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Fréttablaðið í dag

fréttir Stefnt er að stofnun 
meðferðarúrræðis á Íslandi fyrir 
fólk í sjálfsvígshugleiðingum að 
fyrirmynd samtaka á Írlandi. 4

skoðun Hilmar J. Malmquist 
skrifar um fiska og vatnsafls-
virkjanir. 10-11 

sport Gylfi 
skorar mun 
meira fyrir 
Swansea utan 
Wales. 12

plús 2 sérblöð 
l fólk   
l  VörubÍlar og 
VinnuVélar
*Samkvæmt prent-
miðlakönnun Gallup 
apríl-júní 2015

stJórnsýsla Kólumbísk yfirvöld 
hafa sent innanríkisráðuneytinu 
bréf þar sem falast er eftir svörum um 
það hvernig ættleiðingar til samkyn-
hneigðra fari fram hér á landi.

Engin lönd bjóða upp á ættleiðing-
ar barna, út úr fæðingarlandi þeirra, 
til samkynhneigðra para. Ættleið-
ingar til samkynhneigðra eru leyfðar 
hér á landi en hingað til hefur aðeins 
tekist að ættleiða börn innanlands. 

Kólumbíumenn spyrja meðal 
annars hvort börn séu undirbúin sér-
staklega fyrir það að vera ættleidd til 
samkynhneigðs pars.

Stjórnarskrárdómstóll í Kólumb-
íu úrskurðaði í nóvember að ætt-
leiðingarskrifstofur mættu ekki mis-
muna fólki á grundvelli kynhneigðar 
eða kynvitundar. Kaþólska kirkjan í 
Kólumbíu segir að með dóminum sé 
brotið á réttindum barna.

„Eins og við lesum í þetta þá er 
verið að taka einhver skref. Það 
að þeir séu að spyrja er jákvætt en 
það segir svo sem ekkert um fram-

haldið,“ segir Kristinn Ingvarsson, 
framkvæmdastjóri Íslenskrar ætt-
leiðingar. Yfirvöld í Kólumbíu sendu 
fyrirtækinu 450 blaðsíðna drög að 
nýjum ættleiðingarreglum. Reglurnar 
eru á spænsku og þýðingu ólokið.

Kristinn segir að í samtali við ráðu-
neytið hafi verið rætt að senda ítar-
legt svar um undirbúning ættleiðinga 
og fræðslu hér á landi. „Það er alveg 
skýrt að við komum ekki öðruvísi 
fram við samkynhneigða en gagn-
kynhneigða.“

Kristinn segist hóflega bjartsýnn 
á að þetta þýði að samkynhneigðir 
hér á landi geti ættleitt börn á næst-
unni. „Það er einhver hreyfing í 
heiminum og ég er bjartsýnn á að 
innan tíu ára verið það í boði,“ segir 
hann.

Að sögn Jóhannesar Tómassonar, 
upplýsingafulltrúa innanríkisráðu-
neytisins, er ekkert sem bendir 
til þess í bréfinu frá miðstjórnar-
valdi Kólumbíu að breytingar séu í 
burðar liðnum. – snæ

Samkynhneigð pör líta 
nú til barna í Kólumbíu
Kólumbísk yfirvöld vilja svör um hvernig ættleiðingar til samkynhneigðra fari 
fram hérlendis. Dómstóll þar segir að ekki megi mismuna á grundvelli kyn-
hneigðar. Gæti orðið fyrsta landið sem býður upp á slíkar ættleiðingar hingað.

Það er alveg skýrt 
að við komum ekki 

öðruvísi fram við samkyn-
hneigða en gagn-
kynhneigða. 
Kristinn Ingvarsson, 
framkvæmdastjóri 
Íslenskrar ætt-
leiðingar

14
börn hafa verið ættleidd til 
Íslands frá Kólumbíu frá 
2003.

kVikMyndagerð Jóhannes Haukur 
Jóhannesson hefur klófest hlutverk 
í nýjustu kvikmynd Hollywood-
leikstjórans Alberts Hughes, The 
Solutrean.

Tökur hefjast fljótlega í Kanada. 
Landslagsefni verður tekið upp á 
Íslandi.

Leikaralistinn í heild hefur ekki 
verið birtur en staðfest er að Kodi 
Smit-McPhee, sem getið hefur sér 
gott orð fyrir leik í myndum eins 
og Rise of the Planet of the Apes og 
The Road, sé í hópnum. Auk þess fer 
hann með eitt af aðalhlutverkum í 
nýjustu X-Men myndinni.

Jóhannes kveðst alsæll. „Það er 
frábært að geta ferðast um heiminn 
og unnið með nýju og ólíku fólki. 
Fólki sem maður myndi annars 
aldrei hitta á lífsleiðinni.“ 
– gjs / sjá síðu 22

Jóhannes verður  
í nýrri stórmynd 
Alberts Hughes

JÃ³hannes Haukur JÃ³hannesson

Það er 
frábært 

að geta ferðast 
um heiminn og 
unnið með nýju 
og ólíku fólki.
Jóhannes Haukur 

 Jóhannesson, 
leikari

Daginn eftir bylinn Borgarbúi í New York fetaði í gær snjóinn sem náði um hálfs metra dýpt eftir mikla ofankomu á sunnudag. Mikið snjóaði um alla 
austurströnd Bandaríkjanna og lést 31, hið minnsta. Flestir skólar og opinberar skrifstofur  í Washington-borg voru lokuð í gær.   NordicpHotos/AFp 
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Nýtt fjölbýlishús rís á hafnarsvæðinu

Unnið er að byggingu fjörutíu íbúða fjölbýlishúss á sex hæðum við Tryggvagötu 13 sem og bílakjallara undir húsinu. Fyrirhugað er að nýta fyrstu 
hæð hússins undir verslun og þjónustu. Áður hafði Ungmennafélag Íslands hugsað sér að reka hótel á lóðinni. Fréttablaðið/SteFán

norðurál fékk starfsleyfi fyrir 350.000 
tonnum. Fréttablaðið/SteFán

umhverfismál Umhverfisvaktin í 
Hvalfirði hefur kært Umhverfisstofnun 
til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála vegna nýs starfsleyfis 
Norðuráls sem felur í sér framleiðslu-
aukningu um 50 þúsund tonn af áli á 
ári – eða í 350 þúsund tonn.

Umhverfisvaktin segir að ein for-
senda þess að framleiðsluaukningin 
fór ekki í umhverfismat sé yfirlýsing 
Norðuráls um að með bættum meng-
unarvörnum sé komið í veg fyrir aukna 
flúorlosun þrátt fyrir framleiðsluaukn-
inguna. Það verði fjarri því raunin. Vilji 
álverið nýta losunarkvóta sinn á flúori 
aukist flúorlosun um rúm 52 prósent 
miðað við þá losun sem iðjuverið gefur 
upp fyrir árið 2014. – shá

Aukið leyfi fyrir 
Norðurál kært

Brasilía Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunin telur að Zika-vírusinn sé 
líklegur til að breiðast um alla Suður- 
og Norður-Ameríku.

Vírusinn hefur látið á sér kræla í 
21 ríki og einkennin lýsa sér í hita, 
roða í augum og höfuðverkjum.

Talið er að vírusinn sé orsök þess 
að þúsundir barna hafi fæðst með 
óþroskaðan heila en engin bóluefni 
eru til við vírusnum.

Zika-vírussins varð fyrst vart í 
Úganda árið 1947 og hefur hann 
síðan þá dreift úr sér um Suðaustur-
Asíu, Eyjaálfu og nú til Suður-Amer-
íku. Moskítóflugur bera vírusinn 
með sér en stjórnvöld víða í Suður-
Ameríku leggja kapp á að eitra fyrir 
þeim. – srs

Zika-vírusinn 
fer hratt yfir

Veður

Sunnan- og suðvestanátt í dag um 5-13 m/s 
og él, en fremur þurrt og bjart um landið 
norðaustanvert. Hægari og úrkomuminna 
eftir hádegi, en bætir aftur í vind sunnan 
og vestan til í kvöld með snjókomu. 
Frost 0 til 7 stig, en hiti um frostmark við 
suðurströndina. sjá síðu 18

heilBrigðismál Sjúkrahótel við 
Ármúla leysir ekki vanda Landspítal-
ans við að útskrifa sjúklinga.

Forsvarsmenn LSH segja  alrangt að 
haft hafi verið samráð við spítalann í 
aðdraganda útboðs um sjúkrahótel í 
byrjun árs 2015 eins og framkvæmda-
stjóri sjúkrahótelsins við Ármúla hefur 
haldið fram. LSH hafi á endanum þurft 
að kaupa útboðsgögn eins og aðrir 
verktakar til að átta sig á útboðinu. 

Kolbrún Víðisdóttir, framkvæmda-
stjóri sjúkrahótelsins, segir hótelið 
ekki geta lagað vanda Landspítalans. 
Sjúklingar sem komu á sjúkrahúsið sé 
í mörgum tilfellum veikari en þeir ættu 
að vera samkvæmt samningum Því sé 
erfitt að halda áfram samstarfi. Einnig 
segir hún gagnrýni í garð sjúkrahótel-
sins ómálefnalega og byggða á sandi.

„Samráð var haft við alla aðila við 
gerð síðasta útboðs,“ segir Kolbrún. 
„Fráflæðisvandamál LSH er vandi sem 
við tökum þátt í að leysa og hjá okkur 
eru um 20 til  30 gestir á hverjum sólar-
hring en 70 til 80 prósent þeirra koma 
frá Landspítalanum. Við getum hins 
vegar ekki tekið á móti mjög veiku 
fólki þar sem Landspítalinn er ekki 
með hjúkrun hér nema til 20.00 á 
kvöldin.#-

Þessari eru forsvarsmenn spítalans 
ósammála. „Landspítali var þátt-
takandi í undirbúningsvinnu vegna 
útboðs framan af,“ segir Guðlaug Rakel 
Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri 
flæðisviðs Landspítala.

„Hins vegar fengu fulltrúar Land-
spítala í undirbúningshópnum ekki 
fundarboð á síðustu fundi hópsins 

sem svo skilaði af sér fullkláruðum 
útboðsgögnum um sumarið. Land-
spítali sá því ekki lokaútboðsgögn 
og þegar útboðið var auglýst keypti 
Landspítali útboðsgögnin,“ segir 
Guðlaug Rakel. Atriði sem LSH lagði 
áherslu á hafi ekki  verið inni í útboð-
inu. 

„Landspítali fór raunar fram á að 
útboðið yrði stöðvað í ljósi þessa, en 
svo varð ekki. Það útboð sem svo fór 
fram var ekki í samræmi við vænting-
ar og óskir Landspítala, enda fengu 
mikilvæg atriði sem Landspítali lagði 
áherslu á ekki hljómgrunn í hinu birta 
útboði . Þetta kom verulega á óvart.“
sveinn@frettabladid.is

Spítalinn varð að kaupa 
gögn um sjúkrahótelið
Landspítalinn þurfti, líkt og aðrir verktakar, að kaupa útboðsgögn um sjúkra-
hótel til að fá upplýsingar. Spítalinn vildi stöðva útboðið því áherslur spítalans 
vantaði í það. Framkvæmdastjóri sjúkrahótelsins segir samráð hafa verið haft.

Sjúkrahótelið í ármúla á að hjálpa til við að útskrifa sjúklinga hraðar af landspítal-
anum. Það hefur ekki gengið eftir að mati spítalans. Fréttablaðið/anton

Fráflæðisvandamál 
LSH er vandi sem 

við tökum þátt í að leysa og 
hjá okkur eru um 20 til  30 
gestir á hverj-
um sólarhring 
en 70 til 80 
prósent þeirra 
koma frá 
Landspítal-
anum.
Kolbrún Víðisdóttir, framkvæmdastjóri 
sjúkrahótelsins

Kamerún Að minnsta kosti 28 létu lífið 
í þremur sjálfsmorðsárásum í kamer-
únska bænum Bodo í gærkvöldi. Þá 
særðust fleiri en sextíu í árásunum.

„Þetta voru þrjár sprengingar, tvær 
nærri markaðnum og ein á brú við her-
stöðina,“ hefur fréttastofa CNN eftir 
herforingjanum Albert Mekondane 
Obounou. Hann sagði enn fremur að 
líklega hefðu fleiri látið lífið en bráða-
birgðatalning gæfi til kynna. Sprengju-
mennirnir þrír voru ekki hluti af taln-
ingunni.

Talið er að skæruliðasamtökin Boko 
Haram standi að baki árásunum. Sam-
tökin réðust einnig á sama bæ í des-
ember síðastliðnum. Þá sprengdu tvær 
konur sig í loft upp nærri markaðstorgi 
í bænum. – þea

Nærri þrjátíu  
féllu í Kamerún
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Öflugir vinnufélagar
Kíktu í kaffi og reynsluakstur

DÍSILBÍLARNIR FRÁ RENAULT SLÁ Í GEGN 
Nýju Renault bílarnir hafa slegið í gegn með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði og úrvali 
sparneytinna bensín- og dísilvéla. Komdu og reynsluaktu nýjum Renault sendibíl og láttu 
sölumenn okkar gera þér tilboð í nýjan Renault.

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.411.000 kr. án vsk.
2.990.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

Verð frá: 3.379.000 kr. án vsk.
4.190.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð frá: 3.992.000 kr. án vsk.
 4.950.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*

www.renault.is



Heilbrigðismál Fyrir tíu árum stofn-
aði Joan Freeman samtökin Pieta 
House á Írlandi. Það gerði hún eftir 
að systir hennar féll fyrir eigin hendi. 
Freeman sá að engin úrræði voru  fyrir 
fólk í sjálfsvígshugleiðingum á Írlandi 
og að vandinn væri tabú í samfélaginu.

Í Pieta House starfa sálfræðingar 
sem bjóða þeim, sem hafa reynt sjálfs-
víg eða hugleiða það, meðferð. Einn-
ig stendur stofnunin fyrir vitundar-
vakningu, kennslu og rannsóknum 
um sjálfsvíg. Stofnunin er rekin með 
frjálsum fjárframlögum og söfnunum.

Freeman hélt erindi um stofnun og 
markmið samtakanna á Íslandi í gær. 
Ástæðan er sú að Hugarafl og Lifa, sam-
tök aðstandenda eftir sjálfsvíg, hafa 
stofnað samtökin Pieta Ísland. Mark-
miðið er að setja á stofn sambærilega 
stofnun og á Írlandi.

„Næsta skref er að fara í fjáröflun. 
Við viljum helst opna í dag en fyrst 
þarf að fá fjármagn,“ segir Auður 
Axelsdóttir, forstöðumaður Hugarafls. 
„Við viljum taka upp aðferðir og hug-
myndafræði Pieta á Írlandi enda hefur 
árangurinn verið mjög góður.“

Auður segir mikla þörf fyrir bætt 
úrræði vegna sjálfsvíga á Íslandi. Pieta 
muni bjóða meðferð í heimilislegu 
umhverfi án þess að vandinn sé sjúk-
lingavæddur. „Ég hef unnið í geðgeir-
anum í rúm tuttugu ár og við erum 
ekki að gera nógu vel í þessum mála-
flokki. Það er bara staðreynd.“

Með Pieta verður tekið betur utan 
um málaflokkinn í heild. Fyrir utan sál-
fræðimeðferðir standa samtökin fyrir 
herferðum og halda utan um rann-
sóknir. Áhersla er á að ekki sé hægt að 
búast við að manneskja í mikilli neyð 
leiti sér sjálf hjálpar. Virkja þurfi sam-
félagið; vinnufélaga, vini, skólafólk og 
aðila innan íþróttahreyfinga til að læra 
að þekkja einkennin.

„Þá er hægt að bregðast við fljótt, 
til dæmis með því að panta tíma hjá 
okkur. Fjölskyldan ber þetta oft ein en 
fjölskyldan verður líka oft samdauna 
vandanum og gerir sér ekki grein fyrir 
hættumerkjunum,“ segir Auður. 
erlabjorg@frettabladid.is

NÁNAR Á UU.IS

MADONNA ÍTALÍU  
Næstu brottfarir 13., 20. & 27. feb. 

ÖRFÁ
 SÆTI L
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Dómsmál Íslenskur karlmaður játaði 
í gær að hafa orðið manni á sextugs-
aldri að bana í október síðastliðnum. 
Játningin kom fram við þingfestingu 
málsins í Héraðsdómi Reykjavíkur.

Atvikið átti sér stað á búsetukjarna 
fyrir geðfatlaða við Miklubraut í 
Reykjavík. Manninum er gert að 
sök að hafa veist að hinum látna og 
stungið hann 47 sinnum vítt og breitt 
um líkamann. Hnífurinn fór meðal 
annars í gegnum hjarta og lifur.

Maðurinn hefur verið metinn 
ósakhæfur. Ríkissaksóknari hefur 
farið fram á annað mat á sakhæfi 
mannsins. – snæ

Játaði morð á 
Miklubraut

Betri loðnuvertíð skýrir aukninguna að 
mestu. Mynd/ksh

sjávarútvegur Fiskimjölsverk-
smiðjurnar þrjár sem Síldarvinnslan 
á og rekur í Neskaupstað, á Seyðis-
firði og í Helguvík tóku á síðasta ári 
á móti rúmlega 263 þúsund tonnum 
af hráefni. Í sömu röð unnu verk-
smiðjurnar úr 145.911 tonnum; 
73.928 tonnum og 43.656 tonnum. 
Á árinu 2014 tók verksmiðjan í Nes-
kaupstað á móti 110.215 tonnum af 
hráefni, verksmiðjan á Seyðisfirði 
24.283 tonnum og verksmiðjan í 
Helguvík 27.273 tonnum.

Á árinu 2014 var móttekið hrá-
efni þeirra því tæplega 162 þúsund 
tonn. Helsta ástæða aukningarinnar 
er sú að loðnuveiðin var mun meiri 
árið 2015 en 2014. Framleiðsla 
verksmiðjanna þriggja á mjöli og 
lýsi nam 52.294 tonnum af mjöli og 
14.619 tonnum af lýsi. – shá

Unnu úr 263.000 
tonnum af fiski

Safna fyrir sjálfsvígsmiðstöð
Stefnt er að stofnun meðferðarúrræðis fyrir fólk í sjálfsvígshugleiðingum að fyrirmynd samtaka á Írlandi.  
Kona sem hefur reynt sjálfsvíg segir spítalavist og lyf ekki leysa vandann. Bjóða þurfi upp á meira samtal. 

sjálfsvígstíðni á Íslandi er með þeirri hærri í heiminum. Árið 2014 frömdu 49 manns sjálfsvíg. nordicPhotos/Getty 

Næsta skref er að 
fara í fjáröflun. Við 

viljum helst opna í dag en 
fyrst þarf að fá 
fjármagn.
Auður Axelsdóttir, 
forstöðumaður 
Hugarafls

Sigrún Halla Tryggvadóttir var lögð 
fyrst inn eftir sjálfsvígstilraun þegar 
hún var 22 ára gömul. Hún fagnar 
stofnun Pieta á Íslandi enda hafi hún 
fundið á eigin skinni að úrræðaleysi í 
íslensku heilbrigðiskerfi sé algjört. Alls 
fór hún fjórum sinnum inn á geðdeild 
og var aldrei lengur en fjóra daga inni.

„Af því að ég leit út fyrir að hafa allt 
á hreinu á yfirborðinu þá var sagt að 
ég gæti alveg farið heim, því ég væri 
svo skynsöm. Þá var ég send heim 
með lyf. Svo sat ég heima og beið 

þess að lyfin létu mér batna. Auðvitað 
batnaði mér ekki þannig,“ segir Sigrún.

Vandi Sigrúnar var ekki tekinn nægi-
lega alvarlega og í raun gerði hún sér 
ekki sjálf grein fyrir alvarleikanum. 

„Ég var fullviss um að ég væri bara 
aumingi. En í raun er fólk sem reynir 
sjálfsvíg bara venjulegt fólk að ganga í 
gegnum tilfinningalega krísu. Spítalar 
eru fyrir sjúklinga – þar eru læknar í 
hvítum sloppum á kontórnum og svo 
við sjúklingarnir. Það sem Pieta mun 
bjóða upp á er mun aðgengilegra, 

fólk er ekki 
gert að 
sjúklingum 
og fær 
meðferð 
við vand-
anum.“

Send heim með lyf

200-300
reyna sjálfsvíg eða að skaða  
sjálfa sig í hverjum mánuði  
á Íslandi. 

Heilbrigðismál Meðalaldur sér-
greinalækna sem starfa samkvæmt 
rammasamningi við Sjúkratrygg-
ingar Íslands er 57,5 ár. Elsti sér-
greinalæknirinn er 78 ára gamall 
en sá yngsti er 36 ára. Fimmtungur 
allra lækna með rammasamning við 
Sjúkratryggingar hefur náð 67 ára 
aldri.

Fram kemur hjá Sjúkratryggingum 
að 347 læknar séu með ramma-

samning við stofnunina um ýmsa 
heilbrigðistengda þjónustu. Af þeim 
eru 70 yfir 67 ára aldri. Dæmi eru um 
að læknar hefji störf í einkageiranum 
eftir að þeir hafa náð ellilífeyrisaldri 
hjá hinu opinbera. 38 barnalæknar 
eru með rammasamning við ríkið 
og eru þeir fjölmennasta stétt lækna 
með sérsamning.

Arna Guðmundsdóttir, formaður 
Læknafélags Reykjavíkur, segir þenn-

an háa aldur umhugsunarverðan.
„Um áramótin var lokað fyrir 

nýliðun í stétt sérgreinalækna með 
rammasamningi við Sjúkratrygg-
ingar. Þessar tölur staðfesta að sú 
ákvörðun er ekki til hagsbóta fyrir 
heilbrigðiskerfið,“ segir Arna. „Við 
þurfum að fá inn nýja þekkingu með 
yngri læknum sem koma til starfa 
eftir sérnám erlendis.“

Af 347 sérgreinalæknum sem eru 

með rammasamning við ríkið eru 
um 140 þeirra eingöngu starfandi 
sem sjálfstæðir sérgreinalæknar en 
um 200 þeirra eru einnig í vinnu 
annars staðar, langflestir þeirra við 
Landspítalann eða aðrar heilbrigðis-
stofnanir á vegum hins opinbera.

Fréttablaðið greindi frá því í síð-
ustu viku að útgjöld Sjúkratrygginga 
til sérgreinalækna í einkaþjónustu 
hefðu þrefaldast síðan 1997. – sa

Fimmtungur starfandi sérgreinalækna orðinn 67 ára eða eldri

Pieta House var stofnað fyrir tíu árum

70 komu í meðferð 
til Pieta House 
fyrsta starfsárið. 

6.000
komu í meðferð í fyrra. 

430.000
mættu í gönguna í fyrra. 

400 mættu í fyrstu 
vitundar-
vakningar-
göngu Pieta 
House. 

Ég var 
fullviss 

um að ég væri bara 
aumingi.
Sigrún Halla 
Tryggvadóttir

lanDbúnaður Nýr plöntusjúk-
dómur hefur greinst á Íslandi. 
Skaðvaldurinn er baktería sem 
barst til landsins með innflutningi 
á rósagræðlingum. Bakterían herjar 
á ýmsar plöntutegundir og getur 
valdið miklum afföllum í m.a. kart-
öflu- og tómatarækt.

Í kjölfar greiningarinnar greip 
Matvælastofnun til varúðarráðstaf-
ana, í samráði við ræktanda og Ráð-
gjafarmiðstöð landbúnaðarins, til 
að hefta útbreiðslu smits og standa 
vonir til þess að tekist hafi að upp-
ræta sjúkdóminn.

Í frétt Matvælastofnunar segir að 
undir lok síðasta árs hafi komið upp 
sjúkdómur í rósaplöntum í gróður-
húsi á Suðurlandi. Við nánari rann-
sókn greindist bakteríutegundin 
Ralstonia í rósunum og er það í 
fyrsta sinn sem bakterían greinist á 
Íslandi. Hún barst til landsins með 
innflutningi á rósagræðlingum frá 
Hollandi síðasta sumar. Í Hollandi 
varð fyrst vart við sjúkdóminn í 

september – þegar voru gerðar ráð-
stafanir þar og eru ekki taldar líkur á 
að sjúkdómurinn hafi borist hingað 
með fleiri sendingum.

Þessi bakteríutegund er skil-
greind sem skaðvaldur hér á landi. 
Kartafla er helsti hýsill bakteríunn-
ar en hún getur einnig sýkt aðrar 
plöntur. Sýkingin lýsir sér þannig 
að leiðslukerfi plöntunnar stíflast 

af bakteríunum og laufblöð byrja 
að visna neðst á sýktum plöntum og 
færist sýkingin svo ofar með þeim 
afleiðingum að plantan veslast upp.

Matvælastofnun greip til varúðar-
ráðstafana og lagði fram áætlun, í 
samráði við ræktanda og Ráðgjafar-
miðstöð landbúnaðarins, til að 
uppræta sjúkar plöntur og hindra 
frekari dreifingu. – shá

Áður óþekktur skaðvaldur í rósum

helsti hýsillinn er kartöflur en tómataplöntur eru einnig viðkvæmar. fréttaBlaðið/rósa

Við þurfum að fá 
inn nýja þekkingu 

með yngri 
læknum.
Arna Guðmunds-
dóttir, formaður 
Læknafélags 
Reykjavíkur
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Kia er áreiðanlegasti bílaframleiðandinn 
samkvæmt þýska fagtímaritinu Auto Bild.

ndur fyrir löngu vorum við nýliðar á bílamarkaðnum, ung og óreynd. 

Nú er öldin önnur og Kia Motors situr í efsta sæti áreiðanleikaskýrslu hins 

virta þýska bílatímarits Auto Bild fyrir 2015. Þar er tekin saman ánægja bíleigenda, 

áreiðanleiki bíla og langtímagæði þeirra á þýska markaðnum. Kia skoraði hátt í 

öllum flokkum og var stigahæst í ábyrgðarflokknum, en 7 ára ábyrgð Kia er einstök 

á meðal bílaframleiðenda.

 Við erum stolt af  þessum árangri. Það er ljóst að metnaður okkar til að 

framleiða bíla í hæsta gæðaflokki hefur skilað sér. Þannig tókst okkur að skríða úr 

egginu, breiða út vængina og hefja okkur til flugs — og við stefnum enn hærra.

Ævintýrið er rétt að byrja. Takk fyrir að taka þátt í því.

E

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.
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Mér skilst reyndar 
að bankinn ætli að 

eigin frumkvæði að skila 
þinginu greinargerð
Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson  
forsætisráðherra

EINSTÖK
TILBOÐ!

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

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

GERÐU FRÁBÆR KAUP 

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

TILBOÐSVERÐ!
3.590 þús.

MERCEDES BENZ ML300
Nýskr. 01/11, ekinn 126 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 6.570.000

TILBOÐ kr. 5.390 þús.

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

TILBOÐ kr. 4.590 þús.

RENAULT MEGANE SP. TOURER
Nýskr. 06/13, ekinn 53 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.820.000

TILBOÐ kr. 2.390 þús.

HONDA ACCORD ELEGANCE
Nýskr. 07/13, ekinn 38 þús km. 
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 3.790.000

TILBOÐ kr. 2.990 þús.

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

TILBOÐ kr. 3.290 þús.

SUZUKI GRAND VITARA PREM.
Nýskr. 06/11, ekinn 136 þús km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.120.000

TILBOÐ kr. 2.380 þús.

Rnr. 142599

Rnr. 142977

Rnr. 283213

Rnr. 143176

Rnr. 282432

Rnr. 143120

Rnr. 103070

GÖNGUM FRÁ 
FJÁRMÖGNUN Á 

STAÐNUM

WWW.BÍLALAND.IS

Sergio Mattarella, forseti Ítalíu, til hægri, sýnir Hassan Rouhani, forseta Írans, Quirinale-höllina í Rómaborg. 
Rouhani er nú í heimsókn á Ítalíu til að styrkja samband Írans við Evrópu. Rouhani er fyrsti forseti Írans í 
sextán ár sem heimsækir álfuna en það gerði Mohammad Khatami árið 1999. Fréttablaðið/EPa

Fyrsta heimsókn aldarinnar

Viðskipti Landsbankinn sendir í dag 
nefndarsviði Alþingis greinargerð um 
sölu bankans á Borgun. Síðla árs 2014 
seldi Landsbankinn liðlega 31 pró-
sents hlut í Borgun fyrir 2,2 milljarða 
til stjórnenda og hóps fjárfesta. 

Fjármálaeftirlitið óskaði eftir gögn-
um frá Landsbankanum í árslok 2014 
vegna sölunnar á Borgun. Samkvæmt 
upplýsingum frá bankanum fékk Fjár-
málaeftirlitið umbeðin gögn og hefur 
ekki haft samband aftur vegna máls-
ins. Sérstakur saksóknari hefur ekki 
haft afskipti af málinu.

 Sigurður G. Valgeirsson, upplýs-
ingafulltrúi Fjármálaeftirlitsins, segir 
að stofnunin geti ekki tjáð sig um sam-
skipti við einstaka eftirlitsskylda aðila.

Forsætisráðherra og formaður Sam-
fylkingarinnar eru hins vegar sam-
mála um að málið krefjist skoðunar.

 „Ég vil spyrja hæstvirtan forsætis-
ráðherra hvort hann hafi gert ein-
hvern reka að því að afla upplýsinga 
um þetta mál og hvort hann sé sam-
mála mér í því að mikilvægt sé að það 
verði rannsakað í þaula,“ sagði Árni 
Páll Árnason, formaður Samfylkingar-
innar, á Alþingi í gær.

Sigmundur Davíð sagðist sammála 
því að mikilvægt væri að tryggja að 
ríkið fengi sem mest fyrir þær eignir 
sem ákveðið væri að selja. Hann 

sagði að Borgunarmálið krefðist líka 
skýringa.

„Niðurstaða sem er augljóst klúður. 
Mér skilst reyndar að bankinn ætli 
að eigin frumkvæði að skila þinginu 
greinargerð,“ sagði Sigmundur Davíð 
og tók fram að hann styddi þá til-
lögu að Alþingi stæði að rannsókn á 
sölunni.

Árni Páll sagði skipta máli að búa til 
umgjörð þar sem tryggt væri jafnræði 
og samkeppni um þær eigur sem ríkið 
lætur frá sér. Sigmundur Davíð benti á 
að hin síðustu ár hefði verið leitast við 
að skapa sem mestan aðskilnað milli 
stjórnmála og bankanna.

„Þar af leiðandi er erfitt og jafnvel 
ómögulegt fyrir stjórnmálamenn að 
skipta sér af, jafnvel hlutum sem virð-
ast ekki vera í lagi. Það þarf að gerast 

þá í gegn um þær stofnanir, það fyrir-
komulag, sem komið hefur verið á til 
þess að fylgja slíkum ákvörðunum 
eftir,“ sagði forsætisráðherra.

Á vef Landsbankans hafa verið 
birtar ítarlegar upplýsingar um söluna 
á Borgun. Fullyrt er að bankinn hafi 
ekki haft upplýsingar um að valréttur 
vegna hugsanlegrar yfirtöku Visa Inc. 
á Visa Europe myndi leiða til greiðslna 
til Borgunar. Þessar upplýsingar hafi 
ekki heldur komið fram í tengslum við 
önnur viðskipti með hluti í Borgun á 
árunum 2009-2014. Í viðræðum við 
stjórnendur Borgunar hafi ekki komið 
fram neinar upplýsingar um að Borg-
un ætti rétt á hlutdeild í verðmætum 
valréttarins, hvað þá að vegna hans 
hefðu skapast verðmæti hjá Borgun. 
jonhakon@frettabladid.is

Alþingi fær greinargerð  
um sölu á Borgunarhlut
Fjármálaeftirlitið krafðist upplýsinga um söluna á Borgun í árslok 2014. Hefur 
síðan ekkert látið í sér heyra. Forsætisráðherra segir málið vera „augljóst klúður“.

Ég vil spyrja hæst-
virtan forsætisráð-

herra hvort hann hafi gert 
einhvern reka að því að afla 
upplýsinga um 
þetta mál.
Árni Páll Árnason, 
formaður Sam-
fylkingarinnar
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BÆTUM HEILBRIGÐISÞJÓNUSTUNA

SKRIFUM UNDIR Á VEFNUM

endurreisn.is

VIÐ UNDIRRITUÐ KREFJUMST ÞESS AÐ ALÞINGI VERJI 

ÁRLEGA 11% AF VERGRI LANDSFRAMLEIÐSLU TIL 

REKSTURS HEILBRIGÐISKERFISINS

ENDURREISUM 
HEILBRIGÐISKERFIÐ
Heilbrigðiskerfi er einn af hornsteinum nútímasamfélags og sýnir vilja þess til þess að hlúa að 

þeim sem eru sjúkir og meiddir. Gott heilbrigðiskerfi endurspeglar sjálfsagða samhygð en lélegt 

heilbrigðiskerfi  óásættanlegan kulda gagnvart þeim sem eru hjálpar þurfi. Það er okkar mat að á 

síðasta aldar�órðungi hafi stjórnvöld vannært íslenskt heilbrigðiskerfi, að  því marki að það sé 

ekki lengur þess megnugt að sinna hlutverki sínu sem skyldi.

Það hefur ekki fylgt framþróun í læknisfræði, hvorki hvað snertir notkun á tækjabúnaði né bestu 

ly�um og helstu stofnanir þess eru hýstar á þann veg að það kemur í veg fyrir að hægt sé að veita 

nægilega mikla og góða þjónustu. Hnignun heilbrigðiskerfisins hefur að mestu leyti verið óháð 

því hvaða stjórnmálaflokkar hafa verið  við völd vegna þess að hún hefur verið stöðug og 

samfelld.

Íslendingar eyða því sem nemur 8.7% af vergri landsframleiðslu í heilbrigðismál og er það langt 

undir meðaltali á Norðurlöndum. Það er mat þeirra sem gerst þekkja til að við þurfum að eyða allt 

að 11% af vergri landsframleiðslu í heilbrigðismál vegna þess að við erum fá og dreifð sem gerir 

þjónustuna dýrari en meðal stærri og þéttbýlli þjóða. Þar sem kjörnir fulltrúar þjóðarinnar um 

aldar�órðungsskeið hafa ekki haft að því frumkvæði að �ármagna heilbrigðiskerfið eins og skyldi, 

ætlum við undirrituð að taka frumkvæðið með eftirfarandi kröfu.

Kári Stefánsson



Eldislax af norsku kyni er náttúruverndarsinnum þyrnir í augum.  fréttablaðið/sigurjón

fiskeldi Landssamband veiðifélaga 
(LV) ætlar að láta sverfa til stáls svari 
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarút-
vegs- og landbúnaðarráðherra, ekki 
umleitunum sambandsins vegna 
fyrirhugaðs sjókvíaeldis á laxi í Ísa-
fjarðardjúpi og Eyjafirði.

Í mars í fyrra sendi Óðinn Sig-
þórsson, þáverandi formaður LV, 
ráðherra bréf þar sem áformum um 
eldi á norskum laxi í sjó var harðlega 
mótmælt. Var þar vísað til nefndar-
vinnu árið 1988 þar sem sérstaklega 
var fjallað um reglur um dreifingu 
norskra laxastofna hér við land. 
Niðurstaðan, undirrituð af stjórn-
völdum og hagsmunaaðilum, var að 
eldi innfluttra laxastofna skyldi ein-
göngu heimilt í strandeldis stöðvum 
og óheimilt með öllu að ala norskan 
lax við Íslandsstrendur.

Jón Helgi Björnsson, formaður LV, 
hefur nú áréttað erindið og krafist 
svars, enda sjö mánuðir liðnir þar 
sem erindið hefur verið marg-
ítrekað.

„Þessi málsmeðferð ráðuneytisins 
er með öllu óásættanleg, þar sem 
nú liggur fyrir að fiskeldisfyrirtæki 
hafa hafið undirbúning sjókvíaeldis 

á norska laxinum á báðum þessum 
svæðum,“ skrifar Jón Helgi og gerir 
grein fyrir því að lögmaður LV hefur 
skoðað réttarstöðu veiðiréttareig-
enda með hliðsjón af samkomu-
laginu frá 1988, og verði gefin út 
eldisleyfi fyrir eldinu fyrir vestan og 
norðan muni LV leita til dómstóla 
svo hnekkja megi þeirri ákvörðun.

Þess utan gerir Jón Helgi grein 
fyrir því að fáist ekki efnislegt svar 
fyrir miðjan febrúar muni LV leita 
til umboðsmanns Alþingis, enda sé 
málsmeðferð ráðuneytisins ámælis-
verð og ekki í samræmi við stjórn-
sýslulög eða góða stjórnsýsluhætti.
– shá

Hóta ráðherra málsókn 
vegna laxeldis í sjókvíum

Málsmeðferð 
ráðuneytisins er 

með öllu óásættanleg, þar 
sem nú liggur fyrir að 
fiskeldisfyrirtæki hafa hafið 
undirbúning sjókvíaeldis á 
norska laxinum á báðum 
þessum svæðum.
Jón Helgi Björnsson, formaður Lands-
sambands veiðifélaga

Boðað er til íbúafundar um húsnæði stjórnsýslu Kópavogs 
þriðjudaginn 2. febrúar kl. 20.00 í Salnum Kópavogi.
Dagskrá: 
Bæjarstjóri Kópavogs Ármann Kr. Ólafsson ávarpar fundinn. 
Fulltrúar Mannvits og Capacent kynna valkost sem starfshópur um húsnæði 
stjórnsýslunnar leggur til við bæjarstjórn Kópavogs.

Kostur 1: Ráðist verði í viðhald á Fannborg 2 strax. Jafnframt verði mögulegar 
breytingar á skipulagi svæðisins skoðaðar.

Kostur 2: Hafnar verði annars vegar viðræður um nýtt húsnæði í Norðurturni 
við Smáralind og hins vegar viðræður um nýtt húsnæði við Smáratorg. 
Jafnframt verði leitað samninga um sölu á fasteignum í Fannborg 
og mögulegar breytingar á skipulagi svæðisins skoðaðar.

Spurningar og umræður.

kopavogur.is
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ÍBÚAFUNDUR
um húsnæði stjórnsýslu Kópavogs

egyptaland Snemma í gær komu tugir 
manna saman á Tahrir-torgi í Kaíró og 
lýstu stuðningi við Abdel Fatta al Sissi 
forseta og stjórn hans.

Mikill viðbúnaður lögreglu og hers 
var á torginu, ekki vegna þessa hóps 
heldur af ótta við að þangað kæmi fólk 
til að mótmæla stjórn Sissis. Allar leiðir 
inn á torgið voru lokaðar.

Á þessu torgi hófst nefnilega fyrir 
fimm árum uppreisnin mikla, sem 
varð til þess að Hosni Mubarak, þáver-
andi forseti, hraktist frá völdum aðeins 
fáeinum vikum síðar.

Uppreisnin á Tahrir-torgi, sem 
hófst 25. janúar árið 2011, var einn 
stærsti viðburður arabíska vorsins svo-
nefnda, sem um tíma virtist gefa vonir 
um miklar lýðræðisbreytingar víða í 
ríkjum norðanverðrar Afríku og Mið-
Austurlanda.

Rúmlega ári síðar, í lok júní árið 
2012, tók við lýðræðislega kjörin 
stjórn, sú fyrsta í sögu landsins. Forseti 
hennar var Muhammed Morsi, einn af 
forystumönnum Bræðralags múslima, 
pólitískrar íslamistahreyfingar sem 
lengst af hefur verið illa séð af stjórn-
völdum í Egyptalandi.

Þeirri stjórn var steypt af stóli eftir 
aðeins tæpt ár, í júlí árið 2013, og Morsi 
forseti hnepptur í fangelsi ásamt þús-
undum stuðningsmanna hans.

Sissi var í forystu egypska hersins 

sem steypti Morsi og hefur að miklu 
leyti tekið upp svipaða stjórnarhætti 
og hinn illa liðni Mubarak. Stjórnar-
andstæðingum er ógnað og gagnrýni 
fær helst ekki að heyrast opinberlega.

Í sjónvarpsávarpi á sunnudags-
kvöldið sagðist Sissi engu að síður 
halda í heiðri hugsjónir mótmælend-
anna á Tahrir-torgi fyrir fimm árum. 
Hann sagðist líta svo á að stjórnarbylt-
ingin 2013, þegar herinn tók völdin á 
ný, hefði verið beint framhald af bylt-
ingunni 2011, þegar Mubarak hraktist 

frá völdum. Það hefði bara þurft að 
rétta stefnuna af.

„Egyptaland er í dag ekki sama land 
og það var í gær,“ sagði Sissi í ávarpinu. 
„Við erum í sameiningu að byggja upp 
nútímalegt, þróað og borgaralegt ríki 
sem hefur í heiðri gildi lýðræðis og 
frelsis.“

Annars staðar í Egyptalandi reyndu 
mótmælendur að efna til aðgerða, þar 
á meðal í borginni Alexandríu. Lög-
regla rak fólkið strax burt.
gudsteinn@frettabladid.is

Óttast mótmæli og loka Tahrir 
á fimm ára afmæli uppreisnar
Fimm ár eru liðin frá því uppreisnin gegn Mubarak hófst í Kaíró í Egyptalandi. Mótmælendur fengu hvergi 
að koma nærri torginu, sem var miðpunktur ólgunnar. Sissi forseti segist hafa þurft að rétta byltinguna af.

Við erum í sam-
einingu að byggja 

upp nútímalegt, þróað og 
borgaralegt ríki sem hefur í 
heiðri gildi lýðræðis og 
frelsis.
Abdel Fattah al Sissi, forseti Egyptalands

byltingartorgsins vandlega gætt svo mótmælendur komist ekki að. fréttablaðið/EPa

danmörk Tveir ráðherrar úr dönsku 
stjórninni sátu undir harkalegri 
gagnrýni frá þingmönnum Evrópu-
þingsins í gær, þar sem áform Dana 
um að taka fé af flóttafólki voru til 
umræðu.

Þau Kristian Jensen utanríkisráð-
herra og Inger Støjberg útlendinga-
málaráðherra sögðu nýju reglurnar, 
sem væntanlega verða samþykktar 
á danska þinginu í dag, vera sann-
gjarnar.

Þingmenn vildu meðal annars fá 
skýringar á því hvernig dönsk yfir-
völd ætluðu sér að leggja mat á til-
finningalegt gildi verðmæta, sem 
flóttafólk kemur með til Danmerkur.

Cecilia Wikström frá Svíþjóð 
spurði hvort Evrópulönd væru nú 
komin í „kapphlaup niður á botn-
inn“, þar sem keppst væri um að 
fæla hælisleitendur frá með því að 
hafa reglurnar sem óaðgengilegastar.

Jensen svaraði því meðal annars til 
að nauðsynlegt væri að Evrópusam-
bandið fyndi sameiginlegar lausnir 
gagnvart þessum vanda.

Þá sagði Støjberg það grundvallar-
atriði að þeir, sem geta bjargað sér 
sjálfir, fái ekki aðstoð frá ríkinu. – gb

Sótt að Dönum 
á Evrópuþingi

Kristian jensen og inger støjberg í 
brussel í gær. fréttablaðið/EPa
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Þú finnur okkur á

facebook.com/PeugeotIceland

PEUGEOT 308 

kostar frá kr. 3.190.000

PEUGEOT 308

SPARNEYTIÐ 
LJÓN Á VEGINUM
CO2 82g - ELDSNEYTISEYÐSLA 3,1L/100km*

Þó Peugeot 308 hafi hlotið fjölda verðlauna út um allan heim þá eru það ekki bara verðlaunin sem skera hann frá samkeppninni.
Ómótstæðilegir aksturseiginleikar, gott rými fyrir bæði farþega og farangur, eyðslugrannar og endingargóðar vélar*, hvort sem 
er dísil eða bensín, með eldsneytiseyðslu frá 3,1L/100km og CO2 útblástur frá 82g/km, þá eru þetta eiginleikar sem einfaldlega 
er erfitt og nær ómögulegt að keppa við. Komdu og prófaðu Peugeot 308, bíl sem á sér ekki jafningja.
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SPARNEYTIÐ 
LJÓN Á VEGINUM
CO2 82g - ELDSNEYTISEYÐSLA 3,1L/100km*
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Opið laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00
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Halldór

Fanney Birna  
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Sú ákvörðun að styðja áframhaldandi viðskipta
þvinganir vestrænna ríkja gagnvart Rússlandi 
er afar þýðingarmikil. Ísland grípur til aðgerða, 

eins og viðskiptaþvingana, með öðrum ríkjum þegar 
framin eru svo alvarleg brot á alþjóðalögum og sátt
málum, sem innlimun Krímskaga og hernaðurinn í 
Úkraínu eru. Ríki hafa yfir fáum öðrum úrræðum að 
ráða gagnvart hinum brotlega en viðskiptaþving
unum ef ekki á að beita vopnavaldi.

Við getum að sjálfsögðu ekki talað tveimur 
tungum hvað varðar virðingu okkar fyrir alþjóða
lögum. Sem smáríki byggjum við afkomu okkar að 
miklum hluta á fiskveiðum og eigum því allt undir 
því að alþjóðalög og sáttmálar séu virtir.

Það er alveg ljóst að Rússar fylgjast vel með fram
gangi þessara mála og umræðunni hér á landi um 
þessi mál. Þeir vilja að sjálfsögðu mikið til vinna svo 
reka megi fleyg í samstöðu vesturveldanna í þessu 
máli og það má ekki með nokkru móti gerast.

Það hefur verið kjarni utanríkisstefnu Íslands 
í áratugi að eiga samvinnu og samleið með vest
rænum lýðræðisríkjum, enda hefur það margoft 
sýnt sig að þar er hagsmunum okkar best borgið 
og þar erum við í hópi þjóða sem við getum borið 
okkur saman við þegar kemur að mikilvægum lýð
ræðislegum gildum. Hvernig getum við ætlast til 
þess, ef við segðum nú skilið við bandamenn okkar 
í aðgerðum þeirra gegn einhverjum alvarlegustu 
atburðum í utanríkismálum Evrópu um áraraðir, 
að þeir komi okkur til aðstoðar ef á okkur er ráðist?

Hvað er rétt að gera og hvar liggja mikilvægustu 
hagsmunir okkar? Svarið er augljóst í mínum huga. 
Við verðum að sjálfsögðu að taka hagsmuni, svo sem 
öryggi lands og þjóðar, fram yfir viðskiptahagsmuni, 
þrátt fyrir að það sé auðvitað bölvað að missa tekjur 
á Rússlandsmarkaði.

En það ber að hrósa íslenskum sjávarútvegsfyrir
tækjum fyrir dugnað við að finna nýja markaði fyrir 
þær vörur sem sem áður voru seldar til Rússlands, og 
laga sig þannig að breyttum aðstæðum.

Um utanríkismál

Við verðum 
að sjálfsögðu 
að taka 
hagsmuni, 
svo sem 
öryggi lands 
og þjóðar, 
fram yfir 
viðskipta-
hagsmuni.

Elín Hirst 
alþingismaður

Flísabúðin
Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Finndu okkur  
á facebook

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Forsætisráðherra vill taka yfir lóð Land
stólpa á Hafnartorgi fyrir Stjórnarráðið. 
Lóðin hefur verið töluvert til umræðu eftir 
að hafnargarður fannst við Austurbakkann 
sem síðar var friðlýstur eftirminnilega. Á 
endanum var samið við byggingaraðilann 

um að hafnargarðurinn yrði geymdur í bílakjallara.
Fyrirhugað var að byggja þar sjö hús sem fengist 

hafði grænt ljós fyrir hjá skipulagsyfirvöldum Reykja
víkurborgar. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson for
sætisráðherra kom fram í fjölmiðlum og sagði að ef 
byggt yrði með þeim hætti sem dregið hefði verið upp, 
„yrði það líklega seinna álitið mesta skipulagsslys í 
miðbæ Reykjavíkur í seinni tíð og jafnvel alla tíð“.

Í síðustu viku upplýsti ráðherra um vilja til að taka 
lóðina yfir með makaskiptum, þannig að Landstólpi 
fengi í staðinn lóð á Skúlagötu þar sem staðið hefur til 
að byggja fyrir Stjórnarráðið. Hönnun á Hafnartorgi 
verður endurskoðuð í samráði við ráðuneytið.

Forsætisráðherra vill minnka byggingamagnið á 
lóðinni, finnst það allt of mikið. Um verði að ræða 
„arkitektúr sem gæti átt heima á póstkorti frá Reykja
vík“. Til stendur að koma með drög að nýju húsnæði á 
næstu tólf vikum, eins raunhæft og það nú er.

Skipulagsmál og arkitektúr eru svolítið eins og val 
á maka, sitt sýnist hverjum – óútskýranlegur smekkur 
ræður. Það sem einum finnst frábært finnst öðrum 
ömurlegt. En einhvern veginn passar sumt bara – 
annað ekki. Þar að baki liggja fræðilegar skýringar 
sem ólærðir eiga bágt með að átta sig á.

Það sem liggur fyrir er staðfest skipulag þar til bærra 
yfirvalda Reykjavíkur á svæðinu. Hönnun húsanna 
sem þarna eiga að rísa er lokið og framkvæmdir að 
hefjast. Aðalskipulagi Reykjavíkurborgar verður 
ekki breytt svo glatt, og samningar um kaup á lóðum 
breyta því ekki. Og skipulagið segir til um nákvæm
lega hvaða starfsemi á að vera í húsunum. Þriðjungur 
húsnæðisins á að innihalda íbúðir, þriðjungur skrif
stofur og þriðjungur verslanir. Ólíklegt verður að telja 
að ráðherra sjái fyrir sér að vera með Stjórnarráðið á 
skrifstofum milli hæða hjá 1011 verslunum og heim
ilum, þó ekki sé hægt að slá það út af borðinu. Auk 
þess má spyrja sig hversu mikil miðbæjarprýði það er 
að vera með skrifstofuhúsnæði þar sem ljósin slokkna 
upp úr fjögur á degi hverjum og skellt er í lás í miðjum 
miðbænum.

Sigmundur sagði á þingi í gær að málið væri aðeins 
til umræðu milli ráðuneytisins og Landstólpa. Menn 
væru opnir fyrir því að skoða ólíkar leiðir, hvort sem 
hann var þá að vísa til uppbyggingarinnar eða annars.

Afskipti forsætisráðherra af skipulagsmálum í 
Reykjavík eru umhugsunarverð. Í stjórnarskránni er 
mælt fyrir um að sveitarfélög skuli ráða málefnum 
sínum sjálf. Forsætisráðherra, eins valdamikill og 
hann er, á og má ekki hafa nein völd yfir skipulags
málum Reykjavíkur. Sama hversu mikinn áhuga hann 
hefur á þeim. Vilji hann hafa eitthvað um þau mál 
að segja væri réttast fyrir hann að bjóða sig fram til 
borgarstjórnar. Eða þá allavega flytja suður og hafa 
áhrif með atkvæði sínu.

Miðbæjarprýði

Ólíklegt 
verður að 
telja að 
forsætisráð-
herra sjái 
fyrir sér að 
vera með 
Stjórnarráðið 
á skrifstofum 
milli hæða 
hjá 10-11 
verslunum og 
heimilum, þó 
ekki sé hægt 
að slá það út 
af borðinu.

Áróður eða upplýsingar?
Katrín Júlíusdóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar, hefur óskað 
eftir skriflegu svari frá Sig-
mundi Davíð Gunnlaugssyni 
forsætisráðherra um útlagðan 
kostnað vegna auglýsinga ríkis-
stjórnarinnar sem birst hafa í 
Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 
Ríkisstjórnin hefur verið ansi iðin 
við það að koma upplýsingum 
á framfæri með íburðarmiklum 
hætti, til að mynda með blaða-
mannafundum í Hörpu. Mikil-
vægt er að ríkisstjórnir hvers tíma 
komi upplýsingum skilmerkilega 
til almennings en vanda verður 
til verka svo að almenningur fari 
ekki að greiða undir kosninga-
áróður valdhafa.

Hin raunverulegu fórnarlömb
Þorsteinn Sæmundsson, þing-
maður Framsóknarflokks-
ins, hefur réttmætar áhyggjur 
af starfsemi kampavínsklúbba 
á Íslandi. „Ég hef haft spurnir af 
því að menn hafi verið féflettir á 
slíkum stöðum,“ segir Þorsteinn 
í samtali við Vísi. Ótækt er að hér 
á landi sé starfrækt starfsemi sem 
féfletti fólk en Þorsteinn hefði 
eflaust betur gert hinum raun-
verulegu fórnarlömbum hærra 
undir höfði. Greiningardeild ríkis-
lögreglustjóra gaf út í fyrra skýrslu 
þar sem segir: „Oft er þar um 
erlendar stúlkur að ræða en ekki 
liggja nægar upplýsingar fyrir um 
hvort þær séu fluttar inn nauð-
ugar eða hindraðar í að ferðast um 
frjálsar.“ stefanrafn@frettabladid.is
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Auður 
Guðjónsdóttir
formaður  
Mænuskaða-
stofnunar 
Íslands

Ágæti lesandi. Mig langar til 
að spyrja þig hvort þú þekkir 
eða hafir sambönd við heims-

þekkta og virta leikkonu sem þú 
telur að væri tilbúin til að koma til 
Íslands og hjálpa okkur við að vekja 
athygli umheimsins á taugakerfinu. 
Ef þú hefur þessi sambönd og ert 
tilbúinn til að nota þau bið ég þig 
vinsamlegast um að hafa samband.

Hugmyndin er að biðja leikkon-
una um að koma fram í eitt skipti í 
íslenskum fjölmiðli. Þar myndi hún 
hvetja þjóðarleiðtoga, yfirmenn við-
eigandi alþjóðastofnana og alþjóðleg 
líknarfélög til að taka höndum saman 
og hrinda úr vör átaki til aukins skiln-
ings á því hvernig taugakerfið virkar. 
Hún myndi hvetja þessa sömu aðila 
til að hafa forgöngu um að láta greina 
gagnagrunna á alþjóðlegu taugavís-
indasviði og samkeyra upplýsingarn-
ar í þeim. Sú stóra rannsóknarmynd 
sem þá myndi blasa við gæti leitt í 
ljós vannýtta vísindaþekkingu sem 
nota mætti til að finna árangursríkari 
meðferðir og lækningu við mænu- og 
heilaskaða, geðsjúkdómum, Alzheim-
er, MS, MND, flogaveiki, Parkinson og 
öðru ólagi í taugakerfinu. Leikkonan 
myndi hvetja þjóðarleiðtogana á 
þeim forsendum að þeir hefðu sjálfir 
yfirlýst á vettvangi Sameinuðu þjóð-

anna í september síðastliðnum að 
næstu 15 árin skuli tekið á málefnum 
taugakerfisins.

Leiðum málið til lykta saman
Undanfarin ár hafa íslensk stjórn-
völd talað máli taugakerfisins á 
alþjóðavísu, nú á vettvangi Sam-
einuðu þjóðanna, hjá Alþjóðaheil-
brigðismálastofnuninni WHO og hjá 
Norðurlandaráði. Síðastliðið sumar 
sendu um 26 þúsund Íslendingar 
bænaskjal til aðalritara Sameinuðu 
þjóðanna og biðluðu um byr fyrir 
taugakerfið. Þessi vinna Íslands er að 
bera árangur og er meðal annars ein 
undirstaða þess að þjóðarleiðtogarnir 
samþykktu taugakerfið inn í pólitískt 
lokaskjal Sameinuðu þjóðanna um 
næstu heimsmarkmið, eins og getið 
er að ofan. Nú megum við ekki láta 
deigan síga og verðum að berjast 
með öllum ráðum svo að þjóðarleið-
togarnir standi við yfirlýsingu sína. 
Til þess þurfum við mjög sterka rödd. 
Það væri því afar kærkomið ef heims-
fræg og virt leikkona vildi ljá okkur 
rödd sína til að auðvelda að koma 
málinu í traustan alþjóðlegan farveg.

Að endingu þakka ég þeim tugum 
þúsunda Íslendinga sem komið hafa 
að þessu máli í gegnum árin.

Þekkir þú heimsfræga 
leikkonu?

Nú megum við ekki láta 
deigan síga og verðum að 
berjast með öllum ráðum svo 
að þjóðarleiðtogarnir standi 
við yfirlýsingu sína.

Hilmar J.  
Malmquist
forstöðumaður 
Náttúruminja-
safns Íslands

Landsvirkjun og Veiðimálastofnun 
stóðu á dögunum fyrir opnum 
fundi sem bar yfirskriftina Fisk-

ar og vatnsaflsvirkjanir. Þar greindu 
sérfræðingar Veiðimálastofnunar 
frá niður stöðum rannsókna sinna á 
áhrifum vatnsaflsvirkjana á laxfiska, 
einkum lax en einnig bleikju og urriða. 
Þetta var mikilvægur fundur í ljósi þess 
að Landsvirkjun er mjög umsvifamik-
ill gerandi og áhrifavaldur í straum-
vötnum landsins og um að tefla afar 
dýrmæta og mikilvæga náttúruauð-
lind. Fundurinn stóð í 1,5 klst. og flutt 
voru fimm erindi auk umræðna.

Eins og gefur að skilja gafst ekki 
tóm á svo stuttum tíma til að fjalla á 
heildstæðan eða ítarlegan hátt um 
málefnið. Aftur á móti er mjög brýnt 
að gera sér grein fyrir því að viðfangs-
efnið er mun víðtækara en svo að áhrif 
virkjana taki einvörðungu til laxfiska 
og vatnavistkerfa, eða að verðmæti 
fiska séu bundin við þætti sem telja 
má til króna og aura, t.d. að hver lax 
sé verðmetinn á um 1,5 milljónir kr. í 
samhengi stangveiðinnar eins og einn 
fundargesta tók fram. Slíkt verðmat er 
mikilvægt en það er bara einn þáttur 
af mörgum sem líta ber til þegar spáð 
er í verðmæti laxfiska og vistkerfa. 
Ef ekki er reiknað með öllum helstu 
verðmætaþáttunum í dæminu verður 
útkoman röng.

Fiskar og vatnsaflsvirkjanir

Í umræðum var tæpt á þætti sem 
ekki telst til beinna efnahagslegra 
gæða en það eru verðmæti sem felast 
í mismunandi stofngerð laxfiska m.t.t. 
lífsögu og útlits (t.d. stærð, vaxtarhraði 
og kynþroskaaldur) og endurspegla 
aðlögun fiskanna að ólíkum lífsskil-
yrðum í vötnunum sem þeir hafa alist 
upp í. Bent var á að íslenskir laxfiska-
stofnar hafa mikla sérstöðu og vísað til 
aðlögunar að lífi í jökul- og lindaám, 
en slíkar vatnagerðir búa yfir sér-
stökum eiginleikum og eru fágætar á 
hnattræna vísu. Verðmæti af þessu tagi 
hafa þegar farið forgörðum við virkjun 
íslenskra vatnsfalla og hætt við að fleiri 
laxfiskastofnar muni glatast ef heldur 
fram sem horfir með virkjunaráform.

Það er vissulega rétt að stofnar lax-
fiska hafa vaxið í sumum jökulám 

eftir að þær hafa verið virkjaðar, en 
að kalla slík áhrif „jákvæð“ er tvíbent 
í hinu stóra samhengi. Það verður að 
skiljast að eftir því sem virkjuðum 
vatnsföllum fjölgar, eykst einsleitni 
í straumvötnum okkar vegna vatns-
miðlunar og -stýringar og þeim 
fækkar vatnsföllunum sem lúta gangi 
náttúrunnar. Hvað jökulárnar varðar 
þá hverfur aurinn og þær blána, vatns-
rennsli jafnast út á ársgrunni og flestir 
umhverfisþættir, m.a. vatnshiti og 
efnabúskapur, verða stöðugri. Með 
þessum og álíka umhverfisbreyting-
um er vegið að rótum þess sem alið 
hefur af sér fjölbreytileika í íslenskum 
laxfiskastofnum, sem er fjölbreyti-
leiki í lífsskilyrðum. Sumar aðlaganir 
fiskanna eru arfbundnar og með því 
að steypa fiskana í sama mót rýrum 
við ekki einasta líffræðilegan fjöl-
breytileika heldur kippum við grund-
vellinum einnig undan möguleikum 
á þróun lífs.

Þetta er mikilvægt að hafa í huga 
þegar spáð er í áhrif vatnsaflsvirkjana 
á fiska sem lifa í ferskvatni. Það er svo 
annað mál, en e.t.v. ekki minna mikil-
vægt, hvaða áhrif vatnsaflsvirkjanir 
hafa á fiska sem lifa allan sinn aldur 
í söltum sjó, en um þá fiska eða aðra 
þætti í sjávarlífríkinu var ekki fjallað 
á fundinum.

Verðmæti af þessu tagi hafa 
þegar farið forgörðum við 
virkjun íslenskra vatnsfalla 
og hætt við að fleiri lax-
fiskastofnar muni glatast ef 
heldur fram sem horfir með 
virkjunaráform.

 

 

Ef þú ert að leita að rúmgóðum bíl er Golf Variant Metan svarið. Hann er umhverfisvænn, fær frítt í stæði, gengur bæði fyrir metani 

og bensíni og kemur þér allt að 1.300 km á áfyllingunni. Skiptu yfir í Golf Variant Metan og láttu fara vel um þig og þína.

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

Golf Variant Trendline 1.4 TGI Metan beinskiptur: 

3.190.000 kr.
Sjálfskiptur: 3.390.000 kr.

Spar á krónurnar 
     – örlátur á kílómetrana.
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Í dag
19.40 Liverpool - Stoke  Sport & 2

Nýjast

Umfangsmikil söfnun og skráning persónuupplýsinga fer fram hjá stofnunum hins opinbera, fyrir-
tækjum á almennum markaði, verslunum, þjónustuaðilum og fleirum. Slík skráning getur verið 
nauðsynleg fyrir einstaklinga, en hún getur einnig farið fram án vitundar þeirra og vilja. Með 
aukinni skráningu persónuupplýsinga eykst hættan á því að misfarið sé með þessar upplýsingar 
– eru lög og reglur hér nægilega skýrar? Hvað má og hvað ber að varast? Hvaða þýðingu hafa 
nýlegar dómsúrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu og dómstóls ESB á sviði persónuverndar? 

Dagskrá: 
Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri innanríkisráðuneytisins opnar málþingið. 

Alma Tryggvadóttir, skrifstofustjóri upplýsingaöryggis hjá Persónuvernd: 
Grundvallarreglur um meðferð persónuupplýsinga hjá fyrirtækjum og stofnunum. Einnig 
verður kynnt ný Evrópulöggjöf um Persónuvernd. Aukin vernd einstaklingsins og réttur til að 
ráðstafa eigin persónuupplýsingum. 

Í pallborði sitja: 
Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu,  
Björg Thorarensen, stjórnarformaður Persónuverndar, 
Helgi Hrafn Gunnarsson, alþingismaður, 
Katrín Jakobsdóttir, alþingismaður og 
Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis. 

Málstofustjóri: 
Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónuvendar. 

Málþingið er opið öllum og aðgangur ókeypis.

Evrópski persónuverndardagurinn 2016: 

Persónuupplýsingar hjá  
fyrirtækjum og stjórnsýslu

Málþing Persónuverndar í samvinnu við  
Mannréttindastofnun Háskóla Íslands

Fimmtudaginn 28. janúar 2016 kl. 12-13 í Hátíðarsal Háskóla Íslands

Gylfi á útivelli  
með Swansea
14 mörk í 34 leikjum
Mark á 202 mínútna fresti

Gylfi á heimavelli  
með Swansea
5 mörk í 39 leikjum
Mark á 634 mínútna fresti

Fótbolti  Old Trafford, Anfield, White 
Hart Lane, Villa Park og Goodison 
Park eru allt heimsfrægir leikvangar í 
Englandi og allt vellir þar sem íslenski 
landsliðsmaðurinn Gylfi Þór Sigurðs-
son hefur fundið netmöskvana sem 
leikmaður Swansea City.

Gylfi skoraði fyrra mark Swansea í 
2-1 sigri á Everton á sunnudaginn og 
er þar með búinn að skorað 19 mörk 
fyrir Swansea í ensku úrvalsdeildinni. 
Það sem vekur hins vegar athygli er að 
14 af þessum 19 mörkum, 74 prósent 
markanna, hafa komið á útivöllum.

Eina mark Gylfa á heimavelli á þessu 
tímabili kom úr vítaspyrnu á móti 
Sund erland í fyrsta heimaleik nýs árs. 

Þá var Gylfi búinn að spila tíu deildar-
leiki í röð á Liberty-leikvanginum.

Gylfi hefur skorað næstum því þre-
falt fleiri mörk í útileikjum sínum 
fyrir Swansea og það er ekki hægt 
að hengja það á spilatíma því hann 
hefur bæði spilað fimm fleiri leiki á 
Liberty-leikvanginum og í 342 fleiri 
mínútur.

Það þarf því ekki að eyða löngum 
tíma í að átta sig á að það líða tals-
vert fleiri mínútur á milli marka hjá 
Gylfa á ensku völlunum en á heima-
velli hans. Það líða 202 mínútur á 
milli marka hans í útileikjum en 
634 mínútur á milli marka hans á 
Liberty-leikvanginum.

Gylfi er þó ekki alveg aðgerðalaus 
á Liberty því 13 af 16 stoðsendingum 
hans í búningi Swansea hafa komið á 
vellinum.

Íslenskir knattspyrnuáhugamenn 
geta glaðst yfir því að Gylfi hefur 
byrjað árið 2016 með því að skora þrjú 
mörk í fyrstu fjórum leikjunum. Swan-
sea hefur líka unnið tvo þessara leikja 
og útilitið er ekki alveg eins svart að 
þegar liðið var komið niður í fallsæti.

Það eru líka líkur á marki í 
næsta leik Swansea sem er einn-
ig á útivelli en liðið heimsækir 
þá West Bromwich Albion á 
The Hawthorns. 
ooj@frettabladid.is

Gylfi skorar þrefalt   
 meira á útivelli
Gylfi Þór Sigurðsson og lið Swansea hefur verið að spila betur síðustu vikurnar. 
Gylfi skoraði í 2-1 sigri þess á Everton á Goodison Park um helgina og hefur 
byrjað nýtt ár vel. 74 prósent marka hans hafa komið yfir utan Wales. 

Powerade-bikar karla 

Þór Þorl. - Keflavík 100-79 
Stig: Vance Hall 40/8 frák./6 stoðs., Ragnar 
Örn Bragason 18 – Magnús Már Traustason 
22/8 frák., Valur Orri Valsson 18/9 frák. 
Frábær fjórði leikhluti og mögnuð 
frammistaða Vance Hall skilaði Þór 
í bikarúrslitin í fyrsta sinn í sögu 
félagsins.  

Grindavík - KR 70-81 
Stig: Jón Axel Guðmundsson 25/12 frák., 
Þorleifur Ólafsson 17 – Ægir Þór Steinars-
son 20/8 frák., Michael Craion 18/11 frák. 
KR er komið í úrslitaleik bikarsins 
annað árið í röð. KR byrjaði rólega 
en kláraði leikinn í fjórða leikhluta.

Diego kominn í blátt 
Diego Jóhannesson var í gær 
valinn í íslenska landsliðið sem 
mætir Bandaríkjunum í æfingaleik á 
sunnudag. Þetta er í fyrsta sinn sem 
Diego, sem leikur með Real Oviedo 
í spænsku B-deildinni, er valinn í 
landsliðið. Diego á íslenskan föður 
en hefur búið á Spáni alla sína tíð og 
er nýkominn með íslenskt vega-
bréf. Diego fékk leyfi frá félagi sínu 
til að fara í verkefnið þrátt fyrir að 
liðið eigi leik gegn 
toppliði Alaves 
á laugardaginn. 
Aron Sigurðarson, 
Fjölni, og Ævar Ingi 
Jóhannesson, 
Stjörnunni, 
koma einnig 
inn landsliðs-
hópinn nú.

EM 2016 í handbolta 

Makedónía - Noregur 31-31 
Mörk: Kiril Lazarov 11 – Kristian Björnsen 6. 

Pólland - Hv. Rússland 32-27 
Mörk: Michal Jurecki 9 – Siarhei Shylovich 6. 
 
Stigin: Noregur 7, Pólland 6, Frakkland 6, 
Króatía 4, Makedónía 1, Hvíta-Rússland 0. 
 
Pólland getur tryggt sér sæti í 
undanúrslitum mótsins með því að 
vinna Króatíu á morgun. Noregur 
og Frakkland mætast og sigurvegari 
leiksins fer áfram í undanúrslit en 
Norðmönnum dugir þó jafntefli.
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Kynningarblað

Nauðsynleg viðbót 
við heilbrigt 

matar æði sem viðheldur 
góðri heilsu og eykur 
afkastagetu bæði á æfing-
um og við dagleg störf.

Evert Víglundsson

Öll efnin í þessari línu eru vel þekkt 
og hafa verið notuð til heilsubótar í 
hundruð ára, sum jafnvel í árþús
undir. Þetta eru spirulína, hveiti
gras, moringa, macaduft, bygg
gras og svo hin „fullkomna ofur
fæðisblanda“ sem er sambland af 
31 efni sem unnin eru úr ofurfæði, 
ávöxtum og berjum, grænmeti og 
lífvirkum ensímum ásamt blöndu af 
meltingarensímum.

Grundvöllur þess að halda góðri 
heilsu er að borða hollan mat og það 
er í raun ekkert sem kemur í stað
inn fyrir það. Stundum höfum við þó 
ekki nægilegan tíma til að útbúa það 
sem er kannski ákjósanlegast og svo 
getum við heldur ekki alltaf verið 
viss um næringargildi þess sem við 
kaupum. Þá eru þessi lífrænu duft 
kjörin leið til að auka næringar
gildi matarins þar sem auðvelt er 
að blanda þeim við þeytinga/boost, 
sósur, súpur, salat og fleira.

Áherslumunur er á næringar
gildi efnanna og getur hver og einn 
valið það sem hann telur henta best 
fyrir sig. „Fyrir þá sem eru ekki 
alveg á því að nota duft er ofur
fæðis blandan líka í hylkjum sem 
auðvelt er að gleypa,“ segir Evert 
Víglundsson, eigandi og yfirþjálfari 
CrossFit Reykjavík.

Natures Aid ofurfæðislínan er 
úrval af sérvöldum gæðaefnum 
víðsvegar að úr heimunum og eru 
þau öll lífrænt vottuð og án allra 
aukaefna. Framleiðslan sjálf er 
gæðavottuð (GMP) og fyrirtækið 
hefur margoft fengið verðlaun fyrir 
þær vörur sem settar hafa verið á 
markað.

SöluStaðir: 

{ Heildarvörulínan fæst hjá apó-
tekaranum, 

{ Hluti línunnar í Heilsuhús-
inu, Fræinu og hjá lyfsalanum 
Glæsibæ. 

{ ulti mate Superfoods hylkin eru 
í flestum apótekum og heilsuhill-
um verslana.

Lífrænt vottað ofurfæði
artasan kynnir ofurfæði frá Natures Aid. Ofurfæði er náttúruleg afurð sem hefur óvenju hátt næringargildi. Það 
inniheldur fáar hitaeiningar á sama tíma og hlutfall vítamína, steinefna, sindurvara (andoxara) og fjölfenóla er afar hátt.

„Fyrir þá sem eru ekki alveg á því að nota duft er ofurfæðisblandan líka til í hylkjum sem auðvelt er að gleypa.“

Vertu vinur á 
Facebook

Vertu vinur á 
Facebook

Yfirhafnir

Laugavegi 63 • S: 551 4422

Skoðið

Vertu vinur á 
FacebookLaugavegi 63 • S: 551 4422

ÚTSÖLU
SPRENGJA
50% – 60%

AFSLÁTTUR

VETRARYFIRHAFNIR, 
GERRY WEBER

BETTY  BARCLAY  

GÆÐAFATNAÐUR

 Skoðið laxdal.is

fólk þyrstir í upplýsingar
Læknaneminn una Emilsdóttir heldur 
fyrirlestur á Gló á fimmtudaginn 
um hvernig taka megi ábyrgð á 
eigin heilsu og fyrirbyggja króníska 
sjúkdóma. síða 2



Þegar ég fór að 
skoða þessa hluti 

ofan í kjölinn stóð mér 
hreint ekki á sama og því 
má kalla þetta forvarnar-
fyrirlestrur.  

Una Emilsdóttir

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn 
efnis: Sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera einarsdóttir, 
vera@365.is, s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, 
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  
johannwaage@365.is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

NÝ
TEGUND

NÝJAR
UMBÚÐIR

TILBOÐ

HIÐ SÍVINSÆLA BÚRFELLS BEIKON ER
KOMIÐ Í NÝJAR BRAKANDI FERSKAR UMBÚÐIR

SEM BERA KEIM AF VILLTA VESTRINU.

ÞEIR HUGUÐU GETA NÚ PRÓFAÐ NÝJA
BÚRFELLS BBQ CHILI BEIKONIÐ.

2x15

365.is      Sími 1817

Hæfileikafólk stígur á sviðið þegar einn stærsti sjónvarpsviðburður 
ársins fer í loftið í janúar. Fylgstu með Ísland Got Talent frá byrjun.

FYLGSTU MEÐ FRÁ BYRJUN

ÍSLAND GOT TALENT 
HEFST AFTUR

HEFST 31. JANÚAR

„Í einfaldaðri mynd ætti að borða það sem kemur upp úr sjónum, upp úr jörðinni og 
vex niður af trjánum,“ segir Una MYND/VILHELM

Una varð fyrir ákveðinni hugljóm
un fyrir ári þegar hún hlýddi á 
fyrir lesarann Marcus Frauderman 
sem hefur ferðast um allan heim 
og safnað upplýsingum um tengsl 
mataræðis og umhverfis við krón
íska sjúkdóma. 

„Ég lærði mikið af honum og 
langaði að koma upplýsingunum 
áfram. Ég stóð mig að því að taka 
ættingja og vini afsíðis og segja 
þeim allt af létta en fékk svo tæki
færi til að halda fyrirlestur í Lif
andi markaði í júní í fyrra. Áhug
inn lét ekki á sér standa og síðan 
hef ég fengið fjölda fyrirspurna. 
Fyrir skömmu var svo haft sam
band við mig frá Gló og ég beðin 
um að endurtaka leikinn. Ég sló til 
og á hálfum degi höfðu 200 manns 
boðað komu sína,“ upplýsir Una og 
segir fólk greinilega þyrsta í upp
lýsingar um hvað það er sem herj
ar á ónæmiskerfið og veldur veik
indum og hvað er hægt að gera til 
að fyrirbyggja þau.

En af hverju veikjumst við? 
„Fyrir því eru fjölþættar ástæð
ur. Það er herjað á okkur úr öllum 
áttum. Mengun í lofti, óhollt matar
æði og eiturefni í matvælum ásamt 
efnum sem komast inn í gegnum 
húðina hafa öll sitt að segja,“ segir 
Una.

Mikil umræða hefur til dæmis 
verið um óæskileg áhrif sykurs 
en vitað er að krabbameinsfrum
ur þrífast á sykri og kolvetnum. 
„Sykur var munaðarvara á árum 
áður og hans neytt í mjög litlu 
magni. Í dag vitum við að hann er 
í raun eitur sem ætti eftir fremsta 
megni að forðast. Þá er það því 
miður svo að mikið af því græn
meti og ávöxtum sem við borðum 
er sprautað með eitri. Eins hafa 
plastílát sem við geymum matinn 
okkar í mörg hver að geyma hættu
leg efni. Þá verður uppgufun frá 
húsgögnum og málningu auk þess 
sem hinar ýmsu snyrtivörur inni
halda óæskileg efni svo dæmi séu 
nefnd. Þegar ég fór að skoða þessa 
hluti ofan í kjölinn stóð mér hreint 
ekki á sama og því má kalla þetta 
forvarnarfyrirlestur,“ segir Una.

Hún segir fólk þurfa að gæta að 
því sem það setur ofan í sig. „Það 
er ekki hægt að svindla á líkam
anum. Við erum stöðugt að mynda 
nýjar frumur og það sem við setj
um ofan í okkur og tökum inn er 
það sem líkaminn hefur að vinna 
úr. Óæskileg efni setjast fyrir í lík
amanum og í kjölfarið geta sjúk
dómar myndast.“

Una hefur hlýtt á fjölda krabba
meinslækna víðs vegar um heim 
og allir eru þeir sammála um að 
ekki dugi að dæla einungis lyfjum 
í þá sem veikjast. „Við þurfum að 
fara til baka og fá fólk til að skilja 
samhengið.“ Una segir því miður 
allt of mikið um að fólk hugsi ekki 
út í tengsl mataræðis, umhverfis
þátta og myndunar sjúkdóma. 

„Það er mikil áhersla á að vera í 
góðu formi og líta vel út en minna 
hugsað um raunverulegt heil
brigði. Fólk setur samasemmerki 
á milli þess að vera grannur og 

heilbrigður en það er ekki endi
lega raunin og margir eru á villi
götum og telja sig kannski vera 
að gera sér gott með því að fá sér 
orkustykki með kókos í stað súkk
ulaðis svo dæmi sé nefnt.“

En hvað á til bragðs að taka? 
„Í einfaldaðri mynd ætti að borða 
það sem kemur upp úr sjónum, upp 
úr jörðinni og vex niður af trján
um. Því miður eru þessar afurð
ir þó oft mengaðar af eiturefnum 

en sem betur fer hefur orðið mikil 
vakning í lífrænni ræktun. 

Þá ætti fólk að hugsa út í 
vinnslu og geymsluaðferðir og 
vera gagnrýnið á það sem verið 
er að reyna að selja því. Gott er 
að reyna að gera sér í hugarlund 
hversu mikið er búið að vinna við
komandi vöru og hvað hún hefur 
farið í gegnum margar hendur. 
Viðmiðið ætti að vera að byggja 
sig upp með eins hreinum afurð
um og mögulegt er.“

Una er að hefja síðasta árið í 
læknisfræðinni í vor. „Ég er ekki 
búin að taka endanlega ákvörðun 
um hvaða sérhæfingu ég ætla að 
velja. Ég veit þó að ég vil hjálpa 
fólki að fyrirbyggja sjúkdóma með 
heilbrigðu daglegu lífi.“

Fyrirlesturinn, sem ber yfir
skriftina Ábyrgjumst eigin heilsu, 
verður haldinn á Gló í Fákafeni. 
Hann hefst klukkan 17.30 og stend
ur til 19. vera@365.is

að taka ábyrgð á 
eigin heilSu 
Una Emilsdóttir, læknanemi við Kaupmannahafnarháskóla, heldur 
fyrirlestur á Gló á fimmtudag um hvernig taka megi ábyrgð á eigin 
heilsu og fyrirbyggja króníska sjúkdóma. Hún mun meðal annars fjalla 
um þarmaflóruna og ónæmiskerfið og tenginguna við krabbamein.
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Þvagfærasýking er algengt 
vandamál og mun algengari 
hjá konum en körlum, og er 

helsta ástæða þess að styttri leið 
er upp í þvagrás kvenna. Algengt 
er að sýkingin sé af völdum E. coli-
bakteríunnar.

Ein af hverjum þremur konum 
hefur þjáðst af þvagfærasýkingu 
fyrir 24 ára aldur og að minnsta 
kosti helmingur allra kvenna fær 
þvagfærasýkingu einu sinni á æv-
inni. Fjórðungur þeirra fær endur-
teknar sýkingar. Guðlaug Jóna 
Matthíasdóttir er ein þeirra. „Ég hef 
verið með króníska blöðrubólgu í 
rúmlega tvö ár og hefur það valdið 
mér mikilli vanlíðan og óþægind-
um. Ég gat til dæmis aldrei farið 
í heitan pott eða verið úti í miklu 
frosti því það olli mér strax mikilli 
vanlíðan. Þar sem ég stunda hesta-
mennsku og þarf oft að vera á 
ferðinni í vinnu þá var þetta mjög 
óþægilegt og hamlandi fyrir mig. 
Læknarnir vildu setja mig á sýkla-
lyfjakúr í tólf mánuði en ég var ekki 
alveg tilbúin til þess. Því ákvað ég 

að prófa Bio-Kult Pro Cyan þegar 
ég sá umfjöllun um það í blöðun-
um. Ég fann fljótlega að það virkaði 
mjög vel gegn blöðrubólgunni. Í 
fyrstu tók ég bara eitt hylki á dag, 
eða þegar ég fann að ég fékk ein-
kenni, en núna tek ég tvö hylki um 
leið og ég finn fyrir óþægindum og 
stundum nokkrum sinnum 
yfir daginn þegar ég er 
verst.“

Tryggir heil-
brigða 
Þvagrás
Orsakir 
þvagfæra-
sýkingar 
eru nokkrar, 
meðal annars 
utanaðkom-
andi áhrif á 
þarmaflóruna, 
breyttur lífsstíll, 
aukið stress, ýmsir 
sjúkdómar og aukin lyfjanotkun. 
Einkenni sýkingarinnar eru meðal 
annars tíð þvaglát, aukin þörf fyrir 
þvaglát án þess að kasta af sér 

þvagi, verkir við þvaglát og óeðlileg 
lykt og litur af þvaginu. Trönuber 
hafa löngum verið þekkt fyrir að 
virka vel sem fyrirbyggjandi með-
höndlun gegn þvagfærasýkingum. 
Trönuber hindra að E. coli-bakt-
erían nái fótfestu við slímhúð þvag-
rásar. Þau drepa ekki bakteríuna 
heldur skolast hún út með þvaginu.

Bio-Kult Pro Cyan er há-
þróuð þrívirk form-

úla sem tryggir 
heilbrigða 
þvagrás. Hylk-
in innihalda 
trönuberja-
extrakt, vin-
veitta gerla 
og A-vítam-

ín. Hlutverk 
 A-vítamíns 

og vinveittu 
gerlanna er að 

hjálpa líkamanum að 
viðhalda eðlilegri bakteríuf-

lóru í þörmum og einnig að 
viðhalda eðlilegri starfsemi í 
þvagrásarkerfinu.

beTri af blöðrubólgunni
Bio-Kult Pro Cyan er háþróuð þrívirk formúla sem tryggir heilbrigða þvagrás. Guðlaug Jóna Matthíasdóttir hefur  
fengið endurteknar þvagfærasýkingar en er nú betri eftir að hún fór að taka Bio-Kult Pro Cyan.

virKar vel  
Guðlaug Jóna 
tekur Bio-Kult 
Pro Cyan þegar 
hún finnur fyrir 
einkennum þvag-
færasýkingar. 
MYND/GVA

Svefntruflanir geta stuðlað að 
vanlíðan. Við búum í hröðu og er-
ilsömu samfélagi sem veldur því 
að svefntruflanir eru gríðarlega 
algengar. Sigríður Geirsdóttir er 
fimmtug kona í krefjandi stjórn-
unarstarfi og hefur átt við svefn-
vandamál að stríða af og til und-
anfarin tíu ár. Hún mælir eindreg-
ið með Melissa Dream fyrir alla 
þá sem eiga erfitt með að slaka á 
og festa svefn. „Svefnvandamál-
ið lýsir sér þannig að ég næ ekki 
að „slökkva á mér“ á kvöldin, heil-
inn fer á fullt að hugsa um næstu 
vinnudaga og ég næ ekki 
að slaka nægilega á til 
að sofna. Fyrir nokkr-
um árum fékk ég vægt 
svefnlyf hjá lækni sem 
hjálpaði mér en ég var 
aldrei hrifin af því að 
taka svefnlyf að stað-
aldri, kannski vegna 
hræðslu við að verða 
háð þeim. Lyfin fóru 
einnig illa í mig, til 
dæmis vaknaði ég á 
morgnana með hálf-
gerða timburmenn, 
en þá líðan tengdi ég 
beint við notkun svefn-
lyfja. Fyrir nokkrum 
mánuðum ráðlagði góð 
vinkona mín mér að 
prófa Melissa Dream 
og verð ég að viður-
kenna að það hent-
ar mér mun betur en 
svefnlyfin,“ segir Sig-
ríður. „Eftir að ég fór 
að nota Melissa Dream 
þá næ ég að slaka á 
og festa svefn. Ég sef 
eins og ungbarn og er 
hress morguninn eftir. 
Einnig hefur Melissa 
Dream hjálpað mér 
mikið vegna pirrings í 

fótum sem angraði mig oft á kvöld-
in. Það er líka góð tilfinning að 
notast við náttúruleg lyf ef þess 
gerist kostur.“

ÞaKKláTar Melissa DreaM
Unnur Stephensen hefur einn-
ig góða reynslu af notkun Mel-
issa Dream og telur sig heppna að 
hafa uppgötvað það. „Þannig var 
að ég þurfti að vinna úr ákveðinni 
reynslu, sem var sársaukafull. Ég 
missti föður minn fyrir nokkrum 
árum og missti mömmu mína fyrir 
ári, þessi elska fékk Alzheimer og 

var á Skjóli í nokkur ár. 

Þegar mér leið sem verst fékk 
ég skrifað upp á svefntöflur frá 
lækni. Ég tók þær í nokkurn tíma 
og fannst þær hreint hræðilegar 
fyrir mig, ég var eins og vofa á 
daginn þannig að ég hætti að taka 
þær inn,“ lýsir Unnur. Hún fór svo 
að nota Melissa Dream og telur 
það sannar lega hafa breytt miklu 
hjá sér og er innilega þakklát fyrir 
það.

Guðlaug Narfadóttir hefur 
notað Melissa Dream í nokkra 
mánuði og segir það virka vel. 
„Ég sef vel og vakna hressari á 

morgnana, jafnvel áður en 
vekjaraklukkan hringir. 
Ég hef verið mjög slæm 
af fóta pirringi en hann 
hefur lagast eftir inn-
töku á Melissa Dream,“ 
segir Guðlaug.

sOfðu  
beTur Með 
Melissa 
DreaM
{ Vísindalega samsettar 
náttúruvörur.
{ Aðstoða þig við að 
sofa betur og vakna 
endurnærð/ur.
{ Innihalda ekki sljóvg-
andi efni.
{ Innihalda náttúrulegu 
amínósýruna  L-theanine, 
sem hjálpar til við slökun.
{ Innihalda B-vítamín 
sem stuðla að eðlilegri 
taugastarfsemi.
{ Innihalda mikið 
magnesíum, sem stuðlar 
að eðlilegri vöðvastarf-
semi og dregur þar með 
úr óþægindum í fótum 
og handleggjum.

svefnTruflanir  
úr sögunni
Svefntruflanir geta stuðlað að vanlíðan. Við búum í hröðu og erilsömu 
samfélagi sem veldur því að svefntruflanir eru gríðarlega algengar.

sölusTaðir Og uPPlÝsingar Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og  
heilsuhillum stórmarkaðanna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is

Margrét Fanney Bjarnadóttir segir 
Bio-Kult Original hafa komið melt-
ingunni í jafnvægi og að hún sé allt 
önnur eftir að hún fór að taka það 
inn. „Ég hef alla tíð átt í vandræð-
um með meltinguna, það hefur 
ýmist allt verið stíflað hjá mér eða 
að ég held engu niðri. Árið 2012 
veiktist ég mjög, hélt engum mat 
niðri og léttist um fjörutíu kíló. Ég 
fór í allar mögulegar rannsóknir 
sem hægt var að senda mig í, til 
dæmis ristil- og magaspeglun, ísó-
tóparannsókn og alls konar mynda-
tökur. Ég fékk reyndar gallsteina 
líka á þessu tímabili og þurfti að 
fara í aðgerð við því og svo var 
skjaldkirtillinn orðinn vanvirk-
ur,“ lýsir Margrét.

Hún segir að sér finnist erfitt að 
þurfa að segja frá því að hún hafi 
þurft að skipta um meltingarsér-
fræðing en það hafi hún þurft að 
gera vegna þess að hún hafi ekki 
fengið neina lausn sinna vanda-
mála hjá þeim fyrsta. „Hann rann-
sakaði mig vissulega vel en ég fékk 
enga lausn nema þá að ég væri með 
ofvirkan ristil. Ég reyndi ítrek-
að að fá hann til að leiðbeina mér 
um mataræði og 
hvort hann vissi 
um eitthvað sem 
gæti hjálpað mér, 
en hann skrifaði 
bara upp á hægða-
losandi og hægða-
stemmandi töflur. 
Ég skipti því um 
meltingarsérfræð-
ing og hann ráð-
lagði mér að taka 
Bio-Kult Original 
til að koma melt-
ingunni í jafnvægi. 
Það hefur bjargað 
mér algjörlega og ég er 

allt önnur núna. Ég tek eitt hylki 
af Bio-Kult Original með kvöldmat 
og þarf ekki lengur að hafa áhyggj-
ur af maganum,“ segir Margrét 
ánægð í bragði.

biO-KulT fyrir alla
Innihald Bio-Kult Original er öflug 

blanda af vinveittum gerlum 
sem styrkja þarmaflór-

una. Bio-Kult Original 
hentar vel fyrir alla, 
einnig fyrir barnshaf-
andi konur, mjólkandi 
mæður og börn. Fólk 
með mjólkur- og 
sojaóþol má nota 
vörurnar. Mælt 
er með Bio-Kult í 
bókinni Melting-
ar vegurinn og 
geðheilsa eftir 
dr. Natasha 
Campbell-
McBride.

læKnirinn MælTi 
Með biO-KulT
Margréti Fanneyju líður betur eftir að hún fór að 
taka Bio-Kult Original samkvæmt ráðleggingum 
læknis og mælir hún heils hugar með því.

Margrét Fanney fékk lausn við ára-
löngum meltingarvandamálum þegar 
hún fór að taka inn Bio-Kult Original.

 
Icecare  

styrkir Ljósið
Í desember renna 100 krónur 
af hverjum seldum pakka af 

Bio-Kult – öllum tegundum – til 
Ljóssins, stuðningsmiðstöðvar 

krabbameinsgreindra.



Offitusjúklingar glíma yfirleitt 
við svefnvandamál og verða 
oftar veikir en þeir sem eru í 
kjörþyngd. Sænskir vísinda-
menn hafa komist að því að börn 
of feitra eru líka með svefn-
vandamál. Lijuan Xiu, prófess-
or við Karólínska sjúkrahúsið í 
Stokkhólmi, segir að börn offitu-
sjúklinga vakni seinna á morgn-
ana og séu lengur að sofna á 
kvöldin. Þessar fjölskyldur sofa 
minna en þær þurfa. Lijuan Xiu 
hefur skoðað tengsl þyngdar for-
eldra og svefnvenja barna.

Mælt er með því að börn sofi 
11-14 tíma fyrstu tvö árin. Xiu 
rannsakaði 167 börn sem eiga 
foreldra í yfirvigt og kom í ljós 
að þau sváfu undir tíu klukku-
stundum.

Samhengi á milli of lít-
ils svefns og óholls mataræð-
is hefur áður verið greint hjá 
unglingum og fullorðnum í yfir-
vigt. Xiu bendir á að foreldrar 
hafi áhrif á mataræði barna og 
svefnvenjur. Mjög mikilvægt er 
að taka í taumana strax þegar 
börn sýna tilhneigingu til að 
fitna. „Það þarf að koma í veg 
fyrir offitu barna og leggja 
áherslu á að þau fái nægan 
svefn. Vanda þarf mataræði 
þeirra og forðast streitu. Þeir 
sem eiga við offituvandamál að 
stríða glíma við margs konar 
lífsstílssjúkdóma sem hægt er 
að koma í veg fyrir,“ segir Xiu í 
samtali við forskning.no.

Vitað er að þeir sem glíma 

við offitu eiga oft við kæfi svefn 
að stríða. Þeir eru líklegir til að 
vakna oft að nóttu. Þegar fólk 
vaknar á nóttunni getur það 
sömuleiðis tengst streitu. Dagleg 
hreyfing og útivera gæti aukið 
svefngæði til muna. Allir þurfa 
reglulegan svefn og fólk er hvatt 

til að gera eitthvað í sínum málum 
strax og það verður vart kæfi-
svefns.

Xia mun ekki staðfesta strax að 
offita leiði til lakari svefnvenja í 
fjölskyldunni en sterkar vísbend-
ingar eru um að svo sér. Rann-
sókninni verður haldið áfram.

Þungir foreldrar eiga þreyttari börn
Þegar foreldrar eru í yfirvigt fer barn þeirra seinna í háttinn en þeirra foreldra sem eru í kjörþyngd og þau fá minni 
svefn. Börnin eru þreytt og eiga frekar á hættu að verða feit eins og foreldrarnir. Óhollt mataræði eykur svefnvandamál.

Þegar foreldrar eru í yfirþyngd eru börn þeirra í meiri hættu á að glíma við offitu. 

 Samhengi á milli of lítils svefns og óholls 
mataræðis hefur áður verið greint hjá ung-

lingum og fullorðnum í yfirvigt.

100% NÁTTÚRULEGT, FLJÓTANDI JÁRN ÁN AUKAEFNA

   MAMMA VEIT BEST KYNNIR: 

                        Purelife Red Iron

                           Purelife Red Iron er unnið úr steingerðum 
                                                   jarðlögum þar sem plöntur og steinefni hafa
                                                       myndað einstaka járnríkan jarðveg sem 
                                                                        droparnir eru unnir úr. 
        
                                                                 Hentar barnshafandi konum
                                                           Milt í magann - engin hægðatrega
                                                                        Öruggt og áhrifaríkt

                                                         GLÚTENLAUST - GERLAUST - MJÓLKURLAUST - VEGAN

                        
                                
      

Mamma veit best - Laufbrekka 30 - 200 Kópavogur mammaveitbest.is

4 FÓLK Heilsa 26. janúar 2016



Vörubílar & vinnuvélar
26. janúar 2016

Kynningarblað Aflvélar | Olís | Brimborg| Vélfang | Trackwell| Rototilt | Merkúr  | Kraftvélar

Í rúmlega 30 ár hafa Aflvélar 
boðið fyrirtækjum og sveitarfé-
lögum hér á landi gott úrval af 
vinnuvélum af ýmsum stærðum 
og gerðum. Undanfarin tvö ár 
hafa starfsmenn fyrirtækisins 
upplifað mikinn uppgang og marg-
földun í sölu, að sögn Friðriks Inga 
Friðrikssonar, forstjóra fyrirtæk-
isins. Nokkrir þættir koma þar við 
sögu. „Við finnum fyrir uppgangi 
í þjóðfélaginu og erum um leið að 
bjóða upp á ný vörumerki á góðu 
verði auk eldri og þekktari gæða-
merkja fyrir ólík verkefni.“

Eingöngu gæðamerki
ASH Aebi Schmidt International 
er meðal helstu vörumerkja Afl-
véla. „Við seljum bæði snjóruðn-
ingstæki og sumartæki frá þeim. 
Það að við höfum selt þessi tæki í 
hartnær 30 ár segir sitt um gæði 
þeirra,“ bætir Friðrik við og bend-
ir á að Aebi Schmidt sé stærsta 
fyrirtækið í Evrópu á þessu sviði. 
„Meðal tækja sem við seljum frá 

þeim er úrval af snjótönnum, salt- 
og sanddreifarar og snjóblásarar.“

Aflvélar selja einnig svoköll-
uð sameyki fyrir flugvelli. „Þau 
saman standa af stórri snjótönn, 
vörubíl, undirtönn og flugbrautar-
sóp frá Schmidt. Einnig má nefna 
að við erum með umboð fyrir 
strætisvagna frá Solaris í Póllandi, 
fjölnotatæki frá Holder í Þýska-
landi, veghefla frá Veekmas oy frá 
Finnlandi ásamt fleiri umboðum.“

Mikill vöxtur
Einn stærsti framleiðandi Evrópu 
í vögnum, vinnuvélum og tækj-
um er pólska fyrirtækið Pronar. 
Fjögur ár eru síðan Aflvélar hófu 
að selja vörur frá þeim með afar 
góðum árangri að sögn Friðriks 
Inga. „Viðskiptavinir okkar hafa 
verið mjög ánægðir með þessi 
tæki og við sjáum fram á áfram-
haldandi vöxt þar. Þar má helst 
nefna snjóhreinsibúnað en orð-
spor Pronar hefur vaxið hratt 
hér á landi á skömmum tíma enda 

hefur fyrirtækið unnið til fjölda 
verðlauna.“

Árangursrík útrás
Aflvélar fengu einkasöluumboð 
fyrir Schmidt í Grænlandi á síð-
asta ári. Í síðustu viku voru menn 
frá Aflvélum og Schmidt að afhenda 
formlega fyrstu tækin í Grænlandi 
og þjálfa starfsmenn á þau, þ.m.t. 
Tarron snjóplóga og Lava sanddreif-

ara. „Nýju Lava sanddreifararn-
ir eru einstök tæki. Í stuttu máli 
má segja að þeir lími sandinn við 
ísilagt yfirborð á svipstundu og 
um leið batna hemlunarskilyrðin 
og haldast óbreytt á meðan ekki 
þiðnar eða snjóar. Þessi tækni 
var þróuð í Noregi og hefur sleg-
ið í gegn þar, ekki síst hjá notend-
unum; flugmönnum og vörubíl-
stjórum.“

Ferðin til Grænlands gekk vel 
að sögn Friðriks. „Tækin virk-
uðu vel og viðskiptavinirnir 
voru ánægðir. Við reiknum með 
áframhaldandi viðskiptum við 
Grænland en nú þegar er búið 
að leggja inn nokkrar pantanir 
til viðbótar.“

allar nánari upplýsingar má finna 
á www.aflvelar.is.

Hundruð tækja um allt land
Aflvélar sérhæfa sig gæðamerkjum sem eru notuð víða um land í ólík verkefni. Meðal nýlegra vörumerkja er Pronar frá Póllandi sem hefur 
komið afar vel út hér á landi. Nýlega hóf fyrirtækið útrás til Grænlands og spennandi tímar eru fram undan hjá fyrirtækinu.

Við afhendingu lava dreifara frá Schmidt á grænlandi í síðustu viku. F.v.: Jens lauridsen, forstjóri flugvalla í grænlandi, Simon 
buecklers, tæknistjóri Schmidt international, og Friðrik ingi Friðriksson, forstjóri aflvéla. MynD/Úr EinKaSaFni

aflvélar hafa boðið fyrirtækjum og sveitarfélögum upp á gott úrval af vinnuvélum  í 30 ár. 
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„Kanada hefur alltaf togað í mig 
og eftir efnahagshrunið líkaði mér 
ekki að sjá þann farveg sem Ísland 
var komið í. Því ákváðum við fjöl-
skyldan að þetta væri rétti tíminn 
til að breyta til og flytja allt okkar 
hafurtask til Kanada,“ segir Arnar 
sem flutti ásamt konu sinni og 
þremur af fjórum börnum sínum 
til Edmonton í september 2013.

„Mér líkar mjög vel að búa 
hérna. Mannlegt viðhorf er svo 
gott og kurteisi er í hávegum höfð,“ 
segir Arnar en viðurkennir þó að 
Kanadamenn taki öllum með fyr-
irvara til að byrja með. „Til dæmis 
þurfti ég, sem hef þrjátíu ára 
reynslu af vörubílaakstri, er bæði 
kranamaður og vinnuvélastjóri, að 
byrja á því að taka venjulegt bíl-
próf eins og sautján ára krakki 
eftir að ég kom til Kanada, í fram-
haldi af því þurfti ég að taka kan-
adískt meirapróf.“

Ekur lengri vegalengdir
Arnar útskýrir að til séu nokkr-
ar tegundir vörubílstjóra í Kan-
ada. „Þetta eru ökumenn sem fara 
styttri vegalengdir, borgaröku-
menn, sendibílstjórar og svokall-
aðir „long hall drivers“ en ég fell í 
þann flokk,“ segir hann en eins og 
nafnið gefur til kynna ekur Arnar 
langar vegalengdir og er á ferðinni 
frá einum degi og upp í viku. „Á 
venjulegum degi eyði ég 13 klukku-
stundum í akstri en leyfilegur 
vinnutími hér í Kanada er 16 klst. 
á dag sem skiptist í 13 tíma í akstri, 
einn tíma „on duty“ sem er hugsað-
ur sem tími til að taka olíu og fram-
kvæma skoðanir á bíl og vögnum. 
Síðan eru tveir tímar hugsaðir 
sem hvíld en þeim getur þú skipt 
niður í fjóra hálftíma. Eftir þenn-
an tíma er nauðsynlegt að taka tíu 
tíma stopp,“ segir Arnar sem ekur 
eftir svokölluðum 70/7 lögum. Það 
þýðir að hann megi aka 70 tíma á 
sjö dögum en eftir þann tíma þarf 
hann að taka 36 tíma stopp.

Allt til alls í bílnum
Arnar ekur trukk af tegund-
inni 2015 International Pro-Star. 
„Hann er með 450 Hp Cumm-

ings og 16 gíra Eton Fuller kassa, 
eigin þyngd er 8,8 tonn en leyfileg 
heildarþyngd má vera 63,5 tonn á 
8 öxla,“ lýsir hann. Að öllu jöfnu 
dregur Arnar tvo tengivagna á 
ferðum sínum.

Hann segir allt til alls í bílnum 
enda nauðsynlegt þar sem hann 
dvelur þar langdvölum. „Ég er með 
tölvu, sjónvarp, rúm og allt sem til 
þarf.“

Sérstakur lífsstíll
Arnar segir trukkakúltúrinn í 
Kanada allt annan en á Íslandi. 
„Hér er þetta meira lífsstíll en 
starf að vera „trucker“. Hér eru 
til dæmis mörg dæmi um að hjón 
séu ökuteymi og fari bæði um Kan-
ada og Bandaríkin og búi í bílun-
um,“ segir Arnar. Hann telur lítinn 
meting á milli manna vegna bíl-
tegunda. „Alls staðar þar sem þú 
kemur inn á svokölluð trukkastopp 
hittirðu fyrir marga trukkara. Þér 
er ávallt boðið sæti, sama hvernig 
trukk þú keyrir og venjulega snýst 
umræðan um allt annað en trukka. 
Frekar er rætt um ástand vega, 
vigtir, þyngdir og hversu langt við 
erum að fara.“

Spennandi ísakstur
Arnar hefur lent í ýmsu á ferð 
sinni um Kanada. Eitt af því sem 
honum þótti áhugavert að kynnast 
var akstur á ísvegi en sumir kann-
ast við þættina Ice Road Truckers 
á sjónvarpsstöðinni History.

„Ísvegi má finna víða í Kanada 
en það helgast af því að á suma 
staði er einungis hægt að kom-
ast með ferju á sumrin. Á veturna 
frjósa árnar og vötnin og ferjurn-
ar hætta að ganga. Þá eru búnir til 
þessir ísvegir til að aka vörum á 
þessa staði sem oftast eru námur 
og einangruð indíánaþorp,“ lýsir 
Arnar sem hefur ekið eftir slíkum 
ísvegum nokkrum sinnum.

„Í fyrsta skipti ók ég upp eftir 
ánni við Yellow Knife um 25 km 
leið. Það var dálítið óhugnanlegt 
þegar gæslumaðurinn sagði mér 
að aka með bílstjórahurðina opna 
og gluggann farþegamegin opinn. 
Svo hlustaði maður á brak og 

Í bílnum er allt til alls enda dvelur arnar þar langdvölum. Ég er með sjónvarp, tölvu, rúm og allt sem þarf. 

ferðast um 
ísilögð vötn
Arnar Lúðvíksson Fahning flutti til Edmonton í Kanada 
haustið 2013 og starfar sem vöruflutningabílstjóri. 
Hann hefur upplifað ýmislegt, skógarelda, heimsókn 
bjarndýra og akstur um ísilögð vötn.

bresti í ísnum meðan maður silað-
ist áfram á 20 km hámarkshraða,“ 
segir Arnar en bíllinn og farmur-
inn vógu 53 tonn. Stöðugur ágang-
ur vörubíla á ísveginum veikir 
vissulega ísinn en Arnar lýsir því 
að ávallt þegar gerir mikið frost 
sé vatni sprautað á veginn til að 
styrkja hann.

Skógareldar og bjarndýr
Skógareldar eru mjög algeng-
ir í Kanada. „Á sumrin er þetta 
alger plága og vegna þeirra verð-
ur gríðar leg eyðilegging,“ segir 
Arnar sem sjálfur sat fastur í þrjá 
sólarhringa vegna skógarelda. 
„Það var tilkomumikil sjón og 

mikil lífsreynsla,“ segir hann en 
meginástæðan fyrir því að vegum 
er lokað er reykur sem leggst yfir 
þá. „Eftir þrjá sólarhringa höfðu 
tugir flutningabíla safnast saman 
báðum megin við reykhafið, þá var 
ákveðið að aka með tíu bíla í einu í 
gegnum reykinn í lögreglufylgd á 
tíu km hraða.“

Arnar hefur einnig upplifað líf-
legt dýralíf landsins. „Ég stopp-
aði einu sinni til að taka mynd af 
skógarbirni. Sá stóð og horfði á 
mig, labbaði svo upp að trukknum, 
settist niður eins og hundur og beið 
eftir að ég gaukaði að honum bita,“ 
segir Arnar og hlær hressilega.   
solveig@365.is

Ísvegi má finna víða í 
Kanada en það helgast af 
því að á suma staði er 
einungis hægt að komast 
með ferju á sumrin. Á 
veturna frjósa árnar og 
vötnin og ferjurnar hætta 
að ganga. Þá eru búnir til 
þessir ísvegir til að aka 
vörum á þessa staði.

Arnar Lúðvíksson Fahning

VörUbÍlar og VinnUVÉlar Kynningarblað

26. janúar 20162



H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 –

 1
6

-0
3

2
3

Arion banki býður kaupleigu og tækjalán
til að fjármagna kaup á nýjum og notuðum 
atvinnubílum og tækjum til atvinnurekstrar. 

Hafðu samband og fáðu nánari upplýsingar 
í síma 444 8800 eða sendu fyrirspurn á 
taeki@arionbanki.is. 

Nánari upplýsingar er að finna á arionbanki.is

Hagkvæm
tækjafjármögnun



„Plógurinn er af gerðinni Föcker-
sperger FSP 18 spiderplow. Hann 
var keyptur árið 2007 í verkefni 
fyrir Landsnet þar sem ljósleið-
ari var lagður milli Akureyrar og 
Fljótsdalsvirkjunar, alls um 231 km 
vegalengd. Hann var notaður á erf-
iðustu svæðunum þar sem þörf var á 
miklu dráttarátaki og þar sem þurfti 
að leggja ljósleiðarann í vegkanta og 
meðfram eldri lögnum með mikilli 
nákvæmni,“ segir Ingileifur Jóns-
son.

Plógurinn sem kallaður er 
köngulóin hefur fjögur hjól sem öll 
eru á sjálfstæðum örmum og er því 
hægt að stilla honum upp í hinum 
ólíklegustu aðstæðum, til dæmis 
í hliðarhalla og miklum ójöfn-
um, án þess þó að það hafi áhrif á 
legu strengsins. „Dráttartækið er 
í grunninn Man 4x4 trukkur sem 
hefur verið breytt mikið og er hann 

útbúinn spili sem hefur dráttargetu 
til að draga plóginn með allt að 140 
tonna átaki og stórum spaða að aftan 
til viðspyrnu við drátt. Helstu eigin-
leikar þessa búnaðar eru hin mikla 
dráttargeta sem samsvarar yfir 200 
tonna jarðýtu og stöðugleiki plógs-
ins sem fæst með þessum sjálfstæða 
hjólabúnaði,“ útskýrir Ingileifur.

Plógurinn er nokkuð sérhæfð-
ur og hefur því ekki sinnt mörgum 
verkefnum en hefur komið að afar 
góðum notum þar sem við á. Síðast-
liðið sumar var hann til dæmis not-
aður við verkið „Selfosslínu 3“. Þar 
var lagður 66 kW háspennustrengur 
en hann samanstendur af þrem ein-
leiðurum sem hver um sig er 54 mm 
í þvermál og einu 20 mm fjarskipta-
röri. „Upp kom vandamál þegar 
menn urðu varir við mikið jarðvatn á 
söndunum þar sem strengleiðin er og 
þurfti að leysa það mál á annan hátt 

en verkgögn sögðu til um, en reikn-
að var með að grafa fyrir öllum köpl-
um í verkinu. Lausnin fólst í því að fá 
köngulóna til verksins þar sem hún 
gæti lagt alla strengi og fjarskipta-
rörið í einni samfellu og af mikilli 
nákvæmni og öryggi,“ segir Ingi-
leifur og bendir á að slíkt hafi einn-
ig verið gert í Landeyjum 2013 þegar 
upp kom svipað vandamál þegar 
strengir voru lagðir frá spennivirki 
að landtöku á sæstreng milli Landey-
jasands og Vestmannaeyja.

Ingileifur segir helsta kost plógs-
ins vera þann að jarðrask eftir hann 
sé lítið. Því henti hann til dæmis 
mjög vel þegar fara þurfi yfir við-
kvæmt land. „Það er alltaf gott að 
nota umhverfisvænar vinnuaðferð-
ir þegar verið er að leggja hvort 
heldur sem er ljósleiðara eða há-
spennustrengi í jörðu,“ segir hann. 
solveig@365.is

Þarna er unnið við verkið „Selfosslínu 3“ síðastliðið sumar. Þarna má sjá hvar spil-
bíllinn dregur köngulóna en hún dregur alla strengina og fjarskiptarörið ásamt við-
vörunarborðum niður í jörð. Aftan við hana er jarðýta sem dregur þrjá keflavagna 
sem hver um sig ber kefli með einleiðarastreng en hvert kefli vegur um 8-8,5 tonn.

Köngulóin fer yfir Brúará og plægir í móbergsbotn. Verkefnið var unnið fyrir 
RARIK en engir aðrir plógar eða vinnuvélar gátu unnið verkið.

Köngulóin 
Ingileifur Jónsson ehf. flutti árið 2007 inn áhugaverðan plóg sem í daglegu tali er 
kallaður köngulóin. Vélin er sú eina sinnar tegundar á landinu og í Skandinavíu. 
Plógurinn getur plægt og lagt marga strengi í einu af mikilli nákvæmni.

Á þessari mynd sést hvernig allir strengirnir renna yfir jarðýtuna í jöfnu átaki og ofan í rennuna aftan á köngulónni en fjarskiptarörið er þarna framan á ýtunni og fer sömu leið og strengirnir.

Bíla- og 
tækjafjármögnun
Landsbankans

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Landsbankinn býður fyrirtækjum hagkvæma 

fjármögnun á bifreiðum, atvinnutækjum, 

vélum og ýmsum rekstrartækjum.
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Fjármögnun 
atvinnutækja

Lykill býður fyrirtækjum 
og einstaklingum í 

atvinnurekstri fjölbreytta 
fjármögnunarmöguleika 

á vélum og tækjum.

Kostir Lykils

Áralöng reynsla 
af fjármögnun 
atvinnutækja.

Alla jafna er ekki gerð
krafa um frekari 

tryggingu en tækið sjálft.

Gott samstarf við 
alla helstu sölu- 

og þjónustuaðila.

Góð þjónusta 
og hagstæð kjör.

Fjármögnun 
sem hentar 

þínum þörfum.

Kynntu þér málið nánar á 
lykill.is



Knattspyrnumaðurinn og þjálfar-
inn litríki, Ólafur Þórðarson frá 
Akranesi, hefur nánast allan starfs-
feril sinn unnið hjá fjölskyldufyrir-
tækinu Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórð-
arsonar sem er með höfuðstöðvar í 
heimabæ hans, Akranesi.

Fyrirtækið, sem yfirleitt geng-
ur undir nafninu ÞÞÞ, sinnir fjöl-
breyttum verkefnum á sviði flutn-
inga og uppskipunar auk fjölda 
annarra verkefna og segist Ólafur 
hafa nánast byrjað að starfa þar frá 
því hann hóf að labba. „Ég spilaði 
í Noregi sem atvinnumaður í fót-
bolta árin 1989-1992 en hafði starf-
að við fjölskyldufyrirtækið 
áður en ég fór út og svo eftir 
að ég kom heim nokkrum 
árum síðar. Og hér er ég 
enn. Það lá nú alltaf bein-
ast við að ég hæfi störf 
hér enda nánast neyddur 
til þess að vinna hér 
sem krakki!“

Starfið er 
ansi fjölbreytt 
að sögn Ólafs. 
„Hér ræðst 
maður bara í 
öll þau verk-
efni sem 
falla til. 
Við flytj-
um allt 
milli 
him-
ins og 
jarð-
ar um 
land 

allt. Ég vinn mikið á stórum krana-
bíl, við flytjum töluvert mikið af 
bátum norður í land og á Vestfirð-
ina. Einnig keyrum við flutninga-
bíla milli Akraness og Reykjavík-
ur, vinnum við losun með lyfturum 
og fleira. Verkefnin er mörg og fjöl-
breytt hér.“

Starfið hefur breyst
Starf hans hefur breyst frá því 
hann var ungur maður og spil-
aði fótbolta. Hann segir ekki allt-
af hafa verið auðvelt að sameina 
þetta tvennt. „Þetta var nú kannski 
ekki draumastarfið á meðan ég 

spilaði fótbolta á þessum árum 
en hafðist svo sem. Starfið 

var öðruvísi á þessum árum 
og miklu erfiðari vinna lík-
amlega. Í dag er þetta að 
mestu breytt og nú eru 
flestir bílar losaðir og lest-

aðir með lyfturum og öðrum 
hjálpartækjum.“

En starfið hafði líka sína 
kosti fyrir fótboltamanninn og 
seinna þjálfarann. „Þar sem 
maður er oft einn á ferðinni 
gafst mikill tími til að hugsa um 
fótboltann og það gerði maður 
raunar allan daginn. Hugur-
inn var miklu meira við fótbolt-
ann en nokkru sinni starfið sem 
vöruflutningabílstjóri. Seinna 

meir þegar ég hóf að þjálfa gafst 
góður tími til að fara í gegnum 
hlutina, til að hugsa um hvað 
maður ætlaði sér að gera og 
hvernig útfærslan yrði.“

Dæmigerður vinnudagur er 

langur hjá Ólafi. „Ég er mættur á 
stöðina kl. 7 á morgnana en reyni 
að klára öll verk fyrir kl. 16.30. Þá 
tóku við æfingar og seinna meir 
þjálfun. Dagarnir geta því orðið 
nokkuð langir hjá mér.“

Ágætis þjálfun
Þrátt fyrir langa daga er oft gaman 
í vinnunni að sögn Ólafs. „Verkefn-
in eru fjölbreytt og maður hittir 
margt fólk út um allt land. Ég er 
þó búinn að vera svo lengi í þessum 
bransa að ég gæti alveg hugsað mér 
að skipta um starfsvettvang. Enn 
hef ég þó ekki látið verða af því en 
maður er þó alltaf að spá og spek-
úlera í hinum og þessum hlutum.“

Það eru ekki margir íþróttamenn 
sem vinna slík störf í dag þótt vafa-
laust finnist þeir einhverjir. „Svona 
líkamleg vinna er ágætis þjálfun 
fyrir íþróttafólk. Mér finnst raun-
ar synd hvað margir ungir íþrótta-
menn í dag eru líkamlega slappir á 
sínum yngri árum.“

Sem fyrrverandi knattspyrnu-
maður og núverandi þjálfari er 
Ólafur eðlilega spenntur fyrir EM 
í fótbolta næsta sumar og spáir ís-
lenska liðinu ágætu gengi. „Ég 
kemst því miður ekki á mótið sjálft 
en fylgist vel með því hér heima. Ég 
hef fulla trú á að liðið komist upp 
úr riðlinum enda hafa strákarnir 
sýnt frábæra frammistöðu í und-
ankeppninni. Lokaleikurinn gegn 
Austurríki gæti jafnvel orðið úr-
slitaleikur fyrir okkar menn og þá 
væri nú ekki leiðinlegt að sjá hann 
í Frakklandi.“ starri@365.is

„Svona líkamleg vinna er ágætis þjálfun fyrir íþróttafólk. Mér finnst raunar synd 
hvað margir ungir íþróttamenn í dag eru líkamlega slappir á sínum yngri árum,“ 
segir Ólafur Þórðarson. MYND/ÞÞÞ

Gafst oft tími til að hugsa um fótbolta
Ólafur Þórðarson, fyrrverandi knattspyrnumaður, hefur unnið nær alla ævi sína hjá fjölskyldufyrirtækinu ÞÞÞ á Akranesi. Verkefnin eru  
fjölbreytt og ráðist er í öll þau verkefni sem til falla. Starf hans hefur breyst frá því hann var ungur maður og spilaði fótbolta.

Suðurlandsbraut 14  >  sími 440 4400  >  www.ergo.is  >  ergo@ergo.is

Það er stór stund þegar þú tekur við nýju atvinnutæki sem styttir vinnudaginn 
og eykur afköstin. Og okkur finnst að ánægjan eigi að endast í mörg ár. Þess 
vegna er það aðalatriðið hjá Ergo að mæta þínum þörfum með faglegri ráðgjöf 
og framúrskarandi þjónustu þegar kemur að fjármögnun atvinnutækja.

Við fjármögnum flest 
milli himins og jarðar

Vörubílar oG ViNNuVélar Kynningarblað
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Mercedes-Benz þekkir vel þarfir og kröfur atvinnulífsins um öfluga, 
sparneytna og fjölhæfa vinnubíla. Vito og Citan fást báðir útfærðir sem 
sendi-, fjölnota- og fólksflutningabílar og ótal möguleikar eru á að laga 
þá að sérstökum þörfum. 

Með Mercedes-Benz Vito og Citan fær þitt fyrirtæki dýrmætan 
liðsauka sem eflir reksturinn.

Komdu í Atvinnubíladeild Öskju og kynnstu þessum 
hörkuduglegu vinnufélögum.

Vito og Citan, hörkuduglegir vinnufélagar

ASKJA  ATVINNUBÍLAR · Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík · Sími 590 2120 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur okkur á Facebook 
„Mercedes-Benz Ísland atvinnubílar“ 

Vito, millilangur sendibíll, 114 hestöfl, beinskiptur 6 gíra 

Verð frá 4.240.000 kr. án vsk

Citan, millilangur sendibíll, 90 hestöfl, beinskiptur 5 gíra

Verð frá 2.790.000 kr. án vsk



Við bjóðum upp á 
allar hleðslu-

lausnir fyrir Trojan 
rafgeymana.

Kjartan S. Guðjónsson

Mikill fjöldi 
starfsmanna kom 

að verkefninu, bæði 
innlendra og erlendra.

Jörgen Hrafnkelsson

Jörgen Hrafnkelsson starfaði við Kára-
hnjúkavirkjun.

Flest tækin sem nýtt voru við framkvæmdina fóru úr landi eftir að henni lauk.

Mikill fjöldi stórvirkra vinnuvéla var á staðnum.

Framkvæmdirnar við Kárahnjúka-
virkjun eru iðulega nefndar stærsta 
framkvæmd Íslandssögunnar. Þær 
hófust árið 2002 en virkjunin var 
formlega gangsett í nóvember árið 
2007. Mikill fjöldi starfsmanna kom 
að verkefninu, bæði innlendra og 
erlendra, og mikill fjöldi vinnu-
véla og vörubíla var nýttur í verk-
ið meðan á því stóð.

Jörgen Hrafnkelsson var einn 
þeirra fjölmörgu Íslendinga sem 
komu að verkinu en þá starfaði 
hann sem byggingatæknifræðingur 
hjá Arnarfelli. Fyrirtækið var eitt 
af þeim fyrstu sem komu að eigin-
legri framkvæmd virkjunarinnar 
en Jörgen sá þar um alla tæknilega 
framkvæmd, svo sem mælingar, 
tilboðsgerð og uppgjör á verkum.

„Ég starfaði hjá Arnarfelli 1998 
til 2006 og þetta var eftirminni-
legur tími. Ef þannig stóð á leysti 
ég af á hinum ýmsu vinnuvélum 
enda með ólæknandi trukka- og 
tækjadellu á þessum tíma. Í upp-
hafi þegar Kárahnjúkavirkjun var 
í undirbúningi og heildarmyndin 
kom smátt og smátt í ljós stuðuðu 
hinar tröllauknu magntölur mann í 
fyrstu; yfir 70 km af göngum, yfir 
14 milljón rúmmetrar af efni í stífl-
ur, ótrúlegt magn af steypu o.s.frv.“

Spennandi tæki
Mikill fjöldi stórvirkra vinnuvéla 
var á staðnum á þessu tímabili. 
Jörgen segir að það sem helst hafi 
verið nýtt varðandi gerð virkjunar-
innar var að vinna við jarðganga-
gerð, fyrst við hjáveitugöngin í 
Jökulsá með ítalska fyrirtækinu 
Impregilo, og seinna verksamn-
ingarnir í Ufsarveitu, en þar grófu 
þeir nokkra kílómetra á eigin for-
sendum. „Á þeim tímapunkti komu 
inn framandi tæki á borð við Tam-
rock T9 og T11 jarðgangaborana, 
loftræsiblásara, að sumu leyti ný 

sprengitækni og margt fleira. Auð-
vitað var töluverður spenningur að 
sjá og upplifa TBM jarðgangabor-
ana, hvernig þeir unnu og hvern-
ig þeim gekk að vinna á hinu ís-
lenska bergi. Eins var upplifun 
að sjá alla þessa gríðar legu efnis-
flutninga með færiböndum sem ég 
held að hafi ekki átt sér fordæmi 
hérlendis.“

Eðlilega höfðu Jörgen og fé-
lagar hans aldrei tekið þátt í við-
líka framkvæmd áður. „Þetta var 
náttúrlega gríðarlega stórt og 
krefjandi verkefni, unnið í um 600 
metrum yfir sjávarmáli, langt inni 
í landi alla mánuði ársins. Slíkar 
aðstæður krefjast mikillar skipu-
lagningar, það þarf að setja upp 
lager með öllu sem þarf að nota, 
varahlutum, byggingarefni, vist-
um o.fl. Menn gátu búist við a.m.k. 
viku sambandsleysi við byggð, með 
mörg hundruð manns í vinnubúð-
um. Það krefst virkilegrar skipu-

Sannarlega eftirminnilegur tími
Starfsmenn sem komu að gerð Kárahnjúkavirkjunar á sínum tíma gleyma þeirri framkvæmd seint. Verkefnið var risastórt og fjarri 
mannabyggðum. Stórtækar vinnuvélar voru notaðar þar í bland við smærri og vöktu sumar þeirra mikla eftirtekt starfsmanna.

lagningar.“

Tæki úr landi
Eftirminnilegasta nýjungin sem 
sem Jörgen og félagar tóku í notk-
un var ekki vinnuvél en þó ná-
tengt, nefnilega þrívíddarskanni. 
„Með þessu tæki var hægt að yfir-
borðsmæla fleti með mun meiri ná-
kvæmni en áður hafði verið gert 
hérlendis. Skannann notuðum við 

m.a. til að mæla inn yfirborð jarð-
ganga en með þessari tækni var 
hægt að bera saman mun betur 
raungröft á móts við hönnunar-
snið.“

Flest tækin sem nýtt voru við 
framkvæmdina fóru úr landi eftir 
að henni lauk. „Það er helst að þessi 
hefðbundnu jarðvinnutæki eins 
og gröfur, ýtur og námu trukkar 
sem nýtast við alla almenna jarð-

vinnu hafi orðið eftir. Síðan má 
ekki gleyma því að vinnuvél er 
eitt, því afburða stjórnandi er ekki 
síður mikilvægur. Vinnuvélin gerir 
ekkert ein og sér. Í kjölfar fram-
kvæmdanna fóru mjög margir 
tækjamenn í önnur störf eða utan 
og má því segja að í kjölfar hruns-
ins og lægðar í jarðvinnuverk-
töku vanti nú að hluta nýja kynslóð 
góðra tækjastjórnenda.“

Trojan rafgeymarnir hafa verið 
seldir hér á landi um rúmlega tíu 
ára skeið við afar góðar undir-
tektir fyrirtækja í ólíkum at-
vinnugreinum. Um er að ræða 
bandaríska gæðaframleiðslu og 
eru rafgeymarnir þekktir fyrir að 
vera traustir, öruggir og afar end-
ingargóðir. Ekki skemmir heldur 
gott verð fyrir að sögn Kjartans 
S. Guðjónssonar, sölu- og þjón-
usturáðgjafa hjá Olís, en fyrir-
tækið hóf að flytja rafgeymana 
sjálft inn árið 2013. „Framleið-
endur Trojan rafgeymanna hafa 
frá árinu 1928 verið í fararbroddi 
á heimsvísu í framleiðslu á djúp 
afhleðslu sýrugeymum (e. deep 
cycle flooded) og bestu tækni 
í framleiðslu AGM og Gel raf-
geyma. Þetta er því heimsþekkt 
vörumerki og afar traust enda er 
fyrirtækið búið að vera ansi lengi 
í þessari framleiðslu.“

Betri kjör
Eftir að Olís varð form-
legur dreifingarað-
ili fyrir rafgeym-
ana árið 2013 hefur 
fyrirtækið getað 
boðið viðskiptavin-
um sínum upp á enn 
betri kjör en áður að 
sögn Kjartans. „Síð-

ustu þrjú árin höfum við flutt 
sjálf inn þessa vönduðu geyma og 
í mun meira magni en áður. Fyrir 
vikið njóta viðskiptavinir okkar 
þess svo sannarlega þegar kemur 
að bæði verði og þjónustu.“

Afkastagetan aukin
Að sögn Kjartans stóla stór og 
smá fyrirtæki um allan heim 
á Trojan rafgeyma til að skila 
framúrskarandi afli fyrir golf-
bíla, gólfþvottavélar, vinnulyft-
ur, skipa-, báta- og hús-
bí la eða annars 

konar notk-

un. „Þar má m.a. þakka áratuga 
reynslu, þrotlausum rannsóknum 
þar sem tæknimenn fyrirtækis-
ins vinna stöðugt að því að full-
komna framleiðsluna enda hefur 
afkastageta Trojan rafgeymanna 
verið aukin enn frekar með nýj-
ustu tækni.“

Úrvals starfsmenn
Í dag hefur Olís 24 útibú um allt 
land. „Við bjóðum upp á allar 
hleðslulausnir fyrir Trojan raf-
geymana auk þess að sjá um 
allt viðhald og þjónustu í sam-
bandi við þá. Fyrirtækið hefur á 
að skipa úrvals starfsmönnum í 
útibúum sínum sem þekkja vel til 
Trojan rafgeyma.“

Allar nánari upplýsingar má 
finna á www.olis.is, í sölu- og 
þjónustuveri í síma 515-1100, í 
næsta útibúi eða hjá kjartans@
olis.is. 

Hrein orka í allra þágu
Um tíu ára skeið hefur Olís boðið íslenskum fyrirtækjum upp á rafgeyma frá 
Trojan með góðum árangri og sem skilað hefur sér í betra verði og þjónustu.

Að sögn Kjartans stóla stór og smá fyrirtæki um allan heim á Trojan rafgeyma.
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ÞÓR HF

ÞÓR HF
Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:
 
www.thor.is

Wacker Neuson býður upp á réttu 
tækin í alla almenna jarðvegsvinnu 

og garðaumhirðu

Beltavagnar upp í 3 tonn og 
hjólavagnar (dumperar) upp í 10 tonn. 

Allt sem viðkemur jarðvegsvinnu.

Þjöppur, víbratorar, brotvélar, steinsagir, glattarar. 
Allt sem viðkemur steypuvinnu og þjöppun.

 Smágröfur og beltagröfur 
frá 800 kg upp í 15 tonn. 

Hjólagröfur upp í 10 tonn. 

Fjórhjólastýrðar hjólaskóflur. Lágbyggðar og 
stöðugar vélar.  Fáanlegar með lyftigetu allt að 
 4,3 tonnum. Möguleiki á 40 km aksturshraða. 
Tilvaldar í snjómokstur og alla alhliða vinnu.

KUBOTA atvinnutæki  
 - áratugareynsla við íslenskar 

aðstæður

KUBOTA BX2350 - Einn vinsælasti smátraktorinn 
enda hefur hann margsannað sig við við margvísleg 

not, hann er með 23,5 ha 3ja cyl KUBOTA dieselmótor, 
4WD, 2ja þrepa vökvaskipting, aflstýri, útbúin með 
mið og aftur aflúrtökum.  Mikið úrval tengibúnaðar 

og tækja fáanlegt, s.s.: sláttuvélar, grassafnarar, 
ámoksturstæki, tætarar, dreifarar og fl og fl.

KUBOTA Smátraktorar - Bjóðum úrval annarra gerða 
KUBOTA smátraktora í stærðum að 40 hö. 

  KUBOTA smátraktorar hafa margsannað sig á Íslandi 
enda líklega vinsælasti smátraktorinn og er í notkun hjá 

einstaklingum, bæjarfélögum, verktökum, stofnunum og 
þeim sem gera miklar kröfur um gæði og endingu .  Mikið 

úrval tengibúnaðar og tengitækja fáanlegt. 

KUBOTA Smágröfur - KUBOTA er stærsti 
framleiðandi á smágröfum í heiminum, stærðir 
850 kg – 8.000 kg.  KUBOTA smágröfurnar eru 

afkastamilklar gæðavélar með lága bilanatíðni og 
mikil afköst, við bjóðum úrval KUBOTA smágrafa 

með stuttum afgreiðslutíma frá framleiðanda.

KUBOTA GZD21 HD - Öflug „Zero-Turn“ 
ásetusláttuvél með 21 ha, 3ja cyl KUBOTA 

diesel mótor, með drifskaftsknúinni 1219 mm 
(48“) vökvalyftri sláttuvél og 500 L vökvalyftum 

grasssafnara. Alvöru „Zero-Turn“ vél.

KUBOTA GR2120 - Sá fjórhjóladrifni.  Öflugur 
sláttutraktor með 21 ha 3ja cyl KUBOTA 

dieselmótor, með drifskaftsknúinni 1219 mm (48“) 
vökvalyftri sláttuvél og 450 L grassafnara

Útbúinn „Glide Steer“ sem gerir krappa snúninga 
leik einn og auðveldar slátt 

KUBOTA G23LD  & G23HD - Þessi er afkastamikil. 
Öflugri sláttutraktor með 23 ha 3ja cyl KUBOTA 

dieselmótor, með drifskaftsknúinni 1219 mm (48“) 
drifskaftsknúinni vökvalyftri sláttuvél og 560 L  

grassafnara (G23LD) eða 640 L vökvalyftum 
grassafnara (G23HD).



Kallinn fór alltaf aðeins lengra á hverju ári 
þegar hann var að hreinsa veginn á vorin og 

svo ákvað hann bara að sjá hvað við kæmumst langt.  
 Ragnar Kjaran Elísson

Sagt er að lofthræddir eigi lítið 
erindi um veginn sem Elís Kjaran 
Friðfinnsson og Ragnar Kjaran, 
sonur hans, ruddu frá Dýrafirði 
til Arnarfjarðar en leiðin er samt 
vinsæl. Göngu- og hjólreiðafólk fer 
þar um á hverju sumri og eins er 
talsverð umferð jeppa um þessa 
leið. Ragnar var 18 ára með föður 
sínum á ýtunni og segir hann hafa 
ráðist í verkið því það átti að vera 
ómögulegt.

„Fyrir kallinn var þetta bara 
áskorun. Það var búið að segja að 
þetta væri ekki hægt,“ segir Ragn-
ar. „Það lá vegbútur undir Ófæru-
skriðu en svo þurfti að ganga rest. 
Kallinn fór alltaf aðeins lengra 
á hverju ári þegar hann var að 
hreinsa veginn á vorin og svo 
ákvað hann bara að sjá hvað við 
kæmumst langt,“ rifjar Ragnar 
upp. Hann vann til jafns við föður 
sinn á ýtunni og fékk þarna sína 
eldskírn. Segist ekki þekkja loft-
hræðslu frekar en faðir hans enda 
hefði þá lítið orðið úr verki. Þó hafi 
stundum farið aðeins um þá feðga.

„Þarna er um 200 metra kafli 
þar sem er nánast lóðrétt berg 
fyrir ofan smá stall og svo meira 
en lóðrétt þar fyrir neðan. Þá leist 
honum nú ekki á blikuna en við 
nöguðum þetta áfram, lengra og 
lengra,“ segir Ragnar. Framtakið 
vakti athygli og brátt fóru fyrir-
menni að kíkja í heimsókn. Meðal 
annars Steingrímur Hermannsson, 
þá samgönguráðherra.

„Steingrímur var verkfræð-
ingur sjálfur og vildi sjá þetta. Þá 
vorum við komnir gegnum þver-
hnípið en fram undan var 700 
metra kafli af stórgrýttri skriðu. 
Það virtist ekki nokkur leið að 
komast fram hjá og Steingrímur 
spyr hvernig í ósköpunum hann 
ætli að gera þetta. Hér þyrfti að 
sprengja. „Við förum þetta ein-
hvern veginn,“ sagði kallinn bara 
og Steingrímur hristi hausinn.“

Elís og Ragnar ruddu veg-
inn á lítilli TD8B jarðýtu, sem 
þeir á stórvirkari tækjum köll-
uðu Teskeiðina. „En hún sannaði 

sig, þetta hefði ekki verið hægt á 
stærri vél.“ Hann segir föður sinn 
hafa oft komist í hann krappan á 
Teskeiðinni og rifjar upp þegar 
raflína var lögð úr Mjólká yfir í 
Ísafjörð.

„Kallinn var uppi á fjallsbrún-
inni að jafna fyrir slóða, hafði 
farið of langt og gat ekki bakkað 
upp aftur. Þá var ekki annað að 
gera en fara áfram, rúmlega 60 
gráðu halla niður kletta og skriðu. 
Hann sagði að það hefði aðeins 
farið um hann þegar dótið aftur í 
ýtunni fór út um framrúðuna. En 
niður komst hann.“ heida@365.is

Átti ekki að vera hægt
Elís Kjaran Friðfinnsson ýtustjóri á heiðurinn af einum ævintýralegasta vegi landsins 
en hann tengdi Dýrafjörð og Arnarfjörð um Svalvoga nánast á seiglunni einni saman á 
áttunda áratugnum. Ragnar sonur hans fékk sína eldskírn á ýtunni við vegagerðina.

Leiðin er ansi hrikaleg á köflum þar sem feðgarnir nöguðu sig áfram á Teskeiðinni.
mynd/ÞorLEiFur EggErTsson
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 Sala á Volvo 
rútum gekk vel 

á síðasta ári og voru 9 
nýskráðar Volvo rútur 
sem taka yfir 41 far-
þega. Volvo Bus var því 
markaðsleiðandi með 
29% markaðshlutdeild.
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Volvo l350F hjólaskófla afhent lnS Saga. Myndir/HaFþór HreiðarSSon

Volvo eC700C l beltagrafa afhent lnS Saga.

Jökullfell FH16 – Volvo FH16 750 hestafla 6x4T Tandem dráttarbíll afhentur Jökulfelli ehf. Á mynd frá vinstri Marinó Haukur, 
Haukur gíslason og alexander atli.

Kristinn Már Emilsson, fram
kvæmdastjóri atvinnutækjasviðs í 
Brimborg, segir að öll framleiðsla 
Volvo atvinnutækja sé undir ströng
um gæðakröfum þar sem megingild
in í hönnun og framleiðslu séu „qual
ity, safety and environmental care“, 
eða gæði, öryggi og umhyggja fyrir 
umhverfinu.

„Óhætt er að segja að árið 2015 
hafi verið það langbesta frá árinu 
2008 og endurnýjun á atvinnutækj
um sé því að færast í nokkuð eðli
legt horf ef horft er einhver ár aftur 
í tímann,“ segir Kristinn Már.

Hvað vörubifreiðar varðar þá 
var fjöldi nýskráðra vörubíla yfir 
12 tonn að heildarþyngd 127 bílar og 
innflutningur notaðra vörubíla yfir 
12 tonn var 139 bílar. Inni í þessum 
skráningartölum vörubifreiða eru 
einnig námubifreiðar auk stærri 
kranabifreiða. Til að mynda voru 
nýskráðir 37 nýir Volvo vörubílar á 
síðasta ári og voru því Volvo vöru
bifreiðar með nálægt 30% markaðs
hlutdeild.

Sala á Volvo rútum gekk vel á síð
asta ári og voru 9 nýskráðar Volvo 
rútur sem taka yfir 41 farþega. Volvo 
Bus var því markaðsleiðandi með 
29% markaðshlutdeild. Bættust til 
að mynda þrír nýir rekstraraðilar 
hópferðabifreiða í Volvo fjölskyld
una en það voru fyrirtækin Hópferð
ir Sævars ehf. í Reykjanesbæ, Hóp
bílar hf. í Hafnarfirði og Snæland 
Grímsson ehf.

Í vinnuvélum hefur fjöldi ný
skráninga aukist mikið frá síðustu 
árum og líkt og í nýskráningu vöru
bifreiða er endurnýjunarþörfin tals
verð samhliða því að verkefnastaða 
verktakafyrirtækja og flutnings
aðila hefur batnað mikið.

Árið byrjar vel hjá  
Volvo atvinnutækjum
Föstudagurinn 15. janúar var einn 
sá stærsti í sögu Volvo atvinnutækja 
hvað varðar fjölda afhendinga á 
Volvo atvinnutækjum, verðmæti 
tækjanna og þyngd. LNS Saga fékk 
formlega afhentar tvær Volvo vinnu
vélar, annars vegar Volvo EC700C L 
beltagröfu sem er nærri 75 tonn að 
þyngd og Volvo L350F hjólaskóflu 
sem er nálægt 55 tonnum að þyngd. 
Síðan voru afhentir þrír mjög vel 
útbúnir og glæsilegir Volvo FH16 
6x4T dráttarbílar frá 550 hestöfl
um upp í 750 hestöfl. Eftirtalin fyr
irtæki fengu afhenta nýja dráttarbíla 
þennan dag: Dráttarbílar í Garðabæ, 
Jökul fell ehf. og Fljótavík ehf. Upp
talningunni er ekki lokið því Gray 
Line Iceland fékk afhentar 2 nýjar 
Volvo 9900 VIP 52 sæta hópferðabif
reiðar með nokkurra mánaða milli
bili en þessar Volvo 9900 rútur eru 
flaggskipin í framleiðslu Volvo Bus 
og eru því án efa meðal glæsilegustu 
hópferðabifreiða landsins.

Þegar þetta er skrifað er til á 
lager ein vel útbúin Volvo 9500 4x2 
59 sæta hópferðabifreið.

Volvo vörubifreiðar fá frábærar 
móttökur hjá viðskiptavinum
Volvo FH vörubifreiðin hefur feng
ið frábærar móttökur hér á landi og 
af þeim 37 vörubílum sem afhent
ir hafa verið á árinu eru 28 undir 
merkjum Volvo FH, þar af 24 Volvo 
FH16. Flaggskip Volvo Trucks er 
Volvo FH16, en hann kemur með 16 
lítra vél sem hægt er að fá allt frá 

550 hestöflum sem toga 2900 Nm og 
upp í 750 hestöfl sem skila 3550 Nm 
togi. FH16 bíllinn er í grunninn með 
aðeins betur útbúið ökumannshús 
heldur en Volvo FH sem kemur með 
Volvo D13K 13 lítra vél.

Hægt er að segja að Volvo Trucks 
sé leiðandi þegar kemur að tækninýj
ungum er snúa að vörubifreiðum. Nú 
nýverið voru til að mynda afhent
ir hjá Brimborg fyrstu tveir Volvo 
FH16 6x4 dráttarbílarnir sem eru 
með lyftanlegri drifhásingu. Hægt 
er að sjá vídeó á youtube.com sem 
sýnir vel hvernig þessi lyftanlega 
drifhásing virkar. Volvo Trucks – 
Tandem Axle Lift function.

Spennandi tímar fram undan  
hjá Volvo atvinnutækjum
Volvo atvinnutækjasvið Brimborg
ar hefur stækkað talsvert í umfangi 
undanfarið auk þess sem aðrar 
rekstrareiningar innan Brimborg
ar hafa gert það líka. Þetta hefur 
gert það að verkum að nú hefur 
verið hafin vinna í þá átt að finna 
nýja staðsetningu undir starfsemi 
Volvo atvinnutækja. Eru því án efa 
spennandi tímar fram undan þar 
sem huga þarf að framtíðarþróun 
atvinnutækjamarkaðarins ásamt 
því að hanna húsnæði sem hentar 
starfseminni þar sem hafa þarf hag
kvæmni, nýtingu, aðkomu viðskipta
manna, vinnuaðstöðu starfsmanna, 
verkstæði, varahluti, söludeild og 
margt fleira að leiðarljósi.

Heimasíður Volvo atvinnutækja  
og samfélagsmiðlar
Heimasíður Volvo atvinnutækja 
hjá Brimborg hafa verið uppfærðar 
töluvert upp á síðkastið og eru þær 
í dag samtals fjórar. Fyrir Volvo 
vörubifreiðarnar www.volvotrucks.
is, fyrir Volvo vinnuvélar www.vol
voce.is, fyrir Volvo strætisvagna og 
rútur www.volvobus.is og fyrir Volvo 
Penta bátavélar www.volvopenta.is. 
Jafnframt er haldið úti Facebook 
síðu hjá Volvo atvinnutækjum þar 
sem reynt er að koma á framfæri 
fréttum og öðru efni er tengist því 
sem atvinnutækjasviðið er að gera 
hverju sinni og þeim vörumerkjum 
sem Volvo atvinnutækjasvið hefur 
með að gera.

Verkstæðin hjá  
Volvo atvinnutækjum
Undanfarnar vikur hafa verið anna
samar á Volvo atvinnutækjaverk
stæðunum, en þau eru tvískipt. 
Annars vegar fyrir vörubifreiðar 
og hópferðabifreiðar og hins vegar 
vinnuvélar og bátavélar.

Gerðar hafa verið breytingar á 
verkstæðunum sem hafa mælst vel 
fyrir hjá starfsmönnum og viðskipta
mönnum. Kristinn Már segir áherslu 
lagða á snyrtilega umgengni og fag
mennsku í þessum störfum, en þjálf
un og endurmenntun starfsmanna 
skiptir miklu máli enda öll tækni 
er snýr að atvinnutækjum alltaf að 
aukast. Á Volvo atvinnutækjaverk
stæðum starfa menntaðir bifvéla
virkjar, vélvirkjar og nemar sem 
eru að mennta sig faginu. Að lokum 
vill Kristinn minnast á það að vegna 
aukinna umsvifa er þörf fyrir góða 
liðsmenn í hóp fagmanna á Volvo at
vinnutækjaverkstæði.

nýtt símanúmer Volvo atvinnu-
tækja er 515 7070.

gott ár að baki hjá Volvo 
atvinnutækjum | Brimborg
Brimborg fer með umboð Volvo atvinnutækja sem eru í eigu Volvo AB í Svíþjóð. Þar ber að nefna Volvo Trucks vörubifreiðar, Volvo 
CE vinnuvélar, Volvo Bus hópferðabifreiðar og Volvo Penta bátavélar. Í upphafi síðasta árs bættist Renault Trucks í hóp þeirra 
vörumerkja sem Brimborg þjónustar og selur, en eignarhald Renault Trucks er í höndum Volvo Trucks í Svíþjóð.



„Ástæðan fyrir því að ég skrif-
aði þessa bók er einföld. Fyrir um 
tveimur árum hringdi pabbi í mig 
og bókstaflega sagði mér að ég ætti 
að skrifa bók fyrir þá. Ég hváði og 
sagði: „Nei, ég er ekki að fara að 
skrifa um vörubíla!“ En svo hugs-
aði ég mig um í um það bil einn dag 
og ákvað þá að slá til, þó þetta væri 
passlega mikið út fyrir þæginda-
rammann og vel það þar sem ég hef 
engan áhuga á bílum,“ lýsir Anna 
Rósa í léttum dúr. Hún bætir við að 
verkefnið hafi svo reynst vera alveg 
sérstaklega skemmtilegt.

Þrátt fyrir áhugaleysi sitt á bílum 
hafði Anna Rósa smávegis innsýn í 
heim vörubílstjóra þar sem faðir 
hennar, Róbert Róbertsson, fram-
kvæmdastjóri vörubílstjórafélags-
ins Mjölnis, var vörubílstjóri á 
árum áður og fékk dóttirin oft að 
sitja í. „Ég þekki tungumálið og 
menninguna út frá því þannig að 
þetta er svolítið í blóðinu þó ég hafi 
engan áhuga á þessu. Pabbi hefur 
hins vegar lifað og hrærst í þess-
um heimi nánast alla tíð. Hann er 
enn í fullu starfi í dag orðinn 91 árs 
gamall. Hann keyrði sjálfur lengi 
en hætti akstri árið 1998 og hafði þá 
unnið sem vörubílstjóri samfleytt í 
47 ár.“

Róbert er núverandi fram-
kvæmdastjóri Mjölnis og hefur 
gegnt því starfi samfleytt í 23 ár. 
„Honum finnst það bara tóm vit-
leysa að setjast í helgan stein, það sé 
mun gáfulegra að vinna enda held-
ur það honum algjörlega gangandi,“ 
segir Anna Rósa og brosir.

Snýr sér aftur að grösunum

Vörubílstjórar á vegum úti fékk 
mun betri viðtökur en búist var 
við og seldist nánast upp en ekki er 
stefnt að því að endurprenta hana. 
Bókakaffið á Selfossi á nokkur ein-
tök eftir og eins eru einhver eintök 
enn þá til á skrifstofu Mjölnis. „Það 
er engin ástæða til þess að prenta 
fleiri bækur. Þetta er búið og núna 
þarf bara að halda áfram að keyra 
bílana,“ segir Anna Rósa og hlær.

Bókina prýða fjölmargar góðar 
ljósmyndir sem lýsa tíðarandan-
um alveg til dagsins í dag. Mikið 
var lagt upp úr myndum og út-
liti en einnig eru skemmtileg við-
töl og sögur úr bransanum í henni. 
„Vörubílstjórarnir sem ég talaði 
við sögðu skemmtilegar sögur og 
mundu ótrúlega mikið. Þeir voru 
með allt á hreinu, meira að segja um 
verk frá 1945, enda er þetta algjör-
lega þeirra heimur. Aftast í bókinni 
er svo félagatal Mjölnis en engar 

myndir voru til hjá félaginu þann-
ig að við lögðum mikið á okkur við 
að fá myndir. Við hringdum í alla 
sem voru á lífi og í ættingja lát-
inna manna og fengum myndir hjá 
þeim. Fólk var mjög tilbúið að að-
stoða okkur, það voru margir sem 
komu að þessu og náðust myndir af 
nánast öllum auk þess sem margir 

sendu fleiri myndir með.“
Að sögn Önnu Rósu er Vörubíl-

stjórafélagið Mjölnir ekki mjög 
tölvuvætt. Við gerð bókarinnar sat 
hún því og las fundargerðir í marga 
mánuði. Hún fullyrðir að þetta 
sé síðasta bókin sem hún skrifar 
en bætir hlæjandi við að hún hafi 
reyndar sagt það líka áður en hún 
skrifaði þessa bók. „Ef mjólkur-
bílstjórar hringja í mig þá segi ég 
nei! Ég er mjög ánægð með hvað 
vel tókst til með þessa bók og er 
hún mikill minnisvarði fyrir þessa 
menn og þennan tíma. Gerð bókar-
innar tók svo mikinn tíma frá minni 
eigin vinnu að núna vil ég helst bara 
hugsa um grös og grasalækningar. 
Ég stefni því á að hella mér á fullu 
út í það aftur enda saknaði ég þess 
þó þetta hafi verið gaman.“ lilja.
bjork@365.is

Róbert er núverandi 
framkvæmdastjóri 
Mjölnis og hefur gegnt 
því starfi samfleytt í 23 
ár. „Honum finnst það 
bara tóm vitleysa að 
setjast í helgan stein.

Anna Rósa Róbertsdóttir

Anna Rósa Róbertsdóttir grasalæknir skrifaði bókina Vörubílstjórar á vegum úti. Hún sagði verkefnið hafa verið mjög skemmtilegt. Mynd/ERniR

Róbert Róbertsson hefur aldrei séð ástæðu til að nota tölvu á skrifstofunni en reikn-
ar þess í stað öll útboð og annað í höndunum. Að auki greiðir hann alla reikninga 
með ávísunum og verður það að teljast harla óvenjulegt í dag. Róbert hefur verið 
félagi í Mjölni í 64 ár og hefur á þeim tíma gegnt öllum embættum í félaginu.

Grasalæknir skrifar vörubílstjórabók
Anna Rósa Róbertsdóttir er oftast tengd við grasalækningar. Það kom því að minnsta kosti einhverjum á óvart að út kæmi bók um vörubílstjóra 
eftir hana en fyrir síðustu jól kom út bókin „Vörubílstjórar á vegum úti" þar sem Anna Rósa fjallar um sögu Vörubílstjórafélagsins Mjölnis. 
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Þeir stóru
nota Pirelli

- það eru réttu vörubíladekkin!

PIRELLI, einn stærsti hjólbarðaframleiðandi í heimi, hefur nú sett á markað nýja línu  
af vörubíladekkjum; PIRELLI FW-01 vetrardekkið er eitt gripsterkasta vörubíladekkið  
á markaðnum og sérstaklega framleitt til notkunar á stýrisöxul yfir vetrartímann í  
hvers kyns ófærð. FR-01, FG-01 og ST-01 dekkin tryggja eigendum þyngstu  
og öflugustu vörubílanna ein sterkustu og endingarbestu dekkin sem fáanleg eru. 

Láttu reyna á PIRELLI.

590 2045  |  BENNI.IS

T 15
110 Reykjavík
590 2045

Sérhæft dekkjaverkstæði fyrir stærri bíla



Draumabíllinn er sennilegast bara nýja útgáf
an af bílnum sem ég keyri í dag, Benz Actros.

Litla kaffistofan er uppáhalds vegasjoppa Olla. „Þar er skyldustopp.“

„Í dag er ég bílstjóri og verkstjóri 
hjá Vaðvík ehf. Þar hef ég starfað 
síðustu sex ár og líkar afskaplega 
vel. Svo hef ég aðeins komið ná-
lægt gröfu- og kranavinnu undan-
farin ellefu ár en tengdaforeldr-
ar mínir reka jarðverktakafyrir-
tækið Ketilbjörn á Syðri-Reykjum 
í Biskupstungum. En það er meira 
svona bara þegar maður kemur í 
heimsókn í sveitina um helgar og 
í sumarfríinu. Þannig að það er 
óhætt að segja að vinnan og jafn-
vel frístundirnar snúist mikið um 
tæki og tól.“

Hver er besti vörubíllinn sem þú 
hefur keyrt?

„Sá besti sem ég hef unnið á er 
bíllinn sem ég er á núna, 2007 ár-
gerð af Mercedes Benz Actros, 6 
hjóla dráttarbíll. Ég hef unnið á 
þessum bíl í um fimm ár og hann er 
bara ákaflega góður enn þá, þrátt 
fyrir að vera ekinn um 660 þúsund 
kílómetra. Bíllinn er vel búinn og 
allt til alls fyrir ökumann. Hann er 
með stærsta ökumannshúsinu sem 
Benz framleiddi á þessum tíma og 
í honum eru meðal annars tvær 
kojur, ísskápur, Alpine-hljóðkerfi 
og þráðlaust internet svo fátt eitt 
sé nefnt. Við höfum ferðast vítt og 
breitt um landið saman þessi ár og 

hann hefur ekki enn brugðist mér.“
Hver er draumabíllinn?
„Draumabíllinn er sennilegast 

bara nýja útgáfan af bílnum sem 
ég keyri í dag, Benz Actros, og ekki 
væri verra ef það væri 630 hestafla 
bíll með Gigaspace-húsi.“

Hvaða leið keyrirðu oftast?
„Ég hef mikið keyrt á milli 

Selfoss og Reykjavíkur síðustu 
ár. Tvær til þrjár ferðir á dag og 
kann vel við það. Þetta er ekkert 
of langt, og vinnudagurinn langt 
frá því að vera einhæfur. Árið 
2013 tók ég saman að gamni 
mínu hversu margar ferðir ég 
hafði farið yfir Hellisheiði það 
árið, og þær voru hvorki meira 
né minna en 858, ferðirnar yfir 
heiðina það árið, þannig að þetta 
eru sennilega eitthvað í kringum 
4.000 ferðir þarna yfir þessi sex 
ár sem ég hef starfað hjá Vað-
vík.“

Hvaða leið er síst að keyra?
Það er klárlega akstur innanbæj-

ar í Reykjavík, það er eitthvað sem 
maður er löngu kominn með leiða 
á. Enda eru þetta ekkert skemmti-
legustu tækin til að vera sífellt 
að stoppa á og taka af stað á ljós-
um í traffíkinni í bænum. En það 
getur nú stundum verið gaman 

þegar maður þarf að troðast ein-
hvers staðar á ólíklegustu staði 
með vörur, þar sem er kannski 
ekkert endilega reiknað með að 
svona stór tæki geti athafnað sig. 
Þá fær maður tækifæri til að sanna 

sig pínulítið, og þá aðallega fyrir 
sjálfum sér.

Hvað er best að hlusta á í bíln-
um?

„Ég er nú nánast alæta á tónlist, 
og hef lagt dálítið upp úr því í gegn-

um árin að vera með góðar græjur í 
þeim bílum sem ég vinn á… En gott 
rokk, bæði gamalt og nýtt, verður 
nú sennilega oftast fyrir valinu. 
Og eitthvað hressilegt sem maður 
getur sungið hástöfum með.“

Hver er besta vegasjoppan?
„Það er Litla kaffistofan í Svína-

hrauni. Þar er skyldustopp til að 
taka olíu á bílinn og næra sig. Enda 
er hann Stefán sem rekur Kaffi-
stofuna þvílíkur höfðingi heim að 
sækja, sem og allt hans fólk sem 
tekur alltaf brosandi á móti manni.“

Hvað er best að hafa í nesti á 
ferðinni?

„Þeir sem þekkja mig, myndu 
sennilega segja kók og súkkulaði. 
Og ég væri nú sennilega að segja 
ósatt ef ég segðist ekki kannast við 
það.“

Hvað er best við að vera vörubíl-
stjóri?

Það er útsýnið út um skrifstofu-
gluggann minn sem er aldrei eins, 
jafnvel þótt maður keyri sömu 
leiðina dag eftir dag, þá eru engir 
dagar eins. Það eru nýjar áskoranir 
á hverjum degi og ég hitti og kynn-
ist fullt af fólki víða um land. Og 
svo er ég á launum við að ferðast 
um þetta fallega land sem við búum 
á, allt árið um kring.“ starri@365.is

Útsýnið út um gluggann er aldrei eins
Ólafur Þór Þórðarson, eða Olli Dodda eins og hann er kallaður, hefur verið í vörubílabransanum í fjórtán ár. Hann situr fyrir svörum.

Nýjar mini/midi gröfur koma endurhannaðar frá grunni, eru til dæmis með vökva
skekkjanlegum tönnum, mun rýmra húsi, nýjum dísilvélum úr samstarfi JCB og 
Khöler í Austurríki.

Hjólaskóflur frá JCB sem eru 10 tonn eða stærri koma nú gjörbreyttar með stórglæsilegu húsi og frábæru vinnuumhverfi fyrir 
stjórnandann. 

Vélfang kynnir nýjan skotbómulyftara til leiks á þessu ári. Hér er um að ræða smáan en knáan lyftara sem er bara rúmlega 1,8 
metrar á hæð og breidd og fer auðveldlega inn í gáma og getur lyft 2,5 tonnum í 6 metra hæð. Hann nær 40 kílómetra öku
hraða og er með fjaðrandi lyftigálga.

„Það sem eigendur og rekstrar-
aðilar munu verða mest varir 
við í ár er að nú verða allir véla-
framleiðendur að uppfylla kröf-
ur um Euro Tier lV Final meng-
unarstaðla,“ segir Sigurjón P. 
Stefánsson, sölustjóri JCB. Hann 
segir útfærslur framleiðenda vera 
mismunandi til að ná þessu mark-
miði. „Til dæmis verður AdBlue 
ekki í JCB vélum sem eru undir 
55 kW að afli en verður að vera 
í vélum fyrir ofan 56 kW. JCB 
fer þá leið að vera laus við DPF 
útblásturskúta eða svokallaða 
brunakúta, sem hafa mjög tak-
markaðan líftíma og eru dýrir í 
endurnýjun. Þá er af þeim óhag-
ræði vegna aukinnar eldsneytis-
eyðslu og óþægindi af brunaferli 
þeirra,“ segir Sigurjón en þess í 
stað notar JCB í sínar vélar SCR 
hvarfakúta. „Þannig hafa þeir náð 
að gera vélar sínar enn sparneytn-
ari en var í fyrri kynslóð sem var 
þó sparneytin.“

Öflug þjónusta
„Vélfang hefur jafnt og þétt 
byggt upp tengslanet við eigend-
ur og rekstraraðila JCB véla um 
allt land og átt góðu samstarfi að 
fagna við nýja og eldri eigendur 
þessara véla,“ segir Sigurjón og 
bendir á að Vélfang reki öfluga 
varahluta-, viðgerðar- og söluþjón-
ustu í Reykjavík og á Akureyri.

Fjölbreyttur búnaður
Vinnuvéladeild Vélfangs selur fjöl-
breyttan búnað og tæki fyrir vinnu-
vélar til ýmissa nota. Til dæmis 
brotfleyga frá MSB, tilt og tilt-
rotora frá Engcon, HKS og Steelwr-
ist. „Einnig eru við með allt sem 
þarf til að hreinsa snjó og hálku-
verja eins og snjóplóga, snjóskóflur 
með hliðar vængjum, saltdreifara og 
fleira frá Trejon Optimal í Svíþjóð,“ 
segir Sigurjón. Hann tekur einnig 
fram að Vélfang hafi flutt inn tölu-
vert af nýlegum og vel með förnum 
JCB vinnuvélum á hagstæðu verði.“

Ýmsar nýjungar hjá Vélfangi
Vélfang er umboðsaðili fyrir JCB á Íslandi en merkið er rótgróið hér á landi og hefur þjónað mörgum verktökum vel í gegnum tíðina. Góð sala var í 
JCB vinnuvélum á síðasta ári og nú í upphafi árs eru fjölmargar seldar vélar væntanlegar til landsins, af öllum gerðum og stærðum. Ýmsar nýjungar 
og nýjar útfærslur á vélum munu birtast á þessu ári. Þær eru enn sparneytnari en fyrri kynslóð sem var þó sparneytin.

Vélfang hefur jafnt og þétt byggt upp 
tengsla net við eigendur og rekstraraðila JCB 

véla um allt land og átt góðu samstarfi að fagna við 
nýja og eldri eigendur þessara véla.

VöruBÍLAr Og ViNNuVéLAr Kynningarblað

26. janúar 201614



Viktor Karl Ævarsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og mark-
aðssviðs hjá Kraftvélum, segir 
ánægjulegt að fyrirtækið geti 
boðið enn betri og nútímalegri 
Iveco atvinnubíla. „Við finnum 
fyrir mikilli aukningu á sölu hér 
á milli ára og greinilegt að marg-
ir eru að endurnýja bílaflotann,“ 
segir hann. „Við kynnum til leiks 
Iveco Eurocargo með glænýrri 
uppfærslu. Þessi bíll var kosinn 
vörubíll ársins 2016. Hann fer inn 
í nýja árið með þann titil. Þessi 
bíll hefur verið stór söluvara hjá 
okkur en nú hefur hann fengið nýtt 
útlit, nýja innréttingu, nýja mótora 
með allt að 10% eldsneytissparn-
aði miðað við eldri gerðir. Sjö bílar 
eru á leiðinni til landsins í febrúar 
og mars. Við munum þá hafa sam-
band við aðila sem hafa sýnt bíln-
um mikinn áhuga. Þetta er bíll sem 
er fáanlegur frá 6,5 tonnum upp í 
18 tonn í heildarþyngd. Týpísk-
ur innan bæjarbíll fyrir stór fyrir-
tæki. Í þessari útgáfu eru mikil 
þægindi fyrir bílstjórann, hún er 
bæði notendavænni og með ýmsum 
nýjungum. Þá er hægt að fá alls 
kyns aukabúnað eins og ísskáp, 
sjónvarp og fleira,“ segir Viktor 
og bætir við að hægt sé að velja 
um marga liti. „Bíllinn er einstak-
lega lipur í akstri og með þéttan 
beygjuhring. Síðan er hægt að sér-
útbúa bílinn hvað varðar lengd og 
fleira eftir þörfum viðskiptavinar-
ins. Þetta er bíll á mjög samkeppn-
ishæfu verði og hlökkum við til að 
kynna betur vörubíl ársins 2016.“

Iveco Daily 4x4
„Hér er á ferðinni nýr bíll sem 
Kraftvélar hafa ekki áður boðið 
upp á og kemur til landsins í mars. 
Iveco Daily 4x4 er sídrifinn bíll 
sem nýtist fyrir nánast hvað sem 
er. Hægt er að fá bílinn með ein-
földu eða tvöföldu húsi, fyrir tvo 
eða sex farþega. Hann er fáanleg-
ur 3,5 tonn í heildarþyngd eða 5,5 
tonn. Þetta er frábær verktaka- eða 
iðnaðarmannabíll. Hingað til hafa 
menn keypt bíla og látið breyta 
þeim eins og þessi er með tilheyr-
andi kostnaði en nú er það óþarfi 
þar sem bíllinn kemur svo til til-
búinn á miklu hagstæðara verði. 
Hann er með háu og lágu drifi, með 
skriðgír og 100% vökvadriflæs-
ingu bæði á fram- og aftur hásingu. 
Bíllinn kemur á 37 tommu dekkj-
um og auðvelt er að uppfæra í 38 
tommur,“ útskýrir Viktor.

Hann segir að farið verði með 
þennan bíl og aðra nýja bíla í 
kynningarferð um landið í maí. 
„Við ætlum að fara kringum landið 
með nokkra bíla og stoppa á öllum 
helstu stöðum. Menn fá þá tæki-
færi til að prufuaka bílunum og 
kynna sér eiginleika þeirra.“

Iveco Daily flokkabílar
Þá er einnig ástæða til að kynna 
svokallaða flokkabíla frá Iveco. 
Þetta eru bílar sem sveitarfé-
lög hafa notað mikið og voru nýir 
bílar afhentir í fyrra til Reykja-
víkurborgar, Hafnarfjarðarbæj-
ar, Kópavogsbæjar og fleiri. Þetta 
eru mjög hentugir bílar fyrir 
vinnuflokka, þeir eru sjö manna 
og fáan legir í öllum lengdum og 
gerðum. Þrjár mismunandi skipt-
ingar eru í boði fyrir þessa bíla. 
Þeir eru byggðir á grind eins og 
stórir vörubílar sem er sjaldgæft 
í þessari stærð bíla. Hægt er að 
hafa sturtu á þrjá vegu með krana 
en bílarnir eru mjög vel útbúnir 
og hægt að fá sturtugír sem auka-
búnað. Þessi bíll verður líka með 
okkur á hringferð okkar um land-
ið,“ segir Viktor.

Kraftvélar stefna á öflugt mark-

Bíllinn er einstaklega 
lipur í akstri og með 
þéttan beygjuhring. 
Síðan er hægt að sér
útbúa bílinn hvað varðar 
lengd og fleira eftir 
þörfum viðskiptavinar
ins. 

Viktor Karl Ævarsson

Iveco valinn vörubíll ársins 2016
Iveco hefur undanfarið verið leiðandi á sviði nýsköpunar og á þessu ári eru kynntar til leiks tvær nýjar tegundir af vöru- og sendibílum sem 
allir eru búnir nýjustu hönnun og tækni. Kraftvélar hafa boðið þessa eftirsóttu atvinnubíla en mikil aukning er í sölu þeirra hér á landi.

Iveco Eurocargo að innan. Mikil þægindi fyrir bílstjórann. Iveco Daily 4x4. Þetta er frábær verktakabíll.

Iveco Eurocargo. Þessi bíll hefur nýan mótor með allt að 10% eldsneytissparnaði miðað við eldri gerðir.

Iveco flokkabíll frá Kraftvélum. Þetta eru mjög hentugir bílar fyrir vinnuflokka, þeir eru sjö manna og fáanlegir í öllum lengdum og gerðum.

aðsstarf á næstu mánuðum til að 
kynna þessar nýjungar og stefna 
á að eiga bíla á lager. „Við höfum 
fundið mikinn áhuga á þessum 
bílum og salan hefur verið fram-
ar öllum vonum. Við sjáum aukna 
sölumöguleika áfram á þessu ári. 
Á síðasta ári seldum við um 30 
bíla og ætlum að gera enn betur á 
þessu ári,“ segir Viktor. „Markað-
urinn er að stækka ört og þétt.

Við bjóðum upp á heildarþjón-
ustusamning sem fyrirtæki hafa 
verið ánægð með. Þá er greidd 
ákveðin upphæð fyrir hvern ekinn 
kílómetra og í staðinn er 5 ára 
ábyrgð með bílnum og allt viðhald 
innifalið. Við bjóðum upp á alls-
herjar rekstraröryggi.“

Kraftvélar eru til húsa að Dal
vegi 68 í Kópavogi. Hægt er að 
fá frekari upplýsingar á heimasíð
unni kraftvelar.is og á Facebook
síðunni Iveco á Íslandi.
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„Forðastýringarlausnir Track
well vinna nú úr upplýsingum frá 
um tuttugu þúsund farartækj
um daglega,“ segir Guðjón Ýmir 
Lárusson, viðskiptastjóri Flota
lausna. Guðjón segir fleiri fyrir
tæki markvisst vera farin að 
nýta sér Flotakerfi Trackwell í 
stjórnun bifreiða og tækjaflota. 
„Fyrsta kynslóð ferilvöktunar
kerfis Trackwell var hannað fyrir 
um tuttugu árum þegar Trackwell 
tók að sér að hanna og reka sjálf
virka tilkynningarskyldu íslenska 
skipaflotans fyrir Vaktstöð sigl
inga. Fljótlega upp úr því var haf
ist handa við útvíkkun kerfisins 
til nota í farartækjum á landi. Við
skiptavinir fyrirtækisins eru af 
öllum stærðum og gerðum og með 
Flota, forðastýringarkerfi Track
well, eru þau að nálgast upplýsing
ar allt frá einu farartæki upp í á 
annað hundrað.“

Floti eins og hvert annað  
viðskiptatól
Floti hefur með tímanum þróast 
úr einföldu staðsetningarkerfi í 
viðskiptatól sem er fyrirtækjum 
nauðsynlegt við daglegan rekstur, 
ekki ósvipað innstimplunar eða 
bókhaldskerfum. „Þegar stjórn
endur hafa tekið kerfið í notk
un er mælaborðið, rauntímakort
ið eða viðhaldskerfið undantekn
ingalítið opnað á skjánum strax 
að morgni, um leið og tölvupóst
urinn,“ segir Guðjón og bætir við 
að eins og allir viti sé nauðsynlegt 
í rekstri fyrirtækja í dag að nýta 
sér upplýsingatæknina. „Floti er 
eðlileg og nauðsynleg afurð þeirr
ar þróunar sem hefur orðið í notk
un upplýsingatækni í rekstri fyrir
tækja.“

Mikil þróun hefur orðið á við
móti og upplýsingum

Nýtt viðmót með fleiri notk
unar möguleikum var tekið í gagn
ið seinni hluta árs 2015. Að sögn 
Guðjóns hefur innstimplun öku
manna á bíl aldrei verið auðveld
ari eða ódýrari með nýrri lausn 
sem tekin var í notkun samhliða 
nýju viðmóti, sérstakur búnað
ur tengdur staðsetningarkerfinu 
heyrir nú sögunni til og einfald
ari búnaður sem ekkert fer fyrir 
er notaður í staðinn.

Mikill ávinningur fyrirtækja
Markmið með innleiðingu Flota
kerfisins er mismunandi eftir því 
hvers konar fyrirtæki á í hlut. 

Reikna má út ávinning með ein
földum hætti á heimasíðu Flota 
og sjá hvaða kosti það hefur í för 
með sér að taka upp flotastýringu.

Ávinningur viðskiptavina er 
oftast mældur í þremur þáttum 
að sögn Guðjóns:

l	 Lægri rekstrarkostnaður. Flest 
fyrirtæki leggja mikla áherslu 
á sparnað, umhverfismál og 
ímynd. Með betra aksturslagi, 
minni lausagangi og skilvirkari 
notkun hafa viðskiptavinir náð 
umtalsverðum árangri í sparn
aði á rekstri bílaflotans.

l	 Bestun á notkun. Með því að 
skilgreina og besta akstursleið
ir, vakta heimsóknir og úthluta 

Vakta tugi þúsunda farartækja daglega
Trackwell er elsta starfandi fyrirtækið á forðastýringarmarkaðnum hérlendis og hefur í tuttugu ár þjónað fyrirtækjum og 
stofnunum á Íslandi og erlendis með vöktun staðsetningar bifreiða, tækjaflota og úrvinnslu margs konar upplýsinga sem tengjast 
rekstri þeirra. 420 fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum nýta sér forðastýringarlausnir Trackwell. 

Guðjón Ýmir Lárusson ásamt starfsfólki forðastýringarsviðs Flotalausna. Guðjón segir fleiri fyrirtæki markvisst vera farin að nýta sér Flotakerfi Trackwell í stjórnun 
 bifreiða og tækjaflota. MYND/ANTON

verkefnum til réttra aðila á rétt
um tíma má samhliða bæta nýt
ingu farartækjanna og auka 
þjónustu og ánægju viðskipta
vina.

l	 Umsjón tækja og vöktun. Mikil 
verðmæti eru bundin í hvers 
konar tækjum eins og alþekkt 
er. Að hafa eftirlit með viðhaldi 
og fá yfirlit yfir hvar tækin eru 
á hverjum tíma hefur sparað við
skiptavinum umtalsverðan tíma 
og fjárhæðir. Vöktun á staðsetn
ingu rafmagnslausra tækja, eins 
og vagna, grinda, gáma og þess 
háttar fer sífellt vaxandi og 
sparnaður sem hlýst til dæmis 
af endurheimt búnaðar af þessu 
tagi eftir hvarf er augljós.

Hentar öllum fyrirtækjum
Trackwell býður upp á mismun
andi þjónustuleiðir allt eftir því 
hver markmiðin eru með innleið
ingu. Áður var algengt að einung
is stærstu fyrirtækin nýttu sér 
þessa tækni en í dag eru það ekki 
síður lítil og meðalstór fyrirtæki 
sem sjá sér hag í kostnaðar og 
verkstýringu með Flota,“ segir 
Guðjón. „Mikil stöðluð virkni 
er í kerfinu svo jafnvel lítil fyr
irtæki hafa nú raunhæfan val
kost til að ná stjórn á skipulagi 
og kostnaðar þáttum sem tengjast 
rekstri bílaflota.“

Allar nánari upplýsingar um Flota 
má nálgast á www.floti.is.

l	

l	

l	

l	

l	

l	
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„Mjög góður samstarfsaðili okkar 
á Íslandi hefur selt okkar vöru í 
gegnum árin og gerir enn. Á síð
asta ári gerðum við samninga við 
fleiri aðila á markaðnum því að 
Rototilt passar á allar gerðir af 
gröfum,“ útskýrir Jón Geir Sigur
björnsson, starfsmaður Rototilt á 
Íslandi. „Nú geta allir keypt Roto
tilt í rauðum lit fyrir sína gröfu. 
Varan kemur beint til viðskiptavina 
úr verksmiðjum okkar í Vindeln í 
Svíþjóð sem og allir varahlutir.“ 

Brautryðjendur í 30 ár
Á áttunda áratugnum fengu menn 
hugmynd sem hefur breytt gröfu
markaðnum til framtíðar. Hug
myndin fékk nafnið Rototilt og var 
unnin af Rune Norgren hjá fyrir
tækinu Noreco. Sonur hans, Roger 
Norgren, vinnur enn hjá Roto
tilt og fleiri starfsmenn sem fylgt 
hafa þróuninni eftir frá upphafi en 
fyrirtækið hefur alltaf verið í eigu 
sömu fjölskyldunnar. Árið 1986 
voru fyrstu Rototiltin afhent og 
voru 200 stykki framleidd fyrsta 
árið. Nú er Rototilt orðið að stóru 
alþjóðlegu fyrirtæki með yfir 500 
starfsmenn.

Grafan orðin fjölnota tæki
„Í dag er búið að breyta gröfu 
í fjölnota tæki sem hægt er 
að nota sem lyftara, hellu og 
steinalagningarvél, sandara, 
snjóruðningstæki, handlang
ara og margt fleira. Á síðasta 
ári kom einnig fram lausn sem 
tengir GPS gröfukerfin beint 
við Rototiltið. Rototilt er eini 
framleiðandinn sem getur boðið 
þessa lausn þar sem skóflan sést 
í öllum stöðum, þ.e. ekki bara í 
beinni stefnu,“ útskýrir Jón 
Geir. „Okkar vara er öll hönn
uð og framleidd í Svíþjóð í einni 
fullkomnustu verksmiðju í Evr
ópu. Rototilt rekur eigin rann
sóknarstofu í samstarfi við Há
skólann í Umeå þar sem unnið er 
að stöðugri þróun.“

Staðalbúnaður í dag
„Í dag er Rototilt orðið staðal
búnaður á flestum gröfum á 
heimamörkuðum í Skandinavíu 
og um allan heim eru menn að 
átta sig á hve sparnaðurinn er 
mikill með þessum tækjum. 
Rototilt er ekki bara stálklump
urinn á gröfuendanum. Nú er 

tölvubúnaður tengdur úr Roto
tiltinu beint við stýritölvurnar í 
gröfunni. Rototilt býður nú upp 
á stýringar þar sem hægt er að 
keyra bæði belta og hjólagröf
ur með stýripinnum sem stjórna 
Rototiltinu. Aldrei þarf því að 
sleppa takinu af stýritækjum 
vélarinnar.“

Stækkandi markaður
Starfsmenn Rototilt eru staðsettir 
víða um heim, í Danmörku, Frakk
landi Benelux og í Bretlandi. Þá eru 
þegar dótturfélög í Kanada, Þýska
landi og í Noregi. 30 ára afmæli 
Rototilt verður sérstaklega fagnað 
á Bauma sýningunni í München í 
apríl og út afmælisárið verða nýj
ungar kynntar jafnt og þétt.

Rototilt®á 30 
ára afmæli í ár  
Jón Geir Sigurbjörnsson er starfsmaður Rototilt á 
Íslandi en hann hafði unnið í Svíþjóð frá því 2011. Jón 
Geir segir Rototilt hafa breytt gröfuiðnaðinum til 
framtíðar og sé í dag staðalbúnaður í flestum gröfum 
í Skandinavíu. Á síðasta ári var opnað fyrir sölu 
Rototilt til allra umboða á Íslandi.

Roger Norgren, sonur uppfinningamannsins, ásamt Anders Jonsson sem er 
eigandi og forstjóri Rototilt í dag. myNd/Rototilt

Jón Geir Sigurbjörnsson, starfsmaður Rototilt á Íslandi, segir uppfinningu Rune Norgren fyrir þrjátíu árum hafa breytt 
gröfuiðnaðinum til frambúðar. Á síðasta ári var opnað fyrir sölu Rototilt til allra umboða á Íslandi. myNd/Rototilt

Brautryðjandinn.
Í 30 ár hefur Rototilt® verið í fararbroddi í þróun á rotortiltum á gröfur. Með framsækinni hönnun og 
öruggum lausnum, höfum við breytt venjulegum gröfum í fjölnota tæki.  Við erum stöðugt að hugsa út 
fyrir boxið og ýtum mörkum hins mögulega alltaf lengra fyrir verktaka um allan heim.
Hvernig höldum við upp á þetta afmæli? Með því að færa nýrri kynslóð öflugari, öruggari og arðbærari 
verkfæri.  Og við erum rétt að byrja. Framhald síðar……  

Rototilt® passar á allar vélar og þú færð Rototilt® hjá öllum helstu tækjainnflytjendum á Íslandi.
Sölu og þjónustuaðilar  |  Brimborg  |  Klettur  |  Kraftvélar  |  Merkúr  |  Vélaborg  |  Vélafl  |  Vélfang
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l  Gott er að vita að í skráningar
skírteini kemur fram hversu 
þungan eftirvagn viðkomandi 
bíll má draga. Ekki má draga 
þyngri eftirvagn en þar er til
tekið, að því er segir á heima
síðu VÍS. Jafnframt verður að 
gæta þess að hlaða ekki of 
miklum búnaði í eftirvagninn 
þannig að hann fari yfir leyfða 
heildarþyngd.

l Ef eft ir vagn byrg ir bak sýn öku
manns þá þarf að setja hliðar
spegla á bíl inn.

l Hámarkshraði bíls með eft
irvagn er 80 km/klst. Ef eft
irvagninn er ekki skráður þá 
er hámarkshraðinn 60 km/
klst. Eftirvagnar sem eru með 
heildar þyngd yfir 750 kg þurfa 
af vera búnir hemlum.

l Ökumaður sem er á bíl með 

ABS hemlum og með eftir
vagn sem ekki hefur þá hemla 
þarf að gæta þess vel ef nauð
hemlað er. Þá er hætta á því 
að vagninn fari ekki sömu leið 
og bíllinn og getur hann jafnvel 
lagst fram með bílnum.

l Ganga verður vel frá tengi
búnaði eftirvagns við bílinn og 
nota öryggislínuna.

l Skoða þarf vagninn annað hvert ár.

Gott að vita um tenGivaGn

Galdurinn á bak við besta snakkið 
í bílinn er að undirbúa það heima í 
þægilegar neyslueiningar áður en 
lagt er af stað svo hægt sé að tína 
upp í sig bita og bita án þess að það 
trufli aksturinn.

Poppkorn þykir hentugt snakk á 
löngum ferðalögum. Það er trefja-
ríkt og orkugefandi og krefst ekki 
flókinna aðgerða þegar það er 
borðað. Varist þó að kippa með 
örbylgjupoppi í ferðina þó það sé 
freistandi og einfalt. Gefið ykkur 
tíma til að poppa í stórum potti 
heima áður en lagt er af stað. Það 
er miklu hollara.

Harðsoðin egg eru líka þægi-
legur matur á ferð. Verið búin að 
flysja skurnina af og hafið þau með 
í heppilegu boxi. Með eggjunum er 
gott að tína upp í sig saltkex. Þessi 
tvenna gefur góða fyllingu í langan 
tíma. Gulrætur skornar í strimla 
eru líka hollt og gott snakk í bílinn.

Besta snakkið

Grave Digger var smíðaður 1981.

Í svokölluðum Monster Trucks 
sýningum er keppt á breyttum 
risa trukkum á brautum sem búið 
er að setja upp alls kyns hindranir 
á. Á slíkum sýningum er oft endað 
á „freestyle“ atburði. Þá er algengt 
að bílstjórarnir reyni alls kyns 
listir á trukkunum og láti þá keyra 
yfir raðir venjulegra bíla, jafnvel 
skólabíla og litlar flugvélar.

Eitt af þekktari liðum Monst er 
Truck í Bandaríkjunum er Grave 
Digger. Fyrsti Grave Digger 
trukkurinn var byggður árið 1981 
af Dennis Anderson sem er sagður 
einn af hinum bestu í „freestyle“. 
Fyrsti Grave Digger-inn var rauð-
ur Ford pickup árgerð 1952. Nafn 
bílsins er sagt hafa orðið til þegar 
hinir bílstjórarnir gerðu grín að  
Dennis á druslunni, þá lét hann 
þessi orð falla: „I’ll take this old 
junk and dig you a grave with it.“

Leika listir á 
breyttum trukkum

MADE IN GERMANY

S ince 1950

Frábært og fjölnota!
SX90 PLUS er nýjung frá SONAX. Efnið ver gegn 
tæringu, er einstaklega gott smurefni og  minnkar 
slit. Hentar vel til viðhalds á hinum ýmsu hlutum 
innan sem og utan heimilisins. Með sérhönnuðum 
ventli er hægt að úða efninu úr hvaða stöðu sem er 
- engin þörf er á að skipta um ventil. Þessi sérstaki 
eiginleiki auðveldar alla meðhöndlun efnisins. 
Gerið samanburð - enginn verður svikinn af SX90. 

NÝTT

SPRAYEASY

HEFUR HLOTIÐ 

FRÁBÆRA DÓMA

snjótennur 

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.a�velar.is 

- sala
- varahlutir
- þjónusta 

snjótennur 

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.a�velar.is 

- sala
- varahlutir
- þjónusta 

SCHMIDT snjóplógar 
og salt/sanddreifarar

Sterk og 
afkastamikil tæki.

vöruBíLar oG vinnuvéLar Kynningarblað
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Yanmar smágröfur 

hafa verið seldar á 

Íslandi í fjölda ára og 

hafa reynst einstaklega 

vel við íslenskar aðstæð-
ur. Flestir lofa þær fyrir 

gæði og áreiðanleika.
Kristófer S. Snæbjörnsson

Kynningarblað VörubÍlar og VinnuVélar
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„Yanmar smágröfur hafa verið 
seldar á Íslandi í fjölda ára og hafa 
reynst einstaklega vel við íslensk
ar aðstæður. Flestir lofa þær fyrir 
gæði og áreiðanleika,“ segir Kristó
fer S. Snæbjörnsson hjá Merk
úr sem er umboðsaðili Yanmar á 
Íslandi. „Langflestar smágröfur, 
undir tíu tonnum, sem seldar voru 
á Íslandi í fyrra ,̂ voru af gerðinni 
Yanmar,“ upplýsir hann.

Farsæl saga

Yanmar á sér afar langa og far
sæla sögu. Upphaf fyrirtækisins 
má rekja til Osaka í Japan árið 1912 
og hefur það verið rekið af fjórum 
ættliðum sömu fjölskyldu allt til 
dagsins í dag. Í dag starfa 16 þús
und manns hjá Yanmar um allan 
heim og tækin eru til sölu í yfir 130 
löndum.

Evrópuútibúið Yanmar Con
struct  ion Equipment Europe var 
stofnað 1989 og er með aðalstöðv
ar sínar í Saint Dizier í Frakklandi. Í 
verksmiðjunni þar eru framleiddar 
11 af þeim 17 gerðum af smágröf
um sem seldar eru í álfunni. Þar 
er einnig vélum, sem framleiddar 
eru í Japan, breytt fyrir evrópskan 
markað.

Mikið úrval

„Framleiðslulína Yanmar saman
stendur af sautján gerðum af smá
gröfum, átta gerðum af beltavögn
um og tveimur gerðum af hjóla
skóflum en auk þess framleiða þeir 
einnig ljósamöstur,“ segir Kristófer.

Vinsælasta smágrafan hjá Merk

úr í fyrra var tveggja tonna Yanmar 
SV18. „Afar vinsælt hefur verið að 
fá þessar vélar með svokölluðum 
rótorsnúð sem hallar 180° og hægt 
er að setja allar skóflurnar á. Þessi 
aukahlutabúnaður kemur frá þýska 
framleiðandanum Lehnhoff sem 
Merkúr hefur einnig umboð fyrir,“ 
segir Kristófer. Hann bendir einn
ig á að hægt sé að fá Yanmar smá
gröfur útbúnar með rótortiltum 
beint frá verksmiðjunni enda sé 
Yanmar í samstarfi við sænska ró
tortiltframleiðandann Steelwrist.

Kristófer segir margar af stærstu 
vélaleigum Evrópu vera í viðskipt
um hjá Yanmar. „Þá eru Tæki.is að 
endurnýja smágröfurnar hjá sér 
og tóku þeir þá ákvörðun að velja 
Yanmar, þeir fá fyrsta pakkann af
hentan núna í febrúar.“

Önnur gæðamerki
Merkúr er einnig umboðs og þjón
ustuaðili hinna vinsælu Liebherr 
krana og vinnuvéla á Íslandi. „Við 
seljum jafnframt og þjónustum 
Putzmeister múr og steypudælur, 

Weber þjöppunarbúnað og áföst 
tæki og tól frá ýmsum framleið
endum,“ segir Kristófer.

Merkúr er einnig með umboð 
fyrir Tsurumi dælur, Kaeser loft
pressur, FG Wilson og Mase raf
stöðvar, Vermeer jarðverksbora, 
Plumett þræðingartækni og Kuli 
brúkrana.

Auk alls þessa býður Merkúr 
upp á úrval af notuðum vinnuvél
um, jafnt til sölu og leigu.

Nánari upplýsingar má finna á 
vefsíðunni www.merkur.is.

Söluhæsti smágröfuframleiðandinn
Merkúr er umboðsaðili Yanmar Construction Equipment Europe á Íslandi. Smágröfurnar frá Yanmar eru afar vinsælar enda var Yanmar 
söluhæsti smágröfuframleiðandinn á Íslandi á síðasta ári. Merkúr býður einnig til sölu fjölda annarra vinnuvéla frá þekktum gæðamerkjum.

„Framleiðslulína Yanmar samanstendur af sautján gerðum af smágröfum, átta 
gerðum af beltavögnum og tveimur gerðum af hjólaskóflum en auk þess framleiða 
þeir einnig ljósamöstur,“ segir Kristófer S. Snæbjörnsson hjá Merkúr.

langflestar smágöfur sem seldar voru á Íslandi í fyrra voru af gerðinni Yanmar.



Ásrún segist hafa haft áhuga 
á bílum frá því hún var barn. 
„Ég hékk alltaf í bílskúrnum 
með fósturpabba mínum þegar 
ég var lítil og var mjög áhuga
söm um hvað hann væri að gera. 
Alveg ótrúlega forvitin um bíla 
enda með bíldellu,“ segir hún.

Ásrún á eftir að klára 
verkstæðis vinnu sína en hlakkar 
til að fá að takast á við hana eftir 
að skólanum lýkur. „Ég er ekki 
búin að fá samning en vonast til 
að komast inn á verkstæði hjá 
bílaumboðunum. Annars er allt 

opið,“ segir hún og bætir við að 
námið henti stelpum ágætlega. 
„Það getur oft verið betra að 
hafa litla putta en klunnalega í 
ýmsum verkefnum. Verkstæðis
vinna hefur líka breyst mikið 
með tölvuinnrásinni.“

Tæplega 30 manna hópur 
stundar nám í bifvélavirkjun 
í Borgarholtsskóla um þessar 
mundir. Þar af eru fjórar stelp
ur. „Þetta er enn karlastarf en 
það eru líka stelpur sem hafa 
áhuga á því. Ég vona að verk
stæðin taki okkur vel.“

Ásrún segir að flestir í  
hennar fjölskyldu hafi búist 
við að hún veldi sér þetta fag. 
„Ég tók bílpróf strax sautján 
ára og keypti mér bíl. Núna ek 
ég um á Subaru GX 2001 mód
eli. Ég hef mjög ákveðnar skoð
anir á bílum,“ segir Ásrún sem 
sjálf getur gert við bílinn ef 
eitthvað kemur upp á. „Þetta er 
mjög skemmtilegt nám og við 
erum eiginlega eins og ein stór 
fjölskylda. Mjög góður mórall,“ 
segir hún. Nemendur eru frá 17 
ára upp í 47 ára. 

Sigþrúður tekur undir með Ás
rúnu varðandi námið og móralinn. 
„Ég er eins og Ásrún, hef alltaf verið 
með bíladellu. Þegar ég var tíu ára 
flutti ég á Ísafjörð og þar voru allir 
vinir mínir með bíladellu. Ég smit
aðist af þessum áhuga,“ segir Sig
þrúður sem hefur átt fimm bíla en 
ekur núna á Subaru turbo. „Mig 
langar að komast á samning og 
stefni á meistaranám í faginu. Ég er 
að vinna á Max 1 með skólanum og 
vonast til að fá vinnu hjá Brimborg. 
Yfirleitt eru samstarfsfélagarnir 
mjög hjálplegir.“ elin@365.is

Bifvélavirkjun er líka fyrir stelpur
Talsverður skortur hefur verið á bifvélavirkjum undanfarið. Þær Ásrún Loftsdóttir og Sigþrúður Sveinsdóttir ættu því ekki að þurfa að 
kvíða framtíðinni þar sem þær útskrifast báðar á þessu ári sem bifvélavirkjar frá Borgarholtsskóla. Stelpunum finnst námið skemmtilegt.

Þær eru flottar, stelpurnar. Báðar eru þær Ásrún og Sigþrúður með mikla bíladellu og völdu því bifvélavirkjun sem framtíðarstarf. MYND/STEFÁN

     Tæplega 30 
manna hópur 

stundar nám í bifvéla-
virkjun í Borgarholts-
skóla um þessar mundir. 
Þar af eru fjórar stelpur. 
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Seljum bæði nýjar og notaðar Hydrema vélar með verksmiðjuábyrgð.

S: 5272600 - www.velavit.is
Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit

Höfum tekið forlega við sölu og  

þjónustuumboði fyrir Hydrema.

Nýja MX hjólavélin er komin á lager, 

við hvetjum alla til að koma og prófa.



„Mér skilst á eigendunum Olís að 
margir hafi sýnt því áhuga að 
taka við og ég skila keflinu um 
leið og búið er að finna rétta fólk-
ið,“ segir Stefán kátur í bragði.

Þegar Stefán og fjölskylda 
tóku við rekstrinum var það 
gert með þeim formerkjum að 
þau myndu rífa staðinn upp en 
hann hafði þá verið í nokkurri 
niðurníðslu um tíma. „Við lögð-
um upp með að hafa þetta á þjóð-
legum nótum og bjóða upp á kjöt-
súpu og annað í þeim dúr. Það 
féll vel í kramið enda hefur Litla 
kaffistofan oftar en einu sinni 
og oftar en tvisvar verið valin 
vinsælasti áningarstaðurinn við 
þjóðveg 1.

Atvinnubílstjórar hafa að sögn 
Stefáns verið á meðal dyggustu 
viðskiptavina Litlu kaffistofunn-
ar alla tíð. „Hér áður fyrr héldu 
þeir greiðasölustöðum við þjóð-
veg 1 uppi og út frá því myndað-
ist ákveðinn kjarni,“ segir Stef-
án sem kallar Litlu kaffistofuna 
öðru nafni Alþingi þjóðvegar-
ins. „Hér eru menn ófeimnir við 
að skiptast á skoðunum og allt-
af veit annar meira en hinn. Mér 
þykir gaman að taka þátt í um-
ræðunum og þykist ekkert minni 
spekingur en hinir,“ segir hann 
og hlær. „Þegar ég lít til baka 
eru það einmitt skemmtilegir 
viðskiptavinir sem setja svip á 
daginn með fjörugum samræð-
um og hnyttnum orðatiltækjum 
sem standa upp úr.“

Stefán telur líklegt að fólk 

sem líti við á Litlu kaffistofunni 
sæki, auk veitinganna, í þenn-
an félagsskap. „Það eru auðvit-
að ekki nema átján til nítján kíló-
metrar hingað úr Árbænum en 
menn sem á annað borð byrja að 
venja komur sínar hingað koma 
aftur og aftur.“ Aðspurður segir 
Stefán þetta aðallega vera hinar 
vinnandi stéttir en líka fólkið á 
götunni sem er að fara í sumar-
bústað og annað í þeim dúr. „Hin 

síðari ár höfum við auk þess 
notið góðs af hinum mikla fjölda 
erlendra ferðamanna sem sækir 
landið heim.“

Stefán lítur björtum augum fram 
á veginn. „Það er helst að ég hafi 
áhyggjur af knattspyrnuúrklipp-
unum sem eru hér uppi um alla 
veggi,“ segir Stefán en hann hefur 
klippt út knappspyrnuumfjallanir 
í dagblöðum í sextíu ár og spanna 
þær stóran hluta knattspyrnusög-

unnar á Íslandi. „Ég vona að þær 
fái að hanga uppi eða fái í það 
minnsta góðan samastað því ég 
ætla ekki að taka þær með mér í 
gröfina.“ Stefán er sjálfur gallharð-
ur ÍA-maður þrátt fyrir að vera 
fæddur og uppalinn í Vík í Mýr-
dal. „Ég heillaðist svo af búningum 
Skagamanna sem lítill pjakkur og 
hef haldið með þeim síðan,“ segir 
Stefán sem missir helst aldrei af 
ÍA-leik. Hann og fjölskyldan hafa 

líka verið seig að mæta í vinnuna. 
„Það kemur yfir mann smáveg-
is karlagrobb með aldrinum og ég 
hef gaman af því að segja frá því 
að í öll þessi 24 ár höfum við allt-
af haft opið þá daga sem á að vera 
opið. Við lokum 2-3 frídaga á ári en 
aðra daga höfum við opnað óháð 
veðri og vindum. Stundum höfum 
við verið fjóra tíma á leiðinni og 
fjóra tíma til baka en alltaf höfum 
við opnað.“  vera@365.is

Bílstjórar dyggustu viðskiptavinirnir
Stefán Þormar Guðmundsson mun hætta rekstri Litlu kaffistofunnar á næstu vikum en hann og fjölskylda hans hafa staðið vaktina í  
24 ár. Stefán verður sjötugur í mars og ætlar að segja þetta gott. Hann segir atvinnubílstjóra meðal dyggustu viðskiptavina alla tíð.

TROJAN 
RAFGEYMAR

Endingargóðir, úthaldsmiklir og traustir. Um langt skeið 

hafa notendur um allan heim treyst á Trojan til að skila 

framúrskarandi afli, en afkastageta Trojan hefur verið 

aukin enn frekar með nýjustu tækni.

fyrir vinnulyftur, gólfþvottavélar 
og fleiri smærri vélar

HREIN ORKA Í ALLRA ÞÁGU
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Sölu- og þjónustuver 
515 1100 – pontun@olis.is
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Þegar Stefán og fjölskylda tóku við rekstrinum var það með þeim formerkjum að þau myndu rífa staðinn upp en hann hafði þá verið í nokkurri niðurníðslu um tíma. 
„Við lögðum upp með að hafa þetta á þjóðlegum nótum og bjóða upp á kjötsúpu og annað í þeim dúr.“ Stefán hefur safnað knattspyrnuúrklippum í sextíu ár og eru 
þær uppi um alla veggi. Hann vonar að þær fái að hanga uppi um ókomin ár. MYnDir/Ernir



Fyrir erfiðustu verkin

Volkswagen Crafter Extreme Edition 

Crafter Extreme Edition kostar aðeins frá

4.596.774 kr. án vsk 

Volkswagen Crafter er hannaður til að takast á við 
krefjandi verkefni þar sem styrkur og notagildi eru 
í forgangi. Crafter er einstaklega hagkvæmur og 
er með mjög öflugum en jafnframt sparneytnum 
díeselvélum. Volkswagen Crafter er með 3 ára 
ábyrgð og allt að 250.000 km akstur.

Líttu við og í sýningarsal VW Atvinnubíla og kynntu 
þér einstaklega vel útbúinn Volkswagen Crafter 
Extreme Edition.

Aukalega í Volkswagen Crafter  
Extreme Edition

• Hraðastillir (Cruise control)
• Bluetooth símkerfi
• Hiti í bílstjórasæti
• Fjaðrandi hæðastillanlegt ökumannssæti  

með armpúða
• Vélarhitari með fjarstýringu og tímastilli
• Rafmagns-miðstöðvarhitari
• Aðgerðastýri
• Fjarlægðaskynjarar með bakkmyndavél
• Díóðulýsing í flutningsrými
• Klæðning og rennur í flutningsrými

Staðalbúnaður

• Rennihurðir á báðum hliðum
• 16“ stálfelgur
• Lokað skilrúm með glugga
• ABS / EBV
• ESP stöðugleikastýring og spólvörn
• Bekkur fyrir 2 farþega með  

geymslukassa
• Loftpúðar fyrir ökumann og farþega 
• Útvarp með SD kortarauf
• Klukka
• Fullkomin aksturstölva
• Glasahaldari
• Fjarðstýrðar samlæsingar
• Rafstýrðir upphitaðir hliðarspeglar
• Hæðarstillanlegt öryggisbelti
• 270° opnun á afturhurðum

Mögulegur valbúnaður
 

•  Dráttarbeisli  180.000. kr m/vsk

www.volkswagen.is

AtvinnubílarHEKLA býður gott úrval atvinnubíla og góða þjónustu.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

3ja ára ábyrgð og allt  að 250.000 km akstur



Fyrsta skrefið er að taka ákvörð
un um að velja hollari mat og 
millimál og skipuleggja sig áður 
en lagt er í hann. Sé hollur val
kostur við höndina eru minni 
líkur á að freistast til að kaupa 
súkkulaði og kók.

Allt í einu boxi:
l	Gróf samloka með grænmeti, 

hnetur og þurrkaðir ávextir, 
orkustöng og epli. 
Þetta er ljómandi 
gott með heima
gerðu sítrónu
vatni.

Grænmeti oG 
ídýfA
l	Niðursneitt græn

meti að eigin vali. 
Hummus eða lárperu
mauk til að dýfa í. Bæði 
hummus  og lárperumauk er 
saðsamt og stútfullt af nær
ingu. Hér eru tvær einfaldar 
uppskriftir en hvort um sig er 
líka hægt að kaupa tilbúið.

Hummus:
3 dl soðnar kjúklingabaunir
2 hvítlauksrif
Safi úr ½ sítrónu
2 msk. ólífuolía
Salt eftir smekk
Cumminduft og 
cayennepipar á hnífsoddi 
ef vill.

Allt sett í matvinnsluvél og þaðan í 
lítið nestisbox með góðu loki.

lárperumAuk
2 stórar hæfilega þroskaðar 
lárperur
½ rauðlaukur
1 stór tómatur
2 hvítlauksrif
½ sítróna
Salt eftir smekk

Maukið lárperurn
ar í matvinnslu
vél ásamt hvít

lauknum. Saxið laukinn 
og tómatana smátt og 

bætið við (má sleppa). 
Smakkið til með sítrónu og 

salti. Setjið í lítið nestisbox 
með góðu loki. Sneiðið græn

meti og geymið í öðru boxi. Grípið 
í á leiðinni.

HnetublAndA
Sé góð hnetublanda við höndina 
eru minni líkur á að freistast í sæt
indi. Þeir sem nenna gætu próf
að að velta hnetunum upp úr smá
vegis af sojasósu og hunangi á 
heitri pönnu áður en þær eru sett
ar í box. 

AfGAnGsvefjur
Sértu með afgang frá kvöldinu 
áður er upplagt að vefja honum 
inn í tortillakökur en þær fara vel í 
hendi á ferðinni.

Hollari kostur við stýrið
Atvinnubílstjórar standa eðli málsins samkvæmt frammi fyrir því að þurfa að sitja langtímum saman á ferðum sínum um landið. Erlendar 
rannsóknir benda til þess að það fari ekki vel með heilsuna til lengdar og þá sérstaklega ef mataræðið er einhæft, hitaeiningaríkt og 
næringarsnautt. Eindregið er mælt með því að menn neyti ekki eingöngu sjoppufæðis heldur velji í ríkari mæli betri kost.

Þetta er ekki dónalegt nesti. Það er uppfullt af orku og næringu.

 
Tæki til vetrarþjónustu 
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Vinnuvélar tækjamiðlun ehf. hefur tekið við umboðinu 
fyrir Carnehl. Carnehl bíður uppá mikið úrval af malar
vögnum, vörubílspöllum og gámagrindum.
Carnehl bíður uppá tveggja öxla malarvagna á tvöföldum dekkjum sem fáir framleiðendur 
bjóða í dag. Einnig eru Carnehl mjög sterkir í allri sérsmíði. Fyrstu tveggja öxla vagnarnir 
koma til landsins í enda febrúar.

ÚTVEGUM VARAHLUTI Í FLESTAR 
GERÐIR VINNUVÉLA

SNJÓKEÐJUR FRÁ SÆNSKA 
FRAMLEIÐANDANUM GUNNEBO

ÞANBOLTAR
Vinnuvélar kynna viðgerðarbolta frá sænska fram 
leið  andanum Expander. Expander við gerðar bolt
inn er tilvalin lausn þegar gera þarf við slit í liðum 
þar sem um er að ræða slit i festieyrum lið/
tjakk bolta og ekki nægir að skipta um fóðringar. 
Expander boltinn er þannig upp byggður að til 
endanna er hann kónískur og þar á koma kónískar 
bjargir sem hertar eru upp á boltann og taka upp 
slit í festieyrum boltans. Þannig má í mörgum 
tilfellum komast hjá viðgerð sem kallar á fræsingu 
og ásuðu. Ýmsar staðlaðar stærðir eru fyrirliggjandi 
en einnig má senda okkur málsetningar og við 
látum sérsmíða bolta fyrir þig með skömmum 
fyrirvara. Vinsamlegast leitið upplýsinga hjá vara
hlutadeildinni og við leysum málið.

Keðjur og keðjuefni frá Gunnebo í Svíþjóð. Hér er um að ræða 
gæða vöru á samkeppnishæfu verði, ýmsar stærðir til.



Afar misjafnar reglur eru á milli 
landa í Evrópu um hve þungir flutn-
ingabílar mega vera og hve langir. 
Í lok síðasta árs gáfu spænsk yfir-
völd leyfi fyrir heildarvigt allt að 60 
tonnum á sínum vegum og að lengd 
þeirra megi vera allt að 25 metr-
um. Þessi aukna heimild á þó ekki 
við alla vegi á Spáni þar sem þeir 
eru misjafnlega útfærðir til að þola 
svo þunga bíla. Í Hollandi var þessi 
heimild einnig aukin fyrir nokkrum 
árum úr 50 tonnum í 60. Í Finnlandi 
er leyfi fyrir 76 tonna heildarþyngd 
og hefur verið svo frá árinu 2013 
og í Svíþjóð er leyfi fyrir 90 tonna 
þunga í tilraunaskyni. Það er eitt 
land í Evrópu sem sker sig nokkuð 
úr í reglum um þyngd flutningabíla, 
Þýskaland, en þar er hvergi heim-
ild fyrir þyngri bíla en 40 tonn. Þar í 
landi segja yfirvöld að heimild fyrir 
þyngri flutningabílum myndi krefj-
ast mikils kostnaðar hins opinbera 
til að byggja vegi, brýr, veggöng og 
varnarveggi vegna árekstra myndi 
kosta milljarða evra og sá kostnaður 
myndi falla á almenning sem ekki er 
til í slíkan kostnað auk þess sem svo 
stórir og langir flutningabílar skapi 
mikla hættu á þýskum vegum. Það 
er ef til vill skiljanlegt að reglurn-
ar séu fremur strangar í Þýskalandi 
þar sem ógrynni flutningabíla frá 
öðrum löndum Evrópu fer í gegnum 
landið og eru þeir í alltof mörgum til-
fellum ekki að þjóna þýskum neyt-
endum heldur nota bara vegi þeirra 
án greiðslu fyrir notkun.

Þyngdartakmarkanir afar misjafnar
Misjafnar reglur gilda á milli landa í Evrópu um heildarvigt flutningabíla. Í Hollandi var þessi heimild aukin fyrir nokkrum árum úr 50 tonnum í 60.  
Í Finnlandi er leyfi fyrir 76 tonna heildarþyngd og hefur verið svo frá árinu 2013 og í Svíþjóð er leyfi fyrir 90 tonna þunga í tilraunaskyni.

Stórir og langir flutningabílar geta skapa mikla hættu á hraðbrautum í Evrópu.

GÆÐI Í HVERJU GRAMMI 
 
 

Vinsælustu Hraðtengin á Íslandi 

Léttarara, sterkara og sérsniðið að þínum þörfum 

Vélsmiðja Guðmundar er stoltur framleiðandi 

vörumerkisins Skoflur.is 

Leggjum áherslu á fljóta og góða þjónustu 
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Compair draganlegar loftpressur í mörgum stærðum
Draganlegar CompAir loftpressur eru hannaðar og byggðar til að standast erfitt og 
krefjandi umhverfi í vegagerð, mannvirkjagerð og byggingariðnaði. CompAir loftpressur 
eru öruggar og afkastamiklar. 

Tveir rafgeymar tryggja áreiðanleika í ræsingu og árangur í miklum kulda. Til að tryggja 
langa endingu er notast við dísilvélar með rafeindastýrða eldsneytisgjöf sem uppfylla 
evrópska mengunarstaðla

7 til 23 tonna þýskir gæða vegheflar á frábæru verði

Gröfur þurfa hin ýmsu viðbótar tæki, 
eins og vökvafleyga, krabba, klippur, 
rippera ofl. Daemo framleiðir mikið 
úrval af svona viðbótar tækjum. 
Ásafl getur útvega ný tæki frá Daemo 
og einnig útvegað varahluti í eldri fleyga.

Erum að fá Stema 3500 bílavagna með 
sliskjum, hallanlegum palli og búnaði til að 
draga tæki upp á hann.

Stema 2700 og 3500 kg flutningavagnar á 
frábæru verði frá kr. 549.000,- án vsk.
 Afgreiddir með hliðarborðum,skráningu og 
tilbúnir til notkunar.

Eigum þýsku Stema 750 kg kerrurnar á lager. 
Seljum nokkrar kerrur á kr. 112.000,-  án vsk

Eigum á lager nokkrar kerrur fyrir snjósleða og 
fjórhjól með sliskjum og hallanlegum palli.

Erum með Stema 2700 kg sturtuvagna frá 
kr. 699.000,- án vsk með eða án vökvasturtu. 
Eigum einnig Stema 2700 sturtuvagna með 
sturtu aftur og til hliðar.

Stema flutninga- og sturtuvagnar á frábæru verði

ÁSAFLHjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Alvöru græjur  fyrir verktaka

Sterkar og liprar japanskar Hanix smágröfur

HBM-Nobas vegheflarnir hafa þegar sannað ágæti sitt á Íslandi og eru rómaðir 
af þeim sem til þeirra þekkja.

HBM-Nobas verksmiðjurnar leggja áherslu á vandaða framleiðslu og gott 
samband við viðskiptavini, enda er sölustjórinn Heiko Rohnstein vel þekktur 
á meðal tækjamanna á Íslandi. Hann hefur tekið á móti íslendingum í 
verksmiðjuna, á sýningum og oft heimsótt viðskiptavini á Íslandi.

Nýjasta tækið frá HBN - NOBAS er 7 tonna lipur veghefill sem hentar vel Nýjasta tækið frá HBN - NOBAS er 7 tonna lipur veghefill sem hentar vel 
í stíga, plön og hin ýmsu smærri verk þar sem stærri vegheflar eiga erfiðara 
með að athafna sig. HBM-NOBAS framleiða veghefla frá 7 upp í 23 tonn. 

Ásafl er með trjákurlara frá Linddana og GTM
sem hægt er fá sjálfstæða með dísel eða 
bensínmótorum eða drifna af dráttarvél 
og fest á beisli. 

Mismunandi stærðir sem taka frá 
50 og upp í 250 mm lurka og með
sjálfvirkri fæðurúllu og krana til aðsjálfvirkri fæðurúllu og krana til að
draga lurkana að tækinu.
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Umferð hefur aukist mikið á 
fjallvegum á hringveginum, að 
því er kemur fram á vef Vega
gerðarinnar. Hellisheiðin er 
langumferðarmest en þegar 
kemur að öðru sætinu hefur 
Víkurskarðið austan við Akur
eyri slegið Holtavörðuheiðina út. 
Hins vegar hefur umferð aukist 
mest um Möðrudalsöræfi í pró
sentum talið en þar er umferðin 
eigi að síður langminnst.

Umferðin frá aldamótum
Umferð yfir nokkrar heiðar á hring
veginum hefur aukist mikið frá alda
mótunum síðustu. Af þeim heiðum 
sem þessi samantekt nær til hefur 
umferðin um Möðrudalsöræfi auk
ist mest eða um 6,5% að meðal
tali á ári. En umferðin um Möðru
dalsöræfi er jafnframt sú minnsta 
af þessum heiðum. Minnst hefur 
umferðin aukist um Vatnsskarð, í 
Skagafirði, eða um 1,2% að meðal

tali á ári á umræddu tímabili. Lang
umferðarmesti fjallvegur (heiði 
300 m yfir sjávarmáli) landsins er 
Hellisheiði en það fóru að meðal
tali um 6.803 ökutæki á sólar
hring um heiðina árið 2015. Næst
umferðarmesti fjallvegur lands
ins er Víkurskarð í Eyjafirði 
með 1.351 ökutæki á sólarhring. 
Á stöplaritinu sem fylgir fréttinni 
má sjá yfirlit yfir meðalumferðina 
á síðasta ári eftir heiðum.

Þróunin frá aldamótum
Þróunina frá aldamótum má sjá 
á línuritinu. Af því má ráða að 
Holtavörðuheiði hafi áður verið 
annar umferðarmesti fjallveg
ur landsins fram að banka
hruni en upp úr því hefur Vík
urskarðið haldið þeim titli og 
virðist ekki líklegt til að gefa 
hann eftir ef marka má umferð
ina síðasta ár. 

(Af heimasíðu Vegagerðarinnar)

Aukin umferð á fjallvegum landsins

Umferð olíubíla frá Örfirisey um 
Granda er mikil. 

l	Haldið bragðlaukunum vak
andi, það gæti hjálpað til við 
að halda einbeitingunni. Maul
ið epli eða appelsínu eða hafið 
jafnvel skorna sítrónu við hönd
ina til að gefa bragðlaukunum 
spark. Því betur sem það rífur í 
bragðlaukana því betur hjálpar 
það til að halda at
hyglinni vakandi. 
Varist þó að borða 
eitthvað á ferð 
sem krefst þess að 
opna lok eða skrúfa 
af tappa. Það truflar 
aksturinn.

l Borðið hægt. Borðið bara einn 
og einn bita í einu og gefið ykkur 
tíma í að tyggja og kyngja. Því 
meira sem við þurfum að sinna 
því að borða því auðveldara 
reynist að halda sér vakandi.

l		Drekkið líka hægt. Kaffi hefur 
sannað sig í baráttunni við syfj
una þar sem það inniheldur 
örvandi efni, koffín. Það verð
ur reyndar til þess að við þurf
um oftar á salernið, sem má líta 
á sem kost, tíð pissustopp halda 
manni vakandi.

l		Forðist sykur. Sykur getur haft 
slævandi áhrif nokkru eftir að 
hans er neytt. Þá sækir að syfja 
og við verðum sein að hugsa. Því 
hraðar sem sykurinn kemst inn í 
kerfið því meiri slævandi áhrif 
hefur hann.

l		Tyggjó. Með því að tyggja 
tyggjó má koma í veg fyrir 
geispa sem hjálpar til við að 
halda syfjunni í skefjum. Haldið 
áfram að tyggja og tyggja, jafn
vel þó kjálkarnir þreytist.

l		Gerið eitthvað sem örvar fleiri 
en eitt skynfæri. Með því að 
bryðja ísmola eða tyggja sól
blóma fræ er mikið að gerast í 
munninum, tyggja fræin, losa 
þau úr skelinni og aðskilja skel 
og fræ í munninum. Þá heldur 
hljóðið manni einnig við efnið. 
Munið eftir pappamáli við hönd
ina til að skyrpa skeljunum í.

l		Lækkið hitann í bílnum og látið 
svalann blása í andlitið. Opnið 
gluggann.

l		Strjúkið andlitið öðru hvoru með 
blautklút. Það er afar frískandi 
að þvo andlitið til dæmis með 
blautklút með sítrónuilmi.

l  Spilið tónlist og syngið hástöfum 
með.

Vakandi á 
VegUnUm

Würth samsteypan samanstendur af 413 fyrirtækjum í 84 löndum með ríflega 66 þúsund starfsmenn. Würth á Íslandi

Würth á Íslandi ehf var stofnað árið 1988 og hefur nú
þjónustað viðskiptavini sína í 28 ár.

Fyrir 2 árum bættust við í vörulínu fyrirtækisins stærri tæki fyrir verkstæði.

Lyftur, hjólastillitæki, dekkjavélar og margt fleira undir merkjum WWE.

einbeitti sér fyrst að þjónustu við bifreiðaverkstæði, en síðan við tré og málmiðnaðinn ásamt þjónustu við almennan iðnað.

• Fáanlegar 5,5t, 7,5t og 8,2 tonna
• 7.5t er með þráðlausum samskiptum milli pósta
• Íslenskur texti í skjá
• Dekkjastærð: 962 til 1154 mm
• Mesta hæð: 1820 mm
• Hraði upp óhlaðinn 1090 mm/mín
• Ryk og vatnsvarinn samkvæmt IP54
• Þyngd á stólpa 430 kg

WWE (Würth Workshop Equipment) er samstarfsvettvangur Würth fyrirtækja
sem annast sölu og þjónustu á stærri búnaði inn á verkstæði. Würth á Íslandi
hefur markað sér þá stefnu að bjóða hágæðabúnað og þjónustu í þessum
efnum til að tryggja rekstraröryggi viðskiptavina sinna.

Würth á Íslandi ehf
Vesturhraun 5
210 Garðabæ
S: 530-2000

Bíldshöfði 16
112 Reykjavík
S: 530-2002

Tryggvabraut 24
600 Akureyri
S: 461-4800

Allt í röð og reglu, hægt er að sérsníða
innréttingarnar eftir þörfum hvers og eins
eða fá fyrirfram tilbúnar einingar.
Lausnir sem henta öllum iðnaðarmönnum.
Skú�ur undir gólf, vinnuborð, útdraganlegt
skrúfstykki, verðmætaskápar, samfellanalegar
öryggiskeilur – hvað vantar þig?

Hunter hjólastillitæki
Hjólastillitæki fyrir vörubíla og rútur frá Hunter,
þráðlaust kerfi, tekur bíla og vagna með allt
að 15 metra hjólhaf.
Dekkjastærð upp að 56” ( 1440 mm. )
4 eða 6 hausar
Ekki þörf á að lyfta öxlum í samhæfingu.

Sefac stólpalyftur

VÖrUbílAr oG VinnUVélAr Kynningarblað
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Vítamín og bætiefni Gula miðans eru sérstaklega valin og þróuð fyrir íslenskar 
aðstæður. Þess vegna hefur Guli miðinn verið hluti af daglegu lífi Íslendinga í 25 ár.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is  



Kjúklingurinn er mjög safarík-
ur og góður. Eplasalatið passar 
einstaklega vel með honum. Að 
auki mætti síðan gera hollt rauð-
káls- og rauðrófusalat ef áhugi er 
fyrir hendi. Uppskriftin miðast við 
fjóra.

Sesamkjúklingur
4 kjúklingabringur
4 msk. sesamfræ
½ tsk. salt
¼ tsk. pipar
2 msk. smjör og olía til 
steikingar

Epla- og fennelsalat
2 græn epli
Safi úr einni sítrónu
1 fennel
1 msk. sykur
2 msk. grófhakkað dill

2 mozzarellaostar
1 msk. ólífuolía
½ tsk. pipar

Kryddið bringurnar vel með salti 
og pipar. Þekið þær með sesam-
fræjum. Setjið smjör og olíu á 
steikarpönnu og brúnið bringurn-
ar í 2 mínútur á hvorri hlið. Lækk-
ið hitann, setjið lok á pönnuna 
og látið malla undir lokinu í um 
það bil 4 til 6 mínútur. Látið kjöt-
ið standa á borði í nokkrar mín-
útur áður en það er skorið niður.
Takið kjarnann úr eplunum. Sker-
ið eplin í mjög þunnar sneiðar. 
Gott er að nota mandólín til þess. 
Leggið sneiðarnar á disk og kreist-
ið sítrónusafa yfir. Skerið fennel 
einnig í mjög þunnar sneiðar með 
mandólíni. Stráið sykri og dilli yfir 
og blandið öllu vel saman.

Rífið mozzarella í grófa bita og 
leggið yfir salatið. Dreifið góðri 
ólífuolíu yfir ostinn og nýmalað-
an pipar. Til að gera réttinn enn 
meira spennandi er hægt að hafa 
rauðkáls- og rauðrófusalat með. 
Þetta er litríkt salat sem er ákaf-
lega hollt og gott.

Rauðkáls- og rauðrófusalat
¼ rauðkálshaus
2 rauðrófur, rifnar niður 
með rifjárni
1 rauðlaukur, skorinn í mjög 
þunnar sneiðar
2 msk. kapers
2 msk. grófhakkað dill

Dressing
2 msk. rauðvínsedik
1 msk. fljótandi hunang
2 msk. ólífuolía

Salt og pipar

Sneiðið rauðkálið mjög þunnt, til 
dæmis með mandólínî. Blandið 
öllu saman sem á að fara í salatið 
og hellið dressingunni yfir.

Grísk jógúrt
Ef ykkur langar í eitthvað sætt og 
gott í eftirrétt er upplagt að fá sér 
jógúrt með hunangi, hnetum og 
ávöxtum.

8 dl grísk jógúrt
2-4 dl fljótandi hunang
4 msk. hakkaðar valhnetur
4 msk. hakkaðar möndlur

Setjið jógúrt í glas og setjið hun-
ang, hnetur og möndlur yfir. Einn-
ig er mjög gott að setja jarðarber 
eða bláber yfir.

Hollt oG Gott í vEtRaRkulDa
Sesamhjúpaður kjúklingur með epla- og fennelsalati er mjög ljúffengur og hollur réttur sem einfalt er að gera. Rétturinn tekur ekki langan tíma í 
eldun og því upplagður og næringarríkur kvöldverður. Mikið er um veikindi þessa dagana og því ætti fólk að velja sér léttan og hollan mat.

Grísk jógúrt getur verið eftirréttur ekkert síður en morgunmatur.

Fersk rauðrófa er einstaklega góð í 
salöt og svo er hún að auki ofurfæða.

Ljúffengar sesamþaktar kjúklingabringur.

ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ
FRÁ GEOSILICA INNIHELDUR 

HREINAN JARÐHITAKÍSIL

• Styrkir bandvefi nn*

• Stuðlar að þéttleika í beinum*

• Styrkir hár og neglur*

• Stuðlar að betri myndun kollagens 
fyrir sléttari og fallegri húð*

*Rannsóknir hafa sýnt fram á þessi áhrif, kísilvatnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf.

Kísillinn kemur beint úr iðrum jarðar og er 

því eins náttúrulegur og nokkur kostur er á. 

Það eru engin viðbætt efni í vörunni.

ANNA GUÐMUNDSDÓTTIR 
„Ég mjaðmargrindar brotn aði illa 
fyrir tíu mán uðum, ég hef verið að 
taka kísilinn ykkar núna í u.þ.b. 
8 mánuði og eftir tveggja til 
þriggja mán aða inntöku varð ég 
strax vör við mikinn mun. Í dag 

finn ég varla fyrir því að hafa brotnað.“

HAFDÍS PRISCILLA MAGNÚSDÓTTIR 
„Ég finn mikinn mun á mér eftir að ég 
byrjaði að taka kísilinn frá GeoSilica inn 
reglulega. Beinverki og vefjagigtaverki 
er ég í raun alveg hætt að finna. Einnig 
finn ég mikinn mun á nöglum en þær 
eru mun sterkari, en þær voru alltaf að 

brotna hjá mér. Ég get alveg sagt að þið eruð komin með 
framtíðarkúnna hvað mig varðar.“

GeoSilica kísilvatnið fæst í Heilsuhúsinu, öllum helstu apótekum, 
Nettó og í Hagkaup Kringlunni, Hagkaup Smáralind og Hagkaup Garðabæ.

Sjáið myndirnar á  facebook.com/Parisartizkan

Rýmum fyrir 
nýjum vörum

Úlpur, kápur og buxur á 

rýmingasölunni á

50% 
afslætti.

RÝMINGA SALA 
HAFIN!

Skipholti 29b • S. 551 0770
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Að mörgu er að 
hyggja ef fólk mælist með 
of hátt kólesteról. Matar
æði og hreyfing skipta 
miklu máli í því sambandi.  
Að auki ætti að auka 
neyslu á grænmeti. 

KaffisKrúbbur
½ bolli kókosolía
½ bolli malað kaffi

Hitið kókosolíuna svo auðveldlega 
megi hræra kaffið saman við. Hellið 
blöndunni svo í bakka og látið kólna. 
Skerið svo harðnaða kökuna í heppi-
lega stóra kubba og geymið í loft-
þéttum umbúðum í frystinum. Eins 
má hella blöndunni í lítil bollaköku-
form og geyma í frystinum.

Kaffiskrúbburinn er afar frískandi 
í morgunsturtunni og gerir einn-
ig góða hluti fyrir pípulagnirnar í 
sturtubotninum.

Kaffi má líka hræra saman við 
gríska jógúrt og nota sem maska á 
andlitið að morgni.

KaffisKrúbbur
¼ bolli grísk jógúrt
2 msk. malað kaffi

1 msk. kókosolía
Safi úr hálfri sítrónu.

Látið bíða á andlitinu í 10 mínút-
ur og hreinsið svo af í sturtunni, 
um leið og líkaminn er skrúbbaður 
með kaffiskrúbbnum.

Eftir svona morgunmeðferð er 
alveg spurning hvort þörf sé á 
rótsterku espresso með morgun-
matnum til að koma sér í gang.

Kaffiskrúbbur og maski

Hefur þú látið mæla kólesteról 
í blóði? Of hátt kólesteról getur 
verið orsök fyrir æða- og hjarta-
sjúkdómum og þess vegna er 
nauðsynlegt að vera meðvitað-
ur um að það sé í lagi. Of hátt 
kólesteról er algengt vanda-
mál. Þeir sem glíma við of hátt 
kólesteról geta haft áhrif á það 
með breyttu mataræði. Aðal-
málið er að vera meðvitað-
ur um hvað maður setur ofan í 
sig. Forðist fitu er fyrsta regl-
an. Bætið ríflega af grænmeti á 
diskinn, borðið trefjaríkan mat 
og hnetur. Gott er að nota vand-
aða ólífuolíu í matargerðina eða 
rapsolíu. Forðist mettaða fitu 
sem gjarnan er í tilbúnum mat 
eins og pylsum. Transfita er líka 
í kökum, kexi, frönskum kart-
öflum og ýmsu sælgæti.

Góð fita er hins vegar í feit-
um fiski eins og laxi og makríl, 
ólífum, lárperum, hnetum og 
möndlum.

Reykingar eru sérstaklega 
slæmar fyrir æðarnar og kól-
esteról. Hættu því að reykja 
strax. Kviðfita er sömuleiðis 
mjög hættuleg og fer inn í blóð-
rásina með neikvæðum áhrifum 
á æðar, lifur, blóðfitu og blóð-
þrýsting.

Fólk sem glímir við of hátt 
kólesteról ætti að drekka í hófi. 
Eitt og eitt rauðvínsglas getur 
þó haft góð áhrif en alkóhól 
inniheldur mikið af hitaeining-
um. Streita hefur vond áhrif á 
kólesteról. Þá er mikilvægt að 
vita að regluleg hálftíma hreyf-
ing á dag hefur mjög góð áhrif 
á heilsuna.

Of hátt kólesteról?

Njóttu þess
Kjarngóð ávaxtafylling
í léttum kexhjúp
– gott á milli mála.

*Aðeins 57 kcal per kex

Go Ahead
Létt í bragði
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BÍLAR &
FARARTÆKI

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.

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

EKINN AÐEINS 8.ÞÚS KM !
 BMW 3 320D SPORT 240 HÖ. 
Árg.2012, ekinn aðeins 8.þús km, 
dísel,sjálfskiptur, er á staðnum, 
gríðarlega flottur bíll. TILBOÐ 
5.990.000. Rnr.127235. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

 NISSAN Micra visia. Árgerð 2014, 
ekinn 74 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.380.000. Rnr.301977. Á staðnum.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2013, 
ekinn 105 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Rnr.301292. Á staðnum.

NISSAN Pathfinder. Árgerð 2007, 
ekinn 194 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.560.000. Rnr.302129. Á 
staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

TOYOTA Corolla 1,6 vvti. Árgerð 2005, 
ekinn 160 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.290055.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2007, 
ekinn 150 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.150.000. Rnr.280098.

MERCEDES-BENZ GLK 250 bluetec 
4matic . Árgerð 2013, ekinn 39 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.590.000. 
Rnr.991548.

Kia cee’d SW EX world cup 
edition. Árgerð 2015, ekinn 33 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.850.000. Rnr.280129. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARftU AÐ KAUpA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Nissan Leaf Tekna, 9/2015, 
nýr bíll , óekinn, sólarsella, 
leðuráklæði,tilboðsverð 3.690 þús, er 
á staðnum , raðnr 210175.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Betri verð á nýjum og notuðum 
rafbílum, t.d: Nissan Leaf, Ford Focus, 
Toyota Prius og 4x4 Mitsubishi 
Outlander. Útvegum allar gerðir bíla 
frá helstu framleiðendum, einnig 
bensín og díselbíla. Fáðu tilboð á 
www.islandus.is Sími 5522000

Subaru Forester árg.2007, sjálsk 
ekinn 110 þ.km. Ný skoðaður, nýleg 
tímareim bíll í toppstandi. verð 
1.490.000 kr. uppl.í síma 861-1267

tILBoÐ 195 ÞÚS.
Nissan Terrano árg ‘01, ek. 180þús, 
beinsk., bensín, 35” breyttur. Þarfnast 
lagfæringa. Tilboð 195 þús. S. 860 
3970

 Bílar óskast

BÍLL óSKASt Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

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

 fornbílar

Til sölu Volvo 740GL 1989 antik. 
Tilboð óskast. Toppbíll Uppl. í s. 899 
0164

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vélsleðar

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

ÞJÓNUSTA

 pípulagnir

pÍpULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBoGALItIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

Get tekið að mér Byggingarstjórn. Er 
með öll réttindi og gæðakerfi. Uppl. 
í s. 893-5374 eða á: nybyggd@gmail.
com

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR oG 
DyRASÍMAKERfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 trésmíði

INNREttINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADóttIR 
DÁLEIÐSLUtæKNIR 

(CLINICAL 
HypNotHERApISt) VEItIR 

DÁLEIÐSLUMEÐfERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 
reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 

verkfæri til betri heilsu.
Tímapantanir í síma 864-1273

KEYPT 
& SELT

 óskast keypt

KAUpUM GULL - JóN & 
óSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Hljóðfæri

NÝ HEIMASÍÐA !
Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í 
úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús. 
Harmonikukennsla. Pokar og ólar. 
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 
1648.

HEILSA

 Nudd

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

 Atvinnuhúsnæði

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

 Geymsluhúsnæði

GEyMSLUR.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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Verslunin Kvosin óskar eftir ábyrgum 
og samviskusömum einstakling á 
vaktir frá kl. 10:00-18:00 alla virka 
daga. Einungis 18 ára og eldri koma til 
greina. Reynsla af afgreiðslustörfum 
æskileg. Einnig óskum við eftir 
starfsmanni aðrahverja helgi. 
Vinsamlegast sendið ferilskrá og uppl. 
um meðmælendur á telma@kvosin.is 
fyrir 29 Janúar.

Óska eftir duglegri konu til að sjá 
um þrif á litlu gistiheimili í RVK. 
Góðir tekjumöguleikar, einhver ensku 
kunnátta æskileg. Uppl. í s. 867 1416

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Rörablásari

Tilboð
frá kr12.990

100 mm

Þurrktæki Iðnaðarviftur Þurrkpakki
-Þurrkaðu eftir vatnstjón

 

Tilboð
frá kr22.900

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Handþurrkari Hljóðlátir

Tilboð
frá kr14.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
kr9.990

Blússlampar
Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

2100 wött

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Hljóðlátar
baðviftur

Tilboð
frá kr8.990

Loftviftur

rörablásarar

Tilboð
 kr49.990

Draumabíllinn er 
á sjalfsalinn.is

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

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

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

Strikið 2 – Sjálandi Garðabæ. 3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri.

Óðinsgata 12. 2ja herbergja. Sérinngangur.

Afar góð 104 fm. íbúð á 1. hæð (2. hæð frá bílastæðum) í lyftuhúsi fyrir 60 
ára og eldri við Strikið í Garðabæ. Sér geymsla á jarðhæð fylgir íbúðinni 
og bílastæði í bílakjallara. Opið eldhús og samliggjandi borð-og setustofa. 
Tvö svefnherbergi. Útgengt út á góða verönd úr svefnherbergi og stofu. 
Verð 44,9 millj. Verið velkomin. Þjónustumiðstöð við hliðina (Jónshús) 
þar sem fram fer ýmisleg tómstundaiðja auk þess sem boðið er uppá 
heitan mat og meðlæti í hádeginu gegn vægu gjaldi.

63,3 fm. íbúð á neðri hæð með sérinngangi að meðtalinni 11,6 fm. geymslu 
í kjallara. Íbúðin var öll endurnýjuð fyrir um 12 árum síðan og er í nokkuð 
góðu ásigkomulagi. Mahognyinnréttingar í eldhúsi. Björt stofa. Eitt svefn-
herbergi. Verð 26,9 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS
Laus störf hjá Akraneskaupstað

Jákvæðni, metnaður og víðsýniwww.akranes.is

SK
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 2

01
6

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:

Starf leikskólakennara í Leikskólanum Akraseli

Hlutastörf við liðveislu

Sótt er um rafrænt á heimasíðu 
Akraneskaupstaðar á þar til gerðu eyðublaði.

Nánari upplýsingar er að finna á
 www.akranes.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is   www.talent.is  |  talent@talent.is

Save the Children á Íslandi

Ü
0 50 10025

Meters

HÉÐINSREITUR

Unnið fyrir Reginn A1

Yfirlit eigna

Dags: 16.03.2010

Loftmynd: Samsýn

Stærð lóða:
Líklegur byggingaréttur:
Núverandi byggingarmagn:    
Ónýttur byggingarréttur:    

60.569 m2
72.700 m2
24.474 m2
48.226 m2

SÆBRAUT

K
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Héðinsgata 1-3
23.561 m2

11.624,6 m2

Héðinsgata 2
18.583 m2

10.389,4 m2

2.460 m2

Köllunarklettsvegur 3
18.425 m2

KÖLLUNARKLETTSVEGUR

HÉ
ÐI

NS
G

AT
A

Yfirlit:

Héðinsgata 1-3
Stærð lóðar:
Byggingarmagn á lóð:

23.561,0 m2
11.624,6 m2

Héðinsgata 2
Stærð lóðar:
Byggingarmagn á lóð:

18.583,0 m2
10.389,4 m2

Köllunarklettsvegur 3
Stærð lóðar:
Byggingarmagn á lóð:

18.425,0 m2
2.460,0 m2

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Laugarnesbyggð – Þróunarverkefni í hjarta Reykjavíkur

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

824-9093
kjartan@eignamidlun.is

864-5464
gudlaugur@eignamidlun.is



ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Kuga er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: starthnappur, hraðastillir, brekkuaðstoð, LED lýsing í farþegarými, leðurklætt stýrishjól og 
gírstangarhnúður, rafstillanlegir og upphitanlegir útispeglar, þokuljós og Easy Fuel. Öryggi Ford Kuga er framúrskarandi enda fékk hann fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og öryggisprófunum Euro NCAP. 
Ford Kuga er í boði sjálfskiptur og beinskiptur, dísil eða bensín.  Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 150 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,2/5,4 l/100 km. CO2 losun 135/140 g/
km.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NÝR FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, fyrsta 
flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Staðalbúnaðurinn er sérstaklega glæsilegur. Þar á meðal er skynvætt 
tölvustýrt fjórhjóladrif sem lagar sig að undirlagi og ástandi vega, Ford 
SYNC samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi, 8” snertiskjár í miðjustokk, 4,2” TFT litaskjár í mælaborði, 
tvískipt tölvustýrð miðstöð með loftkælingu og 17” álfelgur.

Ford Kuga er tilvalinn til ferðalaga. Dráttargetan er mikil eða 2.100 kg. 
Veghæðin er jafnframt mikil eða um 20 cm undir lægsta punkt. 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

Fjórhjóladrifinn Ford Kuga.  
SYNC samskiptakerfi,  
8” snertiskjár og íslenskt  
leiðsögukerfi er staðalbúnaður

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL

Ford_Kuga_BeturBúin_5x38_20150106_END.indd   1 12.1.2016   11:14:10



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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Karl Guðmundsson
Þórufelli 10, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 21. janúar 
síðastliðinn. Útförin fer fram frá  

Fella- og Hólakirkju fimmtudaginn  
   28. janúar kl. 13.00.

Brynjólfur Karlsson
Jón Jarl Karlsson
Valborg Karlsdóttir Collier Michael Collier
Anna Hlín, Sigurdís Jara, Andrea Malín og  
Rakel Ýr Brynjólfsdætur
April og Maxwell Collier

Innilegar þakkir færum við öllum  
þeim sem sýndu okkur samúð og 

hlýhug við andlát og útför
 Hólmfríðar Kristjánsdóttur

 Starfsfólki fimmtu hæðar á 
hjúkrunarheimilinu Skjóli eru færðar 
alúðarþakkir fyrir góða umönnun.

 
Kristján Guðjónsson Eva Dagmar Steinsson
Birgir Guðjónsson Guðrún Þórhallsdóttir

Jóhann Pétur Kristjánsson
Eva Björg Kristjánsdóttir

Tryggvi Kristjánsson
Hólmfríður Kristjánsdóttir

Ragnheiður Birgisdóttir

Minn allra besti vinur og ástkær 
eiginkona, mamma, tengdamamma, 

amma og langamma,
Þuríður Sölvadóttir
Erluhólum 9, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
miðvikudaginn 20. janúar. Útförin fer fram 

frá Fella- og Hólakirkju fimmtudaginn 4. febrúar kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Styrktarsjóð 

blóðlækningadeildar 11G eða Krabbameinsfélag Íslands.

Bergsveinn Alfonsson
Sölvi Þór Bergsveinsson Ingibjörg Grettisdóttir
Linda Björk Bergsveinsdóttir Guðfinnur Guðnason
Sigríður Gunnarsdóttir Rúnar Valgeir Þórmundsson

og ömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn  
og faðir okkar,

Óskar Gunnþór Jónsson
fyrrverandi framkvæmdastjóri  

Ó. Jónsson & Co á Dalvík,
sem lést á Dalbæ, heimili aldraðra,  

 19. janúar sl., verður jarðsunginn frá 
Dalvíkurkirkju laugardaginn 30. janúar kl. 13.30. Blóm og 
kransar afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans er 

bent á minningarsjóð Dalbæjar (466-1378).

Elín Sigurðardóttir
Sigrún K. Óskarsdóttir
Jón Viðar Óskarsson

Petrína Þ. Óskarsdóttir
Jóhanna K. Óskarsdóttir

og fjölskyldur þeirra.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Halldór Sigmundsson
Lækjasmára 6,

andaðist föstudaginn 15. janúar. 
Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju 

fimmtudaginn 28. janúar kl. 13.

Ingibjörg Loftsdóttir
Ásgerður Halldórsdóttir Kristján Guðlaugsson
Sigmundur Halldórsson Eileen Chua Yao
Anna Guðrún Halldórsdóttir Gunnar Biering

og barnabörn.

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

Ragnar Vignir
fv. aðstoðaryfirlögregluþjónn, 

Sléttuvegi 21, Reykjavík,
andaðist fimmtudaginn 21. janúar sl. 

Útför hans verður gerð frá Bústaðakirkju 
þriðjudaginn 2. febrúar kl. 13.00. Blóm og kransar eru 

vinsamlega afþökkuð, en þeim sem vilja minnast hans er 
bent á að láta Hjartavernd njóta þess.

Hafdís Vignir
Reynir Vignir Þóra Sjöfn Guðmundsdóttir
Anna Ragnheiður Vignir Pétur Stefánsson
Hildur Elín Vignir Einar Rúnar Guðmundsson
Sigurhans Vignir Margrét Gunnlaugsdóttir

barnabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Vigdís Ágústa Sigurðardóttir
Esjugrund 88, 

Reykjavík,
andaðist þann 15. janúar síðastliðinn á 

Landspítalanum í Fossvogi. Hún verður 
jarðsungin frá kirkju Óháða safnaðarins föstudaginn  

29. janúar kl. 14.00.

Klara S. Árnadóttir Jóhann Kristjánsson
Guðmundur J. Árnason Ingunn Jónsdóttir
Sigurður H. Árnason Berglind A. Káradóttir
Jóhanna G. Árnadóttir Ingimar Czzowitz

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Friðrik Ágúst Pálmason
Garðbraut 47, Garði,

lést föstudaginn 15. janúar síðastliðinn. 
Hann verður jarðsunginn frá 

Útskálakirkju föstudaginn 29. janúar  
                           kl. 15.00.

Kristjana Þ. Vilhjálmsdóttir
Vilhjálmur P. Björgvinsson
Steinunn B. Ágústsdóttir Björn S. Björnsson
Helga Ágústsdóttir Friðrik V. Árnason
Hildur Ágústsdóttir

barnabörn og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar, fósturmóðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Gunnhildur Guðjóna 
Alexandersdóttir

(Dúnna)
Hæðargarði 33, 

áður Sólheimum 18,
lést í faðmi fjölskyldunnar á Vífilsstöðum 19. janúar.  

Útför fer fram frá Langholtskirkju fimmtudaginn  
28. janúar kl. 13.00.

Dóra Berglind Torfadóttir Hannes Hilmarsson
Lilja Jóna Torfadóttir  Viðar S. Hjálmarsson
Anna Guðmundsdóttir Kjartan Ólafsson
barnabörn og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Hinrik Andrés Hansen
verkefnastjóri, 

Steinahlíð 4, Hafnarfirði,
lést á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi 18. janúar síðastliðinn.  
Útförin fer fram frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 

föstudaginn 29. janúar kl. 15.

Ásta Jóna Skúladóttir
Skúli Freyr Hinriksson Árný Rut Jónsdóttir

Hinrik H. Hansen, Regina Angelin Malonda
Kayla Aplonia Malonda

Bróðir okkar,
Eyjólfur Kolbeinn 

Vilhelmsson
Fögrubrekku, Hrútafirði,

varð bráðkvaddur á heimili sínu  
17. þessa mánaðar. Jarðsett verður á Stað 

 í Hrútafirði laugardaginn 30. janúar kl. 14.

Hrafnhildur Vilhelmsdóttir Guðmundur Vilhelmsson
Hjörtur Guðmundsson Hafsteinn Þ. Júlíusson

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Páll Þorkelsson
rafvélavirki, 

Skólastíg 16, Stykkishólmi,
lést á St. Franciskusspítalanum í 

Stykkishólmi 18. janúar. Jarðsungið verður 
frá Stykkishólmskirkju laugardaginn 30. janúar 2016 

kl. 14.00. Blóm og kransar afþökkuð, en þeim sem vilja 
minnast hans er bent á minningarsjóð Dvalarheimilis 

aldraðra í Stykkishólmi, kt. 620269-7009,  
reikn. 0309-13-209020.

Klara Kristjánsdóttir
Kristján E. Hilmarsson Hafdís Adolfsdóttir
Þ. Jóhann Pálsson  Jóhanna Huldudóttir 
Gretar D. Pálsson  Ingibjörg H. Benediktsdóttir
Matthildur Pálsdóttir Vigfús Helgason
barnabörn og barnabarnabörn.

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Ellert Ingason

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti  undir-
búnings og framkvæmd útfarar 
ásamt vinnu við dánarbússkiptin. 
Við þjónum með virðingu og 
umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.    

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Okkar elskaði
Sigurður Jón Sigurðsson

lést á bráðadeild Landspítalans þann 
18. janúar 2016. Útförin fer fram frá 

Hallgrímskirkju föstudaginn 29. janúar 
2016 kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast 

  hans er bent á Kraft, stuðningsfélag ungs 
fólks sem greinst hefur með krabbamein, og  

Blindrafélag Íslands.

Guðrún Jóna Sæmundsdóttir Grétar Jónsson
Sigurður O. Staples
Jón Ómar Grétarsson
Selma D. Sigurðardóttir Theodór F. Guðnason
Karen Sif Theodórsdóttir
Sigríður Jónsdóttir Kristinn Alexandersson

og aðrir ástvinir.
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■ Eldhúsinnréttingar
■ Baðinnréttingar
■ Þvottahúsinnréttingar
■ Fataskápar

MONO white / FOCUS Natural Oak

20% afsláttur af hágæða 
AEG eldhústækjum

með kaupum á 
HTH innréttingum.

Lágmúla 8 • Reykjavík •  2. hæð  
símar 530 2818 / 530 2819 / 530 2820 / 530 2821

Opið mánudaga - föstudaga kl. 10-18 
og á laugardögum kl. 11-15.

Alltaf opið á Ormsson.is

INNRÉTTINGAR
Leikum samanLeikum saman

HTH er leiðandi framleiðandi eldhússinnréttinga 
á Norðurlöndum. Samspil fágaðrar hönnunar 

og einstakra gæða einkenna HTH innréttingarnar 
enda er dönsk hönnun mikils metin og danskt 

handverk eftirsótt um heim allan. 
 

Hönnuðir okkar vinna með þínar hugmyndir 
og óskir, teikna tillögur að draumaeldhúsinu 

og gera þér frábært tilboð. 
Þannig leikum við saman.



Skák  Gunnar Björnsson
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Sudoku
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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.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Hreyfum á okkur 
rassana! Þeir 
eru sko að spila 
lagið okkar!!

Lagið 
okkar? 

Ég heyri 
ekkert 

lag?

Skiljanlega. 
Það er inni í 

höfðinu á mér.

Já, mönnum 
leiðist ekki 
með Gittu!

Heppilegt  
fyrir hann að 

Gitta hafi ekki 
orðið lægðinni 

að bráð … sú 
        er aldeilis    
       hress.

Sæl frú,
Ég er að taka á móti frjálsum fram-
lögum þeirra sem vilja styrkja mína 
fyrstu ferð á Þjóðhátíð sem áætluð 
er í sumar, rétt um sjö mánuðir til 
stefnu. Áttu aur sem þú 
mátt missa?

Hvernig getur 
allt þetta fólk 
sofið á nótt-
unni?!

Ekki velta þér of mikið 
uppúr þessu, það eru mjög 
margir að safna peningum 

á þessum tíma árs. Þú 
nærð þessu þegar barna-
bæturnar detta inn í maí …

Þar er fólkið sem skilur.

Takk fyrir 
frábæra helgi, 

ástin mín

Verði þér að 
góðu, gullið 

mitt eina

Þetta var  
einmitt það 
sem ég þurfti!

Ég líka … … og nú er ég himinlifandi 
með að vera komin heim.

Já, mér 
sýnist það .

LÁRétt
2. grobb 
6. klafi  
8. herma  
9. tækifæri  
11. fyrir hönd  
12. skran  
14. viðburður  
16. frá  
17. skst.  
18. hár  
20. í röð  
21. steintegund

LÓðRétt
1. jarðvegur  
3. samtök  
4. skynja  
5. samstæða  
7. borðflaska  
10. op  
13. síðan  
15. klúryrði  
16. í viðbót  
19. tveir eins

LÁRétt: 2. raup, 6. ok,  8. apa, 9. lag, 11. pr, 12. 
drasl, 14. atvik, 16. af, 17. ofl, 18. ull, 20. aá, 21. kalk.
LÓðRétt: 1. mold, 3. aa, 4. upplifa, 5. par, 7. karaf-
la, 10. gat, 13. svo, 15. klám, 16. auk, 19. ll.

veðurspá Þriðjudagur

Sunnan- og suðvestanátt í dag um 5-13 m/s og él, en fremur þurrt og bjart 
um landið norðaustanvert. Hægari og úrkomuminna eftir hádegi, en bætir 
aftur í vind sunnan og vestan til í kvöld með snjókomu. Frost 0 til 7 stig, en 
hiti um frostmark við suðurströndina.

365.is      Sími 1817

HEFST EFTIR 5 DAGA

HEFST 31. JANÚAR 

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

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

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

8 5 4 9 2 6 1 3 7

6 7 3 1 8 4 2 9 5

9 1 2 5 7 3 4 6 8

5 2 9 8 6 1 3 7 4

1 3 8 2 4 7 6 5 9

4 6 7 3 5 9 8 1 2

7 9 6 4 1 2 5 8 3

2 8 1 7 3 5 9 4 6

3 4 5 6 9 8 7 2 1

9 4 7 2 6 5 3 1 8

1 2 6 7 8 3 9 5 4

3 5 8 4 9 1 6 7 2

8 9 5 3 7 6 4 2 1

7 6 3 1 4 2 8 9 5

2 1 4 9 5 8 7 6 3

4 7 2 8 1 9 5 3 6

5 3 9 6 2 4 1 8 7

6 8 1 5 3 7 2 4 9

1 5 9 7 3 8 4 2 6

2 3 6 4 5 1 8 7 9

7 8 4 2 6 9 1 3 5

4 7 1 5 8 2 6 9 3

9 6 5 1 7 3 2 4 8

3 2 8 6 9 4 5 1 7

5 9 2 8 4 7 3 6 1

8 4 7 3 1 6 9 5 2

6 1 3 9 2 5 7 8 4

David Navara (2.730) vann afar laglegan 
sigur á Fabiano Caruan (2.785) á Tata Steel-
mótinu í Wijk aan Zee.
Hvítur á leik
50. a5! bxa5 51. c5! Kd8 52. h5! Afar lag-
legur leikur sem kemur í veg fyrir að svarti 
hrókurinn komist á g6. 52. … f4 53. Kd6 Bc8 
54. c6 Hg5 55. Bf7! og svartur gafst upp.
www.skak.is  Skákdagurinn í dag.
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26. janúar 20156
Tónlist
Hvað?  Troubadour Ellert
Hvenær?  21.00
Hvar?  American Bar

Hvað?  DJ Margrét Erla Maack
Hvenær?  21.00
Hvar?  Bravó

Hvað? Kúnstpása – 
Ljóðalög
Hvenær? 12.15
Hvar? Harpa
Flytjendur 
eru þeir 
Fjölnir Ólafs
son barí
tónsöngvari 
og Bjarni Frí
mann Bjarna
son píanóleikari. 
Yfirskrift tón
leikanna er Ljóðalög 
og á efnisskránni eru 

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Þriðjudagur

verk eftir Brahms, Finzi, Kuula og 
Wagner.

Hvað? Alexander trúbador
Hvenær? 21.00
Hvar? English Pub

Hvað? Rakel og Hljómsveit
Hvenær? 20.00
Hvar? Café Rosenberg

Fundir
Hvað? Mót hækkandi sól: Vitundar-
vakning um geðheilbrigði í HR
Hvenær? 12.00
Hvar? Háskólinn í Reykjavík, M105
Ég er… Reynslusaga nemanda með 
geðröskun. Umfjöllun meistara
nema í klínískri sálfræði við HR: 
Hvaða úrræði eru í boði, hvert get 
ég leitað?

Uppákomur
Hvað? Sigrumst á því 

saman – Ör-ráðstefna 
Krafts um krabba-

mein og ungt fólk
Hvenær? 17.30

Hvar? Stúdenta-
kjallarinn
Fundarstjóri 
Björn Bragi 
Arnarsson.

Hvað? Indi-
genous Art: Legal 

Protection and 

Björn Bragi Arnarsson kemur til með 
að vera fundastjóri á ör-ráðstefnu 
Krafts um krabbamein og ungt fólk 
sem fram fer í Stúdentakjallaranum. 

Cultural Appropriation
Hvenær? 17.00
Hvar? Listasafnið á Akureyri
Rachael Lorna Johnstone flytur 
fyrirlestur í Listasafninu á Akureyri, 
Ketilhúsi undir yfirskriftinni 
Indigenous Art: Legal Pro
tection and Cultural Appr
opriation. Rachael Lorna 
Johnstone er prófessor 
og formaður laga
deildar Háskólans 
á Akureyri og 
einnig prófessor 
við háskólann 
á Grænlandi. 
Sérgrein 
hennar 
er heim
skautaréttur: 
stjórnunar
hættir á heim
skautasvæð
unum samkvæmt 
alþjóðalögum og 
landslögum. Innan 
þeirrar greinar eru 
réttindi frumbyggja, 
alþjóðleg mannrétt
indalög, umhverfis

 DJ Margrét Erla 
Maack spilar á Bravó.

lög og skyldur og ábyrgð ríkis meðal 
meginatriða rannsókna hennar. 

Erindi
Hvað?  Erindi á vettvangi U3A Reykjavík
Hvenær?  17.15
Hvar?  Félagsmiðstöðinni, Hæðargarði 31

Dr. Páll Einarsson, prófessor og 
jarðeðlisfræðingur fjallar 

um Eldstöðina Ísland 
í fyrirlestri sínum í 

dag. Páll mun fjalla 
um uppruna eld
virkni á Íslandi 
sem á sér tvenns 
konar uppruna. 
Annars vegar er 
landið á fleka
mótum og svo 

er Ísland svokall
aður heitur reitur 

sem myndast yfir 
möttulstrókum úr 
heitu möttulefni 
sem rísa djúpt 
úr iðrum jarðar. 
Aðgangseyrir 500 
krónur. Allir vel
komnir.

Save the Children á Íslandi

www.versdagsins.is

Þetta er hans 
boðorð, að við 
skulum trúa á
nafn sonar hans 
Jesú Krists og    
       hvert annað...

45 years    18:00
Virgin Mountain    18:00
Joy   20:00 
Youth   20:00

A Perfect Day   20:00 
Magic in the Moonlight    22:15 
Marguerite    22:15
Rams / Hrútar ENG SUB   22:00

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

CREED   KL. 8 - 10:45
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 5:50
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8
STAR WARS 2D   KL. 10:10

CREED   KL. 6 - 8 - 9 - 10:45
CREED VIP   KL. 8 - 10:45
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 5 - 6
DADDY’S HOME  KL. 8 - 10:10
POINT BREAK   KL. 10:10
STAR WARS 3D    KL. 5 - 8 - 10:45
STAR WARS 2D   KL. 7
STAR WARS 2D VIP  KL. 5
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50

CREED   KL. 5:10 - 8 - 10:40
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 5:10
THE BIG SHORT   KL. 8 - 10:40
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8 - 10:10
POINT BREAK   KL. 10:45
STAR WARS 2D   KL. 5:10 - 8

CREED   KL. 8 - 10:45
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 6
THE BIG SHORT   KL. 6 - 8 - 9
STAR WARS 3D   KL. 10:30
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 5:50

CREED   KL. 8 - 10:10
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 6
RIDE ALONG 2   KL. 10:40
NONNI NORÐURSINS ÍSLTAL KL. 6
DADDY’S HOME  KL. 8

EGILSHÖLL

Sýnd með íslensku tali


WHAT CULTURE


DFW.COM

m.a. Besta myndin
Besti leikari í aukahlutverki

- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay

5


USA TODAY


K.Ó. VISIR.IS


CHICAGO SUN-TIMES


NEW YORK TIMES


S.G.S. MORGUNBLAÐIÐ


TOTAL FILM

óskarstilnefningar5
Yfir 80.000 manns

Þökkum frábærar viðtökur

m a Besta myndin
óskarstilnefningar

Besti leikari í aukahlutverki- Sylvester Stalloneti l ik i í k hl t ki S l t Stti l ik i í k hl t ki S l t St
óskarstilnefning

Sylvester Stallone hlaut 
Golden Globe verðlauninGGGGGGGGGGGGGGGGG Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna


THE NEW YORKER


TIME

ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ Í DAG

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

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

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

AÐEINS
DAGAR
EFTIR3

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

ÞRIÐJU
DAGST

ILBOÐ

THE REVENANT 5:50, 9
RIDE ALONG 2 5:50, 8, 10:30
NONNI NORÐURSINS 5:50 ÍSL.TAL

THE HATEFUL EIGHT 10:10
SISTERS 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
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Þriðjudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.25 Junior Masterchef Australia
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 Cristela
10.35 Hjálparhönd
11.05 Suits
11.50 Proof
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.45 American Idol
15.05 American Idol
15.50 50 Ways to Kill Your Mammy
16.35 Hollywood Hillbillies
17.00 Scooby-Doo! Leynifélagið 
Drauga- og vættabanagengið er mætt 
til að leysa ráðgátuna! Hvaða dular-
fulla draugagang munu Scooby og 
félagar leysa næst? Munu þau ferðast 
í iður R’lyeh til að ráða niðurlögum 
hins ævaforna Cthulhu eða munu þau 
ferðast til Suðurskautslandsins til að 
leysa gátuna um „fyrirbærið“ sem 
getur brugðið sér í hvers kyns líki?
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Simpson-fjölskyldan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag
19.25 Anger Management
19.45 Mom
20.10 Major Crimes Lögregluþættirn-
ir Major Crimes fjallar um sveit innan 
lögreglunnar í Los Angeles sem tekst 
á við þyngstu sakamál borgarinnar. Í 
þriðja þætti seríunnar þarf teymið að 
leysa dularfullt morð á módeli sem 
hafði orðið fyrir barðinu á eltihrelli á 
internetinu.
20.55 100 Code
21.40 Transparent
22.10 You’re The Worst
22.35 Mad Dogs
23.30 Covert Affairs
00.15 Bones
01.00 Mistresses
01.45 Flesh and Bone
02.30 Backstrom
03.15 Ondine
04.55 The Middle
05.20 Fréttir og Ísland 
í dag

18.45 One Big Happy
19.10 Schitt’s Creek
19.30 The Amazing Race. All Stars
20.20 Drop Dead Diva
21.05 One Born - What happened 
Next
21.55 Pretty Little Liars
22.40 Mayday
23.25 The Listener
00.05 American Horror Story. Freak 
Show
00.50 The Amazing Race. All Stars
01.35 Drop Dead Diva
02.20 One Born - What happened 
Next
03.05 Pretty Little Liars
03.45 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

11.00 Words and Pictures
12.55 Nebraska
14.50 Austenland
16.30 Words and Pictures
18.25 Nebraska
20.20 Austenland
22.00 Our Idiot Brother
23.35 Pacific Rim
01.45 How I Spent My Summer 
Vacation
03.25 Our Idiot Brother

16.05 Downton Abbey
16.55 Táknmálsfréttir
17.05 Spánn - Ungverjaland
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Sjöundi áratugurinn – Breska 
innrásin
21.00 Ahmed og Team Physix
21.15 Castle
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 EM stofa
22.35 Reykjavíkurleikarnir
22.55 Glæpasveitin
23.55 Þýskaland ’83
00.45 Spilaborg
01.30 Kastljós
02.05 Fréttir (80)
02.20 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 Hotel Hell
09.50 Minute to Win It
10.35 Pepsi MAX tónlist
13.20 King of Queens
13.45 Dr. Phil
14.25 The McCarthys
14.50 Emily Owens M.D.
15.40 Judging Amy
16.20 Remedy
17.05 Survivor
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
19.10 The Late Late Show with Jam-
es Corden
19.50 Black-ish
20.15 Jane the Virgin
21.00 The Good Wife
21.45 Elementary
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with 
James Corden
23.50 Extant
00.35 Code Black
01.20 Complications
02.05 The Good Wife
02.50 Elementary
03.35 The Late Late Show with 
James Corden
04.15 The Late Late Show with 
James Corden

18.40 The Big Bang Theory
19.00 Friends
19.25 New Girl
19.50 Modern Family
20.10 Veggfóður
20.55 Hið blómlega bú 3
21.30 Klovn
22.00 Nikita
22.45 Dallas
23.25 Chuck
00.10 Cold Case
00.55 Veggfóður
01.35 Hið blómlega bú 3
02.05 Klovn
02.35 Nikita
03.15 Dallas
03.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 Abu Dhabi HSBC Golf Cham-
pionship
10.00 CareerBuilder Challenge
14.00 PGA Tour 2016 - Highlights
14.55 Abu Dhabi HSBC Golf Cham-
pionship
20.55 Golfing World 2016
21.45 CareerBuilder Challenge

07.30 Messan
08.45 Enska 1. deildin 2015/2016
11.55 Messan
13.10 Premier League World 
2015/2016
13.40 Premier League 2015/2016
15.20 Football League Show 
2015/16
15.50 Útsending frá leik Manchester 
United og Southampton í ensku 
úrvalsdeildinni.
17.30 Messan
18.45 Premier League Review 2015
19.40 Bein útsending frá leik Liver-
pool og Stoke City í seinni umferð 
undanúrslita enska deildarbikarsins.
21.45 Enska 1. deildin 2015/2016
(Burnley - Derby)
23.25 Útsending frá leik Sunderland 
og Bournemouth í ensku úrvals-
deildinni.
01.05 Útsending frá leik Watford og 
Newcastle í ensku úrvalsdeildinni.

11.25 Útsending frá 
leik Malaga og Barce-
lona í spænsku úrvals-
deildinni.
13.05 Spænsku 
mörkin 2015/2016
13.35 Meistaradeildin 
í hestaíþróttum 2016
14.30 Útsending frá 
leik Keflavíkur og Njarðvíkur í 
Dominos deild karla.
16.00 Körfuboltakvöld
17.35 Útsending frá leik Fiorentina 
og Torino í ítölsku úrvalsdeildinni.
19.15 Ítölsku mörkin 2015/2016
19.40 Bein útsending frá leik 
Liverpool og Stoke City í seinni 
umferð undanúrslita enska deildar-
bikarsins.
21.45 Þýsku mörkin 2015-2016
22.40 Útsending frá leik Juventus 
og Roma í ítölsku úrvalsdeildinni.
00.20 UFC Unleashed 2015

07.00 Könnuðurinn Dóra
07.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
07.45 Gulla og grænjaxlarnir
07.55 Tommi og Jenni
08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Rasmus Klumpur og félagar
08.55 UKI
09.00 Ævintýri Tinna
09.23 Lína Langsokkur
09.48 Hvellur keppnisbíll
10.00 Ofurhundurinn Krypto
10.25 Ljóti andarunginn og ég
10.47 Ævintýraferðin
11.00 Könnuðurinn Dóra
11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
11.45 Gulla og grænjaxlarnir
11.55 Tommi og Jenni
12.00 Áfram Diego, áfram!
12.24 Svampur Sveinsson
12.49 Rasmus Klumpur og félagar
12.55 UKI
13.00 Ævintýri Tinna
13.23 Lína Langsokkur
13.48 Hvellur keppnisbíll
14.00 Ofurhundurinn Krypto
14.24 Ljóti andarunginn og ég
14.46 Ævintýraferðin
15.00 Könnuðurinn Dóra
15.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
15.45 Gulla og grænjaxlarnir

15.55 Tommi og Jenni
16.00 Áfram Diego, áfram!
16.24 Svampur Sveinsson

16.49 Rasmus Klumpur og 
félagar
16.55 UKI

17.00 Ævintýri Tinna
17.23 Lína Langsokkur
17.48 Hvellur keppnisbíll
18.00 Ofurhundurinn Krypto
18.24 Ljóti andarunginn og ég

18.46 Ævintýraferðin
19.00 Stuart Little 2

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 21:00
100 CODE
Vandaðir sakamálaþættir þar sem rannsóknarlögreglumaður 
frá New York er fenginn sem ráðgjafi til sænsku lögreglunnar 
en þar hafa ungar, ljóshærðar og bláeygðar konur fundist 
myrtar.

 | 20:15
MAJOR CRIMES
Hörkuspennandi þættir um 
lögreglukonuna Sharon 
Raydor sem er ráðin til að leiða 
sérstaka morðrannsóknadeild 
innan hinnar harðsvíruðu 
lögreglu í Los Angeles.

 | 22:40
MAD DOGS
Hörkuspennandi ný sería sem 
fjallar um hóp vina sem 
ferðast til Belize en fljótlega 
snýst ferðalagið upp í martröð 
og hætturnar leynast á hverju 
strái.

 | 22:10
TRANSPARENT
Frábærir gamanþættir um 
fjölskyldu sem þarf aldeilis að 
breyta ýmsu í lífi sínu þegar 
höfuð fjölskyldunnar kemur 
þeim í opna skjöldu.

 | 22:00
OUR IDIOT BROTHER
Gamanmynd um ungan mann 
sem hefur sérstaka hæfileika 
til þess að koma sér í vandræði 
og þá er nú gott að eiga góða 
að. 
 

FRÁBÆR
ÞRIÐJUDAGUR

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

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

 | 21:05
ONE BORN 
– WHAT HAPPENED NEXT
Vandaðir og áhugaverðir 
þættir þar sem fylgt er eftir 
nokkrum eftirminnilegum 
pörum úr fyrri þáttaröðum og 
fjallað um lífið eftir fæðingu.
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HEIMAÖRYGGI Það er dýrmætt að búa við öryggi heima við. Þess vegna er gott 
að vita af einhverjum sem er alltaf til staðar. Svona til öryggis.

Nánar á oryggi.is  Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400  –  Njarðarnesi 1 | Akureyri | Sími 470 2400 
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Leikarinn Jóhannes Haukur 
Jóhannesson hefur fengið 
hlutverk í nýjustu mynd 
Alberts Hughes, The Solu-
trean, en sá hefur unnið 

með leikurum á borð við Johnny 
Depp, Denzel Washington, Chris 
Tucker og Milu Kunis. Sem stendur 
ríkir mikil leynd yfir myndinni en 
einn af leikurunum myndarinnar 
er enginn annar en hinn tvítugi 
Ástrali Kodi Smit-McPhee, en hann 
hefur slegið í gegn í myndum á borð 
við Rise of the Planet of the Apes 
og The Road, auk þess sem hann 
fer með eitt af aðalhlutverkum í 
nýjustu X-Men myndinni.

Aðspurður um aðkomu sína að 
The Solutrean verður Jóhannes 
þögull sem gröfin. „Það eina sem 
ég get sagt er að ég er með hlut-

verk í myndinni og verð í Kanada 
við tökur á myndinni næstu vikur 
og mánuði. Varðandi hlutverkið 
og stærðina á því þá má ég ekkert 
segja, því miður. Maður verður 
að leyfa framleiðendunum að 
stjórna þessu. Ég er búinn að skrifa 
undir samninga sem banna mér 
að tjá mig nánar um þetta að svo 
stöddu,“ segir hann um hlutverkið. 
En Jóhannes er ekki eina íslenska 
afurðin sem lætur til sín taka í 
myndinni, því íslenskt landslag 
kemur fyrir og er það RVX Studios 
sem sér um herlegheitin. 

Jóhannes Haukur hefur undan-
farið ár landað stórum hlutverkum 
í kvikmyndabransanum, en hann 
hefur meðal annars leikið í Game of 
Thrones ásamt því að hafa farið með 
hlutverk í A.D. Kingdom and Empire.

Jóhannes segist alsæll með þessi 
forréttindi sem leikarastarfið hefur í 
för með sér en hann hefur undan-
farið einungis starfað við kvikmyndir 
og sjónvarpsverkefni erlendis. „Ég 
er mjög spenntur fyrir þessu, það er 
frábært að geta ferðast um heiminn 
og unnið með nýju og ólíku fólki. 
Fólki sem maður myndi annars 
aldrei hitta á lífsleiðinni,“ segir hann 
og er að vonum ánægður með nýja 
hlutverkið.

Ætli þetta stóra verkefni komi til 
með að veita þér veigameiri hlutverk í 
Hollywood?

„Það hefur gengið ágætlega hjá 
mér núna í tæp tvö ár. En síðan ég 
fékk hlutverk í A.D. Kingdom and 
Empire þáttunum fyrir NBC þá hefur 
mér tekist að starfa eingöngu við 
kvikmyndir og sjónvarpsverkefni 

erlendis. Eftir A.D. var það 
Game of Thrones, svo 
The Coldest City 
og nú þetta. 
Við sjáum 
svo bara til 
hvað þetta 
endist og 
hvert þetta 
fer. En vissu-
lega mjög 
ánægjulegt 
og spennandi 
allt saman.“ 
gudrunjona@
frettabladid.is 

Jóhannes Haukur Jóhannesson fær hvert stóra hlutverkið á fætur öðru þessa dagana. Fréttablaðið/ VilHelm

Kodi Smit-
mcPhee fer 
einnig með hlut-
verk í  myndinni.

Ferill Smit-mcPheeS Jóhannes haukur Jóhannesson leikari fékk nýverið hlutverk í nýjustu mynd  
leikstjórans Alberts Hughes, The Solutrean. Meðleikari Jóhannesar í myndinni er  
ástralski leikarinn Kodi Smit-McPhee. Tökur á  myndinni fara fram í Kanada í febrúar. 

Slow West
Dawn of the Planet of the apes

all the Wilderness
bad land: road to Fury

romeo & Juliet
the Congress 

a birder’s Guide to 
every thing
ParaNorman
Dead europe
let me in
matching Jack
tinytown
the road
the adventures of 
Charlotte and Henry
the tender Hook
romulus
my Father
the King

Fitul’til og
pr—teinr’k . . .

… og passar með öllu

www.ms.is
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mikil leynd yfir nýju hlutverki
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Flatbrauð með 
nautahakki, sýrðum 
rjóma, káli, þriggja 

osta blöndu og 
tómatateningum.

Gordita Baja, taco, 
Fiesta kartöflur, gos 
og Prins Xtra.

www.tacobell.isHafnarfirði / /Grafarholti

Skiptu út 
nautahakki

fyrir kjúkling
eða nautasteik.

100 kr.

Veldu þína 
uppáhaldssósu: 

Sýrður rjómi, 
pepper Jack eða 

nachos sósu.



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Bakþankar

Erlu Bjargar  
Gunnarsdóttur

Ég horfði á upprifjun á þátttöku 
Íslands í Júróvisjón árin 2006-
2009 um helgina. Þetta er ekki 

í fjarlægðri fortíð en mér fannst það 
samt. Undraðist tísku og strauma. 
Fannst allt svo framandi og oft kjána-
legt. Ragnhildur Steinunn samt alltaf 
gordjöss.

Og ég var nett föst í yfirlætinu 
þegar hann birtist svo á skjánum. 
Eiríkur Hauksson. Ég hef alltaf verið 
mjög viðkvæm fyrir Eika. Árið 1986 
langaði mig nefnilega að vera eins og 
Madonna eða Whitney Houston. En 
nei. Eiríkur Hauksson var sprúðlandi 
ICY úti um allt og það var eins og 
við manninn mælt: Ég var alveg eins 
og hann! Eins og við Eiríkur Hauks-
son værum einu rauðhærðu mann-
eskjurnar á jarðkringlunni. „Er þetta 
pabbi þinn, Erla?“ spurðu krakkafíflin 
í skólanum. Afi og amma voru samt 
verst. Um leið og sást glitta í faxið á 
manninum þá byrjaði afi að flissa. 
Og ég gargaði og grenjaði í koddann. 
Þetta var ekki draumur átta ára stúlku.

Og nú – löngu síðar – sat ég og 
horfði einbeitt á þennan elskulega, 
miðaldra mann syngja rokklag í 
leðurfrakka. Og það gerðist eitthvað. 
Í fyrsta lagi þá erum við bara hellings 
lík! Og í öðru lagi þá finnst mér það 
æði. Ég meina, hversu töff er mað-
urinn? Og af hverju í andskotanum 
litaði hann hárið í myndbandinu? 
Það sléttist úr þrjátíu ára gömlum 
krumpum – og við Eiki urðum sátt. 
Um leið kunni ég að meta þennan 
spegil sem ég ólst upp við. Á gelgj-
unni með Nínu. Of töff fyrir Sjúbídú. 
Hauslaus í All Out of Luck. Tauga-
veikluð móðir að útskýra hegðun 
Silvíu Nætur.

Þá tók ég létta yfirferð á söguna á 
ný. Sá tilganginn með spandexinu 
í sögulegu ljósi. Rifrildi um íburð 
keppninnar segir okkur hvar við 
erum stödd í útrásinni. Berskjaldaða 
þjóðarsálina er að finna í hverjum 
tóni og komplexar æskunnar eru 
kveðnir í kútinn. Ætli keppnin okkar 
sé orðin fullorðin?

Júró-uppeldi

Forsala hefst  
á morgun
kl. 10

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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