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FRÉTTIR

Höfuðsafn á leið á götuna
Leigusamningi Náttúruminjasafnsins hefur verið sagt upp. Algjör óvissa er um öll húsnæðismál þess, en
sýningarrými hefur ekkert verið um árabil. Grunnsýning í Perlunni stendur og fellur með ákvörðun ráðherra.

Mesti sandstormurinn
Eftir Eyjafjallajökulsgosið mældu
vísindamenn mestu efnisflutninga
sem sögur fara af. Landrof var
gríðarlegt og milljónir tonna af
jarðvegi hurfu á haf út. 4
Rýmri reglur Rýmri reglur eru um
staðgöngumæðrun í nýju frumvarpi
sem heimilar staðgöngumæðrun í
velgjörðarskyni en um ættleiðingar. 2
Milljón í yfirdrátt Landsmenn
skulda 86 milljarða í yfirdráttarlán.
Umboðsmaður skuldara segir dýrt að
vera með yfirdráttarheimild. 6
Táningar reyna á foreldrana Táningsaldurinn er erfiðari fyrir foreldrana
en börnin, segir sérfræðingur. 16

MENNING „Með þessu get ég ekki
betur séð en staða Náttúruminjasafns Íslands sé verri í dag en hún
hefur nokkru sinni verið,“ segir
Hilmar J. Malmquist forstöðumaður um húsnæðismál safnsins en
húsaleigusamningi við safnið í Loftskeytastöðinni var sagt upp frá og
með 1. febrúar síðastliðnum.
Forsætisráðuneytið sendi frá sér
fréttatilkynningu í gær um að forsætisráðherra, rektor HÍ, og þjóðminjavörður hefðu undirritað á
þriðjudag samning um að Þjóðminjasafn Íslands afhenti Háskóla Íslands
gömlu Loftskeytastöðina við Brynjólfsgötu 5 til afnota, þar sem Náttúruminjasafnið hefur skrifstofuaðstöðu, en stofnunin sinnir ekki
sýningarhaldi á eigin vegum þrátt
fyrir að vera eitt þriggja höfuðsafna
Íslands.
Þar segir að við undirritun samn-

ingsins taki HÍ við ábyrgð hússins,
viðhaldi og viðgerðum „auk þess
að velja húsinu viðeigandi hlutverk
sem hæfir sögu þess og byggingarsögulegu gildi, s.s. á sviði skipulags-,
umhverfis- og menningarfræða og
tæknigreina“. Taki Háskólinn strax
yfir allt húsið verður Náttúruminjasafnið að vera komið úr Loftskeytastöðinni með allt sitt hafurtask fyrir
lok júlí.
Hilmar kom að máli við forsvarsmenn háskólans þar sem fram kom
að safninu yrði ekki ýtt út fyrr en
búið væri að finna lausn á húsnæðisvanda þess, en Hilmar segir að eftir
sem áður séu öll mál er varða safnið
í fullkominni óvissu.
Þessar ákvarðanir koma sér illa
fyrir safnið og setja starfsemina
og það uppbyggingarstarf sem átt
hefur sér stað á undanförnu rúmu
ári í uppnám. Í húfi er m.a. rann-

GRUNNSÝNINGU NÍ ÁTTI AÐ OPNA Í FYRRA
Grunnsýningu Náttúruminjasafnsins átti að opna í Perlunni haustið 2014,
samkvæmt samningi sem var undirritaður 13. mars 2013 af ríki og borg.
● Uppbygging sýningarinnar var liður í fjárfestingaráætlun ríkisstjórnar

Jóhönnu Sigurðardóttur; 500 milljónum átti að verja til hönnunar og uppsetningar í Perlunni.
● Þessum áformum var ætlað að auka vitund landsmanna um náttúru Íslands,

efla náttúrufræðikennslu á öllum skólastigum og veita aðgang að fræðsluefni
fjölda stofnana. Eins var vægi slíkrar sýningar talið mikið í ferðaþjónustu.

sóknarsamstarf við háskólastofnanir,
segir Hilmar og bætir við að ekkert
samráð hafi verið haft við hann þótt
áhugi á áframhaldandi veru í húsinu
hafi verið ráðamönnum kunnur.
Spurður um framtíð safnsins segir
Hilmar að mikill áhugi sé fyrir sýningarhaldi í Perlunni, en Reykjavíkurborg hefur lýst yfir vilja sínum til
þess og fjárfestir er tilbúinn að koma
að uppbyggingu.
„Málið er til skoðunar í mennta-

málaráðuneytinu en við væntum
þess að staðan þar skýrist fljótlega.
Það hefur ekki horft vel með sýningarhald fyrir þessa stofnun, og meira
að segja óvissa núna um skrifstofuhaldið. Þjóðin á miklu betra skilið
en þessa bágbornu stöðu. Við erum
að tala um höfuðsafn þjóðarinnar í
náttúrufræðum,“ segir Hilmar en
hrakningasaga Náttúruminjasafnsins í húsnæðismálum teygir sig nú
126 ár aftur í tímann.
- shá
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Hafnarfjarðar viðurkenndi í
tölvupósti að hafa skoðað símtalagögn bæjarfulltrúa.
Bæjarfulltrúar minnihlutans í
Hafnarfirði segja skýringar bæjaryfirvalda ekki duga til þess
að þeir kalli aftur kvörtun til
Persónuverndar vegna skoðunar á símanotkun þeirra. Í tölvupósti sem Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri sendi þremur
bæjarfulltrúum í gær og las
upp á bæjarstjórnarfundi í gær,
kemur fram að í tvígang hafi
verið reynt að finna út hver rætt
hefði við tiltekinn bæjarstarfsmann í síma.
Þá hafi Vodafone verið beðið
að skoða hvort hringt hefði verið
í ákveðið númer milli klukkan 10
og 16 þann 14. nóvember 2014 úr
einhverjum síma sem Hafnarfjarðarbær greiddi fyrir.

KÓLNAR Í dag verða norðaustan 10-18
m/s hvassast NV-til í fyrstu en A-til
síðdegis. Snjókoma eða él N-lands og
syðra. Kólnandi veður. 4
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Að gata á sér geirvörturnar er í tísku meðal unglingsstúlkna og ungra kvenna:

Stúlkubörn láta gata geirvörtur
SAMFÉLAG Mikil aukning hefur

orðið á því að stúlkur og ungar
konur láti gata á sér geirvörturnar. Eigendur stofa sem bjóða
upp á slíka götun segjast finna
fyrir mikilli aukningu. Hin 28
ára Snædís Snorradóttir lét gata
á sér geirvörturnar fyrir þrettán
árum og segist sjá eftir því. Hún
varar ungar stúlkur við því að
fara í slíka aðgerð. „Ég hugsaði
þetta ekki til enda og var ómeðvituð um mögulegar afleiðingar
á brjóstagjöf.“
Seselia Guðrún Sigurðardóttir,
eigandi Tattoo og skart á Hverfisgötu, segir vinsælt að vinkonuhópar komi og láti gata á sér geirvörturnar. „Við þekkjum dæmi
þess að heilu vinkvennahóparnir

eru gataðir og partur af innvígsluferlinu er einmitt að láta
gata geirvörtu,“ útskýrir hún.
Hún segir að stúlkur niður í fjórtán ára komi á stofuna til þess
að láta gata á sér geirvörturnar,
en krafist er fylgdar foreldra ef
stúlkurnar eru undir lögaldri.
„Undanfarið ár hefur aðsóknin
aukist um 100% og aldur þeirra
sem óska eftir þjónustunni verður sífellt lægri.“ Hún segir jafnframt að konur sem taki þátt í
fitness-keppnum séu stór hópur
viðskiptavina sinna og telur
vinsældir götunar á geirvörtum tengjast auknum vinsældum fitness-keppna hér á landi.
Brjóstagjafarráðgjafi og ljósmóðir sem Fréttablaðið ræddi

Undanfarið ár hefur
aðsóknin
aukist um
100% og aldur
þeirra sem
óska eftir
þjónustunni verður sífellt
lægri.
Seselia Guðrún Sigurðardóttir,
eigandi Tattoo og skart á Hverfisgötu

við segist ekki mæla með því að
ungar stúlkur láti gata á sér geirvörturnar.
- ga / sjá síðu 50

- gar / sjá síðu 8
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SPURNING DAGSINS

Of algengt að fólk leiti á Barnaspítalann með minniháttar vandamál:

Rangar ákvarðanir teknar:

Annríki á Barnaspítalanum

Segir tilefni til
rannsóknar

Mikið
spítalann um 50 á dag að
annríki hefur verið á
vetrarlagi en á mánudagbráðamóttöku Barnaspítinn voru komurnar 67,
ala Hringsins að undanað því er Ragnar greinir
förnu vegna umgangsfrá. „Þetta var mjög annapesta og annarra veikinda
samur dagur og biðtímbarna. „Inflúensan er á
inn verður óhjákvæmilega
fullu í samfélaginu. RSlangur þegar við erum að
veiran og önnur veikindi RAGNAR
forgangsraða veikum börnhrjá einnig börnin,“ segir BJARNASON
um. En börnin sem komið
Ragnar Bjarnason, yfirer með eru ekki öll mikið
læknir barnalækninga á Barnaveik. Það væri gott að fólk leitaði
spítalanum.
annað með minniháttar vandamál,
Að meðaltali eru komur á barnaeins og til dæmis eyrnabólgu. Það
HEILBRIGÐISMÁL

Ármann, ætlar þú á goslokahátíð?
Það klikkar ekki, ég er alltaf í Eyjum
á réttum tíma.

er hægt að leita á heilsugæsluna,
læknavaktina og barnalæknaþjónustuna. Bráðamóttakan hér
er í raun tilvísunarmóttaka en
það er langt frá því að allir komi
með tilvísun. Það er of algengt að
fólk komi hingað með minniháttar
vandamál án þess að hafa leitað
annarra úrræða áður.“
Ragnar segir deildina stútfulla
auk þess sem börn séu á gjörgæslu. Álagið sé þess vegna mjög
mikið.
- ibs

STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð Gunn-

laugsson forsætisráðherra ítrekaði að rannsaka þyrfti endurreisn
bankakerfisins á Alþingi í gær. Tilefnið var skýrsla Brynjars Níelssonar um ásakanir Víglundar Þorsteinssonar um að ekki hafi verið
farið að lögum við endurreisn
bankakerfisins 2008. „Ég er sammála því [...] að tilefni sé til að kanna
þessi mál áfram. Tilefni sé til að
rannsaka þau. Á nákvæmlega sama
hátt og ég hef áður lýst því að tilefni
væri til slíks,“ sagði Sigmundur. - srs

Rýmri reglur um
staðgöngumæðrun
Rýmri reglur eru um staðgöngumæðrun í nýju frumvarpi sem heimilar staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni en um ættleiðingar. Fólk sem vill ættleiða þarf að
hafa verið í sambúð í fimm ár, en þrjú ár ef um staðgöngumæðrun er að ræða.
FJÖR Íbúar á Hrafnistu skemmtu sér vel á öskudeginum.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DAS-hljómsveitin hélt uppi fjörinu á Hrafnistu í Reykjavík:

Dansinn stiginn á öskudagsballi
FÓLK Það var heldur betur fjör á Hrafnistu í Reykjavík í gær þar sem
DAS-hljómsveitin lék fyrir dansi á öskudagsballi. Um margra ára hefð
er að ræða og mæta margir íbúar Hrafnistu með höfuðföt á ballið en
færst hefur í vöxt að starfsfólkið klæði sig í búninga.
DAS-bandið fagnar fimmtán ára starfsafmæli í ár en forsprakki
þess er Böðvar Guðmundsson. Hann skipaði bandið ásamt Kristjáni
Þorkelssyni í upphafi þar sem Böðvar lék á harmonikku og Kristján
sló taktinn á trommusett. Síðan hafa bæst við bandið bæði heimilismenn og gamlir kunningjar Böðvars sem áður voru í hljómsveitum.
Heimilismenn skemmtu sér vel og stigu dans við dillandi tóna DASbandsins.
- bo/vh

Vilja að ráðherra synji:

Samkomulag næst ekki:

Meirihlutinn
fordæmdur

Ekkert fiskveiðifrumvarp

SKIPULAGSMÁL Stjórn Varðar –
fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík sendi frá sér
ályktun í gær þar sem ákvörðun meirihlutans um að staðfesta
uppbyggingu íbúðarlóða á Hlíðarendasvæðinu er fordæmd.
Stjórn Varðar bendir á að með
samþykktinni hafi meirihlutinn
rofið þá sátt sem felst í starfsemi
Rögnunefndarinnar svokölluðu
sem ætlað er að finna lausn á staðsetningu Reykjavíkurflugvallar.
Stjórn Varðar skorar því á innanríkisráðherra að hafna deiliskipulaginu þar sem það bíður
enn samþykktar í ráðuneytinu.

STJÓRNMÁL Sjávarútvegsráðherra mun ekki leggja fram
frumvarp um breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu á þessu
þingi. Í samtali við fréttastofu
RÚV sem greindi frá málinu í gær segir Sigurður Ingi
Jóhannsson sjávarútvegsráðherra það miður.
Ekki hefur enn náðst samkomulag milli stjórnarflokkanna um málið en Sigurður Ingi
segir alla sammála um að þjóðin eigi auðlindina, ágreiningurinn snúist um hver fari með
forræði á kvótanum. Sigurður
segir frumvarp um veiðigjöld
verða tekin fyrir á vorþingi. - fbj

6ÕÃÌv>°ÃÉÉäÓ£x

- srs

STJÓRNMÁL Reglur um yfirfærslu
foreldraréttar hvað varðar staðgöngumæðrun eru mun rýmri en
reglur um ættleiðingu í nýju frumvarpi um staðgöngumæðrun. Ingibjörg Elíasdóttir, lögfræðingur hjá
Jafnréttisstofu, veltir því fyrir sér
hvers vegna svo sé og segir suma
hafa velt því upp hvort ekki ætti
frekar að gera ættleiðingu auðveldari fremur en að heimila staðgöngumæðrun. Enda sé sú leið umdeild og
flókin í framkvæmd.
„Samkvæmt lögum um ættleiðingar eru gerðar kröfur um að fólk
sem vill ættleiða séu hjón eða hafi
verði í skráðri sambúð í a.m.k.
fimm ár. Einhleypum er heimilað
að ættleiða ef sérstaklega stendur á og það er ótvírætt barninu til
hagsbóta.
Í frumvarpsdrögunum er gert
ráð fyrir að hjón eða einstaklingar í sambúð sem hafi varað a.m.k.
þrjú ár geti nýtt þennan möguleika, að freista þess að eignast
barn fyrir milligöngu staðgöngumóður. Einhleypir geta farið þessa
leið, standi sérstaklega á og „ótvírætt þykir að hagsmunir barns
verði tryggðir og að uppfylltum
öðrum skilyrðum laga þessara“,
eins og segir í 9. gr. frumvarpsdraganna.
Ingibjörg tekur fram að hún
hafi aðeins skoðað drög að frumvarpi til laga sem heimilar staðgöngumæðrun og ekki kynnt sér
þá greinargerð sem mun fylgja
með frumvarpinu þegar það verður lagt fram.
„Ferlið er auðvitað ekki það
sama. Þegar um staðgöngumæðrun er að ræða fylgja væntanlegir
foreldrar meðgöngunni frá byrjun

MARGT ÓLJÓST Jafnréttisstofa gerir athugasemdir við drög að nýju frumvarpi um
staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni og er ekki viss um að almenn samfélagsleg sátt
sé um að lögfesta þetta úrræði við barnleysi.
MYND/EPA

og mynda hugsanlega /líklega
strax sterk tengsl en oftast þegar
um ættleiðingu er að ræða þá er
barnið fætt þegar ættleiðingarferlið byrjar og kannski getur verið
flóknara og erfiðara að mynda
tengslin og því hugsanlega þess
vegna sem krafa er gerð um lengri
sambúð ættleiðingarforeldranna.
Hvort þetta er einhver skýring
get ég auðvitað ekki fullyrt. Sumir
hafa velt því upp hvort jafnvel ætti
ekki frekar að gera ættleiðingu
auðveldari, væntanlega þá rýmka
skilyrðin, fremur en að heimila
staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni því sú leið sé enn umdeild
og flókin í framkvæmd. Erfitt sé
að setja reglur um öll þau álitamál
sem staðgöngumæðrun varða.“
Jafnréttisstofa hefur samið
umsögn um frumvarpsdrögin. Þar segir að Jafnréttisstofa

Sumir hafa velt því
upp hvort jafnvel ætti ekki
frekar að gera ættleiðingu
auðveldari fremur en að
heimila staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni.
Ingibjörg Elíasdóttir,
lögfræðingur hjá Jafnréttisstofu.

sé ekki að svo stöddu viss um að
almenn samfélagsleg sátt sé um
að lögfesta þetta úrræði við barnleysi. Gerðar eru athugasemdir við fjölda atriða, um fjárhagsstöðu staðgöngumæðra, ráðgjöf og
réttaráhrif samþykkis og viljayfirlýsingu, börn sem fæðast erlendis
og hvernig mögulegt sé að banna
að hafa milligöngu um staðgöngumæðrun.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Frumhönnun meðferðarkjarna nýs Landspítala og sjúkrahótels boðin út:

Framkvæmdir hefjast í sumar

Toppur
5.495 kr.

OPIÐ TIL
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llum

HEILBRIGÐISMÁL „Okkur er ekk-

KL. 22.00
Buxur
7.495 kr.

í dag
19.02
.15

Kringlan | 588 2300

ert að vanbúnaði. Það er öllum
ljóst að Landspítalinn getur ekki
búið mikið lengur við núverandi
aðstæður, hvorki sjúklinganna
né starfsfólksins vegna. Lélegur
húsakostur er farinn að standa
starfseminni fyrir þrifum en
nú er tækifæri til að snúa vörn í
sókn,“ segir Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra.
Hann hefur falið nýjum Landspítala ohf. að hefja undirbúning
útboðs á fullnaðarhönnun meðferðarkjarna á lóð Landspítalans við Hringbraut. Einnig á að
ljúka fullnaðarhönnun sjúkrahótels, sem er langt á veg komin, og
bjóða út verkframkvæmdir við
gatna- og lóðagerð sjúkrahótels
ásamt byggingu þess. Þær framkvæmdir munu hefjast í sumar.
„Sjúkrahótelið er okkur afar

KYNNIR SÉR
AÐSTÆÐUR

Kristján Þór
Júlíusson heilbrigðisráðherra
telur brýnt að
bæta úr lélegum húsakosti
spítalans.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

dýrmætt enda hefur þróun í meðferð sjúklinga á síðustu árum
verið með þeim hætti að legutími er sífellt styttri, en þörf
fyrir sjúkrahústengda þjónustu
eykst. Mikilvægi meðferðakjarnans verður seint ofmetið enda
mun hann efla öryggi til muna

þegar við getum sinnt þörfum
okkar veikustu sjúklinga undir
sama þaki. Við erum afskaplega
ánægð með þessa framvindu
mála og hlökkum til að taka þátt
í þessu uppbygingarstarfi,“ segir
Páll Matthíasson forstjóri Landspítalans.
- hkh
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Margverðlaunuð SKYACTIV spartæknin hefur veitt Mazda sérstöðu á markaðnum. Með þessari byltingarkenndu tækni
hefur Mazda náð fádæma árangri til lækkunar eyðslu án þess að fórna aﬂi né viðbragði – enda er akstursánægja eitt
aðalsmerki Mazda. Að auki er bíllinn smíðaður í anda KODO hönnunarinnar sem gælir svo sannarlega við augað.

MAZDA. DEFY CONVENTION.
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Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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SVONA ERUM VIÐ

Talin hætta á að maður sem dæmdur var fyrir kynferðisbrot gegn kvenmanni yfirgefi landið:

Hæstiréttur staðfesti farbann yfir níðingi
DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur staðfest fram-

fótum á svefnherbergisgólfinu að kasta upp.
Maðurinn neitaði sök en DNA-rannsókn á
sýnum úr hári konunnar og brjóstahaldara
reyndust vera hans. Hann er ekki íslenskur
ríkisborgari og með takmörkuð tengsl við
landið, að því er segir í greinargerð ríkissaksóknara. Með hliðsjón af því að hann
hafi lítil tengsl við landið þá sé það mat ríkissaksóknara að hætta sé á að hann reyni
að komast úr landi til að forðast fullnustu
dómsins.
Verður maðurinn í farbanni á meðan
áfrýjunarfrestur varir eða fram að afplánun dóms.
- ktd/vh

tonn af matsveppum
eru ræktuð hér á landi
vikulega.

lengingu á farbannsúrskurði yfir manni
sem dæmdur var í níu mánaða skilorðsbundið fangelsi í desember síðastliðnum
fyrir kynferðisbrot. Maðurinn var dæmdur fyrir að hafa sært blygðunarsemi konu
með því að áreita hana kynferðislega. Sex
mánuðir af níu eru skilorðsbundnir. Maðurinn áfrýjaði dómnum.
Manninum er gert að sök að hafa farið inn
í herbergi konunnar, fróað sér fyrir framan
andlit hennar og fengið sáðfall yfir hana.
Hann var einnig sakaður um að hafa
káfað á konunni þar sem hún lá á fjórum

Á LESTARSTÖÐINNI Kínverskir farþegar komnir til Peking fyrir nýárið.

Mældu stærsta sandstorm á
jörðinni uppi á Skógaheiði

12

FARBANN STAÐFEST Hæstiréttur staðfesti framlengingu

farbannsúrskurðar.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Stærsta ferðavika ársins:

Kínverjar flestir
á faraldsfæti
KÍNA Í Kína eru hundruð milljóna

manna á ferðalagi þessa dagana
vegna áramótanna, sem haldin
eru hátíðleg víða í Asíu um þessar
mundir. Ár sauðkindarinnar hefst
í dag, en er sums staðar kallað ár
geithafursins.
Kínversk stjórnvöld segjast
reikna með því að nærri þrír
milljarðar ferða verði farnir með
bílum, flugvélum eða járnbrautarlestum þessar vikurnar þegar
landsmenn ferðast til æskustöðva
sinna til að halda upp á áramótin
með ættingjunum. Svipaða sögu er
að segja frá mörgum öðrum Asíulöndum þar sem fólk notar hátíðisdagana til að ferðast og heimsækja
ættingja sína.
- gb

Samkeppniseftirlitið segir já:

Reka dreifikerfi
sameiginlega
VIÐSKIPTI Vodafone og Nova er
heimilt að stofna samrekstrarfélag
um rekstur á dreifikerfi félaganna.
Samkeppniseftirlitið samþykkti í
gær beiðni Vodafone og Nova um
veitingu undanþágu frá samkeppnislögum vegna þessa.
Engin breyting yrði á samkeppni
félaganna á fjarskiptamarkaði, þar
sem samreksturinn myndi einungis varða sameiginlegt eignarhald
dreifikerfisins.
Póst- og fjarskiptastofnun hafði
áður veitt Vodafone og Nova heimild til að samnýta tíðniheimildir
félaganna fyrir veitingu 2G-, 3Gog 4G-þjónustu.
- jhh

Eftir Eyjafjallajökulsgosið mældu vísindamenn Landbúnaðarháskóla Íslands og Landgræðslunnar mestu efnisflutninga sem sögur fara af í aftakaveðri árið 2010. Landrof var gríðarlegt og milljónir tonna hurfu á haf út.
Svavar
Hávarðsson

EFTIR GOSIÐ

Gróskumikil
vistkerfi með
hávöxnum skógi
þola betur áföll
og draga úr neikvæðum áhrifum
gjóskufalls.

svavar@frettabladid.is

NÁTTÚRA Aftakaveður á heiðum í

nágrenni Eyjafjallajökuls dagana
14. og 15. september 2010 er talið
hafa valdið mestu efnisflutningum og landrofi sem mælst hefur
á jörðinni nokkru sinni. Sandfok
í kjölfar eldgosa getur haft jafn
mikil eða jafnvel meiri umhverfisáhrif en verða við öskufall í sjálfum eldsumbrotunum.
Niðurstöður þessara mælinga
Landgræðslu ríkisins og Landbúnaðarháskóla Íslands á gjóskufoki í
kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli
2010 voru birtar í ritinu Scientific
Reports sem gefið er út af Nature.
Jóhann Þórsson, sérfræðingur hjá Landgræðslu Íslands og
einn rannsakenda, segir að vorið
2010 haf verið sett upp mælitæki
á Skógaheiði til að fylgjast með
áhrifum gjósku frá eldgosinu í
Eyjafjallajökli á gróður og land.
Magn gosefna var enn í hámarki
á svæðinu, og svara átti spurningum um hversu hratt gosefnin fara,
hvert og hvernig. Slíkar mælingar höfðu aldrei verið gerðar hér á
landi áður.
Jóhann segir tilviljun hafa ráðið
að mælitækin voru komin upp
þegar norðaustan illviðri gekk
yfir landið, og rannsóknin sérstök að því leyti að í eyðimörkum
og víðar þar sem sandfok er mælt
hafa ekki mælst meiri efnisflutningar.
Þegar spurt er um magn efnis
sem var á ferðinni á Skógaheiði
segir Jóhann ómögulegt að gefa
sér heildartöluna, en það hljóti að
vera mælt í milljónum og aftur

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

milljónum tonna. Ein mælieining
liggur þó fyrir. Massi efnis sem
fýkur yfir eins metra breitt snið
var mældur. Mælingarnar sýndu
að allt að 12 tonn af efni fuku yfir
eins metra breitt svæði – á aðeins
einum klukkutíma.
„Svo verður að hugsa um þetta
í stærra samhengi; öll Skógaheiðin er undir og stór landsvæði þar
í kring. En sem betur fór stóð
vindáttin þannig að efnið fauk
allt til hafs og það kom á óvart
að innan árs var allt gosefni á
þessu svæði farið,“ segir Jóhann
og bætir við að þegar komið var
upp á Skógaheiði eftir að veðrinu
slotaði gljáði á steina sem höfðu
í orðsins fyllstu merkingu verið
sandblásnir, en gróður var jafnframt mjög illa farinn.
„Það voru dæmi um að 75 prósent af gróðurþekjunni á svæðinu
rifna upp og fjúka burt með sand-

En sem
betur fór stóð
vindáttin
þannig að
efnið fauk allt
til hafs og það
kom á óvart
að innan árs var allt gosefni
á þessu svæði farið.

➜ Græða þarf land við
helstu eldstöðvar
● Niðurstöður mælinganna á

Skógaheiði draga athyglina að
því hvernig draga má úr skaðsemi eldgosa með markvissri
uppbyggingu vistkerfa á eldvirkum svæðum. Gjóskustormar
geta valdið skaða löngu eftir að
eldgosi lýkur og mikilvægt er að
öflug vistkerfi séu til staðar til
að draga úr langvinnum áhrifum
öskustorma.

Jóhann Þórsson,
sérfræðingur hjá Landgræðslunni:

● Niðurstöður mælinganna voru

birtar í greininni: Ólafur Arnalds, Elín Fjóla Þórarinsdóttir,
Jóhann Þórsson, Pavla Dagsson
Waldhauserova og Anna María
Ágústsdóttir: An extreme wind
erosion event of the fresh Eyjafjallajökull 2010 volcanic ash.
Scientific Reports; Nature.

inum. Það er líka öruggt að þetta
er ekki í fyrsta skipti sem þetta
gerist á Íslandi, og stórir atburðir
þegar rof var mikið, ekki síst á
18. og 19. öld í Rangárvallasýslu
og víðar, eiga sér svipaða undirrót. Þá var það Hekla sem átti
upptökin,“ segir Jóhann.
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VEISTU SVARIÐ?

Áfengisfrumvarp Vilhjálms Árnasonar er fast í nefnd vegna skorts á upplýsingum um kostnað:

Kostnaðarmat frumvarps ófullnægjandi
STJÓRNMÁL Allsherjar- og menntamála-

1. Hversu miklu er varið í birtingu
auglýsinga á ári á Íslandi?
2. Í hvaða fjalli verður risastökkpúði
fyrir snjóbrettafólk?
3. Í hvaða bæ skoðuðu bæjaryﬁrvöld símtalaskrár bæjarfulltrúa án
vitundar þeirra?
SVÖR:

nefnd Alþingis ákvað á fundi sínum síðastliðinn þriðjudag að fresta afgreiðslu
áfengisfrumvarpsins svokallaða.
Guðbjartur Hannesson, þingmaður
Samfylkingarinnar, gagnrýndi skort
á upplýsingum um áhrif breytinganna sem fylgdu frumvarpinu. „Ég fór
yfir nefndarálitið og gagnrýndi að þar
hefði ekki komið fram neitt kostnaðarmat,“ segir Guðbjartur. „Þarna vantar allar upplýsingar um kostnað við
framkvæmd frumvarpsins og einnig á
eftir að meta hverjar afleiðingarnar af

1. Að minnsta kosti 10 milljörðum.
2. Hlíðarfjalli á Akureyri. 3. Hafnarﬁrði.

Ný slökkvistöð tekin í notkun

breytingunum gætu orðið,“ segir Guðbjartur.
„Vandamálið er að við höfum ekki
aðgang að fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins til að vinna slíkt mat,“
segir Vilhjálmur Árnason, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins og flutningsmaður frumvarpsins. „En í þess stað tínum
við saman gögn á borð við ársreikninga
ÁTVR og svör fjármálaráðherra sem
við teljum duga til,“ segir Vilhjálmur,
sem vonar að með bættu nefndaráliti
geti málið verið afgreitt úr nefnd.

VILHJÁLMUR ÁRNASON Erfitt

er að vinna
kostnaðarmat á þingmannafrumvörpum.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON

- srs

MEÐALYFIRDRÁTTARLÁN Á HEIMILI
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Meðalheimili með
milljón í yfirdrátt
Landsmenn skulda 86 milljarða króna í yfirdráttarlán. Svipuð upphæð og síðustu
ár. Þjóðin hækkar yfirdráttinn fyrir jól og sumarfrí. Einkaneysla heimilanna er að
aukast. Dýrt að vera með yfirdráttarheimild, segir umboðsmaður skuldara.
FYRSTI STARFSDAGURINN Ný slökkvistöð var tekin í notkun í Mosfellsbæ í gær.

Fyrsta skóflustungan var tekin í júní árið 2013 af Jóni Gnarr, þáverandi borgarstjóra.
Talið er að ný slökkvistöð muni stytta viðbragðstíma slökkviliðs- og sjúkraflutningsmanna og gera þeim kleift að veita betri grunnþjónustu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

YFIRDRÁTTARLÁN
120 milljarðar króna

Möndlumjöl í kryddblöndu:

Fór ekki að lögum:

Kalla inn krydd Umboðsmaður
eftir ábendingu skilar inn áliti

2014

2013

2012

2011

2010

2009

„Fólk getur þannig lækkað
vaxtakostnaðinn töluvert með því
að semja um niðurgreiðslu á yfirdrætti á ákveðnum tímapunkti.“
Kortavelta hefur heldur aukist
undanfarin ár, sem bendir til þess
að einkaneysla heimilanna sé að
aukast.
„ K reditkortanotkun gefur
ágætis vísbendingu um þróun
einkaneyslu heimilanna og þar
hefur verið myndarlegur vöxtur,
sérstaklega í erlendum færslum,“
segir Jón Bjarki.
Svanborg segir að velta debetkorta sé nokkuð stöðug, um 120
til 140 þúsund á mánuði. Hins
vegar komi toppur í desember og
í sumarfrísmánuðunum sem rími

2008

Stjórn HÍB

2007

Hefðbundin aðalfundarstörf.

40

2006

verður haldinn fimmtudaginn 19. mars kl. 20 í safnaðarheimili
Áskirkju, Vesturbrún 30, Reykjavík.

60

2005

Aðalfundur Hins íslenska biblíufélags

80

2004

STJÓRNSÝSLA Höfuðborgarstofa
fylgdi ekki stjórnsýslulögum
við upplýsingagjöf um feril og
menntun umsækjanda í starf
deildarstjóra markaðs- og kynningardeildar. Þetta kemur fram í
áliti umboðsmanns Alþingis.
Umsækjandi um stöðuna leitaði til umboðsmanns Alþingis og
kvartaði yfir ákvörðun Höfuðborgarstofu um að synja honum
um aðgang að áðurnefndum upplýsingum.
Umboðsmaður beinir þeim tilmælum til Höfuðborgarstofu að
orðið verði við beiðni umsækjandans og að sambærileg sjónarmið verði viðhöfð í framtíðarstörfum Höfuðborgarstofu. - srs

um 74 milljarða í
yfirdráttarlán

100

2003

M at vælastofnu n
barst í gær tilkynning frá danska
matvælaeftirlitinu og RASFF
evrópska viðvörunarkerfinu um
innkallanir á kryddblöndu.
Um er að ræða tilteknar kryddblöndur frá framleiðandanum
Santa Maria en í þeim hefur
fundist möndlumjöl sem ekki
er merkt í innihaldslýsingu á
pakkningunum. Fyrirtækið Santa
Maria fann snefil af möndlum í
paprikudufti í kryddblöndunum
Allround-kryddi og Steak Rubkryddi.
Einungis ein verslun á Íslandi
hefur verið með vöruna á markaði en hún hefur verið tekin úr
umferð.
- srs
NEYTENDUR

dráttarlána landsmanna árið 2014
var 85,9 milljarðar króna. Það
þýðir að að meðaltali skuldar hvert
heimili um 1,1 milljón króna í yfirdráttarlán. Miðað við hefðbundna
vexti yfirdráttarlána, 12,5 prósent,
greiða landsmenn árlega tæplega
11 milljarða króna í vexti af yfirdráttarlánum.
Yfirdráttarlánin hafa heldur
verið að hækka undanfarin ár, en
hafa verið á milli 80 og 90 milljarðar síðan í desember 2011. Sé
fjölda heimila deilt í upphæðina,
til að finna út meðaltalið, kemur
í ljós að árið 2010 var meðalyfirdráttarheimild hvers heimilis um
937 þúsund.
„Við höfum fylgst með þessum
tölum og ekki lesið úr þeim neina
afgerandi þróun síðustu árin. Þær
virðast sitja á svipuðum stað og því
höfum við ekki rýnt þær sérstaklega,“ segir Jón Bjarki Bentsson,
hjá greiningardeild Íslandsbanka.
Svanborg Sigmarsdóttir, upplýsingafulltrúi umboðsmanns skuldara, segir rétt að vera vakandi yfir
þessum tölum.
„Það er ofboðslega dýrt að vera
með yfirdráttarheimild. Að yfirdráttarheimild sé að jafnaði í kringum milljón á heimili, er mjög dýrt.
Það er spurning hvort fólk getur
borgað niður yfirdráttarheimildina, eða hvort það er ekki með nægilegar tekjur til framfærslu.“
Umboðsmaður skuldara hefur
bent fólki á að ef sóst er eftir því
að borga yfirdráttinn niður bjóði
flestir bankar betri kjör en á hefðbundnum yfirdráttarheimildum.

➜ Fyrirtæki skulda

fyrirtæki
heimili

FJÁRMÁL Heildarupphæð yfir-

Að
yfirdráttarheimild sé að
jafnaði í
kringum
milljón á
heimili, er
mjög dýrt.
Svanborg Sigmarsdóttir, upplýsingafulltrúi umboðsmanns skuldara

við hækkun yfirdráttarheimildar
á þeim tíma.
„Þetta sýnir okkur að fólk er
ekki almennt að undirbúa sig undir
stór útgjöld, eins og jól og sumarfrí.“
kolbeinn@frettabladid.is

Ubluvsunbujmbtupqqbunboo/

*gildirmeüanbirgüirendast.

6nouvsebhgzsjsunbmbvtbgfhvs/

TIJTFJEPEBHBS2:/.36/GFCSñBS
HagkaupKringlunni,Smralind,Garüab¾,SkeifunniogHoltagrüum.
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Aukaflug
Frá kr.

134.400

BÆJARSTJÓRN HAFNARFJARÐAR Gunnar Axel Axelsson sagði símamálið grafalvarlegt á fundi bæjarstjórnar í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Páskar á

Kanarí

Viðurkenna að hafa
skoðað símtalaskrár
Bæjarfulltrúar minnihlutans í Hafnarfirði segja skýringar bæjaryfirvalda ekki
duga til þess að þeir kalli aftur kvörtun til Persónuverndar vegna skoðunar á
símanotkun þeirra. Engin svör bárust frá bænum við spurningum Fréttablaðsins.
SVEITARSTJÓRNIR „Ég á að njóta frels-

Barcelo Margaritas
Frá kr. 168.900 m/allt innifalið

ENNEMM / SIA • NM67476

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Netverð á mann frá kr. 168.900 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð. Netverð á mann frá kr. 211.900 m.v. 2 fullorðna í
herbergi. 24. mars í 13 nætur.

Hotel Rondo
Frá kr. 149.500 m/hálft fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 149.500 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
svítu. Netverð á mann frá kr. 191.900 m.v. 2 fullorðna í
herbergi. 24. mars í 13 nætur.

SÉ
RT
ILB
O
Ð

Roque Nublo
Frá kr. 134.400
Netverð á mann frá kr. 134.400 m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð. Netverð á mann frá kr. 139.900 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
24. mars í 13 nætur.

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
Akureyri • Sími 461 1099
www.heimsferdir.is

is til að hafa samskipti við borgarana; bæjarbúa og starfsmenn og
hverja sem ég vil án þess að þurfa
að eiga það á hættu að framkvæmdastjóri bæjarins, fulltrúar meirihlutans eða aðrir séu að hnýsast í það,“
segir Gunnar Axel Axelsson, bæjarfulltrúi Samfylkingar í Hafnarfirði.
Gunnar Axel er einn þriggja fulltrúa minnihlutans í bæjarstjórn
Hafnarfjarðar sem í fyrradag
sendu inn kvörtun til Persónuverndar vegna skoðunar bæjaryfirvalda á
símanotkun þeirra.
Í yfirlýsingu bæjaryfirvalda í
kjölfar fréttar Fréttarblaðsins í
gær kemur fram að eftir að kvörtun
barst hafi ætlunin verið að komast til
botns í því hver hafi boðað tiltekinn
starfsmann bæjarins á fund í ráðhúsinu. Kvörtunin hafi falið í sér ásakanir gagnvart ótilgreindum bæjarstarfsmönnum.
„Kom fram að starfsmaður undirstofnunar bæjarins hafi verið boðaður á fund en hringt hefði verið í
hann úr síma skráðum á Hafnarfjarðarbæ. Nauðsynlegt var að
kanna hvort og þá hver hefði hringt
í starfsmanninn úr síma sem skráður væri á Hafnarfjarðarbæ en númerið hafði hann ekki tiltækt og ekki
heldur nöfn þeirra sem sátu fundinn,“ segir í yfirlýsingunni.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var sá sem kallaður var á
þennan dularfulla fund starfsmaður
hafnarstjórar bæjarins. Fundurinn
fór fram 15. nóvember 2014.
Bæjaryfirvöld segja í yfirlýsingunn að því sé „alfarið hafnað að við
þessa rannsókn hafi verið kannað
við hverja kjörnir fulltrúar eða aðrir
starfsmenn sveitarfélagsins töluðu
í síma“. Þó er viðurkennt að bærinn hafi „kannað hvort og þá hver
hafi hringt í númer starfsmannsins úr símkerfi Hafnarfjarðarbæjar“. Í kjölfarið hafi verið send beiðni
til Vodafone og óskað upplýst hvort
hringt hefði verið í þetta tiltekna
númer á sex klukkustunda tímabili.
„Símafyrirtækið svaraði beiðninni
með því að afhenda yfirlit yfir öll
símanúmer sem hringt hafði verið
í. Einn starfsmaður sveitarfélagsins
annaðist rannsóknina og miðaði
hún einungis að því að kanna hvort
hringt hefði verið í þetta tiltekna
símanúmer. Svo reyndist ekki vera
og hefur öllum gögnum sem bárust
frá símafyrirtækinu verið eytt.“
Gunnar Axel segir bæinn virðast hafa fengið sendar skrár um
símtöl, meðal annars úr símum
kjörinna fulltrúa. „Það hafa verið
allir símar sem bærinn kemur að
því að greiða að hluta eða að öllu
leyti. Í tilviki kjörinna fulltrúa

FÉKK OF MIKIL GÖGN EN SKOÐAÐI SAMT
Fram kemur í tölvupósti sem Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri sendi
þremur bæjarfulltrúum í gær og las upp á bæjarstjórnarfundi í gær að í
tvígang hafi verið reynt að finna út hver rætt hefði við tiltekinn bæjarstarfsmann í síma. Í seinna skiptið þann 12. janúar síðastliðinn. Þá hafi Vodafone verið beðið að skoða hvort hringt
hefði verið í ákveðið númer milli klukkan 10 og 16 þann
14. nóvember 2014 úr einhverjum síma sem Hafnarfjarðarbær greiddi fyrir.
„Fékk Vodafone uppgefið númerið sem um var að ræða.
Í stað þess að svara umræddri beiðni sendi Vodafone lista
yfir öll númer sem hringt hafði verið í. Í stað þess að senda
til baka skoðaði undirritaður hvort viðkomandi númer væri
HARALDUR L.
á listanum. Svo var ekki. Undirritaður framkvæmdi þessa
HARALDSSON
athugun og skoðaði upplýsingarnar en fékk tengiliðinn
við símafyrirtækið til að kalla eftir upplýsingum. Þá kom starfsmaður í
tölvudeild að því að kalla fram upplýsingar úr símkerfi. Þetta var gert til
að reyna að finna út hvort tiltekinn fundur hefði verið boðaður úr síma
á vegum bæjarins. Samkvæmt lýsingu átti það að hafa gerst og verið var
að leita að staðfestingu,“ las bæjarstjórinn úr tölvupóstinum og bætti svo
við: „Og við höfum litið svo á að þetta væri öryggismál innan ráðhússins,
meðal annars hjá okkur og þess vegna var farið í þessa skoðun.“

þá tekur Hafnarfjarðarbær þátt í
símakostnaði.“
Bæjarfulltrúar eru með farsímanúmer í númeraröð samkvæmt
kerfi sem tekið var upp hjá bænum
á sínum tíma. Gunnar segir að þótt
hann sé skráður notandi síns síma
þá hafi komið á daginn að bærinn sé
skráður „frumrétthafi“ og að um það
virðist málið snúast.
Gunnar Axel segir það mjög
áleitna spurningu hvort allir sem séu
með síma sem að einhverju leyti sé
greiddur af launagreiðanda eigi von
á því að vinnuveitandinn geti hvenær
sem er kynnt sér símtöl viðkomandi.
„Það slær mig svakalega að það
hafi ekki þurft meira til en að hafa
samband við Vodafone til þess að fá
þessar skrár sendar. Þetta varðar
ekki bara hagsmuni og stöðu kjörinna fulltrúa heldur varðar þetta líka
hagsmuni starfsmanna og þeirra rétt
til persónuverndar.“
Þá segir Gunnar Axel að sem
kjörinn fulltrúi hafi hann ákveðnar skyldur, ein sé sú að hafa eftirlit með stjórnsýslunni. „Það eftirlit
gengur hins vegar ekki í báðar áttir.
Ég á ekki að þurfa að sæta eftirliti af
hálfu stjórnsýslunnar. Ef það hefði
komið í ljós að ég hefði verið í samskiptum við þennan einstakling hvað
ætlaði þá bæjarstjórinn að gera við
þær upplýsingar?“
Fyrir þremur dögum kölluðu fulltrúar minnihlutans eftir upplýsingum um það hver framkvæmdi rannsóknina og hvernig og á grundvelli
hvaða heimilda. Gunnar Axel segir
yfirlýsinguna í gær aðeins svara
þessum spurningum að ákveðnu
marki.
„Ég held að það hljóti að verða
að skoða hvaða heimildir Hafnarfjarðarbær hefur til þess að kalla

eftir slíkum upplýsingum og nýta
þær. Ég hef miklar efasemdir um að
þær heimildir eigi sér stoð í lögum,“
segir Gunnar sem kveður yfirlýsinguna „að sjálfsögðu ekki“ tilefni
til að draga kvörtunina til Persónuverndar til baka.
„Hún staðfestir það sem kemur
fram í kvörtun okkar til Persónuverndar; að þessi rannsókn hafi farið
fram og að hún hafi náð til okkar
símtækja – síma í minni eigu. Þetta
er númerið mitt og síminn sem ég
tala við konu mína úr.“
Fréttablaðið sendi í gær bæjarstjóranum og oddvitum meirihluta
Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar spurningar um málið.
Í svari segir að bæjarstjórinn hafi
svarað fyrirspurnum bæjarfulltrúa
vegna málsins. „Samkvæmt því sem
fram hefur komið er málið í ferli
hjá Persónuvernd og á meðan verður spurningum ekki svarað að svo
stöddu.“
Í yfirlýsingu bæjaryfirvalda er
tekið fram að við rannsókn á gögnum hafi verið gætt að reglum laga
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
Vodafone fékk í gær spurningar í
12 liðum en bar við trúnaði við viðskiptavini. Aðeins var svarað því
hvort allir sem eru með símanúmer
frá Vodafone og vinnuveitandi greiðir að einhverju leyti geti átt von á
því að vinnuveitandi fái upplýsingar um símnotkunina frá Vodafone:
„Áskrifendur eiga rétt á að fá reikninga fyrir fjarskiptanotkun sína
sundurliðaða á grundvelli ákvæða í
fjarskiptalögum og reglna sem eru
settar á grundvelli þeirra. Í þeim tilvikum sem fyrirtækið er áskrifandi
en starfsmaðurinn notandi er svar
við spurningu þinni já.“gar@frettabladid.is

www.renault.is

RENAULT SETUR NÝTT ÍSLANDSMET

HRINGINN OG 250 KM
AÐ AUKI Á EINUM TANKI
Akureyri
Blönduós

Egilsstaðir

Höfn
Reykjavík

E N N E M M / S Í A / N M 6 6 7 8 0 / *Miðað við uppge
efnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

Selfoss

RENAULT CLIO
O
DÍSIL, BEINSKIPTUR. 3,4 l/100 km*
VERÐ: 2.850.000 KR.
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FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

RENAULT CLIO SPORT TOURER
DÍSIL, BEINSKIPTUR. 3,4 l/100 km*
VERÐ: 3.050.000 KR.
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FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

RENAULT CAPTUR
m*
DÍSIL, BEINSKIPTUR. 3,6 l/100 km
VERÐ: 3.540.000 KR.
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FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

RENAULT MEGANE SPORT TOURER
TOU
OU
URE
RER
R
DÍSIL
DÍSIL, BEINSKIPTUR
BEINSKIPTUR. 3,5 l/100 km*
VERÐ: 3.540.000 KR.
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FRÍTT Í STÆÐI Á
MIÐBORGARSVÆÐINU

DÍSILBÍLARNIR FRÁ RENAULT SLÁ Í GEGN
Dísilbílarnir frá Renault hafa sannarlega slegið í gegn fyrir sparneytni og hagstætt verð. Malín Brand, blaðamaður
Bílablaðs Morgunblaðsins, ók á síðasta ári Renault Megane Sport Tourer með 110 hestaﬂa, 1,5 l dísilvél hringinn
í kringum landið og í Húnaver að auki á einungis einni 60 l tankfyllingu eða u.þ.b. 1.520 km leið.

ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080
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EINSTÖK
TILBOÐ!
GERÐU FRÁBÆR KAUP
ALLT AÐ 90% LÁN
TILBOÐ
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➜ Farin að huga að verkfalli
Starfsgreinasambandið
hefur þegar vísað deilu
sinni við Samtök atvinnulífsins (SA) til ríkissáttasemjara. Drífa Snædal,
framkvæmdastjóri sambandsins, segir að viðbrögð
SA skýri þá ákvörðun.
„Þau lýstu því strax yfir
að þetta væri ekki grundvöllur viðræðna,
þannig að við sáum þann kost vænstan
að vísa þessu strax til ríkissáttasemjara.
Við leggjum upp með 300 þúsund króna
lágmarkslaun innan þriggja ára. Við
útfærum það svo sem ekki nánar, enda er
þetta takmark sem við setjum okkur.
Ég held að það sé alveg augljóst að
þetta verða ekki auðveldir samningar.
Við vissum það svo sem að við gætum
þurft að fylgja þessum kröfum eftir með
aðgerðum.“
Samningar eru enn í gildi, þannig að
enn ríkir friðarskylda. Drífa segir þó að
innan Starfsgreinasambandsins geri fólk
sér grein fyrir að til verkfalls gæti komið.
„Vissulega erum við byrjuð að hugsa í
þeim farvegi, það er ekkert launungarmál.“

➜ Kröfurnar kalla á aukna verðbólgu
„Þetta verða mjög erfiðar viðræður. Það er mjög langt
á milli hugmynda þeirra félaga sem lagt hafa fram
kröfugerð og þess uppleggs sem við höfum unnið
út frá,“ segir Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins (SA). „Við teljum
óhjákvæmilegt að ef sú leið sem verkalýðshreyfingin
hefur boðað með kröfugerðum sínum yrði ofan á,
þá sæjum við fram á verulega aukningu á verðbólgu
strax á þessu ári og einnig á því næsta og upphafið
á óstöðugleikatímabili sem ekki sæi fyrir endann á.“ Þorsteinn segir
reynsluna sýna að auðveldara sé að ræsa verðbólguna en að kveða
hana niður. „Við teljum í raun og veru mikilvægast í því verkefni sem er
fram undan að horfa til raunverulegrar aukningar á ráðstöfunartekjum
heimilanna og að við finnum leiðir til þess án þess að kollvarpa þeim
árangri sem við höfum náð í stöðugleika, sem er óvenjuleg staða í
íslensku efnahagslífi.“

➜ Ein deila komin til ríkissáttasemjara
„Nú eru samningar þessara stóru samtaka að renna
út núna í lok febrúar og menn hafa, eins og Starfsgreinasambandið, VR og Flóabandalagið, verið að
skila kröfum sínum til Samtaka atvinnulífsins og þar
eru viðræður í gangi. Eini hópurinn sem hefur vísað
kröfum sínum til ríkissáttasemjara er Starfsgreinasambandið, aðrir hafa ekki gert það.“
Magnús Pétursson, ríkissáttasemjari

GÖNGUM FRÁ
FJÁRMÖGNUN Á
STAÐNUM

Rnr. 120543
TOYOTA LAND CRUISER 150GX
Nýskr. 07/12, ekinn 97 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 7.680.000

TILBOÐ

TILBOÐSVERÐ!

6.780 þús.
TILBOÐ

VERKFALL Tónlistarkennarar eru á meðal þeirra stétta sem hafa fengið kjarabætur með verkfalli að undanförnu. Formaður ASÍ

segir það skilaboð stjórnvalda að hnefarétturinn ráði.

Rnr. 281815

Rnr. 131347
KIA SPORTAGE CRDi
Nýskr. 08/06, ekinn 142 þús km.
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 1.720.000

TILBOÐ kr. 1.380 þús.
TILBOÐ

RENAULT MEGANE SP. TOURER
Nýskr. 06/11, ekinn 77 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.540.000

TILBOÐ kr. 2.090 þús.
TILBOÐ

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Öll þjóðin að verða
kjarasamningslaus
Á sjöunda tug kjarasamninga renna út um mánaðamót. Fulltrúar um 120 þúsund
launþega setjast þá að samningaborði við Samtök atvinnulífsins, ríki og sveitarfélög. Tugþúsundir bætast við í apríl. Um 186 þúsund manns eru á vinnumarkaði.

Rnr. 281710

Rnr. 282034
VW PASSAT ALLTRACK 4x4
Nýskr. 12/12, ekinn 139 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.990.000

TILBOÐ kr. 3.790 þús.
TILBOÐ

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 05/11, ekinn 134 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.090.000

TILBOÐ kr. 2.490 þús.
TILBOÐ

Rnr.131073

Rnr. 120510

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 02/06, ekinn 174 þús km.
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 2.650.000

HYUNDAI i30 STYLE
Nýskr. 11/07, ekinn 121 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 1.690.000

TILBOÐ kr. 2.090 þús.

TILBOÐ kr. 1.390 þús.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

FRÉTTASKÝRING
Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

Kjaramál

Um 120 þúsund launþegar á vinnumarkaði verða samningslausir um
mánaðamótin. Búist er við hörðum
átökum og Starfsgreinasambandið
hefur þegar vísað deilu sinni til ríkissáttasemjara. Fleiri félög verða
samningslaus í apríl.
Ef samningar ganga illa gæti sú
staða því komið upp að yfir 160 þúsund af þeim 186 þúsund launþegum sem eru á vinnumarkaði væru
samningslausir. Mikið mun mæða á
forystu verkalýðshreyfingarinnar
og Samtökum atvinnulífsins (SA)
og þá er ríkið beinn samningsaðili
að fjölda samninga. Þá er viðbúið
að ríkisstjórnin þurfi að koma að
einhverjum samningum með loforðum um einhverjar breytingar.
Átökin munu því ná inn á Alþingi.
„Ég vona nú að þetta gangi á
endanum, en ég reikna með því að
þetta verði erfiðar viðræður,“ segir
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ. Í
sambandinu eru rúmlega 100 þúsund félagar og innan þess eru um
50 félög. Starfsgreinasambandið er
innan vébanda ASÍ.
Gylfi segir að undanfarin ár
hafi orðið breytingar á kjaraviðræðum og meiri áhersla hafi verið
lögð á það að skoða leiðréttingar á

einhverju sem gert var í fortíðinni
af hálfu ríkis og sveitarfélaga sem
atvinnulífið hafi ekki verið sammála.
„Ég reikna með að það verði
meiri ágreiningur við gerð þessara
kjarasamninga í þetta sinn en oft
áður. Það eru ansi ólík sjónarmið
sem ríkja.“
Gylfi segir félaga ASÍ horfa til
hópa eins og kennara og lækna
þegar kemur til launahækkana. „Það verður mjög stíf krafa
um krónutöluaðgerð, af hálfu að
minnsta kosti lágtekjuhópa.“
Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður
VR, segist vera hóflega bjartsýn á
samningana. VR kynnti kröfugerð
sína í síðustu viku og hefur þegar
fundað með SA.
„Þeir fögnuðu kröfum okkar ekkert sérstaklega en eru alveg til viðræðna. Okkar kröfur lúta eingöngu
að svokallaðri launaleiðréttingu og
það er það sem er krafa fólksins
okkar.“
Ólafía segir að SA hafi tekið
ágætlega í hugmyndir VR um
samning til eins árs. Hvað verði
komi í ljós, en ef ekkert gangi verði
deilunni vísað til ríkissáttasemjara.
„Maður má aldrei vera svartsýnn
fyrirfram. Á meðan menn eru að
tala saman eru alltaf einhverjar
líkur á samningum.“
Gylfi segir félaga ASÍ tilbúna til
frekari aðgerða ef þörf krefur.
„Það hafa verið skilaboð stjórnvalda að þeir sem fara í átök og

Það hafa
verið skilaboð stjórnvalda að þeir
sem fara í
átök og
verkföll fái
annars konar viðmiðun.
Hnefarétturinn virðist
ráða núna.
Gylfi Arnbjörnsson,
forseti ASÍ

Þeir
fögnuðu
kröfum
okkar ekkert
sérstaklega
en eru alveg
til viðræðna.
Okkar kröfur lúta eingöngu að svokallaðri
launaleiðréttingu og það
er það sem er krafa
fólksins okkar.
Ólafía B. Rafnsdóttir,
formaður VR

verkföll fái annars konar viðmiðun.
Hnefarétturinn virðist ráða núna.“
Og þið eruð tilbúin að beita honum?
„Já, það verður að vera.“
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Herinn fór frá Debaltseve
SAKSÓKNARINN Olivier Jornot, aðal-

saksóknari í Genf.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Rannsókn á peningaþvætti:

Húsleit í útibúi
HSBC í Genf
SVISS Saksóknarar í Genf gerðu
húsleit í aðalútibúi breska bankans HSBC í Sviss í gær. Bankinn hefur orðið uppvís að því að
hjálpa viðskiptavinum sínum við
að koma fé undan skatti í stórum
stíl í meira en 200 löndum.
Rannsóknin beinist að stórfelldu peningaþvætti bankans, að
því er Oliver Jornot, aðalsaksóknari í Genf, sagði fjölmiðlum í gær.
- gb

Svör um iðnnám stúlkna:

Vill fleiri stúlkur í iðnnám
MENNTUN Fyrirlesarinn Paula

Lejonkula mun segja frá verkefni
sem hún fer fyrir og felst í því
að fjölga iðnnemum í byggingargreinum með því að laða að fleiri
stúlkur á Menntastofu Samtaka
iðnaðarins, á morgun 19. febrúar á Hótel Nordica. Hér á landi
vex þörf á iðn-, verk- og tæknimenntuðu fólki langt umfram
þann fjölda sem útskrifast í þeim
greinum ár hvert og Paula telur
að betur megi svara eftirspurninni með því að jafna kynjahlutfall í iðnaði.
- kbg

Pútín Rússlandsforseti segir að Úkraínustjórn hafi tapað og geti engu náð fram lengur nema að fleira fólk láti
lífið. Hann hvatti uppreisnarmenn til að koma vel fram við úkraínsku hermennina og leyfa þeim að fara heim.
ÚKRAÍNA Úkraínska herliðið hélt

í gærmorgun frá bænum Debaltseve, þar sem það hefur átt í hörðum átökum við uppreisnarmenn
undanfarnar vikur. Petró Porosjenkó Úkraínuforseti skýrði frá
þessu í gær.
Samkvæmt friðarsamkomulaginu, sem gert var í síðustu viku,
áttu báðar fylkingar að vera hættar bardögum og byrjaðar að flytja
þungavopn sín burt frá átakasvæðunum. Bardagarnir um Debaltseve
virtust ætla að koma í veg fyrir að
vopnahlé yrði að veruleika.
Evrópusambandið hafði meðal
annars hótað Rússum frekari
refsiaðgerðum drægist það á langinn að koma á friði í samræmi við
ákvæði samkomulagsins. Í þeirri
hótun felst að til þess sé ætlast af
rússneskum stjórnvöldum að þau
beiti áhrifum sínum til þess að fá
uppreisnarmennina í austanverðri
Úkraínu til þess að leggja niður
vopn.
Porosjenkó Úkraínuforseti fullyrti að herinn hefði ekki farið fyrr
en búið var að ganga úr skugga
um að Debaltseve væri á valdi
stjórnarhersins, en aðeins daginn
áður höfðu uppreisnarmenn fullyrt
að þeir væru búnir að ná bænum
á sitt vald.
Uppreisnarmenn litu hins vegar
greinilega á brotthvarf Úkraínuhers sem ótvíræðan sigur sinn.
Samkvæmt samkomulaginu eiga
uppreisnarmenn einnig að fara
með sín þungavopn frá Debaltseve.
Vladímír Pútín Rússlandsforseti
vandaði síðan Úkraínustjórn ekki

HAFA SIG Á
BROTT Úkra-

ínskir hermenn
búa sig undir að
yfirgefa Debaltseve.
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

kveðjurnar í gær, þar sem hann
var staddur í opinberri heimsókn
í Ungverjalandi.
Hann sagði Úkraínustjórn
verða að sætta sig við að vera
þegar búin að tapa þessu stríði.
Hún gæti engu náð fram lengur
nema þá helst því að fleira fólk
léti lífið. „Það myndi engu breyta
um niðurstöðuna,“ hafa fjölmiðlar
eftir honum.
Bæði Pútín og Sergei Lavrov,
utanríkisráðherra Rússlands,
hvöttu hins vegar uppreisnar-

menn til þess að taka vel á móti
úkraínskum hermönnum sem
leggja niður vopn. Pútín sagði uppreisnarmönnum að leyfa úkraínsku
hermönnunum að fara heim til sín.
Ákvæði vopnahléssamkomulagsins hafa að öðru leyti verið
virt að mestu annars staðar í
austanverðri Úkraínu.
Alls hafa átökin í Úkraínu kostað meira en fimm þúsund manns
lífið frá upphafi, en þau hófust í
apríl á síðasta ári.

➜ Bæði Vladímír Pútín Rússlandsforseti og Sergei Lavrov,
utanríkisráðherra Rússlands,
hvetja uppreisnarmenn til
þess að taka vel á móti úkraínskum hermönnum sem
leggja niður vopn.

gudsteinn@frettabladid.is

Tryggingamiðstöðin hf.
Aðalfundur 2015
Aðalfundur Tryggingamiðstöðvarinnar hf. verður
fimmtudaginn 12. mars 2015 kl. 16.00 í Hvammi á
Grand Hótel Reykjavík, Sigtúni 38, Reykjavík.

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á síðast
liðnu starfsári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt
skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um ráðstöfun tekjuafgangs félagsins.
4. Tillögur til ákvörðunar um lækkun hlutafjár og
heimild til kaupa á eigin hlutum.
5. Ákvörðun um tillögu stjórnar um starfskjarastefnu
félagsins.
6. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins,
19. gr. þeirra, þannig að fjöldi varamanna í stjórn
félagsins verði tveir í stað fimm.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnar.
8. Kosning stjórnar félagsins.
9. Kjör endurskoðenda (endurskoðunarfélags).
10. Önnur mál löglega fram borin.

Tryggingarmiðstöðin

Síðumúla 24

Sími 515 2000

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja
fram skriflegt eða rafrænt umboð á eyðublaði eða í
samræmi við eyðublað sem aðgengilegt er á
tm.is/fjarfestar. Rafrænt umboð skal sent félaginu á
stjorn@tm.is áður en fundur hefst.

Í tilkynningunni skal veita greinargóðar
upplýsingar um þau atriði sem tilgreind eru
á eyðublaðinu, sbr. 1. mgr. 16. gr. samþykkta
félagsins. Unnt er að senda félagsstjórninni
útfyllta og undirritaða framboðstilkynningu
fyrir lok framboðsfrests á stjorn@tm.is.

Ekki verður unnt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Óski hluthafi að taka
fyrirfram þátt í atkvæðagreiðslu skriflega og fá
sendan atkvæðaseðil skal hann gera skriflega
kröfu þar um til félagsins eigi síðar en fimm
dögum fyrir fundinn.

Dagskrá aðalfundar og tillögur sem fyrir hann
verða lagðar, svo og aðrar nauðsynlegar
upplýsingar um fundinn má finna á tm.is/fjarfestar.
Þá mun ársreikningur (samstæðureikningur)
félagsins, skýrslur stjórnar og endurskoðenda
auk tillögu stjórnar um starfskjarastefnu liggja
frammi á skrifstofu og á vef félagsins hluthöfum
til sýnis hálfum mánuði fyrir fundinn.

Að auki er unnt að greiða atkvæði á skrifstofu
félagsins á venjulegum opnunartíma (kl. 8:30 til
16:30) til og með 11. mars 2015, en fyrir lokun
skrifstofu þann dag skal einnig skila þangað
sendum atkvæðaseðlum. Nánar fer um atkvæðagreiðsluna og gildi atkvæða samkvæmt henni
eftir reglum félagsins um atkvæðagreiðslu utan
hluthafafundar, settum af stjórn félagsins
18. desember 2013.
Framboð til stjórnar skal tilkynna skriflega til
félagsstjórnar skemmst fimm dögum fyrir
hluthafafundinn. Tilkynning um framboð skal
vera á sérstöku eyðublaði sem stjórn félagsins
lætur í té og unnt er að nálgast á vef félagsins,
tm.is/fjarfestar.

tm@tm.is

tm.is

Eigi síðar en tveimur dögum fyrir fund verða
birtar á vefsíðu félagsins upplýsingar um
framboð til stjórnar.
Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á
fundinn á fundarstað hálfri klukkustund áður
en hann hefst og fengið fundargögn afhent.
Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf.
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Tilboð: 2.990.000 kr.

Tilboð: 2.590.000 kr.

Mercedes Besn 200 E-Class MAE68

Ford Mondeo Trend IFU54

Skráður október 2008, 1,8i bensín/metan, sjálfsk.
Ekinn 139.000 km.
Ásett verð: 3.890.000 kr.

Skráður maí 2011, 1,6TDCi, dísil, beinskiptur
Ekinn 65.000 km
Ásett verð: 2.850.000 kr.
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Verð: 2.980.000 kr.
Ford Focus Trend Edition ZBV14
Skráður maí 2014, 1,0 bensín, beinskiptur.
Ekinn: 25.000 km.
rgð

Í áby

Tilboð: 2.150.000 kr.
Toyota Yaris Terra PMX12
Skráður mars 2013, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 22.500 km.
yrgð
Ásett verð: 2.290.000 kr. Í áb

NOTAÐIR BÍLAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ
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Tilboð: 8.490.000 kr.

Verð: 2.550.000 kr.

Toyota Land Cruiser 4x4 FDM35
Skráður janúar 2012, 3,0TDCi dísil, sjálfsk.
Ekinn 87.000 km.
yrgð
Ásett verð: 9.490.000 kr. Í áb

TÖKUM

ALLAR

Citroën C3 Seduction VSX71
Skráður des. 2013, 1,6Di, dísil, sjálfskiptur
Ekinn 36.000 km.
rgð

Í áby

Tilboð: 3.690.000 kr.
Mazda6 Vision FHE21
Skráður maí 2013, 2,2TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn: 69.000 km.
rgð
Ásett verð: 3.890.000 kr. Í áby

FINNDU

BÍLINN

ÞINN
Verð: 1.890.000 kr.

Ford Fiesta Trend KJ292
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 120.000 km, sjálfskiptur

Skoðaðu fleiri
dæmi hér!

NOTADIR.BRIMBORG.IS
Ýmsar fjármögnunarleiðir í boði. Spyrðu ráðgjafa.

TEGUNDIR

BÍLA UPPÍ
SÝNDU OKKUR BÍLINN

ÞINN OG VIÐ GERUM

ÞÉR TILBOÐ Í MILLIGJÖF.

ENGIN SKULDBINDING
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Tilboð: 3.390.000 kr.
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Tilboð 2.890.000 kr.

Renault Megane II Berline FYM75

BMW X5 AWD YZT67

Skráður mars 2012, 1,5TDi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 56.000 km.
Ásett verð: 2.690.000 kr.

Skráður maí 2006, 3,0i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 147.000 km.
Ásett verð: 2.950.000 kr.

kr.
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Tilboð: 2.790.000 kr.
Volvo XC90 SE AWD YJP29
Skráður nóv. 2007, 3,2i bensín, sjálfsskiptur
Ekinn 173.000 km.
Ásett verð: 3.190.000 kr.

Tilboðsbílarnir fara
beint á Facebook!

Tilboð: 2.550.000 kr.

Skráður nóvember 2013, 1,0i bensín beinsk.
Ekinn 16.000 km.
Ásett verð: 3.090.000 kr.

Skráður janúar 2012, 2,0Di dísil, sjálfskiptur
Ekinn 47.000 km,
Ásett verð: 3.590.000 kr.

Notaðir bílar - Brimborg
N

Tilboð: 2.490.000 kr.
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Ford Focus Trend Edition ORK29

Volvo S40 Kinetic D3 EMX35

FYLGST
FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK
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Verð: 1.090.000 kr.

Verð: 2.990.000 kr.

Volkswagen Polo Comfortline LKY41

Mazda6 Premium AOD36

Skráður maí 2008, 1,4i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 111.000 km.

Skráður júní 2012, 2,0i besín, sjálfskiptur.
Ekinn: 68.000 km.

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
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Kósípeysur
5.000 kr. og
vintage kjólar
3.500 kr.
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25
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Glæsileg
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3 fyrir 2
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Skemmtilegur
glaðningur

15

af öllum ullarnærfatnaði frá
66° Norður

af öllum
vörum

af öllum peysum
frá Italy

20

15

af völdum
vörum

20

!

Russell Athletic
joggingbuxur á
3.995 kr.

af öllum
vörum

af öllum
vörum

20

!

20

af öllum húfum,
treflum og
hönskum

af íslenskri
hönnun

20

40

TAX
FREE

20

Taxfree af snyrtivörum

og 20% afsláttur
af sokkabuxum

af flestum
vörum

20

20

50

40

15

20% af gleraugum
og 15% af
linsum

20% af flestum vörum,
40% af matarstellum,
allt að 50% af
pottum og
pönnum

Birt með fyrirvara um innsláttar- og prentvillur

OPIÐ TIL 22 Í KVÖLD

– NÝTT KORTATÍMABIL –

KÓSÍKVÖLD
GLÆSILEG TILBOÐ Í DAG

SPENNANDI SKEMMTIDAGSKRÁ
Blómatorg
Blómatorg
Blómatorg
Blómatorg
Blómatorg

HINEMOA
Elín Sif og Hófí
Ragga Gröndal
María Ólafs og StopWaitGo
Eyþór Ingi

20.00
20.30
20.50
21.10
21.30

Kynnir kvöldsins Rúnar
ú
Freyr Gíslason
í
Sigga Kling spáir fyrir gesti og gangandi
Dúettinn Steinríkur skemmtir á Bíógangi frá kl. 20

% % % % %
%% % % % %%
% % % % % %%
30

aff öllum
ll
skartgripum

21

2 ffyrir
i 1 aff öllum
ll
pizzum og
Kronenbourg

21

2 fyrir 1: Með
Eldfjallarúllu
fylgir Rock and
Roll rúlla

21

2 fyrir 1
af djúsum og
shake-um

21

2 fyrir 1 af öllum
New York
pizzum

30

!

70

af Hörpu
skartgripum

21

2 fyrir 1 af
blönduðum
smáréttum

21

2 fyrir 1 á
BBQ Burrito

fjöldi
tilboða

21

2 fyrir 1 af pylsu
og gosi

21

2 fyrir 1 af
núðlum og
kjúklingavængjum

af völdum
nýjum vörum

21

2 fyrir 1 af öllum
veitingum og
kaffidrykkjum
frá kl. 17-22

21

2 fyrir 1 af öllum
12 tommu
bátum

20

af
Frappuchino

21

21

2 fyrir 1 af öllum
salötum og
léttvíni
hússins

21

2 fyrir 1 af
Crepes og bjór

!

2 fyrir 1 af öllum
hamborgurum
og aðalréttum

Frítt BOOM á alla
borgara milli
kl. 17-22

FACEBOOK.COM/KRINGLAN.IS
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Táningarnir reyna oft mikið
á samband foreldra sinna
Táningsaldurinn er erfiðari fyrir foreldrana en börnin, segir bandarískur mannfræðingur og metsöluhöfundur. Breytingarnar í lífi barnanna verða til þess að foreldrar velta því fyrir sér hvað megi betur fara í eigin lífi.
Á BÓKASAFNI Á bókasöfnum borgarinnar verður hægt að gera margt
skemmtilegt í vetrarfríinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Borgarbókasafn Reykjavíkur:

Föndursmiðjur
og spiladagur
í vetrarfríinu
Í vetrarfríi grunnskóla Reykjavíkur og um helgina verður
skipulögð dagskrá í bókasöfnum
borgarinnar fyrir börn og fjölskyldur þeirra.
Myndasögusmiðja verður í
Árbæ kl. 13 til 15 í dag. Í Spönginni verður perlusmiðja kl. 14 í
dag.
Á morgun, föstudag, verður
föndursmiðja kl. 14 til 15 í
Kringlunni. Þar verður einnig
spiladagur fjölskyldunnar á laugardag kl. 13.30 til 15. 30.
Á laugardag kl. 14 til 16 verður
dagskrá um tungumál í Gerðubergi.
Á sunnudaginn kl. 15 verður
skutlusmiðja í Grófinni. Jón Víðis
kennir hvernig brjóta á pappírsskutlur í ýmsum útgáfum.
Nánari upplýsingar má sjá á
vefnum borgarbokasafn.is.

Fá börn lenda í tilvistarkreppu
þegar þau komast á táningsaldur.
Fjörutíu prósent foreldra greina
hins vegar frá breytingum á andlegri heilsu sinni þegar fyrsta
barnið verður táningur, ekki síst
mæðurnar. Þetta
skrifar mannfræðingurinn
Jennifer Senior,
sem st a r fa r
á New York
Magazine, í metsölubók sinni All
Joy and No Fun.
GRÉTA
Í bókinni vitnar
JÓNSDÓTTIR
hún meðal annars í rannsóknir bandaríska sálfræðingsins Laurence Steinberg
og bók hans Adolescence, að því
er greint er frá á vef Aftenposten.
Þar er haft eftir Jennifer Senior að svo virðist sem táningsaldurinn sé erfiðari fyrir foreldrana
en börnin. Einkum sé þetta erfitt fyrir foreldra nútímans sem
hafi gert börnin að þungamiðju
lífs síns. Á aldrinum sex til tólf
ára séu börnin almennt náin foreldrum sínum og virði þá en svo
fjarlægist þau skyndilega foreldrana. Breytingarnar verði til þess
að foreldrarnir fari að velta fyrir
sér því sem betur mætti fara í
eigin lífi.
Senior segir að sér hafi komið

á óvart að þetta aldursskeið
barnanna skuli bitna mest á
mæðrunum á tíma jafnréttis. Það
séu að vísu oftar þær sem reyni
að koma unglingum fram úr á
morgnana, fá þá til að taka til og
læra heima. Feðurnir taki oftar
að sér hlutverk félaga táningsins á heimilinu. Þess vegna verði
árekstrarnir við feðurna minni.
Gréta Jónsdóttir, einstaklings-,
hjóna- og fjölskylduráðgjafi, hefur
orðið vör við það í starfi sínu að
þetta tímabil í lífi barnanna geti
reynt meira á mömmurnar en
pabbana. „Þeim finnst að unglingurinn eigi að taka meiri þátt í
heimilisstörfunum en það er ekki
þar með sagt að hann geri það.
Þær verða þá fyrir vonbrigðum og
verða pirraðar yfir mótþróanum.
Þá byrjar vítahringurinn. En það
er svo sem ekki hægt að alhæfa
neitt.“
Gréta getur þess að gríðarlegar
breytingar verði á lífi bæði mæðranna og feðranna þegar börnin
verða unglingar. „Barnið verður
sjálfstæðara og foreldrarnir átta
sig á að stutt sé þangað til það
verður fullorðið og fer að heiman.
Foreldrarnir fara að velta fyrir
sér hvað taki við. Þá koma oft upp
erfiðleikar í sambandi foreldranna
sem hafa kannski alltaf talað bara
um börnin.“
ibs@frettabladid.is

TÁNINGAR Fjörutíu prósent foreldra greina frá breytingum á andlegri heilsu sinni

þegar fyrsta barnið verður táningur, að því er kemur fram í bókinni All Joy and No
Fun.
NORDIDPHOTOS/GETTY
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Verði ljós
Percy

Eco Poise

Eternity

Probe

borðlampi

borðlampi

borðlampi

kastari

15.990 kr.

9.990 kr.

9.990 kr.

7.500 kr.

Artu

Arto

Berna

útiljós

útiljós

útiljós

18.900 kr.

18.800 kr.

18.800 kr.

Ina
kastari

11.995 kr.

Sofia

Ina

kastari

8.800 kr.

kastari

5.945 kr.

Ina
kastari

9.995 kr.

Ina
kastari

13.995 kr.

Embassy
standlampi

10.790 kr.

Kensington
standlampi

8.830 kr.
Stækkunarglerslampi 22w

Stækkunarglerslampi 2x9w

19.990 kr.

29.990 kr.

Stækkunarglerslampi 12w

14.990 kr.

±JHULUOtILèEMDUWDUD
ÈUP~ODā6tPLāZZZJORH\LV
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Listaverð nýrra Airbus-flugvéla WOW air er tífalt hærra en samanlagt eigið fé og skuldir WOW voru í lok árs 2013:

WOW air fékk nýjar flugvélar með ríflegum afslætti
Nýjar Airbus A321-211 flugvélar WOW air
voru keyptar með ríflegum afslætti, segir
Skúli Mogensen forstjóri fyrirtækisins.
Hann segir þó ekki hvað þær kostuðu.
Í tilkynningu sem WOW sendi á dögunum kemur fram að listaverð vélanna er
110 milljónir dollara, eða rétt innan við
fimmtán milljarða króna, fyrir hvora vél.
Ljóst er að fjárfestingin mun setja svip á
reikninga WOW air því samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2013 nam eigið fé og
skuldir félagsins í lok þess árs 2,98 milljörðum króna. „Þetta er stór fjárfesting
sem styrkir okkur til muna,“ segir Skúli.

Skúli segir að vélarnar séu fengnar með
kaupleigu til tólf ára þannig að fyrirtækið
muni eignast vélarnar á þeim tíma. „Lykillinn að þessu er að við gengum inn í mun
stærri samning á mjög hagstæðum kjörum og það er það sem gerir okkur kleift
að fjármagna þessar vélar með þessum
hætti,“ segir hann.
Vélarnar verða notaðar í flugi til Boston
og Washington en síðan líka til Evrópu.
Skúli segir að það standi svo til að stækka
leiðakerfi WOW air. „Ég hef orðið var við
að það eru einhverjir að gera lítið úr þessum kaupum, að þetta séu ekki nýjar vélar.
FORSTJÓRI
TM Sigurður

Viðarsson segir
hagnaðinn meiri
en áætlanir
gerðu ráð fyrir.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vátryggingarekstur TM var í járnum á síðasta ári:

Minni hagnaður TM
„Þrátt fyrir að hagnaður félagsins á árinu 2014 dragist saman
milli ára var hann meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Hagnaðurinn
skýrist að stærstum hluta af góðri
afkomu af fjárfestingarstarfsemi
en vátryggingareksturinn var í
járnum, bæði vegna óvenju margra
stærri eignatjóna og aukinnar tíðni
ökutækjatjóna,“ segir Sigurður
Viðarsson, forstjóri TM.
Heildarhagnaður Tryggingamiðstöðvarinnar á síðasta ári eftir
skatta var 2,07 milljarðar króna en
var 2,33 milljarðar á síðasta ári.
Heildarhagnaður fjórða fjórðungs
var 533 milljónir króna en var 432

milljónir árið á undan. Framlegð
af vátryggingastarfsemi var neikvæð um 215 milljónir króna á
fjórða fjórðungi en var jákvæð
um þrjár milljónir á sama tímabili
í fyrra. Framlegðin var jákvæð
um 117 milljónir á öllu síðasta ári
en var jákvæð um 871 milljón allt
árið á undan.
Eigið fé félagsins nemur 13,96
milljörðum króna og er eiginfjárhlutfallið 44,9 prósent. Stjórn TM
leggur til að 4.000 milljónir króna
verði greiddir í arð á árinu 2015.
Að auki leggur stjórn til að allt að
1.500 milljónum króna verði varið
til kaupa á eigin bréfum.
- jhh

Forstjóri Fjarskipta sáttur við uppgjör síðasta árs:

Milljarður í hagnað
Hagnaður Fjarskipta, eða
og ágætur árangur náðist á kostnaðarhliðinni,“
Vodafone á Íslandi, eftir
segir Stefán Sigurðsson,
skatta nam 1,09 milljörðum króna á síðasta ári.
forstjóri Fjarskipta, í tilHann jókst um 29 prókynningu.
sent á milli ára. HagnStefán segir að mikil
aður fyrirtækisins eftir
uppbygging hafi átt sér
skatta á fjórða fjórðungi
stað á kerfum félagsins á
nam 273 milljónum króna STEFÁN
árinu, ekki síst á sviði farog jókst um 36 prósent á SIGURÐSSON
síma og sjónvarpsdreifmilli tímabila.
ingar. Hann segir einnig
„Árið 2014 var um margt sérað efnahagsreikningur félagsins
stakt. Fyrri hlutinn einkenndist
hafi verið mjög sterkur í árslok
af mikilli innri vinnu í tengslum
með eiginfjárhlutfallið 54,7% og
við innviði og öryggismál félagshreinar vaxtaberandi skuldir á
ins en seinni hlutinn af sókn á
móti EBITDA-hagnaði 1,5.
fjölmörgum sviðum á sama tíma
- jhh

Þetta eru glænýjar vélar beint úr kassanum og þeim hefur ekki verið flogið áður, þó
að þær hafi verið á leiðinni til Rússlands,“
segir Skúli.
Hingað til hefur WOW air verið með
vélar á leigu. „Núna erum við búin að
festa okkur í sessi og þá líður mér betur
með að gera langtímafjárfestingar sem
flugvélakaup eru vissulega. Þá er mun
hagstæðara svo lengi sem þú getur fengið
réttu flugvélarnar á réttum kjörum og á
hagstæðari fjármögnun að kaupa þær en
að leigja til lengri tíma,“ segir hann.
- jhh

FORSTJÓRINN WOW air mun hefja flug til Bandaríkj-

anna í mars.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Mure heldur áfram
viðræðum við Google
Einn stofnenda nýsköpunarfyrirtækisins Mure fundar með fulltrúum Google síðar
í mánuðinum. Mure vinnur að framleiðslu á vinnuumhverfi í sýndarveruleika.
Diðrik Steinsson, einn af stofnendum Mure VR, heldur til San
Francisco síðar í mánuðinum
til áframhaldandi viðræðna við
fulltrúa Google. Mure vinnur
að framleiðslu hugbúnaðar sem
heitir BreakRoom í samstarfi
við umhverfissálfræðinginn Pál
Jakob Líndal. Verkefnið er að
útbúa vinnuumhverfi í sýndarveruleika. Greint var frá áhuga
Google á fyrir tækinu í fyrra.
„Nýlegar rannsóknir hafa sýnt
fram á að opin vinnurými, sem
yfir 70 prósent fyrirtækja eru
með, hafa þannig áhrif á fólk að
það kallar sig oft inn veikt í vinnuna. Það eykur stress og vinnuálag og þar af leiðandi minnka
vinnuafköst. Nú eru mörg fyrirtæki að hugsa um að bakka út
úr opnu vinnurými og yfir í það
að stúka niður skrifstofurnar.
Og það sem við værum að gera
er að gera fyrirtækjunum kleift
að koma í veg fyrir að eyða of
miklum peningum í slíkar framkvæmdir með því að hafa búnað
sem gerir fólki kleift að stúka
sig af þegar það vill. Við erum
að vinna með Oculus Rift sem er
mjög ódýr búnaður. Kostnaðurinn er því hugbúnaðurinn og lítill
stofnkostnaður við „hardware“.“
Diðrik áætlar að hægt verði að
setja vöruna á markað á þriðja
fjórðungi þessa árs. Unnið hefur
verið að þróun vörunnar frá því
í maí.
„Við fórum með fyrirtækið
okkar í gegnum Startup Reykjavík, höfum fengið stuðning í gegnum Nýskipunarmiðstöð Íslands
og svo lentum við fjármögnun frá
Eyrir sprotar í desember og fengum verkefnastyrk hjá Tækniþró-

FER Á FUND GOOGLE Diðrik Steinsson er einn stofnenda Mure.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

OCULUS RIFT SKAPAR ÞRÍVÍDDARSÝN
Oculus Rift eru eins konar gleraugu með vélbúnaði sem gerir fólki kleift
að svipast um í sýndarveruleika, á sama hátt og gert væri í raunheimum. Á
vef Oculus segir að tækið skapi þrívíddarsýn með mikilli dýpt með því að
skapa tvær sams konar myndir hvora fyrir sitt augað en þegar horft er á
þrívíddarsjónvarp sjá bæði augun sömu myndina.

unarsjóði,“ segir Diðrik. Nú sé
verið að ræða við erlenda fjárfesta. Þegar Eyrir sprotar kom
inn í verkefnið kom Hilmar Bragi
Janusson inn í stjórn Breakroom.
„Við erum í samræðum við
Google. Þeir hafa áhuga á þessari vöru,“ segir hann og vísar
aftur til þess að tortryggni gæti
í garð opinna vinnurýma, en
fram að þessu hafi Google lagt

mikla áherslu á opin rými. „Það
var grein í Washington Post í
nóvember sem hét einfaldlega
How Google did it all wrong,“
segir Diðrik. Harvard Business
Review hafi gefið út heilt hefti
um það hvað sé næst í hönnun
vinnurýma. Mjög mikið sé talað
um slæmu hliðarnar á opnu
vinnurými.
jonhakon@frettabladid.is
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Glæsilegar
eldhúsinnréttingar
Innréttingarnar frá Eirvík eru sérsmíðaðar í Þýskalandi.
Einingarnar koma samsettar til landsins sem sparar tíma
í uppsetningu og tryggir meiri gæði.
Sérstaða okkar fellst í því að bjóða heildarlausn fyrir eldhúsið.
Við höfum næmt auga fyrir smáatriðum og bjóðum persónulega
þjónustu. Höfuðáhersla er lögð á lausnir sem falla að þörfum
og lífsstíl hvers og eins.
Líttu við hjá okkur og fáðu tilboð í innréttinguna og eldhústækin
og tryggðu þér raunveruleg gæði á réttu verði.
Hönnun og ráðgjöf á staðnum.

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is
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Stærð: 298 x 152 x 205 x H64 cm.
30% AFSLÁTTUR áður 189.900,- NÚ 132.930,-
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Stærð 200 x 100 cm.
25% AFSLÁTTUR áður 169.900,- NÚ 127.425,-
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SKOÐUN
Ágætri skýrslu skilað um furðulegar ásakanir:

Drullumall

Ó

ska má Brynjari Níelssyni, lögmanni og þingmanni
Sjálfstæðisflokksins, til hamingju með rannsókn
sína og umfjöllun um alvarlegar ásakanir Víglundar
Þorsteinssonar á hendur þeim sem stóðu að endurreisn bankakerfisins eftir hrun. Niðurstöðum skilaði
Brynjar til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis í fyrradag.
Þar er reifað hvernig Víglundur hefur haldið því fram að ráðherrar og embættismenn hafi farið út fyrir heimildir neyðarlaganna í samningum við kröfuhafa
gömlu bankanna og bent á
þann grundvallarmisskilning
í málatilbúnaði Víglundar um
að bráðabirgðamat FjármálaÓli Kristján
eftirlitsins í október 2008 hafi
Ármannsson
verið endanlegur úrskurður um
verðmæti eigna sem færðar voru
olikr@frettabladid.is
úr þrotabúum bankanna.
Skemmst er frá því að segja að Brynjar segir útilokað að taka
undir ásakanir um að hagsmunum kröfuhafa hafi á einhvern hátt
verið gert of hátt undir höfði. „Eignir gömlu bankanna eru varðar
af eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Fráleitt væri því að
ætla þeim, sem tekur eignir eignarnámi, að meta verðmæti þeirra
og án allrar aðkomu þess sem þola þarf eignarnámið.“ Ekki verði
annað ráðið en mat Fjármálaeftirlitsins 2008 hafi bara verið viðmið, en ekki endanlegt mat á verðmæti eigna bankanna.
Þá bendir Brynjar á að líkt og alltaf þegar miklir hagsmunir
togist á þá sýnist sitt hverjum og eftir á megi sjá að margt hefði
mátt betur fara. En fram hjá því verði ekki horft að hér hafi tekist
að endurreisa bankakerfið og greiðslumiðlun ekki fallið niður
einn einasta dag. „Hér stóðu stjórnmálamenn, embættismenn og
sérfræðingar frá haustinu 2008 frammi fyrir nánast óvinnandi
verkefni við fordæmalausar aðstæður. Það verkefni var, þrátt
fyrir allt, leyst af hendi og ástæða er til að fagna því,“ segir hann.
Undir þetta má taka með Brynjari um leið og gleðjast má yfir
því að fá fram faglega unnið mat, laust við pólitískar skotgrafir,
á vitavitlausum ásökunum sem fengið hafa vægi í opinberri
umræðu langt umfram innistæðu.
Kannski er þeim nokkur vorkunn sem stukku á málið í leit að
skotfærum í pólitísku drullumalli, því dálitla skoðun þurfti til að
sjá að málatilbúnaðurinn var á sandi byggður.
Í umræðum í óundirbúnum fyrirspurnartíma á Alþingi í gær
var kallað eftir áliti forsætisráðherra á samantekt Brynjars, enda
hafði ráðherrann í janúar tekið undir með ásökunum Víglundar.
Og merkilegt nokk virðist grunnniðurstaða skoðunarinnar, um að
ekki sé fótur fyrir ásökunum hans, ekki hafa náð alla leið í gegn.
Brynjar gefur því reyndar undir fótinn að rannsókn á ákvarðanatöku við endurreisn bankanna sé eðlileg, jafnvel þótt hann sjái
þess ekki merki að beitt hafi verið „svikum og blekkingum eða að
með vísvitandi hætti hafi verið farið á svig við lög“.
Mikilvægara er líklega að skoða ferlið með það fyrir augum að
styrkja lagaumgjörð og verkferla í óvenjulegum aðstæðum, líkt
og Brynjar leggur líka til.
Forsætisráðherra sagðist hins vegar á þingi í gær vilja umræðu
um það sem málið snúist í raun um, „pólitískar ákvarðanir, rangar
og skaðlegar pólitískar ákvarðanir, ákvarðanir sem miðuðu að því
að koma til móts við kröfur kröfuhafa bankanna“. Ályktanir sem
ekki verða dregnar af skýrslu Brynjars. Áfram skal drullumallað.
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Formannatal
Katrín Jakobsdóttir, formaður
Vinstri grænna, og Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson, forsætisráðherra og
formaður Framsóknarflokksins, áttu
í umræðum í gær. Á yfirborðinu
fjölluðu þær um glufur í skattalögum,
en eftir marglaga snúninga á túlkun
og tjáningu hvort annars, er eiginlega ómögulegt að segja um hvað
var rætt. Gæti verið menningarhátíð
í Mogadishu, eða staðan á gröf íslenskra fræða, en svo hefur grunnur
væntanlegs húss íslenskra fræða
verið nefndur af hinum óþreytandi
gárungum. Samtalið hófst á því
að Katrín spurði um frumvarp
sem hún lagði fram á síðasta
þingi og var vísað til ríkisstjórnar. Væri ekki rétt að
það kæmi þaðan?

SKIPULAG

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

Kristín Soﬀía
Jónsdóttir
*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Get ekki tjáð mig né túlkað
Katrín einhenti þennan bolta á lofti og
bauðst til að þýða svar ráðherra með
mildum hætti á þann hátt að hann
vildi stoppa í glufur í skattalögum.
Sigmundur tók undir túlkun Katrínar
á orðum Sigmundar, en þó aðeins að
mestu, benti jafnframt á að fyrirtæki gætu líka tekið lán í erlendum
bönkum og klykkti út með orðunum:
„En til að gera langa sögu stutta þá
held ég að ég og hv. þingmaður
séum sammála um mikilvægi þess
að hámarka skatttekjur ríkissjóðs.“
Það var og. Svarið við spurningunni
um hvort rétt væri að leggja
frumvarpið fram kom þó
aldrei. Til hvers að vera að
einfalda hluti ef hægt er að
flækja þá?
kolbeinn@frettabladid.is

Erum við í ruglinu?

Í FRÉTTABLAÐINU
Við bendum auglýsendum á að notfæra
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.

Ekki allt slæmt frá útlöndum
Spurningu Katrínar hefði mátt svara
með já-i eða nei-i, en til hvers að vera
á þingi ef menn nýta ekki tækifæri til
að flækja hlutina? Forsætisráðherra
útskýrði í löngu máli að erlend fjárfesting væri ekki alltaf slæm, en hún
kæmi vissulega frá útlöndum og þeir
sem legðu hana fram gerðu það oftast
líka og fjárfestar vildu oft græða á
fjárfestingum og erlendir fjárfestar væru jú í útlöndum
og gróðinn færi þá út,
en erlendar fjárfestingar
væru alls ekki alltaf
slæmar, meira bara
eins og erlend
lán.

HALLDÓR

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*
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FRÁ DEGI
TIL DAGS

borgarfulltrúi

Ég er borgarfulltrúi í Reykjavík og við
í meirihlutanum í borgarstjórn berum
ábyrgð á mörgum umdeildum ákvörðunum. Í tengslum við breytingar á götum
erum við oft sökuð um að vera í ruglinu.
Nú er verið að skoða þann möguleika
að breyta Grensásveginum milli Miklubrautar og Bústaðavegar. Hugmyndin er
að fækka akreinum úr fjórum í tvær og
koma fyrir hjólareinum. Tilurð þessara
hugmyndar má rekja til óska frá íbúum
sem kvartað hafa undan hraðri umferð
á þessum götubút sem sker skóla- og frístundahverfi. Umferðartalningar sýna
skýrt að ekki er þörf á fjórum akreinum þarna og sólarhringsumferð er langt
undir þeim viðmiðum sem við notum.
Þessa hugmynd má gagnrýna og það er
gott að fá fram gagnrýni sem vonandi og
örugglega forðar okkur frá því að fara í
vanhugsaða framkvæmd.
Að því sögðu þá held ég að við verðum
að staldra við og hugsa, hvað er vanhugsuð eða misheppnuð framkvæmd og hvað
er velheppnuð framkvæmd?
Í umræðunni um Grensásveginn hafa
þær breytingar sem gerðar voru í Borgartúninu nokkuð oft verið nefndar og það
sem hefur stungið mig er þegar bent er
á Borgartúnið sem víti til varnaðar og

➜ Að því sögðu þá held ég að við
verðum að staldra við og hugsa,
hvað er vanhugsuð eða misheppnuð framkvæmd og hvað er
velheppnuð framkvæmd?

Borgartúnið dæmt misheppnað.
Ég er nefnilega á því að Borgartúnið
hafi heppnast mjög vel. Öll þau markmið
sem farið var af stað með hafa náðst.
Strætófarþegum hefur fjölgað um
17% í götunni – mesta aukning í öllu
strætókerfinu. Hjólandi hefur fjölgað um
220% – sem er algjör sprenging og langt
umfram meðaltalið í borginni. Fótgangandi í nágrenninu hefur fjölgað úr 19% í
23% og umferðaröryggi er stórbætt. Ekki
hafa orðið slys á gangandi eða hjólandi
en slíkt var nær árlegur viðburður fyrir
breytingar.
Umferð einkabíla er nokkuð svipuð og
áður, ný bankaútibú hafa opnað sem og
nýtt kaffihús sem slegið hefur í gegn.
Óhætt er að segja að gatan blómstri.
Ég segi því – vonandi munu breytingar á Grensásvegi skila okkur svipuðum
árangri og breytingarnar í Borgartúni.
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Norðurlönd í ljóma
Í DAG
Þorvaldur
Gylfason
hagfræðiprófessor

Hvað er svona merkilegt við
Norðurlönd? Hvers vegna njóta
þau vegs og virðingar um allan
heim?
Stutta svarið er, að Norðurlandaþjóðirnar hafa búið sér svipuð lífskjör og Frakkar og Þjóðverjar, helztu forustuþjóðir ESB.
Ekki er sjálfgefið, að þjóðum á
hjara álfunnar geti tekizt að búa
sér lífskjör svipuð þeim, sem
þjóðirnar í hjarta álfunnar búa
við. Það hefur íbúum Norðurlanda
þó tekizt, t.d. ef miðað er við
þjóðartekjur á hverja vinnustund,
sem er skásti tiltæki hagræni
mælikvarðinn á lífskjör. Árið
2013 voru þjóðartekjur á hverja
vinnustund 55 Bandaríkjadalir í
Þýzkalandi, 50 dalir í Danmörku,
47 dalir í Frakklandi og 45 dalir
í Svíþjóð borið saman við 72 dali
í Noregi og 33 dali á Íslandi. Hér

er stuðzt við gögn Alþjóðabankans um kaupmátt þjóðartekna og
tölur hagfræðinga við Háskólann
í Groningen í Hollandi um fjölda
vinnustunda. Hér sjást engin
merki um, að skattpíning eða
önnur áþján hafi dregið þrótt úr
norrænu efnahagslífi.
Að ýmsu leyti vegnar Norðurlandaþjóðunum jafnvel betur en
grönnum þeirra sunnar í álfunni.
Atvinnuleysi er nú t.d. mun minna
á Norðurlöndum en í Frakklandi
líkt og löngum fyrr, en þó meira
en í Þýzkalandi. Öll þessi Evrópulönd eiga það sammerkt, að þar
er engin umtalsverð lágstétt, sem
fer alls á mis líkt og í Bandaríkjunum og mörgum þróunarlöndum. Þéttriðnu velferðarneti
Evrópulandanna, sem á rætur
að rekja til áranna eftir sameiningu Þýzkalands 1871, er ætlað
að tryggja, að enginn þurfi þar að
líða skort. Það hefur tekizt betur í
Evrópu en í Bandaríkjunum.
Viðskipti og tækni
Árangri Norðurlandanna er hægt
að lýsa með ýmsum áherzlum.
Norðurlandaþjóðirnar hafa
komið sér upp opnu samfélagi,

sem hefur hagkvæmni og réttlæti að leiðarljósi. Norðurlöndin
eru lítil, þ.e.a.s. fámenn, borið
saman við flest önnur Evrópulönd og hafa reynt að bæta sér
upp óhagræði af völdum smæðarinnar með sívaxandi viðskiptum
við umheiminn. Frá 1970 hafa
Danir og Svíar náð að tvöfalda
útflutning sinn á vörum og þjónustu miðað við landsframleiðslu
líkt og Frakkar borið saman
við þreföldun í Þýzkalandi, einu
mesta útflutningsveldi álfunnar. Til samanburðar minnkaði
útflutningur vöru og þjónustu
frá Íslandi miðað við landsframleiðslu um fimmtung frá 1970
til 2007 í skugga hágengisstefnu
stjórnvalda, sem einnig mætti
kalla hálfgildings innilokunarstefnu. Við hrunið tók útflutningur langþráðan kipp, einkum
ferðaþjónusta, þegar gengi krónunnar féll um helming. Þannig
stendur á því, að vægi útflutnings
í landsframleiðslunni 2013 var
orðið fjórðungi meira hér heima
en 1970, en þó langt í frá tvöfalt
meira eins og í Danmörku, Frakklandi og Svíþjóð, hvað þá þrefalt
meira eins og í Þýzkalandi.

Velferð
Hvernig tókst Norðurlandaþjóðunum að sigrast á útbreiddum
ótta við erlend viðskipti? Hér
hefur velferðarkerfið líkt og í
Frakklandi og Þýzkalandi gegnt
mikilvægu hlutverki. Launþegar þóttust geta treyst því að
þurfa ekki að bera skarðan hlut
frá borði, a.m.k. ekki varanlega,
vegna aukinnar samkeppni frá
útlöndum. Skilvirk velferðarstefna eflir traust og skapar um
leið skilyrði til að efla efnahagslífið með erlendri samkeppni.
Eitt leiddi af öðru. Opingáttarstefna Norðurlandanna efldi
smám saman nýsköpun og frelsi
einnig í innlendum viðskiptum.
Upp spratt öflugur hátækniiðnaður, sem gerði Svíþjóð og Finnland
um skeið að stórveldum á heimsmarkaði fyrir hátæknivörur,
einkum farsíma. Svíar og Finnar
verja hlutfallslega mun meira
fé til rannsókna- og þróunarstarfs en Þjóðverjar og Frakkar.
Alþjóðabankinn gefur Norðurlöndum háa einkunn fyrir auðvelt
viðskiptaumhverfi, Dönum hæsta
einkunn, þá Norðmönnum, Finnum, Svíum og Íslendingum. Þjóð-

Eitthvað virðist það
þó ætla að vefjast
fyrir vinnuveitendum að
bjóða starfsmönnum sínum
kaup og kjör, sem þættu
boðleg annars staðar um
Norðurlönd.
verjar og Frakkar fá lægri einkunn en öll Norðurlöndin. Aldrei
heyrast forustumenn í norrænu
stjórnmála- eða viðskiptalífi
hreykja sér af góðum árangri.
Framar á flestum sviðum?
Þessi örstutta greinargerð um
árangur Norðurlanda gefur tilefni til að rifja upp yfirlýsingu
Viðskiptaráðs hálfu ári fyrir
hrun 2008: „Viðskiptaráð leggur
til að Ísland hætti að bera sig
saman við Norðurlöndin enda
stöndum við þeim framar á
flestum sviðum.“ Eitthvað virðist það þó ætla að vefjast fyrir
vinnuveitendum að bjóða starfsmönnum sínum kaup og kjör, sem
þættu boðleg annars staðar um
Norðurlönd.

Borgin kippir að sér hendinni í félagsmiðstöðvum
Reykjavíkurborg heldur KJÖR
➜ Eru mörg dæmi
uppi margvíslegri félags- ALDRAÐRA
um það, að eldri
starfsemi fyrir eldri borgborgarar hafa hætt
ara. Borgin rekur 17 félagsmiðstöðvar víðs vegar um
í þessu félagsstarﬁ
borgina. Það er af hinu
vegna hækkana á
góða. En síðustu árin hafa
gjaldskrám.
mál þróast þannig í þessum félagsmiðstöðvum, að
Reykjavíkurborg hefur
kippt að sér hendinni varð- Björgvin
sem eldri borgarar þurfi
engar kjarabætur. Þeir
andi fjárveitingar til þess- Guðmundsson
hafi það ágætt. Það rétta
arar starfsemi. Borgin formaður kjarahefur fellt niður greiðslur nefndar Félags
er, að hagur eldri borgara
til leiðbeinenda á ýmsum eldri borgara
er mjög misjafn. Sumir
námskeiðum, í danskennslu
hafa það gott, einkum þeir,
og í annarri starfsemi. Eldri borgsem eiga skuldlaust húsnæði en
arar hafa sjálfir orðið að borga leiðaðrir eldri borgarar búa við mjög
beinendum í vissum tilvikum eftir
bág kjör og þurfa að greiða háar
að borgin felldi niður greiðslur.
upphæðir í húsaleigu. Í slíkum tilJafnframt hafa gjaldskrár fyrir
vikum dugar ellilífeyrir ekki fyrir
þjónustu, sem borgin veitir eldri
brýnustu þörfum. Þetta þurfa ráðaborgurum, verið hækkaðar, nú síðmenn Reykjavíkurborgar að skilja
ast um síðustu áramót.
þegar gjaldskrár eru hækkaðar og
borgin hættir að greiða fyrir þjónHrakið frá félagsmiðstöðvum
ustu við aldraða.
Gjöld, sem borgin innheimtir
Gjöld verði lækkuð
af eldri borgurum, eru ekki há.
Hækkanir eru ekki miklar. En
Kjaranefnd Félags eldri borgara
láglaunafólk meðal eldri borgara
í Reykjavík tók þessi mál fyrir á
finnur mikið fyrir því þegar þessi
fundi sínum í desember sl. Þar var
gjöld hækka. Eru mörg dæmi um
samþykkt að skora á Reykjavíkurborg að lækka verð á þjónustu,
það, að eldri borgarar hafa hætt í
þessu félagsstarfi vegna hækkana
sem veitt er eldri borgurum. Borgá gjaldskrám. Þegar engir penin hefur leitað eftir því við WHO,
ingar eru til, verða lágar upphæðAlþjóðaheilbrigðisstofnunina, að
ir fyrir félagsstarf aldraðra háar.
verða útnefnd aldursvæn borg. Eigi
Þess verður vart í umræðu um
það að ganga eftir verður að lækka
málefni aldraðra, að sumum finnst
verð á þjónustu til eldri borgara.

„Einfaldanir í trúarefnum
valda oft dauða“!
málflutningi prestsins.
Fyrirsögnin hér að ofan er TRÚMÁL
tekin innan úr grein séra
Annað atriðið varðar þetta,
Sigurðar Árna Þórðarþar sem séra Sigurður
sonar, sóknarprests HallÁrni mærir kristna trú:
grímskirkju, en hann fann
„Að auki elur kristnin
á umburðarlyndi vegna
sig knúinn til að senda
já k væ ð ra r m a n n sý n Jóni Gnarr tóninn í Fréttaar Jesú Krists sem bar
blaðinu vegna magnaðrvirðingu fyrir fólki og
ar greinar, sem borgarskoðunum þess.“ Stuttu
stjórinn fyrrverandi fékk Gunnar Ingi
síðar skrifar presturbirta í sama blaði þann 14. Gunnarsson
inn: „Afstaða til samfebrúar sl. um það, aðal- læknir
kynhneigðra er t.d. oftlega, hvernig hann varð
trúlaus.
ast fremur menningarmál en mál
Að mati undirritaðs ber svartrúar.“ Já, sæll! Hér er samkynpistill séra Sigurðar Árna fyrst
hneigðin óþægilega einfaldlega
sett í aðra skúffu. Tekin út fyrir
og fremst með sér keim oflætis og
ofmetnaðar og því verðfellir pistsviga, svo kynhneigðin abbist ekki
illinn hans sig sjálfkrafa við lestupp á umburðarlyndi Jesú Krists?
urinn. Með því, sem hér er skrifað,
Hitt atriðið sem undirritaður hnaut
er ekki ætlunin að hlaupa, óumbeðum var fyrirsögn greinarinnar.
inn, fram fyrir skjöldu Jóns Gnarr,
Hvað merkir hún, í Jesú nafni? Er
en samt langar undirritaðan til að
þetta klassísk kristin hótun? Einbenda á tvö athyglisverð atriði í
faldið eigi efni trúar, því þá …?

„Ég hafði komið víða við í vinnu. Síðasta
starﬁð fyrir námið hjá NTV var kokkastarf.
Eftir Kerﬁsstjórabrautina fékk ég frábært
starf hjá Isavía.“
Guðni Thorarensen
Kerﬁsstjóri hjá Isavía

KERFISSTJÓRABRAUT
NÝR STARFSVETTVANGUR Á EINU ÁRI!

Morgunnám

Nám fyrir þá sem vilja hasla sér völl sem kerﬁsstjórar hjá
fyrirtækjum og stofnunum. Nemendur öðlast víðtækan
skilning á uppsetningu netkerfa, viðgerðum og bilanagreiningu á vélbúnaði og uppsetningu stýrikerfa.

Hefst: 10. mars

Námið samanstendur af 3 námskeiðum:

Helstu upplýsingar:
Lengd: 371 stundir
Verð: 583.000.-

Lýkur: 24. nóvember
Dagar: þri & ﬁm: 8.30 - 12.30
fös: 13.00 - 17.00

Kvöld- og helgarnám
Hefst: 28. janúar
Lýkur: 23. nóvember
Dagar: mán & mið: 18 - 22
lau: 8.30 - 12.30

- Tölvuviðgerðir
- Win 7/8 & Netvork+
- MCSA Netstjórnun
Geﬁnn er 10% afsláttur
af öllum pakkanum. þrjú
alþjóðleg próf innifalin:
„Microsoft Certiﬁed
Solutions Associate“

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN
– VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI
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Ég er ekki til
því miður líka við um
Ég er einn fjölmargra
TRÚMÁL
mannréttindi.
Íslendinga sem er Jóni
Þetta eru fullyrðingGnarr þakklátur. Þakkar sem gott er að röklátur honum fyrir að
ræða. Tuttugasta öldin
hafa ruggað þjóðfélagvar mesta framfaraöld í
inu, hrist upp í steinlækningum og lífslíkum
runnu embættiskerfi,
almennings sem runngantast með valdhrokið hefur upp í veröldann og sýnt og sannað
inni og ég efast um að
með framgöngu sinni að
Bjarni Karlsson
margir sagnfræðingar
sjálfur er hann ekki að
prestur og MA í
myndu telja að trúartryggja eigin hag. Jón
siðfræði
kreddur hafi þvælst þar
Gnarr er í mínum huga
mikið fyrir, öllu heldur myndu
hellings mikill frelsari sem í
margir benda á hina gríðarlegu
argasta gríni og fúlustu alvöru
misskiptingu sem orðið hefur
hefur opnað augu margra fyrir
og ögrar lýðheilsu veraldar
því að það er í lagi að vera alls
umfram flest annað.
konar og að við græðum öll á
Tuttugasta öldin var líka
fjölbreytileikanum. Þess vegna
blóðugasta öld mannkynssöglangar mig að mótmæla aðalunnar þar sem mannréttindi
atriðinu í grein hans „Guð er
voru fótumtroðin með skipuekki til“ sem birtist hér á þesslagðari hætti en nokkru sinni
um vettvangi sl. laugardag.
fyrr. Ber þar hæst byltinguna í
Það er sjaldgæft að fólk fjalli
Rússlandi og Kína, framgöngu
af einlægni um trúarbaráttu
Rauðu khmeranna í Kambósína eins og Jón Gnarr gerir í
díu og heimsstyrjaldirnar tvær
greininni. Hann segir frá uppásamt sívaxandi misskiptingu á
alendum sínum, persónulegum
heimsvísu sem jaðarsetur einátökum, árangri og vonbrigðum
staklinga, samfélög og þjóðog því fylgir viss heiðríkja. Það
ir. Og skammt er að minnast
að bráðum fimmtugur maður
árásarinnar inn í Írak sem gerð
greini frá því að hafa haft löngvar á lognum forsendum eins
un til að geta trúað en orðið
og allir vita. Í þessu öllu var að
fyrir vonbrigðum í árangursverki alræðishyggja studd verlausri leit er virðingarvert og
aldlegum hugmyndakerfum svo
mikilsvert í mínum huga.
sem sósíalisma, kommúnisma,
Og mér finnst líka áhugavert
nasisma og kapítalisma sem
þegar bornar eru fram alhæfklárlega byggja ekki á trúaringar sem eru sannanlega ranglegri heimsmynd. Því tel ég fullar eins og þegar Jón fullyrðir að
yrðingar Jóns um trúarbrögð
vísindin hafi útskýrt alheiminn
byggðar á heldur þröngu heimsem þau hafa auðvitað ekki gert,
ildavali sem gagnlegt væri að
eða að ein helsta fyrirstaða
ræða.
læknavísindanna til að bæta
heilsu og bjarga mannslífum
Mér er brugðið
sé og hafi verið trúarkreddur
ýmiss konar og að það sama eigi
Það sem mér þykir hins vegar

➜ Þetta er ekki það sem

Jón Gnarr hefur staðið fyrir
fram að þessu. Hann hefur
hingað til einmitt talað fyrir
fjölbreytni og frelsi. Því skil
ég ekki þessa breytingu og
verð að viðurkenna að mér
er brugðið. Ef drifkraftur
gjörða minna og heimsmynd sem mér er ætlað
að fela, er ég þá til í fullri
merkingu þeirra orða?

vont í grein hans er krafan sem
hann gerir til allra trúaðra um
að þegja: „Ég virði rétt fólks til
að hafa hverjar þær skoðanir
sem því sýnist í trúmálum. […]
Svo framarlega sem það heldur
því fyrir sig.“ Þetta er ekki það
sem Jón Gnarr hefur staðið
fyrir fram að þessu. Hann hefur
hingað til einmitt talað fyrir
fjölbreytni og frelsi. Því skil ég
ekki þessa breytingu og verð að
viðurkenna að mér er brugðið.
Ef drifkraftur gjörða minna
og heimsmynd eru gerð að
einkamáli sem mér er ætlað að
fela, er ég þá til í fullri merkingu þeirra orða? Ef ég má ekki
lifa út lífsskoðun mína, tjá hana
og leitast við að sannfæra aðra
af því að hún fellur ekki að
ríkjandi hugmyndafræði – hvað
heita slíkar aðstæður? Hverju
vill Jón Gnarr ná fram þegar
hann líkir trúarlegri hugsun við
það að hugsa með typpinu? Hver
verður staða mín sem trúaðs
manns í samfélagi ef ríkjandi
öfl setja mig þannig út á jaðarinn með háði? Er ég þá til?

Fólk eða fjármunir?
Hver eru markmið
velferðarþjónustu?
Á síðustu vikum hafa bor- VELFERÐAR➜ Ég skora á stjórnist fréttir af ferðaþjónustu MÁL
völd að hafa markmið
fyrir fatlað fólk þar sem
laga að leiðarljósi í
augljóst er að skipulagsbreytingar á þjónustunni
skipulagningu velhafa leitt til þess að þjónferðarþjónustu.
ustan er ekki með þeim
hætti sem best verður á
kosið, og er þá vægt til
aldraðra marka skýra sýn á
orða tekið.
þjónustu við þessa tvo hópa.
Hagsmunasamtök hafa María
Markmið laga um málefni
til margra ára kallað eftir Rúnarsdóttir
fatlaðs fólks er að tryggja
sambærileg lífskjör við
auknu samráði um þessa formaður Félagsaðra þjóðfélagsþegna og
mikilvægu þjónustu en ráðgjafafélags
skapa skilyrði til þess að
svo virðist sem fatlað fólk Íslands
hafi lítið verið haft með í
lifa eðlilegu lífi. Þar segir
undirbúningi að breytingum á þjóneinnig að stjórnvöld skuli tryggja
ustunni. Þegar svo alvarlegur misheildarsamtökum fatlaðs fólks
og aðildarfélögum þeirra áhrif
brestur kemur upp í viðkvæmri
á stefnumörkun og ákvarðanir.
velferðarþjónustu vaknar spurningin um hvar ábyrgðin liggur og
Markmið laga um málefni aldraðra
hver eru markmið þjónustunnar. Er
er að aldraðir geti, eins lengi og
markmiðið að veita góða þjónustu
unnt er, búið við eðlilegt heimilislíf
og hugsa hana alla leið út frá þörfen að jafnframt sé tryggð nauðsynum þess hóps sem hennar nýtur eða
leg stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf. Með öðrum orðum má
er markmiðið að veita þjónustuna
þannig að hún kosti sem minnst?
segja að markmiðið sé að tryggja
Önnur frétt var í blöðunum
þjónustu eins og endurhæfingarnýverið sem vakti mig einnig til
innlagnir til þess að auka lífsgæði
umhugsunar. Hrafnistu er ekki
aldraðra og stuðla þannig að því að
tryggt fjármagn til að halda uppi
þeir geti búið sem lengst heima.
endurhæfingarinnlögn fyrir aldrÉg skora á stjórnvöld að hafa
aða sem búa heima og hefur því
markmið laga að leiðarljósi í skiputekið til þess að ráðs að segja upp
lagningu velferðarþjónustu og setja
starfsfólki og gera breytingar á
fólk í forgang en ekki fjármuni.
þjónustunni. Hvert er markmiðið í
Það er mikilvægt að fara vel með
þessu tilfelli? Er þjónustan hugsuð
almannafé og skipuleggja þjónustuna með sem hagkvæmustum
út frá skammtíma- eða langtímahætti, en fólkið verður að vera í
markmiðum?
Lög um málefni fatlaðs fólks og
forgangi.

Mercedes-Benz 4MATIC
Góðir aldrifsbílar í vetrarfærðina
ML 500 4MATIC

E 250 CDI 4MATIC
Árgerð 2013, ekinn 14 þús. km, sjálfskiptur,
dísil, 205 hö. Eyðsla 5,3 l/100 km í bl. akstri.

Árgerð 2006, ekinn 120 þús. km,
sjálfskiptur, bensín, 303 hö.

Búnaður: Ljósapakki utan (Xenon, LED o.fl.),
minnispakki (sæti/stýri/speglar), panorama sólþak,
PARKTRONIC skynjarar, viðarinnrétting, leðuráklæði,
6 diska magasín o.fl.

Búnaður: Harman Kardon
hljómkerfi, rafdrifinn afturhleri,
minnispakki fyrir sæti og stýri,
sóllúga, skyggðar rúður o.fl.

Verð 9.980.000 kr.

Verð 3.990.000 kr.

GLK 250 BLUETEC 4MATIC
Árgerð 2014, ekinn 11 þús. km,
sjálfskiptur, dísil, 205 hö. Eyðsla
6,1 l/100 km í bl. akstri.
Búnaður: Aksturstölva,
fjarlægðarskynjarar, hraðastillir,
stafrænt mælaborð, skyggðar
rúður, minnispakki fyrir sæti
og stýri o.fl.

Verð 7.590.000 kr.

Bílaármögnun Landsbankans

Kletthálsi 2 • 110 Reykjavík • Sími 590 2160 • www.notadir.is
Opið virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

MARKAÐS

Gríðarlegt úrval
af pottaplöntum á

800 kr.
500 kr.

50 kr.

Gerðu alveg hreint ótrúleg kaup!
Gerð
Mikið úrval af vörum frá 50 krónum og upp í 1500 krónur.
Töluve
Töluvert af öðrum vörum á stórlækkuðu verði.
ÞAÐ BO
BORGAR SIG AÐ
LÍTA VIÐ Á MARKAÐINN

BYKO BREIDD

600 kr.

1000 kr.

400 kr.

1500 kr.

300 kr.

100 kr.

200 kr.

DAGAR

í öllum
m
u
n
u
l
s
r
e
v
BYKO
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Hvítþvottur skóskúrka
can Music Awards, HollyFram undan er Hönnunar- DÓMSMÁL
mars með tilheyrandi
wood Film Awards og Golden Globe.
tískusýningum og upplifunum í miðborginni þar sem
Afsláttur af ónýtri vöru
Reykjavik Fashion Festival
ber hæst. Fyrirtæki á vettÍ hinum skreipa heimi árstíðabundinnar tískuvöru
vangi tísku og hönnunar
skiptir sköpum að varan
hafa komið og farið í tímskili sér með óaðfinnanans rás. Nokkur hafa lifað
legum hætti á viðkomandi
af og dafnað frá ári til árs
Jakob Frímann
markað innan settra tímaþrátt fyrir veikburða stoð- Magnússon
kerfi hönnunar á Íslandi. framkvæmdastjóri marka. Samansafn vel
Eitt þeirra fyrirtækja sem Miðborgarinnar
útfærðra smáatriða og fághafa staðið sig hvað best og okkar og situr í
unar hefur einkennt tískuhönnun KronKron um áranáð umtalsverðum árangri stjórn Reykjavik
á alþjóðavettvangi er fyrir- Fashion Festival og bil og hvers kyns frávik eða
slökun á gæðakröfum getur
tæki hjónanna Hugrúnar STEFs
Árnadóttur og Magna Þorsteinssonhæglega orðið banabiti tískuhönnunar, KronKron.
arfyrirtækis af þessum toga.
KronKron hefur starfað í miðMikilvæg sending frá spænskum
borginni í um 15 ára skeið við vaxskóframleiðanda KronKron reyndandi vinsældir. Vöxturinn hefur
ist alvarlega gölluð árið 2011 og gerði
byggt á fyrirtakshönnun og gæðum,
fyrirtækið strax athugasemdir og
hafnaði umræddri pöntun. Framskynsamlegum og aðhaldssömum
leiðandinn lét eins og um smámál
rekstri og varfærni í illfyrirsjáanlegum heimi íslenskra viðskipta.
væri að ræða, krafðist tafarlausrar
Vörur fyrirtækisins hafa verið seldgreiðslu en bauð 20% afslátt í ljósi
hinna augljósu galla og slufsulega
ar í um hundrað löndum. Á undanförnum misserum hefur fyrirtækfrágangs.
ið heldur betur vakið athygli með
KronKron hafnaði því alfarið að
því að vera ítrekað boðin þátttaka í
taka umrædda gallagripi til sölu og
alþjóðlegum stórviðburðum á borð
dreifingar, jafnvel þótt 20% afsláttur
við Emmys, MTV Awards, Ameribyðist. Það er þekkt að metnaðarfullt

tísku- og hönnunarfyrirtæki gefur
engan afslátt af gæðakröfum sínum
og metnaði og lætur ekki hyskni
framleiðenda stjórna eigin för.

Rekstrarform
í heilsugæslu

Rautt sem hjarta

Nok k uð hefu r ver ið HEILBRIGÐIS➜ Eftir kerﬁsbreytingskrifað undanfarið um MÁL
arnar í Svíþjóð hefur
breytingar á rekstrarheimilislæknum verið
fyrirkomulagi í heilbrigðisþjónustu. Undirritaðað fjölga …
ur hefur saknað nokkuð
faglegs sama nburðar
og staðreynda í þeirri
og kostnaðurinn þar hefur
umfjöllun.
verið undir þessari auknHvað varðar heilsuingu líkt og í Stokkhólmi.
gæsluna þá vil ég benda Oddur
Við kerfisbreytingarnar
í Svíþjóð fjölgaði heilsuá nokkur atriði. Í þeim Steinarsson
löndum sem við berum framkvæmdastjóri gæslum um 223 og eru
nú um 1.200 á landsvísu.
okkur saman við hafa lækninga Heilsuheimi lislæk nar feng- gæslu höfuðborgar- Sænska ríkisendurskoðið að starfa mun meira svæðisins
unin birti í haust skýrslu
sjálfstætt en á Íslandi. Í nýlegri
þar sem vissir þættir kerfisins
voru gagnrýndir, en sú skýrsla
skýrslu Health Consumer Powerhouse er Holland í efsta sæti í
hefur verið umdeild og verklagi
Evrópu hvað varðar gæði heilvið hana mótmælt harðlega af til
brigðisþjónustu. Þar er mjög öfldæmis VG region (Gautaborg og
ugt kerfi heimilislækna sem fá
nágrenni), sem gerði athugasemdað starfa sjálfstætt. Noregur er
ir um að notuð hefðu verið röng
efst Norðurlandanna, eða í 3. sæti
viðmið.
þar. Norðmenn innleiddu „FastEftir kerfisbreytingarnar í
Svíþjóð hefur heimilislæknum
lege“-kerfi á landsvísu í heilsugæslunni 2001, en það var vinstri
verið að fjölga og ásókn í heimstjórn Stoltenbergs sem innleiddi
ilislækningar aukist mjög. Þar
það kerfi og með því var heimfengu um 300 læknar sérfræðiilislæknum leyft að starfa sjálfleyfi í heimilislækningum árið
stætt. Þá vantaði um 1.000 heim2009, en 603 árið 2013. Í Gautailislækna á landsvísu. Það skarð
borg og nágrenni voru sérnámser í dag að mestu fyllt.
læknar í heimilislækningum 173
í ársbyrjun 2009, en hafði fjölgað
Góður árangur
í 350 á miðju ári 2013. Til samÍ Svíþjóð var innleitt breytt kerfi
anburðar útskrifuðust 8 með sérí heilsugæslunni á árunum 2007fræðileyfi í heimilislækningum á
2009, en það var gert eftir að
tveggja ára tímabili 2013-2014 á
horft var til fyrirmynda meðal
Íslandi, eða um fjórir á ári (Svíar
annars frá Danmörku og Noregi.
eru um 30 sinnum fleiri en við,
þannig að ef við fylgdum þeim
Þetta kerfi byggist á valfrelsi
einstaklingsins þar sem heilsuþá ættu um 10-20 að útskrifast á
gæslur sinna ákveðnum svæðári). Á sama tíma var meðalaldur
um, en skjólstæðingarnir geta
sérfræðinga hjá Heilsugæslu höfvalið hvert þeir sækja þjónustuna
uðborgarsvæðisins 55 ár í haust
og fjármagnið fylgir með. Hvað
og aðeins 27% undir 50 ára aldri.
varðar árangur af þessu þá hafa
Jafnframt var birt viðhorfskönnstóru háskólarnir gert greiningar
un læknanema til sérgreina í
og niðurstaðan er sú að árangurLæknablaðinu nú í febrúar sl., en
inn sé almennt góður.
þar höfðu aðeins 10 læknanemar
Jafnframt gefa aðrar stofnanir
af 205 sem svöruðu mestan áhuga
reglulega út greiningar á árangri.
á heimilislækningum.
Karolinska Institutet hefur regluAð ofangreindu er ljóst að við
lega birt skýrslur um árangur í
stöndum frammi fyrir verulegum
Stokkhólmi. Þar jukust læknisvanda í heilsugæslunni á Íslandi.
heimsóknir í heilsugæslunni
Fyrirmyndir að breytingum eru
um 28% á árunum 2006-2009 og
til staðar á Norðurlöndunum. Það
heildarkostnaður jókst um 2,8%
er mikilvægt að skoða það sem
á sama tíma. Árið 2006 voru það
vel hefur verið gert þar og heimíbúar á svæðum með háar meðalfæra til þess að byggja upp öfltekjur sem voru með flestar heimuga heilsugæslu á Íslandi. Jafnsóknir, en 2009 voru það íbúar á
framt er mikilvægt að umræðan
svæðum með lágar meðaltekjur
sé fagleg og byggist á staðreyndsem voru með flestar heimsóknir
um því að íslensk heilsugæsla
til heimilislækna. Í Gautaborg og
glímir við áratuga uppsafnaðan
nágrenni jukust læknisheimsóknvanda og verulega undirmönnun
lækna.
ir um nærri 15% í heilsugæslunni

Óprúttnir gripdeildarmenn
Hinir óprúttnu spænsku skóframleiðendur og umbjóðendur þeirra
þrjóskuðust við. Á svipuðum tíma
tóku að berast ábendingar að utan
um að skór KronKron væru til sölu
hjá verslunum og keðjum sem hvergi
sá stað í viðskiptamannaskrám
fyrirtækisins. Eigendur KronKron
neituðu lengi vel að trúa slíku upp
á samstarfsaðila fyrirtækisins um
margra ára skeið. Sannleikurinn
kom þó um síðir í ljós: Hinir óprúttnu
erlendu viðsemjendur KronKron
höfðu sjálfir stundað að selja vörur
undir merkjum Kron Kron – án
minnstu vitundar fyrirtækisins og
í augljósu trássi við þær sérverslanir og keðjur sem fyrirtækið hafði
ræktað sambönd við um árabil. Hér
má augljóst vera að framinn hefur
verið alvarlegur glæpur með einbeittum brotavilja; höfundarréttur
ekki virtur og vöru dreift í nafni
KronKron án vitundar eða samráðs
við fyrirtækið, hönnuði þess og eigendur. Vægast sagt vítaverð og refsiverð framganga, en viti menn! Þau

undur og stórmerki áttu sér stað
fyrir skemmstu að sjálfur Hæstiréttur Íslands dæmdi spænsku skúrkunum í vil og það með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir hið smáa en
glæsilega íslenska tískufyrirtæki!
Sýndi þar æðsti dómstóll landsins að hann hefur lítinn skilning á
verðmæti hágæðavöru sem haldin er galla eða þá á eðli hönnunar.
Meðhöndlaði Hæstiréttur því málið
líkt og þar væri um að ræða hvern
annan sandpoka, sem tæki verðbreytingum eftir því hversu vel
heppnaður sandpokinn væri.
Dómurinn undirstrikar einnig
hversu lítillar verndar hönnuðir
njóta og hversu takmörkuð úrræði
þeirra eru þegar á þeim er brotið.
Getur virkilega verið svo komið
að höfundarréttur sé að engu hafður, t.a.m. sökum þess að viðvarandi höfundarréttarbrot gagnvart
listafólki á netinu eru iðulega látin
afskiptalaus af yfirvöldum? Hvernig
getur mönnum daprast dómgreind
og réttlætiskennd með svo augljósum hætti?
Viljum við gera Ísland að alþjóðlegu skúrkaskjóli með blessun
íslenskra dómstóla í bak og fyrir?
Skyldi dómur sem þessi geta orðið
fordæmisgefandi? Sé svo, ber þeim

Um þessar mundir eru HEILBRIGÐISveikjast af krabbameini.
nokkrar byggingar í höf- MÁL
Því hefur jafnvel brugðuðborginni baðaðar rauðu
ið við að heilbrigðisstarfsljósi. Tilefnið er átakið
menn séu síður vakandi
„GoRed for Women“ eða
fyrir hjartasjúkdómum hjá
„klæðumst rauðu fyrir
konum en körlum.
konur“. Átakinu er ætlað
Efla rannsóknir
að vekja athygli á þeirri
staðreynd að enn í dag eru
Hlutfall kvenna í rannsóknhjarta- og æðasjúkdómum á einkennum og meðar algengasta dánarorsök Þórdís Jóna
ferð hjarta- og æðasjúkdóma er á bilinu 0-60%,
kvenna hér á landi sem og Hrafnkelsdóttir
í flestum iðnríkjum heims. lyf- og hjartalæknir en í langflestum tilfellum
hefur einungis fjórðungNýleg rannsókn sýndi að 55
ur þátttakenda verið konur, oft
ára gamall Hollendingur hefur óháð
vegna inntökuskilyrða sem hafa
kyni 67% líkur á hjarta- og æðasjúkútilokað þátttöku kvenna. Vitað
dómi áður en ævin er öll. Ríflega
50 lönd um allan heim eru aðilar
er að konur hafa smærri æðar og
að GoRed-átakinu. Hér á landi eru
hjörtu en karlar og að viðbrögðþað Hjartavernd, Hjartaheill, Heilain við lyfjum og áreiti eru ekki að
heill og fagfélag hjartahjúkrunaröllu leyti sambærileg. Einnig móta
kyn og félagsleg staða einkenni og
fræðinga sem standa að verkefninu.
Nú kann margur að spyrja hvort í
líkurnar á því að leita sér hjálpar.
þessu landi jafnréttis kynjanna, og
Því er ekki æskilegt að heimfæra
með því öfluga heilbrigðiskerfi sem
allar rannsóknarniðurstöður sem
við eigum, sé nokkur þörf á átaki
gerðar eru á körlum yfir á konur.
til að minna sérstaklega á hjartaAf þessum sökum er eitt af markog æðasjúkdóma kvenna? Svarmiðum GoRed for women að efla
ið er já: Enn lifir ímyndin um að
rannsóknir á meðferð hjarta- og
hinn dæmigerði hjartsjúklingur sé
æðasjúkdóma kvenna.
miðaldra karl, fremur en t.d. eldri
Þegar rætt er um hjarta- og æðakona. Rannsóknir sýna að stór hluti
sjúkdóma kemur kransæðasjúkdómur fyrst upp í hugann, enda
kvenna vanmetur líkurnar á þessalgengasti og kannski dramatísum sjúkdómum og óttast fremur að

➜ Viljum við gera Ísland að

alþjóðlegu skúrkaskjóli með
blessun íslenskra dómstóla í
bak og fyrir?

sem hér á landi starfa að sköpun að
hugsa alvarlega sinn gang og hvort
sætt sé lengur eða stætt á Íslandi.
Í tilviki KronKron hljóta að vera
hverfandi líkur á að fyrirtækið geti,
eftir slíkt reiðarslag, orðið sú víðfleyga skrautfjöður á Hönnunarmars
eða Reykjavík Fashion Festival sem
til stóð að það yrði og maklegt var.
Framtíð þessa frábæra fyrirtækis
hlýtur að vera í alvarlegu uppnámi
eftir kostnaðarsama réttlætis- og
varnarbaráttu fyrir dómstólum –
sem engu skilaði nema enn verri
skaða og óvæntri sneypu. Fyrirhuguð þátttaka fyrirtækisins og eigenda
þess í framtíðarþróun og markaðssetningu íslenskrar hönnunar og
tísku hefur verið teflt í dapurlega
tvísýnu, algjörlega að ófyrirsynju.
Mikil eftirsjá yrði að jafn glæsilegu fyrirtæki og KronKron úr miðborginni. Ekki síður af akri hinna
skapandi greina þar sem íslensk
tískuhönnun hefur um árabil leikið
veigamikið hlutverk í markaðssetningu og ímyndarsköpun Íslands.

➜ Rannsóknir sýna að stór

hluti kvenna vanmetur líkurnar á þessum sjúkdómum.

kasti sjúkdómurinn. Það má þó
ekki gleyma öðrum sjúkdómum
eins og heilablóðföllum, hjartabilun, hjartsláttartruflunum og lokusjúkdómum sem oft draga verulega
úr lífsgæðum fólks. Með góðum
lífsvenjum má t.d. draga verulega
úr líkunum á kransæðasjúkdómi,
heilablóðfalli og háþrýstingi. Er þá
mikilvægast að huga að reglubundinni hreyfingu, hollu mataræði, tóbaksbindindi, hóflegri notkun áfengis og að halda sér í kjörþyngd. Líkt
og í öðrum Evrópulöndum hefur
átt sér stað jákvæð þróun á síðustu
árum, með færri tilfellum kransæðasjúkdóms hjá báðum kynjum
og má rekja það til hagstæðari
áhættuþátta hjá þjóðinni. Betur
má þó ef duga skal. Því viljum við
hvetja allar konur til að velta fyrir
sér hvar þær eru staddar, hvernig þeirra áhættu er háttað og leita
sér aðstoðar ef þörf er á. Því býðst
konum í tilefni GoRed-átaksins að
sækja fræðslu og áhættuþáttaskimun í húsnæði Hjartaheilla á kvennadaginn.

Gjöf í Rótarýsjóðinn er góð gjöf
Tæplega tólf hundruð SAMFÉLAG
Um áratugaskeið hefur
Rótarýsjóðurinn veitt
félagar bæði konur og karlungu fólki tækifæri til að
ar eru í Rótarýhreyfingunni
ferðast til framandi landa
á Íslandi í um 30 klúbbum
til að dvelja um lengri eða
um allt land. Þessi hópur
skemmri tíma við nám á
hefur nú ákveðið að vekja
vegum sjóðsins og í nánu
athygli á starfi hreyfingarsambandi við Rótarýféinnar með virkri kynningu í
fjölmiðlum og á mannamótlaga í viðkomandi löndum.
um. Samkvæmt könnunum
Íslenskir Rótarýfélagar
Birna
hafa einnig tekið á móti
hafa 40% aðspurðra aldrei Bjarnadóttir
heyrt minnst á Rótarý og formaður stjórnar fjölda erlendra skiptinema
aðeins 20% þekkja eitthvað Rótarýsjóðsins á
til ársdvalar á heimilum
til Rótarý en geta ekki sagt Íslandi og félagi í
sínum og til náms í framhvað það er annað en að Rótarýklúbbnum
haldsskólum landsins.
félagarnir hittast einu sinni Borgir í Kópavogi
Fleiri íslenskir umsækjí viku til að borða saman.
endur hafa hlotið RótarýEn Rótarý er svo miklu meira en
styrki til náms í friðarfræðum við
matur, fundahöld og fræðsluerindi.
erlenda háskóla en umsækjendur
frá nokkru öðru landi. Allir hafa
Rótarýsjóðurinn er kjarninn
í starfi Rótarý. Rótarýsjóðurinn
þeir sýnt afburðaárangur og verið
er byggður upp með framlögum
ötulir boðberar friðar í heiminum í
Rótarýfélaga, einstaklinga, sjóða
kjölfarið.
og fyrirtækja. Hann er einn stærsti
Góðar gjafir
sjóður í heiminum í eigu félagasamtaka sem leggur áherslu á að láta
Um árabil hefur Rótarý lagt áherslu
gott af sér leiða. Hann hefur fengá útrýmingu mænuveiki og er
ið alþjóðlega viðurkenningu fyrir
Pólíó Plús-verkefni hreyfingarinnábyrga meðferð fjár sem veitt er til
ar unnið í samvinnu við Alþjóðaverkefna sem unnin eru af Rótarýheilbrigðismálastofnunina og Unifélögum.
cef. Á undanförnum árum hefur

➜ Hann er einn stærsti sjóður í heiminum í eigu félagasamtaka sem leggur áherslu á
að láta gott af sér leiða.
sjóður Melindu og Bill Gates einnig lagt Rótarýsjóðnum lið með því
að leggja tvöfalda þá upphæð sem
Rótarý safnar til þessa verkefnis, að
því gefnu að Rótarýhreyfingin nái
að safna ákveðinni upphæð.
Mænuveiki er landlæg í Afganistan og Pakistan auk Nígeríu en í
þessum löndum hefur reynst erfitt
að ná til barna til bólusetningar. Á
síðustu misserum hafa komið upp
mænuveikitilfelli í fleiri löndum
í Asíu en einnig í Evrópulöndum.
Rótarýhreyfingin hefur því ákveðið
að halda áfram að gefa fé til baráttunnar að útrýma mænuveiki fyrir
2018. Eitt af markmiðum Rótarýhreyfingarinnar á Íslandi á þessu
ári er að allir félagar gefi í Rótarýsjóðinn. Gjöf í Rótarýsjóðinn til
stuðnings ungu fólki til náms, til
útrýmingar mænuveiki og til samfélagsverkefna heima sem heiman
mun gera okkur kleift að láta áfram
gott af okkur leiða.

Seven / Black Oak Veneer

INNRÉTTINGAR

Þú átt leik!
■ Eldhúsinnréttingar
■ Baðinnréttingar
■ Þvottahúsinnréttingar
■ Fataskápar
HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í
Evrópu, enda er dönsk hönnun mikils metin og
danskt handverk eftirsótt um allan heim.
Við teiknum tillögur að nýju draumaeldhúsi,
og gerum þér frábært tilboð.
Komið í Ormsson í Lágmúla 8 og kynnist því
nýjasta í innréttingum frá HTH og því heitasta í
AEG heimilistækjum. Þú átt leik.

20% afsláttur
af hágæða AEG
eldhústækjum
með kaupum á
HTH innréttingum.
Opið mánudaga - föstudaga kl. 10 - 18
og á laugardögum kl. 11 - 15.

www.ormsson.is

Lágmúla 8  Reykjavík 2. hæð
símar 530 2818 / 530 2819 / 530 2820 / 530 2821
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Arnarhóll of fjarri miðbæ
Bókafundur Sagnfræðingafélags og Sögufélags verður í nýjum húsakynnum ReykjavíkurAkademíunnar að Þórunnartúni 2 í kvöld. Ævisögur og Reykjavík er umræðuefnið.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir,
afi og langafi,

HERMANN KRISTBERG
SIGURJÓNSSON
vélstjóri,
frá Norður-Bár,

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi,
þann 10. febrúar. Útför hans fer fram frá Grundarfjarðarkirkju
laugardaginn 21. febrúar kl. 13.00.
Linda Hermannsdóttir
Þór Geirsson
Guðný Jóna Þórsdóttir
Sigurður Samúelsson
Hermann Geir Þórsson
Freydís Bjarnadóttir
Þóra Lind Þórsdóttir
Ingólfur Jónsson
og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar, amma og langamma,

MARÍA BRYNJÓLFSDÓTTIR
Engimýri 8, Akureyri,

lést mánudaginn 2. febrúar á Sjúkrahúsinu
á Akureyri. Jarðarförin hefur farið fram í
kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Brynjólfur Jónsson
Jóhanna Jónsdóttir
Jón Brynjar Kristjánsson
Júlíana Ingimarsdóttir
Samúel Ingi Jónsson
Linda Hafdal
Axel Einar Viðarsson
Tinna Dís Hafdal Axelsdóttir, Brynja Dís Hafdal Axelsdóttir

„Það er árlegur viðburður hjá okkur
sagnfræðingum að setjast niður þegar
jólabókaflóðinu hefur slotað og ræða
nokkrar vel valdar bækur um liðna
tíð,“ segir Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur um bókafund sem haldinn er
í kvöld í Þórunnartúni 2. Annars vegar
verður ævisöguþema. „Við völdum
bók Gísla Pálssonar um Hans Jónatan
og ættarsögudrama Helgu Guðrúnar
Johnson, Saga þeirra, saga mín. Höfundarnir stóðu báðir frammi fyrir ögrandi vandamálum,“ segir Guðni Th.
Hins vegar verður fjallað um Reykjavík, meðal annars þá sýn á borgarsöguna sem birtist í bókinni Reykjavík sem ekki varð eftir Önnu Dröfn
Ágústsdóttur og Guðna Valberg. „Við
fáum þar sterkt á tilfinninguna hvað
uppbygging er mikið happa- og glappadæmi,“ segir Guðni Th. „Alþingishúsið
er meðal annars þar sem það er núna
af því Arnarhóll þótti of langt frá miðbænum og landshöfðinginn þurfti hólinn sem beitiland.“
Í bók Eggerts Þórs Bernharðssonar heitins, Sveitin í sálinni, koma líka

SAGNFRÆÐINGURINN „Við ákváðum að vera með tvenns konar þema í kvöld,“ segir Guðni Th.

sjónarmið fram sem þykja undarleg nú
að sögn Guðna Th. „Árið 1947 var sagt
að Langholtshverfið og Vogarnir yrðu
aldrei hluti af Reykjavík, það væri of

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

HERMANN KRISTINSSON
Hávegi 9, Kópavogi,

fyrrverandi hjúkrunarforstjóri,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð sunnudaginn 15. febrúar sl. Jarðsungið verður
frá Digraneskirkju miðvikudaginn 25. febrúar
kl. 13.00. Sérstakar þakkir til starfsfólks
Sunnuhlíðar.
Sigurlín Hermannsdóttir
Rúnar Þór Hermannsson
Kristbjörg Hermannsdóttir

RAGNHEIÐUR Ó.
GUÐMUNDSDÓTTIR

Ingólfur Sigurjónsson

Ásta S. Karlsdóttir
afabörn og langafabörn.

Eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

SIGURJÓN HELGASON
Árskógum 8,

lést fimmtudaginn 12. febrúar.
Útför hans fer fram frá Seljakirkju
föstudaginn 20. febrúar nk. kl. 15.00.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir
en þeim sem vilja minnast hans er bent á
Slysavarnafélag Íslands.
Íris Svala Jóhannsdóttir
Helga Sigurjónsdóttir
Eggert Sigurðsson
Sigrún Sigurjónsdóttir
Stefán Örn Guðjónsson
Björn Sigurjónsson
Elín Eygló Sigurjónsdóttir
Ragnar Berg Gíslason
Bryndís Sigurjónsdóttir
Sigurður L. Viggósson
Svala Sigurjónsdóttir
Einar Örn Steinarsson
Anna Lóa Sigurjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

sem lést miðvikudaginn 11. febrúar
verður jarðsett frá Hveragerðiskirkju
laugardaginn 21. febrúar kl. 13.00.
Þóroddur Þórarinsson
Guðm. Helgi Þórarinsson
María Hlíðberg Óskarsdóttir
Kristján Theodórsson
Pála María Árnadóttir
Soffía Theodórsdóttir
Sveinbjörn Sveinbjörnsson
Hálfdán Theodórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

GYLFI HELGASON
Hellisbraut 2, Reykhólum,

lést föstudaginn 6. febrúar. Minningarathöfn
fer fram frá Friðrikskapellu á Hlíðarenda
föstudaginn 20. febrúar kl. 14.00.
Útförin fer fram frá Reykhólakirkju
laugardaginn 21. febrúar kl.14.00.
Ósk Jóhanna Guðmundsdóttir
börn, tengdabörn og barnabörn.

Kirkjulundi 8, Garðabæ,

lést laugardaginn 14. febrúar á hjúkrunarheimilinu Ísafold. Útförin fer fram frá Garðakirkju í dag fimmtudaginn 19. febrúar kl. 15.00.

EINAR RAGNARSSON
tannlæknir,
Lækjarási 11,

lést 14. febrúar síðastliðinn. Útför hans
fer fram frá Árbæjarkirkju miðvikudaginn
25. febrúar kl. 13.00. Blóm og kransar
vinsamlega afþakkaðir. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Parkinsonsamtökin.
Gerður Pálsdóttir
Kristín Gígja Einarsdóttir
Þorsteinn Sverrisson
Sigrún Elva Einarsdóttir
Ari Pétur Wendel
Þorgerður Arna Einarsdóttir
Óttar Örn Helgason
Einar Páll Einarsson
og barnabörn.

SIGRÚNAR THEÓDÓRSDÓTTUR
Hraunvangi 1, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
á B2 í Hrafnistu, Hafnarfirði, fyrir einstaka
umönnun á liðnum árum.
Birgir H. Erlendsson
Arndís Birgisdóttir
Kristján Haraldsson
Erlendur Þ. Birgisson
Hallur Birgisson
Kristín Dóra Karlsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

FJÓLA EDILONSDÓTTIR
Skólastíg 14a,
Stykkishólmi,

lést mánudaginn 16. febrúar á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi.
Útförin fer fram frá Stykkishólmskirkju
laugardaginn 21. febrúar kl. 15.00.
Jón Benediktsson
Elín Edda Benediktsdóttir
Guðrún Benediktsdóttir
barnabörn og

Margrét Annie Guðbergsdóttir
Ómar Ingólfsson
Baldvin Indriðason
barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

ERLA LÝÐSSON HJALTADÓTTIR
Eir, hjúkrunarheimili,
áður Brekkugerði 19, Reykjavík,

lést laugardaginn 14. febrúar.
Jóhanna Ingólfsdóttir
Helgi Ingólfsson
Kristín V. Gísladóttir
Þuríður Ingólfsdóttir
Pálmi Kristmannsson
Ingólfur Agnar Ingólfsson
Sjöfn Ingólfsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir færum við þeim sem sýndu
okkur hlýhug og samúð vegna andláts
ástkærrar móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

SALÓME MARGRÉTAR
GUÐMUNDSDÓTTUR
Skúlagötu 20, Reykjavík,
áður Blikanesi 1, Garðabæ.

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

Alúðarþakkir færum við þeim sem sýndu
okkur hlýhug og samúð við andlát og
útför ástkæru eiginkonu minnar, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

INGÓLFUR HELGASON

Elsku eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

fjarlægt. Dæmi um hvað menn sjá
stutt fram í framtíðina.“ Allir eru velkomnir á fundinn sem hefst klukkan 20.
Aðgangur er ókeypis.
gun@frettabladid.is

Grétar Guðmundur Steinsson
Örn Bárður Jónsson
Bjarnfríður Jóhannsdóttir
Friðrik Ragnar Jónsson
Kesara Anamthawat Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjalti E. Þorvarðarson
Erna Ó. Eyjólfsdóttir
Örn Þ. Þorvarðarson
Karitas K. Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur maðurinn minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

HAUKUR HAUKSSON
Jörundarholti 128, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness þann 6. febrúar.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.
Arína Guðmundsdóttir
Sigrún Hauksdóttir
Sigurður Már Sturluson
Þórður Þ. Þórðarson
Þórhildur Halldórsdóttir
Anna S. Þórðardóttir
Albert Arnarson
Þórey D. Þórðardóttir
Einar G. Einarsson
Rut K. Hinriksdóttir
Gunnlaugur Pálmason
Andrés Þ. Hinriksson
Sif Gunnlaugsdóttir
og barnabörn.

HATTAHEFÐ
Þá hefð Englendinga að bera hatta við hátíðleg tilefni má rekja aftur til tíma Elísabetar I.
Englandsdrottningar. Árið 1571 var sett lagaákvæði um að allir yfir sjö ára aldri yrðu að
vera með hatt á sunnudögum.
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EFLIR ENDURNÝJUN
HÚÐARINNAR
AUTOMAX KYNNIR SnailGel-húðvörulína dr. Organic er unnin úr slími snigla.
Uppbyggjandi áhrif þess á húðina uppgötvuðu sniglabændur þegar skrámur á
höndum þeirra greru óvenju hratt og vel þegar þeir handléku sniglanna.

H

buxur
Allatrsölunni
á Ú nar á
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50%
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Fylgist með okkur á

TÆKIFÆRISGJAFIR
- mikið af frábærum tilboðum
www.tk.is

10% afsláttur
Laugavegi 178 - Sími: 568 9955

Húsgagnahreinsun fyrir alla muni

Eldshöfða 1 S: 577-5000
Hreinsandi.is hreinsandi@hreinsandi.is

úðin tekur við sér um leið og
SnailGel er borið á. Þetta er ekki
bara eitthvert krem, þetta er
meira. Framleiðandinn fullyrðir að eftir
fjögurra vikna notkun sýnist húðin sex
árum yngri,“ segir Svala Rún Sigurðardóttir hjá Automax.
SnailGel er náttúruleg vara, unnin úr
slími sem sniglar framleiða til að endurnýja kuðung sinn. Uppbyggjandi áhrif
þess á húðina uppgötvuðu sniglabændur í Síle, er þeir tóku eftir því að sár og
skrámur á höndum þeirra greru óvenju
hratt við meðhöndlun sniglanna.
Slím sniglanna hafði verið rannsakað
í meira en áratug áður en dr. Organic
þróaði húðvörulínuna SnailGel. Nú
samanstendur línan af kremi, handáburði, andlitsserum og augnserum
en vörurnar komu á markaðinn fyrir
tveimur árum í Bretlandi.
„Það finnst á áferð og ilmi dr. Organic
varanna hvað þær eru náttúrulegar en
aloe vera er undirstaðan í öllum vörum
dr. Organic,“ segir Svala. „SnailGel
sló algjörlega í gegn og á síðasta ári
varð 700% söluaukning í Bretlandi.
Stjörnur eins og Katie Holmes nota
SnailGel og í fyrravetur var SnailGel-

■ SnailGel inniheldur slím snigla,
aloe vera og sítrónugras.
■ Virku efnin í SnailGel er náttúrulegt collagen og elastin,
■ SnailGel er án parabena og annarra aukaefna.
■ SnailGel er bakteríudrepandi og
hentar vel á bólótta húð.
■ Öflugt á hrukkur og ör.
■ Rakagefandi og mýkjandi.
■ Húðin sýnist sex árum yngri eftir
fjögurra vikna notkun.

FÆST Í HEILSUHÚSINU

NÁTTÚRULEGT SnailGel er náttúruleg vara, unnin úr slími sem sniglar framleiða til að endurnýja kuðung sinn. Kremið er afar rakagefandi og mýkjandi og
er öflgt á hrukkur og ör.

línan valin „Uppáhald viðskiptavina“
hjá Holland&Barret, en vörulínan fæst
eingöngu þar í Bretlandi. SnailGel kom
á markaðinn hér á Íslandi í nóvember í
fyrra og viðtökurnar fóru fram úr björtustu vonum. SnailGel er ein af okkar
mest seldu vörum í Heilsuhúsinu,“
segir Svala.
Hugmyndafræði dr. Organic gengur
út á að það sem borið er á líkamann sé
eins náttúrulegt og lífrænt og það sem
við látum ofan í okkur. Þannig megi
tryggja heilbrigði og vellíðan.
Allar vörur dr. Organic eru unnar úr
náttúrulegum afurðum, svo sem aloe
vera, hunangi, bývaxi og ólífuolíu og á
náttúrulegan hátt og við gerð SnailGel
er sniglunum ekki fargað heldur eru
þeir látnir skríða eftir glerplötu og
slímið sem þeir skilja eftir sig skafið
upp og nýtt.
Nánari upplýsingar um SnailGel er að
finna á drorganic.co.uk. Dr. Organic er
einnig á Facebook.

HEFUR SLEGIÐ Í
GEGN „SnailGel er ekki
bara eitthvert krem,
þetta er meira. Framleiðandinn fullyrðir
að eftir fjögurra vikna
notkun sýnist húðin
sex árum yngri,“ segir
Svala Rún Sigurðardóttir
hjá Automax. Stjörnur
eins og leikkonan Katie
Holmes nota SnailGel.
MYND/GVA
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Góðar buxnaleggings

HRÍFST AF
ANDSTÆÐUM
SKER SIG ÚR Naglasérfræðingurinn Catherine Cote hefur tileinkað sér afgerandi stíl sem hún kallar RainbowGoth. Hún er frá frönskumælandi hluta Kanada en flutti hingað til lands árið 2012. Hún hefur þakið stóran hluta líkamans
með teiknimynda-húðflúri og er hvergi nærri hætt.
Catherine Cote sker sig úr hvar sem hún kemur.
Blaðamaður lagði fyrir hana nokkrar spurningar
um stílinn og húðflúrið.

HVERNIG MYNDIR ÞÚ LÝSA ÞÍNUM STÍL?
„Ég hrífst af viktoríönskum Goth-stíl á sama
tíma og ég elska allt sem er krúttlegt, neonlitað
og glitrandi. Ég hrífst af þessum miklu andstæðum. Síbreytilegir og skærir hárlitir eru jafnframt
einkennandi fyrir minn stíl en nýlega ákvað ég
þó að lita hárið alveg svart. Þegar ég sakna litanna set ég í mig litríkar hárlengingar. Þegar ég
fer út á lífið er ég yfirleitt í öllu svörtu en nota
ýkta og skærlita förðun og fylgihluti.“
ÁTTU ÞÉR EINHVERJAR
TÍSKUFYRIRMYNDIR?
„Ég er mjög hrifin af eistnesku söngkonunni
Kerli. Hún fer sínar eigin leiðir og sést oft í neonlitum. Þá er ég hrifin af Amy Doan, stofnanda
Sugerpill Cosmetics, en hún er alltaf í krúttlegum kawaii-fötum með mjög dramatíska förðun.“

kr. 7.900.Str. S-XXL

nýtt kortatímabil
Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

HVERNIG MYNDIR ÞÚ
LÝSA HÚÐFLÚRUNUM ÞÍNUM?
„Flest þeirra tilheyra svokölluðum NewSchoolstíl en hann er í mestu uppáhaldi. Teiknimyndafígúrur og litagleði eru þar í aðalhlutverki.
Oliver Julliand hjá Glamort Tattoo í Montreal í
Kanada á heiðurinn af megninu af þeim. Ég gjörsamlega elska allt sem hann gerir. Hann skilur
mig fullkomlega og teiknar nákvæmlega eftir
mínum óskum. Hver húðflúrmeistari hefur sinn
stíl og sína styrkleika og ég er mjög ánægð með
að hafa fundið Oliver. Ég legg það hiklaust á mig
að fljúga til Kanada til að geta farið til hans.“
HVENÆR FÉKKSTU ÞÉR
ÞITT FYRSTA HÚÐFLÚR??
„Ég byrjaði í raun frekar seint
eða í kringum tvítugt. Þá fékk
úr
ég mér bara einfalt húðflúr
á úlnliðinn. Ég byrjaði í
götun aðeins fyrr eða í
kringum 17 ára aldurinn.
Eftir fyrsta húðflúrið fór
ég beint yfir í að gera
ermi og nú er ég að láta
húðflúra bakið í stíl. Það
er þó verk í vinnslu endaa
bæði tímafrekt og kostnaðarsamt. Ég ætlaði mér
n
alltaf að fá mér húðflúr en
æri
vildi bíða þangað til ég væri
myndir
komin með mótaðar hugmyndir
ra. Fyrir mér
og góðan húðflúrmeistara.
d aff list
li t og ég
é nýt
ýt
eru húðflúr ákveðin tegund
þess að bæta fleirum í safnið. Ég kann vel að
meta litríka húð.“

Smart föt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is

Stærðir 38-52

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

HVERT ER PLANIÐ? ÆTLAR ÞÚ AÐ FÁ ÞÉR
FLEIRI HÚÐFLÚR?
„Að sjálfsögðu. Um leið og þú færð þér eitt viltu
fleiri. Þegar þú færð þér fleiri viltu enn fleiri.
Planið er að vinstri hlið líkamans verði litríka
hliðin en sú hægri dökk. Í framtíðinni ætla ég
því að láta gera aðra ermi. Hún á að vera með
raunsærri myndum og miklu fleiri smáatriðum í
svörtum og gráum tónum. Ég hafði líka hugsað
mér að láta húðflúra allan vinstri fótinn. Ég er
þegar komin með allar hugmyndirnar en þar
sem þetta er stórt og mikið verkefni mun það
taka langan tíma. Þetta er heldur engin keppni.
Mér finnst fínt að taka eitt fyrir í einu og fyrst
þarf ég að klára bakið.”
Catherine rekur naglastúdíóið Rainbow-nails.
Hún sérhæfir sig í gelnöglum og gerir allt frá
einföldum lítið skreyttum nöglum yfir í ýktar
Disney-skotnar neglur með steinum og öðru
skrauti. Hún handmálar öll smáatriði og er útkoman ólík því sem almennt þekkist. „Ég lærði á
naglastofu í Montreal sem leggur áherslu á mjög
ýktar neglur. Þar lærði ég mjög skapandi vinnubrögð og býð nú Íslendingum að njóta þess.“
■

vera@365.is

ÝKT Cat
Catherine gerir allt frá einföldum lítið skreyttum
nöglum yfir í ýktar Disney-skotnar neglur með
steinum og öðru skrauti. Sjá nánar á Facebook
stein
undir Rainbow nails.
MYNDIR/STEFÁN
und

RÉTT AÐ BYRJA Catherine ætlar að láta fylla upp í teikningarnar á bakinu með lit. Svo ætlar hún að láta gera ermi á hægri hendina og húðflúra
allan vinstri fótinn.

Febrúarsprengja

20-40% afsláttur

af öllum vörum*

*nema af fermingarkjólum
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UPPÁHALDS
Peysan er í uppáhaldi
hjá Helenu þessa stundina en hún getur notað
hana bæði við gallabuxur og leggings.
MYND/GVA

Flott föt, fyrir flottar konur
Alltaf eitthvað nýtt og spennandi

Stærðir 38-58

Verslunin Belladonna

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

Í UPPÁHALDI
„Uppáhaldshönnuðirnir eru
bresku hönnuðirnir Georgina Chapman og Keren
Craig hjá Marchesa. Kjólarnir
þeirra eru margir alveg svakalegir.
Líbanski hönnuðurinn Elie Saab er
líka í uppáhaldi.“
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kl. 11–18
Opið virka daga
kl. 11-16
Opið laugardaga

TÍMABIL
NÝTT KORTA

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

5000 kr. dagur í Flash
TopPar,
mussur,
kjólar,
buxur

Sjá fleiri myndir á

BUFFALO-SKÓRNIR
VORU TÍSKUSLYS
TÍMALAUS STÍLL Helena Hallgrímsdóttir reynir yfirleitt að vera skynsöm þegar kemur að fatakaupum. Hún er veik fyrir naglalakki og síðum peysum.

H

elena Hallgrímsdóttir kjólaklæðskeri gerði
bestu kaupin fyrir nokkrum árum þegar hún
keypti sér sumarkápu í Dior 50‘s stíl. „Ég
hef notað hana mikið og geri enn. Ég var einmitt
að kaupa lit til að lita hana, hún er orðin óttalega
sjúskuð greyið en ég fæ það ómögulega af mér að
losa mig við hana.“ Helena var að opna verslunina
Gjána ásamt Sigrúnu vinkonu sinni, sem hannar
undir merkinu núrgiS en Helena hannar undir
merkinu Helena kjólaklæðskeri. Í Gjánni selja þær
eigin vörur og einnig vörur eftir aðra íslenska
hönnuði.
Ertu meðvituð um eigin klæðaburð? Já, óneitanlega. Ég fylgist vel með tísku, bæði vegna eigin
áhuga og starfsins. Á hverjum tíma höfðar sumt til
mín og annað ekki, eins og ég held að eigi við um
flesta.
Hefurðu lengi pælt í tískunni? Já, alveg síðan ég
var unglingur, þá keypti ég mér fyrst tískublöð og
fór að fylgjast betur með en áður.
Hvernig klæðir þú þig hversdags? Ég er mjög
mikið í gallabuxum, þægilegum bol eða léttri peysu
og oft í stórri, síðri peysu yfir.
Hvernig klæðir þú þig spari? Ég reyni alltaf að
vera í kjól sem ég hef saumað á mig þegar ég fer
eitthvað fínt. Annars hefur alveg komið fyrir að ég
fari í einhvern fínan topp og jakka við svartar gallabuxur og hælaskó.
Hvernig lýsir þú stílnum þínum? Hann er kannski
dálítið tímalaus, ég er hrifin af vel sniðnum og
þægilegum fötum sem eru bæði falleg og praktísk.
Hvernig lýsir þú hönnun þinni? Hún er stílhrein
og fremur fíngerð. Ég reyni að gera vandaðan og
sígildan fatnað sem ætti að geta hentað konum á
öllum aldri.
Hefurðu lengi verið að hanna föt? Ég byrjaði á því
fyrir alvöru árið 2009 þegar ég var nýútskrifuð sem
kjólaklæðskeri og hef gert síðan. Annars var ég

alveg farin að leika mér að því sem unglingur, farin
að prófa mig áfram með eitt og annað á saumavélina hennar mömmu.
Hvar kaupir þú fötin þín? Ég reyni að sauma mikið
á mig en annars versla ég talsvert á ferðalögum
erlendis. Ég á ekki eina uppáhaldsverslun frekar en
aðra, fötin mín koma úr öllum mögulegum áttum.
Eyðir þú miklu í föt? Ég reyni að vera skynsöm
þegar kemur að fatakaupum svo það veltur dálítið
á því hvernig fjárráðin eru. En stundum er ég auðvitað óskynsöm.
Hver er uppáhaldsflíkin þín? Í augnablikinu er
það grá, munstruð, síð peysa sem ég saumaði um
daginn. Ég get notað hana við gallabuxur og leggings. Ég get líka notað hana á tvo vegu, bæði stutta
og síða.
Uppáhaldshönnuður? Bresku hönnuðirnir Georgina Chapman og Keren Craig hjá Marchesa. Kjólarnir þeirra eru margir alveg svakalegir. Líbanski
hönnuðurinn Elie Saab er líka í uppáhaldi.
Hefur þú lent í tískuslysi? Voru buffalo-skórnir
ekki tískuslys? Þá hef ég lent í því.
Hverju verður bætt við fataskápinn fyrir vorið?
Mig vantar nýjan kjól til að nota hversdags og líka
einhvern léttan sumarjakka.
Hver er helsti veikleiki þinn þegar kemur að
tísku og útliti? Síðar og kósí peysur, kaupi þær alltaf þegar ég er í útlöndum. Og naglalökk, ég keypti
fimm í síðustu ferð.
Hvers konar fylgihluti notarðu? Aðallega hringa
og hálsmen. Svo nota ég oft armbönd þegar ég vil
vera fín.
Áttu þér tískufyrirmynd? Enga eina sérstaka, nei.
Kjóll, pils eða buxur? Buxur, en kjóll við sparitilefni.
Stutt eða sítt? Sítt.
Háir hælar eða flatbotna? Mig langar að segja
milliháir hælar, er alltaf í skóm með smá hæl.

FÓLK| TÍSKA

KJÖTIÐ KVATT
GLEÐI Í RÍÓ Dillandi bossar í sambasveiflu liðu um götur Ríó de Janeiro í
Brasilíu á árlegri kjötkveðjuhátíð þar í borg. Búningar dansaranna voru að
venju íburðarmiklir, litsterkir með ótæpilegu fjaðraskrauti og glimmeri.

K

jötkveðjuhátíðin eða karnival er haldin árlega í febrúar á hverju ári. Í Rio de Janeiro er,
samkvæmt Heimsmetabók Guinness, haldin
stærsta kjötkveðjuhátíð veraldar þar sem um tvær
milljónir manna taka þátt á hverjum degi hátíðarinnar. Gestir koma frá öllum heimshornum til þess
að fylgjast með litríkri skrúðgöngunni sem farin
er á sérstakri breiðgötu við Samódromo-sýningarsvæðið.
Undirbúningur skrúðgöngunnar tekur langan
tíma en það eru sambaskólar borgarinnar sem
keppa sín á milli um besta sýningaratriðið. Hverjum skóla fylgir mörg þúsund manna sýningarlið og
fær hver skóli 90 mínútur til að leika listir sínar.
Kjötkveðjuhátíðin er runnin úr kaþólskum sið.
Eins og nafnið ber með sér er verið að
kveðja kjötið og marka upphaf lönguföstu sem hefst á
öskudag.

TIL FYRIRMYNDAR Fyrir
utan þá staðreynd
að Christy, Liya
og Toni eru vel
þekktar fyrirsætur
hafa þær einnig
sýnt samfélagslega
ábyrgð með þátttöku í verkefnum
sem flest snúa að
móðurhlutverkinu
og börnum.

Konudagstilboð
Ef þú elskar föt jafn mikið og comma gerir þá er best
að líta við hjá okkur, frá 19 – 24 feb
&RPPDEëéXUYLéEyWDUDIVOiWWRIDQiDIVOiWWDUYHUéLé
RNNDUHQiVDPDWtPDEMyéXPYLéN\QQLQJDUDIVOiWW
iRNNDUJO QëMXRJIUiE UXYRUOtQX
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Smáralind
facebook.com/CommaIceland

VORHERFERÐ
LINDEX
„Það sem þú gerir segir til um hver þú ert.“ Það
eru skilaboðin í vorherferð Lindex með fyrirsætunum Christy Turlington Burns, Liya Kebede og
Toni Garrn. Herferðin heitir „#superrolemodel“.
Lindex-vorherferðin gengur út á fegurðina sem liggur í því sem fólk
gerir og í því hvernig það kemur fyrir. Herferðin varpar ljósi á þrjár fallegar konur sem einnig eru þekktar fyrir að láta gott af sér leiða utan
tískuheimsins og hafa því fengið nafnbótina „superrolemodel“.
Fyrir utan þá staðreynd að Christy, Liya og Toni eru vel þekktar fyrirsætur hafa þær einnig sýnt samfélagslega ábyrgð með þátttöku í verkefnum sem flest snúa að móðurhlutverkinu og börnum. Þau eru Every
Mother Counts (everymothercounts.org), Liya Kebede Foundation
(lkfound.org) og Plan International – Because I am a Girl (plan-international.org/girls). Til þess að styðja við þessi samtök mun Lindex selja
superrolemodel-bol og rennur allur ágóði af sölunni til ofangreindra
samtaka.
„Við höfum valið að vinna með Christy, Liya og Toni vegna þess að
við trúum því að andinn sem þær búa yfir og fordæmin sem þær setja
muni veita viðskiptavinum okkar innblástur og undirstrika þýðingu fegurðarinnar sem býr með okkur, hið innra sem ytra. Herferðin miðar að
því að vekja athygli á því sem við getum öll gert betur, í stóru jafnt sem
smáu,“ segir Johan Hallin, markaðsstjóri Lindex.
Lindex, sem leggur mikið upp úr mikilvægi samfélagslegrar ábyrgðar,
mun á meðan á þessari herferð stendur, styðja Wateraid (wateraid.org)
í gegnum uppákomur í verslunum Lindex og með því að gefa 10% af
allri sölu í sérstökum opnunum í kringum herferðina. Wateraid er sjálfstæð alþjóðleg stofnun sem vinnur að því að breyta lífi fólks í gegnum
bætt aðgengi að hreinu vatni, hreinlæti og frárennsli í fátækustu ríkjum
heims. Wateraid vinnur í 27 löndum um heim allan. Lindex hefur frá
2014 verið samstarfsaðili samtakanna.

ÚTSÖLULOK
Kjólar – túnikur – stakir jakkar – buxur – blússur – toppar – bolir – yfirhafnir – skór

OPIÐ:

Nýtt kortatímabil

Fim. 19. feb. 10-18
Fös. 20. feb. 10-18
Lau. 21. feb. 10-16
Sun. 22. feb. 13-18
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FÓLK| TÍSKA

GRUGGVARIR FYRIR HAUSTIÐ
TÍSKA Hinn rauðbrúni varalitur tíunda áratugarins er sannarlega kominn aftur, ef marka má förðun fyrirsætanna á tískuvikunni í New York
sem nú stendur yfir. Hvert af öðru stormuðu módelin fram með dumbrauðar og mattar varir í anda gruggdrottningarinnar Courtney Love. Þar
fyrir utan var förðunin tiltölulega létt; litað dagkrem sem hleypti freknunum í gegn. Tískuvefirnir fullyrða að rauðbrúnu Dr. Martins-skórnir og
varalitur í sama tón verði staðalbúnaður haustsins 2015 og stórar köflóttar kápur sem eiga sér fyrirmynd í flónelskyrtum gruggtímabilsins.
HOUGHTON

COURTNEY LOVE

HOUGHTON

PHILLIP LIM

DONNA KARAN

PHILLIP LIM

SUMARKJÓLARNIR
LIFA FRAM Á VETUR
Heitasta tískutrendið fyrir haustið 2015 framlengir líf
fleginna sumarkjóla.
Rúllukragapeysur, kjólar með
rúllukraga og þunnir rúllukragabolir eru eitt af því sem spekúlantar segja að „allir verði að
eiga“ í skápunum fyrir haustið
2015. Það allra vinsælasta sem
kemur okk
okkur
sem búu
búum
ðá norðlægum

slóðum afar vel er það að
klæðast rúllukragabol undir
sparikjól. Ermalausir kjólar með
djúpu V-hálsmáli, sem ekki væri
möguleiki að klæðast utandyra
nema rétt yfir hásumarið, verða
sérstaklega vinsælir yfir svartar
rúllukragapeysur. Þannig öðlast
framhaldsl langt fram á
þeir framhaldslíf
algjö óþarfi verður
haust og algjör
því að pakka niður hlýraunum eftir
eftiir
kjólunum
suma
arið.
sumarið.

PAPER LONDON

ALTUZARRA

MARA HOFFMANÂ

:7905.*633,*;065

Lancôme dagar í Lyfju
19. – 21. febrúar.
Vertu velkomin á kynninguna og fáðu LÚXUSSTÆRÐ af nýja
byltingarkennda MIRACLE CUSION farðanum.
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Tilboðið gildir í Lyfju Lágmúla, Smáratorgi, Smáralind og Laugavegi

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

8 MANNA
LINCOLN NAVIGATOR LONG.
Árg.‘08,ekinn 96.þ km,bensín,
sjálfskiptur,einn með gjörsamlega
öllu,er á staðnum. Verð 5.490.000.
Rnr.126389.S:562-1717.

Renault Trafic Árgerð 12/2008. Ekinn
131þ.km. Beinsk. Klæddur innan. Er á
staðnum. Verð 1.750.000kr. Raðnúmer
134583. Sjá nánar á www.stora.is

LAND ROVER DISCOVERY 4
HSE 7 MANNA.Árg.‘11,ekinn
89.þ km,dísel,einn með öllu,er
á staðnum.Verð 9.900.000.Rnr.105119.S:562-1717

Vinnuvélar

Bátar

TIL SÖLU
Kia Sorento EX Luxury. Árgerð 2012,
ekinn 88 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.190.000. Rnr.991055. 4 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð
2003, ekinn 97 Þ.KM á vél, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.290.000.
Rnr.240127.

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

Skoda Octavia, station,
sjálfskiptur með 2.0 dísel, 140
hö, ekinn 72 þús. km. Glæný
Bridgestone vetrardekk og ný
sumardekk. Verð 3.590 þús.
Raðnr. 2617287
Bland.is www.bland.is

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

Bílar óskast
0-600 STAÐGREITT
NISSAN Qashqai+2 se. Árgerð 2011,
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000. Rnr.240161.

Hyundai i10 Comfort Árgerð 2014.
Ekinn 28þ.km. Beinsk. Hiti í stýri/
sætum. Hraðastillir o.m.fl.. Er á
staðnum. Tilboð 1.690þ.kr stgr. Raðnr
156891. Sjá á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 857 9326.
Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Varahlutir
JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA

2015 NÝJIR GMC 3500

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Nýtt útlit að utan sem innan, Dísel,
Komdu og kynntu þér málið útvegum
allar gerðir af GMC, erum að taka
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar
www.isband.is

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

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

MERCEDES-BENZ B 180 CDI
sjálfsk.. Árgerð 2012, ekinn 36 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.190.000.
Rnr.991212.

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

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA
Sendibílar
Hjólbarðar
Pípulagnir

Kia Picanto LX - 6/2013 ek 50þkm
-beinsk - bensín - er ástaðnum - Ásett
verð er 1490 þús - raðnr 151478.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau
11-15
www.100bilar.is

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

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

Hreingerningar
FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Faasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.
Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur
Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.
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Bókhald

Tölvur

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

til sölu

Allar almennar tölvuviðgerðir og
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699
6735 Baldvin.

G

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta
prentara, Hagkaup Smáralind,
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

Nudd

Accountant - bókhald og skattaráðgjöf
ehf. Ársreikningar og skattframtöl.
S.490 0095 www.accountant.is

Málarar

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

Bókbandsfyrirtæki til sölu

KEYPT
& SELT

Hefur þjónustað prentsmiðjur í yfir 20 ár.

NÝTT NÝTT, ný og glæsileg nuddstofa
í 101, opið alla daga S.7877481

MÁLNINGI
Alhliða málmingarþjónusta.
Fagmennska og vönduð vinnubrögð.
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

Rafvirkjun

Búslóðaflutningar

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir s: 568 1585 / 663 2585

Til sölu

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

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

SENDIBILL.IS

Önnur þjónusta

Óskast keypt

Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Húsaviðhald

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)
Upplýsingar í síma 661 7000

VALDÍS ÁRNADÓTTIR
DÁLEIÐSLUTÆKNIR
(CLINICAL
HYPNOTHERAPIST) VEITIR
DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða,
streytu, sjálfstraust, hætta að
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott
verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899-4254

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

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
FERMING 2015
Kjólar, ermar, hárskraut, mikið úrval
frábært verð. Kjóll 6.950,- Erum
á facebook Súpersól Hólmaseli 2
Seljahverfi 567-2077 587-0077 Opið
10-22 alla virka daga Laugardaga
12-18

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

Blaðberinn...

Þjónustuauglýsingar

óðar fréttir fyrir umhverfið

Sími 512 5407

ER GAMLA SNJÓKEÐJAN Í LAGI?
Eigum til keðjuviðgerðarefni
• Króka
• Hlekki
• Keðjulása • Þverbönd
• Langbönd
• Krækjur

Reykjavík: 414-0000
Akureyri: 464-8600
www.VBL.is
Krókháls 5f • 110 Reykjavík /// Baldursnes 2 • 603 Akureyri
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- Skiptingar
- Öxlar
- Drifsköft
- Varahlutir
Vertu vinur okkar á Facebook
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Viðurkenndur söluaðili Dana Spicer - Atvinnutæki

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

0ARKETSLÅPUN

3TARTARAR OG ALTERNATORAR
&YRIR ÚESTAR GERÈIR FËLKSBÅLA JEPPA VÎRUBÅLA OG VINNUVÁLAR
6ARAHLUTA OG VIÈGERÈAÖJËNUSTA GERUM FÎST VERÈTILBOÈ Å VIÈGERÈIR

SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚIST GOLÚIST
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GOLÚISTIS
WWWGOLÚISTIS

LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS
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¹R Å ÖJËNUSTU
VIÈ BÅLEIGENDUR
"ÅLDSHÎFÈA  SÅMI  
LJOSBOGINNEHF SIMNETIS

Alla fimmtudaga og laugardaga

%IGUM ¹ LAGER AÈALLJËS AFTURLJËS OG
HLIÈARLJËS FYRIR FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA
HÎFUM EINNIG ÒRVAL AF
BODDÕ HLUTUM Å VÎRUBÅLA
-INNUM EINNIG ¹ VARAHLUTAÖJËNUSTU
Å VÎRUBÅLA OG VINNUVÁLAR

3ÅMI   OKSPARES SIMNETIS

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Sjónvarp

atvinna
WWW.LEIGUHERBERGI.IS

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

HEILSA

VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a
room price from 47.500 kr. per
month.
gsm 777 1313

Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

leiga@leiguherbergi.is

Hálf studio í 101. Bílskúr í 107.
Vinnuaðstaða. Uppl. í s. 860 0360.

Atvinnuhúsnæði
Nudd
TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

Til leigu atvinnuhúsnæði í Þangbakka
Mjódd. Gæti hentað fyrir snyrtistofu
eða aðra smærri atvinnustarfsemi.
Uppl. í síma 6958872
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Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.COM

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Ökukennsla

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

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

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

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

HÚSNÆÐI

Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

TILKYNNINGAR
Húsnæði í boði
TIL LEIGU MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU,
NÝBÝLAVEGI OG
AUÐBREKKU (GÖMLU
TOYOTAHÚSUNUM)
150 - 300 fm m /
innkeyrsludyrum, 150 -300 fm fm
undir verslun eða léttan iðnað,
200 - 400 fm fyrir heildverslun
eða léttan iðnað. Greið aðkoma
að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

Tapað - Fundið
Gullhringur tapaðist við Skóvinnustofu
Hafþórs við Garðastræti 3 til 4
bílastæðum í suður frá Hafþóri
finnandi vinsamlegast hringið í síma
5572920 og 8939690 Guðmundur.
Fundarlaun

Einkamál

FÉKKSTU EKKI
BLAÐIÐ Í MORGUN?

Save the Children á Íslandi

KOM ÞAÐ OF SEINT?
fasteignir

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Efstaleiti 10 – Útsýnisíbúð á efstu hæð.

800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15-17.45

OPIÐ
HÚS

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna.
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna
og 8:15 á laugardögum

4ra herbergja 154,3 fm. á 3. hæð (efstu) í glæsilegu fjöleignarhúsi
“Breiðabliki” miðsvæðis í Reykjavík. Samliggjandi stórar stofur með
útgengi á svalir til suðurs, sjónvarpsherbergi innaf stofum, rúmgott
hjónaherbergi og skrifstofuherbergi. Sérmerkt bílastæði í bílageymslu og hlutdeild í mikilli sameign. Á hverri hæð hússins eru setustofur,
lagðar náttúrugrjóti, bjartar og rúmgóðar. Húsvörður er búsettur í
húsinu. Lóðin er glæsileg með sundlaug, heitum pottum o.ﬂ.
Verð 55,0 millj. Íbúð merkt 0303. Verið velkomin.

28 | LÍFIÐ |
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SUDOKU

| 20:15
ELDHÚSIÐ HANS EYÞÓRS
Vandaðir íslenskir þættir þar sem meistarakokkurinn Eyþór
Rúnarsson sýnir okkur réttu handtökin í eldhúsinu og töfrar
fram dýrindis rétti á einfaldan hátt.
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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
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Hvað með golf, elskan mín?
Það er svo fallegur morgunn.
Það væri gaman að
fara saman út í golf. Golf …
hmm?

FRÁBÆRT
FIMMTUDAGSKVÖLD!

Þetta er bara frábær
hugmynd, Haraldur.
Þetta lítur út fyrir
að vera lítið mál!

Nú jæja, við getum
Og síðan veit ég að ef ég
Eigum við
mun slá einhverjar kúlur út í ekki bara að gert það. En þetta er
buskann mun minn frábæri sleppa því að eitthvað nýtt sem við
getum gert saman sem
eiginmaður labba um, leita fara í golf. hjón og notið kosta
að þeim og tína þær upp.
þess að vera gift.

Fáðu þér áskrift á 365.is

| 20:40
RESTAURANT STARTUP

GELGJAN

Skemmtilegur raunveruleikaþáttur þar sem valið er á milli
tveggja hópa þátttakenda sem
þurfa að móta hugmynd að
nýju veitingahúsi.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hljómsveitaræfingin er
greinilega enn á fullu.

Hvernig var
lúrinn þinn?

Ekki sem
verstur.

Jább.

Ég veit ekki hvort
ég sofnaði eða
það leið yfir mig
af súrefnisskorti.

Ég var með eyrnatappa,
sérstök heyrnartól
og gróf höfuðið
undir fullt af koddum.

| 21:25
THE MENTALIST
Patrick Jane er sjálfstætt
starfandi ráðgjaﬁ rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Elskan mín, ég vil hrósa þér fyrir
að hafa ekkert strítt bróður
þínum undanfarið.

| 22:10
THE BLACKLIST

En hvað með
hina nýju þig?

Mamma, það var
bara hin gamla ég.

Hún felur
stríðnina
betur.

Önnur þáttaröðin með James
Spader í hlutverki eins
eftirlýstasta glæpamanns
heims, Raymond Red
Reddington.

| 22:00
KITES
Rómantísk spennumynd um
ungan mann sem dregst inn í
heim svika eftir að hann
kynnist mexíkóskri fegurðardís.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Láttu hug þinn aldrei eldast eða hjartað. Vinur aftansólar
sértu. Sonur morgunroðans vertu.
Stephan G. Stephansson.

| 20:00
AMERICAN IDOL

6

7

9

| 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.
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10

13

15

16

LÓÐRÉTT
1. óhljóð, 3. pot, 4. reiðufé, 5. óðagot,
7. þögull, 10. gogg, 13. frjó, 15. kvið,
16. hryggur, 19. óreiða.
LAUSN

17

19

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. frá, 8. þvottur, 9. þjófnaður,
11. umhverfis, 12. bit, 14. enn lengur,
16. berist til, 17. þjálfa, 18. for, 20.
persónufornafn, 21. malargryfja.

11

14

21
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8

12

18

365.is

3

20

LÁRÉTT: 2. golf, 6. af, 8. tau, 9. rán,
11. um, 12. glefs, 14. áfram, 16. bt,
17. æfa, 18. aur, 20. ég, 21. krús.

2

1

LÓÐRÉTT: 1. garg, 3. ot, 4. lausafé,
5. fum, 7. fálátur, 10. nef, 13. fræ,
15. maga, 16. bak, 19. rú.

Fjórtánda þáttaröð af þessum
sívinsælu þáttum þar sem allir
sigurvegarar fyrri þátta hafa
slegið í gegn á heimsvísu.

Ulker Gasanova (1.606) hafði hvítt
gegn Sigurði Eiríkssyni (1.923)
á Norðurorkumótinu-Skákþingi
Akureyrar.
Hvítur á leik

34. Hxf6! Hg8 35. Hf7 og svartur
gafst upp. Ulker verður meðal keppenda á Reykjavíkurskákmótinu–
afmælismóti Friðriks Ólafssonar sem
fram fer 10.-18. mars í Hörpu.
www.skak.is Jón Kristinn efstur á
Norðurorkumótinu.
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Þr
Þráðlaus
lúxus leikjaheyrnartól frá Creative með
of
ofur ﬂottri RGB lýsingu, fjarlægjanlegur mic og
sé
sérstaklega hönnuð til þess að skila ótrúlega
ná
nákvæmum og þéttum hljómi til þín ;)

NÝRTAÐT
VA
LENDA

•
•
•
•
•
•
•
•

Ótrúleg þráðlaus Creative heyrnartól
Sérhönnuð með leikjaspilun í huga
Hágæða 50mm Neodymium hátalarar
Hámarks hljómgæði með SBX Pro Studio
Sérstillanleg RGB lýsing á heyrnartólum
Hnappar til að stýra öllum helstu aðgerðum
Fjarlægjanlegur noise cancelling hljóðnemi
16 tíma afspilun sem hleður meðan þú spilar

ALPHA
LEIKJAHEYRNARTÓL

FRÁBÆR HLJÓMUR
•
•
•
•
•
•
•

SoundBlaster Tactics3D heyrnartól
Sérhönnuð með leikjaspilun í huga
Hágæða 40mm Neodymium hátalarar
2x 3.5mm tengi og USB SBX Pro hljóðkort
Breyttu röddinni með VoiceFX hugbúnaði
Hnappar til að stýra öllum helstu aðgerðum
Aftengjanlegur noise cancelling hljóðnemi

Hágæða Supra-Aural heyrnartól
Tær, nákvæmur og þéttur hljómur
Hönnuð með hámarks þægindi í huga
Mjúkir púðar sem fara vel yﬁr eyrun
Push-To-Talk innbyggður hljóðnemi
Mjög handhæg - hægt að brjóta saman
Fæst í tveimur litum, hvít eða svört

19.900
19

9.990

4.990

ÞRÁÐLAUS LEIKJA
LEIKJAHEYRNARTÓL
HEYRNARTÓL

FURY 14.900 | RAGE USB 16.900

MEÐ PUSH-TO-TALK!
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eð fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl
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EARPUMPSTUDIO
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ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL

LEIKJAHEYRNARTÓL
•
•
•
•
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•

LLÚXUS LEIKJAHEYRNARTÓL
Ei
Einstök hönnun og sérlega góður hljómur einke
kenna þessi glæsilegu leikjaheyrnartól frá Func
en þau loka á öll umhverﬁshljóð til að fullkomna
up
upplifunina, Auka púðar og taska fylgir með.

SHOCK

•
•
•
•
•
•
•

Frábær þráðlaus Sennheiser heyrnartól
Feykiöﬂugur hljómur og kraftmikill bassi
Mjúkir púðar fyrir hámarksþægindi
Löng drægni allt að 80 metrar
Sendir virkar einnig sem hleðslustöð
Hnappar til að stýra öllum helstu aðgerðum
Rafhlöðuending allt að 24 tíma

M,
M HÁTÖLURU
LÆKKUN Á ÖLLU SKJÁVÖRPUM
M,
HEYRNARTÓLU VÖRUM
OG FLEIRI

ÖR
UG
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LD
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M

Í • Hágæða lokuð heyrnatól frá Func
Sérhönnuð með langtíma leikjaspilun í huga
Hágæða 50mm sérstilltir hátalarar
IR 50mmTRI
LT
TIL
RS
SÉ
FYRIR BE A Í
HÁTLARAR
• Kristaltær hljómur og kraftmikill bassi
INGU ÓVIN)
STAÐSETN
JUM;
EIK
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LV
TÖ
• Útskiptanleg og slitsterk 1.2m vaﬁn snúra
• Tvö sett af púðum fylgja, velúr og leður
• Mic sem hægt er að festa báðum megin
• Fislétt aðeins 370gr og sterkbyggð
HÖNNUÐ

•
LEIKINA! •

Öﬂug lokuð heyrnartól frá TteSPORTS
40mm Neodymium hágæða hátalarar
Feykiöﬂugur hljómur og kraftmikill bassi
Míkrafónn fellur auðveldlega saman
Hljóðstillir og Mute hnappur á MIC snúru
Gullhúðuð hágæða dual jack tengi
Samanbrjótanleg og meðfærileg

22.900

7.990

19.900
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H
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MEÐ HLJÓÐNEMA

SENNHEISER GÆÐI

OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga
11:00 - 16:00

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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Kvikmyndasjóður er fjárfestingarsjóður
Kvikmyndahátíðin Stockﬁsh hefst í dag og Guðrún Edda Þórhannesdóttir framleiðandi segir að á hátíðinni sé að ﬁnna allt það besta
sem evrópsk kvikmyndagerð hefur að bjóða auk þess að auðga tengslanet íslenskra kvikmyndagerðarmanna svo um munar.
Stock fish – ev rópsk k vi kmyndahátíð í Reykjavík hefst í
dag í Bíó Paradís og stendur til
1. mars. Á hátíðinni verða sýndar 30 kvikmyndir sem hlotið hafa
mikla athygli á hátíðum víða um
heim en rata því miður ekki alltaf í sýningarsali hérlendis. Hátíðin er haldin í samvinnu við Edduna, íslensku kvikmynda- og
sjónvarpsverðlaunin, sem verða
afhent næstkomandi laugardagskvöld. Guðrún Edda Þórhannesdóttir framleiðandi er í stjórn
Stockfish og segir dagskrá Stockfish afar fjölbreytta og að allir
ættu að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi.
„Það sem gerir Stockfish sérstaka í íslenskri kvikmyndahátíða flóru er að þetta er líka
bransahátíð. Að baki hátíðinni
stendur Bíó Paradís ásamt sex
fagfélögum sem koma að kvikmyndagerð; framleiðendur, leikstjórar, kvikmyndagerðarmenn,
leikarar, handritshöfundar og
konur í kvikmyndum. Fulltrúar þessara félaga mynda stjórnina og það gerir hana þverfaglega. Stockfish byggir á gömlu
Kvikmyndahátíðinni í Reykjavík
sem var í fullu fjöri frá 1978 til
2001 en lagðist þá af illu heilli,
en nú komum við aftur af meiri
krafti en nokkru sinni með góðum
styrktaraðilum eins og Reykjavíkurborg, Evrópustofu, Kvikmyndamiðstöð, mennta- og menningarmálaráðuneytinu og fleirum.“
Guðrún Edda leggur áherslu á
að það séu mjög spennandi vinnusmiðjur og verkefni framundan
á Stockfish. „Ég má til með að
nefna Midpoint, handritavinnustofu Pavels Jech, frá virtasta
kvikmyndskóla heims, FAMU, og
hann verður líka með fyrirlestur
sem hann kallar „Tíu brandarar
sem munu kenna þér allt sem þú
þarft að vita um handritaskrif“.
Þetta verður á föstudagskvöldið í
Bíó Paradís og opið öllum áhugasömum. Þá verður enska stórleikkonan Brenda Blethyn ásamt
alsírska leikstjóranum Rachid
Boucharid með masterclass um
samband leikara og leikstjóra á
mánudag og fjölmargir fleiri viðburðir verða á hátíðinni, bæði
fyrir fagfólk og áhugafólk, sem
ég hvet alla til þess að kynna sér
nánar. Á meðal gesta verða m.a.
þrír frábærir norskir leikstjórar
sem eru mættir hingað með mjög
svo spennandi en ólíkar myndir
og svo sæki ég alltaf sjálf í að
mæta á myndir þar sem boðið
er upp á spurningar og svör með
listamönnunum að sýningu lokinni. Það getur reynst ótrúlega
fræðandi og skemmtilegt.“
Kvikmyndahátíð á borð við

Þessar þarftu að sjá
Á Stockfish eru sýndar um þrjátíu
kvikmyndir og það reynist mörgum
erfitt að velja hvað skal sjá á þeim
tíma sem hátíðin stendur. Hér eru
því nokkrar frábærar myndir sem við
leyfum okkur að mæla með fyrir alla
sem ætla að skella sér í gæðabíó á
næstunni.

GUÐRÚN EDDA Það sem gerir þessa hátíð sérstaka á Íslandi er að hún er í senn faghátíð og full af skemmtilegum myndum

fyrir alla.

Stockfish snýst að miklu leyti um
tengslamyndun og að auðga kvikmyndamenningu okkar. Kvikmyndaheimurinn er alþjóðlegur
heimur og það er fjöldi Íslendinga sem vinnur í sínu fagi víða
um heim, þó fréttir berist helst
af leikurum og leikstjórum eðli
málsins samkvæmt.
„Á Stockfish erum við því að
tengja saman erlenda hátíðargesti og Íslendinga í faginu og sjá
til þess að það eigi sér stað mikilvægt samtal þarna á milli. Við
erum í senn að mynda tengslanet,
læra af gestum okkar og síðast
en ekki síst að kynna það sem
við höfum upp á að bjóða, því hér
höfum við bæði frábært fagfólk
og tökustaði í íslenskri náttúru
sem eiga engan sinn líka í heiminum. Í þessu felast gríðarleg
verðmæti fyrir okkur sem þjóð
ef rétt er með farið. Kvikmynda-

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á Stockfish erum við að tengja saman erlenda
hátíðargesti og Íslendinga í faginu og sjá til þess að
það eigi sér stað mikilvægt samtal þarna á milli.
sjóður ætti í raun miklu frekar
að kallast fjárfestingarsjóður því
vilyrðin sem hann gefur út eru
ávísanir á erlent fjármagn . Með
vilyrðum frá Kvikmyndasjóði er
verið að sækja mikið fjármagn
til Evrópu, Norðurlandanna og
víðar og þetta er afskaplega arðbær fjárfesting fyrir samfélagið.
Í þessu samhengi er tengslanetið mjög mikilvægt því í gegnum
erlenda meðframleiðendur opnast leiðir inn í erlenda sjóði.“
Á Stockfish er úr mörgu að
velja og valið getur reynst erfitt fyrir hinn almenna áhorfanda. Guðrún Edda segir að það
sé vissulega erfitt að velja inn á

slíka hátíð en engu að síður sé
reynt að setja hátíðina þannig
upp að það sé hægt að komast
yfir hana með góðu móti. „Stockfish er sambland af öllu því besta
sem er að gerast í Evrópu og þar
erum við að tala um bæði áhorfendavænar og ögrandi myndir.
Ein leiðin er að fikra sig eftir
verðlaunabrautinni og setja þær
myndir í forgang, önnur að velja
þær sem eru mest ögrandi eða þá
að horfa til landa eða leikstjóra.
Stóra málið er að koma sér strax
af stað og drífa sig í bíó því af
nógu er að taka. Ég segi nú bara
góða skemmtun!“
magnus@frettabladid.is

➜ Blowfly Park
Flugnagarðurinn
Leikstjóri: Jens Östberg.
Gulldrengurinn Sverrir Guðnason
leikur hér aðalhlutverkið í sænskum sálfræðitrylli sem jafnframt er
opnunarmynd hátíðarinnar.
➜ Wild Tales
Hefndarsögur
Leikstjóri: Damián Szifrón.
Tilnefnd til Óskarsverðlauna
sem besta erlenda myndin og
framleidd af Pedro Almodóvar.
Hefndarsögur sem eiga sér engan
líka.
➜ A Girl Walks Home Alone
at Night
Einmana stúlka
gengur heim um nótt
Leikstjóri: Ana Lily Amirpour.
Við erum stödd í Vonduborg sem
er svarthvít og minnir að því leyti
á bæði gamlar Jarmusch-myndir
og Sin City. Margverðlaunuð mynd
um íranskar vampírur.
➜ Black Coal, Thin Ice
Kolafarmur
Leikstjóri: Yi’nan Diao.
Frábær kínversk spennumynd
sem vann Gullbjörninn í Berlín á
síðasta ári.
➜ Two Men in Town
Handan múranna
Leikstjóri: Rachid Bouchareb.
Hinn marg óskarstilnefndi franskalsírski leikstjóri Rachid Bouchareb, sem er gestur hátíðarinnar,
teflir hér fram mynd með Forest
Whitaker, Brenda Blethyn, Harvey
Keitel og Ellen Burstyn í aðalhlutverkum.
➜ The Trip to Italy
Ferðin til Ítalíu
Leikstjóri: Michael Winterbottom.
Bresku háðfuglarnir Steve Coogan
og Rob Brydon þvældust um
breska veitingastaði í The Trip og
endurtaka nú leikinn í bráðsmellinni mynd í leikstjórn Michaels
Winterbottom.
➜ Inner Scar
Hið innra ör
Leikstjóri: Phillippe Garrel.
Í þessari sérstæðu kult-mynd,
sem tekin var upp á Íslandi, leikur
sjálf Nico, ein goðsagnakenndasta söng- og leikkona sögunnar,
aðalhlutverkið. Ekki missa af uppgötvun úr fortíðinni á Stockfish.

Myndlistin gerir mig sterkan og líﬁð skemmtilegra
Þessi tilnefning er mér mjög mikilvæg og hvetjandi, segir Karl Guðmundsson, nýkjörinn listamaður ársins hjá List án landamæra.
Akureyringurinn Karl Guðmundsson er listamaður ársins 2015 hjá
List án landamæra Listahátíð
sem er meðal stærstu utangarðslistahátíða í Evrópu og er haldin
árlega á landsvísu. Hátíðin fagnar
fjölbreytileikanum og stuðlar að
jafnrétti í menningarlífinu. Markmið hátíðarinnar er að brjóta niður
múra milli samfélagshópa og gerir
það m.a. með því að stuðla að samstarfi listamanna með ólíkan bakgrunn. Við listsköpun sína nýtir
Karl aðstoðarmenn ýmist við að
dýfa pensli og setja í hönd eða
þekja dekk hjólastóls af málningarefnum sem hann ekur um verkflötinn á gólfi. Þannig verða til mögnuð
verk með dekkjaförunum einum.
Karl segir að það hafi verið Rósa
Kristín Júlíusdóttir, fyrsti mynd-

listarkennarinn hans, sem vakti
myndlistaráhugann. „Hún hafði
trú á mér og tók mér eins og hverjum öðrum nemanda. Þessi byrjun,
þegar ég var sex ára, fyrir 22 árum
varð til þess að ég hélt áfram að
læra hjá Rósu og síðustu átta árin
höfum við unnið saman sem vinir í
listinni. Við hittumst alltaf á sunnudögum og vinnum saman.
Að fá þessa viðurkenningu núna
er mjög mikilvæg fyrir mig og
hvetur mig áfram. Ég er að sýna
með list minni að fatlaðir geta
skapað eins og aðrir. Mér finnst
myndlistin gera mig sterkan. Listin gerir lífið skemmtilegra og mig
hæfari að lifa lífinu sem einstaklingur.“
Karl hefur fullan hug á því að
halda áfram að vinna í myndlist-

inni enda er það honum mikilvægt
að geta skapað. „Ég nýti myndlistina til þess að skapa og hún
auðgar líf mitt. Ég finn fyrir gleði
þegar ég get notað hendurnar til að
mála og leira. Ég hanna líka hluti,
t.d. töskur, og ég nýt þess þegar ég
sé að það sem ég bý til gagnast og
gleður líka aðra.
Þessi tilnefning er mér mjög
mikilvæg og ég veit að árið 2015
verður örugglega ögrandi og
skemmtilegt. Ég tek þátt í nokkrum sýningum, bæði í Reykjavík og
hér heima. Til dæmis koma finnskir listamenn, sem við sýndum með í
Norræna húsinu í fyrravor, hingað
til Akureyrar og sýna með okkur
Rósu í ágúst. Það er frábær hópur,
bæði myndlistarfólk og danshópur.“
- mg

LISTAMAÐUR ÁRSINS Þessi viðurkenning hvetur mig áfram í minni listsköpun,
segir Karl Guðmundsson myndlistarmaður.

Til hvers að ﬂækja hlutina?

LIFÐU í NÚLLINU!

Öll vitum við að margt af því besta í líﬁnu kostar ekki neitt. Það fer svo sannarlega ekki fram hjá þeim sem eru með Skemmtipakka
365 eða aðra valda pakka, því nú er GSM áskriftin líka innifalin. Þannig geta viðskiptavinir 365 talað í 60 mínútur og sent 60 SMS fyrir
0 krónur. Viðskiptavinir fá einnig 20 GB í interneti og 100 mín. í heimasíma
masíma á 0 kr. Allt þetta ásamt frábærri sjónvarpsdagskrá!
Komdu í áskrift og lifðu í núllinu með okkur.

4 GSM áskriftir
űǷŶĜāġŋŶ ogŶŶűǷŶ^E^

Internet
ƆǷŶ(

60 mín. og 60 SMS fylgja hverri áskrift

Heimasími
eimasími
ĸǷǷŶĜāġŋ
ǷǷŶĜāġŋ

*Greitt
eitt er 9,7 kr. upphafsgjald þegar
ngt er úr heimasíma
hringt

SKEMMTIPAKKINN
Með Skemmtipakkanum fylgja sex sjónvarpsstöðvar, GSM,
internet, heimasími, Stöð 2 Maraþon og aðild að Vild.

Aðeins 310 kr. á dag
©2015
015 Home Box Ofﬁce, Inc. All rights reserved.
O® and all related programs are the property
HBO®
of Home Box Ofﬁce, Inc.

365.is
Sími 1817
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Upphitun fyrir Dubai á Loftinu
Berndsen og Hermigervill koma saman í fyrsta sinn með dj-sett í kvöld.
„Þetta verður alvöru upphitun
fyrir ferðalagið okkar til Dubai
og ég lofa miklu fjöri,“ segir tónlistarmaðurinn Davíð Berndsen.
Hann kemur fram ásamt Hermigervli á Loftinu í kvöld en þetta
er í fyrsta sinn sem þeir félagar
leiða saman hesta sína á þennan
hátt. „Við erum að spila dj-sett
saman í fyrsta sinn og erum mjög
spenntir,“ bætir Berndsen við.
Þeir félagar fara til Dubai að
spila á heljarinnar klúbbakvöldi
í byrjun mars. „Við förum þangað

út 4. mars og svo eru tónleikarnir
5. mars. Það er mikil tilhlökkun
fyrir ferðinni og er ég sérstaklega spenntur fyrir því að fara
á bak á úlfalda,“ segir Berndsen
og hlær. Þá er einnig á stefnuskránni að skoða dýralífið enn
frekar og meðal annars klappa
skjaldbökum.
Berndsen og Hermigervill
eru með ýmislegt annað í gangi
og eru fleiri ferðalög á döfinni.
„Eftir Dubai erum við að fara í
aðra ferð en ég má því miður ekki

Það er mikil tilhlökkun fyrir ferðinni og
er ég sérstaklega spenntur fyrir því að fara á bak
á úlfalda.
tjá mig um hana að svo stöddu.“
Berndsen og Hermigervill ætla
að hefja stuðið á Loftinu í Austurstræti 9 í kvöld klukkan 22.00 og
er frítt inn.
- glp

FLOTTIR FÉLAGAR Davíð Berndsen og Hermigervill verða í fyrsta sinn með dj-sett

saman í kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Stórkostlegt ævintýri
TÓNLIST ★★★★★
Pekka Kuusisto og Davíð Þór
Jónsson
Pekka Kuusisto fiðluleikari og Davíð Þór
Jónsson píanóleikari léku af fingrum
fram í Kaldalóni í Hörpu þriðjudaginn
17. febrúar.

Einhverjir skrítnustu tónleikar
sem ég hef farið á voru í gömlum
strætó sem var ekið um Vesturbæinn á Listahátíð í hittifyrra. Flygli
hafði verið komið fyrir í strætónum og á hann lék Davíð Þór Jónsson. Hann spann út frá hryglunni
í gamalli vél strætósins, hermdi
eftir vélarhljóðinu, og út frá því
fæddust allskonar stef. Vélarhljóð
er ekkert sérstaklega skáldlegt,
svo impróvisasjón Davíðs Þórs
getur varla hafa verið sjálfsögð.
Það er til marks um hæfileika hans
að þetta var yfirleitt hægt.
Ég hugsa að spuninn í Kaldalóni í Hörpu á þriðjudagskvöldið
hafi verið auðveldari. Þar var uppspretta tónlistarinnar ekki einhæft
vélarhljóð, heldur var um að ræða
tónrænt samtal píanó- og fiðluleikara. Davíð Þór spilaði þarna með
fiðluleikaranum Pekka Kuusisto,
en hann leikur einleik í fiðlukonsert Stravinskís á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í kvöld.
Samstarf þeirra Davíðs Þórs hófst
á kammerhátíð í vor, þeir áttu þá
að spinna eitthvað örstutt. Þeir
gátu þó ekki hætt og þar með eyðilagðist skipulag beinnar útsendingar. Eiginlega var það hálfgerður skandall!
Í þetta sinn var ekki um beina
útsendingu að ræða svo þeir kumpánar máttu spila eins lengi og þeir
vildu. Úr varð rúmlega klukkustundar langur spuni sem var
dásamlegur áheyrnar.
Það er erfitt að lýsa því sem bar
fyrir eyru. Tónlistin hófst með því
að Davíð Þór spilaði kuldalega,
fjarlæga tóna úr diskantinum. Á
meðan lék Pekka sér fremur fálmkennt að ýmsum blæbrigðum. Svo
tók við grípandi taktur sem gat af
sér allskonar hendingar, hljóma

FIÐLULEIKARINN Pekka Kuusisto var

ásamt píanóleikaranum Davíð Þór Jónssyni
í Hörpu á þriðjudaginn.
MYND/KAAPOKAMU

og liti. Þannig byrjaði stórkostlegt
ævintýri.
Í það heila var tónlistin kaflaskipt, ýmist kraftmikil hrynlist,
eða innhverfar stemningar. Um
miðbikið fæddist líka ábúðarfull,
belgingsleg sveimtónlist, en breyttist skyndilega í ómstrítt strengjaplokk. Og svo varð það að einhverju allt öðru. Tónlistin var því
ótrúlega fjölbreytt, hún umbreyttist í sífellu, kom stöðugt á óvart og
var alltaf spennandi.
Pekka lék á rafmagnsfiðlu, sem
var tengd við einskonar tölvu og
þannig gat hann galdrað hina og
þessa effekta út úr fiðlunni. Flygillinn var hinsvegar akústískur,
en hann var líka tendur við tölvu.
Effektarnir voru m.a. bergmál, og
svo voru einnig oft spiluð stefbrot,
sem tölvan endurtók hvað eftir
annað. Þrátt fyrir það var tónlistin
aldrei bara einhverjar endurtekningar, eins og stundum vill verða
þegar spuni er annarsvegar. Þeir
Pekka og Davíð Þór höfðu einfaldlega of mikið ímyndunarafl til að
það gerðist. Hvílík upplifun!
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Með mögnuðustu
tónlistarspunum sem hér hafa heyrst.

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?
19. FEBRÚAR 2015

Tónleikar
19.30 Sinfóníuhljómsveit Íslands
leikur Beethoven og Stravinskíj ásamt
fiðluleikaranum Pekka Kuusisto og
Santtu-Matias Rouvali í Eldborgarsal
Hörpu. Miðaverð frá 2.400 krónum.
20.00 Hljómsveitin Caterpillarmen á
Húrra í kvöld. Tónlist sem spannar allan
starfstíma hljómsveitarinnar. Miðaverð
er 1.000 krónur.
20.30 Sigga Beinteins heilsa upp á Jón
Ólafsson í Salnum í Kópavogi í kvöld.
Miðaverð er 3.900 krónur.
21.00 Trompetleikarinn Snorri
Sigurðarson
og félagar
leika efni
af nýútkomnum
disk Snorra,
Vellir. Auk
Snorra koma
fram Agnar
Már

Magnússon á píanó, Richard Andersson
á bassa og Einar Scheving. Tónleikarnir
fara fram á Björtuloftum í Hörpu og
miðaverð er 1.500 krónur.
21.00 Tilraunakennda rapp-popp
hljómsveitin Cryptochrome spilar í
Mengi í kvöld. Miðaverð 2.000 krónur.
22.00 Hljómsveitirnar The Restless
og While My City Burns á Gamla
Gauknum í kvöld. Grjóthart þungarokk og frítt inn.

Námskeið
13.00 Myndlistarmaðurinn Baldvin
Einarsson stýrir ókeypis ör-námskeiðum í listmálun fyrir 14 ára og eldri í
Hugmyndasmiðjunni á Kjarvalsstöðum. Þátttakendur fá tækifæri til þess
að vinna sín eigin málverk á striga
undir handleiðslu Baldvins, sem
einnig mun segja frá sýningunum
sem standa yfir á Kjarvalsstöðum.

SPRENGJA

KS, FROSIÐ

1.098
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www.netto.is
w

Sigga Beinteins
Salnum í
Kópavogi
Af ﬁngrum
fram með Jóni
Ólafs ásamt
Róberti
Þórhallssyni
á bassa.

Tónlist

18.00 Heimildarmyndin 20.000 Days
on Earth sýnd í Sambíóunum Akureyri. Myndin fjallarar um tónlistarmanninn Nick Cave og fylgst er með
uppspunnum sólarhring í lífi hans.
Miðaverð er 1.000 krónur.

16.00 Útþrá í Hinu húsinu í kvöld. Kostur á
að kynna sér möguleika sem standa til boða
varðandi nám, starfsnám og vinnu erlendis.
20.00 Kynning á hjólreiðaferðum út um
allan heim í kvöld á Kexi Hosteli.

20.00 Dj Agzilla þeytir skífum á
Prikinu í kvöld.
21.00 Dj Creature of the Night þeytir
skífum á Paloma í kvöld.
21.00 Hljómsveitin Músakk kemur
fram á Café Rósenberg í kvöld.
22.00 Magnús R. Einarsson heldur
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8. Aðgangur ókeypis.
22.00 Trúbadorinn Garðar verður á
Dubliners í kvöld.
22.00 Hermigervill og Berndsen ætla
að spila hress 80’s, Italo og syntha
tónlist á Loftinu í kvöld.
22.00 Dj Housekell þeytir skífum á
Kaffibarnum í kvöld.
22.30 Trúbadorarnir Hjálmar og
Dagur verða á English Pub í kvöld.

Dans

Fyrirlestrar

20.00 Salsaveisla á Ríó í kvöld. Frír
prufutími fyrir byrjendur og svo
dansað fram eftir kvöldi.

10.30 Ráðstefna á vegum Miðstöðvar
framhaldsnáms í Hátíðarsal Háskóla
Íslands. Staða doktorsnáms við
Háskóla Íslands rædd, fundarstjóri er
Jón Atli Benediktsson, aðstoðarrektor
vísinda og kennslu. Ráðstefnan er
öllum opin.
16.30 Mannréttindalögfræðingurinn
Damon Barrett flytur fyrirlestur
um mannréttindi og stríðið gegn
fíkniefnum í stofu 102, Háskólatorgi.
Fundarstjóri er Helgi Gunnlaugsson,
prófesor í félagsfræði.

Uppákomur

Kynningar

LAMBALÆRI M/BEINI

EKKI
MISSA
AF

Kvikmyndir

19.00 Konukvöld á Spot í Kópavegi í
kvöld. Dansteymið Grandos mætir á
svæðið með danssýningu. Miðaverð
er 4.900 krónur.

VERÐ

Kræsingar & kostakjör

FIMMTUDAGUR

Uppistand
20.00 Uppistandshópurinn Mið-Ísland
með uppistandssýningu í Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld. Miðaverð er
3.500 krónur.
21.00 Pétur Jóhann Sigfússon verður
með uppistand á Græna Hattinum,
Akureyri.
21.00 Uppistand í Stúdentakjallaranum á vegum Gomobile og Stúdentakjallarans í kvöld.

Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

ÞESSI ER SÚ ALLRA

LÉTTASTA!
Fáanlegir litir:
2,2 kg.

Plómu
Dökkblár
Svartur
2 kg.

1,6 kg.

25%
vildarafsláttur

Ferðataska IT
4 hjól, 81 cm, 2.2 kg.
Ferðataska IT
4 hjól, 71 cm, 2 kg.
Ferðataska IT
4 hjól, 56 cm, 1.6 kg.

Vildarverð kr. 20.748
Fullt verð kr. 27.664

Vildarverð kr. 18.525
Fullt verð kr. 24.700

Vildarverð kr. 14.079
Fullt verð kr. 18.772

5%

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

afsláttur af
af ÖLLUM
ÖLL
LLU
LUM
M
innig
inni
in
nnigg tilboðum
tilbo
tilboðu
oðum
um
VÖRUM einnig
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Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gildir 19. febrúar, til og með 22. febrúar. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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BÍÓFRÉTTIR

FRUMSÝNINGAR

Sjóræningjar í Ástralíu

48 ára Benicio Del Toro,
leikari
Þekktastur fyrir: Snatch, The Usual
Suspects og Traffic.

Mikið er um að vera í Queensland í
Ástralíu þar sem framleiðsla er hafin á
kvikmyndinni Pirates of the Caribbean:
Dead Men Tell No Tales. Myndin er sú
fimmta í röðinni um sjóræningjann Jack
Sparrow kaftein, sem Johnny Depp leikur.
Javier Bardem leikur óvin Sparrows sem
heitir Salazar kafteinn í nýju
myndinni og þá snýr Orlando
Bloom aftur í myndinni sem
Will Turner. Joachim Rønning
og Espen Sandberg leikstýra
myndinni en þeir leikstýrðu
meðal annars myndinni
Kon-Tiki. Gert er ráð fyrir
að myndin verði frumsýnd
í júlí árið 2017.

Hrúturinn Hreinn
Teiknimynd
Raddir: Omid Djalili, Richard Webber
og Kate Harbour.

7,9/10

100%

The Gunman
Spennumynd

Veiðimennirnir
(Fasandræberne)
Spennumynd
Helstu hlutverk: Fares Fares, Nikolaj
Lie Kaas, Pilou Asbæk.

7,2/10

100%

Helstu hlutverk: Idris Elba, Sean
Penn, Javier Bardem.

93%

7,5/10

N.W.A. kom beina leið frá Compton
Sonur rapparans Ice Cube leikur pabba sinn í mynd um hina goðsagnakenndu rappsveit N.W.A. sem gerði garðinn frægan á níunda
áratug síðustu aldar. Undirbúningur fyrir myndina hefur staðið yﬁr í tæp sex ár, myndarinnar er beðið með mikilli eftirvæntingu.
Beðið er með mikilli eftirvæntingu eftir kvikmynd sem byggð er á litríkri sögu rappsveitarinnar N.W.A., frá Compton í Los Angeles í
Bandaríkjunum. Löng og ansi ítarleg stikla úr
myndinni var frumsýnd fyrr í mánuðinum.
Með stiklunni fylgdi myndband sem sýndi
sjálfa Ice Cube og Dr. Dre keyra um gamla
hverfið sitt og ræða við tvo rappara sem tóku
við kyndlinum sem fulltrúar Compton í rappsenunni, þá Kendrick Lamar og The Game.
Ice Cub og Dr. Dre eru einmitt hluti af teyminu sem framleiðir myndina.
Leikur pabba sinn
Undirbúningur fyrir myndina hefur staðið
yfir í tæp sex ár og tók langan tíma að finna
rétta hópinn til þess að leika hljómsveitarmeðlimina. Eftir að búið var að velja þá Jason
Mitchell og Corey Hawkins til að leika þá Eazy
og Dr. Dre var ákveðið að O’Shea Jackson Jr.,
sonur Ice Cube, myndi leika föður sinn. Myndinni verður leikstýrt af F. Gary Gray, sem
hefur leikstýrt myndum á borð við Friday, Set
It Off, The Italian Job og Law Abiding Citizen.
Litrík saga
Saga N.W.A. er nokkuð stutt en ákaflega litrík.
Sveitin náði hæðum sem fáar, ef einhverjar,
rappsveitir hafa náð í sögunni. Sveitin varð til
þegar þeir Ice Cube og Dr. Dre fóru að semja
lög fyrir rappsveit sem var á snærum mógúlsins Eazy E. Sveitin hafnaði laginu sem þeir Dr.
Dre og Ice Cube sömdu og ákváðu þeir þá að
taka það upp sjálfir og fengu Eazy E með sér í
lið og sá hann um rappið. Þeir ákváðu að kalla
sig N.W.A., sem stendur fyrir Niggaz With
Attitude. Lagið, sem ber titilinn Boyz-N-The
Hood var tekið upp árið 1987. Fyrsta breiðskífa sveitarinnar kom út árið árið 1989. Rappmenningin gjörbreyttist við útgáfu plötunnar
Straight Outta Compton.
Lögreglan ósátt við efnistök
Lögreglan í Los Angeles var ósátt við efnistök sveitarinnar, þá sérstaklega í laginu Fuck
tha Police. Í stiklunni úr myndinni má sjá að
fjallað verður um stirð samskipti rappsveitarinnar við lögregluna. Frægt er að lögreglan
í Los Angeles sendi útgáfufyrirtækinu Priority, sem gaf plötu sveitarinnar út, viðvörun,
vegna grófra texta sveitarinnar. Sveitin naut
ótrúlegra vinsælda í kjölfar útgáfunnar,

LITRÍK SAGA Söguleg kvikmynd sem byggð er litríkri sögu rappsveitarinnar N.W.A. er væntanleg.

en Adam var ekki lengi í paradís. Strax ári
seinna byrjaði að kvarnast úr sveitinni, þegar
Ice Cube hætti vegna ósættis um peningamál. Sveitin gaf út aðra plötu sem naut ekki
sömu vinsælda og árið 1992 var hún lögð
niður og meðlimirnir fóru að huga að sólóferlum sínum. Þeir Ice Cube og Dr. Dre hafa
verið viðloðandi rappið síðan með góðum

árangri. Eazy E lést árið 1995 úr alnæmi en
naut vinsælda og virðingar fram á hinsta
dag. Hann uppgötvaði meðal annars sveitina
Bone Thugs N Harmony. MC Ren og DJ Yella
héldu einnig áfram í rappinu, en hafa ekki
notið sambærilegra vinsælda og þekktari
meðlimir N.W.A.

NORDICPHOTOS/GETTY

➜ Undirbúningur fyrir myndina hefur
staðið yfir í tæp sex ár og tók langan
tíma að finna rétta hópinn til þess að
leika hljómsveitarmeðlimina.

kjartanatli@frettabladid.is
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LAMBALÆRI M/BEINI

KS, FROSIÐ

VERÐ 1.098

Kræsingar & kostakjör

SPRENGJA

GRÍSALUNDIR

-30% 1.392

ÁÐUR 1.989 KR/KG

KARTÖFLUBÁTAR
COOP - 900 GR

-20% 398

ÁÐUR 498 KR/KG

MELÓNA

-50% 134

GRÆN

ÁÐUR 268 KR/KG

PFANNER

ACE/EPLA/APPELSÍNUSAFI

-25% 217

ÁÐUR 289 KR/STK

KR/KG

GRÍSAGÚLLAS
STJÖRNUGRÍS

-42% 1.090

ÁÐUR 1.880 KR/KG

HVÍTLAUKSBRAUÐ

X-TRA, 2 STK

198

ÁÐUR 238KR/PK

JARÐARBER 1 KG
GREAT TASTE

399

KR/POKINN

TANGO ORANGE GOS

89

330ML

ÁÐUR 99 KR/STK

Tilboðin gilda 19. – 22. febrúar 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

KJÚKLINGALUNDIR

FROSIÐ, 700GR

-44% 986

ÁÐUR 1.761 KR/PK

GRÍSASNITSEL

LAMBAKÓTILETTUR

STJÖRNUGRÍS

Í RASPI, FERSKT

-50% 1.149

-35% 1.658

ÁÐUR 2.298 KR/KG

AVOCADO OLÍA 1L

CHOSEN FOODS

ÁÐUR 2.551 KR/KG

5,4 KÍLÓ

HÝÐISHRÍSGRJÓN
LÖNG LÍFRÆN -5,4KG

2.298

2.999

KR/STK

KR/POKINN

COOP BLÁBER 250GR

GINA SVART TE

FROSIN - STÓR

100 POKAR

-25% 299

-25% 599

ÁÐUR 399 KR/PK

ÁÐUR 799 KR/PK

HARIBO SÆLGÆTI

ÞVOTTAEFNI 5,9 L

STARMIX/SOURMIX

269

ÁÐUR 299 KR/STK

GREEN SHIELD

200

ÞVOTTAR

www.netto.is
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss |

3.499

ÁÐUR 3.950 KR/STK
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TWITTER-TÍST VIKUNNAR ÖSKUDAGUR, VEÐRIÐ OG TWITTER-VINÁTTA
Unnur
Eggertsdóttir
@UnnurEggerts 17

Mér þykir meira
vænt um suma Twitter vini
mína sem ég hef aldrei hitt
heldur en marga af alvöru
vinum mínum. #realtalk

Björn Teitsson

AMG

@bjornteits

@adhdkisan

Fer ekkert í taugarnar á börnum
að vera stillt svona mikið upp
fyrir Instagram? Mér finnst ég
skynja mikla þjáningu. #öskudagur

„Veðrið er ömurlegt“ - segja allir.

Þórir
Sæmundsson
@ThorirSaem

Facebook er alveg
bærilegt á öskudag. Glöđ börn
í búningum er mjög sætt.
Mússí mússí

Bragi Valdimar
@BragiValdimar

Er fólk alveg steinhætt að klæða
börnin sín í illa ígrundaða
búninga og birta myndir af
þeim á samfélagsmiðlum?
#öskudagur

Í STUÐI Þessir félagar voru í banastuði á Laugaveginum í gær. Þeir Stefán Karlsson, Pjetur Sigurðsson og Vilhelm Gunnarsson, ljósmyndarar Fréttablaðsins, tóku þessar skemmtilegu myndir í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MIKIL GLEÐI AÐ VANDA Á ÖSKUDAG
Á öskudag tíðkast að fara í grímubúning, ganga á milli verslana og fyrirtækja og syngja í skiptum fyrir nammi. Krakkarnir létu ekki veðrið
hafa áhrif á sig og búningar gærdagsins voru fjölbreyttir, litríkir og frumlegir. Meðal annars mátti sjá drauga og geimfara syngja fyrir nammi.


UMHVERFISMÆLAR
Súrefnismælar



hitamælar



pH mælar o.m.fl.

og nú er Fastus einnig söluaðili Merck efnavöru

Veit á vandaða lausn

HÂjba^&+&%-GZn`_Vk`Hb^*-%(.%%lll#[Vhijh#^h

GÓÐUR HÓPUR Trúður, kúreki, Batman og skósveinn í góðum gír í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

- LOKADAGAR ÚTSÖLUNNAR Í FULLUM GANGI -

VIÐ AUKUM AFSLÁTTINN ENN FR

85%

30% AFSLÁTTUR AF OUTLETVERÐUM
!
EKAR

AFSLÁTTUR

ÚTSÖLUNNI LÝKURAF
20% AFSLÁTTUR
Á SOUTLETVERÐUM
UNNUDAGINN!

ALLT AÐ

AF UPPHAFLEGU VERÐI VERSLANA
FULL BÚÐ AF VÖNDUÐUM SKÓM OG FATNAÐI Á ALLA FJÖLSKYLDUNA!

Nike • Adidas • Puma • Asics • Didrikson • Champion • Roxy • Speedo • Seafolly
Arena • Zara • Levis • Lee • Wrangler • Boswell • Lindbergh • Shine • Sixmix
Imac • Kaffe • Veto • B young • Oasis • All saints • Fransa • … og fl.

• TÖKUM
Ráðandi - auglýsingastofa ehf

ATH!

AL

VÖRUR •

NÝJ
UPP AR

LA DAGA

STÆRSTA OUTLET LANDSINS!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400
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Í fótspor frægra Óskarskynna
Leikarinn Neil Patrick Harris verður í fyrsta sinn kynnir á Óskarsverðlaunahátíðinni sem verður haldin í 87. sinn í Los Angeles
22. febrúar. Harris hefur áður verið kynnir á Tony- og Emmy-verðlaunahátíðunum og verður gaman að sjá hvernig honum
vegnar samanborið við þá sem hafa verið Óskarskynnar síðastliðinn áratug.
Chris Rock (2005)
Skaut á Jude Law
Reyna átti að gera hátíðina beittari en
áður og höfða til yngri áhorfenda með
því að fá grínistann Chris Rock sem
kynni. Tilraunin þótti ekki heppnast
sem skyldi. Í opnunaratriði sínu gerði
Rock grín að ríkisstjórn George W.
Bush, þáverandi Bandaríkjaforseta, auk
þess sem hann skaut á Jude Law og
vildi meina að hann hefði leikið í öllum
myndum sem hann hefði séð á árinu.
Í viðtali fyrir hátíðina sagði Rock að
Óskarinn væri „fíflaleg“ hátíð sem
gagnkynhneigðir menn horfðu
ekki á.

Jon Stewart (2006)
Eins og hórmangari
Stewart var þekktur fyrir
pólitískan grínþátt sinn, The
Daily Show, þegar hann var í
fyrsta sinn fenginn til að kynna
Óskarinn. Áður hafði hann tvívegis
verið kynnir á Grammy-verðlaununum. Stjórnmál komu furðu lítið
við sögu hjá Stewart. Grín hans fjallaði
mestmegnis um Hollywood, þar á meðal
brandari um að hórmangari væri „eins
og umboðsmaður nema með betri hatt“.
Stewart hlaut misjafna dóma fyrir
frammistöðu sína.

Ellen DeGeneres (2007)
Samkynhneigður kynnir
Ráðning DeGeneres markaði tímamót
því hún var fyrsta manneskjan sem hafði
komið út úr skápnum sem varð kynnir á
Óskarnum. Áður hafði hún verið kynnir
bæði á Grammy- og Emmy-verðlaunahátíðunum. Grín DeGeneres þótti vel heppnað
og náði hún góðum tengslum við stjörnurnar í salnum. Ólíkt Jon Stewart og Chris
Rock var grín hennar meinlaust og féll það
víðast hvar vel í kramið.

Jon Stewart (2008)
„Sáttakynlíf“ á Óskarnum
Stewart var í annað sinn fenginn til að kynna
Óskarinn og þótti standa sig vel. Athöfnin var
haldin í kjölfar verkfalls handritshöfunda
í Hollywood og í opnunaratriðinu
lýsti Stewart Óskarshátíðinni
sem „sáttakynlífi“. Hann
gerði grín að ákvörðun
Bush-stjórnarinnar um að
halda herliði sínu áfram
í Írak og grínaðist
með fjölhæfni
leikkonunnar
Cate Blanchett.

Hugh Jackman (2009)
Söng með Beyoncé
Ástralski leikarinn var fenginn til að vera kynnir í
fyrsta sinn. Hann byrjaði á söng- og dansatriði til
heiðurs þeim tilnefndu, sem var nokkuð í anda
þess sem Billy Crystal, margreyndur kynnir, var
þekktur fyrir. Hann fékk Anne Hathaway úr áhorfendasalnum til að syngja með sér dúett og plataði
einnig Bill Murray til að hefja upp raust sína. Síðar
á athöfninni var hann í enn meira söngleikjastuði
og tók lagið með Beyoncé Knowles.

Steve Martin
og Alec Baldwin (2010)
Tveir reynsluboltar
Gamanleikarinn Steve Martin var
kynnir Óskarsins árin 2001 og
2003 og endurtók svo leikinn með
kollega sínum Alec Baldwin 2010.
Frammistaða þeirra félaga þótti fín,
sem kom ekki á óvart, enda um tvo
reynslubolta úr Hollywood að ræða.
Eins og kynna er siður pikkuðu þeir
stjörnur úr áhorfendahópnum og
gerðu létt grín að þeim, þar á
meðal Helen Mirren, Zac Efron
og Taylor Lautner.

A. Hathaway and
J. Franco (2011)
Klæddur sem
Marilyn Monroe
Ákveðið var að yngja rækilega
upp þetta árið í von um að
höfða til yngri aldurshópa.
Tveir leikarar voru samt aftur í
hlutverkum kynna. Upphafsatriðið
var í anda Billy Crystal en spjall þeirra
Hathaway og Franco tveggja uppi á
sviði á meðan á athöfninni stóð þótti
heldur stirðbusalegt. Hathaway þótti
betri kynnir en Franco, sem vakti
eflaust mesta lukku þegar hann mætti í
dragi, klæddur sem Marilyn Monroe.

Billy Crystal (2012)
Mætti í níunda sinn
Eftir hina misheppnuðu tilraun til að
yngja upp frá árinu áður var ákveðið
að fara í allt aðra átt. Gleðigjafinn
Billy Crystal var fenginn til að
halda uppi stemningunni í níunda
sinn eftir að gamanleikarinn Eddie
Murphy hafði gengið úr skaftinu.
Frammistaða Crystals var góð en allt
var eftir bókinni. Byrjunaratriði hans
var hnyttið, þar sem atriði úr The
Help og Bridesmades, komu við sögu.

Seth MacFarlane (2013)
Umdeilt brjóstalag
Maðurinn á bak við þættina Family Guy var
fenginn til að kynna í fyrsta sinn. Ást
MacFairlanes á gamla stílnum
skein í gegn og gagnrýnandi
Variety líkti honum við
Billy Crystal, bara 25
árum yngri. Frammistaða hans fékk
misjöfn viðbrögð.
Sumir töluðu um
að hann hafi reynt
að hneyksla
fólk of
mikið.

Ellen DeGeneres (2014)
Pitsa og heimsfræg sjálfsmynd
Eftir sjö ára hlé var Ellen DeGeneres fengin aftur sem
kynnir og þótti hún standa sig með prýði. Grínið var í
öruggari kantinum og ekkert dans- eða söngatriði var í
boði eins og árin á undan. Margir muna eftir því er hún
pantaði pitsu fyrir stjörnurnar og enn fleiri þegar hún
tók mynd af sér með hópi stjarna, sem varð í kjölfarið
sú ljósmynd sem fékk flest endurtíst á Twitter í sögunni.
Alls fékk hún rúmlega tvær milljónir endurtísta á
meðan á athöfninni stóð.

www.dior.com

Dior

KYNNING
19.-25. FEBRÚAR

Komdu og finndu þinn fullkomna farða frá Dior.
Sérfræðingar frá Dior verða í Debenhams
fimmtudag, föstudag og laugardag og aðstoða
þig við að finna farða sem hentar þinni húð.
Kynnum nýjan farða DIORSKIN NUDE AIR, ásamt
nýjum vorlitum og nýju serumi í CAPTURE TOTALE.
Falleg gjöf fylgir kaupum
á tveimur vörum í Dior.
Meðan birgðir endast.

NUDE AIR
FERSKT YFIRBRAGÐ SEM ANDAR.
- NÝTT NUDE AIR SERUM FOUNDATION – SPF 25:
ríkur af súrefnisgefandi innihaldsefnum sem samstundis veita húðinni ferskt
NUDE AIR HEALTHY GLOW POWDER: loftkennt púður sem´´vinnur gegn
mengun´´veitir húðinni útgeislun og náttúrulegan ljóma.
94% * K VENNA UPPLIF ÐU FERSK AR A YFIRBR AGÐ HÚÐAR
97% ** K VENNA FUNDU F YRIR BETRI ÖNDUN HÚÐAR
* Sjálfsmat 33 kvenna sem notuðu serum farðann ásamt púðrinu
** Sjálfsmat 33 kvenna sem notuðu serum farðann í 4 vikur og 31 konu sem notuðu púðrið í 4 vikur.

DEBENHAMS – Lífstílsbúð í SMÁRALIND

Finndu okkur á facebook

KONUR

HERRAR

BÖRN

SNYRTIVÖRUR
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Annað slys
á tökustað
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Tökur standa nú yfir á nýjustu
James Bond-myndinni, Spectre, í
Solden í Austurríki.
Ökumaður vörubíls sem hlaðinn var myndavélabúnaði missti
stjórn á bílnum og hafnaði í
nálægri hlöðu.
Fregnir herma
að að minnsta
kosti einn meðlimur tökuliðsins sé alvarlega
slasaður.
Einn af þeim
sem lentu í slysinu var aðstoðarleikstjórinn Terry Madden sem
unnið hefur í öllum Bond-myndum síðan árið 1981 þegar For
Your Eyes Only kom út.
Fyrir rúmri viku meiddist leikarinn Daniel Craig, sem leikur
sjálfan Bond, á hné við tökur á
slagsmálaatriði.
Spectre er tuttugasta og fjórða
Bond-myndin en tökur fara fram
á mörgum stöðum í Evrópu.

Sælgætisverslun ríkisins
BAKÞANKAR
Atla Fannars
Bjarkasonar

E

ins og lopapeysuklæddur pollabuxnahnakki drapst áfengisfrumvarpið áður
en það komast á áfangastað. Við þurfum
því ekki aðeins að greiða með verslunarrekstri um allt land heldur þurfum við
líka að borga fólki fyrir að ákveða hvaða
áfengisumbúðir þykja við hæfi. Frábært.
Enginn hefur sloppið lifandi frá lífinu þó
ríkið reyni vissulega að passa okkur. En
væri ekki hægt að passa okkur aðeins
betur?

RÍKIÐ gæti til dæmis haldið utan
um kvikmyndasýningar. Kvikmyndir eru stórhættulegar eins
og fólk hefur til að mynda verið
hvatt til að sniðganga 50 Shades
of Grey (50 sinnum segðu
já) vegna þess að boðskapur
hennar þykir ekki bara hættulegur heldur gefur hún kolranga mynd af kvalalosta. Kvikmyndir hafa hingað til gefið fullkomlega
raunsæja mynd af samfélaginu (sbr.
Space Jam) og með því að bjóða upp
á óheftan aðgang að mynd um slæman mann erum við að bjóða hættunni heim.

BÍLAR eru líka stórhættulegir – við þurfum því að koma á fót bílasölu ríkisins. Að
ríkið annist sölu á bílum hefur fjölmarga
kosti í för með sér. Hægt væri að einskorða sölu á bílum við sérstakan ríkisbíl,
til dæmis Nissan eða eitthvað, sem myndi
á augabragði eyða óþarfa afbrýðisemi í
landinu (ég mætti konu á Teslu um daginn og gat hvorki borðað né sofið í marga
daga).

SÆLGÆTI er líka að drepa okkur öll.
Látum ríkið annast sölu á því. Sælgætisverslun ríkisins gæti til dæmis sett kvóta
á sælgætisneyslu þjóðarinnar. Fyrir
mann eins og mig sem verður gjörsamlega andsetinn á laugardögum og er tilbúinn að fórna lífi sínu á súkkulaðihjúpuðu
altari Nóa Síríusar væri gott að fá bara
einhvers konar vikulega úthlutun. Hvað
á ég að þurfa að spóla í gegnum marga
poka af Kúlusúkki áður en ríkisstjórnin
grípur í taumana?
LOKS þarf að koma í veg fyrir að fólk
trufli störf alþingismanna með því að
senda þeim póst. Internetsía myndi redda
því. Þá erum við góð í bili.

Leitar að ólöglegum dýrum
til þess að leika í myndbandi
Tónlistarkonan dj. ﬂugvél og geimskip er að leita að spennandi dýrum til þess að leika í nýju tónlistarmyndbandi. Á næstunni er væntanleg ný plata þar sem áherslan verður lögð á leyndustu undirdjúp hafsins.
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Tónlistar- og myndlistarkonan Steinunn Harðardóttir, betur
þekkt sem dj. flugvél og geimskip,
er að leita að framandi og spennandi dýrum til þess að fara með
hlutverk í nýju tónlistarmyndandi
sem myndlistarkonan Guðlaug
Mía Eyþórsdóttir gerir.
„Við erum að leita að framandi
dýrum til að fá lánað eitt síðdegi
eða svo til þess að leika í nýja
myndbandinu. Fólk má hafa samband við okkur og okkur þætti
skemmtilegast að fá einhver dýr
sem eru ólögleg, einhverjar slöngur eða tarantúlur,“ segir Steinunn
og bætir við að fyllsta trúnaðar
verði gætt.
Hún gaf á dögunum út myndband við lagið Hjari veraldar sem
er eitt af lögunum sem prýðir plötuna Nótt á hafsbotni sem er væntanleg frá tónlistarkonunni.
Viðfangsefni plötunnar er hafsbotninn. „Ég færði mig niður á
hafsbotninn, mér fannst það liggja
beint við. Ef maður fer alveg niður
á dýpsta hafsbotninn þá er hann
kolsvartur og dimmur og þar hittir
maður fyrir lýsandi fiska og þeir
minna svolítið á lýsandi stjörnur í
geimnum,“ segir hún en viðfangs-

efni fyrri plötu hennar, Glamúr í
geimnum, var geimurinn sjálfur.
„Hafsbotninn er líka ekkert meira
kannaður en geimurinn. Þannig að
maður getur gefið hugmyndafluginu lausan tauminn.“
Steinunn hélt út fyrir borgarmörkin til þess að vinna plötuna
og dvaldi þar ein í gömlu húsi sem
að hennar sögn er reimt í. „Ég
var þarna ein í viku í dimmasta
skammdeginu. Það var mjög mikill snjór og mjög mikill kuldi og
alltaf að blása vindur inn,“ segir
hún. Vegna umhverfisins var tónninn í plötunni annar en hún lagði
upp með. „Ég ætlaði að fara að
gera einhverja sumarsmelli en öll
lögin urðu drunga- og óhugnanleg
af því ég var svo hrædd.“
Steinunn er spennt fyrir því að
gefa nýju plötuna út. „Ég er mjög
spennt, er byrjuð að laumast til
þess að spila eitt og eitt nýtt lag á
tónleikum en er að reyna að halda
aftur af mér svo ég geti haldið
útgáfutónleika og spilað öll lögin.“
Þeir sem eiga spennandi og
óvenjuleg gæludýr geta hafa samband við Steinunni í gegnum netfangið geimskip@gmail.com.
gydaloa@frettabladid.is

HAFSBOTNINN Ný plata er væntanleg frá Steinunni og er hún núna að leita að
spennandi dýrum til þess að hafa í nýju tónlistarmyndbandi.
MYND/NANNADÍS

Bergur Ebbi snýr aftur á svið með Mið-Íslandi
Bergur Ebbi Benediktsson kemur fram á uppistandi með félögum sínum eftir hlé. Hann lofar nýju efni.
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„Ég hlakka til að koma og vera
með uppistand í besta uppistandsklúbbi á Íslandi, Þjóðleikhúskjallaranum, með félögum mínum í
Mið-Íslandi,“ segir grínarinn og
gleðigjafinn Bergur Ebbi Benediktsson. Hann er kominn heim og
heldur uppistand með Mið-Íslandi
um helgina en hann er nú búsettur í Kanada þar sem hann stundar nám.
Félagar hans eru himinlifandi
yfir að endurheimta félaga sinn.
„Við erum búin að fá frábært fólk

í stað Bergs á meðan hann hefur
verið í Kanada. En við erum ótrúlega ánægðir fá hann heim,“ segir
Jóhann Alfreð, einn af meðlimum
Mið-Íslands.
Bergur Ebbi ætlar að vera með
nýtt efni á uppstandinu. „Ég verð
að sjálfsögðu með nýtt efni og það
verður að hluta byggt á því hvernig tilfinning það er að kúpla sig út
úr íslensku samfélagi og sjá það
aðeins utan frá. Ég hef ekki fylgst
djúpt með íslenskri umræðu og
það er gott. Ég er vonandi með

ferskari sýn fyrir vikið,“ útskýrir
Bergur Ebbi og hlær.
Hann ætlar að nota reynslu sína
frá Kanada til gríns. „Mig langar
til dæmis mikið til að fjalla um
Vestur-Íslendinga, fjölmenningarsamfélagið og fleira sem er í gangi
í Kanada.“
Nýjasta uppistand Mið-Íslands,
Lengi lifi Mið-Ísland, fer fram í
kvöld og þá verða tvö uppistönd á
föstudags- og laugardagskvöld en
uppistandið fer fram í Þjóðleikhúskjallaranum.
- glp / kak

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-20

FYRSTU SÝNINGAR Á STOCKFISH KVIKMYNDAHÁTÍÐ:
A girl walks home alone
The kidnapping of Michel Houllebeq
The mafia only kills in summer

22.00
22.00
22.00

SAMAN Á NÝ Bergur Ebbi ætlar að

grína með félögum sínum um helgina.
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Ellefu bikarúrslitaleikir um helgina

Sömu meiðsli felldu Stefán Darra á ný

KÖRFUBOLTI Það verður mikil körfuboltaveisla í Laugar-

HANDBOLTI Stefán Darri Þórsson

dalshöllinni um komandi helgi en þá fara fram allir
bikarúrslitaleikir sambandsins, allt frá meistaraflokkunum
báðum niður í 9. flokk karla og kvenna. Þetta eru samtals
ellefu bikarúrslitaleikir á 50 klukkutímum, tveir leikir á
föstudagskvöldi, fjórir leikir á laugardegi og fimm leikir á
sunnudegi.
10. flokkur kvenna ríður á vaðið á föstudagskvöldið
en þá verður einnig spilað í stúlknaflokki. 10. flokkur
karla og drengjaflokkur spila sitthvorum megin við
úrslitaleiki karla og kvenna á laugardeginum og á
sunnudaginn spila síðan 9. flokkur karla og kvenna, 11.
flokkur karla og unglingaflokkar karla og kvenna. Þetta er í
fyrsta sinn sem allir bikarúrslitaleikir körfuboltans fara fram
á sama stað og um sömu helgi en undanfarin ár hafa yngri
flokkarnir verið á annarri helgi en meistaraflokkarnir.

spilar líklega ekki meira á tímabilinu
með Fram í Olísdeild karla þar sem
að hann er með brotið ristarbein og
þarf að fara í aðgerð.
Sama bein brotnaði í nóvember en
þá var ákveðið að leyfa beininu að
gróa án aðgerðar. „Þetta var allt gert
í góðu samráði við lækna en svo varð
hann fyrir því óláni að stíga vitlaust
niður og við það brotnaði beinið
aftur,“ sagði Guðlaugur Arnarsson,
þjálfari Fram við Fréttablaðið í gær.
Atvikið átti sér stað í fyrri hálfleik
í leik gegn HK í vikunni sem Fram
tapaði óvænt. Það var aðeins

þriðji leikur Stefáns Darra eftir að
hann sneri aftur. „Þetta er auðvitað
ofboðslega slæmt fyrir hann og
verður í raun til þess að hann missir
nánast af öllu tímabilinu. Stefán
Darri leikur stórt hlutverk með liðinu
þegar hann er heill,“ segir þjálfarinn.
Framarar hafa verið í miklu basli
með meiðsli í sínum leikmannahópi
en þeir Ólafur Ægir Ólafsson, Elías
Bóasson og Arnar Freyr Arnarsson
hafa allir verið frá í lengri tíma og þá
er Arnar Snær Magnússon nýbyrjaður
á ný eftir langvarandi meiðsli, sem og
Þorri Björn Gunnarsson.
Fram er í áttunda sæti deildar-

STEFÁN DARRI Verður líklega ekki

meira með í vetur.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

innar en fram undan er mikil barátta
um sæti í úrslitakeppninni. „Stressið
fór með okkur gegn HK enda heggur
það í sjálfstraustið við það að missa
lykilmenn í meiðsli. En við vitum
hvað við þurfum að gera og allir eru
- esá
einbeittir á verkefnið.“

Gömlu liðsfélagarnir safna
fyrir nýrri tönn Unnar Láru
Unnur Lára Ásgeirsdóttir missti tönn í leik með Blikum. ÍSÍ-tryggingin nær ekki yﬁr slíkt og því stóð hún ein
uppi með 600 þúsund króna reikning. Blikar ætla að hjálpa henni með sölubás í Kolaportinu um helgina.
KÖRFUBOLTI Kvennalið Breiðabliks

SKORAÐI AFTUR Cristiano Ronaldo

batt enda á þrigga leikja „markaþurrð“
er hann skoraði fyrra mark sinna
manna í Real Madrid í 2-0 sigri á
Schalke í Meistaradeild Evrópu í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

ÚRSLIT
MEISTARADEILD EVRÓPU
16-LIÐA ÚRSLIT, FYRRI LEIKIR
SCHALKE - REAL MADRID

0-2

0-1 Cristiano Ronaldo (26.), 0-2 Marcelo (79.)

BASEL - PORTO

1-1

stendur saman þrátt fyrir mótlæti innan sem utan vallar. Á því
leikur enginn vafi lengur eftir að
liðið ætlar að sameinast um það að
safna fyrir tönn fyrrverandi liðsfélaga síns.
Unnur Lára Ásgeirsdóttir þurfti
að fara til tannlæknis í miðjum
leik í desember þegar tönn brotnaði hjá henni. Þegar á hólminn var
komið kom í ljós að engar tryggingar borguðu tannlæknakostnaðinn og Unnur Lára stóð því uppi
með risa reikning.
Unnur Lára stóð sig vel með
Blikum fyrir áramót en hún var
með 10,5 stig og 8,5 fráköst að
meðaltali á 26,1 mínútu í leik.
Þetta reyndist vera síðasti leikur
hennar fyrir Breiðablik en hún er
flutt norður á Akureyri.

1-0 Derlis Gonzalez (11.), 1-1 Danilo, víti (79.)

visir.is
Meira um leiki
gærkvöldsins

Twitter-máli
vísað frá
HANDBOLTI Aganefnd HSÍ klofn-

aði í afstöðu sinni til máls Agnars
Smára Jónssonar, leikmanns ÍBV,
vegna ummæla hans um dómara
leiks Stjörnunnar og FH í Olísdeild karla.
Agnar Smári gagnrýndi störf
dómaranna í færslu á Twittersíðu sinni sem hann síðar fjarlægði og baðst afsökunar á. Fram
kom í úrskurði nefndarinnar
að aganefnd harmaði ummælin
en að hún teldi sér ekki fært að
úrskurða í málinu þar sem hann
var ekki þátttakandi í leiknum.
Einn nefndarmaður vildi að
málið yrði tekið til efnislegrar
meðferðar en meirihlutinn vísaði
því frá.
- esá

Tönnin brotnaði niður í rót
„Það kemur í ljós að hún er ekki
tryggð því ÍSÍ-tryggingin nær ekki
til slysa á tönnum. Tönnin brotnar alveg niður í rót og hún þarf
bara nýja tönn og skrúfu. Þetta er
komið upp í 600 þúsund kall hjá
henni. Hún var að koma úr námi
og er nýbyrjuð að vinna á leikskóla. Þetta er svo stór biti,“ segir
Andri. „Hún ræddi við stjórnina
og athugaði hvort deildin hér eða
félagið myndi eitthvað taka þátt í
þessu. Það fór hér upp í aðalstjórn
og inn á bæjarskrifstofu. Það var
enginn peningur í kassanum hjá
körfuboltadeildinni en aðalástæðan fyrir því að hún fékk ekkert var
að þetta gæti gefið fordæmi og þá
líka skuldbundið félagið aftur í
tímann,“ segir Andri.
„Okkur í liðinu fannst þetta vera
skelfilegt og við vildum ekki að
hún væri ein með þetta. Við ákváðum því að gera eitthvað,“ sagði
Andri Þór en þetta varð jafnframt
að vera öðruvísi söfnun en „allar“
hinar hjá liðinu.
„Ástæðan fyrir því að við gerum
þetta er að við erum alltaf að selja

MISSIR FYRIR BLIKA Unnur Lára Ásgeirsdóttir sést hér til vinstri í leik með Breiðabliki í Dominos-deildinni í körfubolta í vetur
og á myndinni til hægri talar Andri Þór Kristinsson, þjálfari Blika, við Unni Láru í leik á móti KR.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

klósettpappír og herja á okkar
nærumhverfi. Þessi hugmynd
snerist um að sækja peninga eitthvað út fyrir ömmu og afa og
mömmu og pabba,“ segir Andri í
léttum tón.
Sótti reiðhjól í geymsluna
Blikakonur ætla að vera með bás
í Kolaþorpinu um helgina og selja
muni til styrktar Unni Láru.
„Ég fór bara í geymsluna hjá
mér og ætla að selja reiðhjól og
eitthvert dót. Stelpurnar tína
fram einhver föt og þó svo að
deildin treysti sér ekki í þetta þá
er fólkið í deildinni til í að leggja
hönd á plóg með vinnu eða annars
konar framlagi,“ segir Andri og
bætir við: „Þetta gerist í leik hjá
okkur og við viljum setja vinnu í
að byggja upp svona menningu hjá
okkur og að þetta sé eitthvað sem
einkenni okkar lið. Við stöndum
alltaf saman þótt það sér erfitt.“

Breiðabliksliðið er í neðsta sæti
Dominos-deildarinnar og þetta
hefur ekki verið auðveldur vetur.
„Það er búinn að vera ofboðslega mikill mótvindur í vetur
og þá ekki bara andstæðingarnir heldur hafa líka verið erfiðar
aðstæður hjá deildinni, peningavesen og annað,“ segir Andri.
Unnur Lára yfirgaf Breiðabliksliðið um áramótin en stelpurnar
standa enn með henni. „Ég sagði
henni að ég ætlaði að peppa stelpurnar upp í fjáröflun og hún var
mjög þakklát,“ segir Andri.
Andri vill sjá umræðu í íþróttahreyfingunni um tryggingar á
tönnum íþróttafólks landsins.
„Ef hreyfingin tæki sig öll saman
og léti bjóða út tanntryggingu á
íþróttafólkið okkar þá er ég viss
um að þetta yrðu bara nokkrir
þúsundkallar á ári fyrir hvern
klúbb. Þetta eru örfá óhöpp á ári
þó að það séu síðan oft háar upp-

hæðir þegar það gerist,“ segir
Andri Þór en hver eru markmið
helgarinnar?
Vonar að fólk rati til þeirra
„Ég er ekkert viss um að þátttakan verði æðisleg en ég er búinn að
hóta því að mæta heim til fólks,
bæði stjórnarmanna og stelpnanna, og taka til í geymslunum ef
þau koma ekki með eitthvað. Við
sjáum til hvernig þetta gengur og
ég er alls ekki vongóður um að við
náum upp í þessa tölu. Hvort sem
það verður hundrað þúsund eða
tvö hundruð þúsund eða minna.
Allt hjálpar,“ segir Andri.
„Við merkjum okkur í bak og
fyrir en við fengum reyndar engan
toppstað. Við vildum vera þessa
helgi og ég vona að fólk rati til
okkar,“ sagði Andri sem er jafnvel að pæla í því að láta Blikakópinn lóðsa gesti inn á básinn.
ooj@frettabladid.is

Bakdyrnar í Meistaradeildina opnar upp á gátt
Þrjú ensk lið eru á meðal þeirra 32 sem hefja leik í útsláttarkeppni Evrópudeildarinnar í kvöld.
FÓTBOLTI Þrjátíu og tveggja liða
úrslit Evrópudeildarinnar í fótbolta hefjast í kvöld og er mikið
um áhugaverða leiki. Sterk lið í
bestu deildum Evrópu eigast við
strax á fyrsta stigi útsláttakeppninnar, en þar má nefna viðureignir
á borð við: Sevilla - Mönchengladbach, PSV - Zenit, Roma Feyenoord, Celtic - Inter og Wolfsburg Sporting. Þrjú ensk lið; Liverpool,
Everton og Tottenham, eru komin
þetta langt og spila í kvöld. Liverpool mætir Besiktas frá Tyrklandi, Tottenham fær Fiorentina
í heimsókn og Everton heimsækir
Young Boys í Sviss.
Ensku liðin hafa ekki riðið feitum hesti frá Evrópudeildinni,

hvort sem þau hafa sýnt henni
áhuga eða ekki. Ekki eru mörg
ár síðan Harry Redknapp, þáverandi stjóri Tottenham, og Martin O‘Neil, þáverandi stjóri Aston
Villa, gáfu skít í keppnina og
spiluðu á varaliðum í útsláttarkeppninni. Fulham er eina enska
liðið sem hefur virkilega reynt að
fara alla leið og tekist það, en liðið
fór í úrslit árið 2010.
Harry Redknapp talaði þá afar
illa um keppnina, sagði hana Bkeppni Evrópuboltans og væri
bara fyrir af því að spilað væri á
fimmtudögum. En nú ber svo við
að mikið er undir í Evrópudeildinni. Sigurlaunin eru sæti í Meistaradeildinni, og eru því öll liðin

sem hefja leik í kvöld níu leikjum
frá ríkidæminu sem fylgir Meistaradeild Evrópu.
Liverpool og Tottenham eru
bæði í baráttu um Meistaradeildarsæti á Englandi en þykja ekki
líkleg til afreka þar að mati flestra
sérfræðinga. Því er liðunum ekkert til fyrirstöðu að reyna að fara
alla leið í Evrópudeildinni og
lauma sér bakdyramegin inn um
dyrnar í Meistaradeildina sem
standa opnar upp á gátt.
„Við ætlum að fara eins langt og
við getum,“ segir Mauricio Pochettino, knattspyrnustjóri Tottenham. „Leikurinn gegn Fiorentina
verður áhugaverður. Ég ber mikla
virðingu fyrir ítalska boltanum.

Hann hefur farið upp og niður
undanfarin ár og upplifir nú sína
verstu tíma. Engu að síður er Sería
A góð deild og Fiorentina spilar
góðan fótbolta.“
Brendan Rodgers, knattspyrnustjóri Liverpool, sér gullpottinn
við enda Evrópudeildarregnbogans og ætlar sér alla leið í keppninni.
„Við ætlum að standa okkur vel
í þessari keppni,“ sagði hann á
blaðamannafundi í gær. „Okkur
langar að vinna bikar til að sýna
hversu langt við erum komnir og
þar kemur Evrópudeildin sterk
inn. Þetta er keppni sem við tökum
alvarlega.“
- tom

BAKLEIÐIN Liverpool getur komist í

Meistaradeildina.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.15
Eldhúsið hans Eyþórs
Vandaðir íslenskir þættir
þar sem meistarakokkurinn Eyþór Rúnarson sýnir
okkur réttu handtökin í
eldhúsinu á sinn einstaka
hátt. Í hverjum þætti
af Eldhúsinu hans
Eyþórs tekur hann
fyrir vinsæl hráefni
og töfrar fram úr
þeim dýrindismáltíðir sem allir
geta leikið eftir.

X977 kl. 07.00
Morgunþátturinn
Ómar

Restaurant Startup

The Tonight Show

Broadchurch

STÖÐ 2 KL. 20.40 Skemmtilegur og
spennandi raunveruleikaþáttur í umsjón hins harða og eitursvala Joe
Bastianich og veitingahúsaeigandans
Tim Love. Í hverjum þætti velja þeir á
milli tveggja hópa þátttakenda. Hvort
lið fyrir sig þarf að móta hugmynd að
nýju veitingahúsi.

SKJÁR EINN KL. 22.50 Spjallþáttasnillingurinn Jimmy Fallon hefur tekið
við keﬂinu af Jay Leno og stýrir hinum
geysivinsæla The Tonight Show. Leikkonan Sigourney Weaver er gestur Jimmys
í kvöld ásamt Andy Cohen, metsöluhöfundi og spjallþáttastjórnanda. Ella Henderson söngkona sér um tónlistina.

STÖÐ 2 KL. 23.40 Önnur þáttaröðin af
þessum magnþrungnu spennuþáttum
þar sem fylgst er með störfum rannsóknarlögreglufulltrúanna Alecs Hardy
og Ellie Miller en í byrjun tökum við upp
þráðinn þar sem frá var horﬁð í síðustu
þáttaröð. Margt kemur á óvart þegar ný
gögn koma í ljós í Sandbrook-málinu.

STÖÐ 2
BYLGJAN989

#BYLGJAN

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

19.15 Community

16.30 Berlínarsaga

08.05 The Wonder Years

19.35 Last Man Standing

17.20 Stundin okkar

08.30 Masterchef USA

20.00 American Idol

17.45 Kungfú Panda

09.15 Bold and the Beautiful

20.45 Hot in Cleveland

18.07 Nína Pataló

09.35 Doctors

21.10 Supernatural

18.15 Táknmálsfréttir

21.55 True Blood

18.25 Vísindahorn Ævars

22.50 Constantine

18.30 Dýralæknaskólinn

00.20 Community

19.00 Fréttir

00.40 Last Man Standing

19.25 Íþróttir

13.00 Fever Pitch

01.05 American Idol

19.30 Veðurfréttir

14.45 The O.C

01.50 Hot in Cleveland

19.35 Kastljós

15.30 Impractical Jokers

02.10 Supernatural

20.00 Ferð til fjár

15.55 iCarly

02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

20.30 Doll og Em

10.15 60 mínútur
11.00 Make Me A Millionaire Inventor
11.45 Cougar Town
12.05 Enlightened
12.35 Nágrannar

16.45 Raising Hope

20.55 Handboltalið Íslands (Karlalið FH 1984)

17.10 Bold and the Beautiful

21.10 Fortitude

16.20 Hundagengið

17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag.
19.11 Veður
19.20 Fóstbræður
19.50 Marry Me
20.15 Eldhúsið hans Eyþórs
20.40 Restaurant Startup
21.25 The Mentalist
22.10 The Blacklist
22.55 Person of Interest
23.40 Broadchurch
00.30 Banshee
01.20 NCIS. New Orleans
02.05 Louie

REYKJAVÍK
SÍÐDEGIS
ER Í LOFTINU

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR

02.25 Immortals
04.10 Barnatími Stöðvar 2

07.00 Strumparnir 07.25 Ljóti andarunginn og
ég 07.47 Tommi og Jenni 07.53 Sumardalsmyllan
08.00 Könnuðurinn Dóra 08.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 08.45 Doddi litli og Eyrnastór 08.55
Rasmus Klumpur og félagar 09.00 Áfram Diego,
áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 09.45 Hvellur
keppnisbíll 09.55 UKI 10.00 Brunabílarnir 10.22
Lína langsokkur 10.47 Ævintýraferðin 11.00
Strumparnir 11.25 Ljóti andarunginn og ég
11.47 Tommi og Jenni 11.53 Sumardalsmyllan
12.00 Könnuðurinn Dóra 12.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar 12.45 Doddi litli og Eyrnastór 12.55
Rasmus Klumpur og félagar 13.00 Áfram Diego,
áfram! 13.24 Svampur Sveinsson 13.45 Hvellur
keppnisbíll 13.55 UKI 14.00 Brunabílarnir 14.22
Lína langsokkur 14.47 Ævintýraferðin 15.00
Strumparnir 15.25 Ljóti andarunginn og ég
15.47 Tommi og Jenni 15.53 Sumardalsmyllan
16.00 Könnuðurinn Dóra 16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar 16.45 Doddi litli og Eyrnastór
16.55 Rasmus Klumpur og félagar 17.00 Áfram
Diego, áfram! 17.24 Svampur Sveinsson 17.45
Hvellurkeppnisbíll 17.55 UKI 18.00 Brunabílarnir
18.22 Lína langsokkur 18.47 Ævintýraferðin
19.00 Artúr 20.40 Sögur fyrir svefninn

22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð
23.05 Erfingjarnir
00.00 Kastljós
00.25 Fréttir
00.40 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.45 Pepsi MAX tónlist
14.40 Cheers
15.05 Benched
15.25 Top Chef
16.15 Vexed
17.50 Dr. Phil

07.00 Meistarad. - Meistaramörk
07.30 Meistarad. - Meistaramörk
08.00 Meistarad. - Meistaramörk
09.55 Blackburn - Stoke
11.35 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
12.00 Schalke - Real Madrid
13.40 Basel - Porto
15.50 Fjölnir - Stjarnan
17.25 Samantekt og spjall
17.55 Young Boys - Everton BEINT
20.00 Liverpool - Besiktas BEINT
22.05 Samantekt og spjall

18.45
19.10
19.35
19.55
20.20
20.45
21.30
22.00
22.55
23.15
01.00
01.25
02.05
02.35
03.30

Friends
New Girl
Modern Family
Two and a Half Men
1600 Penn
Ally McBeal uleg.
Vice
Game of Thrones
It‘s Always Sunny In Philadelphia
Prime Suspect 3
1600 Penn
Ally McBeal
Vice
Game of Thrones
Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.30
11.05
13.10
15.40
17.20
19.30
22.00
23.35
01.20
02.50

LOL
42
Contact
LOL
42
Contact
Kites
The Infidel
Attack the Block
Kites

22.35 UFC Unleashed 2014
23.20 Ensku bikarmörkin 2015
23.50 Tottenham - Fiorentina
01.30 Liverpool - Besiktas

11.40 WBA - Swansea
13.25 Southampton - West Ham
15.10 Premier League Review
16.05 Football League Show
16.35 Chelsea - Everton
18.15 Liverpool - Tottenham
20.00 Premier League World

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

22.00 Tíufréttir

17.15 Svali & Svavar

05.40 Fréttir og Ísland í dag

15.20 Meistarad. - Meistaramörk

VIRKA DAGA MILLI KL. 16:00 - 18:30

Ómar vaknar með
þér með gott
rokk í morgunsárið.

20.30 Bolton - Watford
22.10 Man. Utd. - Burnley
23.55 Stoke - Man. City
01.40 Premier League World

20.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum 21.00
Auðlindakistan 21.30 Suðurnesjamagasýn

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

18.30 The Tonight Showt.
19.10 The Talk
19.50 America‘s Funniest Home Videos
20.10 The Biggest Loser - Ísland
21.20 Scandal Fjórða þáttaröðin af
Scandal er byrjuð með Oliviu Pope
(Kerry Washington) í fararbroddi. Scandal-þáttaraðirnar eru byggðar á starfi
hinnar bandarísku Judy Smith, almannatengslaráðgjafa, sem starfaði meðal annars fyrir Monicu Lewinsky en hún leggur allt í sölurnar til að vernda og fegra
ímynd hástéttarinnar í Washington.
Vandaðir þættir um spillingu og yfirhylmingu á æðstu stöðum.
22.05 How To Get Away With Murder
22.50 The Tonight Show
23.35 Law & Order
00.20 Allegiance
01.05 The Walking Dead
01.55 Scandal
02.40 How To Get Away With Murder
03.25 The Tonight Show
04.15 Pepsi MAX tónlist

08.15 PGA Tour 2015
13.45 PGA Tour 2015 - Highlight
14.40 Golfing World 2015
15.30 Feherty

HRINGBRAUT
11.00 Mannamál 11.30 Heimsljós 12.00
Mannamál 12.30 Heimsljós 13.00 Mannamál
13.30 Heimsljós 14.00 Mannamál 14.30
Heimsljós 17.00 Mannamál 17.30 Heimsljós
18.00 Mannamál 18.30 Heimsljós 19.00
Mannamál 19.30 Heimsljós 20.00 Mannamál
20.30 Heimsljós 21.00 Þjóðbraut 22.00 Þjóðbraut
23.00 Þjóðbraut

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

16.15 Golfing World 2015
17.05 2014 PGA Tour Year in Review e12
18.00 Inside The PGA Tour 2015
18.25 Golfing World 2015
19.15 Inside The PGA Tour 2015
19.40 PGA Tour 2015
22.00 PGA Tour 2015

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin

50 | LÍFIÐ |
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Í tónleikaferð með Vance Joy

FIMMTUDAGSFLÍKIN

Hljómsveitin Kaleo er á leið í tónleikaferð um Bandaríkin. Nóg um að vera.

Gagnsæja korselettið sem amma
mín gaf mér í jólagjöf hefur mikið
tilfinningalegt gildi og er klárlega
fimmtudagsflík.
Unnur Birna Björnsdóttir, söngkona

Hljómsveitin Kaleo er á leið í tónleikaferð um Bandaríkin með ástralska tónlistarmanninum Vance Joy,
en hann hefur notið gífurlegra vinsælda í heimalandi sínu og víðar.
„Það er mikil tilhlökkun í okkur.
Við byrjum í Seattle 9. apríl og
endum í Norfolk 11. júní,“ segir
Jökull Júlíusson söngvari og gítarleikari Kaleo.
Sveitin kemur fram ásamt Vance
Joy í Portland, Denver, Houston og
Chicago en þó hafa ekki allar tónleikadagsetningarnar verið gerðar
opinberar.

Vance Joy hefur gert það gott
í Ástralíu og átti meðal annars
eitt vinsælasta lag ársins 2013
þar í landi, lagið Riptide. Hann
gerði samning við Atl antic
Records árið 2013 en Kaleo gerði
einmitt samning við sama fyrirtæki á síðasta ári. Fyrsta plata
Vance Joy, Dream Your Life
Away, hefur fengið prýðisdóma
víða um heim.
Kaleo er nú stödd í London þar
sem hún vinnur hörðum höndum
í hljóðveri en hún flýgur vestur
um haf í næstu viku. „Við verð-

SNÆDÍS
SNORRADÓTTIR

„Ég kannast við
uppreisn fólks 14
til 16 ára, ég lagði
mig alla fram í
þeim efnum.“

➜ Kaleo kemur fram ásamt
Vance Joy meðal annars í
Seattle, Portland, Denver,
Houston og Chicago.
um aðallega í Bandaríkjunum á
næstunni og verðum til dæmis
á South by South West-hátíðinni í mars,“ bætir Jökull við.
Þá kemur sveitin einnig fram
í Boston í mars á tónleikum á
vegum Taste of Iceland.
- glp

Í TÓNLEIKAFERÐALAG Hljómsveitin

Kaleo hefur verið í London að undanförnu að taka upp en er á leið til
Bandaríkjanna í tónleikaferðalag með
Vance Joy.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SESELIA
GUÐRÚN
SIGURÐARDÓTTIR

Hefur ekki
fengið athugasemd um
skaðleg áhrif
geirvörtugötunar.

NÝR

SPENNANDI
MATSEÐILL
Brot af því besta:
NAUTA TATAKI
Nautatataki, chili,
kóriander, kex

TÚNA
Kolaður túnﬁskur, bonito-gljái
beikon, sítrónugrassmajó, kex

NÆTURSALTAÐUR
ÞORSKHNAKKI
Grillað toppkál, blaðlaukur, quinoa,
beurre blanc

HVÍTSÚKKULAÐI
OSTAKAKA
Ástaraldin, bakað hvítt
súkkulaði, kókosís
Borðapantanir í síma 517 7474
eða info@kolrestaurant.is

Niður í 14 ára stúlkur
láta gata geirvörtur
Eigendur götunarstofa ﬁnna fyrir fjölgun kvenna sem láta gata á sér geirvörturnar. Keppendur í ﬁtness sækja mikið í slíkar aðgerðir, að sögn eins eigandans.
Mikil aukning hefur orðið á því
að stúlkur og ungar konur láti
gata á sér geirvörturnar. Eigandi stofu sem sér um slíkar
aðgerðir segir að aðsóknin hafi
aukist um 100 prósent á síðustu
árum og að stúlkur allt niður í
fjórtán ára gamlar láti gata á
sér geirvörturnar. Hin 28 ára
Snædís Snorradóttir lét gata á
sér geirvörturnar fyrir þrettán árum og segist sjá eftir því.
„Ástæða þess að ég gataði á mér
geirvörtuna er beinlínis rekjanleg til uppreisnar gegn foreldrum mínum,“ segir hún og bætir
við: „Ég hugsaði þetta ekki til
enda og var ómeðvituð um mögulegar afleiðingar á brjóstagjöf.“

og bætir við að augljóslega sé
um trend að ræða. „Undanfarið ár hefur aðsóknin aukist um
100% og aldur þeirra sem óska
eftir þjónustunni verður sífellt
lægri,“ segir Seselia.
„Heilu dagarnir eru bókaðir
í geirvörtugötun. Við þekkjum
dæmi þess að heilu vinkvennahóparnir eru gataðir og partur
af innvígsluferlinu er einmitt
að láta gata geirvörtu,“ útskýrir
Seselia. Hún bætir við að konur
sem taki þátt í fitness-keppni sé
stór hópur viðskiptavina sinna
og telur að vinsældir götunar
á geirvörtum tengist auknum
vinsældum fitness-keppna hér
á landi.

Stelpur og fitness-keppendur
„Þetta er gríðarlega vinsælt
hjá ungu stelpunum í dag og við
erum að fá stúlkur allt niður í 14
ára inn á stofu til okkar í fylgd
með foreldrum,“ segir Seselia
Guðrún Sigurðardóttir, eigandi
Tattoo og skart á Hverfisgötu,

Uppreisn gegn foreldrum
Seselia segist jafnframt fullviss
um að stúlkurnar sem sækja í
götunina séu í ákveðinni uppreisn gegn foreldrum sínum, sér
í lagi þær yngstu. Þetta kemur
heim og saman við sögu Snædísar. „Lokkinn var ég með í

Við þekkjum dæmi
þess að heilu vinkvennahóparnir eru gataðir og
partur af innvígsluferlinu
er einmitt að láta gata
geirvörtu.
Seselia Guðrún Sigurðardóttir, eigandi
Tattoo og skart á Hverfisgötu

mér í 2 ár eða þar til það rann
upp fyrir mér að þetta væri gersamlega tilgangslaust. Þetta
var skraut sem fékk aldrei að
njóta sín og gerði ekkert fyrir
mig í ástarlífinu. Uppreisnin
var sumsé allsráðandi.“ Snædís segist sjá mikið eftir að hafa
gengist undir götunina og bendir á að það sé eitt að vera í uppreisn og annað að sætta sig við
orðinn hlut þegar konur þurfa
að höndla „að geta ekki gefið
barninu ykkar brjóstamjólk út af
ákvörðun sem þið tókuð í frekjueða flippkasti“.
gudrun@frettabladid.is

Vill að ungar stúlkur hugsi málið til enda
➜ Brjóstagjafarráðgjafi
og ljósmóðir
mælir ekki
með því að
ungar konur
láti gata á sér
geirvörturnar.

SNÆDÍS SNORRADÓTTIR hefur
áhyggjur af vaxandi vinsældum
götunar og hvetur ungar konur til
að velta fyrir sér tilgangi götunar og
afleiðingum sem gætu hlotist af.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 40 · 101 REYKJAVÍK · KOLRESTAURANT.IS

BJÖRK TRYGGVADÓTTIR
brjóstagjafarráðgjafi og ljósmóðir,
segist ekki mæla með slíkri götun.
„Það er svo sem ekkert sem segir
að brjóstagjöf muni ganga illa eftir
götun, en það er erfitt að útiloka
áhrifin og verður hver að meta
hvort áhættan sé þess virði,“
segir Björk og bætir við að helstu
áhyggjur þeirra sem hyggjast láta
gata geirvörtu ættu að snúast um
sýkingarhættuna sem einkennir alla
götun.

SESELIA GUÐRÚN
SIGURÐARDÓTTIR eigandi Tattoo
og skart, segir hins vegar að slík
gagnrýni eigi ekki rétt á sér „Ég
hef gatað geirvörtur í tuttugu ár. Ef

áhrifin eru einhver ætti heilbrigðiseftirlitið að vera fyrir löngu búið
að banka upp á og gera við þetta
athugasemd. Það hefur hins vegar
ekki ennþá gerst.“

Forsalan
er hafin!

Fyrsta sending af nýju silfur Omaggio
vösunum frá Kähler er væntanleg til
okkar þann 8. maí. Forsala á vösum úr
fyrstu sendingu er hafin á modern.is.

TRYGGÐU ÞÉR
EINTAK Á MEÐAN
BIRGÐIR ENDAST
Á MODERN.IS

PIPAR \ TBWA

•

SÍA

AÐEINS Í VEFVERSLUN

Omaggio silfur 12,5 cm / Verð 5.990 kr.

Omaggio silfur 20 cm / Verð 10.990 kr.

* Þeir sem versla á modern.is geta fengið vörurnar
sendar heim gegn vægu gjaldi. Einnig er hægt að
sækja vörurnar í verslun Módern, Hlíðasmára 1.
Vasar seldir í forsölu verða afhentir frá og með 8. maí.

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

Omaggio silfur, 30,5 cm / Verð 13.990 kr.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 800 1177

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Eygló fékk viskustykki,
veski og dagatal að gjöf
Eygló Harðardóttir, félags- og
húsnæðismálaráðherra, birti á
Facebook-síðu sinni í gær lista
yfir gjafir sem henni hafa verið
færðar sem ráðherra við hin ýmsu
tilefni. Meðal gjafa er slæða, vasi og
teikning frá kínverskri
sendinefnd, vínflaska
og konfektkassi frá
rússneska sendiherranum, handmálaður
diskur með nafni
ráðherra, regnhlíf frá
miðjuhópi Norðurlandaráðs, að
ógleymdu
viskustykki
og mörgum
dagatölum.
- hkh

50-70%

Fjallið glímir fyrir Arnalds
Kraftakappinn Hafþór Júlíus Björnsson leikur glímukappa í nýju myndbandi við lag eftir tónlistarmanninn Ólaf Arnalds sem ber titilinn
Reminiscence. Þorsteinn Jónsson
júdókappi fer einnig með hlutverk í
myndbandinu sem Magnús Leifsson
leikstýrir og Þorsteinn Magnússon
framleiðir. Lagið Reminiscence er
á nýrri plötu með Ólafi Arnalds og
píanóleikarnum Alice
Sara Ott þar sem þau
endurútsetja lög
eftir pólska tónskáldið
Frédéric Chopin. Myndbandið verður frumsýnt á morgun og
verður ítarlega
fjallað um
það á Vísi.

70%
af fermingarfötum

- kak

Mest lesið
1 Tryggvi Þór: “Af hverju er Kastljós að
ýta undir öfgaskoðanir? Hvað næst
ISIS?“
2 Könnuðu hverja kjörnir fulltrúar
töluðu við í síma
3 Sigurður Einarsson segir að dómsmorð haﬁ verið framið í Hæstarétti
4 Íslensk ungmenni stjórna sölutorgi
með bæði vopn og fíkniefni á Facebook
5 Ung stúlka skilaði sér ekki heim með
ferðaþjónustu fatlaðra í dag

jakki verð áður kr. 34.980
buxur verð áður kr.16.980
vesti verð áður kr.14.980

60%

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

Opið virka daga frá kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512
Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

verð nú kr 10.494
verð nú kr 5.094
verð nú kr 4.494

Barnafatnaður frá

