðri uppbyggingu á fyrirtæki?
„Ég hugsa um það daglega
hversu lánsöm ég er, að hafa tök
á því að vinna við það sem ég hef
mesta ánægju af að gera. Bara það
eitt, að finna sína réttu hillu í lífinu, er dýrmætt og gefur manni
heilmikla orku. Einnig á ég mann
sem tekur þátt í uppeldinu og fjölskyldulífinu til jafns við mig. Ég
á heilsuhrausta stráka sem bjarga
sér eins og þeir geta, svo þetta
reddast allt einhvern veginn. Oft
skipti ég vinnudeginum í tvennt.
Vinn aftur á kvöldin þegar strákarnir eru komnir í háttinn en hef
í staðinn tíma fyrir fiðlutíma og
skutl í lok skóladags. En ákveðir
þú að reka inn nefið til mín í kaffi
þá eru yfirgnæfandi líkur á að
þú þurfir að setjast ofan á þvottahrúgu í sófanum og kannski þú
stígir á eins og einn legókubb (já,
eða hundrað kubba) líka, svo ekki
fara úr skónum.“

Sér falleg augnablik úti um allt
Hvað veitir þér innblástur í hönnuninni?
„Sú tilhugsun, að fleiri fái að
njóta, drífur mig áfram. Fólk sem
hefur unun af því að vinna með
höndunum, eins og ég sjálf. Frumraun okkar í þessa átt er skartgripalína sem við munum frumsýna á Hönnunarmars og heitir Hryggur. Hún er sköpunarverk
Jóns Helga Hólmgeirssonar vöruhönnuðar og samanstendur af
bindi fyrir herra, bindi fyrir
dömur, hálsmeni fyrir bæði og
armbandi. Annars veiti ég mörgu
í umhverfi mínu athygli og er eiginlega alltaf að horfa í kringum
mig. Ekki af forvitni endilega,
heldur sé ég bara falleg augnablik
úti um allt. Ég tek til dæmis alltaf eftir höndum á fólki og handahreyfingum. Hvernig fingurnir hreyfast og hvernig fólk beitir
höndunum. Fólk er eitt af því sem
ég hef mestan áhuga á og ég veit
fátt skemmtilegra en að kynnast
ólíkum einstaklingum.“
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FATASKÁPURINN

HILDUR EINARSDÓTTIR

Hildur Einarsdóttir er glæsileg kona sem starfar sem markaðsfulltrúi á auglýsingadeild Vísis og er gift fótboltamanninum Gunnleiﬁ Gunnleifssyni. Hún lýsir sjálfri sér sem
strákastelpu því áhugamálin eru á margvíslegum sviðum. Börnin og eiginmaðurinn eru
það mikilvægasta í líﬁnu og uppáhaldshönnuðurinn er Andrea. „Ég er fótboltafíkill með
tískublæti á háu stigi. Ég hef einstaklega gaman af öllu sem viðkemur tísku, heilsu og
fegurð. ég horﬁ á enska boltann og er harður stuðningsmaður Manchester United.“

Hugrún Árnadóttir og Magni Þorsteinsson, Kron Kron.

1

Rósarpeysan Peysuna fékk ég í
netversluninni Yrju (yrja.is). Ég hef
notað þessa peysu alveg ótrúlega
mikið og finnst liturinn á henni alveg
sérstaklega skemmtilegur, svona rómantískt bleikur.

2

3

Palliettukjóllinn Þessi kjóll
er minn öryggiskjóll. Ef ég veit
ekki í hvað ég á að fara þá
get ég alltaf hoppað í þennan kjól og blandað við aðrar
flíkur og voila! Ég er til í hvað
sem er. Ég fékk hann í H&M
fyrir góðum 5 árum og hann
er alltaf eins.

Rósarpeysan Peysuna fékk
ég í netversluninni Yrju (yrja.
is). Ég hef notað þessa peysu
alveg ótrúlega mikið og finnst
liturinn á henni alveg sérstaklega skemmtilegur, svona rómantískt bleikur.

4

5

6

Íþróttaskórnir Þeir voru gjöf frá
eiginmanninum einn daginn. Þetta
eru Air Pegasus-hlaupaskór sem ég
reyndar nota meira dagsdaglega en í
hlaup. Þeir eru ekki bara einstaklega
þægilegir heldur eru þeir ekkert smá
flottir við gallabuxur og góða peysu.

TÍSKA NÝ KRON
KRON-VERSLUN OPNUÐ Í FÁKASELI
Hugrún Árnadóttir og Magni Þorsteinsson opna nýja verslun á Suðarlandi í Fákaseli en þar er einnig hestaleikhús.

Þar sem Ingólfshvoll stóð áður,
milli Hveragerðis og Selfoss,
hefur Fákasel opnað dyrnar í
allri sinni dýrð. Staðurinn býður
upp hestaleikhús með 800 manna
sal, veitingastað sem er samtengdur reiðhöllinni í Ölfusi og
nýja Kron Korn-verslun þrátt
fyrir að eigendurnir séu hvorugt
í hestabransanum.
„Við komum sjálfum okkur algjörlega á óvart að fara út í þennan bransa. Fákaselsævintýrið
fór í gang fyrir ári og okkur var
boðið að fara í samstarf og fannst
þetta strax sjúklega spennandi,“
segir Hugrún Árnadóttir, eigandi
Kron Kron. „Við opnuðum Kron
Kron með áherslu á sveitahliðina á okkar eigin vörum og höld-

um áfram að vera sögumenn og
kynna íslenska hönnuði. Við erum
með þessu móti að huga betur að
landsbyggðinni, fólki sem á leið
hjá og að sjálfsögðu ferðamönnum,“ bætir hún við. Hugrún segir
fleiri spennandi verkefni vera
framundan en þá ber einna helst
að nefna verkefnið sem ber nafnið,
Amma mín. „Við höfum verið að
grafa upp ýmsar handverkskonur
um land allt sem eru ömmur eða
langar að vera ömmur einn daginn
og segja sögu þeirra. Þannig geta
þær einbeitt sér að vinnunni og við
sjáum um kynningu á þeirra handbragði undir þeirra formerkjum.
Þetta er góður vettvangur fyrir íslenska hönnun og við fáum stöðugt
inn nýja hluti í verslunina.“

Jakkinn Þennan hvíta
jakka fékk ég í H&M í Árósum síðasta haust. Sniðið á
honum er að mínu mati fullkomið og hann hentar við
nánast allt.

Pelsinn Ég fór í stelpuferð með
vinkonunum til Berlínar haustið 2012 og fann þennan dýrgrip á skemmtilegum útimarkaði
þar í borg. Þetta er ein af mínum
uppáhaldsflíkum með tilliti til þess
í hvaða ferð ég fékk hann, hvað
hann var hlægilega ódýr og hvað
ég kolféll fyrir honum við fyrstu sýn.

Kron Kron í Fákaseli.

Þrek og Þokki
Eitt nýjasta og vinsælasta æfingakerfið
frá Bandaríkjunum loks í boði á Íslandi
Mótaðu líkamann

Aukið þol og meiri orka

á fljótvirkan og öflugan hátt með tækni
sem samþættir fitubrennslu, uppbyggingu vöðva og teygjur.

með markvissri, lifandi og skemmtilegri
þjálfun fyrir allar konur, jafnt þær sem
eru nú þegar í góðu formi sem þær
sem vilja bæta formið.

Markmiðið
er að bæta líkamsstöðu og auka líkamsvitund og þokka.

Einnig frábærar æfingar fyrir hlaupara
og skokkara.

Fyrsta
6. vikna
námskeiðið hefst
hefst 24. febrúar.
09:00
16:30
6 vikna
námskeið
15:30
17:30
6.
janúar,4xtímar
í boði
daga vikunar
Tímar
í viku
kl. 409.00
- 16.30kl.og 17.30
Kennsla að Suðurlandsbraut 6b, 2 hæð (fyrir aftan Nings veitingastaðinn).

Kennsla
að Suðurlandsbraut
6b, 2822
hæð7772
og í Sporthúsinu.
Upplýsingar
og skráning í síma
og 892 1598.Upplýsingar og skráning
ísoley@studiosoleyjar.is,
síma 822 7772 og 892 1598.
soley@studiosoleyjar.is,
www.studiosoleyjar.is
www.studiosoleyjar.is
www.facebook.com/studiosoleyjar.is

FRÍIR

MÆLUM
MEÐ …
Lífið mælir með Edduverðlaunahátíðinni sem fram fer í Silfurbergi í
Hörpu og er sjónvarpað í beinni útsendingu á Stöð 2 á morgun. Þar
kennir ýmissa grasa og er kvikmyndin Málmhaus meðal annars
tilnefnd til 16 verðlauna.

1.000 kr.
notkun í
3 mánuði
fylgir!

LG G Flex
F

139.990 kr.

stgr.

8.490 kr. /18 mán.

Flex er
teygjanlegt
hugtak

LG G F
FLEX er sveigjanlegur snjallsími, sá fyrsti
sinnar ttegun
tegundar í heiminum. Sveigður 6” P–OLED
skjár, minni
minn glampi, meiri aðlögunarhæfni og
m
bakhlið
ðin g
bakhliðin
gerir sjálf við rispurnar!

Brandenburg

1.000 kr.
notkun í
3 mánuði
fylgir!

LG G2

89.990 kr.

stgr.

5.490 kr. /18 mán.
Traustur og töffaralegur snjallsími
sem stendur alltaf fyrir sínu.
4G hjá Nova er í boði á höfuðborgarsv
væðinu, Akureyri, Se
elfossi, í Reykjanesbæ, Skorradal og Grímsnesi.
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | Facebook | Twitter
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Símnotkun fylgir 0 kr. Nova í Nova og umframnotkun í Súper Nova, áskrift og frelsi. Sjá, verðskrá á nova.is.

10 • LÍFIÐ 21. FEBRÚAR 2014
FRÉTTABLAÐIÐ Fólk og Hönnun . Snyr tibu d d an . Steinunn Vala Sig f ú sd óttir. Fata skápur inn og K ron K ron . Matur og Fatahönnun . Spjörunum Úr og Bloggarinn.

INDVERSK VETRARSÚPA
OG GRÓFAR SPELTBOLLUR

Tinna Björg Friðþórsdóttir matarbloggari með dýrindisuppskrift að indverskri vetrarsúpu.

T

inna Björg Friðþórsdóttir heldur úti blogginu tinnbjorg.com. Matar- og
kökugerð eiga hug hennar
allan þegar hún er ekki að
læra lögfræði í HR. Á blogginu
sínu deilir hún ýmsum húsráðum
ásamt matar- og kökuuppskriftum sem hún hefur sankað að sér
í gegnum tíðina. Hér deilir hún
uppskrift að indverskri vetrarsúpu og grófum speltbollum.

1½ rauðlaukur
3 hvítlauksrif
olía
1 lítil sæt kartafla
4 gulrætur
5 msk. milt karrýmauk
2 tsk. karrý
4 msk. tómatpúrra
1½ dl kókosflögur
1 dós kókosmjólk
700-800 ml vatn
grænmetiskraftur
salt
svartur pipar
■ Skerið rauðlauk í bita og steik-

ið í stórum potti með olíu
ásamt pressuðum hvítlauk í 5
mínútur eða þar til rauðlaukurinn verður mjúkur.
■ Afhýðið og skerið sæta kartöflu og gulrætur í teninga.
Bætið teningunum í pottinn og
steikið áfram í nokkrar mínútur.

Tinna Björg Friðþórsdóttir matarbloggari.
■ Hrærið karrýmauki, karrýi og

tómatpúrru saman við grænmetið ásamt kókosflögum.
■ Hellið kókosmjólk og vatni í
pottinn og hitið að suðu.
■ Smakkið súpuna til með grænmetiskrafti, salti og svörtum pipar og látið krauma við
vægan hita í 45 mínútur.
■ Takið að lokum pottinn af
hellunni og maukið súpuna
með töfrasprota eða í matvinnsluvél.
■ Magnið af grænmetiskrafti fer
eftir tegund því hann er misjafnlega saltur. Þess vegna
hef ég þá þumalputtareglu að
setja alltaf kraftinn fyrst og
svo saltið.

Grófar speltbollur
5 dl gróft spelt
1 dl fimm korna fræblanda
1½ tsk lyftiduft
1 tsk. sjávarsalt
2 dl AB-mjólk
1½-2 dl heitt vatn

Þegar ég á ekki
AB-mjólk hef ég
stundum í hallæri
notað hreint skyr
eða gríska jógúrt.

■ Blandið spelti, fræblöndu, lyfti-

dufti og sjávarsalti saman í
skál og hrærið AB-mjólk og
vatn saman við. Mótið í hæfilega stórar bollur og sáldrið
fræjum yfir.
■ Bakið við 200°C í 20-25 mínútur.
■ Deigið á að vera blautt og
klístrað þegar bollurnar eru
mótaðar.

Í staðinn fyrir að dreifa úr
speltbollunum á bökunarplötunni baka ég þær saman í klasa,
þannig haldast þær mýkri. Þegar
ég á ekki AB-mjólk hef ég stundum í hallæri notað hreint skyr
eða gríska jógúrt hrista saman
við smá mjólk.

BLUNDAR
HÖNNUÐUR
Í ÞÉR?

Spennandi fatahönnunarkeppni er
fram undan á vegum Trendnets,
Coca-Cola Light og Reykjavík Fashion Festival.

„Þetta er fatahönnunarkeppni
fyrir alla sem hafa einhvers
konar áhuga á fatahönnun og
vilja spreyta sig. Framleiðsla er
svo dýr fyrir hönnuði svo þetta
er fínt tækifæri fyrir unga rísandi hönnuði því það er 250
þúsund króna verðlaunafé,“
segir Elísabet Gunnarsdóttir, annar eigandi vefsíðunnar
Trendnets.
Keppnin er haldin á vegum
Coca-Cola Ligt í samstarfi við
Trendnet og Reykjavík Fashion
Festival. Þátttakendur eru hvatt-

ir til þess að senda inn ljósmynd
af fullunnu fatasetti eða flík á
trendlight@vifilfell.is en skráningu til þátttöku lýkur 16. mars.
„Það eru engar reglur en vinningsdressið verður til sýnis á
RFF í Hörpu laugardaginn 29.
mars. Dómnefnd skipa aðilar frá
Fagráði RFF, Trendneti og CocaCola Light svo að þetta er mjög
skemmtilegt samstarf,“ segir
Elísabet. Þá verða valdir þrír
þátttakendur í undanúrslit og fer
hönnun þeirra í netkosningu á
samskiptamiðlinum Facebook.

GÆÐAMÁLNING - GOTT VERÐ!

SPARAÐU!

Kynntu þér verðið á
Deka gæðamálningu
og málningavörum
í Múrbúðinni.

Deka Meistaralakk 70
Akrýllakk. hvítt. 1 líter

1.895
DekaCryl 7
Innimálning. 10 lítrar

5.995
LF Veggspartl
0,5 litrar

795

Málningarfata 12 lítra

490

Bakki, grind og rúlla
Áltrappa 3 þrep
þolir 150 kg EN:131

1.190

Mako pensill
50mm

225

3.990
SMIG Med veggspartl 5 kg.

1.390
Málningarlímband
25mmx50m

225
Málningarpappi
20mx80cm

Deka Gólfmálning
grá 3 lítrar

4.295

25cm Málningarrúlla og grind
Mako málaramotta 1x3 metrar

995

695
Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

720

Framlengingarskaft
fyrir rúllur Tia-EP 1,2 metrar

325

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is
n.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!

Líﬁð
FRÉTTABLAÐIÐ Spjör unum úr og helgar matur inn .

...SPJÖRUNUM ÚR
Kamilla
Ingibergsdóttir
ALDUR: 34
STARF: Kynningarstjóri Iceland Airwaves
Hvern faðmaðir þú síðast? Hana Evu Einarsdóttur,
vinkonu mína og borgarfulltrúa,
en ég var ekki búin að hitta
hana allt of lengi.
En kysstir? Eva fékk líka koss.
Hver kom þér síðast á
óvart og hvernig? Agus
Makkie, indónesískur blaðamaður, sem hefur komið á Iceland Airwaves síðustu árin og
færir mér alltaf gjöf. Á síðustu
hátíð gaf hann mér kaffi frá
Jövu og hálsklút. Hann er topp
næs gaur.
Hvaða galla í eigin fari
ertu búin að umbera allt
of lengi? Ég held að partur
af því að eldast og þroskast sé
að taka sjálfan sig í sátt og allt
sem manni fylgir, bæði galla
og kosti.
Ertu hörundsár? Já, pínu.
Dansarðu þegar enginn
sér til? Já, ég hugsa að ég
dansi meira þegar enginn sér til
en þegar einhver sér til.
Hvenær gerðirðu þig síðast að fífli og hvernig? Það
sem stendur upp úr er þegar ég
hitti Pharrell Williams á SXSW í
Texas í fyrra og varð svo „starstruck“ að ég sagði „I’m a huge
can“ þegar ég ætlaði að segjast vera „huge fan“. Ég fer
ennþá að hlæja við tilhugsunina
um að hafa sagst vera risastór
dós við Pharrell Williams!
Hringirðu stundum í vælubílinn? Ég tárast yfir óþarfa
mörgu en ég held að það sé algjör óþarfi að hringja á vælubílinn yfir því.
Tekurðu strætó? Ég tók
mikið strætó áður fyrr en á í
dag bíl og er líka heppin að
búa nálægt vinnu og miðbænum.
Hvað eyðirðu miklum
tíma á Facebook á dag?
Ég nota samfélagsmiðla mikið
í mínu starfi og fel þess vegna
óhóflega Facebook-notkun á
bak við það.
Ferðu hjá þér þegar þú
hittir fræga eða heilsarðu
þeim? Bara þegar ég hitti
Pharrell Williams.
Lumarðu á einhverju sem
fáir vinir þínir vita um
þig? Ég elska ís og hef alltaf pláss fyrir hann. En ég held
reyndar að allir vinir mínir viti
það.
Hvað ætlarðu alls ekki að
gera um helgina? Ég ætla
alla vega ekki að ákveða að
gera ekki eitthvað og fara síðan
á bömmer ef ég geri það.

BLOGGARINN TILNEFND TIL BLOGGVERÐLAUNA Í SVÍÞJÓÐ
Victoria Tårnegren

imnext.se/carolineroxy/
http://instagram.com/
victoriatornegren
Victoria Tårnegren hefur skapað sér nafn í
bloggheiminum, sérstaklega í heimalandi sínu,
Svíþjóð. Hún hefur nú verið tilnefnd til sænsku
bloggverðlaunanna, Finest Awards, sem tískubloggari ársins. Systir hennar, Alexandra Bring,
er einnig tilnefnd fyrir besta æfingablogg
ársins. Þó að þú sért ekki fluglæs á sænsku er
óþarfi að örvænta því myndirnar hennar einar
og sér eru trendí og skemmtilegar.
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Nudd

Óskast keypt

Heilsuvörur

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Spádómar
SPÁSÍMI 908 7000
Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör
trúnaður. Opið frá 15-22. S. 618 6857

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg & www.lifsstill.is

HEIMILIÐ

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Dýrahald

BÍLL DAGSINS

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

KEYPT
& SELT

Tilboð kr.

308SW SPORTIU
UM
Nýskráður 7/2013, sýningarbíll, dísil, 6 gírar.

3.680.000

Verð kr. 4.390.000

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )

Til sölu

HÚSNÆÐI

PEUGEOT

HONDA

307 XT 1.6

CR-V Lifestyle

Nýskráður 9/2005, ekinn 87 þús.km., bensín, 5 gírar.

Nýskráður 4/2012, ekinn 39 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 990.000

Verð kr. 4.850.000

Upplýsingar í síma 661 7000.

Hljóðfæri

Húsnæði í boði

Lítið notað og vel með farið píanó til
sölu. Uppl. í s. 899 3133.

Þjóðlagagítarpakki kr:23.900,- Gítar,
poki, ól, auka strengir stilliflauta og
kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði
27 S:552-2125,www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Sjónvarp

Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a
room price from 45.000 kr. per
month.
gsm 824 4535
leiga@leiguherbergi.is

HEILSA

HONDA

LEXUS

Jazz Elegance

RX350

Nýskráður 5/2012, ekinn 50 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 4/2007, ekinn 116 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.490.000

Nudd
FALLEG KVÖLD- OG
MORGUNLJÓS
Mikið úrval af fallegum
saltkristalslömpum. Ditto, Smiðjuvegi
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið
mán-fös: kl 14-18. Sími 517-8060.
www.ditto.is

Til leigu snyrtileg, rúmgóð
herbergi með aðgangi að
baði, eldhúsi, þvottavél og
internet aðgangi. Stutt í Bónus,
veitingastaði, kaffihús og strætó.

VALENTÍNUSARTILBOÐ Á
TANTRA NUDDI

8 FETA BILLIARDBORÐ
Glænýtt billiardborð 8 fet. 24 mm
marmaraplata. Svart. Dúkur fylgir
með. Kostar nýtt; 850. fæst á hálfvirði.
Ármann Sími: 777 2002

Verð kr. 4.090.000
Tilboð kr. 3.590.000

HERBERGI TIL
LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU!

20% afsláttur til 1. mars. Ekta vígsla
í leyndardóma Tantra með Tantra
nuddi. Einstæð upplifun fyrir pör,
konur og karla. 112 Rvk. S. 698 8301
www.tantra-temple.com
Nudd Nudd Nudd tilboð í dag,
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469.
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

Available now! Rooms for rent,
with access to kitchen, bath,
laundry, internet. Close to Bónus,
restaraunts and buses.
Tel. 661-7000

HONDA
2 samliggj. herb. til leigu m húsg.
Í miðbæ RVK viku i senn.20.þús.
s.6943292

PEUGEOT

Accord Executive

407 SR 2.0i

Nýskráður 8/2013, ekinn 6 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 11/2004, ekinn 121 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 5.290.000

Verð kr. 990.000
Tilboð kr. 690.000

skemmtanir













(AMRABORG  o  +ËPAVOGUR o 3ÅMI   o WWWCATALINAIS
CHEVROLET

m"EST GEYMDA LEYNDARM¹L +ËPAVOGSn

LEIKIR HELGARINNAR
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 -AN #ITY 3TOKE #ITY
 !RSENAL 3UNDERLAND
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3IGGI RNA OG
"JÎRGVIN 'ÅSLA

 ,IVERPOOL 3WANSEA #ITY
 .ORWICH #ITY 4OTTENHAM
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Snyrtilegur klæðnaður áskilin • Heimilismatur í hádeginu virka daga • Boltatilboð •Hamborgaratilboð • Veislusalur til útleigu

LAND ROVER

Lacetti

Freelander

Nýskráður 6/2010, ekinn 110 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 3/2001, ekinn 179 þús.km., bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.490.000

Verð kr. 490.000

Tilboð kr. 1.290.000

Tilboð kr. 290.000

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00
Laugardaga milli
kl. 12:00 og 16:00
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is
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til sölu

Atvinnuhúsnæði

fasteignir

6ANTAR   FM ATVINNUHÒSN¾ÈI
¹ VESTURSV¾ÈI +ËPAVOGS SEM FYRST

,¹GVÎRUVERÈSVERSLUNIN
$/-4) ER TIL SÎLU

¶ARF AÈ HAFA GËÈA LOFTH¾È OG HURÈARH¾È ÖAR SEM
ÖJËNUSTA ÖARF HËPFERÈABÅLA (ELST LAUST STRAX
4RAUSTUR LEIGUTAKI !ÈRIR STAÈIR
KOMA TIL GREINA 5PPL Å SÅMA  
&YRIT¾KJASALA ¥SL 3   ATVIS

«SKAR -IKAELSSON LÎGG FASTEIGNASALI

Tjarnarstígur

170

Selstjarnarnes

!F SÁRSTÎKUM ¹ST¾ÈUM ER VERSLUNIN $/-4) TIL SÎLU
Verslunin starfar eftir sérleyfi, frá DOMTI á Spáni, sem er
geysivinsæl þar í landi. Sérleyfið býður upp á einkaleyfi á
Íslandi og einnig í Skandinavíu. Verslunin er nú til húsa í
verslunarmiðstöðinni Firði Hafnarfirði, 2.hæð. og er þekkt
fyrir að bjóða góða vöru á aðeins 3-4 verðflokkum. Verslunin
býður góða heimilisvörur á ótrúlega góðu verði..

Útsöluverð vörubirgða er rúmlega 50 millj. Býðst á 20
millj og helming verðs má greiða með eignaskiptum. Mikil
tækifæri felast í rekstrinum. Upplýsingar gefur
&YRIRT¾KJASALA ¥SL RMÒLA  2 3   WWW ATVIS
«SKAR -IKAELSSON LÎGGILTUR FASTEIGNA OG FYRIRT¾KJASALI

Nýbýlavegi 8 (gamla
Toyota húsinu) Til leigu
60 - 700 fm verslunar eða
þjónustuhúsnæði hentar vel
fyrir verslanir, veitingastarfsemi,
hárgreiðslustofur og fleira, einnig
150- 1.500 fm húsnæði með allt
að 4 metra lofthæð sem hentar
undir léttan iðnað, lagerrými,
heildsölur, verslanir o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Allar nánari uppl. veitir
Sverrir í s. 661-7000

AÐSTOÐAMAÐUR
ÓSKAST Í SÚKKULAÐI/
KONFEKTGERÐ.
Leitum að hæfileikaríkum og
áhugasömum einstakling til að
starfa með okkur við framleiðslu
og pökkun á hágæða súkkulaði/
konfekti. Öll reynsla við svipuð
störf er kostur.
Áhugasamir geta sótt um á
www.mosfellsbakari.is eða sent
póst á mosbak@mosbak.is
Tekið verður við umsóknum til
28. febrúar 2014.

TIL LEIGU
73m3 verslunarhúsnæði í Faxafeni til
leigu frá og með 1. mars Upplýsingar í
síma 892-1449 (Birgir).

Geymsluhúsnæði
GEYMSLULAUSNIR.IS

Seltjarnarnes - einbýlishús
Nánari upplýsingar veitir

• Glæsilegt einbýlishús
samtals að stærð 227,9 fm

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

• Steypt hús
• Eignarlóð
• Tvöfaldur bílskúr

tilkynningar

TIL LEIGU VERSLUNAR
EÐA ÞJÓNUSTHÚSNÆÐI
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

69,9 millj.

Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.GEYMSLAEITT.IS

VEITINGARSTAÐURINN
FELLINI OG
KEILUHÖLLIN ÖSKJUHLÍÐ
Óskar eftir að ráða starfsmenn í
eldhús. Viðkomandi þarf að hafa
reynslu á grilli, um er að ræða
hlutastarf.
Umsóknir skilast í gegnum
keiluhollin.is/starfsumsokn

Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2.
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500.

Mat á umhverfisáhrifum

útboð

ATVINNA

Ákvörðun um matsskyldu

KVIKKFIX STÆKKAR ÖRT
OG
VANTAR FLEIRA FÓLK.

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir:

x Framleiðsluaukning

fiskimjölsverksmiðju

HB

Granda á Vopnafirði

x Gas– og jarðgerðarstöð í Álfsnesi í Reykjavík

Atvinna í boði

Bifvélavirkja
Menn vana bílaviðgerðum

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi
166, Reykjavík og á www.skipulagsstofnun.is. Ákvörðun má kæra til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 24. mars 2014.

KONA ÓSKAST Í 100%
STARF Í EFNALAUG.
Aðeins kona sem talar mjög góða
íslensku kemur til greina.
Vinnutími 10 til 18 alla virka
daga.
Uppl svanhvit@svanhvit.is

Rótgróið verktakafyrirtæki óskar eftir
mönnum í hellulagnir. Næg verkefni
framundan, reynsla æskileg. Umsóknir
og ferilskrár berist til baldur@btverk.is

Manneskju í móttöku
Verkstæðisformann
Sendu umsókn á orri@nrg.is
ef þú hefur áhuga á að vinna
með okkur.

Atvinna óskast
Rafvirki, húsasmiður og málari óska
eftir vinnu. Uppl. í s. 848 6904

Efnistaka í Seljadal í Mosfellsbæ
DĂƚĄƵŵŚǀĞƌĮƐĄŚƌŝĨƵŵ
<ǇŶŶŝŶŐĄĚƌƂŐƵŵĂĝŵĂƚƐĄčƚůƵŶ
Til að mæta efnisþörf fyrir malbikunarframkvæmdir á
höfuðborgarsvæðinu og nágrenni þess hyggst
Malbikunarstöðin Höfði hf. halda áfram efnisvinnslu í
^ĞůũĂĚĂů ş DŽƐĨĞůůƐďč Ɵů ŶčƐƚƵ ƚǀĞŐŐũĂ ĄƌĂ͘
Efnisvinnslan næstu tvö ár verður innan þess svæðis
sem afmarkað er á aðalskipulagi og er áætlað
efnismagn að hámarki 60 þúsund m3.
sĞŐŶĂ ůs͘ ĄŬǀčĝŝƐ Ɵů ďƌĄĝĂďŝƌŐĝĂ ş ůƂŐƵŵ Ƶŵ
ŶĄƩƷƌƵǀĞƌŶĚ Ŷƌ͘ ϰϰͬϭϵϵϵ ƊĂƌĨ ŶƷ Ăĝ ĂŇĂ ŶĄŵƵŶŶŝ
ĨƌĂŵŬǀčŵĚĂůĞǇĮƐ ŽŐ ǀĞƌĝƵƌ Ɗǀş łĂůůĂĝ Ƶŵ
framkvæmdina í samræmi við lög um mat á
ƵŵŚǀĞƌĮƐĄŚƌŝĨƵŵŶƌ͘ϭϬϲͬϮϬϬϬ͘
sŝŶŶĂ ǀŝĝ ŵĂƚ Ą ƵŵŚǀĞƌĮƐĄŚƌŝĨƵŵ Ğƌ ŚĂĮŶ ŚũĄ &>h
ǀĞƌŬĨƌčĝŝƐƚŽĨƵŽŐĞƌƵĚƌƂŐĂĝƟůůƂŐƵĂĝŵĂƚƐĄčƚůƵŶ
ĂĝŐĞŶŐŝůĞŐĄǀĞĨǀĞƌŬĨƌčĝŝƐƚŽĨƵŶŶĂƌ&>hǁǁǁ͘ĞŇĂ͘ŝƐ
ĨƌĄϮϭ͘ĨĞďƌƷĂƌƟůϳ͘ŵĂƌƐϮϬϭϰ͘
Hægt er að koma ábendingum og athugasemdum við
ĚƌƂŐĂĝƟůůƂŐƵĂĝŵĂƚƐĄčƚůƵŶƟůMůĂĨƐƌŶĂƐŽŶĂƌŚũĄ
ǀĞƌŬĨƌčĝŝƐƚŽĨƵŶŶŝ&>h͘
ƚŚƵŐĂƐĞŵĚŝƌ Ğƌ ŚčŐƚ Ăĝ ƐĞŶĚĂ ŵĞĝ ƚƂůǀƵƉſƐƟ Ą
ŶĞƞĂŶŐŝĝ ŽůĂĨƵƌ͘ĂƌŶĂƐŽŶΛĞŇĂ͘ŝƐ ĞĝĂ ƐŬƌŝŇĞŐĂ Ą
ŚĞŝŵŝůŝƐĨĂŶŐŝĝ ,ƂĨĝĂďĂŬŬŝ ϵ͕ ϭϭϬ ZĞǇŬũĂǀşŬ ŵĞƌŬƚ
ͣ^ĞůũĂĚĂůƐŶĄŵĂʹDĂƚĄƵŵŚǀĞƌĮƐĄŚƌŝĨƵŵ͘͞
DĂůďŝŬƵŶĂƌƐƚƂĝŝŶ,ƂĨĝŝŚĨ͘
^čǀĂƌŚƂĨĝĂϲͲϭϬͲϭϭϬZĞǇŬũĂǀşŬ
Ɛşŵŝ͗ϱϴϳϱϴϰϴͲǁǁǁ͘ŵĂůďŝŬ͘ŝƐ

ÚTBOÐ Austurstræti 16
Endurinnrétting
Reginn hf. auglýsir eftir tilboðum í endurgerð og breytingar
á innra skipulagi Austurstrætis 16 í Reykjavík. Austurstræti
16 er rúmlega 2.700 m2 skrifstofu-, verslunar- og
þjónustuhúsnæði, kjallari, ﬁmm hæðir og ris.

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Verkið felst í breytingu á innra skipulagi, innri endurnýjun
og uppfærslu að þörfum nýs leigutaka, sem mun reka 45
herbergja hótel og veitingastað í húsinu. Um er að ræða
gerð léttra milliveggja, loftaklæðninga, endurnýjun
gólfefna, endurnýjun innihurða og innréttinga, nýlögn
allra raﬂagna og rafbúnaðar, nýlögn allra lagna og tækja,
o.ﬂ. Einnig eru staðbundnar breytingar á steyptu
burðarvirki, aðallega í kjallara.
Verkið verður unnið í mars – ágúst 2014.
Vettvangsskoðun verður 25. og 26. febrúar kl. 13:00.
Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 16:00 mánudaginn
10. mars 2014 á skrifstofu Verkís, Ofanleiti 2.
Útboðsgögn er hægt að nálgast á rafrænu formi, á
skrifstofu Verkís, Ofanleiti 2, 103 Reykjavík, eða með því
að senda tölvuskeyti á arnarsmari@reginn.is.

FA ST E I G N A F É L A G
Hagasmári 1, 201 Kópavogur Sími: 512 8900 reginn@reginn.is

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

21. febrúar 2014 FÖSTUDAGUR
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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.

Myndasögur

/RJL%HUJPDQQI§UWLOV®QIU¢E§UDJHVWL®¿HVVXP
VW´UVNHPPWLOHJDVSXUQLQJD¿§WWL



PONDUS
Takk fyrir síðast, helvítið
þitt! Ég er
með fréttir
fyrir þig!
12 litlar
fréttir
reyndar!
Ég segi
þær mjög
þungbúinn!
Horfðu á
mig!

7OIQQXMPIKX
I·VWXGDJVNY·OG
/0
8LI7MQTWSRW
%U¢±I\QGLQWHLNQLP\QGD
VHU®DXP+´PHU6LPSVRQ
RJDOODKLQDVQLOOLQJDQD®
6SULQJILHOG

Eftir Frode Øverli

Fullvaxinn
hundur sendir
þér skýr skilaboð! Ég bít af
þér punginn ef
ég sé þig einhvern tímann
úti á götu!

Skemmtilegur
púðluhundur
leitar að
sprækri
manneskju
sem getur
hitt hann
hvar sem er!
Til í allt!

Ég er svo feginn að
við getum sent sms Sérstaklega
og tölvupósta og af þér! Ekki
sleppum við að þefa móðgast!
hvor af öðrum!

Alls
ekki!

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Er þetta bara ég
eða er mjög kalt úti?

/0
&EXQER 6SFMR
6SHQQDQGL§YLQW¾UDP\QG
PH±$UQROG6FKZDU]HQHJJHU
*HRUJH&ORRQH\RJ&KULV
2á'RQQHOO®D±DOKOXWYHUNXP

/0
'LEVPMI;MPWSRâW;EV

HJÁLP

BARNALÁN

6W´UJ´±P\QGPH±7RP
+DQNV-XOLD5REHUWVRJ
3KLOLS6H\PRXU+RIIPDQ®
D±DOKOXWYHUNXP

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pabbi, megum
við hjálpa þér
að hengja upp
jólaljósin?

Þú getur losað
þessa flækju
og Hannes
getur skipt
um perurnar.

Já, já.

Vá! Þessi tvö eru
aldeilis komin í
jólaskap!

Já...

Jey!

/0
7YTIV*YR2MKLX

Hey, pabbi,
bíddu!
Skal gert
pabbi!

UM¢UNODXIDOHJDUYLQNRQXU
HUXVWD±U¢±QDU®D±O¢WD
HNNHUWVWRSSDVLJ®D±OHLWD
D±IM·UL¢I·VWXGDJVNY·OGXP

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
„Stórfenglegt fólk talar um hugmyndir, venjulegt fólk talar
um hluti og lítilmenni tala um vín.“



– Fran Lebowitz
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LÁRÉTT 2. strit, 6. pot, 8. verkur, 9.
pili, 11. skst., 12. gerviefni, 14. legubekkur, 16. tímaeining, 17. munda, 18.
grús, 20. frá, 21. fugl.

8

10

12

11

LÓÐRÉTT 1. rusl, 3. bardagi, 4.
tónverki, 5. sjáðu, 7. aðdragandi, 10.
mánuður, 13. því næst, 15. heiti, 16.
keraldi, 19. tveir eins.

13

14

15

LAUSN
16

18

21

17

19

Oliver Aron Jóhannesson (2.104) tefldi
í næstelska flokki NM í skólaskák í
Billund sl. helgi. Í 2. umferð mætti
hann Svíanum Patrik Liedeck (1.834).
Svartur á leik

KROSSGÁTA

20

LÁRÉTT: 2. baks, 6. ot, 8. tak, 9. rim,
11. no, 12. plast, 14. dívan, 16. ár, 17.
ota, 18. möl, 20. af, 21. ugla.

(LQQYLQV§ODVWL¿¢WWXU®
KHLPLRJG´PDUDUD±¿HVVX
VLQQLHUX¿DX.HLWK8UEDQ
-HQQLIHU/RSH]RJ+DUU\
&RQQLFN-U

Gunnar Björnsson

LÓÐRÉTT: 1. sorp, 3. at, 4. kantata,
5. sko, 7. tildrög, 10. maí, 13. svo, 15.
nafn, 16. ámu, 19. ll.

/0
%QIVMGER-HSP

Ég held að þau
vilji samt bara
koma með mér
uppá þak.

19. … Rf4! 20. Dd2 Dxd4+! 21. Kf2
Rxd4. Peði yfir átti Oliver ekki í erfiðleikum að knýja fram sigur. Oliver
hlaut 3½ vinning í 6 skákum og
endaði í 4.-6. sæti. Dagur Ragnarsson
hlaut 4 vinninga og endaði 2.-3. sæti
og hlaut bronsið.
www.skak.is Vetrarleyfismót hjá
Fjölni kl. 13.

LAUGARDAG

19:25

Í opinni

FÖSTUDAG

SUNNUDAG

19:45

19:45

SUNNUDAG

MIÐVIKUDAG

19:10

20:25

Íslensk dagskrárgerð í aðalhlutverki
Rikka fræðir okkur um hvernig við bætum heilsuna í Léttum sprettum. Logi fær góða gesti
sti
krá
í Spurningabombuna og afhending Eddunnar verður í beinni útsendingu og opinni dagskrá
annað kvöld. Jón Ársæll ræðir við áhugaverðan viðmælanda og síðan sameinast fjölskyldan
dan í
sófanum þegar leitin að næstu stórstjörnu Íslands heldur áfram í Ísland Got Talent.

r!
7.990 kr. Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!

7.990 kr. + 0 kr.

dagskrá

180.0

00 kr

.
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MENNING

Kraftbirtingarhljómur guðdómsins
vakti mikla hrifningu í Berlín
Nýjasta verk Ragnars Kjartanssonar, Der Klang der Offenbarung des Göttlichen, var frumsýnt í Volksbühne-leikhúsinu í Berlín á miðvikudaginn. Verkið er sviðsverk án leikara, tónlistin er eftir Kjartan Sveinsson og Davíð Þór Jónsson sá um hljómsveitarstjórn.
Það var margt um manninn þegar listamaðurinn Ragnar Kjartansson frumsýndi
nýjasta verk sitt „Der Klang der Offenbarung des Göttlichen“ eða „Kraftbirtingarhljómur guðdómsins“ í hinu fornfræga
og sögulega leikhúsi Volksbühne í Berlín.
Fjöldi Íslendinga kom sérstaklega til þess
að vera viðstaddur frumflutninginn og
alþjóðlega listasenan sýndi viðburðinum
mikinn áhuga.
Titill verksins vísar í kafla í Heimsljósi
Halldórs Laxness, en eins og hann gefur til
kynna skipar hljóð stóran sess í verkinu.
Kjartan Sveinsson semur tónlistina fyrir
verkið sem er skrifað fyrir strengjasveit
og kór. Davíð Þór Jónsson fer með hljómsveitarstjórn, en það eru sinfóníuhljómsveit Babelsberg og kór sem flytja tónlistina.
Það er óhætt að segja að framsetning
verksins sé fremur óhefðbundin þar sem
þetta er sviðsverk án leikara, byggt aðeins ÞÍNA SKÁL Ragnar Kjartansson skálar með áhorfendum að sýningu lokinni.
á leikmynd og tónlist. Upplifunin verður
því nokkuð ólík þeirri að fara á leiksýningu eða tónleika.
Setið var í hverju sæti þetta opnunarkvöld og eftirvæntingin var mikil. Ef
marka má dynjandi lófatak að sýningu
lokinni er auðvelt að fullyrða að áhorfendur hafi verið ánægðir með flutninginn og
verkið staðið fyllilega undir væntingum.
Þríeykið, þeir Ragnar, Kjartan og Davíð
Þór, voru mjög ánægðir með móttökurnar, enda var þeim gríðarlega fagnað þegar
þeir þökkuðu áhorfendum, hljómsveit, kór
og sviðsmyndahönnuði fyrir frammistöðu
kvöldsins.
Að sýningu lokinni brá Ragnar Kjartansson sér svo í gervi Rassa Prump og tók
nokkur lög með félögum sínum, gestum til
mikillar skemmtunar.
GALLERÍISTARNIR Ragnar með galleríistum sínum, Berki Arnarsyni hjá i8
Texti og myndir: Rut Sigurðardóttir

FAGNAÐARLÆTI Davíð Þór Jónssyni, Kjartani Sveinssyni og Ragnari Kjartanssyni

var vel fagnað að sýningu lokinni.

MAMMA MÆTTI Ragnar Kjartansson með móður sinni, Guðrúnu Ásmundsdóttur.

og Roland Augustine hjá Luhring Augustine í New York.

SÝNINGARHÚS
TIL SÖLU

EITT AF ÞREMUR Dansverkið F A R A N G U R er eftir Grímuverðlaunahafann
Valgerði Rúnarsdóttur.
MYND: ÍD

Bjóða börnum
á danssýningu
Rammahús frá BYKO til sölu, stærð 41,1 fm2.
Til sýnis við BYKO Breidd, Skemmuvegi 2.
Upplýsingar
U
pplýsingar í timbursölu BYKO og á fagsolusvid@byko.is

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

Íslenski dansﬂokkurinn býður börnum innan 13 ára
frítt á sýningu ﬂokksins á Þríleik á sunnudaginn.
Í tilefni af vetrarfríi í Reykjavík
hefur Íslenski dansflokkurinn
ákveðið að bjóða börnum yngri
en 13 ára frítt í fylgd fullorðinna
á sýninguna Þríleik á Stóra sviði
Borgarleikhússins á sunnudaginn, 23. febrúar, klukkan 20. Þríleikur samanstendur af dansverkunum Tilbrigði, F A R A N G U R
og Berserkir.
„Okkur langaði til að fá börn
á danssýningu og því var tekin
þessi ákvörðum um að nýta vetrarfríið til að bjóða börnum yngri
en 13 ára á þessa sýningu,“ segir
Alexía Björg Jóhannsdóttir hjá
mardaðsdeild Íslenska dansflokksins. „Boðið gildir fyrir

eitt barn í fylgd með einum fullorðnum og gildir bara á þessa
sýningu.“
Alexía segir þessa sýningu líklega til að höfða til barna, sérstaklega verkið Berserkir eftir Lene
Boel, þar sem blandað er saman
breikdansi, nútímadansi og ballett
með akróbatísku tvisti. „Krakkar
sem fylgjast með So You Think
You Can Dance ættu að hrífast af
þessu verki og ég hef trú á að þau
hrífist líka af hinum verkunum
tveimur,“ segir hún.
Tilbrigði er eftir Láru Stefánsdóttur og F A R A N G U R er eftir
Grímuverðlaunahafann Valgerði
Rúnarsdóttur.
- fsb
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Söfn
13.00 Sögustund á tíu tungumálum í Gerðubergssafni í tilefni af Alþjóðadegi móðurmálsins. Gráðuga lirfan verður lesin
á hinum ýmsu tungumálum.

Bókmenntir
16.00 Útgáfuboð í tilefni af útgáfu þriðja greinasafnsins
í ritröð RIKK, Fléttur III, stofu 132 í Öskju Háskóla Íslands
klukkan 16.00-18.00.

Leikrit
20.00 Sýning á Hamlet á Stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu.
Miðaverð 4.750 krónur.
20.00 Sýning á Fyrirgefðu ehf í Tjarnarbíói. Miðaverð 3.900
krónur.
20.00 Sýning á Óskasteinum á Nýja sviðinu í Borgarleikhúsinu. Miðaverð 4.750 krónur.
20.00 Sýning á Lísu og Lísu í Rýminu á Akureyri. Miðaverð
4.400 krónur.
20.00 Aukasýning á Gullna Hliðinu í Samkomuhúsinu á Akureyri. Miðaverð 4.400 krónur.

Fyrirlestrar
12.00 Sólveig Anna Bóasdóttir, dósent í guðfræðilegri siðfræði við HÍ, flytur fyrirlestur sem ber heitið Þriðja kynið í
trúarbrögðum og menningu. Fyrirlesturinn fer fram í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins.
20.00 Guðmundur Oddur Magnússon (Goddur) heldur fyrirlestur sem hann nefnir Átta blaða rósina og heilaga geometríu í húsi Lífspekifélags Íslands, Ingólfsstræti 22.

Myndlist

Tónleikar
20.30 Stefán Hilmarsson er gestur Jóns Ólafssonar að þessu
sinni í tónleikaröðinni Af fingrum fram. Miðaverð 3.500
krónur. Í Salnum í Kópavogi.
22.00 Hljómsveitin Robert the Roommate spilar á Café
Rosenberg.
22.00 Hljómsveitin Dúndurfréttir heldur tónleika á Græna
Hattinum á Akureyri. Miðaverð 3.000 krónur.
22.00 Toneron heldur tónleika á Bar 11. Aðgangur er
ókeypis.
23.00 Bandaríski tónlistarmaðurinn Roland Hartwell leikur
og syngur á Ob-La-Dí-Ob-La-Da á Frakkastíg 8. Aðgangur er
ókeypis!
12.00 Óperuprakkarinn Jón Svavar Jósefsson syngur gömlu
lummurnar á hádegistónleikum í Háteigskirkju. Með Jóni
leikur á píanóið Lilja Eggertsdóttir sem einnig er listrænn
stjórnandi tónleikaraðarinnar. Aðgangseyrir er 1.000 krónur.

17.00 Katrín Eyjólfsdóttir opnar sýninguna Aftur aftur aftur í
Kaffistofunni Hverfisgötu 42 b. Katrín sem er fimleikaþjálfari
og stundar MA-nám í myndlist leiðir áhorfandann inn í heim
hinnar krefjandi íþróttar. Opið aðeins þessa einu helgi.
Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@frettabladid.is og einnig
er hægt að skrá þá inni á visir.is.

Fundir
13.00 Staða háskóla og vísinda í kjölfar hrunsins. Fundur á
vegum Félagsfræðingafélags Íslands í samstarfi við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands í Öskju, 132, kl. 13.00-15:00.

Í SÝNINGUNNI ERU ÞRJÚ MYNDBÖND Tvö af fimleikastúlku og eitt er af Katrínu

að hugleiða.

MYND/KATRÍN EYJÓLFSDÓTTIR

Náttúrulegt ástand
er ójafnvægi
Katrín Eyjólfsdóttir heldur ﬁmleikainnblásna
myndlistarsýningu í Kaffistofunni í dag.
„Pælingin er að tengja endurtekningu sem á sér stað í möntrum eða
bænum hjá fólki saman við endurtekningu í fimleikunum þar sem
reynt er að ná fullkomnun,“ segir
Katrín Eyjólfsdóttir, myndlistarog fimleikakona, sem heldur myndlistarsýninguna Aftur, aftur, aftur
í dag, sem er innsetning um fimleika. „Þetta má yfirfæra á okkar
eigið líf og hvernig við erum alltaf að endurtaka sömu hlutina til að
reyna að ná einhvers konar fullkomnun, sem er í raun og veru
ekki hægt, til að ná stjórn og jafnvægi, en um leið og við erum komin
þangað erum við í okkar ónáttúrulega ástandi, því okkar náttúrulega ástand er að vera í ójafnvægi
og óstjórn. En með þessari endurtekningu erum við alltaf að reyna
að komast þangað sem við erum í
jafnvægi,“ segir Katrín.
Katrín er meistaranemi í myndlist við Listaháskóla Íslands, en

hún þjálfar krakka í fimleikum
í Gróttu sex daga vikunnar. „Ég
varpa þremur myndböndum í innsetningunni. Tvö vídeó eru af fimleikastúlku sem er að endurtaka
sömu fimleikaæfingarnar í sífellu.
Þriðja vídeóið er af mér í einhvers
konar hugleiðslu þar sem ég endurtek orðið „aftur“,“ segir Katrín.
„Svo má kannski líka nefna að sýningin mín er við hliðina á Kling og
bang, þar sem er síðasta sýningarhelgi á sýningu Ragnars Kjartanssonar. Það er upplagt að benda
fólki á að skoða báðar sýningarnar. Bæði erum við að fjalla svolítið um endurtekninguna, en á mismunandi hátt.“
Sýning Katrínar er hluti af sýningaröð meistaranema í myndlist
við Listaháskóla Íslands á fyrra
ári. Sýningaröðin nefnist Kveikjuþræðir og fer fram í Kaffistofunni, sem er til húsa við Hverfisgötu 42b.

FRÉTTABLAÐIÐ ER HELGARBLAÐIÐ
Fór úr þungarokkssveit
í karlakór
fór í sinn fyrsta
söngtíma 24 ára gamall. Hann býr nú
í Hollandi og hefur leikið burðarhlutverk í þekktum uppfærslum í fyrsta
flokks óperuhúsum víða um Evrópu.

Elmar Þór Gilbertsson

Alls ekki stjórnsöm
leikstjóri og formaður Leiklistarsambands Íslands,
er einn umsækjenda um
stöðu Borgarleikhússtjóra.
Hún segir áhugann á að
hafa áhrif vera í genunum.
Marta Nordal, leikkona,

Morðmálið sem skók
heimsbyggðina

HREINLEIKINN ER
KÚGUNARTÆKI
Fréttablaðið ræddi við þrjár ungar konur um fordóma,
fantasíur, kynlíf og klámnotkun kvenna.
Skaftahlíð 24 | 105 Reykjavík | 512 5000
Auglýsingar 512-5401 | visir.is

var á dögunum
dæmd í 28 og hálfs árs fangelsi fyrir morðið á Miröndu
Kercher. Málið hefur staðið
yfir í næstum 7 ár og hefur
vakið heimsathygli.

Amanda Knox

HELGARBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS Ómissandi hluti af góðri helgi
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Frægur fyrirlesari í útgáfuhóﬁ
Þriðju útgáfu í femínísku ritröðinni Fléttum verður fagnað í Öskju í dag.

GUÐMUNDUR ODDUR MAGNÚSSON

er prófessor við hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUNNAR V. ANDRÉSSON

Átta blaða
rósin alþjóðleg
Guðmundur Oddur Magnússon
heldur fyrirlestur í húsi Lífspekifélags Íslands í kvöld. „Fyrirlestur
minn fjallar um það sem við köllum heilaga hlutfallafræði. Ég fer
ofan í formfræði leturs og munstra
og rek hana ofan í rætur sínar í
fornmenningu,“ segir Guðmundur
Oddur. „Ég fjalla sérstaklega um
átta blaða rósina, sem er notuð sem
tákn fyrir handverk í leiðbeiningarskiltum. Hún er aftan á fimmþúsundkallinum og hún er merki
Arion banka. Margir halda að
þetta sé eitthvað íslenskt, en það er
það alls ekki. Þetta er í allri fornmenningu úti um allt og tengist
allt líklega næturhimninum,“ segir
Guðmundur Oddur.

„Við höfum fengið fullt af fyrirspurnum um hvort bækurnar séu
komnar í bókabúðir,“ segir Irma
Erlingsdóttir, einn ritstjóra þriðju
útgáfu RIKK í röðinni Fléttur.
Útgáfuhóf verður fyrir bókina
klukkan 16-18 í Öskju í Háskóla
Íslands. „Áhugi á öllum femínískum
málum hefur aukist mikið.“
„Á meðal greinahöfunda eru tvær
heimsþekktar fræðikonur, þær
Cynthia Enloe og Joni Seager, en
Cynthia heldur erindi í útgáfuhófinu
í dag sem er byggt á grein hennar
í bókinni. Grein Cynthiu fjallar um

Dominique Strauss Khan-hneykslið
og þá karllægu hugmyndafræði sem
átti þátt í fjármálahruninu 2008.
Greinin heitir DSK: Víkingar og
mestu snillingarnir. Síðasti kaflinn
fjallar bara um útrásarvíkingana.“
Fjöldi fræðimanna á greinar í
bókinni. „Bókinni er skipt í þrjá
hluta. Fyrsti hlutinn fjallar um
jafnrétti, samfélag, samtvinnun og
samtímamenningu. Annar hlutinn
er um kyngervi og jafnrétti í bókmennta- og menningarfræðilegu
ljósi. Í þriðja hlutanum eru greinarnar eftir útlensku fræðikonurnar,

➜ Meðal greinahöfunda
eru Daisy Newman, Silja
Bára Ómarsdóttir, Kristín
Björnsdóttir og Alda Björk
Valdimarsdóttir.
sem fjalla aðeins meira um alþjóðleg mál. Dagný Kristjánsdóttir bókmenntafræðingur heldur einnig
erindi í útgáfuhófinu, auk þess sem
Guðni Elísson kynnir bókina,“ segir
Irma. Boðið verður upp á léttar veitingar.

IRMA ERLINGSDÓTTIR.
MYND/GABRIELLE MOTOLA
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Landnámssýningin í Aðalstræti.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vetrarfrí barna
Í dag er vetrarfrí í grunnskólum í
Reykjavík. Hér eru tillögur að ýmsu
sem börn geta tekið sér fyrir hendur í dag.
Ratleikir fyrir börn verða bæði á
Þjóðminjasafni Íslands og á Landnámssýningunni. Fullorðnir í fylgd
með börnum fá frítt inn á Landnámssýninguna dagana 20. og 21.
febrúar. Frítt er fyrir börn átján
ára og yngri á bæði söfnin.
Klukkan 13.00 er sögustund á tíu
tungumálum í Gerðubergssafni í tilefni af Alþjóðadegi móðurmálsins.
Gráðuga lirfan verður lesin á hinum
ýmsu tungumálum.
Einnig verður Heimspekismiðja
unga fólksins á Kjarvalsstöðum
klukkan 13.00-16.00 í dag fyrir börn
á aldrinum 8-12 ára. Hún hefur yfirskriftina Leikið að „lógóum“.
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Hljómfall litar
og línu rætt
Sýningarstjóraspjall í tengslum við
sýninguna Hljómfall litar og línu,
Hafnarhúsi, verður á laugardaginn, þann 22. febrúar, klukkan 15 í
Hafnarhúsinu.
Jón Proppé sýningarstjóri spjallar við gesti um sýninguna.
Sýningin skiptist í þrjá hluta
sem allir snúast um myndlistarverk í anda „sjónrænnar tónlistar“, en allt frá því snemma á 20.
öld hafa myndlistarmenn í leit að
óhlutbundnu tjáningarformi leitað að fyrirmyndum í tónlist. Jón
Proppé er sýningarstjóri þriðja
hluta sýningarinnar sem sýnir
hvernig hugmyndir um samhengi
myndlistar og tónlistar þróuðust
hér á landi.
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NICOLE MILLER

ALTUZARRA

York er nýafstaðin og var
greinilegt hvaða förðunartrend verða áberandi
næsta haust og vetur
- djörf augnmálning og
áberandi varalitir.

TÍST VIKUNNAR
Örn Úlfar
Sævarsson
@ornulfar

Hvernig á maður
að geta unnið í
Skrafli þegar andstæðingurinn má nota orð eins og
‚bankarot‘ en ég get ekki
notað ‚ísexi‘. #arg #ordaleikur

Margrét Erla
Maack
@mokkilitli

er ennþá með
fleiri followera en @sigmundurdavid. Hann hefur ekkert
gert á twitter síðan 5. des.

Svandís
Svavarsdóttir
@svasva

Illugi segir frá
því hvernig hann
mótmælti mannréttindabrotum gegn hinsegin fólki í
Rússlandi. #not #alþingi

Dagur B.
Eggertsson
@Dagurb

Landbúnaðarstefnan getur orðið verulega
atvinnuskapandi. Margir fá
væntanlega vinnu við að
leita að geitaosti á gestum
Listahátíðar í vor.

Steinþór Helgi
@StationHelgi

Tillaga að áramótaskaupi:
Endursýna viðtal
Gísla Marteins við SDG
#sunnudagur

Björn Bragi
@bjornbragi

Sigurvegarinn í
Ísland Got Talent
ætti að fá í verðlaun að eiga sigurvegarann í
Biggest Loser. Þá gæti þátturinn heitið Talent Got Loser.

Bragi
Valdimar

Unnur
Eggertsdóttir

@BragiValdimar

@UnnurEggerts

Hvar fær maður
svona yfirdrifin skautaglitklæði fyrir fullvaxna? #olruv

Ólafur Arnalds
@OlafurArnalds

I think I just
managed to get
a sunburn from
standing in the shadows for
too long … Australia!

REBECCA MINKOFF

➜ Tískuvikan í New

Ég held að við
Kevin Spacey gætum verið svoldið flott par.

Stefán
Hilmarsson
@stefanhilmars

Óneitanlega
svekkjandi að
sjá fulltrúa Zimbabwe fara
hraðar niður skíðabrekku en
fulltrúa Íslands … #olruv

RODARTE

Heitustu förðunartrendin á tískuvikunni í New York

Hélt að enginn vildi
kenna þrítugri konu ballett
Maria Polgáry trúði vart sínum eigin augum þegar hún sá auglýsingu frá Ballettskóla Guðbjargar Björgvins um balletttíma fyrir fullorðna byrjendur.
„Ég var að skoða gömul ballettmyndbönd á YouTube þegar það
poppaði upp auglýsing frá Ballettskóla Guðbjargar Björgvins
þar sem voru auglýstir tímar í
fullorðinsballett. Ég trúði varla
mínum eigin augum, ég var svo
glöð,“ segir Maria Polgáry, nemandi í fullorðinsballett í Ballettskóla Guðbjargar Björgvins.
Maria fór í prufutíma, og hefur
sótt tíma tvisvar í viku í tvö eða
þrjú ár. „Ég var búin að leita svo
lengi að skóla sem kenndi fullorðinsballett, án árangurs, að ég gafst
upp fyrir nokkrum árum. Ég var
þrítug, og hugsaði sem svo að ég
ætti aldrei eftir að finna neinn sem
vildi kenna mér ballett af því að ég
væri allt of gömul.“
Maria æfði handbolta þegar
hún var lítil. „Ég æfði handbolta
í fimm eða sex ár. Á táningsaldri
dansaði ég líka hipphopp og smá
salsa. Síðan prufaði ég ballettinn
þegar ég var sextán ára, og hann
smellpassaði fyrir mig. Það er
besti dansinn fyrir mig. En mér
fannst kennarinn ekki skemmtilegur, svo ég hætti. Ég saknaði
þess samt að dansa ballett í mörg,
mörg ár. Það er eitthvað í eðli ballettsins sem höfðar sterkt til mín.
Hreyfingarnar eru svo fallegar
og harmónískar, fullkomin blanda
af aga og frelsi. Það er eitthvað
rosalega fallegt við þetta,“ segir
Maria.
Guðbjörg Björgvinsdóttir ballettkennari hefur boðið upp á ballett fyrir fullorðna í mörg ár. „Í
gegnum árin hafa mestmegnis
konur komið á námskeiðin. Einn
og einn karlmaður hefur slæðst
með. Aldur þátttakenda hefur
verið frá tvítugu og upp í konur á
sjötugsaldri. Þetta er bæði fyrir

BALLETT FYRIR ALLA Maria starfar sem þýðandi og höfðar ballettinn til hennar.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

➜ Frægt fólk og ballett
Í Bandaríkjunum er boðið upp á
tíma þar sem pílatesi er blandað
saman við ballett. Fræga fólkið
hefur hópast í þessa tíma. Til
dæmis:

REYNSLUBOLTI Guðbjörg hefur áratugalanga reynslu af því að kenna ballett. Hér
er hún ásamt Mariu.

algjöra byrjendur, og einnig fyrir
aðra sem hafa verið í ballett áður
og vilja rifja upp sporin og vera í
hefðbundnum balletttímum. Það er
alltaf töluverður fjöldi sem sækir
þessa tíma. Í ballett eru bæði liðkandi og styrkjandi æfingar.“
Auk Ballettskóla Guðbjargar

• Zooey Deschanel
• Ginnifer Goodwin
• Kelly Ripa
• Christina Ricci
• Sarah Michelle Gellar
• Madonna
Björgvins er hægt að æfa klassískan ballett fyrir fullorðna í Ballettskóla Sigríðar Ármann. Einnig
er boðið upp á svokallað Ballet Fitness í Hreyfingu og í Ballettskóla
Eddu Scheving.

DYNAMO REYKJAVÍK

Sensodyne fyrir viðkvæmar tennur
ETRI
NÝ OG B N!
U
N
HÖN

Prófaðu Sensodyne vörurnar og finndu muninn.

ugla@frettabladid.is
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Komdu heim klukkan tíu
BAKÞANKAR
Kolbeins Tuma
Daðasonar

T.V. - Bíóvefurinn.is
G.D.Ó - MBL

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

 AV
RIDE ALONG
ROBOCOP
LEGO - ÍSL TAL 2D
LEGO - ÍSL TAL 3D
DALLAS BUYERS CLUB
SKÝJAÐ MEÐ KJÖTBOLLUM 2D

TIME

ýÀ
6, 8, 10:10
8, 10:25
3:50
3:50, 6
5:45, 8, 10:25
3:45

T

æp fjögur ár eru síðan líf mitt breyttist verulega. Stúlka fæddist. Í einu
vetfangi breyttist ég úr ábyrgðarlausum
djammara á þrítugsaldri í ábyrgðarfullan
föður. Vitandi hvað beið mín var ég ekki
lengi að svara því játandi þegar mér
bauðst, nokkrum vikum fyrr, að skella
mér á pabbanámskeið. Líklega var
það frekar skyldurækni en áhugi sem
sendi mig á námskeiðið. Markmiðið
var að standa sig vel í nýju hlutverki.


AFTENBLADET

SVERIGES RADIO

Í kjölfarið las maðurinn okkur pistilinn
varðandi vímuefnanotkun. Kom hann
meðal annars inn á þá staðreynd að í
kringum 15 prósent karlmanna væru á
kafi í dópi. „Og ég veit alveg hverjir þið
eruð,“ bætti hann við og horfði yfir herbergið.

ÞVÍ næst sagði hann mikilvægt að koma
ÉG dró tvo vini á svipuðum stað í líf-

GAMANMYNDIN SEM SLEGIÐ HEFUR Í GEGN Á
NORÐULÖNDUNUM

dónaskapur og ekki vill maður vera dónalegur við nýbakaða móður. Gott og vel.

inu með mér á námskeiðið sem haldið
var á vegum heilsugæslunnar í höfuðborginni. Um tuttugu karlmenn
voru mættir til að hlýða á sérfræðing í pabbamálum. Hann
bauð okkur velkomna og í hönd
fór klukkustund þar sem ég
sat í stól mínum og vissi ekki
hvaðan á mig stóð veðrið

$$521(&.+$57(50$*1$è85Ì
ì(66$5,67Ð5.267/(*8+$6$50<1'

EF þú segir við konuna þína
að þú ætlir að koma heim klukkan tíu, þá kemurðu heim klukkan tíu,“ er boðorð sem er ágætt
í sjálfu sér. Óstundvísi er


EXPRESSEN

SVENSKA DAGBLADED

sér sem fyrst inn í einhvern pabbahóp.
Konur væru sífellt umkringdar öðrum
mæðrum og færu yfir málin. Pabbar
þyrftu líka slíkt athvarf. Gott og vel.

EN pabbarnir í hópnum verða að vera úr
sömu þjóðfélagsstétt,“ sagði hann. Það
gengi auðvitað ekki að smiður og læknir
væru saman í hóp. Það væri bara ávísun
á vandræði.

AÐ námskeiðinu loknu stóðum við vinirnir upp, litum hver á annan en biðum með
hláturinn þar til komið var út í bíl. Fjórum
árum síðar er mesta furða hve vel uppeldið hefur gengið þrátt fyrir námskeiðið.

Leður og lekkerheit

$$521(&.+$57

Fjölbreytnin var allsráðandi á rauða dreglinum í gærkvöldi þegar hin árlegu
BRIT-verðlaun voru afhent. Stjörnurnar klæddu sig að sjálfsögðu upp á í tilefni
kvöldsins en sitt sýnist hverjum um fataval þeirra.
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Í PRINSESSULEIK Söngkonan
Ellie Goulding klæddist síðkjól
frá Vivienne Westwood og var
á hælum frá Sergio Rossi.

KRINGLUNNI 1Ó0(58è67,
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FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

ÖGRANDI Söngkonan Jessie

J vildi greinilega fanga athygli
viðstaddra og klæddist
Í FJÖTRUM Pussycat Dollsdjörfum samfestingi frá Julien skvísan Nicole Scherzinger
Macdonald.
sér svart.

./

./
./

■ Besti breski nýliðinn: Bastille
■ Besti breski sóló-kvenlistamaðurinn: Ellie Goulding
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SPARBÍÓ

Peaches Geldof hafði lúkkið
einfalt, sem svínvirkaði.

➜ Sigurvegararnir á BRIT-hátíðinni

./''

KEFLAVÍK
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BERT Á MILLI Stjörnubarnið

■ Besta hljómsveit: Arctic Monkeys
■ Besti breski sóló-karllistamaðurinn: David Bowie
■ Besta breska smáskífan:

Rudimental ft Ella Eyre–Waiting All Night
■ Besta breska myndbandið:

One Direction–Best Song Ever
■ Critics‘ Choice-verðlaunin: Sam Smith
■ Besti alþjóðlegi sóló-kvenlistamaðurinn: Lorde
■ Besta alþjóðlega hljómsveitin: Daft Punk
■ Besti alþjóðlegi sóló-karllistamaðurinn: Bruno Mars
ERU PÁSKARNIR KOMNIR?

GLITRANDI STJARNA Söng-

Söngkonan Rita Ora lét taka
eftir sér í fagurgulum kjól frá
Prada.

konan Lily Allen bauð upp á
glitrandi síðkjól frá WilliamVintage.

■ Alþjóðleg velgengni: One Direction
■ Breska plata ársins: Arctic Monkeys
■ Besti framleiðandinn: Flood & Alan Moulder

- THE GUARDIAN

- T.V. - BÍÓ VEFURINN / S & H
- GDÓ - MBLL



RIDE ALONG
RIDE ALONG LÚXUS
LEGO ÍSL.
Í TAL 2D
LEGO ÍÍSL. TAL 3D
ROBOCOP
HER
SKÝJAÐ
Ý MEÐ KJÖTBOLLUM 2 2D
SECRET LIFE OF WALTER MITTY
THE HOBBIT 3D48R
D

Miðasala á:

KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
KL. 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30 - 5.45
KL. 5.30 - 8 - 10.35
KL. 10.3 0
KL. 3.30
KL. 8
KL. 8

og



NEBRASKA (ÓTEXTUÐ)
RIDE ALONG
NYMPHOMANIAC PART 1
INSIDE LLEWYN DAVIS
ROBOCOP KL. 8 - 10.30
AUGUST: OSAGE COUNTY

KL.5.30-8-10.30
KL.8-10.15
KL.8-10.30
KL.5.40
/ THE BOOK THIEF KL. 5.25
KL.5.30
NÁNAR Á MIÐI.IS

RIDE ALONGG
NYMPHOMANIAC PART 1
ROBOCOP

KL. 6 - 8 - 10
KL. 10
KL. 6 - 8

8&)5)

VD
I EODROME

0488&0,08@884
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SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverﬁsgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas
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Justin Timberlake kemur til Íslands
Eftir marga mánuði af slúðursögum
slúðursögu er það loksins staðfest að einn ástsælasti og vinsælasti tónlistarmaður heims í dag,
Justin Timberlake, er á leið til Íslands.
Um er að ræða stærstu tónleika sem fram hafa farið hér á landi í langan tíma.
Ísla

➜ Svona mun Kórinn líta út þegar Justin Timberlake stígur á svið

STAÐREYNDIR UM JUSTIN
TIMBERLAKE

Stúka

● Justin Timberlake er fæddur í Memph
Memphis, Tenn-

Svæði 3

essee, í Bandaríkjunum 31. janúar ár
árið 1981.

Svæði 1

Svæði 3

● Hann kom fyrst fram í

sviðsljósið ellefu
ára í sjónvarpsþáttunum
Star Search
o þar á eftir
og
þáttu
í þáttunum
The
Mickey Mouse Club en
v
þar kynntist hann væntanlegri
þriggj ára,
kærustu sinni til þriggja
Britney Spears.
● Timberlake er giftur leikkonunni Jessi
Jessicu Biel en

þau giftu sig í október árið 2012.
● Árið 1995 varð strákasveitin ´N Sync
c ttil og var

Timberlake lykilmaður í þeirri sveit. Sú
Súkkulaðistrákarnir hafa selt yfir 50 milljónir pl
platna á ferli
sínum en þeir lögðu upp laupana árið 2
2002. Þó
komu þeir saman á VMA-hátíðinni í fy
fyrra.
● Justin Timberlake hefur gefið út fjórar b
breiðskífur:

Justified árið 2002, FutureSex/LoveSo
FutureSex/LoveSounds
árið 2006, The 20/20 Experience
e og T
The 20/20
Experience–2 of 2 sem báðar komu ú
út árið 2013.
● Hann hefur unnið til fjölda verðlauna, þar á

meðal níu Grammy-verðlauna
a og fe
fernra
Emmy-verðlauna.
● Fyrir utan tónlistina hefur hann leiki
leikið í fjölda

kvikmynda
a en er líklega þekktastur ffyrir leik
sinn í myndunum The Social Network
Network, Friends
With Benefits, Bad Teacher og Love G
Guru.

UMGJÖRÐ TÓNLEIKANNA
Eins og sést hér þá verður sviðið þversum, þannig
að umgjörðin er nokkuð svipuð og gamla Laugardalshöllin nema talsvert stærri í sniðum. Þá er
gólfið gjaldsvæði og stúkan, sem er beint á móti
sviðinu skiptist í tvö gjaldsvæði. Ódýrari sæti á
vængjunum og dýrari sæti fyrir miðri stúku.
Kórinn tekur um 19.000 manns en einungis
eru 16.000 miðar í boði og ætti því að fara vel
um áhorfendur. Þá býr Kórinn yfir einkar öflugu
loftræstikerfi svo nóg súrefni verður í boði.
Þrjú bílaplön, á svæði Spretts, við Urðarhvarf
og í Víðidal, verða nýtt undir bíla tónleikagesta og
verða gestir ferjaðir þaðan á tónleikastaðinn með
rútu. Rútur munu ganga stanslaust á tónleikadag
á milli bílaplana og tónleikastaðarins.
Þeir sem búa skammt frá Kórnum eru hvattir
til að ganga á tónleikana. Sér leigubílastöð verður
við Kórinn og þá verður sér svæði fyrir reiðhjól
við Kórinn.
Aðstandendur tónleikanna fengu umferðarverkfræðinga til að hanna samgönguhætti í
kringum tónleikana. Umferðinni
verður stjórnað af lögreglu og öðrum
gæslumönnum.

Svæði 2

Sviðið

STAÐREYNDIR UM TÓNLE
TÓNLEIKANA Í KÓRNUM
● Tónleikarnir fara fram sunnudaginn

24. ágúst, daginn eftir Menningarnótt.
● Þetta verður í fyrsta sinn sem Just
Justin

Timberlake kemur fram á Íslandi.
● Tónleikarnir áttu í upphafi að vera

í júní en sökum mikillar velgengn
velgengni
var þeim alltaf frestað. Ástæðan e
er
sú að Justin Timberlake vill enda

þennan hluta tónleikaferðalagsins á
Íslandi.
● Tónleikarnir eru hluti af The 20/20

Experience World Tour en tónleikaferðin hófst 6. nóvember 2013 í
New York og heimsækir Timberlake
um 100 tónleikastaði út um allan
heim á ferðalagi sínu.
● Knattspyrnuhöllin Kórinn sem

stendur við Vallakór 12, 203 Kópavogi, mun hýsa þennan stórfenglega
viðburð.
● Miðasala hefst fimmtudaginn 6. mars

klukkan 10.00 á Miði.is. en 16.000
miðar verða í boði á þremur verðsvæðum. Miðaverð og fyrirkomulag
miðasölu verður tilkynnt í smáatriðum
á allra næstu dögum.

● Meðlimir í The Tennessee Kids

(#TNKids) sem er glænýr aðdáendaklúbbur Justins Timberlake fá
tækifæri til að kaupa miða í sérstakri
forsölu þriðjudaginn 4. mars. Talið
er að tvö íslensk fyrirtæki verði með
forsölu daginn fyrir almennu miðasöluna. Þá er talið að eingöngu verði
hægt að kaupa tíu miða í einu.

„Besti smábíllinn“
Ford Fiesta.
Beinskiptur frá 2.450.000 kr.
Sjálfskiptur frá 2.790.000 kr.
Brimborg fagnar 50 árum í bílgreininni og af því tilefni
fylgja ný Nokian vetrardekk að verðmæti 120.000 kr.
öllum Ford Fiesta í febrúar. Nýttu tækifærið.
Ford Fiesta var valinn besti smábíllinn árið 2013 af
sérfræðingum eins vinsælasta bílablaðs heims, Auto
Express.
Komdu og prófaðu þennan snilldar bíl.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

Ekki enn sannfærð/ur? Hér eru ﬂeiri staðreyndir um Ford Fiesta:
Hiti er í framsætum og 3,5 tommu upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenju lág fyrir bensínvél og hann fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur.
Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög ﬂjótur
að hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum!
Ford Fiesta, bensín 65 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km. Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km.
CO2 114 g/km. Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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VETRARÓLYMPÍULEIKARNIR SOCHI 2014
DAGSKRÁ FÖSTUDAGS
08.30 Krulla karla, bronsleikur:
Kína - Svíþjóð (Sport 4)
09.30 Skíðaat kvenna
12.00 Íshokkí karla, undanúrslit:
Svíþjóð - Finnland
13.30 Krulla karla, úrslitaleikur:
Kanada - Bretland (Sport 4)
14.30 4x6km Boðskíðaskotfimi
kvenna
12.40 Svig kv.: Fyrri f. (Sport 3)
16.10 Svig kv.: Seinni f. (Sport 3)
16.25 Skautaspretthl. (Sport 5)
17.00 Íshokkí karla, undanúrslit:
Bandaríkin - Kanada
22.00 Samantekt

STJÖRNUR DAGSINS

60 & 64

ADELINA SOTNIKOVA
LISTHLAUP Á SKAUTUM

JÖRGEN GRAABAK
NORRÆN TVÍKEPPNI

Næstsíðasta keppnisgrein
Íslendinga á leikunum í Sotsjí fer
fram í dag en þá keppa þær
Helga María Vilhjálmsdóttir og
Erla Ásgeirsdóttir í svigi kvenna.
Helga María er með rásnúmer 60
og Erla 64 en fyrri ferðin hefst
klukkan 12.45 að íslenskum tíma.
Sú síðari hefst klukkan 16.15.
Svig karla fer svo fram á laugardagsmorgun en þar á Ísland
einnig tvo fulltrúa.

Hin sautján ára Adelina Sotnikova varð
að þjóðhetju í Rússlandi í gær er
hún bar sigur á býtum í listhlaupi
kvenna á skautum. Hún fékk
149,95 stig fyrir frjálsu æfingarnar
í gær og hafði þar með betur en
heims- og Ólympíumeistarinn Yuna
Kim frá Suður-Kóreu sem varð að
sætta sig við silfur.
Sigurinn var þó nokkuð umdeildur enda æfingar Kim einnig glæsilegar. Sotnikovu var þó gríðarlega vel
fagnað af heimamönnum í Sotsjí.

Norðmenn urðu í gær fyrsta
þjóðin til að vinna tíu gullverðlaun á Vetrarólympíuleikunum í Sotsjí en þeir gerðu
það með því að bera sigur úr
býtum í liðakeppni norrænu
tvíkeppninninnar. Lokaspretturinn í seinni greininni, 4x5 km
skíðagöngu, var æsispennandi og komu Norðmenn í mark
aðeins 0,3 sekúndum á undan sveit Þýskalands.
Jörgen Graabak, sem fór lokasprett Noregs í göngunni,
var að vinna sín önnur gullverðlaun á leikunum. Hann
vann einnig norrænu tvíkeppnina af hærri stökkpalli.
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Hann ætlar sér í NBA
Íslenska körfuboltalandsliðið hefur mögulega ás uppi í erminni því Frank Aron
Booker er að slá í gegn með Oklahoma Sooners í bandaríska körfuboltanum. Faðir hans er þriggja stiga skyttan Franc Booker en móðir hans er Þórunn Jónsdóttir.
KÖRFUBOLTI Íslenskir körfuboltaáhugamenn muna

vel eftir Franc Booker sem spilaði með ÍR, Val og
Grindavík á árunum 1991 til 1995. Booker endurskrifaði ekki aðeins metabók úrvalsdeildar karla í þriggja
stiga körfum heldur eignaðist hann einnig son hér á
landi með Þórunni Jónsdóttur.
Frank Aron Booker er nú orðinn 19 ára gamall og
á fyrsta ári með körfuboltaliði Oklahoma-háskólans
í Big 12 deildinni í NCAA. Frank Aron hefur eins og
flestir nýliðar þurft að sanna sig fyrir þjálfaraliði
skólans en um síðustu helgi sló hann í gegn þegar
hann skoraði 15 stig á aðeins 20 mínútum í 77-74 sigri
á nágrönnunum í Oklahoma State.
„Hann var rosaflottur um síðustu helgi,“ sagði
móðir hans, Þórunn Jónsdóttir, þegar Fréttablaðið
heyrði í henni í gær. Frank Aron er fæddur í júlí 1994
en Þórunn segir hann hafa verið í Bandaríkjunum síðustu átta árin.
„Hann er fæddur hérna og fór til pabba síns öðru
hvoru. Svo var hann kominn á fullt í körfuboltanum
og varð bara að vera hjá pabba sínum,“ segir Þórunn.

234-2 
6
(%+7/

_6XQQXGDJDNO

7ERRKNEVRSKLIM²EVPIKYV
YQV¨²YÀ£XXYV
6ªUIU§±LQJDU¿¢WWDULQVYLQNRQXUQDURJ¿LQJNRQXUQDU
9LJG®V+DXNVG´WWLURJ.DWU®Q-»O®XVG´WWLUNU\IMDP¢OHIQL
O®±DQGLVWXQGDURJWDNDVW¢XP¿M´±IªODJVP¢OLQ
.ULVWM¢Q´U-»O®XVVRQKHLOEULJ±LVU¢±KHUUDYHU±XU
D±DOJHVWXU¿¢WWDULQVWODUKDQQYLUNLOHJDD±
DIJO§SDY§±DI®NQLHIQDQH\VOX"(UKDQQEMDUJY§WWXU
KHLOEULJ±LVNHUILVLQVH±DHQQHLQQPD±XULQQVHPVHWXU
SO¢VWUD¢YRQODXVWNHUIL"

SVAKA SKYTTA EINS OG
PABBI Frank Aron Booker

spilar númer eitt hjá liði Oklahoma Sooners.
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Átta ár síðan hann var á Íslandi
„Það eru að verða átta ár síðan hann var síðast hér
á landi. Ég fylgist vel með honum og pabbi hans er
duglegur að senda mér úrklippur með honum og fleira
slíkt,“ segir Þórunn sem ætlar að fara út til hans í vor.
Frank Aron hitti meðal annars úr 4 af 6 þriggja
stiga skotum sínum í leiknum um síðustu helgi og það
má segja að eplið hafi ekki fallið langt frá eikinni
þegar kemur að hæfileikanum í að smella niður þristum. Frank Aron hefur aðeins spilað 14,1 mínútu í leik
í vetur en er engu að síður í 2. sæti yfir flestar þriggja
stiga körfur í liðinu (1,3 í leik).
Í einkaþjálfun hjá pabba alla ævi
„Hann ætlar að erfa það frá honum. Hann er búinn
að vera í einkaþjálfun alla ævi. Pabbi hans vinnur
við íþróttamiðstöð í Augusta í Georgíu og er búinn
að vera að kenna honum síðan hann var fimm ára,“
segir Þórunn.
Hún sér Frank Aron ná langt í boltanum. „Hann
ætlar sér í NBA og ekkert minna,“ segir Þórunn stolt
en gerir sér grein fyrir því að það þarf margt að
gerast til að sá draumur rætist. „Þetta er rosalega
skemmtilegt og það er alveg á hreinu að hann á eftir
að gera stóra hluti í körfuboltanum,“ segir Þórunn.
Hún rifjar það upp að honum hafi gengið vel í öllum
íþróttum þegar hann bjó hjá henni á Selfossi. „Þegar
hann var hérna lítill þá æfði hann handbolta og var í
öllum íþróttum. Það voru alltaf allir þjálfararnir að
tala um að það ætti eftir að verða eitthvað úr þessum því að hann var svo klár í öllum íþróttunum sem
hann var í. Hann stóð alltaf upp úr í öllum liðum,“
segir Þórunn.
Duglegur að tala íslensku
Þórunn er alltaf í sambandi við strákinn og passar
upp á að hann haldi íslenskunni við. „Ég læt hann
halda henni við. Við tölum saman á Skype og hann er
voðalega duglegur að tala íslenskuna,“ segir Þórunn
en hún saknar stráksins síns. „Ég græt stundum á
næturnar yfir að hafa hann ekki hjá mér en ég hugsa
fyrst og fremst um framtíð hans,“ segir Þórunn.
Það eru margir stórefnilegir íslenskir körfuboltamenn á svipuðum aldri og Frank Aron og svo gæti
farið að fjórir strákar spili í bandaríska háskólaboltanum á næsta tímabili. Elvar Már Friðriksson
hjá Njarðvík og Gunnar Ólafsson hjá Keflavík hafa
báðir fundið sér skóla og Martin Hermannsson hjá
KR hefur fengið boð um að koma út að skoða skóla. En
sér Þórunn strákinn sinn spila fyrir íslenska landsliðið?
Langar heim til mömmu
„Hann gæti alveg hugsað sér að spila fyrir Ísland því
hann langar að koma heim til mömmu. Ég veit það
alveg að einhverjir vildu sjá hann spila fyrir landsliðið. Þeir hjá KKÍ eru samt ekki byrjaðir að tala við
mig um hann en ég á alveg von á því,“ segir Þórunn.
„Hann er algjör leiðtogi, ánægður með sig og hress
og kátur. Hann er líka stærri en pabbi hans,“ segir

Janúar 1991–verður hann
einhvern tímann toppaður?
Franc Booker spilaði sína fyrstu leiki
á Íslandi þegar hann kom til ÍR í
janúar 1991. Frammistaða hans fyrsta
mánuðinn verður seint toppuð. Franc
Booker skoraði fimmtán þriggja stiga
körfur í fyrsta leiknum (á móti Njarðvík
8. janúar) og alls 63 þrista í sex leikjum
í janúar, eða 10,5 að meðaltali í leik.
Hann skoraði fimmtán þriggja stiga
körfur í 1. og 3. leik sínum (á móti Snæfelli 17. janúar) á Íslandi og það er enn
í dag met yfir flestar þriggja stiga körfur í einum leik í
úrvalsdeild karla. Booker skoraði alls 304 stig í þessum
sex leikjum ÍR í janúar 1991, eða 50,7 stig að meðaltali
í leik. Booker hitti úr 63 af 130 þriggja stiga skotum
sínum í þessum sögulega mánuði sem gerir 48 prósenta
þriggja stiga skotnýtingu. Hann fékk hins vegar ekki
skráða á sig eina stoðsendingu í þessum leikjum.

Þórunn. Markmið stráksins eru alveg á hreinu og
hún fylgist stolt með heiman frá Íslandi. „Tárin leka,
þetta er svo fallegt. Hann ætlar ekkert annað en á
toppinn. Hann er bara þannig karakter,“ segir Þórunn
að lokum.
ooj@frettabladid.is

Tjaldvagnaland Seglagerðarinnar sameinast
Útilegumanninum undir nafninu Útilegumaðurinn
í glæsilegu húsnæði við

Korputorg
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.35
Batman and Robin

Bylgjan kl. 06.50
Í bítið

Litlu munar að illa fari í fjórðu
myndinni um Leðurblökumanninn og Robin þegar Mr. Freeze
slæst í lið með klækjakvendinu Poison Ivy og ætlar
sér að frysta Gotham-borg
og íbúa hennar. Þá skerst
Leðurblökustúlkan í leikinn
og berst hetjulega gegn illmennunum.

Í bítið er alla virka daga á Bylgjunni.
Heimir Karlsson, Hulda Bjarna og
Gunnlaugur Helgason vakna eldsnemma og koma þér af stað alla
morgna. Fylgstu með fréttum og
taktu púlsinn á þjóðmálunum, færðinni, veðrinu og íþróttunum strax í
bítið.

Family Guy
SKJÁR EINN KL. 20.05 Ein þekktasta
fjölskylda teiknimyndasögunnar snýr
loks aftur á SkjáEinn. Peter Griffin og
fjölskylda ásamt hundinum Brian
búa á Rhode Island og lenda í ótrúlegum ævintýrum þar sem kolsvartur húmor er aldrei langt undan.

American Idol

Gettu betur

STÖÐ 3 KL. 20.35 Þrettánda syrpa
þessara vinsælu þátta en allir sigurvegarar fyrri þáttaraða hafa slegið í gegn
á heimsvísu.

SJÓNVARPIÐ KL. 20.10 Spurningakeppni framhaldsskólanna þarf vart
að kynna og einkennist hún af stemningu, spennu og virkri þátttöku allra
sem að koma. Ný áhöfn er í brúnni
í vetur en það eru þau Björn Bragi
Arnarsson, Steinþór Helgi Arnsteinsson og Margrét Erla Maack.

STÖÐ 2
07.00
08.10
08.30
09.10
09.30
10.15
11.00
12.35
13.00
14.45
15.25

STÖÐ 3

Barnatími Stöðvar 2
Malcolm in the Middle
Ellen
Bold and the Beautiful
Doctors
Harry‘s Law
Celebrity Apprentice
Nágrannar
Time Traveler‘s Wife
The Glee Project
Ærlslagangur Kalla kanínu og

félaga
Xiaolin Showdown
Waybuloo
Ellen
Bold and the Beautiful
Nágrannar
Simpson-fjölskyldan
Veður
Fréttir
Íþróttir
Ísland í dag
Veður
The Simpsons
Spurningabomban
Batman and Robin
Son Of No One Spennumynd
frá 2011 með Channing Tatum, Al Pacino, Katie Holmes, Ray Liotta og Juliette
Binoche í aðalhlutverkum.
00.10 Staten Island
01.45 Happy Tears
03.20 Time Traveler‘s Wife
05.05 The Simpsons
05.30 Fréttir og Ísland í dag
15.45
16.10
16.30
17.10
17.32
17.57
18.23
18.30
18.47
18.54
19.11
19.20
19.45
20.35
22.40

Skíðaat kvenna Bein útsending
ÓL 2014 - samantekt
Spænsku mörkin 2013/14
Undanúrslit Bein útsending
4x6 km boð-skíðaskotfimi
kvenna Bein útsending
16.30 ÓL 2014 - samantekt
17.00 Undanúrslit Bein útsending
19.30 Njarðvík Sverrir Bergmann
kynnist öllum liðunum í Dominos-deild
karla í körfubolta.
20.00 La Liga Report
20.30 Meistaradeild Evrópu - fréttaþáttur
21.00 Evrópudeildarmörkin
2013/2014
22.00 ÓL 2014 - samantekt
22.30 Njarðvík Sverrir Bergmann
kynnist öllum liðunum í Dominos-deild
karla í körfubolta.
23.00 NBA 2013/2014 - All Star
Game
00.25 Meistaradeild Evrópu. Arsenal
- Bayern München
09.30
11.00
11.30
12.00
14.30

Arsenal - Man. Utd.
Sunderland - Hull
Premier League World
Arsenal - Norwich
Match Pack
Enska úrvalsdeildin - upphitun
Manstu Skemmtilegur spurningaleikur um enska boltann í umsjón
Guðmundar Benediktssonar.
21.50 Football League Show 2013/14
22.20 Chelsea - Newcastle
14.25
16.05
17.45
18.15
20.00
20.30
21.00

20.00 Hrafnaþing 21.00 Tíska.is 21.30 Eldað
með Holta

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

17.00 Jamie and Jimmy‘ Food Fight

09.25 Vetrarólympíuleikar – Skíðaat

Club

Bein útsending
12.40 Vetrarólympíuleikar– Alpagreinar Bein útsending
14.20 Vetrarólympíuleikar– Skíðaskotfimi Bein útsending
16.10 Vetrarólympíuleikar– Alpagreinar Bein útsending
17.30 Litli prinsinn
17.52 Hið mikla Bé
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Nigellissima
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Njósnari (5:10) (Spy II) Bresk gamanþáttaröð þar sem fylgst er með Tim
sem er njósnari hjá MI5 og togstreitu
hans milli njósnastarfs og einkalífs.
20.10 Gettu betur (4:7) Spurningakeppni
framhaldsskólanna þarf vart að kynna
og einkennist hún af stemningu, spennu
og virkri þátttöku allra sem að koma. Ný
áhöfn er í brúnni í vetur en það eru þau
Björn Bragi Arnarsson, Steinþór Helgi Arnsteinsson og Margrét Erla Maack.
21.15 Barnaby ræður gátuna - Í djörfum leik (Midsomer Murders) Íþróttamaður í þorpinu vinnur til verðlauna í New
York og kemur þar með óvæntu róti á
samfélagið heima fyrir. Barnaby rannsóknarlögreglumaður sogast inn í atburðarásina á óvenjulegan hátt.
22.45 Stjúpfaðirinn (The Stepfather)
Þegar Michael snýr aftur úr herskóla er
móðir hans komin í sambúð með kærastanum. Eftir því sem mennirnir kynnast betur, fer Michael að gruna að nýi
sambýlismaðurinn sé ekki allur þar sem
hann er séður.
00.25 Hausaveiðarar (Hodejegerne)
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

17.50
18.15
18.40
19.00
19.40
20.10
20.35
21.20
22.05
22.55
23.40
00.25
01.10
01.40
02.05
02.50
03.35
04.25

Raising Hope
Don‘t Trust the B*** in Apt 23
Cougar town 4
H8R
How To Make It in America
Super Fun Night (16:17)
American Idol (13:37)
Grimm (15:22)
Luck (4:9)
Revolution (18:20)
Dark Blue
H8R
How To Make It in America
Super Fun Night
American Idol
Grimm
Luck
Tónlistarmyndbönd

07.00 Dóra könnuður 07.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 07.46 Doddi litli og Eyrnastór 08.00
Áfram Diego, áfram! 08.24 Svampur Sveins 08.50
Gulla og grænjaxlarnir 09.00 Ofurhundurinn
Krypto 09.25 Brunabílarnir 09.47 Ávaxtakarfan
10.00 Ljóti andarunginn og ég 10.23 Hello
Kitty 10.34 Ævintýraferðin 10.47 UKI 10.52
Tommi og Jenni 11.00 Dóra könnuður 11.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 11.46 Doddi litli
og Eyrnastór 12.00 Áfram Diego, áfram! 12.24
Svampur Sveins 12.50 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Ofurhundurinn Krypto 13.25 Brunabílarnir
13.47 Ávaxtakarfan 14.00 Ljóti andarunginn
og ég 14.25 Hello Kitty 14.34 Ævintýraferðin
14.47 UKI 14.52 Tommi og Jenni 15.00 Dóra
könnuður 15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
15.46 Doddi litli og Eyrnastór 16.00 Áfram
Diego, áfram! 16.24 Svampur Sveins 16.50 Gulla
og grænjaxlarnir 17.00 Ofurhundurinn Krypto
17.25 Brunabílarnir 17.47 Ávaxtakarfan 18.00
Ljóti andarunginn og ég 18.25 Hello Kitty 18.34
Ævintýraferðin 18.47 UKI 18.52 Tommi og Jenni
19.00 Algjör Sveppur - Dagur í lífi stráks 20.40
Sögur fyrir svefninn

12.00 VÓ ÍshokkÍ B 17.00 VÓ Íshokkí B 19.45
VÓ Skautaat

SKJÁREINN
Strákarnir
Friends
Seinfeld
Modern Family
Two and a Half Men (4:16)
Grey‘s Anatomy (6:24)
Það var lagið
It‘s Always Sunny In Philadelphia (14:15) Þriðja syrpa þessarar skemmtilegu gamanþáttaraðar sem
fjallar um fjóra vini sem reka saman bar
en eru alltof sjálfumglaðir til að geta
unnið saman án þess að til árekstra
komi, upp á hvern einasta dag.
22.10 Twenty Four (19:24) Jack og
Mason keyra til Saugus til að rannsaka
vísbendingar Morgans, Kim situr föst í
miðjum dópviðskiptum og Palmer leysir
frá skjóðunni á blaðamannafundi.
22.55 Footballer‘s Wives
23.45 The Practice
00.30 Það var lagið
01.30 It‘s Always Sunny In Philadelphia
01.55 Twenty Four
02.40 Tónlistarmyndbönd
17.50
18.15
18.40
19.10
19.35
20.00
20.45
21.45

10.30
12.20
14.10
16.15
18.05
19.55
23.40
01.20

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

Love Happens
Trouble With the Curve
Philadelphia
Love Happens
Trouble With the Curve
Philadelphia
Alex Cross
Conan The Barbarian

Pepsi MAX tónlist
Dr. Phil
Pepsi MAX tónlist
Svali&Svavar
The Biggest Loser - Ísland
Dr. Phil
Minute To Win It
The Millers (7:22)
America‘s Funniest Home Videos (19:44)
20.05 Family Guy (17:21)
20.30 Got to Dance (7:20)
21.20 90210 (7:22)
22.00 Friday Night Lights (6:13)
Vönduð þáttaröð um unglinga í smábæ í
Texas. Þar snýst allt lífið um árangur fótboltaliðs skólans og það er mikið álag á
ungum herðum.
22.40 The Tonight Show Spjallþáttasnillingurinn Jimmy Fallon hefur tekið
við keflinu af Jay Leno og stýrir nú hinum
geysivinsælu The Tonight Show sem
áhorfendur SkjásEins þekkja frá fyrri tíð.
23.25 Saving Private Ryan
02.15 The Good Wife
03.05 In Plain Sight
03.50 Ringer
04.30 Beauty and the Beast
05.10 Pepsi MAX tónlist
06.00
08.30
09.10
16.10
16.50
17.50
18.30
19.15
19.40

08.00 World Golf Championship 201 13.00
Golfing World 2014 13.50 Inside The PGA Tour
2014 14.15 Champions Tour 2014 - High 15.10
2008 Augusta Masters 18.10 Golfing World 2014
19.00 World Golf Championship 2014 23.00
Golfing World 2014

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Hlustendaverðlaunin afhent í fyrsta sinn

BESTI BITINN

Útvarpsstöðvar sameinast um að halda veglega tónlistarverðlaunahátíð sem fer fram í Háskólabíói.

„Besti bitinn í bænum er pönnukaka með rjóma og rabarbarasultu á
Tíu dropum! Nom, nom, nom.“
Nanna Árnadóttir rithöfundur

„Við ákváðum að slá saman í eina
stóra tónlistarverðlaunahátíð því
þá nær hún til fleira fólks,“ segir
Jóhann Örn Ólafsson, verkefnastjóri Hlustendaverðlaunanna, en
fyrsta Hlustendaverðlaunahátíðin
fer fram þann 21. mars næstkomandi.
Um er að ræða verðlaunahátíð þar sem hlustendur Bylgjunnar, FM957 og X-ins 977 fá að skera
úr um hverjir vinna verðlaunin.
„Við erum ekki með neinar nefndir
eða sérfræðinga til að velja sigurvegarana því hlustendur útvarps-

stöðvanna fá að kjósa þá,“ útskýrir
Jóhann. Kosning er hafin á vefsíðum útvarpsstöðvanna.
Útvarpsstöðvarnar FM957 og
X-ið 977 hafa báðar haldið hlustendaverðlaunahátíðir en aldrei
jafn stórar í sniðum og hátíðina í
mars. „Bylgjan hefur aldrei gert
þetta áður og því kjörið að gera
þetta saman.“
Sveppi og Saga Garðarsdóttir
verða kynnar á hátíðinni en hún fer
fram í Háskólabíói 21. mars. „Stöð 2
ætlar að vera með beina sjónvarpsútsendingu frá hátíðinni.“
- glp

FLOKKARNIR
• Söngvari ársins
• Söngkona ársins
• Flytjandi ársins
• Lag ársins
• Plata ársins
• Nýliði ársins
• Myndband ársins
• Erlent lag ársins

KYNNIR KVÖLDSINS Saga Garðarsdótt-

ir og Sveppi verða kynnar kvöldsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SANNLEIKURINN Í MÁLI HARRYS QUEBERT EFTIR JOËL DICKER

MÆLI EINDREGIÐ
MEÐ HENNI
Stöðugar vendingar!
Síðustu 100 síðurnar
eru rosalegar!
– KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR, KILJUNNI

ÁHRIFAMIKIÐ Krakkarnir sem tóku þátt í auglýsingunni voru þrjátíu talsins og stóðu sig eins og hetjur í miklum kulda og roki í

Grindavík.

MYNDIR/GASSI

Settu upp ﬂóttamannabúðir í Grindavík
Unicef fékk þrjátíu íslenska krakka til að setja sig í spor ﬂóttamanna í nýrri auglýsingaherferð sem varpar ljósi á ömurlegt hlutskipti ﬂóttamanna í heiminum.
Verkefnið var umfangsmikið og allir gáfu vinnu sína.

1. SÆTI

„Hrikalega skemmtileg lesning. Fyrir alla.“
EGILL HELGASON, KILJUNNI

„Þú getur ekki hætt“
ELLE
Friðrik Rafnsson íslenskaði.

DYNAMO REYKJAVÍK

ON
METSÖLULISTI EYMUNDSS
14
02.
19.
13.02.14 til

„Tökurnar gengu eins og í sögu. Það var
kalt úti og rok en krakkarnir stóðu sig alveg
ótrúlega vel,“ segir Sigríður Víðis Jónsdóttir,
upplýsingafulltrúi Unicef á Íslandi, en samtökin voru að ljúka við að vinna umfangsmikla auglýsingaherferð til að vekja athygli á
ömurlegu hlutskipti flóttamanna í heiminum.
Unicef, í samvinnu við Íslensku auglýsingastofuna og True North, sáu um verkefnið en um 80 manns komu að verkefninu
í sjálfboðavinnu. Kvikmyndatökufólk, leikmyndahönnuðir, búningahönnuðir og tæknimenn gáfu vinnu sína, auk þess að lána kvikmyndatökubúnað.
Auglýsingin markar upphaf að átaki Unicef sem miðar að því að vekja athygli á ömurlegum aðstæðum flóttabarna víða um heim.
Til að skapa réttar aðstæður voru flóttamannabúðir settar upp við Sólbrekku við
Grindavík.
Sigríður segir að skemmtileg stemning
hafi myndast í hópnum á tökudegi og að
andrúmsloftið hafi verið jákvætt þrátt fyrir
kuldann. „Allir voru þarna til að leggja góðu
málefni lið og samhugurinn var mikill. Ungmennaráð Unicef tók að sér að hlýja litlu
leikurunum og láta þá fá teppi og kuldagalla
á milli taka,“ segir Sigríður og bætir við að
þetta hafi verið mikil lífsreynsla fyrir krakkana sem tóku þátt.
„Við fréttum til dæmis af því að einn fimm
ára snáðinn hefði nefnt það við foreldra sína
þegar hann kom heim um kvöldið hvað hann
væri þakklátur fyrir að eiga heimili.“
Leikarinn Ólafur Darri sá
um að talsetja auglýsinguna,
Emilíana Torrini útsetti og
syngur lagið sem hljómar
undir og ljósmyndarinn
Gassi tók myndirnar sem
eru óneitanlega áhrifaríkar. alfrun@frettabladid.is

MYND/GASSI

SIGRÍÐUR VÍÐIS
JÓNSDÓTTIR

Við fréttum til dæmis af því að einn fimm ára
snáðinn hefði nefnt það við foreldra sína þegar
hann kom heim um kvöldið hvað hann væri
þakklátur fyrir að eiga heimili.
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VÍSIR

RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja
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UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Íslendingar óðir í Justin
Mikill fjöldi aðdáenda Justins Timberlake á Íslandi skráði sig í erlendan
aðdáendaklúbb kappans í gær. Þar
með geta þeir keypt miða á tónleika
hans í Kórnum 24. ágúst í forsölu
tveimur dögum á undan öðrum
tónleikagestum. Koma popparans til
landsins hefur vakið mikla athygli á
meðal fjölmargra aðdáenda hans. Á
opinberri Facebook-síðu hans hafði í
gærkvöldi tæplega þrjú
þúsund manns líkað
við stöðuuppfærslu
um að hann ætlaði að
stíga á svið í Reykjavík
í fyrsta sinn. Þar var
kvenþjóðin í
meirihluta, sem
kemur ekki á
óvart enda
Timberlake
bæði
sjóðheitur
tónlistarmaður og
leikari.
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Reffilegur í Jör
Tónlistarmaðurinn John Grant lét sig
ekki vanta á Brit-verðlaunin sem fóru
fram í London á miðvikudagskvöldið.
Grant var tilnefndur í flokknum alþjóðlegur tónlistarmaður ársins og
var fagmennskan fram í fingurgóma
er hann stillti sér upp fyrir ljósmyndara á rauða dreglinum.
Tónlistarmaðurinn
klæddi sig upp fyrir
tilefnið og fatahönnuðurinn Guðmundur
Jörundsson sá til
þess að Grant bar
af á rauða
dreglinum
klæddur
í svart/
hvítröndótt
jakkaföt frá
merki
Guðmundar, Jör.
- áp

Mest lesið
1 Justin Timberlake heldur tónleika á
Íslandi í sumar
2 Ósvífni Gísla Marteins
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Blaðberinn...

1DWXUHÖV5HVWKHLOVXUºP
P

'½QDERWQ
RJODSSLU

3 „Furðulegasta viðtal sem ég hef
farið í“
4 Mörður afhenti lögreglu minnisblaðið
5 Bein útsending frá ÓL 2014 | Dagur
13

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
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