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SKOÐUN Fyrirgefum vorum
skuldunautum, skrifar
Þorvaldur Gylfason. 17

MENNING Gréta Sigurðar
stýrir hátíð sögu og bóka í
Stykkishólmi. 26
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Stalín í poppmyndbandi

Fá ekki arðinn úr landi
vegna gjaldeyrishafta
Miðað við arðgreiðslustefnu Íslandsbanka hefði bankinn átt að greiða
eigendum sínum rúma níu milljarða
króna í arð á síðasta ári. Vegna hafta
voru aðeins greiddir fjórir. Arion
banki greiddi meira. 12
Búist við 1,6 milljónum Ferðamálastofa á von á því að hálf önnur
milljón ferðamanna sæki Þingvelli
heim á árinu 2025. Í fyrra komu
þangað 570 þúsund ferðamenn. 2
Vegalaus börn í fangelsi Fullrar
aðgæslu er þörf þegar vafi leikur á
aldri hælisleitenda, að sögn forstjóra
Barnaverndarstofu. Hér hafa réttindi
barna verið brotin. 4
Bugaðir leita í kynlíf Rannsókn
íslensks læknis í Danmörku leiðir í
ljós að bugaðir karlar leita í kynlíf
til að flýja veruleikann. Sumir eru
óvinnufærir af löngun í kynlíf. 6
Oddvitar með ólíkar áherslur
Fjármálaráðherra telur kaupmáttaraukningu árangursríkari leið
í kjarasamningum en krónutöluhækkun sem forsætisráðherra segir
skynsamlega. 10

FYRIR OPNUN FOOD AND FUN Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, fær aðstoð við að klæðast kokkabúningi áður en hún, ásamt Gunnari Braga Sveinssyni utanríkisráðherra, Sigurði Inga Jóhannssyni sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Degi B. Eggertssyni, borgarstjóra Reykjavíkur, og Birki Hólm Guðnasyni, framkvæmdastjóra Icelandair, opnaði matarmenningarhátíðina Food and Fun í Matvælaskólanum í Kópavogi síðdegis í gær. Hátíðin er nú haldin í 14. sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓLK Hljómsveitin Young Karin
frumsýnir nýtt myndband í
dag, en í því má sjá mörgum af
helstu stórmennum sögunnar bregða
fyrir, meðal
annars Stalín
og William
Shakespeare en
einnig þekkta
Íslendinga eins
og Ólaf Thors
LOGI PEDRO STEFog Jónas frá
ÁNSSON
Hriflu.
Magnús Leifsson leikstjóri
tók myndbandið upp í geymslu í
Kópavogi, sem er í umsjá Þjóðminjasafnsins. Þar eru geymdar
um sextíu ára vaxmyndir sem
voru til sýnis á Þjóðminjasafninu frá 1951 til 1969. Sökum
þess að ekki mátti flytja stytturnar þurftu allar tökur að fara
fram í geymslunni. Vinnslan eftir
að tökum lauk var bæði löng og
ströng auk þess sem verkefnið
kostaði skildinginn. - kak / sjá síðu 30

Heimilisofbeldi frekar tilkynnt eftir breytt vinnulag
Aukin tiltrú á aðgerðir í heimilisofbeldismálum er líkleg skýring á fjölgun tilkynninga á höfuðborgarsvæðinu.
Tilkynningar eru 155 prósentum fleiri en að jafnaði í fyrra. Bent er á að fleiri tilkynni brot en þolendur einir.
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Stormur á Vestfjörðum og allra vestast
með snjókomu eða éljum en mun hægari
annars staðar og sums staðar él. Víða
strekkingur eða hvasst í kvöld. 4
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Kelly Osbourn
e hefur
á sjónvarpsstöðinn hótað að hætta í þáttunum
Fashion Police
er einnig álitsgjaf i E!. Ástæðan er sú að
Giuliana Rancic,
ií
sem
Zendaya lyktaði þáttunum, á að hafa sagt
að Disney-stirnið
eins
í hárinu á Óskarsv og gras af því hún var
með
kynþáttafordómu erðlaunahátíðinni. Ummæli dreddlokka
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OFBELDI Tilkynningum um heim-

ilisofbeldi hefur fjölgað um rúman
helming á höfuðborgarsvæðinu
eftir að lögregla og félagsþjónusta
fóru að vinna eftir nýrri nálgun í
málaflokknum.
„Að hluta til held ég að aukningin sé breyting og bæting á skráningu heimilisofbeldis, vonandi
vegna aukinnar tiltrúar á verklagi
og auknu trausti til lögreglunnar í
þessum málum,“ segir Alda Hrönn
Jóhannsdóttir, aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
Fjallað var um ofbeldi inni á
heimilum á morgunverðarþinginu
Náum áttum í gær. Alda Hrönn
kynnti þar nýja nálgun lögreglu og
félagsþjónustu í heimilisofbeldismálum.
Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu, tekur
undir með Öldu Hrönn um ástæður
aukningar tilkynninga um ofbeldi.
„Aukning tilvika orsakast líklega
bæði af meiri tiltrú á lögregluna

sem og að umræðan vekur fólk til
umhugsunar,“ segir hún. Aukin
tiltrú á lögreglu hafi áhrif bæði á
þolendur ofbeldisins og nágranna
og ættingja, sem tilkynni líka
ofbeldi. „Það eru fleiri en þolendur
einir sem tilkynna,“ segir hún.
Reykjavíkurborg lagði aukalega
fram 50 milljónir króna í sérstakt
átak gegn heimilisofbeldi sem hófst
í byrjun þessa árs og er samstarfsverkefni lögreglu og velferðarsviðs
borgarinnar. Verkefnið byggir á
reynslu lögreglunnar á Suðurnesjum. Í máli Öldu kom fram að frá
því að verkefnið fór í gang hefði tilkynningum vegna heimilisofbeldis
fjölgað mjög. Á fyrsta mánuði hefði
komið upp 51 mál en að meðaltali
hefðu þau verið kringum tuttugu á
mánuði 2014.
Alda segir strax hafa sýnt sig að
þörfin væri mikil, en ekkert benti
þó til að meira sé um heimilisofbeldi en verið hafi.
Einnig héldu erindi Margrét

Orðrétt úr viðtölum við börn*
Drengur um ofbeldi föður: „Hann lamdi, sparkaði, hrækti á okkur. Allskyns, kallaði okkur illum nöfnum. Ég hnerraði og hann sagði mér að halda
kjafti.“ Stúlka um ofbeldi föður gegn móður: „…ég fattaði að hann var
að reyna að kyrkja hana, hann hrinti henni í rúmið og hún sagði hættu ég
næ ekki andanum og svo fékk ég bara nóg og stóð upp/…/ hann öskraði
á mig og sagði mér að fara /…/ og ég þorði ekki að gera annað.“ Drengur
um ofbeldi gegn móður hans: „Hann barði mömmu og var sko orðljótasta
vera veraldar /…/ hann hrækti á hana og bölvaði henni í sand og ösku og
bara niðraði hana eins og hann frekast gat.“
*Rannsókn Ingibjargar og Margrétar fólst í viðtalskönnun við börn á
aldrinum 9-14 ára sem búið höfðu við heimilisofbeldi.

Ólafsdóttir aðjunkt og Ingibjörg H.
Harðardóttir lektor um rannsókn
sína þar sem rætt var við níu börn
á aldrinum 9 til 14 ára, sem orðið
höfðu fyrir ofbeldi á heimili, og
mæður þeirra. Þær segja fjórðung
skólabarna þekkja einhvern sem
hefur orðið fyrir of beldi heima hjá
sér. Börnin upplifðu að andlega
ofbeldið væri verst og vildu gjarnan
að hægt væri að leita hjálpar í skólanum, þótt þau teldu hann einnig

Þetta er engin spurning

Viðbótarlífeyrir er nauðsyn

vera griðastað frá ofbeldinu.
Á fundinum lýstu nokkrir áhyggjum af því að úrræði vantaði fyrir
börn. Í pallborðsumræðum sagði
Einar Gylfi Jónsson sálfræðingur
ekki næga vitneskju um áhrif heimilisofbeldis á börn. Hann vitnaði í
bandarískan sálfræðing sem sagt
hafði líðan barna sem lent hefðu í
slíku ofbeldi sambærilega við líðan
barna á stríðssvæðum.
- vh, sa / sjá síðu 6
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SPURNING DAGSINS

Nýjar mælingar sýna að strandlengja Íslands er 6.542 kílómetrar og landið 102.775 ferkílómetrar:

Ísland er ögn minna en talið hefur verið
RANNSÓKNIR Eyjan Ísland er lítið eitt minni

Kristinn, er ekki hlustað á þig?
„Jú, þeir heyra bara það sem þeir
vilja.“
Kristni Þór Jakobssyni, eina bæjarfulltrúa
Framsóknarflokks í Reykjanesbæ, er neitað
um áheyrnarfulltrúa í fagnefndum bæjarins.

en áður var talið og miðja landsins hefur
færst um 120 metra, með endurmælingum
Loftmynda ehf. á strandlínu Íslands sem er
nýlokið.
Niðurstaða mælinganna er að Ísland er
102.775 ferkílómetrar að stærð. Þessar nýju
mælingar gefa því nákvæmari niðurstöðu
en eldri mælingar, en samkvæmt upplýsingum Landmælinga Íslands hefur Ísland
hingað til verið talið 103.000 ferkílómetrar.
Mælingarnar eru gerðar eftir háupplausna loftmyndum sem fyrirtækið hefur
tekið af allri strandlínu landsins undanfar-

in ár. Með þessari aðferð er hægt að mæla
stærð Íslands nákvæmar en hægt hefur
verið áður, auk þess sem einfaldara verður
að endurmæla strandlínuna síðar og kortleggja þannig breytingar á henni. Eldri
upplýsingar um stærð landsins hafa verið
byggðar á misgömlum og oft ónákvæmum
gögnum.
Heildarlengd strandlínu Íslands er samkvæmt þessari nýju mælingu 6.542,4 kílómetrar. Við þessar endurmælingar var einnig reiknuð út ný miðja Íslands sem færist
frá því sem áður hefur verið talið um 120
metra.
- shá

RAUÐ MIÐJA ÍSLANDS Loftmyndir vinna nú að því að kortleggja eyjar og sker í kringum landið.
MYND/LOFTMYNDIR

Hálf önnur milljón
á Þingvöll árið 2025
Ferðamálastofa reiknar með að á bilinu 970 þúsund til 1,6 milljónir manna heimsæki Þingvöll á árinu 2025. Þingvallanefnd hugar að stækkun þjónustuhúss á
Hakinu og uppbyggingu veitingaaðstöðu. Engin áform eru um að reisa nýtt hótel.
FERÐAÞJÓNUSTA „Ekki veitir af,

KOMIÐ Í BÚÐIR Ekki virtist nýja heftið ætla að seljast alveg jafn vel og fyrsta
blaðið sem gefið var út í metupplagi eftir morðárásina í París.
NORDICPHOTOS/AFP

Franska skoptímaritið Charlie Hebdo vaknar af dvala:

Tók sér nokkurra vikna pásu
FRAKKLAND Skoptímaritið Charlie Hebdo sneri aftur í gær eftir að

hafa legið í dvala í nokkrar vikur. Blaðið kom síðast út 14. janúar,
réttri viku eftir að tveir öfgamenn réðust inn á skrifstofur þess í París
og myrtu tólf manns, þar á meðal fimm af helstu skopteiknurum þess.
„Við þurftum pásu, hvíld,“ hefur fréttastofan AFP eftir Gerard
Biard, sem nú er orðinn aðalritstjóri þess.
Á forsíðu nýja blaðsins er mynd af litlum hundi með Charlie Hebdo
í kjaftinum á harðahlaupum undan óðum hundahópi. Í hópnum má
meðal annars greina páfann, herskáan íslamista og Marine le Pen. - gb

Gripið til rýmingaraðgerða:

Tóbaksnotendur drykkfelldir:

Snjóflóðahætta Er sagt hættara
á Vestfjörðum við áfengissýki
VÍSINDI Miðaldra notendum munn-

snjóflóð féll á mörkum Urðargötu
og Mýrargötu á Patreksfirði upp úr
hádegi í gær. Í kjölfarið var gripið
til rýmingar á reit fjögur á Patreksfirði, þar sem þrettán hús eru.
Ekki er búið í tveimur þeirra.
Einnig var ákveðið að rýma til
viðbótar hús við Urðargötu á reit
fimm og öll hús á reit tíu. Þá var
ákveðið að rýma reit níu á Tálknafirði.
Björgunarsveitin Blakkur á
Patreksfirði sinnti ófærðaraðstoð
á Mikladal og rýmingu húsanna
vegna snjóflóðahættu í gær.
- ngy

tóbaks er tvöfalt hættara við að
verða háðir áfengi en öðrum. Þetta
er niðurstaða nýrrar rannsóknar
við Háskólann í Umeå í Svíþjóð.
Byggt er á gögnum úr heilsufarsrannsóknum á 21 þúsund einstaklingum á árunum 1991 til 1997.
Við fyrstu rannsóknina notuðu
25 prósent karlanna og tæp fjögur
prósent kvennanna munntóbak.
Enginn sýndi þá merki um að vera
háður áfengi.
Tíu árum seinna voru átta
prósent munntóbaksnotenda háð
áfengi en þrjú prósent hinna. - ibs
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SNJÓFLÓÐ 60 til 70 metra breitt

VETRARGESTIR Ferðamenn á Hakinu

laust fyrir hádegi síðastliðinn mánudag.
MYND/BERGLIND SIGMUNDSDÓTTIR

að Val hallar reit. Þá eru komnir tveir möguleikar á frábærum leiðum um gjár á leið til Valhallarreitsins,“ segir Sigrún sem
undirstrikar að þetta sé háð því
að gert verði nýtt deiliskipulag.
Þá er í deiglunni „aðstaða fyrir
þing og þjóð“ á Völlunum neðan
við Almannagjá.
Frá því Hótel Valhöll brann
til grunna í júlí 2009 hefur ekki
verið hægt að kaupa gistingu
á Þingvöllum. Í Fréttablaðinu
á þriðjudag sagði að auk fyrrgreindra bygginga stæði til að
reisa hótel á Þingvöllum. Það er
ekki rétt.
„Engin áform eru um hótelbyggingu á Þingvöllum,“ segir
þjóðgarðsvörður.
gar@frettabladid.is

STÆKKUNIN Á þessum teikningum sjást

í appelsínugulu, hugmyndir að stækkun
gestastofu á Hakinu.
MYND/LANDSLAG FÍLA

Nauðsynlegt er að
Þingvellir séu
búnir undir
þá gífurlegu
og stöðugu
fjölgun
ferðamanna sem
fyrirsjáanleg er.
Ólafur Örn Haraldsson
þjóðgarðsvörður

Fasteignafélögin Eik og Reginn skiluðu góðri afkomu á síðasta ári:

Eyrnalokkar
2.795 kr.
Klútur
3.495 kr.

Hálsmen
2.795 kr.

OPIÐ TIL

uppbygging á Hakinu er mjög
brýn,“ segir Sigrún Magnúsdóttir, umhverfisráðherra og formaður Þingvallanefndar, um fyrirhugaða stækkun gestastofu á
Hakinu ofan Almannagjár.
Í vinnuskjölum Þingvallanefndar kemur fram að um 570
þúsund ferðamenn hafi heimsótt
Þingvelli í fyrra. Ferðamálastofa reikni með að eftir tíu ár
verði gestirnir á bilinu 970 þúsund til 1,6 milljónir. Hærri talan
er miðuð við tíu prósent fjölgun
ferðamanna á ári en sú lægri við
fimm prósent. Aukningin hefur
verið um tuttugu prósent á ári
síðastliðin þrjú ár.
„Nauðsynlegt er að Þingvellir
séu búnir undir þá gífurlegu og
stöðugu fjölgun ferðamanna sem
fyrirsjáanleg er,“ segir Ólafur
Örn Haraldsson þjóðgarðsvörður. Vonast sé til að framkvæmdir
við stækkun gestastofunnar hefjist í byrjun vetrar á þessu ári og
að lokið verði við viðbygginguna
að mestu á árinu 2016.
„Byggt verður á byggingarreit
sem þegar er samþykktur norðvestan við núverandi gestastofu
en ætlunin er að fá þann reit
stækkaðan til þess að koma upp
þeim þjónustuþáttum sem nauðsynlegir eru,“ segir hann.
Sigrún Magnúsdóttir segir að
þess utan sé vonast til að fljótlega
verði hægt að bjóða út byggingu
veitingahúss á Hakinu – sunnar
á gjárbarminum en gestastofan
stendur.
„Þar er hugsunin að koma einnig á nýrri gönguleið frá húsi og
niður í Hestagjá og gönguleið

KL. 21.00
Kjóll
7.495 kr.

Kringlan | 588 2300

Eik stefnir á markað í apríl
Stjórn Eikar fasteignafélags hefur ákveðið að óska
eftir skráningu í Kauphöllina að undangengnu hlutafjárútboði. Gert er ráð fyrir að útboðið verði í apríl.
Eik sendi í gær frá sér afkomutilkynningu fyrir
síðasta ár. Þar kemur fram að hagnaður félagsins
eftir skatta nam 1.336 milljónum króna árið 2014
samanborið við 1.236 milljónir árið á undan, sem er
átta prósenta aukning á milli ára. Rekstrartekjur
félagsins jukust um 95 prósent á milli ára og námu
3.961 milljón króna og voru leigutekjur þar af 3.753
milljónir. Rekstrarhagnaður félagsins fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 2.877 milljónum króna
sem er 107 prósenta aukning frá árinu áður.
Fasteignafélagið Reginn birti líka ársreikning í
gær. Þar kemur fram að á síðasta ári námu rekstrartekjur Regins 4.765 milljónum króna. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir var
3.035 milljónir og bókfært virði fjárfestingareigna
í lok árs var 53.637 milljónir samanborið við 40.122
milljónir í árslok 2013.
Hagnaður eftir tekjuskatt nam 2.229 milljónum
króna og handbært fé frá rekstri nam 1.672 milljónum á árinu 2014.
- jhh

TURNINN Í KÓPAVOGI Á meðal þess sem er í eignasafni

Eikar er Smáratorg 3.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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FORSALA Á

KAJÖKUM
ER HAFIN Í ELLINGSEN

Ellingsen býður sérstakt tilboð við forpöntun á kajökum. Verð hér að neðan eru sértilboð til þeirra
sem panta fyrir 3. mars, en kajakarnir koma til landsins um miðjan apríl. Hægt er að skoða úrvalið á
heimasíðu Ellingsen og á perception.co.uk, en hafa þarf samband við sölumann Ellingsen til að
ganga frá pöntun og fá nánari upplýsingar.

Hafðu beint samband
við sölumann:
Þór Ragnarsson,
580 8510 eða á
tr@ellingsen.is

PERCEPTION Triumph 13 Angler

PERCEPTION Scooter Gemini

Triumph Angler veitir nægt rými fyrir stangveiði án þess að
missa sveigjanleika, lipurð og hraða. Hann er tilvalinn fyrir
veiðiklær sem vilja samt ekki gefa neitt eftir í gæðum.

Scooter Gemini tekur 2 í sæti. Það er auðvelt að
stýra honum og hann hentar einstaklega vel á
lygnu vatni.

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Verð 242.000 kr.

Verð 173.000 kr.

181.500 kr.

25%
TTUR

AFSLÁ LU
Ö
Í FORS

129.900 kr.

25%
TTUR

AFSLÁ LU
Ö
Í FORS

PERCEPTION Prodigy II 14.5

PERCEPTION Essence 17

Sæti fyrir tvo, sérstyrktur botn og stefni. Hann er lipur
og stöðugur og hentar vel á lygnu vatni og í léttum
straumi.

Sérhannaður kjölur og V-lögun kajaksins gera hann
afar stöðugan og auðveldar beygjur. Hentar bæði fyrir
byrjendur og lengra komna.

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Verð 242.000 kr.

Verð 399.000 kr.

181.500 kr.

299.250 kr.

25%
TTUR

AFSLÁ LU
Ö
Í FORS

25%
TTUR

AFSLÁ LU
Ö
Í FORS

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega
og vandaða ráðgjöf og ﬁnnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarﬁr. Við seljum eingöngu
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16
AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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SVONA ERUM VIÐ

Ólafur Ólafsson sat í tvo daga í lokuðu fangelsi í Hegningarhúsinu og komst svo strax að á Kvíabryggju:

Fangar telja Ólaf Ólafsson fá sérmeðferð

16.588

tonn af steypustyrktarjárni

voru flutt inn til landsins árið 2014.
Árið 2007 voru tonnin 52.178.

lista þurfi að yfirfara og samþykkja. Það hafi
hingað til tekið um tvær vikur.
Reiknað er með því að allir Kaupþingsmennirnir fjórir, sem dæmdir voru á dögunum fyrir stórfelld brot, muni að stærstum
hluta afplána dóminn í fangelsinu að Kvíabryggju.
Páll Winkel, forstöðumaður Fangelsismálastofnunar, segir að þrátt fyrir að það séu
almennt 450 manns á biðlista eftir afplánun
sé fáheyrt að menn biðji um að ljúka afplánun
strax. ,,Ef einhver óskar eftir því að komast
í afplánun er reynt að verða við því,“ segir
hann.
- kbg

DÓMSMÁL Ólafur Ólafsson, sem dæmdur var
í fjögurra og hálfs árs fangelsi fyrir stórfelld
efnahagsbrot, er nú þegar kominn í afplánun í
fangelsinu að Kvíabryggju eftir tveggja daga
dvöl í Hegningarhúsinu.
Urgur er í föngum sem segja Ólaf hafa
fengið sérmeðferð. Engin fordæmi séu fyrir
því að menn með svo þunga dóma komist til
afplánunar strax á Kvíabryggju.
Þá segja fangar sem blaðamaður hefur rætt
við Ólaf hafa fengið heimsókn maka á fyrsta
degi í fangelsinu. Slíkt sé óvanalegt. Þeir sem
koma til afplánunar þurfi að skila af sér lista
yfir þá sem þeir vilja fá í heimsókn. Þann

URGUR ER Í FÖNGUM Fangar á Kvíabryggju telja Ólaf
Ólafsson hafa hlotið sérmeðferð vegna afplánunar
fjögurra og hálfs árs dóms.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vegalaus börn fangelsuð
Forstjóri Barnaverndarstofu segir fullrar aðgæslu þörf þegar vafi leikur á aldri hælisleitenda. Réttindi barna hafa
verið brotin hér á landi og vegalaus börn hafa afplánað dóma í íslenskum fangelsum. Síðast fyrir þremur árum.
BJARNI BJARNASON Starfskjör for-

stjórans endurskoðuð.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Stjórnarmaður í OR bókar:

Vissi ekki um
forstjórabílinn
KJARAMÁL Stjórn Orkuveitunnar hefur falið Haraldi Flosa
Tryggvasyni formanni að semja
um ný starfskjör Bjarna Bjarnasonar forstjóra „innan ramma“
tillagna starfskjaranefndar OR.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks sátu
hjá. „Kjartan Magnússon óskar
bókað að honum var ekki kunnugt
um að forstjóri OR hefði bifreið
frá fyrirtækinu til umráða fyrr
en upplýst var um það í tölvupósti
forstjóra til starfskjaranefndar
14. nóvember 2014,“ segir í bókun
Kjartans af stjórnarfundi fyrir
mánuði.
- gar

Gögnin mun afmarkaðri:

Skoðuðu ekki
kjörna fulltrúa
HAFNARFJÖRÐUR Könnun Hafnarfjarðarbæjar á símtalaskrám
náði ekki til kjörinna fulltrúa.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu
frá Vodafone. Gögn sem Vodafone sendi Hafnarfjarðarbæ náðu
ekki til símanúmera sem bærinn
greiðir að hluta fyrir.
Segir í tilkynningu bæjarins að samkvæmt upplýsingum
hafi gögnin verið mun afmarkaðri en áður hafi verið talið. Þar
sem Hafnarfjarðarbær hafi eytt
gögnunum hafi ekki verið unnt
að ganga úr skugga um það hjá
bænum. Hins vegar leiði yfirlýsing Vodafone hið rétta í ljós.
- sa

DÓMSMÁL Mikilvægt er að hælisleitendur sem

segjast vera á barnsaldri fái að njóta vafans á
meðan aldur þeirra er sannreyndur með aldursgreiningu, að sögn Braga Guðbrandssonar, forstjóra Barnaverndarstofu. Hins vegar þurfi að
sýna mikla varúð þegar komi að einstaklingum
sem blekki og hafa þá ekki í vist með öðrum
vegalausum börnum.
Síðast var aldursgreiningu beitt í máli hælisleitanda sem var vísað úr landi til Danmerkur í
vikunni. Sá sagðist vera sautján ára en aldursgreining skar úr um að hann væri fullorðinn
maður. Bragi segir að tiltölulega skammt sé
síðan réttindi vegalausra barna hafi ekki verið
tryggð hér á landi. Fyrir aðeins þremur árum
hafi til að mynda vegalaus börn afplánað dóma í
íslensku fangelsi.
„Meginreglan er sú að þegar það kemur
flóttamaður sem kveðst vera á barnsaldri, þá
ætti að ganga út frá því og láta hann njóta vafans á meðan gengið er úr skugga um það með
aldursgreiningu. Vegalaus börn þurfa sérbúsetuúrræði og eiga ekki að vera í vist með fullorðnu fólki,“ segir Bragi og bendir á að hér á
landi sé reynt að finna fósturheimili fyrir börn
á meðan mál þeirra eru til meðferðar. „Á Norðurlöndunum eru starfræktar móttökustöðvar,
og ég fagna því ef innanríkisráðuneytið ætlar
að koma skikk á þau mál. Í tengslum við slíka
móttökustöð þyrftu að sjálfsögðu að vera sérúrræði fyrir börn.“ Aðalatriðið segir Bragi að
börn fái að njóta þeirra réttinda sem þeim séu
tryggð í barnasáttamála sem hafi verið lögfestur hér á landi.
„Það tíðkaðist að vegalaus börn sætu í fangelsum hér. Ef þau voru ekki með skilríki eða
vegabréf var farið með þau fyrir dómara og
gjarnan fengu þau fangelsisdóm. Það þýddi
afplánun í einhvern tíma. Svoleiðis móttökur
tíðkast hvergi.“ Bragi segir aðeins þrjú ár síðan
vegalaust barn hafi setið í fangelsi hér á landi.
„Meginreglan ætti að vera sú að taka sómasamlega á móti börnum. Gera það af mannúð
og gæta réttinda í hvívetna. Barnavernd verður
líka að gæta sérstakrar varúðar og fara mjög
varlega í að börn séu sett með öðrum börnum
nema að undangenginni áhættugreiningu.“
Bragi segir mikilvægt að vera ekki grunnhygginn þegar kemur að blekkingum hælisleitenda sem segjast á barnsaldri. „Auðvitað
koma upp tilvik þar sem einstaklingar reyna

Í FLUGVÉL Hér á landi hafa fáein börn hafa komið til kasta yfirvalda á fölsuðum vegabréfum. Sum þeirra voru

dæmd til fangelsisvistar.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Það tíðkaðist að
vegalaus börn sætu í
fangelsum hér. Ef þau
voru ekki með skilríki
eða vegabréf var farið
með þau fyrir dómara og
gjarnan fengu þau
fangelsisdóm.
Bragi Guðbrandsson, forstjóri Barnaverndarstofu.

að blekkja til að fá sérmeðferð.“ Oft séu einstaklingar sem leita hælis mjög illa farnir.
„Geðheilbrigði þeirra ekki gott. Þetta geta
þá verið hugsanlega einstaklingar sem stafar hætta af. Í þessum erfiðu tilfellum þarf að
gæta að mjög mörgum atriðum,“ segir Bragi.
Gæta þurfi að mannréttindaákvæðum, sýna
mannúð en líka þurfi að gera sér grein fyrir að
ekki sé alltaf allt sem sýnist og það geti skapast ákveðnar hættur. „Við verðum að tryggja
öryggi barna sem þegar eru í okkar kerfi og um
leið fylgja lögum en í útlendingalögum er skýrt
að umsækjandi um alþjóðlega vernd sem segist vera barn sé álitinn barn við meðferð máls
þar til annað kemur í ljós ásamt því að frekari

skorður séu settar við því að barn á aldrinum 15
til 18 ára sé úrskurðað í gæsluvarðhald,“ segir
Bragi, en áréttar um leið að það hafi bara gerst
í tilvikum þar sem viðkomandi hafi framvísað
fölsuðum skilríkjum. „Flóttamannastofnun SÞ
og Rauði krossinn hafa ákveðið gagnrýnt slíka
framkvæmd þegar fullorðnir eiga í hlut, hvað
þá börn.“
Páll Winkel, forstjóri Fangelsismálastofununar, segir fangelsun barna hér
liðna tíð. Honum hefði ávallt
fundist það einkennileg tilhögun að dæma börn til fangelsisvistar.
„Það var þannig að einstaklingar sem komu hingað
með fölsuð á vegabréf, voru
dæmdir sjálfkrafa í þrjátíu
PÁLL WINKEL
daga fangelsi og þá gilti einu
hvort þeir voru á barnsaldri. Væru þeir sakhæfir, voru þeir dæmdir,“ segir Páll. Enginn hafi
viljað taka við börnunum aðrir en Fangelsismálastofnun. „Ég hef sagt að mér þyki það einkennilegt og ég skildi ekki þessa dóma. Þessi
börn geta verið þolendur mansals, við vitum
það ekki. Börn undir átján ára eiga ekkert
erindi í fangelsi.“
kristjanabjorg@frettabladid.is

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 22°
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San Francisco
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Uniq 4202
Glæsilega hannaður og
vandaður sturtuklefi.
Auðveldur í uppsettningu

7(03(5('*/$66

(1

9

m/s

m/s

3°

0°

FROST verður á landinu næstu daga, norðanlands má búast við éljum á morgun og
laugardag en nokkuð björtu veðri sunnan til. Smálægðir sem færast til austurs með
suðurströndinni geta þó valdið snjókomu sunnanlands annað kvöld og á laugardag.

-4°

-2°

-4°

Á MORGUN
Fremur
hæg
norðlæg
á
átt víða en
st
strekkingur
með Aströndinni.

LAUGARDAGUR
Fremur
hæg
norðlæg
á víða en
átt
-5°
st
strekkingur
með A-2°
ströndinni.

-6°

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR–AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Hjalti Egilsson hjalti@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402:
Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson
jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason
hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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Dovre langermabolur,
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úrval af vörum frá 50 krónum og upp í 1500 krónur.
Töluvert af öðrum vörum á stórlækkuðu verði.
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vörum daglega
ÞAÐ BORGAR SIG AÐ LÍTA VIÐ Á MARKAÐINN
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VEISTU SVARIÐ?

Lögreglan á Norðurlandi eystra og Akureyrarbær hafa skrifað undir samstarfssamning til eins árs:

Samstarf um átak gegn heimilisofbeldi
SAMFÉLAGSMÁL Akureyrarbær og

1. Hversu oft hefur sérsveit Ríkislögreglustjóra verið kölluð út frá 2011?
2. Hvað sýna margir verk sín á HönnunarMars?
3. Hvað teljast margir íbúa landsins til
reglulegra netnotenda?
SVÖR:

embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra hafa skrifað undir
samkomulag um átak gegn heimilisofbeldi. Samningur þess efnis
var undirritaður í gær í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri.
Samstarfið er í grunninn byggt á
reynslu af samstarfi lögreglunnar
á Suðurnesjum.
Eiríkur Björn Björgvinsson,
bæjarstjóri á Akureyri og Halla
Bergþóra Björnsdóttir, lögreglustjóri á Norðurlandi eystra, und-

1. 227 sinnum. 2. Tvö til þrjú hundruð
hönnuðir. 3. 97 prósent.

SÉ
RT
ILB
OÐ

Kanarí &
Tenerife
Frá kr.

89.900
Tenerife

Tamaimo Tropical
Frá kr. 89.900

ENNEMM / SIA • NM67587

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. 89.900 m.v. 2 fullorðna í stúdíó
Aukagjald fyrir allt innifalið 30.000 kr. á mann. 2. mars í 7 nætur.

Jacaranda
Frá kr. 125.900 m/hálft fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 125.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
2. mars í 7 nætur.

Kanarí

irrituðu samkomulagið. „Þetta er
mjög mikilvægt, við sjáum það á
reynslu annarra sveitarfélaga að
þetta hefur verið að gefast vel,
síðan á eftir að koma í ljós hvernig þetta reynist okkur. Mér finnst
sjálfsagt og eðlilegt að leita allra
leiða til að uppræta svona hluti
og við þurfum að leggja okkar af
mörkum til að gera slíkt,“ segir
Eiríkur Björn.
Halla Bergþóra segir verkefnið
byggt á nýjum verklagsreglum
Ríkislögreglustjóra í þessum

efnum „Vonandi nær þetta átak
svo til fleiri sveitarfélaga, vítt og
breitt um landið. Kannski á það
eftir að þróast þannig að þetta
verði hluti af starfi lögreglunnar, við vonum það allavega,“ segir
Halla Bergþóra. „Fyrst og fremst
er þetta mikilvægt fyrir íbúa, að
styðja þá og styrkja. Við sýnum
síðan styrk okkar og festu og viljum taka á þessu meini. Við viljum
vernda almannahagsmuni með því
að ákæra í þessum málum og leiða
þau til lykta.“
sveinn@frettabladid.is

SAMSTARF Halla Bergþóra og Eiríkur
Björn segja samstarfið skipta miklu
máli.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Óvinnufærir vegna
löngunar til kynlífs
Rannsókn íslensks læknis í Danmörku leiddi í ljós að bugaðir karlar leita í kynlíf
til að flýja veruleikann. Margir stunda sjálfsfróun í 10 til 15 tíma á dag. Aðrir eru í
þremur til fjórum samböndum og sumir í allt að 10 til 20 samböndum.
HEILBRIGÐISMÁL Margir danskir

karlar, sem haldnir eru ofsalegri
kynlífslöngun, stunda sjálfsfróun í 10 til 15 klukkustundir á dag
til að draga úr andlegri vanlíðan
sinni. Þeir eru því í raun óvinnufærir. Margir eru í þremur til
fjórum samböndum og sumir í allt
að 10 til 20 samböndum. Þetta er
niðurstaða rannsóknar íslensks
læknis, Moniku Emilsdóttur, sem
gerð var í samvinnu við starfsmenn sérstakrar deildar Geðspítalans í Kaupmannahöfn (Sexologisk klinik, Psykiatrisk Center
København) þar sem tekið er á
vanda sem tengist kynlífi á einn
eða annan hátt. Niðurstöðurnar
hafa vakið mikla athygli í Danmörku.
Um var að ræða lokaverkefni
Moniku í læknanáminu, að því
er hún greinir frá í samtali við
Fréttablaðið. Hún segir að rannsakaðir hafi verið 156 karlar sem
vísað hafi verið til geðdeildarinnar frá heimilislæknum, sálfræðingum og geðlæknum. „Við
fengum staðfestan þann grun
að þeir sem haldnir eru þessari
ofsalegu kynlífslöngun séu mjög
vansælir. Það er hægt að flokka
þá með þunglyndissjúklingum og
þeir leita í kynlíf til að flýja veruleikann.“
Monika, sem starfar sem læknir á Kaupmannahafnarsvæðinu
og stefnir á nám í geðlækningum, segir þessa karla þurfa að
viðhalda spennunni í lífi sínu á
þennan hátt. „Um leið og þeir eru
búnir að fá fullnægingu sökkva
þeir niður í eymdina. Þess vegna
halda þeir sér á floti með kynlífi í
svona margar klukkustundir á sólarhring. En þátttakendur í rannsókninni voru þeir sem eru allra
verst haldnir af kynlífslöngun.“
Rannsóknin leiddi í ljós að 20

GRUNURINN
STAÐFESTUR Monika

Emilsdóttir
segir að rannsókn hennar
hafi staðfest
grun um að
þeir sem
haldnir séu
ofsalegri kynlífslöngun séu
vansælir.

Um leið og þeir eru búnir að fá fullnægingu sökkva
þeir niður í eymdina. Þess vegna halda þeir sér á floti
með kynlífi í svona margar klukkustundir á sólarhring.
Monika Emilsdóttir, læknir .

prósent karlanna höfðu verið beitt
kynferðislegu ofbeldi. „Allt bendir til að flestir séu bugaðir af einhverju og leiti í kynlíf alveg eins
og alkóhólistar leita í áfengi.“
Monika getur þess jafnframt
að önnur rannsókn, sem nú er í
gangi, bendi til að enginn munur
sé á magni karlkynshormóna
karla með ofsalega kynlífslöngun og annarra karla.

Hópmeðferð hefur verið notuð
til að hjálpa körlunum auk þess
sem þeir fara í viðtöl hjá sálfræðingum og geðlæknum, að því er
Monika greinir frá. „Það þarf að
vinna með það sem gerir það að
verkum að þeir leita svona mikið
í kynlíf. Þeir þurfa að læra að lifa
með þessu. Það er ekki hægt að
segja að þeir megi aldrei stunda
kynlíf aftur.“
ibs@frettabladid.is

Var með rúmlega 45 þúsund myndir sem sýndu börn á kynferðislegan hátt:

Með barnaklám undir höndum
DÓMSMÁL Sextugur maður hefur

Sewatur Waikiki
Frá kr. 174.900 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 174.900 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
12. mars í 12 nætur.

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

verið dæmdur í tveggja ára og
átta mánaða fangelsi fyrir vörslu
barnakláms. Dómur yfir manninum, sem heitir Jón Sverrir Bragason, var kveðinn upp í Héraðsdómi
Reykjaness á þriðjudag.
Jón Sverrir var með undir höndum rúmlega 45 þúsund myndir
sem sýndu börn á kynferðislegan eða klámfenginn hátt, auk 155
kvikmynda. Einnig kom í ljós að
hann var með óskráðan loftriffil í
fórum sínum. Jón Sverrir neitaði
öllum sakargiftum.
Upphaf málsins má rekja til
þess að Jón Sverrir, sem starfar
mikið erlendis en hefur dvalarstað
hér á landi, var stöðvaður af toll-

gæslunni í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þann 1. ágúst 2014, vegna
gruns um að tölvur og minnislyklar sem hann hafði meðferðis innihéldu ólöglegt myndefni.
Við rannsókn kom í ljós mikið
magn af barnaklámi. Í kjölfarið
var hann tekinn í skýrslutöku og
leitað á dvalarstað hans, þar sem
meðal annars var lagt hald á tölvur og óskráðan loftriffil.
Jón Sverrir hefur áður komist
í kast við lögin, en 2010 dæmdi
Hæstiréttur hann í þriggja ára og
sex mánuða fangelsi fyrir að hafa
á árunum 2006 til 2008 ítrekað
brotið kynferðislega á einhverfum dreng meðan hann var á aldrinum 13 til 15 ára. Jón Sverrir var

HÉRAÐSDÓMUR Jón Sverrir neitaði
sök hjá lögreglu og bar að aðrir hefðu
haft aðgang að spjaldtölvu hans erlendis og hugsanlega hefðu þeir halað niður
umræddu efni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

enn á skilorði vegna þess brots og
afplánar því eftirstöðvar þeirrar
refsingar, 420 daga.
- ngy
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Safnamenn álykta um óásættanlega stöðu Náttúruminjasafns Íslands:

Ríkið axli ábyrgð á höfuðsafni
MENNING „Það er skýlaus krafa að hið

opinbera axli þá ábyrgð sem því ber,
og leggi sitt af mörkum til uppbyggingar Náttúruminjasafns Íslands.
Það er forgangsmál að tryggja safninu húsnæði og sýningaraðstöðu til
frambúðar,“ segir í ályktun stjórna
Félags íslenskra safna- og safnmanna (FÍSOS) og Félags íslenskra
safnafræðinga (FÍS).
Eins og Fréttablaðið greindi frá
hefur Náttúruminjasafninu verið
sagt upp núverandi húsnæði sínu. Á
sama tíma er engin grunnsýning á

vegum safnsins frekar en mörg undanfarin ár. Beðið er ákvörðunar um
uppsetningu sýningar í Perlunni.
Félögin skora á Alþingi og menntaog menningarmálaráðuneyti að
móta metnaðarfulla framtíðarsýn
fyrir uppbyggingu á starfsemi Náttúruminjasafns Íslands, og tryggja
rekstrargrundvöll safnsins svo
sómi verði að fyrir þjóðina. Félögin
segja að staða Náttúruminjasafns
Íslands sé „algerlega óásættanleg,
sem höfuðsafn þjóðarinnar í náttúrufræðum“.
- shá

SAFNKOSTUR Þess er krafist að
Náttúruminjasafni verði tryggður viðeigandi húsakostur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN
UPPÍ NOTAÐAN!
GERÐU FRÁBÆR KAUP!
SUBARU FORESTER VISION
Nýskr. 01/12, ekinn 50 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Rnr. 142589.

Frábært verð!

3.890 þús.

BARACK OBAMA, VLADIMÍR PÚTÍN OG XI JINPING Leiðtogar Bandaríkjanna, Rússlands og Kína fá allir á baukinn í nýrri ársskýrslu mannréttindasamtakanna Amnesty International.
NORDICPHOTOS/AFP

Alþjóðasamfélagið
sagt hafa brugðist
Mannréttindasamtökin Amnesty International vona að lágmarkinu hafi verið
náð á árinu 2014. Eftir það geti ástand mannréttindamála farið að rétta aðeins úr
kútnum aftur. Þetta ár hafi verið skelfilegt, eins og lýst er í nýrri ársskýrslu.

MMC PAJERO INSTYLE
Nýskr. 06/12, ekinn 51 þús km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 7.590 þús.
Rnr. 120557.

TOYOTA LAND CRUISER 150 GX
Nýskr. 07/012, ekinn 101 þús km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 7.490 þús.
Rnr. 102455.

HYUNDAI ix35 (METAN)
Nýskr. 04/12, ekinn 45 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 3.990 þús.
Rnr. 120574.

MERCEDES BENZ ML 300
Nýskr. 12/11, ekinn 64 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ kr. 9.380 þús.

MANNRÉTTINDI „Þetta hefur verið
skelfilegt ár fyrir þá sem reyna
að berjast fyrir mannréttindum og
þá sem sitja fastir í hörmungum
stríðsátaka,“ segir í nýjustu ársskýrslu mannréttindasamtakanna
Amnesty International.
„Við skulum þó vona að á næstu
árum, þegar horft er til baka til ársins 2014,“ segir enn fremur, „þá verði
litið á það sem við máttum ganga í
gegnum á árinu 2014 sem lágpunkt,
algjöru lágmarki hafi verið náð og
við höfum síðan risið upp úr þessu og
skapað okkur betri framtíð.“
Samtökin gagnrýna harðlega
voldugustu ríki heims og alþjóðasamfélagið svonefnda, sem hafi
brugðist seint og illa við hverju
neyðarástandinu á fætur öðru.
Fastaríkin fimm í Öryggisráði
Sameinuðu þjóðanna eru sérstak-

lega hvött til þess að afsala sér
neitunarvaldi sínu í málum sem
varða þjóðarmorð, stríðsglæpi og
glæpi gegn mannkyni: „Það væri
mikilvægt fyrsta skref og myndi
bjarga mörgum mannslífum,“ segir
í skýrslunni.
Grimmileg átök víða um heim
hafa ekki aðeins kostað fjölda
mannslífa heldur hrakið fólk frá
heimilum sínum, þannig að flóttamannavandinn hafi aldrei verið
meiri. Þar á stríðið í Sýrlandi
stærstan þátt, því fjórar milljónir
manna hafa hrakist þaðan á síðustu
árum. Flestir flóttamannanna frá
Sýrlandi halda til í nágrannaríkjunum, sem flest hver standa sjálf
illa efnahagslega. Auðugu löndin
í Evrópu og víðar eru hins vegar
gagnrýnd fyrir að neita að taka á
sig sanngjarnan hluta vandans.

Mið-Afríkulýðveldið
Febrúar Fulltrúar frá Amnesty
International fundu sannanir fyrir
því að þjóðernishreinsanir hefðu
verið stundaðar í vesturhluta landsins. Þær beindust gegn múslimum.
Þúsundir manna létu lífið í átökum
á árinu.

VERÐ kr. 10.600 þús.
Rnr. 142645.

gudsteinn@frettabladid.is

Rnr. 102467.

DÆMI UM GRÓF MANNRÉTTINDABROT

LAND ROVER DISCOVERY HSE
Nýskr. 06/11, ekinn 67 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.

„Það er viðbjóðslegt að sjá að
auðugu löndin leggi alla áherslu
á að halda fólki úti frekar en að
hjálpa því að lifa,“ segir í skýrslunni.
Salil Shetty, framkvæmdastjóri
Amnesty International, gagnrýnir
valdamenn heims einnig fyrir að
huga ekki að vernd almennra borgara, sem eigi þó að vera algert forgangsatriði þegar átök brjótast út.
Alþjóðalög séu afskaplega skýr um
það að árásir megi aldrei beinast að
almennum borgurum: „Reglan um
að greina á milli almennra borgara og bardagafólks er grundvallartrygging gegn því að fólk lendi
í hryllingi styrjalda,“ segir hann.
„Og samt gerist það aftur og
aftur að almennir borgarar lenda í
eldlínu átakanna.“

DACIA DUSTER 4x4
Nýskr. 07/13, ekinn 90 þús. km.
dísil, beinskiptur.

VERÐ kr. 2.780 þús.
Rnr. 142458.

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

www.facebook.com/bilaland.is

Egyptaland
Mars Dómstóll í Kaíró dæmdi 529
manns til dauða. Allir voru þeir
stuðningsmenn Mohameds Morsi,
fyrrverandi forseta.
Nígería
Mars Meira en 640 manns voru
teknir af lífi án dóms og laga í
herbúðum í Maiduguri. Flestir voru
þeir fyrrverandi fangar sem sluppu
út þegar vígasveitir Boko Haram
réðust á herbúðirnar. Fangarnir voru
drepnir þegar herinn náði búðunum
aftur á sitt vald.
Apríl Vígamenn Boko Haram-samtakanna rændu 276 stúlkum úr
skóla í Chibok. Meira en 219 þeirra
er enn saknað. Nígeríuher er sagður
hafa fengið fyrirfram vitneskju um
árásina á skólann fjórum klukku-

stundum áður en hún varð. Herinn
gerði þó ekkert.
Brasilía
Júní Tugir mótmælenda voru handteknir og sættu misþyrmingum af
hálfu lögreglunnar. Þetta gerðist
þegar stjórnvöld voru að búa sig
undir að halda heimsmeistaramótið
í knattspyrnu.
Bandaríkin
Ágúst Lögreglumaðurinn Darren
Wilson skaut til bana átján ára
óvopnaðan mann, Michael Brown,
í Ferguson í Missouri. Brown var
dökkur á hörund en Wilson er hvítur.
Í nóvember ákvað ákærukviðdómur
að Wilson yrði ekki ákærður.
Ísrael og Palestína
Meira en tvö þúsund Palestínumenn, allt almennir borgarar og
þar af meira en 500 börn, létu
lífið í 50 daga árásum Ísraels á
Gasasvæðið síðastliðið sumar. Liðsmenn Hamas og annarra vopnaðra
samtaka Palestínumanna skutu
sprengjuflaugum yfir til Ísraels sem
kostuðu 60 ísraelska hermenn og
sjö almenna borgara lífið.

ÞRÓUN MANNRÉTTINDAMÁLA Á ÁRINU
● Í júní undirritaði Horacio Cartes
lög um að frumbyggjasamfélag
Sawhoyamaxa-þjóðarinnar fengi
til baka meira en 14 þúsund
hektara landsvæði, sem það
hefur í 20 ár barist fyrir að
endurheimta.
● Í desember tók gildi Alþjóðasamningur um vopnaviðskipti
sem á að hindra vopnasölu til
ríkja, sem myndu nota þau til að
fremja voðaverk.
● „Pyntingar og önnur ill meðferð
á fólki er áfram útbreidd í Kína,“
segir í skýrslunni og er nefnt
dæmi um fjóra lögfræðinga sem
voru að rannsaka frásagnir um
pyntingar í Kína þegar þeir voru
sjálfir handteknir og pyntaðir. Þá
segir í skýrslunni að í Kína hafi
aðgerðir gegn mannréttindabaráttufólki færst í aukana á árinu.
Einn slíkur baráttumaður, Cao
Shunli, hafi látist á sjúkrahúsi
eftir að hafa verið neitað um viðeigandi meðferð í varðhaldi.

0DUNK¸QQXQHKI

LAMBAFILE

M/FITU - FERSKT

-20% 3.783

Kræsingar & kostakjör

ÁÐUR 4.729 KR/KG

KJÚKLINGABRINGUR

PÍTABUFF

DANSKAR - 900G

FRYSTIVARA

M/ 6 BRAUÐUM

-21% 1.391

-30% 944

ÁÐUR 1.761 KR/PK

ÁÐUR 1.349 KR/PK

FAJITA SÓSA

GRÍSAHAKK

MILD/MED.- DISCOVERY

STJÖRNUGRÍS

-50% 649

269

ÁÐUR 299 KR/STK

ORGANIC PIZZUR

ORGANIC PIZZUR

398

498

MARGHERITA 340 G

ÁÐUR 498 KR/STK

ÁÐUR 1.298 KR/KG

MANGO

-50%

2 TEG. 340 G

ÁVÖXTUR VIKUNNAR

245

ÁÐUR 489 KR/KG

ÁÐUR 598 KR/STK

PRJÓNA
DAGAR
SÚKKULAÐIBITAKEX

X-TRA 150G

169

ÁÐUR 196 KR/STK
Tilboðin gilda 26. feb. - 1. mars. 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast.
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

SMOOTHIE BLÖNDUR
3 TEG. - 600G

497

ÁÐUR 599 KR/PK

-20%
AFSLÁTTUR
AF GARNI OFL.

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

Kolbeinn
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is

ÞINGSJÁ

GJALLARHORNIÐ

Fanney Birna
Jónsdóttir

26. febrúar 2015 FIMMTUDAGUR

Það þarf alvöru þjóðareignarákvæði sem
tryggir raunveruleg yfirráð
þjóðarinnar yfir [sjávar]auðlindinni. Það er vert að muna
að hæstvirtur forsætisráðherra þarf ekki að reiða sig á
Sjálfstæðisflokkinn í því efni
því Framsóknarflokkurinn og
stjórnarandstaðan eru sameiginlega með 2/3 atkvæða í
þinginu.

Ég hélt að það væri orðið
algjörlega óumdeilt að samhliða
afnámi hafta þyrfti að skapa efnahagslegt svigrúm þannig að ég veit eiginlega
ekki hvernig ég á að bregðast við þessari
nálgun háttvirts þingmanns, að hann líti
á það á einhvern hátt sem ókost eða að
verið sé að svína á mönnum ef opnuð
verður greið leið hér út með fjármagn.
Ég er bara svo undrandi að heyra þessa
nálgun að ég þarf aðeins að jafna mig
áður en ég held áfram að svara.

Ég er sammála háttvirtum þingmanni
og þeim sem hér hafa talað um að örnefni eru gríðarleg verðmæti og þau fortapast
mjög hratt. Af því ætla ég að segja litla
reynslusögu. Það vildi svo til að mér var komið
til uppeldis mjög ungum hjá góðu framsóknarfólki á Mýrum. Þar var ég lengi. Og hafi
einhvern tíma ræst úr mér þá var það undir
handarjaðri Framsóknarflokksins. Þar hét hver
þúfa nafni og ég festi þau mér mjög í minni
og get jafnvel enn þann dag í dag lesið mig
eftir landslagi þar út frá þessum örnefnum.

Mér er hugsað til Bandaríkjanna eftir
11. september 2001 þar sem ekki
mátti gagnrýna valdstjórnina án þess að vera
uppnefndur „un-american“ eða „anti-patriot“.
Nú er ég ekki að kenna íslenskt heilbrigðiskerfi við valdstjórn Bandaríkjanna en við sem
samfélag erum komin á hálan ís þegar það
þykir í lagi að þagga niður í samborgurum
okkar með samskonar uppnefnum. Maður
spyr sig af hverju ekki sé hægt að ræða bólusetningar á yfirvegaðan hátt eins og hvert
annað mál. Hvað er fólk svona hrætt við?

Árni Páll Árnason, formaður
Samfylkingarinnar

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
forsætisráðherra

Össur Skarphéðinsson,
þingmaður Samfylkingarinnar

Halldóra Mogensen,
varaþingmaður Pírata

Ólíkar
áherslur
oddvitanna
Fjármálaráðherra telur kaupmáttaraukningu
árangursríkari leið í kjarasamningum
en krónutöluhækkun. Forsætisráðherra
segir krónutöluhækkun skynsamlega
nálgun. Oddvitar stjórnarinnar
ósammála um áherslur.
Mín athugasemd er bara þessi,
að kaupmáttarleiðin, sú sem valin
var síðast, hún er líklegri til árangurs í mínum huga heldur en nafnlaunahækkanir miklar.
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra

Augljós áherslumunur er hjá oddvitum
ríkisstjórnarflokkanna um hvaða leið
sé best að fara í komandi kjarasamningum. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra lýsti því yfir á
þingi að krónutöluhækkun væri skynsamleg nálgun í komandi kjaraviðræðum.
„Ég held að ég og háttvirtur þingmaður séum nánast sammála um mikilvægi þess að forgangsraða á þann hátt
að sérstaklega verði komið til móts við
fólk með lægri tekjur og millitekjur
og að það sé vel gert, jafnvel best
gert, með áherslu á krónutöluhækkanir. Ýmsar vísbendingar eru um að
þrátt fyrir að krónutöluhækkanir hafi
á stundum leitt til launaskriðs í formi
prósentuhækkana upp launastigann
hafi slíkar hækkanir engu að síður oft
og tíðum reynst vel.“
Líkt og Fréttablaðið
greindi frá í gær hefur
Bjarni Benediktsson
fjármálaráðherra lýst
því yfir að honum hugnist best að semja um
kaupmáttaraukningu frekar en
krónutöluhækkun. Fréttablaðið
bar þennan skoðanamun oddvita
ríkisstjórnarinnar undir fjármálaráðherra og fer það
samtal hér á eftir í
heild sinni:

Er ósamræmi?
Stangast það sem þú og forsætisráðherra hafa sagt um kjaraviðræður
ekki á?
„Ég ætla ekki að segja aðilum vinnumarkaðarins fyrir um það hvernig þeir
ná samkomulagi sín í milli, eða stéttarfélögunum um það hvernig þeir stilla
fram sinni kröfugerð. Þeir hafa að sjálfsögðu sjálfdæmi um það. Hins vegar er
ég bara að vekja athygli á þeirri staðreynd að nafnlaunahækkanir miklar
hafa sögulega haft tilhneigingu til að
velta út í verðlagið og leita upp launastigann.
Að því leytinu til ættu menn að gæta
varúðar ef það er leiðin sem menn vilja
almennt fara, en eins og bent hefur verið
á þá er engin ein lína í viðræðunum enn
sem komið er, enda eru mörg aðildarfélaga ASÍ að semja hvert fyrir sig.“
Ertu sammála Sigmundi?
En nú sagði forsætisráðherra á þinginu
í gær að hann væri fylgjandi þeirri leið
að fara í umtalsverðar
krónutöluhækkanir
á lægstu launum, ert
þú sammála því?
„Í
þessum
orðum felst í
sjálfu sér ekki
a n nað en að
áherslurnar eigi
að vera á að bæta
kjör þeirra sem eru
verst settir. Það er
ekki hægt að vera á
móti þeirri aðferða-

fræði, það er bara spurning hvernig
hægt er að hrinda henni í framkvæmd
þannig að það verði ekki á endanum
sama hækkunin fyrir alla.“
Eruð þið þá sammála?
En eruð þið sammála um hvaða leið á
að fara í þessu?
„Ég er sammála því að að stórum
hluta til þá snúast kjaraviðræður um
að rétta hlut þeirra sem njóta til dæmis
ekki launaskriðsins, sitja almennt uppi
með berstrípaðar kjarasamningahækkanir. Það hefur verið bent á að það eru
oft og tíðum launalægstu hóparnir,
ekki millistjórnendur eða stjórnendur
í atvinnulífinu, sem almennt eru að fá
umsamdar kjarabætur auk launaskriðs.
Við þessu þarf að bregðast með einhverjum hætti.“
Vilt þú gera það sama og hann?
En viltu gera það eins og forsætisráðherra leggur til, að fara í krónutöluhækkun?
„Ég ætla ekki að hafa sterkar skoðanir á því hvernig stéttarfélögin stilla
fram sínum kröfum. Ég ætla að eftirláta þeim það alveg og láta þá afskiptalausa af því.“
Einhverjar kröfur eru nú komnar fram
nú þegar …
„Já. Mér er langmest hugað um það,
ekki nákvæmlega hvernig menn stilla
fram kröfum sínum, heldur að heildarniðurstaðan verði til þess að styðja við
þann stöðugleika sem hefur náðst.“
En eruð þið sammála?
Fæ ég þig ekki til að segja af eða á um
hvort þú sért sammála forsætisráðherra?
„Hvers vegna ætti ég að hafa mjög
sterkar skoðanir á því hvernig einstaka
samningsaðilar stilla fram sínum kröfum? Þeir eru bara frjálsir að því.“
En þú ert náttúrulega samningsaðili
fyrir hönd ríkisins að einhverjum samningum …
„Já, já, og við munum bregðast
við þeim eftir því sem þær koma
fram og það gerum við bara með
okkar samninganefnd.
Mín athugasemd er bara þessi, að
kaupmáttarleiðin, sú sem valin var
síðast, hún er líklegri til árangurs í
mínum huga heldur en nafnlaunahækkanir miklar.“
kolbeinn@frettabladid.is
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Sjávarútvegsráðuneyti synjað um svör frá tollstjóra. Hvalur hf. sendi svörin:

170 tonn hvalaafurða endursend
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SVAR VIÐ
FYRIRSPRUN
23.2.2015
HVALVEIÐAR,
VERÐMÆTI HVALKJÖTS OG NÝTING
Katrín
Jakobsdóttir
lagði fram

ZZZRELLV

Heildarmagn hvalaafurða, sem sendar hafa verið
úr landi og komið aftur til baka til Íslands árin
2013 og 2014, var samtals 169.960 kíló.
Þetta kemur fram í svari sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra við fyrirspurn frá Katrínu
Jakobsdóttur, formanni Vinstri grænna, um hvalveiðar og verðmæti hvalkjöts og nýtingu.
Í svarinu kemur fram að ráðuneytið hafi óskað
eftir þessum upplýsingum frá tollstjóra en fengið synjun á aðgangi að gögnum á þeim grundvelli
að um viðkvæmar upplýsingar um mikilvæga viðskiptahagsmuni Hvals hf. væri að ræða.
Fyrirtækið sjálft veitti ráðuneytinu hins vegar
upplýsingarnar. Þá kom fram í svari Hvals hf. að
varan úr gámunum hefði við endurkomu til Íslands
verið færð inn í frystiklefa og beðið þar næsta
skips.
Í svari við fyrirspurn Katrínar kemur enn fremur fram að ekki sé sérstakt eftirlit með því hversu
stórum hluta hverrar veiddrar hrefnu er kastað í
sjó áður en aflanum er landað og því liggja ekki
fyrir um það nákvæmar tölur. Hafrannsóknastofnun reikni hins vegar með því að ætla megi að nýtingarhlutfall hrefnu árið 2013 hafi verið að meðaltali 43% og að meðaltali 51% árið 2014.
- fbj

HVALVEIÐAR 170 tonn af hvalaafurðum voru endursend til Íslands síðustu
tvö árin.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NÝTINGARHLUTFALL

HREFNU
ÁRIÐ 2013

ÁRIÐ 2014

43%
51%
að meðaltali að meðaltali
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Ræða nýtt viðskiptalíkan:

Landsvirkjun segir fyrirtækið ekki ná að anna eftirspurn eftir rafmagni:

Bætt afkoma þótt verð lækki:

Stafar ógn af
deilihagkerfinu?

Vilja auknar virkjanaheimildir

Hagnaðurinn
1,6 milljarðar

Stafar ógn af deilihagkerfinu eða
býður það upp á ný tækifæri?
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, Gunnar Haraldsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar, og fleiri reyna að svara því
á morgunverðarfundi í Ráðhúsi
Reykjavíkur í fyrramálið.
Deilihagkerfið er viðskiptakerfi sem gefur einstaklingum og
fyrirtækjum möguleika á að deila
sömu gæðum án þess að eiga þau.
Bæði Airbnb og bílaþjónustan
Uber nota slíkt líkan.
- jhh

Hagnaður Landsvirkjunar á síðasta
ári nam tíu milljörðum króna en
árið áður var fimm milljarða tap.
Nettó skuldir lækkuðu um 31 milljarð króna á milli ára og voru í árslok 285 milljarðar króna.
Samkvæmt ársreikningi námu
rekstrartekjur á síðasta ári 57
milljörðum króna og hækkuðu um
3,6 prósent frá fyrra ári.
Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, bendir á að nettó skuldir
hafi lækkað um rúma 80 milljarða
króna frá árslokum 2009. „Með

aukinni fjármunamyndun vegna
aukinnar orkusölu, hærra raforkuverðs og lægri skuldsetningar munu tækifæri til arðgreiðslna
aukast verulega á næstu árum,“
segir Hörður.
Í afkomutilkynningu segir að eftirspurn eftir raforku sé orðin meiri
en framboð. Nauðsynlegt er því að
auka orkuvinnslu ef mæta á þessari
eftirspurn. Næstu virkjanir verði á
Þeistareykjum en mikilvægt sé að
fyrirtækinu verði gert mögulegt að
virkja í neðri hluta Þjórsár.
- jhh

SÁTTUR Hörður telur að tækifæri til
arðgreiðslna muni aukast. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hagnaður N1 á síðasta ári nam 1,6
milljörðum króna, en var 670 milljónir árið á undan. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)
árið 2014 nam 2,7 milljörðum samanborið við tæplega 1,8 milljarða
króna árið 2013.
Hagnaður á fjórða fjórðungi
nam aftur á móti 283 milljónum
króna borið saman við 141 milljónar króna tap árið á undan.
Lækkun heimsmarkaðsverðs á
olíu hafði áhrif á rekstur félagsins.
- jhh

Eigendur bankanna fá ekki
arðinn úr landi vegna hafta
Miðað við arðgreiðslustefnu Íslandsbanka hefði bankinn átt að greiða eigendum rúma níu milljarða króna í
arð á síðasta ári. Vegna gjaldeyrishafta greiddi bankinn einungis fjóra. Arion banki greiddi mun meira.
FORSTJÓRINN HRINGIR BJÖLLU HB
Grandi var skráð á markað á síðasta ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tekjur HB Granda aukast:

Greiðir 2,7
milljarða í arð
Stjórn HB Granda leggur til
við aðalfund að greiddur verði
arður sem nemi 1,50 krónum á
hlut til hluthafa, eða 2,7 milljörðum króna. Þetta kemur fram
í afkomutilkynningu félagsins.
Ársreikningur félagsins var
samþykktur á stjórnarfundi í
gærmorgun og kynntur fjárfestum síðar um daginn.
Tekjur HB Granda voru í
fyrra 33,2 milljarðar króna
en voru 30,1 milljarður árið á
undan.
EBITDA var 7,7 milljarðar en
var sjö milljarðar árið áður.
Hagnaður var 5,6 milljarðar, en
var tæplega 5,5 milljarðar árið
áður.
Eignir HB Granda nema 56,4
milljörðum króna, skuldir eru
22,7 milljarðar og eigið fé 33,7
milljarðar.
- jhh
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Eiginfjárhlutfall Íslandsbanka
um síðustu áramót var 29,6%
en var 28,4% árið á undan.
Þetta má lesa út úr ársreikningi
bankans sem birtur var í gær.
Eigið fé er 185 milljarðar króna
en nam 167 milljörðum í árslok
2013. Það er 11 prósenta hækkun á milli ára.
Hagnaður Íslandsbanka var
22,8 milljarðar króna og var
23,1 milljarður króna í fyrra.
Eigendur fengu greidda samtals fjóra milljarða í arð á síðasta ári eða rétt rúmlega 17
prósent af hagnaði ársins 2013.
Arðgreiðslustefna bankans
gerir aftur á móti ráð fyrir að
eigendur fái 40 prósent af hagnaði bankans í arð. Á aðalfundi
bankans verður ákveðið hversu
mikið bankinn mun greiða eigendum sínum í arð vegna síðasta árs.
Arðsemi eigin fjár Íslandsbanka var 12,8 prósent á árinu
2014 samanborið við 14,7 prósent árið 2013. Í afkomutilkynningu Íslandsbanka kemur fram
að þessi niðurstaða sé langt yfir
langtímamarkmiði bankans um
12 prósenta arðsemi eiginfjár
og góð afkoma þrátt fyrir að
eigið fé bankans fari hækkandi.
Birna Einarsdóttir bankastjóri
sagði aftur á móti á fundinum
að það yrði erfiðara að ná arðsemi á eigið fé þegar eigið fé fer
hækkandi líkt og verið hefur.
Eiginfjárhlutfall Arion banka
var 26,3 prósent í lok árs. Eigið
fé bankans var 162,2 milljarðar
króna en nam 144,9 milljörðum
króna í lok árs 2013.
Hagnaður bankans nam 28,6



185
milljarðar var eigið fé
Íslandsbanka í lok síðasta
árs og hafði hækkað um
átján milljarða króna. Eigið
fé Arion hækkaði úr 144,9
milljörðum í 162,2 milljarða
króna.
milljörðum á árinu 2014 en
12,66 milljörðum á árinu 2013.
Bankinn greiddi arð til hluthafa sinna upp á 7,8 milljarða
króna á árinu 2014. Arðgreiðslurnar námu því rétt tæplega 62
prósentum af hagnaðinum árið
2013. Í ársreikningnum kemur
fram að stjórn bankans leggur
til að 45 prósent af hagnaði ársins verði greidd út sem arður á
árinu 2015 vegna ársins 2014.
Bæði Íslandsbanki og Arion
banki eru að stærstum hluta
í eigu kröfuhafa. 87 prósenta
hlutur í Arion er í eigu Kaupþings í gegnum félagið Kaupskil,
en íslenska ríkið á 13 prósent.
Glitnir hf. á 95 prósenta hlut í
Íslandsbanka en íslenska ríkið á
fimm prósent í bankanum.
Segja má að eigendur Kaupþings og Glitnis séu að stærstum hluta erlendir kröfuhafar.
Þessir kröfuhafar fá greiddan
arðinn í íslenskum krónum og
vegna fjármagnshafta hafa þeir
takmarkaða möguleika á að
skipta þeim í erlenda mynt.
jonhakon@frettabladid.is

BANKASTJÓRI Birna Einarsdóttir segir að það verði erfiðara að ná arðsemi á jafn

hátt eigið fé.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Auknar rekstrartekjur og rekstrarhagræðing skila 335 milljóna hagnaði:

MP banki snýr tapi í hagnað
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Hagnaður MP banka á árinu 2014 nam 335 milljónum króna eftir skatta, samanborið við 477
milljóna króna tap árið 2013.
Bætt afkoma í rekstri MP banka á síðari hluta
ársins 2014 skýrist meðal annars af því að rekstrartekjur jukust um 23% á milli árshelminga, að
því er fram kemur í afkomutilkynningu. Rekstrartekjur ársins í heild námu 3.328 milljónum
króna. Hreinar þóknanatekjur jukust um 12% á
milli árshluta 2014, en þær námu 814 milljónum
króna á fyrri hluta ársins og 916 milljónum króna
á síðari hluta ársins. Hreinar þóknanatekjur ársins 2014 í heild námu því 1.730 milljónum króna.
Hreinar vaxtatekjur lækkuðu um 7% á milli
árshelminga. Þær námu 628 milljónum króna á
síðari hluta ársins en voru 674 milljónir króna á
fyrri hluta þess. Fyrir árið í heild námu hreinar
vaxtatekjur 1.302 milljónum króna.
Í tilkynningunni kemur líka fram að vegna
umfangsmikilla hagræðingaraðgerða sem gripið
var til á fjórða ársfjórðungi 2013 og á fyrri hluta
ársins 2014 hefur kostnaður bankans lækkað
verulega.
Rekstrarkostnaður lækkaði um tæpar 600

FORSTJÓRINN Sigurður Atli Jónsson segir að í lok árs 2013
hafi verið byrjað að einfalda rekstur.

milljónir króna á milli ára, fór úr 3.669 milljónum króna árið 2013 niður í 3.071 milljónir króna
árið 2014.
- jhh

VERKFÆRI SEM HÆGT ER AÐ TREYSTA !
TOPPLYKLASETT 22 STK

TOPPLYKLASETT 20 STK

3/8” 6 - 22mm
Skrall
Framlengingar
Sterk plasttaska

1/2” toppar
Skrall 36 tanna
Stærðir 8 - 32mm
Flott sem áfylling í sett

vnr IBTGCAI2202

vnr IBTGABB2001

6.900

4.900

m/vsk

6.900
6
900

m/vsk

Fullt verð 8.500

Fullt verð 8.588

5.900

m/vsk

m/vsk

8.900

m/vsk

16.900

4.900

m/vsk

TOPPLYKLASETT 94 STK

VERKFÆRASETT 130
VER
30 STK

1/4” 4 - 14 mm
1/2” 10 - 32 mm
Bitar og fl.
Sterk plasttaska

1/4” - 3/8” - 1/2”
Toppar 4 - 32 mm | 5/32” - 1 1/4”
4”
Lyklar 8 - 22 mm
E toppar, sexkantbitar og fl.
Sterk plasttaska

vnr IBTGCAI094R

vnr IBTGCAI130B

14.900

24.900

m/vsk

m/vsk

Fullt verð 22.584

Fullt verð 37.947

VERKFÆRASETT 96
6 STK

VERKFÆRASETT 150 STK

Toppar 1/4” - 1/2” 4 - 32 mm
Toppar, lyklar, skrúfjárn, töng
g
Nippillyklar og fl.
Sterk plasttaska

Toppar 1/4” - 1/2” 4 - 32 mm
Fastir lyklar 6 - 24mm,
Skrúfjárn, tangir, sexkantasett
Slaghamar, krafttöng
Nippillyklar og fl.

vnr IBTGCAI9601

vnr IBTGCAI150R

21.900

39.900

m/vsk

Fullt verð 36.732

m/vsk

m/vsk

Fullt verð 49.900

VERKFÆRATASKA STÁL 111 STK
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SKÚFFUR

SÁ VINSÆLI
283 verkfæri

177.750 m/vsk

Toppar 4 - 32 mm - Lyklar 8 - 32mm
skröll, skrúfjárn og margt fleira

39.900

m/vsk

Fullt verð 56.854

TOPPLYKLASETT 14 STK
Toppar 1” 36 - 80 mm
skrall og framlengingar

49.900
Fullt verð 68.253
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Viðarhöfða 6 - Reykjavík
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Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður

m/vsk

8.900
8
900
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KÚRÐU MEÐ KAKÓ OG
KILJU Í KVÖLD

1.

Metsölulisti
Eymundsson

Alex
Vildarverð: 3.299.Verð áður: 3.699.-

5%

afsláttur
f lá aff ÖLLUM
VÖRUM einnig tilboðum

NÝ VERSLUN

LAUGARVEGI 77

FEB.

Aftur á á kreik

Dansað við björninn

Afturgangan

Vildarverð: 3.899.Verð áður: 4.499.-

Vildarverð: 3.299.Verð áður: 3.699.-

Vildarverð: 3.119.Verð áður: 3.899.-

Vildarverð: 2.999.Verð áður: 3.699.-

Öræfi - Kilja

Hreint mataræði

Óvættavör 18

Risasyrpa - Sjóræningjar

Vildarverð: 2.999.Verð áður: 3.699.-

Vildarverð: 3.499.Verð áður: 3.999.-

Vildarverð: 2.699.Verð áður: 3.099.-

Vildarverð: 2.499.Verð áður: 2.899.-

Heimsmetabók Skúla

Kuggur 3 - Geimferð

Kuggur 13 Tölvuskrímslið

Þekkir þú Línu langsokk ?

Vildarverð: 1.499.Verð áður: 1.699.-

Vildarverð: 1.699.Verð áður: 1.999.-

Vildarverð: 1.699.Verð áður: 1.999.-

Vildarverð: 2.599.Verð áður: 2.999.-

Krúttlegt hekl fyrir litlar tásur

Austurstræti 18

Álfabakka 14b, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31
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SKOÐUN
Af tvennu illu velur almenningur verðtrygginguna:

Stjórnin syndir á
móti straumnum

Í

undirbúningi er bann við verðtryggðum neytendalánum.
Þó ekki að fullu. Meðan unnið er að lagasetningu um bann
við verðtryggðum lánum, það er til tuttugu og fimm ára eða
lengur, vill svo til að flest það fólk sem tekur lán til íbúðarkaupa kýs að taka verðtryggð lán frekar en óverðtryggð.
Ríkisstjórnin hyggst synda á móti straumnum. Taka vinsælasta
kostinn frá fólki – og það með lagaboði.
Hvað ætli valdi því að fólk vill
almennt verðtryggð lán frekar
en óverðtryggð? Að það sé haldið
kvalalosta? Nei, ætli ástæðan sé
ekki frekar sú að vaxtapíningin
Sigurjón Magnús
hér hreki fólk til að taka verðEgilsson
tryggð lán. Afborganir af óverðtryggðum lánum eru svo miklar
sme@frettabladid.is
að allur almenningur stendur
ekki undir afborgunum og vöxtum. Formaður velferðarnefndar
Alþingis, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, sagði í þingræðu að ólíklegt væri að þeir lántakendur sem í dag taka fjörutíu ára verðtryggð lán myndu flytja sig yfir í óverðtryggð lán. Hún sagði að
í raun myndi sú aðgerð fyrst og fremst draga úr húsnæðisöryggi
fólks með lægri tekjur því mánaðarleg greiðslubyrði yrði hærri.
Ef Sigríður Ingibjörg er að greina þetta rétt, munu væntanleg
lög þrengja enn að lántakendum.
Hvað ætli valdi því að fólk velur verðtryggð lán frekar en
óverðtryggð? Kann að vera að ástæðan sé staða krónunnar og
hversu háir vextir eru af óverðtryggðum lánum? Við erum með
níutíu sinnum hærri stýrivexti en eru á evrusvæðinu, margfalt
hærri en eru á öðrum Norðurlöndum. Vaxtapíningin á Íslandi
hrekur fólk til að taka verðtryggð lán. Þannig á það möguleika á
að standa undir íbúðarkaupum. Auðvitað vilja Íslendingar ekki
vera einir með verðtryggingu á neytendalánum, við viljum ekki
heldur vera með gjaldmiðil sem hvergi er gjaldgengur og enginn
veit í raun hvers virði er. Til að lifa við þá óvissu sem þessu öllu
fylgir er val neytenda að láta sig hafa verðtryggð lán frekar en að
borga þá himinháu vexti sem annars þyrfti að gera. Kostirnir eru
vondir. Fólki þykir verðtryggingin skást.
Áður en samstaða næst um afnám verðtyggingar er þeim sem
vilja ákveða slíkt bent á að lesa nýjasta hefti Fjármálastöðugleika Seðlabanka Íslands. „Á árinu 2014 hefur eftirspurn eftir
verðtryggðum íbúðalánum verið meiri en eftir óverðtryggðum.
Ýmsar ástæður geta verið fyrir þessari þróun eins og minnkun
verðbólgu og verðbólguvæntinga, en raunvextir óverðtryggðra
lána hafa hækkað þar sem nafnvextir þeirra hafa verið óbreyttir
síðustu misserin.“ Það er einmitt það. Vaxtapíningin hefur þau
áhrif að fólk sér ekki betri kost en verðtryggingu.
Gera verður þá kröfu til stjórnvalda að þau vinni að því að
jafna kjör okkar og hinna norrænu ríkjanna og umfram allt ekki
sameinast um að svipta lýðinn, þjakaðan af alls kyns okri og
óáran, þeirri leið sem fólk kýs að fara í viðleitni sinni til að geta
eignast eigin íbúð.
Ef fólk finnur á eigin skinni að betra sé að verjast verðtryggðu
láni en óverðtryggðu, þá á bara að leyfa því það, leyfa fólkinu að
velja.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Eðlileg hugsanatengsl
Bólusetningar barna hafa verið nokkuð í umræðunni undanfarið. Mörg
sjónarmið hafa komið fram og ýmsum
er heitt í hamsi. Halldóru Mogensen,
þingmanni Pírata, blöskrar þau viðbrögð sem viðtal Stöðvar 2 við móður
sem ákvað að bólusetja ekki barn sitt
hefur vakið og ákvað að vekja máls
á þeim á þingi í gær. Reyndar kom
hún ekki inn á hver hefði sýnt þessi
viðbrögð, enda skipti það kannski
minnstu, viðbrögðin minntu Halldóru
á þöggun. Konan nefnd ónefnum og
fréttamaðurinn jafnvel líka. „Mér er
hugsað til Bandaríkjanna eftir 11.
september 2001 þar sem ekki
mátti gagnrýna valdstjórnina án
þess að vera uppnefndur „UnAmerican“ eða „Anti-Patriot“,“
sagði Halldóra á þingi.

Oflof er háð
Nú má vel vera að einhverjir hafi
farið offari í viðbrögðum við umræddu viðtali og afstöðu móðurinnar.
En á sama hátt og oflof er háð getur
ofhneykslun snúist upp í andhverfu
sína. Það er ágætt að kveða fast að
orði, en er það virkilega svo að viðbrögð við viðtali um bólusetningar
minna helst á umræðuna í Bandaríkjunum eftir hryðjuverkaárásirnar? Minna þau ekki bara
á hefðbundna, íslenska
umræðuhefð sem sjá
má nær daglega?

Þá viltu bara virkja!
Helgi Hjörvar, þingmaður Samfylkingar, gerði það að umtalsefni
í gær að forsætisráðherra hefði
ekki komið á fund með Apple um
mögulegt gagnaver, en RÚV greindi
frá því á dögunum. Ásmundur Einar
Daðason, þingmaður Framsóknarflokksins og einn aðstoðarmanna
forsætisráðherra, henti þetta á lofti.
Þetta hlyti að þýða að Helgi vildi
virkja meira og væri þar með
bandamaður stjórnvalda um
frekari virkjanaáform. Vel af
sér vikið atarna. Ef einhver vill
upplýsingar um fund sem ekki
varð, hlýtur það að þýða að
hann vilji virkja hveri og
fossa þessa lands.
kolbeinn@frettabladid.is

HALLDÓR

Ísland – best í heimi?
Þau eru mörg dæmin sem hægt er að telja
upp sem gætu rökstutt þá fullyrðingu að
Ísland sé best í heimi. Hrein náttúra, lág
glæpatíðni, staða jafnréttismála, besti bjórinn, Björk og Bæjarins bestu eru nokkur af
þeim dæmum sem við Íslendingar notum
óspart til þess að sannfæra okkur sjálf og
aðra um að Ísland sé í raun best í heimi.
Annað sem við viljum gjarnan státa
Sema Erla Serdar okkur af er hið opna og frjálsa lýðræðissamfélag þar sem jafnrétti og réttlæti er
stjórnmála- og
við lýði og fólki er ekki mismunað, hvort
Evrópufræðingur
sem er á grundvelli kyns, kynþáttar, kynhneigðar, trúarbragða, litarhafts eða öðru
sem greinir einn einstakling frá öðrum,
enda er öllum tekið með opnum örmum hér
á Íslandi.
Það eru ekki einungis Íslendingar sem
sjá rómantíkina í þessu öllu saman og því
hefur Ísland í langan tíma vakið áhuga fólks
á landi og þjóð og margir hafa lagt leið sína
hingað til þess að kynnast þessari dularfullu, framandi og fjarlægu eyju. Sumir
hafa gengið enn lengra og sest hér að, með
von um betra líf. Imane Errajea er ein af
þeim.
Imane sagði sögu sína í Fréttatímanum.
Þar segir hún frá því að hún geti ekki hugsað sér lengur að búa á Íslandi vegna þeirrar
framkomu sem fólk hefur sýnt henni þau
þrjú ár sem hún hefur búið hér ásamt eiginmanni sínum og barni. Hún segir frá því
SAMFÉLAG

hvernig fólk hefur forðast hana, ekki viljað kynnast henni vegna uppruna hennar,
niðurlægt hana, hunsað hana úti á götu og
hvernig hún hefur verið lögð í einelti af
hendi starfsmanna Strætó!
Það er ekki annað hægt en að finna fyrir
sorg, reiði og skömm eftir slíkan lestur. Að
einstaklingum sem koma hingað til lands
til þess að finna hamingju, frið og frelsi sé
útskúfað úr samfélaginu, hafi aldrei verið
jafn einmana og hér á landi og telji sig
þurfa að leita til annars lands til þess að
börn þeirra fái tækifæri til þess að verða
hamingjusöm.
Það er ólíðandi að hér sé einstaklingum
mismunað vegna uppruna þeirra, trúarbragða eða húðlitar. Það er ólíðandi að hér
sé fólk lagt í einelti vegna þess að það er
ekki fætt og uppalið á Íslandi. Það er ólíðandi að hér leyfi menn sér að útskúfa fólki
vegna þess að það talar annað tungumál og
það er ólíðandi að fólk leyfi sér framkomu
eins og Imane lýsir.
Verum áfram það samfélag sem státar
sig af náttúruperlum, friði, öryggi og Björk
Guðmundsdóttur. Verum ekki það samfélag sem einkennist af þjóðernisrembingi,
fordómum og einelti og hrekur í burtu fólk
sem hefur ákveðið að koma til Íslands, setjast hér að og hefja nýtt líf.
Það Ísland er langt frá því að vera best í
heimi.
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Fyrirgefum vorum skuldunautum
Í DAG
Þorvaldur
Gylfason
hagfræðiprófessor

Fyrirgefning skulda er hversdagsleg athöfn í samskiptum manna
og hefur verið það alla tíð. Texti
trúarjátningarinnar ber vitni:
Fyrirgef oss vorar skuldir svo sem
vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Skuldafyrirgefning hvílir
á þeirri einföldu hugmynd, að lánasamningar eru samningar a.m.k.
tveggja. Þarfnist lánasamningur endurskoðunar í ljósi breyttra
aðstæðna, kemur endurskoðun til
kasta beggja aðila. Þetta er í hnotskurn vandi verðtryggingarinnar
hér heima. Hún hlífir lánveitandanum, þegar höfuðstóll lána hækkar í verðbólgu, svo að lántakandinn situr einn uppi með afleiðingar
verðbólgunnar. Og þetta var einn
vandi verðbólgunnar fyrir daga
verðtryggingarinnar. Verðbólgan
verðlaunaði lántakandann, og lánveitandinn sat eftir með sárt ennið.
Þess vegna þarf að breyta framkvæmd verðtryggingarinnar, svo
að hún fari bil beggja með því að
skipta áhættunni milli lántakenda
og lánveitenda.
Þung skuldabyrði
Áþekkur vandi er nú uppi í samskiptum grísku ríkisstjórnarinnar
við ESB. Erlendar skuldir gríska
ríkisins nema 175% af landsframleiðslu. Vextir og afborgarnir af
svo miklum skuldum sliga gríska
skattgreiðendur, þótt verulega
hafi verið slegið af vaxtakvöð-

inni. Landsframleiðsla Grikklands
hefur skroppið saman um meira en
fjórðung síðan 2008, og rösklega
fjórði hver Grikki er atvinnulaus.
Þetta er auðvitað engin hemja.
Grikkir fóru illa að ráði sínu með
því að safna skuldum upp fyrir
haus, en það gerðu Þjóðverjar
einnig og aðrir með því að lána
þeim allt þetta fé. Þjóðverjar þurfa
að muna, að þeir þurftu ekki að
ljúka nema hluta erlendra skulda
sinna milli stríða á síðustu öld.
Þeir sömdu um niðurfellingu. Það
er meginreglan í samskiptum einstaklinga og þjóða, þegar út af ber.
Skýringar
Af hverju stafar stífni Þjóðverja
gagnvart Grikkjum? Hún á sér
ýmsar skýringar.
● Grikkland er gerspillt, næsti
bær við Búlgaríu og Rúmeníu (og einnig Ítalíu), og þar er
næstum öllu stolið steini léttara. Þegar Gallup spurði 1.200
Grikki 2012, hvort þeir teldu
spillingu útbreidda í stjórnsýslu
landsins, sögðu 92% já borið
saman við 58% í Þýzkalandi
(og 67% hér heima). Hin hliðin
á málinu er, að ESB hefði mátt
setja Grikkjum o.fl. aðildarlöndum stólinn fyrir dyrnar og
heimta varnir gegn spillingu, en
það var ekki gert.
● Grískir kjósendur geta ekki,
segja Þjóðverjar, ákveðið í
kosningum að hlaupa burt frá
skuldum sínum. Kjósendur þurfa
að axla ábyrgð á fv. ríkisstjórn,
sem tók lánin. Öðru máli myndi
gegna um einræðisríki, en
Grikkland er lýðræðisland.
● Ef Grikkjum er boðin niðurfelling skulda (þeir stinga upp
á 50% klippingu, sem kallað er,

þ.e. að helmingur skuldanna
verði látinn niður falla gegn
því, að gagngerar umbætur nái
fram að ganga, m.a. annars til
að skera upp herör gegn spillingu), þá munu aðrar skuldugar
ESB-þjóðir væntanlega biðja um
sams konar klippingu.
● Ef Grikkir fá 50% klippingu,
er sagt, þá mun andstæðingum
ESB vaxa ásmegin í Þýzkalandi og öðrum aðildarlöndum,
og þá kann evran að lenda í enn
alvarlegri lífshættu og jafnvel
ESB sjálft. Evrunni stafar því,
segja menn, enn meiri hætta af
eftirgjöf handa Grikkjum en af
kröfunni um, að Grikkir standi í
skilum.
Hvað er til ráða?
Þýzka ríkisstjórnin ræður ferðinni í viðræðum ESB við Grikki.
Og þýzka stjórnin er klofin. Sumir
þar tala máli Grikkja með rökum
um skuldafyrirgefningu líkt og
rakið var að framan, en aðrir telja
Grikki þurfa að standa skil á skuldum sínum – að vísu ekki full skil,
heldur með dulbúnum afslætti,
svo að önnur ESB-lönd biðji ekki
einnig um afslátt. Reynslan mun
leiða í ljós, hvor fylkingin verður ofan á. Greiðasta leiðin út úr
vandanum sýnist mér vera eftirgjöf handa Grikkjum með því m.a.
að tengja greiðslur af lánum við
greiðslugetu Grikkja, þ.e. vöxt
landsframleiðslu, og slá jafnframt af kröfum um niðurskurð
í fjármálum ríkisins gegn loforði
Grikkja um að taka sér tak og ráðast að rótum spillingarinnar. Slíkri
eftirgjöf þyrfti að fylgja rækilegt
samtal leiðtoga Þýzkalands og
annarra ESB-ríkja við kjósendur,
þar sem rökin fyrir þessari niður-

AF NETINU
200 kr. auðlindarenta

Skuldafyrirgefning hvílir á
þeirri einföldu hugmynd, að
lánasamningar eru samningar a.m.k. tveggja. Þarfnist
lánasamningar endurskoðunar í ljósi breyttra …
stöðu væru skýrð með skírskotun til þess, að ESB er ekki bara
efnahagsbandalag, heldur einnig
friðarsamband af brýnum sögulegum ástæðum og má því ekki undir
nokkrum kringumstæðum liðast
í sundur, allra sízt eins og sakir
standa. Vandi Grikklands er of lítil
þúfa til að velta svo þungu hlassi.
Vandi Grikklands stafar ekki af
evrunni. Slóvenía, nyrzta ríkið í
gömlu Júgóslavíu, tók upp evruna
2007 með prýðilegum árangri án
þess að safna skuldum eða lenda í
öðrum hremmingum.
Enn er ótalin mikilvæg skýring
á hiki þýzku ríkisstjórnarinnar
frammi fyrir umsókn Grikkja um
50% klippingu. Það er hörð andstaða bankanna, sem líðst að hegða
sér eins og ríki í ríkinu í Evrópu
líkt og í Bandaríkjunum. Bankar
báðum megin Atlantshafsins hafa
gert sig seka um lögbrot í stórum
stíl án þess að þurfa að sæta fullri
ábyrgð. Þeim stafar uggur og ótti
af skuldafyrirgefningu. Ef Grikkir
fá 50% klippingu, munu þá ekki
sumir skuldunautar bankanna
einnig biðja um ríflega klippingu?
Evrópsk og bandarísk stjórnvöld
þurfa að manna sig upp í að bjóða
bönkunum byrginn. Með því móti
mun stjórnmálaleiðtogum veitast
auðveldara að skýra sameiginlega
lendingu Grikklands og ESB fyrir
kjósendum.

Kvótasvangar útgerðir
borga kvótagreifum
um 200 krónur á
kíló í kvótaleigu. Það
segir nokkuð vel, hver
auðlindarentan til
þjóðarinnar eigi að vera. Hún á
að vera um 200 krónur á kíló. Það
er álagið, sem kvótinn kostar á
frjálsum markaði í dag. Séu menn
fylgjandi frjálsum markaði, geta
þeir ekki verið á móti notkun hans.
Auðvitað mætti komast betur að
raun um verðgildi kvótans með
því að setja hann á opið uppboð.
Það er viðskiptavenja markaðshagfræðinnar. Skrítið, hversu illa hægri
mönnum er við markaðshagfræði
og frjálsa verðmyndun. Það er
vegna þess, að Sjálfstæðisflokkurinn er í rauninni séríslenzkur
kommúnistaflokkur.
http://www.jonas.is
Jónas Kristjánsson

Guð og ﬂeira smotterí
Ég man hvað Jón Gnarr var leiðinlegur þegar hann var kaþólskur og
var alltaf með einhverja helgislepju
og „það-er-svo-erfitt-að-vera-manneskja“-væl aftan á Fréttablaðinu. Jú
jú, það er ægilega erfitt að komast
í gegnum þetta líf án þess að
missa tökin á leiðinni og stundum
er ágætt að velta sér upp úr því
hvað þetta sé nú erfitt (sérstaklega
í janúar og febrúar), en líkt eins
og Jón Gnarr nú þá hef ég aldrei
getað trúað á guði og útskýringar
trúarbragða. Ég veit bara ekkert um
þetta og hallast helst að því að rétt
eins og silfurskottan skilur ekkert
í nanótækni, þá hafi ég bara ekki
andlega burði til að skilja alheiminn.
http://eyjan.pressan.is
Dr. Gunni
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Samkeppni um úrgang
365.is
Sími 1817

4 GSM áskriftir Internet

Heimasími

60 mín. og 60 SMS
fylgja hverri áskrift

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

60 mín. og 60 SMS

20 GB

Í grein í Fréttablaðinu 6. UMHVERFISvinum Sorpu, þar sem eigfebrúar sl. skrifar starfs- MÁL
endur Sorpu fengu óháð
umfangi viðskipta 14-18%
maður Sambands íslenskra
afslátt á árunum 2009-2012
sveitarfélaga, Lúðvík Gústafsson, um nýlega genginn
en aðrir viðskiptavinir gátu
dóm Héraðsdóms Reykjamest fengið 7% afslátt. Með
víkur þar sem staðfest er
því að veita eigendum sínum
lögbrot og viðeigandi sekt
afslátt sem öðrum stóð ekki
Sorpu gagnvart brotum á
til boða hafi Sorpa misnotað
samkeppnislögum. Ekki
aðstöðu sína. Samkeppnisverður betur séð af grein- Bryndís Skúlaeftirlitið taldi þessa háttsemi
inni og sérstaklega af fyr- dóttir
stangast á við samkeppnislög
irsögn hennar en að hinum forstöðumaður
og sektaði Sorpu í desember
seku sé hrósað fyrir ólöglegt umhverﬁsmála
2012 um 45 milljónir króna.
athæfi sitt og að hvatt sé til hjá Samtökum
Þeirri niðurstöðu var síðan
vísað til áfrýjunarnefndar
áframhaldandi lögbrota. Eða iðnaðarins
samkeppnismála sem staðí besta falli að málið sé allt
byggt á misskilningi sem þurfi að
festi úrskurðinn og það hefur Hérleiðrétta.
aðsdómur Reykjavíkur nú einnig
gert.
Augljós mismunun
Togstreita á tímum breytinga
Forsaga málsins er sú að í janúar sl. var kveðinn upp dómur HérMikil þróun hefur orðið á undanaðsdóms Reykjavíkur í ógildingförnum áratug og svokölluð gámaarmáli sem Sorpa höfðaði gegn
fyrirtæki, sem hófu starfsemi sína
Samkeppniseftirlitinu og féll dómá flutningi úrgangs, stunda núorðurinn Samkeppniseftirlitinu í hag.
ið mun fjölbreyttari starfsemi sem
Málið er til komið vegna kvörtunar
felst í flókinni meðferð, flokkun og
um mismunun gagnvart viðskiptaendurvinnslu úrgangs. Verkefnin í

100 mín.*

úrgangsmálum eru flóknari en fyrir
nokkrum áratugum þegar allt fór í
sömu holuna og sveitarfélögin sáu
um verkið. Verðmæti hafa aukist í
úrgangi og þá myndast ný tækifæri.
Betri lausnir hafa leitt til þess að
flokkun og endurvinnsla úrgangs
hefur stóraukist. Á tímum þegar
einkaaðilar færa sig inn á verksvið
sem áður var í höndum opinberra
aðila myndast togstreita. Hún endurspeglast í málaferlum líkt og þeim
sem Lúðvík gerir að umtalsefni í
grein sinni. Samtök iðnaðarins hafa
hvatt stjórnvöld til þess að tryggja
að löggjöf um úrgangsmál styðji
við þróunina og skýri leikreglur á
markaði þar sem bæði sveitarfélög
og einkaaðilar leika stórt hlutverk.
Í úrgangssöfnun og meðhöndlun
úrgangs ríkir samkeppni og allir
aðilar sem keppa á slíkum markaði
verða að virða leikreglur sem þar
gilda. Það hlýtur að vera umhugsunarvert fyrir samkeppnisyfirvöld
og fyrir þá sem starfa á þessum
markaði að Samtök sveitarfélaga
líti á úrskurði, dóma og háar sektargreiðslur sem einhvern misskilning.

Rótarýklúbburinn eRótarý
eRótarý, yngsti rótarý- SAMFÉLAG
klúbbur landsins, var
stofnaður fyrir rétt tæpum
þremur árum af ungum,
öflugum einstaklingum úr
atvinnulífinu sem áttu það
sameiginlegt að hafa áhuga
á að tengjast stóru tengslaneti rótarýhreyfingarinnar.
Perla Björk
Egilsdóttir

framt hefðbundna fundi þar
sem félagar hittast í raunheimum en þetta blandaða
fundarform hefðbundinna
funda og netfunda, hentar ungu fólki vel enda eru
félagar í rótarýklúbbnum
eRótarý á aldrinum 30–45
ára og meðalaldur klúbbfélaga því töluvert lægri
en í öðrum rótarýklúbbum
landsins.

Tæknivæddur rótarýforseti eRótarý
klúbbur
2013-2014
Áhrif á samfélagið
Klúbburinn er einstakur að
því leyti að nútímatækni er nýtt til
Hugmyndafræði rótarýhreyfingfundahalda og reglulega eru haldnarinnar er að auka skilning á milli
ir netfundir sem er stýrt með fjarfólks og atvinnugreina og láta
gott af sér leiða. Allt frá stofnun
fundarstjórnunarforriti. Með þessu
eRótarý hafa félagar einsett sér
forriti stýrir fundarstjóri hvaða
að klúbburinn sé öflugur í því að
fundargestir eru í mynd, hljóði
og hvaða tölvuskjár er sýnilegur
nýta kraft og samtakamátt ólíkra
öðrum fundargestum. Þessi tækni
einstaklinga. Á þeim tæpu þremur
gerir það að verkum að félagar geta
árum sem eRótarý hefur starfað
„mætt“ á fund í gegnum snjallsímhefur klúbburinn þegar staðið fyrir
ann sinn eða tölvuna, hvar sem þeir
tveimur metnaðarfullum verkefneru staddir í heiminum.
um sem hafa stutt við brýna samTæknin gerir það auk þess að
félagslega þörf.
verkum að auðvelt er að fá gestafyrFyrra verkefnið var til stuðnings
irlesara sem staddir eru erlendis, til
Konukoti – athvarfi fyrir heimilisað halda fræðsluerindi á fundum
lausar konur. Verkefnið, sem var
klúbbsins. Klúbburinn heldur jafnunnið í samvinnu við verkefnastjóra

Fylgir með áskrift að Skemmtipakka 365.

Konukots, fólst í því að umbreyta
ýmsum framlögum í formi fatnaðar
og annars sem Konukoti hafði borist, í styrk með því að koma á laggirnar flóamarkaði. eRótarýfélagar
lögðu fram vinnu sína við að koma
markaðnum á laggirnar og mönnuðu fyrstu opnunardaga markaðarins í desember 2013. Flóamarkaður
til stuðnings Konukoti varð þar með
til og hefur starfað áfram.
Seinna verkefnið var til stuðnings börnum á Íslandi sem búa við
skort. Verkefnið var unnið í samstarfi við Hjálparstarf kirkjunnar í
desember 2014 og bar heitið „Gefðu
barni hlýju“. Mikil útgjöld fylgja
kaupum á útifatnaði fyrir börn og
unglinga en lítið berst af slíkum
fatnaði til Hjálparstarfs kirkjunnar. Verkefnið fólst í því að vekja
athygli á þessari þörf, safna fatnaði og aðstoða við úthlutun. Samfélagsmiðlar voru nýttir og safnaðist mikið magn af vönduðum og
hlýjum fatnaði á börn og unglinga.
Verkefnið breiddi út hlýju í víðasta
skilningi.
Fyrir áhugasama um rótarýklúbbinn eRótarý er netfang
klúbbsins erotary@rotary.is.

Er náms- og starfsfræðsla á
dagskrá í skóla barnsins þíns?

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

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

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla

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

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*

Rannveig
Óladóttir

Markmið náms- og starfsfræðslu
er tvíþætt. Annars vegar að kenna
nemendum að þekkja sjálfa sig,
áhugasvið sitt, styrkleika sína og
veikleika. Hins vegar að þeir læri
að finna upplýsingar um nám og
störf svo þeir geti tekið vel ígrundaðar ákvarðanir um framtíðina
og tekist á við breytingar. Í námsog starfsfræðslu á að fjalla um
starfsnám jafnt sem bóknám og
bæði drengir og stúlkur eiga að fá
fræðslu um störf sem oft er litið á
sem hefðbundin karla- eða kvennastörf, en talið er að börn hafi fastmótaðar skoðanir á hvað séu karlaog kvennastörf við 11 ára aldur.
Bjargráð gegn brotthvarfi
Rannsóknir sýna að börn og unglingar sem fá markvissa náms- og
starfsfræðslu eru metnaðarfyllri

og líklegri til að ljúka námi heldur
en þau sem fá ekki slíka fræðslu.
Brotthvarf frá námi er kostnaðarsamt fyrir nemendur, fjölskyldur
þeirra, skóla og samfélagið í heild.
Til að auka líkur á að nemendur
finni námsleiðir sem þeim henta og
hafi þrautseigju til að takast á við
breytingar þarf að efla náms- og
starfsfræðslu. Á þetta er m.a. bent
í Hvítbók menntamálaráðherra um
umbætur í menntun og í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar segir „Ríkisstjórnin mun vinna
gegn brottfalli úr námi, m.a. með
styrkingu náms- og starfsfræðslu
á grunn- og framhaldsskólastigi.“
Undanfarin ár og jafnvel áratugi hefur starfsnám átt undir
högg að sækja hérlendis. Við erum
ekki ein á báti hvað þetta snertir.
Í nýrri evrópskri skýrslu (The evidence base on lifelong guidance),
sem greinir frá alþjóðlegum rannsóknum á gildi ævilangrar námsog starfsráðgjafar, kemur fram
að ungmenni fái oft litla ráðgjöf
og fræðslu varðandi starfsmenntun sem gæti verið ástæða þess að
fleiri velji bóknámsleið, sem hentar
ekki öllum best. Nútímaleg starfsmenntun og þjálfun er hins vegar
talin vera máttarstólpi þekkingarsamfélagsins og starfsmenntun er
mikilvæg fyrir efnahagslíf hverrar
þjóðar.

Hvernig er staðan?
Aðalnámsskrá grunnskóla gerir ráð
fyrir að nemendur séu búnir undir
áframhaldandi nám og störf með
markvissri náms- og starfsfræðslu.
Í nóvember sl. voru skólastjórar í
öllum grunnskólum landsins spurðir
út í þetta. Svör bárust frá nægilega
mörgum skólum til þess að draga
megi af marktækar ályktanir.
Í ljós kom að náms- og starfsfræðsla virðist alls ekki vera á
dagskrá í yfir helmingi grunnskóla. Aðeins 20% skóla hafa hana
á stundatöflu (sem skyldugrein eða
valgrein) en í 23% skólanna lítur
út fyrir að sá sem sinnir náms- og
starfsfræðslu komi sem gestur inn
í aðrar námsgreinar. Í flestum tilvikum er náms- og starfsfræðslan
aðeins ætluð unglingastigi. Ýmsir
sjá um kennsluna, oftast náms- og
starfsráðgjafar (51%) eða kennarar
(38%). Engar upplýsingar eru til um
tímafjölda í náms- og starfsfræðslu
eða hvaða efni er kennt.
Íslenskir grunnskólanemendur fá
því augljóslega mjög mismunandi
náms- og starfsfræðslu ef þá nokkra.
Úr þessu verður að bæta því óhætt
er að fullyrða að markviss náms- og
starfsfræðsla í grunnskóla er mikilvæg, ekki einungis fyrir framtíð
nemenda heldur samfélagið allt.
Greinin er önnur af fleirum um
sama málefni.
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Nei, þú ert ekki sjálfur GuðJón
Það hefur óneitanlega TRÚMÁL
svo sem ekkert nýtt fyrir
verið hjákátlegt að fylgjast
okkur sem höfum vogað
með viðbrögðum við grein
okkur að lýsa yfir trúleysi.
sem Jón Gnarr skrifaði í
En það er skondið að sjá
viðbrögðin dregin saman
Fréttblaðið þar sem hann
í einhvers konar „pillusegist ekki trúa á guð.
Það hefur vart mátt
formi“.
opna dagblað eða detta inn
Það eru nokkrir rauðir
á vefsíðu án þess að rekast
þræðir í þessari umræðu.
á greinar frá prestum og/ Valgarður
Þú trúir nú bara samt á
eða öðrum talsmönnum Guðjónsson
GuðJón.
kirkjunnar sem hafa mikla félagi í Siðmennt
Þetta er svona hálf (eða
þörf fyrir að segja Jóni að og Vantrú
reyndar alveg) galin fullhann sé nú bara samt trúyrðing við mann sem er
aður.
nýbúinn að segja að hann
Kannski er þetta ný tegund af
geri það ekki. Ekki dettur mér í
trúboði, ef ekki er hægt að fá fólk
hug að segja við trúaða vini mína
til að trúa, þá er bara að endurskilgreina hvað það er að vera trúaður.
En þetta yfirlæti og virðingarleysi fyrir skoðunum annarra er

Opinn
landbúnaður
Íslenskur land- LANDBÚNAÐUR
búnaður stendur
á tímamótum.
Eftirspurn eftir
landbúnaðarvörum hefur aukist bæði heima
og erlendis. Það
skýrist meðal
annars af stór- Sindri
auknum fjölda Sigurgeirsson
ferðamanna og formaður Bændavaxandi áhuga samtaka Íslands
erlendis fyrir
íslenskum landbúnaðarvörum.
Samhliða aukinni eftirspurn á
sér stað mikil vöruþróun í greininni. Auknar kröfur eru um gæði
og upplýsingar um uppruna þeirra
matvæla sem fólk kaupir.
Bændur telja afar mikilvægt að
neytendur geti auðveldlega nálgast
upprunaupplýsingar um þá vöru
sem í boði er. Þetta gleymist oft í
umræðu um innflutning á búvörum. Innflutta framleiðslu vantar
oft upprunamerkingar, upplýsingar
um lyfjanotkun, aðbúnað eða aðra
framleiðsluhætti. Íslensk löggjöf
er ein sú framsæknasta sem um
getur í þessum efnum. Neytendur
geta gengið að því vísu að íslensk
framleiðsla uppfyllir ströngustu
skilyrði. Við viljum alls ekki slá
af þessum kröfum en við verðum
að gæta okkar á því að oft á tíðum
segir verðið ekki alla söguna. Það
er lykilatriði að neytendur geti
verið vissir um að þeir eigi val um
ferska vöru með skýrum uppruna
og sem ekki hefur þurft að flytja
um langan veg. Við eigum að sameinast um að framleiða meira
innan lands til að mæta aukinni
eftirspurn og auka hagkvæmni.
Vegna þeirra áskorana sem
íslenskur landbúnaður stendur
frammi fyrir vilja bændur gera
sérstakt átak í því að opna landbúnaðinn. Tónninn verður sleginn í Hörpunni um helgina þar
sem almenningi gefst kostur á að
gæða sér á innlendri matvælaframleiðslu. Þessa helgi breytist
tónlistarhöllin í matarhöll og eru
allir velkomnir að gæða sér á því
besta sem í boði er beint frá bónda.
Samhliða verður Búnaðarþing 2015
sett. Þá ætlum við að bjóða almenning velkominn í sveitir landsins í
sumar til að kynnast íslenskum
landbúnaði frá fyrstu hendi. Um
allt land eru fjölbreytt bú opin
almenningi undir merkjum Opins
landbúnaðar. Þetta gerum við því
við erum stolt af okkar matvælaframleiðslu en við erum líka opin
fyrir hugmyndum um hvernig
megi frekar þróa landbúnaðinn til
þess að ná enn betri árangri. Verið
velkomin í Hörpu um helgina.

➜ Bændur telja afar

mikilvægt að neytendur geti
auðveldlega nálgast upprunaupplýsingar um þá vöru
sem í boði er. Þetta gleymist
oft í umræðu um innﬂutning á búvörum.

að þeir séu nú bara víst trúlausir.
Þú verður bara að finna þinn
eigin GuðJón.
Þetta er viðkvæði þeirra sem
segja að ekki megi túlka trú á
guð eins þröngt og trúarbrögðin
gera, guðinn sé nú bara eitthvað
óáþreifanlegt, óljóst, óskilgreint,
þokukennt fyrirbæri sem hver
geti haft eins og hann eða hún kýs.
Kannski er þetta einhvers konar
flótti þeirra sem eru þó nægilega skynsamir til að sjá hversu
illa mörg trúarritanna standast
nokkra skoðun en geta ómögulega
sætt sig við að afgreiða málið einfaldlega þannig. Fyrir mörg okkar

sem erum trúlaus þá er auðvitað
enginn tilgangur í óskilgreindu og
óljósu fyrirbæri. Kannski er þetta
ekki bara eins og að kaupa köttinn
í sekknum heldur frekar líkt því
að kaupa sekk og hafa ekki einu
sinni hugmynd um hvað á að vera í
honum – eða ætla sér að skilgreina
eftir hentugleikum.
Þú ert nú auðvitað fylginn við
KristJón.
Svo eru þeir sem halda því fram
að vegna þess að margir trúlausir
reyni nú (eftir bestu getu) að fylgja
siðferðilegu viðmiðunum sem
kristnir hafa flestir tileinkað sér
þá séu þeir þar af leiðandi kristnir.

➜ Fyrir mörg okkar sem

erum trúlaus þá er auðvitað
enginn tilgangur í óskilgreindu og óljósu fyrirbæri.
Gallinn við þetta er að flestar
þessara kenninga eru miklu eldri
en kristnin og það er vel hægt að
tileinka sér þær án trúar á yfirnáttúruleg öfl. Það er vissulega
rétt að margir kristnir hafa tekið
jákvæðan siðferðisboðskap og
gert að sínum, en það er ekki sérkenni kristninnar og greinir hana
á engan hátt frá mörgum öðrum
lífsskoðunum.
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TÍMAMÓT
MERKISATBURÐIR
1913 Fyrsti íslenski hárgreiðslumeistarinn, Kristólína Kragh,
opnar stofu í Reykjavík.
1952 Forsætisráðherra Bretlands, Winston Churchill, tilkynnir
að þjóð hans búi yfir kjarnorkusprengju.
1989 Landslið Íslands í handknattleik sigraði í heimsmeistarakeppni B-liða í París.
1994 Magnús Scheving verður Evrópumeistari í þolfimi.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

LILJA RÖGNVALDSDÓTTIR
frá Hóli í Svarfaðardal,

lést mánudaginn 23. febrúar á Dalbæ,
heimili aldraðra á Dalvík. Útför hennar
fer fram frá Dalvíkurkirkju laugardaginn
28. febrúar kl. 13.30.
Súsanna Friðbjörnsdóttir
Júlíus T. Steingrímsson
Rögnvaldur S. Friðbjörnsson
Guðríður Ólafsdóttir
Atli Friðbjörnsson
Halla Karlsdóttir
Sólborg Friðbjörnsdóttir
Sigurður S. Alfreðsson
Soffía I. Friðbjörnsdóttir
Teitur Gylfason
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

MAGNEA MAGNÚSDÓTTIR
frá Kleifum,

lést þriðjudaginn 17. febrúar á dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri. Útför hennar
fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn
2. mars kl. 13.30.
Sigrún S. Baldursdóttir
Ásgeir Þórhallsson
Borghildur Rún Baldursdóttir
Gunnbjörn Jensson
Guðrún Í. Andrésdóttir
Sveinn Egilsson
Magnús H. Baldursson
Eyrún Magnúsdóttir
Jóhann S. Baldursson
Íris Jóhannsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Þrír ofurstórmeistarar á
Reykjavíkurskákmótinu
Opna Reykjavíkurskákmótið verður óvenju sterkt að þessu sinni. Tveir Íslendingar geta
landað lokaáfanga að stórmeistaratitli. Sterkar skákkonur fjölmenna frá öllum heimshornum auk skákæsku Íslands að venju. Mótið er tileinkað Friðriki Ólafssyni áttræðum.
Þrír skákmenn sem hafa skráð sig til
leiks á þrítugasta Reykjavíkurskákmótið sem hefst 10. mars næstkomandi geta
með réttu talist til ofurstórmeistara.
Tveir íslenskir alþjóðlegir meistarar,
Guðmundur Kjartansson og Björn Þorfinnsson, geta tryggt sinn þriðja og síðasta áfanga að stórmeistaratitli en þeir
hafa báðir unnið stóra sigra að undanförnu.
Gunnar Björnsson, forseti Skáksambands Íslands (SÍ), segir ekki ólíklegt
að met í fjölda keppenda frá því í fyrra
verði slegið og ljóst að mótið verður
sterkara en í fyrra. Munar þar helst
um þrjá ofurstórmeistara. Fyrstan
skal telja Aserann Shakhriyar Mamedyarov (2.756) sem þegar þetta er
skrifað er þrettándi á lista yfir stigahæstu skákmeistara heims. David Navara (2.753) frá Tékklandi er aðeins sex
sætum neðar og Pavel Eljanov (2.727)
frá Úkraínu situr í 26. sæti listans en
hann sigraði á Reykjavíkurskákmótinu
2013. Til viðbótar eru ellefu stórmeistarar sem hafa yfir 2.600 skákstig, og
eru ógnarsterkir.
„Í heimavarnarliðinu má meðal annars nefna Hannes Hlífar Stefánsson,
sem hefur unnið Reykjavíkurmótið oftast allra eða fimm sinnum og Hjörvar
Stein Grétarsson, okkar nýjasta stórmeistara,“ segir Gunnar og tiltekur
sérstaklega til viðbótar þá Guðmund,
ríkjandi Íslandsmeistara, og Björn sem

Saga
S
Reykjavíkurskákmótsins rituð
Sk
Skáksamband
Íslands ákvað að ráðast í ritun bókar um sögu Reykjavíkursk
skákmótsins í tilefni hálfrar aldar afmælis mótsins sem var í fyrra.
Helgi Ólafsson, stórmeistari og skólastjóri Skákskóla Íslands, er höfundur
b
bókarinnar. Helgi er hafsjór fróðleiks um mótið og var sjálfur staddur í
hringiðu þess um 30 ára skeið. Verkið verður gefið út í tveimur bindum.
h
Hið fyrra se
segir sögu mótanna frá 1964 til 1990 og kemur út nú í mars fyrir Opna
Reykjavíkurskákmótið í umsjón Sagna útgáfu. Seinna bindið kemur út að ári. Hægt er að
skrá sig fyrir bók á www.skak.is og nálgast svo bókina á Reykjavíkurskákmótinu í Hörpu.

náði besta árangri Íslendings í nokkur
ár þegar hann sigraði á alþjóðlegu móti í
Bunratty á Írlandi fyrir skemmstu.
SÍ reynir iðulega að fá nokkrar af
sterkustu skákkonum heims til leiks á
Reykjavíkurskákmótið. Meðal keppenda
nú eru t.d. indverska skákdrottningin
Tania Sadchev og Zeinab Mamedyarova,
systir Shakhriyars Mamedyarov, stigahæsta keppanda mótsins. Þar fyrir utan
koma öflugur skákkonur t.d. frá Íran
og Kasakstan. Þá er Reykjavíkurskákmótið langmikilvægasta skákmót unga

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

GUÐMUNDUR SIGURBERGSSON
flugvirki,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í
Fossvogi fimmtudaginn 19. febrúar sl.
Jarðarförin fer fram mánudaginn 2. mars
frá Fossvogskirkju klukkan 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á að styrkja mannúðarsamtökin Höndina.
Bknr. 0101-26-777156, kt. 520106-0570.
Þóra Mjöll Guðmundsdóttir
Reynir Þór Guðmundsson
Egill Örn Guðmundsson
og barnabörn.

Greta Björg Egilsdóttir
Brigitta Matthíasdóttir

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

PÁLL HREINN PÁLSSON
frá Þingeyri,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
16. febrúar. Útförin verður gerð frá
Grindavíkurkirkju föstudaginn 27. febrúar klukkan 14.00.
Soffía Stefánsdóttir
Margrét Pálsdóttir
Ársæll Másson
Páll Jóhann Pálsson
Guðmunda Kristjánsdóttir
Pétur Hafsteinn Pálsson
Ágústa Óskarsdóttir
Kristín Elísabet Pálsdóttir
Ágúst Þór Ingólfsson
Svanhvít Daðey Pálsdóttir
Albert Sigurjónsson
Sólný Ingibjörg Pálsdóttir
Sveinn Ari Guðjónsson
afabörn og langafabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug vegna
andláts eiginmanns míns, föður, stjúpföður,
tengdaföður, bróður og afa,

ÞÓRHALLS BJÖRNSSONAR
Engihjalla 25, Kópavogi,

SÓLVEIG ÁRNADÓTTIR
Uppsölum, Akrahreppi,

lést á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks
18. febrúar. Útförin fer fram frá
Silfrastaðakirkju laugardaginn 28. febrúar kl. 14.00.
Árni Bjarnason
Eyþór Árnason
Sigríður H. Gunnarsdóttir
Elín Sigurlaug Árnadóttir
Rúnar Jónsson
Drífa Árnadóttir
Vigfús Þorsteinsson
Anna Sólveig Árnadóttir
Steinarr Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

sem lést 7. febrúar og var jarðsunginn
frá Lindakirkju 17. febrúar 2015. Sérstakar
þakkir fær starfsfólk á líknardeildinni í Kópavogi og Landspítalans
við Hringbraut, líknarsamtökin Karitas og Karlakór Kópavogs.
Sigríður Björg Sturludóttir
Ágúst Þórhallsson
Jenný Ýrr Benediktsdóttir
Björn Þórhallsson
Íris Traustadóttir
Hanna María Þórhallsdóttir
Árný Eva Davíðsdóttir
Þorkell Björnsson
Arnar Björnsson
og barnabörn.

fólksins og taka þátt nánast öll sterkustu
skákungmenni landsins.
„Þarna fá krakkarnir tækifæri til að
keppa við sterka skákmenn og öðlast
reynslu sem er nauðsynlegt. Það er dýrt
fyrir okkur að sækja skákmót út fyrir
landsteinana og Reykjavíkurmótið er
nauðsynlegt upp á skákþroska okkar
yngstu og efnilegustu skákmanna,“
segir Gunnar. Mótið í ár er afmælismót
Friðriks Ólafssonar, fyrsta stórmeistara
og virtasta skákmanns Íslands, sem er
áttræður.
svavar@frettabladid.is

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

ELÍN ERNA ÓLAFSDÓTTIR
frá Lambhaga í Ölfusi,

sem lést fimmtudaginn 19. febrúar sl.,
verður jarðsungin frá Hveragerðiskirkju á
morgun, föstudaginn 27. febrúar, kl. 14.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
minningarsjóð Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Áss.
Anna María Jónsdóttir
Benedikt G. Eggertsson
Magnús Flosi Jónsson
Sigrún Ágústsdóttir
Halldór Jónsson
Ólöf Jónsdóttir
Steindór Gestsson
Kristján Einar Jónsson
Kristín Ólafsdóttir
barnabörn og fjölskyldur.

Elskuleg móðir, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

SIGURBJÖRG LÁRUSDÓTTIR
(STELLA)
frá Skagaströnd,
bjó lengst af í Hlaðbrekku í Kópavogi,

lést mánudaginn 22. febrúar síðastliðinn
á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í Boðaþingi.
Útförin verður auglýst síðar.
Bára Berndsen
Fritz H. Berndsen
Lára Berndsen
Bjarki Berndsen
Regína Berndsen

Hilmar Jónsson
Indíana Friðriksdóttir
Jón Karl Scheving
Bragi Þór Jósefsson

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

SIGURJÓN PÁLSSON
Okkar ástkæri bróðir og mágur,

GUNNAR HALLDÓR LÓRENZSON
fyrrverandi verkstjóri Ú.A.,
Víðilundi 20, Akureyri,

PÁLMI VIÐAR SAMÚELSSON
Lönguhlíð 3, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 17. febrúar á FSA. Útför
hans fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn
27. febrúar kl. 13.30.
Magnús Guðlaugur Lórenzson
Gísli Kristinn Lórenzson
Steinunn Guðbjörg Lórenzdóttir
Ingibjörg Hafdís Lórenzdóttir
Skúli Viðar Lórenzson

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Elín Eyjólfsdóttir
Ragnhildur Franzdóttir
Þorgeir Gíslason
Reynir Valtýsson
Guðrún H. Þorkelsdóttir

lést laugardaginn 14. febrúar síðastliðinn á
Landspítalanum við Hringbraut. Útförin fer
fram frá Bústaðakirkju í dag, fimmtudaginn
26. febrúar, kl. 13.00.
Guðbjörg Íris Pálmadóttir
Hildur Pálmadóttir
Björgvin G. Guðmundsson
Snorri Pálmason
Auður Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Smyrlahrauni 8, Hafnarfirði,

lést föstudaginn 20. febrúar á Hjúkrunarheimilinu Sólvangi. Útför hans fer fram
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði föstudaginn
27. febrúar kl. 15.00. Blóm og kransar
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans
er bent á Drafnarhús og Hjúkrunarheimilið Sólvang.
Laufey Sigurðardóttir
Gunnar Berg Sigurjónsson
Sesselja Ólafsdóttir
Kristrún Sigurjónsdóttir
Gunnar Þór Víglundsson
Elín Kristín Björnsdóttir
Benedikt Benediktsson
Óskar S. Björnsson
Guðný Karolína Axelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

HÓTAR AÐ HÆTTA
Kelly Osbourne hefur hótað að hætta í þáttunum Fashion Police
á sjónvarpsstöðinni E!. Ástæðan er sú að Giuliana Rancic, sem
er einnig álitsgjafi í þáttunum, á að hafa sagt að Disney-stirnið
Zendaya lyktaði eins og gras af því hún var með dreddlokka
í hárinu á Óskarsverðlaunahátíðinni. Ummælin þykja lýsa
kynþáttafordómum og hafa valdið nokkrum óróa.
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HELMINGUR
LAUNANNA FER Í FÖT
TÍSKUSKVÍSA Draumur Cameliu Juliönudóttur er að fara á tískusýningu
í New York eða París enda hefur hún fylgst með tísku nánast alla sína ævi.

Til hvers að ﬂækja hlutina?

SJÁLFKRAFA
í BESTA ÞREP!
365.is

|

Sími 1817

C

amelia Juliönudóttir er með frjálslegan en skvísulegan stíl og finnst
yfirhafnir skipta mestu máli í
heildarlúkkinu. Hún vinnur í uppáhaldsbúðinni sinni, Júník.
Ertu tískumeðvituð? Mér finnst fátt
skemmtilegra en að klæða mig vel. Það
skiptir ekki máli hvort ég er að fara í
veislu, í vinnuna eða í ræktina, ég get
ekki labbað út úr húsi fyrr en ég veit að
fatasamsetningin mín er í lagi.
Hefurðu lengi pælt í tískunni? Frá því
ég var lítil stelpa hafði mamma reynt

að velja föt á mig fyrir leikskólann en
það var ekki séns. Ég hafði alltaf sterkar
skoðanir á því hverju ég vildi klæðast
og var ég oft vöknuð langt á undan
mömmu og pabba og farin fram að velja
mér föt fyrir daginn.
Hvernig klæðir þú þig hversdags? Mér
finnst mjög gaman að klæða mig casual
en halda því samt skvísó. Ég klæðist helst flottum, víðum skyrtum eða
bolum yfir leggings eða gallabuxur. Svo
klikkar ekki að fara í flottan leðurjakka
við og boots.

ALLTAF SMART
Cameliu Juliönudóttur
finnst fátt skemmtilegra
en að klæða sig fallega
og skiptir þá engu máli
hvert tilefnið er.
MYND/VALLI

FRAMHALD Á SÍÐU 4
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Háar í mittið
m/stretch
Litir:
svart og brúnt

Við erum á Facebook
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DRUNGALEGT
HAUST 2015
AFTUR TIL FORTÍÐAR Það urðu margir undrandi
þegar tískuhönnuðurinn Marc Jacobs sýndi hausttískuna 2015. Sumir sögðu að hún væri í bóhemanda en aðrir að hann hefði sótt innblástur til
loka nítjándu aldar.
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GÓUGLEÐI
23. - 28. febrúar

20% afsláttur

af öllum vörum frá
Stærðir 38-58

M

arc Jacobs
var meðal
nokkurra
frægra tískuhönnuða
sem sýndu á tískuvikunni í New York í síðustu viku. Þegar fyrsta
módelið gekk fram
var eins og sett væri í
gang gömul, svart-hvít
bíómynd. Það var eins
og gamaldags hóglíf væri endurreist í
þessari tísku. Dragsíð
pils voru áberandi og
litir dökkir. Ef það er
eitthvað sem þessi
tíska stendur fyrir má
kannski nefna dulúð.
En sannarlega er
margt áhugavert við
þennan gamaldags
stíl. Sumum fannst
fatnaðurinn vera
þunglyndislegur,
hvað sem það þýðir.
Rúmlega eitt ár
er liðið síðan Marc
Jacobs hætti hjá Louis
Vuitton til að styrkja
eigin tískuframleiðslu.
Annars lýsa myndirnar þessum klæðnaði
best. Síðan er bara að
vita hvort þessi þunga
tíska höfði til nútímakvenna.

Verslunin Belladonna

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

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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AFSLAPPAÐ OG KVENLEGT
SUMAR Í VÆNDUM
COMMA KYNNIR Hluti af vor- og sumarlínu Comma er kominn í verslanir. Hvíttaðir og duftkenndir tónar
verða áberandi ásamt spennandi munstrum og skuggamyndum. Litirnir leynast þó inn á milli og má til
að mynda sjá öll afbrigði af bláum tónum. Lögð er áhersla á lagskiptan klæðnað og kvenleika.

K

venfataframleiðandinn Comma kynnti vorog sumarlínuna 2015 fyrir skemmstu og
er hluti hennar kominn í verslun Comma í
Smáralind. Comma er alþjóðleg tískuvöruverslunin sem var opnuð í Smáralind í fyrra. Merkið
er þýskt í grunninn og sniðin henta evrópskum
konum sérstaklega vel. Fatnaður frá Comma er
seldur á yfir 2.000 stöðum í meira en 25 löndum
víðs vegar um heim. Megináhersla er lögð á
hágæðavörur á hagstæðu verði. Einkunnarorð
verslunarinnar er kvenlegt, fallegt, fágað og töff
– eitthvað sérstakt í hverri Comma-flík fyrir hið
sérstaka í hverri konu.
Í versluninni er að jafnaði boðið upp á tvær
vörulínur. Annars vegar Comma fyrir nútímakonuna – hvort sem tilefnið er fínt eða hversdags og
hins vegar Comma Casual Identity sem hefur afslappaðra yfirbragð og er tilvalin til frístunda.
Fatnaðurinn kemur í stærðum 34-46 og ættu
flestar konur að finna eitthvað við sitt hæfi.
Hjördís Sif Bjarnadóttir rekur verslunina með
eiginmanni sínum, Hilmari Þ. Hilmarssyni. Hún
fer sjálf utan til að velja inn fyrir verslunina í
hverjum mánuði og er því sífellt eitthvað nýtt og
spennandi á boðstólum. Hjördís var beðin um að
lýsa vor- og sumarlínunni frekar:
„Sumarlína Comma er nútímaleg og sportleg.
Sniðin eru hefðbundin og afslöppuð en hafa
þó dæmigert Comma-yfirbragð. Fötin eru alltaf
kvenleg með fínlegum smáatriðum. Efnin einkennast af fjölbreyttum skuggamyndum, nútímalegri áferð og spennandi munstrum. Litirnir

KVENLEGT Hlutlausir tónar á borð við beinhvítt og kremað eru áberandi. Svart og beinhvítt er hið nýja svart-hvíta.

eru mjúkir og samstilltir og er ný litanálgun í
hverjum mánuði. Mikið er um hvíttaða tóna
með fínlegum slæðum sem eru brotnar upp
með skærum litum. Hlutlausir tónar á borð við
beinhvítt og kremlitað sjást víða. Svart og beinhvítt er hið nýja svart-hvíta. Þá eru öll afbrigði af
bláum tónum áberandi.“
Sumarlína comma casual identity er að sögn
Hjördísar sportleg og afslöppuð en þó smituð
af kvenleika. Hefðbundin snið eru í brennidepli.
Þemað er lagskipting; síðir bolir og sportjakkar

við þröngar gallabuxur í margskonar útgáfum.
Biker- og boxy- jakkar eru í bland við boyfriendsnið og cigarette-buxur. Hjá comma casual
identity hefst tímabilið á svörtum, hvítum og
rauðum tónum. Rauði tónninn er hápunktur
línunnar ásamt brúndröppuðu með heiðbláum,
navy-bláum og beinhvítum. Sveifla í átt að fínlegum og duftkenndum litum á borð við bleikt og
myntugrænt með beinhvítu og gráu er líka áberandi. Sumarleg og þjóðleg litbrigði koma svo inn
þegar líður á tímabilið.“

FRAMHALD AF FORSÍÐU
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Hvernig klæðir þú þig spari?
Eitt það skemmtilegasta sem ég
geri er að klæða mig spari. Ég
er mjög hlynnt því að fara í einhverju þröngu ef ég er að fara
eitthvað fínt. Svartur þröngur
kjóll með smá demöntum eða
blúndum klikkar ekki.
Hvar kaupir þú fötin þín? Það
er skemmtilegt að segja frá því
að ég vinn í minni uppáhaldsfatabúð og það er Júník. Ég
versla samt stundum í Zöru
líka eða Topshop, versla einnig
stundum á netinu í Bershku, Forever 21 og á alls kyns fatasíðum.
Er að safna fyrir minni fyrstu
Michael Kors-tösku núna sem
hefur verið minn helsti draumur
í nokkur ár og er planið að gefa
sjálfri mér eina slíka í afmælisgjöf.
Eyðir þú miklu í föt? Held það
sé öruggt að segja að meira en
helmingur launanna minna fara
í föt. Ég set mér alltaf þau heit
í miðjum mánuði að í næsta
mánuði ætli ég að spara því ég
eigi nóg til af öllum flíkum en
við hver mánaðamót virðist ég
gleyma því alveg.
Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Alveg klárlega rifnu boyfriendbuxurnar mínar úr Júník!
Uppáhaldshönnuður? Úff! Svo
margir en svona efstur í huga er
Micahel David Kors.
Hverju verður bætt við fataskápinn fyrir vorið? Samfestingum! Það er nýjasta æðið hjá mér
núna.
Hver er helsti veikleiki þinn
þegar kemur að tísku og útliti?
Úff … Hér er erfitt að nefna bara
eitthvað eitt. En ég fer ekki út úr
húsi án þess að vera með blush,
Mac-varalitinn minn half n half
og skór og bolir myndi ég segja
vera það helsta sem ég kaupi
mér.
Hvers konar fylgihluti notarðu?
Ég er alltaf með svörtu töskuna
mína úr Bershku með mér og svo

Í UPPÁHALDI Boyfriend-buxurnar úr Júník eru í uppáhaldi hjá Cameliu

get ég bara ekki farið út úr húsi
án þess að vera með varalit.
Áttu þér tískufyrirmynd? Mér
finnst sænski tískubloggarinn
Kenza Zouiten mjög falleg og
með mjög fágaðan stíl, ég elska
að fylgjast með henni.
Kjóll, pils eða buxur? Ég er klárlega buxnamanneskja. Alltaf hægt
að vera í buxum við öll tilefni.

MYND/VALLI

Stutt eða sítt? Um kjóla og pils
myndi ég klárlega segja stutt en
buxurnar verða að vera síðar.
Háir hælar eða flatbotna? Dagsdaglega finnst mér skemmtilegast að vera í flatbotna en um
helgar eða þegar ég fer á kaffihús
eða í bíó þá getur verið mjög
gaman að spæsa aðeins lúkkið
með hælum eða fylltum!

ÁREYNSLULAUS FULLKOMNUN Á NOKKRUM SEKÚNDUM
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FLOTT Í CHANEL
Julianne Moore þótti
vera með þeim best
klæddu á Óskarsverðlaunaathöfninni
á dögunum.

Nýjar
vörur
frá

Stærðir 38-52

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464
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Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

GLÆSILEG LEIKKONA Leikkonan Julianne Moore fékk góða dóma fyrir val
á klæðnaði á Óskarsverðlaunaathöfninni síðastliðinn sunnudag. Moore,
sem var valin besta leikkona í aðalhlutverki fyrir leik sinn í kvikmyndinni
Still Alice, klæddist hvítum, hlýralausum Chanel-kjól alsettum pallíettum.
Leikkonan sem er þekkt fyrir fallega húð virðist bera vel hina ýmsu liti
regnbogans en hún er greinilega hrifin af hafmeyjasniðinu svokallaða á
kjólum, þar sem hún hefur klæðst þess konar kjólum við fjölmörg tilefni
eins og sjá má af þessum myndum sem eru allar teknar á þessu ári.
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ÖFGAKENNDAR
BREYTINGAR
Húðflúr á auknum vinsældum að fagna í heiminum en til eru þeir sem
hafa farið út í töluverðar öfgar í skreytingu líkamans, ekki aðeins með
tattúi og hringjum heldur einnig annars konar fylgihlutum á borð við
silíkonkúlur sem festar eru undir húð til að mynda horn. Hér má sjá
dæmi um fjóra einstaklinga sem eru stoltir af sínum mikið skreytta líkama og mæta á húðflúrsýningar um allan heim til að sýna afraksturinn.

RED SKULL
Henry Damon er 37 ára kvæntur
faðir frá Venesúela. Hans æðsti
draumur er að líkjast uppáhaldsillmenni sínu úr barnæsku, teiknimyndapersónunni Red
Skull úr Captain
America.
Til þess að ná
markmiði sínu
hefur Damon, sem
raunar gengur nú aðeins undir
nafninu Red Skull, látið tattúvera
sig í framan, tattúvera augun svört
og hefur látið græða silíkonmót
undir húð. Öfgafyllst var þó breytingin sem hann lét gera á nefi sínu
en það lét hann skera af til hálfs.
Damon er í samstarfi við Emilio
Gonzales sem hefur sérhæft sig í öfgafullum líkamsbreytingum og
húðflúri en sjálfur er hann uppgjafalæknanemi. Damon gekkst undir
nokkrar sálfræðirannsóknir fyrir nefaðgerðina til að tryggja að hann
væri með öllum mjalla.
Næsta skref Damons verður að fá silíkonígræðslur í kinnar, kinnbein
og höku. Lokaskrefið verður síðan að tattúvera allt andlitið rautt.
STÆRSTU GÖT HEIMS
Kala Kaiwi er frá Havaí. Hann
er í heimsmetabók Guinnes fyrir
teygðustu eyrnasnepla heims sem
hafa verið teygðir án aðstoðar
skurðlækninga. Götin á eyrum
hans eru það stór að hægt er að
koma hnefa í gegnum þau. Kaiwi
starfar sem húðflúr- og líkamsbreytingalistamaður. Hann er
sjálfur gangandi listaverk. Hann er
með silíkonhorn á höfði, risagöt í
nefinu, húðflúr á augabrúnum og
alsettur pinnum í andlitinu.
Hann klauf tungu sína með
tannþræði og hefur útbúið
ígræðslur í höfði sínu sem hann
hefur skrúfað gadda í.
VAMPÍRUKONAN
Maria Jose Cristerna er 35 ára
gamall lögfræðingur og fjögurra
barna móðir frá Mexíkó. Hún hefur gengið í gegnum fjölmargar líkamsbreytingar til að verða „Vampire Lady“ eða vampírukonan.
Cristerna er þakin húðflúri
frá toppi til táar. Hún hefur látið
breyta tönnum sínum til að láta
þær líkjast vígtönnum og er með
títanhorn á höfði.
Cristerna ólst upp í mjög trúaðri fjölskyldu í Mexíkó. Hún gifti
sig ung, eignaðist börn en átti
erfitt líf þar sem hún varð fyrir
heimilisofbeldi. Í dag heldur hún
fyrirlestra um heimilisofbeldi milli þess sem hún ferðast um heiminn
sem „video jockey“ ásamt vinkonu sinni, plötusnúðnum Gis Sanchez,
en lögfræðiferilinn lagði hún á hilluna.
ALSETTUR HÚÐFLÚRI
Matt Gone frá Portland í Oregon
hefur húðflúrað 95 prósent líkama
síns. Hann fékk sitt fyrsta húðflúr
24 ára gamall, þá til að leyna lýti á
líkamanum. Árið 2010 fór þráhyggjan í nýjar hæðir þegar hann
sprautaði sjálfur bleki í bæði augu
sín. Nú er annað augað blátt og
hitt grænt, og verður um alla tíð.
Gone hefur einnig látið tattúvera
kynfæri sín og tunguna.
Hann ferðast á milli húðflúrsýninga um allan heim.

HÁRLITUR SEM ENDIST LENGUR

ENDINGABETRI, LÍFLEGRI OG FALLEGRI HÁRLITUR

ÍÍslenskar
Íslensk
l
k leiðbeiningar
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| SMÁAUGLÝSINGAR |

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 óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

BÍLL ÓSKAST
Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

BÍLAR DAGSINS !!!
VW GOLF STATION árg. 2005 ek. 136
Þkm Sjálfsk, nýleg tímareim, mjög gott
eintak og viðhald, verð áður 990 Þús
tilboðsverð nú 590 þús, möguleiki á
100% láni #147705 gsm 893-9500
NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013,
ekinn 36 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
3.990.000. Rnr.210604.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð
2010, ekinn 114 Þ.KM, bensín, 5
gírar. Verð 1.090.000. Rnr.231789.
Bílamarkaðurinn S-567-1800
bilamarkadurinn.is

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Sendibílar

Varahlutir
Er að rífa reno mascott og master
‚00-06 Vw transporter ‚96-06, Honda
accort ‚06. Bílakringlan s. 587 1099 894 3765

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
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
Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum flestar stærðir á
lager.

TOYOTA Avensis wagon sol .
Árgerð 2012, ekinn 49 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.890.000.
Rnr.991106.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17,, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzukisport.is
suzuki@suzuki.is / suzuki.is

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

BÍLAR DAGSINS !!!
RANGE ROVER SPORT
SUPERCHARGED árg. 2007 ek. 107
Þkm, 100% þjónustaður, hrikalega
flott eintak. verð áður 4980 Þús
tilboðsverð nú 3990 þús, möguleiki á
100% láni # 147942 gsm 893-9500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

Uppl. í s. 663 5315.

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Lyftarar

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2011, ekinn
82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
890.000. Rnr.106443.

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

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is
MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI
4matic . Árgerð 2014, ekinn 25 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.650.000.
Rnr.210615.

NISSAN Note. Árgerð 2009, ekinn
43 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.690.000. Rnr.223645.

Hyundai I30 Classic2 5/2014 ek 21
þkm, beinsk, dísel, ásett verð er 2790
þús , er á staðnum, raðnr 151504.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 50 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.990.000. Rnr.991118. 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

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

2015 NÝJIR DODGE RAM
3500
Nýtt útlit, flottari innrétting og
Fáanlegur með loftpúðafjöðrun að
aftan, Dísel, Komdu og kynntu þér
málið útvegum allar gerðir, erum að
taka niður pantanir, Kíktu á síðuna
okkar www.isband.is

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

Til sölu TCM FTB15 rafmagnslyftari.
Árg 1994. Lyftigeta 1.500kg. Lyftihæð
4,7m. Hleðslutæki fylgir með. Verð
535.000 kr án vsk. Kraftvélar ehf / S.
535-3500 / www.kraftvelar.is

Bátar

LAND ROVER DISCOVERY 4 SE 3.0
TDV6 Árg 2010, ek.75þ 5manna
Dráttarkúla, Ný dekk, filmur ofl.
TILBOÐ 8650þ Rnr.100246.Ásett
9650þ. www.classicbilar.is

Ford Transit FT410 14 manna Árgerð
2015. Nýtt ökutæki. Bílar væntanlegir
til landsins. Verð 5.690þ.kr. m/hópf.
leyfi og án VSK. Raðnr 134526. Sjá
nánar á www.stora.is

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

MÁLNINGI
HVALASKOÐUN /
FERÐAÞJÓNUSTA

Hvala-sjóstangarveiðiskip er
nú til sölu, skipið er með öll
leyfi fyrir 75 farþegum hægt
að fjölga í allt að 200 farþega,
bar og veitingaleyfi, leyfi í
Reykjavíkurhöfn ef vill. Verð 109
milljónir, auðveld kaup.
Allar nánari uppl. í s. 820-5181

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.

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

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

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

Húsaviðhald

SELDU BÍLINN FRÍTT Á
BLAND.IS
Yfir 500.000 heimsóknir á viku og
mikil eftirspurn eftir öllum gerðum
bíla. Skráðu bílinn frítt á Bland.is í
febrúar.

FORD TRANSIT CONNECT 220S
VAN 75 HÖ.Árg.2007,ekinn 142.þ
km,dísel,lítur vel út,er á staðnum,5
gírar.Verð 1.290.000. Rnr.352150.
S:562-1717.

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

BÓKHALD, UPPGJÖR,
RÁÐGJÖF.

Málarar

Bílar til sölu

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

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

Tek að mér bókhald og uppgjör fyrir
fyrirtæki , einstaklinga og húsfélög.
Heildarlausnir, Theódór S. Halldórsson,
Sími 896 2818

TIL SÖLU

FORD TRANSIT CONNECT 220S
VAN 75 HÖ.Árg.2007,ekinn 128.þ
km,dísel,5 gírar,lítur vel út,er á
staðnum. Verð 1.290.000. Rnr.126455.
S:562-1717.

Bókhald

Toyota Landcruiser 150GX árgerð
2010, ekinn 80 þúsund. Litur: Svartur.
Ný dekk, húddhlíf, gluggavindhlífar,
dráttarkrókur. Ekki bílaleigubíll. Ásett
verð kr. 7,5 milljónir. Einungis bein
sala. Uppl. í s. 863-5868

BMW 520D M station Árg 10/2011,
ek 106þ ssk DIESEL 8,5l/100km //
Mtech bíll: útlit,innrétting,fjöðrun og
felgur. Vel útbúinn! TILBOÐ 5.990þ
stgr. Ásett 7.890þ Rnr.100258. www.
classicbilar.is

500-999 þús.

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

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

Save the Children á Íslandi

NISSAN LEAF SL. ÁRGERÐ
2012!
NISSAN Leaf SL. Árgerð 2012, ekinn
49 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. Verð
2.790.000. Rnr.211234. Sumar og
vetrardekk

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær
Sími: 517 9500
http://classicbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

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

4X4 SMÁBÍLL
SUZUKI SWIFT 4X4 árg 2007 ek.126
þús, 5 dyra, beinsk,nagladekk,
álfelgur,kastara ofl. einn eigandi,gott
eintak, ásett verð 1290 þús TILBOÐ
990 ÞÚS möguleiki á 100% láni s.841
8955

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

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

KEYPT
& SELT

,ÁTT OG SKEMMTILEG SP¾NSKUN¹MSKEIÈ

Til sölu

6ERÈA HALDIN Å "ORGARTÒNI  +ENNARAR ERU *AKOBÅNA $AVÅÈSDËTTIR OG #ARMEN .OGALES
'ESTAKENNARI MEÈ FYRIRLESTUR UM 3P¹N OG SP¾NSKA MENNINGU ER +RISTINN 2 «LAFSSON
-EIRI ¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ TAL OG MINNI ¹ M¹LFR¾ÈI .¹MSKEIÈINU LÕKUR SVO MEÈ TAPASKVÎLDI
.¹MSKEIÈIN STANDA Å  VIKUR ®LL N¹MSKEIÈIN ERU BYRJENDAN¹MSKEIÈ

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

%FTIRFARANDI N¹MSKEIÈ ERU Å BOÈI
-¹NUDAGA OG MIÈVIKUDAGA
 
¶RIÈJUDAGA OG ÙMMTUDAGA
 
¶RIÈJUDAGA OG ÙMMTUDAGA
 

VALDÍS ÁRNADÓTTIR
DÁLEIÐSLUTÆKNIR
(CLINICAL
HYPNOTHERAPIST) VEITIR
DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.

Önnur þjónusta

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

IPAD MINI / FRÁBÆRT
VERÐ!
Nýr Ipad mini 16GB, Keyptur í USA.
Kassi og nóta fylgja. Kostar nýr ca. 52
þús. TILBOÐ 20 ÞÚS!! FYRSTIR KOMA
FYRSTIR FÁ! Uppl. í s. 868 8899

.¹MSKEIÈIN HEFJAST  OG  MARS 6ERÈ ¹ MANN  KRËNUR

5PPLÕSINGAR Å S    EÈA BINSINA GMAILCOM

Þjónustuauglýsingar
(SS[M`YPYZH\UH
VNISH\[N\M\
Smiðjuvegur 11, 200 Kópavogur, sími 571 3770
GSM 860 4460, tt@taekjataekni.is

- Dísellyftarar
- Ramagnslyftarar
- Vöruhúsatæki
- Varahlutir
Vertu vinur okkar á Facebook

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

Sími 512 5407

Var rekstur pprentarans
Va
hár á síðasta ári?

Accountant -fagleg og persónuleg þjónusta á sviði bókhalds og skaƩaráðgjafar á sanngjörnu verði.

 MARS  Neƞramtal einstaklinga 2015 verður opnað á
þjónustuvefnum, www.skaƩur.is
 MARS  Lokaskiladagur almenns frests fyrir einstaklingsframtöl.
!CCOUNTANT BËKHALD OG SKATTAR¹ÈGJÎF EHF WWWACCOUNTANTIS
(¹TÒNI  2VK 3     

EIGUM TIL ÚRVAL AF VARAHLUTUM
Í FLESTAR GERÐIR DRÁTTARVÉLA

Við gætum lækkað hann um 50-60%
1é57Ï1(5
SUHQWK\ONMDHQGXUQêMXQ

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

Sérpöntum ef hluturinn er ekki til

¹R Å ÖJËNUSTU
VIÈ BÅLEIGENDUR

Reykjavík: 414-0000
Akureyri: 464-8600
www.VBL.is

"ÅLDSHÎFÈA  SÅMI  
LJOSBOGINNEHF SIMNETIS

Krókháls 5f • 110 Reykjavík /// Baldursnes 2 • 603 Akureyri

&*!234µ2¨
-«$%, ¥ ²26!,)

"ÅLDSHÎFÈA  SÅMI 
WWWTOMSTUNDAHUSIDIS
&INNIÈ OKKUR ¹ FACEBOOK

6!2!(,54)2

%2 "¥,34)¨ 2)&)¨ 
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

&ORMBËLSTRUN
(AMRABORG  KËP (AMRABREKKUMEGIN 3   WWWHSBOLSTRUNIS

")&2

)VECO o "ENZ o -AN o 2ENAULT
6ARAHLUTAÖJËNUSTA

nyrtoner.is
sími 565-2046
Auðbrekku 6, Kóp.

%)¨!6%2+34
¨)
+«0!6/'3

4/9/4! ¶*«.534!
!,,!2 !,-%..!2
"¥,!6)¨'%2¨)2
3MIÈJUVEGUR  o+ËPAVOGUR
3KEMMUVEGUR
o +ËPAVOGI
777")&2%)$!6%2+34!%$))3

3  

LHELLA  o 3ÅMAR   o   o WWWVELANAUSTIS

0ARKETSLÅPUN
SËLPALLASLÅPUN \ PARKETLAGNIR
    
GOLÚISTISS \ WWWGOLÚISTIS
W
GOLÚIST GOLÚISTIS



+&2¥44
29

viftur.is
viftur ∑ blásarar ∑ aukahlutir
-allt á einum stað

íshúsið ehf

Smiðjuvegur 4a, Græn gata, Kópavogur | 566 6000

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is

26. febrúar 2015 FIMMTUDAGUR
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tilkynningar

Nudd

fasteignir

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Starhólmi 16 - Kópavogi

Auglýsing
Um tillögu að deiliskipulagsbreytingu lóðar
Hótel Selfoss að Eyravegi 2 Selfossi.

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

OPIÐ
HÚS

Samkvæmt 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir
bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að deiliskipulagsbreytingu lóðar Hótel Selfoss að Eyravegi 2 Selfossi.
Deiliskipulagsbreytingin felst í því að byggingarreitur herbergisálmu hótelsins er hækkaður um eina hæð,úr þremur hæðum auk
kjallara í fjórar hæðir auk kjallara. Hámarkshæð byggingar er
óbreytt.
Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun liggja frammi á
skrifstofu skipulag – og byggingarfulltrúa að Austurvegi 67 Selfossi
frá og með ﬁmmtudeginum 26.febrúar 2015 til og með föstudeginum 10. apríl 2015.
Öllum er geﬁnn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.
Frestur til að skila athugasemdum rennur út 10.apríl 2015 og skal
þeim skilað skriﬂega til skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu
hans að Austurvegi 67 , 800 Selfossi.

FERMING 2015 !

Fallegt 196,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr vel staðsett innst í botngötu. Mögulegt væri að gera aukaíbúð
á neðri hæð hússins. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á sl. árum
m.a. hefur verið skipt um eldhúsinnréttingu og tæki, nánast öll gólfefni, baðherbergi á efri hæð verið endurnýjað og ofna- og raflagnir.
Stórar og bjartar stofur með útsýni yfir Fossvogsdalinn. Lóðin er
ræktuð með stórri verönd til suðurs með heitum potti og tyrfðri lóð
með tjörn og gosbrunni. Verð 53,9 milllj. Verið velkomin.

Lóðirnar Austurvegur 51-59 verða sameinaðar í tvær lóðir
annars vegar Austurvegur 51-53 og Austurvegur 55-59. Spilda
milli lóðanna og Austurvegar verður sameinuð lóðunum.
Á nýju sameinuðu lóðunum, er gert ráð fyrir tveimur stakstæðum
nýjum íbúðabyggingum sem hugsanlega verða tengdar saman
með tengibrú á 2. hæð. Á lóðinni Austurvegur 51-53 er gert ráð fyrir
að byggingar verði 2- 4 hæðir auk kjallara og er það breyting frá
áður auglýstri deiliskipulagstillögu frá 18.desember 2014. Á lóðinni
Austurvegur 55-59 er gert ráð fyrir að byggingarnar verða 3 hæðir,
auk kjallara. Ef þurfa þykir verður bílakjallari sunnan við vestara
húsið og lóð þess ofan á honum. Aðkoma að lóðinni Austurvegur
51-53 verður frá Austurvegi ,en frá Heiðmörk að lóðinni Austurvegur 55-59 og hugsanlegum bílakjallara.

Klefinn er með með frystikerfi, gólfi,
gönguhurð, rampi, glerhurðum og
hillum. Gólfflötur er 4,90 x 3,40 m,
lofthæð: 2,58 m innanmál, einingar
eru 100 mm þykkar. Verð: 1.500.000
kr. Án VSK. Staðsetning: Reykjavík.
Uppl. í s. 848-7104

Auglýsing

Samkvæmt 1.mgr.41.gr. skipulagslaga nr123/2010 auglýsir
bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar og sveitarstjórn
Flóahrepps tillögu að deiliskipulagsbreytingu lóðarinnar
Austurvegar 69 Selfossi.
Deiliskipulagsreiturinn markast af Laugardælalandi mót norðri
og austri,mót suðri af lóðamörkum við Austurveg og mót vestri
af lóðamörkum við Laugardælaveg.
Austasti hluti reitsins er innan marka Flóahrepps.Samkvæmt
samkomulagi sveitarfélaganna er lóðin skráð undir Sveitarfélagið
Árborg en lýtur þó skipulagslegri forsögn beggja.
Lóðin skiptist í eftirtalin lóðanúmer 69,69a,69b,69c og 69d.
Helstu breytingar á gildandi skipulagi eru þær að núverandi
aðkoma að lóðunum verður feld niður og ný aðkoma verður frá
hringtorgi sem er við Austurveg og Gaulverjabæjarveg.
Núverandi lóð nr. 69a skiptist í tvennt vegna vegar sem tengist
Laugardælavegi og hluti lóðarinnar sameinast lóð 69b.
Sett er kvöð á lóð 69c um aðkomu og byggingarreytur er sýndur.
Byggingarreytur á lóð 69 er stækkaður.
Teikning ásamt greinargerð og skilmálum, vegna tillögunnar mun
liggja frammi á skrifstofu skipulag – og byggingarfulltrúa Árborgar
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 26. febrúar
2015 til og með föstudeginum 10.apríl 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.
Frestur til að skila athugasemdum rennur út 10.apríl 2015, og skal
þeim skilað skriflega til skipulags og byggingarfulltrúa Árborgar á
skrifstofu hans að Austurvegi 67 , 800 Selfossi.
Á sama tíma er teikning, greinagerð og skilmálar til kynningar á
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er að
skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@arborg.is

Gert er ráð fyrir því að nýtingarhlutfall lóðanna verði 0,9.
Hluti vestari nýbyggingar þ.e. jarðhæð og kjallari verður nýtt sem
þjónusta fyrir aldraða, samtengd þjónustumiðstöð aldraðra við
Grænumörk 5 með einnar hæðar tengibyggingu.
Teikning ásamt greinagerð og skilmálum, vegna tillögunnar munu
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa að
Austurvegi 67, Selfossi frá og með ﬁmmtudeginum 26.febrúar 2015
til og með ﬁmmtudeginum 9.apríl 2015.
Öllum er geﬁnn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.
Frestur til að skila athugasemdum rennur út 9.apríl 2015, og skal
þeim skilað skriﬂega til skipulags – og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 Selfossi.
Á sama tíma er teikning, greinagerð og skilmálar til kynningar á
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er að
skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@arborg.is.
Virðingarfyllst
Bárður Guðmundsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi
Árborgar.

ÍBÚÐ TIL LEIGU Á SPÁNI
Notaleg íbúð til leigu á góðum stað í
Torrevieja. Uppl. í s. 898 5956

HÚSNÆÐI

LÍTIÐ NOTAÐUR KÆLI FRYSTIKLEFI TIL SÖLU.

Tillögu að deiliskipulagsbreytingu
lóðarinnar Austurvegur 69 Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir
bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að deiliskipulagi
Grænumarkar 1-5 og Austurvegar 51- 59 Selfossi.

Gisting

Húsnæði í boði

Virðingarfyllst
Bárður Guðmundsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi
Árborgar.

Um tillögu að deiliskipulagi Grænumarkar
1-5 og Austurvegar 51-59 Selfossi í
Sveitarfélaginu Árborg

Ermar, kjólar, hárskraut, Skart, kimano
Mikið úrval frábært verð. Kjóll 6.990,Erum á facebook Súpersól Hólmaseli
2 Seljahverfi 567-2077 587-0077 Opið
10-22 alla virka daga Laugardaga
12-18

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

tilkynningar

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

Auglýsing

Ökukennsla

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15-17.45

Virðingarfyllst
Bárður Guðmundsson Skipulags
og byggingarfulltrúi Árborgar og
Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi Flóahrepps

Óskast keypt

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

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi
VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a
room price from 47.500 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

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

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

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

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

Sjónvarp

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

HEILSA

ATVINNA

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

Atvinna í boði
Röska menn vantar á
hjólbarðaverkstæði Umsóknir á
staðnum eða í síma 568-3080 Barðinn
Skútuvogi 2

atvinna
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Save the Children á Íslandi

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Svan G. Guðlaugsson

Helgi Jónsson

Jórunn Skúladóttir

Páll Þórólfsson

Jason Ólafsson

sölufulltrúi
Sími: 697 9300

sölufulltrúi
Sími: 780 2700

sölufulltrúi
Sími: 845 8958

sölufulltrúi
Sími: 893 9929

sölufulltrúi
Sími: 775 1515

Við leitum að ...
2ja – 3ja herb
2 herbergja íbúð í 109, 110
eða 112 fyrir allt að 18millj.
Fyrir ákveðin aðila.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
S : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

3 herbergja íbúð í Árbæ með
stæði í bílageymslu fyrir
ákveðin aðila.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson
S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Íbúð miðsvæðis 101 og 105
með 2 svefnh. á efstu hæð.
Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson
S: 775 1515 jassi@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð
í Linda, Sala eða
Smárahverfi. Gott aðgengi
eða lyfta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Atli S: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð
á Teigunum.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð í
Grafarvogi á fyrstu hæð,
helst með palli.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð
í Hlíðunum.

3-4 herbergja íbúð
í Norðlingaholti.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958

Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958

eða jorunn@miklaborg.is

eða jorunn@miklaborg.is

3-4 herbergja íbúð
(110-130 fm) í Kópavogi
eða Garðabæ, helst með
góðu útsýni.

Eign með 4 svefnherbergi
og bílskúr nálægt
Snælandsskóla á 60-70 millj.

Nánari upplýsingar veitir Hilmar S: 695-9500

S: 775 1515 eða jassi@miklaborg.is

Íbúð með bílskúr eða
bílskúrum í póstnúmeri 108.
Nánari upplýsingar veitir Davíð í síma 697-3080
eða david@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð
við Álftamýri.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í 101-105
í viðhaldslitlu húsi með lyftu.
Verð 35-38 millj.
S: 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð helst
á jarðhæð í Smára, Linda
eða Salahverfi.
Verð allt að 34 millj.
eða atli@miklaborg.is

4ra – 5 herb

4ra herbergja íbúð
í Rimahverfi.

4-5 herbergja hæð eða íbúð í
vesturhluta miðbæjar.

4ra herbergja íbúð
við Sléttuveg fyrir íbúa
55 ára og eldri.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958
eða jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja eign,
miðsvæðis. Helst hæð en
ekki í risi. Draumurinn að
hafa garð og bílskúr.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958

2-3 herbergja íbúð í
Vesturbænum,
helst við Ægisíðu.

4ra herbergja í Mosfellsbæ.
Helst með yfirtöku á lánum.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958

eða david@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Davíð í síma 697-3080

eða jorunn@miklaborg.is

eða jorunn@miklaborg.is

Flestar íbúðirnar afhentar
fullbúnar með gólfefnum

SÖLUSÝNING Í DAG
fimmtudag 26. feb. frá 17:00 – 18:00

Svan Gunnar Guðlaugsson S: 697 9300
eða svan@miklaborg.is

Verð frá :

29,9 millj.

Hæðir
100-120 fm hæð í pnr. 107.
Verð 40-50 millj.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson
S: 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

Raðhús/parhús á
Seltjarnarnesi
sem er um 200 fm
fyrir stækkandi fjölskyldu.
Upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason, lgf.

Við leitum að sérhæð
eða parhús með bílskúr í
Vesturbæ Kópavogs.
Nánari upplýsingar veitir Hilmar S: 695-9500

Stór hæð í 101 – 107 fyrir
ákveðin aðila.

Hæð eða raðhús,
ca. 100-150 fm., í hverfum
105 og 108.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958

S: 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Sérbýli
Sérbýli í eða í grennd við
Landakotstún.
Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

Einbýlishúsi í Garðabæ í
eftirtöldum hverfum: Flötum,
Byggðum, Hæðum eða
Lundum. Verð allt að 95 millj.
Upplýsingar veitir Atli s: 899-1178
eða atli@miklaborg.is

Sérbýli með bílskúr
í Breiðholti eða Árbæ
allt að 200 fm verð allt
að 55 milljónir.

4-5 herbergja íbúð í Linda,
Sala, Kóra eða Smárahverfi,
rúmur afhendingartími.

Nánari upplýsingar veitir

Nánari upplýsingar veitir Atli S: 899-1178

Góðu einbýlishúsi
í Árbænum
(Ásum eða Kvíslum).
Rúmur afhendingartími
í boði.

eða atli@miklaborg.is

Svan Gunnar Guðlaugsson S: 697 9300
eða svan@miklaborg.is

Hæð, rað-parhúsi eða
litlu einbýli í 101 eða
107 Reykjavík með 4-5
svefnherbergjum fyrir
ákveðin kaupanda
Nánari upplýsingar veitir Hilmar S: 695-9500
eða hilmar@miklaborg.is

Sérbýli í Gerðunum pnr. 108
sem þarfnast ekki mikils
viðhalds. 50-60 millj.

Nánari upplýsingar veitir Atli S: 899-1178

eða jon@miklaborg.is

Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520

eða atli@miklaborg.is

Einbýli í Folda- eða
Hamrahverfi 200+ fm á einni
hæð fyrir ákveðin kaupanda.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

Hæð- Raðhús í Grafarvogi
fyrir ákveðin aðila.

Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson
S: 775 1515 jassi@miklaborg.is

Raðhúsi í Rimahverfi eða
Staðarhverfi.
eða jorunn@miklaborg.is

Sérbýli í Mosfellsbæ,
Hveragerði eða Selfoss,
verð 30-45 millj.
Skipt upp í rúmlega 250 fm
sérbýli í Grafarholti sem
metin er á 70 millj.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Stórt einbýli með aukaíbúð
helst í póstnúmerum 112
eða 113. Aukaíbúð þarf að
vera minnst 3ja herbergja
– verð allt að 100 milljónir.

Tveggja íbúða hús í
Kópavogi fyrir ákveðna
aðila. Verð 65-75mill.

Lítið sérbýli í eldri hverfum
Kópavogs
– má þarfnast viðgerða.
Möguleg makaskipti á
lítilli á þessu svæði.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

Nánari upplýsingar veitir

Svan Gunnar Guðlaugsson S: 697 9300

S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Svan Gunnar Guðlaugsson S: 697 9300

eða svan@miklaborg.is

S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

eða svan@miklaborg.is

Rað eða parhúsi Lindir eða
Salir – möguleg makaskipti á
4ra herbergja á sama svæði.
Nánari upplýsingar veitir

Einbýlishús eða stórt raðhús
í Breiðholti eða Kópavogi,
helst með aukaíbúð,

Svan Gunnar Guðlaugsson S: 697 9300

Upplýsingar veitir Hilmar S: 695-9500

eða svan@miklaborg.is

eða netfangið hilmar@miklaborg.is

Einbýlishús með 5
svefnherbergjum í
Ártúnsholti /Ásahverfi í
Árbæ fyrir ákveðin aðila.

Einbýlishús á Seltjarnarnesi
með 3-4 svefnherbergjum
og kostur ef mögulegt sé
að gera aukaíbúð í húsinu.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

Upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason, lgf.

S : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

Gott einbýlishús í Garðabæ
eða Hafnafirði með
aukaíbúð.

Atvinnuhúsnæði
Óska eftir atvinnuhúsnæðum
með leigusamningum.
Verðbil 50 – 3000 millj.
Nánari upplýsingar veitir Þröstur S: 897-0634
eða throstur@miklaborg.is

Óska eftir atvinnuhúsnæði
með góðum leigusamning.
Verð: 300-800 millj.
Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson
S: 775 1515 jassi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Sérbýli eða hæð í mið- eða
vesturbæ Reykjavíkur V. 70120 milljónir.

Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is eða

Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

Jórunn S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

Vantar á skrá allar stærðir
og tegundir sumarhúsa.

Raðhús/parhús í
Úlfársdalnum.
Verð 55-60 millj.

Ákveðinn kaupandi leitar að
300-400 fm einbýli í 101 eða
107. Verð upp að 200 millj.

Veitum faglega þjónustu og mikin
sýnileika á þínu sumarhúsi með
auglýsingum á vefnum, dagblöðum
og með kynningu víða um land.

3ja herbergja íbúð í
Baugakór og nágrenni.
Má kosta 30 millj.

4 herbergja íbúð í Hlíðum
eða Norðurmýri fyrir allt af
36millj.fyrir ákveðin aðila.

Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson S: 780-

Nánari upplýsingar veitir Atli s: 899-1178

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson

Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

S: 775 1515 jassi@miklaborg.is

2700 eða helgi@miklaborg.is

eða atli@miklaborg.is

S: 899-5856 eða gunnar@miklaborg.is

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

www.miklaborg.is

Einbýli með 2 aukaíbúðum í
fjölskylduvænu hverfi.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958

Raðhúsi, parhúsi eða einbýli
201 eða 203 Kópavogi. Bein
kaup eða skipti á 4ra herb
íbúð í hverfinu.

eða jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

eða jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958

Frábært útsýni úr fjölda íbúða
yfir borgina og til Esjunnar

og Jórunn S: 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við
Sóleyjarima fyrir +55 ára.

Íbúðirnar eru 2-4 herbergja og
Íbúðir í hjarta Reykjavíkur
flestar með stæði í bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson S: 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Jón Rafn lgf.

S : 780-2700 eða helgi@miklaborg.is

Sérlega vel staðsettar 65-140 fm
íbúðir í hjarta borgarinnar

Hér er stutt í iðandi
mannlíf miðborgarinnar !

3-4ra herbergja í Grafarholti
með sólpalli og bílageymslu.

eða david@miklaborg.is

eða jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson

6955520

eða david@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

3ja herbergja íbúð í
Garðabænum með auðveldu
aðgengi f. hjólastól.
Verð 30 millj.

Íbúð fyrir 60 ára eða eldri
í Hraunbæ, Árskógum
eða Hæðargarði.

Sími:

Nánari upplýsingar veitir Davíð í síma 697-3080

Nánari upplýsingar veitir Davíð í síma 697-3080

Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958

eða jorunn@miklaborg.is

899 5856

120-130 fm 4-5 herbergja
íbúð í Hafnarfirði, má vera á
byggingarstigi eða þarfnast
viðhalds.

Nánari upplýsingar veitir Atli S: 899-1178

Upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason, lgf.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn S: 845-8958

Sími:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir Jason Ólafsson

eða netfangið hilmar@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð gegn
100% yfirtöku á lánum.

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson

5 herbergja einbýli
við Gvendargeisla eða
nálægum götum.

S: 695-5520 eða jon@miklaborg.is

hdl. og löggiltir fasteignasalar

eða netfangið hilmar@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í
Vesturbænum fyrir ákveðinn
kaupanda. Um er að ræða
langan afhendingatíma ef
þess er óskað.
í síma 822 2307eða olafur@miklaborg.is

Stakkholt 2-4

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

- með þér alla leið -

Sumarhús

Upplýsingar veitir Jón Rafn lgf. S: 695-5520
eða jon@miklaborg.is

MIKLABORG
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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

Verkefninu er
lokið.

FRÁBÆRT
FIMMTUDAGSKVÖLD!

Nú býst ég við því að það
komi ekki fleiri ónothæfar
teiknimyndasögur frá 4d
klikkhausabælinu í bráð.

Flott,
flott.

...d?

Fáðu þér áskrift áLV

| 20:35
RESTAURANT STARTUP

GELGJAN

Lokaþáttur af þessum þrælskemmtilegu og spennandi
raunveruleikaþáttum.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Lítinn
popp
og
miðstærð
af gosi.

Get ég
aðstoðað?

Það gera fjögur
þúsund og fimm
hundruð krónur.

Ef þú bætir við
hundrað kalli
færðu fría
áfyllingu.

Sumir skilja ekki hvenær
þeir fá gott viðskiptatækifæri upp í hendurnar.

| 21:20
THE MENTALIST
Patrick Jane er sjálfstætt
starfandi ráðgjaﬁ rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu og
notar oftar en ekki skyggnigáfu sína til þess að leysa mál.

BARNALÁN

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nei.

Mamma má
ég fá svarta
brasilíska
tarantúlu
sem
gæludýr?

| 22:05
THE BLACKLIST
Önnur þáttaröðin með James
Spader í hlutverki eins
eftirlýstasta glæpamanns
heims, Raymond Red
Reddington.

Nei,
POTTÞÉTT
EKKI!

Þau eru
að hugsa
málið.

Er það
nokkuð?

| 22:00
BEHIND THE CANDELABRA
Stórbrotin mynd sem byggð
er á ævisögu píanósnillingsins
Liberace. Með aðalhlutverk
fara, Michael Douglas og Matt
Damon.

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS

Gunnar Björnsson

Eini auður minn er spekin.
Þórbergur Þórðarson

| 20:00
AMERICAN IDOL
2

1

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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13

15

16

17

19

20

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. form, 6. eftir hádegi, 8. sæ, 9.
farvegur, 11. org, 12. spaug, 14. farði,
16. pot, 17. að, 18. skip, 20. ullarflóki,
21. há bygging.

11

14

21

5

8

12

18

365.is

3

LÓÐRÉTT
1. klöpp, 3. þys, 4. snuður, 5. eiturlyf,
7. þverslaufa, 10. er, 13. lúsaegg,
15. klámfengin, 16. margsinnis,
19. tveir eins.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. mynd, 6. eh, 8. sjó, 9. rás,
11. óp, 12. glens, 14. smink, 16. ot,
17. til, 18. far, 20. rú, 21. turn.
LÓÐRÉTT: 1. berg, 3. ys, 4. njósnir,
5. dóp, 7. hálstau, 10. sem, 13. nit,
15. klúr, 16. oft, 19. rr.

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

Símon Þórhallsson (1.961) missti
af laglegri vinningsleið gegn Ólafi
Kristjánssyni (2.118) á Norðurorkumóti Skákþings Akureyrar.
Stöðumynd fylgir með sem jpg-viðhengi.
Hvítur á leik

Símon missti af 30. Hxh6+! Bxh6
(30...Kxh6 31. Dh3#) 31. Df7+ Bg7
(31...Kh8 32. e6+) 32. Bd3! og svartur
er gjörsamlega varnarlaus. Símon lék
hins vegar 30. Dg4. Meira um skák
þeirra félaga á morgun.
www.skak.is Lokaumferð Nóa
Síríus-mótsins í kvöld.

BROT AF ÞVÍ
BESTA

ÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS
571-58TQ

NITRO

FULL HD

IPS

LIT
ITUM!

DRAUMAFARTÖLVA
DRA
DRAUMAF
RAU
AUMA
AUMA
MAF
AF
FRÁ ACER

1920x1080
SK
178° SJÓN JÁR MEÐ
ARHORNI

Örþunn og glæsileg fartölva úr úrvalsdeild Acer
með Soft-touch metal ﬁnish, Full HD IPS skjá,
öﬂugu leikjaskjákorti og Dolby 4.0 hljóðkerﬁ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAKLÝST

9

KEMUR

FJÓRUMÍ

LYKLAB
FULLRI STORÐ Í
ÆRÐ

I PS

Örsmár Seagate USB3.0 ferðaﬂakkari
Einstaklega falleg Slim Metal hönnun
Fær straum úr USB tengi
Hugbúnaður fyrir PC, MAC og snjallsíma
One-Click Plan afritunarhugbúnaður
Örþunnur og ﬁsléttur aðeins 150 gr.
SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0

Hágæða Thonet & Vander hljóðkerﬁ
Öﬂug 5.25” segulvarin bassakeila
Hárnákvæmur 1” tweeter úr silki
Drone FX tæknin skilar kristaltærum hljóm
Hammer Bass tækni fyrir meiri bassa
Bluetooth móttakari RCA og jack tengi
Tengist þráðlaust við síma og ﬂeiri tæki

179.900

14.900

24.900

2TB AÐEINS 19.900

BLUETOOTH ÞRÁÐLAUST

iPadAir2

STEEL SÓVLÖRT

2014
20
014
014

SILFUR Ð&EINS

9.7” RETINA
WiFi 64GB

Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl



ÁA



99.900

4.990




ALGENGT VERÐ ,QWHO
119.900
&ORYHU


7UDLO
&38





6WDQGDUG
&38




3
R
LITIIR

SWITCH10

iPadAir2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10’’ IPS HD fjölsnertiskjár 1280x800
Intel Quad Core Z3735F 1.83GHz Burst
Intel HD 3D Graphics grafískur kjarni
2GB DDR3 1333MHz vinnsluminni
64GB FLASH SSD og allt að 64GB microSD
300Mbps WiFi Nplify og Bluetooth 4.0
Crystal Eye Full HD 1080p vefmyndavél
Örþunn lyklaborðsvagga með Snap Hinge
Windows 8.1 og Ofﬁce 365 árs áskrift

•
•
•
•
•
•
•

HIN FULLKOMNA FERMINGARGJÖF!
JÖF!
SW5

8

2.0 HLJÓÐKERFI

HÁGÆÐA FERÐAFLAKKARI
•
•
•
•
•
•
•

1280x800

AÐ
MEÐ ALLT
HD SKJÁR ARHORN
178° SJÓN

KÜRBISBT

1TBSlim

Intel Core i5-4210U 2.7GHz Turbo 4xHT
12GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
15.6’’ FULL HD 1920x1080 IPS skjár
4GB GeForce GTX850M leikjaskjákort
4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerﬁ
300Mbps WiFi 2x2 MIMO, BT 4.0, USB 3.0
720p Crystal Eye HD vefmyndavél
Windows 8.1 64-bit, hlaðið nýjungum

8x1536
9.7’’ UHD Retina fjölsnertiskjár 2048x1536
Triple Core 1.5GHz A8X Apple örgjörvi
rgjörvi
16GB ﬂash SSD diskur
AC MIMO þráðlaust net, Bluetooth
oth 4.0
8MP iSight og 720p Facetime myndavélar
davélar
Touch ID ﬁngrafaraskanni í heimatakka
atakka
Ný rafhlöðutækni allt að 10 tímar
mar
Örþunn aðeins 6.1mm og ﬁsléttt 437gr
Apple iOS 8.1 stýrikerﬁ og fjöldi forrita

PEBBLESTEEL
HÁGÆÐA SNJALLÚR FRÁ PEBBLE
HÁ
H
P
Pebble
Pe
Steel er Rolsinn í snjallúrum og kemur í
Ma
Marine-Grade ryðfríu stáli með glæsilegri leðuról
og öllum eiginleikum Pebble snjallúranna :)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2
LITIR

1.26’’ 144x168 E-paper háskerpuskjár
Tengist þráðlaust við símann með BT 4.0
Sýnir SMS, tölvupóst, dagatal og annað
Jawbone Up heilsumælir
50 metra vatnshellt fyrir sundæﬁngarnar
7 daga rafhlöðuending, USB segulhleðsla
Örþunnt 10,5mm og ﬁslétt aðeins 56g
Kemur með útskiptanlegri leður ól
Android, Apple iOS og Windows Phone

79.900
0

39.900

ALGENGT VERÐ 99.990

PEBBLE Á VERÐI FRÁ 16.900

9.990

ENG
IN

49.900

LD OG ENN LÆG
RA

2015
ÖL

ÚRVAL

G JÖ

ENGIN
VÖRUGJÖLD

AF

In
rtölva með
4GB
15.6” fare
örgjörva,
Dual Co 500GB disk og
minni, dows 8.1
Win

U
ÖR

LU
M

HÁTÖLURUM,
LÆKKUN Á ÖLLUM
, SKJÁVÖRPUM
HEYRNARTÓLUM VÖRUM
OG FLEIRI

VÖ

FATAL1TY

6.990

ÞESSI
VAR AÐ
LENDA:)

ÖR
UG
JÖ
LD

E

POINT OF VIEW

RÐ
VE

ACER
XTENSteAl

EX2508

V

69.900
MEÐ 500GB DISK Í VÖGGU 79.900

EÐ
RUM
UM
SEM ÁÐUR VOR

V

SANDB
LÁSIÐ

SINK

3.990
3

VATNSR
HÖGGÞ YK- OG
OLINN

A
SPJALDTÖFRLV
Á
Á VERÐI

7

9.990

15.6” ACER EXTENSA

7” SP
SPJALDTÖLVA
ÖLVA

LEIKJAHEYRNARTÓL

16GB MINNISLYKILL

OPNUNARTÍMAR

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

J50

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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MENNING
Dansar á mörkum
málverka og skúlptúra

HÓTELSTJÓRINN

„Við höfum verið
svo heppnar að
fólkið sem við
höfum leitað til
hefur fagnað því
að koma til okkar
og fundist það
heiður,“ segir
Gréta.

Logi Bjarnason myndlistarmaður vekur fólk til
vitundar um nýja tíma listsköpunar á sýningu sem
hefst í Safnahúsi Borgarfjarðar á laugardaginn.
„Þetta er málverkasýning, sett
fram á annan hátt en algengast er
því sumt er þar á mörkum málverka og skúlptúra,“ segir Logi
Bjarnason sem opnar sýningu í
Hallsteinssal í Safnahúsi Borgarfjarðar á laugardaginn milli
13 og 16. „Ég leik mér svolítið
með hugtökin skúlptúr, málverk,
gjörningur og líka með hið hlutbundna og óhlutbundna. Yfirleitt
geri ég allt abstrakt en margir
sjá eitthvað hlutbundið út úr því
eða tengja við eitthvað sem þeim
finnst kunnuglegt,“ heldur hann
áfram. „Ég lærði ýmsar tilraunakenndar aðferðir úti í Þýskalandi
svo ég hef tileinkað mér ýmsa
tækni. Samt er ég málari í grunninn.“
Logi er úr Borgarnesi, býst
hann við að Borgnesingar geti
tengt sig við eitthvað á sýningunni? „Já, örugglega. Einn skúlptúrinn er til dæmis gerður eftir
hlaupaleiðunum í bænum.“
Eftir nám við Myndlistarskólann í Reykjavík, Listaháskólann
og Städelschule í Frankfurt er
Logi sestur að í Reykjavík og er

LISTAMAÐURINN „Yfirleitt geri ég allt
abstrakt en margir sjá eitthvað hlutbundið út úr því,“ segir Logi.

meðal þeirra sem á verk á sýningunni Nýmálað 1 í Listasafni
Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Skyldi
hann sitja mikið á kaffihúsum?
„Já, ég geri það,“ svarar hann
hlæjandi. „Ég er einn af þessum
lattelepjandi.“
gun@frettabladid.is

EITT
LISTAVERKANNA

Skúlptúr
gerður eftir
hlaupaleiðunum í
Borgarnesi.

Nám í
Danmörku
Námskynning verður í Norræna húsinu
laugardaginn 28. febrúar 12-16
Eftirfarandi háskólar munu kynna

Danmarks Tekniske Universitet –
Technical University of Denmark - www.dtu.dk
Syddansk Universitet –
University of Southern Denmark – www.sdu.dk
Aarhus Universitet –
Aarhus University – www.au.dk
Aalborg Universitet –
Aalborg University – www.aau.dk

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sannar og ósannar
minningar í sögum
Júlíana–hátíð sögu og bóka í Stykkishólmi hefst í kvöld í Vatnasafninu en hjarta
hátíðarinnar verður á Hótel Egilsen í umsjón Grétu Sigurðardóttur.
„Gestirnir sem halda erindi í ár
eru Hallgrímur Helgason, Kristín
Steinsdóttir og Elísabet Jökulsdóttir og fyrirlestrarnir heita athyglisverðum nöfnum, Handsprengja á
náttborðinu, Nokkrar konur og ein
í dyragættinni og Hvað veit ég um
mömmu?“ Þannig byrjar Gréta Sigurðardóttir að lýsa Júlíönu – hátíð
sögu og bóka sem hefst í kvöld í
Stykkishólmi og stendur fram á
sunnudag. Viðfangsefnið í ár er
minningar, sannar og ósannar, í
sögum og bókum. Auk þeirra þátttakenda sem upp eru taldir má
nefna Helgu Guðrúnu Johnson sem
les úr bókinni Saga þeirra sagan
mín í Bókaverzlun Breiðafjarðar,
Önnu Margréti Ólafsdóttur sem
verður með sögustund fyrir börn
á Hótel Egilsen og grunnskólabörn
sem eru með sýningu á verkefnum
í Amtsbókasafninu.
Hátíðin hefst í kvöld klukkan
átta í Vatnasafninu með tónum

frá Söngsveitinni Blæ og úthlutun
viðurkenninga í myndbandasamkeppni grunnskólans. „Við vinnum
með skólanum og erum líka með
sögustundir í heimahúsum á föstudagskvöld, Stykkishólmur er ríkur
af gömlum húsum, þau eru okkar
menningararfur að hluta og þar
verða fluttar sögur sem sumar
tengjast húsunum,“ lýsir Gréta.
Júlíönuhátíðin er sú þriðja í röðinni á jafnmörgum árum. „Ég fékk
til liðs við mig þrjár góðar og vitrar konur í Hólminum, þær Þórunni
Sigþórsdóttur landvörð, Dagbjörtu
Höskuldsdóttur, fyrrverandi bóksala, og Sigríði Erlu Guðmundsdóttur, kennda við Leir 7,“ rifjar Gréta
upp. „Þá var ég búin að ákveða
hvað hátíðin ætti að heita. Júlíana
Jónsdóttir var bæði í Akureyjum á
Breiðafirði og Stykkishólmi og gaf
út bók fyrst kvenna á Íslandi, ljóðabókina Stúlka sem kom út 1876.
Ekki nóg með það heldur skrifaði

Stykkishólmur er
ríkur af gömlum húsum,
þau eru okkar menningararfur að hluta og þar verða
fluttar sögur sem sumar
tengjast húsunum.
Júlíana líka fyrsta leikverk sem
flutt var opinberlega eftir íslenska
konu, það hét Víg Kjartans Ólafssonar. Alexía Björk Jóhannesdóttir
leikkona flutti það á bókahátíðinni
í fyrra.“
Gréta stjórnar Hótel Egilsen sem
er sögu- og bókahótel og hún segir
fyrri bókahátíðir þar hafa verið afar
vel heppnaðar. „Við vorum blautar bak við eyrun þegar við byrjuðum en höfum verið svo heppnar
að fólkið sem við höfum leitað til
hefur fagnað því að koma til okkar
og fundist það heiður, svo það hefur
sagt já eins og skot.“ gun@frettabladid.is

Aríur og ﬂeira
tengt Maríu
Hanna Þóra Guðbrandsdóttir sópransöngkona og Antonía Hevesi
píanóleikari flytja ljóð, bænir og
aríur sem tengjast heilagri Maríu
á hádegistónleikum í Laugarneskirkju á morgun, föstudag. Einnig
flytja þær aríu eftir Mozart.
Hanna Þóra og Antonía hlaupa
í skarðið fyrir Bylgju Dís Gunnarsdóttur sópran og Díönu Lind
Monzon gítarleikara sem urðu að
hætta við boðaða dagskrá vegna
veikinda.
Tónleikarnir hefjast klukkan tólf og standa yfir í um hálfa
klukkustund.
Aðgangseyrir er fimmtán
hundruð krónur og ekki er posi á
staðnum.
- gun

FLYTJENDURNIR Þær Elísabet og Laufey hafa spilað saman vítt og breitt um Ísland

og í Hollandi, Þýskalandi og á Ítalíu.

Ennfremur munu eftirfarandi danskir háskólar, sem eru
með lengra og styttra nám á háskólastigi, kynna sína skóla.

Stilla saman strengi

Erhvervsakademi Dania – Business Academy
Aarhus – www.eadania.dk
VIA University College, Horsens – www.viauc.dk
International Business Academy, Kolding – iba.dk
Erhvervsakademi SydVest – Business Academy
SouthWest – www.easv.dk
Erhvervsakademi Lillebælt –Lillebælt Academy of
Professional Higher Education – www.eal.dk

Þær Elísabet Waage og Laufey Sigurðardóttir leika á
hörpu og ﬁðlu næsta sunnudag í Norræna húsinu.

Margir skólanna kenna á ensku

Danska Sendiráðið
www.island.um.dk

SÖNGKONAN Hanna Þóra ætlar að

syngja ljóð, bænir og aríur.

4 plús 47 á 15.15 virðist kannski
vera stærðfræðiformúla en er það
ekki. Um er að ræða fjóra fiðlustrengi ásamt fjörutíu og sjö hörpustrengjum sem Laufey Sigurðardóttir og Elísabet Waage leika á
sunnudaginn 1. mars í tónleikaseríunni 15.15 í Norræna húsinu.
Efnisskráin er fjölbreytt og
hefst á syrpu úr Töfraflautu Mozarts sem tónskáldið Louis Spohr
setti á blað. Hann var sjálfur fiðlu-

leikari og samdi og spilaði dúó með
hörpuleikaranum Dorette sem
var eiginkona hans. Síðan munu
hljóma nokkur lög eftir Ravel,
Fauré og Tsjaíkovskí.
Þá er komið að frumflutningi á
nýrri tónsmíð eftir Báru Grímsdóttur. Hún kennir kaflana fjóra
við árstíðirnar og byggir á íslenskum tónarfi. Þær stöllur enda svo
dagskrána á rúmenskum þjóðlögum eftir Bartók.
- gun
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Eitthvað er að fæðast

HVAÐ?
HVENÆR?
HVAR?

Leaves spilar á tónleikum á skemmtistaðnum Húrra
í kvöld. Hljómsveitin vinnur nú að gerð nýs efnis.

26. FEBRÚAR 2015

Tónleikar

Félagsvist
20.00 Félagsvist í samvinnu við
Skaftfellinga í Skaftfellingabúð í
Reykjavík.

Hátíðir

Uppákomur

21.00 Dj Silja Glömmi þeytir skífum á
Paloma.
22.00 Trúbadorinn Garðar verður á
Dubliner í kvöld.
22.00 Guilty Pleasure Vol. 2 á Dolly í
kvöld.

20.00 Listastundin Arty Hour í Tjarnarbíói. Umræðuefnin ná á milli Írans
og Íslands, fjallað verður um
Prómeþeif, fegurð, stjórnmál, þrýstinginn sem fylgir
karlmennskunni og sviðssetningu sjálfsins. Allir
velkomnir.
22.00 Bingó í Stúdentakjallaranum.

17.00 Hin árlega bjórhátíð hefst
á Kexi Hosteli. Hátíðin
stendur til 1. mars. Kex
hefur boðið íslenskum
og erlendum bruggurum í heimsókn til að
kynna sig og sína framleiðslu.
18.00 Berlin X
Reykjavík hefst á Kexi
Hosteli og Húrra og
stendur til 28. febrúar.
Qeaux Qeaux Joans,
dj King Lucky og dj
Daniel Best W. Miði á
hátíðina 5.900 krónur.

Visari kimono, áður 9990

Nú 5990

Villa kjóll, áður 4790

Arnar og hljómsveitarfélagar hans
eru hrifnir af Kína. „Það var stórkostlegt. Það er alveg rosalega
gaman að spila fyrir Kínverjana,
þeir eru frábærir áheyrendur.“
Ferðalagið stóð yfir í um tvær
vikur og spilaði Leaves í sex borgum og mikla ánægju höfðu þeir af
matnum sem var á boðstólum.
„Það var veisla á hverjum degi,
margrétta veisla og mikið borðað
af „dumplings“,“ segir hann og
bætir við að það sé aldrei að vita
nema gæta megi einhverra Kínaáhrifa í nýja efninu.
Húsið verður opnað klukkan átta og tónleikarnir hefjast
skömmu eftir klukkan níu í kvöld á
skemmtistaðnum Húrra. Miðaverð
er 2.000 krónur eða 95 júan. - gló

Fyrirlestrar

Pub Quiz
22.00 Pub-Quiz í
Stúdentakjallaranum í kvöld.

Tónlist
20.00 Dj Logi
Pedro þeytir
skífum á Prikinu í
kvöld.
21.00 Dj Símon
FKNHNDSM þeytir
skífum á Kaffibarnum í kvöld.

12.00 Mary McDonald-Eissanen, dósent
í ensku flytur opinn fyrirlestur í stofu
104 á Háskólatorgi. Fjallað verður
um sögur sem sóttar eru í dagbækur
kvenna á Prins Edwald-eyju en legið
hafa í þagnargildi.
17.15 Ný þriggja erinda röð í Bókasafni
Kópavogs. Talað verður um fegurð. Fyrst
til að halda erindi er Þórdís Kjartansdóttir lýtalæknir. Aðgangur ókeypis.
20.00 Margrét Elísabet Ólafsdóttir,
doktor í list- og fagurfræði heldur fyrirlestur í Hafnarhúsi um myndlist Corys
Arcangel í tengslum við sýninguna
Margt smálegt. Aðgangur ókeypis.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is og einnig er hægt
að skrá þá inni á visir.is.

GÓÐ TÓNLEIKAFERÐ Leaves heldur tónleika á Húrra í kvöld, sveitin er nýkomin úr

tveggja vikna tónleikaferð um Kína.

Í DAG ER
15% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM
*
Í SMÁRALIND
Léttar veitingar.
Hrefna Daníels tískubloggari
verður í versluninni kl. 19-21.

Nú 2990

MYND/MATTEI

Vismile bolur, áður 3990

Nú 1990

*Gildir ekki af öðrum tilboðum

20.00 Hljómsveitin Leaves á Húrra í
kvöld. Miðaverð er 2.000 krónur.
20.00 Eivør, hljómsveit hennar og Sinfóníuhljómsveit Íslands sameina krafta
sína í Norðurljósasal Hörpu og flytja
lög Eivarar. Stjórnandi á tónleikunum
er Bernharður Wilkinson. Miðaverð er
5.400 krónur.
21.00 Saxófónleikarinn Jóel Pálsson
býður gítarleikurunum Guðmundi
Péturssyni og Hilmari Jenssyni í tónlistarlegan trekant í Mengi. Miðaverð er
2.000 krónur.
21.00 Margrét Eir ásamt hljómsveit á
Café Rosenberg í kvöld.
22.00 Magnús R. Einarsson heldur tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakkastíg 8.
Aðgangur ókeypis.

Hljómsveitin Leaves er nýkomin
úr tveggja vikna tónleikaferðalagi
um Kína sem hún lýkur á Íslandi.
„Okkur langaði, fyrst við erum
búnir að æfa upp flott prógramm,
að spila hérna fyrir Íslendinga,
og Kínverja á Íslandi auðvitað,“
segir Arnar Guðjónsson, söngvari
og gítarleikari hljómsveitarinnar
hress.
„Það er eitthvað byrjað að fæðast,“ segir Arnar þegar hann er
spurður að því hvað sé næst á dagskránni hjá hljómsveitinni.
„Við erum bara mjög spenntir,
komnir með nokkur lög og farnir að leita í nýjar áttir eins og við
höfum verið að gera með allar plötur.“
Tónleikaferðalagið gekk vel og

Vipan Zip buxur, áður 5490

Nú 3490

Smáralind
Facebook.com/VILAclothesIS

Instagram @vilaclothes_iceland
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Nýjar sögur úr
Andabæ á leiðinni

47 ára Ed Quinn leikari
Þekktastur fyrir: Starship
Troopers 2.

Hafirðu haft gaman af því að horfa á
ævintýri frændanna í Andabæ geturðu
tekið gleði þína. Disney ætlar að framleiða aðra þáttaröð af Sögum úr
Andabæ og mun hún
koma út árið 2017.
Jóakim Aðalönd og
frændur hans, Ripp,
Rapp og Rupp,
munu snúa aftur
á skjáinn auk
Andrésar og allra
uppáhaldspersónanna
þinna.

ANNIE
Fjölskyldumynd

BEFORE I GO TO SLEEP
Spennutryllir

INTO THE WOODS
Ævintýramynd

Helstu leikarar: Quvenzhané Wallis,
Cameron Diaz, Jamie Foxx

Helstu leikarar: Colin Firth, Nicole
Kidman, Mark Strong

Helstu leikarar: Anna Kendrick,
Meryl Streep, Cris Pine

5,0/10

28%

6,2/10

36%

71%

6,3/10

Þrjár Lego kvikmyndir væntanlegar
Velgengni The Lego Movie var slík að þrjár myndir eru á teikniborðinu. Sögusvið allra þriggja er Lego-veröldin en söguhetjurnar eru
hver úr sínu horni heimsins. Hagnaður fyrirtækisins jókst um tæp tuttugu prósent á milli ára og má rekja árangurinn til myndarinnar.
Aðdáendur hinna dönsku Legokubba geta glaðst því alls eru þrjár
nýjar Lego-myndir væntanlegar á
vegum Warner Brothers.
Í fyrra kom út The Lego Movie
sem fékk frábæra dóma gagnrýnenda og féll einnig vel í kramið hjá
áhorfendum. Notendur síðunnar
IMDb gefa henni til að mynda einkunnina 7,8 og skor gagnrýnenda
Rotten Tomatoes hljóðar upp á 96
prósent.
Myndin skilaði einnig sínu í
kassann því hagnaður Lego jókst
um tæplega milljarð danskra
króna milli áranna 2013 og 2014,
úr 6,1 milljarði í sjö milljarða.
Forstjórinn var svo himinlifandi
með árangurinn að á fundi söng
hann einkennislag myndarinnar,
Everything Is Awesome, og steig
dans með.
Fyrsta myndin af þremur er
væntanleg haustið 2016. Sú er
úr Ninjago-vörulínunni. Ekki er
komið opinbert nafn á myndina.
Áður hafa verið gerðir þættir um
persónurnar, Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu, og á fjórða sería
þeirra að hefjast með vorinu.
Bræðurnir Dan og Kevin Hageman, sem skrifuðu Masters of
Spinjitzu og hluta The Lego Movie,
sjá um að skrifa handrit myndarinnar. Leikstjórn verður í höndum Charlie Bean en hann hefur
meðal annars leikstýrt Robotboy
og Tron: The Uprising.
Rúmu ári síðar, eða í október
2017, er von á The Lego Batman
Movie. Batman lék nokkuð stórt
hlutverk og vakti slíka hrifningu
að ákveðið var að semja sérmynd
fyrir hann.
Staðfest er að Will Arnett muni
aftur taka að sér hlutverk Batmans
en hann hefur meðal annars leikið
í Arrested Development-þáttunum
auk þess að taka þátt í talsetningu
mynda á borð við Ratatouille og
Despicable Me. Handritshöfund-

FRUMSÝNINGARDAGUR Aðalpersónur

The Lego Movie á
frumsýningardegi
fyrir rúmu ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC
PHOTOS

ur Óskarsverðlaunanna í ár, Seth
Grahame-Smith, mun skrifa handrit myndarinnar.
Síðust á lista, en alls ekki síst, er
framhaldsmynd The Lego Movie. Í
vikunni staðfesti Greg Silverman,
alþjóðlegur forseti framleiðsludeildar Warner Brothers, að myndin kæmi út að þremur árum liðnum.
Phil Lord og Christopher Miller, höfundar fyrri myndarinnar,
skrifa framhaldið og leikstjórn
verður í höndum Robs Schrab.
Hann hefur meðal annars stýrt
fjölda þátta af Community og

Fyrsta myndin af
þremur er væntanleg
haustið 2016. Sú er úr
Ninjago-vörulínunni.
Ekki er komið opinbert
nafn á myndina.
The Mindy Project. „Við getum
ekki beðið eftir því að vinna með
Schrab,“ segja Lord og Miller.
„Hann er meistari þegar kemur
að gríni og við höfum fylgst með
honum í mörg ár.“

HANDRITSHÖFUNDAR Phil Lord og Christopher Miller með BAFTA-verðlaun fyrir

bestu teiknimyndina.

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS

Austurvegur 1-5,
Selfossi - Til leigu
Erum með til leigu í þessu glæsilega verslunar og þjónustuhúsnæði gott verslunarpláss á götuhæð samtals um
1250 fm. Á jarðhæð hússins er einnig til leigu um 2000 fm lagerhúsnæði með innkeyrsluhurð og góðri lofthæð.
Mögulegt er að skipta rýminu niður í minni pláss. Hið leigða er við hlið verslunar Krónunnar í sama húsi. Mikil umferð, auglýsingargildi og
samlegðaráhrif. Gæti hentað undir ýmiskonar verslunarrekstur, veitingarekstur og þess háttar starfsemi. Á jarðhæð hússins ( að norðanverðu) er
einnig til leigu um 2000 fm lagerhúsnæði með innkeyrsluhurð og góðri lofthæð. Mjög hagstætt leiguverð. Gæti hentað einnig undir annarskonar
atvinnustarfsemi. Næg bílstæði við húsið og í bílastæðahúsi á jarðhæð. Plássin eru laus strax til afhendingar.
Allar nánari upplýsingar veitir: Stefán Hrafn Stefánsson hdl, lögg fasteignasali í s: 895-2049 og á netfangið stefan@stakfell.is
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RÝMINGARÚTSALA!
Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar,
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar,
skammel (opnanleg með geymslu), kollar,
heilsukoddar, sjónvarpsskenkar, rúmgaflar
og margt fleira.
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OBö>KNFÝ
AEÝö:LFK:*
Opið:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

Lagerhreinsun lýkur um helgina
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30 | LÍFIÐ |

26.
26. febrúar
febrúar 2015
2015 FIMMTUDAGUR
FIMMTUDAGUR

LÍFIÐ

Helstu stórmenni sögunnar koma
fram í myndbandi með Young Karin
Nýtt myndband hljómsveitarinnar Young Karin var tekið upp á meðal rúmlega sextíu ára vaxmynda sem voru til sýnis á Þjóðminjasafninu um miðja síðustu öld. Meðal annars má sjá styttur af Jósef Stalín, Napóleon og Jónasi frá Hriﬂu í myndbandinu.
Myndband við lagið Sirens með
hljómsveitinni Young Karin verður frumsýnt í dag. Því er leikstýrt af Magnúsi Leifssyni, sem
um helgina fékk einmitt Íslensku
tónlistaverðlaunin fyrir
y
myndband
y
sitt við lagið
Tarantúlur með
rappsveitinni
Úlfur Úlfur. Í
myndbandinu
sem frumsýnt
verður á morg-un má sjá vax-myndir sem eiga
a
sér langa sögu en
n
eru nú í geymslu í
Kópavogi. „Ég hef
ef
aldrei eytt einss
miklum tíma í
vinnslu við mynddband,“ segir Logi
gi
Pedro Stefánsson,
n
annar meðlima Young Karin, og
rifjar upp hvernig tökum var háttað: „Við þurftum að fá sérstakt
leyfi til þess að taka upp í geymslunni þar sem stytturnar eru.
Starfsmaður frá Þjóðminjasafninu
var viðstaddur tökurnar og hjálpaði okkur að stilla styttunum upp
því enginn mátti snerta þær nema
hann. Stytturnar eru margar í ansi
slæmu ásigkomulagi.“
Fáir vita af styttunum
Stytturnar voru til sýnis í Þjóðminjasafninu frá 1951 til 1969 en
vaxmyndasafnið var stofnað á
sínum tíma af Óskari Halldórssyni útgerðarmanni. Hann gaf
safnið í minningu sonar síns, Óskars Theódórs, sem lést á sjó fyrir
aldur fram. Í safninu eru mörg
stórmenni sögunnar, bæði innlend og erlend. Þar á meðal Napóleon, William Shakespeare og hinn
alræmdi Adolf Hitler. Á meðal innlendra fyrirmynda vaxmyndanna

eru Jónas frá Hriflu, Sigurður Nordal og Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. „Stytturnar gera mikið fyrir
myndbandið. Þær veita ákveðinn
„kontrast“,“ segir Logi. Í myndbandinu má
sjá
j hann og Karin
Sveinsdóttur söngSve
konu inn á milli
kon
vaxmyndanna.
va
„Það er sérstakt
„Þ
að sjá Karin innan
um alla þessa
karlmenn,
sýnir
ka
feðraveldið í sinni
fe
skýrustu mynd,“
sk
bætir Logi við
bæ
en
e aðeins er ein
v a x my n d a f
konu; Önnu Borg
k
Reum ert leikR
konu, sem fæddk
iist árið 1903.
Tekið upp í sumar
Myndbandið var tekið upp í júlí og
er því mikil vinna að baki. „Þetta
var mjög dýrt verkefni og við
erum afar þakklát Landsbankanum sem hjálpaði okkur við vinnsluna.“ Sökum þess að ekki mátti
flytja stytturnar þurftu allar tökur
að fara fram í geymslu í umsjá
Þjóðminjasafnsins. „Við þurftum
að setja upp svokallaðan „greenscreen“ þarna inni. Vinnslan eftir
að tökum var lokið var því ansi löng
og ströng, en þetta var algjörlega
þess virði. Við erum einstaklega
ánægð með útkomuna.“
Young Karin fékk um helgina
íslensku tónlistarverðlaunin í flokki
Nýliðaplötu ársins og fékk sveitin
fyrir vikið 750 þúsund krónur sem
eru eyrnamerktar í myndbandagerð. „Það skiptir miklu máli að
vera með flott myndbönd upp á
dreifingu erlendis. Við erum í skýjunum með þessi verðlaun,“ segir
Logi.
kjartanatli@frettabladid.is

SETTU UPP
GRÆNAN SKJÁ

Magnús Leifsson, leikstjóri,
kom upp
grænum skjá í
geymslunni þar
sem stytturnar
eru. Hér á
myndunum má
sjá þau Karin
Sveinsdóttur
og Loga Pedró
Stefánsson á
meðal merkilegra manna úr
sögunni.

Beðin að semja fyrir Rihanna og Nicky
Nóg er að gerast hjá Young Karin á næstunni. Myndbandið við Sirens
verður frumsýnt á breskri tónlistarvefsíðu í dag. Sveitin mun svo ferðast
um Evrópu í vor.
„Við munum meðal annars fara til Portúgals í apríl og síðan munum
við koma fram á gríðarlega stórri tónlistarhátíð í sumar,“ útskýrir Logi
Pedro. Hann segir að ýmis tækifæri um samstarf hafi boðist.
„Okkur bauðst að semja laglínur fyrir þekkta erlenda listamenn. Við
fengum fyrirspurn frá erlendu fyrirtæki um að semja sönglínur og var
hugmyndin að Rihanna og Nicky Minaj myndu jafnvel nota þær. Við
náðum ekki að komast í það verkefni. Mér leist ekki alveg nógu vel á
lögin og við ákváðum að einbeita okkur bara að því sem við erum að
gera,“ segir Logi.
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Íþróttadrykkur sem bætir upp vökvatap

Freyðitöflur sem koma jafnvægi á saltog vökvabirgðir líkamans
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SKEMMTILEGUR FÉLAGSSKAPUR Hér sést Karin Sveinsdóttir í góðum félagsskap.
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Jakkaföt
Gleymdu árshátíðarkjólnum,
jakkafötin koma
sterk inn. Poppaðu þau upp með
ﬂottum hælum
og skarti.
JENNIFER ANISTON
Í SAINT LAURENT

AMBER HEARD

HAIM-SYSTIRIN
DANIELLE Í HVÍTUM FRÁ
STELLA MCCARTNEY

RALPH LAUREN

HUGO BOSS

Nú er úti veður vott...

4ja daga
dúndur útsala

VÆNGJALAUS Doutzen Kroes hefur sagt
skilið við Victoria’s Secret eftir sjö ár.

Victoria
missir mikilvæga engla
Undirfatamerkið Victoria’s Secret hefur misst tvo engla frá
sér undanfarið. Ofurfyrirsætan
Karlie Kloss tilkynnti í vikunni
að hún hefði sagt skilið við englahlutverkið og ætlaði að hefja
nám við New York-háskóla næsta
haust. Þá hefur önnur ofurfyrirsæta, Doutzen Kroes, tilkynnt
að hún ætli einnig að skila inn
vængjunum, þar sem vinnan
fyrir undirfatamerkið stangist
á við önnur verkefni í Evrópu,
en hún hefur verið engill síðan
2008. Þetta staðfesti Ed Razek,
yfirmaður markaðsmála hjá
Victoria’s Secret, á Instagramsíðu sinni.

70% afsl.
af öllum vörum
26. feb - 01. mars



markaður

OPIÐ
ALLT ÁRIÐ

EKKI HÆTTIR Strákasveitin ætlar að taka
upp nýja plötu.

Ný plata frá
Backstreet
Boys
Strákarnir í Backstreet Boys eru
langt frá því að vera hættir, en
þeir tilkynntu á dögunum að þeir
væru á leið aftur í stúdíó. „Tónlistin okkar er alltaf að þróast
og við erum tilbúnir að fara og
taka upp nýtt efni síðar á árinu,“
sögðu þeir í tilkynningunni. Að
auki gerðu þeir samning við Live
Nation um að spila á 150 tónleikum á næstu þremur árum. Nýja
heimildarmyndin um þá, Show
’Em What You’re Made Of, verður frumsýnd í Bretlandi í dag, en
sveitin fagnaði tuttugu ára starfsafmæli fyrir skemmstu.

FATÓ er opið mán-ﬁm: 10-18,
fös: 10-18.30, lau: 10-18, sun: 13-17
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Leyﬁð börnunum að koma til mín
BAKÞANKAR
Frosta
Logasonar
3(<.(9Í:)ÐÔ

FALLEGA GERT Cumberbatch vottaði
látnum aðdáanda virðingu sína.
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Cumberbatch
góðhjartaður

N

ú fyrr í vikunni greindi félagið Vantrú
frá ákvörðun sinni um að allir landsmenn skyldu frá og með næstu mánaðamótum verða skráðir sjálfkrafa í félagið,
nema að þeir bæðust sérstaklega undan því.
Sama dag og tilkynningin var send út stigu
fram á ritvöll samfélagsmiðlanna margar
af skærustu þjóðfélagsperlum landsins og
létu ljós sitt skína í kommentakerfum.

SÓMAKÆRU fólki var misboðið. Hin
kristna þjóð sýndi úr hverju hún er gerð
og varðist fimlega með kærleika og samstöðu að vopni. Fólk sameinaðist um að
finna hryðjuverkasamtökunum Vantrú allt
til foráttu enda þótti aðgerð þeirra bæði
svívirðileg og óforskömmuð. Að skrá
grunlaust fólk í félagatal trúar- eða
lífskoðunarfélags að því forspurðu
er auðvitað fyrir neðan allar hellur.
Stríðir gegn góðu siðferði og allsherjarreglu.

Leikarinn Benedict Cumberbatch
sendi fallegt bréf sem hann lét lesa
upp í útför aðdáanda síns. Hin 14
ára Eve Shepherd, sem var mikill
aðdáandi leikarans og þáttarins
Sherlock, hafði barist við illvígan
sjúkdóm frá fæðingu og lést um
miðjan febrúar. Í bréfinu vottaði
Cumberbatch fjölskyldunni samúð
sína og sagðist ekki geta gert sér í
hugarlund hversu mikla sorg þau
væru að ganga í gegnum. Hann
sagðist því miður ekki hafa komist
í jarðarförina þar sem hann væri
upptekinn við tökur á þáttunum
sem Eve hafi elskað.

SVO KOM á daginn að þetta var allt saman
ein stór ádeila. Vantrú sagði tilganginn
með gríninu vera að gagnrýna núverandi
fyrirkomulag á trúfélagsskráningum sem
virkar í reynd þannig að mikill meirihluti

allra nýfæddra barna er í dag og hefur
alltaf verið skráður í ríkiskirkjuna án þess
að börnin séu nokkurn tímann spurð hvort
þau hafi minnsta áhuga á því. Var þetta allt
þá bara lélegt grín eða fær þetta mögulega
einhverja til þess að opna augun og átta
sig á því að núverandi kerfi er algerlega
galið rugl sem hefði aldrei átt að vera liðið
á annað borð? Þeir sem trylltust og froðufelldu yfir því að félagið Vantrú ætlaði að
skrá einhvern í félagið án þess að spyrja
viðkomandi leyfis ættu að hafa það hugfast að einmitt með sama hætti er verið
að brjóta á flestum börnum og foreldrum
landsins á hverjum degi sem líður í núverandi kerfi. Meðlimir Vantrúar, sem öll reiðin beindist að, hafa flestallir þurft að skrá
sig úr trúfélagi sem þeir höfðu aldrei skráð
sig sjálfir í. Já, ímyndið ykkur það.

SÚ SJÁLFKRAFA skráning nýbura sem nú
er við lýði er einungis til vegna hagsmuna
trúfélaga, og þá sérstaklega ríkiskirkjunnar, því ríkið greiðir trúfélögum árlega peningaupphæð fyrir hvern skráðan einstakling. Fjárhagslegir hagsmunir trúfélaga eru
þannig settir ofar réttindum barna og foreldra. Kristilegt, ekki satt?

Besti leikari í aðalhlutverki - Eddie Redmayne
B

Gagnvirkt tónverk sem hver
sem er getur leikið sér með

Óskarsverðlaunamyndin

ÁLFABAKKA
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Úlfur Eldjárn skapaði strengjakvartett sem enginn getur hlustað á til fulls þar sem ómögulegt er að ævin
endist til þess. Verkið fékk nafnið Strengjakvartettinn endalausi og verður frumsýnt á Hönnunarmars.
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HOT TUB TIME MACHINE
HRÚTURINN HREINN

KL. 8 - 10.20
KL. 3.30 - 5.45

ANNIE - FORSÝNING
FIFTY SHADES OF GREY

KL. 5
KL. 8 - 10.45

KINGSMAN

KL. 5 - 8 - 10.45

THE WEDDING RINGER

KL. 10.20

PADDINGTON
SEVENTH SON

KL. 3.30 - 5.45 - ÍSL TAL
KL. 8

VEIÐIMENNIRNIR

KL. 8 - 10.40

HRÚTURINN HREINN
FIFTY SHADES OF GREY
BIRDMAN
ÓLI PRIK
ÖMURLEG BRÚÐKAUP

KL. 5.30
KL. 8 - 10.40
KL. 8 - 10.40
KL. 5.30
KL.5.30-8-10.20-ÍSLTEXTI

PADDINGTON

KL. 5.30 - ÍSL TAL



„Hugmyndin spratt upp þegar ég
var að velta fyrir mér hvernig
væri hægt að nota tæknina í eitthvað annað en að hlusta endalaust
á hljóðversútgáfur af lögum frá A
til Ö,“ svarar Úlfur Eldjárn spurður um hvað Strengjakvartettinn
endalausi sé.
Verkið verður frumsýnt þann 11.
mars og er liður í Hönnunarmars.
Kvartettinn er gerður í samstarfi
við Sigurð Oddsson og Halldór Eldjárn, sem sáu um hönnun og forritun. Verkið verður til sýnis 11.-15.
mars í galleríinu H71A, við Hverfisgötu 71A, en er einnig aðgengilegt öllum á infinitestringquartet.
com.
Strengjakvartettinn er samsettur úr 52 litlum einingum sem
hver og einn getur púslað saman
að vild. Upplifun fólks verður því
jafn misjöfn og það er margt.
„Markmiðið er að verkið verði
líkara því að skoða byggingu eða
landslag. Það þurfa ekki allir að
fara sömu leið og sjá sömu hlutina eins og við höfum séð margoft
í tölvuleikjum.“
Einn af kostum verksins er að
það er afar einfalt og hver sem
er getur notað það. Engin forrit,
kunnátta eða búnaður, umfram
tölvu, netvafra og hátalara, er
nauðsynlegur til að njóta þess.
„Það hafa verið gerð nokkur gagnvirk tónverk áður, en það er oft
þannig að fólk þarf að sækja sérstakan hugbúnað eða tæki til að
njóta þeirra. Ég vildi hafa flækjustigið sem lægst.“
Upph a f lega tónverk ið er
útskriftarverkefni Úlfs úr Listaháskóla Íslands en hann segir að það
hafi verið samið með það í huga
að gera úr því gagnvirka útgáfu.
Skömmu eftir útskrift fór hann af
stað með söfnun á Karolina Fund
fyrir verkefninu.
„Ég er mjög ánægður með að
hafa gert það,“ segir Úlfur og
bætir við að í kjölfarið hafi margir
komið að máli við hann og stung-

HÖFUNDAR Úlfur Eldjárn, Sigurður Oddsson og Halldór Eldjárn eru mennirnir á bak við verkið.

ið upp á hlutum sem honum höfðu
ekki dottið í hug. „Það bætti heilmiklu við verkið og ég er afar
þakklátur þeim sem aðstoðuðu mig
á leiðinni.“
Úlfur segist spenntur að sjá
hvernig tónlist muni þróast í
framtíðinni. „Gamli góði vínyllinn
stendur alltaf fyrir sínu en það er
fjöldi spennandi tækifæra í boði
sem við þurfum að prófa.
Það eru svo miklir möguleikar í
tækninni sem við erum með. Eina
vandamálið er að finna út hvernig
maður getur notað hana til að gera
eitthvað sem er líka góð tónlist.“

MYND/SEBASTIAN ZIEGLER

Óendanlegir möguleikar

johannoli@frettabladid.is

Einhverjir gætu haldið að þar sem hljóðbrotin eru
aðeins 52 þá séu möguleikarnir á að raða þeim saman
endanlega margir. En það er ekki svo því að þú getur
notað hvern og einn part óendanlega oft.
Þótt möguleikarnir væru endanlegir myndi þér
aldrei endast ævin til að klára verkið. Þótt þú
hlustaðir aðeins á hvern möguleika í eina sekúndu
þá tæki það minnst hundruð milljónir ára að ljúka
verkinu.
„Fólk getur gert þetta frá hjartanu. Það þarf
ekkert að kunna eða vita,“ segir Úlfur. „Ég hef aðeins
prófað þetta á fólki og það er mjög gaman að sjá hvað
það nálgast verkið á ólíkan hátt. Sumir hlusta á eitt hljóð
endalaust meðan aðrir reyna að gera sem mest í einu.“

Save the Children á Íslandi
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Nýtt nafn á kvennabikarinn í ár?
Rakel Dögg Bragadóttir, fyrrverandi landsliðsfyrirliði, hefur trú á sögulegum sigri í bikarkeppni kvenna í handbolta í ár en úrslitahelgi
Coca-Cola-bikarsins hefst með undanúrslitaleikjum kvenna í kvöld. „Þú færð aðeins ﬂeiri ﬁðrildi í magann fyrir svona leiki,“ segir Rakel.
Óskar Ó.
Jónsson
ooj@frettabladid.is

SPÁIR Í SPILIN
Rakel Dögg
veit hvað það er að spila í
Laugardalshöllinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ OLE NIELSEN

HANDBOLTI Undanúrslitaleikir Coca-Cola-bikars
kvenna í handbolta fara fram í Laugardalshöllinni
í kvöld og Rakel Dögg Bragadóttir, aðstoðarþjálfari Stjörnunnar og fyrrverandi fyrirliði íslenska
landsliðsins, spáir því að lið Vals og Gróttu fari
langt á reynslunni í kvöld.
Valur og Haukar mætast í fyrri leiknum klukkan 17.15. Haukakonur eru þremur sætum ofar í
töflunni og unnu leik liðanna á dögunum. Valskonur eru aftur á móti að taka þátt í bikarúrslitahelginni sjötta árið í röð þótt lið þeirra í ár sé
mikið breytt frá því sem hefur unnið bikarinn
þrjú síðustu ár.

Reynslan með Val
„Ég hallast að því að Valur taki þann leik. Ég er
mjög hrifin af Haukaliðinu því þar eru öflugar
ungar stelpur. Ég held samt að Valsliðið sé með
reynslu úr svona leikjum og þær eru með Kristínu Guðmundsdóttur í fararbroddi sem er í hörku
standi og þá er Begga (Berglind Íris Hansdóttir)
komin aftur í markið. Hún getur lokað rammanum í svona leikjum,“ segir Rakel Dögg. „Ungu
stelpurnar í Valsliðinu eins og Morgan (Þorkelsdóttir) og fleiri búa að því að hafa verið með í
fyrra. Haukastelpurnar eru hins vegar reynslulitlar í svona pressuleikjum þótt að þær séu að
verða öflugri með hverju árinu,“ segir Rakel
Dögg.
Vörnin hjá Gróttuliðinu
Grótta og ÍBV mætast síðan í seinni leiknum
klukkan 20.00. Grótta er í efsta sæti deildarinnar og hefur tólf stigum meira en ÍBV sem er

í fimmta sætinu. Grótta vann tíu marka sigur í
Eyjum á dögunum og Rakel er viss um að Grótta
klári þennan leik.
„Ég held að þetta sér klár Gróttusigur því
Grótta er bara með sterkara lið. Þær eru með
mjög öflugt lið og þá sérstaklega í vörn með þær
Önnu Úrsúlu (Guðmundsdóttur) og Evu Margréti
(Kristinsdóttur) inni á miðsvæðinu. Íris er síðan
búin að vera frábær í markinu og tekur oft rest,
það sem fer fram hjá Önnu og Evu,“ segir Rakel
Dögg.
„Gróttustelpurnar eru líka með leikmenn
sem hafa unnið þennan titil og þær vita alveg
hvað þær eru að gera. Ég er alls ekki að segja að
Grótta rúlli yfir ÍBV því þetta verður þokkalega
jafn leikur en Grótta verður líklega með þetta
allan tímann,“ segir Rakel.
Grótta með sterkasta liðið
„Þetta verður því Grótta-Valur í úrslitaleiknum
og ég spái Gróttu sigri. Þær eru með sterkasta
liðið af þessum fjórum sem eru eftir í keppninni,“
segir Rakel Dögg.
Rakel metur reynsluna mikils þegar kemur að
svona stórum leikjum. „Það að fara inn í Höllina, inn á dúkinn og í stemningu og umgjörð í
kring. Þetta er alveg hrikalega skemmtilegt en á
sama tíma setur þetta pressu á leikmenn. Þú færð
aðeins fleiri fiðrildi í magann fyrir svona leiki en
þetta er skemmtilegasta handboltahelgi ársins,“
sagði Rakel Dögg að lokum.
Liðin sem vinna í kvöld mætast í úrslitaleiknum klukkan 13.30 á laugardaginn en allir leikirnir fara að sjálfsögðu fram í Laugardalshöllinni.

Undanúrslitaleikir í kvöld

KL. 17.15
Stig í
deildinni:
Haukar 24,
Valur 18.

KL. 20.00
Stig í
deildinni:
Grótta 32,
ÍBV 20.

VALUR
Stig úr innbyrðisleikjum:
Haukar 2 (+3),
Valur 0.

HAUKAR
Bikarúrslitaleikir:
Valur 11,
Haukar 7.

Bikarmeistaratitlar:
Valur 6,
Haukar 4.

Bikarúrslitaleikir:
ÍBV 7,
Grótta 1.

Bikarmeistaratitlar:
ÍBV 3,
Grótta 0.

GRÓTTA
Stig úr innbyrðisleikjum:
Grótta 2 (+10),
ÍBV 0.

ÍBV
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RICCARD O CAPPELLI
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VÍNSÉRFRÆÐINGURINN

M A R C O

T E R R I B I L E

verður með vínkynningu fyrir mat ásamt
vínumboðinu Bakkus á sérvöldum Banﬁ vínum

FER Á EM Sigmundur Már Herbertsson við störf í Domino’s-deildinni, þar sem hann
hefur verið í hópi bestu dómara um árabil.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þorði ekki að reikna
með að verða valinn
Sigmundur Már Herbertsson dæmir á EM í haust.
Riccardo Cappelli & Marco Terribile koma frá Banﬁ kastala á Ítalíu sem getur
af sér gott orð fyrir ríkar vínekrur auk veitingastaðar á heimsmælikvarða.
Tekið verður á móti gestum með vínkynningu frá Castello Banﬁ.

27. febrúar-1.mars mun Hulda Björk Garðarsdóttir syngja
vel valin ítölsk lög við undirleik Þóris Baldurssonar.

4ra rétta Banﬁ matseðill
Nauta carpaccio
Tómatsalsa, parmisan og Kryddjurtar olía
Andaravioli
Gulrótarmauk og truﬄur
Lamba Trio
Lambahryggur, slag, skanki og soðgljái
(sérréttur hússins hjá Castello Banﬁ)

„Cantuccini Parfait“
Moscadello gelato

R E S T A U R A N T

KÖRFUBOLTI Íslensk dómarastétt
á í fyrsta sinn fulltrúa í úrslitakeppni EM í körfubolta en í gær
bárust tíðindi af því að Sigmundur
Már Herbertsson, einn besti dómari Íslands síðastliðin ár, verði
í hópi dómara sem dæma á EM í
haust.
„Ég átti alls ekki von á þessu,“
sagði Sigmundur Már í samtali við
Fréttablaðið í gær. „Það er ekki
sjálfgefið að öll lönd sem komast
á EM fái einnig dómara í keppnina. Auðvitað vonaðist maður til
þess innst inni en það var alls ekki
hægt að reikna með því. Þetta kom
því skemmtilega á óvart,“ segir
hann og bætir við að líklega sé
hann valinn nú af því að íslenska
körfuboltalandsliðið er á meðal
þátttökuþjóða á EM í fyrsta sinn
frá upphafi.
„Ég verð að vera alveg heiðarlegur með það þó svo að maður viti
ekkert um það. Ég hef að minnsta
kosti aldrei látið mig dreyma um
að komast þarna inn.“
Sigmundur hefur verið FIBAdómari frá 2003 og tekið þátt í
mörgum alþjóðlegum verkefnum,
svo sem Evrópumeistaramótum
yngri landsliða. „En þetta er risastórt mót. Þarna verður saman

kominn rjóminn úr evrópsku dómarastéttinni.“
EM verður haldið í fjórum löndum frá 5.-20. september en sem
kunnugt er mun Ísland, sem tekur
þátt í lokakeppni EM í fyrsta sinn,
keppa í Berlín. Hinir riðlarnir
verða leiknir í Zagreb í Króatíu,
Ríga í Lettlandi og Montpellier í
Frakklandi. Sigmundur reiknar
vitanlega ekki með að dæma í riðli
Íslands.
„Dómarar eru yfirleitt sendir á
einn stað og þeim er svo fækkað
eftir því sem leikjunum fækkar,“
segir hann en þrír dómarar eru að
störfum í hverjum leik. Sigmundur
fær ekki að vita með hverjum hann
dæmir fyrr en daginn fyrir leik,
seint um kvöldið.
„Það er ekkert mál að dæma
með einhverjum sem maður þekkir ekki. Það er búið að samræma
aðgerðir dómara um alla Evrópu
svo mikið að það er ótrúlega auðvelt,“ segir Sigmundur sem lét sig
ekki dreyma um að komast svo
langt þegar hann byrjaði að dæma
á sínum tíma.
„Þetta er ekki eitthvað sem
maður hugsaði um þegar maður
tók dómaraprófið árið 1994,“ segir
hann og hlær.
- esá

Viktoría Hermannsdóttir

Tilnefnd í ﬂokknum Blaðamannaverðlaun
ársins fyrir umfjöllun í Fréttablaðinu um
innﬂytjendur á Íslandi og áhrifarík viðtöl.

Hrund Þórsdóttir

Tilnefnd í ﬂokknum Rannsóknarblaðamennska
ársins fyrir umfjöllun á Stöð 2 um lyfjamistök.

Þorbjörn Þórðarson

Tilnefndur í ﬂokknum
Rannsóknarblaðamennska
ársins fyrir umfjöllun um
ﬂugslysið við Hlíðarfjallsveg.

Garðar Örn Úlfarsson
Tilnefndur í ﬂokknum
Rannsóknarblaðamennska
ársins fyrir umfjöllun um
ﬂugslysið við Hlíðarfjallsveg.

Ólöf Skaftadóttir
Tilnefnd í ﬂokknum Viðtal ársins
fyrir viðtal sitt í Fréttablaðinu
við tvíburabræðurna Kára og
Halldór Auðar- og Svanssyni.

4 tilnefningar til Blaðamannaverðlauna Íslands

VEL AF SÉR VIKIÐ!
Við erum afar stolt af því fagfólki sem starfar á fréttastofu 365 og óskum þeim sem hlutu tilnefningar til
Blaðamannaverðlauna fyrir árið 2014 innilega til hamingju. Tilnefningarnar eru viðurkenning fyrir okkur öll
og hvatning til að gera enn betur við að ﬂytja landsmönnum ítarlegar og vandaðar fréttir.

FRÉTTASTOFA
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
RÚV kl. 20.00
Bikarúrslit í
handbolta

Bylgjan
kl. 19.15
90’s þátturinn

Bein útsending frá
undanúrslitaleik ÍBV
og Gróttu í Coca-Cola
bikar kvenna.

Þórunn Erna
Clausen spilar
bestu lögin
frá árunum
19901999.

BROADCHURCH

ONE DIRECTION: THIS IS US

RESTAURANT STARTUP

STÖÐ 2 KL. 23.35 Önnur syrpan af
þessum magnþrungnu spennuþáttum
þar sem fylgst er með störfum rannsóknarlögreglufulltrúanna Alec Hardy og
Ellie Miller en í byrjun tökum við upp
þráðinn þar sem frá var horﬁð í síðustu
þáttaröð.

BÍÓSTÖÐIN KL. 18.50 Stórkostleg
mynd frá um vinsælasta strákaband
heims, One Direction, sem hefur farið
sigurför um heiminn frá því það var
stofnað í X-Factor 2010 og nú fá aðdáendur einstaka innsýn í sögu sveitarinnar og líf strákanna.

STÖÐ 2 KL. 20.35 Skemmtilegur og
spennandi raunveruleikaþáttur í umsjón
hins harða og eitursvala Joe Bastianich
og veitingahúsaeigandans Tims Love. Í
hverjum þætti velja þeir á milli tveggja
hópa þátttakenda.

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2

19.05 Community

16.40 Táknmálsfréttir

07.45 iCarly

19.30 Last Man Standing

16.50 Bikarúrslit í handbolta Bein

08.05 The Wonder Years

20.00 American Idol

08.30 Masterchef USA

20.45 Hot in Cleveland

útsending frá undanúrslitaleik Vals og
Hauka í Coca-Cola bikar kvenna.

09.15 Bold and the Beautiful

21.10 Supernatural

09.35 Doctors

21.55 True Blood

10.15 60 mínútur

22.50 Constantine

11.00 Make Me A Millionaire
Inventor
11.45 Cougar Town
12.05 Enlightened
12.35 Nágrannar
13.00 Great Expectations
14.50 The O.C
15.35 iCarly
16.00 Impractical Jokers
16.25 Hundagengið
16.50 Raising Hope
17.10 Bold and the Beautiful
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
19.45 Marry Me
20.10 Eldhúsið hans Eyþórs
20.35 Restaurant Startup
21.20 The Mentalist
22.05 The Blacklist
22.50 Person of Interest
23.35 Broadchurch
00.25 Banshee
01.15 NCIS. New Orleans
02.00 Louie
02.20 Red
03.50 Great Expectations
05.40 Fréttir

00.20 Community
00.40 Last Man Standing
01.05 American Idol

18.45 Á sömu torfu
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.00 Bikarúrslit í handbolta Bein

01.45 Hot in Cleveland

útsending frá undanúrslitaleik ÍBV og
Gróttu í Coca-Cola bikar kvenna.

02.10 Supernatural

21.45 Handboltalið Íslands

02.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð
23.05 Heiðvirða konan
00.00 Kastljós

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 Hvellur
keppnisbíll 17.55 UKI 18.00 Brunabílarnir 18.22
Lína langsokkur 18.47 Ævintýraferðin 19.00
Ástríkur á Ólympíuleikunum 20.55 Sögur fyrir
svefninn

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
17.15 Svali & Svavar
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 America’s Funniest Home

Videos
20.10 The Biggest Loser - Ísland
21.20 Scandal
18.40 Friends

22.05 How To Get Away with Murder

19.05 New Girl

22.50 The Tonight Show

19.30 Modern Family

23.35 Law & Order

19.55 Two and a Half Men

00.20 Allegiance

20.20 1600 Penn

01.05 The Walking Dead

12.40 New York - Cleveland

20.45 Ally McBeal

01.55 Scandal

14.05 Arsenal - Monaco

21.30 Vice

02.40 How To Get Away with Murder

15.45 Bayer Leverkusen - Atletico

22.00 Game of Thrones

03.25 The Tonight Show

Madrid
17.25 Meistaradeildin - meistaramörk
17.55 Besiktas - Liverpool Beint
20.00 Everton - Young Boys Beint
22.05 Fiorentina - Tottenham
23.45 Besiktas - Liverpool

22.55 It’s Always Sunny In

04.10 Pepsi MAX tónlist

07.00 Meistaradeildin - meistaramörk
07.30 Meistaradeildin - meistaramörk
08.00 Meistaradeildin - meistaramörk
10.30 Elche - Real Madrid
12.10 Spænsku mörkin 14/15

Philadelphia
23.15 Prime Suspect
01.00 1600 Penn
01.25 Ally McBeal
02.10 Vice
02.40 Game of Thrones
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

12.50 PGA Tour 2015– Highlight
17.45 Golfing World 2015

11.55 Man. City - Newcastle

18.35 Inside The PGA Tour 2015
19.00 PGA Tour– LatinoAmerica

14.05 Everton - Leicester

23.00 Golfing World 2015

15.45 Swansea - Man. Utd.
17.25 Premier League Review

2014/2015
18.20 Middlesbrough - Leeds
20.00 Premier League World 2014
20.30 Messan
21.45 Aston Villa - Stoke City
23.25 Tottenham - West Ham

12.05 Parental Guidance
13.50 One Direction. This is Us
15.25 Tiny Furniture
17.05 Parental Guidance
18.50 One Direction. This is Us
20.20 Tiny Furniture
22.00 Behind The Candelabra
23.55 Intruders

20.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum
21.00 Auðlindakistan 21.30 Suðurnesjamagasýn

p e r l a n . i s

12.00 Golfing World 2015

10.15 Sunderland - WBA
13.35 Football League Show 2014/15

Veitingastaðurinn á ﬁmmtu hæð Perlunnar
er fallegur og notalegur staður fyrir
erﬁdrykkjur og aðrar samkomur eins og
brúðkaup og fermingaveislur.

08.00 PGA Tour 2015

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

01.35 360
03.25 Behind The Candelabra

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

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

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
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Hversu lengi á gestur veigar hjá gestgjafa?
Hlaðvarpsþátturinn Sultukrukkudómurinn svarar hverdagslegum spurningum með lagalegri aðferðafræði.

Kokteillinn Old fashion, hann
klikkar aldrei. Svalar þorsta og er
nærandi.
Loji Höskuldsson, mynd- og tónlistarmaður

Í dag hefur göngu sína á Alvarpinu
önnur sería hlaðvarpsþáttarins
Sultukrukkudómurinn.
„Við erum að tala um ýmislegt í daglegu lífi sem við reynum að tækla út frá hinni lagalegu
aðferðafræði,“ segir Brynhildur
Bolladóttir, lögfræðingur og einn
þáttarstjórnenda.
Spurningin sem svarað er í
fyrsta þætti er eitthvað sem gestgjafar og gestir samkvæma velta
oft fyrir sér: „Hversu lengi máttu
geyma bjór heima hjá einhverjum, eftir partí til dæmis, áður

en gestgjafinn má drekka hann.“
Viðfangsefnið spratt af fenginni
reynslu tveggja þáttarstjórnenda.
„Þetta byrjaði þegar ég var í
afmælinu hans Halldórs Kristjáns. Hann bauð upp á bjór en tók
fram að fólk ætti að taka með sér
veigar sem ég gerði,“ segir Brynhildur alvarleg og bætir við: „Svo
var svo vel veitt að ég drakk ekki
bjórinn, skildi hann eftir og Halldór Kristján drakk hann nokkrum
dögum seinna.“
Sérstakur gestur er Jón Steinar
Gunnlaugsson, fyrrverandi hæsta-

réttardómari og starfandi lögmaður. „Við fengum hann til þess að
hjálpa okkur að komast að niðurstöðu.“
Brynhildur segir þau afar
ánægð með þáttinn. „Þátturinn er
svo góður að ég held að hann verði
kenndur á næsta ári í almennunni.“
Þáttarstjórnendur eru Brynhildur, Halldór Kristján Þorsteinsson,
Tanja Tómasdóttir, Egill Pétursson og Sindri Rafn Kamban, lögfræðingar og meistaranemar í lögfræði.

HVER Á BJÓRINN? Sultukrukkudómurinn svarar hversdagslegum spurningum
úr hinu daglega lífi út frá lagalegri
aðferðafræði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Appið endurspeglar
óeðlilegar útlitskröfur
Viðmælendur Fréttablaðsins segja rangt að fordæma konur sem nota app til að
breyta ljósmyndum af sér enda séu þær engir sökudólgar heldur fórnarlömb.

landsins.

Bandaríkin sýna
RFF mikinn áhuga
Fjöldi erlendra blaðamanna er á leið hingað vegna
Reykjavík Fashion Festival.
„Þetta er ótrúlega gaman fyrir
okkur og áhugavert að sjá þennan
mikla áhuga sem er að koma frá
blaðamönnum og flottum tímaritum í Bandaríkjunum,“ segir Eyjólfur Gíslason fjölmiðlafulltrúi
Reykjavík Fashion Festival.
Hingað eru á leiðinni flottir
erlendir blaðamenn frá tímaritum eins og W Magazine, þýska
Vogue, Style.com, V Magazine,
NY Magazine, Interview og Now
Fashion.
Að auki hafa Nikolaj Nielsen,
framkvæmdastjóri Won Hundred,
framkvæmdastjóri Elite Model
Management í London og Anne

Christine Persson, framkvæmdastjóri Copenhagen Fashion Week.
„Við erum rosalega glöð að fá
Anne til okkar. Það gefur okkur
mikinn styrk upp á framhaldið
og áframhaldandi uppbyggingu.
Þetta sýnir líka að RFF er komin
á ákveðinn stall,“ segir Eyjólfur.
Hann segir komu blaðamannanna skipta höfuðmáli fyrir RFF.
„Það er svo mikilvægt fyrir hönnuðina að fá góða umfjöllun um
sýninguna sína úti,“ segir hann.
Reykjavík Fashion Festival fer
fram í Hörpu 12.-15. mars og
hófst miðasala formlega í gær á
harpa.is.
- asi

UNGFRÚ
ÍSLAND
ÁRIÐ 2013

Tanja Ýr
Ástþórsdóttir hefur
lagt sig
fram við að
hafa áhrif.
Nú beinir
hún sjónum
sínum að
útlitsdýrkuninni.

MYND/HELEN RUT

MIKILL ÁHUGI Eyjólfur segir frábært að fá þessa flottu erlendu blaðamenn til

Appið „YouCam Makeup“ hefur
farið sem eldur um sinu meðal
snjallsímanotenda sem svo varpa
efninu á samfélagsmiðlana. Um
er að ræða app sem breytir ljósmyndum, til dæmis eru nef minnkuð, augu stækkuð, mitti grennt og
fleira þar fram eftir götunum.
Ungar konur hafa verið einna
duglegastar við að nýta sér appið og
birti fegurðardrottningin Tanja Ýr
Ástþórsdóttir af sér mynd á samfélagsmiðlunum þar sem hún sýnir
muninn á myndum af sér, fyrir og
eftir notkun appsins. Með þessu
er Tanja að vekja athygli á ruglandi skilaboðum sem appið getur
stuðlað að og þeirri staðreynd að
konur verði einnig fyrir aðkasti
fyrir að nota umrætt app. Þannig
komi upp ákveðin pattstaða, annars
vegar skuli konur uppfylla ákveðna
útlitsstaðla sem einungis nást með
notkun appsins og hins vegar séu
þær fordæmdar fyrir að nota appið.
gudrun@frettabladid.is

Þær eru fórnarlömbin

Villa á sér heimildir

Umræðan er mikilvæg

Kristín Tómasdóttir
hefur gefið út bækur
og heldur námskeið
þar sem fjallað er
um sjálfsstyrkingu
stúlkna. „Mikilvægast
er að átta sig á að þær stúlkur sem
nota þessi öpp eru ekki sökudólgar
á nokkurn hátt, heldur eru þær að
bregðast við kröfum samfélagsins.“
Hún segir konum steypt í sama form
og það endurspeglist í appinu. „Það
er ekkert furðulegt við að svona app
sé vinsælt, það er sorgleg staðreynd
en skiljanleg. Samfélagið verður að
líta í eigin barm og hætta að agnúast
út í þær sem nota app til að uppfylla
kröfurnar. Þær eru fórnarlömb samfélagsins en ekki öfugt.“

Heiðar Jónsson
snyrtir heldur
reglulega námskeið
fyrir konur og segir
mikinn mun á notkun
snyrtivara og því að
nota app til að laga sig til. „Fyrir
mér birtist þetta sem svo að viðkomandi sé að villa á sér heimildir,“
segir Heiðar og á þar við að með
notkun appsins séum við komin
út fyrir raunheima. Heiðar segist
jafnframt taka á sig ákveðna sök í
málinu þar sem fegurðarsamkeppnir, sem hann hefur alla tíð verið
viðloðandi, hafi gagngert stuðlað að
ákveðnum fegurðarímyndum sem
erfitt, eða nánast ómögulegt, sé að
uppfylla.

Tanja Ýr Ástþórsdóttir
birti myndina af sér til
að opna umræðuna.
„Eftir að hafa ítrekað
spurt stelpur hvaða
snyrtivörur þær væru
að nota og hvernig þær næðu fram
svo lýtalausri áferð á húðinni kom í
ljós að flestar nýttu sér þetta app.“
Hún segist hafa fengið sjokk þegar
hún kynnti sér málið frekar og bendir
á að ekki sé aðeins verið að fela
bólur eða lýsa myndir heldur hreinlega breyta andlitinu, minnka nef og
stækka augu til að mynda. Tanja telur
mikilvægt að vekja máls á stöðunni
og undirstrikar að hún sé ekki að
gera lítið úr notendum heldur þurfi
einfaldlega að upplýsa um stöðuna.

www.dior.com

DIOR KYNNING
í Lyfjum & heilsu Kringlunni
fimmtudag til sunnudags.

20%
AFSLÁTTUR

Sérfræðingar frá Dior aðstoða þig
við að finna þinn fullkomna farða
sem hentar þinni húð.
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: þyngdarlaus fljótandi farði
ríkur af súrefnisgefandi innihaldsefnum sem samstundis veita húðinni ferskt
flauelskennt yfirbragð með lýtalausri litaleiðréttingu.
NUDE AIR HEALTHY GLOW POWDER: loftkennt púður sem
„vinnur gegn mengun“ veitir húðinni útgeislun og náttúrulegan ljóma.
94%* K V ENNA UPPLIFÐU FERSK A R A YFIRBRAGÐ HÚÐAR
97%** K V ENNA FUNDU F Y RIR 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.

www.lyfogheilsa.is

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Fyrsta sinn á stóra sviðinu
Leikstjórinn Una Þorleifsdóttir
frumsýnir í fyrsta sinn á Stóra sviði
Þjóðleikhússins þegar leikritið Konan
við 1000° flytur sig úr Kassanum og
verður sýnt á Stóra sviðinu.
„Það er mjög skemmtilegt,
ákveðin áskorun að færa sýninguna
á milli sviða en líka mikill heiður og
gaman,“ segir Una.
Frumsýningin verður í kvöld og
verður sýningafjöldi takmarkaður
en Konan við 1000° var fyrst sýnd í
september.
Áður leikstýrði
Una Harmsögu í
Þjóðleikhúsinu en
hún útskrifaðist
sem leikstjóri úr
Royal Holloway,
University of
London árið
2004.
- gló

Í sambúð með Sögu
Tónlistarmaðurinn Snorri Helgason
er að hefja sambúð með grínaranum
og leikkonunni Sögu Garðarsdóttur.
Aðspurður segist Snorri vera spenntur að flytja inn með Sögu en dagsetning flutninganna hefur ekki verið
ákveðin. Snorri er nefnilega þessa
dagana upptekinn við skipulagningu
tónlistarhátíðarinnar Reykjavík
Folk Festival sem haldin verður á
Kexi hosteli í næstu viku. „Þetta er
Þjóðlagahátíð sem Óli Þórðar sem
var með pabba mínum
í Ríó tríói startaði.
Þegar hann féll frá þá
tókum við feðgarnir
við,“ segir Snorri.
Hátíðin stendur yfir
í þrjá daga
og hefst á
fimmtudaginn í
næstu
viku.
- fbj

Mest lesið
1 Fengu hrossakjöt í steikarsamloku:
„Við erum ekki að fela neitt“
2 Dæmdur fyrir vændiskaup: Þóttist
ekki skilja hvað konan átti við með
„happy ending“ nuddi
3 Íslenskir bræður slá í gegn á Kickstarter: Snúran sem getur tengst öllu
4 Hvetja fólk til að skilja illa búna bíla
eftir heima
5 Ólafur Ólafsson kominn á Kvíabryggju.

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

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

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

