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Boðin velkomin heim Formleg móttökuathöfn fór fram á Akureyri í gær fyrir flóttamennina 23 sem komu til bæjarins í fyrradag að loknu sólarhrings ferðalagi frá Líbanon. Eiríkur Björn
Björgvinsson, bæjarstjóri Akureyrar, bauð nýja bæjarbúa velkomna og óskaði þeim velfarnaðar. Mikil gleði var í hópnum sem hlakkar til að takast á við nýtt líf á Íslandi. Fréttablaðið/Auðunn

Einkaþjónusta lækna hefur þrefaldast
Útgjöld Sjúkratrygginga til sérgreinalækna á einkastofum hafa nærri þrefaldast frá árinu 1997. Samningar við ríkið eru verðtryggðir.
Heilbrigðismál Greiðslur Sjúkratrygginga Íslands til sérgreinalækna á einkastofum hafa nærri
þrefaldast frá árinu 1997. Á árinu
2014 hækkuðu greiðslur um 1,3
milljarða króna frá fyrra ári.
Sjúkratryggingar Íslands ákváðu
einhliða með tveggja daga fyrirvara

Tryggðu sig við
sölu á Valitor en
ekki Borgun
Viðskipti Ákvæði var í samningi um

sölu Landsbankans á hlut sínum
í Valitor til Arion banka árið 2014
um að ef af sölu Visa Inc. á Visa
Europe yrði myndi Landsbankinn
fá þær greiðslur í sinn hlut. Ekki var
að finna sambærilegt ákvæði í sölusamningi Landsbankans á hlut hans
í Borgun.
Hvorug salan fór fram í gegnum
opið útboð. Búist er við að kortafyrirtækin fái milljarða í sinn hlut
vegna sölunnar.
„Var meira verðmæti í hlutabréfum Borgunar? Kannski. Höfðum við
þessar upplýsingar 2014? Nei. Hvað
höfum við gert við peninginn? Við
höfum ávaxtað hann ágætlega,“
segir Steinþór Pálsson, bankastjóri
Landsbankans. – ih / sjá síðu 16

í lok síðasta árs að loka á nýskráningar sérgreinalækna í samningi
við Sjúkratryggingar því kostnaður
hefur farið langt fram úr áætlun.
Á sama tíma og greiðslur hafa
nærri þrefaldast frá ríki til sérgreinalækna hefur opinber heilbrigðisþjónusta barist í bökkum

Fréttablaðið í dag
Skoðun Karl V. Matthíasson

skrifar um draumaforsetann
sinn. 18-22

Einkaþjónustan fær
að vaxa meðan hin
opinbera tekur á sig aðhald
og niðurskurð.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,
þingmaður Samfylkingarinnar

HNÍFAPARATÖSKUR
12 MANNA ÁSAMT FYLGIHLUTUM
YFIR 15 TEGUNDIR

VERÐ FRÁ KR.24.990

sport Þolinmæði þarf í uppbyggingu íslenska karlalandsliðsins í handbolta. 24-26

½ TEXAS-KJÚKLINGUR

með brúnum grjónum
og blönduðu salati á 1.690 kr.

lífið Í hjarta Hróa

plús 2
sérblöð
l Fólk l Lífið
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup
apríl-júní 2015

Nýtt á Texasborgurum!
Frábært tilboð til að borða á staðnum
eða taka með:

½ TEXAS-KJÚKLINGUR
með frönskum, hrásalati
og kokteilsósu á 1.690 kr.

Menning Heimildarverk um snjóflóðin á Flateyri á svið Borgarleikhússins. 32-37

hattar hreppti átta
verðlaun hjá Broadway World samtökunum. 40-46

að mati stjórnenda ýmissa heilbrigðisstofnana.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,
f o r m a ð u r ve l f e r ð a r n e f n d a r
Alþingis, segir einkaþjónustuna
hafa forskot að fjármunum hins
opinbera. „Heilbrigðisráðherra
gerði samning 2014 við sérgreina-

2 FYRIR 1

45 ÁRA
LAUGAVEGI 178 – SÍMI 568 9955

af Texas-ostborgurum með frönskum
gegn framvísun þessa miða.
Aðeins 1.290 kr. fyrir tvo.
Klipptu miðann út og taktu hann
með þér. Gildir til 15.03.2016.

texasborgarar.is

lækna í sjálfstæðum rekstri sem
hækkar til samræmis við verðlag
og laun tvisvar á ári og stækkar
árlega. Þetta þýðir að einkaþjónustan fær að vaxa meðan hin opinbera tekur á sig aðhald og niðurskurð,“ segir Sigríður Ingibjörg.
– sa / sjá síðu 4
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Á leið í langferð

Ákveðin austan- og suðaustanátt og rigning
eða súld sunnan til í dag, en hægari og
þurrt að kalla fyrir norðan. Milt veður.
Sjá síðu 30

Kannabisplönturnar sem fundust á
Suðurnesjum í vikunni.

Mikið magn
fíkniefna í
upphafi árs
Lögreglumál Lögreglan á Suðurnesjum stöðvaði stórtæka ræktun
á kannabisplöntum og gerði upptækar þúsundir söluskammta í
húsleit nú á dögunum. Á Facebook-
síðu embættisins kemur fram
að talið sé að söluandvirði fíkniefnanna sé tólf til fjórtán milljónir
króna. Einn maður var handtekinn
vegna málsins.
Annar var handtekinn í húsleit sem embættið gerði skömmu
síðar en þar fannst mikið magn
amfetamíns auk kannabisefna og
vopna.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði svo kannabisræktun á
tveimur stöðum í Hafnarfirði í gær
og lagði hald á samtals 75 plöntur.
Tveir karlmenn játuðu á sig ræktunina, sem í báðum tilfellum átti
sér stað í heimahúsi. Málin eru
ekki talin tengjast.
Á þriðjudag greindi lögreglan
frá því að upp á síðkastið hefðu
nokkrar húsleitir verið framkvæmdar í Hafnarfirði og að hald
hefði verið lagt á tugi kannabis
plantna. Þá hafði karlmaður á sjötugsaldri verið handtekinn vegna
málsins.
Þetta eru ekki fyrstu fíkniefnamálin sem koma upp á árinu en á
fyrstu viku ársins lagði lögreglan á
Suðurnesjum hald á kannabisfræ,
amfetamín og hakakrosstöflur
svokallaðar. Þá lagði hún hald á
kannabisklumpa og amfetamín í
enn einni húsleitinni.

Leggjast gegn
réttindum Atla
Dómsmál Við fyrirtöku í máli Atla
Helgasonar í gær krafðist ákæruvaldið
þess að honum yrðu ekki veitt lögmannsréttindi á ný. Atli var árið 2001
dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp og var hann í kjölfarið sviptur
lögmannsréttindum.

Atli
Helgason

Atli sat inni til ársins 2010, en hefur
nú fengið uppreist æru og er því með
óflekkað mannorð. Í kjölfarið lagði
hann fram beiðni um að endurheimta
lögmannsréttindi sín.
Við fyrirtöku málsins lagði ákæruvaldið meðal annars fram umsögn frá
Lögmannafélagi Íslands. Sjálfur mætti
Atli ekki við fyrirtökuna en málflutningur fer fram þann 1. febrúar. – þv/skh
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Prufusigling fyrir NoregsferðBáturinn Tranöy var í prufusiglingu í Hafnarfjarðarhöfn á fallegum janúardegi. Báturinn var framleiddur af Trefjum
ehf. og er á leið til Noregs. Kaupandi bátsins er Íslendingur sem hefur verið búsettur í Noregi um áratugabil og hefur keypt fleiri báta af Trefjum.
Tranöy er ný tegund af bát frá Trefjum. Fréttablaðið/Stefán
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Inniheldur plöntustanólester
sem lækkar kólesteról
Kólesteról er áhættuþáttur hjarta- og æðasjúkdóma
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Börnin óþreyjufull að
hefja í skólagönguna
Flóttafólk sem hingað er komið bjó í Beirút við ótryggar og erfiðar aðstæður. Börn
á skólaaldri setjast í vetur í fyrsta sinn á skólabekk eftir langt hlé og eru óþreyjufull að hefja skólavistina. Ferðalagið til Íslands reyndist yngstu börnunum erfitt.
Samfélag Sýrlenskt flóttafólk kom
sér fyrir í íbúðum sínum í Kópavogi
og á Akureyri á þriðjudagskvöld og
fékk stuðningsfjölskyldur sínar í
heimsókn í gær. „Fyrsti dagurinn
fór bara í það að ná áttum. Stuðningsfjölskyldurnar komu í heimsókn og fóru með þau í gönguferð
um nágrennið,“ segir Hrafnhildur
Kvaran, tengiliður fjölskyldnanna
í Kópavogi hjá Rauða krossinum.
„Þau spyrja spurninga um verslanir. Hvar fæ ég þetta? Hvenær
fáum við að læra íslensku? Hvenær
byrjar skólinn? Þau vilja verða virk
í samfélaginu sem fyrst.“
Hrafnhildur segir þau hefja
skólagöngu sína þegar þau eru tilbúin. „Það eru ákveðin atriði sem
þarf að klára fyrst. Þau þurfa að fara
í heilsufarsskoðun og fá kennitölu
og ýmislegt fleira. Það tekur um
það bil tvær til þrjár vikur. Núna
horfa þau út um gluggann að skólanum, spennt að fá að byrja,“ segir
Hrafnhildur.
Eitt barnanna er sérlega spennt
fyrir því að hefja skólagönguna,
Omar Al Khattab, sem er kominn
til Akureyrar og ferðaðist með fiðlu
í handfarangri sem honum var
gefin í Beirút. Hann kann að spila
nokkur vel valin lög og vonast til
þess að á Íslandi fái hann að læra á
fiðluna. Þegar honum er sagt af Sinfóníuhljómsveit á Akureyri ljómar
hann.
Aðstæður flóttafólks sem hingað
er komið voru misgóðar í Beirút
og í mörgum tilfellum hefur það
búið við afar ótryggar og erfiðar
aðstæður. Konur og börn verst sett,
ekkert barnanna sem kom til landsins hefur gengið í skóla síðan fjölskyldur þeirra flúðu Sýrland þótt

Omar spilar fyrir gesti flugstöðvarinnar í París. Hann hlakkar til að hefja nám á
Akureyri og langar að verða tónlistarmaður. Mynd/Kristjana

Fyrsti dagurinn fór
bara í það að ná
áttum. Stuðningsfjölskyld
urnar komu í heimsókn og
fóru með þau í gönguferð um
nágrennið.
Hrafnhildur Kvaran
Rauða krossinum í
Kópavogi

mörg hafi fengið einhvers konar
kennslu og aðstoð frá alþjóðlegu
flóttamannasamtökunum IOM.
Þá hafa alls ekki allir flóttamenn
almennan aðgang að heilbrigðiskerfi.
Eygló Harðardóttir, félags- og

húsnæðismálaráðherra, segir nú
undirbúning hafinn að komu næsta
hóps. „Við undirbúum komu tuttugu
manna hóps í febrúar, þar á meðal er
einn ófæddur einstaklingur.“
Eygló segir mikilvægt að vanda vel
til verka og læra af reynslu hverrar
fjölskyldu sem hingað kemur. Blaðamaður ferðaðist með flóttafólkinu
frá París og tók eftir atriði sem ef
til vill þarf að taka betur til greina.
Ferðalagið reyndi svo mjög á
yngstu börnin að þau tóku að kasta
upp í flugvélinni á leið til Íslands.
Yngsti sonur Khattabs veiktist
mest. Þegar komið var til Íslands
hugaði starfsfólk Rauða krossins
að líðan sonar Khattabs, gaf honum
að drekka og leitaði ráða hjá heilbrigðisstarfsfólki. Hann braggast
nú á nýju heimili sínu á Akureyri.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Samsung Gear VR

Samsung Gear VR

9.990 kr. stgr.

19.990 kr. stgr.

Ef keypt með Samsung Galaxy
S6 eða S6 edge farsímum.

Afríkusafarí
með Nova
frá aðeins
9.990 kr.

Með Samsung Gear VR getur þú hallað þér aftur í sófanum og ferðast um
sléttur Afríku, siglt á gondól í Feneyjum eða tekið þyrluflug yfir Manhattan.
Samsung Gear VR er fyrir Samsung Galaxy S6, S6 edge og S6 edge+.
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | Facebook | Twitter
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Döpur aflabrögð á Íslandsmiðum úr mikilvægum fiskistofnum

Falskar lýsingar
matvæla í
Rússlandi
Rússland Færst hefur í vöxt að mat
vara í Rússlandi innihaldi ekki þau
matvæli sem tiltekin eru í innihalds
lýsingu. „Þetta kemur fram í nýlegu
yfirliti frá RUIE sem eru eins konar
samtök iðnaðarins í Rússlandi,“ segir í
umfjöllun Landssambands kúabænda.
Vísað er til þess að í gögnum RUIE
komi meðal annars fram að 76 pró
sent af þeim osti sem seldur sé í land
inu innihaldi fyrst og fremst plöntu
fitu en ekki mjólkurfitu. „Þá innihalda
unnar kjötvörur afar lítið af kjöti og
þeim mun meira af plöntupróteinum
í staðinn, enda skortur á kjöti líkt og
mjólkurafurðum í landinu.“
Breytingin er sögð tilkomin eftir
að Rússar lokuðu fyrir innflutning
helstu landbúnaðarvara til landsins
frá mörgum löndum í Evrópu og víðar.
Við það hafi orðið gjörbreyting á mat
vörumarkaði Rússa, enda hafi stór hluti
matvæla verið innfluttur. „Nú hefur svo
komið í ljós að á rússneska markað
inum eru ótal falsaðar matvörur, það
er vörur sem innihalda hreint ekki það
sem þær ættu að gera samkvæmt inni
haldslýsingum.“ – óká

Þingfararkaup
hækki en
eftirlaun lækki
DANMÖRK Nefnd á vegum danskra

stjórnvalda leggur til að laun ráðherra
og þingmanna hækki um 15 prósent
en að eftirlaun lækki. Árslaun danska
þingmanna eru nú um 12,5 milljónir
íslenskra króna en ráðherra um 22,2 til
27,7 milljónir íslenskra króna. Nefnd
inni var einnig falið að leggja til nýtt
launa- og eftirlaunakerfi fyrir borgar
stjóra og formenn svæðisráða.
Tillagan um hækkanir hefur sætt
gagnrýni, meðal annars jafnaðar
manna, en nefndin segir breytt kerfi
ekki fela í sér aukinn kostnað. – ibs

27. janúar í 7 nætur

Aflamark komandi vertíðar er
2.614 tonn. Í frétt Fiskistofu kemur
fram að á „velmektarárum úthafs
karfaveiðanna á Reykjaneshrygg
fór heildarafli íslensku skipanna
oft yfir 40 þúsund tonn. Aflinn á
síðustu tveimur vertíðum er því
aðeins svipur hjá sjón.“
Íslendingar veiddu á síðasta ári
42.626 tonn af norsk-íslenskri síld.
Þetta er minnsti afli íslenskra skipa
úr þessum síldarstofni síðan 1994
eða í rúm tuttugu ár. Aflamark
íslenskra skipa í norsk-íslenskri
síld á árinu 2015 var rúmlega 45
þúsund tonn en verður litlu meira

Makríllinn bætir upp lítinn afla úr áður sterkum karfa- og síldarstofnum.
fréttablaðið/óskar

Frá árinu 1997 hafa raungreiðslur til sérgreinalækna á einkastofum þrefaldast. Stórt stökk á milli 2013 og
2014. Sjúkratryggingar loka á nýja sérgreinalækna. Stjórnendur opinberra stofnana segjast berjast í bökkum.
Heilbrigðismál Greiðslur Sjúkra
trygginga Íslands til sérgreina
lækna á einkastofum hafa nærri
þrefaldast frá árinu árinu 1997. Á
árinu 2014 hækkuðu greiðslur um
1,3 milljarða króna frá fyrra ári.
Formaður velferðarnefndar segir
heilbrigðiskerfið þurfa heildar
endurskoðun.
Árið 1997 voru greiðslur til sér
greinalækna rúmir 2,7 milljarðar
króna á verðlagi í lok árs 2015. Á
árinu 2014 voru greiðslurnar orðn
ar 7,6 milljarðar króna á núvirði
og samkvæmt heimildum Frétta
blaðsins eru líkur á að þegar árið
2015 verði að fullu gert upp slái sú
upphæð met hvað varðar greiðslur
til sérgreinalækna. Sjúkratrygg
ingar Íslands ákváðu einhliða með
tveggja daga fyrirvara í lok árs að
loka á nýskráningar sérgreina
lækna í samningi við Sjúkratrygg
ingar því kostnaður hefur farið
langt fram úr áætlun.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, for
maður velferðarnefndar, telur að
hugsa þurfi kerfið upp á nýtt. „Við
sameiningu spítalanna í Reykjavík
var ekki farið í að efla LSH og byggja
yfir alla hina sameinuðu starfsemi
og þá gerðist það að sérgreinalækn
ar fóru að sækja í auknum mæli í
einkarekstur utan spítalanna.
Þannig hefur óskrifuð pólitísk
stefna verið að auka rekstur sér
hæfðrar heilbrigðisþjónustu utan
sjúkrahúsanna og heilsugæslu,“
segir Sigríður og telur þennan
geira varinn með beltum og axla
böndum. „Heilbrigðisráðherra
gerði samning 2014 við sérgreina
lækna í sjálfstæðum rekstri sem

Frá kr.

69.900

STÖKKTU TIL

GRAN CANARIA
Stökktu

á komandi vertíð eða rétt tæplega
48 þúsund tonn.
Betri fréttir eru af kolmunnaog makrílveiðum. Á síðasta ári
veiddu íslensk skip 214.890 tonn
af kolmunna. Þetta er mesti ársafli
íslenskra skipa á tegundinni síðan
2007. Til að mynda var aflinn 5.882
tonn árið 2011 eða aðeins 2,7% af
afla síðasta árs.
Makrílafli íslenskra skipa á síðasta
ári var 169.336 tonn en var árið áður
173.560 tonn. Þetta var samdráttur
upp á 2,4% milli ára. Af þessum afla
voru 148.280 tonn fengin úr íslenskri
lögsögu eða 87,6% aflans. – shá

Greiðslur til sérgreinalækna
nærri þrefaldast að raunvirði

Netverð á mann
frá kr. 69.900 m.v. 3 fullorðna í íbúð/stúdíó/herbergi.
frá kr. 79.900 m.v. 2 fullorðna í íbúð/stúdíó/herbergi.

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

sjávarútvegur Afli íslenskra skipa
í úthafskarfa hefur aldrei verið
minni en á síðasta fiskveiðiári, eða
síðan íslensk skip hófu beina sókn í
tegundina á miðunum á Reykjanes
hrygg. Á síðustu vertíð veiddu þau
aðeins 2.128 tonn af úthafskarfa
samanborið við 2.436 tonn árið
áður sem þá var allra minnsti afli
til þessa.
Mikið samdráttartímabil í afla á
úthafskarfa á Reykjaneshrygg krist
allast í því að aflamark íslenskra
skipa á nýliðnu ári var 3.244 tonn
og voru íslensk skip því nokkuð
frá því að veiða upp í aflamarkið.

Þegar ég skoða
fjárlagafrumvarp
næsta árs þá líst mér ekki á
blikuna.
Páll Matthíasson
forstjóri Landspítala

✿ Greiðslur til sérgreinalækna utan LSH

Framreiknað í milljónum króna á verðlagi desembermánaðar 2015.
Milljónir króna

1997
1998

2.768
3.231

1999

7,6

milljarðar voru greiðslur til
sérgreinalækna árið 2014.

hækkar til samræmis við verðlag og
laun tvisvar á ári og stækkar árlega.
Þetta þýðir að einkaþjónustan fær
að vaxa meðan hin opinbera tekur
á sig aðhald og niðurskurð.“
Á sama tíma og fé hefur nærri
þrefaldast frá ríki til sérgreina
lækna hefur opinber heilbrigðis
þjónusta barist í bökkum að mati
stjórnenda stofnana. Páll Matthías
son, forstjóri LSH, sagði í forstjóra
pistli sínum um fjárlagafrumvarpið
að hann hefði miklar áhyggjur af
stöðunni. „Þegar ég skoða fjárlaga
frumvarp næsta árs þá líst mér ekki
á blikuna. Ég hef þungar áhyggjur
af því að þar skorti ekki aðeins fé
til sóknar heldur í raun til óbreytts
rekstrar,“ sagði Páll.
Hvorki náðist í heilbrigðisráð
herra né landlækni við vinnslu
fréttarinnar þrátt fyrir ítrekaðar
tilraunir. sveinn@frettabladid.is

2000

3.989
4.519

2001
2002

4.972
4.736

2003

5.009

2004

5.031

2005
2006
2007

5.296
5.420
5.849

2008

7.044

2009

6.726

2010

6.060

2011

6.171

2012

6.136

2013
2014
Heimild/Sjúkratryggingar Íslands. 

6.331

7.606
fréttablaðið/ingo

Ríkið bótaskylt ef dæmt er gegn EES-rétti
Stjórnsýsla Íslensk lög koma í veg
fyrir að einstaklingar geti höfðað
skaðabótamál gegn ríkinu þegar
dómstólar fara ekki að EES-rétti.
Þetta kemur fram í rökstuddu áliti
ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, í gær.
Er þess krafist að Ísland fylgi megin
reglunni um skaðabótaábyrgð ríkis
vegna brota á reglum EES-réttar, en
sú meginregla taki einnig til brota
dómstóla.
Fram kemur í tilkynningu ESA
að eftirlitsstofnunin hafi komist að
þessari niðurstöðu eftir rannsókn
í tilefni kvörtunar frá aðila sem
taldi sig hafa orðið fyrir tjóni vegna
rangrar túlkunar Hæstaréttar á EESrétti.
„Þótt ríki geti borið skaðabóta
ábyrgð vegna dóma sem brjóta gegn
reglum EES-réttar er sjálfstæði dóm
stóla ekki dregið í efa í niðurstöðu
ESA. Hitt er heldur ekki dregið í efa
að dómar eru endanlegir. Megin
reglan um skaðabótaábyrgð ríkis
krefst þess að bætur séu greiddar en

ESA segir stjórnvöld hafa tvo mánuði til að bregðast við áliti sínu. Fréttablaðið/GVA

ESA krefst þess að Ísland
fylgi meginreglunni um
skaðabótaábyrgð ríkis vegna
brota á reglum EES-réttar, en
sú meginregla taki einnig til
brota dómstóla.

ekki endurskoðunar á niðurstöðu
dómsins,“ segir í tilkynningu ESA.
Rökstutt álit er annað skrefið í
meðferð samningsbrotamáls. „Hafi
íslensk stjórnvöld ekki brugðist
við rökstudda álitinu með nauð
synlegum aðgerðum innan tveggja
mánaða getur ESA vísað málinu til
EFTA-dómstólsins.“ – óká

VETRARBÍLAR
FRÁ HYUNDAI

KAUPAUKAR Í JANÚAR
Vetrardekk og dráttarbeisli fylgja
Tucson og Santa Fe.
Vetrardekk fylgja öllum fólksbílum.

Klárir í snjóinn
Fjórhjóladrifnir Santa Fe og Tucson hafa slegið í gegn með nýju og fallegu útliti,
ríkulegum staðalbúnaði, aflmiklum dísilvélum og sjálfskiptingu. Komdu í heimsókn í dag,
skelltu þér í reynsluakstur og kynntu þér janúarkaupauka sem fylgja nýjum Hyundai.

Hyundai Tucson
Hyundai Santa Fe

– Verð frá 5.490.000 kr.
– Verð frá 7.090.000 kr.

Hyundai Santa Fe - dísilvél 2,2 lítrar, 200 hestöfl, eldsneytisnotkun 8,9 l/100 km*. Hyundai Tucson - dísilvél 2,0 lítrar, 136 hestöfl,
eldsneytisnotkun 6,1 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, eldsneytisnotkun 7,6 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir
5 ára verksmiðjuábyrgð. *Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is

E N N E M M / S Í A / N M 7 3 1 3 8 H y u n d a i Tu c s o n o g S a n t a Fe T i l b o ð 5 x 3 8

Fjórhjóladrifnir, sjálfskiptir, dísil
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Umferðarteppa gegn breytingum á lífeyriskerfi

Dyflinnarreglugerðin var ekki hönnuð
með svo mikinn fjölda hælisleitenda í
huga. NORDICPHOTOS/AFP

Vilja breyta
Dyflinnarreglugerð
Evrópa Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins mun líklega
leggja til að gagngerar breytingar
verði gerðar á hinni svokölluðu
Dyflinnarreglugerð. Nú er í gildi
sú regla að flóttamaður skuli sækja
um hæli í því Schengen-ríki sem
hann kemur fyrst til og talið er að
sú regla verði fyrst felld úr gildi.
Á síðasta ári gekk illa að framfylgja ákvæðum reglugerðarinnar
og þar að auki hættu Þjóðverjar að
beita henni í ákveðnum tilvikum.
Mikill meirihluti flóttamanna, eða
um milljón manns, hefur komið
til Evrópu í gegnum Grikkland
og Ítalíu og hafa ýmis vandamál
skapast vegna þess. Dyflinnarreglugerðin var ekki hönnuð með
slíkan fjölda hælisleitenda í huga.
– þv

Bændur mótmæla breyttu lífeyriskerfiBændur mótmæltu í bænum Promachonas í norðurhluta Grikklands í gær, nálægt landamærum Búlgaríu.
Þeir stilltu traktorum sínum upp í langar raðir við tollafgreiðslu á landamærunum en þeir mótmæla breytingum á lífeyriskerfinu og hyggjast halda
áfram að mótmæla. Búast má við löngum röðum traktora við helstu gatnamót á þessu svæði næstu daga. Fréttablaðið/EPA

✿ Skólafæðið hækkar í verði
Þetta kosta skólamáltíðir á landinu

Breyting
milli ára

Hádegismatur 2015
Ísafjarðarbær

450kr.

Garðabær

465kr.

433kr.

6%

457kr.

425kr.

6%

450kr.

420kr.

5%

420kr.

2%

428kr.

427kr.

0%

427kr.

411kr.

4%

427kr.

413kr.

3%

426kr.

Seltjarnarneskaupstaður

Hafnarfjarðarkaupstaður

Fjarðabyggð

Sveitarfélagið Skagafjörður

359kr.

Mosfellsbær

Garðabær

9%

Fljótsdalshérað

Akureyrarkaupstaður

Ísafjarðarbær

480kr.

428kr.

Vestmannaeyjar

Kópavogskaupstaður

7%

Hádegismatur 2016

9%

Vestmannaeyjar
Fljótsdalshérað

439kr.

Kópavogskaupstaður

Seltjarnarneskaupstaður

Hafnarfjarðarkaupstaður
Akureyrarkaupstaður
Fjarðabyggð

Sveitarfélagið Skagafjörður

391kr.

Mosfellsbær

5%

355kr.

0%

350kr.

330kr.

3%

341kr.

324kr.

4%

338kr.

325kr.

3%

335kr.

338kr.

Reykjanesbær

350kr.

Sveitarfélagið Árborg
Reykjavíkurborg

Akraneskaupstaður

Reykjanesbær

Sveitarfélagið Árborg
Reykjavíkurborg

Akraneskaupstaður
Fréttablaðið/ingo

Hressing hækkar í verði
Samfélag Sveitarfélagið Skagafjörður

er með lægsta verðið á skóladagvistun
með hressingu og hádegismat, eða
22.953 krónur á mánuði. Hæsta verðið
er hjá Garðabæ, 35.745 kr./mán., en
það er 12.792 kr. verðmunur á mánuði eða 56%.
Verðlagseftirlit ASÍ kannaði breytingar á gjaldskrám fyrir skóladagvistun
ásamt hressingu og hádegismat fyrir
yngstu nemendur grunnskólanna hjá
15 fjölmennustu sveitarfélögum landsins. Ekki er tekið tillit til seðilgjalda
eða annarra innheimtugjalda, sem
leggjast ofan á gjöldin sem innheimt
eru jafnvel í tvennu lagi. Einnig er oft
í boði ávaxtastund og mjólkuráskrift
á skólatíma sem er heldur ekki tekin
með í samanburðinum.
Í könnuninni kemur fram að

 rettán sveitarfélög af þeim fimmtán
þ
sem skoðuð voru hafa hækkað gjaldskrána fyrir hádegismat milli ára. Þá
hafa tólf sveitarfélög af þeim fimmtán
sem eru til skoðunar hækkað hjá sér
gjaldskrána fyrir skóladagvistun með
hressingu á milli ára.
Mjög misjafnt er hvað foreldrar
þurfa að greiða fyrir hádegismatinn,
en munurinn er allt að 43% á milli
sveitarfélaganna. Hæsta gjaldið er hjá
Ísafjarðarbæ en þar kostar máltíðin
480 kr. en lægsta gjaldið er 335 kr. hjá
Akraneskaupstað sem er 145 kr. verðmunur.
Lægsta mánaðargjaldið fyrir skóladagvistun er í Vestmannaeyjum á
14.165 kr. Hæst er gjaldið 25.980 kr. hjá
Garðabæ. Verðmunurinn er 11.815 kr.
eða 83%. – kbg

Kaupmáttur og stórir
árgangar hafa áhrif

Spáð er áframhaldandi hækkun íbúðaverðs næstu þrjú ár. Áætlanir eru um
aukið framboð nýrra íbúða og fjölbýlishúsa í Reykjavík. Aukinn byggingarkostnaður, meiri eftirspurn og aukinn kaupmáttur þrýstir á hærra verð.
Efnahagsmál Óvíst er að fjölgun
byggingarleyfa í borginni á síðasta
ári og áætlanir um aukna íbúðabyggingu hafi áhrif á hækkun fasteignaverðs. Hagfræðideild Landsbankans gaf í gær út spá um 8,0
prósenta hækkun fasteignaverðs á
ári næstu þrjú árin.
Þá er í greiningu deildarinnar
bent á að fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hafi hækkað um 1,4
prósent á milli mánaða í desember
og um 9,4 prósent frá fyrra ári.
„Þetta eru mestu verðhækkanir
milli ára sem sést hafa frá árinu
2007,“ segir þar.
Höfuðborgarsvæðið sé hins
vegar ekki með sérstöðu þegar
kemur að hækkunum, þótt þær
hafi verið mismunandi á milli
bæja. „Sums staðar var hækkunin
meiri eða álíka og á höfuðborgarsvæðinu.“
Reykjavíkurborg hefur greint frá
því að á síðasta ári hafi verið gefin
út nærri tvöfalt fleiri byggingarleyfi
en árin þar á undan. Þá lagði Dagur
B. Eggertsson borgarstjóri fram á
fundi borgarráðs í síðustu viku lista
yfir næstu fjölbýlishúsalóðir sem
borgin hafi til úthlutunar, en þar
eru um 1.200 íbúðir, sem bætast við
framkvæmdir á vegum einkaaðila.
Ásgeir Jónsson, dósent við hagfræðideild HÍ og efnahagsráðgjafi
Virðingar, segir ýmsa þætti ýta
undir hækkandi fasteignaverð.
Aukið framboð í borginni hafi lítil
áhrif til skemmri tíma vegna þess
hve fasteignir séu lengi í byggingu.
„Þeir ná ekki að afhenda íbúðir fyrr
en á næstu einu til tveimur árum,“
segir hann.
Þá hafi fleiri þættir áhrif á íbúðaverð en framboðið. Meðal þess

✿ Næstu fjölbýlishús
í Reykjavík
Staðsetning Fjöldi íbúða

Urðarbrunnur 130-134 
30
Urðarbrunnur 33-35 
23
Keilugrandi 1 
78
170
Vesturbugt, 2 lóðir 
Kirkjusandur, 4 lóðir 
170
RÚV reitur, 1 byggingarreitur 
40
Skógarvegur 16 
20
Bólstaðarhlíðarreitur, 4 lóðir 
150
Hraunbær 103-105 
60
Suður-Mjódd, 2 lóðir 
100
Móavegur 2-4, 3 lóðir 
150
Stúdentagarður á Vísindareit 
210
Samtals: 
1.201


Heimild: Reykjavíkurborg

Að jafnaði hafa
Íslendingar eytt um
það bil einum fimmta af
tekjum sínum í húsnæði.
Þessir tveir þættir, hækkun
launa og aukin eftirspurn,
setja töluverðan þrýsting á
fasteignamarkaðinn.
Ásgeir Jónsson
hagfræðingur

9,4%

er hækkun fasteignaverðs
á höfuðborgarsvæðinu frá
fyrra ári.

sem nú spili inn í sé aukning kaupmáttar og hærri laun. „Þetta er með
mestu aukningu kaupmáttar sem
við höfum séð í langan tíma,“ segir
hann. Horfa þurfi aftur til áranna
1997 og 1998 til að sjá viðlíka aukningu. „Og það hefur náttúrlega áhrif
á fasteignamarkaðinn. Að jafnaði
hafa Íslendingar eytt um það bil
einum fimmta af tekjum sínum í
húsnæði.“
Að auki hafi áhrif að núna séu
stórir árgangar að detta inn á þrítugsaldurinn, sem hafi áhrif á
eftirspurnina. „Þessir tveir þættir,
hækkun launa og aukin eftirspurn,
setja töluverðan þrýsting á fasteignamarkaðinn.“
Við bætist svo að töluverðum
fjölda íbúða hafi verið kippt út af
fasteigna- og leigumarkaði vegna
Airbnb og svo hafi byggingariðnaður verið mun seinni í gang en
búist hafi verið við.
„Hann datt alveg niður og við
misstum allt of mikið af fólki og
tækjum úr landi á sínum tíma. Það
vantar bara verktakafyrirtæki.“ Þá
bætist aukinn launakostnaður líka
við hækkandi byggingarkostnað,
sem einnig setji þrýsting á verð.
olikr@frettabladid.is

LANDSINS

ðtegundir
g
a
r
b
r
a
j
ý
N

MESTA

Gott verð
2.989 kr/stk

ÚRVAL

AMINO ENERGY

Nýjar tegundir hafa bæst við fjölskylduna, kaffi og súkkulaði,
kaffi og vanillu.

fyrir heilsuna

Ný tegund

TILBOÐ

30%

269 kr/stk
verð áður 300

afsláttur á kassa

VITAMIN WELL

QUEST prótein

Allir þurfa að upgrade-a sig. Eða næstum allir.
Bragðgóðir og svalandi drykkir, fullir af vítamínum, steinefnum, jurta og
ávaxta extract og örlítið af ávaxtasykri. Fáanlegir í 3 bragðtegundum.

TILBOÐ

Quest prótein duft! Enginn viðbættur sykur, ekkert
glúten, ekkert soja. Frábært í drykki og bakstur.
Enn ein snilldarvaran frá Quest!

aup
Nýtt í Hagk

20%
afsláttur á kassa

TILBOÐ

20%

20%

afsláttur á kassa

NOW vítamín

Öll NOW vítamín á 20% afslætti.

Gildir til 24. janúar á meðan birgðir endast.

TILBOÐ

NATURES AID vítamín

Gæðavottuð bætiefnalína þar sem öll innihaldsefni
eru 100% náttúruleg.

299 kr/stk

afsláttur á kassa

GULI MIÐINN vítamín

Í Gula miðanum eru margar stakar vítamín
tegundir og einnig blöndur sem hafa verið
sérhannaðar fyrir Íslendinga.

LÝSI vítamín

LÝSI er leiðandi á heimsvísu á sviði rannsókna,
vöruþróunar, framleiðslu og sölu á fiskiolíum.

verð áður 389

baí5
andoxunardrykkir

Margar bragðtegundir.

TILBOÐ

20%
afsláttur á kassa

Vörurnar frá Rude Health samanstanda af
hreinum náttúrulegum efnum og eru lausar við
allan unnin sykur og erfðabreytt matvæli. Heiti
varanna tengist gömlu ensku máltæki sem
merkir að vera hress og líta hraustlega út. Fyrir
þá sem er umhugað um heilsuna er tilvalið
að byrja daginn með vörum frá Rude Health,
en þær samanstanda af margs konar múslíi,
granóla, hafragrautum og trefjaríku kexi.

RAPUNZEL

Fáðu Rapunzel
lífrænar vörur á tilboði
í næstu verslun.

RUDE HEALTH

Lífrænar vörur án viðbætts sykurs.
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✿ Rúmlega 9% barna á Íslandi líða efnislegan skort

Ekki er víst að búrkubann myndi standast stjórnarskrá. Nordicphotos/AFP

Vilja búrkubann í Þýskalandi
Þýskaland Hægriflokkurinn CSU,
systurflokkur CDU, flokks Merkel
Þýskalandskanslara, hefur lagt til
að bann við að ganga með búrku
verði innleitt í Þýskalandi.
Ilse Aigner, fjármálaráðherra
Bæjaralands, segir að löggjöfina
ætti að innleiða sem fyrst. Hún
segir löggjöfina snúast um að fólk
geti séð hvert annað, slíkt skapi
meiri samkennd í samfélaginu.

Þá séu búrkur ekki í samræmi við
hugmyndir Þjóðverja um kynjajafnrétti.
Þá vill hún að ferðamönnum
verði einnig óheimilt að ganga með
búrkur.
Skýrsla sem gerð var fyrir ríkisstjórn Þýskalands fyrir tveimur
árum ályktar svo að búrkubann
myndi að öllum líkindum ekki
standast þýsku stjórnarskrána. – srs

Komdu á opinn fund Félags atvinnurekenda
um verðmætasköpun menningarinnar

SKAPANDI GREINAR
– NÝ MJÓLKURKÝR?
Fimmtudaginn 4. febrúar kl. 14 í Nauthóli
Aðalfundur Félags atvinnurekenda verður haldinn í Nauthóli,
Nauthólsvegi 106, fimmtudaginn 4. febrúar næstkomandi.
Opinn fundur hefst kl. 14, en venjuleg aðalfundarstörf kl. 16.

Börn á Íslandi sem teljast ekki
líða efnislegan skort

✿ Börn á Íslandi sem
líða skort og verulegan
skort 2009 og 2014
Fjöldi barna

6.107

Börn á Íslandi sem líða skort
(skortir tvennt eða meira)

Börn á Íslandi sem líða verulegan
skort (skortir þrennt eða meira)

✿ Svör við ákveðnum spurningum úr viðauka

lífskjararannsóknar Evrópusambandsins 2009-2014
– þau börn sem líða efnislegan skort
2009

1,4%

3,0%

Klæðnaður Á ekki a.m.k. tvö pör af skóm

2,2%

3,1%

Menntun Getur ekki tekið þátt í

1,8%

2,8%

Húsnæði Býr í þröngbýli

8,3%

11,2%

1%

2,4%

0,7%

1,4%

sem passa

2.650
584
2009

ferðum eða viðburðum á vegum
skólans sem kosta peninga

1.586
2014

Skortur (skortir tvennt eða meira)
Þar af verulegur skortur (skortir þrennt
eða meira)

Afþreying Á ekki leiktæki, leikföng eða
íþróttabúnað til að vera með utan dyra
Félagslíf Getur ekki haldið upp á
afmæli eða önnur tímamót í lífi sínu

4% 9,1% 3,2% 1,4%

Árið 2009
allra barna á
Íslandi liðu
skort

Árið 2014

allra barna á
Íslandi leið
skort

2014

Næring Fær ekki a.m.k. eina kjöt- eða
fiskmáltíð eða sambærilega grænmetismáltíð daglega

allra barna á
Íslandi (1-15
ára) líða skort á
sviði næringar

barna geta ekki
haldið upp á
afmæli eða
önnur tímamót
í lífi sínu

Börn sem líða
verulegan skort á
Íslandi eru 36 sinnum líklegri en önnur
börn til að líða skort
á sviði næringar

Heimild: Skýrsla UNICEF: Réttindi barna á Íslandi: Börn sem líða efnislegan skort

Dagskrá opins fundar FA:
14.00 Menntun er drifkraftur sköpunar
Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra
14.15 Við elskum það sem við gerum
Guðný Guðjónsdóttir, forstjóri Sagafilm
14.35 Listgrein/atvinnugrein
Sigtryggur Baldursson, framkvæmdastjóri Útón
14.55 Tíska á krossgötum
Steinunn Sigurðardóttir, fatahönnuður
15.15 Falda aflið sýnir sig
Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri
Félags atvinnurekenda
15.30 Kaffihlé
16.00 Venjuleg aðalfundarstörf
Fundarstjóri opna fundarins er Hanna Katrín Friðriksson,
framkvæmdastjóri hjá Icepharma.

Skráðu þig á atvinnurekendur.is.
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Fjöldi barna sem líða
skort hefur tvöfaldast
Árið 2014 bjuggu 6.106 börn við skort á Íslandi, þar af 1.568 við verulegan skort.
Mesta aukningin frá könnun frá 2009 var á sviði húsnæðis, félagslífs og afþreyingar.
Samfélag Fjöldi barna sem líða skort
á Íslandi hefur rúmlega tvöfaldast á
fimm árum, 9,1 prósent allra barna á
Íslandi leið skort árið 2014, samanborið við fjögur prósent barna árið
2009. Samtals líða 6.107 börn skort
hér á landi, þar af 1.586 verulegan
skort. Þetta kemur fram í skýrslu
UNICEF, Réttindi barna á Íslandi:
Börn sem líða efnislegan skort, sem
kom út í gær.
Börn teljast líða skort ef þau skortir
tvennt eða fleira af því sem spurt er
um í lífskjararannsókn Evrópusambandsins en svör við spurningum
úr þeirri rannsókn eru flokkuð með
skortgreiningu UNICEF eftir sjö
sviðum: næringu, menntun, klæðnaði, upplýsingum, húsnæði, afþreyingu og félagslífi. Aldursbil greiningar
UNICEF nær yfir börn á aldrinum 1
árs til 15 ára. Sjá má hluta af spurningunum hér í töflu.
Helst liðu börn á Íslandi skort árið
2014 hvað varðar húsnæði og félagslíf. Mesta aukningin í prósentustigum
er á þeim sviðum, auk afþreyingar.
Einungis á sviði upplýsinga og næringar hefur skorturinn minnkað.
Skortur meðal barna mælist meiri en
hjá fullorðnum.
Eygló Harðardóttir, félags- og
húsnæðismálaráðherra, segist mjög
þakklát frumkvæði UNICEF. „Þarna
eru að koma mjög skýrt fram áhrif
kreppunnar. Manni finnst mjög
erfitt að sjá þessar tölur, en þær staðfesta mjög skýrt áherslur okkar í velferðarráðuneytinu á húsnæðimálin.

Við sjáum það að
þau börn sem eru í
fjölskyldum sem eru á
leigumarkaðnum eru
líklegust til að
búa við skort.
Eygló Harðardóttir
félagsmálaráðherra

Við sjáum það að þau börn sem eru
í fjölskyldum sem eru á leigumarkaðnum eru líklegust til að búa við
skort og er það stærsti áhrifaþátturinn," segir Eygló. „Við þurftum þessa
greiningu til að sjá áhrif af stuðningskerfi hins opinbera. Við höfum verið
með stuðning fyrir einstæða foreldra
sem hefur skilað árangri. En börn sem
eru með tvo foreldra á heimili sem
eru atvinnulausir eða standa höllum
fæti á vinnumarkaði, fá kannski ekki
nægan stuðning, það eru þá þau börn
sem búa við mestan skort," segir Eygló.
Talað er um að börn búi við verulegan skort ef þau skortir þrennt eða
fleira af listanum. Alls líða 2,4 prósent barna verulegan skort, þrefalt
fleiri en 2009. Auk þess hefur fjölda
atriða sem börn skortir fjölgað. Árið
2009 skorti ekkert barn meira en
fjögur atriði af lista lífskjararannsóknarinnar en árið 2014 skorti börn
allt að sjö þætti af listanum. Um 0,2
prósent barna, eða um 147 börn.

Drengir með íslenska
foreldra líklegastir til
að líða skort

Samkvæmt rannsókninni eru
mestar líkur á að barn líði skort á
Íslandi ef það er drengur sem á foreldra sem eru einungis með grunnmenntun, yngri en 30 ára, í lægsta
tekjubili, á leigumarkaði, fæddir
á Íslandi, í stærri bæjum, tveir á
heimili með eitt barn, í minna en 50
prósenta starfshlutfalli.
Börn yngstu foreldranna eru rúmlega þrisvar sinnum líklegri til að
búa við skort en önnur börn.
Árið 2009 bjuggu 12,5 prósent
barna sem áttu foreldri eða foreldra
sem fæddir voru erlendis við skort
en aðeins 2,9 prósent barna sem
áttu foreldra sem fæddir voru á
Íslandi. Árið 2015 bjuggu hins vegar
9,4 prósent þeirra barna sem eiga
foreldra fædda á Íslandi við skort,
samanborið við 6,8 prósent sem áttu
foreldra sem fæddir eru erlendis.

Erfiður húsnæðismarkaður hefur
mikil áhrif á skort barna, en sem fyrr
segir var ein mesta aukningin í prósentustigum á sviði húsnæðis. Árið
2009 bjuggu 6,6 prósent barna á
leigumarkaði við skort en árið 2014
hafði þetta hlutfall tæplega þrefaldast
og var komið upp í 19 prósent.
saeunn@frettabladid.is
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VERÐ 1.990.000 kr.
Ford Fiesta Trend JZF22

TILBOÐ 7.950.000 kr.
Toyota Land Cruiser 200 VX ERU84

TILBOÐ 3.490.000 kr.
Suzuki Grand Vitara ZRJ19

TILBOÐ 8.990.000 kr.
Volvo XC90 Momentum D5 AWD FYE05

TILBOÐ 3.490.000 kr.
Mazda6 Vision SDN RIS81

VERÐ 3.490.000 kr.
Ford Kuga Titanium S AWD PJD48

TILBOÐ 2.990.000 kr.
Ford B-MAX Titanium RIA64

TILBOÐ 2.190.000 kr.
Honda Civic Sport Comfort FIN61

VERÐ 2.490.000 kr.
Mazda6 Advance STW YMP75

TILBOÐ 2.690.000 kr.
Citroën Berlingo Multispace HSH32

TILBOÐ 2.490.000 kr.
Ford Focus Trend Edition NPK22

TILBOÐ 1.190.000 kr.
Honda Civic ES BMA03

Skráður apríl 2015, 1,0i bensín, beinskiptur.
Ekinn 27.000 km. Í ábyrgð.

Skráður mars 2013, 2,4TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 32.000 km. Í ábyrgð.
Verð 9.250.000 kr.

Skráður apríl 2014, 1,6i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 39.000 km. Í ábyrgð.
Verð 3.190.000 kr.

Skráður mars 2015, 1,6TDCi dísil, beinskiptur.
Ekinn 20.000 km. Í ábyrgð.
Verð 2.880.000 kr.

Brimborg tekur allar tegundir bíla uppí

FYLGSTU MEÐ Á FACEBOOK
Notaðir bílar - Brimborg

rnir fara
Tilboðsbíla book!
ce
beint á Fa

Skráður september 2010, 5,7i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 130.000 km.
Verð: 8.490.000 kr.

Skráður mars 2014, 2,2 SkyActiv dísil, beinskiptur.
Ekinn 49.000 km. Í ábyrgð.
Verð: 3.790.000 kr.

Skráður júní 2012, 1,8i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 48.000 km.
Verð: 2.390.000 kr.

Skráður maí 2014, 1,6TDCi dísil, beinskiptur.
Ekinn 84.000 km. Í ábyrgð.
Verð: 2.650.000 kr.

Hagstætt uppítökuverð

Skráður febrúar 2013, 2,4i bensín, beinskiptur.
Ekinn 63.000 km.
Verð: 3.950.000 kr.

Skráður maí 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur.
Ekinn 113.000 km.

Skráður nóvember 2011, 1,8i bensín/metan, beinskiptur.
Ekinn 75.000 km.

Skráður mars 2008, 1,8i bensín, sjálfskiptur.
Ekinn 166.000 km.
Verð: 1.390.000 kr.

Allt að 90% fjármögnun í boði, ræddu við ráðgjafa

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Söludeildir eru opnar
virka daga kl. 9-17
og laugardaga 12-16.
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Tugir særðir og 19 látnir í árás talibana
Pakistan Að minnsta kosti 19 manns
létu lífið og tugir særðust í árás vopnaðra manna á Bacha Khan-háskólann í Charsadda í Pakistan í gær.
Fjórir árásarmenn létu síðan lífið
í nokkurra klukkustunda löngum
skotbardaga við pakistanska herinn,
sem mætti fljótt á svæðið.
Óljóst var í gær hverjir stóðu að
árásinni. Yfirmaður í pakistönsku
talibanahreyfingunni Tehrik e
Taliban sagði AFP-fréttastofunni að

Byggir á lækkun
skulda og betri
fjárhag
orkumál Matsfyrirtækið Standard
& Poor's hefur hækkað lánshæfiseinkunn Landsvirkjunar í BBB- úr BB+. Á
það bæði við um langtímaskuldbindingar sem eru með og án ríkisábyrgðar.
Hækkunin kemur í kjölfar hækkunar
á lánshæfi ríkissjóðs um einn flokk í
BBB+ úr BBB frá 15. janúar 2016. Horfur
eru metnar stöðugar.

Hörður
Arnarson,
forstjóri
Landsvirkjunar

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, segir tíðindin góð fyrir
fyrirtækið og staðfesti jákvæða þróun
í rekstri sem byggir á bættum fjárhag
og lækkun skulda. „Að komast í fjárfestingaflokk án ríkisábyrgðar eykur
traust lánveitenda og styður við starfsemi Landsvirkjunar meðal annars
með bættu aðgengi að lánsfjármagni og
lægri fjármagnskostnaði. Við munum
áfram leggja megináherslu á lækkun
skulda og að styrkja rekstur fyrirtækisins enn frekar,“ segir Hörður. – shá

Fleiri konur í
yfirmannsstöðum

DANMÖRK Næstum helmingur allra
yfirmanna í sveitarfélögum í Danmörku er konur. Árið 2007 voru þær
846 en 1.208 í fyrra. Í 20 af 98 sveitarfélögum eru fleiri konur í yfirmannsstöðum en karlar.
Í einkageiranum er þróunin hægari.
Þar er þriðji hver yfirmaður kona.
Samkvæmt samtökum iðnaðarins í
Danmörku vilja margar konur heldur
yfirmannsstöður í sveitarfélögum
en hjá einkafyrirtækjum. Formaður
stéttarfélagsins DJØF, Lisa Herold Ferbing, er ekki sammála því. Hún telur
að sveitarfélögunum hafi verið gert að
huga að jafnrétti. – ibs

Fjórir árásarmenn létu
lífið í skotbardaga við
pakistanska herinn eftir
árásina á Bacha Khan-skólann í gær.

árásin væri gerð að undirlagi hreyfingarinnar. Hins vegar bar talsmaður
hreyfingarinnar það til baka nokkru
síðar.
Liðsmenn hreyfingarinnar gerðu
árið 2014 árás á skóla í Peshawar, þar
sem 130 nemendur létu lífið.
Aðeins fimmtíu kílómetrar eru á
milli borganna Peshawar og Charsadda, en þær eru í norðvesturhluta
Pakistans, skammt frá landamærum
Afganistans. – gb

Námsmenn í Karachi mótmæla árásinni á háskólann í Charsadda. Fréttablaðið/EPA

Flóttamenn styrkja efnahag
þeirra sem taka við flestum

AGS telur að flóttamannastraumurinn muni hafa góð áhrif á efnahag Evrópulanda, bæði til lengri og
skemmri tíma. Það fari þó eftir því hvernig á verður haldið. Aðgangur að vinnumarkaði er lykillinn.
Flóttamenn Flóttamannastraumurinn til Evrópu mun að öllum
líkindum styrkja efnahag Evrópuríkjanna, einkum þeirra sem taka
við flestum flóttamönnum: Þýskalands, Svíþjóðar og Austurríkis.
Þetta er mat Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem hefur tekið saman
ítarlega skýrslu um áhrif innflytjenda á efnahag Evrópuríkja.
„Til skemmri tíma hafa aukin
ríkisútgjöld lítillega jákvæð áhrif
á þjóðarframleiðsluna, einkum í
helstu áfangalöndunum, Þýskalandi, Svíþjóð og Austurríki,“
segir í samantekt skýrslunnar.
„Til lengri tíma litið getur fjölgun
í vinnuafli haft varanlegri áhrif á
hagvöxt og opinber fjármál, en
það fer eftir því hve hratt og með
hve árangursríkum hætti flóttamenn aðlagast vinnumarkaðnum.“
Lykillinn að góðri aðlögun felst,
að mati sjóðsins, í því að auðvelda
flóttafólkinu aðgang að vinnumarkaðnum, til dæmis með því
að ríkið greiði atvinnurekendum
launagreiðslustyrki og með því
að gera flóttafólki kleift að vinna
á meðan beðið er eftir afgreiðslu
hælisumsókna.
„Þótt innlent launafólk hafi oft
réttmætar áhyggjur af áhrifum
innflytjenda á laun og atvinnu, þá
sýnir fyrri reynsla að öll neikvæð
áhrif eru bæði takmörkuð og tímabundin,“ segir í skýrslunni.
Fyrstu tíu mánuði ársins 2015
sóttu nærri milljón flóttamenn
um hæli í Evrópusambandslöndunum, sem er helmingi meira en
árið 2014. Þá kom meira en 1,1
milljón flóttamanna til Þýskalands
á árinu 2015.
Í skýrslunni kemur fram að ríkisútgjöld vegna flóttafólks hafi

Halaleikhópurinn
Loka sýningar á leikritinu “Sagan af Joey og Clark” úr Stræti, eftir
Jim Cartwright í leikstjórn og leikgerð Guðjóns Sigvaldasonar.
Föstudaginn 22. janúar
kl. 20:00 og sunnudaginn
24. janúar kl. 17:00
Miðaverð 1.500 kr.

Miðasala í síma 897-5007
og midi@halaleikhopurinn.is
www.halaleikhopurinn.is

Aeham Ahmad er Palestínumaður frá Sýrlandi, verðlaunaður píanóleikari og tekur þarna þátt í mótmælum við aðallestarstöðina í Köln, sem efnt var til 16. janúar undir yfirskriftinni: Sýrlenskir flóttamenn andmæla árásunum í Köln. Fréttablaðið/EPA

verið að meðaltali um 0,14 prósent af þjóðarframleiðslu í ríkjum
Evrópusambandsins á árinu 2015,
og muni líklega verða um 0,22 prósent árið 2016.
Mest eru útgjöldin úr ríkissjóði
Svíþjóðar, hálft prósent á árinu
2015 og líklega eitt prósent á árinu
2016.
Í skýrslunni segir að starfsmenn
AGS hafi gert sérstaka úttekt á því
hvernig innflytjendum hafi farn-

Þótt innlent launafólk
hafi oft réttmætar áhyggjur
af áhrifum innflytjenda á
laun og atvinnu, þá sýnir
fyrri reynsla að öll neikvæð
áhrif eru bæði takmörkuð
og tímabundin.
Úr skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

ast á vinnumarkaði í Þýskalandi
undanfarin 40 ár.
Þar kemur í ljós að verulegur
launamunur er á fólki eftir því
hvort það er innfæddir Þjóðverjar
eða innflytjendur. Munurinn er
mestur, eða um 20 prósent, fyrst
eftir að innflytjendurnir koma til
Þýskalands en fer svo jafnt og þétt
minnkandi, um eitt prósent á ári,
en hverfur aldrei alveg.
gudsteinn@frettabladid.is

Reykjavíkurborg mun greiða næst
samkvæmt nýjum kjarasamningum

Kjaramál Kostnaðarauki Reykjavíkurborgar á árinu 2015 vegna
nýrra kjarasamninga við tólf stéttarfélög borgarstarfsmanna nemur
samkvæmt bráðabirgðamati 161,3
milljónum króna.
Borgarráð samþykkti á fundi
sínum 14. þessa mánaðar heimild
til fjármálastjóra borgarinnar til að
greiða laun samkvæmt nýjum kjarasamningum við næstu launakeyrslu.
Undir eru samningar við Félag
íslenskra náttúrufræðinga, Félag
iðjuþjálfa, Félag sjúkraþjálfara,
Félagsráðgjafafélag Íslands, Fræðagarð, Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga, Sjúkraliðafélag Íslands,
Sálfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga, Stéttarfélag lögfræðinga,
Stéttarfélag matvælafræðinga og
Þroskaþjálfafélag Íslands.
Samningar allra félaganna eru
afturvirkir frá 1. september 2015 og
gilda til 31. mars 2019. – óká

Sjúkraliðafélagið er á meðal þeirra sem borgin hefur samið við um kaup og kjör. Félagið, með lögreglumönnum og SFR, átti harða rimmu við ríkið um laun á síðasta ári.
Fréttablaðið/Anton

Markhönnun ehf

Heilsu & lífsstílsdagar
21. jan. – 01. feb.
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Kókoshnetuolía

„Heilnæmir valkostir
í amstri dagsins!“

Langar þig eitthvað syndsamlega ljúffengt til að grípa í?
bita
Veldu heilnæma snarlið frá Food Doctor og njóttu nærandi
með skínandi hreinni samvisku.

Kókoshnetuolía inniheldur hátt hlutfall af lárinsýru.
Njóttu þess að borða heilnæma og fjölbreytta fæðu sem er líka holl fyrir budduna.

25%

KRÍLIN
SÉRFÆÐI
100%

UPPBYGGING

AF HEILSU- OG
LÍFSSTÍLSVÖRUM

FITNESS

ttúrulegt

ná

Fullt
af
trefjum
Hátt

Bara bæta við heitu vatni og njóta!

UMHVERFIÐ

1.649 kr

KJÖT OG FISKUR

til að fá börn til

14

80 BLS.

Upplögð
• þegar kókosbragðs er ekki óskað

• til að poppa popp

5 dropar vanillustevía
• til
1-2 msk kókósmjólkað smyrja bökunarform
• út í te og kaffi
eða vatn
smá sjávarsalt ef vill

kling
rest Foods bæ
Náðu þér í Rainfo
!
m í næstu Nettó
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ð
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NETTÓ HEILL KJÚKLINGUR
VERÐ ÁÐUR: 849 KR/KG
3

KJARNAFÆÐI NAUTA MÍNÚTUSTEIK, FROSIN
VERÐ ÁÐUR: 4.158 KR/KG

764 KR/KG

3.742 KR/KG

OFURTILBOÐ Í TÓLF DAGA!
FIMMTUDAGUR 21. JAN FÖSTUDAGUR 22. JAN
Tilboð dagsins

mangó)
stoðmjólk
2 dl hreinn safi eða

SALTFISKUR AÐ HÆTTI BÖRSUNGA
VERÐ ÁÐUR: 2.198 KR/KG

1.890 KR/KG

FROSNAR DANSKAR KJÚKLINGABRINGUR - 900 G
VERÐ ÁÐUR: 1.761 KR/KG

1.585 KR/KG

VERÐ ÁÐUR: 1.450 KR/KG

1.291 KR/KG

næst
og maukað vel. Því
sett í blandara
Allt RAUÐSPRETTUF
hún
LÖK, FROSIN
í íspinnaform og
dunn
1.098 KR/KG
ÁÐUR:i hellt
er blön
VERÐ
fryst.
KR/KG

20% | 878

Fjólubláir
nar
tanntökupin
)

1. FL. LAMBALÆRISSNEIÐAR M/ARGENTINUMARENINGU
VERÐ ÁÐUR: 3.098 KR/KG

30% | 2.169 KR/KG

-56 KR
AFSLÁTTUR

Tilboð dagsins

SJÁVARKISTAN ÝSUFLÖK ROÐ- & BEINLAUS, FROSIN
VERÐ ÁÐUR: 1.798 KR/KG

-121

- 2,27 KG
ÝSA Í ÖSKJU, FROSIN
KR
ÁÐUR: 3.998 KR/PK
VERÐ
AFSLÁTTUR

30%
KR/KG
1.494

1.585 KR/KG

1.494 KR/KG

AFSLÁTTUR

VIT HIT LEAN&GREAN
EPLI OG YLLIBLÓM - 500ML
VERÐ ÁÐUR: 270 KR/STK
KR
KR/STK

ELLA’S LÍFRÆNN BARNAMATUR
VERÐ ÁÐUR: 205 KR/PK
KR
KR/PK

-56 | 149

MÖNDLUMJÓLK - 1L
VERÐ ÁÐUR: 499 KR/PK

-121 | 149

30% | 349 KR/PK

SUNNUDAGUR 24. JAN MÁNUDAGUR 25. JAN
Tilboð dagsins

VERÐ ÁÐUR: 398 KR/KG

25% | 299

ÞRIÐJUDAGUR 26. JAN

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

40%

40%

40%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

200 MÍLNA LAX Í SÆLKERAMARINERINGU, FERSKUR
2.698 KR/KG
ÁÐUR:BOLLASÚPUR
VERÐCROPS
NATURE

FAGFISK SNYRT LAXAFLÖK, FROSIN
VERÐ ÁÐUR: 1.949 KR/KG

næst
og maukað vel. Því
KR/KG
Allt sett í blandara
fryst.
í íspinnaform og hún
er blöndunni hellt

KÍNÓA & GRÆNM./KÍNÓA
& KJÚKL.
2.293 KR/KG
VERÐ ÁÐUR: 299 KR/PK
KR/PK

COCOFINA GJAFAPAKKI
1.7543.998KR/KG
VERÐ ÁÐUR:
KR/PK

40% | 2.399 KR/PK

40% | 179

DANPO KJÚKLINGALUNDIR, FROSNAR - 700 G
VERÐ ÁÐUR: 1.689 KR/PK
AFSLÁTTUR

EARTH FRIENDLY
KR/PK
| 1.182
30%
ÞVOTTAEFNI
- 50 ÞVOTTA
VERÐ ÁÐUR: 1.579 KR/PK
KR/PK

40% | 947

á eatrvk.com

MIÐVIKUDAGUR 27. JAN FIMMTUDAGUR 28. JAN FÖSTUDAGUR 29. JAN
Tilboð dagsins
Tilboð dagsins

ur og matgæðingur

óttir rithöfund
Texti: Tobba Marinósd

LAUGARDAGUR 23. JAN

Tilboð dagsins

ÝSUBITAR ROÐ- & BEINLAUSIR, FROSNIR
VERÐ ÁÐUR: 1.689 KR/KG

(frá 12 mánaða aldri
sem er
en hún er fiturík,
2 dl grísk jógúrt
gott fyrir börn
er
bláb
n
frosi
2 dl
(Lítið
eða kókosmjólk
1 dl möndlumjólk
lesa
. Ef hún er keypt skal
mál að útbúa hana
r eða
aldi nokkuð syku
ð
vel hvort hún innih
nota
ig
. Þú getur einn
annað óæskilegt
stoðmjólk.)
IR
KJÚKLINAVÆNG
ni
NETTÓ
bana
1 vel þroskaður

15

-500

HOLLUSTA

Mynd: Heiða Halls

2.199

1.649 kr

Allt maukað saman í blandara eða með töfrasprota.

)
(frá 9 mánaða aldri
ni
1 vel þroskaður bana
og
ði frosin jarðaber
2 dl ávextir (ég nota

setningar
áltímum. Góðar tíma
• Hafa reglu á matm
ig við svefninn.
máltíða hjálpa einn
bita.
máls
milli
• Draga úr tíðni
að neita því
annan mat er best
• Ef barnið biður um
það sem í boði er.
því aftur að smakka
nokkur
blíðlega og bjóða
fyrir barni getur tekið
mat
nýjan
a
kynn
• Að
upp.
skipti. Ekki gefast
neyti ekki meira en
aða
mán
9
yfir
börn
• Mælt er með að örum á dag. Ef börn drekka mikla
0,5 lítra af mjólkurv
ð getur orið KJÖTSEL FERSKT NAUTGRIPAHAKK
úr matarlyst og fæði
mjólk dregur það
egri reynslu og
ð á minni persónul
Þessi ráð eru bygg
mér úti um. Fleiri
sem ég hef orðið
þeim upplýsingum
ungabörn má
um næringu fyrir
góða upplýsingar
ir.is.
laekn
land
á
fá
rs
meðal anna

1.162 kr

EITT
r
Á HVERJUM DEGI Í TÓLF DAGA. SKOÐAÐU TÖFLUNA
naOFURTILBOÐ
pin
AÐ NEÐAN TIL AÐ SJÁ HVAÐ ER Í BOÐI.
Bleikir tanntöku HVERT TILBOÐ GILDIR Á TILGREINDUM DEGI EN AÐRA DAGA ERU SÖMU HÉR
VÖRUR Á 25% AFSLÆTTI.

að

of einhæft.

Klórella er blágrænn
þörungur sem þekktur
er fyrir næringarþéttni sína.
Í þessum þörungi má finna
mikið af þeirri næringu
sem mannslíkaminn
þarfnast auk þess sem
klórellan inniheldur
allar lífsnauðsynlegu
amínósýrurnar. Duftið
inniheldur 59 gr af próteini
í hverjum 100 gr og færir
líkamanum joð, D-vítamín
og B12-vítamín sem annars
er vandfundið í jurtaríkinu.
Til að auka enn frekar upptöku
1.549
næringarinnar hafa frumveggir
klórellunnar verið rofnir við
Bragð- og
lyktarlaus
gerð duftsins.

MACA SÚKKULAÐIEFTIRRÉTTUR
• til steikingar á kjöti, fiski og grænmeti

ÁRNASYNIR

ÁRNASYNIR

Góðir punktar
borða:

eða
t í matvinnsluvél
Öllu er svo skell
en
ríflegur skammtur
stappað. Þetta er
frysta. Þegar
og
ka
stæk
el
hann má jafnv
gt
fisk getur verið sniðu
venja á barnið við
svo
auka
og
grænmeti
að setja meira af
a ég stundum með
topp
nn
Fiski
n.
fiskin
ati.
smátt söxuðu spín

1.012 kr

KLÓRELLADUFT 200 G

HOLLUSTA

(frá 9 mánaða aldri
lax gufusoðinn
50 gr roð og beinlaus,
krydda
eða ofnbakaður án
kál
blóm
soðið
gr
50
ddar kartöflur
50 gr soðnar og afhý
r
2 msk ósaltað smjö

Spirulína er einnig
næringarríkur
þörungur sem hefur
verið vel
þekktur sem heilsubætandi hráefni
um áratugaskeið.
Próteininnihald
spirulínu er á
bilinu 60-70% og
hún inniheldur
jafnframt ótal ensím,
plöntunæringarefni, andoxunarefni,
vítamín og steinefni,
auk omega-3 og omega-6
fitusýranna. Gott er að
nota spirulínu til skiptis á
við klórellu eða nota báðar
tegundir saman.

1 avókadó
1/2 banani
1-2 msk kakóduft
1 tsk maca duft

...FRÁ SV EIT TIL SJÁ VA R

KRÍL IN

ÁRNASYNIR

LÍFRÆNT

FAJITAS

mú
Lax og bló)mkáls

SPIRÚLÍNUDUFT 200 G

• í te og kaffi
• til inntöku ein og sér, t.d. 1–2 msk daglega

KRÍL IN

r í matinn?
Mamma, hvað e

Ég hef ansi oft
oft á tíðum skrautleg.
ar krukkur til þess
kað og sett í falleg
di
fram eftir nóttu, mau
öskur með tilheyran
mjög dramatískt
st svo svakalega
eins að framkalla
ið hefur jafnvel kúga mín fyrir að
Barn
.
ettum
itsgr
andl
skammaðist
dauð
ég
að
inu
i upp á þennan
yfir hnossgæt
í hug að bjóða henn sem er mikill
hafa látið mér detta
la dóttur
sé 18 mánaða gam
auðveldlega
hrylling! Ég á sum
ansi
st
kúga
að segja, hún
áferðarálfur. Það er
borða skyr í öll mál.
ráða myndi hún
2 pabbi hennar
og ef hún mætti
ákváðum við
seint
of
til
Nýlega - og helst
m tökum en illa
jur skyrgámsins föstu kjöt. Fjölbreytt
að taka matarven
fisk og
hana til að borða
a
hefur gengið að fá
r matarvenjur fylgj
miklu máli og góða
ir
skipt
ræði
mata
þeirra er að þróast
tíðina. Matarsmekkur
sér
börnum inn í fram
inu að þróa með
barn
a
hjálp
að
t
og því er mikilvæg
Dóttir mín virðist
og fjölbreyttum mat.
smekk fyrir hollum
drum sínum. Hún
sammála okkur forel
ðið að annað
eitthvað minna vera
fiski en nú var ákve
við
ð
fúlsa
tíð
alla
hefur því
pa millimálanart
a skrefið var að stop
væri ekki í boði. Fyrst
matmálstíma. Því
á
g
svön
vel
væri
og tryggja að hún
mínútur á meðan
gli hennar í um 20
þurfti að dreifa athy
Það tókst. Frökenin
að útbúa matinn.
henni var
verið var að klára
disknum en eftir að
við
u
fyrst
í
itað
fúlsaði auðv
aði hún fullan disk
ð var ekki í boði borð
tók kipp af
gert ljóst að anna
rtað
urhja
Móð
r.
til hliða
litla
af uppskriftinni hér
stu hverfa ofan í
sjá alla þessa hollu
hamingju við að
ið mun betur að fá
Síðan þá hefur geng
ig
þrjóska kroppinn.
an og afinn voru einn
amm
en
mat
hana til að prufa nýjan
alls staðar.
svo sömu reglur giltu
sett í prógrammið

974 kr

1.679 kr

Hveitigrasduft er þurrkað og
malað með aðferðum sem
tryggja sem hæst
næringargildi í hverjum
poka. Það inniheldur
hágæða prótein og fjöldan
allan af vítamínum, þ.á.m.
hið dýrmæta K-vítamín.
Margir hafaKaldpressuð/jómfrúar
dásamað áhrif
þess að neyta nýpressaðs
hveitigrassafa á hverjum
degi en ef Upplögð
þú hefur ekki
tök á því er•hægðarleikur
í þeytinginn
að bæta teskeið af
hveitigrasdufti
í vatn
• í grautinn
eða aðra drykki og
• í baksturinn
innbyrða þannig
2.199
þessa náttúrulegu
•
til
að smyrja bökunarform
næringarbombu.

-

Kaldpressuð/jómfrúar

1.299

1.109 kr

HVEITIGRAS DUFT 200 G

Upplögð
prótein
• í þeytinginn
Náttúrulega
Hentar grænhlutfall
• í grautinn
næringarríkt
metisætum
• í baksturinn
og vegan*
•
til
að
smyrja
bökunarform
Bragð2016
og
lyktarlaus
feb
01.
Bragðog lyktarlaus
r
Tilboðin gilda 21. jan
Food Docto
• í te og kaffi
Náðu þér í
Upplögð
stu
Upplögð
• til inntöku ein og sér, t.d. 1–2 mskbæ
kling í næ
daglega
ÍNU
ARGENTINGUR
• þegar kókosbragðs
UE
ttó • þegar kókosbragðs
ekki óskað
Mild Korma snakki
BARBECerINGUR
*Að undanskildu
er ekki óskað
verslun Ne
KJÚKLINGABR
KJÚKLINGABR
mjólkurprótein og er ekki vegan
sem inniheldur
KJÚKLINGABRINGUR
• til steikingar
á kjöti, fiski og grænmeti
• til steikingar
á kjöti,
fiski og grænmeti
ar
elsk
s
• til að poppa popp
Tobba Marinó
fæðu er mikilvægt
ríka
•
til
að
poppa
popp
ngar
næri
og
holla
ið hennar
Að velja barni sínu
gt. Barnið er að átta
• til að smyrja bökunarform
hollustu og kríl
• til að smyrja bökunarform
(oftast) skemmtile
verkefni og um leið
og viðbrögðin eru
• út í te og kaffi
nýtur góðs af
áferðum og brögðum
• út í te og kaffi
meti
sig á hinum ýmsu
soðið lífrænt græn
s

Upplögð
• í þeytinginn
• í grautinn
• í baksturinn
• til að smyrja bökunarform
• í te og kaffi
• til inntöku ein og sér, t.d. 1–2 msk daglega

1.479

2.099 kr

2.774 kr

HOLLUSTA

AFSLÁTTUR

2.798

HRÁKAKÓ 250 G
Hrákakóið frá Rainforest
Foods er lífrænt, lítið unnið,
óristað og uppfullt af heilnæmri og mikilvægri næringu.
Hrákakó inniheldur t.a.m.
mikið af kalki og járni ásamt
fjölda annarra steinefna, vítamína, hollra fitusýra og flavoníða. Það er því
næringarríkara en hefðbundið
bökunarkakó.

Kókoshnetuolía inniheldur

Það er heilbrigð skynsemi.

LÍFRÆNT

CHIA FRÆ 300 G
Chia fræ eru talin hafa verið
ein af uppistöðum mataræðis
Aztekanna en hafa á síðustu
árum orðið sífellt vinsælla
hráefni meðal heilsumeðvitaðra Vesturlandabúa.
Fræin innihalda ríkulegt
magn af omega-3 og omega-6 fitusýrum í heilnæmu
hlutfalli. Auk þess eru þau
uppfull
af vítamínum, steinefnum
og amínósýrum.

hátt hlutfall af lárinsýru.
BYGGGRASSDUFT 200 G
ACAIBERJADUFT 125 G
KAKÓNIBBUR
300 G budduna.
Njóttu þess að borða heilnæma og fjölbreytta fæðu sem er líka
holl fyrir
Bygg var hluti af fæðu
Acai berin eru ljúffeng
Kakóbaunirnar eru
víkinganna
enn í
og sannkallaðar
Það ogerþykirheilbrigð
skynsemi. hand-tíndar í Perú, brotnar
dag kjarngóð og næringarnæringarbombur. Þau
niður
og
látnar
gerjast.
rík fæða. Úr grasi byggsins
hafa rutt sér til rúms
Þannig dregur á náttúrulefást ógrynnin öll af vítasíðustu ár sem ein
gan hátt úr römmu bragði
mínum og steinefnum,
vinsælasta heilsufæða
kakóbaunanna. Þær eru
m.a. kalki, magnesíum,
vesturlanda og er afar
svo
hreinsaðar
og
þurfólínsýru og járni.
vinsælt að nota þau
rkaðar af kostgæfni svo
Hér fæst frostþurrkað
í drykki og grauta.
afurðin haldi sem hæstu
og malað bygggrasið
Acai duft frá Rainforest
næringargildi enda eru
í handhægum umbúðum
Foods er frostþurrkað
kakónibbur sérlega ríkar
svo auðvelt er að bæta
með það að markmiði
af andoxunarefnum og
þessari frábæru næringu
að viðhalda sem hæstu
frábærar sem viðbót
við hvaða drykk eða
næringargildi
í þeytinga, grauta
morgungraut sem
og bragðgæðum.
3.699
2.239
1.349
eða bakstur.
hugurinn girnist.

Kókoshnetuolía inniheldur hátt hlutfall af lárinsýru.
Njóttu þess að borða heilnæma og fjölbreytta fæðu sem er líka holl fyrir budduna.

ALLT AÐ

MACADUFT 300 G
Úr sætri maca rótinni
er unnið handhægt
duft sem gefur bæði
næringu og ljúffengt
bragð í ýmiss konar
rétti.
Duftið er mjög ríkt af
vítamínum og steinefnum og inniheldur
10% prótein. Macad.
er frábært í þeytinga,
hrákökur og búðinga.

LÍFRÆNT

lífsstílsdagar

Kaldpressuð/jómfrúar

ER KOMIÐ ÚT

Kókoshnetuolía

2FSLÁ
A

Það er heilbrigð skynsemi.

R

A

Kókoshnetuolía

R
U
5%TT

BLAÐIÐ

U

% TUR
2F5SLÁT

Heilsu &

Á ÖRFÁUM MÍNÚTUM

%

TT

markhönnun ehf

ALVÖRU MATUR

25

LÁ

Tilboð dagsins

KR

32%

AFSLÁTTUR

HUMAR ASKJA - 2 KG
VERÐ ÁÐUR: 9.998 KR/PK

4.749 KR/KG

SKELFLETTUR HUMAR - 1 KG
VERÐ ÁÐUR: 4.998 KR/KG

20% | 3.998 KR/KG

46

AF FRÁBÆRUM TILBOÐUM, HUGMYNDUM, GREINUM OG UPPSKRIFTUM.

VIP HUMAR ASKJA - 800 G
VERÐ ÁÐUR: 6.989 KR/PK

6.570 KR/PK

NOW D3 2000 IU - 120 HYLKI
VERÐNETTÓ
ÁÐUR:
KJÚKLINGABRI
1.499 KR/PKNGUR

-500 KR |1.888
999 KR/PK
KR/KG

VERÐ ÁÐUR: 2.098 KR/KG

AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

GIR
KJÚKLINGALEG
NETTÓMAÍSKÖKUR
- 120
G
KR/KG
VERÐ
VERÐÁÐUR: 869

ÁÐUR: 219 KR/PK

KR/KG
32%782| 149
KR/PK

50% | 95

LAUGARDAGUR 30. JAN SUNNUDAGUR 31. JAN
Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

35%

HIMNESK HOLLUSTA

FOOD DOCTOR
FERSK KALKÚNABRINGA
ÍSFUGL NÆRINGARSTYKKI
VERÐ
KR/KG
189 KR/STK
ÁÐUR:3.629
VERÐÁÐUR:
KR/KG
21% | 2.867
KR/STK

MÁNUDAGUR 1. FEB

45%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

HIMNESK HOLLUSTA
KÓKOSHNETUOLÍA - 500ML
VERÐ ÁÐUR: 1.369 KR/PK
KR/PK

35% | 890

ÄNGLAMARK
KÓKOSMJÓLK - 400 ML
VERÐ ÁÐUR: 399 KR/PK
KR/PK

45% | 219

Tilboð dagsins

40%
AFSLÁTTUR

WHOLESOME
LÍFRÆNT BLUE AGAVE SÝRÓP - 1L
VERÐ ÁÐUR: 999 KR/PK
KR/PK

40% | 599

Tilboðin gilda 21. jan - 01. feb 2016

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval
getur verið breytilegt milli verslana.
| Mjódd · Salavegur · Búðakór· Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir
· Selfoss |

www.netto.is | Tilboðin gilda 21. jan – 01. feb 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.
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fjölskyldan

Landsleikur
í lestri að
hefjast
Landsleikurinn Allir lesa hefst á
bóndadaginn, 22. janúar, og stendur
yfir í mánuð. Leikurinn fer nú fram
í annað sinn en í fyrra voru lesnir
klukkutímar vel yfir 70 þúsund.
Á vef Reykjavíkurborgar segir að
borgarstjórn hafi nú ákveðið að
taka þátt í keppninni.
Vestmannaeyingar voru í fyrsta
sæti í fyrra en Reykvíkingar í 23. sæti
af 74. Konur reyndust lesa töluvert
meira en karlar í fyrra.
Allir geta tekið þátt í landsleiknum með því að stofna eða ganga í
lestrarlið og skrá lestur sinn á vefinn
allirlesa.is. Liðin geta verið stór eða
smá, þau geta verið vinnustaðalið,
fjölskyldur, vinahópar, leshringir,
skólafélagar og svo framvegis.
Foreldrar eða afar og ömmur
sem lesa með börnum sínum geta
til að mynda stofnað fjölskyldulið
og skráist lesturinn þá bæði á þann
sem lesið er fyrir og þann sem les.
Þau lið sem verja samanlagt mestum tíma í lestur standa uppi sem
sigurvegarar.
Aðstandendur Allir lesa eru
Miðstöð íslenskra bókmennta
og Reykjavík, bókmenntaborg
UNESCO, með stuðningi frá
menntamálaráðuneytinu. Frá þessu
er greint á vef borgarinnar. – ibs

Sigurlið í lestrarlandsleiknum verða
heiðruð með viðurkenningum og verðlaunum. NORDICPHOTOS/GETTY

21. janúar 2016

FIMMTUDAGUR

Sé búnaðurinn réttur verður líðanin betri og skíðaferðin þar með enn ánægjulegri en ella. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Klæddu þig rétt fyrir skíðaferð
Huga þarf að því að fatnaðurinn sé réttur þegar farið er á fjöll. Sokkar af réttri tegund eru jafnmikilvægir
og úlpan og buxurnar. Ekki má gleyma varasalva, sólarvörn fyrir andlitið, aukaklæðnaði og nestinu.
Það er ekki þykk dúnúlpa yfir einni
peysu sem heldur bestum hita á
manni þegar skíðað er, heldur eru
það nokkrar þunnar flíkur undir
vatns- og vindþéttri úlpu sem andar.
Loftið sem myndast á milli flíkanna
undir úlpunni virkar eins og einangrun og úlpa sem andar hleypir út
raka. Skíðabuxurnar eiga auðvitað
einnig að vera vatns- og vindþéttar
og anda eins og úlpan.
Algengasti undirfatnaðurinn fyrir
skíðaiðkendur er úr pólýester sem
heldur þeim þurrum. Ullarundirföt þykja einnig ágæt. Þau eru hlý
og það kemur síður svitalykt í þau.
Bómullarflíkur ber að varast. Þær
draga í sig raka eins og svampur og
það veldur því að manni verður kalt.

Til þess að skíðaferðin verði sem ánægjulegust er vert að huga að þessu
1. Varasalvi og sólarvörn Þegar
sólin fer að hækka á lofti er nauðsynlegt að bera á sig sólarvörn
heima áður en haldið er af stað í
skíðabrekkuna og bera svo aftur
á andlitið í brekkunni. Varasalvi er
einnig nauðsynlegur og hafa ætti
hann með sér í ferðina eins og sólarvörn.

Þunn ullarpeysa yfir undirfatnaðinum og flíspeysa þar utan yfir er
skynsamlegur klæðnaður.
Sokkarnir eiga gjarnan að vera
alvöruskíðasokkar. Þeir eru þykkir

2. Feitt andlitskrem Þegar kuldinn
er mikill og vindur blæs er gott að
bera feitt krem á andlitið.

4. Farsími Ekki gleyma að setja
farsíma í vasann. Hann getur verið
nauðsynlegt öryggistæki.

3. Buff á höfuð og háls Gott er að
vera með aukabuff í vasanum. Þegar
veðrið er slæmt er gott að setja það
um hálsinn og fyrir andlitið.

5. Orkubiti Súkkulaðibiti eða
nokkrar hnetur, sem auðveldlega
má geyma í úlpuvasa, geta komið að
gagni þegar þreyta fer að gera vart
við sig.

á vissum stöðum og þynnri á öðrum
þannig að vel fari um fótinn í skíðaskónum. Góðir skíðavettlingar eru
að sjálfsögðu mikilvægir.
Gæta þarf þess að skíðahjálmur-

inn sé af réttri stærð. Hann á að sitja
þétt að höfðinu. Þegar skíðagleraugu eru keypt á að máta þau yfir
hjálminn.
ibs@frettabladid.is

Handbók um mataræði
aldraðra á vef landlæknis
„ER ÞAÐ
VATNIÐ?“

HVERNIG KEMST 330.000
MANNA ÞJÓÐ Á EM?

LEYNIVOPN ÞJÓÐARINNAR
LEYNIVOPN.IS

Í handbók um mataræði aldraðra,
sem lesa má á vef landlæknis,
er bent á að í ráðleggingum frá
Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) um fæði aldraðra sem
og
í
Ev r ó p uve r ke f n i n u
H ealthy ageing hafi verið lögð
rík áhersla á að minnka salt
og harða fitu í fæðu aldraðra og
auka hlut grænmetis og ávaxta sem
og hlut annarra trefjaríkra matvara.
Ö l d r u ð u m , s e m e r u vi ð
góða heilsu og hreyfa sig daglega, hæfir yfirleitt almennt
fæði þar sem tekið er mið
af ráðleggingum Lýðheilsustöðvar - manneldisráðs.
Hætta á næringarskorti eykst hins
vegar ef matarlyst minnkar, hvort
heldur er vegna líkamlegra eða
geðrænna sjúkdóma. Við slíkar
aðstæður þarf að gera sérstakar og
oft einstaklingsbundnar ráðstafanir
varðandi fæðið.
Orkuþörf minnkar með aldrinum, aðallega vegna vöðvarýrnunar og minni hreyfingar. Þörf
fyrir vítamín, steinefni, prótein og
trefjaefni minnkar hins vegar ekki
að sama skapi. Því þurfa öll næringarefni að vera til staðar í minni
fæðuskömmtum.
Þar sem orkuþörfin minnkar með
aldrinum er hætta á að fólk þyngist
um of sé þess ekki gætt að minnka
neyslu í samræmi við þörf. Ofþyngd
og offita á efri árum eykur mjög
líkur á sykursýki af gerð 2, of háum

Orkuþörf minnkar með aldrinum.
Fréttablaðið/Stefán

blóðþrýstingi og stoðkerfissjúkdómum auk annarra fylgikvilla og
því er mikið í húfi að líkamsþyngd
sé haldið í skefjum. Fituríkt fæði og
kyrrsetur eru öðru fremur ávísun á
fitusöfnun.
Dagleg miðlungserfið hreyfing
í 30 mínútur, t.d. gönguferðir eða
leikfimi, ásamt hæfilegri fitu og
skynsamlegu fæðuvali skipta megin
máli til að koma í veg fyrir offitu á
efri árum. Á hinn bóginn minnkar
oft matarlyst aldraðra, þeir léttast
meira en góðu hófi gegnir og við það
aukast líkur á mörgum sjúkdómum,
að því er segir í handbókinni.

ILMDAGAR
ILMDAGARÍ HAGKAUP
Í HAGKAUP

BOSS MA VIE
THE NEW FRAGRANCE
FRAGRANCE
FOR WOMENFOR WOMEN

7+5mm-IS.indd 1
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MEN
FRAGRANCE

20% AFSLÁTTUR
AFSLÁTTUR AF
AF ÖLLUM
ÖLLUM HUGO
HUGO BOSS
BOSS VÖRUM
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DAGANA 16.-22.
21.-27. JANÚAR.
JANÚAR.
20%
14/07/14 12:17
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og fáðu
kaupauka
fríttfrítt
með*

Path:
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gúrt
Lífræn jó

298
kr. 1 l

NÝBAKAÐ!

259
kr. 4 stk.

109
kr. stk.

Dream
Rísmjólk, möndlumjólk, hnetumjólk, 1 l

Bio-Bú Jógúrt
Lífræn, 170 g, 2 teg

249
kr. stk.

Bio-Bú Grísk Jógúrt
Lífræn, 250 g

Ný uppskrift

Bónus Kringlur
4 stk.

198
kr. stk.

109

Bónus Rúgbrauðskubbur
400 g

Bónus Flatkökur
5 stk.

kr. 5 stk.

góður Orkugjafi

NÝBAKAÐ!

169

298

kr. stk.

kr. stk.

BÓNUS Baguette

198
kr. 1 l

Froosh safar
8 tegundir, 250 ml

Floridana Heilsusafi
1 lítri

Ýmislegt fyrir
Bílinn í Bónus

129
kr. 2 l

498
kr. 5 l

598
kr. 1 l

398

Bónus Kolsýrt vatn
2 lítrar, 2 teg.

Rúðuvökvi
Frostþol -9°C, 5 l

Tjöruhreinsir
1 lítri

Rúðuvökvi
Frostþol -18°C, 2,5 l

Verð í þessari auglýsingu gilda til og með 24. janúar a.m.k.

kr. 2,5 l

1000g

1.298
kr. stk.

1.398
kr. 10 stk.

Bónus Súkkulaðikaka, 1000 g

Túlípanar, 10 stk.

Á MORGUN ER BÓNDADAGUR!

1.598
kr. 500 g
Bláber, fersk, 500 g

195
kr. stk.

798

Euro Shopper
Þeytirjómi, 250 g

Calinda Jarðarber,
fersk, 400 g

kr. 400 g

1.498
kr. kg

1.098
kr. kg

798

Bónus Grísalundir
Ferskar

Bónus Grísakótilettur
Ferskar

Bónus Grísahakk
Ferskt

1.379
kr. kg

Bónus Beikon

598
kr. kg

Ali Grísabógur
Ferskur

kr. kg

1.398
kr. 700 g

Rose Kjúklingalæri
Úrbeinuð, frosin, 700 g

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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Viðskipti
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FIMMTUDAGUR

Glansandi glæsikerrur

Royal Dutch Shell lækkaði afkomuspá
sína fyrir fjórða ársfjórðung 2015 um
39 milljarða íslenskra króna.
Fréttablaðið/Getty

Shell býst við
verri afkomu

Í gær lækkaði Royal Dutch Shell
afkomuspá sína um 300 milljónir dollara, jafnvirði 39 milljarða
íslenskra króna. Olíufélagið á von
á 1,6 milljarða dollara hagnaði,
jafnvirði rúmlega 200 milljarða
íslenskra króna, á fjórða ársfjórðungi 2015. Ef spáin gengur eftir
mun fyrirtækið hagnast um rúmlega helmingi minna en á fjórða
ársfjórðungi 2014.
Shell áætlar að tekjur ársins
muni nema 10,4 til 10,7 milljörðum
Bandaríkjadala, jafnvirði 1.3501.390 milljarða íslenskra króna,
sem er undir áætlun.
Í kjölfar tilkynningarinnar féllu
hlutabréf í Shell um 3,7 prósent í
morgunviðskiptum í gær. Í kjölfarið lækkaði hlutabréfavísitalan
FTSE 100 í Bretlandi um 3,13 prósent í og mældist þá 5.692 stig í
gærmorgun. Hún hefur ekki mælst
lægri í þrjú ár.
Tilkynnt var í apríl í fyrra að
til stæði að Shell tæki yfir gasfyrirtækið BG Group. Í næstu viku
hittast hluthafar til að kjósa um
yfirtökuna. Þegar tilkynnt var
um yfirtökuna var hrávöruverð á
olíu 55 dollarar á tunnu en er nú
í kringum 28 dollara. Því er óvíst
hvað verður. – sg

Kauphallarstjóri
vill bankana að
fullu úr ríkiseigu
Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, vill að bankarnir verði að
fullu einkavæddir. Hann vill ekki
að ríkið eigi neinn hlut í bönkunum. Þetta sagði hann á fundi félags
viðskiptafræðinga og hagfræðinga
um einkavæðingu bankanna, sem
fór fram í gær.
„Aðkoma ríkisins að rekstri
eins banka hefur verið rökstudd
á grunni samfélagslegs ávinnings,
einkum til að tryggja samkeppni
á bankamarkaði. En reynslan af
ríkisrekstri banka gefur ekki tilefni til bjartsýni að þessu leyti. Þótt
meiningin geti verið góð býður
þetta fyrirkomulag hættunni á
pólitískri spillingu heim þegar til
lengdar lætur,“ segir Páll.
Páll Harðarson
telur það ekki líklegt til árangurs að
ríkið eigi banka.

Páll telur ótrúverðuga stefnu að
ríkið sé í stórum hluta bankakerfisins og efast um að það tryggi góða
starfshætti. „Ekkert Evrópuríki
hefur markað þessa stefnu. Öll ríki
Evrópu sem fengu banka í fangið í
kjölfarið á fjármálakreppunni eru
byrjuð að selja eignarhluti sína.“
Þá hafi bankar og starfsumhverfi
þeirra gerbreyst á undanförnum
árum. „Hertar reglur í kringum
bankastarfsemi sem mótaðar hafa
verið á alþjóðavettvangi miða
að því að draga úr áhættusækni
og tryggja heilbrigða og trausta
bankastarfsemi. Ég tel því skynsamlegt að losa um ríkiseign í
hóflegum skrefum með það að
markmiði að ríkið verði í mesta
lagi minnihlutaeigandi í einum
banka.“ – sg, ih

 ercedes-Benz SL600 bifreið þakin Swarovski-kristöllum var til sýnis á Tokyo Auto Salon 2016 bílasýningunni í Japan um helgina. Sýningin er ein
M
stærsta bílasýning í heimi þar sem fjölmargar sérhannaðar bifreiðar eru til sýnis. fréttablaðið/afp

Tryggðu sig fyrir Visa samningi
við sölu á Valitor en ekki Borgun
Landsbankinn seldi Arion banka hlut í Valitor með ákvæði um að bankinn fengi greitt ef Visa Inc. seldi Visa
Europe. Sambærilegt ákvæði var ekki gert við söluna á Borgun. Bankastjóri Landsbankans segir að tekið
hafi verið mið af væntum vexti Borgunar við söluna en upphæðirnar hafi komið á óvart.
Ákvæði var í samningi um sölu
Landsbankans á 38 prósenta hlut í
Valitor til Arion banka í desember
2014 um að ef af kaupum Visa Inc.
á Visa Europe yrði myndi Landsbankinn fá þær greiðslur í sinn
hlut. Sambærilegt ákvæði var ekki
í sölusamningi Landsbankans, sem
er í eigu ríkisins, á 31 prósents hlut
í Borgun til hóps fjárfesta og stjórnenda fyrirtækisins á 2,2 milljarða
króna í lok nóvember 2014. Hvorug
salan fór fram í gegnum opið útboð.
Búist er við að íslensku kortafyrirtækin fái milljarða í sinn hlut
vegna væntanlegrar sölu Visa Inc.
á Visa Europe. Söluandvirði nemur
21,2 milljörðum evra, jafnvirði 3.000
milljarða íslenskra króna. Ekki liggur
enn fyrir hve mikið hvert kortafyrirtæki fær greitt en upphæðin verður
í hlutfalli við umsvif þeirra í Evrópu.
„Maður getur alltaf verið vitur eftir
á en við teljum að við höfum gætt
okkar hagsmuna ágætlega í þessu
máli, það er að segja að hagsmunir
okkar vegna yfirtöku á Visa Europe
séu ágætlega tryggðir,“ segir Steinþór
Pálsson, bankastjóri Landsbankans.
Steinþór segir að samkvæmt upplýsingum bankans sé megnið af
upphæðinni sem mun falla Borgun í
skaut vegna sölunnar á Visa Europe,
tilkomið vegna vaxtar Visa-viðskipta Borgunar á erlendri grundu
eftir að Landsbankinn seldi hlut
sinn í fyrirtækinu. Tekið hafi verið
mið af áformum Borgunar um vöxt
á erlendri grundu þegar fyrirtækið
var selt. „Var meira verðmæti í hlutabréfum Borgunar? Kannski. Höfðum
við þessar upplýsingar 2014? Nei.
Hvað höfum við gert við peninginn?

Maður getur alltaf
verið vitur eftir á en
við teljum að við höfum gætt
okkar hagsmuna ágætlega í
þessu máli.
Steinþór Pálsson,
bankastjóri Landsbankans

Landsbankinn seldi 31 prósents hlut í Borgun í nóvember 2014. Bankastjóri Landsbankans segir að tekið hafi verið mið af áformum Borgunar um vöxt þegar samið
var um kaupverð. Fréttablaðið/ernir

Við höfum ávaxtað hann ágætlega,“
segir Steinþór.
Landsbankinn hafi einnig haft
takmarkað aðgengi að upplýsingum
um Borgun vegna sáttar við Samkeppniseftirlitið. Landsbankinn
hafi til að mynda ekki mátt vera
með stjórnarmann í fyrirtækinu. Þá
hafi verið hætta á að vöxtur Borgunar erlendis hefði endað illa. „Útrás
íslenskra fjármálafyrirtækja er í eðli
sínu mjög áhættusöm,“ segir Steinþór. Hann bendir einnig á að helsta
ástæðan fyrir sölu á hlutum í Valitor
og Borgun hafi verið þrýstingur frá
Samkeppniseftirlitinu um að ekki
mætti fleiri en einn banki vera eigandi að sama kortafyrirtækinu.
Steinþór bendir einnig á að ekki
hafi legið fyrir árið 2014 hvort
eða hvenær af sölu Visa Inc. á Visa
Europe yrði. „Við töldum að það
gætu hugsanlega orðið háar fjárhæðir,“ segir Steinþór. Hins vegar
komi á óvart hve háar upphæðir líti
út fyrir að bankinn muni fá vegna
sölunnar. ingvar@frettabladid.is
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NÝTT ÁR OG
FRÁBÆR TILBOÐ
BÍLALAND BÝÐUR FJÖLDI BÍLA Á EINSTÖKUM KJÖRUM!
KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR EINTAK! TAKMARKAÐ MAGN!

FRÁBÆR

KAUP

CHEVROLET AVEO
Nýskr. 08/12, ekinn 30 þús km.
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 1.990.000
Rnr. 283095

TILBOÐ kr. 1.490 þús.
FRÁBÆR

KAUP

BMW X1 xDrive 25d
Nýskr. 08/13, ekinn 30 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 6.550.000
Rnr. 142774

FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

BMW X5 xDrive 3.0d
Nýskr. 05/12, ekinn 40 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 8.850.000
Rnr. 143095

BMW 520d
Nýskr. 08/08, ekinn 125 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.990.000
Rnr. 131258

KAUP

RENAULT MEGANE SPORT TO.
Nýskr. 02/03, ekinn 50 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.690.000
Rnr. 282848

FRÁBÆR

KAUP

TOYOTA AURIS SOL
Nýskr. 06/14, ekinn 31 þús km.
dísil, beinskiptur
Verð áður kr. 2.990.000
Rnr. 103123

TILBOÐ kr. 7.990 þús. TILBOÐ kr. 2.690 þús. TILBOÐ kr. 2.390 þús. TILBOÐ kr. 2.750 þús.
FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

SUZUKI GRAND VITARA PREM.
Nýskr. 06/11, ekinn 130 þús km.
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 2.890.000
Rnr. 283074

TOYOTA AURIS SOL
Nýskr. 03/11, ekinn 22 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.550.000
Rnr. 120727

KAUP

RENAULT MEGANE SPORT TO.
Nýskr. 11/13, ekinn 27 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr.2.980.000
Rnr. 143068

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT CLIO SPORT TO.
Nýskr. 04/13, ekinn 45 þús km.
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 2.290.000
Rnr. 283111

TILBOÐ kr. 5.190 þús. TILBOÐ kr. 2.390 þús. TILBOÐ kr. 2.190 þús. TILBOÐ kr. 2.590 þús. TILBOÐ kr. 1.790 þús.
FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PULSAR TEKNA
Nýskr. 04/15, ekinn 4 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.690.000
Rnr. 143120

FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

RANGE ROVER SPORT SUPERC.
Nýskr. 08/07 ekinn 114 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.590.000
Rnr. 142977

KIA SPORTAGE EX
Nýskr. 06/14, ekinn 47 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr.4.990.000
Rnr. 283213

KAUP

HYUNDAI i40 PREMIUM
Nýskr. 05/12, ekinn 81 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.150.000
Rnr. 191820

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i30 COMFORT
Nýskr. 11/11, ekinn 73 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.390.000
Rnr. 120709

TILBOÐ kr. 3.290 þús. TILBOÐ kr. 3.590 þús. TILBOÐ kr. 4.590 þús. TILBOÐ kr. 3.290 þús. TILBOÐ kr. 1.890 þús.
FRÁBÆR

KAUP

FORD KUGA TITANIUM
Nýskr. 10/12, ekinn 99 þús km.
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 3.190.000
Rnr. 283239

FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

CHEVROLET LACETTI STATION
Nýskr. 01/11, ekinn 94 þús km.
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 1.490.000
Rnr. 120794

BMW 318i
Nýskr. 02/08, ekinn 45 þús km.
bensín, sjálfskiptur
Verð áður kr. 3.390.000
Rnr. 270442

KAUP

AUDI A4 2.0tdi
Nýskr. 06/11, ekinn 46 þús km.
dísil, sjálfskiptur
Verð áður kr. 3.980.000
Rnr. 103159

FRÁBÆR

KAUP

RANGE ROVER SPORT SUPERC.
Nýskr. 03/06, ekinn 101 þús km.
bensín, sjálfskiptur
Verð áður kr. 3.790.000
Rnr. 131416

TILBOÐ kr. 2.890 þús. TILBOÐ kr. 1.090 þús. TILBOÐ kr. 2.790 þús. TILBOÐ kr. 3.390 þús. TILBOÐ kr. 3.190 þús.
Opið frá kl. 9-18 á virkum dögum
og kl. 12-16 á laugardögum.

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

www.facebook.com/bilaland.is
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Fátækum
börnum fjölgar
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Halldór

R

Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is

Velferðarsamfélag er ekki
til nema
velferð barna
samfélagsins
sé tryggð.

úmlega níu prósent barna á Íslandi bjuggu við
skort árið 2014. Fréttablaðið greinir frá þessu
í dag en UNICEF birti skýrslu sína, Réttindi
barna, í gær þar sem þetta kemur fram. Um
er að ræða mikla fjölgun frá því á árinu 2009
þegar fjögur prósent barna liðu skort. Fjöldinn hefur
þannig rúmlega tvöfaldast á tímabilinu.
Barnafátækt er skilgreind sem „skortur á efnislegum,
andlegum og tilfinningalegum gæðum sem eru börnum
nauðsynleg til að lifa, þroskast og dafna“ og er oft mæld í
einstökum víddum eða flokkum. Börn teljast líða skort ef
þau skortir tvennt eða fleira af því sem spurt er um í lífskjararannsókn Evrópusambandsins en svör við spurningum úr þeirri rannsókn eru flokkuð með skortgreiningu
UNICEF eftir sjö sviðum: næringu, menntun, klæðnaði,
upplýsingum, húsnæði, afþreyingu og félagslífi.
Fátækt er samfélagsmein sem enginn getur leyft sér að
horfa fram hjá. Afleiðingar barnafátæktar geta haft mikil
áhrif á komandi kynslóðir – og þau langvarandi. Margar
niðurstöður UNICEF vekja athygli og áhyggjur. Aukinn
skortur hjá börnum á félagslífi og afþreyingu eykur hættu
á félagslegri einangrun í framtíðinni, sem hefur síðan
áhrif á velferð þeirra og framtíð, þátttöku á vinnumarkaði
og almennt í samfélaginu. Þá telur UNICEF stöðuna á
húsnæðismarkaði hafa mikil áhrif á velferð barna. Þröngbýli hefur aukist umtalsvert og staða leigjenda er áhyggjuefni. „Það á ekki að hafa áhrif hvernig barn á Íslandi býr,
hvar á landinu það á heima eða hverjir eru foreldrar
þess,“ segir í skýrslu UNICEF. Barn á að geta gengið að
sömu tækifærum vísum og öll önnur börn.
Margrét María Sigurðardóttir, umboðsmaður barna,
segir niðurstöðuna sláandi og kalla á frekari skoðun og
spurningar. „Mér finnst í fyrsta lagi mikilvægt að þetta
verði gert árlega og svo að ríkið vinni upp úr þessum
gögnum,“ segir Margrét. Eygló Harðardóttir félagsmálaráðherra tekur í sama streng. Hún segir greininguna
nauðsynlega til að sjá áhrif af stuðningskerfi hins opinbera. „Við höfum verið með stuðning fyrir einstæða
foreldra sem hefur skilað árangri. En börn sem eru með
tvo foreldra á heimili sem eru atvinnulausir eða standa
höllum fæti á vinnumarkaði, fá kannski ekki nægan
stuðning, það eru þá þau börn sem búa við mestan
skort,“ segir Eygló.
Fátækt er framtíðargildra. Þó það sé ekki algilt, alls
ekki, þá er hætt við að fátækt barn verði síðar fátækt
foreldri. Þó að erfitt sé að mæla fátækt þá eru mælingar
á skorti afar góð vísbending um hvernig fólk raunverulega hefur það úti í samfélaginu. Hópurinn sem rétt svo
nær að halda sér á floti fer stækkandi og það bitnar á
börnunum. Ekkert má út af bera, tannlæknaferð eða
biluð bifreið getur skilið á milli feigs og ófeigs.
Það þarf að vera samfélagsleg sátt um að allir eigi rétt
á að njóta velferðar. Velferðarsamfélag er ekki til nema
velferð barna samfélagsins sé tryggð. Ekkert íslenskt
barn á að vera undanskilið og þurfa að líða fyrir fjárhagsstöðu foreldra sinna eða fjölskyldugerð.

40.000
fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og lestu
blaðið hvar sem er og hvenær sem er.
Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum:

Frá degi til dags
Ata aur og lygum
Alþingi Íslendinga hófst í vikunni.
Lítið hefur farið fyrir breyttum
vinnubrögðum í þinginu. Forsætisráðherra var sakaður um
að snúa út úr fyrirspurnum og
þingmaður Sjálfstæðisflokksins
sakaði þingmann Pírata um að
ata þingmenn auri með lygum.
63 þingmenn sitja á þingi sem
fulltrúar okkar hinna. Við
þurfum einhvern veginn að segja
fulltrúum okkar að þetta sé ekki
boðlegt lengur. Nú þurfa þessir
einstaklingar að ræða saman af
einhverju viti um framtíð þjóðar
vorrar. Bætt vinnubrögð þýða
samt ekki að ekki megi benda á
hundraða þúsunda króna styrki
frá sjávarútvegsfyrirtækjum.
Fátæk börn hér á landi
Nú berast þær fréttir að næstum
tíunda hvert barn á Íslandi líði
skort af einhverju tagi. Ný skýrsla
UNICEF sýnir fram á þetta þjóðarmein. Forseti Íslands sagði fyrir
jól að enginn ætti að þurfa að líða
skort hér á landi og fékk bágt fyrir
hjá ráðamönnum þjóðarinnar.
Þessi svarta skýrsla um fátækt
barna sýnir veruleika sem þarf
að breyta. Samkvæmt forsvarsmönnum ríkisstjórnar drýpur hér
smjör af hverju strái, jöfnuður sem
mestur. Í slíku landi, einu af ríkustu
löndum heims þar sem mögulega
er hægt að ná hundruðum milljarða frá erlendum hrægömmum, er
leikur einn að útrýma fátækt barna.
sveinn@frettabladid.is

Af Kúludalsá og
Matvælastofnun

R

agnheiður Þorgrímsdóttir, Kúludalsá í Hvalfirði, gerir
athugasemd við þá staðhæfingu í grein minni 15.
janúar sl. að veikindi hrossa á Kúludalsá hafi verið
„rannsökuð af opinberum stofnunum“ og að rannsóknir
hafi „staðið í mörg ár“.
Um það má segja að veikindin voru fyrst rannsökuð af
dýralækni árið 2007 og síðan af dýralæknum Matvælastofnunar árið 2011. Í stuttu máli gefa niðurstöðurnar
„engar vísbendingar um að hrossin hafi orðið fyrir eitrun
af völdum flúors eða þungmálma“. Yfirdýralæknir hefur
Pétur Blöndal
staðfest það. Þá hafa sérfræðingar á vegum iðnaðarráðuframkvæmdaneytisins haft málið til skoðunar og er beðið lokaskýrslu
stjóri Samtaka
þaðan.
álframleiðenda
Á heimasíðu Matvælastofnunar segir orðrétt:
„Matvælastofnun hefur nú birt á vef sínum skýrslur með
niðurstöðum rannsókna á veikindum hrossa á Kúludalsá
í nágrenni Grundartanga. Áður hafði stofnunin birt frétt
um niðurstöður rannsóknarinnar sem sýndu engar vísbendingar um að hrossin hafi orðið fyrir eitrun af völdum
flúors eða þungmálma. Vísindasamfélaginu ber saman um
að vísbendingar um flúormengun komi fyrst fram í beinvef
og glerungi tanna enda sýnt fram á að flúor safnast upp
vefjum. Mæling flúors í beinvef er besta leið til
Í stuttu máli íaðþessum
greina flúoreitrun í dýrum. Viðmiðunargildi hafa ekki
kveða
verið ákvörðuð sérstaklega fyrir hross og því eru rannniðurstöðsóknir á öðrum dýrategundum hafðar til hliðsjónar. Það
er styrkur rannsóknar á þremur hrossum frá Kúludalsá að
urnar á um
tækifæri gafst til að skoða tennur og bein hrossanna mjög
að það séu
nákvæmlega sem og vefjasýni úr lifur og nýrum. Því er
„engar
hægt að fullyrða að þau gildi sem komu fram á styrk flúors
vísbendingar í beini höfðu ekki heilsufarsleg áhrif á hrossin.
Að þeirri niðurstöðu fenginni eru ekki faglegar forum að
sendur til að mæla styrk flúors í öðrum líffærum enda
hrossin hafi
liggja ekki fyrir viðmiðunargildi sem hægt væri að bera
orðið fyrir
slíkar mælingar saman við. Matvælastofnun getur ekki
eitrun af
beitt sér fyrir frekari rannsóknum nema fyrir liggi faglegur
rökstuðningur um gagnsemi þeirra.“
völdum
Svo mörg eru þau orð. Úr því Ragnheiður er ósátt við
flúors eða
niðurstöður sérfræðinga í heilbrigði og velferð dýra er eðliþungmálma“. legt að hún beini gagnrýni sinni þangað.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871
FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Ljósmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Um heiður og sóma
Í dag

Þorvaldur
Gylfason
prófessor

N

ú tíðkast að slá máli á ýmsar
samfélagsstærðir sem engar
haldbærar tölur voru til um
áður. Það er framför. Ekki er langt
síðan umræður um spillingu voru
allar í skötulíki þar eð engar nothæfar tölur voru til um fyrirbærið
heldur aðeins ágizkanir. Menn
komust upp með að þræta fyrir
spillingu þótt hún blasti við þar
eð engum staðtölum um hana var
til að dreifa. Sama máli gegnir um
traust, bæði traustið sem menn bera
hver til annars og til ýmissa stofnana þjóðfélagsins. Spilling, traust
og slíkar stærðir mættu afgangi í
umræðum um þjóðfélagsmál þar
eð menn höfðu ekki fast land undir
fótum. Svo er ekki lengur.

Spilling
Á síðustu árum hefur verið safnað
gögnum um spillingu í viðskiptum
og stjórnmálum víða um heim.
Þetta hefur gert mönnum kleift að
rekja áhrif spillingar t.d. á vöxt og

viðgang efnahagslífsins. Spilling
reynist draga úr hagvexti um
heiminn. Þessi niðurstaða liggur
ekki í augum uppi. Sumir hafa
haldið því fram að spilling smyrji
hjól viðskiptalífsins og örvi það
með því móti. Aðrir hafa haldið
hinu fram að spilling slævi atvinnulífið með því t.d. að tefla verklegum
framkvæmdum í hendur mútuveitenda frekar en þeirra sem skila hagkvæmustu tilboðum í verkin, með
því að velja stjórnendur mikilvægra
stofnana eftir flokkshollustu frekar
en verðleikum og þannig áfram.
Rannsóknir á sambandi spillingar
og hagvaxtar benda til að tærandi
áhrif spillingar á efnahagslífið séu
sterkari en nærandi áhrif hennar
þegar öllu er til skila haldið. Þetta
skiptir máli. Mörgum sýnist spilling
víða í Afríkulöndum vera dragbítur
á lífskjörum fólksins þar. Þetta er
umhugsunarefni handa Íslendingum í ljósi þess að nýleg athugun
Gallups sýnir að 67% svarenda í viðtalskönnun Gallups telja spillingu
vera alvarlegt vandamál í stjórnmálum og stjórnsýslu á Íslandi
borið saman við 14% í Svíþjóð, 15%
í Danmörku, 77% í Úkraínu, 80% í
Rússlandi og 86% á Ítalíu.

Traust
Rannsóknir á trausti eru skemmra
á veg komnar. Þær má að nokkru

Mörgum sýnist spilling víða
í Afríkulöndum vera drag
bítur á lífskjörum fólksins
þar. Þetta er umhugsunarefni
handa Íslendingum í ljósi
þess að nýleg athugun Gall
ups sýnir að 67% svarenda
í viðtalskönnun Gallups
telja spillingu vera alvarlegt
vandamál í stjórnmálum og
stjórnsýslu á Íslandi borið
saman við 14% í Svíþjóð,
15% í Danmörku, 77% í
Úkraínu, 80% í Rússlandi og
86% á Ítalíu.
leyti rekja til bókarinnar Bowling
Alone (2000) eftir bandaríska prófessorinn Robert Putnam, bók sem
sumir telja áhrifaríkasta stjórnmálafræðirit samtímans. Bókarheitið er
dregið af staðtölum sem sýna að nú
kjósa margir Bandaríkjamenn að slá
keilur einir frekar en með öðrum.
Hvers vegna? Sjónvarp hefur kennt
mönnum að verja tómstundum
í einrúmi, segir Putnam. Hann
telur einnig að brottför kvenna af
heimilum út á vinnumarkaðinn hafi

veikt límið sem heldur fjölskyldum
saman og þá um leið samfélaginu.
Í þessu felst engin ásökun af hálfu
Putnams, heldur er hann bara að
leita skýringa á orðnum hlut, hæggengri þróun.
Í bókinni lýsir Putnam því hversu
traust hefur dvínað í Bandaríkjunum undangengna áratugi. Hann
hefur m.a. minnkandi kosningaþátttöku til marks. Árin 1840-1900
var kosningaþátttaka í forsetakosningum vestra 77% að jafnaði
borið saman við 56% 1904-2012.
Kosningaþátttakan hefur verið
undir 60% öll árin frá 1972. Fækkun
félagsmanna í verklýðsfélögum er
angi á sama meiði.

Spilling grefur undan trausti
Nú eru til fjölþjóðleg viðtalsgögn allmörg ár aftur í tímann um
traustið sem menn segjast bera hver
til annars. Þegar menn eru spurðir
hvort flestu fólki sé treystandi eða
hvort gæta þurfi ýtrustu varúðar í
samskiptum við annað fólk kemur
í ljós að traustið sem Íslendingar
bera hver til annars var löngu
fyrir hrun miklu minna en annars
staðar um Norðurlönd. Spilling og
vantraust voru því trúlega meðal
orsaka hrunsins frekar en afleiðingar hrunsins. Vantraustið fyrir
hrun leiddi ekki til aukins eftirlits
heldur var því mætt með andvara-

leysi og afskiptaleysi. Við bætast
innlendar mælingar Capacents og
MMR á trausti. Skv. MMR sögðust
14% landsmanna treysta Alþingi
2015. Capacent mælir aðeins meira
traust: þau segja að 18% svarenda
hafi treyst Alþingi 2015 borið
saman við 50% 1995 og 42% 2008.
Bankarnir fá enn verri útreið. Skv.
MMR sögðust 7% svarenda treysta
bönkunum 2015, en 12% skv. Capacent borið saman við 40% 2008. Skv.
MMR sögðust 65% svarenda treysta
Háskóla Íslands 2015, en 72% skv.
Capacent borið saman við 90%
2008 og 84% 1995.
Þessar tölur um þverrandi traust
vitna ekki endilega um aukið óþol
almennings. Það sést á því að traust
almennings til lögreglunnar hefur
haldizt stöðugt í kringum 80% frá
því fyrir hrun. Hitt virðist líklegra
að spilling stjórnmálanna sem
birtist m.a. í illa útfærðri einkavæðingu og síðan hruni bankanna og
nú síðast í tilraun stjórnmálamanna
til að drepa nýju stjórnarskránni á
dreif til að þóknast útvegsmönnum
og sjálfum sér hafi átt drjúgan þátt í
að draga úr áliti Alþingis. Vantraust
í garð bankanna virðist stafa m.a. af
því að þeir hegða sér enn að nokkru
leyti eins og ríki í ríkinu, enda er
þeim enn, sjö árum eftir hrun, búið
svipað fákeppnisumhverfi og fyrir
hrun.

Landssamtökin
Þroskahjálp 40 ára

Bryndís
Snæbjörnsdóttir
formaður Lands
samtakanna
Þroskahjálpar

L

Árni Múli
Jónasson
framkvæmda
stjóri Lands
samtakanna
Þroskahjálpar

andssamtökin Þroskahjálp
voru stofnuð árið 1976 og
verða því fjörutíu ára á þessu
ári. Með stofnun þeirra nýttist betur
samtakamáttur ýmissa félaga sem
öll hafa það markmið „að berjast
fyrir réttindum og vinna að málefnum fólks með þroskahömlun
sem og annarra fatlaðra, barna og
fullorðinna, og tryggja þeim fulla
jafnréttisstöðu á við aðra þjóðfélagsþegna“, eins og segir í lögum
samtakanna.
Samtökin leggja sérstaka áherslu
á að vera öflugur málsvari fólks með
þroskahömlun og fatlaðra barna,
styðja þau til að styrkja sjálfsmyndina, láta rödd sína heyrast og
standa sjálf vörð um hagsmuni sína
og réttindi.
Starf og stefna Landssamtakanna
Þroskahjálpar grundvallast á viðurkenndum mannréttindum sem
áréttuð eru í samningi Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
Sérstök áhersluatriði í stefnuskrá
samtakanna eru þessi:
Virða ber manngildi, grunnþarfir
og rétt allra manna.
Fósturskimun skal beitt í þjónustu lífsins.
Allir eiga rétt til að hafa áhrif á
eigið líf og taka eigin ákvarðanir.
Allir, sem þess þurfa, eiga rétt á
stuðningi sem tekur mið af þörfum
þeirra svo að þeir geti notið jafnra
tækifæra á við aðra í samfélaginu.
Allir eiga rétt á menntun við hæfi
og án aðgreiningar.
Allir eiga rétt á eigin heimili.
Allt fullorðið fólk á rétt á að

stofna fjölskyldu.
Allt fullorðið fólk á rétt á vinnu.
Allir eiga rétt á að njóta efnalegs
öryggis.
Allir eiga rétt á að njóta menningar og frístunda.
Allir eiga rétt á að njóta efri ára
með reisn.
Aðild að Landssamtökunum
Þroskahjálp eiga nú rúmlega tuttugu félög; félag fólks með þroskahömlun, foreldra- og styrktarfélög,
landshlutafélög Þroskahjálpar svo
og fagfélög fólks sem hefur sérhæft
sig í þjónustu við fatlað fólk. Þessi
félög eru starfrækt víða á landinu
og eru félagsmenn þeirra um sex
þúsund talsins.
Þau félög geta verið aðilar að samtökunum sem vinna að markmiðum
þeirra og í samræmi við stefnuskrá
og lög samtakanna en aðildarfélög
lúta ekki boðvaldi samtakanna eða
stjórnar þeirra heldur velja félögin
sér eigin stjórnarmenn samkvæmt
reglum sem þau setja sér.
Landssamtökin Þroskahjálp eru
með heimasíðu (www.throskahjalp.is) og á Facebook og gefa
auk þess út tímaritið Þroskahjálp
þrisvar sinnum á ári. Á þessum
miðlum má finna miklar og margvíslegar upplýsingar um baráttumál samtakanna og hagsmunamál
og mannréttindi fatlaðs fólks. Þá
reka samtökin húsbyggingasjóð til
að greiða fyrir möguleikum fatlaðs
fólks til að fá hentugt húsnæði og
þar með betri möguleika til sjálfstæðs og eðlilegs lífs.
Á þeim fjörutíu árum sem liðin
eru frá stofnun Landssamtakanna
Þroskahjálpar hefur ýmislegt áunnist í réttindabaráttu fatlaðs fólks.
Mikið verk er þó óunnið. Samtökin
hafa náð virðulegum aldri en eru
þó ung í anda og búa ekki einungis
yfir mikilli reynslu og þekkingu
heldur einnig eldmóði, kjarki og
krafti. Landssamtökin Þroskahjálp
munu því áfram verða í fararbroddi
í baráttunni fyrir mannréttindum
fatlaðs fólks, jöfnum tækifærum og
auknum lífsgæðum.

visir.is Auðskilinn texta umfjöll
unarinnar má lesa á Vísi.

Tónlist hinnar goðsagnakenndu hljómsveitar TRÚBROTS verður flutt á sviði Eldborgar þann 12. febrúar.
Þar verður einnig eitt helsta meistaraverk íslenskrar tónlistarsögu, ….LIFUN, flutt í heild sinni, en verkið er
45 ára í ár. Meðlimir TRÚBROTS, þau Gunnar Þórðarson, Magnús Kjartansson og Shady Owens, skipa
hljómsveitina ásamt þeim Eyþóri Gunnarssyni, Friðriki Karlssyni, Gunnlaugi Briem, Jóhanni Ásmundssyni,
Pétri Grétarssyni, Stefáni Jakobssyni, Andra Ólafssyni og Stefaníu Svavarsdóttur. Ekki missa af sannkallaðri
veislu í Hörpu þar sem tónlist TRÚBROTS fær að hljóma og andi hippakynslóðarinnar svífur yfir vötnum.

12. febrúar í Eldborg

Miðasala á tix.is, miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.
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Sjúkraflug
Bjarni S. Jónasson
forstjóri SAk
Jón Helgi Björnsson
forstjóri HSN
Guðný Friðriksdóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar HSN
Hildigunnur Svavarsdóttir
framkvæmdastjóri hjúkrunar SAk
Sigurður E. Sigurðsson
framkvæmdastjóri lækninga SAk
Örn Ragnarsson
framkvæmdastjóri lækninga HSN

S

aga sjúkraflugs á Íslandi er löng
og viðburðarík. Í mars árið
2002 var þó brotið blað því þá
hófst formleg vakt flugrekstraraðila,
sjúkraflutningsmanna og lækna,
sem síðan þá hefur að langmestu
leyti sinnt sjúkraflugi með fastvængja vélum. Um tíma voru sérstakar flugvélar til staðar á Ísafirði
og í Vestmannaeyjum en undanfarin ár hefur þetta, eftir útboð,
eingöngu verið í höndum Mýflugs
sem flugrekstraraðila. Sjúkraflutningsmenn hjá Slökkviliði Akureyrar
hafa staðið vaktina ásamt læknum
á Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk) og
Heilsugæslunni á Akureyri (nú Heilbrigðisstofnun Norðurlands, HSN).

Af hverju Akureyri?
Þessi spurning er góðra gjalda verð
og var mikið um þetta rætt þegar
núverandi fyrirkomulag hófst og
reyndar oft komið upp í umræðum
síðan. Meginástæðan er einfaldlega
sú að frá flugvellinum á Akureyri er
um 45 mínútna flug til allra þeirra
staða á landinu sem kunna að þurfa
á sjúkraflugi að halda. Það má segja
að Akureyrarflugvöllur sé nokkurs konar flugmiðja Íslands. Þá var
einnig allmikil reynsla af sjúkraflugi
innanlands og utan þegar til staðar á
Akureyri þar sem læknar og sjúkraflutningsmenn fóru í útköll þó ekki
væri skipulögð vakt.
Af hverju flugvél?
Þessi spurning kemur upp reglulega þegar fjallað er um sjúkraflug
á Íslandi. Sumir telja að með því að
fá fleiri þyrlur muni verða hægt að
sinna öllu sjúkraflugi með þeim. Svo
er alls ekki. Í raun og veru er núverandi þyrlukostur fyrst og fremst leitar- og björgunartæki og frábær sem

slík. Takmarkanir á hraða, flughæð
og skortur á jafnþrýstibúnaði gera
hins vegar þyrlur að síðri valkosti
þegar kemur að sjúkraflutningum.
Þannig sinna þyrlur í dag einungis
um fimmtungi sjúkraflutninga í lofti
og þá aðallega með sjúklinga sem
sóttir eru út á sjó eða í óbyggðir, að
ótöldum slysum í þéttbýli þegar um
styttri vegalengdir er að ræða.

Fyrir hverja er sjúkraflugið?
Til að skýra betur umfang sjúkraflugsins má nefna að á árinu 2015 var
farið í 596 flug með 642 sjúklinga. Til
samanburðar má geta þess að 2003,
þegar fyrsta heila árið var starfrækt
með núverandi fyrirkomulagi, var
farið 271 flug með 285 sjúklinga.
Sjúkraflugin eru flokkuð eftir
bráðleika í 4 flokka, þ.e. F1–F4, og
eru flokkar F1 og F2 að öllu jöfnu
taldir vera þar sem tíminn skiptir
öllu máli fyrir sjúkling, þ.e. að hann
komist í rétt meðferðarúrræði án
tafar því að annars geti hlotist af
alvarlegur skaði eða andlát.
Tölfræðilega séð er stærsti hluti
sjúkraflugsins frá landsbyggðinni
og til Landspítala Háskólasjúkrahúss (LSH). Eitthvað er um sjúkraflutninga aftur heim í hérað. Nánast
öll sjúkraflug sem flokkast undir
bráðatilfelli eru til LSH þó að nokkur
séu til SAk. Þannig má segja að íbúar
Norður- og Austurlands hafi mest
gagn af sjúkrafluginu hvað varðar
öryggi og að þróun undafarinna ára
sýnir að sjúkraflugið er orðinn afar
mikilvægur hluti heilbrigðisþjónustu þessara landshluta.
Nýleg grein Þóris Sigmundssonar
og samstarfsmanna í Læknablaðinu
(1) sýnir svart á hvítu að fjarlægðin
frá LSH hefur áhrif á þá þjónustu og
meðferð sem íbúar Norður- og Austurlands fá. Vel skipulögð starfsemi
sjúkraflugs er besti valkosturinn til
þess að draga úr áhrifum þessarar
fjarlægðar.
Það er ekki fyrirsjáanlegt að
mjög sérhæfð þjónusta, s.s. hjartaþræðingar og heila- og taugaskurðlækningar, muni standa til boða
utan LSH.
Lokaorð
Af framansögðu er ljóst að sjúkraflug er mikilvægur öryggisþáttur í

Íbúar á landsbyggðinni búa
nú þegar við aðstæður sem
eru í sumum tilfellum síðri
en íbúa höfuðborgarsvæðisins hvað þetta varðar. Stjórnvaldsákvarðanir sem enn
auka á þetta misræmi eru
ekki ásættanlegar. Undirritaðir í framkvæmdastjórnum
heilbrigðisstofnananna á
Norðurlandi hafa hagsmuna
að gæta í þessu máli – hagsmuna skjólstæðinga okkar.

heilbrigðisþjónustu landsbyggðar
og þá sérstaklega íbúa á Norður- og
Austurlandi.
Í mörgum tilfellum getur sá tími
sem fer í að flytja sjúklinga í viðeigandi meðferðarúrræði skipt
sköpum.
Íbúar á landsbyggðinni búa
nú þegar við aðstæður sem eru
í sumum tilfellum síðri en íbúa
höfuðborgarsvæðisins hvað þetta
varðar. Stjórnvaldsákvarðanir sem
enn auka á þetta misræmi eru ekki
ásættanlegar.
Undirritaðir í framkvæmdastjórnum heilbrigðisstofnananna
á Norðurlandi hafa hagsmuna að
gæta í þessu máli – hagsmuna skjólstæðinga okkar.
Við skorum því á stjórnvöld
að viðhalda núverandi notagildi
Reykjavíkurflugvallar fyrir sjúkraflug þar til annar sambærilegur valkostur stendur til boða.
Heimild:
Læknablaðið 1 tbl.102 árg. 2016. 11-17
„Flutningstími og gæði meðferðar hjá
sjúklingum með ST-hækkunar-hjartadrep
á landsbyggðinni – fáir ná í kransæðavíkkun innan 120 mínútna.“
Höfundar: Þórir S. Sigmundsson
læknir, Daníel Arnarson læknanemi,
Arnar Rafnsson læknir, Viðar Magnússon
læknir, Gunnar Þór Gunnarsson læknir
og Gestur Þorgeirsson læknir.

En sjálfsvörn?
Pistillinn Jón Gnarr

S

undkennsla hefur lengi verið
mikilvægur hluti af námi
ungmenna á Íslandi. Það er
töluverð áhersla lögð á mikilvægi
þess að börn læri að synda. Ég
þekki ekki upphaf sundkennslu
á Íslandi og veit ekki hvað hún er
mikil í samanburði við nágrannaþjóðir okkar. En ég býst við því
að þetta eigi rætur sínar að rekja
til landfræðilegrar stöðu okkar og
menningar. Sjávarútvegur var jú
ein okkar helsta atvinnugrein. Svo
er landið uppfullt af vötnum þar
sem líka má veiða og jafnvel detta
útí. Og þetta byrjaði örugglega
löngu fyrir tíma björgunarvesta
og öryggisstaðla. Þannig að það
hefur verið lífsnauðsynlegt að
geta bjargað sér á sundi og margir
sem eiga sundkunnáttu sinni líf
að launa. Svo eru sundlaugar auð
vitað mikilvægur hluti af menningu þjóðarinnar, samkomustaður fólks á öllum aldri. Sund er
heilsusamlegt. En það eru hlaup
líka. Og fjallgöngur. Og jóga.
Gallinn við sund og sundkennslu barna er að það fylgir
henni nokkur hætta og mikilvægt
er að eftirlit sé óaðfinnanlegt. Svo
finnst mörgum börnum beinlínis óþægilegt að fara í sund og
afklæða sig frammi fyrir öðrum.
Það getur verið venjuleg spéhræðsla, líkamleg frávik sem börn
blygðast sín fyrir eða vaxtarlag
sem gerir börnum erfitt fyrir, nú
eða bara einföld vatnshræðsla.

Sundtímar eru oft vettvangur
aðkasts og jafnvel eineltis. Mörg
börn kvíða fyrir því að fara í sundtíma vegna þessa.
Ég átti sjálfur alltaf erfitt með
sundtímana í barnaskóla og á
ekki margar góðar minningar úr
þeim. En ég lærði að synda. Ég
kann bringusund, ekkert annað.
Ég hef lítið synt um ævina og
eyði mestum tíma í heitu pottunum og gufunni þegar ég fer í
laugarnar. Ég er vatnshræddur
og syndi aldrei á baðströndum í
sólarlöndum. Ég hef aldrei lent í
sjávarháska eða þurft að bjarga
mér á sundi. Í þau skipti sem ég
fer eitthvert á báti þá er ég undantekningarlaust í björgunarvesti.
Ég hef sem betur fer aldrei reynt
það en ég held að ég gæti ekki
synt í svona vesti.
Nú er ég alls ekki að segja að
sundkennsla sé ekki mikilvæg.
En hún er kannski minna
mikilvæg en hún var áður. Og
kannski mætti fara að bjóða
börnum að velja eitthvað
annað en sund. Mér finnst til
dæmis sjálfsvörn mikilvæg.
Ein helsta ógn við öryggi
kvenna eru til dæmis karlmenn. Ég held að konum stafi
almennt meiri hætta af karlmönnum heldur en vatni. Því
ekki að leggja áherslu á að kenna
ungum stúlkum júdó eða karate?
Það gæti jafnvel bjargað lífi þeirra
seinna.

Ég held að konum
stafi almennt meiri
hætta af karlmönnum heldur en vatni.
Því ekki að leggja
áherslu á að kenna
ungum stúlkum júdó
eða karate?

Draumaforsetinn
Karl V.
Matthíasson
fv. alþingismaður
og sóknarprestur í
Guðríðarkirkju

N

ýr forseti Íslands verður
kosinn á þessu ári. Ekki er
nú ljóst hversu mörg verða
í framboði. Þau verða að öllum
líkindum ófá og enn fleiri eru þau
sem máta sig í huganum við embættið og langar jafnvel að gefa kost
á sér, en leggja ekki í það af ýmsum
ástæðum.
Forseti Íslands á að vera manneskja sem við eigum öll að geta
horft til með virðingu og ánægju.
Manneskja sem áttar sig á þeim
þáttum í samfélagi okkar sem betur
mega fara. Forsetinn á að vera hugrakkur, geta komið með vinsamlegar ábendingar um lagfæringar og
breytingar á ýmsum þáttum í þjóðlífi okkar sem stjórnmálafólkið ætti
að taka fegins hendi og vilja stuðla
að. (Samanber jákvæð viðbrögð
forsætisráðherra er núverandi forseti benti vinsamlega á bága stöðu
margra eldri borgara og öryrkja í
landinu.)
Það gæti líka verið vinsamleg
ábending að öll þau sem búa í þessu
landi ættu að eiga rétt á því að fá að
ljúka að minnsta kosti fjögurra ára
námi endurgjaldslaust eftir grunnskóla jafnvel þótt þau séu orðin fullorðin.
Önnur vinsamleg ábending forseta til þjóðarinnar og valdhafa
hennar er að gera mætti mun betur
fyrir það fólk sem orðið hefur fyrir
hvers konar andlegum og líkamlegum áföllum, en nýtur nú allt of lítils
stuðnings til að geta risið almennilega á fætur.
Næsti forseti ætti að leggja mikið
á sig til þess að skapa aukna virðingu á sviði samskipta kynjanna.
Koma sterkt inn í þá umræðu, að
engin einasta manneskja sé vara til
kynferðislegrar neyslu. Þá er það
líka hlutverk forsetans að tala gegn
annarri græðgi og benda á það að
sýki í peninga er vond og hættuleg
sýki sem leitt getur til mikillar
þjáningar, orsakað fátækt, skort og
hörmungar hjá öðrum. Þetta er jafn
mikið alvörumál sem áfengis- og
önnur fíkniefnasýki. Á einum stað
stendur nefnilega: „Enginn getur
þjónað Guði og Mammon.“ Eins
mætti segja: „Enginn getur þjónað
Guði og Bakkusi.“ Þess vegna á forsetinn að hvetja þjóðina til að vera
bindindissama, hógværa og vera
ekki í „Við erum best og flottust“

leiðöngrum því afrekin eiga að vera
afleiðing ánægjulegrar, uppbyggjandi ástundunar og æfinga en ekki
öfugt.

Á að vera verndari
Forsetinn á að vera verndari þeirra
sem miðla lífsgleði, hvatningu, von
eða huggun inn í góðar eða erfiðar
aðstæður. Forsetinn á að vera verndari flóttamanna og birtingarmynd
samfélags sem vill rétta hjálparhönd
og stuðla að friðvænlegri heimi.
Forsetinn má alls ekki vera merkikerti eða snobbaður og á að hafa
húmor fyrir sjálfum sér og þjóð
sinni og geta bent henni á þá staðreynd að við lifum ekki lengi hér á
jörð og að við eigum að skila landinu, miðunum og samfélaginu öllu
í betra ástandi en það var í þegar
við fæddumst. Forseti lítils lands á
að geta farið í heimsóknir til forseta
annarra landa og stuðlað að friði.
Forsetinn sem nú fer frá Bessastöðum hefur sýnt að það er hægt að
ná sambandi við fullt af valdamiklu
fólki og hafa góð áhrif á sviði mannverndar, dýraverndar, annarrar náttúruverndar og friðar í heiminum.
En umfram allt verður forseti
Íslands að elska alla íbúa landsins
jafnt menn og dýr og vera reiðubúinn að taka á móti og styðja hvern
þann sem mögulegt er. Forsetinn
verður að hafa fallegan og góðan
mannskilning, vera umburðarlyndur og styðja með kærleika og elsku
til dáða og góðra verka og honum
eða henni má ekki vera í nöp við
þann kærleiksboðskap sem þjóðin
hefur fengið að heyra um aldir og
hefur hjálpað og stutt í hvers kyns
raunum neyð og sorg en uppörvað til þakklætis og gleði á góðum
dögum.
Fyrsta verk nýs forseta ætti að
vera að bjóða þeim Breiðavíkurdrengjum sem enn lifa og öðrum
sem orðið hafa fyrir harðræði,
heimsku og illsku af hálfu hins opinbera til iðrunar- og fyrirgefningarveislu á Bessastöðum.
Ég bið Guð um að þjóðin eignist
kærleiksríka, miskunnsama, hógværa og hjartahreina manneskju á
Bessastaði.

Forsetinn á að vera
verndari þeirra sem miðla
lífsgleði, hvatningu, von
eða huggun inn í góðar
eða erfiðar aðstæður.
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Komdu og skoðaðu úr

valið!

A
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Ú
ELLINGSEN

20–70%
AFSLÁTTUR

Allir
bakpokar

40%
afsláttur

Allur
snjósleðafatnaður

DIDRIKSONS IMALA
KULDAGALLI

25%

9.990 KR.

afsláttur

VERÐ: 17.990 KR.

99.900 KR.

20%

24.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 39.900 KR.

COLUMBIA SNUG
KULDAGALLI
Ýmsir litir

SCOOTER GEMINI
COMFORT KAJAKI

Devold

DIDRIKSONS FREJA
ÚLPA

DIDRIKSONS
SIGVARD ÚLPA

VERÐ ÁÐUR 159.900 KR.

6.445 KR.

50%

VERÐ: 12.890 KR.

afsláttur

24.990 KR.

afsláttur

VERÐ ÁÐUR 39.900 KR.

Ferðavörur

55%

30%

DIDRIKSONS
VENTURE
KVK og KK

13.493 KR.

Veiðivörur

VERÐ ÁÐU
17.990 KR.

afsláttur

30%
afsláttur

Columbia

25%
afsláttur

6.990 KR.

COLUMBIA GLOBAL
ADVENTURE

BARBECOOK
GRILL SIESTA 210
2 brennarar

8.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 19.790 KR.

44.990 KR.

VERÐ ÁÐUR 64.990 KR.

50%

MUCKBOOTS
HALE BARNASTÍGVÉL

VERÐ ÁÐUR 11.990 KR.

afsláttur

DAXARA HJÓLAKERRA 751

afsláttur

99.990 KR.

PIPAR\TBWA • SÍA

VERÐ ÁÐUR 172.810 KR.

Stök skópör í stórum stærðum 47–50
Verð og stærðir birt með fyrirvara um prentvillur.

REYKJAVÍK

AKUREYRI

OPNUNARTÍMI

Fiskislóð 1
Sími 580 8500

Tryggvabraut 1–3
Sími 460 3630

Mán.–fös. 10–18
Lau. 10–16

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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Ísland og Bandaríkin – hvað er svona sérstakt ?
Ólafur
Baldursson
læknir

T

alsvert hefur verið rætt og ritað
um samband Íslands og Bandaríkjanna á undanförnum árum,
enda af nógu að taka og margar hliðar
á málinu. Mest hefur verið fjallað um
sambandið út frá sjónarhóli utanríkis- og varnarmála, umhverfismála og
viðskipta. Í því samhengi hafa menn
velt fyrir sér orðalaginu „hið sérstaka
samband“ og ýmsir dregið það í efa
eftir þær breytingar sem áttu sér stað
á skipulagi varnarmála við brotthvarf
varnarliðsins árið 2006. En ég ætla
ekki að hætta mér út á það sprengjusvæði í þessum pistli.
Það sem fékk mig til þess að setja
orð á blað núna var miklu fremur persónuleg reynsla og sú staðreynd að
fjölskyldumeðlimir og margir vinir og
kunningjar hafa sótt sér menntun og

þjálfun í ýmsum greinum til Bandaríkjanna á undanförnum 60 árum.
Um er að ræða margar ólíkar greinar
svo sem blaðamennsku, málvísindi,
viðskiptafræði, íþróttir, gervigreindarfræði, veðurfræði, lyfjafræði, verkfræði, hjúkrunarfræði, læknisfræði
o.fl.
Mér hefur fundist athyglisvert hve
margir úr þessum hópi lýsa reynslu
sinni af námsdvöl í Bandaríkjunum
með afar jákvæðum hætti, en hef
vissulega engan raunverulegan samanburð við önnur lönd hvað þessar
vangaveltur varðar. En það er sláandi
hve oft heyrist jákvæð lýsing á vináttu
og áframhaldandi samvinnu við
Bandaríkjamenn löngu eftir að formlegu námi lýkur. Ég þekki minna til í
öðrum greinum svo sem kvikmyndagerð og tónlist, en sé ekki betur en
samvinna við Bandaríkjamenn sé
einnig mikil á þeim sviðum. Samkvæmt upplýsingum frá sendiráði
Bandaríkjanna hafa tæplega 3.000
Íslendingar fengið vegabréfsáritun
sérstaklega til ýmiss konar náms eða
þjálfunar í Bandaríkjunum á undanförnum 5 árum.

✿  Fjöldi Íslendinga sem fengið hafa dvalarleyfi í BNA til náms/þjálfunar
Áritun
F (nemar)
M (starfs-tækninám)
J (Skipti, e. exchange)

2010
254
16
233

2011
268
21
225

Öll þessi sambönd eru afar mikils
virði í sjálfu sér, en einnig og ekki síst
vegna þess að þau opna ný tækifæri
fyrir ungt fólk og hafa því áframhaldandi jákvæð áhrif á náms- og starfsferil fjölda Íslendinga. Hvað framhaldsnám og starfsnám í læknisfræði
varðar, þá greiða bandarísk tryggingafélög í raun þann námsstyrk sem
læknar í slíku námi fá, m.a. fyrir mikla
viðveru og vaktir, og má því segja að
bandarísk tryggingafélög hafi á vissan
hátt aukið virði íslenskrar heilbrigðisþjónustu.
Þá eru ótaldir þeir mörgu Íslendingar sem hlotið hafa styrk til náms í
Bandaríkjunum vegna afreka sinna í
íþróttum, en slíkir styrkir eru algengir
og hafa opnað mikil tækifæri fyrir
ungt fólk til náms og íþróttaiðkunar.
Um er að ræða knattspyrnu, frjálsar
íþróttir, golf, körfuknattleik og fleiri

2012
296
25
234

2013
241
14
199

2014
257
28
198

2015*
254
21
167

Samtals
1.570
125
1.256

greinar. Athygli vekja einnig dæmi
um að í vissum íþróttum, s.s. körfuknattleik, getur reynsla bandarískra
leikmanna á Íslandi nýst þeim sem
stökkpallur inn í sterkari deildir í Evrópu. Nokkuð er einnig um að bandarískir þjálfarar hafi starfað hér á landi
í ýmsum íþróttum.
Þegar horft er til mælinga á gæðum
háskólastarfs virðast margir bandarískir háskólar standa framarlega.
Þá er áhugavert að leyfa sér að setja
upp einfalda formúlu sem margfaldar
hin mörgu persónulegu tengsl, gæði
náms og langan líftíma tengslanna
sem getur náð til nokkurra kynslóða. Niðurstaðan yrði án efa „há
tala“, og mikils virði fyrir einstaklinga og íslenskt samfélag til langs
tíma. Þeim dæmum fjölgar einnig
þar sem Íslendingar gefa til baka til
bandarísks samfélags í gegnum þessi

Öll þessi sambönd eru afar
mikils virði í sjálfu sér, en
einnig og ekki síst vegna þess
að þau opna ný tækifæri
fyrir ungt fólk og hafa því
áframhaldandi jákvæð áhrif
á náms- og starfsferil fjölda
Íslendinga.
sambönd þannig að borgarar beggja
landa hagnast af samskiptunum.
Það liggur því beint við að velta
fyrir sér, hvort „hinu sérstaka sambandi“ þjóðanna verði ekki best lýst
með þeim fjölmörgu og lifandi tengslum sem rakin hafa verið hér, fremur
en að sambandið sé sérstakt á einhvern óræðan pólitískan eða diplómatískan hátt. Þá mætti spyrja hvort
ekki væri farsælt að rækta sambandið
í samræmi við hið raunverulega eðli
þess, öllum til góðs til skemmri og
lengri tíma litið.

Lífeyri aldraðra haldið niðri
i 11 mánuði!
Björgvin
Guðmundsson
formaður kjaranefndar FEB

Í

janúar 2015 hækkaði lífeyrir
aldraðra og öryrkja um 3%.
Launavísitalan hækkaði um 6,6%
árið 2014 svo þessi hækkun lífeyris
náði ekki að jafna þá hækkun. Meira
hækkaði lífeyrir ekki allt árið 2015.
Samt urðu meiri almennar launahækkanir á árinu 2015 en átt höfðu
sér stað um langt skeið. En þó var
lífeyrir frystur allt árið. Stjórnvöld
höguðu sér gagnvart lífeyrisþegum
eins og það væri kreppa í landinu.
Bankastjóri Landsbankans sagði,
að það væri komið góðæri á ný og
ráðherrar töluðu ítrekað um að allir
hagvísar væru hagstæðir. Ráðherrarnir töluðu fjálglega um hagstætt
samkomulag um uppgjör slitabúa
föllnu bankanna, sem mundi bæta
afkomu þjóðarbúsins mikið en
aldraðir og öryrkjar urðu ekki varir
við neinn bata í þjóðarbúskapnum.
Frá febrúar árið 2015 var lífeyri
aldraðra og öryrkja haldið niðri og
óbreyttum!

14,5% hækkun lágmarkslauna
1. maí 2015 tóku gildi nýir kjarasamningar launafólks í Starfsgreinasambandinu, Flóabandalaginu og
VR. Samkvæmt þessum samningum
hækkuðu lágmarkslaun um 14,5%

og ákveðið var, að laun mundu
hækka í 300 þúsund krónur á mánuði á 3 árum. Fjölmargir aðrir nýir
kjarasamningar voru gerðir á árinu.
Meðaltalshækkun 12 nýrra kjarasamninga var 14%. Framhaldsskólakennarar sömdu um 17% hækkun
strax og 44% hækkun á 3 árum.
Nýlæknar sömdu um 25% hækkun
strax og læknar almennt sömdu
um allt að 40% hækkun á 3 árum.
Grunnskólakennarar sömdu um
33% hækkun á 3 árum og 9,5% til
viðbótar gegn afsali kennsluafsláttar. Samkvæmt lögum á við ákvörðun um hækkun lífeyris að taka mið
af launaþróun. Miðað við þær miklu
launahækkanir, sem samið var um
2015 og ákvæði laga um launaþróun
virðist krafa eldri borgara um 14,5%
hækkun hafa verið eðlileg. Útreikningar fjármálaráðuneytisins um
9,7% hækkun eru hins vegar ekki í
samræmi við raunveruleikann enda
voru þeir byggðir á áætlunum um
launahækkanir en ekki rauntölum
og þær áætlanir voru gerðar áður en
samningar voru undirritaðir.

Hækkun um áramót of lítil
Hækkun sú á lífeyri, sem tók gildi
um sl. áramót, er allt of lítil, gildir
fyrir fáa og leysir engan vanda.
Hækkunin er 9,7% eða kr. 21.825
fyrir skatt og þegar búið er að greiða
skatt af þessari hækkun er lítið
eftir. Það hefði hjálpað nokkuð, ef
hækkunin hefði verið greidd frá 1.
maí, þ.e. frá sama tíma og verkafólk
fékk hækkun, eða frá 1. mars eins
og ráðherrar, þingmenn og embættismenn fengu greitt. En af ein-

Hækkun sú á lífeyri, sem tók
gildi um sl. áramót, er allt of
lítil, gildir fyrir fáa og leysir
engan vanda.
hverjum ástæðum reyndust stjórnvöld ófáanleg til þess að greiða
öldruðum og öryrkjum hækkun til
baka. Lífeyrisþegar eru eini hópurinn í þjóðfélaginu, sem ekki hefur
fengið afturvirkar kjarabætur.

Lífeyrir alltof lágur
Eftir hækkunina 1. janúar 2016
er lífeyrir einhleypra eldri borgara, sem eingöngu hafa tekjur
frá almannatryggingum, kr. 206
þúsund á mánuð eftir skatt. Það er
engin leið að lifa mannsæmandi lífi
af svo lágum lífeyri. Ef viðkomandi
þarf að leigja húsnæði er húsaleigan talsvert á annað hundrað
þúsund á mánuði. Það er þá lítið
eftir fyrir öllum öðrum útgjöldum, mat, fatnaði, rafmagni, síma,
tölvukostnaði, rekstri bifreiðar
eða öðrum samgöngukostnaði, ef
ekki er um bifreið að ræða, lyfjum,
lækniskostnaði o.fl. Engin leið er
að standa undir öllum þessum
útgjöldum með þessum lága lífeyri
og því verða lífeyrisþegar að sleppa
einhverjum af þessum útgjaldaliðum. Slíkt er óásættanlegt og
brot á mannréttindum. Það verður
að leiðrétta lífeyrinn. Það verður að
stórhækka hann.

Opið bréf til stjórnar
Rithöfundasambands Íslands
Helgi Ingólfsson
rithöfundur

F

yrir skömmu bar ég upp á
Facebook-síðu Rithöfundasambandsins allmargar
spurningar varðandi skipun í
úthlutunarnefnd Launasjóðs rithöfunda, sem að mestu leyti er
eingöngu á færi stjórnar RSÍ að

svara. Þar sem stjórn RSÍ virti mig
ekki svars, finn ég mig knúinn til að
spyrja á nýjum vettvangi:
1. Eru til einhver svör við því hvers
vegna Björn Vilhjálmsson, nefndarmaður RSÍ í úthlutunarnefnd í
Launasjóði rithöfunda, sat ekki í
þrjú ár eins og verklagsreglur gera
ráð fyrir, heldur einungis eitt, þ.e.
árið 2015? (Má benda á að annar
nefndarmaður hóf setu í nefndinni
árið 2014 og sat sitt þriðja ár 2016.)
2. Hvers vegna var Birni skipt út
óforvarendis? Hvaða rök lágu þar
að baki?
3. Hvernig fór það ferli fram að
Birni var skipt út? Hver átti hug-

myndina að því og hvers vegna?
Stóð stjórn RSÍ að brottvikningunni saman? Einhuga?
4. Hvernig var nýr aðili fundinn?
Hvaða aðferðafræði lá til grundvallar? Hver talaði við hann? Allir
stjórnarmenn? Hvernig var þeim
fundi háttað þar sem ákveðið var
að skipta um mann, sem og þeim
fundi þar sem valinn var nýr? Var
fundurinn/-irnir formlegur? Var
ritari að fundinum/-unum? Var
skráð fundargerð?
5. Hvers vegna hefur stjórn RSÍ
ekki svarað spurningum um þessi
efni? Í hvers þágu er þögnin?
Með von um skýr svör.
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20% afsláttur

af Polo U – tungusófa
glæsilegt úrval
á pier.is

Áður: 189.900,- NÚ: 151.920,láttu
fs

r

r•

2 0%

• 50% a

5 0% a

Stærð: 298x152x205 cm.

láttu
fs

láttu
fs

r

5 0% a

r•
Lorient borð
Áður: 79.900,- NÚ: 47.940,-

r

3 0% a

láttu
fs

r•

4 0% a

r•

5 0% a

4 0%

• 40% a

r•

láttu
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r

50 %

• 50% a

láttu
fs

láttu
fs

Adeline náttborð
Áður: 39.900,- NÚ: 23.940,-

láttu
fs

r

Megrine
skemill
Áður: 9.990,NÚ: 4.995,-

láttu
fs

r•

30%

• 30% a

• 40% a

40%

r

láttu
fs

láttu
fs

láttu
fs

láttu
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4 0%

• 40% a

4 0% a
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• 50% a

50 %

r

4 0% a

r

láttu
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láttu
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4 0%

• 40% a

4 0% a

Hengelo borð
Áður: 39.900,- NÚ: 23.940,-

Moselle glerskápur
Áður: 39.900,- NÚ: 27.930,Locronan kommóða
Áður: 35.900,- NÚ: 21.540,-

r•

5 0% a

5 0% a

r•

5 0% a

r

• 3 0% a

r•

• 50% a

50 %
láttu
fs

4 0% a

3 0%

• 30% a

láttu
fs

r

láttu
fs

Gourdon skóskápur
Áður: 34.900,- NÚ: 20.940,-

láttu
fs

láttu
fs

láttu
fs

Kentra bekkur
Áður: 39.900,NÚ: 27.930,-

r

r•

láttu
fs

50 %

• 50% a

• 40% a

4 0%

50 %

• 50% a

láttu
fs

r

r

láttu
fs

r

30-50% afsláttur af völdum húsgögnum
láttu
50% afsláttur af völdum púðum
fs

Kentra kollur
Áður: 25.900,- NÚ: 12.950,-
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Jacquard stóll
Áður: 79.900,- NÚ: 39.950,-

Erum á Facebook • www.pier.is
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Nýjast af EM í Póllandi
C-riðill

Spánn - Svíþjóð

24-22

Þýskaland - Slóvenía

25-21

Markahæstir: Valero Rivera 9, Julen Aguinagalde 4, Jorge Maqueda 3, Jesus Garcia
3 - Viktor Östlund 4, Johan Jakobsson 4,
Nicklas Ekberg 3, Jesper Nielsen 3.

Markahæstir: Tobias Reichman 5, Rune
Dahmke 4, Seffen Weinhold 4, Jannik
Kohlbacker 3, Steffen Fäth 3 - Vid Kavticnik
6, Dragan Gajic 3.
Stig liða: Spánn 5, Þýskaland 4, Svíþjóð 2,
Slóvenía 1.

D-riðill

Danmörk - Ungverjaland 30-22
Markahæstir: Mikkel Hansen 6, Mads
Christiansen 4, Mads Mensah 3, Casper
Mortensen 3 - Peter Hornyak 5, Rudolf Faluvegi 3, Kornel Nagy 2.

Rússland - Svartfjallal.

28-21

Markahæstir: Sergei Shelmenko 5, Sergey
Gorbok 5, Timur Dibiruv 4, Mikhail Chipurin
3 - Vasko Sevaljevic 4, Milos Vujovic 4.
Stig liða: Danmörk 6, Rússland 4, Ungverjaland 2, Svartfjallaland 0.

Að horfa á DK landsliðið
er eins og eitt sinn var að
horfa á það Íslenska
Einar Þorvarðarson, framkvæmdastjóri HSÍ, huggar svekktan fyrirliðann, Guðjón Val Sigurðsson, eftir tapið fyrir Króatíu. Fréttablaðið/Valli

Uppbygging gæti tekið tíma
Sérfræðingar Fréttablaðsins eru allir sammála um að varnarleikurinn hafi fellt íslenska liðið á EM í Póllandi.
Kalla eftir allsherjar naflaskoðun fyrir framhaldið og einn segir kominn tíma á Aron Kristjánsson.
Tómas Þór
Þórðarson

tomas@frettabladid.is

Handbolti Strákarnir okkar sneru
til síns heima í gær eftir sneypuför
til Póllands. Í fyrsta sinn síðan 2004
fór karlalandsliðið í handbolta
ekki upp úr riðli á Evrópumótinu.
Þeir voru sendir heim eftir rassskell
gegn Króatíu, en tapið óvænta gegn
Hvíta-Rússlandi kom liðinu í nær
ómögulega stöðu.
Fréttablaðið leitaði til þriggja
þjálfara í Olís-deildunum hér heima
til að gefa sitt álit á frammistöðunni
og framhaldinu. Þeir eru Einar
Andri Einarsson, þjálfari Aftureld
ingar í Olís-deild karla, og þjálfarar
karla- og kvennaliða Gróttu, Gunn
ar Andrésson og Kári Garðarsson.

Engar taktískar breytingar
Allir þrír eru sammála um hið aug
ljósa; varnarleikur Íslands var langt
frá því að vera nógu góður í seinni
tveimur leikjunum. Eftir fínan
varnarleik gegn Noregi, þar sem
liðið náði 29 löglegum stöðvunum,
voru aðeins níu slíkar gegn HvítRússum og Króötum. Mótherjarnir
voru varla snertir.
„Ég hef nú bara aldrei séð jafn
skrítinn handboltaleik eins og
á móti Hvíta-Rússlandi. Þar var
algjört hrun í varnarleiknum. Ég
saknaði þess að sjá menn stíga upp í
vörninni og klárar sínar stöður. Það
vantaði líka allar taktískar breyting
ar í 6-0-vörninni. Svo hjálpaði ekki
til að sóknarleikurinn á móti Kró
atíu var kominn í þrot,“ segir Einar
Andri Einarsson um varnarleikinn
og Gunnar er sammála.
„Við vorum ekki nógu klókir og
svo var ekkert plan B fyrst þessi
hefðbundna vörn okkar virkaði
ekki. Ofan í þennan varnarleik fáum
við svo enga markvörslu en þetta er

Einar Andri Einarsson:

Þarf traust frá
leikmönnum

„Ég held að Aron
sé alveg nógu
góður þjálfari til
að stýra íslenska
liðinu áfram ef
hann er til í það,“ segir Einar Andri,
aðspurður um framtíð Arons Kristjánssonar.
„Ef hann hefur traust frá leikmönnum og HSÍ sé ég enga ástæðu
til þess að breyta til. Ég held að
allir sem koma að liðinu þurfi að
kafa djúpt og finna ástæðuna
fyrir þessum árangri. Það er þörf á
naflaskoðun hjá öllum sem koma
að handboltanum á hæsta stigi á
íslandi,“ segir Einar Andri Einarsson.

grunnurinn að árangri. Það hefur
verið smá endurnýjun í mannskap í
varnarleiknum. Við erum ekki með
sama mannskap og þegar þessi vörn
virkaði hvað best. Ég er ekki viss um
að þessi vörn henti þessu liði. Mér
fannst þetta aldrei sannfærandi,“
segir Gunnar.

Töluðum okkur upp
Íslenska liðið átti heldur ekki gott mót
í Katar fyrir ári en fín spilamennska
landsliðsins eftir það skilaði sér engan
veginn inn í mótið í Póllandi. Var
verið að ofmeta liðið fyrir EM?
„Það sem gaf mér ákveðna von var
að liðið hefur oft verið í verra standi.
Aron er ferskari og Guðjón Valur.
Það er kannski bara Lexi sem kom
svolítið hnjaskaður inn í mótið. Mér
fannst ástæða til að vera bjartsýnn
út af því en kannski ekki þegar horft
er á undirbúninginn og og síðasta
ár,“ segir Kári Garðarsson.

Gunnar Andrésson:

Gæti tekið tíma

„Aron er frábær
þjálfari og gæti gert
gagn með þetta
lið, en ég held að
það eigi bara eftir
að koma í ljós hvað
verður,“ segir Gunnar
varðandi framtíð Arons Kristjánssonar með landsliðið.
„Þetta gæti alveg verið tímapunktur til að fé ferskt blóð inn í þetta. Við
komumst að því þegar tíminn aðeins
líður og menn átta sig á hvað fór
úrskeiðis. Það er vafalítið ýmislegt
í þessu sem við vitum ekki,“ segir
Gunnar sem kallar eftir þolinmæði.
„Það þarf að stýra þessu skipi á
beinu brautina en það gæti tekið
tíma þannig að við verðum að vera
þolinmóð.“

Einar Andri tekur undir orð hans:
„Var einhver ástæða til bjartsýni?
Við töpum í undirbúningnum fyrir
Portúgal og svo vinnum við seinni
leikinn gegn Þýskalandi en það er
oft þannig að liðið sem vinnur fyrri
leikinn kemur rólegar inn í þann
síðari. Við vorum að tala okkur upp
því allir voru heilir og æfingarnar
áttu að ganga vel. Kannski vorum
við samt ekki að horfa nógu raun
sætt á þetta.“
Stóra vandamálið, segir Kári, hafi
einfaldlega verið að tapa leiknum
gegn Hvíta-Rússlandi. „Það var bara
blaut tuska í andlitið fyrir alla sem
þekkja til. Það átti að vera auð
veldur leikur eða allavega sigur.
Eftir hann vorum við komnir með
bakið upp við vegg fyrir leik gegn
liði sem er gríðarlega öflugt. Þar
vorum við svo með allt niður um
okkur. Það voru of margir að spila
langt undir pari.“

Kári Garðarsson:

Kominn tími
á ferskt blóð
„Já, ég held það
hreinlega,“ segir
Kári Garðarsson
aðspurður hvort
það sé kominn
tími á að Aron Kristjánsson láti af
störfum.
„Hann er frábær þjálfari og hefur
náð góðum árangri með íslenska
liðið sem og þau félagslið sem
hann hefur stýrt bæði hér heima
og úti. En það er tími núna til að fá
ferskt blóð inn í þetta,“ segir Kári.
„Það er kominn tími á breytingar
en ég segi það með fullri virðingu
fyrir Aroni Kristjánssyni og öllu sem
hann hefur gert.“

Þörf á naflaskoðun
En hver eru næstu skref? „Við þurf
um að finna út úr þessari vörn,“
svarar Einar Andri um hæl. „Ég hef
engar áhyggjur af sóknarleiknum.
Það þarf að vera endurnýjun í lið
inu en alls ekki hreinsa út tíu leik
menn og inn með aðra tíu. Það er
það versta sem við gætum gert. Við
þurfum að finna leikmenn sem geta
spilað vörn og sókn og fá betra jafn
vægi í liðið.“
Gunnar Andrésson vill að hand
boltahreyfingin líti öll inn á við:
„Við komumst ekkert hjá kynslóða
skiptum. Kannski þurfum við bara
að taka eitt skref aftur á bak til að
taka tvö áfram. Við þurfum að
fara í naflaskoðun og sjá hvar við
öll getum bætt okkur til dæmis í
þjálfun og annað. Það er fullt af efni
legum strákum að koma upp þannig
að saman þurfum við öll að vinna í
sömu átt.“

Áslaug Bára

@AslaugB

Ísland endaði í 13. sæti
Íslenska karlalandsliðið í hand
bolta endaði í 13. sæti á Evrópu
mótinu. Þetta varð ljóst eftir leiki
gærdagsins þar sem
við treystum á Dag
Sigurðsson og læri
sveina hans í Þýska
landi auk Rússlands
að hjálpa okkur
Íslendingum. Við
þurftum sigur
Þjóðverja á Slóv
enum og sigur
frá Rússum gegn
Svartfjallalandi til
að tryggja okkur 13.
sætið og þar með sæti
í efri styrkleikaflokki
fyrir HM-umspilið í
sumar. Þýskaland og
Rússland unnu bæði
sína leiki sannfærandi og
gerðu Íslandi þar mikinn
greiða.
aldrei jafn ofarlega
Íslenska karlalandsliðið í körfu
bolta verður í öðrum styrkleika
flokki þegar dregið verður til
Evrópumótsins 2017. Drátturinn
fer fram 22. janúar í Þýskalandi.
Íslenska landsliðið hefur aldrei
verið jafn ofarlega, en það hefur
klifið metorðastigann undanfarin
misseri og var auðvitað í fyrsta
sinn með á Evrópumótinu síðasta
sumar. Ísland mætir örugglega
einu liði úr efsta styrkleikaflokki
og einu úr þriðja, en óvíst er hvort
það mæti liði úr fjórða styrkleika
flokki. Dregið verður í heildina
í sjö riðla. Sex riðlar verða með
fjórum þjóðum en einn þeirra með
þremur. Leikið verður heima og að
heiman.

Í dag

17.15 Frakkland- Hvít-RúsRÚV
19.30 Makedónía - Króatía RÚV2
19.15 FSu - Stjarnan
Iða
19.15 Tindastóll - Þór Þ.Síkið
19.15 KR - Haukar
DHL-höllin
11.00 HSBC-mótið

Golfstöðin

Kynningarblað

Karlmannssnúðurinn enn í tísku
Úr sér vaxið hár er oft í tísku á veturna.
Klippingarnar verða svo gjarnan snyrtilegri með
hækkandi sól. Óli Boggi á Solid hár situr fyrir
svörum um hártísku karla.
Bls. 2

Róbert getur nú aftur notið útivistar af fullum krafti.

Liðaktín hjálpaði mér að losna
við stirðleika og verk í öxl
Heilsa.is kynnir Ansi margir lenda í talsverðum vandræðum með liði, bólguverki og gömul íþróttameiðsl.
Aftrar það þeim jafnvel frá almennri hreyfingu og sér í lagi frá því að stunda áhugamál sín af krafti. Róbert Schmidt
er einn þeirra en hann hefur nú fengið lausn á sínum vandamálum með hjálp Liðaktín Quatro frá Gula miðanum.
Róbert er mikill áhugamaður um
útivist og nýtur þess sérstaklega
að stunda kajak-róður. Jafnframt
hefur hann farið reglulega í sjó
stangveiði. Stirðleiki í útlimum
og þá sérstaklega verkur í annarri öxlinni hefur aftrað honum
frá því að geta stundað útivist og
veiði eins og hann er vanur.
Fyrir um tveimur mánuðum
byrjaði Róbert að taka inn Lið
aktín frá Gula miðanum og finnur hann umtalsverðan mun. „Ég
byrjaði að taka inn Liðaktín í
fyrsta skiptið fyrir um tveimur mánuðum, eftir tvær vikur
fann ég mun og mánuði eftir að

Eftir tvær vikur
fann ég mun og
mánuði eftir að ég byrjaði á Liðaktín var verkurinn alveg farinn. Það var
ótrúlega ánægjuleg
tilfinning.
Róbert Schmidt

ég byrjaði á Liðaktín var verkurinn alveg farinn. Það var ótrúlega
ánægjuleg tilfinning. Ég hvet því

alla sem kjósa sér betri daga í leik
og starfi að taka inn Liða ktín,“
segir Róbert.

Liðaktín Quatro
Liðaktín Quatro frá Gula miðanum inniheldur fjögur virk efni sem vinna sérstaklega fyrir liði og stoðkerfi. Þar má nefna
Rose hip sem er bólgueyðandi, Omega
3 sem er mýkjandi og einstaklega góð
fyrir liði. Hyaluronic sýru sem er eitt af
meginefnum í liðvökva og gegnir mikilvægu hlutverki til að viðhalda seiglu og
sveigjanleika í liðum og getur þannig
byggt upp brjóskið aftur. Að ógleymdu
kondroditín-súlfati sem hjálpar til að
vernda gegn niðurbroti á brjóski.

Vertu einstök – eins og þú ert

SIGGI HLÖ
ER Í LOFTINU

LAUGARDAG MILLI KL. 16:00 - 18:30

Nýjar vörur
stærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464
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HIÐ SÍVINSÆLA BÚRFELLS BEIKON ER
KOMIÐ Í NÝJAR BRAKANDI FERSKAR UMBÚÐIR
SEM BERA KEIM AF VILLTA VESTRINU.

TILBOÐ

NÝ

TEGUND

NÝJAR

Snyrtilegar herraklippingar í anda sjötta og sjöunda áratugarins eru í tísku í dag.

UMBÚÐIR

ÞEIR HUGUÐU GETA NÚ PRÓFAÐ NÝJA
BÚRFELLS BBQ CHILI BEIKONIÐ.

Bæði rokkað
og snyrtilegt
Karlmannssnúðurinn er enn í tísku. Algengt er að hár karlmanna sé
síðara á veturna en með hækkandi sól styttist það.

Nýjar vörur í hverri viku

Karlmannssnúðurinn hefur verið
í tísku í töluverðan tíma og hafa
ýmsir skartað honum. Meðal
annars stjörnurnar í Hollywood,
þeirra á meðal Jared Leto, Chris
Hemsworth og Brad Pitt. Hvort
sem fólki finnst þessi tíska vera
málið eða ekki þá hafa þær raddir
heyrst að þessi greiðsla geti haft
þau áhrif að til hárloss komi. Og þá
ekki síður hjá konum sem eru alltaf með hárið í tagli. Ólafur Borgar Heiðarsson, hárgreiðslumaður
á stofunni Solid hár, eða Óli Boggi
eins og hann er kallaður er ekki
sammála þessu.
„Ég myndi nú ekki halda að
þessi snúður eða tagl valdi hárlosi,
ég hef að minnsta kosti ekki orðið
var við það. Það er eðlilegt að fólk
missi ákveðið mikið magn af hári
á dag og þegar hárið er orðið síðara verður þessi eðlilegi hármissir meira áberandi. En þetta lúkk,
rokkaralega, loðna lúkk, er sannarlega enn í tísku og þá karlmannssnúðurinn um leið. Maður sér alltaf
eina og eina týpu með hann.“

Fjölbreytt tíska
Óli Boggi segir hárið á karlmönnum oft vera síðara á veturna en
með hækkandi sól fari það að
styttast. „Þetta úr sér vaxna lúkk
er oft í tísku á veturna. Jafnframt

Óli Boggi hárgreiðslumaður.

En þetta lúkk,
rokkaralega,
loðna lúkk, er sannarlega enn í tísku og þá
karlmannssnúðurinn
um leið. Maður sér
alltaf eina og eina týpu
með hann.

eru, og verða áfram, herralegar
klippingar í tísku núna. Tískan
skiptist svolítið í tvo hópa þessa
dagana, það er annars vegar
rokkarinn með skeggið og lubbann og svo snyrtilegi maðurinn
sem kemur í klippingu á þriggja
til fjögurra vikna fresti. Þessir
snyrtilegu eru með hárið styttra í
hliðunum og síðara að ofan. Tískan
fer alltaf í hringi og klippingarnar sem eru í gangi núna eru þessar flottu herralegu klippingar sem
voru áberandi á sjötta og sjöunda
áratugnum.“
Hann bætir við að hártískan sé
mjög fjölbreytt og að margir fylgist vel með og hafi ákveðnar skoðanir á því hvað þeir vilja. „Við
erum í því að gúggla
hinar og þessar
fyrirmyndir
fyrir þá sem
koma í klippingu.“

Verslunin Belladonna

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

HEFST 31. JANÚAR

Margar karlkyns Hollywood-stjörnur hafa skartað snúð í hárinu undanfarna mánuði, meðal annars þeir Chris Hemsworth,
Brad Pitt og Jared Leto. NORDICPHOTOS/GETTY

Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

- Allt að

70% afsláttur -

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

118.990kr

-30%

167.990kr

CUBE NATURE
2015

-30%

CUBE CROSS
2015

69.990kr

-30%

CUBE CURVE
2015

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

WWW.TRI.IS
#cube_your_life!

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

Mynd:Guðmundur Róbert

ÚTSALA!
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Litrík persóna
stígur til hliðar
Tilkynnt var í gær að Grace Coddington, listrænn stjórnandi ameríska
tískutímaritsins Vogue, væri að stíga til hliðar. Grace hefur starfað hjá
Vogue í 28 ár og hefur átt glæstan feril. Grace er 74 ára.

Grace Coddington er litrík kona og sterkur persónuleiki sem tískuheimurinn hefur
dáð.

Þrátt fyrir að Grace ætli að stíga
til hliðar mun hún taka að sér
ákveðin verkefni fyrir blaðið, að
minnsta kosti fjórar ritstjórnargreinar á ári. Þá mun hún hafa
skrifstofu til afnota á Vogue-skrifstofunni í One World Trade Center.
Þess utan mun hún vinna að því
að koma nýju ilmvatni á markað í
samstarfi við Comme des Garçons.
Grace er einn þekktasti tískublaðamaður heims. „Mér þykir
einstaklega vænt um Vogue, tímaritið hefur verið stór partur af lífi
mínu lengi,“ segir Grace. „Blaðið uppgötvaði mig sem fyrirsætu
þegar ég var 19 ára. Vogue hefur
opnað margar dyr fyrir mig. Ég
er samt ekki að setjast í helgan
stein,“ segir þessa dugmikla kona.
Grace Coddington sem er frá
Wales á Englandi hóf feril sinn
hjá breska Vogue. Eftir 19 ár þar
flutti hún til New York til að starfa
fyrir Calvin Klein. Fljótlega gerðist hún listrænn stjórnandi hjá
bandarísku útgáfu Vogue. Ritstjóri
blaðsins, Anna Wintour, og Grace
hafa starfað saman frá árinu 1988
með góðum árangri.
Grace hafði ekki mikinn áhuga
á viðskiptahlið fyrirtækisins og

Grace Coddington, Penelope Cruz leikkona og Anna Wintour ritstjóri saman á
tískusýningu í New York.

Tímaritið hefur verið
stórt partur af mér lengi
og hefur opnað margar
dyr fyrir mig.

tölvur eða tölvupóstur heilla hana
ekki. Listræn sköpun er henni í
blóð borin og hún hefur markað stórt spor í tískuheiminum.
Sjálf er hún litríkur persónuleiki
og vekur athygli hvar sem hún
kemur.
Grace er sú ein af fáum sem
hefur þorað að standa í hárinu á
Önnu Wintour.

Prófið að hreinsa andlitið með grískri jógúrt einu sinni í viku.

Jógúrt á andlitið
Þurr húð í andliti er einn af fylgifiskum vetrarveðursins. Andlitið
er oftast berskjaldað fyrir veðri
og vindum. Yfir veturinn ætti að
forðast hreinsivörur sem innihalda
alkóhól þar sem þau þurrka húðina. Nota ætti mildari hreinsivörur yfir veturinn og meira rakagefandi krem en venjulega yfir hlýrri
mánuði.
Til að breyta aðeins til við
morgunrútínuna mætti hreinsa
andlitið með grískri jógúrt einu
sinni í viku. Það hljómar kannski
furðulega en mjólkursýran í jógúrtinni virkar eins og mildur
skrúbbur á efsta lag húðarinnar og
leysir upp dauðar húðfrumur. Hún
er sögð gagnast vel gegn bólum og
minnka fínar línur. Þá er jafnvel
mælt með að stappa nokkur bláber
saman við jógúrtina en þau innihalda C- og E-vítamín sem þykja
hafa góð áhrif á húðina. Haframjöl
er einnig gott út í jógúrtina til að
búa til grófari skrúbb.

Jógúrtmaski með hunangi
1 msk. af fínu haframjöli
1 msk. af grískri jógúrt
1 tsk. af hunangi

Hrærið saman og berið á hreint
andlitið. Látið bíða á húðinni í 15 til
20 mínútur, nuddið þá maskanum
létt með hringlaga strokum áður en
hann er hreinsaður af með volgu
vatni.
Berið rakakrem á andlitið eftir
hreinsun.
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Haustið hjá Gucci

40 – 80% afsláttur

Alessandro Michele hefur stimplað sig rækilega inn sem nýr
listrænn stjórnandi Gucci en hann var svo til óþekktur þegar hann
tók við starfinu fyrir ári. Hann sýndi nýverið karlmannafatalínu
sína fyrir haustið 2016 á tískuvikunni í Mílanó.

Enn meiri verðlækkun

Verð nú: Verð áður:

Verðdæmi:

Pils

1.990 kr.

6.900 kr.

Peysa

1.990 kr.

7.900 kr.

Poncho

1.990 kr.

5.900 kr.

Buxur

5.900 kr. 12.900 kr.

Túnika

3.900 kr. 10.900 kr.

Kjóll

3.900 kr.

9.900 kr.

Pils

2.900 kr.

9.900 kr.

kl. 11–18
Opið virka daga
kl. 11-15
Opið laugardaga

Michele er 43 ára gamall og
hefur áunnið sér sess í tískuheiminum sem góður spámaður
um það sem koma skal.
Margir biðu því spenntir
eftir að hann sýndi þriðju karlmannafatalínu sína í Mílanó á

Nýtt kortatímabil

Kíkið á myndir og verð á Facebook

*NIÐURSTÖÐUR PRÓFA Á HÚÐ KVENNA N=21

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

NÝTT / NÝTT

FARÐI SEM FULLKOMNAR HÚÐINA
LÝTALAUS ÁFERÐ Í 16 KLST*

DIOR KYNNING

FÖSTUDAG OG LAUGARDAG
KYNNUM NÝJA VORLITI
OG NÝJAN FARÐA.

Laugavegi 80

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ
BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960 1985

teL: 561 1330

www.sigurboginn.is

mánudaginn og hann olli ekki
vonbrigðum með skemmtilega
furðulegri blöndu af nördalausum, kynlausum glamúr. Ekki
aðeins karlmenn gengu pallana,
konur léku einnig stórt hlutverk á sýningunni sem passar

vel við kynlausan stíl Michele.
Áttundi áratugurinn átti sinn
sess í sýningunni enda sagðist
Michele hafa fengið innblástur
frá verkum Walters Albini, litríks ítalsks hönnuðar sem átti
sitt blómaskeið á þeim áratug.

Kassakerfi & sjóðsvélar
21. janúar 2016

Kynningarblað SmartMedia | dk hugbúnaður

Seldu hvað sem er, hvenær sem er
miniPos sölukerfið er einfalt, hraðvirkt og þægilegt í notkun og hentar bæði stórum sem smáum söluaðilum. Það eina sem þarf til að
notast við kerfið er tölva og nettenging. Sölukerfið er hýst í skýi og hægt að senda reikninga rafrænt bæði til viðskiptavina og banka.
Með miniPos sölukerfinu getur
hver sá sem þarf að selja vörur eða
þjónustu gert það hvar og hvenær
sem er, svo lengi sem hann er með
tölvu og nettengingu. „Þeir viðskiptavinir sem notast við kerfið
okkar daglega hafa haft orð á því
hversu einfalt, hraðvirkt og þægilegt kerfið er og hversu gott sé að
hafa rauntímayfirsýn yfir sölu
og hvernig hún skiptist á milli
flokka,“ segir Jóhanna Sofía Karlsdóttir, verkefnastjóri SmartMedia.
„Við teljum að það sé einmitt
mjög mikilvægt fyrir þá sem
standa í rekstri að vita hvað það
er sem þeir eru að selja en því upplýstara sem fólk er um eigin rekstur því betri og meðvitaðri ákvarðanir getur það tekið um framtíðina.“

miniPos sölukerfið hentar öllum
Sölukerfið hentar öllum sem selja
vörur eða þjónustu, gefa út reikninga og þurfa að hafa yfirsýn yfir
reksturinn. Kerfið hentar einyrkjum sem og stórum verslunum
og heildsölum og öllu þar á milli.
„Við erum einmitt líka með heildsölufídus í kerfinu okkar,“ segir
Jóhanna.

Umhverfisvænt kerfi
Sölukerfið er byggt upp þannig að
það er hýst í „skýjunum“ og hægt
er að senda reikninga til viðskiptavina á tölvupósti og einnig rafrænt
í innheimtu til bankans sem gerir
kerfið einstaklega umhverfisvænt.
„Að útbúa reikning eða kreditfæra
reikning hefur líklega aldrei verið
einfaldara en í sölukerfinu okkar
og leggjum við mikið upp úr því að
hver sem er geti notað þessa lausn
fyrirhafnarlaust.“
Sölukerfið er byggt og þróað

Curvy hefur verið í
viðskiptum við Smartmedia í um fimm ár. Við
erum ánægð með hvað
Smartmedia er ávallt að
þróa og bæta kerfið sitt.
Við höfum getað leitað
til þeirra með okkar
sérþarfir og þeir gera
ávallt sitt besta til að
finna góða úrlausn.
Fríða, eigandi Curvy

ofan á netverslunarkerfið frá
Smartmedia sem gerir það kleift
að vinna bara á einum grunni en
hingað til hefur þurft tengingar á
milli kerfa með tilheyrandi kostnaði.

Ódýr lausn
Það er alls ekki mikil fjárfesting
að byrja að nota miniPos kerfið,
það eina sem þarf er fartölva, þess
vegna gömul, og nettenging. „Þeir
sem eru með verslun myndu bæta
við strikamerkjaskanna, peningaskúffu og prentara. Grunnlausnin okkar er byggð upp á mánaðargjöldum og það er engin binding innifalin í því og hægt er að
hætta þannig séð hvenær sem er,“
útskýrir Jóhanna.

Er þetta bókhaldskerfi?
„Kerfið er fyrst og fremst sölukerfi og er þar af leiðandi ekki
dæmigert bókhaldskerfi. Aftur á
móti geta þeir sem eru með bókara eða endurskoðanda til að

Jóhanna Sofía Karlsdóttir hjá Smartmedia og Fríða Guðmundsdóttir, eigandi Curvy, í verslun Fríðu. Curvy hefur verið í
ánægjulegum viðskiptum við Smartmedia í um fimm ár. MYND/STEFÁN

vinna þessa vinnu fyrir sig tekið
alla söluna úr kerfinu en þá getur
bókarinn keyrt þær upplýsingar
inn í sitt bókhaldskerfi. Fyrir þá
sem vilja að kerfið tali við annað
fjárhagskerfi eins og Navision og
dk, þá getum við tengst þeim kerfum og fleirum í þessum geira og
þannig gert allt upplýsingaflæði
sjálfvirkt á milli kerfa,“ segir Jóhanna.

Við erum að nota miniposann í versluninni
hjá okkur og erum gríðarlega ánægð. Það er
svo einfalt að vinna með hann og ef það er eitthvað
þá er starfsfólkið hjá Smartmedia yndislegt og
hjálpar manni strax, engin bið, ekkert vesen.
Arna, MKM

Netverslanir Smartmedia og sölukerfið
miniPos vinna vel saman

seldu hvað sem er, hvenær sem er

lite

pro

12.990

5.990

m/vsk

m/vsk

elite

16.990
m/vsk

Kynntu þér málið á www.minipos.is
Reikningar

○

Vörukerfi

○

Viðskiptamenn

○

Tölfræði

○

Uppgjör

○

Birgðir

○

Strikamerki

○

Afslættir
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Öll tækniþróun til góðs
Trausti Víglundsson hefur starfað í veitingahúsageiranum í hálfa öld og þekkir því
afar vel til í bransanum. Hann segir að innreið sjóðsvéla og tölvutækninnar hafi
komið sér vel fyrir framreiðslufólk, kokka og ekki síst gesti veitingahúsanna.
Trausti hóf nám í framreiðslu í
hinum sögufræga Glaumbæ árið
1962 og útskrifaðist sem fram
reiðslumaður 1965. Hann hefur átt
farsælan feril í bransanum, vann á
Hótel Sögu fyrst sem framreiðslu
maður, síðar veitingastjóri og loks
sem verktaki og sá þannig um veit
ingar og þjónustu á hótelinu í 34 ár.
Eftir það færði hann sig yfir á Hótel
Loftleiðir þar sem hann sá um veit
ingarekstur í ellefu ár.
„Ég hef verið fagstjóri Iceland
air hótelanna í tvö og hálft ár sem
þýðir að ég hef haft umsjón með
gæðaeftirliti og kennslu á þess
um tuttugu hótelum. Núna er ég
búinn að minnka við mig, kominn
í 30 prósent vinnu en er auk þess
í prófnefnd Hótel- og veitingaskól
ans líkt og undanfarin fjörutíu ár,“
segir Trausti.

Tæknin auðveldar lífið
Í grunninn hefur þjónsstarfið ekki
breyst mikið í gegnum árin en tækn
in hefur þó létt mönnum lífið á marg
an hátt að sögn Trausta. „Þegar ég
var að byrja þurfti þjónninn, líkt og
í dag, að bera á sér penna, blokk og
upptakara. Pöntunin var tekin niður
á blokk og þetta hefur lítið breyst,“
segir hann. „Góð þjónusta eykur
upplifun veitingahúsagesta en slæm

spillir henni.“
Helsta breytingin út frá tækni
legu sjónarhorni hefur orðið á því
hvernig pöntuninni er komið áleiðis
inn í eldhús. „Á upphafsárum mínum
var miði í einriti settur upp á svo
kallaða bommu sem fór inn í eld
hús. Seinna voru miðarnir komnir í
tví- og þrírit en það var ekki fyrr en
miklu seinna að fram komu kassa
kerfi þar sem þjónninn „bommaði“
pöntunina inn í kassa sem prentaði
miðana sem fóru síðan til matreiðslu
mannsins.“
Síðan þróaðist tæknin enn frek
ar. „Sums staðar eru þjónar nú orðið
útbúnir spjaldtölvum sem þeir taka
pantanirnar á og senda beint inn í
eldhús,“ segir Trausti og bendir á að
ýmsar útfærslur séu á pöntunarkerf
um í dag bæði hér á landi og erlendis
og fjölmargar nýjungar í boði.
Trausti telur alla tækniþróun í
þessum geira til góðs. „Hún eykur
öryggi gestanna, þeir geta verið
nokkuð vissir um að fá það sem þeir
pöntuðu og borga fyrir það rétta upp
hæð. Þá er auðvelt að fletta upp pönt
unum aftur í tímann,“ segir Trausti
og telur ekki síst þá sem hafa sér
þarfir á borð við fæðuóþol eða -of
næmi njóta góðs af tækninni. „Skrift
fólks er misgóð, ekki bara í lækna
stéttinni, og áður gat komið upp

misskilningur með pöntun sem var
handskrifuð. Í dag er þetta mun ör
uggara með tilkomu tölvukerfanna
sem sjá um að skilaboðin berist
óbrengluð.“
Hann segir hin nýju kassakerfi
einnig mikilvæg fyrir rekstur veit
ingastaðanna og þau geri þá mun
skilvirkari.

Spennandi starf
Mikill uppgangur er í veitingahúsa
geiranum samhliða fjölgun ferða
manna. Það kallar á fleiri mat
reiðslu- og framreiðslumenn. „Að
sóknin í matreiðslunám er mjög góð
og rúmlega það. Staðan er ekki eins
góð í framreiðslufaginu þótt ágæt
ur stígandi hafi verið í því síðastlið
in ár,“ segir Trausti sem er nokk
uð bjartsýnn á framtíð framreiðslu
starfsins þó að aðeins nokkur ár
séu síðan aðeins tveir framreiðslu
menn voru útskrifaðir að vori.
„Það vantar fólk í þessi störf um
allt land,“ segir Trausti sem telur
að fólk átti sig ekki á því hversu
spennandi starfið er og hversu
marga möguleika námið opnar.
„Margir sem hafa lokið námi í
framreiðslu eru nú hótelstjórar, til
dæmis á Hilton, Holtinu og víðar,“
segir Trausti sem mælir heils
hugar með náminu.

Trausti Víglundsson hefur starfað í veitingahúsabransanum í yfir fimmtíu ár.
Mynd/Vilhelm

Útgefandi

Veffang

Umsjónarma’ir auglýsinga

Ábyrgðarmaður

365 miðlar ehf. | Skaftahlíð 24 | s. 512 5000 | fax 512 5301

visir.is

Jón Ívar Vilhelmsson| jonivar@365.is | s. 512-5429

Svanur Valgeirsson

Viltu taka
við greiðslum
á netinu?
Borgun býður fjölbreyttar lausnir
og góða þjónustu fyrir þá sem vilja
taka við öllum greiðslukortum
gegnum vefsvæði eða app.

Kannaðu málið á borgun.is

Nettari afgreiðsla
HP RP2 kassakerfislausnin
Intel® Quad Core™J2900 Pentium®
J2A63AV

ÐU
EIG
eða
L E IG ÐU
frá kr. 9 .9 0 0
á mánuði*

Fyrirferðalítill vinnuþjarkur

Meiri sveigjanleiki

HP RP2 kassakerfið er traust og áreiðanleg lausn
sem uppfyllir ströngustu kröfur og er hönnuð fyrir
langtímanotkun.

Stilltu skjáinn eins og þér hentar best hvað varðar hæð,
snúning og sjónarhorn og veldu þá aukahluti sem hæfa
þínum rekstri.

Kynntu þér RP2 kassakerfalausnina nánar á
www.ok.is/rp2/
Allar nánari upplýsingar á www.ok.is. Intel, merki Intel, Intel Inside, Intel Inside merkið, Intel Atom og Intel Atom Inside eru vörumerki Intel Corporation í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.
*Miðað við HP RP2 kassakerfislausn á 36 mánaða leigusamning.

Opin Kerfi // Höfðabakka 9 // 110 Reykjavík // 570 1000 // ok.is
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Leiðandi í viðskiptahugbúnaði
Þjónusta við afgreiðslukerfi er sífellt stærri hluti af starfsemi dk hugbúnaðar. Nú er hægt að setja afgreiðslukerfi í farsíma og spjaldtölvur
sem býður upp á mikil þægindi og tækifæri fyrir viðskiptavini. Þá býður dk hugbúnaður upp á bókhalds- og afgreiðslukerfi í áskrift.
Hugbúnaðarfyrirtækið dk hugbúnaður er
leiðandi fyrirtæki á sviði viðskiptahugbúnaðar hér á landi fyrir smærri og meðalstór
fyrirtæki.
Starfsemin hefur farið ört vaxandi undanfarin ár og í dag vinna 46 starfsmenn hjá
fyrirtækinu, þar af sjö sem starfa í þjónustu við afgreiðslukerfi. Sú deild hefur
stækkað töluvert á síðustu árum meðfram
vaxandi hlut dk hugbúnaðar á íslenska afgreiðslukerfamarkaðnum að sögn Hafsteins Róbertssonar, kerfisfræðings og
sérfræðings í afgreiðslukerfum hjá fyrirtækinu.
„Nú er svo komið að afgreiðslukerfi eru
sett upp á alls kyns vélbúnaði hjá fyrirtækjum og verslunum, m.a. á iPhone-farsímum og iPad-spjaldtölvum, þannig að
starfsumhverfið í afgreiðslukerfadeildinni er í stöðugri þróun. Undanfarið höfum
við séð mikla aukningu í notkun á spjaldtölvum og einnig hefur komið á markað
mikið af jaðarbúnaði sem hægt er að nota

með þessum tækjum, til dæmis prentarar og posar. Þessi nýlegu tæki ásamt afgreiðslukerfi okkar bjóða því upp á mikil
þægindi og aukin tækifæri fyrir viðskiptavini okkar.“
dk hugbúnaður býður meðal annars upp
á bókhalds- og afgreiðslukerfi í áskrift.
„Við bjóðum bæði upp á afgreiðslukerfi í
hefðbundnar afgreiðslutölvur en líka fyrir
iPhone-síma eða iPad-spjaldtölvur.“

Vildarkerfi fyrir verslanir
Mikil þróun hefur átt sér stað á dk POS afgreiðslukerfinu á síðustu tíu árum að sögn
Hafsteins. „Á þessu ári komu til dæmis
nýjungar á borð við nýtt og öflugt vildarkerfi fyrir verslanir auk þess sem sjálft
afgreiðslukerfið fékk nýtt viðmót sem
gerir allt söluferlið fljótlegra og skilvirkara. Einnig hafa komið tengingar við alla
nýja greiðslumiðla og posa sem komið hafa
fram á sviðsljósið á árinu, svo sem Netgíró,
Pyngjuna og Dalpay-posa.“

dk iPOS afgreiðslukerfið
Hafsteinn segir markaðinn hafa kallað eftir snjalltækjalausnum og hafi
dk hugbúnaður svarað því kalli. „dk
POS pantanaappið fyrir iPad hefur t.d.
notið mikilla vinsælda hjá veitingastöðum síðan það kom út fyrir þremur árum. Nú hefur dk tekið þá lausn
lengra og gert að fullgildu afgreiðslukerfi sem við köllum afgreiðslukerfi
dk iPOS. Með því er hægt að vera með
afgreiðslukassann bókstaflega í vasanum því hægt er að vera með kerfið á bæði iPhone-símum eða iPadspjaldtölvum. Við þessi tæki er síðan
hægt að tengja jaðarbúnað á borð við

„Við bjóðum bæði upp á afgreiðslukerfi í hefðbundnar afgreiðslutölvur en líka fyrir iPhone-síma eða
iPad-spjaldtölvur,“ segir Hafsteinn Róbertsson, kerfisfræðingur og sérfræðingur í afgreiðslukerfum
fyrirtækisins. MYND/STEFÁN

þráðlausa prentara og greiðsluposa frá
Dalpay.“
Öll sala í dk iPOS afgreiðslukerfinu og
samskipti við dk-bókhaldskerfið fer fram
í gegnum skýjaþjónustu dk (vistun). Umsýsla birgða er leikur einn og salan bókast
sjálfkrafa í dk fjárhagsbókhaldi. „Einfaldara verður það ekki fyrir viðskiptavini
okkar,“ segir Hafsteinn að lokum.
Nánari upplýsingar
má finna á www.dk.is.

Snjalltækjalausn
dk iPOS í afgreiðslu
debet | kredit

dk iPOS er hagkvæm afgreiðslulausn
sem eykur hraða og skilvirkni í sölu.
dk iPOS afgreiðslukerﬁð er tengt
bakvinnslukerﬁ og dk bókhaldskerﬁ.

Bókhaldskerfi
dk viðskiptahugbúnaður er
að öllu leiti þróaður á Íslandi
með íslenskar aðstæður í
huga. Sérfræðingar okkar í
þróun eru sífellt að bæta
kerﬁð í takt við nýja tíma og
nýjungar í tækni s.s. aðlögun
að spjaldtölvum og snjallsímum.
dk POS afgreiðslukerﬁð er
eitt öﬂugasta afgreiðslukerﬁð
á markaðnum í dag.

dk iPOS | í áskrift

dk | Snjalltækjalausnir

dk hugbúnaður ehf | Bæjarhálsi 1 | 110 Reykjavík | Hafnarstræti 53 | 600 Akureyri | www.dk.is | 510 5800

dk hugbúnaður
Bæjarhálsi 1
110 Reykjavík
S: 510-5800
www.dk.is

®

Opnaðu
bílskúrinn
með appi.
Chamberlain hleypir þér inn
Chamberlain bílskúrshurðaopnarar eru sterkir, endingargóðir og traustir.
Uppsetningin er einföld, þægileg og fljótleg. Það er hægt að fá framlengingar
fyrir hærri hurðir. Chamberlain opnarar eru hljóðlátir, einnig fæst MyQ búnaður
sem nettengir opnarann og þá má sjá hvort bílskúrinn sé opinn eða lokaður
hvar og hvenær sem er í gegnum tölvu eða með sérstöku appi fyrir snjallsíma.
Þá er hægt að opna og loka með sama appi.
Ef þú þarft bílskúrshurðaopnara eða það er kominn tími
á endurnýjun, hafðu Chamberlain efst í huga.
Öryggisins vegna.

FÍTON / SÍA

Leiðbeiningar á íslensku fylgja

ENDURSÖLUAÐILAR:
Verslanir Byko | Verslanir Húsasmiðjunnar | Láshúsið, Bíldshöfða 16
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REYKJAVÍK
SÍÐDEGIS
ER Í LOFTINU
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ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR
VIRKA DAGA MILLI KL. 16:00 - 18:30

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR
VIRKA DAGA MILLI KL. 16:00 - 18:30

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

Leikkonan Jennifer Aniston þurfti ekki að hafa mikið fyrir
sinni hárgreiðslu.

Eins og margar aðrar leikkonur var Amy Schumer með slegið
hár.

Engin hárlagning
hjá stjörnunum
Kvikmyndaverðlaunahátíðin Critic’s Choice Award fór fram í Santa
Monica í Kaliforníu á sunnudag. Þessi hátíð er minni í sniðum en
Golden Globe og Óskarsverðlaunahátíðin en engu að síður mæta
stjörnurnar í sínu fínasta pússi. Hárgreiðslurnar voru þó látlausar.
Critic’s Choice verðlaunaafhendingin fer fram í janúar ár hvert. Hátíðin hét áður Broadcast Film Critics
Association Award. Verðlaunaveitingar eru bæði fyrir
kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Besta kvikmyndin var valin Spotlight, besti leikarinn Leonardo
DiCaprio fyrir leik í The Revenant og leikkonan Brie Larson fyrir leik sinn í Room. Silvester
Stallone hreppti verðlaunin sem aukaleikari í
myndinni Creed og leikkona í aukahlutverki
var valin Alicia Vikander fyrir leik sinn í
myndinni The Danish Girl.
Kjólarnir vekja að jafnaði mikla athygli á
hátíðum sem þessum. Að þessu sinni vakti
hárið ekki síður athygli. Margar stjörnurnar
mættu með frjálslegan hárstíl eða eins og þær
hefðu sleppt hárlagningunni. Sjálfsagt verða
þær betur greiddar á Óskarnum í febrúar.
Hér má sjá nokkrar frægar leikkonur sem
höfðu ekkert sérstaklega mikið fyrir hárgreiðslunni að þessu sinni. Kjólarnir þóttu líka misjafnir
og ekki voru allir hrifnir.

Kirsten Dunst þarf ekki
að hafa mikið fyrir hárinu
með þessa klippingu.

HLUSTAÐU
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

Ætli kjóll Hayden Panettiere hafi ekki vakið meiri athygli en
hárgreiðslan sem var látlaus.

Leikkonan Marisa Tomei með slegið hár.

Polo. Gerir gæðamuninn.

UPPFÆRSLUBÓNUS
VOLKSWAGEN

+80.000 kr.

VW Polo Trend & Style:

2.690.000 kr.
Sjálfskiptur:

Volkswagen Polo. Fyrir alla muni.
Þegar þú hefur kynnst gæðunum, þægindunum og tækninni sem Volkswagen Polo býr yfir
duga engar málamiðlanir. Komdu í reynsluakstur og finndu gæðamuninn.
Staðalbúnaður í Trend & Style
•
•
•
•

Hiti í framsætum
Hraðastillir
Leðurklætt aðgerðarstýri
Litaskjár í mælaborði

www.volkswagen.is

• Nálgunarvarar að aftan
og framan
• Skyggðar rúður
• 15" Estrada Álfelgur

• Start/Stop búnaður
• Halogen aðalljós
• Bluetooth búnaður fyrir
síma og afspilun

• Stöðugleikastýring
• Spólvörn
• Composition Touch útvarp
m/4 hátölurum

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

2.990.000 kr.

smáauglýsingar

512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Jeep Grand Cherokee Summit Eco
Diesel 4/2014 ek.23þús. Sjálfskiptur.
Leður.Topplúga. Bakkmyndavél og fl.
Ásett verð 13.900.000.- Rnr.151445

VW Golf Highline. Árgerð 2013, ekinn
30 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.290.000.

VORTHEX heithúðun á allargerðir
pallbíla og fleira upplýsingar í
Bílaryðvörn sími 587-1390.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014,
ekinn 54 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.240.000. Rnr.301950. Á
staðnum.

NÝR BÍLL
SUBARU XV 4X4 HÁTT OG LÁGT
DRIF. Árgerð 2016, bensín, 5 gírar,
eigum nokkra svona bíla á staðnum.
Okkar verð 3.990.000. Rnr.127267.
S:562-1717.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

GLÆSILEGUR !

Audi A6 LUX Diesel (177 HÖ) 05/2012
ek 71 þkm sjálfsk, Leður, lúga ofl Topp
bíll verð 6,2 mil , ath skipti ód.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is
HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014,
ekinn 56 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.690.000. Rnr.301313. Á staðnum.

Kia Sportage Ex Diesel 4wd Diesel
1/2015 ek.46þús. Sjálfskiptur.
TILBOÐSVERÐ 5.390.000.- Rnr.151283

NÝR BÍLL
NISSAN Qashqai+2 se. Árgerð 2011,
ekinn 86 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.390.000.

VOLVO V40 r-design. Árgerð 2014,
ekinn 11 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.490.000. Rnr.140093.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

BMW 318 S/D E46 ek.137þús.
Sjálfskiptur. Ásett verð 990.000.Rnr.287908

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

UR TT 0,
LÁ 0.00
S
AF . 30
kr

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 2012,
ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.390.000. Rnr.301988. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík
Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16
www.planid.is

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

UR TT 0,
LÁ 0.00
S
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UR TT 0,
LÁ 0.00
S
AF . 39
kr

5/2015, ek 30 þús km, bsk, dísel,

Honda Civic Elegance,
5/2015, ek 31 þús km, sjsk, bensín,

Mazda 3 Vision,
5/2015, ek 31 þús km, bsk, bensín,

R
TU ,ÁT 00
SL 00.0
F
A .7
kr

R
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SL 00.0
F
A .2
kr

R
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F
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Peugeot 108 Active,
5/2015, ek 34 þús km, bsk, bensín,

Hyundai I 30 Comfort,

ásett verð 1890 þús, tilboðsverð
1690 þús, raðnr 152178

ásett verð 3450 þús, tilboðsverð
2990 þús, raðnr 152162
UR ,TT 00
LÁ 00.0
S
AF 1.0
kr.
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UR TT 0,
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S
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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

OPNUNARTÍMI
MÁN - FÖST. 10:00-18:00

Ford Fiesta Trend,
5/2015, ek 30 þús km, sjsk bensín,
LAUGARDAGA 11:00-15:00

ásett verð 2490 þús , tilboðsverð
2090 þús, raðnr 220379

ásett verð 2550 þús, tilboðsverð
2250 þús, raðnr 152244

ásett verð 3690 þús, tilboðsverð
3090 þús, raðnr 210167

ásett verð 3140 þús, tilboðsverð
2750 þús, raðnr 152229

R
TU ,ÁT 00
SL 00.0
F
A .3
kr

Ford Fiesta Trend,
5/2015, ek32 þús km, sjsk, bensín,

Renault Clio Expression,

Peugeot 308 Active Blue,

ásett verð 2490 þús, tilboðsverð
2090 þús, raðnr 152198

ásett verð 2550 þús, tilboðsverð
2250 þús, raðnr 152175

ásett verð 3150 þús, tilboðsverð
2700 þús, raðnr 2201310

Range Rover V8 Vouge,
1/2007, ek 98 þús km, dísel, beisli,
dvd ogfl, ásett verð 6990 þús,
tilboðsverð 6290 þús, raðnr 210171
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Mazda 3 Vision,
5/2015, ek 32 þús km, sjsk, bensín,

Peugeot 108 Active,
4/2015, ek 35 þús km, sjsk, bensín,

Suzuki Swift GL,
5/2015, ek 42 þús km, sjsk, bensín,

BMW 520 D M –Sport,

ásett verð 2390 þús , tilboðsverð
1990 þús, raðnr 220460

3/2014, ek 3 þús km, sjsk, dísel,

ásett verð 8990 þús tilboðsverð
7990 þús, raðnr 119425

2/2012, ek 74 þús km, sjsk, dísel, 256
hö, ásett verð 10.950 þús, tilboðsverð 9.950 þús, raðnr 152037
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VW Golf R-Line TSI,
5/2015, ek 37 þús km, sjsk , bensín,

Nissan Leaf Acenta,
2/2014, ek 9 þús km, sjsk, rafmagnsknúinn, ásett verð 3590 þús,
tilboðsverð 2990 þús, raðnr 210177

SE

5/2015, ek 35 þús km, sjsk, dísel,

ásett verð, 5490 þús, tilboðsverð
4890 þús, raðnr 152206

ásett verð 1890 þús, tilboðsverð
1690 þús, raðnr 152207,

DÍ

SE

L
SE

ásett verð 3390 þús, tilboðsverð
2990 þús, raðnr 152241

Land Rover Discovery 4 HSE,

BMW 118 D,
2/2014, ek 56 þús km, sjsk, dísel,

ásett verð 3990 þús, tilboðsverð
3650 þús, raðnr 152290
Bílafjármögnun Landsbankans

Audi A3 Limosoune TDI,
1/2015, ek 25 þús km, bsk, dísel,

ásett verð 4790 þús, tilboðsverð
3990 þús, raðnr 220328

Volvo V60 New D3,
12/2013, ek 60 þús km, sjsk, dísel,

ásett verð 4450 þús, tilboðsverð
3850 þús, raðnr 151802

AG

L

FM

SE

Hyundai I40 Limited CRDI,
10/2014, ek 26 þús km, bsk, dísel,

ásett verð 4290 þús, tilboðsverð
3690 þús, raðnr 151793
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Kia Sportage EX Lux,

5/2015, ek 35 þús km, ssjk, bensín,

L

DÍ

DÍ

SE

L
SE
DÍ

4/2015, ek 33 þús km, bsk, dísel,

L

5/2015, ek 32 þús km, bsk ,dísel,

L

R
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F
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Renault Clio Expression,

ásett verð 3790 þús, tilboðverð
3590 þús, raðnr, 220526
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ALLIR BÍLAR Á STAÐNUM • 100% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI

Bílafjármögnun Landsbankans
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Sendibílar
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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

Hyundai Tucson - 950
þús stgr.

Hyundai Tucson, árg 2007, ekinn 158
þús, bensín, sjsk. Ásett kr. 1.350.000 stg. kr. 950.000 Uppl í 896-0753

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue
efficiency. Árgerð 2013, ekinn 36
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.790.000.
Rnr.240449.

Toyota Prius Hybrid, 6/2010, ek 76 þús
km, fínt eintak, Toyo harðskjeljadekk,
100 % smurbók og þjónusta, ásett
verð 2490 þús, er á staðnum raðnr
152311.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og
laugardaga 11-15
www.100bilar.is
Kia Sorento. Árgerð 2011, ekinn
101 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.690.000. Rnr.290028. 2 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Bílar til sölu

250-499 þús.

Pípulagnir

SJÁLFSKIPTUR
SPARIBAUKUR - 590 ÞÚS

CITROEN C3 árg 2004 ek.140 þús,
sjálfskiptur, góð vetrar dekk,skoðaður,
gott eintak sem eyðir litlu verð 590
þús möguleiki á 100% vísaláni s.841
8955

Bílar óskast

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

Hjólbarðar
Bíll óskast á 25-250þús.
35” DISEL JEPPI - 290 ÞÚS!

MUSSO 2,9 TURBO DISEL (benz
motor) ek.aðeins 170 þús, 35” góð
dekk, beinskiptur, loftdæla, kastarar,
dráttarkrókur, fínasti jeppi en
frambretti eru ljót, ásett verð 500 þús
TILBOÐ 290 ÞÚS möguleiki á 100%
vísaláni s.841 8955

Bókhald

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

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

Nudd

Bátar

500-999 þús.

Frábær dekkjatilboð

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

HYUNDAI I 30 classic. Árgerð 2015,
ekinn 31 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
2.890.000. Rnr.270226.

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

ÞJÓNUSTA

2012 PAJERO 5,9 M STGR Disel Pajero
hlaðinn búnaði ek. 99 þús. 7 manna.
S. 8477-663

Kínverska Nuddstofan í Hamraborg
20A Getum hjálpað þér að losna við
ýmsa verki og kvilla. S. 5646969

Spádómar

4X4 TILBOÐ 890 ÞÚS

KIA SORENTO 2,4 árg 2005 ek.141
þús beinskiptur, ný skoðaður 17,hátt
og lágt drif, góður og snyrtilegur jeppi
verð 1190 þús TILBOÐ 890 ÞÚS s.841
8955

AUDI Q7 quattro s line. Árgerð 2011,
ekinn 80 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
8.990.000. Rnr.991411.

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

Opel Vectra station sjálfskiftur 2,2 vél
bensínek 180 þús dráttarbeysli góð
vetrardekk nýsk innb sími toppbíll 770
þús 8927852

Húsaviðhald

Save the Child
Children
h rren á ÍÍslandi
s

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

Þjónustuauglýsingar



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

Sími 512 5407

Sérverslun með
meðgöngu- og
brjóstagjafafatnað

Dáleiðsla

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

fullt af nýjunugum ull,
barnaföt, fatnaður frá
Saumastofu Íslands og
margt margt fleira

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

Útsala 20-70%
Hamraborg 14, Kópavogi | sími 5517444 | mkm.is
facebook.com/móðir kona meyja

VARAHLUTIR

Skotbómulyftarar
og vinnulyftur

Iveco • Benz • Man • Renault

- Sala, ný og notuð tæki
- Varahlutir
- Þjónusta

Varahlutaþjónusta

Vertu vinur okkar á Facebook

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

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

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir
551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

%
99
KFRÍTT

ÍLAÞJÓNUSTA bJARKA
b
alhliða bílaviðgerðir

RY

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

Alla fimmtudaga og laugardaga



arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Rafvirkjun
Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Gjafavörulager

Gjafavörulager til sölu.
Allskonar hlutir s.s. glervasar,
blómapottar , kerti ofl ofl.
Fyrirspurnir má senda á
netfangið: floragrm@gmail.com

KEYPT
& SELT

Atvinnuhúsnæði

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Góð fjárfesting

Ökukennsla

Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld
kaup. Verð frá: 10,3 m S: 661-6800

Innflutningur á byggingarvörum

ATVINNA

Til sölu rekstur rótgróins fyrirtækis í
innflutningi á allskonar byggingarvörum
svo sem timbri og stáli og fl Sterk
viðskiptasambönd hérlendis og erlendis

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

Óskast keypt
Til sölu

HÚSNÆÐI

Atvinna í boði

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.

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

Herbergi R108 húsgögn, þvottahús og
eldhús. Sími 8661786. 50 þúsund
Til leigu góðar stúdíó íbúðir í
Hafnarfirði og Engjaseli. Eru lausar.
Leiga 120 þús,pr.mán + hússj.
Tryggingar krafist. Uppl. í s. 774 2501

Kjóll 2.995,- Loðvesti 3.295,- Jakki
3.995,- Leggings 995,- Hálsmen
1.995,- Öll verð eru með afslætti.
Erum á facebook Súpersól, Hólmaseli
2, Seljahverfi. 567-2077 587-0077
Opið 10-22 alla virka daga Laugardaga
12-18

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

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

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

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

Drög að tillögu að matsáætlun

Hálendismiðstöð í Kerlingarfjöllum
í Hrunamannahreppi
Hafið er mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar endurbyggingar og frekari uppbyggingar Hálendismiðstöðvarinnar í
Kerlingarfjöllum.

Húsnæði óskast

Geymslur.com

Nudd

Óskar eftir duglegum starfsmönnum
alla virka daga í Bakaríið Kornið
Borgartúni, Hafnarfirði og Keflavík.
Áhugasamir sendi umsókn á
tölvupóstinn umsokn@kornid.is

5. herb. íbúð til leigu í Reykjanesbæ
fyrir fjölskyldu. Laus strax. Sanngjörn
leiga. Uppl. í síma 6926688.

Geymsluhúsnæði
Útsala 20-80% afsláttur
af öllum vörum

Upp ge ur Óskar Mk kae sson ögg as e gnasa
s ma 773-4700 oskar@a v s
tilkynningar

Húsnæði í boði

Vantar 3 herb íbúð á Akureyri frá og
með 1. maí, get úveigað meðmæli ef
óskað er, greiðslugeta 100-150. þús,
aðeins langtímaleiga kemur til greina
símanúmer - 7740663

HEILSA

til sölu

CASTELLO Pizzeria

óskar eftir starfsfólki í fullt starf og
hluta starf. 18 ára eða eldri. Hafðu
samband á castello@simnet.is & s.
824 1221
Saumastofan Breytt & Bætt leitar af
saumakonu sem talar íslensku, er með
reynslu og getur afgreitt. Vinnutími frá
10:00 - 18:00. Hafið samband í síma
659-6653.

Atvinna óskast
Óska eftir vinnu við útkeyrslu eða
lager. En ýmislegt annað kemur til
greina. Get byrjað strax. Ívar 6951584

Fannborg ehf. er framkvæmdaraðili verksins en mat á umhverfisáhrifum er unnið af Mannviti hf. Drög að tillögu að
matsáætlun framkvæmdarinnar eru nú til kynningar á vef
Fannborgar www.kerlingarfjoll.is, facebook síðu fyrirtækisins
www.facebook.com/kerlingarfjoll/ og á vef Mannvits www.
mannvit.is.
Óskað er eftir athugasemdum og ábendingum almennings
og er frestur til 4. febrúar 2016.
Athugasemdir og ábendingar skulu sendar á netföngin:
pg@pg.is og audur@mannvit.is.
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KSÍ styður Infantino
Geir Þorsteinsson, formaður Knattspyrnusambands Íslands, styður Gianni
Infantino í framboði hans til forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA.
Hann segir bannið á Michel Platini mikið áfall fyrir knattspyrnuna í Evrópu.
Fótbolti Geir Þorsteinsson og stjórn
KSÍ hafa ákveðið að kjósa Gianni
Infantino í forsetakjöri Alþjóða
knattspyrnusambandsins, FIFA,
þann 26. febrúar. Þetta staðfesti Geir
í samtali við Fréttablaðið í gær.
„Við þekkjum mjög vel til starfa
hans sem framkvæmdastjóra UEFA
[Knattspyrnusambands Evrópu],“
segir Geir en því starfi hefur Infant
ino gegnt síðan 2009. „Hann nýtur
mikillar virðingar innan UEFA.”
Geir segir að ákvörðunin hafi
í raun verið auðveld. „Hann er sá
maður sem stendur okkur næst og er
að okkar viti mjög góður maður. Við
þurftum ekki miklar sannfæringar.“
Fimm eru í framboði en Infantino
er annar tveggja Evrópumanna og
sá eini sem er nú starfandi í UEFA.
Hann ákvað að bjóða sig fram eftir
að Michel Platini, sem enn er forseti
UEFA, var dæmdur í bann.”

Miklir hagsmunir fyrir Evrópu
Geir segir mikilvægt að staðinn
verði vörður um sjónarmið knatt
spyrnusambanda í Evrópu innan
FIFA og að það sér stærsta ástæðan
fyrir stuðningnum við Infantino.
„Það er auðvitað mikilvægt og
jákvætt að knattspyrnan verði áfram
þróuð um allan heim en það eru
hins vegar miklir hagsmunir í húfi
fyrir Evrópuþjóðirnar,“ segir Geir
sem hefur hitt alla fimm frambjóð

21. janúar 2016

endurna að máli. „Ég hef kynnt mér
stefnuskrá hans og þau málefni sem
hann stendur fyrir hugnast okkur
vel,“ segir Geir enn fremur.

Vill fjölga liðum á HM
Meðal þess sem mikið hefur verið
rætt um er framtíð heimsmeistara
keppninnar. Infantino hefur sagt að
hann vilji fjölga liðum í lokakeppni
HM úr 32 þjóðum í 40. „Það er mik
ill þrýstingur um að fjölga liðum á
HM til að fleiri lið komist að. Það
var sami þrýstingur á UEFA áður en
liðum á EM var fjölgað [úr 16 í 24],“
segir Geir.
Hann segir að þessi þrýstingur
snúist ekki síst um að koma fleiri
liðum frá öðrum heimsálfum en Evr
ópu að á HM. Það sé nú þegar vilji að
koma fleiri liðum að á kostnað Evr
ópuþjóða, sem í dag eiga 13 fulltrúa
í hverri heimsmeistarakeppni.
„Evrópa vill ekki sjá eftir þessum
sætum á HM enda sýnir lokastaðan
á HM hverju sinni að Evrópa á fullan
rétt á þeim,“ segir Geir en lausn
Infantino er að fjölga liðum á HM til
að sætta öll sjónarmið. Evrópa fengi
samkvæmt hans áætlunum fjórtán
sæti á 40 liða HM.
„Það þarf líka að huga að keppn
inni sjálfri enda risastór viðburður
sem nýtur gríðarlegra vinsælda.

Hann er einn
reyndasti og færasti
stjórnandinn í knattspyrnuheiminum – er inni
í öllum málum
og ótrúlega
klókur.
Geir Þorsteinsson,
formaður KSÍ

Gianni Infantino er þekkt andlit í evrópsku knattspyrnuhreyfingunni. AFP

Þetta myndi öruggleg auka tekjur
FIFA af keppninni. Að sama skapi
má ekki gleyma að á hinum end
anum eru félögin sem líta ekki á
það sem jákvætt að HM lengist og
stækki,“ segir Geir.

Bann Platini áfall
Michel Platini var ásamt Sepp Blatt
er, fráfarandi forseta FIFA, dæmdur í
átta ára bann frá afskiptum af knatt
spyrnu vegna greiðslu sem FIFA
greiddi Platini árið 2011. Það var að
sögn þeirra fyrir störf sem Platini
vann fyrir FIFA og Blatter frá 1999 og
2002 en hins vegar eru engin gögn til
sem styðja það.
Geir segir að það hafi verið mikið
áfall að sú mikla umræða um spill
ingu innan FIFA sem verið hefur
undanfarin ár hafi teygt anga sína
inn í UEFA og alla leið til forseta
sambandsins.
„Það var mikið áfall að sjá hversu
víðtæk spillingin var í FIFA. Við á
Norðurlöndunum höfum rætt um
hversu stórtækt vandamál væri í
löndum Suður- og Mið-Ameríku eins
og komið hefur í ljós,“ segir Geir sem
vill ekki meta hvort dómurinn sem
Platini fékk hafi verið réttlátur.
„Við fengum kynningu á þessum
munnlega samningi. Eitt er að það
sé til munnlegur samningur og svo
annað mál að það hafi ekki verið
upplýst um greiðsluna þegar hún var
loks innt af hendi,“ bætir hann við.
Hann óttast ekki að Infantino sé
smitaður af þeirri umræðu sem verið
hefur um spillingu innan forystu
menn knattspyrnuhreyfingarinnar.
„Ég trúi því að þar fari stálheiðar
legur maður og við höfum ekki
ástæðu til að ætla neitt annað. Hann
er einn reyndasti og færasti stjórn
andinn í knattspyrnuheiminum –
er inni í öllum málum og ótrúlega
klókur.“ eirikur@frettabladid.is

— Er stoltur samstarfsaðili —

Fangaðu augnablikið
með Símanum

Síminn er stoltur styrktaraðili Reykjavik International Games
Upplifðu Reykjavík International Games með Símanum, fangaðu öll ótrúlegu
augnablikin og deildu þeim jafnóðum. Á m.rig.is finnurðu dagskrá leikanna,
myndastraum, fréttir og allar upplýsingar.

#RIG16

FIMMTUDAGUR

SiminnIsland
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ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

EIN STÆRSTA ÚTSALA OKKAR FRÁ UPPHAFI
BÚSÁHÖLD 25-50% • SMÁRAFTÆKI 20-40% • 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!
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40%

40%

33%
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Harðparket eik planki

Handlaugartæki
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1805690

5246011

Kaindl 8mm mattlakk fasað

Emmevi, Winny.
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2.290

2

kr/m2

7 kg, 1200 sn. Orkunýting A+++
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ÚTSALA

Black&Decker 400W
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8.995
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Bóndadagur
á föstudag

BLÓMAVALS 1.990kr 1.299kr
25-50% afsláttur
Orkidea

2.690kr

Friðarlilja

Túlipanar 10 stk

1.490
kr
1.990

1.849kr

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

Sverrir Jónatansson

húsasmíðameistari,
Grænumýri 6, Seltjarnarnesi,
lést mánudaginn 11. janúar
á hjúkrunarheimilinu Grund.
Útför hans fer fram frá Seltjarnarneskirkju
föstudaginn 22. janúar kl. 15.00.
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
Sverris er bent á Blindrafélagið.
Fyrir hönd ástvina,
Sigrún Árnadóttir

Okkar ástkæra

Pálína Oddsdóttir

fv. skrifstofustjóri Sjónvarpsins,
Unnarbraut 28a, Seltjarnarnesi,
lést 13. janúar. Útför hennar fer fram
frá Seltjarnarneskirkju mánudaginn
25. janúar, og hefst athöfnin kl. 15.00.
Oddrún Kristjánsdóttir, Leifur Magnússon
Kristján Leifsson, Fanney Ída Júlíusdóttir
Magnús Leifsson, Melkorka S. Magnúsdóttir
og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Halldór Sigmundsson

andaðist föstudaginn 15. janúar.
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 28. janúar kl. 13.00.
Ingibjörg Loftsdóttir
Ásgerður Halldórsdóttir
Kristján Guðlaugsson
Sigmundur Halldórsson
Eileen Chua Yao
Anna Guðrún Halldórsdóttir
Gunnar Biering
og barnabörn.

Elskulegur sonur minn, bróðir
og mágur, frændi og vinur,

Jens Daníel Holm

Skipagötu 6, Suðureyri,
er lést á heimili sínu þann 14. janúar,
verður jarðsunginn frá Guðríðarkirkju
föstudaginn 22. janúar kl. 13.00.
Mortan Chr. Holm
Judith Christiansen
Jóhannes Már Gunnarsson Óskar Þór Óskarsson
Jónína Daníella Holm
Vignir Bergmann
Örn Sævar Holm
Bryndís Knútsdóttir
Unnur Agnes Holm
Vikar Freyr Oddsson
og systkinabörn.

Elskuleg systir okkar,

Margrét Anna Kaaber
fv. bankastarfsmaður,

sem lést á líknardeild Landspítalans
fimmtudaginn 14. janúar síðastliðinn,
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju
föstudaginn 22. janúar kl. 13.00.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki deildar 11E og
líknardeildar Landspítalans fyrir góða umönnun og hlýju.
Már V. Jónsson
Thomas Kjartan Kaaber
Sverrir Örn Kaaber
Björn Gylfi Kaaber
og fjölskyldur.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 512 5000.

Þær Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir og Brynja Lóa Sigurðardóttir eiga báðar stórafmæli í dag. Fréttablaðið/Stefán

Fagna fertugsafmæli í dag
Í dag fagna þær Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir og Brynja Lóa Sigurðardóttir
fertugsafmæli. Þær eru þó alls óskyldar en eiga fleira sameiginlegt en afmælisdaginn.

„Mér hefur fundist frábært að vita af
Brynju þarna úti, jafnöldru með svo
gott sem sömu lífsklukkuna. Móðir
hennar hefur verið í sömu sporum og
mín fyrir fjörutíu árum og við tvær svo
aftur í sömu sporum fyrir rúmum sex
árum þegar við báðar eignumst hvor
um sig miðjubörnin okkar. Svo búum
við í göngufæri frá hvor annarri, sem
rammar inn allar þessar tilviljanir og
góða sögu,“ segir Gunnhildur Arna
Gunnarsdóttir glöð í bragði. Gunnhildur fagnar fertugsafmæli í dag
og það gerir nágrannakona hennar,
Brynja Lóa Sigurðardóttir, einnig.
Þær Gunnhildur og Brynja hittust
fyrst í gæsun sameiginlegrar vinkonu
og barst þá sameiginlegur afmælisdagur þeirra til tals, auk þess sem þær
eignuðust barn á sama degi og búa
steinsnar frá hvor annarri.

Mér hefur fundist
frábært að vita af
Brynju þarna úti, jafnöldru með
svo gott sem sömu lífsklukkuna.
Gunnhildur Arna Gunnardóttir

„Mjög mikið,“ segir Brynja Lóa
hlæjandi þegar hún er spurð að því
hvort hún sé mikið afmælisbarn. „Það
skemmtilegasta sem ég geri er að halda
upp á afmælið.“ Í dag ætlar hún að
hafa það notalegt með fjölskyldunni
og stefnir svo á að halda en frekar upp
á tímamótin um helgina með góðum
gestum.
Gunnhildur er einnig spennt fyrir
áfanganum og segist í raun alltaf verða
það fyrir stórafmælum. „Ég hélt upp á

tuttugu og fimm ára afmælið, þrítugsafmælið og ætla núna að hafa örlitla
fjölskylduveislu. Þegar ég var þrjátíu
og fimm ára var ég komin á steypirinn
þannig að þá náði ég nú ekki að sletta
úr klaufunum,“ segir hún og skellir upp
úr.
Þegar Gunnhildur er spurð um eftirminnilegt afmæli er hún fljót til svars:
„Tuttugu og fimm ára afmælið var ansi
gott. Við héldum upp á það saman ég
og vinkona mín sem höfum fylgst að
í gegnum lífið. Við fórum með alla
vini okkar óvænt á æskustöðvarnar,“
segir hún og lýsir því þegar þær vinkonur smöluðu vinahópnum saman í
Reykjavík og skelltu honum í langferð.
„Við settum þau upp í rútu í Reykjavík
og brunuðum með hópinn til Hólmavíkur. Fólk var orðið ansi ringlað þegar
rútan stoppaði.“ gydaloa@frettabladid.is

Þ etta g e r ð i st: 21. ja n úa r 1990

John McEnroe dæmdur úr leik
Bandaríski tennisleikarinn John McEnroe
var dæmdur úr leik á Ástralíumótinu í
tennis í Melbourne á þessum degi árið
1990. Var það í fyrsta sinn í 27 ár sem
slíkt hafði gerst á stórmóti í tennis.
McEnroe var atkvæðamikill tennisleikari í upphafi níunda áratugarins og
var þekktur fyrir mikið skap. Hann sigraði
þrisvar á Wimbledon og fimm sinnum á
Opna bandaríska mótinu á árunum 1979
til 1984.
Árið 1990 hafði hinn þrítugi McEnroe

ekki sigrað á stórmóti síðan árið 1984.
Í leik við hinn sænska Mikael Pernfors
var honum gefin viðvörun fyrir að horfa
illilega á einn línuvörðinn. Aðra viðvörun
fékk hann þegar hann kastaði spaðanum
harkalega í jörðina þegar leikurinn gekk
ekki eftir hans höfði. Síðar í leiknum
grýtti hann spaðanum í bræði sinni og
spaðinn brotnaði. Dómarinn dæmdi
hann enn brotlegan og þegar tennisleikarinn brást við með fúkyrðum var
McEnroe dæmdur úr leik.

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

Ásdís Erlingsdóttir

sundkennari,
frá Bjargi v/Sundlaugaveg,
lést á heimili sínu sunnudaginn
17. janúar. Jarðarförin fer fram frá
Grafarvogskirkju miðvikudaginn 27. janúar kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Úlfar H. Nathanaelsson

Innilegar þakkir fyrir veitta samúð
við andlát og útför

Antoníu Sigríðar Jónsdóttur
frá Steinaborg, Berufjarðarströnd.

Sérstakar þakkir til starfsfólks í
Norðurbrún 1, Reykjavík, fyrir umönnun
hennar síðustu árin.
Antonía Sveinsdóttir
Anna María Sveinsdóttir
Helga Haraldsdóttir
og aðrir aðstandendur.

SNÝR AFTUR

FIMMTUDAGA 19:25

EVA LAUFEY SNÝR AFTUR Í KVÖLD

FJÖLBREYTTAR FREISTINGAR
Eva Laufey er mætt aftur með sína fróðlegu og freistandi matreiðsluþætti þar sem allt er leyfilegt. Í þessum fyrsta
þætti er það einfaldleikinn: Smoothie-skál með ávöxtum, Mexíkóskt salat og girnileg ostakaka með jarðarberjum.

365.is Sími 1817
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Ákveðin austan- og suðaustanátt og rigning eða súld sunnan til í dag, en
hægari og þurrt að kalla fyrir norðan. Milt veður.

Krossgáta

LÁRÉTT
2. berjast
6. eftir hádegi
8. þvottur
9. skraf
11. tveir eins
12. erfitt færi
14. vínblanda
16. skst.
17. spor
18. spíra
20. gyltu
21. blað

Sudoku
LÓÐRÉTT
1. tilrauna
upptaka
3. tveir eins
4. eldsneyti
5. eyrir
7. hafgúa
10. mar
13. skarð
15. urmull
16. til sauma
19. tvíhljóði
LAUSN

LÁRÉTT: 2. etja, 6. eh, 8. tau, 9. mas, 11. rr, 12.
ófærð, 14. grogg, 16. no, 17. far, 18. ála, 20. sú,
21. lauf.
LÓÐRÉTT: 1. demó, 3. tt, 4. jarðgas, 5. aur, 7. hafgola, 10. sær, 13. rof, 15. grúi, 16. nál, 19. au.

Skák

2

1

Gunnar Björnsson

Nákvæmi í hróksendatöflum
skiptir miklu máli eins og Caruana
(2.787) fékk að finna fyrir gegn
Giri (2.798) á Tata Steel-mótinu.
Svartur á leik
Caruana lék 55. … Hxh3 og Giri
hélt jafntefli nokkru síðar. Vinningsleikurinn er 55. … Ha3!! 56.
Kb4 og 56. Hxh5 er báðum svarað
með 56. … e3!! Enn hélt Giri naumlega jafntefli. Caruana er efstur
eftir fimm umferðir.
www.skak.is: Staðan á Skákþingi
Reykjavíkur.
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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.

Lausn síðustu sudoku↓
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Pondus Eftir Frode Øverli
Góðan
Daginn.
dag.
Ég er að
leita að mjög Já, því
get ég
myrkum
trúað.
hlutum.

Ég meina það, ég vil 100%
hreinan djöfulskap og myrkur
í mín eyru takk! Áttu eitthvað
svoleiðis fyrir mig? Alveg
grjót djöfulli hart? Myrkasta
af öllu myrku?

Eitthvað
Nú ... já. Ég er
hér með öll
sem fær
lögin úr Catsmig alveg
til að missa söngleiknum í
flutningi raunalla trú á
mannkyninu! verulegra katta!

Þú getur gengið
Jaaaaá,
að því vísu að
nú erum
við að tala tárin munu leka og
saman!! hárin rísa á bakinu
á þér. Þetta er
grjóthart stuff!

Tja ...

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ókei, við ættum
að elda saman og
Já, tryllt
bjóða fullt
hugmynd!
af fólki!

TRYLLT HUGMYND? NEI,
FRÁBÆR HUGMYND!
Ég skal gera stóra skál
af kartöflusalati
og pabbi
grillar borgara!

Myndir þú þurfa að vera á
staðnum á meðan
við borðum?

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jæja, krakkar, þið verðið að
vera góð við Rósu frænku!

Já,
maður! Ekkert
mál!

Það er sko
auðvelt að
fara eftir
reglunum
hennar...

Nú? Hva? Hvað meinarðu?

Hún er
sko ekki
með
neinar...

Já, ókei. Ég ætla
sumsé að lána henni
mínar á meðan.

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

4K

48”SJÓNVARP

JÓ
MEÐ INNBY NVARP
GGÐ
4K NETFLIX U

FSLÁTTU

VERÐ ÁÐ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NÝTÐT
VAR A
LENDA

Hágæða 48’’ snjallara 4K snjallsjónvarp
1000Hz CMP 4K Ultra-HD 3840x2160
178° True to Life Ultra Wide sjónarhorn
300.000:1 Dynamic skerpa(4000:1 Native)
Innbyggt Netflix, Youtube, Facebook o.fl.
Fullkominn USB UHD Media spilari H.264
20W RMS Dolby Digital Plus hljóðkerfi
4xHDMI (2x2.0), 1xScart, 3xUSB, nettengi
Snjallari fjarstýring með Netflix viðmóti

21. Janúar 2016 • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabreng

0%RI
25LU
GIKJUM

ÖÝJFUSTU 3DCLLEOVER-

ÍN
TEL
VA
MEÐ IN+ ÖRGJÖR
TRAIL

ICONIA

2
LITIR

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

19.900

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL

ALVÖRU
GALLABU
XNA
EFNI ;)

4.990

SPJALDTÖLVUHLÍF

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

9.950

49.900

ÓMISSANDI FYRIR SJÓNVARPIÐ

22” 24.900 | 24” 29.900

GXT363

7.1 GAMING HEYRNARTÓL

1TBSlim

HÁGÆÐA FERÐAFLAKKARI

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

2TB AÐEINS 19.900
VERÐ FRÁ

FULL HD VA-LED

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

FJÓRUM

•
•
•
•
•
•
•

I

28”VALED

KEMUR Í

12.900

FÆST Í 2 LITUM

TENGD

U
ALLT
2x HDM

REZON

LITUM!

B1-750

•
•
•
•
•
•
•
•
•

0

TENGI;)

119.900
MEÐ INNBYGGÐU

GW2870H

R

UR 19.90

SNJALLARA 4K SNJALLSJÓNVARP
Stórglæsilegt 4K snjallsjónvarp með endalausum möguleikum og innbyggðu 4K Netflix
viðmóti sem gefur sjónvarpsáhorfi nýja vídd.

Ð ALLT AÐ
TÆKNI ME ARHORN
178° SJÓN

5
0%
A

4K SALORA

ULTRA HD
3
SNJALLAR 840x2160
AS

VALED

CRUZ
B

CRUZ 16”

AKPOKI
Fartölvubakp

með plássi oki
allt aukadó fyrir
tið :)

7.990

3
LITIR

FARTÖLVUBAKPOKI

Mögnuð 7.1 leikjaheyrnartól með hljóðnema
og öflugum 50mm vibration búnaði
sem tryggir nötrandi bassa og hámarks
hljómgæði. Pottþétt fyrir leikjanördann:)
ÞESSI GER

ALL
NÆSTUM T
IR

•
•
•
•
•
•
•
•

ÞVÍ:)

14.900

ACER

E5MEÐ PENTIU473
M DUAL CO
RE
ÖRGJÖRVA 8G
500GB SSHDB MINNI,
DI
SK
OG WINDOW
S 10
5

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

POTTÞÉTT Í LEIKINA!

LENOVO

99.900 IDEA
FRÁBÆR FA PAD
RTÖLVA MEÐ
DU

3
LITIR

14” FHD FARTÖLVA

69.900

AL CORE
4GB MINNI, ÖRGJÖRVA
50
OG WINDOW0GB DISK
S 10

15.6” IDEAPAD 100

OPNUNARTÍMAR

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

80MJ00C9MT

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

menning
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Eigum öll okkar flóð og finnum til með fólki
Árið 1995 féll stórt
snjóflóð á Flateyri. Á
því byggja þau Björn
Thors og Hrafnhildur Hagalín heimildarverkið Flóð sem
frumsýnt er á Litla
sviði Borgarleikhússins í kvöld.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

Þ

gun@frettabladid.is

etta verkefni er búið að taka
á en það hefur verið áhugavert, magnað og spennandi
– allt í senn. Það hefur verið
gefandi líka, við höfum hitt
svo margt fólk sem hefur sýnt okkur
svo mikið traust,“ segir Hrafnhildur
Hagalín Guðmundsdóttir, annar
tveggja höfunda heimildarverksins
Flóð sem verður frumsýnt í kvöld í
Borgarleikhúsinu og fjallar um snjóflóðið á Flateyri 1995.
„Upphaflega kemur hugmyndin
að verkinu frá hinum höfundinum,
Birni Thors leikara, sem jafnframt
er leikstjóri verksins. Vinir hans frá
Flateyri voru með honum í MH á
þessum tíma og því fylgdist hann vel
með því sem gerðist, eins og reyndar
öll þjóðin. Atburðirnir höfðu sterk
áhrif á hann og þegar hann var í
bíómyndatökum á Flateyri fyrir
nokkrum árum rifjuðust þeir upp.
Hann las líka minningar Eiríks Finns
Greipssonar um flóðið. Þá fór hann
að fantasera um að búa til leikverk
úr efninu. Það vildi svo til að Kristín
Eysteinsdóttir leikhússtjóri hafði
fengið sömu hugmynd og þau mættust á miðri leið. Svo var ég fengin í
höfundarvinnuna í kjölfarið.“
Hvernig gekk að koma efninu í
leikform? „Það er búin að vera tals-

„Sögurnar eru óendanlega margar og aldrei hægt að gera þeim öllum skil, þær eru það magnaðar að hver og ein gæti verið nægileg uppistaða í leikrit,“ segir Hrafnhildur.
Fréttablaðið/Anton

verð glíma að finna leið til þess.
Við byrjuðum á að viða að okkur
heimildum og höfum tekið hátt í 30
viðtöl við fólk sem upplifði flóðið
– fólk sem missti, fólk sem bjargaðist, hjálparsveitafólk og skipverja
sem komu á staðinn. Sögurnar eru
óendanlega margar og aldrei hægt
að gera þeim öllum skil. Þær eru það
magnaðar að hver og ein gæti verið
nægileg uppistaða í leikrit. En við
völdum úr einhvers konar þráð sem
varð að því heimildarverki sem við
erum að fara að frumsýna.“
Leikarar í Flóði eru Kristbjörg
Kjeld, Halldóra Geirharðsdóttir,

Hilmir Jensson og Kristín Þóra Haraldsdóttir. Megintexti verksins er
byggður á viðtölunum og er í raun
beinar tilvitnanir í fólkið sjálft, að
sögn Hrafnhildar. „Þetta er ekki
túlkun okkar Björns á því sem gerðist heldur vildum við vera heiðarleg
gagnvart fólkinu sjálfu og leyfa sögu
þess að hljóma,“ tekur hún fram. Óttast hún ekkert að fólk veigri sér við
að fara í leikhús? Það verður varla
þurrt auga í salnum.
„Ef okkur tekst vel til þá á verkið
að verða mjög áhrifamikið,“ segir
Hrafnhildur. „Allir sem komnir eru
til vits og ára muna eftir þessum

atburðum, muna hvar þeir voru
staddir þegar þeir heyrðu fréttirnar. En hvort sem svona efni ratar
í bíómynd, bók eða á svið hefur það
sýnt sig að fólk hefur áhuga á raunsönnum, áhrifamiklum sögum. Við
getum líka alltaf lært af þeim. Öll
göngum við í gegnum mismikla
erfiðleika í lífinu, eigum okkar flóð
og finnum til með fólki sem upplifir
sára atburði. Enda sýndi þjóðin það
og sannaði 1995. Hún stóð vel með
Flateyringum og Súðvíkingum sem
fengu líka yfir sig snjóflóð sama ár.“
Hrafnhildur getur þess að þau
Björn Thors séu einnig að fara af

stað með tíu þátta útvarpsseríu, sem
byggð sé á snjóflóðunum fyrir vestan. „Við vorum búin að viða að okkur
svo miklu efni, sögum sem ekki rata
í leikritið en okkur langar að koma
áleiðis. Í raun erum við enn að taka
viðtöl við fólk.“
Sjálf kveðst Hrafnhildur engan
hafa þekkt persónulega sem tengdist flóðunum. „En foreldrar mínir
voru Vestfirðingar. Ég var öll sumur
sem krakki hjá ömmu minni í
Bolungarvík og þekki þá ógn sem
stafar af veðrinu, sjónum og öðrum
náttúruöflum í litlum sjávarplássum.“

Fjölbreytileikanum fagnað
ALLT
FYRIR
ÞORRABLÓTIÐ
Finndu okkur á

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Save the Children á Íslandi

Leikhús

Hvítt - Töfraheimur litanna

HHHHH

Catherine Wheels Production,
Góðir gestir og Gaflaraleikhúsið
Hafnarborg
Höfundar: Andy Manley og Ian
Cameron
Leikstjórn: Gunnar Helgason
Leikarar: Virginia Gillard og María
Pálsdóttir
Leikmynd / Búningar / Hljóð: Cath
erine Wheels leikhópurinn

Í iðrum Hafnarborgar í Hafnarfirði
má finna skjannahvíta töfraveröld
þar sem umhverfi, verur og hlutir
eru öll í sama föla litnum. Bómull
og Krumpa búa í vel skipulögðum
og tandurhreinum heimi, en störf
þeirra snúast einmitt um að halda
honum hreinum. Þær þrífa, þurrka
af, laga og gæta þess að engir litir
læðist inn. Ef svo fer þá fara þeir
beint í ruslið. Þess á milli stunda
þær björgunarstörf en reglulega
falla egg af himnum ofan sem
þær grípa af mikilli lagni og veita
húsaskjól. En einn daginn kemur
óvæntur gestur í heimsókn …
Það er sorgleg staðreynd að
skammarlega fáar barnasýningar

hafa verið frumsýndar á þessu leikári, einkum fyrir yngstu kynslóðina. En Hvítt er einmitt sérstaklega
skapað fyrir okkar allra yngstu
leikhúsgesti og því ber hressilega
að fagna. Ef marka má kæti og einbeitingu gestanna smáu á frumsýningunni þá var yfir miklu að
gleðjast, einnig hjá þeim stærri.
Ekki er í fjarri lagi að Hvítt gerist
í svipuðum heimi og lagið fræga
eftir Nick Cave þar sem allir kettirnir eru málaðir hvítir svo þeir
sjáist í næturhúminu. En undir
dauðhreinsuðu yfirborði leynist
marglitur fjölbreytileikinn sem
er svo miklu skemmtilegri. Þótt
orðin í handritinu séu ekki mörg
er textinn skynsamlega skrifaður,
uppbyggingin þétt og úrlausnin
ánægjuleg. Verkið var þó frekar
endasleppt, það hefði verið gaman
að sjá Bómull og Krumpu njóta
litadýrðarinnar aðeins lengur.
Öll umgjörð sýningarinnar er
í höndum leikhópsins en leikmyndin, búningarnir, tónlist og
hljóð eru glimrandi góð. Leikhúslausnirnar eru einfaldar en
frumlegar og tónlistin er að sama
skapi angurblíð án þess að vera of
væmin. Gunnar Helgason annast
leikstjórnina og heldur þétt utan
um sýninguna; sviðshreyfingar eru

Hvítt er falleg og skemmtileg sýning fyrir yngstu kynslóðina.

skýrar, uppbrotin skondin og alltaf stutt í ljúfan húmorinn. Einnig
eiga þær Virginia Gillard og María
Pálsdóttir hrós skilið fyrir að
halda yngstu áhorfendunum við
efnið. Samvinna þeirra er falleg og
vel unnin. Þær skapa einnig mikið
af hljóðmyndinni sjálfar og vakti
það mikla kátínu. Þá á Virginia
einstaklega gott augnablik þegar
Bómull, full eftirsjár, laumast ein
í björgunarleiðangur.

Hvítt er kjörin sýning til að
kynna ungum áhorfendum þá
töfra sem leikhúsið getur kallað
fram á góðum degi. Þó að sýningin
sé í styttra lagi þá hittir hún beint
í mark, bæði með boðskap sínum
og framsetningu.
Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Tilvalin og litrík
skemmtun fyrir yngstu leikhús
kynslóðina.

34

M e n n i n g ∙ F R É TTA B L A ð i ð

21. janúar 2016

bíó

F IMMTUDA G UR

Frumsýningar

The Revenant

Drama
Aðalhlutverk: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy og Will Poulter.
Frumsýnd: 22. janúar
IMDb 8,3/10 – Rotten Tomatoes 82%

Franska kvikmyndin Babysitting 2 er opnunarmynd Franskrar kvikmyndarhátíðar í ár.

Frönsk tímaskekkja
Kvikmyndir

Babysitting 2/Út og suður

HHHHH

Leikstjórar: Philippe Lacheau,
Nicolas Benamou
Aðalleikarar: Philippe Lacheau,
Alice David, Vincent Desagnat

Ú

t og suður, opnunarmynd Franskrar kvikmyndahátíðar í ár, er
ærslafull gamanmynd
sem segir frá Franck
nokkrum sem fer í skemmtiferð til
Brasilíu með kærustunni og nokkrum vinum. Franck ætlar sér að biðja
um hönd kærustunnar, en ákveðnir
atburðir fylla hann efasemdum og
hann fer í frumskógarævintýri með
félögunum til að drekkja sorgum
sínum. En þeir enda á að villast í
frumskóginum og hefst þá mikið
ævintýri.
Á frummálinu er Út og suður
titluð Babysitting 2 þar sem hún
er framhald af myndinni Babysitting. Það er eilítið furðulegt að þessi
mynd sé sýnd hér í bíó þótt fyrsta
myndin hafi aldrei verið sýnd hérlendis en þegar horft er á hana

kemur það lítið að sök, myndin
stendur að mestu á eigin fótum.
En þótt það sé ekki ruglingslegt
að hafa ekki séð fyrstu myndina
gengur Út og suður ekki upp að
nokkru öðru leyti. Fyrir það fyrsta
er enginn að passa börn í henni
en helsta vandamál hennar er
þó að hún er ekki vitund fyndin.
Þótt hún sé frá árinu 2015 virðist húmorinn í henni hafa verið
fluttur með tímavél frá 1970 þar
sem hann gengur ítrekað út á það
hvað það er ógeðslega fyndið að
hafa samkynhneigðar kenndir og
svo er hann stundum hreinlega
rasískur. Hér eru brandarar um
karlmenn í g-strengjum og karlmenn sem eru bitnir í klofið af
eitruðum köngulóm og ristir það
ekki dýpra en það. Myndin er eins
og einn stór „gay-panic“ brandari.
Ekki hjálpar að hún viðheldur
líka afar íhaldssömum hugmyndum um kynin sem koma líka frá
1970 enda gengur söguþráður
hennar að stóru leyti út á það að
hetjan vill sanna fyrir ástinni sinni
að hann geti verið sterkur karlmaður sem er fær um að vernda
konuna sína. Karlarnir í þessari
mynd eru eins stereótýpískir og
hægt er, annaðhvort uppfullir af

hormónum eða klaufskir aular,
og konurnar eru litlu skárri og lítið
meira en augnayndi sem þurfa
karlmenn til að láta bjarga sér.
Út og suður má líka vel kalla rasíska. Myndin gerist í Brasilíu en er
nánast öll á frönsku og innfæddir
koma hér aðallega fram sem eitthvað skraut í bakgrunninum og
þeir Brasilíubúar sem fá stærsta
hlutverkið hérna eru „villimenn“ úr
frumskóginum með bein í gegnum
nefið.
Til viðbótar við allt þetta þá er
Út og suður frekar illa gerð. Klippingin í myndinni er oft afkáraleg,
myndatakan frekar flöt (miðað við
að myndin gerist í hinu litríka landi
Brasilíu) og tónlistin alveg skelfileg,
allar „hjartnæmar“ senur í myndinni
eru gerðar enn verri með tónlist sem
hamrar rosalega mikið á því hvað
áhorfandanum eigi að finnast.
Það sem þessi mynd sannar er
að Frakkar eru ekkert síðri í því
að gera lélegar formúlumyndir en
Bandaríkjamenn. Atli Sigurjónsson
Niðurstaða: Ófyndin, hómófóbísk
og rasísk mynd sem virðist stöðnuð í
húmor og siðferði frá 1970 eða svo, en
eflaust mjög skemmtileg fyrir fólk sem
elskar gamaldags hommagrín.

Creed

Drama
Aðalhlutverk: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Graham McTavish
og Phylicia Rashad.
Frumsýnd: 22. janúar
IMDb 8,0/10 – Rotten Tomatoes 94%

Dirty Grandpa

Gamanmynd
Aðalhlutverk: Robert De Niro, Zac Efron og Zoey Deutch.
Frumsýnd: 29. janúar
IMDb 7,4/10

Takk strákar.
Gengur betur næst ;)
43“

OÐ
TILB

J5505

Kr. 99.900.-

JU6515

JU6075

48“ Kr. 129.900.- 55” Kr. 169.900,-

55” kr. 199.900.- 65“ kr. 369.900.-

65“ kr. 449.900.-

65“ kr. 489.900.-

JU7505

JU7005

48” kr. 209.900.- 55“ kr. 249.900.-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
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FORSÝND

Í SMÁRABÍÓI Í KVÖLD
Miðasala og nánari upplýsingar

21. janúar 2016

óskarstilnefningar Frábær grínmynd með Will Ferrell og
m a Besta myndin
m.a.
Besti leikari í aukahlutverki
- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay

Mark Wahlberg í aðalhlutverkum.

5
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óskarstilnefningar

Þökkum frábærar viðtökur

Yfir 79.000 manns

10 GÆÐAMYNDIR Á 14 DÖGUM
Í HÁSKÓLABÍÓI 15. TIL 28. JANÚAR


 
CHICAGO SUN-TIMES
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WHAT CULTURE

NEW YORK TIMES

K.Ó. VISIR.IS

USA TODAY

TOTAL FILM

S.G.S. MORGUNBLAÐIÐ

Fleiri myndir í sýningu á emidi.is
ÁLFABAKKA
KL. 5:50 - 8 - 9 - 10:10
KL. 8 - 10:30
KL. 5:30 - 8:30
KL. 6 - 7 - 10
KL. 5:30

5 ÓSKARSTILNEFNINGAR

DADDY’S HOME
POINT BREAK
STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
STAR WARS 2D VIP
SMÁFÓLKIÐ ÍSLTAL 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D

LAUGARÁSBÍÓ

- MBL

- BÍÓVEFURINN

- USA TODAY

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Fimmtudagur
21. janúar 2016
Tónlist
Hvað? Opnar æfingar Sinfóníuhljómsveitar Íslands
Hvenær? 9.30
Hvar? Eldborg, Harpa
Lokaæfing fyrir almenna áskriftartónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands.
Gestum gefst tækifæri til þess að heyra
hljómsveitina leika dagskrá tónleika
kvöldsins að hluta til eða í heild og
glöggva sig á viðfangsefni tónleikanna.
Miðaverð er 1.900 krónur.
Hvað? Á ljúfu nótunum
Hvenær? 12.00
Hvar? Fríkirkjan
Messósópraninn Guja Sandholt og
píanistinn Matthildur Anna Gísladóttir flytja verk eftir G. F. Händel á
hádegistónleikaröðinni Á ljúfu nótunum. Miðaverð er 1.500 krónur.
Hvað? Ómar Guðjónsson og
Tómas R. Einarsson.
Hvenær? 17.30
Hvar? Bókasafn Seltjarnarness
Ómar Guðjónsson gítarleikari og Tómas R. Einarsson kontrabassaleikari spila
lög af diskinum Bræðralag.
Diskurinn geymir sveiflu og
latíntakt og fékk góðar viðtökur gagnrýnenda, jafnt á Íslandi,
Póllandi og nú síðast í tímaritinu All
About Jazz í Bandaríkjunum. Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir.
Hvað? Osmo og Mahler
Hvenær? 19.30
Hvar? Harpa, Eldborg

RIDE ALONG 2
NONNI NORÐURSINS
THE HATEFUL EIGHT
DADDY’S HOME
SISTERS

Sýningartímar
8, 10:10
5:50 ÍSL.TAL
5:30, 9
8, 10:10
5:30

Hvað? Hamingjan og Úlfurinn - Jónas
Sig. og Héðinn Unnsteinsson
Hvenær? 20.00
Hvar? Salurinn
Tónlistarmaðurinn Jónas Sigurðsson ræðir og leikur tónlist sína um
hamingjuna, það stutta ferðalag
sem lífið er, hver er geðveikur og
hver ekki, ásamt Héðni Unnsteinssyni, höfundi sögunnar Vertu úlfur.
Héðinn gerir Lífsorðunum 14 skil og
fjallar um lífsreynslu sína og hamskipti á ógleymanlegan hátt. Verð
3.900 krónur.
Hvað? Celestine, Great Grief & Grit
Teeth
Hvenær? 20.00
Hvar? Húrra
Hljómsveitirnar Celestine, Great
Grief og Grit Teeth efna til tónleika
á Húrra í kvöld. Miðaverð er 1.000
krónur.
Hvað? Funky Jazz Jam Session
Hvenær? 21.00
Hvar? Gaukurinn
Ómar Guðjónsson
mun ásamt
Tómasi R.
Einarssyni spila
lög af
disknum
Bræðralag í
Bókasafni
Seltjarnarness.

Hvað? Dj Introbeats
Hvenær? 21.00
Hvar? Prikið
Dj Introbeats þeytir skífum á Prikinu í kvöld.

Hvað? Trúbadorinn Hreimur
Hvenær? 21.00
Hvar? American Bar
Trúbadorinn Hreimur slær á létta
strengi á American Bar í kvöld.
Hvað? Dj Baldur Hjörleifsson
Hvenær? 22.00
Hvar? Stofan
Dj Baldur Hjörleifsson þeytir skífum á
Stofunni í kvöld.
Hvað? Dj Ewok / King Kocoon
Hvenær? 22.00
Hvar? Kaffibarinn
Hvað? Andrea Gylfadóttir
Hvenær? 22.00
Hvar? Boston

Fundir
Hvað? Gestafyrirlestur Lífvísindaseturs
- Kári Stefánsson
Hvenær? 15.00
Hvar? Askja - Háskóli Íslands

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

PHOTO : LARRY HORRICKS © 2015 - FIDÉLITÉ FILMS - FRANCE 3 CINÉMA - SIRENA FILM - SCOPE PICTURES - JOUROR CINÉMA - CN5 PRODUCTIONS - GABRIEL INC.

ANDRÉ MARCON, MICHEL FAU, CHRISTA THÉRET SCREENPLAY, ADAPTATION, DIALOGUES BY XAVIER GIANNOLI

SAM
SA
S
A
AM
M

Hvað? Trúbadorarnir Eiki og Steini
Hvenær? 21.00
Hvar? English Pub
Trúbadorarnir Eiki og Steini slá á létta
strengi á English Pub í kvöld.

A FILM BY

WITH

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

Hvað? Dj Myth
Hvenær? 21.00
Hvar? Bravó
Dj Myth þeytir skífum á Bravó í kvöld.

XAVIER GIANNOLI

FENOY,, SOPHIA LEBOUTTE,, THÉO CHOLBI CINEMATOGRAPHY GLYNN SPEECKAERT - SBC SET DESIGN MARTIN KUREL COSTUMES PIERRE-JEAN LARROQUE - AFCCA EDITING CYRIL NAKACHE SOUND FRANCOIS MUSY ORIGINAL SCORE RONAN
WRITTEN IN ASSOCIATION WITH MARCIA ROMANO WITH DENIS MPUNGA,, SYLVAIN DIEUAIDE,, AUBERT FENOY
MAILLARD CASTING MICHAËL LAGUENS AND ARWA SALMANOVA 1ST ASSISTANTS DIRECTOR THOMAS PAVLACKY AND MIREK LUX SCRIPT SUPERVISOR AURÉLIE NOLF POSTPRODUCTION SUPERVISOR SUSANA ANTUNES PRODUCTION MANAGER PHILIPPE HAGÈGE LINE PRODUCER CHRISTINE DE JEKEL PRODUCED BY OLIVIER DELBOSC AND MARC MISSONNIER IN
COPRODUCTION WITH GABRIEL INC. , FRANCE 3 CINÉMA, SIRENA FILM, SCOPE PICTURES, JOUROR CINÉMA, CN5 PRODUCTIONS IN ASSOCIATION WITH MEMENTO FILMS DISTRIBUTION WITH THE PARTICIPATION OF CANAL+, CINÉ +, FRANCE TÉLÉVISIONS IN ASSOCIATION WITH COFINOVA 11, LA BANQUE POSTALE IMAGE 8, MANON 5 WITH THE PARTICIPATION OF CENTRE
NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE WITH THE SUPPORT OF EURIMAGES INTERNATIONAL SALES MEMENTO FILMS INTERNATIONAL

THE BIG SHORT
RIDE ALONG 2
DADDY’S HOME
STAR WARS 3D

iis
s

GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D
THE BIG SHORT
DADDY’S HOME
STAR WARS 3D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D

KL. 5:50

BOSTON GLOBE

LUKE BRACEY
EDGAR RAMIREZ
TERESA PALMER
RAY WINSTONE

AKUREYRI
KL. 10:10
KL. 8 - 10:10
KL. 7


THE PLAYLIST

KL. 5:50

Opin lokaæfing fyrir almenna áskriftartónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands fer fram klukkan 9.30 í dag og í kvöld mun hljómsveitin ásamt fiðluleikaranum Esther Yoo leika verk Gustavs Mahler undir stjórn Osmo Vänskä. Fréttablaðið/GVA

PRESENTS

Marguerite

KL. 5:50

KEFLAVÍK
KL. 10:10
KL. 8
KL. 8
KL. 10:10



Bandaríski fiðluleikarinn Esther
Yoo vakti athygli tónlistarheimsins
árið 2010 þegar hún varð yngst til
þess að hreppa verðlaun í Sibeliusar-fiðlukeppninni, aðeins 16
ára gömul. Í kjölfarið tók Vladimir
Ashkenazy hana undir verndarvæng sinn, hefur haldið með henni
tónleika og gefið út geisladisk. Verð
2.400 - 6.900 krónur.

FIDÉLITÉ

CATHERINE FROT

KL. 5

EGILSHÖLL
KL. 5:10 - 8 - 10:40
KL. 5:50 - 8 - 10:30
KL. 5:30 - 8
KL. 5:10 - 8
KL. 10:10
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
THE BIG SHORT
KL. 6 - 9
DADDY’S HOME
KL. 8 - 10:10
KL. 6 - 9
STAR WARS 3D

THE BIG SHORT
DADDY’S HOME
POINT BREAK
STAR WARS 3D
STAR WARS 2D

MargueriteIS SUB 17:30,20:00,22:30 Sparrows / Þrestir ENG SUB
18:00 Youth IS SUB
A Perfect Day IS SUB
18:00 Virgin Mountain ENG SUB
Rams / Hrútar ENG SUB
Magic in the Moonlight 20:00

20:00
22:00
22:00

Fimmtudaginn 21. janúar kl. 15.00
mun dr. Kári Stefánsson, forstjóri
Íslenskrar erfðagreiningar, fjalla um
Genetics of Common Complex Traits
í fyrirlestrasal 132 í Öskju.
Hvað? Málþing: Þjóðkirkja á 21. öld?
Hvenær? 13.30
Hvar? Þjóðminjasafn Íslands
Dagskrá: Hvað er þjóðkirkja? Dr.
Sigurjón Árni Eyjólfsson flytur erindi,
Trúfrelsi og þjóðkirkja, Ragnhildur
Helgadóttir prófessor flytur erindi,
Fjárhagstengsl ríkis og kirkju. Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir doktorsnemi flytur erindi, Þjóðkirkja á 21.
öld? Hjalti Hugason prófessor flytur
erindi. Ókeypis aðgangur. Allir velkomnir.

Uppákomur
Hvað? Erindi Jóns Björnssonar rithöfundar og ferðalangs
Hvenær? Kl. 17.15
Hvar? Bókasafn Kópavogs, Hamraborg
6a.
Þar segir Jón af ferð sinni og Gísla
Óskarssonar í fótspor Ólafs Helga
Haraldssonar þvert yfir Skandínavíuskagann, um Stiklastað og til Þrándheims, en Ólafur fór þarna um árið
1030. Aðgangur er ókeypis og allir
velkomnir.
Hvað? Tunglskoðun: Kvöldopnun í
Ásmundarsafni
Hvenær? 18.00
Hvar? Ásmundarsafn - Listasafn
Reykjavíkur
Fimmtudaginn 21. janúar mun
Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness
standa fyrir tunglskoðun í garðinum
umhverfis Ásmundarsafn. Félagsmenn verða með nokkra stjörnusjónauka á staðnum og fræða gesti og
gangandi um þennan næsta nágranna
okkar í geimnum. Verð 1.500 krónur.
Ókeypis fyrir 18 ára og yngri.

Hvað? Dýraútvarp - seinni hluti
Hvenær? 20.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu 2
Samvinnuverkefni Mengis og Listaháskóla Íslands en viðburðurinn er
haldinn í tengslum við námskeiðið
Animal Radio sem nemendur LHÍ
sækja þessar vikurnar. Haldnir verða
fyrirlestrar og efnt til opinnar samræðu um margvísleg málefni sem
tengjast umræðu efni kvöldsins.
Fram koma Gréta V. Guðmundsdóttir hönnuður sem kynnir rannsóknarverkefni sitt um hestaræktun á
Íslandi, Jón Hallsson erfðafræðingur
talar um erfðafræðilegar tilraunir
sem lúta að kynbótum, Alex Roberts,
danshöfundur og dansfræðingur,
fjallar um fegurðarviðmið og sætleika
dýra í sviðslistum og í fjölmiðlum.
Thomas Pausz stjórnar umræðum.
Aðgangur ókeypis.
Hvað? Komdu
Hvenær? 20.00
Hvar? Hannesarholt,
Grundarstíg 10
Í þessari viðburðaröð leiðir Valgerður
H. Bjarnardóttir gesti á vit skáldsins
Davíðs Stefánssonar, stiklar á stóru í
bernskusögu hans, hugleiðir hvernig
skáldið varð til og les nokkur af fyrstu
ljóðum hans. Næsti viðburður verður
þann 28. febrúar undir yfirskriftinni
Skenktu á skál mína á ný, en þá verður
farið yfir Ítalíuför Davíðs. Miðaverð er
2.000 krónur.

Uppistand
Hvað? Uppistand
Hvenær? 21.30
Hvar? Bar 11
Uppistandskvöld í Comedy Klúbbnum á Bar 11. Fyrst stíga á svið reyndir
grínistar og á seinni helmingnum
er tilraunauppistand með nýjum
grínistum og reyndari sem prufukeyra nýtt efni. Kynnir á kvöldunum

FIMMTUDAGUR
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er Rökkvi Vésteinsson og fram koma
meðal annars Jón Víðis törfamaður,
Alma Geirdal og Jóhannes Ingi. Miðaverð er 1.000 krónur.
Hvað? Mið-Ísland
Hvenær? 20.00
Hvar? Þjóðleikhúskjallarinn
Uppistandssýning með uppistandshópnum Mið-Íslandi í Þjóðleikhúskjallaranum. Miðaverð er 3.500
krónur.

Sýningar
Hvað? Udstilling af Islandsk kunst Upphaf kynningar á íslenskri myndlist í
Kaupmannahöfn
Hvenær? 18.00
Hvar? Listasafn Íslands
Árið 1927 var haldin fyrsta opinbera kynningin á íslenskri myndlist
í Kaupmannahöfn, Udstilling af
islandsk Kunst í Charlottenborg.
Sýningin var tímamótasýning, þar
voru sýnd tæplega 350 verk eftir tólf
íslenska myndlistarmenn. Sjö árum
áður, árið 1920, stóð Dansk-Islandsk
Samfund fyrir fyrstu samsýningunni
á íslenskri myndlist, Fem islandske
malere, í sýningarsal Kleis með 158
verkum fimm myndlistarmanna. Á
sýningunni nú í Listasafni Íslands er
litið um öxl og sýndur hluti verkanna
sem voru í Kaupmannahöfn. Verkin
sem sjá má á núverandi sýningu í
Listasafni Íslands eru aðeins hluti
þeirra verka sem sýnd voru í Kaupmannahöfn 1920 og 1927. Koma
flest þeirra úr safneign Listasafns
Íslands en einnig eru verk fengin að
láni hjá öðrum söfnum, fyrirtækjum
og einkaaðilum. Sýningarstjóri er
Dagný Heiðdal. Allir velkomnir.

Uppistandshópurinn Mið-Ísland er með sýningu í Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld. Fréttablaðið/Ernir

SNÝR AFTUR

Í KVÖLD 20:05

Styrktaraðilar Meistaradeildarinnar

Hvað? Samfarir Hamfarir
Hvenær? 20.30
Hvar? Tjarnarbíó
Sviðslistaverkið Samfarir Hamfarir
eftir þau Natan Jónsson og Þórunni
Guðlaugs í uppsetningu leikfélagsins Hamfarir verður frumsýnt í
Tjarnarbíói í kvöld. Verkið snertir
á ýmsum flötum af því hvernig ung
kona upplifir sig í nútímasamfélagi
og hversu mikil áhrif atvik úr fortíðinni hafa á hana enn þann dag í dag.
Leikfélagið Hamfarir var stofnað af
þeim Þórunni og Natani árið 2014
ásamt Dóru Lenu Christians og
hefur félagið aðallega verið á bak við
verkefni í kvikmyndabransanum en
teygir sig nú meira inn í leikhúsin.
Miðaverð er 2.900 krónur.
Hvað? Suspending Plains
Hvenær? 20.00
Hvar? Skaftfell - myndlistarmiðstöð
Austurlands
Þýska listakonan Nora Mertes skoðar
tengsl mannslíkamans og efnis í
umhverfinu. Hún notar hendur sínar
og líkama til að velta fyrir sér, forma
og endurmóta efni.

MÓT

Fyrirlestrar
Hvað? Sturlungaöld
Hvenær? 16.30
Hvar? Oddi stofa 101, Háskóli Íslands
Þeir Kristján Árnason og Jón
Axel Harðarson flytja fyrirlestra á
fyrirlestraröð Miðaldastofu Háskóla
Íslands í dag. Fyrirlestur Kristjáns
ber nafnið Önnur málfræðiritgerðin,
Snorri og Ólafur hvítaskáld og fyrirlestur Jóns Axels ber nafnið Dónat og
Priscían á Íslandi. Allir velkomnir.

21. janúar

Skeið og gæðingaskeið

28. janúar

Fjórgangur

Bein útsending

11. febrúar

Gæðingafimi

Bein útsending

25. febrúar

Slaktaumatölt

Bein útsending

10. mars

Fimmgangur

Bein útsending

8. apríl

Lokakvöld Tölt og flugskeið Bein útsending

Leiðsögn

TELMA TÓMASSON MÆTIR AFTUR MEÐ MEISTARDEILDINA Í HESTAÍÞRÓTTUM

Hvað? Leiðsögn um sýningar Jóns
Laxdals Halldórssonar og Samúels
Jóhannssonar
Hvenær? 12.15
Hvar? Listasafnið á Akureyri
Leiðsögn um sýningu Jóns Laxdals
Halldórssonar, ...úr rústum og rusli
tímans og sýningu Samúels Jóhannssonar, Samúel, sem opnaðar voru í
Listasafninu á Akureyri um síðastliðna helgi. Hlynur Hallsson safnstjóri safnsins og Samúel taka á móti
gestum og fræða um sýningarnar.
Allir velkomnir og aðgangur er
ókeypis.

HESTAVETURINN BYRJAR Á STÖÐ 2 SPORT
Toppknapar á mörgum af bestu hestum landsins etja kappi í Meistaradeildinni í hestaíþróttum í beinni
útsendingu á Stöð 2 sport. Baráttan verður hörð í Meistaradeildinni 2016, nýjar stjörnur koma fram og
þekktir gæðingar mæta í braut. Keppt er í öllum helstu greinum í hestaíþróttum, sex mót, átta keppnisgreinar.
Beinar útsendingar og upprifjunarþættir á fimmtudagskvöldum frá janúar fram í apríl.

365.is Sími 1817
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| 19:25
MATARGLEÐI EVU

RÖÐ!
NÝ ÞÁTTA

Eva Laufey er mætt aftur með sína fróðlegu og freistandi
matreiðsluþætti þar sem allt er leyfilegt. Í þessum fyrsta
þætti er það einfaldleikinn: Smoothie-skál með ávöxtum,
mexíkóskt salat og girnileg ostakaka með jarðarberjum.

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 19:50
JAMIE’S SUPER FOODS

Í þessum skemmtilegu þáttum
ferðast Jamie Oliver víða um
heim til að komast að
leyndarmáli þeirra sem lifa
lengur.

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Barnatími Stöðvar 2
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 Draugabanarnir II
14.50 One Direction. This is Us
16.20 Ninja-skjaldbökurnar
16.50 Tommi og Jenni
17.15 Bold and the Beautiful
17.38 Nágrannar
18.03 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag Andri, Margrét
Erla, Sigrún Ósk og Eva Laufey færa
þér skemmtilegan þjóðmálaþátt í
beinni útsendingu.
19.25 Matargleði Evu
19.45 Jamie's Super Foods
20.35 NCIS
21.25 The Blacklist
22.10 Death Row Stories
22.55 Married
23.15 Code of a Killer (3:3) Hörkuspennandi breskir framhaldsþættir í þremur hlutum og eru byggðir
á sönnum atburðum. Alec Jeffrey
gerði tímamótauppgötvun í DNAgreiningu og hér er fylgst með
rannsóknarlögreglumanninum
David Baker nota þessar aðferðir.
00.00 Shetland
01.00 Angels & Demons
03.15 Twelve
04.45 The Middle
05.10 Fréttir og Ísland í dag

18.20 Guys With Kids
18.45 Comedians
19.05 Suburgatory
19.30 Fresh Off the Boat
19.55 Sullivan & Son
20.20 Supergirl
21.05 Discovery Atlas
22.55 Lip Sync Battle
23.15 NCIS Los Angeles
00.00 Fresh Off the Boat
00.25 Sullivan & Son
00.45 Supergirl
01.30 Discovery Atlas
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.05 Did You Hear About The
Morgans
12.50 That Thing You Do!
14.40 The Golden Compass
Mögnuð ævintýramynd og sú
fyrsta í þríleik sem byggður er á
metsölubókum eftir höfundinn
Philip Pullman með Nicole Kidman
og Daniel Craig í aðalhlutverkum.
Myndin gerist ævintýraheimi sem
er þó hliðstæður okkar og fjallar
um Lyru sem leggur upp í björgunarleiðangur til norðurpólsins til
að bjarga vini sínum og hópi barna
sem var numin á brott til þess að
vera tilraunadýr í skelfilegri tilraun
mannræningjanna.
16.35 Did You Hear About The
Morgans
18.20 That Thing You Do!
20.05 The Golden Compass
22.00 Insidious
23.45 Homesman
01.50 Movie 43 G amanmynd frá
2013 þar sem sagðar eru 16 stuttar
sögur sem samtvinnast í eina
heild. Meðal leikara eru Kristen
Bell, Halle Berry, Gerard Butler,
Anna Faris, Hugh Jackman, Johnny
Knoxville, Christopher MintzPlasse, Chloë Grace Moretz, Seann
William Scott, Emma Stone og
Kate Winslet.
03.25 Insidious

sport

| 20:35
NCIS

11.15 Real Madrid og Sportin
12.55 Spænsku mörkin
13.15 Stjörnunnar og Tindastóls í
Dominos deild karla.
14.50 Milwaukee Bucks og Atlanta
Hawks í NBA.
16.55 Snæfells og Hauka í Dominos
deild kvenna.
18.30 Körfuboltakvöld
20.05 Meistaradeildin í hestaíþróttum
21.00 World Strongest Man
21.30 NFL Gameday
22.00 Snæfells og Hattar í Dominos
deild karla.
23.30 AC Milan og Fiorentina

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

| 21:20
BLACKLIST

Við höldum áfram að fylgjast
með James Spader í hlutverki
Raymonds Reddington í
þessum mögnuðu
spennuþáttum.

Stöð 2

LD Á
FRAMHA RÖÐ
ÁTTA
ÞRIÐJU Þ

07.00 Ofurhundurinn Krypto
07.25 Ljóti andarunginn og ég
07.47 Ævintýraferðin
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
08.45 Gulla og grænjaxlarnir
08.55 Tommi og Jenni
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Rasmus Klumpur
09.55 UKI
10.00 Ævintýri Tinna
10.23 Lína Langsokkur
10.48 Hvellur keppnisbíll
11.00 Ofurhundurinn Krypto
11.24 Ljóti andarunginn og ég
11.46 Ævintýraferðin
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.45 Gulla og grænjaxlarnir
12.55 Tommi og Jenni
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Rasmus Klumpur
13.55 UKI
14.00 Ævintýri Tinna
14.23 Lína Langsokkur
14.48 Hvellur keppnisbíll
15.00 Ofurhundurinn Krypto
15.24 Ljóti andarunginn og ég
15.46 Ævintýraferðin
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.45 Gulla og grænjaxlarnir
16.55 Tommi og Jenni
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Rasmus Klumpur
17.55 UKI
18.00 Ævintýri Tinna
18.23 Lína Langsokkur
18.48 Hvellur keppnisbíll
19.00 Furðufuglar

sport 2

| 22:10
DEATH ROW STORIES

12.25 Aston Villa og Leicester City
14.05 Football League Show
14.35 Premier League Review
15.30 Stoke City og Arsenal
17.10 Chelsea og Everton
18.55 Messan
20.00 Premier League World
20.30 Liverpool og Manchester
United
22.10 Manchester City og Crystal
Palace
23.50 Bournemouth og Norwich
City

Vandaðir og spennandi
heimildarþættir þar sem
fjallað er um alríkisglæpi
sem varða dauðarefsingu í
Bandaríkjunum.

| 22:00
INSIDIOUS

Spennutryllir um Lambertfjölskylduna sem flytur í nýtt
hús og fljótlega fara
óhugnanlegir hlutir að gerast.

golfStöðin
08.00 Sony Open in Hawaii
11.00 Abu Dhabi HSBC Golf Championship
13.05 PGA Tour - Highlights
14.00 Hyundai Tournament of
Champions
17.35 Inside The PGA Tour
18.00 Abu Dhabi HSBC Golf Championship
20.00 CareerBuilder Challenge

| 20:20
SUPERGIRL

Bráðskemmtilegir og
spennandi þættir um Köru
sem býr yfir sömu
ofurkröftum og frændi
hennar Clark Kent.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 310 kr. á dag.

krakkaStöðin

Könnuðurinn
Dóra, kl. 08.00,
12.00 og 16.00

gullStöðin
17.20 The Big Bang Theory
17.45 Friends
18.05 New Girl
18.30 Modern Family
18.55 Major Crimes
19.40 Cold Feet
20.30 Death Comes To Pemberley
22.00 The Sopranos
22.55 It's Always Sunny in Philadelp
23.15 The Glades
00.00 Major Crimes
00.40 Cold Feet
01.30 Death Comes To Pemberley
03.00 The Sopranos
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
16.25 Stóra sviðið
17.05 Frakkland - Hvíta-Rússland
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Íslenskur matur
20.40 Ljósmóðirin
21.35 Best í Brooklyn
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 EM stofa
22.35 Lögregluvaktin
23.20 Ófærð
00.15 Kastljós

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.22 Dr. Phil
09.03 Design Star
09.47 Minute To Win It
10.30 Pepsi MAX tónlist
13.05 King of Queens
13.27 Dr. Phil
14.10 The Millers
14.31 Survivor
15.15 The Voice
16.45 The Voice
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
18.55 The Late Late Show with
James Corden
19.35 America's Funniest Home
Videos
20.00 The Biggest Loser - Ísland
21.25 Billions
22.10 Zoo
22.55 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
23.35 The Late Late Show with
James Corden
00.15 Law & Order. Special Victims
Unit
01.00 The Affair
01.45 Billions
02.30 Zoo
03.15 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
03.55 The Late Late Show with
James Corden
04.35 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
365.is

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Janúar

gleði
föstudagur

sunnudagur

2
9
28 30 31
Laugard

agur

fimmtudagur

janúar

janúar

janúar

janúar

DAgLEg OFURTILBOÐ ÚT JANÚAR!
Matar og kaffistell
20 stk.

bóndadagurinn

4.195

kr.

41100109
Almennt verð: 6.995 kr.

Þilofn olíufylltur
600W - 1150x70x300mm

5.497

kr.

50%

afsláttur

65105828
Almennt verð: 10.995 kr.

TORIN hjólatjakkur,
búkki og stoppari

5.995

kr.

40%

40%

afsláttur

afsláttur

67079062
Almennt verð: 9.995 kr.

VANTAR gJÖF FYRIR BÓNDANN? 20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
RAFMAgNSVERKFÆRUM HELGINA 22.-24. JANÚAR

GJÖCO Proff
Loftmálning 9l.

4.995

kr.

80602809
Almennt verð: 7.295 kr.

32%

afsláttur

Járnhillur, 150kg burðarþol
180x100x30mm,

3.997

kr.

38910093
Almennt verð: 7.995 kr.

50%

afsláttur

EINHELL multisög

8.935

kr.

40%
afsláttur

74801055
Almennt verð: 14.895 kr.

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

E-STONE Ultra white
60x60cm gólf- og veggflís

2.995

kr./m2

17800100
Almennt verð: 5.995 kr.

50%

afsláttur

20%

afsláttur
af öllum
Sonax vörum
21.-31. janúar

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Hvert tilboð gildir í einn dag meðan birgðir endast.

Lífið
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Örvæntið ekki,
bóndadagurinn
er ekki fyrr en á morgun
Fimmtíu prósent líkur á dekri
„Eftir að vera hressilega
minnt á bóndadaginn
af blaðamanni rétt í
þessu held ég að ég
fari og finni einhverja geggjaða
uppskrift og eldi
fyrir kærastann,“
svarar Greta Salóme, söngkona og
fiðlusnillingur, og
hlær. „Við erum bæði
svo ótrúlega önnum
kafin og hittumst lítið yfir
vikuna þannig að ég held að
samveran sé langmikilvægust. „Ég
hef annars alltaf staðið mig ágætlega í svona, en hann klikkar aldrei
á neinu svona,“ útskýrir Greta, sem
viðurkennir þó fúslega að þau séu
ekki sérlega mikið bóndadags- eða

Valentínusardagsfólk.
„Við gerum alltaf eitthvað, en ég held að
þegar maður lifir
svona hröðu lífi
þá læri maður að
nota bara þann
tíma sem gefst
hve r s d a g s l e g a
í svona,“ bendir
hún á.
Greta segir kærastann ekki svoleiðis
að hann sé kröfuharður á
dekrið á morgun, þó svo hún
fái alltaf sitt dekur á þar til gerðum
dögum. „Eins og staðan er núna
eru fimmtíu prósent líkur á að
við sjáumst,“ skýtur hún að, og er
hreint ekkert að stressa sig á bóndadeginum.

Sendir kærustunni reikninginn
„Ég get ekki sagt að mikið hafi
verið um að vera á bóndadegi hjá
mér hingað til. Kærastan segir
reyndar að hún hafi eldað fyrir
mig í fyrra, en ég man ekki eftir
því,“ segir Ásgeir Orri Ásgeirsson,
einn þríeykisins sem myndar
StopWaitGo, og skellihlær.
Aðspurður um hvort
hann vonist til að
morgundagurinn
verði með öðru
sniði og bresti
þannig
á
með mikilli
bóndadagsstemningu
segist hann
ekki endilega eiga
von á því.
Þau séu í
raun meira
Valentínusard a g s f ó l k . „ Ég
held hún geri þennan bóndadag ekki
sérstaklega eftirminni-

legan, en hún er í Kaupmannahöfn,“ útskýrir Ásgeir og bætir
við: „Ég gæti svo sem gert eitthvað
á hennar kostnað, gert mér glaðan
dag hérna heima og
sent henni svo bara
reikninginn.“

Dagurinn snýst um Friðrik
„Á hverjum bóndadegi fer ég á
veitingastaðinn Friðrik fimmta,
á sérstakan Friðriksdag sem þar
er haldinn ár hvert,“ segir Friðrik
Ómar Hjörleifsson. Þar eyðir hann
kvöldstund með fjölmörgum
öðrum bændum, en upp úr stendur
samveran við Friðrik Þór Friðriksson
kvikmyndagerðarmann. „Ég sit alltaf
til borðs með honum, og þar er
mín bóndadagsrómantík,“ bendir
Friðrik Ómar á og hlær. Segir Friðrik
Ómar Friðriksdaginn ómissandi á
bóndadegi, og hafi hann mætt samviskusamlega í mörg ár. „Við höldum
svo uppi dagskrá og Friðrik fer með
gamanmál og svo er brugðið út af

hefðbundnum matseðli, og það er
alltaf uppselt á þetta.“
Friðrik Ómar segist hæstánægður
með fyrirkomulagið enda sé Friðrik
Þór í miklu uppáhaldi hjá honum.
„Friðrik Þór er með skemmtilegri
mönnum sem ég hitti, og ég veit
að það er gagnkvæmt, hann elskar
að hitta mig á þessum degi,“ útskýrir hann og verður ekki fram hjá
því litið að hann er orðinn spenntur.
Óhjákvæmilegt er þó að spyrja um
maka þeirra Friðriks Ómars og Friðriks Þórs á þessum degi. „Þeir koma
með, en maður sinnir þeim ekkert á
þessum degi,“ segir hann að lokum
og skellir upp úr.

Bóndadagur til
fjársjóðsleitar
„Ég er búin að bíða spennt
eftir þessum degi, ég
elska svona daga þar
sem ég get planað
eitthvað sniðugt og
komið karlinum
á óvart,“ segir
dansarinn knái,
Hanna Rún Bazev
Óladóttir. Hún
segir bóndadaginn
skipta miklu máli á
hennar heimili, en
það hafi pabbi hennar
kennt henni. „Morgunmatur í rúmið er eitthvað sem aldrei
klikkar, og svo er ég í þann mund að
plana eitthvað sætt sem ég ætla að
gera fyrir hann. Ég mun nýta daginn
í dag í það, en ég er svo sannarlega
ákveðin í að gera eitthvað skemmtilegt fyrir hann,“ útskýrir Hanna, sem
segir Nikita, eiginmanninn, alsælan
með að fá íslenskan bóndadag í
ofanálag við þann rússneska. „Hann
er frá Rússlandi þar sem bóndadagurinn er haldinn hátíðlegur 23.
febrúar, hann fær því auðvitað tvo.“
Aðspurð hvort eitthvað hafi slegið
meira í gegn en annað á undanförnum bóndadögum hjá hjónakornunum segir Hanna Nikita sérlega
hrifinn af fjárjóðsleit nokkurri
sem hún hafi undirbúið fyrir
hann. „Ég faldi lítinn pakka
ofan í fjársjóðskistu sem
hann varð svo að finna, með
sérlegu fjársjóðskorti
með vísbendingum á.
Honum fannst það
mjög skemmtilegt.“

21. janúar 2016

FIMMTUDAGUR

Bóndadagurinn er iðulega haldinn hátíðlegur hér á landi, en hann markar upphaf
þorra, líkt og konudagur markar upphaf góu,
í gamla norræna tímatalinu. Þykir mörgum
dagurinn til þess fallinn að makar dekri við
húsbóndann, sem getur verið ansi teygjanlegt hugtak þennan dag. Fréttablaðið fór á
stúfana, degi áður, til
Guðrún
að forða sem flestum
Ansnes
frá svæsnu svekkelsi.
gudrun@frettabladid.is

Budduvænn hugmyndalisti í janúarlok
– Það er nóg að velja eitt atriði.
l

Morgunmatur í rúmið.
l

Splæsa í blómvönd.
l Ú
 t að borða (má vera Bæjarins bestu, skiptir ekki öllu)
l

F ara í rómantískan göngutúr um nærumhverfið.
Getur kallað þetta óvissuferð í tilefni dagsins.

l B
 jóða honum í bíó.
l

l

l

S kella kippu af uppáhaldsdrykknum hans í kæli
og kalla það bara gott.

 raga fyrir gluggana, slökkva á símanum og skella
D
uppáhaldsmyndinni hans í tækið (þó þér finnist hún
leiðinleg).

Þorrabakki hentar vel fyrir þá þjóðræknu.

l F
 ara með hann í keilu, og rúlla honum upp. Eða grúttapa.

Fer eftir týpunni.

l

 raga fram spilastokkinn og bjóða honum í spil.
D
Fatapóker gæti heillað einhverja.

Hefði gaman af
að fá kótelettur
„Ég fæ kannski kótelettur, mér
finnst það gaman,“ segir
Niels Thibaud Girerd,
betur þekktur sem Nilli,
aðspurður hverslags dekri
hann eigi von á í tilefni
bóndadags. „Annars á
kærastan án efa eftir að
gera eitthvað, hún er
reyndar svo yndisleg
að hún tjaldar oft einhverju til þó dagurinn
heiti ekki neitt sérstakt.“
Nilli mun eyða deginum í vinnunni, og fá
þannig einhverju áorkað í þágu samfélagsins að
eigin sögn, en hann vinnur
hjá Íslensku óperunni. Nilli
segist reyndar oft gleyma
bóndadeginum, og hafa því
stundum skemmt sér best
við að renna yfir dagskrána
í lok dags og haft gaman af
að sjá hvað hann hefði geta
haft fyrir stafni. „Fyrir mér
er bóndadagurinn samt
hálfgert aukaatriði, konudagurinn er minn dagur. Þá
tjalda ég öllu til, enda alinn
upp af fjórum konum og svo
á ég kærustu sem er kona. Ég er
mjög hrifinn af konudegi.“

Enn meiri

Útsala
ÁRNASYNIR

AUKINN AFSLÁTTUR AF ÖLLUM ÚTSÖLUVÖRUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is
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Leikur
ástkonu
Castros

Leikkonan Jennifer Lawrence mun
fara með hlutverk ástkonu Fidels
Castro, Maritu Lorenz, í kvikmyndinni Dear Fidel.
Handritið að kvikmyndinni skrifaði Eric Warren Singer sem er einnig
maðurinn á bak við myndina American Hustle sem Lawrence fór með
aðalhlutverkið í.
Dear Fidel segir frá ástarsambandi
Castros og Lorenz sem hófst þegar
hún var nítján ára gömul.
Eftir að hafa orðið ófrísk
og farið í fóstureyðingu
yfirgaf Lorenz Kúbu og
starfaði meðal annars
fyrir CIA og FBI.
Lawrence hefur
heldur betur vegnað
vel undanfarin ár og
er nú tilnefnd
til Óskarsverðlauna í fjórða
sinn fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Joy
en hún hlaut
Óskarsverðlaun sem besta leikkonan árið 2012 fyrir
hlutverk sitt í Silver
Linings Playbook.

Sjálf hefur Adele unnið til tíu Grammyverðlauna á ferlinum. Nordicphotos/Getty

Adele

stígur á svið

Söngkonan Adele mun koma fram
á Grammy-verðlaunahátíðinni sem
verður haldin í febrúar.
Sjálf er söngkonan ekki ókunnug verðlaununum en hún hefur
unnið til tíu Grammy-verðlauna á
ferlinum. Hún er þó ekki tilnefnd
til neinna verðlauna í ár þar sem
nýjasta platan hennar, 25, kom út
of seint á árinu til þess að hún væri
gjaldgeng.
Kynnir hátíðarinnar í ár verður
rapparinn LL Cool J og auk Adele
mun rapparinn Kendrick Lamar
stíga á svið. Lamar er tilnefndur til
flestra Grammy-verðlauna í ár en tilnefningarnar eru alls ellefu. Taylor
Swift er tilnefnd til sjö verðlauna
líkt og kanadíski tónlistarmaðurinn
The Weeknd.

Við erum orðnar vanar því
að talað sé niður til okkar
Steinunn Camilla, annar eigenda umboðsstofunnar Iceland Sync, er spennt fyrir komandi tímum. fréttablaðið/hanna

Íslenska stúlknasveitin Nylon, stofnuð af Einari Bárðarsyni, vakti mikla athygli. Hápunktur
ferilsins var þó ævintýri stúlknanna vestanhafs þar sem þær störfuðu undir nafninu The
Charlies. Fjórar stelpur skipuðu upphaflegu sveitina en það voru þær Steinunn Þóra Camilla
Sigurðardóttir, Klara Ósk Elíasdóttir, Alma Guðmundsdóttir og Emilía Björg Óskarsdóttir.
Guðrún Jóna Stefánsdóttir
gudrunjona@frettabladid.is

F

ljótlega eftir að hljómsveitin var stofnuð kom
fyrsta platan þeirra, 100%
Nylon, út. „Það var þá sem
allt fór af stað, við stukkum af stað til Bretlands þar sem
við fengum breskan umboðsmann
og túruðum með hljómsveitunum
Westlife og Girls Aloud,“ segir Steinunn Camilla og bætir við að þetta
hafi verið mikið ævintýri.
„Ferðinni var síðan heitið til Los
Angeles, þar sem Ólöf Sigríður Valsdóttir óperusöngkona var búin að
koma okkur í samband við þekkt
tónlistarfólk. Það leið ekki á löngu
þar til við fengum plötusamning
hjá Hollywood Records. Þar unnum
við með Bruno Mars og eyddum
viku með kappanum, og bara það
að heyra í Nicki Minaj vera að taka
upp plötu í næsta herbergi fær mig

til að muna hvað við vorum að gera
skemmtilega hluti,“ segir Steinunn
Camilla.
„Þetta gekk allt eins og í sögu og
maður áttaði sig ekki á því hvað
þetta var stórt tækifæri sem við
vorum með í höndunum. Við stelpurnar fórum svo heim til Íslands í
smá frí, það var þá sem við fengum
þær fréttir að Hollywood Records
hefði tekið þá ákvörðun að frysta
okkar efni eins og það er kallað.
Og snúa sér að því að koma Selenu Gomez á blað,“ segir Steinunn
Camilla.
Í framhaldinu kom óvissutími hjá
stelpunum í Nylon, þær sögðu upp
samningum hjá Hollywood Records
og fórum að vinna í sínu efni. „Við
ákváðum að hætta með hljómsveitina og snúa okkur að öðru,“
segir Steinunn Camilla, ánægð með
þá ákvörðun.
Í dag eru stelpurnar allar að vinna
í tónlistarbransanum, Klara Ósk er
að vinna í sinni eigin tónlist, Alma

Ég hafði ekki
grænan grun um
atriðið í skaupinu, fyrr en
ég sá mig birtast þarna á
skjánum. Fyrst náði ég ekki
alveg hvað var í gangi, þar
sem ég er lítið hérna heima
og ekki alveg inni í öllu.
Þegar ég áttaði mig á
tengingunni þá fannst mér
þetta frekar leiðinlegt.
er að semja tónlist, en hún mun taka
þátt í Söngvakeppni sjónvarpsins
með lagið Augnablik sem Alda Dís
kemur til með að flytja, og Steinunn
ákvað að hella sér út í viðskiptabransann.
„Ég ákvað að opna mína eigin
umboðsskrifstofu, Iceland Sync,
ásamt Soffíu Kristínu Jónsdóttur.
Við erum með nokkra hæfileikaríka einstaklinga á okkar snærum,
til dæmis Öldu Dís Arnardóttur en

hún hefur verið að gera frábæra
hluti undanfarið. Ásamt henni erum
við með hljómsveitina The Evening
Guests en í því bandi er íslenski
söngvarinn Jökull Ernir Jónsson,
þeir eru að gefa út plötu um þessar
mundir,“ segir Steinunn spennt fyrir
komandi tímum.
Stelpurnar hafa þurft að þola
ýmiss konar umtal í gegn um tíðina og tóku eflaust flestir eftir því
að stúlknasveitin var tekin fyrir í
Áramótaskaupinu þetta árið. „Ég
hafði ekki grænan grun um atriðið
í skaupinu, fyrr en ég sá mig birtast
þarna á skjánum. Fyrst náði ég ekki
alveg hvað var í gangi, þar sem ég
er lítið hérna heima og ekki alveg
inni í öllu. Þegar ég áttaði mig á
tengingunni þá fannst mér þetta
frekar leiðinlegt. En satt að segja
erum við orðnar mjög vanar því að
talað sé niður til okkar, því miður.
Það er langt síðan við hættum að
taka mark á þessu,“ segir Steinunn
Camilla að lokum.

Glimrandi gott grænmetislasagna að hætti Evu Laufeyjar Kjaran
Grænmetislasagna

Ólífuolía
1 laukur
4 hvítlauksrif
2 gulrætur
2 sellerístangir
1 rauð paprika
1 græn paprika
½ kúrbítur
150 g spergilkál
1 dós niðursoðnir tómatar með
basilíku
2 msk. tómatmauk eða tómatpúrra
600 ml grænmetissoð (soðið vatn +
grænmetisteningur)
salt og pipar
Handfylli fersk basilíkulauf
Handfylli fersk steinselja
1 dós kotasæla

1 dós sýrður rjómi
Parmesan-ostur, magn eftir smekk
Salt og nýmalaður pipar
Lasagnaplötur, ferskar eða soðnar
samkvæmt leiðbeiningum á pakkanum.
Rifinn mozzarella-ostur, magn eftir
smekk

Hitið olíu á pönnu. Skerið græn
metið smátt og steikið við vægan
hita í nokkrar mínútur eða þar til
það fer að mýkjast. Bætið pressuðum
hvítlauk út á pönnuna í lokin og
steikið í smástund. Gott er að setja
smáklípu af smjöri. Bætið niður
soðnum tómötum, tómatmauki,
ferskri basilíku, grænmetissoðinu á
pönnuna og látið sjóða í 30 mínútur

við vægan hita. Kryddið til með salti
og pipar.
Á meðan grænmetið mallar á
pönnunni búið þið til hvítu sósuna
en þið blandið saman kotasælu,
sýrðum rjóma, 50 g af rifnum parm
esan, salti og pipar. Blandið vel
saman. Setjið grænmetisblöndu í
botninn á eldföstu móti, því næst
lasagnaplötur, hvítu sósuna, aftur
grænmetisblönduna og endurtakið
leikinn einu sinni til tvisvar. Dreifið
vel af rifnum mozzarella-osti yfir og
nýrifnum parmesan.
Bakið í ofni við 180°C í 40–45 mín
útur.
Uppskrift fengin af
evalaufeykjaran.com

TÖFRAÐU FRAM
…gómsætan kvöldverð með l júffenga
lambahryggnum og meðlætinu úr Iceland.

1799

kr. kg.

LAMBAHRYGGUR
FRÁ GOÐA, FROSINN

... OG FULLKOMNAÐU KVÖLDIÐ SVO MEÐ BEN & JERRY´S

799

kr.

Ben & Jerry´s Cookie Dough
500 ml

799

kr.

Ben & Jerry´s Caramel Chew
500 ml

799

799

kr.

Ben & Jerry´s Chocolate Fudge Brown
500 ml

kr.

Ben & Jerry´s Caramel Sutra
500 ml

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

799

kr.

Ben & Jerry´s Minter Wonderland
500 ml

799

Ben & Jerry´s Half Baked
500 ml

2
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mættust
sem voru

til í tuskið

Tónlistarmaðurinn Logi Pedro Stefánsson byrjar með nýjan hlaðvarpsþátt í febrúar. Einnig vinnur hann að nýju efni með söngkonunni Karó og undirbýr nýja vörulínu með Sturlu Atlas.

T

ónlistarmaðurinn Logi Pedro
Stefánsson
rær á ný mið í
febrúar þegar
h l a ð va r p sþ átt u r i n n
Up North fer í loftið en
Logi verður stjórnandi
þáttarins ásamt góðum
gestum. Þátturinn
mun fjalla um jaðartónlist og er hann
gerður í samvinnu
við tónlistarakademíuna Red Bull og
tónlistarhátíðina Sónar
Reykjavík sem hefst 18.
febrúar næstkomandi og
stendur til að hlaðvarpið
fari í loftið 16. þess mánaðar.
Íslenskir tónlistarmenn verða
teknir tali í þættinum og verða
gestastjórnendur þeir Sturla Atlas
og Unnsteinn Manuel.
„Við í Les Fréres Stefson höfðum
áhuga á að byrja með útvarpsþátt.
Svo spyrst það út og við fáum bara
símtal frá Red Bull á Íslandi sem
spyr hvort við viljum fá styrk
frá þeim til að gera þetta. Þarna
mættust tveir aðilar sem voru til
í tuskið og úr varð yndislegt samband,“ segir Logi og skellir upp úr.
Logi Pedro er með puttana í fjölda
tónlistarverkefna og er einn meðlima
hljómsveitarinnar Retro Stefson auk
þess sem hann hefur stjórnað upptök-

Við erum að reyna
að finna eitthvað
skemmtilegt til að gefa út,
við ætlum að gera season
tvö og erum í viðræðum við
mjög vinsæla fatahönnuði
til þess að vinna með.

um og útsett tónlist fyrir ýmsa tónlistarmenn, meðal annars söngkonuna Karó
sem gaf út lagið Silhouette við góðar
undirtektir í fyrra. „Hún er að spila
á Sónar og ætlar að frumflytja fimm
eða sex ný lög þar,“ segir Logi Pedro
og bætir við að einnig sé hljómsveitin
Young Karin, sem hann er í ásamt Karin
Sveinsdóttur, og Sturla Atlas að taka
upp nýtt efni.
Sturla Atlas gaf í fyrra út sína fyrstu
fatalínu og segir Logi Pedro stefnuna
setta á að gefa fleiri vörur út undir
nafni Sturlu Atlas. „Við erum að reyna
að finna eitthvað skemmtilegt til að
gefa út, við ætlum að gera season tvö og
erum í viðræðum við mjög vinsæla fatahönnuði til þess að vinna með,“ segir
hann en er þögull sem gröfin þegar
hann er inntur eftir því um hvaða fatahönnuði ræðir. Fyrsta fatalínan seldist
eins og heitar lummur og verður ekki
hægt að nálgast þær flíkur aftur og þeir
félagar því væntanlega vongóðir með
að lína númer tvö hljóti aðrar eins viðtökur.
Tónlist Sturlu Atlas er hægt að nálgast ókeypis á vefnum og segir Logi
Pedro vörurnar því að einhverju leyti
vera hinn nýja geisladisk. „Fólk er
bara að dánlóda músíkinni í tölvuna,
símann eða hlusta í gegnum Spotify
en það er enginn að fara að kaupa sér
geisladisk og brenna hann inn á tölvuna. Það er bara frekar stjúpid. Í staðinn
getur fólk keypt sér bol eða buff eða
eitthvað.“ gydaloa@frettabladid.is

FRAMKOMU- OG
SJÁLFSTYRKINGARNÁMSKEIÐ
ÁTTA VIKNA NÁMSKEIÐ HEFJAST 2. OG 4. FEBRÚAR
sjálfstyrking - framkoma og líkamsburður - förðun - umhirða húðar og
hárs - myndataka - tískusýning - fíkniefnafræðsla - leikræn tjáning
Umsjónarkennari námskeiðsins er Unnur Birna
Vilhjálmsdóttir lögmaður og fyrrverandi
Ungfrú Heimur, auk fjölmargra gestakennara.

Allir þátttakendur fá Eskimo bol,
snyrtibuddu með mascara og eyeliner
frá Maybelline, viðurkenningarskjal og
10 svarthvítar myndir.
Nánari upplýsingar má finna á www.eskimo.is
smellið á courses.

Verð 25.000. kr.
SKRÁNING ER HAFIN Í SÍMA
533 4646 EÐA ESKIMO@ESKIMO.IS

Leikarinn er ekki ýkja vinsæll hjá að
dáendum sínum núna.

Sérbökuð
vandræði Zacs

Leikarinn Zac Effron steig aldeilis á
hálan ís á mánudaginn var, en þá var
haldinn hátíðlegur svokallaður Martin
Luther King dagur vestan hafs. Effron
sá sig knúinn til að senda frá sér skilaboð á Instagram-reikningi sínum,
þess eðlis að hann væri þakklátur
fyrir tvennt þennan dag. Annars vegar
Martin Luther King og hins vegar þær
tíu milljónir fylgjenda sem nú væru að
elta hann á Instagram. Fóru skilaboðin
fyrir brjóstið á fylgjendum, og bað
fólk hann vinsamlegast um að vera
ekki svona sjálfhverfur. Effron eyddi
umræddri færslu og hefur nú beðist
einlægrar afsökunar, hann hafi einfaldlega ekki áttað sig á hvernig þetta
liti út. Leikarinn snoppufríði á reyndar
undir högg að sækja um þessar mundir, en hann hefur bakað sér töluverðar
óvinsældir meðal aðdáenda sinna eftir
að í ljós kom að hann ætlar sér ekki að
vera með þegar High School Musicalmyndin verður endurvakin í sumar.

Áhrifamikið heimildaverk um
atburði sem aldrei gleymast

Frumsýning í kvöld kl. 20

Nýtt íslenskt leikverk um snjóflóðið á flateyri 1995
Eftir hrafnhildi hagalín & Björn Thors
Fim 21/1 kl. 20 UPPSELT
Sun 24/1 kl. 20 UPPSELT

Mið 27/1 kl. 20 UPPSELT
Fim 28/1 kl. 20 UPPSELT

Sun 31/1 kl. 20 UPPSELT
Mið 3/2 kl. 20 örfá sæti

Tryggðu þér miða!
Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Sun 7/2 kl. 20 örfá sæti
Fim 11/2 kl. 20
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Gísli Örn Garðarsson, leikstjóri sýningarinnar Í hjarta Hróa hattar, er hæstánægður með verðlaunin. Fréttablaðið/Ernir

Síðustu sýningar!
- DV

Sun. 24.jan kl. 13.00
Sun. 7. feb kl. 13.00

- S.J. Fréttablaðið

Sun. 21. feb kl. 13.00

Hrói höttur sópar
að sér verðlaunum

Vesturport stóð á mánudaginn uppi sem sigurvegari hjá Broadway
World samtökunum fyrir bestu sýninguna í Toronto árið 2015. Sýningin
Í hjarta Hróa hattar sigraði í 8 flokkum, meðal annars sem besta leiksýningin, fyrir bestu leikstjórn, bestu leikmyndina og bestu búningana.
Guðrún Jóna Stefánsdóttir
gudrunjona@frettabladid.is

T

Leikhúsið
Tíu fingur
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365.is Sími 1817

oronto er stærsta leikhúsborg Kanada og valnefndin er samsett af bransafólki
frá allri Norður-Ameríku
svo það er virkilega gaman að fá
viðurkenningu frá þessu fólki.
Þetta er einstaklega gott fyrir okkur
þar sem við erum íslenskur hópur
með breska þjóðsögu og fáum
svona flott verðlaun,“ segir Gísli
Örn Garðarsson hæstánægður
með verðlaunin sem Í hjarta Hróa
hattar með Vesturporti hlaut á
dögunum í Broadway World samtökunum fyrir bestu sýninguna
árið 2015. Sýningin sigraði í átta
flokkum og það er nóg fram undan
hjá aðstandendum hennar.
Vesturportshópurinn hefur
ferðast víðs vegar um heiminn
með sýninguna og mætti segja að
stærsti sigur hans hafi komið með
þessum verðlaunum. Toronto er
ein stærsta leikhúsborg Kanada
og fjöldinn allur af eftirsóttustu
sýningum í Ameríku fer þar í gegn,
þetta hlýtur að opna mikla möguleika fyrir sýninguna?
„Já, svo sannarlega, það eru
alls konar viðræður í gangi og er
sýningin líklega að fara til Bandaríkjanna á næstunni. Það stóð alltaf
til að sýningin færi á Broadway og
mætti eiginlega segja að hún sé eins
og flugvél sem bíður eftir lendingarplássi þar. Í dag eru þeir jafnvel
að skoða að sýna Hróa hött á fleiri
stöðum í Bandaríkjunum svo það
er nóg fram undan hjá okkur,“ segir
Gísli Örn.
Í hjarta Hróa hattar er sýnd í
Þjóðleikhúsinu og er Gísli Örn
ánægður með viðtökurnar. „Það
er frábært hvað sýningin er að fá

Gísli Örn ásamt Berki Jónssyni sem sá um leikmynd verksins en sýningin fékk
meðal annars verðlaun fyrir bestu leikmyndina.

Hrói Höttur á ferð
og flugi um heiminn
l Royal Shakespeare Company í

Stratford

l Þjóðleikhúsinu í Bergen
l Borgarleikhúsinu í Uppsölum
l American Repertoire leikhúsinu

í Boston

l Princess of Wales leikhúsinu í

Toronto

l Borgarleikhúsinu í Winnipeg
l Þjóðleikhúsinu

Toronto er
stærsta leikhúsborg Kanada og valnefndin
er samsett af bransafólki
frá allri Norður-Ameríku
svo það er virkilega gaman
að fá viðurkenningu.
góð viðbrögð hérna heima. Þó að
Hrói höttur sé ekki okkar þjóðsaga
virðist sýningin hafa snert einhvern
góðan streng og það mætti segja að
sýningin nái til breiðs hóps og virki
fyrir alla, bæði þá sem eru að fara
með börn og unglinga í leikhús og
líka fyrir fullorðna,“ segir Gísli Örn.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

OUTLETSPRENGJA

40-90%

AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM VÖRUM
21.-23. JANÚAR

FURA 22.493 kr. 48.990 kr.
DÖMU JAKKI

FÁLKI 22.493 kr. 48.990 kr.

JÓNÞÓR 11.993 kr. 24.449 kr.

HERRA JAKKI

HERRA PEYSA

STEINGRÍMUR 29.993 kr. 74.990 kr.
HERRA JAKKI

Fimmtudag - Föstudag

10 - 18

Laugardagur

10 - 16

DÚDDI 9.743 kr. 18.990 kr.
KRAKKA ÚLPA

Austurhraun 3, Garðabæ | www.cintamani.is

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

Bakþankar

Hugleiks
Dagssonar

Bessastaðir
Boltaland

E

r of seint að sækja um að vera
forseti? Hér er það sem ég ætla
að gera þegar ég verð forseti.
Ég ætla að breyta Bessastöðum í
boltaland. Það er óréttlátt að bara
börn mega leika sér í boltalandinu
í Ikea. Boltalandið í Bessastöðum
verður fyrir fullorðna. Eða réttara
sagt fullorðinn. Sumsé bara mig.
Ég ætla ekki að hitta aðra þjóðarleiðtoga. Ég hef ekkert að segja við
þá. Þetta eru oftast einhverjir karlar
í jakkafötum sem vilja bara tala um
samskipti þjóða og svoleiðis. Svo
er alltaf svo vandræðalegt þegar
maður þarf að taka í höndina á þeim
fyrir framan her af ljósmyndurum.
Maður þarf að halda í höndina á
þeim ónáttúrulega lengi svo að allir
nái örugglega góðri mynd. Með stirð
bros og sveitta lófa. En ef þeir nenna
að kíkja í boltaland með mér þá skal
ég gera undantekningu á bara-égmá-vera-í-boltalandi-reglunni. Þú
veist, til að styrkja samskipti þjóða.
Svo eru þetta of há laun. 1,3 milljónir samkvæmt Google. Ég skal taka
300 þúsund sem mér finnst réttlát
greiðsla fyrir að þurfa að tala við
aðra þjóðarleiðtoga (án boltalands
myndi ég smyrja nokkrum hund
raðþúsundköllum oná). Svo gef ég
milljónina sem er eftir í einhvern
góðgerðasjóð. Hlýt að fá einhver læk
fyrir það. Einn mánuðinn milljón í
Kattholt og næsta mánuð milljón í…
ég veit það ekki. Nýsköpunarsjóð
töframanna eða eitthvað.
Að lokum ætla ég að láta endurvekja eitt helsta menningarverðmæti íslendinga. Þýðingar á bíómyndatitlum. Muniði þegar Lethal
Weapon hét Tveir á toppnum?
Eða þegar Loaded Weapon (sem
var svona grín af Lethal Weapon)
hét Tveir ýktir? Muniði þegar allir
sögðu „ýkt“? Og þegar Trainspotting hét Trufluð tilvera? Og þegar
South Park myndin hét líka Trufluð
tilvera? Ég vil fá þetta aftur.
Ég er til í þetta. Hvar sækir maður
um?

Rýming!

70%
afsláttur
af öllum vörum

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

ORATORS
- félag laganema við
Háskóla Ísland

%NDURGJALDSLAUS LÎGFR¾ÈIAÈSTOÈ
ÙMMTUDAGA MILLI  p 
Å SÅMA  

¾ÈIAÈSTOÈ ÙMMTUDAGA
SÅMA  
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Barnafatnaður frá
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Opið virka daga frá kl. 11 til 18
laugardaga frá kl. 11 til 17
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512
Suðurlandsbraut 54 bláu húsin (við faxafen)

