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viðskipti Tvö af stóru olíufélög-
unum á Íslandi, Olís og N1, skiluðu 
ekki inn tilboði í öðru eða báðum 
útboðum við sölu á 27.500 tonnum 
af eldsneyti til útgerðarfyrirtækja og 
smábátasjómanna í fyrra.

Í svari til Fréttablaðsins útskýrir 
Olís ákvörðun sína með því að 
útboðsskilmálar hafi verið með öllu 
óaðgengilegir í báðum tilfellum.

Skeljungur tryggði sér viðskiptin 
í báðum útboðunum sem jafngilda 
rúmlega 18% af heildarsölu elds-
neytis til útgerðarinnar á heilu ári, 
og taldi alla skilmála útboðsins 
aðgengilega og eðlilega.

Örn Pálsson, framkvæmdastjóri 
LS, furðar sig á málinu og spyr um 
samkeppni á markaðnum í því sam-
hengi. – shá / sjá síðu 16

Buðu ekki í tæp 
28 þúsund tonn 
af eldsneyti

lögregluMál „Það höfðu verið sögu-
sagnir um leka úr fíkniefnadeildinni 
án þess að vitað væri hverjir ættu hlut 
að máli. Að sjálfsögðu er brugðist við 
slíku,“ segir Sigríður Björk Guðjóns-
dóttir, lögreglustjóri á höfuðborgar-
svæðinu, um mál lögreglumanns úr 
fíkniefnabrotadeild sem er til skoð-
unar vegna óeðlilegra tengsla við 
brotahópa.

Fréttablaðið hefur heimildir fyrir 
því að grunur leiki á að maðurinn, 
sem nú situr í gæsluvarðhaldi, hafi 

fengið peningagreiðslur fyrir upp-
lýsingar frá embættinu. Sigríður seg-
ist ekki geta staðfest það. „Það getur 
legið alls konar hvati að baki svona 
málum. Það getur hafa átt sér stað 
þvingun sem enginn veit af. Það er 
ekkert sannað á hann og þetta mál er 
enn bara í rannsókn.“

Annar lögreglumaður hefur verið 
færður til í starfi eftir að grunur vakn-
aði um leka. Sigríður getur ekki stað-
fest hvort mál þess lögreglumanns sé 
einnig í rannsókn hjá ríkissaksóknara 

né hvort málin tengist beint. „Ríkis-
saksóknari metur hversu sterkar grun-
semdir eru og hvort beri að aðhafast.“ 

Í gær var svo karlmaður, sem ekki 
starfar hjá lögreglunni, handtekinn í 
tengslum við málið.

Í tíð Sigríðar hefur verið ráðist í 
skipulagsaðgerðir innan embættis-
ins. „Við erum að endurskoða margt 
hjá okkur og erum meðal annars að 
endurskipuleggja fíkniefnadeildina. 
Sú vinna hófst rétt eftir að ég var 
komin til starfa.“

Sigríður Björk telur að aðgerðir 
síðustu daga sýni að kerfið virki. 
„Málin rata á rétta staði. Við erum 
með innri endurskoðun sem 
kemur með skýrslur um einstaka 
þætti. Síðan er hver yfirmaður með 
ákveðna eftirlitsskyldu. Traust 
innan stofnunarinnar skiptir máli 
um hvort svona mál kemst upp eða 
ekki.“ Sigríður Björk segir langvar-
andi umræðu hafa verið um eftirlit 
með lögreglu og að allir yrðu ánægð-
ir ef það yrði aukið. – snæ

Brugðist við þrálátum orðrómi um leka
Skipulagsaðgerðir innan lögreglunnar voru meðal annars gerðar til þess að stokka upp deildir. Grunur leikur á að lögreglumaður hafi 
fengið greitt fyrir upplýsingar til brotahópa. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir að allir yrðu ánægðir með aukið eftirlit. 

Þessar aðgerðir 
síðustu daga sýna að 

mínu mati að kerfið er að 
virka. Málin rata 
á rétta staði.
Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir, lög-
reglustjóri á höfuð-
borgarsvæðinu

Aron Pálmarsson náði ekki að fagna sigri í hundraðasta leik sínum fyrir íslenska karlalandsliðið í handbolta sem fór fram á hans gamla heimavelli í Kaplakrika í gærkvöldi. Aron gaf sér 
samt góðan tíma eftir leik til að sinna ungum FH-ingum og öðrum sem sóttust eftir eiginhandaráritun eins besta handboltamanns heims. Fréttablaðið/anton



Austanátt í dag, víða hvassviðri 
eða stormur. Vætusamt á Suður- og 
Suðausturlandi, slydda eða snjókoma 
norðaustan til á landinu en úrkomulítið 
annars staðar. Hiti 1 til 7 stig, en um 
frostmark norðaustanlands. Sjá Síðu 30

Veður Haldið heim á leið

BRIDS
SKÓLINN
 
  s k r á n i n g  h a f i n  á  v o r n á m s k e i ð  . . .

  stig 1 BYRJENDUR
      Hefst  25. janúar : 8 mánudagar frá 20-23     
  stig 4 vörnin
      Hefst  27. janúar:  5  miðvikudagar frá 20-23 
 
  •	 	Námskeið skólans eru haldin í Síðumúla 37 í Reykjavík,
		 •	 	Hægt er að mæta stakur, í pari eða í hóp.
		 •	 	Mörg  stéttarfélög styrkja þátttöku félagsmanna sinna.

     upplýsingar	og	innritun 

     898-5427 og bridge.is
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SAmfélAg „Almenna reglan er sú 
að þetta eru skattskyldar tekjur. 
Við leggjum auðvitað áherslu á að 
vera í aðgerðum gegn svartri starf
semi af margháttuðum toga,“ segir 
Skúli Eggert Þórðarson ríkisskatt
stjóri um að tekjur hundaræktenda 
séu skattskyldar.

Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að tekjur hundaræktenda 
á nýliðnu ári hafi ekki verið gefnar 
upp til skatts í nokkrum tilfellum. 
Í umræddum gotum komu þrír til 
sex hvolpar af kynjunum frönsk
um bolabítum og pug og var hver 
hvolpur seldur á 250 þúsund til 
350 þúsund krónur. Mörg hund
ruð þúsunda fengust því fyrir hvert 
got. Tvö af umræddum gotum voru 
ekki þau fyrstu sem ræktandinn 
hafði tekjur af.

Skúli vildi ekki tjá sig um það 
hvort slík mál væru til rannsóknar 
hjá ríkisskattstjóra. „Við getum 
bara ekki greint frá því hvar við 
erum í aðgerðum eða sagt af eða á 
um tilteknar atvinnugreinar.“

Fríður Esther Pétursdóttir, fram
kvæmdastjóri Hundaræktarfélags 
Íslands, segir félagið ekki skipta sér 
af því hvort félagsmenn gefi upp 
tekjur af ræktun sinni til skatts. 
Hún ætlar þó að flestir félagsmenn 
gefi tekjur upp til skatts en þó séu 
undantekningar frá því. 

„Svo eru alltaf undantekningar 
en fólk verður að átta sig á því 
að það er mjög kostnaðarsamt 
að vera ræktandi. Eitt got gæti 
kostað 150.000 til 200.000 krónur 
með bólusetningu, örmerkingu, 
tryggingu og fóðurkostnaði. Þá er 
algengt að tegundir eins og franskir 
bolabítar þurfi að fara í keisara

skurð sem kostar um hundrað 
þúsund krónur.“

Fríður Esther segir að flestir 
félagsmenn stundi hundaræktun 
ekki sem atvinnustarfsemi heldur 
komi eitt got á ári eða á nokkurra 
ára fresti og að þá sé ekki um að 
ræða fjárhæðir sem eru skatt
skyldar. 

„Mín tilfinning er sú að flestir af 
okkar stærri ræktendum séu með 
allt uppi á borði.“ 
nadine@frettabladid.is

Hundaræktendur gefa 
ekki upp til skatts
Nokkur tilfelli komu upp á síðasta ári þar sem hundaræktendur gáfu tekjur af 
ræktun sinni ekki upp til skatts. Ríkisskattstjóri segir umræddar tekjur skatt-
skyldar. Gefur ekki upp hvort mál af þessu tagi séu til rannsóknar  hjá sér.

Hundaræktarfélags Íslands skiptir sér ekki af því hvort félagsmenn gefi tekjur af 
ræktun upp til skatts. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Almenna reglan er 
sú að þetta eru 

skattskyldar tekjur. Við 
leggjum auðvitað áherslu á 
að vera í aðgerðum gegn 
svartri starfsemi 
af marghátt-
uðum toga.
Skúli Eggert  
Þórðarson,  
ríkisskattstjóri

Jólasveinarnir héldu heim til sín í gær, á þrettándanum, í fylgd Grýlu mömmu sinnar. Þeir voru þó meðvitaðir um að á kvöldi heimferðardags léki íslenska 
landsliðið vináttulandsleik í aðdraganda EM í handbolta. Því ákvað einn mömmustrákurinn að klæða sig upp í tilefni dagsins. FRÉTTABLAÐIÐ VILHELm

SAmfélAg Salka Guðmundsdóttir 
var valin leikskáld Leikritunarsjóðs 
Leikfélags Reykjavíkur við hátíðlega 
athöfn í Borgarleikhúsinu í gær. Vig
dís Finnbogadóttir, stjórnarformaður 
Leikritunarsjóðs, tilkynnti Sölku sem 
næsta leikskáld leikhússins. Fjögur 
leikskáld hafa þegar starfað á vegum 
leikritunarsjóðsins en alls sóttu 39 
um starfið.

Salka er þýðandi og leikskáld og 
stundaði nám í Wales. Meðal verka 
hennar eru Súldarsker, Hættuför í 
Huliðsdal og Old Bessastaðir. Hún 
hefur meðal annars þýtt Emmu eftir 
Jane Austen og Hver er hræddur við 
Virginíu Woolf? sem frumsýnt verður 
á Nýja sviði Borgarleikhússins í næstu 
viku. – ngy

Valin leikskáld 
Borgarleikhúss

Salka stundaði nám í Wales. mynd/
BoRgARLEIkHúSIÐ

HeilbrigðiSmál Ísafjarðarbær hefur 
nú lokið við fjármögnun nýs hjúkr
unarheimilis á Ísafirði með útgáfu 
1.100 milljóna króna skuldabréfs til 
lífeyrissjóða til 40 ára á hagstæðum 
kjörum fyrir bæinn. Grunnur að 
byggingu hjúkrunarheimilisins var 
tryggður með 40 ára leigusamningi 
um húsnæðið milli Ísafjarðarbæjar 
og velferðarráðuneytisins árið 2011. 
Hjúkrunarheimilið er með 30 rými 
og er fyrsta hjúkrunarheimilið á Ísa
firði en það verður rekið í samstarfi 
við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

Fjármálafyrirtækið Virðing hafði 
umsjón með útgáfu og sölu skulda
bréfanna til lífeyrissjóða og Fjár
málaráðgjöf Deloitte var ráðgjafi 
bæjarins í fjármögnunarferlinu. – jhh

Fjármögnun á 
Ísafirði lokið

TyrklAnd Lögreglan í Tyrklandi 
segist hafa lagt hald á meira en eitt 
þúsund gervibjörgunarvesti sem 
hafi verið ætluð flóttamönnum sem 
hugðu á för til Grikklands. 

Lögreglumenn réðust inn á verk
stæði við höfnina í Izmir, þar sem 
þeir fundu björgunarvestin sem 
ekki voru fyllt með flotefni eins og 
nota á í björgunarvesti. Fjórir unnu 
á verkstæðinu við að framleiða 
vestin. Þar á meðal voru tvær ungar 
sýrlenskar stúlkur. 

Meira en ein milljón flóttamanna 
fór yfir Miðjarðarhafið árið 2015. 
Margir flóttamenn kaupa björg
unarvesti til að auka líkur á að þeir 
lifi af svaðilförina. BBC segir að 
almennilegt vesti kosti sem sam
svarar um 20 þúsund krónum. 
Margir flóttamenn vilja spara sér 
peninginn og kaupa verri vesti sem 
kosta allt niður í 2 þúsund íslenskar 
krónur. – jhh

Gervivesti fyrir 
flóttamenn
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Leiðrétt

Röng mynd birtist með plötudómi 
plötunnar Mr. Silla, sólóverkefni 
tónlistarkonunnar Sigurlaugar 
Gísladóttur, á síðu 25 í gær. 
Dómnum fylgdi mynd af plötunni 
Ask the Deep með tónlistarkonunni 
Sóleyju en að sjálfsögðu átti að 
fylgja mynd af plötu Mr. Silla. 
Beðist er afsökunar á þessu.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

 
TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu 
byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

HeiLbrigðismáL Fyrir ári varaði 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
(WHO) við útbreiðslu rafretta og 
hvatti ríki heims til að setja hertar 
reglugerðir um notkun þeirra. Að 
auki var mælst til að sömu lög 
giltu um rafrettur og sígarettur 
varðandi reykingar á almannafæri. 
Hins vegar eru engar reglur eða lög 
um notkun rafretta á Íslandi.

„Það voru sett lög til að vernda 
fólk fyrir sígarettureyk og því ætti 
að setja sömu lög við rafrettureyk,“ 
segir Lára Sigurðardóttir, fræðslu-
stjóri Krabbameinsfélagsins. „Þar 
að auki þarf að efla eftirlit með 
efnunum sem eru í umferð og söl-
unni. Það er búist við margfaldri 
aukningu á rafrettunotkun á næstu 
árum og því er mikilvægt að grípa 
fljótt inn í.“

Lára er ein átján aðila sem skrifa 
undir grein í Fréttablaðinu í dag 
þar sem ýtt er á stjórnvöld að setja 
lög og reglur um rafrettur vegna 
skaðlegra áhrifa.

Velferðarráðuneytið vinnur að 
innleiðingu á nýrri tóbaksvarna-
tilskipun Evrópusambandsins. Í 
tilskipuninni er meðal annars að 
finna ákvæði um rafsígarettur, 
bann við setja á markað tóbaks-
vörur með einkennandi bragði og 
breyttar reglur um viðvörunar-
merkingar á tóbaksvörum. Unnið 
er að frumvarpi og gert ráð fyrir 
að það verði lagt fram á þessu lög-
gjafarþingi.

„Við vitum vel af tilmælum 
WHO en það er verið að skoða 
hvaða leið verði farin. Það er best 
að segja ekki meira um það mál að 
sinni,“ segir Viðar Jensson, verk-
efnastjóri tóbaksvarna hjá Emb-
ætti landlæknis. 
erlabjorg@frettabladid.is

Vilja reglugerð um rafrettur
WHO hvatti til hertra reglugerða vegna rafretta fyrir einu ári. Engin lög eða reglur eru til um rafrettur á 
 Íslandi. Nikótín og önnur eiturefni mælast í blóði þeirra sem anda að sér gufunni með óbeinum hætti.

Það voru sett lög til 
að vernda fólk fyrir 

sígarettureyk og því ætti að 
setja sömu lög við rafrettureyk.
Lára Sigurðardóttir, 
fræðslustjóri Krabba
meinsfélagsins

Nikótín og önnur efni í rafrettugufu mælast í blóði þeirra sem anda að sér gufunni 
með óbeinum hætti. Rafrettur eru þó ekki bannaðar á almenningsstöðum á Íslandi. 
NoRdicPhotos/Getty

Þetta er vitað um  
rafrettur

l  Vökvinn sem menn eima með 
rafrettum er ekki saklaus vatns
gufa heldur inniheldur hann 
skaðleg efni, t.a.m. krabbameins
valdandi efni og efni sem geta 
valdið skemmdum á erfðaefni 
og frumudauða.

l  Nikótíneitrunum af völdum 
rafrettuvökva fer fjölgandi. 
Sérstaklega meðal barna undir 
fimm ára aldri.

l  Blóðrannsóknir sýna að nikótín 
og önnur efni í rafrettugufu mæl
ast í blóði þeirra sem anda að sér 
gufunni með óbeinum hætti.

l  Rannsóknir eru á frumstigi. Of 
snemmt er að segja til um lang
tímaafleiðingar.

l  Fimmta hvert barn í 10. bekk 
hefur reykt rafrettu.

l  Ekkert eftirlit er með sölu
aðilum.

WHO hvetur ríki heims til að setja  
reglugerðir vegna rafretta

Bannað verði að eima rafrettur innan
húss á almennings og vinnustöðum.

Tryggt verði að börn og táningar 
undir lögaldri geti ekki nálgast raf
rettur.

Umbúðir rafrettuvökva verði 
merktar með viðvörun.

Ekki verði viðhöfð opinber ummæli 
sem halda því fram að rafrettur hafi 
heilsufarslegan ávinning.

Allar auglýsingar á rafrettum og 
vökvum í þær verði bannaðar.

Sala á rafrettum sem innihalda 
bragð af ávöxtum, nammi eða áfengi 
verði bönnuð þar til sannað hefur 
verið að þær höfði ekki til barna.

Reykingamönnum skal ráðlagt að 
nota viðurkenndar reykleysismeð
ferðir en ekki rafrettur þangað til 
nægilegar niðurstöður liggja fyrir um 
öryggi þeirra. Rafrettur eigi einungis 
að nota í þeim tilfellum þar sem 
árangur hefur ekki náðst með öðrum 
nikótíngjöfum í reykleysismeðferð.

viðskipti Íslandsbanki hefur fjar-
lægt upptöku af viðtali við Steingrím 
Erlingsson, stofnanda og fyrrverandi 
forstjóra Fáfnis, af vef sínum. VÍB, 
eignastýring Íslandsbanka, stóð 
fyrir fræðslufundi í nóvember árið 
2014 þar sem rætt var við Steingrím 
um Fáfni og vindmylluverkefni sem 
hann var þá að vinna að.

„Af tillitsemi við hann erum við 
búin að taka það út,“ segir Björn 
Berg Gunnarsson, fræðslustjóri 
VÍB. Hann segir að ekki hafi verið 
haft samband við Steingrím áður 
en efnið var tekið út.

„Þetta var myndband sem átti 
meira við á þeim tíma þar sem 
þetta var tekið upp þar sem verk-
efnin voru stutt á veg komin og enn 
þá ný og í rauninni höfum við ekki 
sérstaka ástæðu til að hafa það enn 
þá inni,“ bætir hann við. „Við höfum 
áður tekið út myndbönd sem eru 
orðin gömul og úrelt þar sem efnið 
á ekki við í dag.“

Akur, sjóður í rekstri Íslandssjóða, 
dótturfélags Íslandsbanka, keypti 30 

prósenta hlut í Fáfni á 1.260 millj-
ónir króna mánuði eftir fundinn. 
Hluthafar í Akri eru 13 lífeyrissjóðir, 
VÍS og Íslandsbanki.

Steingrími var sagt upp sem for-
stjóra Fáfnis í desember og var 
myndbandið tekið út af vefsíðu 
bankans í kjölfarið. – ih

Fjarlægðu viðtal við forstjóra Fáfnis

kjaramáL Ekki gefur rétta mynd af 
sérstakri endurskoðun kjararáðs á 
launum dómara í lok desember að 
horfa til launa þeirra fyrir breyt-
ingu án þess að taka tillit til álags-
greiðslna sem upphaflega áttu að 
vera tímabundnar.

Skúli Magnússon, formaður 
Dómarafélags Íslands, segir að sé 
tekið tillit til heildargreiðslna til 
dómara eftir ákvörðun kjararáðs 
í nóvember um almenna 9,3 pró-
senta afturvirka launahækkun, þá 
nemi hækkunin eftir endurskoðun 
ráðsins í desember 7,6 prósentum, 
ekki tugum prósenta eins og greint 

hafi verið frá.
Útreikningur Fréttablaðsins 31. 

desember síðastliðinn miðaði við 
þær upplýsingar sem fyrir liggja á 
vef kjararáðs, en þar kemur fram 
að greiða hafi átt tímabundnar 
álagsgreiðslur (20 yfirvinnutíma-
einingar á mánuði) á tímabilinu frá 
1. febrúar 2011 til 31. janúar 2013. 
Þær greiðslur voru því ekki hafðar 
með í útreikningi blaðsins.

Skúli segir hins vegar að álags-
greiðslurnar hafi verið orðnar 
fastar í sessi. Samkvæmt gögnum 
sem hann sendir blaðinu hafði 
þeim verið fjölgað um fimmtán frá 

ákvörðun kjararáðs 2011 og höfðu 
ekki verið aflagðar. 

„Staðreyndin er sú að með þess-
um úrskurði kjararáðs hækkuðu 
heildarlaun dómara um nálægt sjö 
prósent,“ segir hann og bætir við að 
staðan hafi verið orðin þannig hjá 
dómurum að hlutfall grunnlauna, 
af heildarlaunum, hafi verið komið 
niður fyrir 70 prósent. 

„Dómarar voru að fá um það 
bil einn þriðja af sínum launum í 
tímabundnum greiðslum og slíkt 
fyrirkomulag er í raun og veru ekki 
samræmanlegt sjálfstæði dóms-
valdsins,“ segir Skúli. – óká

Álagsgreiðslurnar voru orðnar hluti launanna
Laun héraðsdómara

eftir 9,3% hækkun í nóvember
Föst laun ...................................................................808.331 kr.  
einingar  ............................................................................................................53 
Alls.....................................................................................1.222.738 kr.

eftir endurskoðun í desember
Föst laun  .......................................................1.021.423 kr. 
einingar  ............................................................................................................33 
Alls  ..................................................................................1.316.245 kr.

Staðreyndin er sú að 
með þessum úr-

skurði kjararáðs hækkuðu 
heildarlaun dómara um 
nálægt sjö 
prósent.

Skúli Magnússon 
formaður Dómara
félags Íslands

UtanríkismáL Gunnar Bragi Sveins-
son utanríkisráðherra hefur skipað 
fjóra nýja sendiherra. Það eru Harald 
Aspelund, Helga Hauksdóttir, Ingi-
björg Davíðsdóttir og Unnur Orra-
dóttir Ramette. Þetta staðfestir Urður 
Gunnarsdóttir, upplýsingafulltrúi 
utanríkisráðuneytisins.

Harald hefur gegnt stöðu skrif-
stofustjóra rekstrar og þjónustu 
utanríkisráðuneytisins, Helga Hauks-
dóttir mannauðsstjóra ráðuneytisins 
og Unnur var sendiráðunautur upp-
byggingarsjóðs EES hjá ráðuneytinu. 
Þá hefur Ingibjörg starfað hjá utan-
ríkisþjónustu Íslands. – ngy

Fjórir nýir 
sendiherrar

stjórnsýsLa Póst- og fjarskipta-
stofnun hyggst með ítarlegum hætti 
rannsaka hvort Síminn hafi brotið lög 
með því að hafa beint viðskiptavin-
um sínum að eigin fjarskiptaneti, Skjá 
heimi. Það er gert að beiðni Vodafone 
og stofnað hefur verið sérstakt mál 
sem snýr að deilu fjarskiptarisanna 
tveggja.

Þessi ákvörðun var tekin í kjölfar 
þess að Síminn fór fram á að stofnun-
in myndi skera úr um hvort þjónustu-
hættir hjá Vodafone er varða Tímavél 
og Frelsi teljist til línulegrar eða 
ólínulegrar myndmiðlunar. Póst- og 
fjarskiptastofnun tók þó ekki afstöðu 
til málsins og sagði þessar deilur eiga 
heima fyrir dómstólum. – sks

Munu rannsaka 
Símann

steingrímur erlingsson ræddi við Björn Berg Gunnarsson, fræðslustjóra VÍB, í 
nóvember árið 2014. myNd/ÍslANdsBANki
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ÚTSALA
HEFST Í DAG

EIN STÆRSTA ÚTSALA OKKAR FRÁ UPPHAFI

Afslættir á útsölu gilda ekki af vörum merktum „lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ og tilboðsvörum • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana. gildir ekki af KitchenAid

BÚSÁHÖLD 25-50% • SMÁRAFTÆKI 20-40% • JÓLAVÖRUR 50% • FLÍSAR 30%  • LJÓS 25-50% 
POTTAR OG PÖNNUR 25-50% • RAFMAGNSVERKFÆRI 20-40% • BLÖNDUNARTÆKI 25-35%
HANDVERKFÆRI 20-40% • VERKFÆRATÖSKUR 20-40% • HEIMILISTÆKI VALDAR VÖRUR 15-35% 
PARKET VALDAR VÖRUR 30-40% • ÚTIVISTARFATNAÐUR 25% • VEGGÞILJUR 30-40%
INNIMÁLNING 20-30% • BARNABÍLSTÓLAR 25% • GJAFAVÖRUR 25% ...OG ÓTAL MARGT FLEIRA!

ALLT AÐ

AFSLÁTTUR

HÚSASMIÐJUNNAR

50%



Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
Akureyri • Sími 461 1099 

www.heimsferdir.is 
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Tenerife

 Frá kr.

69.900

Kanarí & 
Tenerife

Las Dalias
m/allt innifalið

Frá kr. 189.900
Netverð á mann frá 
kr. 189.900 m.v. 2 
fullorðna í herbergi.

12. janúar í 14 nætur

Iberostar 
Torviscas Playa
m/hálft fæði innifalið

Frá kr. 109.900
Netverð á mann frá 
kr. 109.900 m.v. 2 
fullorðna í herbergi.

26. janúar í 7 nætur

H10 
Conquistador
m/hálft fæði innifalið

Frá kr. 135.900
Netverð á mann frá 
kr. 135.900 m.v. 2 
fullorðna í herbergi.

2. febrúar í 7 nætur

Villa Adeje Beach
m/allt innifalið

Frá kr. 77.900
Netverð á mann frá 
kr. 77.900 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. 

Netverð á mann frá 
kr. 95.900 m.v. 2 fullorðna 
í íbúð.

26. janúar í 7 nætur

Kanarí
Los Tilos
Frá kr. 69.900 
Netverð á mann frá 
kr.  69.900 m.v. 3 í íbúð.

Netverð á mann frá 
kr.  79.900 m.v. 2 í íbúð.

27. janúar í 7 nætur.

SÉRTILBOÐ

2FYRIR1 &
39.950Flugsæti 

frá kr. 

SÉRTILBOÐ

2fyrir1 tilboð á flugsæti með gistingu.

Viðskipti Havila Shipping, norskt 
skipafélag, sem Íslandsbanki og Arion 
banki hafa lánað jafnvirði 8 milljarða 
íslenskra króna, á í miklum rekstrar
vandræðum. Fyrirtækið, sem sérhæfir 
sig í þjónustu við olíu og gasvinnslu, 
tilkynnti á þriðjudaginn að það hefði 
komist að samkomulagi við lánar
drottna sína um að lengja í lánum og 
seinka afborgunum.

Í tilkynningunni kom fram að 
núverandi tekjur félagsins dygðu ekki 
til þess að greiða af öllum lánum þess 
og ekki væri útlit fyrir að markaðsað
stæður myndu lagast á næstunni. Sam
komulagið ætti að tryggja félaginu 
nægt laust fé út árið 2018.

Olíuþjónustuiðnaðurinn í Noregi og 
víðar hefur verið í djúpri kreppu frá því 
að olíuverð tók að falla sumarið 2014. 
Leggja hefur þurft fjölmörgum olíu
þjónustuskipum. Í gær hafði tunna af 
Brenthráolíu ekki verið ódýrari síðan 
árið 2004. Tunnan kostaði yfir 115 
Bandaríkjadali í júní 2014 en kostar 
nú undir 35 Bandaríkjadölum. Íslands
banki lánaði fyrirtækinu 130 milljónir 
norskra króna í árslok 2013, sem var 
þá jafnvirði um 2,5 milljarða íslenskra 
króna. Arion banki lánaði félaginu 
300 milljónir norskra króna sumarið 
2014 sem þá var jafnvirði 5,5 milljarða 
íslenskra króna. Hlutabréf í Havila hafa 
lækkað um meira en 90 prósent frá því 
íslensku bankarnir lánuðu fyrirtækinu.

Haraldur Guðni Eiðsson, upplýs
ingafulltrúi Arion banka, sagði bank
ann hluta af samkomulaginu. Bankinn 
væri að liðka til í skilmálum eins og 
aðrir lánveitendur. Hann vísaði að 
öðru leyti í tilkynningu Havila. Íslands
banki vísaði á sömu tilkynningu þegar 
viðbragða var leitað þar.

Samkomulag Havila við lánar
drottna felur í sér að lengt verði í 
lánum og afborgunum þeirra seinkað 
þannig að fyrirtækið muni borga 2,2 
milljarða íslenskra króna í afborg
anir lána í stað 7,8 milljarða íslenskra 
króna á árunum 20162018 miðað 

við núverandi gengi. Samkomulagið 
er þó háð samþykki eigenda skulda
bréfa sem Havila hefur gefið út og að 
200 milljónir norskra króna, jafnvirði 
tæplega 3 milljarða íslenskra króna, 
af nýju hlutafé verði settar í félagið. 
Havila Shipping er að meirihluta í eigu 
Sævikútgerðarfjölskyldunnar, sömu 
fjölskyldu og á meirihluta í Havyard, 
skipasmíðastöðinni sem byggt hefur 
skip íslenska félagsins Fáfnis Offshore 
og á hlut í Fáfni. Per Rolf Sævik, sem 
segja má að sé höfuð fjölskyldunnar, 
sat í stjórn Fáfnis þar til í nóvember 
síðastliðnum.  ingvar@frettabladid.is

Milljarðalán íslenskra 
banka í húfi í Noregi
Íslenskir bankar hafa lánað norsku olíuþjónustufyrirtæki 8 milljarða. Fyrirtæk-
ið á í rekstrarerfiðleikum og hefur fengið lengt í lánum og seinkað afborgunum. 
Djúp kreppa ríkir í olíuiðnaði en olíuverð hefur ekki verið lægra í 11 ár. 

Leggja hefur þurft fjölmörgum norskum þjónustuskipum við olíuiðnaðinn vegna 
lágs olíuverðs. fréttabLaðið/afp 

 Keppt á skíðum

Keppt er á skíðum í Oberstdorf í Þýskalandi þessa dagana og tekur fjöldi manns þátt. Aðstæður í Oberstdorf 
eru góðar enda er bærinn vinsæll skíða- og fjallgöngubær. fréttabLaðið/Epa
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ÚTSALA
AFSLÁTTUR

Kringlan, Skeifan, Spöng, Garðabær, Smáralind,
Borgarnes, Njarðvík, Selfoss og Akureyri.

30-50
VORUM AÐ BÆTA VIÐ ENN
 FLEIRI VÖRUM Á ÚTSÖLU

Finndu okkur á



FORD KUGA TITANIUM
Nýskr. 10/12, ekinn 99 þús. km. 
dísil, beinskiptur.

VERÐ kr. 3.190 þús.
Rnr. 283239.

TOYOTA LAND CRUISER 150 GX 
Nýskr. 06/14, ekinn 46 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 8.980 þús.
Rnr. 143060.

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

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

BMW X5 xDrive 30d 
Nýskr. 01/13, ekinn 86 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Rnr. 143113.

NISSAN PATHFINDER SE 
Nýskr. 05/14, ekinn 78 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 6.890 þús.
Rnr. 152032. 

NISSAN QASHQAI SE 
Nýskr. 01/14, ekinn 89 þús km. 
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 3.490 þús.
Rnr. 103212. 

DACAI DUSTER 4x4
Nýskr. 06/14, ekinn 104 þús. km. 
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 2.490 þús.
Rnr. 283270. 

HYUNDAI ix35 COMFORT 
Nýskr. 05/14, ekinn 78 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 4.690 þús.
Rnr. 152000. 

Glæsilegur bíll

8.890 þús.

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 90%

FJÁRMÖGNUN

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Þýskaland Lögreglan í Köln sætir 
nú gagnrýni í tengslum við árásir 
og kynferðisbrot, sem tugir eða 
hundruð kvenna urðu fyrir á gaml-
árskvöld þar í borg.

Thomas de Maiziere innanríkis-
ráðherra hefur tekið undir gagn-
rýnina og krefst skýringa. „Svona 
getur lögreglan ekki starfað,“ sagði 
hann í sjónvarpsviðtali.

„Ég vil fá skýringar sem fyrst,“ 
sagði hann: „Var þetta skipulagt, 
voru þetta virkilega Norður-Afr-
íkumenn og hvernig var hægt að 
fullyrða daginn eftir að allt hefði 
gengið friðsamlega fyrir sig?"

Þá hafa ummæli borgarstjórans í 
Köln, Henriette Reker, vakið furðu 
og gagnrýni á samfélagsmiðlum, en 
hún sagði konur þurfa að gæta þess 
að halda sig í hæfilegri fjarlægð við 
aðstæður sem þessar.

Lögreglan í Köln hefur viður-
kennt að mistök hafi verið gerð. 
Aðstæður hafi verið vanmetnar og 
viðbúnaður lögreglu þetta kvöld 
hafi ekki verið nægur. Framvegis 
verði séð til þess að slík mistök 
endurtaki sig ekki þegar mikill 
mannfjöldi er saman kominn í 
miðbænum, sérstaklega á kjöt-
kveðjuhátíðartímanum sem fram 
undan er.

Meðal annars verði settar upp 
fleiri eftirlitsmyndavélar, tryggt 
verði að nægur mannafli sé á vakt 
og hann fái fyrirmæli um að grípa 
fyrr inn í. Þá verði mönnum, sem 
áður hafa vakið athygli lögreglu 
vegna svipaðra brota, meinað að 
fara inn á ákveðnar götur.

Lögreglan hefur einnig verið 
gagnrýnd fyrir yfirlýsingar um að 
árásarmennirnir hafi almennt verið 
af arabískum eða norðurafrískum 
uppruna. Þessar yfirlýsingar hafa 
kynt undir hatursorðræðu gegn 
flóttafólki, innflytjendum og 
útlendingum almennt, einkum 
aröbum og múslimum.

André Schulz, formaður félags 
þýskra lögreglumanna (BDK), 
segir ekkert nýtt við það að hópar 

Ofbeldi gegn konum í 
Köln vekur mikla reiði
Lögreglan í Köln hefur viðurkennt margvísleg mistök í tengslum við kyn-
ferðisofbeldi sem tugir kvenna urðu fyrir á gamlársdag. Innanríkisráðherra 
Þýskalands krefst skýringa. Lögreglustjórinn segist ekki ætla að segja af sér.

Það er alltaf mögu-
leiki á því að halda 

sér í armslengd frá öðrum. 
Það er að segja að vera ekki 
of nærri fólki sem þú þekkir 
ekki nægilega vel.

Henriette Reke 
borgarstjóri

Árásirnar í Köln og Hamborg

Tugir kvenna urðu fyrir árásum og 
kynferðislegri áreitni á gamlárs-
kvöld í miðborg Kölnar, við aðal-
lestarstöð borgarinnar, þegar ára-
mótafögnuður stóð þar sem hæst.

Hópar karlmanna umkringdu 
konurnar, káfuðu á þeim með 
grófum hætti og stálu frá þeim 
verðmætum. Stundum voru þeir 
tugum saman að áreita eina konu, 
sem þeir höfðu króað af.

Meira en hundrað konur hafa 
tilkynnt brot af þessu tagi til lög-
reglunnar í Köln. Þar á meðal eru 
tvær nauðgunarkærur. 

Lögreglumenn hafa hins vegar 
sagt að sáralitlar líkur séu á því 
að dómar verði felldir í þessum 
málum. Lítið sé vitað um gerendur 
í hverju einstöku máli og konurnar 
eigi erfitt með að bera kennsl á 
ribbaldana. Nokkrir hafa þó verið 
teknir til yfirheyrslu, en enginn 
handtekinn vegna þessara árása.

Lögreglan sagði árásarmennina 

hafa verið á aldrinum 20 til 40 
ára og tók sérstaklega fram að 
þeir virtust vera af arabískum eða 
norðurafrískum uppruna.

Margir þeirra eru sagðir hafa 
áður komist í kast við lögregluna. 
Þeir hafi undanfarna mánuði lagt 
stund á vasaþjófnað og svikabrögð 
á fjölförnum stöðum í miðbænum, 
og einatt farið þar hópum saman 
með svipuðum hætti og þeir gerðu 
á gamlárskvöld.

Lögreglan í Hamborg hefur greint 
frá því að svipaðar árásir hafi átti sér 
stað þar í borg.

afbrotamanna safnist saman við 
aðalbrautarstöðina í Köln og geri 
þar óskunda. Það tengist yfirleitt 
skipulagðri glæpastarfsemi: „Hin 
svokallaða uppátroðsla brota-
manna, sem oft eru frá Norður-
Afríku eða Balkanskaga, fellur 
undir gengjaglæpi og er alls ekkert 
nýtt fyrirbæri í glæpaheiminum,“ 
er haft eftir honum á fréttasíðu 
vikublaðsins Die Zeit.

Wolfgang Albers, lögreglustjóri í 
Köln, segist alls ekki ætla að segja 
af sér vegna málsins, þótt á hann sé 
þrýst. Og de Maiziere innanríkis-
ráðherra hefur á móti verið gagn-
rýndur fyrir að tala til lögreglunnar 
með þeim hætti sem hann gerði.

Hundruð manna hafa mótmælt 
í vikunni vegna málsins fyrir utan 
lestarstöðina. 
gudsteinn@frettabladid.is

Mótmælt hefur verið fyrir utan lestarstöðina, einkum vegna þess hvernig lögregla hefur haldið á málum. Fréttablaðið/EPa

2
nauðgunarkærur hafa 
borist lögreglunni í Köln.
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ÚTSALA
Risa

afsláttur

Í FULLU FJÖRI

60%
Allt að

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100
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10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

FRIDAY
Fjölskyldusófinn, hægri eða vinstri tunga.  
Brúnt áklæði.
Stærð: 330 × 230/170 × 90 cm

 209.993 kr.   299.990 kr. AFSLÁTTUR
30%

KLINT SÓFASETT 
Þriggja og tveggja sæta leðursófasett  
Svart leður og viðargrind (Br.: 193 & 138 cm)

 227.988 kr.   379.980 kr.

CLEVELAND 
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.  Dökkgrátt 
slitsterkt áklæði. Aukahlutur á mynd höfuðpúði.
Stærð: 231 × 140 × 81 cm. 

 95.992 kr.   119.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%

AFSLÁTTUR
20%

ELLY
Þriggja sæta. Margir litir.  
Slitsterkt áklæði
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

 59.994 kr.   99.990 kr. AFSLÁTTUR
40%

STANLEY
La-Z-Boy hægindastóll úr  
svörtu, brúnu 
eða vínrauðu 
leðri.

 125.993 kr.  
 179.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

Leðurstóll með skemli.

 99.990 kr.   149.800 kr.

LEVANTO
Hægindastóll með skemli.
Svart leður.

AFSLÁTTUR
33%

ASTRO
Slitsterkt áklæði
margir litir.

AFSLÁTTUR
30%

 41.993 kr.   59.990 kr.

ASAMA
Borðstofustóll, 
svart og hvítt 
PU leður.

AFSLÁTTUR
30%

 11.193 kr.   15.990 kr.



Reykjavík

35.000 kr. á ári 
6 til 17 ára 

Akranes

25.000 kr. á ári 
7 til 17 ára 

Vestmannaeyjar
Engar beinar niðurgreiðslur 
eða frístundastyrkir

Reykjanesbær 
15.000 kr. á ári 
6 til 15 ára 

Akureyri 
16.000 kr. á ári 
6 til 17 ára 

Ísafjarðarbær 
Engar beinar 
niðurgreiðslur eða 
frístundastyrkir

Fljótsdalshérað 
Engar beinar 
niðurgreiðslur 
eða frístunda-
styrkir

Höfn 

40.000 kr. á ári 
6 til 18 ára 

Árborg 
15.000 kr. á ári 
5 til 17 ára 

Mosfellsbær 
27.500 kr. á ári 
6 til 18 ára

Garðabær 

30.000 kr. á ári 
5 til 18 ára 

Hafnarfjörður 

20.400 kr. á ári.  
6 til 12 ára 

30.600 kr. á ári. 
13 til 16 ára

Kópavogur 

37.000 kr. á ári 
5 til 18 ára 

sAMFélAGsMÁl Í könnun Fréttablaðs
ins á frístundastyrk fjórtán sveitar
félaga kemur í ljós gífurlegur munur 
á upphæð styrksins og hversu mörg ár 
börnin fá styrk.

Seltjarnarnesbær greiðir hæsta frí
stundastyrkinn. Fyrir tveimur árum 
var styrkurinn hækkaður um tutt
ugu þúsund og er nú fimmtíu þúsund 
krónur á ári fyrir hvert barn. „Við vilj
um styðja vel við barnafjölskyld urnar 
í sveitarfélaginu,“ segir Gunnar Lúð
víksson, fjármálastjóri bæjarins. „Við 
fundum fyrir mikilli fjölgun iðkenda 
í íþróttafélögunum við hækkunina 
enda er þetta peningur sem barnafjöl
skyldur munar um. Við fylgjumst líka 
vel með því að íþróttafélögin hækki 
ekki gjöldin um leið og styrkurinn 
hækkar. Þessi peningur á að fara í vasa 
foreldra,“ segir Gunnar.

Ekki bolmagn í hærri styrk
Árborg og Reykjanesbær eru með 
lægsta styrkinn í könnuninni eða 15 
þúsund krónur á ári.

„Það kemur upp umræða á hverju 
ári um að hækka styrkinn,“ segir Bragi 
Bjarnason, menningar og frístunda
fulltrúi Árborgar. „Bolmagn sveitar
félagsins hefur bara ekki leyft það.“

Hafþór Birgisson, íþrótta og tóm
stundafulltrúi Reykjanesbæjar, segir 
að með þjálfarastyrkjum og góðum 
mannvirkjum sé stutt við íþróttafélög 
bæjarins. „Það skiptir líka miklu máli 
að búa vel að iðkendum. Einnig er 
mikilvægt að hafa vel menntaða og 
góða þjálfara, þannig liðkum við fyrir 
að hafa úrvalsfólk á öllum stöðum.“

Styrkja með öðrum  hætti
Þrjú sveitarfélög í könnuninni eru 
ekki með frístundastyrki. Á Fljóts
dalshéraði var bent á að börnum og 
unglingum væri boðið frítt í sund. 
Í Vestmannaeyjum hefur verið 
lögð áhersla á að styðja félög með 

rekstrar styrkjum og í vissum tilvikum 
aðstöðu. „Félagsþjónustan veitir fjár
hagslegan stuðning til fjölskyldna 
barna vegna tómstundastarfa að 
uppfylltum ákveðnum forsendum. 
Eitthvað dró úr slíkum framlögum á 
síðasta ári,“ segir Jón Pétursson, fram
kvæmdastjóri fjölskyldu og fræðslu
sviðs Vestmannaeyja.

Í Ísafjarðarbæ er rekinn íþrótta
skóli þar sem æfingagjöldum er 
haldið niðri og bærinn kemur einnig 
að rekstri Tónlistarskólans á Ísafirði. 
Fullt tónlistarnám kostar því aðeins 
86.500 fyrir allan veturinn.

„Við viljum meina að saman
burðurinn hafi oft verið svolítið 
ósanngjarn, því þó að hér séu engir 
frístundastyrkir til foreldra þá kemur 
bæjarfélagið verulega mikið að niður
greiðslu á íþróttum og tómstundum 
barna. Kostnaður foreldra er því mjög 
lítill samanborið við önnur bæjar
félög sem við höfum kannað,“ segir 
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, upplýs
ingafulltrúi Ísafjarðarbæjar.

Allt að þrefalt hærri styrkur á Nesinu
Frístundastyrkir eru allt frá 15 þúsund krónum upp í 50 þúsund á ári. Lægstu styrkirnir eru í Árborg og Reykjanesbæ. Hafnarfjörður er lægst-
ur á höfuðborgarsvæðinu. Sum sveitarfélög á landsbyggðinni styrkja ekki tómstundir með beinum greiðslum heldur með óbeinum hætti.

seltjarnarnes 

50.000 kr.  á ári 
6 til 18 ára 

✿ samanburður á frístundastyrk í 14 sveitarfélögum

Miðað er við fæðingarár barns

28.500
MeðAlFjÁRHæð  
FRÍstundAstyRKs
yfir meðaltali
undir meðaltali

Með þeim lægstu
Akureyrarbær hækkaði nú um 
áramótin frístundastyrkinn 
um fjögur þúsund krónur og 
komst þannig hjá því að vera 
á botninum í þessari könnun. 
„Þetta var þörf hækkun til að 
koma til móts við taktinn,“ 
segir Ellert Örn Erlingsson, 
forstöðumaður íþróttamála. 
„Ég veit að við erum með 
lægri styrk en á móti kemur 
að æfingagjöldin eru almennt 
lægri á Akureyri.“

Mánaðargreiðslur 
eru hvatning
Hafnarfjarðarbær greiðir 
lægstu frístundastyrkina 
á höfuðborgarsvæðinu og 
er eina sveitarfélagið sem 
dreifir styrknum niður á 
mánuði. Yngri börn fá 1.700 
kr. á mánuði og eldri 2.550 
krónur. Árdís Ármannsdóttir, 
samskiptastjóri Hafnar-
fjarðarbæjar, segir mánaðar-
greiðslur vera hugsaðar til að 
viðhalda fastri ástundun og 
virkni allt árið. „Í stað þess að 
styrkurinn klárist í byrjun árs 
þá hvetja mánaðargreiðslur 
til að börn haldi áfram út 
árið í tómstundum og hærri 
greiðslur fyrir eldri börn 
hvetja unglinga til að halda 
áfram í tómstundum.“

Við fylgj-
umst líka vel 

með því að íþrótta-
félögin hækki ekki 
gjöldin um leið og 
styrkurinn hækkar. 
Þessi peningur á að 
fara í vasa foreldra.
Gunnar Lúðvíksson,  
fjármálastjóri   
Seltjarnarnesbæjar

Breiðbliksstúlkur keppa á móti ÍBV á Pæjumóti. Engir frístundastyrkir eru í Vest-
mannaeyjum en í Kópavogi var frístundstyrkurinn hækkaður um sjö þúsund krónur 
um síðustu áramót og er nú 37 þúsund á ári. FréttaBlaðið/ÓSKar Pétur FriðriKSSon 

Það kemur 
upp um-

ræða á hverju ári um 
að hækka styrkinn. 
Bolmagn sveitar-
félagsins hefur bara 
ekki leyft það.
Bragi Bjarnason,  
menningar- og  
frístundafulltrúi Árborgar

Við viljum 
meina að 

samanburðurinn 
hafi oft verið svolítið 
ósanngjarn.
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, 
upplýsingafulltrúi  
Ísafjarðarbæjar

Erla Björg  
Gunnarsdóttir
erlabjorg@365.is

 ERTU Á GATI? 
GATARAR Í MIKLU ÚRVALI

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

afsláttur
30%

VERÐ 2.337 KR.
Verð áður: 3.339 kr.

Gildir í janúar 2016 eða meðan birgðir endast.  

Menntun Hjallastefnan tapaði 187 
milljónum króna á síðasta skólaári 
sem er talsverð breyting frá skólaárinu 
20132014 þegar félagið hagnaðist um 
42 milljónir króna.

Þór Sigfússon, stjórnarformaður 
Hjallastefnunnar, segir félagið hafa 
haft jákvæða afkomu í mörg ár en 
nú séu einna helst tvær ástæður fyrir 
lakari afkomu. Laun hafi hækkað 
samhliða nýjum kjarasamningum og 
félagið hafi verið í vexti. „Við höfum 
vaxið tiltölulega hratt á skömmum 
tíma. Sá vöxtur þýddi auðvitað að það 
var meiri kostnaður,“ segir Þór.

„Við höfum verið að fara meira inna 
á grunnskólastigið og miðstigið. Það 
eru svona tilraunaverkefni í gangi sem 
við höfum mikla trú á en eru auðvitað 
verkefni sem hafa tekið tíma og fé,“ 
bætir hann við.

Launakostnaður Hjallastefnunnar 
jókst um hálfan milljarð króna og 
annar rekstrarkostnaður um 100 
milljónir. Tekjur félagsins jukust á 
móti um 360 milljónir.

Þór leggur þó áherslu á að peningar 

skipti Hjallastefnuna ekki mestu máli. 
„Auðvitað leggjum við alltaf áherslu 
á að vera réttum megin við strikið 
en við erum að mæla okkar afkomu 
fremur í líðan barnanna í skólunum 
og ánægju foreldra,“ segir Þór.

Þá sé eigið fé Hjallastefnunnar 
sterkt og félagið standi styrkum stoð
um. Eigið fé Hjallastefnunnar lækkaði 
um 284 milljónir í 89 milljónir króna 
vegna tapsins. Þá nema skuldir félags
ins 752 milljónum króna og eignir 
840 milljónum króna. Þar af eru 
fasteignir bókfærðar á 730 milljónir 
króna.

Margrét Pála Ólafsdóttir, höfundur 
Hjallastefnunnar, á 79,7 prósent 
hlutafjár í fyrirtækinu en hluthafar 
eru alls 19. 

Hjallastefnan var stofnuð af Mar
gréti Pálu Ólafsdóttur árið 2000 til 
þess að standa fyrir rekstri leikskól
ans Hjalla í Hafnarfirði á grundvelli 
þjónustusamnings. Margrét Pála 
hafði þá verið leikskólastjóri á Hjalla 
í áratug og þróað þar kenningar og 
námskrá Hjallastefnunnar.– ih

Hjallastefnan tapaði 187 milljónum
Við höfum vaxið 
tiltölulega hratt á 

skömmum tíma. Sá vöxtur 
þýddi auðvitað að það var 
meiri kostnaður.

Þór Sigfússon 
stjórnarformaður 
Hjallastefnunnar

89
milljónir er eigið fé Hjalla-
stefnunnar.
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Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050    Tilboðsbílarnir fara

beint á Facebook!

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK 
Notaðir bílar - Brimborg

Söludeildir eru opnar  
virka daga kl. 9-17  
og laugardaga 12-16.

 Brimborg tekur allar tegundir bíla uppí     Hagstætt uppítökuverð     Allt að 90% fjármögnun í boði, ræddu við ráðgjafa

NOTAÐIR BÍLAR 
 TIL SÖLU Gerðu góð kaup á notuðum bíl  

Mikið úrval gott verð

Skoðaðu úrvalið á
   notadir.brimborg.is

TILBOÐ 4.290.000 kr. 
Audi A4 KXP63
Skráður júní 2013, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 40.000 km. 
Verð 4.880.000 kr.

VERÐ 1.190.000 kr.
Ford Focus Trend ZZU61
Skráður apríl 2008, 1,6i bensín, beinskiptur
Ekinn 142.000 km. 

TILBOÐ 1.890.000 kr.
Hyundai Santa Fe RH532
Skráður maí 2006, 2,2TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 178.000 km. 
Verð 2.190.000 kr.

TILBOÐ 3.290.000 kr. 
Mazda6 Vision ZYF48
Skráður ágúst 2013, 2,2TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 86.000 km. Í ábyrgð. 
Verð: 3.590.000 kr.

VERÐ 3.390.000 kr. 
Ford B-MAX Titanium FRY55
Skráður júní 2015, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 21.000 km. Í ábyrgð.

VERÐ 2.150.000 kr.
Mazda2 Takara EPE27
Skráður október 2014, 1,3i bensín, beinskiptur
Ekinn 10.400 km. Í ábyrgð. 

TILBOÐ 2.890.000 kr.
Ford Focus Trend Edition IKG91
Skráður maí 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 65.000 km. Í ábyrgð. 
Verð 3.090.000 kr.

TILBOÐ 3.490.000 kr. 
Suzuki Grand Vitara ZRJ19
Skráður febrúar 2013, 2,4i bensín, beinskiptur
Ekinn 63.000 km. 
Verð 3.950.000 kr.

TILBOÐ 1.650.000 kr.
Citroën C1 Feel VMH14
Skráður apríl 2015, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 25.000 km. Í ábyrgð.
Verð: 1.750.000 kr.

TILBOÐ 2.490.000 kr.
Ford Mondeo Trend Collection NYE90
Skráður júlí 2010, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 146.000 km. 
Verð: 2.590.000 kr.

VERÐ 690.000 kr. 
Citroën C4 Comfort OL274
Skráður apríl 2005, 1,6i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 147.000 km. 

TILBOÐ 4.360.000 kr. 
Ford Kuga Titanium AWD ATK31
Skráður mars 2014, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 90.000 km. Í ábyrgð.
Verð 4.690.000 kr.

Notaðirbílar_bilar_5x38_20160106_END.indd   1 6.1.2016   16:00:39



Helstu kvartanirnar sem Neytenda-
samtökunum berast þessa dagana 
eru vegna þess að ekki hefur náðst 
að skipta jólagjöfum áður en útsöl-
urnar byrjuðu, að því er Sigurlína 
Sigurðardóttir, starfsmaður sam-
takanna, greinir frá.

„Það getur flækt málin þegar 
útsölur byrja strax eftir jól og ein-
hverjir eiga eftir að skila eða skipta 
jólagjöfum. Þá þurfa viðskiptavinir 
að hafa í huga að þeir eiga rétt á 
inneignarnótu sem miðar við upp-
runalegt verð vörunnar en inn-
eignarnótu sem gefin er út innan 
14 daga fyrir útsölu eða á meðan 
útsala stendur yfir er ekki heimilt að 
nota á útsölu nema með samþykki 
seljanda,“ tekur hún fram.

Sigurlína bendir á að í raun sé 
enginn lögbundinn skilaréttur á 
Íslandi nema vara sé gölluð. „Iðn-
aðar- og viðskiptaráðuneytið gaf 
út verklagsreglur fyrir nokkrum 
árum um skilarétt, inneignarnótur 
og gjafabréf til að koma til móts 
við kröfu neytenda og verslana um 
formfastar reglur. Þessar reglur eru 
leiðbeinandi og verslunum er þess 
vegna ekki skylt að fara eftir þeim. 

Seljendur geta sett sínar eigin reglur 
um skilarétt og ættu neytendur að 
kynna sér vel hvaða reglur verslunin 
hefur sett um skilarétt áður en vara 
er keypt.“ 

Hún getur þess að samkvæmt 
fyrrgreindum verklagsreglum gildi 
útsöluverð við skil eða skipti vöru 
sé hún keypt rétt fyrir útsölu. „Fólk 
áttar sig ekki alltaf á að þá getur 

það óskað eftir inneignarnótu sem 
miðar við upprunalegt verð.“

Neytendasamtökunum berast 
einnig kvartanir vegna gamalla 
lagera sem settir eru fram í versl-
anir þegar útsala er. Oft er um að 
ræða vörur sem þeir hafa aldrei séð 
í viðkomandi verslun áður. „Slíkar 
kvartanir koma alltaf annað slagið 
inn. Það er ekkert óeðlilegt við sölu 
á gömlum lagerum. Verslunin tekur 
sjálf slíka ákvörðun en viðskipta-
vinurinn er náttúrlega viðskiptavild 
verslunarinnar. Ef seljendur vilja 
hafa fjölbreyttan hóp viðskipta-
vina verða þeir að sinna þeim. Það 
er ekkert flóknara en það.“

Seljandi þarf að geta sannað 
að vara hafi í raun verið seld á því 
verði sem gefið er upp sem fyrra 
verð. Ekki er heimilt að hækka verð 
við upphaf útsölu til að blekkja 
neytendur. Eftir sex vikur á útsölu 
telst útsöluverð vera orðið almennt 
verð og lækka þarf þá verðið aftur 
ef varan á enn að vera á útsölu. Telji 
neytendur að þessar reglur séu 
brotnar geta þeir sent upplýsingar 
um það til Neytendastofu.
ibs@frettabladid.is

Kvarta undan reglu um 
skil og gömlum lager
Neytendur kvarta yfir því að hafa ekki náð að skipta jólagjöfum áður en útsölur 
byrjuðu. Eiga rétt á inneignarnótu sem miðar við upprunalegt verð. Seljendur 
geta sett eigin reglur um skilarétt og vöruúrval á útsölum.

Eftir sex vikur á útsölu telst útsöluverð vera orðið almennt verð og lækka þarf þá verðið aftur ef varan á enn að vera á útsölu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það er ekkert 
óeðlilegt við sölu á 

gömlum lagerum. Verslunin 
tekur sjálf slíka ákvörðun en 
viðskiptavinurinn er náttúr-
lega viðskiptavild verslunar-
innar. Ef seljendur vilja hafa 
fjölbreyttan hóp viðskipta-
vina verða þeir að sinna 
þeim. Það er 
ekkert flókn-
ara en það.
Sigurlína Sigurðar-
dóttir, starfsmaður 
Neytendasam-
takanna

Grýla og synir hennar mættu á skrif-
stofu Hjálparstarfs kirkjunnar í gær 
með 960 þúsunda króna framlag 
Skyrgáms og bræðra hans til verk-
efna stofnunarinnar.

Í fréttatilkynningu frá Hjálpar-
starfinu segir að jólasveinana 
dreymi um að komast í landsliðin 
í handbolta og fótbolta fyrir Evr-
ópumótin sem fram undan eru en 
Grýla hafi meiri trú á íþróttafólki 
framtíðarinnar. Hluti framlagsins 
rennur þess vegna í Hemmasjóð 
Hjálparstarfsins en úr honum fá 
efnalitlar fjölskyldur á Íslandi styrk 
til að greiða æfingagjöld og fleira 
tengt íþróttaiðkun barna og ung-
linga.

Jólasveinaþjónusta Skyrgáms 
hefur frá stofnun látið 20% af veltu 
sinni renna til Hjálparstarfs kirkj-
unnar. Heildarframlag er tæpar 11 
milljónir króna og hefur því verið 
varið til að aðstoða einstaklinga 

í verkefnum bæði innan lands og 
utan. Á síðasta ári var gjöf Skyr-
gáms nýtt til að gera fræðsluefni um 
Hjálparstarf kirkjunnar með það að 
markmiði að gera fólk meðvitaðra 
um þörf náungans og hið faglega 

starf sem hjálparstarfið vinnur með 
þeim sem standa höllum fæti.

Kristín Ólafsdóttir, upplýsinga-
fulltrúi Hjálparstarfsins, kveðst 
þakklát fyrir framlag Grýlu og strák-
anna hennar. – ibs

Milljón króna styrkur frá Skyrgámi

Grýla og synir hennar ásamt Kristínu Ólafsdóttur, upplýsingafulltrúa Hjálparstarfs 
kirkjunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

fjölskyldan
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Verð í þessari auglýsingu gilda til og með 10. janúar a.m.k. Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

ÍSLENSKT KJÖT OG FISKUR

Íslandsnaut Ungnautahakk
Verð áður 1898 kr. kg

1.598
kr. kg

100%
Ungnautahakk

300kr.
Verðlækkun pr. kg

Íslandsnaut Piparsteik
Ungnautasteik, fersk

2.998
kr. kg

Íslandsnaut Ungnautasnitsel
Ferskt

2398
kr. kg

Íslandsnaut Ungnautagúllas
Ferskt

2398
kr. kg

Froosh safar 
8 tegundir, 250 ml

298
kr. stk.

góður Orkugjafi

Hámark Próteindrykkur
Súkkulaði, 3x250 ml

498
kr. 3x250 ml

298
kr. 1 kg

Bónus Tröllahafrar 
1 kg

95
kr. 500 g

Euro Shopper  
Haframjöl, 500 g

Íslenskt 
ungnautakjöt

Amino Energy Fæðubótarefni 
270 g, 8 tegundir

2.895
kr. 270 g

Nutrilenk Gold, 180 töflur.
Við verkjum og sliti í liðamótum.

5.798
kr. stk.

Próteindrykkur

Bónus Kjúklingabringur
Ferskar

1.898
kr. kg

Bónus Kjúklingaleggir
Ferskir

659
kr. kg

Norðanfiskur Ýsubitar
Roð- og beinlausir, frosnir

1.298
kr. kg

Roð- og 
beinlaus

Norðanfiskur Þorskbitar
Roð- og beinlausir, frosnir

1.098
kr. kg

Roð- og 
beinlaus

Gríms Plokkfiskur 
1 kg

998
kr. 1 kg

Kjarnafæði Folaldakjöt
Saltað og ferskt

598
kr. kg

Ali Grísabógur
Ferskur

598
kr. kg

659
kr. 500 ml

Bónus Þorskalýsi
500 ml

598
kr. pk.

Bónus Lýsisperlur 
280 mg, 300 stk.

Raspberry Ketons
60 hylki

Bláber
Fersk, 500 g

2.598
kr. stk.

1.698
kr. 500 g

Bónus Chiafræ 
400 g

459
kr. 400 gFloridana 

Heilsusafi 
1 lítri

198
kr. 1 l

Bónus Kringlur  
4 stk.

259
kr. 4 stk.

NÝBAKAÐ!

Bónus Rúsínur 
500 g

359
kr. 500 g

298
kr. 750 g

Euro Shopper Kornflögur 
750 g

319
kr. stk.

Myllan Lífskornabrauð 
450 g, 3 tegundir

259
kr. 4 stk. Bónus Langlokur 

4 stk.

NÝBAKAÐ!

Kitten Soft Salernispappír
 Mjúkur, 12 rúllur,

998
kr. 12 rl.

2892
blöð



Verð í þessari auglýsingu gilda til og með 10. janúar a.m.k. Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
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Ferskt

2398
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8 tegundir, 250 ml
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kr. stk.

góður Orkugjafi
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Súkkulaði, 3x250 ml

498
kr. 3x250 ml
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kr. 1 kg

Bónus Tröllahafrar 
1 kg

95
kr. 500 g

Euro Shopper  
Haframjöl, 500 g

Íslenskt 
ungnautakjöt

Amino Energy Fæðubótarefni 
270 g, 8 tegundir

2.895
kr. 270 g

Nutrilenk Gold, 180 töflur.
Við verkjum og sliti í liðamótum.

5.798
kr. stk.

Próteindrykkur

Bónus Kjúklingabringur
Ferskar

1.898
kr. kg

Bónus Kjúklingaleggir
Ferskir

659
kr. kg

Norðanfiskur Ýsubitar
Roð- og beinlausir, frosnir

1.298
kr. kg

Roð- og 
beinlaus

Norðanfiskur Þorskbitar
Roð- og beinlausir, frosnir

1.098
kr. kg

Roð- og 
beinlaus

Gríms Plokkfiskur 
1 kg

998
kr. 1 kg

Kjarnafæði Folaldakjöt
Saltað og ferskt

598
kr. kg

Ali Grísabógur
Ferskur

598
kr. kg

659
kr. 500 ml

Bónus Þorskalýsi
500 ml

598
kr. pk.

Bónus Lýsisperlur 
280 mg, 300 stk.

Raspberry Ketons
60 hylki

Bláber
Fersk, 500 g

2.598
kr. stk.

1.698
kr. 500 g

Bónus Chiafræ 
400 g

459
kr. 400 gFloridana 

Heilsusafi 
1 lítri

198
kr. 1 l

Bónus Kringlur  
4 stk.

259
kr. 4 stk.

NÝBAKAÐ!

Bónus Rúsínur 
500 g

359
kr. 500 g

298
kr. 750 g

Euro Shopper Kornflögur 
750 g

319
kr. stk.

Myllan Lífskornabrauð 
450 g, 3 tegundir

259
kr. 4 stk. Bónus Langlokur 

4 stk.

NÝBAKAÐ!

Kitten Soft Salernispappír
 Mjúkur, 12 rúllur,

998
kr. 12 rl.

2892
blöð



Olís tók ekki þátt í útboðum fyrir sölu á 27.500 tonnum af eldsneyti – en kýs að þjónusta sína viðskiptavini án milliliða. fréttablaðið/vilhelm

Tvö af þremur stóru olíufélögunum á 
Íslandi, N1 og Olís, skiluðu ekki inn 
tilboði til að tryggja sér viðskipti á sjö 
milljónum lítra af eldsneyti til á þriðja 
hundrað smábátasjómanna. Skelj-
ungur tryggði sér samninginn í lok árs 
2015 en auk þess tók Atlantsolía þátt 
í útboðinu. Í október var sama uppi 
á teningnum í útboði á um 23 millj-
ónum lítra af eldsneyti. Samanlagt 
er um 18% af allri eldsneytissölu til 
útgerðarinnar að ræða á ársgrundvelli.

Yfir 200 sjómenn vilja kaupa
Útboðið var runnið undan rifjum 
Landssambands smábátaeigenda 
(LS), en samningur LS, Skeljungs hf. 
og Sjávarkaupa hf., sem annaðist 
útboðið, var undirritaður skömmu 
fyrir áramót og tók gildi í ársbyrjun. 
Samningurinn gildir til 31. desember 
2017, með möguleika á endurskoðun 
á samningstímanum og framlengingu. 
Auk afsláttar á olíu á báta þessara 
rúmlega 200 smábátaeigenda tekur 
samningurinn einnig til einkaneyslu 
hópsins.

Fram kemur á heimasíðu LS að 
samningurinn átti sér töluverðan 
aðdraganda þar sem LS hefur um 
nokkurt skeið vaktað olíuverð hjá 
olíufélögunum þremur, Skeljungi, N1 
og Olís. Í haust var ákveðið að reyna að 
knýja fram lægra innkaupsverð með 
útboði. LS leitaði í því skyni til Sjávar-
kaupa hf., sem sérhæfir sig í útboðum, 
innkaupum, innflutningi og eftirfylgni 
útboða.

Samkeppni?
Örn Pálsson, framkvæmdastjóri LS, 
segist ekki skilja af hverju N1 og Olís 
sáu sér ekki hag í því að taka þátt í 
útboðinu þar sem stór hluti félags-
manna LS hafði þegar ákveðið að 
beina sínum viðskiptum til félags sem 
tryggði sér viðskiptin. Skráðir félagar í 
LS séu um 950, sem stunda mismikla 
útgerð, og fjölmargir muni vísast bæt-
ast við þá rúmlega 200 sem útboðið 
náði til í upphafi.

„En þetta er gríðarlegt magn og í 
ljósi þess olli það mér miklum von-
brigðum að félögin tóku ekki öll þátt 
í útboðinu, í raun er ég furðu lostinn 

yfir þessu háttalagi. Satt best að segja 
kem ég ekki auga á þau rök sem ættu 
að liggja því til grundvallar að sitja 
meðvitað svona viðskipti af sér,“ segir 
Örn og bætir við: „Maður hlýtur að 
horfa til samkeppnissjónarmiða. 
Þessir aðilar allir eiga að vera í mikilli 
samkeppni sín á milli og á þeim for-
sendum var reiknað með að félögin 
tækju öll þátt í útboðinu. Það má 
spyrja sig hvernig þessi tvö félög, N1 
og Olís, skilgreina þetta hugtak, sam-
keppni.“ 

tveir samningar – sama niður-
staða
Skeljungur og Sjávarkaup skrifuðu 
undir samning í lok október fyrir 
hönd nokkurs fjölda sjávarútvegsfyrir-
tækja um kaup á að minnsta kosti 25 
milljónum lítra af eldsneyti, en um 
var að ræða eitt stærsta útboð á elds-
neyti sem farið hefur fram hér á landi. 
Niðurstaðan var sú sama; Skeljungur 
tryggði sér viðskiptin. Olís tók ekki 
þátt, en Fréttablaðið hefur ekki upp-
lýsingar um aðkomu N1, en félagið 
varð ekki við óskum um upplýsingar.

Samúel Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Sjávarkaupa, furðar 
sig eins og Örn á því að félögin tóku 
ekki öll þátt í útboðinu, sérstaklega í 
ljósi þess um hversu stóran hóp við-
skiptamanna ræðir og mikið magn af 
eldsneyti – en samkvæmt tölum Orku-
stofnunar um heildarsölu eldsneytis 
til skipa árið 2013 er um 27.500 af 
150.000 tonnum að ræða, eða 18,3%.

„Þetta kom okkur verulega á óvart 
þar sem um mjög áhugaverða sam-
starfsaðila er að ræða og möguleikar 
til frekara samstarfs með ákvæðum 
um endurnýjun samningsins,“ segir 
Samúel, sem gjörþekkir eldsneytis-
markaðinn eftir störf hjá Olís frá 1992 
til 2014.

Spurður um hugsanlegar ástæður 
þess að Olís og N1 kjósa að sitja með-
vitað af sér viðskipti með allstóra hlut-
deild af eldsneytismarkaði sjávarút-
vegsins segir Samúel erfitt að koma 
auga á það í fljótu bragði. „Hins vegar 
gæti það markast af því að Sjávarkaup 
vinnur að því að safna saman litlum 
og millistórum fyrirtækjum sem hafa 
notið lakari kjara á markaði, til að 

mynda kaupstyrk á kaupendahliðinni 
og ná þannig fram verðlækkun í krafti 
samstöðu, en félagið hefur framkvæmt 
tvö útboð á eldsneytismarkaði með 
góðum árangri,“ segir Samúel.

Okkar lifibrauð 
Eins og svar hér fyrir neðan sýnir tók 
Olís ekki þátt í útboðinu þar sem 
félagið taldi að útboðsskilmálar væru 
með öllu óaðgengilegir. Skeljungur, 
sem tryggði sér öll viðskiptin í þessum 
tveimur útboðum, er því ósammála, 
eins og undirskrifaðir samningar auð-
vitað sanna.

Sigurður Orri Jónsson, framkvæmda-
stjóri fyrirtækjasviðs Skeljungs, segist 
lítið geta sagt um samningana tvo með 
tilliti til þess að öll olíufélögin tóku ekki 
þátt í útboðinu. Hver og einn svari til 
um það fyrir sig.

„Það er einfaldlega yfirlýst stefna 
hjá okkur að bjóða í það sem býðst, og 
fellur að okkar getu til að veita þjónust-
una. Það er okkar lifibrauð að selja elds-
neyti á farartæki og við fögnum við-
skiptunum, enda er markaðurinn með 
þessa vöru að minnka,“ segir Sigurður.

Olíufélög hunsa útboð á eldsneyti
Olís og N1 ákváðu á síðasta ári að taka ekki þátt í stórum útboðum á eldsneyti. Olís segir útboðsskilmála óaðgengilega, þvert á mat 
Skeljungs sem tryggði sér öll viðskiptin. Magnið jafngildir 18% af sölu eldsneytis til útgerðarinnar á heilu ári. Spurt er um samkeppni.

Þessir aðilar allir 
eiga að vera í mikilli 

samkeppni sín á milli og á 
þeim forsendum var reiknað 
með að félögin 
tækju öll þátt í 
útboðinu.
Örn Pálsson, 
framkvæmdastjóri 
Landssambands smá-
bátaeigenda

Vilja ekki greiða millilið í viðskiptum við sjómenn
Kristján Már Atlason, framkvæmda-
stjóri fyrirtækjasviðs Olís, segir að 
félagið hafi ekki séð sér fært að 
taka þátt í útboði vegna eldsneytis-
kaupa LS, og fyrir því hafi legið 
nokkrar ástæður. Útboðsskilmálar 
voru ekki aðgengilegir að mati Olís 
vegna þeirra ákvæða sem tilgreind 
voru í útboðsgögnum og þeirra 
upplýsinga úr rekstri sem farið 
var fram á að Olís legði fram, svo 
sem um innkaupsverð, dreifingar-
kostnað og fleira sem fyrirtækið er 
ekki tilbúið að leggja fram.

Í gögnunum hafi komið fram að 
greiða hefði þurft Sjávarkaupum 
verulegar fjárhæðir fyrir litla að-
komu að samningnum.

„Það er því okkar mat eftir að 
hafa lesið yfir útboðsgögnin að við 
séum ekki tilbúnir að greiða millilið 
í Reykjavík þóknun allan samnings-
tímann fyrir viðskipti okkar við 
smábátasjómenn víðsvegar um 

land. Olís telur mikilvægt að bjóða 
smábátasjómönnum bestu kjör 
milliliðalaust og tryggja þannig að 
allur afsláttur sem gefinn er gangi 
beint til smábátasjómanna, þar 
með talið sá hluti sem annars færi 
til milliliðs,“ segir Kristján.

Hann bætir við að tæknileg atriði 
í samningnum hafi auk þess verið 
óaðgengileg; verð hafi átt að fylgja 
heimsmarkaðsverði án þess að 
upphafspunktur þess verðs hafi 

verið tiltekinn. „Samkvæmt okkar 
upplýsingum þá gátu smábátasjó-
menn jafnframt ekki fengið að sjá 
mánaðarleg samningsverð nema 
að skuldbinda sig sem aðila að 
samningi áður. Það er okkar mat 
að það séu ekki eðlilegir viðskipta-
hættir,“ segir Kristján og bætir við 
að Olís hafi þjónað smábátasjó-
mönnum áratugum saman; félagið 
hafi sérhæfða sölumenn og útibú 
um allt land til að veita smábáta-
sjómönnum persónulega og góða 
þjónustu.

Kristján staðfestir jafnframt 
að Olís hafi ekki tekið þátt í fyrra 
útboði Sjávarkaupa með eldsneyti 
til sjávarútvegsfyrirtækja í október. 
Ástæðurnar hafi verið að flestu 
leyti þær sömu og í LS-útboðinu, 
og þá helst að hann telji með öllu 
óeðlilegt að greiða háar fjárhæðir 
til ráðgjafarfyrirtækis sem milliliðs 
fyrir takmarkað vinnuframlag.

Það er okkar mat að 
það séu ekki eðli-

legir viðskiptahættir.
Kristján Már Atlason, 
framkvæmdastjóri 
fyrirtækjasviðs 
Olís

Svavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

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

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

ÚTSALA!
afsláttur – Gæða verkfæri, gott verð

25-50% 
ALB10DAS 10,8V Li-Ion 
Bor/skrúfvél 1,4Ah 30Nm 

13.990

ALM14DF 14,4V Li-Ion 
herðsluskrúfvél  
2,8Ah  135Nm

34.990

ALM18DB 18V Li-Ion 
borvél 2,8Ah  38Nm

29.990

AR636 18V Skrúfvél 
Ni-Cd 2,0Ah 158Nm

18.990
11.394

17.495

22.493

9.793

ALM 14DW 2 hraða 
borvél 14,4V Ni-Cd 2,0 Ah

12.990
9.743

40%
afsláttur

25%
afsláttur

50%
afsláttur

25%
afsláttur

ASM305 kúttsög 1600W 
305x30mm

35.990
25.193

30%
afsláttur

Asaki 
power 
tools

Viðskipti
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NÁM 
ER 
LESTUR

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboð aðeins gildir 7. janúar. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

The Five People You 
Meet in Heaven

The Boy in 
The Striped Pajamas

Tungutak - Málsaga The Hobbit

Nýir tímar The Catcher in The Rye

The Curious Incident of 
The Dog in The Night 

Ultimate Star Wars

Tölfræði

STÆ 103

Vildarverð:

3.999.-
Verð:

5.799.-

Vildarverð:

1.749.-
Verð:

2.499.-

Vildarverð:

1.999.-
Verð:

2.999.-

Vildarverð:

4.199.-
Verð:

5.999.-

Vildarverð:

4.399.-
Verð:

6.299.-

Vildarverð:

1.399.-
Verð:

1.999.-

Vildarverð:

3.999.-
Verð:

5.799.-

Vildarverð:

1.399.-
Verð:

1.999.-

Vildarverð:

1.399.-
Verð:

1.999.-

Vildarverð:

1.399.-
Verð:

1.999.-

30%VILDARAFSLÁTTUR



Frá degi til dags
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Þarna lýsir 
ekki bara 
einhver 
velviljaður 
borgari úti í 
bæ stöðu 
mála, heldur 
fulltrúi 
Sameinuðu 
þjóðanna. 

Halldór

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Hvað gefur maður þeim sem á allt? Jú, auðvitað 
geit handa fátækri fjölskyldu í Afríku!“ hljóð-
aði kveðja frá einum kaupanda gjafabréfs 

Hjálparstarfs kirkjunnar nú fyrir jólin. Hjálparstarfið 
reiðir sig á framlög frá almenningi til þess að fjár-
magna aðstoð við fólk sem býr við fátækt og vegna 
hennar við skort á lífsgæðum. Ein leið fjármögnunar 
er að selja gjafabréfin Gjöf sem gefur.

Sumir þeirra sem kaupa gjafabréfin okkar spyrja 
hvort gjöfin komist örugglega á réttan stað. „Fer 
geitin örugglega til Úganda?“ er spurt. Ég gef mér að 
með spurningunni sé í raun verið að spyrja hvort 
hjálparstarf skipti nokkru máli. Hvort það breyti ein-
hverju fyrir þann sem aðstoðina fær til lengri tíma? 
Neyðin virðist stundum svo endalaus.

Hjálparsamtök verða stöðugt að endurskoða 
hvort aðferð í starfi skili raunverulegum árangri. 
Reynslan hefur kennt okkur að vænlegast er að fólk 
sem þarfnast aðstoðar taki þátt í að finna lausnir við 
vandanum sem það stendur frammi fyrir. Notenda-
stýrð þjónusta reynist best í hjálparstarfi eins og í svo 
mörgu öðru.

Á Íslandi leggur Hjálparstarfið áherslu á sértæka 
aðstoð enda hafa almenn og opinber úrræði ekki 
dugað þeim sem til okkar leita til að ráða fram úr 
aðsteðjandi vanda. Við aðstoðum fólk vissulega með 
inneignarkortum í matvöruverslanir en til þess að 
takast á við rætur fátæktar og félagslegrar einangr-
unar felst aðstoðin líka í vinnu með skjólstæðing-
unum sem miðar að því að styrkja sjálfsmynd þeirra 
og þar með efla getu þeirra til að takast á við daglegt 
líf. Í verkefnum erlendis er aðstoðin efnisleg en skjól-
stæðingarnir bera ábyrgð á framkvæmd verkefnanna 
og njóta afraksturs eigin vinnu.

Afríska máltækið „Ef þú vilt fara hratt yfir skaltu 
ferðast einn. Ef þú vilt fara langt skaltu ferðast með 
öðrum“ á vel við til að lýsa árangursríku hjálparstarfi 
en til þess að aðstoð beri árangur þarf að gefa henni 
tíma því hún er samvinnuverkefni um hjálp til sjálfs-
hjálpar.

Hjálparstarf er tímafrek 
samvinna ef ná á árangri

Kristín  
Ólafsdóttir
upplýsingafull-
trúi Hjálparstarfs  
kirkjunnar

Notendastýrð 
þjónusta 
reynist best í 
hjálparstarfi 
eins og í svo 
mörgu öðru.

40.000
fréttaþyrstir
notendur
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blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
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Full ástæða er til að óska Sveini Rúnari Hauks-
syni, lækni og formanni félagsins Ísland-
Palestína, til hamingju með þann virðingar-
vott sem palestínska þjóðin sýndi honum 
í vikunni með því að veita honum heiðurs-
ríkisborgararétt í Palestínu.

Sveinn Rúnar fékk í hendur vegabréf sem heiðurs-
borgari Palestínu og bréf undirritað af Mahmoud 
Abbas, forseta Palestínu. Í því kemur fram að forsetinn 
veiti ríkisborgararéttinn í þakklætisskyni fyrir forystu-
hlutverk það sem Sveinn Rúnar hafi tekið sér fyrir 
hendur í að styrkja vinabönd Íslands og Palestínu, auk 
viðleitni hans til að styðja palestínsku þjóðina og rétt-
mæta baráttu hennar fyrir friði og sjálfstæði.

Í viðtali við Fréttablaðið í gær segir Sveinn Rúnar 
viðurkenninguna líka fyrir félagið Ísland-Palestínu og 
sýna mikilvægi stuðnings Íslendinga við baráttu palest-
ínsku þjóðarinnar. „Þá á ég líka við Alþingi,“ segir hann í 
viðtalinu, en Ísland varð síðla árs 2011 fyrsta ríki vestur- 
og norðurhluta Evrópu til að viðurkenna Palestínu sem 
sjálfstætt og fullvalda ríki innan landamæranna frá því 
fyrir sex daga stríðið 1967. Síðan þá hafa bæði Svíþjóð 
og Vatíkanið bæst í hópinn í þeim heimshluta.

Um leið segir Sveinn Rúnar heiðursverðlaunin hvatn-
ingu til áframhaldandi baráttu og ljóst er að Palest ínu 
veitir ekki af liðsinninu. Landið er hernumið og í heljar-
greipum Ísraelsríkis sem hefur áratugum saman farið 
fram með ofbeldi, ofríki og mannréttindabrotum.

Virðingarleysi ráðamanna í Ísrael er meira að segja 
slíkt að sérstakur sendifulltrúi Sameinuðu þjóðanna, 
Makarim Wibisono, sem eftirlit átti að hafa með 
stöðu mannréttindamála á svæðum Palestínumanna, 
hrökklaðist í byrjun þessa árs frá verkefnum sínum ytra.

Fjórða þessa mánaðar afhenti Wibisono forseta 
Mannréttindastofnunar Sameinuðu þjóðanna upp-
sagnarbréf sitt. Hann lýsti vonbrigðum með að allan 
skipunartíma hans hefðu Ísraelar ekki veitt honum 
aðgang að hernumdum svæðum Palestínu. Ísrael hefði 
allan tímann verið þrándur í götu í viðleitni hans til 
þess að bæta líf palestínskra fórnarlamba mannrétt-
indabrota undir hernámi Ísraels.

Á meðan grafið hafi verið undan stöðu hans Ísraels-
megin hafi ríkisstjórn Palestínu hins vegar sýnt fyllsta 
samstarfsvilja. Þarna lýsir ekki bara einhver velviljaður 
borgari úti í bæ stöðu mála, heldur fulltrúi Sameinuðu 
þjóðanna. Hann lýsir í frétt á vef Mannréttindastofnun-
arinnar djúpum áhyggjum af skorti á virkum aðgerðum 
til þess að verja palestínsk fórnarlömb fyrir áframhald-
andi mannréttindabrotum og brotum á alþjóðlegum 
mannúðarlögum.

Vanmáttur þjóða heims til þess að stöðva þann aug-
ljósa órétt sem palestínsk þjóð er beitt af Ísrael, undir 
verndarvæng Bandaríkjanna, er grátlegur. Um leið 
eru vísbendingar um að þokist í rétta átt, ekki síst fyrir 
tilverknað fólks á borð við Svein Rúnar og félaga hans. 
Á Evrópska efnahagssvæðinu hefur verið samþykkt að 
sérmerkja vörur frá hernumdu svæðunum. Með snið-
göngu má vonandi sveigja Ísraelsríki af aðskilnaðarleið 
sinni. Mannréttindastofnunin skipar nýjan sendifull-
trúa í mars og baráttan heldur áfram.

Heiðursborgari

Afnám verðtryggingar
Afnám verðtryggingar hefur 
verið Framsókn hugleikin. Í 
síðustu kosningabaráttu lagði 
flokkurinn áherslu á að taka á 
þessum málum. Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson hefur lofað afnámi 
verðtryggingar. Sigmundur sagði 
einmitt í ræðu á hinu háa Alþingi 
þann 24. febrúar síðastliðinn orð-
rétt: „Vinna við afnám verðtrygg-
ingar er í fullum gangi og algjör-
lega rangt að tala um aðgerðaleysi 
í því sambandi.“ Nú eru einnig tvö 
ár síðan Sigurður Ingi Jóhannsson 
var kjörinn varaformaður Fram-
sóknarflokksins. Við það tilefni 
sagði hann afnám verðtryggingar 
vera forsendu þess að flokkur 
hans færi í stjórnarsamstarf.

Topparinn
Í gær, í viðtali við Heimi Karlsson 
og Gunnlaug Helgason í Bítinu 
á Bylgjunni, sagði hann íslenska 
verðtryggða krónu „sterkasta og 
stöðugasta gjaldmiðil heims“. 
Drýpur hvert heimsmetið sem 
smjör af hverju strái á hinum 
pólitíska akri forsætisráðherra. 
Það er hins vegar kómískt að vita 
til þess að formaður sem talaði 
afgerandi um afnám verðtrygg-
ingar skuli segja þetta í byrjun árs 
2016. En svo því sé haldið til haga 
þá eru, samkvæmt Alþjóðabank-
anum, gjaldmiðlarnir banda-
rískur dollar, breskt pund, evra, 
japanskt jen og kínverskur júan 
mikilvægustu gjaldmiðlar heims. 
Dínarinn í Kúveit er sá sterkasti. 
sveinn@frettabladid.is
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Þorvaldur 
Gylfason
prófessor

Í dag

Samkomulagið sem náðist í 
París meðal 195 þjóða fyrir 
jól um aðgerðir til að stemma 

stigu fyrir frekari hlýnun loftslags 
sætir tíðindum. Samkomulagið er 
sögulegt m.a. vegna þess að ríkir 
hagsmunir eru bundnir við óbreytt 
ástand. Hagsmunir olíufélaga og 
annarra sem vilja fá að halda áfram 
að menga andrúmsloftið í friði, 
eyða skógum og brenna kol virðast 
t.d. ráða málflutningi repúblikana 
á Bandaríkjaþingi. Allir frambjóð-
endur repúblikana í forsetakjör-
inu þar vestra næsta haust halda 
áfram að þræta fyrir óhrekjanlega 
staðreynd eða a.m.k. yfirgnæfandi 
líkur sem enginn umtalsverður 
ágreiningur er lengur um meðal 
vísindamanna, þ.e. að losun kol-
tvísýrings af mannavöldum og 
annarra gastegunda út í andrúms-
loftið heldur áfram að leiða af sér 
hitnandi loftslag, bráðnandi jökla 
og hækkandi sjávarborð. Tilvist 
margra eyríkja á Indlandshafi og 
Kyrrahafi er ógnað. Flóttamanna-
strauminn frá Norður-Afríku til 
Evrópu má að nokkru leyti rekja til 
þess að Chad-vatn sem var stærsta 
stöðuvatn Afríku og mikilvægasta 
vatnsból milljóna manna er nú 
nær horfið vegna hita og þurrka.

Fyrri tilraunir til samkomulags 
um aðgerðir gegn hlýnun lofts-
lags fóru út um þúfur m.a. vegna 
þess að erindrekar olíufélaga 
og annarra sem vilja helzt fá að 
halda uppteknum hætti stóðu í 
veginum. Þeir hæddust að Al Gore 
fv. varaforseta Bandaríkjanna sem 
tók forustu á stjórnmálavettvangi 
í baráttunni fyrir aðgerðum gegn 
hlýnun loftslags og gerði m.a. 
fræga kvikmynd um málið, An 
Inconvenient Truth (2006). Gore 
var sæmdur friðarverðlaunum 
Nóbels 2007 fyrir þá verðmætu en 
vanþakklátu baráttu.

Viljayfirlýsing
Samkomulagið í París um daginn 
er þó aðeins áfangasigur á langri 
leið, en enginn fullnaðarsigur. 
Samkomulagið er bindandi vilja-
yfirlýsing. Það kveður hvorki á 
um hvernig samkomulaginu skuli 
framfylgt né um viðurlög við 
brotum gegn því. Samkomulagið 
tilgreinir ekki heldur þær aðgerðir 
sem þarf til að ná markmiði þess. 
Hugsunin er sú að þjóðirnar 195 
sem standa að samkomulaginu – 
engin þjóð skarst úr leik – muni sjá 
sóma sinn í að standa við samning-
inn og velja greiðar leiðir að settu 
marki.

Mengunargjöld og veiðigjöld
Forstjórar Alþjóðabankans og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) 
lýstu þeirri skoðun fyrir ráð-
stefnuna í París að nauðsyn bæri 
til að hemja losun koltvísýrings út 
í andrúmsloftið með gjaldheimtu, 
þ.e. með því að gera þeim sem 
vilja menga andrúmsloftið skylt 
að greiða fyrir mengunarréttinn. 
Greiða hverjum? Spurningin svarar 
sér sjálf. Loftið sem við öndum að 
okkur er sameign. Réttur eigandi 
andrúmsloftsins er fólkið sem 
andar því að sér. Ríkið þarf því að 
innheimta mengunargjöld fyrir 
hönd almennings. Málið er samt 
ekki einfalt því andrúmsloftið 
virðir ekki landamæri. Þess vegna 
þarf alþjóðasamkomulag til að 
draga að gagni úr loftmengun.

Gjaldheimta er lausnin 
sem hag fræðingar hafa lagt til 
umhverfisverndar mála frá önd-
verðu. OECD byrjaði að mæla með 

Áfangasigur í umhverfismálum
þessari lausn 1972. Þetta var um 
sama leyti og veiðigjaldstillögur 
fengu vind í seglin í tengslum við 
fiskveiðistjórn hér heima undir 
forustu hagfræðinganna Bjarna 
Braga Jónssonar, Gunnars Tómas-
sonar og Gylfa Þ. Gíslasonar auk 
stærðfræðingsins Þorkels Helga-
sonar. Það er ekki tilviljun að hvort 
tveggja skyldi gerast um svipað 
leyti. Ofveiði og loftmengun eru 
náskyld fyrirbæri og kalla því á 
sömu viðbrögð. Vandinn í báðum 
dæmum er sá að sameignarauð-
lind er ógnað með ónærgætinni 
umgengni. Almannahagur kallar 
því á skerðingu réttarins til veiða 
og til að menga andrúmsloftið.

Hagkvæmasta lausnin og jafn-
framt hin réttlátasta að flestra 
dómi felst í verðlagningu sam-
eignarauðlindarinnar sem um 

er að tefla. Verðlagningin vísar á 
gjaldtöku fyrir réttinn til að veiða 
og menga. ESB tók mengunar-
gjöld upp í stefnuskrá sína 1987, 
en ekki veiðigjöld þótt vandinn sé 
hinn sami í báðum dæmum. Þessi 
ósamkvæmni af hálfu ESB stafar 
af því að sjávarútvegur skiptir ESB 
svo litlu máli á heildina litið að 
þar þykir borga sig að láta undan 
sérhagsmunum og bera heldur 
skaðann sem óhagkvæmnin hefur 
í för með sér enda þótt fiskstofnum 
og staðbundnum fiskimannasam-
félögum stafi hætta af.

Heim til þín, Ísland
Íslendingar tóku upp veiðigjöld 
að nafninu til 2002. Í því fólst 
viðurkenning stjórnvalda á mál-
flutningi veiðigjaldsmanna frá því 
30 árum fyrr og æ síðan. AGS tók 

líkt og OECD undir tillögur um 
veiðigjald við og við, en þó aðeins 
í hálfum hljóðum, að því er virðist 
af tillitssemi við stjórnvöld sem 
héldu skýrslum AGS leyndum fyrir 

almenningi þar til sjóðurinn tók 
upp þann sið fyrir nokkrum árum 
að birta allar slíkar skýrslur á vef-
setri sínu nema sérstakar aðstæður 
kalli á leynd. Hagfræðingar AGS 
máttu vita frá byrjun að rökin fyrir 
mengunargjöldum í ESB og fyrir 
veiðigjöldum á Íslandi eru hlið-
stæð. AGS mælti opinberlega gegn 
lækkun veiðigjalda 2013.

Íslendingar munu ásamt öðrum 
geta þótt vel til forustu fallnir 
í loftslagsmálum á heimsvísu 
þegar nýja stjórnarskráin gengur 
í gildi með auðlindaákvæðinu 
sem kveður á um fullt gjald fyrir 
veiðiréttinn og 83% kjósenda sam-
þykktu í þjóðaratkvæðagreiðsl-
unni 2012. Auðlindaákvæðið er í 
samræmi við umhverfisstefnu ESB 
frá 1987 og anda Parísarsáttmálans 
um loftslagsmál frá 2015.

Íslendingar munu ásamt 
öðrum geta þótt vel til for-
ustu fallnir í loftslagsmálum 
á heimsvísu þegar nýja 
stjórnarskráin gengur í gildi 
með auðlindaákvæðinu sem 
kveður á um fullt gjald fyrir 
veiðiréttinn og 83% kjósenda 
samþykktu í þjóðaratkvæða-
greiðslunni 2012.

FJÖLBREYTT
ERLENT EFNI 

Allt á milli himins og jarðar í tveimur sneisafullum pökkum

Fjölvarp Veröld og Fjölvarp Evrópa veita þér aðgang að bíómyndum, íþróttum, frétta- 
og fræðsluefni, skemmtiþáttum, barnaefni og alls kyns öðru skemmtilegu og vönduðu 
sjónvarpsefni. Þú færð 1.000 kr. afslátt á mánuði af Fjölvarpi Veröld og Fjölvarpi 
Evrópu ef þú ert með aðra sjónvarpsáskrift hjá 365. 

Aðeins 220 kr. á dag

FJÖLVARP  VERÖLD

6.590 kr.
Aðeins 110 kr. á dag

FJÖLVARP EVRÓPA

3.290 kr. Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is
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Langt er síðan á Íslandi hefur verið 
ríkisstjórn sem berst jafn kinn-
roðalaust fyrir sérhagsmunum 

eins og sú sem nú er við völd. Um þetta 
eru sífellt fleiri dæmi. Fyrir skömmu 
vildi sjávarútvegs- og landbúnaðarráð-
herra festa lágt auðlindagjald í sessi í 
aldarfjórðung. Núverandi ríkisstjórn 
ætlaði sér sem sagt að ríkja til ársins 
2040 í sjávar útvegsmálum. Sem betur 
fer tókst að hrinda þeim áformum, en 
ekki tók betra við. Nú vill hún festa 
óhagkvæmt landbúnaðarkerfi í viðjar 
í áratug.

Skoðum nokkrar staðreyndir: Heild-
arstuðningur við landbúnað á Íslandi 
nam tæpum 20 milljörðum króna árið 
2013 samkvæmt tölum OECD. Þetta 
eru um 55 milljónir á dag eða rúm-
lega 2 milljónir króna á klukkustund. 
Og er peningunum vel varið? Hvetja 
þeir til nýsköpunar eða hagræðingar 
í greininni? Nei, öðru nær.

Áttum okkur á því að þetta eru engir 
smápeningar. Ríkisstjórnin gæti til 
dæmis varið þeim þannig að mán-
aðarlegar bætur öryrkja hækkuðu um 
nærri hundrað þúsund krónur, kysi hún 
að forgangsraða þannig. Svo mætti líka 
skipta fjárhæðinni milli allra þeirra 
4.800 sem vinna við landbúnað. Þeir 
fengju þá hver um sig 347 þúsund krón-
ur á mánuði sem er meira en bændur fá 
nú í laun að meðaltali.

Það versta við núverandi kerfi er að 
allir tapa á því. Landbúnaður er ekki 
arðbær fyrir bændur. Þvert á móti sýna 
skattskýrslur það svart á hvítu að fáar 
stéttir hafa lægri laun en þeir. Fórnir 
neytenda eru ekki gróði bænda.

Þessu verður að breyta! Nauðsyn-
legt er að í kosningum vorið 2017 fái 
nýtt afl, sem er óhrætt við að leggja til 
atlögu við dýrt og úrelt kerfi, almennan 
stuðning. Viðreisn setur almannahags-
muni í öndvegi, berst gegn mismunun 
og vill nýta markaðslausnir í stað sér-
hagsmunavörslu stjórnmála- og emb-
ættismanna.

Aðför að neytendum
Neytendur njóta sannarlega ekki góðs 
af greiðslum til landbúnaðarins. Hér á 
landi eru framleiddar ágætar landbún-
aðarvörur, en verð er miklu hærra en í 
nágrannalöndunum. Vöruúrval er líka 

minna hér á landi en í þeim löndum 
sem við berum okkur saman við.

Dýr sem bíða slátrunar sæta víða 
illri meðferð eins og við vorum 
óþyrmilega minnt á í áramótaannál 
sjónvarpsins fyrir nokkrum dögum.

Þegar ástandið er svona alvarlegt 
væri eðlilegt að leita leiða til breytinga 
þar sem allir væru betur settir: Bænd-
ur, neytendur, ríkið og búfé.

En hvernig hyggst ríkisstjórnin 
taka á ástandinu? Landbúnaðarráð-
herra hyggst binda hendur komandi 
ríkisstjórna fram yfir þingkosningar 
2025 og halda þannig við núverandi 
ófremdarástandi.

Auðvitað er þetta ekki af umhyggju 

fyrir bændum. Ef þeir fengju sjálfir að 
ráða því hvernig þeir höguðu sínum 
landbúnaði myndu þeir laga sig að 
markaðsaðstæðum. En ríkisstjórnin 
vill viðhalda núverandi styrkjakerfi 
þar sem bændur fá greitt fyrir að fram-
leiða ákveðnar vörur en aðrar ekki.

Styrkirnir enda í raun hjá kerfinu 
sjálfu, kerfi sem hefur þann tilgang 
einan að viðhalda sjálfu sér og skaffa 
talsmönnum sínum störf. Fyrir 
skömmu var tilkynnt að innflutn-
ingskvótar á landbúnaðarvörum 
yrðu rýmkaðir lítillega. Nú hefur jafn-
vel þessi litla kjarabót neytenda verið 
tekin í gíslingu meðan unnið er að því 
að festa kerfið í sessi.

Falsrök kerfiskarla
Finnur Árnason, forstjóri Haga, leyfði 
sér að vekja athygli á þeim gjörningi 
sem fyrirhugaður er: „Samningur til 
tíu ára þýðir skattlagningu í tíu ár“. 
Andstæðingar neytenda snerust strax 
til varnar fyrir sitt kerfi. Talað er um 
„fæðuöryggi“ sem auðvitað stenst ekki 
skoðun. Ef svo ólíklega vildi til að for-
kólfum ríkisstjórnarinnar eða öðrum 
tækist að einangra Ísland frá umheim-
inum myndi eldsneyti fljótt þverra, 
varahluti skorta, áburður gengi til 
þurrðar og svo mætti lengi telja. Land-
búnaðurinn væri með fyrstu greinum 

til þess að stöðvast. Við getum þakkað 
fyrir að grannþjóðirnar eru ekki jafn-
uppteknar af „fæðuöryggi“ og við. Mat-
vörur eru um fjórðungur útflutnings 
Íslendinga.

Allt öðru máli gegnir ef land-
búnaðurinn fær alvöru samkeppni 
og losnar úr viðjum þeirra sem vilja 
segja bændum hvað þeir eiga að 
framleiða og almenningi hvað hann 
á að borða. Frjálsir bændur laga sig að 
markaðsaðstæðum og geta nýtt sína 
styrkleika, sjálfum sér og neytendum 
í hag. Afnám tolla á grænmeti í byrjun 
aldarinnar skilaði sér í lækkuðu verði 
og aukinni samkeppnishæfni grein-
arinnar og hækkuðu heildar verði til 
grænmetisbænda. Stuðningur við 
bændur á hvorki að vera til höfuðs 
neytendum né bændum sjálfum.

Þeir sem vilja nýta kosti frjáls mark-
aðs í landbúnaði og afnema kerfi þar 
sem allir tapa eru ekki óvinir bænda. 
Þvert á móti skapar markaðurinn ný 
tækifæri, þannig að bændur hætta að 
vera peð í gamaldags refskák stjórn-
málamanna sem hugsa aðeins um 
hag kerfisins.

Í næstu kosningum gefst tækifæri til 
þess að snúa við blaðinu, kjósa flokk 
sem óhikað berst fyrir neytendur og 
bændur gegn miðstýringaröflunum. 
Viðreisn er svarið.

Hernaðurinn gegn þjóðinni
Benedikt 
Jóhannesson
framkvæmda-
stjóri

BHM hefur kært íslenska ríkið til 
Mannréttindadómstóls Evrópu 
vegna laga nr. 31/2015 sem sett 

voru á Alþingi 13. júní sl. Bandalagið 
telur sér skylt að leita réttar síns utan 
landsteinanna þó seint verði sagt að 
sú skylda sé ljúf. 19 aðildarfélög BHM 
voru með lausa samninga hjá ríkinu 
í upphafi árs en 18 þeirra fóru saman 
í viðræður. Hvorki gekk né rak að fá 
samninganefnd ríkisins til efnislegra 
viðræðna um kröfur félaganna og 
kjaradeilan endaði á borði ríkissátta-
semjara. Það bar ekki heldur árangur. 
Þegar upp var staðið höfðu verkfallsað-
gerðir staðið í 10 vikur en þeim lauk 
með því að samningsrétturinn var 
tekinn af aðildarfélögum BHM með 
lagasetningu á Alþingi.

Það er umhugsunarvert að í stað 
þess að gera sitt til að koma í veg fyrir 
verkföll og ganga til samninga um mál-
efnalegar kröfur aðildarfélaga BHM, 

kröfur sem að mati BHM fóru saman 
við hagsmuni ríkisins, kaus ríkisvaldið 
að efna til ófriðar við starfsfólk sitt hjá 
mörgum af lykilstofnunum hins opin-
bera. Þá afstöðu munu félagsmenn 
BHM seint skilja.

Menntunarákvæði gerðardóms
Gerðardómur sýndi kröfum BHM 
meiri skilning en samninganefnd ríkis-
ins. Í niðurstöðu hans segir m.a.: „Þegar 
allt er skoðað er það mat gerðardóms 
að ákvörðun hans feli ekki í sér meiri 
hækkun en þegar hefur verið samið 
um í öðrum kjarasamningum og því 
ekki til þess fallin að valda efnahags-
legum óstöðugleika umfram aðra 
kjarasamninga sem nú þegar hafa 
verið gerðir.“ Þessu hafði margoft verið 
haldið fram við samningaborðið. Að 
auki steig gerðardómur mikilvægt 
skref með því að viðurkenna kröfu 
BHM um að háskólamenntun skuli 
metin til launa með sérstöku mennt-
unarákvæði sem skal útfært fyrir 1. 
júní 2016.

Það er mikilvægt að hafa í huga að 
lög nr. 31/2015 og niðurstaða gerðar-
dóms er ekki fengin í frjálsum samn-
ingum aðila á vinnumarkaði og bindur 
hendur aðildarfélaganna 18 til ágúst-
loka 2017 en félögunum er óheimilt 

að knýja fram breytingar með vinnu-
stöðvunum á gildistíma dómsins.

Aðalkrafa BHM um að menntun 
skuli metin til launa er sem fyrr segir 
byggð á málefnalegum sjónarmiðum 
og sameiginlegum hagsmunum ríkis-
ins og starfsfólks þess. Því er það BHM 
undrunarefni að niðurstaða sem 
fengin er með þessum hætti skuli vera 
orðin viðmið allra annarra á íslenskum 
vinnumarkaði.

Hvað er þetta SALEK?
BHM tekur þátt í samstarfi aðila vinnu-
markaðarins um bætt vinnubrögð við 
gerð kjarasamninga hér á landi undir 

hatti Samstarfsnefndar um launaupp-
lýsingar og efnahagslegar forsendur 
kjarasamninga (SALEK). Á vettvangi 
nefndarinnar hefur verið unnið að 
upplýsingaöflun og skýrslugerð um 
vinnumarkaðinn í aðdraganda kjara-
samninga áranna 2013 og 2015. Frá því 
í haust hefur nefndin rætt möguleika 
á innleiðingu samningamódels fyrir 
íslenskan vinnumarkað að norrænni 
fyrirmynd. Í því sambandi er gott að 
hafa í huga að á Norðurlöndunum 
eru samningamódelin langt frá því að 
vera eins þótt ákveðnir grunnþættir 
á vinnumarkaði séu sambærilegir. 
BHM tekur þátt í þessu mikilvæga 
starfi af metnaði og bindur vonir við 
að samstaða náist um breytt og bætt 
vinnubrögð við kjarasamningagerð á 
grundvelli efnahagslegs stöðugleika og 
jafns vaxtar kaupmáttar til langs tíma. 
Innan slíks kerfis þarf samfélagslegt 
mikilvægi háskólamenntunar að njóta 
skilnings og sannmælis.

Vert er að benda á að í nágranna-
löndum okkar byggir samningalíkanið 
á náinni samvinnu heildarsamtaka 
vinnumarkaðarins og stjórnvalda, sem 
gegna lykilhlutverki í því að viðhalda 
trausti og samstöðu um það. Breið 
samstaða á vettvangi verkalýðshreyf-
ingar, vinnuveitenda og stjórnvalda 

er nauðsynleg forsenda þess að hægt 
sé að innleiða íslenskt samningalíkan 
að norrænni fyrirmynd. Slíkt líkan 
þarf t.a.m. að þola ríkisstjórnaskipti og 
mannabreytingar í forystuliði vinnu-
markaðarins.

Formenn aðildarfélaga BHM hafa 
vaxandi áhyggjur af stöðu yngsta 
hópsins innan raða bandalagsins. Kyn-
slóð þeirra sem nú eru á þrítugs- og fer-
tugsaldri ber þungar byrðar á Íslandi 
eftir-hrunsáranna. Húsnæðis- og lána-
kjör sliga marga fjölskylduna. Endur-
greiðslur námslána nema tæpum 
mánaðarlaunum ár hvert. Nýsköpun 
á vinnumarkaði er með minnsta móti 
og velferðarkerfið þykir ekki lengur 
sérstök ástæða til búsetu hér á landi. 
Staðan er í einu orði sagt óviðunandi.

Innan BHM eru 28 aðildarfélög 
háskólamenntaðra sem starfa hjá 
ríki, sveitarfélögum og á almennum 
vinnumarkaði. 65% félagsmanna 
eru konur. Hlutfall félagsmanna sem 
starfa í einkageiranum fer vaxandi. 
Það er brýnt samfélagslegt verkefni að 
skapa forsendur fyrir öfluga nýsköpun 
og metnaðarfulla almannaþjónustu, 
þannig að háskólamenntað fólk sækist 
eftir því að lifa og starfa á Íslandi. Þann-
ig er framtíðarhagsmunum samfélags-
ins alls best þjónað.

Menntun skal metin til launa

Það er brýnt samfélagslegt 
verkefni að skapa forsendur 
fyrir öfluga nýsköpun og 
metnaðarfulla almanna-
þjónustu, þannig að háskóla-
menntað fólk sækist eftir því 
að lifa og starfa á Íslandi.

Þórunn Svein- 
bjarnardóttir
formaður BHM

Það versta við núverandi 
kerfi er að allir tapa á því. 
Landbúnaður er ekki arð-
bær fyrir bændur. Þvert á 
móti sýna skattskýrslur 
það svart á hvítu að fáar 
stéttir hafa lægri laun en 
þeir. Fórnir neytenda eru 
ekki gróði bænda.

Undanfarið hefur umræða um 
rafrettur verið áberandi í fjöl-
miðlum og mætti stundum 

ráða af umfjölluninni að hér sé komin 
hin endanlega lausn á vanda þeirra 
sem vilja hætta að reykja. Málið er 
hins vegar mun flóknara en það og 
nýlega hafa komið fram fullyrðingar í 
fjölmiðlum sem ekki standast skoðun 
og geta beinlínis verið villandi. Undir-
rituð, sem öll starfa við meðhöndlun 
sjúklinga með reykingatengd krabba-
mein, eða við forvarnir eða rannsóknir 
á þessum krabbameinum, telja rétt að 
leiðrétta nokkur mikilvæg atriði sem 
snúa að rafrettum.

Rafrettur eru lítið rannsakaðar
Það er innan við áratugur síðan raf-
rettur voru markaðssettar á Vestur-
löndum og rannsóknir á öryggi þeirra 
eru afar takmarkaðar. Í upphafi voru 
rafrettur taldar skaðlausar en nýlegar 
rannsóknir benda eindregið til þess að 
svo sé ekki. Það að rafrettur séu minna 
skaðlegar en venjulegar sígarettur rétt-
lætir ekki notkun þeirra.

Rafrettur eru ekki  
betri en aðrir nikótíngjafar
Í samanburðarrannsóknum hafa raf-
rettur ekki reynst marktækt betri en 
aðrir nikótíngjafar, t.d. nikotínplástur 
eða tyggjó, í reykleysismeðferð. Stað-
reyndin er sú að yfir 90% þeirra sem 
reyna að skipta út sígarettum fyrir raf-
rettur halda áfram að reykja sígarettur. 
Því eru engar vísbendingar um að raf-
rettur séu betri kostur en aðrir nikó-
tíngjafar í reykleysismeðferð. Vökvinn, 
sem nikóktíninu er blandað við og 
eimast við bruna í rafrettum, er ekki 
saklaus vatnsgufa heldur inniheldur 
skaðleg efni eins og formaldehýð sem 
getur verið krabbameinsvaldandi. Fleiri 
skaðleg efni hafa mælst í rafrettuvökva 
og nýleg rannsókn hefur nú sýnt að 
rafrettuvökvi án nikótíns getur valdið 
skemmdum á erfðaefni og frumu-
dauða. Rannsóknir á langtímaáhrifum 
rafretta vantar og því vitum við ekki um 
skaðsemi þeirra þegar til lengri tíma er 
litið. Það mun taka áratugi þar til ljóst 
verður hver langtímaáhrif rafretta á 
heilsu eru.

Staðan á Íslandi
Ljóst er að rafrettur hafa náð töluverðri 
útbreiðslu á Íslandi, ekki síst meðal 
unglinga. Nikótín er mjög ávanabind-
andi efni, jafnt í rafrettum sem öðrum 
nikótíngjöfum eins og sígarettum, og 
hefur ýmis skaðleg áhrif, t.d. á hjarta- 
og æðakerfi. Sú staðreynd að þeir 
sem byrja að nota rafrettur geta síðar 
ánetjast sígarettum veldur áhyggjum. 
Rafrettuvökvi getur verið hættulegur 
börnum og valdið nikótíneitrun ef börn 
gleypa hann. Því miður eru engar reglur 
eða lög um notkun rafretta hér á landi. 
Því er algeng sjón að sjá fólk reykja raf-
rettur á almenningsstöðum eins og 
veitingahúsum og stofnunum. Þetta er 
ólíðandi enda þurfa þeir sem eru nálægt 
þeim sem reykir að anda að sér gufunni, 
sem bæði inniheldur nikótín og önnur 
eiturefni.

Hefta verður útbreiðslu rafretta
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
(WHO) hefur varað við útbreiðslu raf-
retta og hvetur ríki heims til að setja 
hertar reglugerðir um notkun þeirra 
auk þess að mælast til að sömu lög gildi 

um rafrettur og sígarettur. Við teljum 
mikilvægt að slík lög verði sett hér á 
landi, ekki síst til að vernda rétt þeirra 
sem ekki kjósa að anda að sér gufum 
frá rafrettum. Á Íslandi hefur stefna 
í tóbaksforvörnum skilað góðum 
árangri. Með því að leyfa rafrettureyk-
ingar er hætta á að afturför verði á þeim 
mikilvæga árangri sem stuðlað hefur að 
bættri heilsu þjóðarinnar. Gerum ekki 
sömu mistök og þegar sígarettur voru 
markaðssettar. Það gæti reynst okkur 
dýrkeypt því rafrettur gætu reynst úlfur 
í sauðargæru.

Árni Einarsson, framkvæmdastjóri 
FRÆ – Fræðslu og forvarna og formaður 
stjórnar Krabbameinsfélags Reykjavíkur
Ásgerður Sverrisdóttir, krabbameins-
læknir á Landspítala og varaformaður 
Krabbameinsfélags Reykjavíkur
Guðlaug B. Guðjónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Krabbameinsf. Reykjavíkur
Gunnar Guðmundsson, prófessor og 
lungnalæknir á Landspítala
Gunnar Bjarni Ragnarsson, yfirlæknir 
lyflækninga krabbameina á Landspítala
Hans Jakob Beck, lungnalæknir og yfir-

læknir lungnasviðs Reykjalundar
Hrönn Harðardóttir, lungnalæknir á 
Landspítala
Jakob Jóhannsson, yfirlæknir geisla-
meðferðar krabbameina á Landspítala 
og formaður stjórnar Krabbameinsfélags 
Íslands
Kristján Oddsson, yfirlæknir Leitar-
stöðvar Krabbameinsfélagsins og forstjóri 
Krabbameinsfélags Íslands
Laufey Tryggvadóttir, klínískur prófess-
or við H.Í. og framkvæmdastjóri Krabba-
meinsskrár Krabbameinsfélags Íslands
Lára G. Sigurðardóttir, doktor í lýð-
heilsuvísindum og læknir hjá Krabba-
meinsfélagi Íslands
Magnús Karl Magnússon, prófessor 
við Læknadeild Háskóla Íslands
Sigríður Ólína Haraldsdóttir, lungna-
læknir á Landspítala
Sigríður Kr. Hrafnkelsdóttir, formaður 
Félags lýðheilsufræðinga
Tómas Guðbjartsson, prófessor og yfir-
læknir á Landspítala
Þórarinn Guðnason, hjartalæknir á 
Landspítala
Örvar Gunnarsson, krabbameins-
læknir á Landspítala

Rafrettur – úlfur í sauðargæru?
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CHROMECAST 2
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MIKIÐ ÚRVAL • FJÖLDI LITA
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• Intel Pentium Dual Core 3805U 1.9GHz
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 15.6’’ HD LED Glossy 1366x768
• Intel HD Graphics DX12 skjákjarni
• 2.0 Dolby Advanced v2 hágæða hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• Innbyggð 720p HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

FRÁBÆR Í SKÓLANN:)

IDEAPADG50

80E502QPMT 10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR89.900

299.900

• Intel Core i5-5300U 2.9GHz Turbo 4xHT
• 12GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD ofur hraður diskur
• 14.1’’ FHD IPS Antiglare 1920x1080 skjár
• 1167Mbps WiFi AC, BT 4.0, USB 3.0
• 2 rafhlöður samtals 10 tíma ending
• Fingrafaralesari, TPM, Smartkortalesari
• Fullkomið Dokku tengi undir vélinni
• Windows 8.1 Pro & Windows 10 Update!

T450s

20BWS05K00

NÝ KYNSLÓÐ THINKPAD

10
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249.900
ALLTAF BETRA VERÐ Á APPLE!

• Intel Core M Dual Core 2.6GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 512GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
• 12’’ IPS Retina 2304x1440 skjár
• 867Mbps AC WiFi, BT 4.0, USB 3.1 Type-C
• Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
• Apple OS X Yosemite stýrikerfi

169.900
MEÐ i7 OG 1TB SSHD AÐEINS 189.900

• Intel Core i5-6200U 2.8GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD ofur hraður diskur
• 15.6’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
• 2GB AMD R7 M360 DX12 leikjaskjákort
• 2.0 JBL Dolby Digital Plus hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• Innbyggð 720p HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

IDEAPAD500

80NT00AJMX1920x1080

FHD
FULL HD SKJÁR

ANTI-GLARE VÖRN

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

OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

FÆST Í 2 LITUM

119.900

3 LITIR

Ný kynslóð fartölva með 4ra kjarna Carrizo 
örgjörva, öflugra þráðlausu neti, enn hraðari 
SSHD harðdisk og TrueHarmony hljóðkerfi.

• AMD A10-8700P Quad Core 3.2GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 8GB AMD R6 Carrizo DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.1, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum!

1920x1080FHDANTI-GLARE SKJÁR MEÐ BLUELIGHT SHIELD! E5-552
NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

7 KEMUR Í ÞREMUR 
LITUM

13.3” MacBook AIR

229.900
i5+256GB SSD

20ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 249.990

MACBOOK

ÍS
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KIR LETUR LÍMMIÐAR Á LYKLABORÐI

E
N

N BETRA VERÐ
!Á BETRA VERÐI MEÐ 

ÍSLENSKUM LETUR 
LÍMMIÐUM

ÞÚ FÆRÐ

2015

HÁGÆÐA LEÐURTÖSKUR

19.900
VERÐ FRÁ

2.990
ÁRS ÁSKRIFT Home&Student

21.900

OFFICE 2016

NÝJUSTU ÚTGÁFUR AF WORD, EXCEL, POWERPOINT OG ONENOTE

NÝTT
BÆÐI TIL

FYRIR MAC
OG PC

ÖRYGGISVÖRNFARTÖLVUTASKA :)

WTS15 BG335 BK

2.990

NÝ SENDING LÆGRA VERÐ:)

199.900

80HE00GSMT

Sú allra flottasta frá Lenovo, örþunn og fislétt 
með QHD+ IPS fjölsnertiskjá sem hægt er að 
snúa 360° ásamt mögnuðu JBL hljóðkerfi!

• Intel Core M-5Y71 2.9GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur
• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800
• 1GB Intel HD 5300 DX12 skjákjarni
• AccuType lyklaborð með baklýsingu
• 867Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Örþunn 12.7mm og aðeins 1,19kg
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

YOGA3 PRO
LENOVO MEÐ QHD+ SNERTISKJÁ

7

FÆST Í 3 LITUM

NÝ 
SENDING
ENN ÖFLUGRI

QHD+IPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

60ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 259.900

360°
SNÚNINGUR

139.900
MEÐ 256GB SSD AÐEINS 159.900

• Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 14’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
• Intel HD 5500 GT2 DX12 skjákjarni
• 2.0 Dolby DS Home Theater hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• Motion Control HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

80JV00K9MT

U41

BROADWELL

1920x1080

FHD
FULL HD SKJÁR MEÐ

ANTI-GLARE VÖRN

99.900

• Intel Pentium Dual Core 3556U 1.7GHz
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 14’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
• Intel HD Graphics DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

3 LITIR

E5-473
5

FÆST Í 3 LITUM

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR129.900

154.900
STÍLHREIN OG FALLEG

• Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid
• 15.6’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
• 2GB AMD R7 M360 DX12 leikjaskjákort
• 2.0 JBL Dolby Digital Plus hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• Innbyggð 720p HD vefmyndavél
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

Z51-70

80K60082MT 
1920x1080

FHD
FULL HD SKJÁR

ANTI-GLARE VÖRN

1920x1080FHDFULL HD SKJÁRANTI-GLARE VÖRN

199.900

• Intel Core i5-6200U 2.8GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR4 2133MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD IPS Anti-Glare 1920x1080
• 4GB GeForce GTX 950M leikjaskjákort
• 4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

NITRO

VN7-572G
7

DRAUMAFARTÖLVAN:)

FULL HDIPS1920x1080 SKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

BAKLÝSTLYKLABORÐ Í FULLRI STÆRÐ

129.900
NÝJASTA KYNSLÓÐ!

• 11.6’’ FHD IPS fjölsnertiskjár 1920x1080
• Intel Dual Core M-5Y10c 2.0GHz Turbo
• 1GB Intel HD 5300 DX12 skjákjarni
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 128GB SSD og allt að 128GB microSD
• 867Mbps WiFi, Bluetooth 4.0 og NFC
• Tvær vefmyndavélar, FHD og HD
• Örþunn lyklaborðsvagga m/Snap Hinge2
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

SW5-173

SWITCH11

FULL HDIPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI 8

20ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR149.900
50ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR299.900

249.900

VN7-792G

NITRO BLACK
LEIKJASKRÍMSLIÐ FRÁ ACER

Black edition lúxus fartölva með Soft-touch 
metal finish, 17’’ ULTRA HD IPS skjá, ofur 
öflugu leikjaskjákorti og Dolby 4.0 hljóðkerfi. 

• Intel Quad Core i7-6700HQ 3.5GHz Turbo
• 8GB DDR4 2133MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid
• 17.3’’ UHD 4K IPS Anti-Glare 3840x2160
• 4GB GeForce GTX 960M leikjaskjákort
• 4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

17.3” 4K UHD LEIKJATÖLVA!

7

FARTÖLVUTASKAVÖNDUÐ 16” TASKA FRÁ TRUST

4 PORTA USB HUB FARTÖLVUDOKKA

ROBOT HUB VXD UNIVERSAL T

1.495 24.900
50%AFSLÁTTTUR VERÐ ÁÐUR2.990 

FARTÖLVUBAKPOKI

CRUZ 16”

7.990
CRUZ BAKPOKIFartölvubakpoki með plássi fyrir allt aukadótið :) 3

LITIR

279.900

MacBook Pro Retina

i5+256GB SSD

30ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 309.990

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR149.900

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR179.900

USB3.0DOKKAÖLL HELSTU TENGI FYRIR FARTÖLVUNA:)

EKTALEÐURLúxus leðurtöskur með axlaról 

VERÐ ÁÐUR 3.990

ÓTRÚLEGTTILBOÐ

3840x21604K-UHDIPS SKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

BAKLÝSTLYKLABORÐ Í FULLRI STÆRÐ

68ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 317.990

MacBook
12” RETINA 512GB

MACBOOK
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!Á BETRA VERÐI MEÐ 
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ÞÚ FÆRÐ

15.6” IDEAPAD 100

80MJ00C9MT

69.900LENOVOIDEAPADFRÁBÆR FARTÖLVA MEÐDUAL CORE ÖRGJÖRVA4GB MINNI, 500GB DISK OG WINDOWS 10 MACBOOK
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2015

GLEÐILEGT
GRÆJUÁR:)
BYRJUM ÁRIÐ MEÐ LÁTUM • ALLAR HEITUSTU GRÆJURNAR
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PRENTAÐU LJÓSMYNDIRNAR Í A3 STÆRÐ
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69.900
ALLTAF BETRA VERÐ Á APPLE!

• 9.7’’ UHD Retina snertiskjár 2048x1536
• Apple A7 ARM 1.4GHz örgjörvi
• Quad-Core 1080p FULL HD skjástýring
• 16GB flash SSD diskur
• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
• 5MP iSight og 720p Facetime myndavélar
• Apple M7 þriggja ása hreyfiskynjari
• Örþunn aðeins 7.5mm og fislétt 469gr
• Apple iOS 7 stýrikerfi og fjöldi forrita

iPadAir

FRÁBÆR PRENTARI

iP2850

WiFi FJÖLNOTATÆKI

J4120DW

BACKUP PLUS

12.900
2TB AÐEINS 19.900

Örþunnur og fisléttur ferðaflakkari með 
tímamóta hugbúnaði fyrir flestar tölvur og 
tæki, afritaðu myndasafnið beint af síma eða 
tölvu eða beint úr Facebook og álíka miðlum.

• 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
• Vistaðu beint á flakkarann í Facebook
• Örþunnur og fisléttur aðeins 150 gr.
• SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0

1TBSlim
STÓRGLÆSILEGUR FERÐAFLAKKARI

4
LITIR

EIN SÚ FLOTTASTA Í DAG

14.900
FÆST Í 3 STÆRÐUM!

• Zowie leikjamús fyrir atvinnuspilara
• ADNS 3310 LED Optical sensor
• Virkar jafnt fyrir rétthenta og örvhenta
• 7 forritanlegir Macro hnappar 
• Virkar fullkomlega án hugbúnaðar
• Hægt er að stilla DPI frá 400 til 3200
• Fullkomin lift-off fjarlægð og Claw grip

HÁRNÁKVÆMEINN NÁKVÆMASTI OPTICAL SENSOR SEM VÖL ER Á!

3
STÆRÐIR

ZASERIES
FYRIR ATVINNUSPILARA

34.900
2TB 24.900 | 3TB 29.900

• 4TB LaCie CloudBox tölvuský
• Gögnin þín alltaf við hendina hvar sem er
• Deildu gögnum með vinum og fjölskyldu
• Streymir margmiðlunarefni í öll tæki
• 10 notendur með lykilorð og einkamöppur
• Gigabit net, HTTP, FTP, SMB og Torrent
• Fyrir PC, Mac, Android, iOS, SmartTV, ofl.

CLOUDBOX
4TB TÖLVUSKÝ

1.245

DIAMANTE MÚS

DIAMANTE MÚS

500GB FERÐAFLAKKARI

14.900
2.5’’ Expansion

7.990

1TB FERÐAFLAKKARI

USB

3.0
10X HRAÐARA TENGI OG 

SAMHÆFT VIÐ ELDRI USB2 

Á ENN MEIRI HRAÐA

14.900
1TB PORSCHE 2.5”

16.900

995

SNERTIHANSKAR DELOCK KAPLAR

19.900

107 AIO

ASPIRE ZC
ALL-IN-ONE BORÐTÖLVA
Stórglæsileg heimilistölva innbyggð í 20” skjá 
með 4ra kjarna örgjörva, Radeon skjákjarna,
FHD vefmyndavél og öflugt Dolby hljóðkerfi.

• AMD Beema Quad Core E2-6110 1.5GHz
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SATA3 7200RPM diskur
• 20’’ HD+ LED Glare 1600x900 skjár 
• 4GB AMD R2 128GCN DX12 skjákjarni
• 2.0 Dolby Home Theater v4 hljókerfi
• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
• 1080p FHD High Sense vefmyndavél
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

79.900
ÚRVAL SKJÁTÖLVA FRÁ 79.900

179.900
SKYLAKE LEIKJATURNINN!

• Thermaltake Versa H24 leikjaturn
• Intel Core i5-6400 Quad 3.3GHz Turbo
• GIGABYTE Skylake B150 móðurborð
• 8GB DDR4 2400MHz hágæða minni
• 256GB SSD M.2 PCIe SP900 diskur
• 24x DVD SuperMulti skrifari
• 2GB GTX960 OC öflugt leikjaskjákort
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum!

GAMING TÖLVUTILBOÐ 2

HÁGÆÐA LEIKJALYKLABORÐ

9.990
ÞRÁÐLAUST LEIKJALYKLABORÐ

FORCEK7
ÞRÁÐLAUST LEIKJALYKLABORÐ

Fullkomið og öflugt þráðlaust leikjalyklaborð 
með íslensku letri, hlaðið nýjungum og með 
Anti-Ghosting tækni á WASD svæðinu sem 
gerir það fullkomið í leikjaspilun.

• Ný kynslóð Membrane leikjalyklaborða
• Anti-Ghosting tækni á leikjatökkum
• Ábrennt íslenskt letur á hnöppum
• Dynamic stillir fyrir hljóðstyrk og zoom
• Sérstaklega hannað með þægindi í huga
• Hot-link flýtihnappar fyrir helstu aðgerðir
• Scissor-Key tækni veitir minna viðnám
• Lítill en öflugur 2.4GHz þráðlaus sendir

• 28” VA-LED FULL HD 1080p 16:9
• 20 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni
• 5ms GTG viðbragðstími fyrir leikina
• 1920x1080 FULL HD upplausn
• 2x HDMI HDCP og VGA D-SUB tengi
• 178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn
• Aukin myndgæði með True Black tækni

49.900
22” 24.900 | 24” 29.900

28”VALED
FULL HD VA-LED

TRUE BLACK

VALED
TÆKNI MEÐ ALLT AÐ 

178° SJÓNARHORN
GW2870H

2x HDMI TENGI;)

TENGDUALLT

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR89.900

4.995

• Glæsileg heyrnartól frá Creative
• Kristaltær hljómur og þéttur bassi
• Stórir lokaðir og “ultra” mjúkir púðar
• 30mm Neodymium driverar
• Svarhnappur og hljóðnemi í snúru
• Einstaklega létt fyrir langtíma notkun
• 1.2 metra flöt flækjulaus snúra

FÆST Í 4 LITUM

79.900
ÖRSMÁ BORÐTÖLVA FRÁ ACER

• Intel Dual Core N2957U 1.4GHz
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SATA3 7200RPM diskur
• Pláss fyrir auka 2.5’’ harðdisk
• 300Mbps WiFi, GB Lan, Bluetooth 4.0
• 2xUSB3, 2xUSB2, HDMI, Mini DP o.fl.
• Notaðu snjallsímann sem fjarstýringu
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

RL85

ÞRÁÐLAUS
MÚS OG

LYKLABORÐ
FYLGIR

REVO ONE
NETT OG ÖFLUG Á SKRIFSTOFUNA

PLÁSS FYRIR 

AUKA HARÐDISK 

MEÐ EINUM 

TAKKA!

EIN SÚ FLOTTASTA Í DAG

9.990
HÁRNÁKVÆM LEIKJAMÚS!

 •   Hárnákvæmur 5000 dpi laser skynjari
 •   11 forritanlegir takkar fyrir allar aðstæður
 •   Innbyggt minni fyrir leikjaprófíla og Macros
 •   Öflugur gaming hugbúnaður fylgir
 •   Stillanleg þyngd með 8x 2 gramma lóðum
 •   1.9 metra ofin USB anti-tangle snúra
 •   Sérlega slitsterk og gripgóð húðun

GXT155
LASER LEIKJAMÚS!

NÝTT
VAR AÐ 
LENDA

19.900

ICONIA

• 7’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
• Intel Quad Core Z3735G 1.83GHz Burst
• Intel HD Graphics DX11 skjákjarni
• 8GB flash og allt að 64GB Micro SD
• 300Mbps WiFi net, Bluetooth 4.0, GPS
• Li-Polymer rafhlaða allt að 7 tímar
• USB2 micro og Micro SD kortalesari
• Tvær vefmyndavélar 5MP og 0.3MP
• Android 4.4 stýrikerfi og fjöldi forrita

B1-750

2
LITIR

250%
ÖFLUGRI

Í NÝJUSTU 3D LEIKJUM 

MEÐ INTEL CLOVER-

TRAIL+ ÖRGJÖRVA

FÆST Í 2 LITUM

NÆSTUM ÞVÍ:)

ÞESSI GERIRALLT

Mögnuð 7.1 leikjaheyrnartól með hljóðnema 
og öflugum 50mm vibration búnaði sem tryg-
gir nötrandi bassa og hámarks hljómgæði. 
Jólagjöfin í ár fyrir leikjanördann:)

•   Frábær 7.1 leikjaheyrnartól með hljóðnema
•   Nötrandi bassi fyrir leikina og tónlistina
•   Öflugur 50mm vibration búnaður
•   Kristaltær hljómur og vandaður hljóðnemi
•   Vönduð vafin Anti-tangle USB snúra
•   Allar stillingar á upplýstri fjarstýringu
•   Öflugur hugbúnaður með stillingum fylgir
•   LED blá lýsing á hliðum og hljóðnema

GXT363
7.1 GAMING HEYRNARTÓL

14.900
POTTÞÉTT Í LEIKINA!

49.900
27” 99.900 | 27” QHD 129.900

Hannaður fyrir kröfuhörðustu leikjaspilara 
heims með óðafinnanlegar rammahreyfingar 
í 144Hz sem skila fullkominni leikjaupplifun 
ásamt Flicker-free tækni fyrir langtímaspilun;) 

• Sérhannaður 144Hz 3D LED leikjaskjár
• 24’’ LED FULL HD 1080p 16:9 skjár
• 12 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni
• 1ms viðbragðstími og FPS mode f/leiki
• HDMI 1.4, DVI-DL og VGA tengi
• Forstillingar fyrir helstu leiki, CS:GO ofl.
• Black eQualizer skilar hárbeittri sýn!
• UltraFlex upphækkanlegur fótur

24”3DLED
144Hz 3D LEIKJASKJÁR!

XL2411Z144Hz
24” 144Hz 3D SKJÁR  

ALGJÖRLEGA NÝ 

UPPLIFUN!

149.900
FULLKOMINN LEIKJASKJÁR!

• Sérhannaður G-SYNC leikjaskjár
• 28’’ 4K UHD 3840x2160 16:9 skjár
• 1ms viðbragðstími fyrir atvinnuspilara!
• 4W RMS hljóðkerfi og USB3.0 hub
• G-SYNC samstillir skjá og skjákort
• Predator GameView leikjaprófílar
• Predator hæðastillanlegur fótur

28”UHD
4K G-SYNC SKJÁR

2560x1440

4K-UHD
G-SYNC V2 

SKJÁR

XB281HK

79.900

GTX970
XTREME GAMING LEIKJASKJÁKORT

GIGABYTE XTREME leikjaskjákortið er eitt 
öflugasta kortið í dag og með 0dB SILENT 
viftu sem fer aðeins í gang undir krefjandi 
notkun, metal bak og illuminated LED.

• Nýjasta leikjaskjákortið frá Gigabyte!
• 4GB GDDR5 7.1GHz 256-bit minni
• SUPER OC 1342MHz Core Boost clock
• DirectX12, GameStream og VR Ready
• 1644 CUDA cores og 104T.U. fyrir leiki
• Gullhúðað 4K HDMI 2.0, 3xDP, 2xDVI
• 16.8 milljón lita upplýstar LED viftur
• Nær hljóðlaus 0dB Windforce 3X tækni

XTREME

GTX960 OC 39.900 | GTX970 OC 69.900

3
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR12.900

49.900
4TB THUNDERBOLT 79.900

• 4TB LaCie d2 Quadra USB3&FW800
• Glæsileg hönnun frá Neil Poulton
• Einstök viftulaus álkæling
• Allt að 130MB/s skrif & leshraði
• Öryggis- og afritunarhugbúnaður
• LaCie USB 3.0 rekill fyrir Mac fylgir
• USB 3.0, 2xFireWire800 og eSATA

QUADRA
4TB USB3 & FIREWIRE FLAKKARI

ÞESSI 
TENGIST 
VIÐ ALLT

USB, FW, eSATA

NÝ OCTA CORE FRÁ ACER!

IconiaOne
STÓRGLÆSILEG SPJALDTÖLVA

Ný kynslóð enn öflugri og þynnri spjaldtölva 
frá Acer með 10” HD IPS fjölsnertiskjá með 
Zero Air Gap og Anti-fingerprint tækni.

•  10” HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
•  Quad Core 1.3GHz MT8163 örgjörvi
•  16GB flash og allt að 128GB microSD
•  300Mbps þráðlaust net, BT4.0, GPS
•  Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
•  USB2 micro og MicroSD kortalesari
•  Tvær FHD vefmyndavélar 5MP og 2MP
•  Aðeins 9.5mm örþunn og fislétt 540gr
•  Android 5.1 Lollipop og fjöldi forrita

B3-A20

29.900
NÝ KYNSLÓÐ FRÁ ACER!

1280x800IPSHD FJÖLSNERTISKJÁR178° SJÓNARHORN

NÝ
KYNSLÓÐ

ÖRÞUNN AÐEINS 

9.5mm OG 

540gr
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NÝTT
VAR AÐ 
LENDA 14.900

• Hágæða 2.1 hljóðkerfi frá Trust
• 60W RMS skila öflugum hljóm
• Djúpur bassi með viðarbassaboxi
• Nákvæmur og vandaður tweeter
• Góður hljómur yfir allt tíðnissviðið
• AUX og heyrnartóla tengi í styrkstilli
• Falleg hönnun og ótrúleg hljómgæði

TYTAN

TYTAN 2.1
2.1 HLJÓÐKERFI

FÆST Í 2 LITUM

2
LITIR

NÝ
SENDING
VAR AÐ LENDA

NÝ
SENDING
ER AÐ LENDA

29.900
NÝ KYNSLÓÐ - ENN ÖFLUGRI

• Hágæða Thonet & Vander hljóðkerfi
• 60W RMS og 50Hz - 20kHz tíðnissvið
• Öflug 5.25’’ Aramid Fiber bassakeila
• Hárnákvæmur 1’’ tweeter úr 100% silki
• Jafn og góður hljómur yfir allt tíðnissviðið
• Drone FX tæknin skilar kristaltærum hljóm
• Hammer Bass tækni fyrir meiri bassa
• BT 4.0, Stereo RCA og Jack tengi
• Tengist þráðlaust við síma og fleiri tæki

KÜRBISBT
HÁGÆÐA 2.0 HLJÓÐKERFI

4.990

FLOTT LEIKJAMÚS

M6900

4TB PORSCHE FLAKKARI

14.900
4TB PORSCHE

29.9003TB
AÐEINS

24.900

KM6150

LYKLABORÐ OG MÚS

2.990
USB

3.0
10X HRAÐARA TENGI OG 

SAMHÆFT VIÐ ELDRI USB2 

Á ENN MEIRI HRAÐA

G4C 8GB TITAN

LG SNJALLSÍMI

34.900
G4C TITAN
LG

gefur LG G4 ekkert eftir, frábær myndavél með laser autofocus og full HD mynd-bands upptöku. 5”HD
IPS

FJÖLSNERTISKJÁR 

1280X720

4.990
TATOO 303

3
LITIR

2.1 HLJÓÐKERFI
2.STK 500Mbps

9.990

NET YFIR RAFMAGN

POINT OF VIEW

ÞRÁÐLAUS SELFÍ STÖNG

2
LITIR

2.990

 HLEÐSLUTÆKI Í BÍL

1.990
DUAL USBHLEÐUR 

FLESTA SÍMA
TENGIST Í SÍGA-

RETTUKVEIKJARA

TILBOÐÍ JANÚAR
VERÐ ÁÐUR2.990

5.990

TILBOÐÍ JANÚAR
VERÐ ÁÐUR9.990

16GB iPad mini 2

47.900
16GB WIFI

7,9”RETINA SNERTISKJÁRMEÐ 2048X1536 UPPLAUSN

ÚRVAL SKJÁVARPA

79.900
MS514H

RASPBERRY PI 2

VERÐ FRÁ

9.990

FALLEGARHÝSINGAR VERÐ AÐEINS4.990

RASPBERRYPI 2 MODEL BÓTRÚLEG TÖLVA MEÐ FJÖLDA STÝRIKERFA Í BOÐI. FULL HD HDMI STUÐNINGUR EIN BESTA MEDIA CENTER LAUSNIN Í DAG!

VANDAÐ
LYKLABORÐ

OG MÚS

HITZ
FISLÉTT HEYRNARTÓL

AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 9.990

50% 0dB
SILENT GAMING

Windforce 3X TÆKNIN 

SKILAR LoL OG FLEIRI 

LEIKJUM Í 0dB 

HLJÓÐLEYSI!

4GB7.1GHz MINNI1190MHz OG ALLT AÐ 30% YFIRKLUKKUN MEÐ ENN ÖFLUGRI3X WINDFORCE KÆLINGU MEÐ KOPAR HITAPÍPUM

89.900
SWITCH Í ÚRVALI FRÁ 59.900

10V

SWITCH 
SPJALDTÖLVA & FARTÖLVA;)

Switch 10V Metalic er lúxusútgáfa vinsælu Switch
spjaldtölvunnar sem breytist í fartölvu þegar
henni er smellt í lyklaborðsvöggu, sem fylgir með;)

• 10’’ FHD IPS fjölsnertiskjár 1920x1200
• Intel Quad Core x5-Z8300 1.84GHz Burst
• Intel HD 5300 DX11.2 skjákjarni
• 2GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 64GB SSD Flash og allt að 128GB microSD
• 2x2 MIMO WiFi, BT 4.0, USB Type-C/A
• Tvær FHD Crystal Eye vefmyndavélar 
• Örþunn lyklaborðsvagga m/Snap Hinge2
• Windows 10 & Microsoft Office Mobile

9.950

 •   Öflug þráðlaus Trust heyrnartól
 •   Virka með öllum sjónvörpum
 •   Kristaltær hljómur með góðri einangrun
 •   Mjúkir púðar fyrir hámarksþægindi
 •   Allt að 30m drægni og 9 tíma afspilun
 •   Sendir virkar einnig sem hleðslustöð
 •   Hnappar fyrir helstu aðgerðir

ÓMISSANDI FYRIR SJÓNVARPIÐ

REZON
ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL

AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 19.900

50%

10
ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 79.990

AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 1.990

50%
AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 2.490

50%

DELOCK KAPLAR

ÚRVAL

MIKIÐ
ÚRVAL:)

AF HÁGÆÐA 
KÖPLUM FRÁ 

DELOCK

Ertu í
vandræðum 

með þráðlausa
netið?

12

FULL HDIPSCORNING GORILLA GLASSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

NÝ
KYNSLÓÐ

ÖRÞUNN AÐEINS 

8.95mm OG 

590gr

NÁKVÆMUR 

STYLUS
ACTIVE PENNI 

FYLGIR MEÐ

16GB MINNISLYKILL

3
LITIR

32GB
3.990

128GB
14.900

64GB
7.990

1.990
16GB USB3

4.990

SPJALDTÖLVUHLÍF

ALVÖRUGALLABUXNA EFNI ;)

VERÐ FRÁ

10.000
LAMPI ENDIST 

ALLT AÐ 10.000
TÍMA

ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR
Í VERSLUNUM OKKAR Í REYKJAVÍK OG Á AKUREYRI ER EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF TÖLVUM OG TÖLVUBÚNAÐI



Stíllinn í takt við tónlistina
Framhaldsskólaneminn Guðmundur 
Mgnússon reynir eftir fremsta megni 
að klæða sig eins og glæpamaður frá 
París á tíunda áratug síðustu aldar.
Síða 2

Pevaryl sveppalyf fæst án lyfseðils og er ætlað 
til sjálfsmeðhöndlunar á sveppasýkingum í 
leggöngum fyrir konur sem áður hafa verið 

greindar hjá lækni og þekkja einkennin. Pevaryl 
inniheldur virka efnið econazol sem hefur breiða 
sveppaeyðandi verkun. Econazol frásogast lítið og 
er því fyrst og fremst um staðbundna verkun að 
ræða.

Að sögn Guðnýjar Traustadóttur, markaðstengils 
hjá Vistor, er mikil reynsla komin á lyfið en Pevaryl 
hefur verið á markaði hér á landi í 35 ár og verið 
notað af fjölda kvenna.

Fjöldi kvenna á barneignaraldri fær einhvern 
tímann sveppasýkingu í leggöng og um það bil 
helmingur þeirra fær hana að minnsta kosti einu 
sinni aftur. Sýkingin kemur frá smásæjum sveppi, 
„Candida Albicans“, sem almennt er til staðar í 
líkamanum en ef jafnvægi hans raskast getur það 
valdið sveppasýkingu.

Sveppasýking þrífst 
best þar sem er rakt, 
hlýtt og þétt, svo sem 
í leggöngum. Sveppa
sýking herjar oft á konur 
á barneignaraldri þar 
sem þær hafa meira af 
hormóninu östrógeni, 
en það eykur glúkósa
magn í leggöngunum sem 
sveppurinn nærist á. 
Auk þess kemur sveppa
sýking oft fram í tengslum 
við sýklalyfjameðferð að 
sögn Guðnýjar.  

Að sögn Guðnýjar getur það verið kostur að 
nota staðbundið lyf eins og Pevaryl við sveppasýk
ingum í leggöngum þar sem frásog þess er lítið.

EinkEnni SvEPPaSýkinGar
Helstu einkenni sveppasýkingar eru kláði í og utan 
við leggöng, hvítleit og jafnvel kornkennd útferð. 
Slímhúðin getur auk þess verið sár, þurr og með 
sviða.

PakkninGar PEvaryl:
* 1 Depot forðastíll og krem (samsett meðferð)
* 3 Skeiðarstílar og krem (samsett meðferð)
* 1 Pevaryl depot forðastíll (eins dags meðferð)

Setjið skeiðarstílinn hátt í leggöng að kvöldi fyrir 
svefn. Berið kremið á og í kringum leggangaop og/
eða á skapabarmana 23 sinnum á dag þar til óþæg
indin eru horfin og í þrjá daga til viðbótar. Þegar 

keyptur er pakki með 3 
stílum er mjög mikilvægt 
að klára meðferðina, þ.e. 3 
kvöld í röð.

Pevaryl má nota á 
öðrum og síðasta þriðj
ungi meðgöngu en ekki 
skal nota Pevaryl á fyrsta 
þriðjungi meðgöngu nema 
samkvæmt læknisráði.

Pevaryl fæst án lyfseðils 
í næsta apóteki.

við SvEPPaSýkinGuM 
í lEGGönGuM kvEnna
viStor kynnir  Pevaryl skeiðarstíla og Pevaryl krem til staðbundinnar 
 notkunar við sveppasýkingum í leggöngum.

PEvaryl Pevaryl skeiðarstíll 
og krem fæst án lyfseðils í apó-
tekum.

Pevaryl 150 mg skeiðarstíll, Pevaryl Depot 150 mg skeiðarstíll og Pevaryl 1% krem (í samsettum pakkningum) (innihalda econazolnít
rat) eru breiðvirk sveppalyf við sveppasýkingum í leggöngum (leggangabólga og skapabólga af völdum gersveppa). Skammtar: Einn 
skeiðarstíll hátt í leggöng að kvöldi fyrir svefn, 3 daga í röð (Pevaryl skeiðarstíll) eða einu sinni (Pevaryl Depot skeiðarstíll). Krem: 
Berist á svæðið í kringum leggangaop og endaþarmsop 23 á dag. Meðferð á að vara í 3 daga eftir að óþægindi eru horfin. Meðhöndlun 
maka: Þvoið reður og forhúð og berið kremið á tvisvar á dag þar til óþægindi hverfa og í 3 daga eftir það. Þungaðar konur ættu að þvo 
hendur vandlega fyrir notkun skeiðarstíla. Frábendingar: Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna. Varnaðarorð: Pevaryl 
og Pevaryl Depot má ekki nota samhliða annarri meðferð í eða á kynfærum. Ef fram koma merki um ertingu eða ofnæmi skal hætta 
meðferð. Pevaryl krem inniheldur bensósýru sem getur haft væg ertandi áhrif á húð, augu og slímhúðir og bútýlhýdroxýanisól sem 
getur valdið staðbundnum aukaverkunum í húð (snertiexemi) eða haft ertandi áhrif á augu og slímhúð. Pevaryl skeiðarstílar innihalda 
efni í olíugrunni sem getur haft áhrif á og dregið úr öryggi latexhetta og latexverja. Ekki skal nota lyfin samtímis slíkum verjum. Þeir 
sem nota sæðisdrepandi lyf skulu ráðfæra sig við lækni, þar sem staðbundin meðferð í leggöngum getur gert sæðisdrepandi lyf óvirkt. 
Meðganga / brjóstagjöf: Pevaryl má ekki nota á fyrsta þriðjungi meðgöngu nema skv. læknisráði. Nota má Pevaryl á öðrum og síðasta 
þriðjungi meðgöngu ef hugsanlegur ávinningur fyrir móður vegur þyngra en möguleg hætta fyrir fóstrið. Ekki er þekkt hvort econazol
nítrat berst í brjóstamjólk. Gæta skal varúðar við notkun Pevaryl hjá konum með barn á brjósti. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður 
en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: McNeil Sweden AB. Umboð á Íslandi: Vistor hf., sími: 535-7000

10% 
afsláttur

MEIRI VERÐLÆKKUN!

40-60% 
afsláttur af allri útsöluvöru

Góður lífsstíll
Fyrirlesarar og kennarar

HEILSUNÁMSKEIÐ
heilsa, hvíld og gleði 

Sími 512 8040  |  www.heilsuhotel.is  |  heilsa@heilsuhotel.is
Heilsuhótel Íslands  |  Lindarbraut 634  |  235 Reykjanesbær

Ásdís Ragna 
Einarsdóttir 
grasalæknir 

Chad  
Keilen 

BSc Heilsuvísindi

Sólveig Klara
Káradóttir

hjúkrunarfræðingur

Steinunn  
Aðalsteinsdóttir
heilsumarkþjálfi

Góður lífsstíll

VETUR*
8. - 22. janúar 2016
Heilsunámskeið 2 vikur
nokkur herbergi laus

VOR / SUMAR* 
1.-15. apríl
Heilsunámskeið 2 vikur 
Pantið tímanlega, vinsæll tími

Góður lífsstíll
Fyrirlesarar og kennarar

HEILSUNÁMSKEIÐ
heilsa, hvíld og gleði 

Sími 512 8040  |  www.heilsuhotel.is  |  heilsa@heilsuhotel.is
Heilsuhótel Íslands  |  Lindarbraut 634  |  235 Reykjanesbær

Ásdís Ragna  
Einarsdóttir  
grasalæknir 

Chad  
Keilen 

BSc Heilsuvísindi

Ásta Mjöll 
Óskarsdóttir 

ÍAK einkaþjálfari

Vigdís 
Steinþórsdóttir 

hjúkrunarfræðingur

Góður lífsstíll

HAUST
12.-26. september 
Heilsunámskeið, 2 vikur
Frábært tækifæri, enn laust.

VETUR
2. -16. janúar 
Pantið tímanlega 
vinsæll tími.

* aðeins þessi 2 námskeið 2016



Fólk| tíska

Fólk er kynningarblað sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið  
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, Bryndís Hauks-
dóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage, johannwaage@365.
is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

guðmundur Magnússon 
er 19 ára gamall nemi við 
Menntaskólann í Hamra-

hlíð og alinn upp í Hlíðunum. 
Hann hefur áhuga á rapptón-
list, evrópskum íþróttafötum 
og merkjavörum. „Ég er búinn 
að vera að gera tónlist síðan 
árið 2013 þar sem ég og Loftur 
Xu, félagi minn, kölluðum okkur 
Johnny & Luther. Við gerðum 
tvær LP-plötur og eina EP-plötu. 
Þær slógu því miður ekki í gegn. 
Síðan geri ég sjálfur takta undir 
nafninu Johnny Gazzone og 
flestallir félagar mínir gera líka 
takta.“
Hvenær fékkstu áhuga á á tísku 
og hvernig hefur sá áhugi þróast 
síðustu árin? Ég fékk áhugann í 
8. bekk. Þá byrjaði ég að kaupa 
mér of mikið af notuðum, 
ódýrum fötum. Síðan þá hefur 
stíllinn þróast með þeirri tónlist 
sem hefur verið í kringum mig 
gegnum árin en ég var mikið í 
drum n’ bass, pönki og svo hipp 
hoppi sem hefur alltaf fylgt mér.
Hvernig myndir þú lýsa stílnum 
þínum? Ég reyni eftir bestu getu 
að klæða mig eins og glæpamað-
ur frá París á tíunda áratugnum 
(sbr. frönsku myndin La Haine). 
Ég er mikið fyrir ítölsk og frönsk 
íþróttavörumerki sem voru vin-
sæl á þeim tíma. Ég fíla hvíta skó 
og stundum fíla ég að setja á mig 
nóg af skarti en það er líklegast 
vegna rappáhugans.
ef þú þarft að bregða þér í betri 
fötin, hvernig klæðist þú þá? Þá 
geng ég í skyrtu og er gyrtur, 
set á mig Burberry-trefil og smá 
skart. Jafnvel bindi og frakka. Er 
vatnsgreiddur „mafioso style“.
Áttu þér uppáhaldsverslanir 
heima og erlendis? Þar sem ég 
er fátækur námsmaður versla 
ég mest á nytjamörkuðum í út-
hverfum og einnig í Kolaportinu. 
Annars er Sports Direct alltaf 
nett.
Hverjir eru uppáhaldshönnuðir 
þínir? Ég pæli mikið í hönnun og 
svoleiðis en kynni mér almennt 
ekki hverjir eru á bak við við-
komandi hönnun. Mér finnst 
Gosha Rubchinskiy svalur, 
annars þekki ég ekkert mikið 
af nöfnum. Ég þekki ekki marga 
íslenska hönnuði heldur. Samt 
á ég nóg af uppáhaldsmerkjum 
eins og Lacoste, Kappa, Diadora, 
Sergio Tacchini, Fila, Champion, 
Fred Perry og fleiri.
eyðir þú miklu í föt miðað við aðra 
jafnaldra þína? Nei, nei, ég kaupi 
mér alveg mikið af fötum en þau 
eru ódýr, oft bara einhverjir 
hundraðkallar. Ég leyfi mér samt 
einstaka sinnum að kaupa dýrari 
föt því þau eru nett.
Áttu þér uppáhaldsflík? Já, ég 
keypti hvíta, rennda Kappa-
peysu af Gullna drekanum sein-
asta vor. Hún var með lógóinu 
niður ermarnar. Þeir selja fötin 
sín á Facebook-síðunni sinni og 
ég mæli með þeim.
getur þú nefnt dæmi um bestu 
kaup þín og um leið þau verstu? 
Ég keypti hvíta Reebok-skó um 
daginn á 300 kall í Von & Bjargir 
á Grensásvegi. Ég keypti líka 
„Made in Italy“ frakka á 300 kall 
í Samhjálp þegar þeir voru með 

nytjamarkað í Ártúni. Ég held 
að ég geti samt ekki nefnt neitt 
dæmi um verstu kaup, flíkur eru 
yfirleitt góð kaup.
Hvað er fram undan hjá þér á 
næstunni? Planið er að klára MH. 
Svo stefni ég á Myndlistaskóla 
Reykjavíkur eftir sumarið sem 
undirbúning fyrir hugsanlegt 
áframhaldandi nám í fatahönnun 
eða jafnvel grafískri hönnun. Ég 
og Alexander Hugo, félagi minn, 
stefnum á að gefa út fatalínu 
snemma á árinu. Við munum 
selja hana sjálfir á netinu. Svo 
er planið að halda áfram að gera 
tónlist og reyna bara að gefa út 
mikið af efni, hvort sem það eru 
föt eða tónlist.

glæpon FrÁ parís
spUrt og sVarað  París 10. áratugar síðustu aldar í bland við frönsk og 
ítölsk íþróttamerki heillar Guðmund Magnússon framhaldsskólanema mest.

gamlt og gott Guðmundur klæðist hér vintage CSkA Moscow-treyju og vintage 
buxum.

töFF Sergio Tacchini-pólóbolurinn var keyptur í versluninni Spútnik.    MYNDir/GVA

góð blanda Vintage Prada-bolur úr 
Samhjálp, Carhartt WiP-buxur, lacoste-
sokkar og Vintage reebok-skór.

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my styleStærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

ÚTSALAN er hafin

30-50% afsláttur 
af öllum útsöluvörum

Sjáið myndirnar á  facebook.com/Parisartizkan

ÚTSALAN 
ER HAFIN

Skipholti 29b • S. 551 0770

Skipuleggjum einnig námsferðir til Englands fyrir hópa og einstaklinga

Enskuskóli Erlu Ara - Let’s speak English
Enskunámskeið í Hafnarfirði fyrir byrjendur og lengra komna

Á hverri önn sækja um 200 nemendur enskunám í skólanum,  
langflest konur á aldrinum 35 ára og eldri.

• 10 getustig með áherslu á tal
• Öllu lesefni fylgja hljóðdiskar
• Styrkt af starfsmenntasjóðum

Skráning stendur yfir í síma 891 7576 
og erlaara@enskafyriralla.is

www.enskafyriralla.is
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Alla sunnudaga í vetur mun hljómsveit Bryggjunnar 
leika ómþýða en hrynfasta djassmúsík auk jólalaga 
meðan þannig árar. Hljómsveit Bryggjunar skipa 
Hjörtur Ingvi Jóhannsson á píanó, Andri Ólafsson 
á kontrabassa og Magnús Trygvason Eliassen á 
trommur, auk þess sem margir af fremstu 
djassleikurum þjóðarinnar munu koma inn sem 
gestir og mun tónlistin óma milli 20:00-23:00

Bjórskóli Bryggjunnar er í höndum sérfræðinga 
Bjórakademíunnar. Nemendur fá góða innsýn 
í fjöllbreytta heima bjórs og bruggs.  
Spennandi, fyndið og bragðgott námskeið 
fyrir alla sem aldur hafa til.
Opin námskeið alla mánudaga og miðvikudaga.
Hópanámskeið alla daga.
Gjafabréf í bjórskólann tilvalin tækifærisgjöf.
 
Frekari upplýsingar og skráning í síma 456 4040
og www.bryggjanbrugghus.is 

BJÓRAKADEMÍAN SUNNUDJASS

Borðapantanir í síma 456 4040
Matseðill á www.bryggjanbrugghus.is 

BRUNCH
LAUGARDAG OG SUNNUDAG

11.00-15.00

HÁDEGISSEÐILL

KALDIR SJÁVARRÉTTIR

FYLLT LÁRPERA BRYGGJUNNAR
Ferskar rækjur í basilsítrussósu, 
reyktur lax og súrdeigsbrauð......................... 2.600.-

FERSKAR RÆKJUR Í SKEL 
Sítrussósa
Framreitt með ristuðu súrdeigsbrauði 
 200 g - ........................................... 1.900.-
 400 g - ........................................... 3.550.- 

FERSKAR REYKTAR RÆKJUR Í SKEL
Reyktar á staðnum, chilitartarsósa
Framreitt með ristuðu súrdeigsbrauði
 200 g - ........................................... 2.000.-
                400 g - ........................................... 3.750.- 

BRYGGJUPLATTI HAFSINS
Ferskar og reyktar rækjur í skel, heill humar, 
krabbaklær, sítrus, hvítlauks- og chilitartarsósa - 
framreitt með ristuðu súrdeigsbrauði.......... 7.600.-

LÉTTIR RÉTTIR

BJÓRSOÐIN FERSK LÍNUBLÁSKEL
Fennel, hvítlaukur, sítróna og kóríander
 200 g - ..........................................  2.300.-

FISKISÚPA HAFSINS
Úrval af sjávarfangi - spyrjið þjóninn ............ 2.200.-

AÐALRÉTTIR

FISKUR DAGSINS ........................................................ 1.990.-     

MOULES FRITES BRYGGJUNNAR 
Fersk línu Bláskel, Fennel, hvítlaukur, sítróna 
og kóríander með kartöflustráum til hliðar .................. 3.900.-

HUMARSALAT. 
Humar, frisse og romainsalat, kirsuberja-
tómatar, mangó, ristuð graskersfræ 
og hvítlauksdressing ................................................. 3.100.-

KJÚKLINGASALAT 
Kjúklingur, romain og klettasalat, sultaður rauðlaukur, 
kúrbítur, bakaður tómatur, feta, sólblómafræ og 
pestó dressing ........................................................... 2.900.-

GÖTURÉTTIR
BRYGGJUBORGARI
Frá Sogni í Kjós
Ísbúi, romain, tómatur og bjórsýrðar gúrkur, chilimajónes og 
kartöflustrá eða sætkartöflur til hliðar ................................................. 2.900.-

BRYGGJUKLÚBBSAMLOKA 
Súrdeigsbrauð, reyktur lax, rækjur, lárpera, tómatur, hvítlaukssósa 
og kartöflustrá eða sætkartöflur til hliðar ............................................ 2.500.-

VEGAN KLÚBBSAMLOKA
Bakaður tómatur, grillaður kúrbítur, lárpera, salat og hummus og 
kartöflustrá eða sætkartöflur til hliðar ................................................ 2.300.-

CROQUE BRYGGJAN
Skinka, ísbúi, bechamel sósa á súrdeigsbrauði með hindberjasósu... 2.600.-

STÖKKUR ÞORSKUR OG FRANSKAR 
Sítrussósa og kartöflustrá eða sætkartöflur til hliðar ........................ 2.500.-

PORTOBELLOTACO 2 stk 
Portobello sveppir, frisse, pico de gallo og kóríander .......................... 1.600.-  

RÆKJUTACO 2 stk
Ferskar rækjur, frisse, pico de gallo og sítrussósa .............................. 1.600.-

LAMBATACO 2 stk.
Rifið lamb, frisse, pico de gallo, sítrussósa og spicy BBQ .................. 1.600.-

DRYKKIR 

GOS OG SAFAR ........................ 400.-

BRYGGJAN HÚSBJÓR 0,4L 
Lager .................................... 1.000.-
Pale Ale ................................ 1.100.-
IPA ........................................ 1.200.-

HÚSVÍN GLAS....................... 1.200.-
HÚSVÍN FLASKA ...................4.990.-
FREYÐIVÍN GLAS .................. 1.300.-
FREYÐIVÍN ............................ 4.700.-

KAFFI ESPRESSO / AMERIC ... 450.-
ESPRESSO MEÐ MJÓLK .......... 550.-
AUKASKOT .............................. 100.-

 

EFTIRRÉTTIR

MILK OF MADAGASCAR 
Ganache vanilluís, 
saltaðar möndlur 
og karamellupopp ... 1.700.-      

LAKKRÍSMÚS
Sykraðir hafrar, hindber, 
lakkríssósa og 
lakkríssalt..................1.700.-    

PAVLOVA
Hvítsúkkulaðikrem, bakað 
hvítt súkkulaði, rjómi
og berjasósa ........... 1.700.-    

3 ÍSKÚLUR ............. 1.500.-
Bryggjan Brugghús notar Omnom 
súkkulaði og ís frá Valdísi     
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BRYGGJAN BRUGGHÚS
bistro & brewery

R E Y K J AV Í K

2015

LÉTTIR RÉTTIR

BJÓRSOÐIN FERSK LÍNUBLÁSKEL
Fennel, hvítlaukur, sítróna og kóríander
 200 g - ..........................................  2.300.-

FISKISÚPA HAFSINS
Úrval af sjávarfangi - spyrjið þjóninn ............ 2.200.- 

HUMARSALAT. 
Humar, frisse og romaine salat, kirsuberja-
tómatar, mangó, ristuð graskersfræ 
og hvítlauksdressing ..................................... 3.100.-

KJÚKLINGASALAT 
Kjúklingur, romaine og klettasalat, sultaður 
rauðlaukur, kúrbítur, bakaður tómatur, 
feta, sólblómafræ og pestó dressing .......... 2.900.-
 
OFNBAKAÐ BLÓMKÁL
Bakað með sinnepi, sítrónu, hvítlauk, 
garðablóðberg og kapers .............................  2.200.-

GRATINERAÐUR ÍSBÚI
Hunang, Kasjúhnetur, Pekanhnetur, garða-
blóðberg og súrdeigsbrauð ........................... 2.500.-

NAUTACARPACCIO
Stökkur kapers, parmesan og sítróna ......... 2.700.-

CHARCUTERIE BRYGGJUNNAR
Skinka, pylsa og bjórsýrt grænmeti ............. 2.600.-

OSTAPLATTI BRYGGJUNNAR
Úrval osta, Bjórsýrt grænmeti og 
hunang ............................................................ 2.600.- 

AÐALRÉTTIR

FISKUR DAGSINS ........................................................ 3.300.-

GRILLAÐUR LAX
Fennel, vorlaukur, ferskt grænkál, stökkur 
capers, kartöflusmælki og sítrusdressing .............. 3.300.-     

MOULES FRITES BRYGGJUNNAR 
Fersk línu Bláskel, Fennel, hvítlaukur, sítróna 
og kóríander með kartöflustráum til hliðar .................. 3.900.- 

LÍNUVEIDDUR HEILGRILLAÐUR MAKRÍLL hentar fyrir tvo
Kartöflusalat ........................................................................... 3.600.-

HUMARVEISLA BRYGGJUNNAR  
Heill humar, humarhalar, chili, hvítlaukur, 
steinselja, kartöflur og hvítlauksbrauð ................... 6.200.-   

BAKAÐAR GULRÆTUR 
Portobellosveppir, stökkt grænkál, bygg, 
rósmarín og hvítlaukur .............................................. 2.900.-      

NAUTA RIB-EYE 250 g  
Mælum með okkar steik medium grillaðri................ 4.600.- 

LAMBAFILLE  250 g
Mælum með okkar steik medium eldaðri ................ 4.600.-   

..............................................................
TIL HLIÐAR ................................................................. 600.-

* KARTÖFLUSTRÁ
* SÆTKARTÖFLUFRANSKAR
* KARTÖFLUSMÆLKI
* FERSKT SALAT
* STEIKT GRÆNMETI
* HEILBAKAÐ BLÓMKÁL MEÐ SINNEPI OG CAPERS
* BÖKUÐ GULRÓT MEÐ RÓSMARÍN

SÓSUR.......................................................................... 400.-

* SÍTRUSSÓSA
* HVÍTLAUKSSÓSA
* CHILITARTARSÓSA
* BERNAISESÓSA
* CHILIMAJONES
* LÁRPERUMAUK
* HUMMUS 

EFTIRRÉTTIR

MILK OF MADAGASCAR 
Ganache vanilluís, saltaðar möndlur 
og karamellupopp ............................................................ 1.700.-      

LAKKRÍSMÚS
Sykraðir hafrar, hindber, lakkríssósa og lakkríssalt...... 1.700.-    

PAVLOVA
Hvítsúkkulaðikrem, bakað hvítt súkkulaði, rjómi
og berjasósa..................................................................... 1.700.-    

3 ÍSKÚLUR ...................................................................... 1.500.-

KVÖLDSEÐILL

BRUNCH
LAUGARDAGA OG SUNNUDAGA

11.00-15.00
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DRYKKIR 

GOS OG SAFAR ............................................ 400.-

BRYGGJAN HÚSBJÓR 0,4L 
Lager ........................................................ 1.000.-
Pale Ale .................................................... 1.100.-
IPA ............................................................ 1.200.-

HÚSVÍN GLAS............................................ 1.200.-
HÚSVÍN FLASKA ........................................4.990.-
FREYÐIVÍN GLAS ...................................... 1.300.-
FREYÐIVÍN ................................................ 4.700.-

KAFFI ESPRESSO / AMERICANO ................. 450.-
ESPRESSO MEÐ MJÓLK .............................. 550.-
AUKASKOT .................................................. 100.-

 

BJÓRSKÓLI BRYGGJUNNAR
FYRIR MINNI OG STÆRRI HÓPA,
SPYRJIÐ ÞJÓNINN UM FREKARI
UPPLÝSINGAR

KALDIR SJÁVARRÉTTIR
   
BRYGGJU LAXATARTAR
Reyktur og ferskur lax , sýrður rjómi 
og kartöflusalat............................................... 2.500.-

FYLLT LÁRPERA BRYGGJUNNAR
Ferskar rækjur í basilsítrussósu, 
reyktur lax og súrdeigsbrauð......................... 2.600.-

FERSKAR RÆKJUR Í SKEL 
Sítrussósa
Framreitt með ristuðu súrdeigsbrauði 
 200 g - ........................................... 1.900.-
 400 g - ........................................... 3.550.- 

FERSKAR REYKTAR RÆKJUR Í SKEL
Reyktar á staðnum, chilitartarsósa
Framreitt með ristuðu súrdeigsbrauði
 200 g - ........................................... 2.000.-
                400 g - ........................................... 3.750.- 

BRYGGJUPLATTI HAFSINS
Ferskar og reyktar rækjur í skel, heill humar, 
krabbaklær, sítrus, hvítlauks- og chilitartarsósa - 
framreitt með ristuðu súrdeigsbrauði.......... 7.600.-

GÖTURÉTTIR

BRYGGJUBORGARI
Frá Sogni í Kjós
Ísbúi, romain, tómatur og bjórsýrðar 
gúrkur, chilimajónes og kartöflustrá 
eða sætkartöflur til hliðar ........................ 2.900.-

BRYGGJUKLÚBBSAMLOKA 
Súrdeigsbrauð, reyktur lax, rækjur,
lárpera, tómatur, hvítlaukssósa og 
kartöflustrá eða sætkartöflur 
til hliðar ..................................................... 2.500.-

VEGAN KLÚBBSAMLOKA
Bakaður tómatur, grillaður kúrbítur, 
lárpera, salat og hummus og 
kartöflustrá eða sætkartöflur 
til hliðar ..................................................... 2.300.-

CROQUE BRYGGJAN
Skinka, ísbúi, bechamel sósa á súrdeigsbrauði
með hindberjasósu.................................... 2.600.-

STÖKKUR ÞORSKUR OG FRANSKAR 
Sítrussósa og kartöflustrá eða 
sætkartöflur til hliðar ............................... 2.500.-

PORTOBELLOTACO 2 stk 
Sveppir, frisse, pico de gallo og kóríander 1.600.-  

RÆKJUTACO 2 stk
Rækjur, frisse, pico de gallo og sítrussósa1.600.-

LAMBATACO 2 stk.
Rifið lamb, frisse, pico de gallo, sítrussósa 
og spicy BBQ ............................................. 1.600.-

Allt okkar sjávarfang kemur ferskt úr Atlandshafinu, Kjötið okkar kemur beint frá íslenskum býlum 

Bryggjan Brugghús notar Omnom 

súkkulaði og ís frá Valdísi     

Hér á Bryggjunni búum við að fallegum veislusal sem við köllum 

Bruggsalinn. Þar getum við tekið á móti um og yfir 100 manns

 í sitjandi borðhald og hentar hann því einkar vel fyrir árshátíðir 

og veisluhald af ýmsum toga. Hópmatseðlarnir eru fjölbreyttir, 

vínin góð og bjórinn svo auðvitað bruggaður á staðnum.

 

Bókanir í síma 456 4040 og booking@bryggjanbrugghus.is 
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adele
Adele hefur verið gagnrýnd fyrir líkamsvöxt sinn 
síðan hún komst í sviðsljósið. Hún hefur ekki vöxt 
sem samræmist hefðbundnum fegurðarstöðlum 
en hefur þrátt fyrir það verið óhrædd við að koma 
fram í fötum sem sýna vöxtinn. Hugmyndir fólks 
um líkama kvenna og hvernig þeir eigi að vera 
eru fastmótaðar. Konur eiga að falla inn í ákveðin 
form og geta átt von á því að vera gagnrýndar ef 
þær líta öðruvísi út. Frægar konur verða iðulega 
fyrir árásum bloggara, virkra í athugasemdum og 
annarra fyrir að vera of feitar, of grannar (eða bara 
of allt annað). Þetta er þó sem betur fer eitthvað 
að breytast og birti vefsíðan Purewow lista yfir sjö 
frægar konur sem meðal annarra er hægt að þakka 
þessa þróun. Þær stóðu upp gegn þessari gagnrýni 
á árinu sem er að líða.

amy schumer
Uppistandarinn og leikkonan Amy Schumer var 
áberandi á árinu, hún lék í stórri kvikmynd og var 
tilnefnd til Golden Globe-verðlaunanna. Auk þess 
breytti hún ímynd dekkjaframleiðandans Pirelli um 
ókomna tíð en fyrirtækið gefur út dagatal á hverju 
ári sem hafði alltaf verið uppfullt af fáklæddum 
konum með fullkomna líkama. Schumer var ein 
þeirra „venjulegu“ kvenna sem prýddu dagatalið 
fyrir 2015.

melissa mccarthy
Árið 2015 var árið sem leikkonan og hönnuðurinn 
Melissa McCarthy setti á markað sína fyrstu fata-
línu sem fæst í stærðum 4 til 28.

serena Williams
Tennisdrottningin Se-
rena Williams hefur 
fengið sinn skerf af 
gagnrýni. Yfirleitt 
snýst gagnrýnin 
um það að hún sé 
of karlmannlega 
vaxin og gaf eitt 
nettröllið frá 
sér yfirlýs-
ingu á þá leið. 
Serena á 
sér þó 
hauk í 

horni í rithöfundinum J.K. Rowling en hún svaraði 
tröllinu með því að setja inn mynd af Serenu og 
skrifaði orðsendingu til tröllsins: „Þú ert hálfviti.“

misty copeland
Með því að vera fyrsta svarta ballerínan sem verð-
ur aðaldansari í bandaríska ballettflokknum Amer-
ican Ballet Theater skráði Misty Copeland nafn sitt 
á spjöld sögunnar. Þar með vann hún ekki einungis 
sigur á kynþáttafordómum heldur líka á fordómum 
gegn líkamsímynd þar sem hún hafði ekki áður 
verið talin vera með „rétta“ útlitið til þess að vera 
aðalballerína.

kelly clarkson
Frá því að söngkonan Kelly Clarkson eignaðist sitt 
fyrsta barn í fyrrasumar hefur hún verið gagnrýnd 
mikið fyrir að vera of feit. Hún hefur látið hafa eftir 
sér oftar en einu sinni að hún gefi lítið fyrir þessa 
gagnrýni og segir hiklaust um þá sem segja hana of 
feita: „Screw‘em.“

chrissy teigen
Fyrirsætan Chrissy Teigen vakti athygli á árinu 
þegar hún birti myndir af slitförum á lærum sínum 

á Instagram-síðu sinni og gerði þau þar með að 
„eðlilegum“ hlut.

Fengu nóg
líkamsímynd  Nokkrar heimsfrægar konur fengu nóg af gagnrýni á árinu og 
létu í sér heyra. Þær töluðu fyrir því að konur fengju að vera alls konar í útliti.

chrissy teigen misty copeland 

amy schumer melissa mccarthy 

adele kelly clarkson 

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

ÚTSALA - ÚTSALA

50% afsláttur
kjólar - peysur - buxur - bolir

str. 36-56

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

 Verð nú: Verð áður:

Kjóll 6.900 kr. 9.900 kr.

Pils 6.900 kr. 9.900 kr.

Buxur 6.900 kr. 11.900 kr.

Toppur 5.900 kr. 8.900 kr.

Peysa 4.900 kr. 7.900 kr.

Poncho 2.900 kr. 5.900 kr.

Buxur 7.900 kr. 12.900 kr.

Glæsileg útsala
20 – 50% afsláttur

365.is  |  Sími 1817

GRÍN, HASAR 
OG RÓMANTÍK
Á BÍÓSTÖÐINNI
Bíóstöðin er hluti af Skemmtipakkanum þar 
sem boðið er upp á kvikmyndir allan sólarhringinn. 

BÍÓSTÖÐINER Í SKEMMTI-PAKKANUM



Alla virka daga kl. 11:00 - 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 15:00

Verslunin er opin:

WWW.TRI.IS

Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

ÚTSALA!

M
yn

d:
G

uð
m

un
du

r R
ób

er
t- Allt að 70% afsláttur -

- Cube 2015  / TACX / Louis Garneau  / Brooks / Compresssport / Park Tool -

#cube_your_life!

*Schwalbe Marathon Winter - 25% afsláttur! 
24”, 26”, 700*40, 27,5”, 29” og 700*35

CUBE RACE CUBE 29”CUBE HYBRID
2016 2016 2016
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Bandaríska leikkonan Diane Keaton fagnaði 
sjötugsafmæli sínu á þriðjudag. Hún vakti 
fyrst athygli í hlutverki Kay Adams-Corleone 

í Guðföðurnum árið 1972 og átti síðar farsælt sam-
starf við Woody Allen, en fjórða Allen-mynd hennar, 
Annie Hall, færði henni Óskarinn 1977.

Keaton hefur átt í ástarsamböndum við stjörnur 
á borð við Woody Allen, Warren Beatty og Al Pac-
ino en aldrei gifst. Fimmtug ákvað hún að ættleiða 

og aftur 55 ára. Börnin halda henni á tánum og 
hressilegt yfirbragð einkennir hana nú sem fyrr. 
Hún er gjörn á að bregða á leik fyrir ljósmyndara 
og er síður en svo spör á brosið.

Keaton er tískumeðvituð og mikil hattakona en 
fáar konur eru sagðar bera hatt og bindi betur en 
hún. Þá er hún gefin fyrir að nota belti yfir jakka. 
Hér fylgja nokkrar svipmyndir af afmælisbarninu 
frá síðustu misserum.

sparar ekki Brosið
Hattakona  Diane Keaton varð sjötug í vikunni og geislar sem fyrr.Útsala!

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

ÚTSALAN er hafin

30-50% afsláttur 
af öllum útsöluvörum

Stærsti fasteignavefur landsins   

fasteignir.is  á
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Hér má sjá nokkrar myndir af gulu tískunni næsta sumar. Sam-
festingar halda velli og má fullyrða að þessi bjarti litur færi 
konum birtu og yl. Gulur litur fer flestum vel, jafnt dökk- sem 
ljóshærðum. Liturinn þykir róandi og auka bjartsýni. Hann 
minnir á sólina og sendir okkur blíðan tón, eftir því sem lita-
sérfræðingar hjá Pan-
tone segja. Rifjuð 
er upp ást okkar á 
appelsínugulum lit 
fyrir nokkrum árum 
en þessi skæri, 
guli litur er 
sagður mildari 
og vekja hlýju.

Allir litir 
sem Pantone 
mælir með 
fyrir næsta 
sumar 
eru í senn 
bjartir og 
mildir. Þar má 
nefna bláan 
lit, sand-
brúnan, 
fölrauðan, 
grænbláan 
og skær-
grænan svo 
eitthvað sé 
nefnt. Svo 
nú er bara 
að fara að 
hlakka til 
sumarsins 
og fallegu 
litanna sem  
fylgja því.

í gulu  
inn í vorið
BJartsÝni  Sólin er farin að hækka á lofti og 
munar um hvern bjartari dag. Þá er allt í góðu 
að hugsa til vorsins og góða veðursins. Gulur lit-
ur virtist í nokkru uppáhaldi hjá hönnuðum sem 
sýndu sumartískuna 2016 í London á dögunum.

Bio Kult Candéta inniheldur 
góðgerla, hvítlauk og grape  

seed extract

Styrkir meltinguna, vinnur á
Candida sveppasýkingu 

í meltingavegi

Bio Kult Candéta inniheldur 
góðgerla, hvítlauk og 
grape seed extract

Styrkir meltinguna, vinnur á 
Candida sveppasýkingu í 

meltingavegi 

Bio Kult virkar best fyrir mig 

Eftir að ég kynntist Bio-Kult Candéa 
hef ég ekki notað neina aðra 
mjólkursýrugerla þar sem það virkar 
langbest fyrir mig. 
Ég er mjög ánægð með árangurinn 
af Bio-Kult Candéa.“

Kolbrún Hlín

Ég mæli með  
Bio Kult Candéa  
fyrir skjólstæðinga mína 

Í gegnum tíðina hef ég því lagt 
áherslu á að taka inn góða gerla til 
að viðhalda jafnvæginu og orkunni 
og hef prufað þá allra bestu hér á 
markaðinum hverju sinni.
Mér finnst Bio Kult Candéa vera skjótvirkasta varan sem 
ég hef prufað hingað til og mæli með Bio Kult fyrir skjól-
stæðinga mína , sem gjarnan glíma við ójafnvægi í lífi 
sínu og hefur varan reynst þeim með góðum árangri.

Sigríður Jónsdóttir, ADHD markþjálfi og Fíkniráðgjafi 



BÍLAR &
FARARTÆKI

100% ÞJÓNUSTUBÓK  
FRÁ BL.

 BMW 5 525i e60. Árgerð 2007, ekinn 
133 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.590.000. Rnr.337750. uppl s. 
567-4000

EKINN AÐEINS 50Þ Km
 VW Polo árg 09/2011, Dísel, beinsk. 
góð dekk, ásett verð 1.790þ. góður 
staðgr. afsláttur. Rnr. 324109 uppl. s 
567-4000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

NISSAN Leaf. Árgerð 2013, ekinn 46 
Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. Seljandi 
skoðar skipti. Verð 2.890.000. 
Rnr.110527. frítt í stæði

VOLVO Xc90 D5. Árgerð 2007, ekinn 
135 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.980.000. Seljandi skoðar skipti. 
Rnr.210381. Glæsilegt eintak.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 76 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.290.000. Rnr.240524. 4 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2012, ekinn 92 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 2.890.000. Rnr.991585.

NISSAN Pathfinder dísel 7 manna. 
Árgerð 2007, ekinn 198 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.590.000. 
Rnr.991376.

MERCEDES-BENZ B 180 cdi blue 
efficiency. Árgerð 2013, ekinn 36 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.190.000. 
Rnr.240449. Tilboð kr: 3.790.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Jeep Grand Cherokee Overland, 
7/2014, ek 42 þús km, dísel, einn 
með öllu, ásett verð 11.590 þús, er á 
staðnum, raðnr 220512.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Toyota Land Cruiser 200VX Árgerð 
2008. Ekinn 110þ.km. 35” breyttur. 
Með öllum aukabúnaði. Er á staðnum. 
Verð 9.490.000kr. Raðnr 157968. Sjá á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

NÝR BÍLL
 SUZUKI SX4 S-CROSS GL+ AWD.Árgerð 
2016,bensín, sjálfskiptur,eigum nokkra 
svona bíla á staðnum. Okkar verð 
3.990.000. Rnr.127357. S:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

GULLFALLEGUR VOLVO S80
VOLVO 2,5i turbo. Árg. 2006, ek. 174 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar.leður 
Verð 2.690.000. Rnr.337795. skoðar 
skipti á ódýari.

GÓÐ NAGLADEKK.
 TOYOTA Corolla. Árgerð 1995, 
ekinn 257 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
370.000. Rnr.323341. TILBOÐ 220Þ

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is
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www.kadeco.is

Fjöldi annarra eigna er til sölu eða leigu á Ásbrú. 

Ellefu 115 m2 íbúðir. Allar í útleigu.

Sjö íbúðir 103–150 m2 sem þarfnast endurbóta 
og frágangs.

Skrifstofuhúsnæði í tveimur álmum. Góð staðsetning 
í nálægð við Háaleitishlað Keflavíkurflugvallar.

Átta 160 m2 raðhúsaíbúðir á góðum stað.

Stálgrindarhús með tveimur iðnaðarhurðum í 
sitthvorum enda.

Fyrrum viðhaldsverkstæði. Í byggingunni eru 
klefar og búnaður til bílasprautunar.

Byggingin er með 24 einstaklingsíbúðum. Hver íbúð 
er tæplega 54 fermetrar og samanstendur af stofu, 
svefnherbergi og baðherbergi.

Átta íbúðir 103–110 m2 sem þarfnast endurbóta 
og frágangs.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

REYKJANESBÆR

ÁSBRÚ

REYKJAVÍK

Við mat á tilboðum verður einkum horft til kaupverðs. Þó er áskilinn réttur til að meta hugmyndir bjóðenda um nýtingu og ráðstöfun 
eignanna, t.d. hvaða áhrif sú nýting hefur á eftirspurn eftir öðrum eignum á svæðinu og áhrif tiltekinnar nýtingar á nærsamfélagið. 
Ekki er um útboð á eignunum að ræða heldur sölu. Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar áskilur sér rétt til að taka því tilboði sem talið er 
hagstæðast, m.a. út frá ofangreindum þáttum eða hafna öllum.

BOGATRÖÐ • 1 • 2 • 4 • 10 • 10A • 13 • 15 • 17 • 23 • 25 • 31 • 33  BORGARBRAUT • 953 • 960-963 • 962  BREIÐBRAUT • 643-647 • 643R • 668-669 • 668R • 670 • 671-679 • 671R • 672 • 673 • 674 • 675  
FERJUTRÖÐ • 9  FLUGVALLARBRAUT • 701 • 710 • 732 - 736 • 749 • 740 • 752 • 755 •  770 •  771 • 773 • 778 • 790 • 937 • 941  GRÆNÁSBRAUT • 501 • 506 • 602-614 • 602R • 603-607 603R 604-606 • 604R 
619 • 700 • 920 • 999  HEIÐARTRÖÐ  517  KEILISBRAUT • 745 • 747-748 • 747R • 749 • 750-751 • 750R • 753 • 755 • 762 • 770-778 • 770R • 771 • 773  KLETTATRÖÐ • 19A LINDARBRAUT 600 • 624 • 635 
636 • 634R • 639  SKÓGARBRAUT • 914 • 915 • 916-918 • 917 • 919• 923 • 914 • 916-918 • 916R • 921 • 922 • 923 • 924 • 925 • 932 • 946 • 945  SUÐURBRAUT • 758 • 759  VALHALLARBRAUT • 738 • 743 • 744 
756-757 • 756R • 763-764 • 763R 

Viltu fjárfesta á vaxtarsvæði?
Fjöldi fasteigna af öllum stærðum og gerðum er til sölu eða leigu á Ásbrú. Meðal annars mikið af nýuppgerðu íbúðarhúsnæði 

og spennandi iðnaðarhúsnæði. Þá er einnig mikið landrými á svæðinu sem er óráðstafað undir byggingar eða önnur mannvirki. 
Margar eignanna eru nú þegar í útleigu en allar eru þær áfram til sölu. Þú getur skoðað þær nánar á kadeco.is

BOGATRÖÐ 23 2114

BREIÐBRAUT 672

GRÆNÁSBRAUT 605

BREIÐBRAUT 675

FLUGVALLARBRAUT 740

BREIÐBRAUT 671 STÆRÐ: 1360 M²

STÆRÐ: 1700 M²

STÆRÐ: 1193 M² 

STÆRÐ: 370 M² STÆRÐ: 1428 M² STÆRÐ: 110 M²-150 M²

STÆRÐ: 1500 M² STÆRÐ: 1014 M²

LINDARBRAUT 635

BOGATRÖÐ 1

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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TOYOTA LAND CRUISER 120 Árgerð 
2008. Ekinn 128 Þ.KM. Verð kr. 
4.590.000. tilboðsverð kr 4.290.000.- 
Rnr. 101376

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

 Bílar til sölu

KIA Sorento EX 4wd. Árg. 2005, ek. 
186 þús, dísel, sjálfsk. Verð 950.000 
Sími 897 0825

 Bílar óskast

BíLL óSkAST Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

0-600 STAðGReITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 776 7507

óSkA eFTIR BíL Á 150 TIL 
500þúS STGR

Fólksbíl eða jeppling eða jeppa Má 
þarfnast smávægilegra lagfæringa 
Skoða allt.. Uppls í síma 777 3077

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bátar

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

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

FLíSALAGNIR - MúRveRk - 
FLoTUN

Getum bætt við okkur verkum í 

flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

Húsasmiðameistari getur bætt við 
sig verkefnum. S.6269899/6269099 
rhsmidar@internet.is

 Spádómar

Spái í spil, tek fólk heim, spái einnig í 
gegnum síma. Tímap. í s. 445 8787.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

AðSTöðUHúS/SkRIFSToFA/
vINNUSkúR

Til sölu, verð 1960þ. plús vsk. Bjart og 
hlýtt. uppl . 820-5181

Draumabíllinn er 
á sjalfsalinn.is

Nýr auglýsingamiðill fyrir 
farartæki þar sem kaupendur 
og seljendur ganga frá 
bílaviðskiptum milliliðalaust ENGIN SÖLULAUN

SKRÁÐU BÍLINN FRÍTT

ER Í LOFTINU
SPRENGISANDUR
SIGURJÓN M. EGILSSON OG UMRÆÐA SEM SKIPTIR MÁLI 

KL.  10:00   12:00SUNNUDAG

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



Útsala 20-80% afsláttur 
af öllum vörum.

Mussa 3594. Peysa 4194 loðeyraband 
3192 taska 3594 allar vörur með 
afslætti. Súpersól/ Noon Hólmasel 2 S. 
5870077 5672077

 Óskast keypt

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.

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

 sjónvarp

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

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

tröNuHrauN 10, HfJ.
Herb. með húsgögnum sér baðherb., 
neti, tv, aðgengi að sameiginlegu 
eldhúsi og þvottahúsi til leigu til 01. 
maí. Uppl. í s. 899 7004 og bh@vigri.is

30fm bílskúr til leigu í Hfj. Uppl. 
sendist á: antonben@simnet.is

til leiGu á aðeiNs  
1000 Kr fm!

129 - 5000 fm bil með allt að 9 
m lofthæð, stórar innkeyrsludyr, 

góð malbikuð lóð, og greið 
aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 atvinnuhúsnæði

GÓð fJárfestiNG
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 9,9 m S: 661-6800

Til leigu snyrtilegt 130fm 
iðnaðarhúsnæði á Smiðjuvegi. Uppl. í 
s. 896 0551

 Geymsluhúsnæði

fyrsti máNuður frír 
 www.Geymslaeitt.is

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

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

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

ATVINNA

 atvinna í boði

Jón og Salvar fasteignafélag ehf. 
Iðnaðarmenn óskast. Smiðir/lærlingar 
í mótavinnu. Upplýsingar í síma: 
8943343 eða jon@jonogsalvar.is

laGHeNta maNNesKJu 
vaNtar til starfa á 

smíðaverKstæði, laGer 
o.s.frv.

Um er að ræða starf við 
framleiðslu, vinnutími er frá 8 til 

18 á daginn.
Aðeins ábyrg, vandvirk, dugleg, 
heiðarleg, sjálfstæð manneskja 

með mannleg samskipti á hreinu.
Gott vald á íslensku algjört 

skilyrði.
Hreint sakavottorð og meðmæli 

óskast.
Áhugasamir umsækjendur hafi 
samband í rekkjan@rekkjan.is

Frederiksen Ale House óskar eftir 
vönum barþjónum og þjónum til 
starfa. Umsókn sendist á info@
frederiksen.is

 atvinna óskast

vaNtar þiG smiði, 
mÚrara, málara eða 
JárNabiNdiNGameNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800
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þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKAbb
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

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

- Dísellyftarar
- Ramagnslyftarar
- Vöruhúsatæki
- Varahlutir

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur
s. 864 2627•bernhoft@gmail.com

TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI
Til sölu við Smiðjuveg í Kópavogi. 
Mjög góður vélakostur, er í 270 fm björtu 
leiguhúsnæði. Gott verð. Afhending STRAX.

Uppl. gefur Óskar í síma 773-4700
Fyrirtækjasala Íslands,  www.atveignir.is

til sölu

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2



Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

FR
U

M

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn
réttingar. Sér
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000. sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

FR
U

M

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn
réttingar. Sér
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000. sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX

Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið 
húsins. Undir þeim bílskúr er rými sem hentar sem aukaíbúð. 
Mjög fallegar innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa 
með arni. Sérlega fallegur garður  sem er umkringdur  
skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað 
innst í botnlanga. Verð 48,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

FR
U

M

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn
réttingar. Sér
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000. sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

FR
U

M

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn
réttingar. Sér
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000. sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX

Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið 
húsins. Undir þeim bílskúr er rými sem hentar sem aukaíbúð. 
Mjög fallegar innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa 
með arni. Sérlega fallegur garður  sem er umkringdur  
skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað 
innst í botnlanga. Verð 48,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS

Suðurhólar 22 - 42,9 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð)

Opið hús í dag 7. janúar á milli 17:00 - 17:30
OPIÐ HÚS

Um er að ræða 42,9 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð).  
Sérgarður með skjólveggjum. Sérinngangur.  
Nýlega er búið að viðhalda og laga blokkina að utan. 
ÍBÚÐIN ER LAUS STRAX TIL AFHENDINGAR.
Svavar 8215401 verður á staðnum og tekur vel á móti ykkur.

ÚTHLUTUN 
VEGNA AFNOTA Á BÓKASÖFNUM

 Af árlegri fjárveitingu Alþingis fyrir afnot á bókasöfnum er 
úthlutað til rithöfunda, þýðenda, myndhöfunda og annarra 
rétthafa, samkvæmt útlánum og afnotum verka þeirra á 
bókasöfnum. Um úthlutun gilda lög nr. 91/2007 með síðari 
breytingum og reglur nr. 323/2008. 

Til að öðlast rétt til úthlutunar úr sjóðnum þurfa höfundar 
og rétthafar að sækja um á sérstökum eyðublöðum sem 
finna má á heimasíðu, http://rsi.is/bokasafnagreidslur/

Umsóknarfrestur er  til 31. janúar

Vakin er athygli á að þeir sem nú þegar hafa skilað 
skráningu þurfa EKKI að skrá sig aftur. Ný verk eru sjálf-
krafa færð á skrá höfundar.

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi
Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  

1. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps 2006-2018, í fyrrum Villingaholtshreppi, á spildu úr landi Egilsstaða.
Lögð fram til kynningar lýsing skipulagsverkefnis vegna breytinga á aðalskipulagi Flóahrepps sem felur í sér að hluti svæðis fyrir frístunda-
byggð, merkt F8, úr landi Egilsstaða breytist í landbúnaðarsvæði. Svæðið er um 10 ha að stærð og er fyrirhugað að þar verði stofnað nýtt 
lögbýli. 

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  

2. Breyting á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 á lögbýlinu Hraunvellir. Nýtt svæði fyrir verslun- og þjónustu.
Kynnt er tillaga að breytingu á  aðalskipulagi sem felur í sér að afmarkað er svæði fyrir verslun- og þjónustu á lögbýlinu Hraunvellir þar sem 
fyrirhuguð er uppbygging gistiþjónustu fyrir ferðamenn. 

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  

3. Breyting á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012 í landi Brekku, Bláskógabyggð. Landbúnaðarsvæði breytist í svæði fyrir 
    frístundabyggð.

Auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi sem felur í sér að um 7 ha svæði í landi brekku sem afmarkast af Vallá, Kóngsvegi og landa-
mörkum við Efri-Reyki breytist úr landbúnaðarsvæði í frístundabyggð.

Samkvæmt 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórnar varðandi eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  

4. Breyting á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012, Bláskógabyggð, á spildu úr landi Einiholts. 
    Verslun- og þjónusta í stað landbúnaðarsvæðis/efnistökusvæðis.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi 10. desember 2015 tillögu að breytingu á aðalskipulagi sem felur í sér að gert er ráð fyrir 
svæði fyrir verslun- og þjónustu á spildu úr landi Einiholts á svæði milli Einiholtslækjar og þjóðvegar, sunnan við bæjartorfu Einiholts.  
Tillagan var auglýst frá 22. október til 4. desember 2015.  Athugasemdir gáfu ekki tilefni til breytinga á tillögunni og hefur hún verið send 
Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins.

5. Breyting á aðalskipulagi Þingvallasveitar 2004-2016 í Bláskógabyggð, Brennimelslína 1. Færsla á háspennulínu. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi 12. nóvember 2015 tillögu að breytingu á aðalskipulagi vegna Brennimelslínu 1.  
Tillagan var auglýst frá 3. september til 16. október 2015.  Athugasemdir gáfu ekki tilefni til breytinga á tillögunni og hefur hún verið staðfest  
af Skipulagsstofnun. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  

6. Deiliskipulag fyrir Stöng og Gjána í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Lögð fram til kynningar lýsing skipulagsverkefnis vegna deiliskipulags sem nær til Minjastaðarins Stangar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og til 
svæði við Gjána sem er aðeins austar. Markmið með gerð deiliskipulagsins er að útbúa ramma yfir framkvæmdir sem nauðsynlegt er að fara í 
til að bæta aðstöðu vegna aukins álags ferðamanna.

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:  

7. Deiliskipulag sem nær til lögbýlisins Ásborg í Ásahreppi auk tveggja spildna úr landi Áss 1. 
Lögð fram tillaga að deiliskipulagi sem nær til um 60 ha svæðis og þriggja spildna (Ásborg 220760, Ás 1 spilda 2 220760 og Ás 1 land 1 lnr. 
175232). Á hverri spildu er gert ráð fyrir byggingarreit fyrir íbúðarhús, bílskúr/gestahús og skemmu. Svæðið er í aðalskipulagi skilgreint sem 
landbúnaðarsvæði. 

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  

8. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðarinnar Koðrabúðir úr landi Heiðar í Bláskógabyggð. Skilmálabreyting.
Auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðarinnar Koðrabúðir sem felst í að skilmálar breytast á þann veg að byggingarmagn 
miðast við nýtingarhlutfallið 0.03 í stað þess að miða hámarksstærð húsa við 80 fm. 

9. Deiliskipulag fyrir lóðina Sökk 5 úr landi Efri-Brúar í Grímsnes- og Grafningshreppi. Þrjár frístundahúsalóðir.
Auglýst tillaga að deiliskipulagi þar sem gert er ráð fyrir þremur frístundahúsalóðum á landi sem heitir Sökk 5 úr landi Efri-Brúar og liggur 
við austanvert Úlfljótsvatn. Tvær lóðirnar eru rúmlega 1 ha að stærð en sú þriðja er um 2,3 ha. Á hverri lóð er heimilt að byggja frístundahús 
ásamt aukahúsi. Byggingarmagn miðast við nýtingarhlutfallið 0.03 en hámarksstærð aukahúss er 40 fm. 

10. Deiliskipulag fyrir 1 ha svæði úr landi Langholts 2  (lnr. 166249) í Flóahreppi. Frístundahús til nota í ferðaþjónustu.
Auglýst tillaga að deiliskipulagi sem nær til um 1 ha spildu á bæjartorfu Langholts 2. Afmarkaður er byggingarreitur (B1) þar sem heimilt 
verður að byggja 2 ný allt að 85 fm frístundahús auk þess sem heimilt verður að stækka núverandi hús (34 fm í dag) í sömu stærð. 

11. Deiliskipulag fyrir lóðina Fljótsholt í Reykholti, Bláskógabyggð. Íbúðarhúsalóðir. 
Auglýst tillaga að deiliskipulagi sem nær til lóðarinnar Fljótsholt í Reykholti sem er um 1 ha að stærð og er í aðalskipulagi skilgreind sem 
íbúðarsvæði. Með auglýsingu sem birtist þann 25. júní sl. var auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi sem náði til lóðarinnar þar sem gert 
var ráð fyrir að á henni yrðu byggð 16 íbúðarhús á bilinu 50-90 fm. Athugasemdir bárust og tók breytingin ekki formlega gildi. Þá breyttust 
forsendur þar sem deiliskipulag fyrir þéttbýlið Reykholt var fellt úr gildi með úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Nú hefur 
sveitarstjórn samþykkt að auglýsa deiliskipulag fyrir lóðina Fljótsholt sem felst í að gert er ráð fyrir 6 parhúsum á bilinu 100-140 fm að stærð 
auk 4 einbýlishúsa á bilinu 100-120 fm. Öll hús verða á einni hæð.

12. Deiliskipulag fyrir tvær frístundahúsalóðir úr landi Heiðarbæjar í Bláskógabyggð. Lóðir með lnr. 170186 og 222397.
Auglýst tillaga að deiliskipulagi sem nær til tveggja um 1,5 ha frístundahúsalóða í landi Heiðarbæjar á svæði milli Torfadalslækjar og Móa-
kotsár. Aðkoma að lóðunum er frá Þingvallavegi (nr. 36). Á hvorri lóð verður heimlt að reisa allt að 250 fm frístundahús og allt að 30 fm auka-
hús. 

Samkvæmt 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórnar varðandi eftirfarandi deiliskipulagsáætlanir:  

13. Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Klausturhóla í Grímsnes- og Grafningshreppi. Rimahverfi.
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi 19. ágúst 2015 tillögu að deiliskipulagi sem nær til frístundabyggðar úr landi 
Klausturhóla sem kallast Rimahverfi. Tillagan var auglýst frá 13. maí til 25. júní 2015.  Var deiliskiplulagið samþykkt með breytingum á greinar-
gerð til að koma til móts við umsögn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Deiliskipulagið hefur verið sent Skipulagsstofnun til afgreiðslu og þeir 
sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins.

14. Deiliskipulag verslunar- og þjónustulóðar á spildu úr landi Einiholts 1 í Bláskógabyggð. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi 10. desember 2015 tillögu að deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis á spildu úr landi 
Einiholts 1 sem liggur milli Einiholtslækjar og Einiholtsvegarg.  Tillagan var auglýst frá 22. október til 4. desember 2015.  Athugasemdir gáfu 
ekki tilefni til breytinga á tillögunni og hefur hún verið send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til 
skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins. 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16.  
Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.sbf.is.

Skipulagstillögur nr. 1-2 og 6-7 er í kynningu frá 7. til 18. janúar 2016 en tillögur nr. 3 og 8-12 frá 7. janúar til 12. febrúar.  
Athugasemdir og ábendingar við tillögur nr. 1-2 og 6-7  þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 18. janúar 2016 en 12. febrúar fyrir tillögur 
nr. 3 og 8-12. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

petur@sudurland.is



PRENTAÐU LJÓSMYNDIRNAR Í A3 STÆRÐ
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Intel
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CPU

69.900
ALLTAF BETRA VERÐ Á APPLE!

• 9.7’’ UHD Retina snertiskjár 2048x1536
• Apple A7 ARM 1.4GHz örgjörvi
• Quad-Core 1080p FULL HD skjástýring
• 16GB flash SSD diskur
• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
• 5MP iSight og 720p Facetime myndavélar
• Apple M7 þriggja ása hreyfiskynjari
• Örþunn aðeins 7.5mm og fislétt 469gr
• Apple iOS 7 stýrikerfi og fjöldi forrita

iPadAir

FRÁBÆR PRENTARI

iP2850

WiFi FJÖLNOTATÆKI

J4120DW

BACKUP PLUS

12.900
2TB AÐEINS 19.900

Örþunnur og fisléttur ferðaflakkari með 
tímamóta hugbúnaði fyrir flestar tölvur og 
tæki, afritaðu myndasafnið beint af síma eða 
tölvu eða beint úr Facebook og álíka miðlum.

• 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
• Vistaðu beint á flakkarann í Facebook
• Örþunnur og fisléttur aðeins 150 gr.
• SuperSpeed USB 3.0 / USB 2.0

1TBSlim
STÓRGLÆSILEGUR FERÐAFLAKKARI

4
LITIR

EIN SÚ FLOTTASTA Í DAG

14.900
FÆST Í 3 STÆRÐUM!

• Zowie leikjamús fyrir atvinnuspilara
• ADNS 3310 LED Optical sensor
• Virkar jafnt fyrir rétthenta og örvhenta
• 7 forritanlegir Macro hnappar 
• Virkar fullkomlega án hugbúnaðar
• Hægt er að stilla DPI frá 400 til 3200
• Fullkomin lift-off fjarlægð og Claw grip

HÁRNÁKVÆMEINN NÁKVÆMASTI OPTICAL SENSOR SEM VÖL ER Á!

3
STÆRÐIR

ZASERIES
FYRIR ATVINNUSPILARA

34.900
2TB 24.900 | 3TB 29.900

• 4TB LaCie CloudBox tölvuský
• Gögnin þín alltaf við hendina hvar sem er
• Deildu gögnum með vinum og fjölskyldu
• Streymir margmiðlunarefni í öll tæki
• 10 notendur með lykilorð og einkamöppur
• Gigabit net, HTTP, FTP, SMB og Torrent
• Fyrir PC, Mac, Android, iOS, SmartTV, ofl.

CLOUDBOX
4TB TÖLVUSKÝ

1.245

DIAMANTE MÚS

DIAMANTE MÚS

500GB FERÐAFLAKKARI

14.900
2.5’’ Expansion

7.990

1TB FERÐAFLAKKARI

USB

3.0
10X HRAÐARA TENGI OG 

SAMHÆFT VIÐ ELDRI USB2 

Á ENN MEIRI HRAÐA

14.900
1TB PORSCHE 2.5”

16.900

995

SNERTIHANSKAR DELOCK KAPLAR

19.900

107 AIO

ASPIRE ZC
ALL-IN-ONE BORÐTÖLVA
Stórglæsileg heimilistölva innbyggð í 20” skjá 
með 4ra kjarna örgjörva, Radeon skjákjarna,
FHD vefmyndavél og öflugt Dolby hljóðkerfi.

• AMD Beema Quad Core E2-6110 1.5GHz
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SATA3 7200RPM diskur
• 20’’ HD+ LED Glare 1600x900 skjár 
• 4GB AMD R2 128GCN DX12 skjákjarni
• 2.0 Dolby Home Theater v4 hljókerfi
• 300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
• 1080p FHD High Sense vefmyndavél
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

79.900
ÚRVAL SKJÁTÖLVA FRÁ 79.900

179.900
SKYLAKE LEIKJATURNINN!

• Thermaltake Versa H24 leikjaturn
• Intel Core i5-6400 Quad 3.3GHz Turbo
• GIGABYTE Skylake B150 móðurborð
• 8GB DDR4 2400MHz hágæða minni
• 256GB SSD M.2 PCIe SP900 diskur
• 24x DVD SuperMulti skrifari
• 2GB GTX960 OC öflugt leikjaskjákort
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum!

GAMING TÖLVUTILBOÐ 2

HÁGÆÐA LEIKJALYKLABORÐ

9.990
ÞRÁÐLAUST LEIKJALYKLABORÐ

FORCEK7
ÞRÁÐLAUST LEIKJALYKLABORÐ

Fullkomið og öflugt þráðlaust leikjalyklaborð 
með íslensku letri, hlaðið nýjungum og með 
Anti-Ghosting tækni á WASD svæðinu sem 
gerir það fullkomið í leikjaspilun.

• Ný kynslóð Membrane leikjalyklaborða
• Anti-Ghosting tækni á leikjatökkum
• Ábrennt íslenskt letur á hnöppum
• Dynamic stillir fyrir hljóðstyrk og zoom
• Sérstaklega hannað með þægindi í huga
• Hot-link flýtihnappar fyrir helstu aðgerðir
• Scissor-Key tækni veitir minna viðnám
• Lítill en öflugur 2.4GHz þráðlaus sendir

• 28” VA-LED FULL HD 1080p 16:9
• 20 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni
• 5ms GTG viðbragðstími fyrir leikina
• 1920x1080 FULL HD upplausn
• 2x HDMI HDCP og VGA D-SUB tengi
• 178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn
• Aukin myndgæði með True Black tækni

49.900
22” 24.900 | 24” 29.900

28”VALED
FULL HD VA-LED

TRUE BLACK

VALED
TÆKNI MEÐ ALLT AÐ 

178° SJÓNARHORN
GW2870H

2x HDMI TENGI;)

TENGDUALLT

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR89.900

4.995

• Glæsileg heyrnartól frá Creative
• Kristaltær hljómur og þéttur bassi
• Stórir lokaðir og “ultra” mjúkir púðar
• 30mm Neodymium driverar
• Svarhnappur og hljóðnemi í snúru
• Einstaklega létt fyrir langtíma notkun
• 1.2 metra flöt flækjulaus snúra

FÆST Í 4 LITUM

79.900
ÖRSMÁ BORÐTÖLVA FRÁ ACER

• Intel Dual Core N2957U 1.4GHz
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SATA3 7200RPM diskur
• Pláss fyrir auka 2.5’’ harðdisk
• 300Mbps WiFi, GB Lan, Bluetooth 4.0
• 2xUSB3, 2xUSB2, HDMI, Mini DP o.fl.
• Notaðu snjallsímann sem fjarstýringu
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

RL85

ÞRÁÐLAUS
MÚS OG

LYKLABORÐ
FYLGIR

REVO ONE
NETT OG ÖFLUG Á SKRIFSTOFUNA

PLÁSS FYRIR 

AUKA HARÐDISK 

MEÐ EINUM 

TAKKA!

EIN SÚ FLOTTASTA Í DAG

9.990
HÁRNÁKVÆM LEIKJAMÚS!

 •   Hárnákvæmur 5000 dpi laser skynjari
 •   11 forritanlegir takkar fyrir allar aðstæður
 •   Innbyggt minni fyrir leikjaprófíla og Macros
 •   Öflugur gaming hugbúnaður fylgir
 •   Stillanleg þyngd með 8x 2 gramma lóðum
 •   1.9 metra ofin USB anti-tangle snúra
 •   Sérlega slitsterk og gripgóð húðun

GXT155
LASER LEIKJAMÚS!

NÝTT
VAR AÐ 
LENDA

19.900

ICONIA

• 7’’ HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
• Intel Quad Core Z3735G 1.83GHz Burst
• Intel HD Graphics DX11 skjákjarni
• 8GB flash og allt að 64GB Micro SD
• 300Mbps WiFi net, Bluetooth 4.0, GPS
• Li-Polymer rafhlaða allt að 7 tímar
• USB2 micro og Micro SD kortalesari
• Tvær vefmyndavélar 5MP og 0.3MP
• Android 4.4 stýrikerfi og fjöldi forrita

B1-750

2
LITIR

250%
ÖFLUGRI

Í NÝJUSTU 3D LEIKJUM 

MEÐ INTEL CLOVER-

TRAIL+ ÖRGJÖRVA

FÆST Í 2 LITUM

NÆSTUM ÞVÍ:)

ÞESSI GERIRALLT

Mögnuð 7.1 leikjaheyrnartól með hljóðnema 
og öflugum 50mm vibration búnaði sem tryg-
gir nötrandi bassa og hámarks hljómgæði. 
Jólagjöfin í ár fyrir leikjanördann:)

•   Frábær 7.1 leikjaheyrnartól með hljóðnema
•   Nötrandi bassi fyrir leikina og tónlistina
•   Öflugur 50mm vibration búnaður
•   Kristaltær hljómur og vandaður hljóðnemi
•   Vönduð vafin Anti-tangle USB snúra
•   Allar stillingar á upplýstri fjarstýringu
•   Öflugur hugbúnaður með stillingum fylgir
•   LED blá lýsing á hliðum og hljóðnema

GXT363
7.1 GAMING HEYRNARTÓL

14.900
POTTÞÉTT Í LEIKINA!

49.900
27” 99.900 | 27” QHD 129.900

Hannaður fyrir kröfuhörðustu leikjaspilara 
heims með óðafinnanlegar rammahreyfingar 
í 144Hz sem skila fullkominni leikjaupplifun 
ásamt Flicker-free tækni fyrir langtímaspilun;) 

• Sérhannaður 144Hz 3D LED leikjaskjár
• 24’’ LED FULL HD 1080p 16:9 skjár
• 12 milljón:1 DCR og Senseye3 tækni
• 1ms viðbragðstími og FPS mode f/leiki
• HDMI 1.4, DVI-DL og VGA tengi
• Forstillingar fyrir helstu leiki, CS:GO ofl.
• Black eQualizer skilar hárbeittri sýn!
• UltraFlex upphækkanlegur fótur

24”3DLED
144Hz 3D LEIKJASKJÁR!

XL2411Z144Hz
24” 144Hz 3D SKJÁR  

ALGJÖRLEGA NÝ 

UPPLIFUN!

149.900
FULLKOMINN LEIKJASKJÁR!

• Sérhannaður G-SYNC leikjaskjár
• 28’’ 4K UHD 3840x2160 16:9 skjár
• 1ms viðbragðstími fyrir atvinnuspilara!
• 4W RMS hljóðkerfi og USB3.0 hub
• G-SYNC samstillir skjá og skjákort
• Predator GameView leikjaprófílar
• Predator hæðastillanlegur fótur

28”UHD
4K G-SYNC SKJÁR

2560x1440

4K-UHD
G-SYNC V2 

SKJÁR

XB281HK

79.900

GTX970
XTREME GAMING LEIKJASKJÁKORT

GIGABYTE XTREME leikjaskjákortið er eitt 
öflugasta kortið í dag og með 0dB SILENT 
viftu sem fer aðeins í gang undir krefjandi 
notkun, metal bak og illuminated LED.

• Nýjasta leikjaskjákortið frá Gigabyte!
• 4GB GDDR5 7.1GHz 256-bit minni
• SUPER OC 1342MHz Core Boost clock
• DirectX12, GameStream og VR Ready
• 1644 CUDA cores og 104T.U. fyrir leiki
• Gullhúðað 4K HDMI 2.0, 3xDP, 2xDVI
• 16.8 milljón lita upplýstar LED viftur
• Nær hljóðlaus 0dB Windforce 3X tækni

XTREME

GTX960 OC 39.900 | GTX970 OC 69.900

3
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR12.900

49.900
4TB THUNDERBOLT 79.900

• 4TB LaCie d2 Quadra USB3&FW800
• Glæsileg hönnun frá Neil Poulton
• Einstök viftulaus álkæling
• Allt að 130MB/s skrif & leshraði
• Öryggis- og afritunarhugbúnaður
• LaCie USB 3.0 rekill fyrir Mac fylgir
• USB 3.0, 2xFireWire800 og eSATA

QUADRA
4TB USB3 & FIREWIRE FLAKKARI

ÞESSI 
TENGIST 
VIÐ ALLT

USB, FW, eSATA

NÝ OCTA CORE FRÁ ACER!

IconiaOne
STÓRGLÆSILEG SPJALDTÖLVA

Ný kynslóð enn öflugri og þynnri spjaldtölva 
frá Acer með 10” HD IPS fjölsnertiskjá með 
Zero Air Gap og Anti-fingerprint tækni.

•  10” HD IPS fjölsnertiskjár 1280x800
•  Quad Core 1.3GHz MT8163 örgjörvi
•  16GB flash og allt að 128GB microSD
•  300Mbps þráðlaust net, BT4.0, GPS
•  Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
•  USB2 micro og MicroSD kortalesari
•  Tvær FHD vefmyndavélar 5MP og 2MP
•  Aðeins 9.5mm örþunn og fislétt 540gr
•  Android 5.1 Lollipop og fjöldi forrita

B3-A20

29.900
NÝ KYNSLÓÐ FRÁ ACER!

1280x800IPSHD FJÖLSNERTISKJÁR178° SJÓNARHORN

NÝ
KYNSLÓÐ

ÖRÞUNN AÐEINS 

9.5mm OG 

540gr

10

NÝTT
VAR AÐ 
LENDA 14.900

• Hágæða 2.1 hljóðkerfi frá Trust
• 60W RMS skila öflugum hljóm
• Djúpur bassi með viðarbassaboxi
• Nákvæmur og vandaður tweeter
• Góður hljómur yfir allt tíðnissviðið
• AUX og heyrnartóla tengi í styrkstilli
• Falleg hönnun og ótrúleg hljómgæði

TYTAN

TYTAN 2.1
2.1 HLJÓÐKERFI

FÆST Í 2 LITUM

2
LITIR

NÝ
SENDING
VAR AÐ LENDA

NÝ
SENDING
ER AÐ LENDA

29.900
NÝ KYNSLÓÐ - ENN ÖFLUGRI

• Hágæða Thonet & Vander hljóðkerfi
• 60W RMS og 50Hz - 20kHz tíðnissvið
• Öflug 5.25’’ Aramid Fiber bassakeila
• Hárnákvæmur 1’’ tweeter úr 100% silki
• Jafn og góður hljómur yfir allt tíðnissviðið
• Drone FX tæknin skilar kristaltærum hljóm
• Hammer Bass tækni fyrir meiri bassa
• BT 4.0, Stereo RCA og Jack tengi
• Tengist þráðlaust við síma og fleiri tæki

KÜRBISBT
HÁGÆÐA 2.0 HLJÓÐKERFI

4.990

FLOTT LEIKJAMÚS

M6900

4TB PORSCHE FLAKKARI

14.900
4TB PORSCHE

29.9003TB
AÐEINS

24.900

KM6150

LYKLABORÐ OG MÚS

2.990
USB

3.0
10X HRAÐARA TENGI OG 

SAMHÆFT VIÐ ELDRI USB2 

Á ENN MEIRI HRAÐA

G4C 8GB TITAN

LG SNJALLSÍMI

34.900
G4C TITAN
LG

gefur LG G4 ekkert eftir, frábær myndavél með laser autofocus og full HD mynd-bands upptöku. 5”HD
IPS

FJÖLSNERTISKJÁR 

1280X720

4.990
TATOO 303

3
LITIR

2.1 HLJÓÐKERFI
2.STK 500Mbps

9.990

NET YFIR RAFMAGN

POINT OF VIEW

ÞRÁÐLAUS SELFÍ STÖNG

2
LITIR

2.990

 HLEÐSLUTÆKI Í BÍL

1.990
DUAL USBHLEÐUR 

FLESTA SÍMA
TENGIST Í SÍGA-

RETTUKVEIKJARA

TILBOÐÍ JANÚAR
VERÐ ÁÐUR2.990

5.990

TILBOÐÍ JANÚAR
VERÐ ÁÐUR9.990

16GB iPad mini 2

47.900
16GB WIFI

7,9”RETINA SNERTISKJÁRMEÐ 2048X1536 UPPLAUSN

ÚRVAL SKJÁVARPA

79.900
MS514H

RASPBERRY PI 2

VERÐ FRÁ

9.990

FALLEGARHÝSINGAR VERÐ AÐEINS4.990

RASPBERRYPI 2 MODEL BÓTRÚLEG TÖLVA MEÐ FJÖLDA STÝRIKERFA Í BOÐI. FULL HD HDMI STUÐNINGUR EIN BESTA MEDIA CENTER LAUSNIN Í DAG!

VANDAÐ
LYKLABORÐ

OG MÚS

HITZ
FISLÉTT HEYRNARTÓL

AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 9.990

50% 0dB
SILENT GAMING

Windforce 3X TÆKNIN 

SKILAR LoL OG FLEIRI 

LEIKJUM Í 0dB 

HLJÓÐLEYSI!

4GB7.1GHz MINNI1190MHz OG ALLT AÐ 30% YFIRKLUKKUN MEÐ ENN ÖFLUGRI3X WINDFORCE KÆLINGU MEÐ KOPAR HITAPÍPUM

89.900
SWITCH Í ÚRVALI FRÁ 59.900

10V

SWITCH 
SPJALDTÖLVA & FARTÖLVA;)

Switch 10V Metalic er lúxusútgáfa vinsælu Switch
spjaldtölvunnar sem breytist í fartölvu þegar
henni er smellt í lyklaborðsvöggu, sem fylgir með;)

• 10’’ FHD IPS fjölsnertiskjár 1920x1200
• Intel Quad Core x5-Z8300 1.84GHz Burst
• Intel HD 5300 DX11.2 skjákjarni
• 2GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 64GB SSD Flash og allt að 128GB microSD
• 2x2 MIMO WiFi, BT 4.0, USB Type-C/A
• Tvær FHD Crystal Eye vefmyndavélar 
• Örþunn lyklaborðsvagga m/Snap Hinge2
• Windows 10 & Microsoft Office Mobile

9.950

 •   Öflug þráðlaus Trust heyrnartól
 •   Virka með öllum sjónvörpum
 •   Kristaltær hljómur með góðri einangrun
 •   Mjúkir púðar fyrir hámarksþægindi
 •   Allt að 30m drægni og 9 tíma afspilun
 •   Sendir virkar einnig sem hleðslustöð
 •   Hnappar fyrir helstu aðgerðir

ÓMISSANDI FYRIR SJÓNVARPIÐ

REZON
ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL

AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 19.900

50%

10
ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 79.990

AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 1.990

50%
AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 2.490

50%

DELOCK KAPLAR

ÚRVAL

MIKIÐ
ÚRVAL:)

AF HÁGÆÐA 
KÖPLUM FRÁ 

DELOCK

Ertu í
vandræðum 

með þráðlausa
netið?

12

FULL HDIPSCORNING GORILLA GLASSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

NÝ
KYNSLÓÐ

ÖRÞUNN AÐEINS 

8.95mm OG 

590gr

NÁKVÆMUR 

STYLUS
ACTIVE PENNI 

FYLGIR MEÐ

16GB MINNISLYKILL

3
LITIR

32GB
3.990

128GB
14.900

64GB
7.990

1.990
16GB USB3

4.990

SPJALDTÖLVUHLÍF

ALVÖRUGALLABUXNA EFNI ;)

VERÐ FRÁ

10.000
LAMPI ENDIST 

ALLT AÐ 10.000
TÍMA

ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR
Í VERSLUNUM OKKAR Í REYKJAVÍK OG Á AKUREYRI ER EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF TÖLVUM OG TÖLVUBÚNAÐI



Undirhlíð 2  Akureyri 

UPPLIFÐU!

360°
NÆR ÓTAKMARKAÐ ÚRVAL 

AF 360° 3D VR LEIKJUM, 

TÓNLISTARMYNDBÖNDUM, 

KVIKMYNDUM,

OFL. OFL.

Hallarmúla 2 Reykjavík 

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS STÆRSTA TÖLVUVERSLUN NORÐURLANDS

0%
VEXTIRALLAR VÖRURVAXTALAUST Í 12 MÁNUÐI

Í Janúar fást allar 

vörur með vaxtalausum 

raðgreiðslum með 3.5% 

lántökugjaldi og 405kr 

greiðslugjaldi af hverjum 

gjalddaga

GLERAUGU

VR
LÚXUS 360° SÝNDARVERULEIKA-GLERAUGU 

FRÁ FREEFLY FYRIR NÆR ALLA SNJALLSÍMA, 

MEÐ MJÚKUM PÚÐUM OG HÁGÆÐA 120° 

LINSUM ÁSAMT ÞRÁÐLAUSUM STÝRIPINNA19.900

7. JAN
ÚAR  2016 - BIRT M

EÐ
 FYRIRVARA UM

 BREYTIN
GAR, PREN

TVILLUR OG M
YN

DABREN
GL

6.990
Gerðu sjónvarpið snjallara á augabragði og 
notaðu þjónustur eins og Netflix eða Hulu;)

UPPFÆRÐU Í SNJALLSJÓNVARP!

CHROMECAST 2

GOOGLECHROMECAST2Breyttu sjónvarpinu í snjall-sjónvarp með Chromecast 2, þú stjórnar snjallsjónvarpinu þínu með hvaða snjalltæki sem er ;) 

MIKIÐ ÚRVAL • FJÖLDI LITA

Verðlækkun á  mest seldu snjallúrum í heimi nú 
með stórglæsilegum háskerpu E-ink litaskjá!

PEBBLE TIME

34.900
ÞÚ SEKKUR Í ÞENNANN;)

Stórglæsilegir hágæða Enzo leikjastólar frá Arozzi úr 
slitsterku PU-leðri með þykkum og mjúkum örmum.

4
LITIR

LEIKJASTÓLAR

VERÐ FRÁ 29.900

NÝ SENDINGVAR AÐ LENDA

KOMDU AÐ

PRUFA :)
FREEFLY VR 

SÉRFRÆÐINGUR Á 
STAÐNUM

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 39.900

NÝ SENDINGVAR AÐ LENDA

79.900

• Intel Pentium Dual Core 3805U 1.9GHz
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SATA3 Ultra Fast harðdiskur
• 15.6’’ HD LED Glossy 1366x768
• Intel HD Graphics DX12 skjákjarni
• 2.0 Dolby Advanced v2 hágæða hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• Innbyggð 720p HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

FRÁBÆR Í SKÓLANN:)

IDEAPADG50

80E502QPMT 10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR89.900

299.900

• Intel Core i5-5300U 2.9GHz Turbo 4xHT
• 12GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD ofur hraður diskur
• 14.1’’ FHD IPS Antiglare 1920x1080 skjár
• 1167Mbps WiFi AC, BT 4.0, USB 3.0
• 2 rafhlöður samtals 10 tíma ending
• Fingrafaralesari, TPM, Smartkortalesari
• Fullkomið Dokku tengi undir vélinni
• Windows 8.1 Pro & Windows 10 Update!

T450s

20BWS05K00

NÝ KYNSLÓÐ THINKPAD

10

3
 Á

R
A

 A
LÞJÓÐLEG ÁB

Y
R

G
Ð3

ÁRA

L
E

N
O

VO
 THINKPAD FYRIRTÆKJA

LÍ
N

A
N

249.900
ALLTAF BETRA VERÐ Á APPLE!

• Intel Core M Dual Core 2.6GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 512GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
• 12’’ IPS Retina 2304x1440 skjár
• 867Mbps AC WiFi, BT 4.0, USB 3.1 Type-C
• Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
• Apple OS X Yosemite stýrikerfi

169.900
MEÐ i7 OG 1TB SSHD AÐEINS 189.900

• Intel Core i5-6200U 2.8GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD ofur hraður diskur
• 15.6’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
• 2GB AMD R7 M360 DX12 leikjaskjákort
• 2.0 JBL Dolby Digital Plus hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• Innbyggð 720p HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

IDEAPAD500

80NT00AJMX1920x1080

FHD
FULL HD SKJÁR

ANTI-GLARE VÖRN

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

OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00

FÆST Í 2 LITUM

119.900

3 LITIR

Ný kynslóð fartölva með 4ra kjarna Carrizo 
örgjörva, öflugra þráðlausu neti, enn hraðari 
SSHD harðdisk og TrueHarmony hljóðkerfi.

• AMD A10-8700P Quad Core 3.2GHz Turbo
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 8GB AMD R6 Carrizo DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.1, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum!

1920x1080FHDANTI-GLARE SKJÁR MEÐ BLUELIGHT SHIELD! E5-552
NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

7 KEMUR Í ÞREMUR 
LITUM

13.3” MacBook AIR

229.900
i5+256GB SSD

20ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 249.990

MACBOOK

ÍS
LE

NS
KIR LETUR LÍMMIÐAR Á LYKLABORÐI

E
N

N BETRA VERÐ
!Á BETRA VERÐI MEÐ 

ÍSLENSKUM LETUR 
LÍMMIÐUM

ÞÚ FÆRÐ

2015

HÁGÆÐA LEÐURTÖSKUR

19.900
VERÐ FRÁ

2.990
ÁRS ÁSKRIFT Home&Student

21.900

OFFICE 2016

NÝJUSTU ÚTGÁFUR AF WORD, EXCEL, POWERPOINT OG ONENOTE

NÝTT
BÆÐI TIL

FYRIR MAC
OG PC

ÖRYGGISVÖRNFARTÖLVUTASKA :)

WTS15 BG335 BK

2.990

NÝ SENDING LÆGRA VERÐ:)

199.900

80HE00GSMT

Sú allra flottasta frá Lenovo, örþunn og fislétt 
með QHD+ IPS fjölsnertiskjá sem hægt er að 
snúa 360° ásamt mögnuðu JBL hljóðkerfi!

• Intel Core M-5Y71 2.9GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SATA3 SSD ofur hraður diskur
• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár 3200x1800
• 1GB Intel HD 5300 DX12 skjákjarni
• AccuType lyklaborð með baklýsingu
• 867Mbps WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0
• Örþunn 12.7mm og aðeins 1,19kg
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

YOGA3 PRO
LENOVO MEÐ QHD+ SNERTISKJÁ

7

FÆST Í 3 LITUM

NÝ 
SENDING
ENN ÖFLUGRI

QHD+IPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

60ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR 259.900

360°
SNÚNINGUR

139.900
MEÐ 256GB SSD AÐEINS 159.900

• Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 14’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
• Intel HD 5500 GT2 DX12 skjákjarni
• 2.0 Dolby DS Home Theater hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• Motion Control HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

80JV00K9MT

U41

BROADWELL

1920x1080

FHD
FULL HD SKJÁR MEÐ

ANTI-GLARE VÖRN

99.900

• Intel Pentium Dual Core 3556U 1.7GHz
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 14’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
• Intel HD Graphics DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

3 LITIR

E5-473
5

FÆST Í 3 LITUM

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR129.900

154.900
STÍLHREIN OG FALLEG

• Intel Core i5-5200U 2.7GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid
• 15.6’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
• 2GB AMD R7 M360 DX12 leikjaskjákort
• 2.0 JBL Dolby Digital Plus hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• Innbyggð 720p HD vefmyndavél
• Windows 8.1 & Windows 10 Update!

Z51-70

80K60082MT 
1920x1080

FHD
FULL HD SKJÁR

ANTI-GLARE VÖRN

1920x1080FHDFULL HD SKJÁRANTI-GLARE VÖRN

199.900

• Intel Core i5-6200U 2.8GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR4 2133MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD IPS Anti-Glare 1920x1080
• 4GB GeForce GTX 950M leikjaskjákort
• 4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

NITRO

VN7-572G
7

DRAUMAFARTÖLVAN:)

FULL HDIPS1920x1080 SKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

BAKLÝSTLYKLABORÐ Í FULLRI STÆRÐ

129.900
NÝJASTA KYNSLÓÐ!

• 11.6’’ FHD IPS fjölsnertiskjár 1920x1080
• Intel Dual Core M-5Y10c 2.0GHz Turbo
• 1GB Intel HD 5300 DX12 skjákjarni
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 128GB SSD og allt að 128GB microSD
• 867Mbps WiFi, Bluetooth 4.0 og NFC
• Tvær vefmyndavélar, FHD og HD
• Örþunn lyklaborðsvagga m/Snap Hinge2
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

SW5-173

SWITCH11

FULL HDIPSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI 8

20ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR149.900
50ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR299.900

249.900

VN7-792G

NITRO BLACK
LEIKJASKRÍMSLIÐ FRÁ ACER

Black edition lúxus fartölva með Soft-touch 
metal finish, 17’’ ULTRA HD IPS skjá, ofur 
öflugu leikjaskjákorti og Dolby 4.0 hljóðkerfi. 

• Intel Quad Core i7-6700HQ 3.5GHz Turbo
• 8GB DDR4 2133MHz vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB SSD Hybrid
• 17.3’’ UHD 4K IPS Anti-Glare 3840x2160
• 4GB GeForce GTX 960M leikjaskjákort
• 4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI AC, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

17.3” 4K UHD LEIKJATÖLVA!

7

FARTÖLVUTASKAVÖNDUÐ 16” TASKA FRÁ TRUST

4 PORTA USB HUB FARTÖLVUDOKKA

ROBOT HUB VXD UNIVERSAL T

1.495 24.900
50%AFSLÁTTTUR VERÐ ÁÐUR2.990 

FARTÖLVUBAKPOKI

CRUZ 16”

7.990
CRUZ BAKPOKIFartölvubakpoki með plássi fyrir allt aukadótið :) 3

LITIR

279.900

MacBook Pro Retina

i5+256GB SSD

30ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 309.990

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR149.900

10
ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR179.900

USB3.0DOKKAÖLL HELSTU TENGI FYRIR FARTÖLVUNA:)

EKTALEÐURLúxus leðurtöskur með axlaról 

VERÐ ÁÐUR 3.990

ÓTRÚLEGTTILBOÐ

3840x21604K-UHDIPS SKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

BAKLÝSTLYKLABORÐ Í FULLRI STÆRÐ

68ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 317.990

MacBook
12” RETINA 512GB

MACBOOK

ÍS
LE

NS
KIR LETUR LÍMMIÐAR Á LYKLABORÐI

E
N

N BETRA VERÐ
!Á BETRA VERÐI MEÐ 

ÍSLENSKUM LETUR 
LÍMMIÐUM

ÞÚ FÆRÐ

15.6” IDEAPAD 100

80MJ00C9MT

69.900LENOVOIDEAPADFRÁBÆR FARTÖLVA MEÐDUAL CORE ÖRGJÖRVA4GB MINNI, 500GB DISK OG WINDOWS 10 MACBOOK

ÍS
LE

NS
KIR LETUR LÍMMIÐAR Á LYKLABORÐI

E
N

N BETRA VERÐ
!Á BETRA VERÐI MEÐ 

ÍSLENSKUM LETUR 
LÍMMIÐUM

ÞÚ FÆRÐ

2015

GLEÐILEGT
GRÆJUÁR:)
BYRJUM ÁRIÐ MEÐ LÁTUM • ALLAR HEITUSTU GRÆJURNAR

4BLS
K
IP

P
A
 Ú

T :)



STÆRSTA OUTLET LANDSINS!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400
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FULL BÚÐ AF VÖNDUÐUM SKÓM OG FATNAÐI Á ALLA FJÖLSKYLDUNA!
Nike • Adidas • Puma • Asics • Didrikson • Champion • Roxy • Speedo • Seafolly 

Arena • Zara • Levis • Lee • Wrangler • Boswell • Lindbergh • Shine • Sixmix 
Imac • Kaffe • Veto • B young • Oasis • All saints • Fransa • … og fl.



Fengu slæman skell í síðasta heimaleik sínum fyrir EM í Póllandi

Fall verður vonandi fararheill hjá strákunum okkar   Íslenska karlalandsliðið í handbolta tapaði óvænt með fjögurra marka mun á móti Portúgal í 
Kaplakrika í gær í eina heimaleik liðsins fyrir Evrópumótið í Póllandi sem hefst í næstu viku. Ásgeir Örn Hallgrímsson sést hér brjótast í gegnum 
vörn portúgalska liðsins í gær en Ásgeir skoraði fjögur mörk í leiknum. Íslenska liðið þarf að spila miklu betur á EM í Póllandi.    Fréttablaðið/anton

Í dag
19.00 Keflavík - Þór Þorl. Sport

18.00 Valur - Fram Valshöllin
18.30 Höttur - njarðvík Egilsstaðir
19.15 tindastóll - Ír Sauðárkrókur
19.15 Keflavík - Þór Þ. Keflavík
19.15 Snæfell - Haukar Stykkish.
19.15 Grindavík - FSu Grindavík 
19.30 Ísland - Portúgal Kaplakriki

Nýjast

Domino’s-deild kvenna

Valur - Snæfell 69-72 
Stigahæstar: Karisma Chapman 33/19 
frák., Guðbjörg Sverrisdóttir 26, Hallveig 
Jónsdóttir 8 -  Haiden Palmer 18/13 fráköst, 
Berglind Gunnarsdóttir 16, Bryndís Guð-
mundsdóttir 12, Gunnhildur Gunnarsdóttir 
9/8 frák. Alda Leif Jónsdóttir 7.  
 
Hamar - Haukar 48-90 
Stigahæstar: Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 
21/12 frák. - Helena Sverrisdóttir 28/9 
fráköst/6 stoðsendingar/6 stolnir, María 
Lind Sigurðardóttir 17, Sólrún Inga Gíslad. 
14, Þóra Kristín Jónsdóttir 10/5 fráköst/5 
stoðsendingar.

Vináttulandsleikur í handbolta

Ísland - Portúgal 28-32 
Mörk Íslands (Skot): Guðjón Valur Sigurðs-
son 7/4 (9/4), Aron Pálmarsson 6 (13), Ásgeir 
Örn Hallgrímsson 4 (7), Vignir Svavarsson 
4 (7), Róbert Gunnarsson 2 (3), Alexander 
Petersson 2 (5), Tandri Már Konráðsson 1 
(1), Arnór Atlason 1 (2), Arnór Þór Gunnars-
son 1 (4/1), Snorri Steinn Guðjónsson (2). 
Varin/víti (Skot): Björgvin Páll Gústavsson 
18 (49/2, 37%), Aron Rafn Eðvarðss. (1, 0%). 
Hraðaupphlaup: 8 (Guðjón Valur  3, Vignir 
3, Róbert 2).  
 
Íslenska landsliðið fékk skell í fyrsta undir-
búningsleik sínum fyrir EM en þ etta var 
eini heimaleikur liðsins fyrir mótið. Liðið 
mætir Þjóðverjum tvisvar um næstu helgi.

Körfubolti Keppni í Domino’s-
deild karla hefst aftur í kvöld eftir 
jólafrí en þá hefst síðari helmingur 
deildarkeppninnar. Þó svo að flestir 
reikni með því að KR verði deildar-
meistari og Höttur neðstur hefur 
ýmislegt breyst á síðustu vikum sem 
gæti breytt framvindu á síðari hluta 
tímabilsins. Fréttablaðið fékk Her-
mann Hauksson, einn sérfræðinga 
Körfuboltakvölds á Stöð 2 Sport, til 
að velta fyrir sér möguleikum lið-
anna fyrir seinni umferðina.

toppbaráttan
„KR er ekki enn komið á það stig 
sem við bjuggumst við af liðinu fyrir 
tímabilið,“ segir Hermann um lið KR. 
Þeir svörtu og hvítu eru með ógnar-
sterkan leikmannahóp en Helgi Már 
Magnússon og Pavel Ermolinskij 
hafa verið mikið frá vegna meiðsla 
sem setti strik í reikninginn í haust 
hjá KR-ingum.

„Nú er Helgi að koma aftur inn af 
fullum krafti og þegar Pavel verður 
leikfær aftur þá er KR komið með 
ógnarsterkt lið. Fyrir tímabilið 
héldum við allir að KR myndi kom-
ast klakklaust í gegnum veturinn en 
sem betur fer hefur komið í ljós að 
önnur lið eru betri en maður bjóst 
við. Engu að síður tel ég að KR muni 
vaxa ásmegin eftir því sem líður á 
tímabilið,“ segir Hermann sem vill 
þó ekki útiloka nein lið í toppbarátt-
unni.

„Keflavík hefur spilað svakalega 
flottan körfubolta. Leikmennirnir 
eru lágvaxnir, hraðir og góðir skot-
menn og planið þeirra hefur gengið 
100 prósent upp. En nú eru önnur 

lið að læra betur inn á leikstíl þeirra 
og því gæti seinni hluti tímabilsins 
orðið erfiðari fyrir Keflavík en sá 
fyrri,“ segir Hermann sem reiknar 
engu að síður með því að Keflavík 
verði eitt af þremur efstu liðunum 
þegar deildarkeppninni lýkur.

njarðvík og Haukar líklegir
Njarðvíkingar mæta til leiks eftir 
áramót með nokkuð breytt lið en 
auk þess að vera með stóran Banda-
ríkjamann er leikstjórnandinn 
Oddur Kristjánsson kominn frá ÍR. 
„Ein af spurningunum sem Njarð-
víkingar þurfa að svara er hvernig 
Oddur nær að aðlagast því hann 
þarf að gjörbreyta sínum leikstíl 
frá því hlutverki sem hann gegndi 
hjá ÍR,“ segir Hermann sem reiknar 
einnig með því að Haukar mæti öfl-
ugir til leiks.

„Haukar hafa verið mjög þétt-
ir eftir að hafa hikstað í fyrstu 4-5 
umferðunum og menn sem áttu að 
vera í lykilhlutverki eru orðnir stöð-
ugir. Nú fá þeir stóran útlending inn 
í teig sem þeir eiga að geta leitað til 
þegar þeir lenda í klandri og ef það 

gengur eftir gætu þeir verið til alls lík-
legir,“ segir Hermann.

botnbaráttan
Í dag er deildin tvískipt. Efstu sjö 
liðin (12-18 stig) virðast öll nokkuð 
örugg en eftir sitja fimm lið sem eru 
með átta stig eða færri. Hermann 
reiknar með því að Grindavík, sem 
er nú í áttunda sætinu, muni komast 
í úrslitakeppnina en að FSu gæti með 
öflugri frammistöðu gert baráttuna 
um áttunda sætið afar áhugaverða.

„Stærsta spurningin í neðri hluta 
deildarinnar er FSu og hvort Sel-
fyssingar ætli að hrista aðeins upp 
í botnbaráttunni. Ég spáði þeim 
áttunda sætinu fyrir mótið en eftir 
slæma byrjun í haust virtust þeir 
hafa misst trúna. Svo kom sigur-
leikurinn gegn Keflavík auk þess sem 
þeir náðu að standa í KR lengi vel á 
heimavelli. FSu er með fínan leik-
mannahóp sem gæti þess vegna rænt 
áttunda sætinu af einhverju hinna 
liðanna,“ segir Hermann sem reiknar 
með því að Grindavík muni bæta ráð 
sitt eftir slappa haustmánuði.

„Grindvíkingar hafa verið mjög 
lélegir og það er eitthvað mikið að 
hjá þeim. En nú hafa verið gerðar 
mannabreytingar og liðið mun vera 
að fá mjög sterkan Kana til sín. Það 
kemur í ljós hvort það reynist rétt en 
engu að síður tel ég að lykilmenn í 
liðinu séu of reyndir til að þeir missi 
af úrslitakeppninni. Grindavík er 
með sterkan heimavöll sem liðið 
á að verja betur en það hefur gert 
hingað til.“

Hermann segir að ekkert geti 
bjargað stigalausu liði Hattar frá falli 
úr þessu. Snæfell sé með of þunnan 
leikmannahóp til að gera  mörgum 
öðrum liðum skráveifu og að ÍR, 
sem hafi misst sinn besta mann til 
Njarðvíkur, muni fyrst og fremst 
hugsa um að klára tímabilið stór-
slysalaust.

Fimm leikir fara fram í deildinni 
í kvöld en umferðinni lýkur með 
viðureign KR og Stjörnunnar annað 
kvöld. Umferðin verður svo að venju 
gerð upp í Körfuboltakvöldi Dom-
ino’s á Stöð 2 Sport klukkan 22.00 
annað kvöld. eirikur@frettabladid.is

FSu gæti rænt áttunda sætinu
Síðari hluti tímabilsins í Domino’s-deild karla hefst í kvöld. Nýir og öflugir Bandaríkjamenn gætu sett svip 
sinn á deildina og breytt landslaginu fyrir baráttuna á báðum endum töflunnar, sem gæti orðið hörð.

Fá Kanarnir flugvélaveikina?

Njarðvík, Haukar og Grindavík hafa öll fengið nýjan Bandaríkjamann til 
liðsins og eru þeir allir „stórir“ menn. Slíkir leikmenn geta verið gulls ígildi 
fyrir lið í íslensku deildinni eins og hefur margsýnt sig. En eins og Her-
mann bendir á líta menn oft betur út á „pappírnum“ en raun verður á.

„Það hefur ansi oft gerst að erlendu leikmennirnir fá flugvélaveikina 
á leiðinni til Íslands,“ segir Hermann í léttum dúr. „Ef leikmennirnir sem 
Njarðvík og Haukar fá eru jafn góðir og sagan segir gætu bæði lið blandað 
sér í baráttuna á toppnum og fengið heimavallarrétt í úrslitakeppninni.“

KR er ekki enn 
komið á það stig 

sem við bjuggumst við af 
liðinu fyrir tímabilið.

Hermann Hauksson, 
sérfæðingur í Körfu-
boltakvöldi á Stöð 
2 Sport

ALLt Í BEiNNi Í FyRStA SiNN  
Úrslitakeppni NFL-deildarinnar 
hefst um næstu helgi og í fyrsta 
sinn verða allir leikir hennar 
sýndir beint á sportstöðvum 
Stöðvar 2. Wild-card helgin er fyrst 
á dagskrá og eru tveir leikir á bæði 
laugardag og sunnudag. Alls verða 
leikirnir tíu á þremur helgum þar 
til það kemur í ljós hvaða tvö lið 
mætast í Super Bowl 7. febrúar. 
Houston texans og Kansas City 
Chiefs spila fyrst klukkan 21.40 
á laugardag og strax á eftir leika 
Cincinnati Bengals og Pittsburgh 
Steelers. Á sunnudeginum mætast 
síðan Minnesota Vikings og Seattle 
Seahawks klukkan 18.05 og svo 
Washington Redskins og Green 
Bay Packers klukkan 21.40.

ByRjA ÞæR ÁRið 2016 ALVEG 
EiNS OG ÞæR ENDUðU 2015?
Framkonur geta náð þriðja sætinu 
af Val þegar þær heimsækja þær 
í Valshöllina í kvöld í fyrsta leik 
Olís-deildar kvenna á árinu 
2016 en leiknum var frestað fyrir 
áramót vegna þátttöku Fram í 
Evrópukeppni. Fram er stigi á eftir 
Val og Haukum sem eru í 3. og 
4. sæti. Framkonur 
enduðu árið 2015 
á því að tryggja sér 
deildarbikar kvenna 
með sigri á Val 
í úrslitaleik í 
Strandgötunni. 
Hvort lið 
Fram byrjar 
nýtt ár eins og 
liðið endaði 
2015 kemur 
í ljós í kvöld 
en leikur-
inn hefst 
klukkan 
18.00.  
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Mjódd · Salavegur · Búðakór· Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
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ÝSUBITAR
ROÐ- & BEINLAUSIR 
VERÐ ÁÐUR 1.698 KR/KG

1.392 KR
KG

FAGFISK LAXAFLÖK 
SNYRT 
VERÐ ÁÐUR 1.949 KR/KG

1.754 KR
KG

COOP PESTÓ - 190 G 
GRÆNT/RAUTT 
VERÐ ÁÐUR 329 KR/PK

279 KR
PK

COOP PASTA SKRÚFUR
500 G - 3 LITIR 
VERÐ ÁÐUR 199 KR/PK

169 KR
PK

COOP SYMFONI  
GRÆNMETISBLANDA - 750 G 
COOP BROKKOLÍ - 800 G
COOP BLÓMKÁL - 700 G 
VERÐ ÁÐUR 389 KR/PK

299 KR
PK

COOP BROKKOLÍBLANDA 
750 G 
VERÐ ÁÐUR 299 KR/PK

249 KR
PK

TALENT ELDHÚSRÚLLUR 
4 RÚLLUR 
VERÐ ÁÐUR 298 KR/PK

259 KR
PK

COOP WC PAPPÍR 
16 RÚLLUR 
VERÐ ÁÐUR 1.198 KR/PK

899 KR
PK

BLÁBER - 125 G ASKJA
FRÁ CHILE
VERÐ ÁÐUR 549 KR/PK

275 KR
PK

NÁTTÚRA FUGLAFÓÐUR 
VERÐ ÁÐUR 789 KR/PK
HÁLKUSALT - 5 KG 
VERÐ ÁÐUR 449 KR/PK 
RÚÐUVÖKVI - 3 L 
VERÐ ÁÐUR 589 KR/STK

DANPO KJÚKLINGALUNDIR 
700 G 
VERÐ ÁÐUR 1.691 KR/PK

1.353 KR
PK

RISTORANTE - 26 CM 
PIZZA SPECIALE,
PIZZA HAWAII, 
PIZZA MOZZARELLA. 
VERÐ ÁÐUR 499 KR/PK

449 KR
PK

399 KR
PK

699 KR
PK

5 KG

499 KR
PK

-21°C

50%
AFSLÁTTUR

FROSIÐ

FROSIÐ

2 KG

DALOON RÚLLUR - 600 G 
M. KJÚKLING 
M. KARRÍKJÚKLING 
VERÐ ÁÐUR 637 KR/PK

497 KR
PK

DIT VALG HAFRAMJÖL
1 KG - FÍNT/GRÓFT 
VERÐ ÁÐUR 229 KR/PK

199 KR
PK

COOP MÚSLÍ 
BLANDAÐ/BLÁBERJA/ 
SÚKKULAÐI/TROPICAL 
VERÐ ÁÐUR 598 KR/PK

538 KR
PK

NETTÓ KJÚKLINGUR 1/1
VERÐ ÁÐUR 849 KR/KG

747 KR
KG

NETTÓ KJÚKLINGALEGGIR 
VERÐ ÁÐUR 869 KR/KG

695 KR
KG

25%
AFSLÁTTUR



Yndislega konan mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Auður Sigurborg 
Vésteinsdóttir

bankastarfsmaður, 
Suðurlandsbraut 58, 
áður Máshólum 8,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk aðfaranótt 30. desember. 
Útförin fer fram frá Langholtskirkju föstudaginn 8. janúar 

nk. kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent á 
styrktarsjóð FAAS.

Sveinn Viðar Jónsson
Elín Sveinsdóttir Sigmundur Ernir Rúnarsson
Hrönn Sveinsdóttir Bergsveinn Sampsted
Auður Ýr Sveinsdóttir  William S. Johnstone III

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær sonur okkar, bróðir  
og barnabarn,

Ole Nordman Brynjólfsson

lést á heimili okkar 30. desember 
síðastliðinn. Útför hans fer fram frá 

Seljakirkju 11. janúar kl. 15.00. 

Brynjólfur Óskarsson Selma Olsen
Björn Friðrik Brynjólfsson Gunnhildur Arna   
  Gunnarsdóttir
Thelma Björk Brynjólfsdóttir Said Lakhlifi
Óskar Brynjólfsson Stella Sigurðardóttir
Guðni Karl Brynjólfsson Stefanía Ellý Baldursdóttir
Finna Ellý Bottelet

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðríður Matthíasdóttir
frá Ísafirði, 

Sóltúni 28, Reykjavík,
lést á Landakoti mánudaginn 4. janúar 

2016. Útförin fer fram frá Laugarneskirkju 
þriðjudaginn 12. janúar kl. 13.

Erna Elísabet Jóhannsdóttir Jón Rúnar Kristjónsson
Bergþóra Margrét Jóhannsdóttir Björn Olsen
Matthías Árni Jóhannsson Guðrún Þórsdóttir

ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,
Ólöf Ragnheiður Jónsdóttir

áður til heimilis að  
Vogatungu 39, Kópavogi,

lést á Droplaugarstöðum laugardaginn  
 2. janúar. Útför hennar fer fram frá 

Kópavogskirkju föstudaginn 15. janúar  
kl. 15. Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en 

þeim sem vilja minnast hennar er bent á MS-félag Íslands.

Björgvin Sigurjónsson Sædís Magnúsdóttir
Eðvarð F. Benediktsson Auður Harðardóttir
Árný Benediktsdóttir Örn Gústafsson
Guðmundur Benediktsson Jenný Ásmundsdóttir
Sigrún Benediktsdóttir Ingólfur Friðjónsson
Kristjón Benediktsson Nanna Snorradóttir
Jóhann R. Benediktsson Sigríður Guðmundsdóttir

Bróðir minn,
Jón S. Kristbergsson 

 
er látinn. 

Kveðjuathöfn fer fram  
í Fossvogskapellu mánudaginn  

 11. janúar kl. 13.00. Jarðsett verður  
í Haukadal í Biskupstungum föstudaginn  

15. janúar kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Reykjalund.

Hrefna Kristbergsdóttir

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

Magnús Kristjánsson
Hrafnakletti 1, Borgarnesi,

lést í Brákarhlíð, Borgarnesi, 
sunnudaginn 3. janúar.

 Jónína Kristín Eyvindsdóttir
Eyvindur S. Magnússon Ólafía G. Sigurvinsdóttir
Kristján Á. Magnússon Branddís M. Hauksdóttir
Magnús H. Magnússon

barnabörn og barnabarnabarn.

Yndislega móðir okkar, dóttir, systir, 
tengdamóðir og amma,

Sigríður Kr. Brynjólfsdóttir

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 
29. desember. Útförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju miðvikudaginn  

13. janúar kl. 13.

Valgerður Brynja Viðarsdóttir Davíð Þór Björnsson
Pálmar Dan Einarsson
Ylfa Rán, Jakob Máni, Aþena Ýr
Valgerður Kristjánsdóttir og systkini

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Kristinn Jónas Steinsson

byggingameistari, 
Valagili 3, Akureyri,

sem lést miðvikudaginn 30. desember, 
verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju 

föstudaginn 15. janúar kl. 13.30.

Auðbjörg María Sigursteinsdóttir
María G. Kristinsdóttir Þorsteinn Óskarsson
Kristinn S. Kristinsson Sigrún Jóhannesdóttir
Rannveig Kristinsdóttir Reynir B. Eiríksson
Oddný S. Kristinsdóttir Ólafur R. Ólafsson
Smári Kristinsson Birna D. Þorláksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

„Ég byrjaði að vinna svona myndir um 
jólin 2014, þegar mig vantaði persónulegar 
gjafir fyrir bræður mína í jólagjöf. Þá tók ég 
málin í mínar hendur og gerði persónuleg-
ar myndir fyrir þá og tókst svona vel upp,“ 
segir atvinnukylfingurinn Ólafía sem hefur 
nú hafið framleiðslu á myndum sem ætlað 
er að styrkja hana í Evrópumótaröðinni í 
golfi sem hefst á Nýja-Sjálandi í febrúar. 
Um er að ræða myndir á striga þar sem 
hin ýmsu hvatningarorð þekja yfirborðið. 
„Ég valdi orð sem veita mér innblástur og 
ég gæti trúað að aðrir geti nýtt sér,“ útskýrir 
Ólafía, og viðurkennir að þessi orð eigi að 
einhverju leyti þátt í því góða gengi sem 
henni hefur hlotnast á golfvellinum og leitt 
hana þangað sem hún er nú komin.

„Ég átti nú ekkert endilega von á að fá 
svona góð viðbrögð, en á aðeins tveimur 
dögum hefur fjöldinn allur haft samband,“ 
segir hún sátt með sitt og vonar að sem 
flestir hafi samband við hana í gegnum fés-
bókarsíðuna hennar. Býður kylfingurinn 
þar upp á tvær stærðir og stillir verðinu í 
hóf, en margt smátt gerir einmitt eitt stórt.

„Ég fæ styrk frá Forskoti, þar sem nokkrir 
kylfingar eru valdir á hverju ári og styrk 
deilt á milli þeirra. Ég veit hins vegar að 
verkefnið mitt er það stórt að ég þarf á 
frekari aðstoð að halda, en samkvæmt 
fjárhagsáætluninni minni fyrir árið mun 
Evróputúrinn kosta mig fjórtán milljónir,“ 
útskýrir Ólafía og brosir. Hún segist ekki 
vita nákvæmlega hvað falli í hennar hlut frá 
Forskoti, en hún muni þurfa að leita allra 
ráða og því ætli hún sér að reyna að ná til 
fólks í gegnum listina. „Hvert mót kostar 
á bilinu fjögur hundruð til fimm hundruð 

þúsund krónur, svo þetta er fljótt að koma.“
Ólafía verður á stöðugu ferðalagi það 

sem eftir lifir ári, en hún mun meðal 
annars ferðast til Tyrklands, Kína, Dúbaí 
og mun fleiri staða. Spurð hvort hún sé 
ekki að lifa draum ansi margra skelli hún 
upp úr og segist viss um það, ekki hvað síst 
fjölskyldumeðlima, en öll fjölskyldan er á 
bólakafi í íþróttinni.

Ólafía segir þátttökuna í Evrópumóta-
röðinni sannkallaðan draum sem orðinn 
er að veruleika. „Ég hef spilað golf síðan 
ég var níu ára gömul og það var frábært að 

komast áfram í Marokkó í síðasta mánuði,“ 
bendir hún himinlifandi á, en hún er þriðji 
Íslendingurinn til að komast inn í móta-
röðina, en þau Birgir Leifur Hafþórsson 
og Ólöf María Einarsdóttir hafa keppt á 
mótaröðinni. 

„Það er töluvert síðan Íslendingur var 
með, en það er töluvert erfitt að komast 
að. Aðeins þrjátíu efstu komast inn, en í 
kringum eitt hundrað kylfingar reyna,“ 
bætir hún stolt við og vonast innilega eftir 
að sem flestir sjái sér fært að styðja við 
bakið á henni.  gudrun@frettabladid.is

Byrjaði í golfinu níu ára
Ólöf Þórunn Kristinsdóttir komst nýverið inn á Evrópumótaröðina í golfi sem hefst í 
febrúar. Hún stendur nú í ströngu við að fjármagna ferðalagið sem tekur heilt ár. 

Merkisatburðir
1730 Árni Magnússon handritasafnari og prófessor deyr, aðeins 66 
ára gamall.
1906 Ungmennafélag Akureyrar er stofnað, og er þar með fyrsta 
ungmennafélagið sem stofnað er hér á landi. Félagið beitir sér svo 
fyrir stofnun UMFÍ 1907.
1927 Fyrsta símhringingin er hringd yfir Atlantshafið frá New York 
til London.
1942 María Markan syngur hlutverk greifafrúarinnar í sýningu á 
Brúðkaupi Fígarós, í Metropolitan-óperunni í New York. Hún er þar 
með fyrsti Íslendingurinn sem kemur fram í aðalhlutverki í þessu 
leikhúsi.

Ólöf er ekki bara eldklár í golfinu, því hún er augljóslega listræn líka. Hægt er að panta 
myndir hjá henni inni á fésbókarsíðunni hennar. fréttablaðið/gva

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,
Auður Eiríksdóttir

kennari,
lést á Droplaugarstöðum  

sunnudaginn 3. janúar.  
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
mánudaginn 11. janúar kl. 13. Sérstakar 
þakkir til starfsfólks Droplaugarstaða.

Elísabet Andrésdóttir Erlendur Karlsson
Eiríkur H. Andrésson Marianne Nygaard

Gunnar Andrésson
Valgerður Auður Andrésdóttir

Andrés Már, Linda Malín, Stefan, Sara, Thomas,
Andrés og Elías Ármann

Kæri fósturfaðir og bróðir,
Sigursveinn Jóhannesson

frá Gröf, Skaftártungu,
lést á hjúkrunarheimilinu 

Klausturhólum þann 30. desember 
síðastliðinn. Útför hans fer fram frá 

Grafarkirkju laugardaginn 9. janúar  
kl. 14. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja  
minnast hans er bent á Velunnarasjóð Klausturhóla.

Guðlaugur Smári Ármannsson
Páll Jóhannesson
og aðstandendur
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Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur

þrautir
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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.

veðurspá Fimmtudagur

Austanátt í dag, víða hvassviðri eða stormur. Vætusamt á Suður- og Suð-
austurlandi, slydda eða snjókoma norðaustan til á landinu en úrkomulítið 
annars staðar. Hiti 1 til 7 stig, en um frostmark norðaustanlands.

3 1 8 5 6 9 4 7 2

5 9 2 7 1 4 8 6 3

6 4 7 2 8 3 9 1 5

7 2 1 8 9 6 5 3 4

4 3 6 1 5 2 7 9 8
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9 2 5 3 6 1 8 4 7

3 5 9 2 8 7 4 6 1

6 8 1 3 4 5 9 2 7

4 7 2 9 1 6 3 5 8

1 9 8 4 3 2 5 7 6

7 3 6 1 5 8 2 4 9

5 2 4 6 7 9 8 1 3

9 1 5 7 2 3 6 8 4

8 6 7 5 9 4 1 3 2

2 4 3 8 6 1 7 9 5

4 9 7 5 6 1 3 8 2

5 1 8 3 2 9 6 7 4

6 2 3 7 4 8 9 5 1

1 3 9 8 5 2 4 6 7

7 5 6 4 9 3 2 1 8

8 4 2 1 7 6 5 9 3
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

LÁRÉTT
2. teikniblek
6. í röð
8. verkur
9. uppistaða
11. nafnorð
12. rithöfundur
14. hlusta
16. skóli
17. kjaftur
18. tímabil
20. skóli
21. staðarnafn

LÓÐRÉTT
1. líkamshluti
3. stefna
4. sandgrynning
5. sjáðu
7. reikningshald
10. holufiskur
13. hluti kyn-
færa
15. þefja
16. skammst.
19. tveir eins

LÁRétt: 2. túss, 6. áb, 8. tak, 9. lón, 11. no, 12. 
skáld, 14. hlera, 16. ma, 17. gin, 18. öld, 20. fg, 
21. oddi.
LÓðRétt: 1. háls, 3. út, 4. sandrif, 5. sko, 7. 
bókhald, 10. nál, 13. leg, 15. anga, 16. möo, 19. dd.

Hei! 
hei! 
hei!!

Uuuuuuuu....
Haaaalló sko! Langt 
síðan síðast, félagi! 

Rændirðu Litla-Hraun? 
Hvað er að frella?!

Ekki átti ég von 
á að menn væru 
svona viðkvæmir 
fyrir eigin skarti..

Nei, vinur, hver 
hefði trúað því? 

Fangarnir eru svo 
iðulega fagur-
skreyttir þarna 

fyrir austan.

MAMMA!! Má ég fara í bíó 
með Hektori?

Núna?

Já! Ég er búinn að 
vera að deyja úr þrá 

eftir að fá að sjá 
þessa mynd síðan ég 

sá auglýsinguna!!

Nú! Hva, 
er langt 
síðan?

Uhh já … 
korter eða 
eitthvað!

Ég sæki lyklana mína, 
herra fulldramatískur 

fyrir lífið.

Mamma og pabbi tuða 
endalaust um að 

bursta tennurnar og 
tannþráð.

Og svo er tannlæknirinn 
alltaf potandi mjög 

beittum hlutum upp í mann.

Og svo, ha, fá börn 
teina og spangir og 

ég ætla ekki einu 
sinni að seg ja meir!

Þú getur ekkert 
fengið hann ofan 

af því að fá tennur, 
Hannes!!

Mér finnst hann allavega 
eiga rétt á að fá að vita 

þessa hluti fyrst …

Svartur lumar á nettri brellu sem tryggir 
honum unnið tafl.
Svartur á leik
1. … Df3!! Hvítur tapar nú biskupnum 
á d3 þar sem 2. gxf3 Rxf3+ 3. Kf1 Bh3# 
leiðir til máts. Önnur umferð Skákþings 
Reykjavíkur fór fram í gærkveldi. 
www.skak.is:  Allt um gang Skák-
þingsins.

GRÍN, HASAR OG RÓMANTÍK
Á BÍÓSTÖÐINNI
Bíóstöðin er hluti af Skemmtipakkanum þar sem boðið er upp  
á kvikmyndir allan sólarhringinn. Með því að greiða 1.990 kr.  
aukalega færðu endalaust tal og 1 GB í GSM.

365.is  |  Sími 1817

BÍÓSTÖÐINER Í SKEMMTI-PAKKANUM
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STÓRÚTSALA

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

YFIR 1.000 TÖLVUVÖRUR

SÝNISEINTÖK OG LAGFÆRÐAR 

FARTÖLVUR OG SPJALDTÖLVUR 

Á ÓTRÚLEGU VERÐI !

Ú
T S Ö L U V Ö R U R

NÁNAR UM ALLAR

W W W.T L . I S

BYRJAÐU 2016 MEÐ
AFSLÁTTARVEISLU 
Á TÖLVUVÖRUM !

OPIÐ 10 - 18

ALLT AÐ 70% 
AFSLÁTTUR ! 

FARTÖLVUR • SPJALDTÖLVUR • TÖLVUSKJÁIR

BORÐTÖLVUR • SKJÁKORT • PRENTARAR • TURNKASSAR

MINNISLYKLAR • HARÐIR DISKAR • SSD • FARTÖLVUTÖSKUR • MÓÐURBORÐ 

FLAKKARAR • NETBÚNAÐUR • PAPPÍR • HÁTALARAR • SJÓNVARPSFLAKKARAR 

TÓNERHYLKI • VIFTUR • GEISLADISKAR • VEFMYNDA VÉLAR • LYKLABORÐ • MINNISKORT • SKANNAR



„Hér er unnið nánast allan sólarhring-
inn. Kannski tekinn smá fuglsblundur 
milli fjögur og sex á morgnana,“ segir 
Mireya Samper myndlistarkona glað-
lega, stödd í Garðinum suður með 
sjó þar sem hún stýrir listahátíðinni 
Ferskir vindar.  

Hátíðin byrjaði 15. desember með 
opnum vinnustofum. Fimmtíu lista-
menn af tuttugu þjóðernum voru 
mættir til leiks og síðan hafa verið 
kynningarkvöld og pallborðsum-
ræður oft í viku, opin almenningi. 
Svo byrja sýningar á laugardaginn,  
9. janúar. „Þetta er alveg fimm vikna 
prógramm, lifandi starf,“ segir Mireya 
sem hefur haldið svona listahátíðir í 
Garðinum þrisvar áður.

„Við vorum mjög heppin núna. 
Fengum öll inni í elliheimilinu sem 
hefur verið lokað í tvö ár en fólk er 
að vinna í Áhaldahúsinu, samkomu-
húsinu, Garðskagavita og úti um allt. 
Svo erum við með stóran sýningarsal 
við hliðina á bæjarskrifstofunum.“

Sveitarfélagið Garðurinn leggur til 
íveruhúsnæði fyrir listafólkið ásamt 
vinnu- og sýningaraðstöðu. Lista-
mennirnir borga ferðirnar til og frá 
landinu en annað fá þeir frítt, svo 
sem mat og efni og Mireya sér um að 
finna styrktaraðila fyrir því.  „Það eru 
tvisvar til þrisvar fleiri sem vilja koma 
hingað, þó hef ég aldrei auglýst,“ segir 
hún. „En ég er sjálf mikið að sýna úti 
um allan heim, er alltaf á veiðum og 
vel fólk til að koma hingað.“

Fuglsblundur tekinn milli fjögur og sex
Fimmtíu manns af tuttugu þjóðernum auðga nú mannlífið í Garðinum og vinna nótt og dag við að skapa 
listaverk. Sýning á þeim hefst 9. janúar. Anton Brink ljósmyndari fór á staðinn til að fanga stemninguna.

Mireya  og Noor Ibrahim frá Indónesíu í Áhaldahúsinu. FréttablaðIð/aNtoN brINk

Hin sænska amanda billberg dansari við æfingar. Yoshiko Maruyama frá Japan vinnur innsetningu í Garðskagavita.

Frakkinn laurent reynès lætur ekki kuldann aftra sér frá því að höggva í stein í 
skúlptúrgarðinum.

Manuela Zervudachi frá bretlandi vinnur í tré með meitil og hamar að vopni. 

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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janúardagar 
Um leið og við óskum landsmönnum öllum gleðilegs árs og þökkum viðskiptin á liðnu ári, 

byrjum við nýja árið með 20-40% afslætti af gæðavörum heimilistækjadeildar.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

Opið virka daga kl. 10-18 
og á laugardögum 

kl. 11-15.

25
ÁR 

HJÁ

uppþvottavélarþvottavélar þurrkarar

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

helluborð

20% 
afsláttur

ofnareyjuháfar · veggháfarAirforce

Gott úrval af Airforce veggháfum og 
eyjuháfum, sem eru annálaðir fyrir 
glæsilega hönnun og mikil gæði. 20-40% 

afsláttur

20-40% 
afsláttur

heimilislausnir

eldhústæki

20% 
afsláttur

20-40% 
afsláttur

nytjalist

ryksugur

20% 
afsláttur

hársnyrtitæki

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur



Tíu kvikmyndir sem fagna tíu ára afmæli á árinu
Óhjákvæmilega fagna nokkrar vel þekktar myndir stórafmæli á árinu og því er ekki úr vegi að stikla á stóru yfir 
nokkrar af þeim sem standa á slíkum tímamótum. Listinn er ekki tæmandi enda var 2006 gjöfult kvikmyndaár.

Cars
Pixar sendi frá sér teiknimyndina 
Cars fyrir rúmum tíu árum, árið 
2011 fylgdi svo í kjölfarið myndin 
Cars 2. Fígúrurnar úr myndinni voru 
til dæmis framleiddar sem leikföng 
líkt og oft vill verða með söguhetjur 
úr kvikmyndum. Teiknaðar voru yfir 
43.000 skissur þegar myndin var enn 
á teikniborðinu.

V for Vendetta
Kvikmyndin V for Vendetta sem 
skartar þeim Natalie Portman og 
Hugo Weaving í aðalhlutverkum féll 
afar vel í kramið hjá áhorfendum og 
kvikmyndaáhugafólki. Myndin er 
byggð á samnefndri myndasögu eftir 
þá Alan Moore og David Lloyd.

The Da Vinci Code
Eftir sigurför samnefndrar bókar Dans Brown um heiminn árið 2003 kom 
út kvikmyndin The Da Vinci Code með þeim Tom Hanks og Audrey Tautou 
í aðalhlutverkum. Árið 2009 kom út sjálfstætt framhald hennar, Angels and 
Demons, og verður þriðja myndin, Inferno, sem fjallar um ævintýri Roberts 
Langdon, nú í þriðja sinn í túlkun Hanks, frumsýnd í október á þessu ári. 
Myndirnar þrjár eru allar byggðar á bókum Browns.

Borat
Það fór svo sannarlega allt á fullt þegar Borat var 
frumsýnd. Myndin er í mockumentary-stíl og var 
skrifuð og framleidd af Sacha Baron Cohen sem 
meðal annars er þekktur fyrir að leika Ali G. 

Hann fer einnig með hlutverk kasakska blaða-
mannsins Borats Sagdiyev sem ferðast um 
Bandaríkin og tekur samskipti sín við lands-
menn upp. Myndin var harðlega gangrýnd og 

jafnvel bönnuð í mörgum löndum en halaði inn 
yfir hundrað milljónir Bandaríkjadala.

Little Miss Sunshine
Það muna sjálfsagt margir eftir 
Abigail Breslin í hlutverki Olive 
Hoover í kvikmyndinni Little Miss 
Sunshine. Myndin er dásamlega 
hugljúf og segir frá Olive sem á sér 

þann draum heitastan að taka þátt 
í Little Miss Sunshine barna-

fegurðarsamkeppninni og 
fjölskyldulífi hennar sem 

oft á tíðum er ansi skraut-
legt. Myndin var meðal 

annars tilnefnd til fernra 
Óskarsverðlauna og 
skartar auk Breslin 
þeim Steve Carell og 
Greg Kinnear í aðal-

hlutverkum.

300
Kvikmyndarinnar 300 með Gerard 
Butler í aðalhlutverki var beðið með 
talsverðri eftirvæntingu en hún segir 
söguna af orrustunni í Laugaskarði árið 
480 fyrir Krist. Butler fer með hlutverk 
Leónídasar Spörtukonungs sem freist-
aði þess að verjast 100.000 manna her 
Persa með aðeins 300 Spartverja sér til 
fulltingis. Frasinn „This is Sparta“ hefur 
síðan myndin var sýnd verið talsvert 
vinsæll í hinu ýmsa netgríni.

The Devil Wears Prada
Meryl Streep var gjörsamlega ban-
eitruð í hlutverki sínu í The Devil 
Wears Prada. Myndin sló óvænt í 
gegn á sumarmánuðum ársins 2006 
í Bandaríkjunum og gekk fremur vel 
í bíóhúsum um heim allan og var 
Streep lofuð talsvert fyrir frammi-
stöðu sína. Til þess að fagna tíu ára 
afmælinu ætla Twentieth Century 
Fox að gefa út sérstaka afmælisút-
gáfu á Blu-Ray.

Casino Royale
Fyrsta Bond-myndin þar sem breski leikarinn 

Daniel Craig fór með hlutverk spæjarans 
knáa. Fjórða myndin með Craig í hlutverki 
Bonds, Spectre, var frumsýnd í október á 
síðasta ári. Búið var að gefa út að það yrði 
síðasta myndin þar sem Craig væri í hlut-
verki spæjarans en nú ganga þær sögur 

fjöllum hærra að framleiðendur séu æstir í 
að fá Craig til þess að skella sér í smókinginn 

fyrir tuttugustu og fimmtu myndina.

Step Up
Rómantíska dansmyndin Step Up fékk kannski 
ekki lofsamlega dóma hjá kvikmyndabuffum 
en unglingar víðsvegar um heim voru alsælir 
með ræmuna. Leikarinn, og Íslandsvinurinn, 
Channing Tatum skaust fram á sjónarsviðið í 
kjölfar myndarinnar og hafa síðan 2006 verið 
framleiddar þrjár Step Up myndir, þó með 
öðru leikaraliði en í fyrstu myndinni.

Pan’s Labyrinth
Spánsk-mexíkanska 
fantasíumyndin Pan’s 
Labyrinth er í senn stórkost-
lega falleg og ótrúlega óhugn-
anleg. Myndin var frumsýnd 
í Cannes og vann til fjölda 
verðlauna, þar á meðal 
þrennra Óskarsverð-
launa og þrennra 
B A FTA -ve r ð -
launa.
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Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is

Sjáðu allt úrvalið á 

www.byggtogbuid.is

20-70% 
afsláttur!

KAFFIVÉLAR, 
ELDHÚSÁHÖLD, 

POTTAR OG PÖNNUR, 
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR, 

DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL, 
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR, 

BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAR- 
OG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR, 

HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT, 
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR, 

BAÐVOGIR OG MARGT 
FLEIRA! 

Yfir 2000 
útsöluvörur

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Líkaðu við okkur 

á Facebook:

 www.facebook.com/

byggtogbuid

STÓRA
NÝÁRSÚTSALAN 

STÆKKAR
SÚ STÆRSTA TIL ÞESSA

KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!
Höfum bætt við hundruðum vara á útsöluna!  

Dæmi: Rosenthal gjafavörur 50-70% – Villeroy & Boch matarstell á 50% - Walther-Glas glervara 30% 
- Valdar pönnur á 50% - KitchenAid bökunarvörur 20% – Alligator grænmetisskerar 20% og margt fleira.



Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur

7. janúar 2016 
Listasýningar
Hvað?  Kvöldopnun í Ásmundarsafni – 
Kíkt út í geim: Sýningarstjóraspjall
Hvenær?  19.00
Hvar?  Ásmundarsafn
Í kvöld ætla sýningarstjórarnir 
Klara Þórhallsdóttir og Heiðar Kári 
Rannversson að fara með gesti í 
könnunarleið angur um sýninguna 
Geimþrá sem hlotið hefur mikið 
lof gagnrýnanda. Allir velkomnir.

Hvað?  Gunnar Gunnsteinsson og Ásta 
Fanney í Mengi
Hvenær?  20.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu 2
Gunnar Gunnsteinsson og Ásta 
Fanney Sigurðardóttir troða upp í 
Mengi í kvöld, en Gunnar heldur 

upp á að hlaðvarpið/podcastið 
hans, The Musicosmology Etudes 
er komið á netið og mun flytja 
nokkra kafla úr þeim. Ásta mun 
spila hljóðspor fyrir kvikmynd 
sem aldrei varð til ásamt fleiru. 
Húsið opnað klukkan 20.00 en 
sjálfir tónleikarnir hefjast klukkan 
21.00 Aðgangseyrir er 2.000 
krónur.

Félagsstarf
Hvað?  Félagsvist Rangæinga- og Skaft-
fellingafélagsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salur Skaftfellingafélagsins, 
Laugavegi 178 , 4. hæð
Félagsvist á vegum Rangæinga-, 
og Skaftfellingafélagsins verður 
haldin í kvöld, og verða vegleg 
verðlaun í boði, auk kaffiveitinga. 
Allir hjartanlega velkomnir meðan 
húsrúm leyfir.

Tónlist
Hvað?  Opin æfing hjá Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands
Hvenær?  09.30
Hvar?  Eldborg, Hörpu
Sinfóníuhljómsveit Íslands býður 
áhugasömum upp á að koma 
á lokaæfingar fyrir almenna 
áskriftartónleika sína. Þar gefst 
gestum tækifæri til að hlusta á Sin-

fóníuhljómsveitina leika dagskrá 
tónleika kvöldsins að hluta eða í 
heild. Miðaverð er 1.900 krónur.

Hvað?  Vínartónleikar 2016
Hvenær?  19.30
Hvar?  Eldborg, Hörpu
Hinir árlegu Vínartónleikar Sin-
fóníuhljómsveitar Íslands. Á efnis-
skránni eru meðals annars verk 
eftir Johann Strauss auk Vínarljóð-
anna og dúetta sem allir þekkja. 
Stjórnandi á tónleikunum eru Ola 
Rudner og einsöngvarar eru þau 
Guðrún Ingimarsdóttir sópran-
söngkona og Elmar Gilbertsson 
tenórsöngvari. Miðaverð er 3.400 
til 7.900 krónur.

Hvað?  Adda og félagar á Rosenberg
Hvenær?  21.00
Hvar?  Café Rosenberg
Markús hefur tónleikana kl. 21.00 
og kynnir nýja plötu sína, The 
Truth The Love The Life. Næst 
kemur fram söngvaskáldið Adda 
ásamt hljómsveit og flytur glænýtt 
efni í bland við eldra og lög af My 
brain EP. Sveigjanlegt miðaverð 

500 til 1.500 kr. Aðeins er hægt að 
greiða með seðlum.

Fyrirlestrar
Hvað?  Fyrirlestrarröð Miðaldastofu
Hvenær?  16.30
Hvar?  Öskju
Í dag verða fluttir tveir fyrirlestrar 
í fyrirlestraröð Miðaldastofu 
Háskóla Íslands um Sturlungaöld 
og verður þar fjallað um handrit 
og húsakynni á Sturlungaöld. Árni 
Einarsson dýravistfræðingur mun 
halda erindi og Kristín Bjarna-
dóttir, prófessor emeritus í stærð-
fræðimenntun. Aðgangur er 
ókeypis og allir velkomnir meðan 
húsrúm leyfir.

Námskeið
Hvað?  Hreint mataræði- nám-
skeið
Hvenær?  18.00
Hvar?  Gló, Fákafen
Námskeið leitt af 
Ásdísi grasa-
lækni þar 
sem farið 
verður í 
hina ýmsu 
kima hreins 
mataræðis. 
Þátttöku-
gjald er 
4.900 
krónur.  
Allir vel-
komnir.

Handverk
Hvað?  Prjónakaffi Heimilisiðnaðar-
félagsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Cafe Meski, Fákafeni 9
Kynning á handverksnámskeiðum 
Heimilisiðnaðarskólans. Kennarar 
verða á staðnum með sýnishorn af 
því fjölmarga sem hægt er að læra 
á námskeiðunum. Námskeiðin 
eru frá einni kvöldstund upp í 
tíu vikna námskeið. Hekl, prjón, 
útsaumur, vefnaður, litun, gimb, 
orkering, kaffipokafléttun, þjóð-
búningasaumur og fleira. Allir vel-
komnir.

Uppistand
Hvað?  Uppistand hjá Comedy 
klúbbnum

Hvenær? 21.20
Hvar? Bar 11
Í kvöld munu York 
Underwood, Sigurður 
Anton, Nick Jameson 
auk tilraunauppi-
stands gleðja gesti á 
Bar 11. Aðgangseyrir 
1.000 krónur.

Það verður kvöldopnun í Ásmundarsafni þar sem gestir hafa kost á að fara í könn-
unarleiðangur um sýninguna Geimþrá.

Árlegir Vínartónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands fara fram í kvöld. Fréttablaðið/GVa

Prjónakaffi Heimilis-
iðnaðarfélagsins fer fram í 

kvöld. Fréttablaðið/GVa

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8 - 10:10
POINT BREAK   KL. 10:55
STAR WARS 3D   KL. 8
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50

DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8 - 10 - 10:40
POINT BREAK                  KL. 5:30 - 8 - 10:30 - 10:55
STAR WARS 3D    KL. 5 - 8 - 10:55
STAR WARS 2D   KL. 8
STAR WARS 2D VIP  KL. 5 - 8 - 10:55
SMÁFÓLKIÐ ÍSLTAL 2D  KL. 5
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50

DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8 - 10:10
POINT BREAK   KL. 5:30 - 8 - 10:30
STAR WARS 3D   KL. 7 - 10
STAR WARS 2D   KL. 5:10 - 8 - 10:50

DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8 - 10:10
POINT BREAK   KL. 8 - 10:30
STAR WARS 3D   KL. 6 - 9
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50

DADDY’S HOME  KL. 8
POINT BREAK   KL. 10:10
STAR WARS 3D   KL. 10:10

EGILSHÖLL


THE PLAYLIST


USA TODAY


K.Ó. VISIR.IS


S.G.S. MORGUNBLAÐIÐ


TOTAL FILM

Frábær grínmynd með Will Ferrell og 
Mark Wahlberg í aðalhlutverkum.

HASARATRIÐIN GERAST EKKI FLOTTARI
MEIRIHÁTTAR ÁRAMÓTASPRENGJA

NÝÁRSMYNDIN 2016

LUKE BRACEY
EDGAR RAMIREZ
TERESA PALMER
RAY WINSTONE


BOSTON GLOBE


WHAT CULTURE


DFW.COM

Þökkum frábærar viðtökur
70.000 manns

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

Frá leikstjóra Silver Linings Playbook 
og American Hustle 

- CHICAGO SUN-TIMES

- -S.G.S, MBL

- USA TODAY- BÍÓVEFURINN

THE HATEFUL EIGHT 5, 9
DADDY’S HOME 8, 10:10
STAR WARS 2D 5
SISTERS 8, 10:30
SMÁFÓLKIÐ 2D 5:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

©2015 REPOSADO PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, S.L. AND MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U.

BENICIO DEL TORO
TIM ROBBINS
OLGA KURYLENKO
MÉLANIE THIERRY
FEDJA ŠTUKAN

“A PERFECT DAY”  DIRECTED BY FERNANDO LEÓN DE ARANOA  A REPOSADO AND MEDIAPRO PRODUCTION
WRITTEN BY FERNANDO LEÓN DE ARANOA  WITH THE COLLABORATION OF DIEGO FARIAS  BASED ON THE NOVEL “DEJARSE LLOVER” BY PAULA FARIAS  MAKE UP & 

HAIR DESIGNER CAITLIN ACHESON, AGATHE DUPUIS
COSTUME 
DESIGNER FERNANDO GARCÍA  SOUND IVÁN MARÍN, DANIEL PEÑA, ALFONSO RAPOSO  MUSIC BY ARNAU BATALLER  FILM

EDITOR NACHO RUIZ CAPILLAS  PRODUCTION
DESIGNER CÉSAR MACARRÓN

LINE
PRODUCER LUIS FDEZ. LAGO  DIRECTOR

OF PHOTOGRAPHY ALEX CATALÁN A.E.C.  EXECUTIVE
PRODUCERS PATRICIA DE MUNS, JAVIER MÉNDEZ  PRODUCED BY FERNANDO LEÓN DE ARANOA, JAUME ROURES

A Perfect Day   18:00
45 Years   18:00
Hrútar   18:00
Youth   20:00
Sherlock Christmas Special   20:00

Fúsi   20:00
Glænýja Testamentið   22:00
Þrestir   22:00
Magic in the Moonlight   22:15

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19
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- örugg bifreiðaskoðun um allt landSími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

góð þjónustA og hAgstæð kjör á skoðunum

32 
skoðunAr-

stöðVAr um 
lAnd Allt

Bifreiðaskoðanir
Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum sinnt, s.s. aðalskoðunum, endurskoðunum, 
breytingaskoðunum, ástandsskoðunum og tjónaskoðunum. Einnig sinnir það skráningarstarfsemi 
vegna ökutækja, t.d. móttöku eigendaskiptatilkynninga, og veitir tæknilega þjónustu. 
Starfsemin er á öllu landinu og eru starfræktar 32 skoðunarstöðvar í þeim tilgangi.
Frá 2002 hefur Frumherji einnig séð um framkvæmd skriflegra og verklegra ökuprófa á Íslandi.
Ökuprófin eru framkvæmd á 20 stöðum á landinu, sjá lista yfir prófstað á vefsíðu okkar www.frumherji.is

wi-fi, ljúffengt gæðakaffi og litaBækur 
fyrir Börnin á meðan þú Bíður.FrÍtt

klikkaðu ekki á skoðun!
Vertu tilbúinn að takast á við 

vetrarfærðina á nýskoðuðum bíl17

IS JA   32117

Mundu að aftasti stafurinn í 
bílnúmerinu þínu táknar þann mánuð 

sem mæta á með bílinn í skoðun. 



Fimmtudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

09.00 Boyhood 
11.45 Girl Most Likely 
13.30 Jane Eyre 
15.30 Boyhood 
18.15 Girl Most Likely
20.00 Jane Eyre Rómantísk mynd 
frá 2011 sem byggð er á samnefndri 
sögu eftir Charlotte Brontë. Hún 
fjallar um kennslukonuna Jane Eyre 
sem fellur fyrir húsbónda sínum en 
hann býr yfir leyndarmáli sem gæti 
sett strik í reikninginn.
22.00 Red
23.55 The Place Beyond the Pines 
Dramatísk spennumynd frá 2012 
með Ryan Gosling, Bradley Cooper 
og Eva Mendes í aðalhlutverkum. 
Luke vinnur við að leika í áhættuat-
riðum á mótorhjólum og bílum. 
Hann snýr sér að bankaránum til 
að geta séð sómasamlega fyrir 
nýfæddum syni sínum. Til allrar 
óhamingju þá verða glæpir hans til 
þess að hann lendir upp á kant við 
Avery Cross sem er metnaðarfullur 
stjórnmálamaður og fyrrum lög-
reglumaður. Toppmynd sem hefur 
fengið frábæra dóma.
02.15 Dirty Movie 
03.50 Red

08.05 PGA Tour  
14.05 PGA Tour Review of the Year 
14.55 Solheim Cup  
17.25 Players Official Film 
18.20 Inside The PGA Tour  
18.45 Presidents Cup  
21.45 Inside The PGA Tour  
22.10 Golfing World  
23.00 Hyundai Tournament of 
Champions

17.30 The Big Bang Theory 
17.55 Friends 
18.20 The New Girl 
18.40 Modern Family 
19.05 Major Crimes  (3:10)
19.50 Cold Feet  (2:8) Fjórða syrpan 
af þessum bráðskemmtilegu 
bresku þáttum.
20.40 Broadchurch  (7:8) Önnur 
syrpan af þessum magnþrungnu 
spennuþáttum. 
22.00 The Sopranos 
22.55 It's Always Sunny in Phila-
delphia 
23.15 The Glades 
00.00 Major Crimes 
00.40 Cold Feet 
01.30 Broadchurch 
02.45 The Sopranos 
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

17.05 Stóra sviðið 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 Stundin okkar 
18.20 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
18.32 Eðlukrúttin 
18.43 Hrúturinn Hreinn 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós
20.15 Íslenskur matur  (1:8) 
 Þáttaröð á fróðlegu nótunum um 
hvernig hugvit, tækni, menntun 
og dugnaður umbreyta íslenskri 
náttúru í matvörur á heimsmæli-
kvarða.
20.40 Ljósmóðirin  (1:8)  
21.35 Best í Brooklyn  (1:7)  Lög-
reglustjóri ákveður að breyta af-
slöppuðum undirmönnum sínum í 
þá bestu í borginni.
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Lögregluvaktin 
23.05 Ófærð 
23.55 Kastljós 
00.30 Fréttir

07.00 Ofurhundurinn Krypto 
07.25 Ljóti andarunginn og ég 
07.47 Hvellur keppnisbíll 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.55 Tommi og Jenni 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
09.55 UKI 
10.00 Lukku-Láki 
10.23 Kalli á þakinu 
10.47 Ævintýraferðin 
11.00 Ofurhundurinn Krypto 
11.24 Ljóti andarunginn og ég 
11.46 Hvellur keppnisbíll 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.45 Doddi litli og Eyrnastór 
12.55 Tommi og Jenni 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
13.55 UKI 
14.00 Lukku-Láki 
14.23 Kalli á þakinu 
14.47 Ævintýraferðin 
15.00 Ofurhundurinn Krypto 
15.24 Ljóti andarunginn og ég 
15.46 Hvellur keppnisbíll 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.45 Doddi litli og Eyrnastór 
16.55 Tommi og Jenni 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
17.55 UKI 
18.00 Lukku-Láki 
18.23 Kalli á þakinu 
18.47 Ævintýraferðin 
19.00 Epic

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Kitchen Nightmares 
09.45 Minute To Win It 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
13.20 King of Queens 
13.45 Dr. Phil 
14.25 The Millers 
14.50 Survivor 
15.35 The Voice 
17.05 The Voice 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show 
19.10 The Late Late Show 
19.50 Life In Pieces 
20.15 Grandfathered (10:22) 
20.40 The Grinder (10:22) 
21.00 Agents of S.H.I.E.L.D. (21:22) 
21.45 Zoo 
22.30 The Tonight Show 
23.10 The Late Late Show 
23.50 Law & Order. Special Victims 
Unit 
00.35 The Affair 
01.20 Agents of S.H.I.E.L.D. 
02.05 Zoo 
02.50 The Tonight Show 
03.30 The Late Late Show

08.30 League Cup  
10.15 Ítalski boltinn  
12.00 Ítalski boltinn  
13.40 Domino’s-deild kvenna 
15.10 League Cup  
16.50 Ítalski boltinn  
18.30 Ítölsku mörkin  
19.00 Domino’s-deildin  
21.00 League Cup Highlights 
21.30 NFL Gameday 
22.00 Ítalski boltinn  
23.40 UFC Unleashed 

07.30 League Cup  
11.35 Premier League  
13.20 Messan 
14.30 Enska 1. deildin  
16.10 Enska 1. deildin  
17.50 Football League Show 
18.20 League Cup  
20.00 Premier League World 
20.30 League Cup Highlights 
21.00 Premier League  
22.40 Premier League 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.45 iCarly 
08.10 The Middle 
08.30 Masterchef USA 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 60 mínútur 
11.00 Jamie’s 30 Minute Meals 
11.25 Hindurvitni 
11.55 Um land allt 
12.35 Nágrannar 
13.00 Diminished Capacity 
14.30 So Undercover 
16.05 iCarly 
16.30 Tommi og Jenni 
16.55 Ninja-skjaldbökurnar 
17.20 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Simpson-fjölskyldan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag Andri, Margrét 
Erla, Lóa Pind og Pétur Jóhann færa 
þér skemmtilegan þjóðmálaþátt í 
beinni útsendingu á hverjum degi. 
Áhugaverð umræða, fróðlegar 
fréttaskýringar og skemmtileg 
sjónarhorn. 
19.25 Undateable
19.50 Fed Up
21.20 NCIS
22.05 Death Row Stories Season
22.50 Married 
23.15 Humans 
00.05 Code of a Killer 
00.55 Shetland Vandaðir breskir 
sakamálaþættir frá BBC. Þættirnir 
fjalla um lögreglumanninn Jimmy 
Perez sem starfar í afskektum bæ á 
Hjaltlandseyjum og fær á borð til sín 
afar snúin sakamál. Hvert mál er til 
umfjöllunar í tveimur þáttum. Þetta 
er fyrri þátturinn af tveimur. 
01.55 Resident Evil: Retribution 
03.30 Parkland 
05.00 The Middle 
05.25 Fréttir og Ísland í dag

18.20 Guys With Kids 
18.45 Comedians 
19.10 Suburgatory 
19.30 Fresh Off the Boat 
19.55 Sullivan & Son 
20.20 Supergirl
21.05 Discovery Atlas  Frábærir 
og vandaðir þættir sem fara með 
okkur í ferðalag víðs vegar um 
heiminn.
22.45 Lip Sync Battle 
23.05 NCIS Los Angeles 
23.50 Fresh Off the Boat 
00.10 Sullivan & Son 
00.35 Supergirl 
01.20 Discovery Atlas 
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:50
FED UP
Mögnuð heimildamynd frá 2014 um áhrif viðbætts sykurs í 
bandarískum matvælaiðnaði á heilsu manna. Notkun á sykri 
hefur skapað eitt alvarlegasta heilsufarsvandamál sem 
Bandaríkin og fleiri lönd eru að glíma við í dag.  

 | 20:20
SUPERGIRL
Bráðskemmtilegir og spennandi þættir, úr smiðju DC Comics, 
um Köru sem býr yfir sömu ofurkröftum og frændi hennar 
Clark Kent. Geysivinsælir þættir vestanhafs.

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 22:05
DEATH ROW STORIES
Vandaðir og spennandi 
heimildaþættir þar sem 
fjallað er um alríkisglæpi sem 
varða við dauðarefsingu í 
Bandaríkjunum.
 

 | 21:20
NCIS
Stórgóðir spennuþættir sem 
fjalla um Leroy Jethro Gibbs 
og félaga hans í rannsóknar-
deild bandaríska sjóhersins.

 | 22:00
RED
Hörkuspennandi kvikmynd 
með Bruce Willis, Morgan 
Freeman og Helen Mirren í 
aðalhlutverkum.

NÝTT Á
STÖÐ 3
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IRONMAXX HELLFIRE FATBURNER DRINK  
500 ML - WILDBERRY

199 KR/STK

AMINO ENERGY - 270 G
MARGAR BRAGÐTEGUNDIR 
VERÐ ÁÐUR: 2.995 KR/STK 

2.850 KR/STK

AMINO ENERGY - 474 ML
ORANGE/WATERMELON 
VERÐ ÁÐUR: 399 KR/STK 

359 KR/STK

BODY ATTACK FAT BURNER
500 ML - EXOTIC/WILD BERRY 
VERÐ ÁÐUR: 398 KR/STK 

299 KR/STK

FÆÐUBÓTAEFNI  
             Í SÉRFLOKKI

IRONMAXX 100% WHEY PRÓTEIN 
900 G - FJÖLBREYTT ÚRVAL 
VERÐ ÁÐUR: 4.790 KR/PK 

25% 3.593 KR/PK

IRONMAXX IMPERIUS PROTEINBAR - 87 G 
HNETUSMJÖR & KARAMELLU/MÖNDLU  
VERÐ ÁÐUR: 489 KR/STK

25% 367 KR/STK

IRONMAXX PRÓTEINSHAKE  
330 ML - JARÐARBERJA/VANILLU
VERÐ ÁÐUR: 498 KR/STK 

25% 374 KR/STK

CRISP PRO PRÓTEINBAR
50 G - VANILLA/COCONUT/CHOCOLATE
VERÐ ÁÐUR: 398 KR/STK 

25% 299 KR/STK

IRONMAXX PRÓTEINSHAKE  
330 ML - SÚKKULAÐI 
VERÐ ÁÐUR: 498 KR/STK 

25% 374 KR/STK

IRONMAXX IMPERIUS PROTEINBAR - 35 G 
BLÁBERJA & VANILLU/SÚKKULAÐI/BANANI & JÓGÚRT
VERÐ ÁÐUR: 249 KR/STK

25% 187 KR/STK

IRONMAXX 100% CASEIN PRÓTEIN
750 G - SÚKKULAÐI 
VERÐ ÁÐUR: 5.898 KR/PK 

25% 4.424 KR/PK

IRONMAXX 100% ISOLATE PRÓTEIN
750 G - SÚKKULAÐI/VANILLU 
VERÐ ÁÐUR: 5.898 KR/PK 

25% 4.424 KR/PK

www.netto.is | Tilboðin gilda 7. – 31. jan 2016
Mjódd · Salavegur · Búðakór· Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

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



Á árinu sem er nýliðið litu 
fjölmargir stórir leikir 
dagsins ljós. Hægt er að 
segja að 2015 hafi verið 
ár leikjaseríanna þar 

sem margir af stærstu leikjum ársins 
voru framhaldsleikir. Hér að neðan 
verður stiklað á stóru um stærstu og 
bestu leiki ársins 2015.

Witcher 3: Wild Hunt 
Fyrst ber að nefna Witcher 3: Wild 

Hunt. Leikurinn sló í gegn á heims-
vísu og hefur verið valinn leikur 
ársins af fjölmörgum erlendum 
leikjamiðlum. Leikurinn hefur verið 
lofaður fyrir framúrskarandi heim, 
skrif og karaktera. Einnig fyrir útlit, 
bardagakerfi og margt annað. Án efa 
leikur ársins.

Metal Gear Solid V 
The Phantom Pain er líklegast 
síðasti leikurinn í hinni margfrægu 

Leikir ársins 

Tölvuleikir

Just Cause 3
HHH�H�H
PC

Hvað er skemmtilegra en að svífa 
yfir fallegum hitabeltiseyjum í fall-
hlíf? Jú, að svífa yfir fallegum hita-
beltiseyjum í fallhlíf með sprengju-
vörpu í höndunum. Það er nánast 
ómögulegt að taka Just Cause 3 
alvarlega en það er í lagi þar sem 
það á ekki að taka leikinn alvarlega. 
Saga leiksins er frekar mikið í lausu 
lofti og maður flýgur um sem mála-
liðinn Rico Rodriguez og sprengir 
upp allt sem mögulegt er, án þess að 
vita í raun af hverju. Eyðileggingin 
og hasarinn heilla þó og leikurinn 
er mjög skemmtilegur.

Just Cause 3 gerist í stórum 
opnum heimi og býr Rico yfir fall-
hlíf, svifbúningi og dráttarkróki 
sem maður notar til að ferðast 
um kortið. Það tekur smá tíma að 
læra á svifbúninginn, fallhlífina og 
dráttarkrókinn, en það verður stór-
skemmtilegt að fljúga og svífa um 
eyjuna Medici. Um hana er fjöldinn 
allur af herstöðvum sem spilarar 
eiga að gereyða og einnig frelsa þorp 
og bæi undan oki einræðisherrans 
Sebastiano Di Ravello.

Ég sakna þess þó að ekki sé 
hægt að sprengja upp byggingar í 
leiknum. Það má finna þó nokkra 
tæknilega galla í Just Cause 3 eins og 
langan hleðslutíma, lagg og slappa 
gervigreind. Þó eru spilarar víða um 
heim að modda leikinn og er hægt 
að finna fjölda þeirra á netinu, þar 

á meðal er verið að vinna að því að 
opna leikinn fyrir fjölspilun.

Dráttarkrókurinn býður upp á 
fjölda skemmtilegra leiða til að 
gera usla. Þá er hægt að betrumbæta 
búnað Rico með því að leysa þrautir. 
Þannig verður eyðileggingarmáttur 
hans þeim mun meiri þegar líður á 
leikinn.

Þegar upp er staðið þá vegur 
skemmtunin vel upp á móti þeim 
göllum sem finna má í leiknum. 
Eyðileggingin heillar. Það er mjög 
gaman að keyra um á kappaksturs-
bíl, hoppa upp á þakið á honum 
og skjóta þar úr sprengjuvörpu og 
stökkva af honum í fallhlíf og þaðan 
fara með dráttarkróknum að þyrlu 
og ræna henni í lofti. Möguleikarnir 
eru nánast endalausir í Just Cause 3.
Samúel Karl Ólason

Tölvuleikurinn Just Cause 3 nánast eins og endalaus hasarmynd

2015
Metal Gear seríu og síðasti leikur sem 
Hideo Kojima gerði fyrir Konami. 
Leikurinn er nokkurs konar svana-
söngur Big Boss, þrátt fyrir að hann 
gerist í raun á miðju æviskeiði hans. 
Phantom Pain er mjög umfangsmik-
ill og blandar saman „stealth“-spilun 
við hasar og taktík með skemmti-
legum hætti.

Fallout 4
Fallout-leikirnir hafa vakið mikla 
lukku um árabil og sá fjórði er 
þar engin undantekning. Þó graf-
íkin hafi ekki heillað alla, þá hefur 
hann hlotið mikið lof fyrir umfang 
og spilun. Framleiðendur leiksins 
lögðu mikið í að bæta bardaga-
kerfi hans fyrir útgáfuna og er ekki 
hægt að segja annað en að vel hafi 
til tekist. 

FIFA 16 
Leikurinn þykir hafa heppnast ein-
staklega vel og er hann talinn meðal 
bestu FIFA-leikjanna hingað til. 
Þar sem FIFA 15 þótti mjög góður, 
er ekki hægt að segja annað en að 

þarna sé vel að verki staðið. Fram-
leiðendur hugsuðu út í minnstu 
smáatriði og verða leikirnir líkari 
raunverulegum sjónvarpsútsend-
ingum með hverju árinu.

Assassins Creed Syndicate 
London á tímum iðnbyltingarinnar í 
Assassins Creed Syndicate. Leiknum 
tekst að fríska upp á AC-seríuna sem 
þykir hafa dalað að undanförnu. Þá 
virkaði leikurinn pússaðri heldur en 
aðrir leikir seríunnar við útgáfu.

Batman Arkham Knight 
Arkham-seríunni er lokað á stór-
kostlegan hátt með Batman Arkham 
Knight. Leikirnir hafa notið gífur-
legra vinsælda frá því að Arkham 
Asylum kom út árið 2009. Hér er um 
að ræða fjórða leikinn í seríunni og 
jafnvel þann besta.

Bloodborne 
Einn af erfiðari leikjum ársins sem 
ætti ekki að koma þeim sem hafa 
spilað aðra leiki From Software á 
óvart. Leikurinn hefur fengið lof 

gagnrýnenda og spilenda um allan 
heim.

Super Mario Maker 
Í tilefna af 30 ára afmælis Marios 
var Super Mario Maker gefinn út. 
Leikurinn gerir Nintendo-spilurum 
kleift að búa til sín eigin borð í 
Super Mario Bros. Hægt er að spila  
eigin borð og borð annarra. Þannig 
er hægt að leggja gildrur, og jafnvel 
mjög pirrandi gildrur, fyrir vini sína. 

Halo 5: Guardians 
Frá því að Halo: Combat Evolved 
kom út fyrir 14 árum hefur Halo-
leikjaröðin átt gríðarlegri velgengni 
að fagna. Seinni útgáfur hans nutu 
einnig gríðarlegra vinsælda og höfðu 
ótvíræð áhrif á þróun fyrstupersónu-
skotleikja. Þetta eru tæknileg, fagur-
fræðileg og frásagnarleg áhrif. Halo 5: 
Guardians er fyrst og fremst fyrirheit 
um það sem koma skal. Og ef fyrir-
tækinu tekst að sigrast á frásagnar-
legum erfiðleikum þá á Halo-leikja-
röðin vafalaust eftir að koma sér vel 
fyrir á Xbox One. samuel@365.is

FIFA 16

Witcher 3:  
Wild Hunt

Bloodborne 

Halo 5: Guardians

Fallout 4

Metal Gear Solid V

Super 
Mario 
Maker

Assassins Creed  
Syndicate
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Nýjar sýningar komnar í sölu! 

Sýningin sem allir eru að tala um!

Forvitnileg, litrík og ögrandi leikhúsveisla!

takmarkaður sýningarfjöldi - tryggðu þér miða!

Fim  7/1 kl. 20
Sun 10/1 kl. 20
Mið 13/1 kl. 20

„Unaðslegt leikhús”
 SJ - Fbl

„Fersk og frumleg”
MK – Víðsjá

„þessi sýning er afrek svo full er hún 
af hugmyndum, hrífandi lausnum,

leik og danssigrum.”
MK – Víðsjá

„Það er margt sem fangar 
og gleður augu í þessu 

mikla sjónarspili”
ÞT - MBL

„Fólk á að sjá þetta því þetta er 
einstakur viðburður”

GSE - Kastljós

„Þetta er hörkuverk – skemmtilegt 
og hressandi í myrkrinu.”  

DK – Hugras.is 

„Hvílík veisla fyrir augu, 
eyru og jafnvel nef.”  

SA – tmm.is 

„Gæsahúðin fylgdi mér orðlausum og gapandi 
frá upphafi til enda sýningarinnar”

AV – DV

“Höfundar Njálu eru fundnir”
AV – DV

„Eitt það stórkostlegasta sem 
sést hefur á íslensku leiksviði í 

áraraðir eða tugi”
FL - Harmageddon

Njáluhátíð í forsal frá klukkan 18 - 20 fyrir allar sýningar. 

Fim 14/1 kl. 20
Sun 17/1 kl. 20
Mið 20/1 kl. 20

Fim 21/1 kl. 20
Sun 24/1 kl. 20 
Fim 28/1 kl. 20

Sun 31/1 kl. 20
Mið  3/2 kl. 20

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

UPPSELT
UPPSELT
UPPSELT

UPPSELT
UPPSELT
örfá sæti

örfá sæti
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GRÍN, HASAR 
OG RÓMANTÍK
Á BÍÓSTÖÐINNI
Bíóstöðin er hluti af Skemmtipakkanum þar 
sem boðið er upp á kvikmyndir allan sólarhringinn. 

BÍÓSTÖÐINER Í SKEMMTI-PAKKANUM

H inn þrettán ára 
gamli Akureyring-
ur Vilhelm Ottó 
B i e r i n g  O tt ó s -
son fékk snemma 
áhuga á prjóna- og 

saumaskap og hefur undanfarna 
mánuði verið iðinn við að sauma 
og prjóna slaufur. „Ég hef alltaf haft 
gaman af því að búa eitthvað til í 
höndunum og byrjaði að prjóna til 
dæmis húfur í fyrravor. Þegar ég var 
nýorðinn þrettán ára byrjaði ég að 
prjóna slaufur og svo í haust byrjaði 
ég að sauma slaufur,“ segir Vilhelm 
Ottó um upphafið á saumaskapn-
um. „Ég fór eiginlega að prjóna og 
sauma af fullri alvöru vegna þess að 
ég var eiginlega of ungur 
til þess að sækja um 
vinnu.“

Hann segir að 
handavinnu-
k e n n a r i n n 
s i n n  s é 
á k a f l e g a 
á n æ g ð u r 
með þann 
g í f u r l e g a 
á h u g a 
sem hann 
hefur sýnt 
prjóna- og 
saumaskapn-
um. „Jú, handa-
vinnukennarinn 
er sáttur við mig,“ 
segir Vilhelm Ottó og 
hlær. Hann sér um að hanna og búa 
til slaufurnar alveg sjálfur. „Kenn-
arinn minn kenndi mér hvernig 
maður á að gera þetta.“

Hann segir það taka um það bil 
klukkustund að prjóna eina slaufu 
en að sauma slaufu taki örlítið 
styttri tíma. „Maður er aðeins fljót-
ari að sauma en þá þarf maður að 
undirbúa slaufuna eins og til dæmis 

að strauja efnið, setja títuprjóna 
og þræða saumavélina,“ útskýrir 
Vilhelm Ottó sem stofnaði fyrir 
skömmu Facebook-síðu þar sem 
hægt er að skoða og panta slaufur.

Fyrir utan sauma- og prjóna-
skapinn hefur Vilhelm Ottó gaman 
af íþróttum og er til dæmis að 
æfa bæði körfubolta og fótbolta, 
ásamt því að vera nemandi í 8. 
bekk í Glerárskóla. Hann hefur til 
dæmis nýtt fótboltaferðalögin vel 
og prjónað á meðan hann er ekki 
að sparka í knöttinn og segir að 
félögunum þyki þetta frekar kúl. 
Hvernig hefur hann tíma fyrir þetta 
allt saman? „Maður verður að nýta 
tímann vel og forgangsraða rétt. 

Það tekur ekkert það langan 
tíma að gera slaufu, 

ég geri stundum 
eina og eina slaufu 
á kvöldin áður en 

ég fer að sofa,“ 
segir Vilhelm 
Ottó og hlær.

V i l h e l m 
Ottó segist 
hafa saumað 
og prjónað 

í  k r i n g u m 
h u n d r a ð 

slaufur á sínum 
ferli. „Ég hef lík-

lega prjónað um 
fjörutíu slaufur og 

saumað um sextíu slauf-
ur.“ Slaufurnar og aðrar vörur 

eftir Vilhelm Ottó hafa verið til sölu 
í versluninni The Viking á Akureyri 
og í Jólahúsinu í Eyjafirði.

Þá var mikið að gera hjá honum 
fyrir jólin. „Já, það var mjög mikið 
að gera í desember, einn daginn fór 
ég ekki út úr húsi, ég sat við sauma-
vélina og straujaði allan daginn. Ég 
held að bara ég sjálfur hafi selt um 
þrjátíu slaufur í desember og svo 

líka auðvitað í búðunum. Ég veit 
líka að útlendingarnir voru hrifnir 
af prjónuðu slaufunum, það hafa 
einhverjar slaufur farið til Þýska-
lands, Spánar og Dúbaí,“ segir Vil-
helm Ottó. Þá voru slaufurnar vin-
sælar jólagjafir fjölskyldunnar.

Hann fékk fyrir skömmu sauma-
vél ömmu sinnar og er hæstánægð-
ur með hana. „Þetta er öflug sauma-
vél þó hún sé dálítið gömul, ég held 
hún sé frá 1960 en hún er góð.“

Hann langar að framleiða alls 
kyns fatnað í framtíðinni og er til 
dæmis nýbyrjaður að sauma klúta. 
„Mig langar að gera meira og hef 
verið að hugsa um það. Ég held samt 
að þetta sé gott í bili en ég ætla gera 
meira í framtíðinni,“ bætir Vilhelm 
Ottó við. gunnarleo@frettabladid.is

Byrjaði að prjóna í 
fótboltaferðalögum
Vilhelm Ottó Biering Ottósson prjónar og saumar slaufur af miklum 
móð þrátt fyrir að vera aðeins þrettán ára gamall. Hann hefur gert í 
kringum hundrað slaufur og langar til að framleiða alls kyns fatnað.

Vilhelm Ottó Biering Ottósson er sáttur við saumavélina sem hann fékk frá ömmu sinni. 

Hér má sjá slaufur eftir Vilhelm Ottó.Í uppsetningu Leikhússins 10 fingur sem sló í gegn með leikritið 
Skrímslið litla systir mín 

Leikarar Sólveig Guðmundsdóttir og Sveinn Ólafur Gunnarsson 
Listrænir stjórnendur Charlotte Bøving og Helga Arnalds

Barnasýning ársins 
Sproti ársins 

Gríman 2015

- DV 

   - S.J. Fréttablaðið

Sun. 17. jan kl .13.00

Sun. 24.jan kl .  13.00

Sun. 7. feb kl .  13.00

Sun. 21. feb kl .  13.00
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Hugleiks 
Dagssonar

Bakþankar

Síðasta ár komst skemmtilegt 
orðasamband í tísku. Vinsælt 
meðal bloggara (já, þeir eru 

enn þá til), Útvarps Sögu hlustenda 
(þeir eru líka til, ekki karakterar 
eftir Jón Gnarr) og jafnvel stjórn-
málamanna.

Hugtakið sem um er rætt er „góða 
fólkið“. Hljómar saklaust. „Allir 
eiga að vera góðir,“ sagði Jesús. Eða 
Súpermann, ég man það ekki.

En vinsælasta notkun hug-
taksins er nú helst notuð í íronískri 
merkingu. Kaldhæðið skot á 
ákveðið mengi fólks, sem þykist 
vera gott bara svo að allir sjái 
hvað það er gott. Þetta poppaði 
upp bæði í umræðu um Ísrael/
Palestínu og sýrlenska flóttafólkið. 
Þeir sem vildu styðja Palestínu eða 
flóttafólkið voru þá uppnefndir 
sem góða fólkið. „Haha, greini-
legt að góða fólkið vill bara hjálpa 
deyjandi börnum svo að allir sjái 
hvað þau eru góð!“ Já, það er vissu-
lega tilgerðarleg leið til að láta gott 
af sér leiða, en allavega betra en að 
vera vonda fólkið.

En ég vil ekki kalla notendur 
hugtaksins „vonda fólkið“. Út 
af þremur ástæðum. 1) Af því að 
enginn er vondur eða góður. Lífið 
er ekki barnabók. 2) Af því að það 
minnir of mikið á vonda kallinn í 
bíómyndum. Og vondu kallarnir 
eru alltaf svo kúl. Ég vil ekki líkja 
þessu fólki við Jókerinn eða Svart-
höfða. Og 3) Ég er með miklu betra 
orð yfir þau: „Mjelítan“. Mjelítan er 
hópur fólks sem er alltaf á inter-
netinu að segja: „mje mje mje góða 
fólkið mje mje rétttrúnaðarkirkjan 
mje mje mje málfrelsi mje.“

Að lokum vil ég koma skila-
boðum til mjelítunnar: Góða fólkið 
er ekki til. Ekki frekar en álfar, tröll 
eða menntaelítan. Þetta er bara 
ímyndaður óvinur. Eins og vind-
myllurnar í Don Kíkóta. Og mje-
lítan er elliær riddari með þröngan 
hjálm sem er erfitt að sjá út um.

Góða fólkið  
og mjelítan

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

5 5 2  8 6 0 0

B O S S  -  K O N U R  M E N N  K R I N G LU N N I  5 3 3  4 2 4 2

 

afsláttur af öllum 
útsöluvörum

ÚTSALA

ÚTSALA

afsláttur 
af öllum 

vörum

Nýjar vörur frá


	FB056s_P001K.pdf
	FB056s_P002K.pdf
	FB056s_P003K.pdf
	FB056s_P004K.pdf
	FB056s_P005K.pdf
	FB056s_P006K.pdf
	FB056s_P007K.pdf
	FB056s_P008K.pdf
	FB056s_P009K.pdf
	FB056s_P010K.pdf
	FB056s_P011K.pdf
	FB056s_P012K.pdf
	FB056s_P013K.pdf
	FB056s_P014K.pdf
	FB056s_P015K.pdf
	FB056s_P016K.pdf
	FB056s_P017K.pdf
	FB056s_P018K.pdf
	FB056s_P019K.pdf
	FB056s_P020K.pdf
	FB056s_P021K.pdf
	FB056s_P022K.pdf
	FB056s_P023K.pdf
	FB056s_P024K.pdf
	FB056s_P025K.pdf
	FB056s_P026K.pdf
	FB056s_P027K.pdf
	FB056s_P028K.pdf
	FB056s_P029K.pdf
	FB056s_P030K.pdf
	FB056s_P031K.pdf
	FB056s_P032K.pdf
	FB056s_P033K.pdf
	FB056s_P034K.pdf
	FB056s_P035K.pdf
	FB056s_P036K.pdf
	FB056s_P037K.pdf
	FB056s_P038K.pdf
	FB056s_P039K.pdf
	FB056s_P040K.pdf
	FB056s_P041K
	FB056s_P042K.pdf
	FB056s_P043K.pdf
	FB056s_P044K.pdf
	FB056s_P045K.pdf
	FB056s_P046K.pdf
	FB056s_P047K.pdf
	FB056s_P048K.pdf
	FB056s_P049K.pdf
	FB056s_P050K.pdf
	FB056s_P051K.pdf
	FB056s_P052K.pdf
	FB056s_P053K.pdf
	FB056s_P054K.pdf
	FB056s_P055K.pdf
	FB056s_P056K.pdf

