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Öskudagur undirbúinn Börn klæða sig í búninga og setja upp grímur í dag og mörg þeirra syngja í verslunum í von um góðgæti að launum. Fréttablaðið/Ernir

Fleiri börn hælisleitenda ekki í skóla
Fimm makedónsk systkini hafa ekki hafið skólagöngu þrátt fyrir margra vikna bið. Þau bíða eftir föstu húsnæði og læknisskoðun.

Segir málið lýsa
ógeðfelldum
samskiptum
Viðskipti „Atburðarásin öll lýsir
mjög ógeðfelldum samskiptum í
æðstu lögum í fjármálakerfinu sem
kalla á spurningar um þann kúltúr
sem þar viðgengst,“ segir Árni Páll
Árnason, formaður Samfylkingarinnar, um Borgunarmálið.
Bjarni Benediktsson, fjármála- og
efnahagsráðherra, sagði í samtali
við Ríkisútvarpið í gær að augljóst
væri að sala Landsbankans á um
32 prósenta hlut sínum í Borgun í
nóvember 2014 hefði verið klúður.
„Það sem mér finnst mjög alvarlegt við þetta er að þetta truflar
starfsfriðinn í Landsbankanum,
þetta getur líka haft áhrif á áform
okkar um að huga að sölu á bankanum,“ segir fjármálaráðherra.
– jhh / sjá síðu 6

í tvo mánuði, fá engin svör um
hvenær þær fái að byrja í skóla.
Þær fengu læknisskoðun í janúarbyrjun og jákvætt svar frá lækni um
að óhætt væri að hefja skólagöngu.
Þrjú önnur systkini þeirra, sem
dvalið hafa skemur á landinu hafa
enn ekki heyrt frá lækni.

Útlendingastofnun segir töf á
afhendingu á húsnæði til fjölskyldunnar auk dráttar á læknisskoðun
hafa orðið til þess að seinka skólagöngu barnanna. „Afhendingu á
húsnæði til fjölskyldunnar í Reykjanesbæ seinkaði og því gátu þau
ekki flutt á þeim tíma sem var fyrir-

Fréttablaðið í dag

Skoðun Silja Dögg skrifar um
áfengisfrumvarpið. 14-18

Í fyrrahaust varð ljóst að Útlendingastofnun hefði látið hjá líða að sækja um
skólavist fyrir börn hælisleitenda þrátt
fyrir tilmæli talsmanna hælisleitenda,
Rauða krossins og umboðsmanns
barna. Forstjórinn lofaði þá umbótum.

hugaður. Ástæðan fyrir því var að í
húsnæðinu var fjölskylda sem hafði
fengið hæli en lengri tíma tók að
finna nýtt húsnæði fyrir þá fjölskyldu
en til stóð,“ segir Kristín María Gunnarsdóttir hjá Útlendingastofnun um
hvers vegna réttindi barnanna hafi
ekki verið tryggð. – kbg / sjá síðu 4

Minna mál með
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Markaðurinn

Um helmingur af
samningsbrotamálum
sem ESA hefur rekið
gegn EFTA-ríkjum
var rekinn gegn
Íslandi. Þingmaður segir slæmt
þegar tilhæfulaus
mál eru rekin.

Fyrri mál vegna skóla
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Mannréttindi Aðeins einn læknir
starfar fyrir Útlendingastofnun og
dæmi eru um allt að tveggja mánaða
bið eftir læknisvottorði. Læknisvottorð er skilyrði fyrir skólagöngu barna
hælisleitenda.
Tólf og þrettán ára systur frá
Makedóníu, sem hér hafa dvalið

sport Draumadagar Íslendinganna. 20

Finndu okkur á

Menning Sigrún Inga er nýráðin
deildarforseti myndlistardeildar
Listaháskóla Íslands. 26-30
plús sérblað l Fólk
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

www.sagamedica.is

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

2
Veður

f r é t t i r ∙ F RÉTTABLA ð i ð

10. febrúar 2016

MIÐ V IKU D AGUR

Naut frelsisins

Norðaustan- og austanátt. Nokkuð
hvasst suðaustanlands og síðar einnig
á Suðurlandi, annars hægari vindur.
Snjókoma eða él, en þurrt og bjart
veður vestan til á landinu fram eftir
degi. Frost víða 1 til 8 stig, en hlánar við
suðurströndina. Sjá síðu 24

P-8A Poseidon radarflugvél líkt og
kemur hugsanlega til landsins.
Nordicphotos/AFP

Herinn vill
snúa aftur á
Miðnesheiði
Utanríkismál „Engar viðræður eiga
sér stað á milli Íslands og Bandaríkjanna um varanlega staðsetningu
bandarísks liðsafla á Íslandi,“ segir í
svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn vegna fyrirhugaðrar endurkomu
Bandaríkjahers á Miðnesheiði. Í ljósi
breyttra öryggisaðstæðna í Evrópu hafi
þó verið rædd mögulega aukin umsvif
Bandaríkjanna og annarra bandalagsríkja á norðanverðu Atlantshafi í samræmi við sameiginlegar varnarskuldbindingar.
Í tímariti Bandaríska hersins, Stars
And Stripes, er fullyrt að herinn hafi
í hyggju að endurreisa herstöðina á
Miðnesheiði í þeim tilgangi að leita
uppi rússneska kafbáta.
Bandaríski sjóherinn fer með uppbygginguna en um er að ræða endurreisn á flugskýli sem var á herstöðinni.
Sjóherinn hefur óskað eftir fjármagni
úr fjárlögum Bandaríkjanna til þessa
og reiknað er með að uppbyggingin
á Miðnesheiðinni verði í fjárlögum
ársins 2017.
Flugskýlið mun koma til með að
hýsa P-8A Poseidon flugvél sem er
sérútbúin til að hafa upp á kafbátum.
Vélin sem um ræðir er ekki vopnuð og
verður hún hér tímabundið.
Nú þegar er P-3 Orion flugvél sem
sinnir sambærilegu eftirliti við Ísland
en hún kemur hingað reglulega frá
bækistöð sinni á Sikiley á Ítalíu. – srs

„ Frelsið að fljúga er heillandi,“ segir Óli Sigdór Konráðsson sem var með félögum sínum við Gróttu á Seltjarnarnesi og gerði æfingar á svifvæng. Óli
Sigdór er jöklaleiðsögumaður og segir flug á svifvæng henta vel með vinnunni. „Þetta er samt hollt og gott sport fyrir alla.“ Fréttablaðið/Anton Brink

Muhammad með dóttur sinni sem
verður í leikskóla í Kópavogi.
Mynd/Máni Hrafnsson

Flóttafólkið
fékk kuldaföt

Samfélag Sýrlenskar fjölskyldur sem
eru sestar að í Kópavogi komu ekki
búnar undir fimbulkuldann á Íslandi.
Verslunin Ellingsen bauð fólkinu
að koma til sín og velja vetrarfatnað
á börnin sem þurfa hlýjan fatnað fyrir
útivistina í leikskóla og grunnskóla.
Öll fundu þau nytsamlegar flíkur en
sýrlensku fjölskyldurnar sem settust
að á Akureyri fengu sömu hlýju móttökurnar. – kbg

Með miða aðra leið á
munaðarleysingjahæli
Aníta G. Axelsdóttir lagði af stað í morgun áleiðis til Kenía til að starfa sem sjálfboðaliði á nýju heimili fyrir munaðarlaus börn. Farmiðinn gildir aðeins aðra
leið enda kveðst Aníta sjá fyrir sér að erfitt geti reynst að slíta sig frá börnunum.
félagsmál „Ég er svo spennt að ég
veit ekki hvernig ég á að haga mér,“
segir Aníta G. Axelsdóttir, sem í dag
leggur upp í sólarhrings ferðalag frá
Íslandi til Kenía til starfa sem sjálfboðaliði á nýju heimili fyrir munaðarlaus börn.
Stöð 2 greindi frá því í mars í
fyrra að Anna Þóra Baldursdóttir
og sænsk vinkona hennar hygðust
opna heimili fyrir munaðarlaus
börn í Naíróbí í Kenía. Anna Þóra
hafði þá dvalist ítrekað ytra sem
sjálfboðaliði á slíku heimili eftir að
hún fór fyrst út 2013.
Að sögn Anítu er starfsleyfi sem
beðið hefur verið eftir nú loks í
höfn. Heimilið verði fyrst um sinn
starfrækt í leiguhúsnæði. Ætlunin sé
síðan að byggja nýtt hús frá grunni.
Regla sé að tuttugu börn að lágmarki séu á slíkum heimilum og
þeim fjölda verði haldið til að byrja
með.
„Fyrsta barnið kom fyrir þremur
dögum. Það er þriggja daga gömul
stelpa,“ segir Aníta sem kveðst afar
spennt að komast til Kenía. Sjálf
hafi hún ekki verið þar áður en hins
vegar dvalist í einn mánuð í SuðurAfríku á árinu 2012. Þá hafi hún
verið sjálfboðaliði á munaðarleysingjahæli fyrir villt dýr. „En það var
rándýrt, bara sjálfboðaliðastarfið
kostaði 500 þúsund krónur – fyrir
utan flug og mat og annað.“
Aníta, sem starfað hefur á Vinakoti sem þjónustar börn með fjölþættan vanda, kveðst hafa beðið
eftir tækifæri til að komast utan
aftur.
Reksturinn í Kenía segir Aníta
byggjast á styrktaraðilum, meðal
annars í gegnum styrktarfélag hér

Aníta G. Axelsdóttir með sex ljónsungum og hundi á munaðarleysingjahæli fyrir
villt dýr í Suður-Afríku.

Fyrsta barnið kom
fyrir þremur dögum. Það er þriggja daga
gömul stelpa.
Aníta G. Axelsdóttir, verðandi sjálfboðaliði í Kenía

á Íslandi. Hún kveðst afar þakklát
fyrirtækjum sem lagt hafi verkefninu lið. Nefnir hún til dæmis
O. Johnson & Kaaber, Rekstrarvörur, Íslensk Ameríska og DHL.
Miði Anítu gildir aðeins aðra leið
og hún veit ekki hvenær hún snýr
aftur. „Ég kem út þegar þær eru að
byrja með þetta og ég held ég muni
eiga erfitt með að fara frá börnunum
sem koma þarna inn eiginlega á
fyrsta degi lífs síns.“ gar@frettabladid.is

Aníta hlúir að foreldralausum vini
sínum í Suður-Afríku.

90

„Tannlæknakostnaðurinn
var að sliga fjölskylduna þar
til ég gerði eins og mamma
mín sagði mér – keypti mér
miða í HHÍ.“
Jens Einarsson vinningshafi
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Rúmum 40 milljónum króna varið í skúffufé ráðherra á þessu ári

Meint vændi í
Airbnb íbúðum
SVÍÞJÓÐ Hluti vændisstarfseminnar
í Stokkhólmi fer fram í íbúðum sem
leigðar eru í gegnum síðuna Airbnb
og aðrar húsnæðisleigusíður.
Sænska blaðið Dagens Nyheter
hefur það eftir lögreglumanni að
oft séu það pör sem leigi íbúðirnar
í tvær til þrjár vikur undir því yfirskini að til standi að vera í fríi í
borginni.
Oft eru það nágrannar sem hafa
samband við yfirvöld vegna grunsamlegrar starfsemi í íbúðunum.
Lögreglan hefur komist að því að
skipulagðir glæpahópar með tengsl
við Austur-Evrópu standi á bak við
vændi í íbúðunum sem grunlausir
eigendur leigja út. – ibs

Vilja fylgjast
með netnotkun
DANMÖRK Búist er við að danska
ríkisstjórnin leggi fram frumvarp
í vor um að fylgst verði með því
hvaða netsíður Danir skoða. Lagt
er til að gögn um netnotkunina
verði varðveitt í hálft ár. Jafnframt
er lagt til að fylgst verði betur með
farsímanotkun Dana.
Ríkislögreglustjóri Danmerkur,
Svend Larsen, telur nauðsynlegt
að fylgjast með netnotkun þar sem
samskipti fari ekki bara fram í síma
og með smáskilaboðum. Þetta er
einnig mat dómsmálaráðherrans,
Sørens Pind. – ibs

Leiðrétt

Ranghermt var í Fréttablaðinu
á mánudag að stjórn Orkuveitu
Reykjavíkur hafi samþykkt
tillögu um að samið yrði við
forstjóra fyrirtækisins um ný
launakjör í samræmi við tillögu
frá starfskjaranefnd OR. Stjórn OR
frestaði afgreiðslu málsins á síðasta
fundi sínum.

hálfa milljón króna vegna komu kínverskra sjónvarpsmanna til landsins.
Brynhildur Pétursdóttir, þingmaður Bjartrar framtíðar, segir úthlutanirnar verða að liggja fyrir, fyrirkomulagið verði að vera gegnsætt
og jafnræðis gætt. „Það er í sjálfu sér
eðlilegt að ráðherrar hafi einhverja
fjármuni til að bregðast við óvæntum
atburðum, en þá þurfa úthlutanir af
skúffufé að liggja fyrir á heimasíðum
ráðuneytanna,“ segir Brynhildur.
„Þegar lög um opinber fjármál eru að
fullu komin til framkvæmda munu
ráðherrar hins vegar hafa meira svigrúm í sínum fjárheimildum, jafnvel

Skúffufé ráðherra 2016
RáðuneytiUpphæð
Forsætisráðuneyti 
2,5 m.kr.
Menntamálaráðuneyti 
6,0 m.kr.
Utanríkisráðuneyti 
3,5 m.kr.
Atvinnuv.- og nýsköpunarrn. 8,8 m.kr.
7,5 m.kr.
Innanríkisráðuneyti 
Velferðarráðuneyti 
6,8 m.kr.
Fjármála- og efnahagsrn.  2,8 m.kr.
Umhverfis- og auðlindarn. 2,8 m.kr.



Alls: 40,7 milljónir króna

kjörtímabili. Aðrir ráðherrar gera
þessar úthlutanir ekki opinberar
og þarf því að kalla eftir þeim upplýsingum. „Það er til fyrirmyndar að
ráðherra skuli birta upplýsingarnar
opinberlega og mætti vera öðrum til
eftirbreytni,“ segir Brynhildur.
Sumir ráðherrar nýta fjármagnið
sem þeir fá í ráðstöfunarfé ráðherra
eingöngu í málefni innan síns málefnasviðs. Til að mynda eru engar
úthlutanir Kristjáns Þórs Júlíussonar sem hægt er að túlka út fyrir
svið heilbrigðisráðuneytisins.
Sundurliðaðar úthlutanir allra
ráðherra má finna á Vísi. – sa

Fimm makedónsk systkini með stöðu hælisleitenda hafa ekki hafið skólagöngu og fá engin svör um hvenær
þeim stendur það til boða. Aðeins einn læknir starfar fyrir Útlendingastofnun og gefur út læknisvottorð
sem eru nauðsynleg áður en skólagangan hefst. Dæmi eru um að bið eftir vottorði hafi verið tveir mánuðir.
Mannréttindi Systurnar Suala og
Ajshe Arslanovska eru tólf og þrettán
ára gamlar og eru með stöðu hælisleitenda. Þær eru frá Makedóníu og hafa
dvalið á Íslandi í tvo mánuði, lengst af
í móttökustöð hælisleitenda í Bæjarhrauni 16 í Hafnarfirði. Þær fá engin
svör um það hvenær þær fái að byrja
í skóla.
Þær fengu læknisskoðun þann 4.
janúar síðastliðinn og jákvætt svar frá
lækni um að óhætt væri að hefja skólagöngu. Hin systkini þeirra, Dennis fjórtán ára, Fejzula níu ára og Fatime sem
er að verða tíu ára gömul, hafa dvalið
skemur á landinu eða í tæpan mánuð
og hafa enn ekki heyrt frá lækni.
Aðeins einn læknir starfar fyrir
Útlendingastofnun og bið eftir læknisvottorði getur tafið tímann sem tekur
að koma börnum í skóla. Dæmi eru
um tveggja mánaða bið eftir læknisvottorði en alla jafna á það að taka um
það bil viku.
Umboðsmaður barna hefur ítrekað
sent Útlendingastofnun bréf vegna
skólagöngu barna sem eru hælisleitendur. Að mati umboðsmanns barna
hefur íslenska ríkið ekki staðið sig
nægilega vel í því að tryggja réttindi
þessara barna og óviðunandi sé að
börn þurfi að bíða í margar vikur eða
mánuði eftir skólavist.
Einn af talsmönnum hælisleitenda
hjá Rauða krossinum, Gunnar Dofri
Ólafsson, tekur undir með umboðsmanni barna og minnir á skólaskyldu
barna á Íslandi. „Það er mjög alvarlegt
en því miður alltof algengt að börn í
hælisleit komist ekki í skóla þrátt fyrir
að hafa gengist undir læknisskoðun.“
Útlendingastofnun svaraði fyrirspurn Fréttablaðsins um málefni
barnanna á þann veg að staðið hefði
til að flytja fjölskylduna úr þjónustu
stofnunarinnar í þjónustu sveitarfélags

23. mars í 5 nætur

Frá kr.

99.900

m/morgunmat

SÉRTILBOÐ

BARCELONA
Hotel
Derby

varasjóð, og þá sé ég ekki rök fyrir
þessu svokallaða skúffufé lengur.“
Þá hafa báðir ráðherrar Suðurkjördæmis, Ragnheiður Elín og Sigurður
Ingi Jóhannsson, styrkt karlakórinn
í Keflavík og Sigurður Ingi styrkti
einnig kirkjukórastarf í uppsveitum
Árnessýslu.
Einnig hafa ráðherrar styrkt útgáfu
bóka, kvikmyndagerð, hljóðritun
laga svo eitthvað sé talið.
Aðeins einn ráðherra, Eygló Harðardóttir, hefur gert það að reglu að
birta á heimasíðu ráðuneytis síns í
hvað þessir fjármunir fara. Hægt er
að skoða úthlutanir hennar á þessu

Bíða eftir svörum um skólavist

Netverð á mann frá kr. 99.900 m.v. 2 í herbergi.

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

Stjórnsýsla Ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa á kjörtímabilinu varið
tugum milljóna í ýmis verkefni með
svokölluðu skúffufé sínu. Á fjárlögum ársins í ár eru 40 milljónir króna
til ráðstöfunar úr skúffufé ráðuneytanna en engar samræmdar reglur eru
um úthlutanir úr þessum safnlið.
Ragnheiður Elín Árnadóttir,
atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, styrkti árið 2013 ballettakademíu í Reykjanesbæ um hálfa
milljón án þess að fyrir lægi eitthvert
sérstakt verkefni sem akademían
vann að. Einnig styrkti hún einkahlutafélagið Bioeffect í Grindavík um

Fatime, Dennis, Suala, Ajshe og Fejzula ásamt foreldrum sínum fyrir utan móttökustöðina í Bæjarhrauni. Stúlkurnar Suala og
Ajshe bíða óþreyjufullar eftir því að hefja skólagöngu. Fréttablaðið/Vilhelm

Það er ekkert
hlustað á okkur.
Dennis Arslanovski fjórtán ára

og þess vegna hefði verið talið best að
börnin byrjuðu í skóla eftir flutning.
Hins vegar hefði það gerst af óviðráðanlegum orsökum að flutningurinn
dróst. Reiknað væri með að hann ætti

að eiga sér stað í þessari viku.
„Afhendingu á húsnæði til fjölskyldunnar í Reykjanesbæ seinkaði og því
gátu þau ekki flutt á þeim tíma sem
var fyrirhugaður. Ástæðan fyrir því var
sú að í húsnæðinu var fjölskylda sem
hafði fengið hæli en lengri tíma tók að
finna nýtt húsnæði fyrir þá fjölskyldu
en til stóð,“ segir Kristín María Gunnarsdóttir hjá Útlendingastofnun.

Dennis Arslanovski sem er fjórtán
ára gamall er ósáttur við seinaganginn
og hefur árangurslaust reynt að vekja
athygli á málinu. „Það er ekkert hlustað
á okkur. Þrátt fyrir að systur mínar hafi
fengi jákvætt svar frá lækni þá heyrum
við ekkert frá Útlendingastofnun um
skólavist þeirra. Bara ekki neitt, en það
er mánuður síðan skólinn hófst.“
kristjanabjorg@frettabladid.is

Oftúlkun á diplómatískum orðum
Stjórnmál Það kom nefndarmönnun í þingmannanefnd ESB og Íslands
á óvart að Birgitta Jónsdóttir þingmaður Pírata hefði sagt á Facebooksíðu sinni að á fundinum hefðu þær
upplýsingar komið fram að viðræður
Íslands og Evrópusambandsins væru
á núllpunkti ef þær yrðu teknar upp
að nýju.
„Ef þjóðin í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu ákveður að fara í aðildarviðræður, þá þýðir það að við erum
algerlega komin á upphafsreit,“ skrifaði hún á Facebook í gær.
Orð Birgittu koma Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur, formanni utanríkismálanefndar Alþingis, á óvart.
„Mér finnst hún lesa mikið í þau
diplómatísku svör sem hafa verið
gefin,“ segir Hanna sem situr einnig í
þingmannanefndinni. „Þarna var öll
áhersla lögð á að þetta væri í höndum
Íslands, ákvörðunin væri Íslendinga
og allt framtíðarstef í þessum efnum
væri samkomulag á milli Íslands og
Evrópusambandsins.“

Orð Birgittu komu nefndarmönnum á óvart. Mynd/Carl Court

Árni Páll Árnason, formaður
Samfylkingarinnar, er einnig meðal
nefndarmanna en hann segir það
vera ljóst að umsóknin hafi ekki
verið dregin til baka og það sé á
forræði íslenskra stjórnvalda að
ákvarða framhaldið.
„Það hefur alltaf verið vitað að
það er sjálfstæð ákvörðun hvenær
þráðurinn verður tekinn upp að

nýju og ef það dregst mjög lengi þá
minnkar gildi þeirrar vinnu sem
hefur verið unnin. Ef það gerist fljótt
má búast við að við njótum þeirrar
vinnu,“ segir hann.
Eiríkur Bergmann stjórn
málafræði
p rófessor segir slíka
ákvörðun af hálfu Evrópusambandsins þurfa að koma frá framkvæmdastjórn ESB. – srs

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.
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TÖFFARINN Í
FJÖLSKYLDUNNI

NISSAN JUKE

ACENTA DÍSIL / EYÐSLA 4,0 L/100 KM*

3.490.000 KR.

STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN JUKE ACENTA ER MEÐAL ANNARS:

Íslenskur leiðsögubúnaður, bakkmyndavél, 6 öryggisloftpúðar, ABS með EBD, ESP skriðvörn, ISOFIX
barnabílstólafestingar, Bluetooth handfrjálfs símabúnaður, útvarp með geislaspilara, AUX og USB tengi fyrir MP3
spilara, 17" álfelgur, 60/40 skipting á aftursætum, samlitir speglar og hurðahúnar, krómaðir hurðaopnarar, hæðarstilling
á bílstjórasæti, hiti í sætum, aðgerðahnappar í stýri, sjálfvirk loftkæling, hraðastillir (Cruise Control), aksturstölva,
rafdrifnir útispeglar, rafdrifnar rúður, þokuljós, varadekk, fjarstýrðar samlæsingar, hraðanæmt vökvastýri.

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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Forseti Alþingis
aðhefst ekkert
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Þjóðlegir hrekkjalómar í Portúgal

alþingi Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis, mun ekkert aðhafast
frekar vegna bréfs sem hann fékk
sent frá ríkisendurskoðanda vegna
ummæla formanns fjárlaganefndar.
Ríkisendurskoðandi kvartaði til
Einars vegna tveggja ummæla Vigdísar Hauksdóttur í viðtölum við
fréttastofu 365.
„Ég hef móttekið bréf ríkisendurskoðanda. Bréfið talar sínu máli. Þar
sem þetta er orðið opinbert plagg
mun ég leggja það fram á fundi forsætisnefndar þingsins í næstu viku.
Að öðru leyti mun ég ekkert aðhafast frekar í þessu máli,“ segir Einar.
Vigdís Hauksdóttir gagnrýndi
harðlega bréf ríkisendurskoðanda
í gær og sagði það vera þöggunartilburði af hálfu embættismannakerfisins. – sa

Rússar njósna
mest í Noregi
NOREGUR Njósnir Rússa í Noregi
eru umfangsmeiri en njósnir annarra, að því er yfirmaður norsku
öryggislögreglunnar, Benedicte
Bjørnland, greindi frá í gær. Hún
sagði háttsetta rússneska njósnara starfa í Noregi auk þess sem
Rússar stunduðu í auknum mæli
njósnir á netinu.
Bjørnland sagði Rússa ekki vera
að undirbúa stríð, engin ástæða
væri til að telja að þeir myndu
ráðast inn í Noreg. Þeir gætu hins
vegar misnotað upplýsingarnar
sem þeir komast yfir þegar spenna
skapast í öryggismálum. – ibs

 ngir menn í hefðbundnum „caretos“ búningum á Lazarim-kjötkveðjuhátíðinni í Lamego í Portúgal í gær. Búningarnir eiga rætur að rekja til
U
keltneskra hefða þar sem ungir menn fóru í litrík klæði, dulbjuggust viðargrímum, spenntu á sig hrossabrestabelti og hræddu fólk á götum úti, sér í
lagi einhleypar, ungar stúlkur. Fréttablaðið/EPA

Borgunarmál sýni ógeðfelld samskipti
„Við eigum ekki að sætta okkur við að hefðbundin siðalögmál gildi ekki í fjármálakerfinu,“ segir Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, um Borgunarmálið. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra segir málið geta haft áhrif á áform um sölu á Landsbankanum.
Viðskipti „Atburðarásin öll lýsir
mjög ógeðfelldum samskiptum
í æðstu lögum í fjármálakerfinu
sem kalla á spurningar um þann
kúltúr sem þar viðgengst. Við
eigum ekki að sætta okkur við
að hefðbundin siðalögmál sem
við teljum að séu eðlilega virk í
viðskiptum gildi ekki í fjármálakerfinu,“ segir Árni Páll Árnason,
formaður Samfylkingarinnar, um
Borgunarmálið.
Bjarni Benediktsson, fjármálaog efnahagsráðherra, sagði í samtali við Ríkisútvarpið í gær að augljóst væri að sala Landsbankans
á um 32 prósenta hlut sínum í
Borgun í nóvember 2014 hefði
verið klúður þegar bankinn sjálfur

hefði sagt að hann þyrfti að breyta
verklagi sínu.
„Það sem mér finnst mjög alvarlegt við þetta er að þetta truflar
starfsfriðinn í Landsbankanum,
þetta getur líka haft áhrif á áform
okkar um að huga að sölu á bankanum,“ segir fjármálaráðherra.
Árni Páll segist ánægður með að
sjá að ráðherrann taki undir mikilvægi þess að tekið sé á málinu af
mikilli alvöru. Viðbrögðin hjá
Landsbankanum hafi framan af
verið þannig að þau bentu ekki til
þess að menn myndu taka málið
alvarlega.
Árni Páll segir að það hljóti
núna að vera Bankasýslunnar,
sem fer með eigendavaldið, að

Aðalfundur FEB
árið 2016
Aðalfundur Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni verður haldinn
fimmtudaginn 18. febrúar 2016 og hefst kl. 15.30 í Ásgarði, Stangarhyl 4,
Reykjavík.
Dagskrá fundarins:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári
3. Ársreikningar félagsins fyrir árið 2015 ásamt fjárhagsáætlun 2016
4. Lagabreytingar
5. Kosning stjórnar
6. Afgreiðsla tillagna og erinda
7. Ákvörðun um árgjald félagsmanna árið 2016
8. Önnur mál
Fundurinn verður haldinn, sem fyrr segir, fimmtudaginn 18. febrúar og
hefst kl. 15.30. Félagsmenn eru hvattir til að fjölmenna og taka með sér
félagsskírteini fyrir árið 2015 (blátt skírteini).
Stjórn FEB - Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni

meta það hvaða svigrúm sé til að
bregðast við. Þá hafi Alþingi eftirlitsvald í gegnum stjórnskipunarog eftirlitsnefnd og það vald þurfi
að nýta. Nefndin hafi ákveðið
að bíða með viðbrögð þangað
til Bankasýslan hefur komist að
niðurstöðu.
Árni Páll segist telja að atburðarásin öll og viðbrögð Bjarna í gær
staðfesti staðhæfingu sína frá 20.
janúar um að bankinn væri rúinn
trausti. „Það stendur eftir enn.
Þetta er verðmæt eign, þetta er
verðmætur banki, og það er bara
mjög brýnt að það traust verði
endurreist.“
Erlendur Magnússon stjórnarformaður og Haukur Oddsson, for-

Þetta er verðmæt
eign, þetta er
verðmætur banki, og það er
bara mjög brýnt að traustið
verði endurreist.
Árni Páll Árnason,
formaður Samfylkingarinnar

stjóri Borgunar, sendu Steinþóri
Pálssyni, bankastjóra Landsbankans, bréf í gær vegna fyrirspurna
sem Steinþór hafði beint að fyrirtækinu. Fyrirspurnin laut að upplýsingum um hvort stjórnendur
Borgunar hefðu haft vitneskju

um rétt fyrirtækisins til greiðslna
í tengslum við mögulega yfirtöku
Visa Inc. á Visa Europe. Þar kemur
fram að Borgun hafi fyrst fengið
upplýsingar um greiðslur vegna
yfirtöku Visa Inc. á Vísa Europe 21.
desember síðastliðinn. Greiðslan
sem kom í hlut Borgunar sé þríþætt.
Það eru í fyrsta lagi 33,9 milljónir evra í reiðufé, sem samsvara
um 4,8 milljörðum króna. Í öðru
lagi 11,6 milljónir evra í forgangshlutabréf eða um 1,6 milljarðar
króna. Þær greiðslur nema þá
samtals 6,4 milljörðum. Að auki
er afkomutengd greiðsla árið 2020
sem mun taka mið af afkomu Vísa
Europe á næstu árum.
jonhakon@frettabladid.is

Ahluwalia neitar að yfirgefa flugvöll
Mexíkó Leikarinn Waris Ahluwalia
er nú í setuverkfalli á Mexíkóflugvelli
eftir að hafa neitað að fjarlægja af sér
túrban til að fljúga heim til Bandaríkjanna með flugfélaginu Aeromexico.
Ahluwalia er síki og rækir því trú
sína með því að hylja hárið með túrban og rækta skegg sitt.
Honum var neitað um að fara um
borð í flugvélina eftir að hafa neitað
að fjarlægja túrbaninn.
Eftir að fréttir af þessu komust í
hámæli bauð Aeromexico Ahluwalia
ókeypis flugmiða til Bandaríkjanna
sem hann afþakkaði. Þá hefur hann
einnig afþakkað boð annarra flugfélaga og dvelur nú á flugvellinum í
Mexíkó.
„Á þessum tímapunkti átta ég mig á
því að þetta snerist ekki um mín eigin
þægindi,“ sagði hann í samtali við The
Washington Post. „Ég geri mér grein
fyrir því að ef að ég bakka með þetta
er það bara einhver annar sem þarf
að ganga í gegnum þessa upplifun
seinna.“

Ahluwalia hefur meðal annars leikið í myndum Wes Anderson. Nordicphotos/AFP

Algengt er að síkum sé mismunað
á þennan hátt en þeim er gjarnan
ruglað saman við múslima en trúarbrögð síka sem er eingyðistrú má
rekja til Indlands.

Fjölmargir síkar hafa eflaust lent í
sömu hremmingum og Ahluwalia en
að þessu sinni hefur þetta vakið töluverða athygli í fjölmiðlum vestanhafs.
Ahluwalia er fyrirsæta og leikari. – srs

Nýr Hyundai Santa Fe

ENNEMM / SÍA / NM71837 Hyundai Santa Fe 5x38 almenn

Fjórhjóladrif, sjálfskipting, 200 hestafla dísilvél

Hyundai Santa Fe er glæsilegasti bíllinn í Hyundai fjölskyldunni. Nýr Santa Fe er nú
með 200 hestafla, 2,2 lítra dísilvél og fjölda tæknilegra öryggisatriða sem auka öryggi
og auðvelda ökumanni að bregðast rétt við mismunandi aðstæðum. Komdu og upplifðu
gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai Santa Fe með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Santa Fe – Verð frá 7.090.000 kr.

Dísilvél 2,2 lítrar, 200 hestöfl, eldsneytisnotkun 8,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð.
*Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is
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Samkvæmt greininni virðast konur oftar þolendur hrellikláms og karlar gerendur. Reiðir fyrrverandi kærastar eru erkitýpurnar
sem deila myndefni en einnig eru dæmi um að myndum sé dreift án þess að illvilji liggi þar að baki. NordicPhotos/Getty

Dómar falla þótt lög
skorti um hrelliklám

Óleyfileg kynferðisleg myndbirting er daglegt brauð á internetinu. Fórnarlömb
skammast sín oft of mikið til að kæra. Alþingi er langt á eftir tækninni í lögfestingu refsinga. Stundum liggur skemmtun eða gróðavon að baki hrellikláminu.
Dómsmál Nokkrir dómar hafa fall
ið hér á landi í svokölluðum hrelli
klámsmálum þrátt fyrir að Alþingi
hafi ekki skilgreint hugtakið í
lögum eða sett því refsiramma. Erf
itt getur reynst að heimfæra hrelli
klám upp á núgildandi lagaákvæði.
Þetta kemur fram í grein Kol
brúnar Benediktsdóttur varahér
aðssaksóknara og Þorbjargar Sig
ríðar Gunnlaugsdóttur, sviðsstjóra
lögfræðisviðs Háskólans á Bifröst,
sem birtist í Úlfljóti, tímariti laga
nema, nýverið.
„Ekkert Norðurlandanna hefur
skilgreint hrelliklám í lögum en
umræðan er í gangi alls staðar.
Okkar löggjöf er veik varðandi frið
helgisbrot og þess vegna höfum við
á Íslandi verið að heimfæra þessa
háttsemi upp á kynferðisbrot.
Þetta er árás á þinn kynferðislega
sjálfsákvörðunarrétt en þetta er
líka gróft brot á friðhelgi einkalífs,“
segir Þorbjörg.
Hún telur að skilgreining
brotsins í lögum ætti ekki að vera
flókin. Það þurfi einungis pólitíska
ákvörðun um að veita þessu broti
sess í lögum. „Ég held ekki að það
vanti pólitískan vilja til að skil
greina þetta heldur er þetta nýr
veruleiki sem menn standa frammi
fyrir. Löggjafinn er hægt og rólega
að vakna til vitundar en á sama
tíma eru lögregla og ákæruvald
fyrir löngu farin að fást við þetta.“
Þorbjörg segir að það geti flækt
rannsókn slíkra mála að þurfa að
beita öðrum lagaákvæðum til að

Niðurlægja fyrrverandi á Facebook
Í mars á síðasta ári var karlmaður dæmdur í 60 daga skilorðsbundið fangelsi
í Héraðsdómi Austurlands fyrir að birta fimm nektarmyndir af fyrrverandi
kærustu sinni á Facebook og „tagga“ hana á myndunum. Þannig gátu
allir vinir hans og allir vinir hennar á samfélagsmiðlinum séð myndirnar.
Dómurinn sagði að með myndbirtingunni hefði maðurinn brotið gegn
blygðunarsemi stúlkunnar en hafnaði því að um miska gegn fyrrverandi
maka væri að ræða, þrátt fyrir að þau sem að málinu komu hefðu verið
kærustupar í eitt ár.

ná utan um brotið. „Í einhverjum
tilvikum getur hefndarklám birst
lögreglu á þann veg að mörkin eru
orðin óljós. Í upphafi hefur kyn
ferðislegt myndband verið tekið
og eftir samband er það notað með
hótunum um að það fari í dreifingu
ef þolandinn kemur ekki aftur til
að hafa samfarir eða gera það sem
brotamaðurinn vill að hann geri.
Hótunin um að dreifa myndefninu
er þá verknaðaraðferð til þess að ná
fram kynferðisbroti. Þannig gæti
hefndarklámið orðið nauðgun.“
Í greininni kemur fram að hug
takið hefndarklám, sem er á góðri
leið með að festa sig í málvitund
Íslendinga, geti verið villandi. Í ein
hverjum tilfellum sé engin hefnd
til staðar heldur sé myndum eða
myndböndum dreift til skemmt
unar af hálfu þeirra sem eru að
dreifa því eða til að afla fjár.
Í greininni er tekið dæmi um
íslenskt par sem fór út að skemmta
sér og hafði samfarir á almanna
færi. Einhver ókunnugur tók

Það hefur verið látið
reyna á að þarna sé
hótun til að ná fram kyn
mökum. Þannig
er hefndar
klámið orðið
nauðgun.
Þorbjörg Sigríður
Gunnlaugsdóttir, sviðsstjóri lögfræðisviðs Háskólans á Bifröst

myndband af atlotunum sem á
örskömmum tíma fór í dreifingu á
samfélagsmiðlum. Áður en kvöld
inu lauk hafði mikill fjöldi fólks
séð myndbandið, þar á meðal vinir
fólksins.
„Ég upplifi það þannig með
hefndarklámið að eins og með
önnur kynferðisbrot eru brota
þolar feimnir að koma með þessi
mál fram.“ snaeros@frettabladid.is

Gætu fljótlega framleitt plútóníum
Norður-Kórea Bandaríska leyni
þjónustan telur að stjórnvöld í
Pjongjang hafi endurræst kjarna
ofn sem hefur burði til að framleiða
plútóníum í kjarnorkuvopn.
Norður-Kóreumenn lýstu því
yfir í september að kjarnorkuverið
í Jongbjon hefði verið endurræst.
Síðastliðinn laugardag skaut
Norður-Kórea á loft eldflaug sem
hefur getu til að bera kjarnorku
vopn.
Sérfræðingar bandarísku leyni
þjónustunnar telja að ofninn hafi
verið virkur nægilega lengi til að
fyrstu plútóníumafurðirnar verði
klárar innan fárra vikna eða mán
aða.

Fjögur kíló af plútóníumi þarf til
að gera sprengju sem hefur sprengi
getu upp á tuttugu kílótonn. Til
samanburðar var „Feiti maðurinn“,
sprengjan sem grandaði Nagasaki
árið 1945 plútóníumsprengja með
sprengigetu upp á 20 til 22 kíló
tonn.
Yfirvöld í Norður-Kóreu lofuðu
árið 2008 að draga úr starfsemi
Jongbjon-kjarnorkuversins og
sprengdu meðal annars í loft upp
kæliturn versins. Síðan þá hafa
Norður-Kóreumenn þó haldið
áfram kjarnorkutilraunum sínum
og hlotið þyngri refsingar af hálfu
Sameinuðu þjóðanna fyrir vikið.
– srs

Útsending frá niðurrifi Jongbjonkjarnaofnsins 2008. Nordicphotos/AFP

Við bjóðum upp á mikið úrval af gæða málningu
og málningarverkfærum á góðu verði!
Til dæmis hefur Sadolin lið tísku
liti fyrir vorið 20 , þá og
fleiri til finnur þú hjá okkuva
r, byrjaðu verkið á réttum16
stað.

4.995.-

2

Loftmálning, 10 l

1

einnig
Þægileg í notkun og ýrist ekki. Má
miklu
fyrir
ekki
verða
sem
i
nota á vegg
hnjaski. Gljástig 2.

4
3

AÐ EIGIN VALI – 10 L

7.495.-

9.995.-

V Super 40 akrýllakk, 2,5 l

lakk
Hálfglansandi vatnsþynnanlegt akrýl
á tré og málma. Gljáandi og slitsterkt
40%.
yfirborð. Frábær flothæfni. Gljástig:

1

Innimálning, mött 5

2

Heilmött. Svansmerkt
innanhúss-málning fyrir veggi.
Einstök gæðamálning sem er
auðveld í notkun og þekur vel.

Innimálning hálfmött 20

Gljástig 20. Hentar á fleti sem
þurfa traust, slitþolið yfirborð sem
auðvelt er að þrífa. Hvít og má
blanda í mörgum litum.

3

Innimálning mött 10

Mött. Svansmerkt
gæðainnimálning. Auðveld
í notkun, slitsterk og þolir
hnjask og endurtekin þrif vel.

4

Innimálning xtramat

Gljástig 5. Heilmött, rispast ekki
auðveldlega og hægt að þrífa af
henni erfiða bletti. Hægt að
blanda í þúsundum lita.

Platinum lakkpensill

Elite lakkpensill

Elite málningarrúllusett

Elite Maxi málningarrúllusett

Einstaklega slitsterkur pensill sem dregur vel í sig lit
og þekur vel, sem sparar mikinn tíma. Breidd 5 cm.

Hentar vel til að mála hurðir og tréverk. Þessi pensill
er hannaður fyrir nákvæmnisvinnu
og gefur lýtalausa lokaáferð, án
allra pensilfara.
Breidd 3,5 cm.

Málningarsett fyrir veggi og loft. Skaft með mjúku
gripi og 25 cm málningarbakki.

Rúllusett með sérlega handhægu skafti og bakka.
Elite Maxi rúlla fyrir slétta fleti. Hentar vel til notkunar
innanhúss, til að mála veggi,
gólf og loft.

7 cm. .............1.495.10 cm. ...........1.645.-

1.295.-

895.-

1.795.-

Gildir á meðan birgðir endast.

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

1.995.-
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MIÐ V IK U DAG U R

Upplýsinga beðið úr svörtu kössunum

Eitt versta lestarslys í sögu Þýskalands varð í Bæjaralandi í gær, skammt frá bænum Bad Aibling. Að minnsta kosti tíu létu lífið og sautján slösuðust alvarlega. Björgunarfólk átti erfitt með að komast að slysstaðnum. Ekki er vitað af hverju lestirnar voru á sömu teinunum.
Þýskaland Að minnsta kosti tíu
manns létu lífið og sautján slös
uðust alvarlega þegar tvær járn
brautarlestir rákust á í Þýskalandi
í gærmorgun. Tölurnar miða við
stöðuna síðdegis í gær. Sextíu og
þrír hlutu minni meiðsli.
Þetta er eitt versta lestarslys í
sögu Þýskalands.
Orsakir árekstursins voru enn
óljósar í gær, en beðið var upplýs
inga úr svörtu kössunum svoköll
uðu úr báðum lestunum. Í hvorri
lest eru þrír kassar með búnaði
sem skráir allar upplýsingar um
ferðir lestanna. Síðdegis í gær var
búið að finna tvo kassanna.
Áreksturinn varð skammt frá
bænum Bad Aibling í Bæjaralandi,
ekki langt suðaustur af München,
á kafla þar sem lestarteinarnir eru
einfaldir þannig að ekki er hægt að
mætast.
Engin skýring hafði í gær fengist
á því hvers vegna báðar lestirnar
voru þar á ferðinni á móti hvor
annarri. Þær virtust hafa lent
saman á fullri ferð, án þess að reynt
hafi verið að hægja á, því fremsti
vagn annarrar lestarinnar klauf
hliðina af fremsta vagni hinnar
lestarinnar.
Lestarstjórarnir hafi því varla
haft nokkra vitneskju um að önnur
lest væri að nálgast.
Ef báðar lestirnar hefðu verið
á áætlun, á leiðinni milli Kolber
moor og Rosenheim, þá hefði
önnur verið komin af einföldu
brautarleiðinni áður en hin færi
inn á hana.
„Nú þarf að rannsaka af hverju
vikið var frá áætluninni,“ höfðu
þýskir fjölmiðlar í gær eftir Joachim
Hermann, innanríkisráðherra land
stjórnarinnar í Bæjaralandi.
Ekki var vitað nákvæmlega á
hvaða hraða lestunum var ekið,
en hámarkshraði á þessum stað er
100 kílómetrar á klukkustund, en
þarna er lestunum ekið um skóg
lendi þar sem útsýni fram eftir
teinunum er lítið.

Hrikaleg aðkoma var á slysstað í Bæjaralandi í gærmorgun þar sem tvær lestir rákust framan á hvor aðra á fullri ferð. Þá var óhægt um vik fyrir björgunarlið því enginn
vegur liggur á staðinn. Lán var þó í óláni að færri börn voru um borð en alla jafna út af vetrarfrídögum vegna yfirstandandi kjötkveðjuhátíðar. Fréttablaðið/EPA

Í Bæjaralandi eru þessa dagana
vetrarfrídagar vegna kjötkveðjuhá
tíðar, sem varð til þess að óvenju
fá skólabörn voru á ferðinni með
lestunum.
Björgunarfólk var komið að slys
staðnum innan fárra mínútna eftir
að slysið varð, en erfitt var að kom
ast að slysstaðnum þar sem tein
arnir lágu þar á milli skóglendis

og árinnar Mangfall, sem rennur
fram hjá Bad Aibling til bæjarins
Rosenheim, sem er þar skammt frá.
Um fimm hundruð manna
björgunarlið var á staðnum, en
notast þurfti við þyrlur til að ná
látnum og slösuðum af slysstaðn
um vegna þess að þangað liggur
enginn akvegur.
gudsteinn@frettabladid.is

Nú
þarf
að rannsaka
af hverju
vikið var frá
áætluninni.
Joachim Hermann, innanríkisráðherra
landstjórnarinnar í Bæjaralandi

100

kílómetra hámarkshraði er á
leiðinni milli Kolbermoor og
Rosenheim.

Lyfsalar vilja veita sjúklingum afslátt vegna lyfjakaupa en geta það ekki í núverandi
kerfi Sjúkratrygginga. Fréttablaðið/Valli

Óbreytt vinnulag lyfsala
Heilbrigðismál Sjúkratryggingar
Íslands ætla ekki að breyta vinnu
lagi sínu við útreikning á greiðslu
þátttöku við lyfjakaup sjúklinga
þrátt fyrir að umboðsmaður Alþing
is hafi sagt framkvæmdina ekki eiga
sér nægilega sterka lagastoð. Lyf
salar vilja veita sjúklingum afslátt
af lyfjakaupum en geta það ekki í
núverandi kerfi Sjúkratrygginga.
Steingrímur Ari Arason, forstjóri
Sjúkratrygginga Íslands, segir málið
á borði velferðarráðuneytisins. Vel
ferðarráðuneytið skoði nú endur
skoðun lyfjalaga, laga um sjúkra
tryggingar og umrædda reglugerð
um greiðsluþátttöku sjúkratrygg
inga í lyfjakostnaði. „Við hjá Sjúkra
tryggingum höfum ekki breytt
okkar verklagi eftir álit umboðs

Steingrímur Ari
Arason, forstjóri
Sjúkratrygginga
Íslands

manns Alþingis. Við vinnum áfram
eftir lögum og reglugerðinni sem
byggir á lögum um sjúkratrygg
ingar,“ segir Steingrímur Ari.
Umboðsmaður segir fram
kvæmdina ekki í fullu samræmi
við lög. „Það eru því tilmæli mín til
heilbrigðisráðherra að gerðar verði
breytingar á þessari framkvæmd
þannig að hún samrýmist gildandi
lögum,“ segir í áliti umboðsmanns.
– sa

Nú fáanlegur sjálfskiptur með
margverðlaunuðu EcoBoost vélinni
frá aðeins 3.390.000 kr.

Nú er kominn nýr Ford Focus sem hefur verið endurhannaður bæði að
innan og utan. Fjöðrunin er jafnframt ný, staðalbúnaðurinn mikill og
hann er fáanlegur með margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur
verið valin vél ársins (e. International Engine of the Year), þrjú ár í röð.
Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Focus, mest selda bíls heims
- komdu og prófaðu

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

BEINSKIPTUR
FRÁ

Ford Focus er Íslendingum kunnur fyrir framúrskarandi gæði, frábæra
aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri.

FORD FOCUS

3.190.000

SJÁLFSKIPTUR
FRÁ

NÝR FORD FOCUS

KR.

3.390.000

KR.

FORD FOCUS ER EINNIG FÁANLEGUR
STATION FRÁ 3.350.000 KR.

ford.is

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.

Ný kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína. Eins má nefna endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur
bæði í stæði sem eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Að auki er nú fáanlegt GPS leiðsögukerfi með Íslandskorti. Ford Focus er jafnframt eini bíllinn sem hefur hlotið fjögur öryggisverðlaun frá Euro NCAP.
Nýi Ford Focus hlaut einnig titilinn „Besti bíllinn“ í flokki meðalstórra fjölskyldubíla eftir að hafa fengið fullt hús stiga í öryggis- og árekstraprófunum Euro NCAP. Ford Focus, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur/
sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/5,5 l/100 km. CO2 losun 108/125 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.
Ford_Focus_sjalfskiptur_5x38_20160104_END.indd 1

12.1.2016 11:28:50
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Með tónlistina að vopni

1
Elizabeth Njoroge stjórnar
sinfóníuhljómsveit
ungs fólks í einu stærsta
fátækrahverfi Naíróbíborgar í Kenía. Hún er
sannfærð um að klassísk
tónlist hjálpi unga fólkinu
að fóta sig í lífinu.
1. Tveir sellóleikarar í Ghetto
Classics, sinfóníuhljómsveit
ungs fólks í fátækrahverfinu
Korogocho í Naíróbí, æfa sig
ásamt stjórnandanum, Elizabeth
Njoroge. Fréttablaðið/EPA

2

2. Einbeitingin skín úr andlitum
fiðluleikaranna í Ghetto Classics
þar sem þeir eru á hljómsveitaræfingu. Fréttablaðið/EPA

3

3. Básúnuleikararnir í Ghetto
Classics sjást hér á vikulegri
æfingu í kirkju heilags Jóhannesar í Naíróbíborg. Í hljómsveitinni
eru um 40 hljóðfæraleikarar, en
auk þess er í tengslum við hana
starfrækt tónlistarkennsla fyrir
um 600 nemendur í Naíróbí allri.
Fréttablaðið/EPA

4. Strákur í Korogocho-fátækrahverfinu í Naíróbí að kaupa sér
eitthvað í verslunarlúgu.
Fréttablaðið/EPA

6

5. Inngangurinn að kirkju heilags
Jóhannesar í Korogocho-fátækrahverfinu í Naíróbí, höfuðborg
Kenía. Þar er sem áður segir starfræktur tónlistarskóli fyrir unga
hljóðfæraleikara í Naíróbí og þar
eru haldnar vikulegar æfingar hjá
hljómsveitinni Ghetto Classics,
sem Elizabeth Njoroge stjórnar.
Fréttablaðið/EPA

5

MIÐVIKUDAGUR

PIPAR \ TBWA
•

SÍA
•

160903

MARKAÐSOG SÖLUNÁM
GRAFÍSK HÖNNUN
VEFSÍÐUGERÐ
MARKAÐS- OG SÖLUNÁM – hraðferð

MYNDBANDAVINNSLA / ADOBE PREMIERE PRO

Með sérstakri áherslu á stafræna markaðssetningu.
Skemmtilegt en um leið krefjandi einnar annar nám fyrir þá sem vilja afla
sér öflugrar þekkingar á sviði markaðs- og sölumála. Hér fléttast saman
gamalgróin sölu- og markaðsfræði við nýjustu tækni sem í boði er. Nemendur
fara m.a. yfir námstækni, sölutækni, markaðsfræði, Google AdWords,
Google Analytics og Facebook sem markaðstæki.

Afar gagnlegt námskeið fyrir þá sem hafa áhuga á að búa til og
vinna með myndbönd. Kennt er á Adobe Premiere Pro sem er talið
eitt fullkomnasta forritið í klippingu og í allri eftirvinnslu myndbanda.
Hefst: 8. mars • Lýkur: 24. mars • Tími: Kvöldhópur
Lengd: 31 std. / 6 skipti • Verð: 59.000 kr.
Staðnám og fjarkennsla í beinni.

Hefst: 16. feb. • Lýkur: 26. maí • Tími: Kvöldhópur
Lengd: 156 std. • Verð: 174.000 kr. • Staðnám og fjarkennsla í beinni.

GRAFÍSK HÖNNUN
STÖK NÁMSKEIÐ
WordPress – Vefurinn minn
Photoshop 2
Photoshop fyrir byrjendur
Dreamweaver HTML og CSS
Illustrator
InDesign
Gerð stafrænna auglýsinga fyrir sjónvarp og vef
Facebook sem markaðstæki
Leitarvélamarkaðssetning með Google AdWords
Vefgreining með Google Analytics
Tölvupóstmarkaðssetning

LENGD

VERÐ

26 std.
36 std.
21 std.
52 std.
36 std.
31 std.
31 std.
7 std.
12 std.
6 std.
6 std.

39.000 kr.
69.000 kr.
39.000 kr.
66.000 kr.
69.000 kr.
64.000 kr.
65.000 kr.
49.000 kr.
78.000 kr.
39.000 kr.
39.000 kr.

Námið var fjölbreytt, skemmtilegt og mun án efa nýtast mér vel í
framtíðinni. Ég var í fullri vinnu með náminu, en námið var svo vel
uppsett að það gekk allt saman upp. Promennt fær fullt hús stiga hjá
mér, skólinn er með fyrsta flokks kennara og starfsfólk. Takk fyrir mig.“
Sonja G. Ólafsdóttir, markaðs- og sölunám.

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550
promennt@promennt.is • promennt.is
Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is

Grafísk vinnsla fyrir byrjendur sem vilja læra að hanna markaðsefni
sjálfir eða fólk sem vill skapa sér forskot í frekara hönnunarnámi, t.d. á
háskólastigi. Nemendur læra á Photoshop, Illustrator og InDesign og að
ganga frá verkefnum sínum í Acrobat Distiller. Kennslan byggir á
fyrirlestrum og verklegum æfingum.
Hefst: 29. mars • Lýkur: 26. maí
Tími: Kvöldhópur
Lengd: 105 std. • Verð: 179.000 kr.
Staðnám og fjarkennsla í beinni.

Ég var mjög ánægð með námskeiðið Grafísk hönnun hjá Promennt
og hefur það nýst mér vel í mínu starfi. Reynsla og þekking
kennarans, umfram námsefnið, var ákaflega nytsamleg og sýndi
okkur ferlið frá upphafi myndvinnslu, hönnunar og umbrots til
prentunar á mjög skipulagðan og skýran hátt. Ég gef námskeiðinu
því mín bestu meðmæli.“
Íris Magnúsdóttir, Grafíks hönnun.

SKOÐUN
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ráðuneytinu
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MIÐVIKUDAGUR

Halldór

Þ

Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is

Þessi opna
fjárlagaheimild hefur í
praxís þýtt að
ráðherrum er
í raun heimilt
að ráðstafa
þessu fé
algjörlega
viðmiðalaust
til málefnis að
eigin vali.

rátt fyrir að öll opinber þjónusta hafi fengið að
finna verulega fyrir vel brýndum niðurskurðarhnífnum undanfarin ár lifir furðuliðurinn
„Ráðstöfunarfé ráðherra“ enn af á fjárlögum.
Þannig er gert ráð fyrir að á þessu ári muni
rúmar 40 milljónir af skattfé renna til ráðherranna sem
síðan úthluta þessu fé eins og þeim sýnist.
Fréttablaðið segir í dag frá því að einn sitjandi ráðherra hafi styrkt einkafyrirtæki um hálfa milljón vegna
komu kínverskra sjónvarpsmanna. Ráðherrar hafa
styrkt kórastarf, útgáfu bóka, kvikmyndagerð, hljóðritun laga svo eitthvað sé talið.
Sitjandi ríkisstjórn er svo sannarlega ekki barnanna
verst, meira að segja hefur verið skorið verulega niður í
þessum fjárlagalið síðustu ár, ekki síst eftir hrun. Þessi
undarlegu fjárútlát ríkisins hafa tíðkast í meira en tuttugu ár og voru oft og tíðum mun grófari en nú. Í könnun
Kastljóss árið 2009 kom í ljós, öllum að óvörum, að ráðherrar voru í miklum mæli að úthluta tugum milljóna í
eigin kjördæmi.
Ljóst er að oftar en ekki virðast úthlutanir ráðstöfunarfjár lítið sem ekkert koma málaflokkum ráðherranna
við. Um er að ræða mikið af lágum úthlutunum sem
virka vel til að kaupa sér vinsældir hjá kjósendum og
fylgismönnum heima í héraði.
Um þessar úthlutanir gilda engar reglur, nema reglur
sem þáverandi forsætisráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, samþykkti árið 2012, en samkvæmt þeim er
heimilt að styrkja málefni og verkefni sem „stuðla að
framgangi íslenskra hagsmuna og til almannaheilla“. Í
reglum Jóhönnu sagði að öllum væri heimilt að sækja
um styrki til hvers og eins ráðuneytis. Þessi opna fjárlagaheimild hefur í praxís þýtt að ráðherrum er í raun
heimilt að ráðstafa þessu fé algjörlega viðmiðalaust til
málefnis að eigin vali.
Hvort sem reglur Jóhönnu gilda enn eður ei um þessa
ráðstöfun opinbers fjár er ljóst að umgjörðin er lítil sem
engin. Ekki er að sjá að sækja þurfi sérstaklega um þessa
styrki með fyrirfram ákveðnum hætti og þaðan af síður
að eftirfylgnin með framgangi verkefnis sé einhver.
Engar kvaðir eru á ráðherrum um með hvaða hætti
þeim beri að úthluta þessu fé.
Nánast undantekningarlaust eru þau verkefni sem fá
notið náðar ráðherra þess verð samkvæmt einhverjum
skilgreiningum. Sjálfsagt má færa fyrir því rök að málin
séu góð og peningunum vel varið. Þessi rangláta aðferð
við útdeilingu fjármunanna er hins vegar ekki góð og
erfitt að koma auga á hvers vegna þessi háttur er hafður
á í stað þess að setja féð í ákveðna styrktarsjóði sem allir
hafa aðgang að og um gilda skýrar og gegnsæjar reglur.
Fjörutíu milljónir eru augljóslega á við skiptimynt í
stóra samhengi heildarfjárhæðar fjárlaga. En á tímum
þar sem hver ríkisstofnunin, sem með réttu eða röngu,
kvartar sárlega undan fjárskorti getur andvirði veglegrar blokkaríbúðar gert kraftaverk. Það er til dæmis
hægt að ráða aðstoðarmann í hálft starf í sex ár fyrir
þessa fjárhæð.

Fjárfestingatækifæri
Þekkt bílaleiga til sölu !
Fyrirtækið hefur verið byggt upp á liðnum
árum samhliða aukinni eftirspurn ferðamanna.
Fyrirtækið hefur skapað sér ákveðna sérstöðu á
markaðnum og er meðal stærstu bílaleiga landsins.
Fyrirsjáanlegur er mikill vöxtur í greininni.
Farið verður með allar fyrirspurnir sem
trúnaðarmál og óskast þær sendar til;
Fremst@simnet.is - Merkt „sterk framtíð 1208“

Frá degi til dags
Skúffubyggðapot
Svokallað skúffufé ráðherra hefur
oft á tíðum ratað á síður fjölmiðla
þar sem ráðherrar hafa veitt fé til
hinna ýmsu málefna. Oft á tíðum
eru úthlutanir af skúffufé ráðherra ógagnsæjar og leikreglur um
þær óskýrar. Það er sjálfsagt að
ráðherrar hafi úr að spila einhverjum fjárhæðum í málaflokk sinn.
Hins vegar hlýtur það að teljast
skrýtið að ráðherrar veiti hundruð
þúsunda í kórastarf inn í kjördæmi
eða annars konar byggðapot sem
koma þeim vel á sínum heimasvæðum. Hér er auðvitað um að
ræða útdeilingu almannafjár og
því þurfa að gilda um þær strangar
reglur.
Aðstoðarmenn ráðherra
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra réð til sín aðstoðarmann
í vikunni. Um er að ræða 22 ára
nema. Margir hafa efast um hæfni
mannsins, Gauta Geirssonar,
sökum aldurs hans. Í sjálfu sér
skiptir ekki nokkru máli hversu
gamall maðurinn er. Það sem hins
vegar er áhugavert er að þetta er í
fyrsta sinn, svo undirritaður viti til,
að aðstoðarmaður sé ráðinn í hálfa
stöðu. Því er hér um nýjung að
ræða. Hins vegar verður að hrósa
ráðherrum fyrir kynjadreifingu
aðstoðarmanna. Af fimmtán
aðstoðarmönnum eru átta þeirra
karlar. Eygló Harðardóttir er nú á
höttunum eftir aðstoðarmanni og
því væri ákjósanlegt ef kona yrði
fyrir valinu hjá Eygló.
sveinn@frettabladid.is

Takk, Magnús
og Fréttablaðið

Í

Silja Dögg
Gunnarsdóttir
þingmaður Framsóknarflokksins
og fulltrúi í velferðarnefnd

Aukið
aðgengi að
áfengi og þar
með aukin
neysla er í
mótsögn við
bætta lýðheilsu.

leiðara Fréttablaðsins, Skoðun, þann 1. febrúar
sl., skrifar Magnús Guðmundsson lipurlega um
áfengisfrumvarpið sem nú liggur fyrir Alþingi.
Rati frumvarpið í atkvæðagreiðslu segir hann svo um
þingmenn: „Hver um sig getur sagt já og sett hagsmuni frjálsrar smávöruverslunar á oddinn eða greitt
atkvæði á forsendum lýðheilsu og minni kostnaðar
fyrir heilbrigðiskerfið og sagt nei.“ Takk, Magnús,
fyrir þessi orð. Í þeim hverfist sannleikur þessa máls.
Allar rannsóknir benda til þess sama, að með auknu
aðgengi fylgi aukinn áfengisvandi og minni lýðheilsa.
Aðgengi er því lykilorð. Rannsóknir þessar hafa haft
áhrif á stefnumótun í flestöllum þróuðum ríkjum, þ.
á m. á Íslandi. Hvaða stefnu hafa stjórnvöld á Íslandi
þá hvað varðar aðgengi að áfengi? Jú, sú stefna er skýr
og endurspeglast í þeirri stefnu sem heilbrigðisráðherra hefur samþykkt og birt undir heitinu Stefna í
áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020. Stefna þessi er
auðfundin á veraldarvefnum fyrir þá sem hafa áhuga.
Í stefnunni eru sex yfirmarkmið og er það fyrsta
eftirtalið: „Að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum
vímugjöfum.“ Aðgengi er því lykilorð í stefnu Íslands.
Aðgengi á að takmarka en ekki auka.

Hagsmunir
Aukið aðgengi að áfengi og þar með aukin neysla er
í mótsögn við bætta lýðheilsu. Verri lýðheilsa mun
íþyngja heilbrigðiskerfinu og leiða til aukins kostnaðar
fyrir ríkissjóð. Það eru því ekki hagsmunir skattgreiðenda að frumvarpið verði samþykkt. Skattgreiðendum
þykir flestum að þeir séu píndir nóg nú þegar. Hverjir
græða þá á samþykkt frumvarpsins? Jú, þær verslanir
sem ætla sér að selja áfengið, það blasir við. Verði frumvarpið samþykkt verður gríðarleg pressa á að aflétta
auglýsingabanni á áfengi. Tekjur af áfengisauglýsingum
eru einn stærsti tekjuliður dagblaða erlendis. Því hlýtur
það að vera freistandi fyrir fjölmiðla að leggjast á sveif
með þeim sem vilja að frumvarpið nái fram að ganga.
Það er því þeim mun meiri ástæða til að þakka Magnúsi
og Fréttablaðinu fyrir ofangreindan leiðara.
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Kerfisbundinn launamunur fræðagreina
og kynja við opinbera háskóla

Athyglisvert er að margir
er koma beint að jafningjastjórnun vísindastarfs (að
sjálfsögðu allt virt og virkt
fræðafólk) hagnast beint eða
óbeint á kerfinu og eiga því
erfitt með að gagnrýna það.
Þrátt fyrir mikla gagnrýni í
gegnum tíðina hafa fáar breytingar verið gerðar til bóta. Kerfið
var hannað til að meta framlag í
rannsóknum og launa ritvirkni, en
er nú notað til að útdeila margvíslegum gæðum og peningum innan
háskóla og hefur bein áhrif á laun.
Nú stendur yfir úttekt á vinnumatskerfinu og jákvæðum og neikvæðum afleiðingum þess. Margir
koma að þessari úttekt og sýnist sitt
hverjum. Sýn manna stjórnast eðlilega nokkuð af því hve mikið viðkomandi fær í sinn hlut úr kerfinu.
Athyglisvert er að margir er koma
beint að jafningjastjórnun vísindastarfs (að sjálfsögðu allt virt og
virkt fræðafólk) hagnast beint eða
óbeint á kerfinu og eiga því erfitt
með að gagnrýna það. Einnig eru í
nefndum sem eiga að meta kerfið
innan frá, aðilar úr fögum þar sem
birtingartíðni er há. Það er nokkuð
ljóst að þessir aðilar eru vanhæfir,
í skilningi stjórnsýslulaga, til að
meta og móta kerfið, þar sem þeir
eiga beinna og óbeinna fjárhagslegra hagsmuna að gæta. Úttektin
sem nú stendur yfir er því meingölluð. Besta leiðin til að meta
kerfið hlutlægt og vísindalega er
utanaðkomandi mat erlends vísindafólks, án þess að byggt sé á
sjálfsmati kerfisins og þeirra sem
það þjónar. Við og fleiri höfum
ítrekað bent á þetta.

Konur fá minna greitt en karlar
Annar athyglisverður eiginleiki
vinnumatskerfisins er sá að konur
fá minna greitt en karlar. Tölur úr
vinnumatssjóði Félags háskólakennara sýna að það munar að
meðaltali hundruðum þúsunda

launamismunun hefur þróast og
dafnað í skjóli sérhagsmunagæslu,
stéttarfélaga, háskólaráðs og vísindanefnda er verðugt rannsóknarefni í sjálfu sér. Kerfisbundinn
launamunur kynja er óásættanlegur, á sama hátt og óásættanlegt
er að fræðafólk sé metið eftir talningum eingöngu og það er óásættanlegt að fólk hafi áhrif á mótun
stefnu sem umbunar því sjálfu, á
kostnað starfsfélaga sinna.

Ð

V

ið opinbera háskóla á Íslandi
er notast við svokallað
vinnumatskerfi. Vinnumatskerfið byggir á talningum á
einingum m.a. fjölda greina, tilvitnana, útskrifaðra nema, bóka
o.s.frv. Kerfið hefur bein áhrif á
launabónusa, launaflokk, framgöngu í starfi, eftirlaun, rétt á rannsóknarleyfum og flæði fjármagns til
deilda. Kerfið er hálfgert aðhlátursefni á erlendri grund. Ástæðan er sú
að ekki er hægt að bera saman ólíkar fræðagreinar eða einstaklinga
sem takast á við ólík viðfangsefni
með talningum á greinum.

á ári hvað konur og karlar fá úr
vinnumatskerfinu. Líklegt má telja
að önnur áhrif t.d. á launaflokka
og framgang í starfi séu síst minni.
Ástæður gætu verið margar, t.d.
aldursdreifing eða kynjahlutföll í
mismunandi greinum, sem svo hafa
mismunandi birtingarhefðir.
Brýnt er að greina vandlega hvað
liggur að baki þessum kynjamun á
greiðslum úr vinnumatskerfinu og
öðrum áhrifum þess. Hvernig þessi
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Arnar Pálsson
dósent við HÍ
Erna Magnúsdóttir
rannsóknasérfræðingur við HÍ
Guðrún Valdimarsdóttir
lektor við HÍ
Hákon Hrafn Sigurðsson
prófessor við HÍ
Helga Ögmundsdóttir
prófessor við HÍ
Jórunn E. Eyfjörð
prófessor við HÍ
Ólafur S. Andrésson
prófessor við HÍ
Pétur Henry Petersen
dósent við HÍ
Sigríður Rut Fransdóttir
lektor við HÍ
Stefán Þ. Sigurðsson
dósent við HÍ
Zophonías O. Jónsson
prófessor við HÍ
Þór Eysteinsson
prófessor við HÍ

Nú færðu
6 fernur í kippu
á verði fjögurra
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Betur má ef duga skal
Á Íslandi eru engin takmörk á því
hversu skeytingarlaus vinnumarkaðurinn getur verið. Eftir hrunið
var fatlað fólk látið fara í löngum
röðum. Síðan þá hafa greiðslur úr
almannatryggingakerfinu hækkað
meðal annars vegna þessa. Með
þessu er ég ekki að segja að fatlað
fólk eigi að vernda á einhvern átt,
en til að það standi jafnfætis þarf
að bjóða upp á lausnir svo það sé
mögulegt. Engum myndi detta í
hug að hafa öll hús með tröppum,
þess vegna eru settar lyftur svo
allir hafi jafnt aðgengi að manngerðu húsnæði. Sama gildir um
vinnumarkaðinn, það þarf að lyfta
honum upp!
Mörg fyrirtæki hafa þó sýnt lit í
þessum efnum og ráðið fatlað fólk,
en betur má ef duga skal. Ríki og
sveitarfélög eru fjármögnuð með
skattfé frá okkur sem byggjum
landið og við eigum kröfu á að
þessir aðilar gangi á undan með
góðu fordæmi. En gera þau það?
Árið 2012 var meðal starfsmannafjöldi þeirra sem eru með fötlun
hjá hverju ráðuneyti 1. Já, þú last
rétt, einn! Ergo, ríkið gengur á
undan með góðu fordæmi eða
hitt þó heldur. Á meðan gráta forsvarsmenn fjárveitingavaldsins yfir
hækkandi útgjöldum til almannatrygginga. Þeim vorkenni ég ekki,
fyrst þarf að breyta viðhorfum
vinnumarkaðarins áður en þeirra
tár verða þerruð.

Illuga þögn stjórnar
Rithöfundasambandsins;
ítrekun spurninga
Helgi Ingólfsson
rithöfundur

Þ

ann 21. janúar sl. fékk ég birt hér
í Fréttablaðinu opið fyrirspurnarbréf til stjórnar Rithöfundasambands Íslands. Þar sem stjórnin
hefur ekki virt mig svars, vil ég árétta
fyrri spurningar og skerpa á með því
að bæta við fáeinum áleitnari, ef það
kynni að verða til að knýja á um svör:
1. Hvaða skýringar eru á því að
Björn Vilhjálmsson, nefndarmaður
RSÍ í úthlutunarnefnd í Launasjóði
rithöfunda, sat ekki í þrjú ár eins og
verklagsreglur gera ráð fyrir, heldur
einungis eitt?
2. Hvaða rök lágu að baki því að
Birni var skipt út óforvarendis?
3. Hvernig fór það ferli fram að Birni
var skipt út? Hver átti hugmyndina að
því og hvers vegna? Stóð stjórn RSÍ að
útskiptingunni saman? Einhuga?
4. Hvernig var nýr aðili fundinn?
Hvaða aðferðafræði lá til grundvallar?

Hver talaði við hann? Allir stjórnarmenn? Hvernig var þeim fundi háttað
þar sem ákveðið var að skipta um
mann, sem og þeim fundi þar sem
valinn var nýr? Var fundurinn/-irnir
formlegur? Var ritari að fundinum/unum? Var skráð fundargerð?
5. Var stjórn RSÍ beitt utanaðkomandi þrýstingi við að skipta Birni
út eða gerði hún það alfarið að eigin
frumkvæði?
6. Hefur upplýsingagjöf af hálfu
stjórnar vegna útskiptingarinnar
verið jöfn og lýðræðisleg til allra
almennra félagsmanna innan sambandsins? Má ætla að sumir almennir
félagsmenn innan RSÍ hafi meiri vitneskju um ferlið og málið allt heldur en
aðrir?
7. Má búast við að þagnir verði viðbrögð stjórnar RSÍ í framtíðinni, þegar
forðast þarf áleitnar spurningar?
8. Og síðast en ekki síst: Hvers
vegna hefur stjórn RSÍ ekki svarað
spurningum um þessi efni? Hvers eða
hverra hagsmunum þjónar þögnin?
Hvers eða hverra hagsmunum þjónaði útskiptingin?
Með afdráttarlausri ósk um skýr
efnisleg svör.

þeirra á samfélagið
5%

Ísland

S

amkeppniseftirlit hafa mikilvægu hlutverki að gegna í öllum
þeim ríkjum sem líta á virka
samkeppni sem helsta drifkraft
atvinnulífsins. Þetta á við um öll ríki
í okkar heimshluta, báðum megin
Atlantsála, enda er samkeppnislöggjöf mjög þróuð í þeim ríkjum
öllum, ekki hvað síst í Bandaríkjunum. Íslensk samkeppnislöggjöf
er í öllum aðalatriðum sambærileg evrópskri löggjöf á þessu sviði,
enda er það ein forsendan fyrir því
að innri markaður Evrópska efnahagssvæðisins virki. Hin lagalega
umgjörð samkeppnismála hér á
landi er því að flestu leyti sambærileg og í þeim löndum sem við berum
okkur að jafnaði saman við, þó þar
séu óheppilegar undantekningar
sem þarf að laga.
Af þessari lýsingu mætti því ætla
að framkvæmd samkeppnislaga og
-reglna sé í öllum aðalatriðum sambærileg á Íslandi og í nágrannalöndum okkar. Margt bendir til að svo sé
ekki. Sá munur snýr einkum og sér í
lagi að því hvernig Samkeppniseftirlitið hér á landi hagar samskiptum
sínum við forsvarsmenn í atvinnulífinu. Þau samskipti virðast vera með
öðrum hætti í mörgum nágrannalanda okkar.
Fullyrða má að allur þorri atvinnurekenda hafi það að leiðarljósi að
virða lög og reglur í hvívetna. Það á
ekki hvað síst við um samkeppnis-

,6%
47

ábyrgð gagnvart fötluðum starfsmönnum, þurfa þeir t.d. að sjá til
þess að starfsmenn hafi möguleika til þess að vinna sig áfram
innan fyrirtækisins. Þetta er gert
undir merkjum samfélagslegrar
ábyrgðar.

✿  Viðhorf almennings til fyrirtækja og áhrifa
%

n Jákvæð

5%

n Neikvæð
Danmörk

7,
9%

n Veit ekki

2

Þ

að fór ekki framhjá undirrituðum þegar einum starfsmanni Landsbankans í
Reykjanesbæ var sagt upp störfum.
Starfsmaður þessi hafði unnið í
bankanum í 30 ár og hann sinnti
vinnu sinni vel og sýndi ríka þjónustulund. Samkvæmt upplýsingum
frá bankanum og almennri vitneskju var þessi starfsmaður í svipuðu starfi allan sinn feril hjá bankanum. Starfsmaðurinn afgreiddi
m.a greiðslukort til viðskiptavina
og sá um almenna upplýsingagjöf.
Það að hann hafi unnið í sama
starfinu í 30 ár vekur hins vegar
upp spurningar um hvort viðkomandi hafi ekki haft möguleika á að
vinna sig upp í starfi. Var það vegna
þess að viðkomandi er fatlaður?
Ekið var á viðkomandi fyrir
nokkru síðan. Hann var vegna
þessa frá vinnu í 5 mánuði og ekki
leið á löngu frá því hann snéri
aftur til vinnu þar til honum var
sagt upp. Nú er það alltaf þannig
að einhverjum er sagt upp. Fyrirtæki þurfa jú að sníða sér stakk
eftir vexti. Það gleymist hins
vegar algjörlega að þeim sem
búa við skerta starfsorku er sagt
upp fyrst þegar uppsagnir standa
fyrir dyrum og fá síðast ráðningu,
þegar búið er að leita logandi ljósi
að starfskrafti. Oftar en ekki spilar
þarna inn í að minnihluti starfa eru
hlutastörf.
Nú er það hins vegar þannig að
allir þurfa hlutverk í lífinu og ef
það er ekki til staðar veslast fólk
upp. Það snýr sólarhringnum við
og þar fram eftir götunum. Í Þýskalandi hafa þarlend stjórnvöld tekið
undir þetta sjónarmið. Þar í landi
gildir m.a. að vinnustaðir þar
sem 20 eða fleiri starfa þurfa að
minnsta kosti 5% starfsmanna að
vera fatlaðir. Gildir bæði um opinbera geirann og um einkageirann.
Annars borga fyrirtæki sektir. Þar
í landi hafa vinnuveitendur ríka

Árið 2012 var meðal starfsmannafjöldi þeirra sem eru
með fötlun hjá hverju ráðuneyti 1. Já, þú last rétt, einn!
Ergo, ríkið gengur á undan
með góðu fordæmi eða hitt
þó heldur.

Andrés
Magnússon
framkvæmda‑
stjóri Samtaka
verslunar og
þjónustu
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Bergur Þorri
Benjamínsson
varaformaður
Sjálfsbjargar

MIÐVIKUDAGUR

Að vinna með atvinnulífinu
en ekki gegn því
24
,

Skeytingarleysi
vinnumarkaðarins
gagnvart fötluðu fólki

10. febrúar 2016

85 %

Heimild: Könnun Festu – samfélagsábyrgð
fyrirtækja, sem gerð var í júní 2014.

lög, enda geta brot á þeim lögum haft
í för með sér víðtækar fjárhagslegar
afleiðingar sem og orðsporshnekki
fyrir fyrirtæki og forsvarsmenn
þeirra. Forsvarsmenn fyrirtækja
verða því að geta sótt leiðbeiningar
til Samkeppniseftirlitsins um „hvað
má og hvað má ekki“, án þess að slíkt
hafi einhverjar sérstakar afleiðingar
í för með sér eða feli í sér viðurkenningu á meintu broti.

Veigra sér við að gagnrýna
Því miður upplifa forsvarsmenn
fyrirtækja viðhorf Samkeppniseftirlitsins oft þannig, að eftirlitið
líti á það sem sitt hlutverk að vinna
gegn atvinnulífinu en ekki með því. Í
mörgum tilfellum ríkir því fullkomið
vantraust í atvinnulífinu í garð eftirlitsins. Forsvarsmenn fyrirtækja
veigra sér við að gagnrýna störf eftirlitsins, af ótta við að kalla yfir sig það
sem kalla mætti hefndaraðgerðir.
Forsvarsmenn Samkeppniseftirlitsins tjá sig gjarnan með þeim hætti í
fjölmiðlum að verið sé að sá fræjum
tortryggni í garð þeirra sem atvinnurekstur stunda.
Það skyldi þó ekki vera að þessi

vinnubrögð Samkeppniseftirlitsins á
Íslandi endurspeglist í mismunandi
viðhorfi almennings í Danmörku
annars vegar og á Íslandi hins vegar
eins og hún birtist í nýlegri könnun
Festu – samfélagsábyrgð fyrirtækja.
Í þeirri könnun var leitað eftir viðhorfi almennings til fyrirtækja og
áhrifa þeirra á samfélagið. Munurinn
milli þessara landa er sláandi mikill
eins og sést á meðfylgandi samanburði.
Þátttakendur voru spurðir um
hvort þeir teldu að áhrif fyrirtækja
á íslenskt samfélag væru jákvæð eða
neikvæð.
Samtök verslunar og þjónustu
hafa innan sinna vébanda stóran
hóp fyrirtækja, stórra, meðalstórra
og lítilla. Ekkert þessara fyrirtækja
dregur í efa mikilvægi samkeppnislöggjafar fyrir samfélagið í heild
sinni enda þrífast þau sem slík í
skjóli samkeppnisreglna. Það er hins
vegar algerlega óviðunandi staða að
búa við tortryggni samkeppnisyfirvalda og oft og tíðum grímulausar
ásakanir þeirra um að fyrirtækin viðhafi samkeppnislagabrot. Því ástandi
verður að linna.

Það má ekki nota skrúfjárn
fyrir sleikjó

krif þessi eru hugsuð sem svör við
pistli Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur sem birt voru í Fréttablaðinu þann 3. febrúar sl.
Undirritaður fellst á þær fullyrðingar
Áslaugar að nafnalöggjöf á Íslandi er
furðuleg sem og bann við blönduðum
bardagalistum, en eru þetta virkilega
forsendur fyrir röksemdafærslunni
„áfengi í matvöruverslanir“? Þvert á
móti. Frjáls markaður og einstaklingsfrelsi eru helstu vopnin í rökræðunum.

Búum til sýndarveruleikadæmi;
Ef við ætlum að búa í samfélagi með
fullkominn 100% frjálsan markað
með engum ríkisafskiptum af neinum
vörum og þjónustu þá væri allt áfengi
að sjálfsögðu leyft í verslunum. Þá ætti
einnig að vera hægt að nálgast vændi,
heróín og Fruity Loops í næstu sjoppu
þar sem að frjáls markaður stuðlar að
engum kvöðum á vörur eða þjónustu.
Ef ríkið kemur ekki að markaðnum
með neinum hætti eins og t.d. með
bannvörum, lág- og hámarksþaki eða
skattlagningu, þá eru m.ö.o. engar leikreglur á markaðnum. Í dag er réttarríkið „dómarinn“ í markaðsmálum.
Lægri skattar skila sér í lægri innkomu
í ríkissjóð, en það er ekki vandamál,
þar sem, samkvæmt frjálsum markaði
eru eftirlitsstofnanir, heilbrigðiskerfið,
menntakerfið og fleiri opinberar stofnanir ekki í umsjá ríkisins.

Hvað þýðir frjáls markaður?
Frjáls markaður þýðir í grunninn að
ríkið skiptir sér ekki af markaðnum
heldur leyfir honum að þróast á eigin
forsendum, að markaðurinn stjórnast
einungis af framboði og eftirspurn.
Þetta getur þýtt að markaðnum verði
ekki settar neinar kvaðir, t.d. bann
eða takmörkun. Þetta getur þýtt að
markaðurinn verði ekki skattlagður.
Hugmyndin er þessi: enginn skattur á
vörum og þjónustu = lægra vöruverð
og lægri framleiðslukostnaður. Lágur
framleiðslukostnaður = aukinn áhugi
á því að framleiða = aukin samkeppni
á markaðnum = lægra verð fyrir neytandann. M.ö.o. allir græða, nema þeir
sem eru of gráðugir.
Þetta er ekki alveg svona einfalt
eins og hagfræðingurinn Karl Polayni
útskýrir í bók sinni, The Great Transformation.

Skila þessar framkvæmdir sér í
lægra verði fyrir neytandann?
Á Íslandi eru ríkisreknir skólar sem og
einkareknir skólar. Skoðum menntakerfið á Íslandi sem raunverulegt
dæmi. Heildarkostnaður ríkisins vegna
kennslu allra menntaskólanema í landinu er 9,5 milljarðar króna. Nemandi
á bóknámsbraut í félagsvísindadeild
í Borgarholtsskóla er að greiða samtals 136.000 krónur fyrir stúdentspróf
sitt á fjórum árum. Sama nemanda
stendur einnig til boða að sækja um
nám í Keili í formi háskólabrúar. Fullt
nám til þriggja ára í félagsvísindadeild
við Keili kostar nemandann 1.830.000
krónur. Það er mismunur upp á tæpar
1,7 milljónir íslenskra króna frá ríkisstyrkta skólanum. Ef Borgarholtsskóli
væri ekki styrktur af ríkinu væri námskostnaður líklega svipaður og hjá Keili.
Skattar hjálpa okkur að greiða niður

Atli Freyr Arason
fjölmiðla‑
fræðinemi við
Háskólann á
Akureyri

S

Þegar enginn skattpeningur
rennur í ríkissjóð, hver á
þá að greiða fyrir gatnaviðgerðir og nýjar brýr?
Hver á að greiða læknum og
kennurum laun? Hver ætlar
að halda uppi almenningssamgöngum? Yndislegt þetta
einstaklingsfrelsi!

þá þjónustu sem okkur finnst sjálfsagt
að hafa aðgang að, sama hver fjárhagsstaða neytanda er.
Þó markaður sé frjáls og samkeppni
sé jöfn þá er ekki óumflýjanlegt að
menn taki ýmist góðar eða slæmar
fjárhagslegar ákvarðanir.
Ekki er því útilokað að fyrirtæki
gæti eignað sér 100% markaðshlutdeild á „frjálsum“ markaði. Hvað þá?
Þá er ekkert opinbert samkeppniseftirlit til að stöðva þá í að stjórna
framboði og verðlagi eftir þeirra eigin
hugmyndum, því jú, eru ekki öll fyrirtæki rekin í hagnaðarskyni? Græða á
daginn og grilla á kvöldin? Ef það er
enginn markaðsdómari, hver á þá að
skerast í leikinn þegar leikurinn fer að
verða ósanngjarn?
Þegar enginn skattpeningur rennur
í ríkissjóð, hver á þá að greiða fyrir
gatnaviðgerðir og nýjar brýr? Hver á
að greiða læknum og kennurum laun?
Hver ætlar að halda uppi almenningssamgöngum? Yndislegt þetta einstaklingsfrelsi!

Baðherbergisdagar!
Gala baðkör með fótum verð frá 26.481

Salerni frá
Ceramics gala
30 ár á Íslandi

Ljósaspeglar
verð frá 27.900

Handklæðaofnar
verð frá 11.671

WC í vegg/gólf með mjúkloku
verð frá 31.519

Upphengt WC með mjúkloku
verð frá 45.430 settið

Blöndunartæki og handlaugar í miklu úrvali

Line innréttingar með postulínshandlaug verð frá 47.362

Gæði, úrval
og gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Sturtuhorn með botni verð frá 37.810
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Kvosin sem við elskum heitt
Björn Ólafs
arkitekt í París

K

vosin í Reykjavík er enn einu
sinni orðin hitamál í borginni. Áform um nýbyggingar
eru nálægt því að verða að veruleika
á tveimur af þremur stöðum sem
okkur þykir vænt um á þessum pínulitla ferkantaða fleti milli hafnar og
tjarnar. Pínulitla, en hér er hjarta
íslenska lýðveldisins, höfuðborgarinnar, þjóðkirkjunnar, hér bjó fyrsti
landnámsmaðurinn.
Borgarbúarnir eru alltaf hræddir,
snortnir, þegar komið er við þessa
húsaþyrpingu. Hjálpi mér segja flestir
og láta þar við sitja. En Kvosin þróast
án þeirra, stundum vel, stundum
skringilega og skemmtilega, en líka
stundum klaufalega. Klaufaskapurinn stendur oft rótfastur í meira en
öld.
Þrír staðir skipta hér mestu máli,
Austurvöllur, Tjörnin og svo Lækjargata; öxullinn sem liggur frá Hörpu
að Hljómskálagarði. Tölum fyrst um
þann öxul. Austan hans stendur röð
opinberra bygginga, falleg gömul
hús, og svo Arnarhóll með styttunni
af Ingólfi. Þessi mannvirki syngja
hvert með sínu nefi en saman í bráðfallegum kór.
Hinum megin við götuna er fyrst
Tjörnin og síðan löng röð af byggingum sem er ekki nærri því eins
vel heppnuð og húsin á móti. Hér

er ein lóð auð og mun þar rísa hótel.
Norðan Lækjartorgs er síðan einskismannsland alla leið að Hörpu. Munu
þar rísa fimm til sex hæða hús sem
ætlað er að tengi Kvosina við tónleikahúsið.
Í „aðalatriðum“ er ekkert við þetta
að athuga. Um er að ræða lóðir sem
betra er að byggja á en standi auðar.
En aðalatriði sem ekki er ákveðið í
deiliskipulagi er hvernig þessi hús
líti út og hvernig þau gætu myndað
fallega heildarmynd með byggðinni
hinum megin við götuna.

Í borginni eru margir ágætir
þrívíddarmeistarar sem
kunna að sýna okkur hvernig þessi nýju hús myndu
passa við umhverfið þannig
að sjá megi hvað vel fari, eða
miður. Myndefni sem ég hef
séð birt sýnir það ekki.

Ekki flókið að teikna mismunandi útfærslur
Það er kallað byggðarmynstur á
lélegri íslensku, en er yfirleitt ekki
hluti af skilmálum deiliskipulaga í
Reykjavík, því miður. Í þessu tilfelli
virðist mér ekki mjög flókið að teikna
mismunandi útfærslur á útliti þessara húsa og setja þær inn í heildarmynd Lækjargötu og Arnarhóls.
Í borginni eru margir ágætir þrívíddarmeistarar sem kunna að sýna
okkur hvernig þessi nýju hús myndu
passa við umhverfið þannig að sjá
megi hvað vel fari, eða miður. Myndefni sem ég hef séð birt sýnir það
ekki. Eðlilegt er að jafn mikilvægt
borgarlandslag sé sýnt almenningi
í sjónvarpi en ekki aðeins í illlæsilegum smámyndum í skrifstofuhúsi
í Borgartúni.
Víkjum okkur þá að Tjörninni, því
umhverfi sem að mínu áliti er það
eina sem nefna mætti sjarmerandi í
Kvosinni enda vinsælla en flest útivistarsvæði önnur. Í kringum Tjörnina er falleg byggð, nema óbyggð lóð
aftan við Ráðhúsið, sem er ætluð fyrir
skrifstofur Alþingis. Góð hugmynd.
En hér blasir við sama vandamálið

og í Lækjargötu. Nokkuð há og bein
bygging mun rísa hér og mynda baktjald ráðhússins.
Hún verður þannig hluti af póstkorti sem sýnir sérkennilegasta staðinn við Tjörnina.
Núverandi forsætisráðherra hefur
sent út jólakort sem sýnir hugmynd
um útlit byggingarinnar sem gerð
yrði eftir nær hundrað ára gamalli
skissu Guðjóns Samúelssonar. Vitaskuld eru kollegar mínir arkitektar
hneykslaðir af þessari tímaskekktu
uppástungu. Nútímaarkitektúr er
búinn að vera í heila öld grátt eða
hvítt hús, algjörlega skrautlaust og
litlaust nema í sauðalitum.
Allt annað telst vera smekkleysa.
Allt skal svara þörfum, eins og formaður arkitektafélagsins sagði sem
rök fyrir mótmælum við smekkleysi
ráðherrans.

Ekki láta aðra smita þig
Ari Þórðarson
framkvæmdastjóri

A

llir sem reka fyrirtæki vita
að fjarvistir starfsmanna
vegna veikinda skapa
vandræði, tefja verk og hafa því
afar neikvæð áhrif á rekstur fyrirtækjanna. Sama gildir um börn
sem veikjast í skólanum, enda
þurfa foreldrar gjarnan að vera
frá vinnu til að sinna veikum
börnum. Til verður keðjuverkun
þar sem álag á þá starfsmenn sem
eru við hestaheilsu eykst vegna
fjarveru samstarfsfólks. Það sama
fólk á á hættu að verða veikt vegna
mögulegs smits frá öðrum starfsmönnum.
Margir vinnuveitendur gera sitt
til að reyna að draga úr veikindum
starfsmanna, til dæmis með því að
bjóða upp á flensusprautur, hvetja
til handþvotta og fleira. Fáir átta
sig á mikilvægi ræstinga á vinnustöðum í þessu samhengi.
Það er augljóst heilbrigðismál
að þrífa í kringum sig. Með reglulegum ræstingum með réttum
hreinsiefnum og aðferðum má
draga úr sýklaflórunni sem herjar
á ónæmiskerfið. Hvort sem það er
á vinnustaðnum eða í skólanum
ættu stjórnendur að leggja ríka
áherslu á reglulegar ræstingar sem
hluta af áherslu á heilbrigði starfsmanna.

Um 44% mættu veik til vinnu
Það er ekki auðvelt að sjá umfang
vandamálsins, sem gæti verið
hluti af skýringunni á því hversu
mikið kæruleysi virðist ríkja hvað
gæði ræstinga varðar. Í kjara-

könnun BHM sem gerð var 2014
kom fram að 44,3% þeirra sem
þátt tóku í könnuninni höfðu
mætt veik til vinnu á 12 mánaða
tímabili. Litlu færri, eða 43,9%
höfðu verið frá vinnu vegna eigin
veikinda eða veikinda barna án
þess að vinna heima.
Nú er óvarlegt að áætla að
hlutfallið sé eins í öllum geirum
samfélagsins. En sé það eitthvað
í líkingu við þetta þýðir það að
af tæplega 190 þúsund vinnandi
manns eru um 83 þúsund þeirra
frá vinnu í einn eða fleiri daga á
hverju ári.
Það þýðir líka að svipaður
fjöldi mætir veikur í vinnuna,
með tilheyrandi smithættu, samanber áðurnefnda könnun. Bakteríur eiga greiða leið á milli fólks,
hvort sem það er á leikskólanum,
í kaffiteríunni eða á salerninu.
Hreinlæti er augljóst heilbrigðismál enda ljóst að veikindi
starfsfólks sem mætir veikt til
vinnu getur skapað mikla smithættu. Sé hreinlæti ábótavant
hefur það beinar afleiðingar
á fjarveru starfsmanna. Þessi
keðjuverkun dregur úr framleiðni
fyrirtækja og dregur atvinnulífið
niður.

Skammsýnin ræður för
Þá kemur að þætti stjórnenda
sem sjá um kaup á ræstingu í
skólum og öðrum vinnustöðum.
Þar er víða pottur brotinn. Margir
leggja ofur áherslu á lágt verð en
láta sig litlu skipta hvernig gæði
ræstinganna eru svo framarlega
sem einhver lágmarksskilyrði eru
uppfyllt.
Þarna ræður skammsýni alltof
oft för enda geta krónur sem fara
í að bæta ræstingu komið margfalt
til baka ef þær draga úr veikindum
þeirra sem starfa í því umhverfi
sem ræst er, hvort sem það eru
starfsmenn á vinnustað eða börn

Hreinlæti er augljóst heilbrigðismál enda ljóst að
veikindi starfsfólks sem
mætir veikt til vinnu getur
skapað mikla smithættu. Sé
hreinlæti ábótavant hefur
það beinar afleiðingar á fjarveru starfsmanna.

Ef til vill vantar metnað
Áhugavert er að staldra við og
athuga hver hann er þessi Guðjón
sem ráðherra setur í hásæti sem einráðan í íslenskri byggingarlist. Guðjón Samúelsson lærði í Danmörku
fyrir fyrra stríð og hefur sennilega lært það sama og ég í Frakklandi hálfri öld síðar. Hann kom til
Íslands og var svo mikils metinn að
hann var skipaður landsarkitekt
1920. Nær allar byggingar sem rísa
á næstu þrem áratugum á Íslandi
og sem enn eru taldar mikilvægar
eru eftir hann: Háskólinn, Kaþólska
kirkjan, Þjóðleikhúsið, Eimskip,
Apótekið, Hótel Borg, Akureyrarkirkja, Landsbankinn og auðvitað
Hallgrímskirkja. Þessar byggingar
hafa allar mjög sterkt svipmót, falla
vel inn í borgarmynd og hafa allar
eigin persónuleika. Guðjón var þó

ekki frumlegur utangarðsmaður.
Hann sækir forskriftir í tískustefnur
eins og danska byggingarrómantík,
þýskar hugmyndir um virðuleika í
borgarumhverfi og „sígildar“ reglur
arkitektaskóla.
Byggingar sem nú eru sýndar í fjölmiðlum og eiga að standa við norður-suður öxul Miðbæjarins, vestan
megin lækjar, hafa hvorki þennan
persónuleika, svipmót né fínlegt
aðlögunargildi. Að mínu áliti er
mjög ólíklegt að þær veki hrifningu.
Hver veit? Kannski munu þær svara
þörfum og allir verða ánægðir. En ef
til vill vantar hér metnað og vilja til
gera Kvosina að fögru umhverfi. Það
gerðist þó hinum megin við Lækinn
í Bakarabrekku þegar æst ungmenni
máluðu öll húsin þar á einni bjartri
sumarnóttu, og allir sáu morguninn
eftir hvað þau eru falleg.

Lífeyrir aldraðra á
að hækka um 30%
Björgvin Guðmundsson
formaður
kjaranefndar
Félags eldri
borgara í
Reykjavík og
nágrenni

E

í leikskólum, grunnskólum eða á
öðrum skólastigum.
Það sama gildir um ræstingar og
matarinnkaup. Við kaupum ekki
alltaf ódýrasta matinn sem í boði
er, nema við séum illa stödd fjárhagslega. Við skoðum innihaldið
og veljum hollan og góðan mat
frekar en ódýra og lélegri vöru.
Það gerum við heilsu okkar vegna.
Á sama hátt og við horfum á gæði
matarins sem við borðum ættum
við að horfa á gæði ræstinga í
umhverfi okkar.

ldri borgari, sem er í sambúð eða
hjónabandi, hefur 185 þúsund
krónur á mánuði eftir skatt frá
almannatryggingum, ef hann hefur
engar aðrar tekjur.
Einhleypur eldri borgari hefur
207 þúsund krónur á mánuði eftir
skatt frá almannatryggingum, miðað
við sömu forsendur að því er tekjur
varðar. Þetta er það, sem ríkisstjórnin skammtar eldri borgurum. Af
þessum upphæðum eiga þessir eldri
borgarar að greiða allan sinn kostnað
og þar á meðal húsnæðiskostnað.
Leiga getur verið 150 þúsund krónur
á mánuði og þá er lítið eftir fyrir öllum
öðrum kostnaði. Það eru 57 þúsund
krónur eftir hjá einhleypingi. Hann á
m.ö.o að greiða fyrir rafmagn og hita,
mat, fatnað, samgöngur, síma, tölvukostnað, lyf, lækniskostnað, gjafir o.fl.
af þessum 57 þúsund krónum!
Ljóst er, að ekki er unnt að reka bíl
af svo litlum tekjum. Og hætt við, að
eldri borgarinn verði að sleppa einhverjum fleiri útgjaldaliðum.

Skaðleg stefna
Við þurfum að breyta því viðhorfi
sem ríkjandi er í samfélaginu til
ræstinga og horfa á gæði ekki síður
en verð. Þannig geta stjórnendur
fyrirtækja bætt ræstingu og dregið
úr fjarvistum vegna veikinda. Það
er skaðleg stefna að kaupa alltaf
ódýrustu ræstingu sem völ er á,
án tillits til gæða. Þeirri skaðlegu
stefnu þarf að breyta.

Mikil skerðing vegna lífeyrissjóðs
Ef einhleypur ellilífeyrisþegi hefur
50 þúsund krónur á mánuði úr lífeyrissjóði heldur hann 18 þúsund kr.
á mánuði af þeirri upphæð eða ígildi
þess. Tryggingastofnun skerðir lífeyri
þessa eldri borgara um 32 þúsund á
mánuði, einungis vegna þess að hann
greiddi í lífeyrissjóð. Þessa skerðingu
verður að stöðva. Það á auðvitað ekki
að refsa þessum eldri borgara fyrir að

hafa greitt í lífeyrissjóð. Eldri borgarinn á að halda lífeyri sínum hjá Tryggingastofnun óskertum. Hann var einmitt að greiða í lífeyrissjóð til þess að
njóta þess að fullu, þegar hann væri
kominn á eftirlaunaaldur.
Ef einhleypur eldri borgari hefur
eitt hundrað þúsund krónur á mánuði
úr lífeyrissjóði heldur hann helmingi
þeirrar fjárhæðar eða ígildi. TR tekur
helminginn. Það er svipuð skerðing
og í fyrra tilvikinu. Ég segi það sama
og áður: Það verður að stöðva þessa
skerðingu. Það verður að afnema
hana. Þetta er siðlaus skerðing.

Hvað hækkaði lífeyrir mikið
2016?
Nú hefur „methækkun“ allra tíma
komið til framkvæmda! Lífeyrir einhleypra ellilífeyrisþega hækkaði um
15 þúsund krónur eftir skatt. Lífeyrir þeirra eldri borgara, sem eru
í sambúð hækkaði um 13 þúsund
krónur. Tölurnar í þessari grein eru
eftir hækkun um áramót. Hækkunin
breytir engu. Þetta voru í kringum
200 þúsund krónur á mánuði áður og
þetta eru áfram í kringum 200 þúsund
á mánuði. 300 þúsund á mánuði eða
rúmlega það er lágmark. Lífeyrisþegar
fengu miklu meiri hækkun um áramótin 2008/2009 en nú. Almannatryggingar voru einnig efldar miklu
meira 1946 við stofnun trygginganna
(breytingu frá alþýðutryggingum) og
1960, þegar viðreisnarstjórnin tók
við.
30% hækkun yrði viðunandi um
skeið
Ef lífeyrir aldraðra og öryrkja verður
hækkaður um 30% vegna kjaragliðnunar hækkar lífeyrir um 73.800 krónur á mánuði og færi í tæpar 320 þúsund krónur á mánuði. Það er sama
tala og kemur út í neyslukönnun Hagstofunnar. Yrði viðunandi um skeið.
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16. desember 2001
til 30. janúar 2002

Eiður Smári Guðjohnsen með
Chelsea 8 leikir, 9 mörk

Skoraði tvö mörk á móti Newcastle,
West Ham og Bolton (2 leikir) og eitt
mark á móti Liverpool, Southampton
og Leeds.

23. janúar
til 26. febrúar 2006
Heiðar Helguson með Fulham
5 leikir, 5 mörk

Skoraði tvö mörk á móti
West Brom og eitt
mark á móti West
Ham, Manchester
United og Bolton.

1 0 . fe b r ú a r 2 0 1 6

23. október
til 12. desember 2004
Eiður Smári Guðjohnsen með
Chelsea 8 leikir, 6 mörk

Skoraði þrjú mörk á móti Blackburn
og eitt mark á móti West Brom, Charlton og Arsenal.

MIÐVIKUDAGUR

Nýjast
Enska bikarkeppnin

West Ham - Liverpool

Leiknum var ekki lokið er Fréttablaðið fór í
prentun. Hann var í framlengingu.

Bikarkeppni HSÍ, 8-liða úrslit kvenna

Stjarnan - ÍR

25-23

Fylkir - Fram

22-19

Haukar - HK

31-17

Stjarnan: Helena Rut Örvarsdóttir 6, Sólveig
Kjærnested 6, Hanna G. Stefánsdóttir 5.
ÍR: Sólveig Kristjánsdóttir 6, Brynhildur
Kjartansdóttir 6, Sigrún Ásgrímsdóttir 5.

Fylkir: Patricia Szölösi 7, Thea Imani Sturludóttir 7, Hildur Björnsdóttir 4
Fram: Ragnheiður Júlíusdóttir 10, Ásta
Birna Gunnarsdóttir 3

Fylkir: Maria Pereira 7, Ragnheiður Sveins. 5
HK: Þórhildur Þórðard. 5, Kolbrún Garðars 4

15. október
til 3. desember 2011
Heiðar Helguson með Queens
Park Rangers 7 leikir, 6 mörk

Skoraði tvö mörk á móti Stoke City og
eitt mark á móti Blackburn, Chelsea,
Man Manchester City og West Brom.

4. febrúar
til 1. apríl 2012
Gylfi Sigurðsson með Swansea
8 leikir, 6 mörk
Skoraði tvö mörk
á móti Wigan og
Fulham og eitt mark
á móti West Brom og
Tottenham.

9. desember
til 26. desember 2000
Eiður Smári Guðjohnsen með
Chelsea 4 leikir, 5 mörk

Skoraði tvö mörk á móti Derby og
Ipswich og eitt mark á móti Bradford.

2. janúar til 6. febrúar 2016 og vonandi lengur
Gylfi Þór Sigurðsson með Swansea 6 leikir, 5 mörk

Skoraði mörk á móti Manchester United, Sunderland, Everton,
West Brom og Crystal Palace.

Draumadagar Íslendinganna
Gylfi Þór Sigurðsson hefur skorað í fimm af fyrstu sex deildarleikjum Swansea á nýju ári og Fréttablaðið
skoðar í dag bestu daga íslenskra leikmanna í deildinni í gegnum tíðina. Þrír leikmenn eru í sérflokki.
Fótbolti Árið 2015 var ekki mikið
markaár hjá Gylfa Þór Sigurðssyni í
búningi Swansea City. Hann skoraði
„bara“ 5 mörk í 33 deildarleikjum
þar af aðeins tvö mörk í 19 leikjum á
fyrri hluta núverandi tímabils.
Það tók Gylfa aðeins sex deildarleiki á árinu 2016 að jafna markaskor
sitt frá árinu á undan. Gylfi hristi af
sér slenið strax í fyrsta leik á móti
Manchester United á Old Trafford.
Fimmta markið hans á stuttum tíma
kom síðan þegar hann skoraði með
frábæru skoti beint úr aukaspyrnu á
móti Crystal Palace um síðustu helgi.
Heurelho Gomes er einn í flokki
meðal þeirra markvarða sem hafa
mætt íslenska landsliðsmanninum
Gylfa Þór Sigurðssyni í ensku úrvalsdeildinni á árinu 2016. Gomes er
nefnilega eini af þessum sex mark-

vörðum sem hefur náð að halda
hreinu á móti okkar manni.
Gylfi er búinn að skora fimm mörk
í fyrstu sex leikjunum og er í þriðja
sæti yfir markahæstu leikmenn
deildarinnar á nýju ári. Hann er
þegar búinn að skora í fimm leikjum
á árinu eða jafnmörgum leikjum og
Argentínumaðurinn Sergio Agüero
sem er markahæstur í deildinni á
almanaksárinu 2016.
Frammistaða Gylfa á síðustu 39
dögum er í hópi bestu daga íslenskra
leikmanna í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en Fréttablaðið skoðaði fleiri
slíka draumadaga hjá íslenskum leikmönnum.
Gylfi átti sjálfur frábæra daga vorið
2012 en annars eru það Eiður Smári
Guðjohnsen og Heiðar Helguson
sem einoka listann ásamt Gylfa.

Gylfi skoraði 6 mörk í 8 leikjum frá
febrúar til apríl 2012 en hann var
þá valinn leikmaður mánaðarins í
ensku úrvalsdeildinni í marsmánuði. Mörkin hans sex skiptust þá
niður á fjóra leiki.
Gylfi á enn nokkuð í land að gera
það sem Eiður Smári Guðjohnsen afrekaði með Chelsea-liðinu í
desember 2001 til janúar 2002 en
Eiður skoraði þá 9 mörk í aðeins
8 leikjum. Eiður skoraði meðal
annars í fjórum leikjum í röð en
Gylfi gæti jafnað það met með því
að skora í næsta leik Swansea.
Heiðar er sá eini sem kemst í
þennan hóp með tveimur liðum.
Hann skoraði 5 mörk í 5 leikjum
með Fulham í ársbyrjun 2006 og
skoraði síðan 6 mörk í 7 leikjum
með QPR undir lok ársins 2011.

Fjórði maðurinn sem er nálægt
því að komast í þennan hóp er
Arnar Gunnlaugsson sem skoraði 3
mörk í 4 leikjum með Leicester City
undir lok árs 2000.
Gylfi er búinn að skora hjá fimm
markvörðum á árinu en hvort Fras
er Forster verði sá sjötti í hópnum
kemur í ljós eftir þrjá daga. Forster
verður vissulega erfiður viðureignar
enda búinn að halda hreinu í síðustu fimm leikjum Southampton
sem eru jafnframt einu leikirnir
sem kappinn er búinn að spila í
ensku úrvalsdeildinni á leiktíðinni.
Miðað við það hvernig Gylfi er að
spila þessa dagana þá mega Fraser
Forster og varnarmenn Southampton passa sig á Liberty leikvanginum á laugardaginn.
ooj@frettabladid.is

Hættir hjá guif
Kristján Andrésson hættir störfum
hjá sænska handboltaliðinu Guif
eftir þetta tímabil. Þetta kemur
fram í yfirlýsingu á heimasíðu Guif.
Kristján hefur starfað hjá
Guif undanfarin 10 ár, fyrst sem
aðstoðarþjálfari og svo aðalþjálfari. Kristján kom fyrst til Guif sem
leikmaður en hellti sér út í þjálfun
eftir að hnémeiðsli bundu enda á
feril hans.
Hann nýtti sér uppsagnarákvæði
í samningi sínum sem gildir til ársins 2017. Kristján starfar í banka í
Eskilstuna samhliða þjálfuninni og
samkvæmt yfirlýsingunni gat hann
ekki samtvinnað þetta tvennt til
lengdar.
Ofurhandboltadeild?
Svo gæti farið að Meistaradeildin í
handbolta fái verðugan keppinaut
og missi jafnvel lið í nýja úrvalsdeild í handbolta sem mun
samanstanda af bestu liðum
heims.
Fréttir þessa efnis fóru á
kreik í kringum Evrópumótið í
handbolta og hafa vakið mikla
athygli innan handboltaheimsins.
Stefnt er á að spila fyrst í
nýju úrvalsdeildinni tímabilið 2018/2019 en byrjað
verður með tólf liða deild.
Aðeins stærstu liðin úr stærstu
borgunum fá að vera með og
ekki bara lið úr Evrópu. Þetta
verður eins konar heimsdeild.
Einn stofnanda deildarinnar er ofur umboðsmaðurinn
Wolfgang Gütschow sem er
mikill Íslandsvinur og er með
íslenska landsliðsmenn á sínum
snærum.
Gütschow segir eitt markmiðanna með að hafa bara stórlið frá
stórborgum í deildinni að hver
leikur verði mikill viðburður
og svipi til úrslitahelgarinnar í
Meistaradeildinni í Köln.
Líklega verður spilað frá febrúar
til desember
þannig lið
geta mætt
með nýja
leikmenn
til leiks í
seinni hluta
deildarinnar.
Nánar má lesa um
málið á Vísi.

Í dag

18.25 RN Löwen - Vardar Sport 3
19.00 GæðingafimiSport
19.40 Lazio - Verona
Sport 4
20.00 AT&T Pebble Beach Golfst.

Bikarkeppni HSÍ, kvenna
19.30 Selfoss - Grótta
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Veitingamenn fá meira

Starfsfólk veitingastaða fær meira
greitt í þjórfé en áður vegna fjölgunar ferðamanna.

6. tölublað | 10. árgangur
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Umtalið jókst eftir skráninguna
Aukinn sýnileiki er ein stærsta
ástæða þess að fyrirtæki sækja inn á
First North-markaðinn

»8

Svipmyndin: Margrét Njarðvík

Þegar Margrét Njarðvík missti vinnuna opnaði hún sumarbúðir fyrir
unglinga á Spáni.

»10

Eykur áhættusæknina

Lars Christensen segir að innleiðing
innistæðutryggingakerfa auki
áhættusækni.

»12

Vandað sé til verka

Stjórnarmaðurinn gerir þá kröfu að
stjórnendur banka vandi sig við sölu
ríkisfyrirtækja.

Trúverðugleiki
okkar að veði
l

 elmingur samningsbrotamála sem Eftirlitsstofnun
H
EFTA hefur höfðað síðustu 20 ár er gegn Íslandi.

l

 ingmaður segir mikilvægast að hagsmunir Íslands
Þ
séu varðir í EES-samstarfinu.

l

 tjórnsýslan á Íslandi talin of veikburða til að framS
fylgja EES-samningnum.

»6

FERMING 2016
Þar sem úrvalið
er af
umgjörðum
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Skjóðan
Einatt stendur EES
með neytendum gegn
íslenskum stjórnvöldum

Seint verða íslensk stjórnvöld
sökuð um ofdekur við neytendur. Á
dögunum skilaði EFTA-dómstóllinn
áliti sínu um að innflutningsbann
íslenska ríkisins á fersku kjöti brjóti
fullkomlega í bága við skuldbindingar íslenskra stjórnvalda samkvæmt
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið.

Íslensk stjórnvöld setja þau
skilyrði fyrir innflutningi á hráu kjöti
að innflytjendur skili vottorði um að
kjötið hafi verið fryst í að minnsta
kosti einn mánuð áður en það er
tollafgreitt hér á landi. Þetta brýtur
í bága við EES-samninginn þar sem
kveðið er á um að ekki megi hindra
viðskipti með ferskt kjöt milli ríkja
sem eru aðilar að EES.
Á þetta reyndi þegar fyrirtækið
Ferskar kjötvörur ehf. gerði tilraun til
að flytja inn ferskt nautakjöt frá Hollandi. Kjötið var gert upptækt í tolli
og því fargað þar sem það var ófrosið.
Fyrirtækið undi ekki þessari niðurstöðu og höfðaði gegn íslenska ríkinu
mál til skaðabóta vegna þess tjóns
sem það varð fyrir vegna synjunar á
innflutningsleyfi.
Að kröfu Ferskra kjötvara leituðu
íslenskir dómstólar ráðgefandi álits
EFTA-dómstólsins til að fá úr því
skorið hvort íslensk löggjöf um innflutning fersks kjöts væri í samræmi
við EES-samninginn.
Niðurstaða EFTA-dómstólsins er
afgerandi. Íslenska ríkinu er með
öllu óheimilt að krefjast þess að
innflytjandi sæki um sérstakt leyfi

til að flytja inn ferskt kjöt frá EES og
setja sem skilyrði fyrir innflutningi
að framvísað sé vottorði um að kjötið
hafi verið frosið í tiltekinn tíma áður
en það er tollafgreitt.

EFTA-dómstóllinn hafnar með öllu
röksemdum íslenska ríkisins um að
taka beri tillit til einangraðrar landfræðilegrar legu Íslands og ónæmisfræðilegs varnarleysis dýraríkis
landsins og hugsanlegra afleiðinga á
líf og heilsu manna, við skýringu tilskipunarinnar. „Ísland fullyrti að það
beri fullt traust til dýraheilbrigðiseftirlits sem fram fer í öðrum aðildarríkjum í samræmi við sameiginlegar
EES-reglur. Samkvæmt EES-samningnum er í gildi aðlögun fyrir Ísland,
sem tekur til lifandi dýra, annarra en
fiska og lagareldisdýra. Samningurinn hefur þó engin aðlögunarákvæði
að geyma vegna innflutnings hrárra
kjötvara til Íslands.“
Enn og aftur sækja íslenskir neytendur réttlæti sitt til Evrópu. Vitanlega er þetta ólöglega bann á innflutningi ekki til að vernda íslenskan
búfénað nema í orði kveðnu. Bannið
er tæknileg hindrun á innflutningi
ætluð til að halda uppi verði landbúnaðarafurða hér á landi á kostnað
íslenskra neytenda.
Íslenskum búpeningi stafar raunar
meiri hætta af árlegri innrás farfugla
sem hingað fljúga til hreiðurgerðar
og varps en innflutningi á viðurkenndum landbúnaðarafurðum,
sem uppfylla heilbrigðisskilyrði
nágrannaþjóða okkar í Evrópu.
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Vikan sem leið

Gestir veitingastaðanna spyrja oft þjónana um reglur varðandi þjórfé. Fréttablaðið/Heiða

Tekjur af þjórfé aukast
vegna ferðamanna
Tekjur sem framreiðslufólk á veitingastöðum fær af þjórfé hafa aukist nokkuð
undanfarið. Starfsmenn deila peningnum í starfsmannasjóði. Tekjur veitingafólks eru hærri hér en annars staðar. Misjafnar reglur eru um þjórfé eftir löndum.
Tekjur þjóna af þjórfé hafa aukist
nokkuð á undanförnu vegna fjölgunar ferðamanna á landinu. Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins
getur upphæð hvers þjóns á góðu
kvöldi farið upp í allt að 30 þúsund
krónur. Að jafnaði er hún þó talsvert
lægri.
Aðalsteinn Ragnar Benediktsson,
rekstrarstjóri á Snaps, segir að ferðamenn séu margir hverjir ekki vissir
um reglurnar og mörgum þyki vissara að láta eitthvað af hendi rakna.
„Þótt hér sé það tekið fram að það
sé algjör óþarfi að gefa þjórfé, þá
eru sumir alveg á því að þegar þeir
fá góða þjónustu og eru ánægðir þá
vilji þeir gefa eitthvað,“ segir Aðalsteinn Ragnar. Þjónarnir vilji heldur

7,3

5,4

25

Hagkerfi Indlands hefur tekið fram úr
Kína sem það hagkerfi sem vex hraðast
meðal stærri landa. Hagvöxtur mældist
7,3 prósent á Indlandi á fjórða ársfjórðungi síðasta árs, samanborið við 6,8
prósent í Kína. Hagvöxtur dróst eilítið
saman milli mánaða, en hann mældist
7,4 prósent í september.

Nikkei 225 vísitalan í Japan lækkaði um
5,4 prósent á þriðjudag eða um 918,86
stig. Vísitalan hefur ekki lækkað meira á
einum degi síðan á miðju ári 2013. Vikan
byrjaði með miklum sveiflum á markaði.
Hlutabréf í Deutsche Bank lækkuðu um
9,5 prósent á mánudag.

Sundar Pichai, forstjóri Google hefur
fengið greiddar 199 milljónir dollara,
jafnvirði 25 milljarða íslenskra króna,
í hlutabréfum. Þetta gerir hann að
tekjuhæsta forstjóra Bandaríkjanna.
Heildarverðmæti hlutabréfa hans í
Google er 650 milljónir dollara, jafnvirði
83 milljarða króna.
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prósenta hagvöxtur

prósenta lækkun

milljarðar í laun

ekki afþakka tvisvar ef gestir eru
harðir á því að vilja gefa. Aðalsteinn
Ragnar segir að þótt þetta séu ekki
stórar upphæðir telji þetta alltaf eitthvað. Stundum gefi fólk allt upp í 10
prósent af reikningi ef það er mjög
ánægt. „En oft er þetta klink i afgang,“
segir hann. Hann segir að peningurinn sé alla jafna settur í starfsmannasjóð og svo geri starfsfólkið eitthvað
gaman saman fyrir peninginn.
Snædís Logadóttir á Kopar tekur
undir það að greiðsla þjórfjár sé að
færast í aukana vegna aukins túrisma. „Það er mjög algengt að við
fáum spurningar um það hver venjan er á Íslandi, hversu mikið þjórfé.
Það var ekki eins mikið áður,“ segir
Snædís. Hún er sammála Aðalsteini

Ragnari um að flestir veitingastaðir
nýti þjórfé sameiginlega í gegnum
starfsmannasjóði.
„Þar sem við erum með stéttarfélag og erum með ágætar tekjur
miðað við þjóna á flestum stöðum
í heiminum, þá höfum við haft það
þannig að setja það í sameiginlegan
sjóð og nýta það fyrir alla starfsmenn
á staðnum,“ segir hún.
Snædís segir það misjafnt hve
mikið gestir greiða. Sumir eru mjög
örlátir og gefa kannski fimm þúsund
krónur á 30 þúsund króna reikning.
Aðrir gefa bara svona þúsund kall hér
og þar af því að þeir skilja ekki gjaldmiðilinn okkar og eru ekki vissir um
það hversu mikið þeir eru að gefa.
jonhakon@frettabladid.is

Á döfinni

dagatal viðskiptalífsins

Miðvikudagur 10. febrúar
Seðlabanki Íslands – Vaxtaákvörðun
og útgáfa Peningamála.
Hagstofa ÍSlands – Efnahagslegar
skammtímatölur í febrúar 2016.
Föstudagur 12. febrúar
Vinnumálastofnun – Atvinnuleysistölur Vinnumálastofnunar.
Mánudagur 15. febrúar
Hagstofa ÍSlands – Fiskafli í janúar
2016.
Þriðjudagur 16. febrúar

Þjóðskrá Íslands – Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu.
Miðvikudagur 17. febrúar
Þjóðskrá Íslands – Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu.
Vodafone – Ársuppgjör 2015.
N1 – Ársuppgjör 2015.
Fimmtudagur 18. febrúar
síminn – Afkoma fjórða ársfjórðungs
og ársuppgjör 2015.
Sjóvá-Almennar Tryggingar –

Afkoma fjórða ársfjórðungs 2015.
Allar markaðsupplýsingar

ER ÞITT
FYRIRTÆKI
Á FLUGI?
Regluleg ferðalög á vegum
fyrirtækisins eru oft nauðsynleg.
Það getur því borgað sig að gera
fyrirtækjasamning við Icelandair.

NM73529
ENNEMM / SÍA /
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Þjónusta við fyrirtæki
Fjórlitur
76c + 8m
100c + 65m + 30k
Letur svart

Sérþekking
er grundvöllur
góðra ákvarðana

Fjórlitur
76c + 8m
100c + 65m + 30k

Stoltur samstarfsaðili
Það eru forréttindi að fá að vinna með fjölbreyttum hópi viðskiptavina
að metnaðarfullum og spennandi verkefnum sem efla vöxt og viðgang
atvinnulífsins. Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu af
þjónustu við fyrirtæki og hjá bankanum starfar stór hópur fólks
sem þekkir fjölbreyttan atvinnurekstur af eigin raun.
Þekking sprettur af áhuga.

2013

2014

Réttar ákvarðanir eru lykillinn að góðum árangri
í rekstri fyrirtækja. Við tókum ákvörðun: Að veita
bestu bankaþjónustu á Íslandi svo viðskiptavinir
okkar eigi auðveldara með að taka sínar ákvarðanir.
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Hagnaður Icelandair Group jókst um 67 prósent milli ára. Fréttablaðið/Vilhelm

Gengi bréfa rauk upp um sjö prósent
Hlutabréf í Icelandair Group hækkuðu
um 6,84 prósent í 3.278 milljóna króna
viðskiptum í gær.
Ástæðu hækkunarinnar má rekja
til þess að félagið tilkynnti um góða
afkomu á árinu 2015 eftir lokun mark
aða á mánudaginn.
Hagnaður félagsins jókst um 67
prósent milli ára og nam 111,2 millj
ónum dollara, jafnvirði 14,1 milljarðs
íslenskra króna. Afkoman var umfram

það sem áætlanir stjórnenda gerðu ráð
fyrir í upphafi árs 2015. Lagt er til að
3,5 milljarðar verði greiddir út í arð til
hluthafa vegna rekstrarársins.
Björgólfur Jóhannsson, forstjóri
Icelandair Group, segir marga sam
verkandi þætti hafa jákvæð áhrif á
sterkt ársuppgjör. Þar má nefna lækk
andi eldsneytisverð, aukna eftirspurn á
Norður-Atlantshafsmarkaðinum sem
félagið hafi mætt með auknu fram

boði ásamt góðri afkomu í leiguflugi
og fraktflugi.
EBITDA ársins var við efri mörk
síðustu afkomuspár félagsins og nam
219 milljónum dollara, jafnvirði 27,9
milljarða króna, samanborið við 154,3
milljónir dollara, jafnvirði tæplega 20
milljarða króna árið 2014.
Eiginfjárhlutfall var 47 prósent í árs
lok 2015 samanborið við 43 prósent í
árslok 2014. – sg

Aðalfundur Marel hf. 2016
Aðalfundur Marel hf. verður haldinn í höfuðstöðvum félagsins að
Austurhrauni 9, 210 Garðabæ, miðvikudaginn 2. mars nk., kl. 16:00.

Dagskrá:
•

Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt grein 4.13 í samþykktum félagsins.

•

Skýrsla um framkvæmd starfskjarastefnu.

•

Tillaga um að heimila félaginu að kaupa eigin hlutabréf.

•

Önnur mál, löglega borin fram.

Fundarstörf munu fara fram á ensku.

Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn skulu tilkynna
það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf
aðalfundar, þ.e. fyrir kl. 16:00 föstudaginn 26. febrúar.
Til þess að tillögur frá hluthöfum sem leggja á fyrir á fundinum verði teknar þar til
umræðu verður að skila þeim til stjórnar félagsins eigi síðar en tíu dögum fyrir fundinn,
þ.e. fyrir kl. 16:00 sunnudaginn 21. febrúar.
Á aðalfundarvef félagsins, www.marel.com/agm , er að finna allar frekari upplýsingar í
tengslum við aðalfundinn, þ.m.t. frekari upplýsingar um rétt hluthafa til að fá mál sett á
dagskrá hluthafafundar og leggja fram ályktunartillögur fyrir fundinn, drög að dagskrá
fundarins, tillögur stjórnar félagsins, ársreikning félagsins fyrir árið 2015, upplýsingar um
heildarfjölda hluta og atkvæðafjölda í félaginu m.v. 9. febrúar 2016, umboðsform auk
upplýsinga um skjöl sem lögð verða fyrir fundinn.
Endanleg dagskrá fundarins og tillögur verða gerðar aðgengilegar hluthöfum sjö
dögum fyrir fundinn á framangreindum aðalfundarvef félagsins sem og á skrifstofu
félagsins að Austurhrauni 9, 210 Garðabæ.
Umboðsmenn hluthafa skulu framvísa skriflegum umboðum við inngang.
Atkvæðaseðlar og önnur gögn verða aðgengileg á fundarstað frá kl. 15:30.

Stjórn Marel hf.

marel.com

Jim Carlsson segir bæði kosti og galla við skráningu á First North, hans reynsla er
þó mjög jákvæð. Fréttablaðið/Anton

Umfjöllun
tífaldaðist eftir
skráninguna
Framkvæmdastjóri Clavister segir skráningu á
First North kostnaðarsama en að hún margborgi
sig. Hann segir markaðinn góðan stökkpall fyrir
Aðalmarkað. Hann mælir með að ráðfæra sig við
fyrirtæki sem hafa nú þegar skráð sig.

Skráning á First North getur verið
kostnaðarsöm, en þetta er ferli sem
margborgar sig. Það er mat Jim Carlsson, framkvæmdastjóra sænska
tæknifyrirtækisins Clavister.
Carlsson hélt erindi á morgunverð
arfundi Nasdaq Iceland, Nýsköpunar
sjóðs atvinnulífsins og Icelandic Start
ups þann 4. febrúar síðastliðinn. Þar
fór hann yfir skráningu fyrirtækisins
á First North, kosti og galla þess og
lærdóminn sem hægt er að draga af
skráningunni.
Yfir 200 félög eru skráð á First North
markaðinn, þar af voru 63 skráð í
fyrra. First North virðist vera góður
stökkpallur inn á Aðalmarkað, en frá
árinu 2007 hafa 38 fyrirtæki færst yfir
á Aðalmarkað. Einungis þrjú félög
eru skráð á First North á Íslandi. Páll
Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar,
hefur ítrekað lýst yfir áhuga fyrir því
að sjá fleiri skráningar á First North.
Ákveðið var að skrá Clavister, sem
stofnað var árið 1997, á markað árið
2014. Carlsson segir undirbúningsferl
ið hafa tekið sex til níu mánuði. Hann
segir að ef eitthvað er hefði hann viljað
skrá fyrirtækið á markaðinn fyrr.
Að mati Carlssons eru kostir og
gallar við skráningu. Hann segir það
erfiðasta við að vera skráð félag að geta
ekki sagt frá því sem fyrirtækið er að
gera. Skráning flæki samskipti bæði
innan og utan dyra hjá fyrirtækinu.
Aukinn kostnaður hafi líka áhrif. „Það
margborgaði sig þó fyrir okkur að skrá
okkur á First North,“ segir Carlsson.
Hann bendir til að mynda á að tíu
sinnum meiri umfjöllun sé um fyrir
tækið í fjölmiðlum eftir skráningu.
Auk þess auðveldi skráning það að
ná sér í fjármagn og byggi upp traust
í kringum vörumerkið. Carlsson segir

Ég held að aukinn
sýnileiki sé ein
ástæða þess að Svíar sæki inn
á markaðinn, aukin fjölmiðlaumfjöllun er markaðsvél fyrir okkur.
Jim Carlsson, framkvæmdastjóri
Clavister.

skráningu líka auðvelda það að ná í og
halda í góða starfsmenn.
Carlsson segist hafa verið hissa á
þeim fjölda sænskra fyrirtækja sem
hafa verið skráð á markaðinn síðustu
tíu ár. „Ég held að aukinn sýnileiki sé
ein ástæða þess að Svíar sæki inn á
markaðinn, aukin fjölmiðlaumfjöllun
er markaðsvél fyrir okkur.“
Carlsson mælir með að þeir sem séu
að huga að skráningu hitti forsvars
menn fyrirtækja sem hafa skráð sig
áður á markað og spyrji þá hvað þeir
myndu gera öðruvísi. Clavister gerði
þetta og lærði mikið af því.
Einn lærdómur sem Clavister dró
af skráningarferlinu var að mikil
vægt væri að allt fyrirtækið tæki þátt
á fyrstu stigum skráningar. „Við vorum
einungis með tíu manns í því, því hefði
ég breytt.“
Clavister stefnir nú á skráningu á
Aðalmarkað á þriðja eða fjórða árs
fjórðungi þessa árs. Það ferli tekur
svipaðan tíma og skráning á First
North. Carlsson segir að hann myndi
hiklaust fara í gegnum skráningarferl
ið á First North aftur og hvetur fleiri
fyrirtæki til að nýta sér þennan fjár
mögnunarkost. saeunn@frettabladid.is

MÁTAÐU HANN VIÐ ÞIG
Upplifðu einstaka hönnun
Volvo V40 Cross Country
Verð frá 4.490.000 kr.
Sparneytinn
Aflmikill
Mikil veghæð
KOMDU OG SKOÐAÐU NÝJAN
VOLVO V40 CROSS COUNTRY
Í BRIMBORG
MADE BY SWEDEN
VOLVOCARS.lS

Volvo V40 Cross Country er knúinn sparneytinni og aflmikilli tveggja lítra dísilvél sem skilar 120 hestöflum. Volvo V40 fékk hæstu einkunn sem hefur verið gefin í öryggisprófunum Euro NCAP. Hann
er jafnframt ríkulega búinn staðalbúnaði eins og vélarhitara með tímastilli, loftkælingu, Volvo High Performance hljómtækjum, Bluetooth GSM símkerfi og hinu margverðlaunaða öryggiskerfi Borgaröryggi
(City Safety). Á bílnum eru glæsilegir Cross Country þakbogar og hann kemur á voldugum 16“ Geminus álfelgum. Eldsneytisnotkun (beinskiptur/sjálfskiptur) í blönduðum akstri er 3,7/3,9 l/100 km og CO2
losun er 96/101 g/km. Volvo V40 Cross Country dísil beinskiptur uppfyllir þau skilyrði sem þarf til að fá frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur. Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án
fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Volvo_V40CC_Mátaðu_5x38_20160205_END.indd 1
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Páll Þórhallsson kynnti skýrslu stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins í fyrradag. Fréttablaðið/Anton

Helmingur mála höfðaður gegn Íslandi
Af þeim 84 samningsbrotamálum sem höfðuð voru gegn EFTA-ríkjunum síðustu tvo áratugi voru 40 höfðuð gegn Íslandi. Stjórnsýslan
of smá fyrir verkefnið. Sigríður Á. Andersen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir Íslendinga þurfa að huga betur að eigin hagsmunum.
Jón Hákon
Halldórsson

Á

jonhakon@365.is

árunum 1994-2015
voru samtals 84 samningsbrotamál höfðuð
gegn EFTA-ríkjunum
Íslandi, Noregi og
Liechtenstein fyrir
EFTA-dómstólnum. Þar af voru 40
höfðuð gegn Íslandi. Þetta kemur fram
í skýrslu stýrihóps um framkvæmd
EES-samningsins. Ísland stendur sig
langverst allra þjóða í að innleiða
ESB-gerðir af öllum ríkjum innan EESsvæðisins.
„Trúverðugleiki okkar í þessari
alþjóðasamvinnu er að veði,“ sagði
Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri skrifstofu löggjafarmála í forsætisráðuneytinu, þegar hann kynnti skýrslu
stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins á fundi á mánudaginn. Páll er
formaður hópsins. Hann sagðist telja
að samþykkt Evrópuráðsins frá því
í desember árið 2014 hefði markað
kaflaskil. Í samþykktinni eru íslensk
yfirvöld hvött til þess að standa við
skuldbindingar sínar vegna EESsamningsins og taka upp nýja nálgun
í Evrópumálum.
Myndun stýrihópsins var í samræmi við Evrópustefnu ríkisstjórnarinnar sem birt var árið 2014. En í þeirri
stefnu segir að mikilvægt sé að gæta
sérstaklega að íslenskum hagsmunum
í allri framkvæmd þeirra samninga
sem gerðir hafa verið við ESB.

„Í skýrslunni beinum við sjónum
okkar að innleiðingu nýrra reglna.
Hvernig eigi að þýða reglur Evrópusambandsins í orðsins fyllstu merkingu inn í íslenskt tungumál. En líka
hvernig eigi að innleiða þessar reglur
í íslenska löggjöf,“ sagði Páll á fundinum í fyrradag.

Ísland stendur illa að vígi
Páll sagði að þegar vinna stýrihópsins hefði byrjað hefði blasað við að
Ísland stæði sig verst í innleiðingu
gerða frá Evrópusambandinu. Sú
tölfræði hefði ítrekað sést. „Í þessari
skýrslu greinum við orsakir ástandsins og nefnum nokkrar ástæður. Ein
ástæðan er mikið vinnuálag í ráðuneytunum. Flestir sérfræðingar sem
vinna á þessu sviði eru einnig að sinna
öðrum málum. Og það er tilhneiging
til þess að ýta málefnum sem snerta
EES til hliðar og jafnvel að horfa alveg
fram hjá þeim.“
Páll sagði að flókin og tímafrek
samskipti við þingið hefðu líka haft
áhrif. Í skýrslunni segir að samskipti
milli ráðuneyta og Alþingis séu oft og
tíðum flókin með þeim afleiðingum
meðal annars að töluvert mörg lagafrumvörp til innleiðingar hafi haft
hægan framgang.
Lágmarks stjórnsýsla
Þá benti Páll á að smæð íslensku
stjórnsýslunnar stæði henni fyrir
þrifum. „Ég held að það sé líka rétt að
hafa í huga að við á Íslandi þurfum að
innleiða jafn mikið af tilskipunum og

Noregur með miklu minni stjórnsýslu
og við þurfum alltaf að gera þetta á
sem hagkvæmastan hátt.“
Páll benti líka á að þegar stjórnmálamenn væru að forgangsraða pólitískum áherslum væru málefni EESsamningsins ekki alltaf efst á baugi.
„Til dæmis þegar ríkisstjórnin tekur
sæti þá hafa ráðherrar hennar oft
mörg mál á stefnuskránni, en málefni
Evrópusambandsins eru ekki endilega
efst á þeim forgangslista,“ sagði Páll.
Starfsmenn í opinberri stjórnsýslu
væru því alla jafna í dálítið skrýtinni
stöðu því þeir þyrftu að vinna ýmsa
vinnu sem sneri að Evrópska efnahagssvæðinu en ráðherrarnir væru
með annað á stefnuskránni hjá sér.

Trúverðugleiki
okkar í þessari
alþjóðasamvinnu er að veði.
Páll Þórhallsson, formaður stýrihópsins

Í skýrslunni kemur fram að frá því
að stýrihópurinn var skipaður hefur
verið gripið til ýmissa aðgerða hér á
Íslandi til þess að gera innleiðingu
EES-gerða skilvirkari. Upplýsingagjöf til ríkisstjórnar um stöðu innleiðingar sé meiri. Staða EES-mála
hafi einnig ítrekað verið tekin upp á
fundum ráðuneytisstjóra. Samskiptin
við Alþingi á þessu sviði hafi orðið

greiðari, þannig að leyst hafi verið úr
málum sem höfðu lengi verið til skoðunar. Þá megi ætla að starf stýrihópsins hafi stuðlað að aukinni vitund í
ráðuneytum um að það sé forgangsmál ríkisstjórnar að bæta stöðuna.
„Við höfum tekið eftir því frá því að
vinna stýrihópsins hófst að vinnubrögð í þinginu hafa breyst. Málefni
EES eru meira á dagskrá hjá þinginu
og meiri vinna í ráðuneytunum. „Það
er því meiri fókus á þessi mál en áður.“
Í skýrslu stýrihópsins kemur fram
að hópurinn hafi kynnt sér fyrirkomulag mála, einkum í Noregi og
Liechtenstein, og það hafi leitt til tillagna að úrbótum. Meðal annars leggur stýrihópurinn til að Stjórnarráðið
fái tímabundið framlag til að ráða
fjóra starfsmenn í tvö ár sem aðstoði
ráðuneytin við að vinna á brýnum
upptöku- og innleiðingarhalla. Þá
verði leitast við að ávallt sé nægur
mannafli og sérfræðiþekking á EESmálum til staðar hjá Stjórnarráðinu
og öðrum opinberum stofnunum. Þá
muni utanríkis- og forsætisráðuneytið
vinna að því að samræma vinnubrögð
og efla miðlægt utanumhald um framkvæmd EES-samningsins.

Alþingi samþykki fjárveitingu
Páll segir að stýrihópurinn sé ennþá
starfandi og búinn að hittast einu
sinni frá því að skýrslunni var skilað í
byrjun janúar. Hópurinn muni halda
áfram að starfa og reyna að vinna
að úrbótum í samræmi við það fjármagn sem tiltækt er. Ekki sé hægt

að segja að ríkisstjórnin sé búin að
ákveða að ráðast í allar úrbæturnar
því að þær þurfi að samþykkja á fjárlögum. „En við ákváðum að styrkja
okkar aðkomu með því að Hafdís
Ólafsdóttir skrifstofustjóri færðist úr
fjármálaráðuneytinu til okkar um
áramótin og verður nær eingöngu í
þessum málum,“ segir Páll. Forsætisráðuneytið muni því leggja áherslu á
þessi mál og styðja þannig við utanríkisráðuneytið í sinni vinnu.

Tilefnislaus málarekstur
Sigríður Á. Andersen, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, hefur minni
áhyggjur af innleiðingarhallanum
en Páll Þórhallsson en tekur undir
með honum að ein skýringin sé sú að
stjórnsýslan í Noregi sé tíu sinnum
stærri en hér á Íslandi.
Hún segir það mjög slæmt að Evrópusambandið dragi Íslendinga fyrir
EFTA-dómstólinn, vegna innleiðingarhalla, í tilefnislausum málarekstri.
Ísland viðurkenni jafnan sök og það
eigi ekki að draga Ísland fyrir dóm í
málum þar sem sökin er viðurkennd.
„Þá er þetta orðin atvinnubótavinna
fyrir einhverja embættismenn og lögfræðinga og þetta kostar Ísland fullt af
peningum.“
Sigríður segist vera sammála því
sjónarmiði sem fram komi hjá nefndinni að starfsemi í kringum EESsamninginn eigi að miða að vinnu
miklu framar í ferlinu. Hins vegar eigi
vinnubrögðin ekki að vera þannig að
um leið og komin er upp hugmynd

Kynningarblað

... lifun í Hörpu
Hljómsveitin Trúbort flytur
hljómplötuna ... lifun í Hörpu á
föstudag en í ár eru 45 ár síðan
þessi sögufræga plata kom út.
síða 2

PreCold® – Lausn gegn kvefi
Vistor kynnir PreCold munnúði dregur úr líkum á kvefi og styttir tíma kvefeinkenna ef það er notað frá upphafi
kvefeinkenna. PreCold inniheldur virk náttúruleg sjávarensím og myndar verndandi filmu á slímhúðina í koki.
„PreCold er munnúði sem notaður er gegn kvefi, til að draga úr
einkennum kvefs og til að stytta
tíma kvefeinkenna,“ segir Guðný
Traustadóttir Markaðstengill hjá
Vistor hf. „PreCold myndar verndandi filmu á slímhúðinni í kokinu.
Filman, sem inniheldur virk náttúruleg sjávarensím, dregur úr
getu veiranna til að bindast við
slímhúðina í kokinu og fyrirbyggir þannig kvef. PreCold minnkar einnig líkurnar á að smitast af
kvefi og styttir tíma veikindanna
ef það er notað frá upphafi kvefeinkenna.“

PreCold er íslenskt
hugvit og íslensk
framleiðsla.

Hvernig á að nota PreCold?

Guðný Traustadóttir markaðstengill hjá
Vistor hf.

Beinið stútnum að kokinu og úðið
tvisvar.
Við kvefeinkennum:
l Notið PreCold á 2-3 tíma fresti,
u.þ.b. sex sinnum á dag.
l Notist meðan kveftímabilið
stendur yfir.
Hafið samband við lækni ef kvefeinkenni vara lengur en í 10 daga.

Fyrirbyggjandi við kvefi:
l Notið tvo úðaskammta þrisvar
á dag, þó ekki lengur en 30 daga
í senn.
l Haldið meðferð áfram þar til
einkenni eru horfin.

PreCold munnúðinn:
l Hentar fullorðnum og börnum

frá 2 ára aldri.
l Hefur staðbundna verkun í hálsi.
l Er án sykurs og
rotvarnarefna.
PreCold

Fæst í öllum
apótekum
www.precold.is
www.facebook.
com/precold.is

PreCold munnúðinn dregur úr einkennum kvefs og styttir tíma kvefeinkenna.

Klínísk rannsókn

Í klínískri rannsókn á PreCold blöndunni sem var framkvæmd á
Skåne Háskólasjúkrahúsinu í Lundi í Svíþjóð fækkaði veirum í koki
um 99% og kvefdögum fækkaði að meðaltali um helming í samanburði við lyfleysu.*
PreCold er CE merkt vara skráð sem lækningatæki í flokki I.
Zymetech, framleiðandi PreCold, er íslenskt líftæknifyrirtæki sem er leiðandi í heiminum í notkun sjávarensíma og sem sérhæfir sig í rannsóknum og þróun
á vörum sem innihalda ensím, Penzyme®, úr Norður-Atlantshafsþorski. PreCold er
íslenskt hugvit og íslensk framleiðsla.
*Clarsund M, Fornbacke M, Uller L, Alhström Emanuelsson C, 2014, Common Cold
prophylaxis using ColdZyme mouth spray. Congress of the Nordic Association of
Otolaryngology.
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Meistaraverkið lifir góðu lífi
Hljómsveitin Trúbrot flytur meistaraverkið ...lifun í Hörpu næsta föstudagskvöld ásamt fleiri þekktum lögum sveitarinnar.
Í ár eru 45 ár síðan þessi sögufræga hljómplata kom út sem margir telja eina allra bestu plötu Íslandssögunnar.
Hljómplatan ...lifun með Trúbrot
er af mörgum talin vera meðal
helstu afreka íslenskrar tónlistarsögu. Platan kom út árið 1971 og
fagna eftirlifandi meðlimir sveitarinnar 45 ára afmæli plötunnar
með stórtónleikum í Eldborgarsal
Hörpu á föstudaginn.
Trúbrot var merkileg hljómsveit fyrir margra hluta sakir.
Hún var stofnuð af nokkrum meðlimum Hljóma og Flowers árið
1969 sem þá voru tvær vinsælustu hljómsveitir landsins. Sveitin gaf út fjórar hljómplötur á jafnmörgum árum og var ...lifun sú
þriðja í röðinni. Liðsskipan Trúbrots breyttist lítillega á þessum
árum en meðlimir hennar settu
svo sannarlega svip sinn á íslenska tónlistarsögu næstu áratugi. Meðal þeirra voru Rúnar
Júlíusson, Gunnar Þórðarson, Karl
Sighvatsson og Magnús Kjartansson sem segir hópinn hlakka mikið
til tónleikanna enda hefur Trúbrot aldrei komið fram í sinni upprunalegu mynd síðan hljómsveitin hætti. „Á tónleikunum munum
við leika ýmis lög af plötum sveitarinnar fyrir hlé en seinni hlutinn verður helgaður ...lifun. Með
okkur verða reyndustu og bestu
hljóðfæraleikarar landsins og
Shady Owens flýgur frá London til
að vera með. Við ætlum að láta tónlistina tala og verðum laus við alla
tilgerð, göngum bara inn á sviðið
og spilum fyrir áheyrendur líkt og
við gerðum áður. „Eru ekki allir í
stuði?“ verður að bíða betri tíma.“

Það má segja að
Suðurnesjamennirnir hafi samið sönglögin
en Reykvíkingarnir nutu
sín í instrumental pörtunum. Gunnar Þórðarson
er eins og allir vita
óstöðvandi en við Rúnar
komum alltaf með hugmyndir og áttum svo fullt
í fangi með að læra og
spila tónlist Gunnars.
Magnús Kjartansson
Meðlimir Trúbrots sem fagna 45 ára afmæli plötunnar ...lifun á föstudaginn. F.v.
Gunnar Þórðarson, Shady Owens og Magnús Kjartansson. MYND/ANTON BRINK

Auk fyrrnefndra meðlima skipuðu
trommuleikararnir Gunnar Jökull
Hákonarson og Ólafur Garðarsson
sveitina á tímabili.

Gunnar var óstöðvandi

Trúbrot gaf út fjórar plötur á ferli sínum. MYND/ÚR EINKASAFNI

Þótt tæplega hálf öld sé liðin frá
gerð plötunnar man Magnús vel
eftir vinnuferlinu. „Platan var
gerð í framhaldi af þátttöku hljómsveitarinnar í verkinu Fást í Þjóðleikhúsinu. Við urðum fyrir áhrifum af leikritinu og ákváðum að
semja og setja saman hljómplötu
sem segði sögu og væri blanda
af sungnum texta og tónlist. Ég,
Gunni Þórðar, Rúnar og Shady
voru Suðurnesjamenn en Karl og
Gunnar Jökull voru Reykvíking-

FERMINGAR
FALLEGT, FÁGAÐ, TÖFF
OG ALLT FULLT AF KJÓLUM

commaIceland
Smáralind

ar. Það má segja að Suðurnesjamennirnir hafi samið sönglögin en
Reykvíkingarnir nutu sín í instrumental pörtunum. Gunnar Þórðarson er eins og allir vita óstöðvandi en við Rúnar komum alltaf
með hugmyndir og áttum svo fullt
í fangi með að læra og spila tónlist
Gunnars.“

heillar yngra fólk
Afmælisbarnið lifir góðu lífi
ásamt öðrum plötum Trúbrots og
segir Magnús gaman að fylgjast
með hvernig tónlist sveitarinnar skýtur reglulega upp kollinum
hjá ungu fólki. „Af hverju, hef ég
ekki hugmynd um. Þegar …lifun
var valin í eitt af efstu sætum um
bestu íslensku plötuna þá var ljóst
að yngri kynslóðirnar sáu um að
raða þeim lista enda kosið á netinu. Það kom okkur skemmtilega
á óvart. Takk fyrir það tónlistarunnendur. Þeir sem kusu okkur
þar voru ekki að láta það trufla
sig að við sungum á ensku. Það að
Íslendingar syngi á öðrum tungumálum en íslenskunni opnar þeim
dyr sem annars væru harðlæstar.
Það er bara staðreynd. Það hefur
þó alltaf verið gaman að gera tónlist fyrir heimamarkað en hljómsveitin Trúbrot var ekki á þeim
buxunum.“
Uppselt er á tónleikana á föstudag en aukatónleikar verða 26.
mars.

Nánari upplýsingar um tónleikana
má finna á www.harpa.is.

BÖRNIN FERÐAST FRÍTT OG
FÁ ÍSLENSKAN BARNAKLÚBB
Fyrsta barn ferðast frítt á ákveðnum brottförum í sumar ef þú bókar fyrir 14. febrúar.
Þar að auki halda Kapteinn Nemo og áhöfn hans sig á Pegasos hótelunum og sjá til
þess að börnin geti leikið sér í barnaklúbbnum með íslenskum leiðbeinendum.

Pegasos Royal
Incekum - Tyrklandi

Pegasos Resort
Incekum - Tyrklandi

Barn
t.o.m.15 ára

0,-

fyrir bókanir
seinast 29.febrúar.

Pegasos World
Side - Tyrklandi

Glæsileg wipeout braut

Mögulega besta strönd Tyrklands

10.000 m² vatnaparadís

Pegasos Royal er með sameiginlegt útisvæði
með Pegasos Resort og Pegasos Club. Það
þýðir að þú færð íþróttaaðstöðu, sundlaugar,
bari og aðra afþreyingu þriggja hótela. Hótelin
liggja við glæsilega sandströnd með ótrúlega
skemmtilegri wipeout braut.

Pegasos Resort deilir útisvæði með tveimur
nágrannahótelum sínum og því færð þú
aðgang að mjög stóru útisvæði með aðstöðu
þriggja hótela. Hér færðu gyllta og barnvæna
strönd, rennibrautir, íþróttasvæði, wipeout
braut og margt fleira!

Á hinu einstaka Pegasos World opnar sig heimur sem á engan sinn líkan. Stærsta sundlaug
Miðjarðarhafsins, vatnsskemmtigarður sem
gefur gott kítl í magann og fullkomin staðsetning við breiða og fallega strönd. Hér getur þú
hallað þér aftur og notið þín!

Lestu meira á nazar.is/pegasosroyal

Lestu meira á nazar.is/pegasosresort

Lestu meira á nazar.is/pegasosworld

122 599,Barn t.o.m. 15 ára 0 kr
Allt innifalið í viku frá

allan sólarhringinn:

IS Frettnabladid 250x380 Kids 0kr.indd 1

nazar.is

122 599,Barn t.o.m. 15 ára 0 kr
Allt innifalið í viku frá

persónuleg þjónusta:

129 599,Barn t.o.m. 15 ára 0 kr
Allt innifalið í viku frá

519 2777
08.02.16 16:42

smáauglýsingar

512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar óskast

BÍLAR &
FARARTÆKI

Varahlutir

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

KRÓKUR

Audi A4 Allroad Árgerð 12/2012. Ekinn
45þ.km. Sjálfsk. Leður. Dísel - 177hö.
Er á staðnum. Verð 5.990.000kr. Raðnr
135204. Sjá á www.stora.is

Toyota Land Cruiser 150GX 5/2015
ek.33þús. Sjálfskiptur. Dráttarbeisli.
Bakkmyndavél. Ásett verð 9.690.000.-

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

Sendibílar

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Nudd
Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Spádómar
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Spásími 908 6116

Ástir, fjármál og heilsa. Einkatímar í s.
823 6393 Sirrý.

Hjólhýsi

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Toyota LandCruiser 150 Gx 4/2011
ek.37þús. Leður. Sjálfskiptur.
Dráttarbeisli. Ásett verð 7.490.000.Rnr.311575

Rafvirkjun
Kia Sportage EX 4wd x-tra. Árgerð
2014, ekinn 110 Þ.KM, ísel, sjálfskiptur.
Verð 4.590.000. Rnr.270156.
Tilboð kr: 3.990.000,- 5 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

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

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

VW POLO nýskr. 05/2006, ekinn 139
Þ.km, bensín, 5 gíra. Verð 790.000
TILBOÐ 690.000kr. Raðnr.284862 á
www.BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

HOBBY HJÓLHÝSI 2016.

Við aðstoðum við að kaupa
Hobby hjólhýsi beint frá Evropu,
STÓR SPARNAÐUR.
Áhugasamir hafi samband í
s. 866 5395 eða á:
kriben@simnet.is

ÞJÓNUSTA

Húsasmiðameistari getur bætt við sig
verkefnum, tilboð eða tímavinna S.
7740866

Pípulagnir

Viðgerðir
Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta Viðhald. Sækjum og skilum. Casa-Raf
ehf S. 845 5976

Bátar

MERCEDES-BENZ Ml 500. Árgerð
2005, ekinn 140 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.490.000.
Rnr.991252. Tilboð kr: 2.990.000,-

Trésmíði

Pípulagnir

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

KEYPT
& SELT

Uppl. í s. 663 5315.

SKODA Octavia ambiente combi.
Árgerð 2012, ekinn 92 Þ.KM, dísel, 5
gírar. Verð 2.690.000. Rnr.991585.

DÍSEL - AÐEINS 36.ÞÚS KM

AUDI A4 AVANT STATION.
Árgerð 2013,ekinn aðeins 36.þús
km,dísel,sjálfskiptur,er á staðnum.Verð
4.890.000. Rnr.127485.S:562-1717.

Óskast keypt

Hyundai I 30 Classic 2, 5/2014, ek 55
þús km, dísel, bsk, ásett verð 2.690
þús, tilboðsverð 2.190 þús, raðnr
151959,

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

250-499 þús.

Hreingerningar

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

Hjólbarðar

NÝR BÍLL - 4X4

SUZUKI SX4 S-CROSS GL+ AWD,
bensín, sjálfskiptur, eigum nokkra
svona bíla á staðnum. Okkar verð
3.990.000. Rnr.127539. S:562-1717.

Málarar
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

TILBOÐ 390 ÞÚS

KALOS árg 2003 ek.151 Þús, nýleg
tímareim, 5 dyra beinskiptur, bíll í
góðu standi og eyðir litlu, ásett verð
550 Þús TILBOÐ 390 Þús möguleiki á
100% vísaláni s.841 8955

500-999 þús.

Frábær dekkjatilboð

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

Viðgerðir
Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, Póló,
Yaris, kangoo. Renni diska og skálar.
Sérgrein bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

NÝR BÍLL - 4X4

SUBARU XV 4X4 HÁTT OG LÁGT DRIF,
bensín, 5 gírar, eigum nokkra svona
bíla á staðnum. Okkar verð 3.990.000.
Rnr.127300. S:562-1717.

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

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

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

TOYOTA Prius hybrid. Árgerð 2011,
ekinn 28 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.550.000. Rnr.290044. Tilboð kr:
3.050.000,-

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

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

Bílaleiga
LÍTIÐ KEYRÐUR TOPPEINTAK!

VW PASSAT 2001 ek.133 Þús,ný
tímareim, beinskiptur, góð
nagladekk,lýtur mjög vel út, 2
eigendur frá upphafi, verð 590 Þús
möguleiki á 100% vísaláni í 36 mán
s.841 8955

Til sölu lítil en ört
vaxandi bílaleiga

Tvær heimasíður - tvöfaldur sýnileiki.
Léttur og þægilegur rekstur. Tilvalinn
stökkpallur inn á vaxandi markað. Gott
tækifæri, auðveld kaup. Upplýsingar í
S: 776-6001

Búslóðaflutningar

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

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.

Til bygginga

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
Tek að mér minni verkefni og
lagfæringar í íbúðum. S. 5540496
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og
trésmíði. S. 616 1569

Lekur Þakið ?

Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli
geta fylgt. s. 8498700.

Harðviður til
húsabygginga. Sjá
nánar á: vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut
2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660
0230 og 561 1122.
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Helstu tillögur stýrihópsins
Stýrihópurinn setur fram tillögur að úrbótum í 18 töluliðum.
Þær helstu eru eftirfarandi:
l Ríkisstjórnin samþykki árlega, að höfðu samráði við Alþingi og hagsmunaaðila, lista yfir þau mál í lagasetningarferli hjá ESB sem metin eru
forgangsmál út frá íslenskum hagsmunum. Sérstaklega verði fylgst með
þessum málum, sjónarmiðum íslenskra stjórnvalda komið á framfæri og
reynt að hafa áhrif eftir megni og tilefni.
l Ráðuneytin leitist við að hefja vinnu við innleiðingu gerða fyrr en nú er.

Stefnt sé að því að undirbúningi sé að mestu lokið þegar gerð er samþykkt á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar.

l EFTA-skrifstofan og tengsl við sérfræðinga í Noregi og Liechtenstein verði

nýtt betur við greiningu á samþykktri ESB-löggjöf sem er á leið inn í EESsamninginn.

l Innleiðingarfrumvörp verði auðkennd sérstaklega á þingmálaskrá og sett

í forgang. Þau geymi að jafnaði einungis ákvæði sem leiðir af viðkomandi
EES-skuldbindingu.

l Séð verði til þess að ráðuneyti geti birt stjórnvaldsfyrirmæli til innleið-

ingar á EES-gerðum án verulegs kostnaðar.

l Settur verði á laggirnar miðlægur EES-gagnagrunnur þar sem færðar verði

inn upplýsingar um ferli EES-gerða frá upphafi til enda.

Fullt var út úr dyrum þegar skýrslan var kynnt á fundi Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands og sendinefndar Evrópusambandsins
á Íslandi. Í forgrunni sjást Páll Þórhallsson og Claude Maerten, deildarstjóri utanríkisþjónustu ESB. Fréttablaðið/Anton

að lögum hjá Evrópusambandinu þá
eigi Íslendingar strax að bregðast við.
„Af því að við ætlum ekki að innleiða
þessar reglur í blindni. Það verður
aldrei sátt um það á Íslandi að innleiða reglur án þess að það fari fram
umræða um málið út frá hagsmunum
Íslands.“
Sigríður segir Íslendinga hafa staðið
illa að málum á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. Nefndin er
skipuð EFTA-ríkjunum og Evrópusambandinu og Sigríður segir að á
þeim vettvangi fari fram umræður
um, eftir atvikum, hvaða reglur Evrópusambandsins eigi við inni í EFTAríkjunum og hverjar ekki.
„Noregur og Liechtenstein hafa oft
fengið undanþágur frá reglum Evr-

Það verður aldrei
sátt um það á
Íslandi að innleiða reglur án
þess að það fari fram umræða um málið út frá hagsmunum Íslands.
Sigríður Á. Andersen, alþingismaður

ópusambandsins eða undanþágur
í formi lengri aðlögunartíma og þar
fram eftir götunum,“ segir hún.
Sigríður tekur sem dæmi tilskipun
Evrópusambandsins um endurnýjanlega orkugjafa sem var sett árið 2009.
„Liechtenstein fékk undanþágu frá
þessari tilskipun en Ísland léði ekkert
máls einu sinni á því að það væru sér-

stök sjónarmið á Íslandi,“ segir Sigríður. Hún segir umrædda tilskipun fela
í sér kvaðir fyrir atvinnulíf og neytendur á Íslandi. Tilskipunin sé á sviði
þar sem Ísland er komið miklu framar
en önnur Evrópuríki og eigi því ekkert
við á Íslandi. Þetta dæmi skýri hvers
vegna það þurfi að halda uppi hagsmunum Íslands í sameiginlegu EESnefndinni. „Öll þátttaka Íslands og allt
starf í kringum EES-samninginn á að
vera út frá hagsmunum Íslands.“
Sigríður tekur undir með Páli og
nefndinni um að stjórnsýslan á Íslandi
anni þessari starfsemi illa. „Það þarf
fólk sem er að skanna alla þessa löggjöf sem er að koma inn og undirbúa
hvern einasta fund hjá sameiginlegu
EES-nefndinni,“ segir Sigríður.

l Stjórnarráðið fái tímabundið framlag til að ráða fjóra starfsmenn í tvö ár

sem aðstoði ráðuneytin við að vinna á brýnum upptöku- og innleiðingarhalla.

Hvað er sameiginlega EES-nefndin?
EES-samningsins og innleiddar í
EFTA/EES-ríkjunum. Ennfremur
fjallar nefndin um hugsanleg
deilumál varðandi túlkun á
samningnum og reglum, byggðum
á honum, sem valda vandkvæðum
í samskiptum samningsaðila.

Sameiginlega EES-nefndin (e. EEA
Joint Committee) er helsti samstarfsvettvangur aðila samningsins
um Evrópska efnahagssvæðið. Á
Evrópuvefnum segir að hlutverk
nefndarinnar sé að tryggja virka
framkvæmd EES-samningsins og
taka ákvarðanir um hvaða regluverk Evrópusambandsins heyri
undir gildissvið hans. Nefndin skal
taka samhljóma ákvarðanir um
hvaða ESB-gerðir, sem samþykktar
hafa verið á vettvangi Evrópusambandsins, skuli teknar upp í viðauka

Nefndin tekur ákvarðanir um hvaða regluverk
ESB heyrir undir EESsamninginn.
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Nature’s Comfort
heilsudýna
með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.
Fullt verð: 164.900
kr.
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Giulia Enders
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Fullt verð: 19.900
kr.
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Fullt verð: 5.900
kr.

Fullt verð samtals:
25.800 kr.
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• Örgjörvi
Intel Atom 4 kjarna 1,6-2,4GHz
• Vinnsluminni 4GB LPDDR3 1600MHz
• Harður diskur 64GB flash geymsla
• Skjákort
Intel HD Graphics
• Skjár
10,8“ FHD (1920x1080) snertiskjár
• Tengi
USB 3.0, Mini Display port, þráðlaust netkort
ac, Bluetooth 4.0, hljóðtengi, kortalesari. 8mp
myndavél. W 8.1, frí uppfærsla í Windows 10
• Batterí
Allt að 10 klst. ending (fer eftir notkun)
• Þyngd
622 g

PLAYSTATION 4 - 1TB
• Öflugasta leikjatölva heims, tíu sinnum öflugri en PlayStation 3
• Tölvan skartar einstakri hönnun, 1TB hörðum disk, möguleika á 1080p
háskerpu, miklum hraða og fullkominni grafík
• Einnig býður hún upp á fullkomna netspilun og bestu leikina á markaðnum

141

825

Prentgripur

Suðurhraun 1

Garðabæ

Sími: 59 50 300

www.isafold.is
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Páll Jóhannesson

Nýri sviðsstjóri
hjá Deloitte
Páll Jóhannesson tók við stöðu
sviðsstjóra Skatta- og lögfræðisviðs
Deloitte þann 1. febrúar síðastliðinn.
Páll hefur undanfarin sjö ár starfað hjá Nordik lögfræðiþjónustu en
hann var einn af stofnendum lögmannsstofunnar. Á árunum 20022007 starfaði Páll hjá Deloitte. Páll
verður einn af meðeigendum De
loitte. – sg
Steingerður Hreinsdóttir

Margrét er alin upp í ferðamennsku og var farin að vinna sem leiðsögumaður tvítug á Mallorca. Fréttablaðið/Anton Brink

Nýtir öll verkfærin sem hún er
búin að safna að sér í lífinu
Margrét Jónsdóttir Njarðvík rekur alþjóðlegu ráðgjöfina Mundo. Á þeim fjórum árum sem eru liðin síðan
fyrirtækið var stofnað hefur hún komið á fót alþjóðlegum sumarbúðum, skiptinámi, skipulögðum pílagrímsferðum og agastjórnunarnámskeiðum fyrir kennara. Hún sér fram á að vinna við þetta um komandi ár.

Svipmynd

Nýr útibússtjóri
Arion banka í
Hveragerði
Steingerður Hreinsdóttir hefur verið
ráðin útibússtjóri hjá Arion banka
í Hveragerði. Steingerður gegndi
frá árinu 2014 stöðu framkvæmdastjóra ferðaþjónustufyrirtækisins
Arcanum Glacier tours.
Á árunum 2012-2014 starfaði
Steingerður sem rekstrarstjóri hjá
Kötlu Jarðvangi en á árunum 20052013 starfaði hún hjá Atvinnuþróunarfélagi Suðurlands, fyrst sem
verkefnastjóri og ráðgjafi og síðar
sem framkvæmdastjóri. – sg
Áslaug Guðrúnardóttir

Margrét Jónsdóttir
Njarðvík
„Ég er þessi klassíska kona sem á
miðjum aldri fattar að nota öll verkfærin sem hún var búin að safna að
sér í gegnum lífið og notar til að
stofna eigið fyrirtæki,“ segir Margrét Jónsdóttir Njarðvík, stofnandi
Mundo um starf sitt.
„Ég er alin upp í ferðamennsku,
mamma stofnaði Leiðsögumannafélagið, ég var alltaf í sveit á Húsafelli og var orðin fararstjóri á Mallorca tvítug,“ segir hún. Margrét
hefur áratuga reynslu í erlendum
samskiptum og er með doktorspróf frá Princenton-háskóla og
MBA-gráðu frá HR. Margrét kenndi
spænsku í yfir tuttugu ár sem lektor í Háskóla Íslands og dósent
í Háskólanum í Reykjavík. Hún
stýrði alþjóðasviði HR og var fyrsti

Ég bjó til það sem
mér fannst sjálfri
vanta á íslenskum markaði,
nefnilega örugga alþjóðlega
reynslu fyrir ungmenni. Það
er auðvelt að gefa börnum
sínum rætur, en erfiðara að
ljá þeim vængi þegar maður
veit hvað er hættulegt úti í
heimi.
Margrét Jónsdóttir Njarðvík

forstöðumaður meistaranáms í
alþjóðaviðskiptum við HR.
„Árið 2011 missti ég vinnuna og
stóð á tímamótum og stofnaði Mundo.
Mundo fór af stað sem ráðgjafarstofa í
alþjóðamálum en jafnframt þá bjó ég
til það sem mér fannst sjálfri vanta á
íslenskum markaði, nefnilega örugga

alþjóðlega reynslu fyrir ungmenni.
Það er auðvelt að gefa börnum sínum
rætur, en erfiðara að ljá þeim vængi
þegar maður veit hvað er margt hættulegt úti í heimi,“ segir Margrét.
Hún kom á fót sumarbúðum fyrir
unglinga á Spáni þar sem þeir sitja
jafnframt leiðtoganámskeið, og einnig skiptinámi í Þýskalandi, Spáni og
Bandaríkjunum. „Það vantaði örugga
alþjóðlega reynslu fyrir unglinga.
Það hefur dregið svo mikið úr tungumálakennslu í framhaldsskólum að ef
foreldrar vilja að börnin þeirra kunni
einhver tungumál þá er nauðsynlegt
að senda unglingana til útlanda,“ segir
Margrét.
„Síðan hefur þetta undið upp á sig og
nú býð ég upp á fjölda pílagrímaferð,
gangandi eða hjólandi, eftir Jakobsvegi
(Santiago de Compostela) auk stórkostlegra ferða umhverfis Mont Blanc. Þá
verða merkar ferðir til Perú og Írans og
svo er full flugvél af grunnskólakennurum að fara á agastjórnunarnámskeið

í Madríd í lok þessa mánaðar,“ segir
Margrét.
Hjá Mundo starfa þrír starfsmenn á
Íslandi, en svo er Margrét mjög dugleg
að úthýsa verkefnum. „Það er ofboðslega mikið af fólki sem vinnur fyrir
mig verkefnamiðað, þannig lágmarka
ég mína áhættu á meðan ég er að taka
flugið.“
Margrét sér fram á að vinna við þetta
um komandi ár og er alltaf með nóg af
járnum í eldinum. „Það eru að koma
inn mjög skemmtilegir hlutir.
Mundo er dæmi um það þegar þér
tekst að nota allt sem þú ert búinn að
gera í gegnum lífið þér til framdráttar
og vinnur einungis með styrkleikana
þína – þannig að þér finnst þú aldrei
vera í vinnunni – bara að leika þér. Í
þessum ferðum mínum þá er ég að
kenna, vinna með fólki og hreyfa mig.
Það er bara öðruvísi útfærsla á því sem
ég hef gert áður en í sérlega merkingarbæru umhverfi fyrir mig,“ segir Margrét. saeunn@frettabladid.is

Stormasamt upphaf viku á hlutabréfamörkuðum

Nýr kynningarog markaðsstjóri
Áslaug Guðrúnardóttir hefur verið
ráðin kynningar- og markaðsstjóri
Listasafns Reykjavíkur. Áslaug
starfaði sem fréttamaður á fréttastofu RÚV árin 2004-2015. Áslaug
er með MBA-gráðu frá Háskólanum
í Reykjavík og BA-próf í heimspeki
frá Háskóla Íslands. – sg

Hlutabréf víðsvegar um heiminn
lækkuðu á mánudag og þriðjudag.
Á mánudaginn hrundu hlutabréf á
evrópskum mörkuðum. Nikkei 225
hlutabréfavísitalan í Japan féll í kjölfarið um 5,4 prósent eða um 918,86
stig í gær. Ljóst er því að vikan byrjar illa á hlutabréfamörkuðum.
Á mánudaginn hrundu hlutabréf á evrópskum markaði. Bréf í
Deutsche Bank féllu mest eða um
9,5 prósent. Í kjölfarið hríðféllu
hlutabréf í Japan á þriðjudaginn.
Nikkei-vísitalan hefur ekki lækkað
meira á einum degi síðan á miðju
ári 2013.
Keðjuverkunin hélt svo áfram í
Evrópu við opnun markaða þar.
Hlutabréf í Deutsche Bank héldu
áfram að lækka í gær. Klukkan
fjögur um eftirmiðdag höfðu þau
lækkað um rúmlega þrjú prósent.
FTSE 100 í London lækkaði mest

5,4%
lækkun var á Nikkei
vísitölunni í gær.

um nærri tvö prósent yfir daginn, en
hafði lækkað um eitt prósent klukkan hálf fjögur um eftirmiðdaginn.
Svo virðist sem fjárfestar í
Japan vilji frekar setja fé sitt í tíu
ára ríkisskuldabréf, þar sem þau eru
talin áhættuminni. Sú mikla eftirspurn hefur þó gert það að verkum
að þau veita nú neikvæða ávöxtun
í fyrsta sinn í sögunni. Ríkisskuldabréfin hafa verið á niðurleið frá því
að seðlabanki Japans ákvað að gera
innlánsvexti lánveitenda neikvæða
í janúar. – sg

Nikkei 225 hlutabréfavísitalan hefur fallið um tíu prósent síðan í byrjun mánaðar.
Fréttablaðið/Getty

‘Big world
small data’
Markaðsráðstefna 6.–7. apríl í Háskólabíói

Miðvikudagur 6. apríl 09:00-12:00

Markaðssetning áfangastaða
Í kjölfar alþjóðavæðingar og síaukins ferðamannastraums hefur markaðssetningu áfangastaða (place
marketing) vaxið fiskur um hrygg. Við slíka markaðssetningu er mikilvægt að þekkja kauphegðun og neysluvenjur á hverjum áfangastað fyrir sig en í því sambandi geta ýmis sérkenni og jafnvel smæstu staðreyndir
(small data) skipt gríðarlega miklu máli.

6. APRÍL

Adam Stagliano
Hilde Hammer
Jón Bragi Gíslason
7. APRÍL

Martin Lindstrom

‘Destination marketing’

‘Growing your business
on Facebook’

‘Influencer Marketing’

Adam Stagliano
TBWA

Hilde Hammer
Facebook

Jón Bragi Gíslason
Ghost Lamp

Adam Stagliano stýrir alþjóðlegum markaðsherferðum TBWA/London og er sérfræðingur í
markaðssetningu áfangastaða. Á 25 ára ferli hefur
hann markaðssett áfangastaði á borð við Disneyland, Toronto, Plymoth, Norður-Írland og Marokkó.
Þá má nefna að frægt markaðsátak sem hann
stýrði fyrir ástralska ferðamálaráðið er notað við
kennslu í Harvard Business School.

Hilde starfar sem verkefnastjóri alþjóðasviðs
markaðslausna hjá Facebook í Dublin á Írlandi.
Hún sérhæfir sig í að aðstoða meðalstór fyrirtæki
og umboðsskrifstofur á Norðurlöndunum að vaxa
og þróa sína starfsemi með hjálp Facebook. Hilde
er með meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum og á
meðal annars að baki feril í bankageiranum.

Árið 2013 stofnaði Jón Bragi markaðstorgið
Ghostlamp sem tengir vinsæla samfélagsmiðlanotendur við fyrirtæki sem vilja koma sér á framfæri við fylgjendur þeirra. Jón Bragi mun fara yfir
þær breytingar sem hafa átt sér stað með tilkomu
samfélagsmiðla og hvernig vörumerki geta nú haft
meiri áhrif á kaupákvarðanir neytenda.

Fimmtudagur 7. apríl 09:00-17:00

Martin Lindstrom
höfundur ‘Small data’
Nýjasta bók Lindstrom, Small Data - The Tiny Clues That Uncover Huge Trends, er afrakstur fimmtán ára
rannsóknar hans á vörumerkjatryggð og kauphegðun. Við vinnslu bókarinnar tók Lindstrom viðtöl við um
tvö þúsund manns í 77 löndum sem veita dýrmæta innsýn í daglega hegðun neytenda og hvað sú hegðun
getur þýtt fyrir fyrirtæki. Í fyrirlestrinum fjallar Lindstrom um niðurstöður þessarar vinnu og gefur okkur
vegvísi fyrir vörumerki 21. aldarinnar, sem mun án efa vekja athygli markaðsfólks sem og annarra sem hafa
brennandi áhuga á mannlegri hegðun.
Lindstrom er höfundur sex metsölubóka um markaðsmál og árið 2009 valdi tímaritið Time Magazine,
Lindstrom sem einn af 100 áhrifamestu hugsuðum veraldar. Lindstrom starfar í dag með nokkrum af
stærstu vörumerkjum heims, svo sem LEGO, PepsiCo, Red Bull, Estée Lauder, Nestlé, GlaxoSmithKline,
Procter & Gamble og Carrefour.
"A modern-day Sherlock Holmes." – Time Magazine

Miðar á midi.is
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Hundruð sóttu kaupráðstefnu í Laugardalshöll

Kolbeinn Árnason, framkvæmdastjóri SFS.

Hafrannsóknir
eru fjárhagslega
skynsamlegar

Undanfarin ár hafa framlög til hafrannsókna dregist saman. Fyrir hagkerfi sem byggir afkomu sína mikið
til á sjávarútvegi hljóta öflugar hafrannsóknir að vera einkar mikilvægar og því er þetta mjög bagalegt
ekki síst um þessar mundi þegar
miklar umbreytingar eru í hafi sem
við sem sjávarútvegsþjóð þurfum að
gefa gaum.
Þetta sést vel þegar loðnan er
skoðuð. Með auknu streymi hlýsjávar norður fyrir land á tímabilinu
frá því undir lok síðustu aldar hefur
útbreiðsla loðnunnar færst norðar
og vestar, frá landgrunninu NV af
landinu og í átt til Grænlands og þar
norður með. Jafnframt hefur göngumynstur hrygningarloðnu breyst
og tímasetningar riðlast. Við þessar
aðstæður hefur svæðið þar sem leita
þarf loðnu stækkað verulega og tíminn lengst og því orðið erfiðara að
finna loðnuna til mælingar. Sérstaklega hefur þetta reynst erfitt undanfarin þrjú ár og gengið seint og illa
að ákvarða endanlegan loðnukvóta
vertíðanna út frá mælingum.
Á yfirstandandi vertíð er í fyrsta
skipti byggt á nýrri aflareglu í loðnuveiðunum. Forsenda þess að hún yrði
tekin upp var sú að menn myndu efla
vöktun og rannsóknir. Staðan er hins
vegar sú að skorið hefur verið enn
frekar niður hjá Hafró.
Þessi tveir þættir – breytt
útbreiðsla ásamt breyttu göngumynstri og breytt aflaregla – kalla
báðir á auknar loðnurannsóknir.
Mikil verðmæti eru í húfi. Ætla
má að hver veidd 10 þúsund tonn
af loðnu sem unnin eru til manneldis gefi um 1,2 milljarða króna í
útflutningstekjur. Að sama skapi má
ætla að 100 þúsund tonn gefi um 12
milljarða í útflutningstekjur. Loðnuveiði og vinnsla skipta allt þjóðarbúið miklu máli, skapa atvinnu á
sjó og í landi, ýta undir fjárfestingar
og skapa veltu og framkvæmdir í
samfélaginu.
Veiðigjald á hvert kíló af loðnu
upp úr sjó er kr. 3,54. Þannig gefa
100 þúsund tonn af loðnu 354
milljónir króna beint til ríkissjóðs
í formi veiðigjalda á yfirstandandi
fiskveiðiári. Auk veiðigjalds eru
ýmis önnur opinber gjöld sem
loðnuveiði og vinnsla skapar sbr.
aflagjald, tryggingagjald, útsvar,
kolefnisgjald og tekjuskattur.
Ætla má að hver úthaldsdagur
á skipi Hafrannsóknarstofnunar
kosti um 1,6 millj.kr. Misjafnt er
eftir aðstæðum hversu langan tíma
loðnumæling tekur. Ef loðnumæling tveggja skipa tekur til dæmis
fimm daga þá þýðir það 16 millj.kr.
í kostnað. Af ofangreindu má ljóst
vera að auknar loðnurannsóknir eru
ekki einungis nauðsynlegar heldur
fjárhagslega skynsamlegar.

Átta hundruð og fimmtíu fulltrúar voru staddir á Icelandair Mid-Atlantic ferðakaupstefnunni sem fram fór í Laugardalshöll um síðustu Helgi. Tilgangurinn með kaupstefnunni var að tengja saman kaupendur og seljendur ferðaþjónustu í þeim tilgangi að styrkja og auka ferðamannastrauminn til Íslands.
Fréttablaðið/stefán

Öryggisbelti og bankareglur

Lars Christensen
alþjóðahagfræðingur

Ég segi gjarnan fólki að ég vilji nota
leigubíla þar sem bílstjórinn notar
ekki öryggisbelti. Þetta finnst fólki
skrýtið – að minnsta kosti þeim
sem eru ekki hagfræðingar – því
almenna viðhorfið er að fólk sem
notar ekki bílbeltin sé „óábyrgara“.
En þeir sem þekkja til hinna
svokölluðu Peltzman-áhrifa ættu
ekki að verða hissa á dálæti mínu á
„ábyrgðarlausum“ leigubílstjórum.
Peltzman-áhrifin eru nefnd eftir
Sam Peltzman hagfræðingi við
Háskólann í Chicago.
Í mjög umdeildri grein – „The
Effects of Automobile Safety
Regulation“ (Áhrif öryggisreglna
um bifreiðar) – í Journal of Political
Economy frá 1975 sýndi Peltzman
fram á að gagnstætt því sem búast

mætti við drógu lög um öryggisbelti í Bandaríkjunum ekki úr
fjölda banaslysa í umferðinni.
Peltzman færði rök fyrir því að
lög um öryggisbelti drægju úr líkunum á að bílstjórinn slasaðist ef
bíllinn lenti í árekstri. Það aftur á
móti hvetti til glannalegri aksturs.
Hvor áhrifin yrðu meiri, skaðinn af
fjölgun slysa eða minnkun skaðans
þegar slys yrðu, sagði Peltzman að
reynslan yrði að leiða í ljós.
Peltzman komst að þeirri niðurstöðu að lögin um öryggisbelti
hefðu sannarlega valdið fleiri slysum. En þessi áhrif væru nokkurn
veginn þau sömu og áhrifin í hina
áttina, að slysin væru ekki eins
alvarleg. Svo að lögin hefðu ekki
haft áhrif á nettó fjölda banaslysa.
Hann fann einnig vísbendingar um
að áhrif laganna gætu verið þau að
draga úr banaslysum ökumanna,
en þar sem ökumenn væru kærulausari væru því miður fleiri slys
þar sem gangandi vegfarendur og
hjólreiðamenn kæmu við sögu.
Svo að dánartíðni þeirra vegna bíla
hækkaði. Heildarfjöldi banaslysa
var óbreyttur.
Það er augljóst að slíkar vangaveltur eiga ekki bara við um
umferðaröryggi. Raunar ættum við
að vera meðvituð um Peltzmanáhrifin í öllum reglusetningum. Og
það virðist sérstaklega eiga við um
fjármálaregluverk.

Peltzman færði rök
fyrir því að lög um
öryggisbelti drægju úr
líkunum á að bílstjórinn
slasaðist ef bíllinn lenti í
árekstri. Það aftur á móti
hvetti til glannalegri aksturs.
Hvor áhrifin yrðu meiri,
skaðinn af fjölgun slysa eða
minnkun skaðans þegar slys
yrðu, sagði Peltzman að
reynslan yrði að leiða í ljós.

Þeir sem efast um að
slík Peltzman-áhrif
séu til staðar þegar fjármálaregluverk er annars vegar
ættu að kanna hvernig
íslensku bankarnir, fyrir
íslenska bankahrunið 2008,
settu upp netbanka í löndum
með ríflegum innistæðutryggingakerfum.

Hvað þýðir það, til dæmis, þegar
við setjum upp innistæðutryggingakerfi til að draga úr „áhættu“
í fjármálageiranum? Samkvæmt
rökfræði Peltzman-áhrifanna
gæti innistæðutrygging dregið
úr hættunni á bankaáhlaupum
(„ökumenn sem deyja“), en hún
fær einnig bæði bankaeigendurna og sparifjáreigendur til að
taka meiri áhættu. Raunar myndu
sparifjáreigendur hneigjast til að
velja áhættusæknari banka því
ókostirnir eru takmarkaðir af
innistæðutryggingunni ef bankinn
hrynur, en bankar sem taka meiri

áhættu geta borgað hærri vexti á
innistæður.
Þetta myndi einnig þýða að innleiðing innistæðutryggingakerfa
væri líkleg til að minnka það eigið
fé sem bankar kjósa að halda. Þetta
er einmitt það sem Sam Peltzman
hélt fram í fyrirlestri árið 2011.
Þeir sem efast um að slík Peltz
man-áhrif séu til staðar þegar fjármálaregluverk er annars vegar
ættu að kanna hvernig íslensku
bankarnir, fyrir íslenska bankahrunið 2008, settu upp netbanka í
löndum með ríflegum innistæðutryggingakerfum.

húð neytenda. Hættulegustu eiturefnin eru PPD sem finnst í mestu
magni í svörtum fötum og NPE sem
Evrópusambandið hefur bannað
notkun á en fyrirfinnst samt í flestum fötum sem við kaupum. Það
er vegna þess að efnin eru yfirleitt
keypt inn frá löndum sem leyfir
notkun NPE við litun á efni.
Sem betur fer þurfum við ekki
að hætta alfarið að ganga í fötum
af ótta við þessi eiturefni og önnur.
Litaiðnaðurinn er að taka við sér
og hefur náð árangri við minnkun

vatnsnotkunar við litun efna og
verið er að þróa leiðir til að lita efni
án vatnsnotkunar með því að þrýsta
litnum inn í efnið með miklum
þrýstingi. Sú leið dugir þó aðeins á
gerviefni en náttúruleg efni svo sem
ull og bómull eyðileggjast við meðferðina. Einnig eru framleiðendur að
skoða það að stíga aftur til fortíðar
og lita efni eingöngu með náttúrulegum hráefnum.
Endanleg lausn er ennþá ekki í
sjónmáli en við getum kallað eftir
úrbótum í gegnum kaupvenjur okkar.

Eru svört föt verri en önnur föt?
Hin hliðin
Aðalheiður
Snæbjarnardóttir

Hvað hugsar þú um þegar þú kaupir
föt fyrir þig og fjölskylduna þína?
Hvað þau kosta, hvernig þau nýtist,
hvort þau muni endast, hvort Jói
vaxi strax upp úr þessum buxum,

hvort þetta pils sé ennþá í tísku …?
einhvers staðar í þessum hugsunum
leynast mögulega aðrar vangaveltur:
hver bjó þetta til, ætli þetta hafi
verið framleitt af litlum börnum,
ætli þetta hafi verið framleitt í Rana
Plaza verksmiðjunni sem hrundi í
Bangladess?
Þessar síðastnefndu hugsanir eru
farnar að heyrast oftar og hærra.
Talsmenn samfélagsábyrgðar hafa
verið duglegir að vekja athygli á
hryllilegum aðbúnaði starfsmanna,
þrælahaldi bæði á fullorðnum og

börnum, spillingu, umhverfismengun o.fl. Sem betur fer eru neytendur
sífellt meðvitaðri um að þeir hafa
bein áhrif á framleiðendur í gegnum
neyslu sína.
Fataiðnaðurinn hefur sætt mikilli
gagnrýni, ekki síst vegna vatns
sóunar og eiturefnanotkunar við
meðhöndlun og litun á fataefnum.
Fáar iðngreinar nota jafn mikið vatn
auk þess að eiturefni sem notuð eru
við litunina berast með menguðu
vatni út í vistkerfið í kringum verksmiðjurnar, í húð starfsmanna og í

Fiskislóð 10
625 m² á 2. hæð

Skrifstofuhúsnæði á vinsælu svæði nálægt höfninni. Nýr sérinngangur á austurhlið væntanlegur.
Möguleiki á að innrétta eftir þörfum leigutaka.

Lágmúli 9, 395 m²
6. hæð í lyftuhúsi

Hátún 2b
365 m² á 2. hæð

Höfðabakki 9
416 m² á 5. hæð

Til leigu bjart og fallegt skrifstofuhúsnæði á 6. hæð
með sérlega fallegu útsýni. Hæðin hefur nýlega
verið endurnýjuð.

Vandaðar skrifstofur með parketi og gólfsíðum
gluggum. Rúmgóð rými í kjallara bjóða upp á ýmsa
nýtingarmöguleika

Skrifstofuhúsnæði í glæsilegri byggingu á 5. hæð.
Möguleiki á að innrétta og endurnýja eftir þörfum
leigutaka.

TIL LEIGU
Allar nánari upplýsingar, myndir og teikningar, má nálgast
á www.reitir.is og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 840 2100
eða halldor@reitir.is.
Kringlan 4–12

103 Reykjavík

www.reitir.is

575 9000

Markaðurinn

Íslenska úrvalsvísitalan
1.797,14 13,84

(0,76%)

fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál | Miðvikudagur 10. febrúar 2016

Stjórnarmaðurinn

@stjornarmadur

Sofandi menn
Sala Landsbankans á eignarhlut
sínum í Borgun hefur verið í brennidepli undanfarið.
Í grunninn snýst málið um að Landsbankinn virðist hafa tekið ákvörðun
um að selja hlut sinn án þess að taka
tillit til valréttar sem Borgun átti í
tengslum við samruna Visa Inc. og
Visa Europe.

87

208

WOW air flutti 52 þúsund farþega til
og frá landinu í janúar 2016 sem er 87
prósenta aukning frá sama mánuði í
fyrra. Sætanýtingin í janúar var 84
prósent. Icelandair Group flutti 173
þúsund farþega í millilandaflugi í
janúar, eða 15 prósentum fleiri en í
fyrra. Sætanýting var 74,2 prósent.

Ef Icesave-samningarnir, sem
kenndir eru við Svavar Gestsson,
hefðu verið samþykktir árið 2009
hefði ríkissjóður skuldað 208 milljarða króna, að gefnu óbreyttu gengi
punds og evru, eða um 8,8 prósent
af áætlaðri vergri landsframleiðslu
ársins 2016. Þetta kemur fram í svari
á Vísindavefnum.

frá

Auðveldast hefði þó verið fyrir
Landsbankamenn að vanda almennilega til verka við söluna. Vandi er um
að spá hverju sætir en freistandi er að
draga þá ályktun að viðlíka klúður
hefði ekki komið upp í fyrirtæki í
einkaeigu, þar sem glappaskot hitta
fólk beint í hjartastað. Staðreyndin er
nefnilega sú að fólk fer gjarna talsvert
betur með eigið fé en annarra.
Landsbankamenn hafa nú gengið

svo langt að ásaka forsvarsmenn
Borgunar undir rós um að hafa leynt
þá gögnum um valréttinn. Ljóst sé
að erlend Visakortaumsvif Borgunar
(sem eru undirstaða útreiknings
greiðslu vegna valréttarins) hafi verið
langtum meiri í raun heldur en gert
var ráð fyrir í rekstraráætlunum.

Forsvarsmenn Borgunar voru

snöggir til svars, og bentu á að í
tengslum við viðskiptin hefði verið
sett upp gagnaherbergi þar sem
Landsbankanum, rétt eins og kaupendum, hefði átt að vera í lófa lagið að
kynna sér helstu samninga, áætlanir
og rekstrarstærðir Borgunar. Það
hefði greinilega misfarist hjá Landsbankanum.

Við þetta má bæta að Landsbankinn

Beltaslípivél
og Smergel

8.995
frá

4.995

19.995

Jeppatjakkur
2.25T 52cm

Höfftech verkfærasett

3.995

Rafmagnsbrýni

1.695

Loftdæla OMEGA
12V 30L

Hleðslutæki 12V

19.995

Avo fjölsviðmælir

Brennari 30
m/6 oddum

2.995

34.995
Scanslib hverfisteinn
150 og 200

Fjölsög

24.995

7.995

Benson topplyklasett 3/8

29.995
17.995
BGS-Kraftman
Topplyklasett 94 stk

frá

Slípirokkur
hleðslu LiIon

Viðgerðarkollur,
hækkanlegur

5.995

Límbyssa
frá

Benson topplyklasett 1/2

2.485

7.995

7.995

Multi socket
Töfratoppur
9-21mm+tommur

Viðgerðarbretti

Allt fyrir listamanninn

frá

6.995
Kolibri trönur

í miklu úrvali, gæðavara á góðu verði

Kolibri penslar

Handgerðir þýskir penslar
í hæsta gæðaflokki á afar hagstæðu verði

Lunchbox
Vinnuútvarp
loksins komin
aftur

995

Föndurfræs
m/barka

4.995

Höfuðljós
í miklu
úrvali

TILBOÐ

setti sannarlega inn klásúlu um sambærilegan valrétt við söluna á hlut
sínum í Valitor til Arion banka. Ekki
hefur fengist almennileg skýring á því
hvers vegna ekki var talin ástæða til
að hafa sams konar orðalag í samningi
um Borgun.

595

Verðmætaskápur
m/talnalás
Ljósahundur
led hleðslu
frá

3.995

395

Frábært úrval
af strigum

Yfir 30 tegundir
af vasaljósum

Vitanlega er ávallt auðvelt að vera
vitur eftir á þegar viðskipti eru annars
vegar. Til stjórnenda fyrirtækja og
ráðgjafa má þó gera þá kröfu að faglega sé staðið að málum og þeir varnaglar slegnir sem eðlilegt getur talist.
Í þessu máli kemur tvennt til greina.
Annaðhvort vissu fulltrúar Landsbankans betur, eða þeir unnu ekki
vinnuna sína.

14.995

9.995

Landsbankamenn hafa þurft að

sæta mikilli gagnrýni. Ekki síst hefur
verið bent á að eðlilegt hefði verið að
selja félagið í opnu ferli, enda Landsbankinn í ríkiseigu og mikilvægt að
sala eigna sé hafin yfir öll tvímæli.

Úr dómi Hæstaréttar
í markaðsmisnotkunarmáli Landsbankans.

14.995

Bónvél –
Mössunarvél
1200W

á milljörðum og samkvæmt nýlegu
verðmati er þriðjungshlutur í Borgun
nú metinn á 6 til 8 milljarða sem væri
þá þrefalt til fjórfalt það virði sem lagt
var til grundvallar þegar Landsbankinn seldi Borgunarhlutinn.

@VisirVidskipti

Engin haldbær skýring hefur fengist á því
hvers vegna lögð var svo rík áhersla á að
forðast flöggun, en með því móti var komið í veg
fyrir að stórfelld kaup Landsbanka Íslands hf. á
eigin hlutum í kauphöllinni kæmust til vitundar almennings, þar á meðal þeirra þúsunda
manna sem áttu hlutabréf í félaginu.

Miklu meira en bara ódýrt

Fyrir liggur að greiðslan hleypur

Viðskiptavefur Vísis

04.02 2016

milljarða króna skuld

prósenta aukning í
farþegafjölda

www.visir.is

Fjöltengi og
tengikubbar
í miklu úrvali

Amsterdam
akrýllitir

Halogen og
LED kastarar
í miklu úrvali

Van Gogh
olíulitir

frá

995

Verkfæralagerinn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is

Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

| SMÁAUGLÝSINGAR |
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HEILSA

Húsnæði óskast
50 ára karlmaður óskar eftir 2-3herb.
íbúði í Reykjavík eða nágrenni frá 01.
mars. Meðmæli ef óskað er. Uppl. í S.
771 1610 eða karl@s4s.is.

Atvinnuhúsnæði

Nudd
Valentínusartilboð
fyrir pör
á Tantra Nuddi

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

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
Til leigu ca.85fm iðnaðarhúsnæði /
verslunarh./skrifst. við Dalveg í Kópav.
Uppl. í s. 893 3475

Geymsluhúsnæði

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Geymslur.com

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

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

Ökukennsla
Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

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

ATVINNA

HÚSNÆÐI

Til leigu einstaklingsíbúð á sv. 201
Uppl. í s. 893 3475

Óskum að ráða starfmann
í bakvinnslu móttöku og
markaðsmál.
Um er að ræða 50-70% starf, 3
daga í viku.
Æskileg mennun og á sviði
viðskipta og markaðsmála.
Reynsla og þekking á bókhaldi og
heimasíðugerð nauðsynleg.
Vinsamlega sendið ferilskrá og
upplýsingar á hotelairport@
hotelairport.is
Airport Hotel Smári við
Leifsstöð.

TILKYNNINGAR

fasteignir

Fundir
Aðalfundarboð

Aðalfundur Dýraverndunarfélags
Hafnfirðinga verður haldinn
miðvikudaginn 24.02.2016
og hefst hann klukkan 18:00.
Fundurinn fer fram í sal
Samfylkingarinnar, Strandgötu 43
í Hafnarfirði.

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.

Kleifarsel 63 - Vel staðsett einbýlishús.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

OPIÐ
HÚS

Dagskrá fundarins:

Atvinna óskast

Venjuleg aðalfundarstörf,
Lagabreytingar
Dýraverndunarfélags
Hafnfirðinga,

Vantar þig smiði,
múrara, málara eða
járnabindingamenn?

Kosning stjórnar,

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu og geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
- Proventus.is S. 782-8800

Önnur mál.
Kveðja, Stjórn
Dýraverndunarfélags
Hafnfirðinga

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Atvinna í boði
Húsnæði í boði

Móttaka og
markaðsmál

Mjög fallegt og vel skipulagt 212,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á
frábærum stað neðst í botnlanga. Stofa/borstofa með fallegum arni.
Eldhús með miklum eikarinnéttingum. 4 góð herbergi, öll með skápum.
Lóðin er mjög snyrtileg með góðum sólpalli. Stórt bílaplan fyrir framan
bílskúr. Frábær staðsetning við opið svæði og Seljaskóla.
Verð 55,9 millj. Verið velkomin.

útboð

Garðyrkjufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
duglegum starfsmanni með bílpróf
í fullt starf. Viðkomandi þarf að
geta hafið störf strax. Umsókn
ásamt ferilskrá sendist á netfangið
hreinirgardar@gmail.com

fasteignir

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL SÖLU
Reykjavíkurvegur 66, Hafnarfjörður
Verslunar-, skrifstofu- og
lagerhúsnæði
Stærð 888,2 fm. á þremur hæðum
Verð kr. 135.000.000.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur

Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

Jarðhæðin, sem er skráð sem verslun, er 292,5 fm., mest opið rými með kaffistofu og salerni. Á 2. hæð
er 303,2 fm. skrifstofuhúsnæði sem skiptist í 7 skrifstofurými, kaffistofu og salerni. Í kjallara (jarðhæð
bakatil) er 292,5 fm. geymsluhúsnæði með innkeyrsludyrum. Salerni er til staðar. Malbikað bílaplan er
framan við húsið en ómalbikað fyrir aftan.
tilkynningar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra
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Auglýsing um nýtt
deiliskipulag í Reykjavík
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
eru hér með auglýst tillaga að deiliskipulagi í Reykjavík.

Grensásvegur 16A og Síðumúli 37-39

Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 16. desember 2015 og borgarráð Reykjavíkur þann 8. janúar
2016 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi lóðarinnar nr. 16A við Grensásveg og 37-39 við Síðumúla. Í tillögunni felst
að byggja við og breyta nýtingu núverandi húsnæðis á lóðinni. Húsnæðið verður nýtt fyrir íbúðir, hótel, skrifstofu- og
þjónustustarfssemi. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 - 16:15,
frá 10. febrúar 2016 til og með 23. mars 2016. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.reykjavik.is, undir
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum
og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis - og skipulagssviðs, b.t. skipulagsfulltrúa,
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 23. mars 2016. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 10. febrúar 2016
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Útboð nr. 20211
Stækkun Búrfellsvirkjunar
Flutningur og uppsetning
vinnubúða
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum vegna stækkunar Búrfellsvirkjunar
í flutning og uppsetningu vinnubúða ásamt að vinna viðeigandi jarðvinnu og frágang lagna samkvæmt útboðsgögnum nr. 20211.
Helstu magntölur eru:
Aðflutt burðarfylling
Gröftur vegna lagna og stagfesta
Fráveitu- og vatnslagnir í jörð
Rotþró, 22.000 lítra
Brunavatnsþró, 40.000 lítra
Raflagnir og ídráttarrör í jörð
Undirstöðuplattar og stög
Uppstilling undirstöðubita
Flutningur húseininga frá Búðarhálsstöð
Færsla húseininga innan verksvæðis
Uppsetning húseininga

6.500 m3
2.000 m3
1.800 m
1 stk
1 stk
10.000 m
565 stk
970 m
30 stk
48 stk
78 stk

Vettvangsskoðun á uppsetningarstað verður 18. febrúar og hefst við
Eiríksbúð í Búrfelli kl. 13:30.
Vettvangskoðun á húseiningum sem flytja á frá Búðarhálsstöð hefst
við vinnubúðirnar þar sama dag kl: 15:00.
Hluta af vinnubúðunum skal skila tilbúnum og fullfrágengnum til
notkunar 27. maí 2016 og verkinu öllu skal að fullu lokið 28. júní 2016.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,
http://utbod.lv.is
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík,
fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 1. mars 2016.
Tilboð verða opnuð sama dag kl. 14:00 og lesin upp að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

Endalaust

ENDALAUST

NET

1.000 KR.*
ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is

1817

365.is

tímamót
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Kær frændi okkar,

Júlíus Axelsson
Borgarnesi,

lést á dvalarheimilinu Brákarhlíð,
Borgarnesi, hinn 4. febrúar síðastliðinn.
Útför hans fer fram frá Borgarneskirkju
laugardaginn 20. febrúar nk. kl. 14.00.
Jóhann E. Björnsson, Ingibjörg Björnsdóttir,
Oddur B. Björnsson og aðrir aðstandendur.

Elskulegur faðir, tengdafaðir og afi,

Erlingur Konráð Steinsson
grunnskólakennari,

lést á dvalarheimilinu Grund 23. janúar.
Útför hans fer fram frá Fossvogskapellu
föstudaginn 12. febrúar kl. 13.00.
Sverrir Erlingsson
Hörður Sævar Erlingsson
og barnabörn.

Birgith Larsen
Tina Petersen

Elskulegur faðir minn,
tengdafaðir og afi,

Sveinn H. Ragnarsson

fv. félagsmálastjóri í Reykjavík,
verður jarðsunginn frá Háteigskirkju
föstudaginn 12. febrúar kl. 13.00.
Sveinn Andri Sveinsson
Þórunn Grétarsdóttir
Halldór Fannar Sveinsson
Guðbjörg Lilja Sveinsdóttir

Arnþór Ásgrímsson
rafeindavirkjameistari,
Sóleyjarima 7,

lést á Landspítalanum þann 6. febrúar sl.
Útförin fer fram frá Grensáskirkju
föstudaginn 12. febrúar kl. 13.00.
Heimir Sigurðsson
Gróa Þóra Pétursdóttir
Eva Arnþórsdóttir
Ása Margrét Arnþórsdóttir
Valdimar Arnþórsson
Rósmarý Úlfarsdóttir
Eygló Arnþórsdóttir
Andy Holmes
barnabörn og barnabarnabörn.

Bestu þakkir fyrir
sýnda samúð og
hlýhug við útfarir
foreldra okkar,
tengdaforeldra, afa
og ömmu, langafa og
langömmu,

Gústavs og Elinóru Arnar
Sléttuvegi 29, Reykjavík.

Á Íslandi fæðast um 70 börn á ári með hjartagalla. Árið 2012 var Viktoría Sól Jónsdóttir í
þeim hópi, hún var hætt komin en lifir eðlilegu lífi, þökk sé læknum og hennar nánustu.

V

iktoría Sól styrkist með hverju
ári. En hún tekur allar pestir
og þegar hún veikist er þröskuldurinn lágur. Við þurftum
á tímabili að fara með hana á
spítala ef hún fékk meira en 38 stiga hita,“
segir Dagmar Björk Heimisdóttir, móðir
Viktoríu Sólar Jónsdóttur á fjórða ári sem
fæddist með hjartagalla og hefur háð hetjulega baráttu fyrir tilveru sinni. Dagmar er
ein af „hjartamömmunum“ í landinu og
er tilbúin að deila þeirri reynslu sinni með
lesendum.
„Viktoría Sól fæddist í maí 2012 og
hjartagallinn greindist þegar hún var
þriggja vikna. Hún var með öran andardrátt, svitnaði, tók grátköst og blánaði í
framan,“ lýsir Dagmar. Strax var sýnt að
litla stúlkan yrði að fara til Lundar í Svíþjóð í aðgerð, en fyrst var hún á vökudeild
Landspítalans í viku. „Ég mátti hvorki halda
á henni á spítalanum né gefa henni brjóst,
það var erfitt,“ rifjar Dagmar upp. Stóraðgerð á litla hjartanu fór fram í Lundi daginn
eftir komuna þangað, gert við göt og klofna
hjartaloku. Innan viku fékk Viktoría Sól
þó hjartabilun og var vart hugað líf en sjö
tíma gervihjartaloku-aðgerð gekk betur
en nokkur þorði að vona. Tíu dögum síðar

Viktoría Sól og Dagmar Björk á góðri stundu. Mynd/Úr einkasafni

fékk hún gangráð því hjartað sló ekki eðlilega. Sex mánaða þurfti hún enn að fljúga
út í hvelli svo hún fengi stærri gangráð sem
mun fylgja henni það sem eftir er.
Eins og hálfs árs var Viktoría Sól enn
komin til Lundar því blóðflæðið var ekki
í lagi en læknar réðu bót á því. Nú lifir
hún eðlilegu lífi undir vökulu eftirliti, fer

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

frá Teig á Akranesi,

sem lést á Sjúkrahúsi Akraness þann
26. janúar síðastliðinn, verður
jarðsungin frá Akraneskirkju
föstudaginn 12. febrúar kl. 14.
Helga Árnadóttir
Gunnar Oddsson
Guðmundur A. Alfreðsson
Daníel Árnason
Guðríður Gía Ólafsdóttir
Ursula Árnadóttir
Guðmundur Á. Gunnarsson
Friðþjófur Arnar Árnason
Líney Símonardóttir
barnabörn og langömmubörn.

Þökkum auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Jóhönnu Maríu Björnsdóttur
Njarðarvöllum 2,
Reykjanesbæ,

er lést þann 17. desember.
Ásta Björnsdóttir
Ólafur Björnsson
Anna Gunnlaug Egilsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Rósa Ingvarsdóttir

Sérstakar þakkir fær starfsfólk deildar 3N á
Hjúkrunarheimilinu Eir fyrir góða og alúðlega umönnun.
Davíð O. Arnar
Dagbjörg B. Sigurðardóttir
Páll G. Arnar
Kristín B. Magnúsdóttir
Birgir T. Arnar
Vildís Bergþórsdóttir
Marteinn Þ. Arnar
S. Valdís Jóhannesdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

MIÐVIKUDAGUR

Hjartamamma segir frá

Sigríður Jóna
Sigurbjörnsdóttir

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

10. febrúar 2016

Eiginmaður minn, pabbi okkar,
tengdapabbi, afi og langafi,

Kjartan Reynir
Zophoníasson

áður til heimilis að Fögrubrekku 8,
Kópavogi,

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

lést á Hrafnistu Hafnarfirði fimmtudaginn
4. febrúar. Útför hans fer fram í Digraneskirkju
föstudaginn 12. febrúar kl. 13. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á félag aðstandenda Alzheimerssjúklinga.

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

Stella Hjaltadóttir
Hjalti Kjartansson
Margrét Kjartansdóttir
Sveinn Kjartansson
afabörn og langafabörn.

Guðmundur Jóhannsson
Birna Geirlaug Kristinsdóttir

til hjartalæknis mánaðarlega og í gangráðseftirlit 4. hvern mánuð. „Við tökum
blóðprufur vikulega heima til að tékka
á blóðþynningarlyfinu sem hún verður
á ævilangt og nokkur önnur lyf fær hún
þrisvar á dag,“ segir móðirin. „Stundum
þarf hún púst í kulda og við verðum að
passa að hún borði vel.“ gun@frettabladid.is

Eiginmaður minn, sonur minn, faðir
okkar, tengdafaðir og afi,

Haraldur Karlsson

Prestastíg 11, Reykjavík,
lést á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi 29. janúar síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 10. febrúar kl. 15.
Blóm og kransar eru afþakkaðir. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Minningarsjóð líknardeildar og
heimahlynningar á vef Landspítalans.
Aldís Jónsdóttir
Álfheiður M. Jónsdóttir
Jón Páll Haraldsson
Sif Einarsdóttir
Álfheiður Haraldsdóttir
Jóhann Páll Ingimarsson
Darri, Arna Beth, Aldís,
Freyja Bjarnveig og Bríet Björk

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

Sylvía Arnardóttir

lést á heimili sínu að Prestastíg 9,
Reykjavík, fimmtudaginn 4. febrúar
síðastliðinn.
Útför hennar fer fram frá Guðríðarkirkju
Grafarholti föstudaginn 12. febrúar kl. 13.00.
Magnús Snorrason
Örn H. Magnússon
Anna Guðrún Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sigrún Karlsdóttir
Valdimar Gestsson

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

Sigríður Williamsdóttir
Hrauntungu 11, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Boðaþingi
þann 5. febrúar. Útför hennar fer fram frá
Digraneskirkju föstudaginn 19. febrúar kl. 13.
Andrés Þ. Guðmundsson
Guðmundur Andrésson
Ásthildur Davíðsdóttir
Inga Jóna Andrésdóttir
Ásta Andrésdóttir
Andrés Andrésson
Anna Guðmundsdóttir
Jón William Andrésson
barnabörn og fjölskyldur þeirra.
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Norðaustan- og austanátt. Nokkuð hvasst suðaustanlands og síðar einnig á Suðurlandi, annars hægari vindur. Snjókoma eða él, en þurrt og bjart veður vestan
til á landinu fram eftir degi. Frost víða 1 til 8 stig, en hlánar við suðurströndina.

þrautir
LÁRÉTT
2. spil
6. pfn.
8. matjurt
9. gogg
11. í röð
12. miklu
14. digurmæli
16. voði
17. sönghópur
18. munda
20. golf áhald
21. ker

LÓÐRÉTT
1. umdæmis
3. kúgun
4. sáluhjálp
5. angan
7. tilgáta
10. hélt á brott
13. stormur
15. fjöl
16. kjökur
19. tvíhljóði
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LAUSN

LÁRÉTT: 2. gosi, 6. ég, 8. kál, 9. nef, 11. lm, 12.
stóru, 14. grobb, 16. vá, 17. kór, 18. ota, 20. tí, 21.
laug.
LÓÐRÉTT: 1. léns, 3. ok, 4. sálubót, 5. ilm, 7. getgáta, 10. fór, 13. rok, 15. brík, 16. vol, 19. au.

Skák
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Gunnar Björnsson

18

19

20

21

Hvítur á leik

Pissarski átti leik gegn Markus
chew árið 1983
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Lausn síðustu sudoku↓

Krossgáta

Sudoku

Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita línu, bæði lárétt
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar
1-9 og aldrei má tvítaka neina
tölu í röðinni. Lausnin verður birt
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

6

1

8

3

2

4

9

5

7

6

7

4

9

3

8

1

2

5

7

9

1

6

3

5

8

4

2

9

4

7

1

5

6

2

3

8

1

8

3

2

6

5

7

9

4

8

2

5

1

7

4

3

9

6

2

3

5

7

8

9

1

4

6

2

9

5

7

4

1

6

8

3

6

3

4

8

9

2

1

5

7

4

2

3

5

9

8

6

7

1

4

2

8

1

7

3

9

5

6

9

6

7

2

8

1

4

3

5

7

5

9

6

1

3

8

2

4

5

1

6

8

9

4

3

7

2

1

5

3

4

6

7

9

2

8

8

6

1

4

7

2

3

9

5

7

3

9

5

2

6

8

4

1

2

4

8

9

5

3

6

7

1

5

7

2

8

3

1

4

6

9

8

4

1

3

5

7

2

6

9

3

8

2

5

4

6

7

1

9

3

8

6

9

4

7

5

1

2

9

6

7

4

1

2

5

3

8

4

1

6

7

2

9

5

8

3

1

9

4

2

6

5

7

8

3

3

5

2

6

8

9

4

1

7

5

7

9

3

1

8

2

6

4

Myndasögur

1. Be6! Svartur gaf því hann er
mát eftir 1...Dxh4 2. Hxf8+ Hg8 3.
Hxg8#.
www.skak.is: Skákkeppni vinnustaða fer fram í kvöld.

Pondus Eftir Frode Øverli
Ég er hér að hitta mann, á svokölluðu
blindu stefnumóti. Hann er sumsé
hávaxinn, fagurhærður og vel tenntur,
með þykkt veski. Hefurðu séð hann?

Þér að segja, þá á þessi
lýsing fullkomlega við
alla þessa menn hérna,
ef tekið er mark á Tinder
prófælum. Veldu
þér bara einn.

Andskotinn hafi
það! Strekktu á
magabeltinu fyrir
mig, ég ætla að
hysja upp um mig
aðhaldssokkabuxurnar og skamma
þessa svikara!

ÚTSÖLUNNI
LÝKUR Á

LAUGARDAGINN!

Gelgjan

fræði
Stærððsla
i
tre
ma

ens
ka

ARGH!!! 090216 #6

Jææja
já...

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
danska

landa
fræð
i
trúarbra

Heyrnartól,
takk!

Ooog nú
getur
vetrarfríið
byrjað!

Ahhhhhh!

gðafræði...

ísl
en
sk
a

Barnalán

H E I L S U R Ú M

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Ég elska að
fylgjast með
þer detoxa, það
er eitthvað svo
heiðarlegt.

Skólinn er
með bíó- Megum
myndakvöld við
fara?
í kvöld!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Hvaða mynd
verður sýnd?

Uuu...ég Ekki ég Er ykkur alveg sama?!
veit það heldur.
ekkert. Hverjum er
ekki sama?

Já, mig
langar bara
að njóta
kvöldsins
með krökkunum.

Og ég vil bara
njóta þess að
Solla njóti sín
aðeins minna..

17

Frumherji skoðar til öryggis
Höfum heilar bifreiðar í umferð

NÝJUNG

góð
ÞjóNUsTA
og hAgsTæð
kjÖR á
skoðUNUm

Sækjum
& sendum
ÞjóNUsT
A

(á höfuðb
o
Pantaðu í rgarsvæðinu)
síma: 570
91
Þjónustan
kostar 1.9 13
50,-

Mundu að aftasti stafurinn í
bílnúmerinu þínu táknar þann mánuð
sem mæta á með bílinn í skoðun.

IS

ÞiNN Tími eR dýRmæTUR!

Í febrúar bjóðum við upp á að sækja bílinn þinn í skoðun hvar sem
er á höfuðborgarsvæðinu. Pantaðu þjónustuna í síma 570 9113 á
opnunartíma Frumherja og gakktu frá greiðslu símleiðis.
Bíllinn verður sóttur til þín innan sólarhrings og skilað aftur strax
að lokinni skoðun. Þjónustan kostar kr. 1.950 auk gjalds fyrir
skoðunina sjálfa.

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is

FE 012
17

32

skoðUNARsTÖðVAR Um
lANd AllT

- örugg bifreiðaskoðun um allt land

menning
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HÓTEL, GISTIHEIMILI OG VEITINGAHÚS

ER ALLT KLÁRT
FYRIR SUMARIÐ?

HANDKLÆÐI
HÓTELRÚM OG -DÝNUR
ALLAR STÆRÐIR

SÆNGUR & KODDAR

AUKARÚM/GESTARÚM
Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir leikur Pílu pínu af mikilli gleði og einlægni.

Litríkt og heillandi ferðalag
Leiklist

Píla pína

HHHHH
Menningarfélag Akureyrar (Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit
Norðurlands og Menningarhúsið
Hof)

BORÐBÚNAÐUR

SÆNGURFÖT

LÖK OG
HLÍFÐARDÝNUR

BÍLDSHÖFÐA 20 I 110 REYKJAVÍK
SÍMI 558 1111 I www.ger.is I Netfang: ger@ger.is

GER heildsala býður vandaðar vörur fyrir hótel, gistiheimili,
veitingahús og vörur fyrir smásöluverslanir. GER er rekin af
móðurfélagi Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma.
Hafið samband og verið velkomin
í nýjan og glæsilegan sýningasal að Bíldshöfða 20.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Höfundur: Heiðdís Norðfjörð, byggt
á ævintýri Kristjáns frá Djúpalæk
Leikgerð: Sara Marti Guðmundsdóttir og Sigrún Huld Skúladóttir
Leikstjóri: Sara Marti Guðmundsdóttir
Leikarar: Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir, Þórunn Lárusdóttir, Benedikt
Karl Gröndal, Saga Jónsdóttir, Kjartan
Darri Kristjánsson, Eik Haraldsdóttir,
Eyþór Daði Eyþórsson, Bjarklind Ásta
Brynjólfsdóttir, Freysteinn Sverrisson
og Jón Páll Eyjólfsson
Tónlist: Heiðdís Norðfjörð og Ragnhildur Gísladóttir
Tónlistarstjóri: Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson
Búningar og gervi: Margrét Einarsdóttir
Leikmynda- og brúðuhönnun:
Rebekka A. Ingimundardóttir
Ljósahönnun: Magnús Arnar
Sigurðarson
Myndbandshönnun: Ingi Bekk
Danshöfundur: Katrín Mist Haraldsdóttir

Menningarhúsið Hof á Akureyri
var þéttsetið síðastliðinn sunnudag þegar barnaleikritið um hugrökku músina Pílu pínu var frumsýnt. Söguna og tónlistina þekkja
sumir en ekki allir. Í stuttu máli
fjallar verkið um músina einstöku
Pílu pínu sem þráir ekkert heitar
en að gera mömmu sína glaða. Hún
heldur í hættuför í leit að fjölskyldu
mömmu sinnar en á leiðinni finnur
hún sjálfa sig, sjálfstraustið og meira
að segja vængi.
Sýningin er fyrsta stóra samstarfsverkefnið innan Menningarfélags
Akureyrar en Leikfélag Akureyrar,
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands
og Menningarhúsið Hof koma öll

að verkefninu. Samvinnan margborgar sig í metnaðarfullri sýningu
þar sem öllu er til tjaldað; tíu manna
hljómsveit, eldri barnakór Akureyrarkirkju og ógrynni af fólki bakvið tjöldin. Þá eru ónefnd þau sem
skipa listræna teymið og leikarana
sjálfa.
Sara Marti Guðmundsdóttir og
Sigrún Huld Skúladóttir hafa gert
vel í uppfærslu sinni á handritinu.
Textinn er nútímavæddur án þess
að þær gleymi sér í of mörgum vísunum og draga upp tengsl við samtímann án þess að hamra á tengingunum með beinum hætti. En mestu
máli skiptir þó að þær láta tónlist
Heiðdísar Norðfjörð og Ragnhildar
Gísladóttur ráða för og leyfa ljúfu
tónunum að njóta sín, en ævintýri
Kristjáns frá Djúpalæk myndar
kjarna sögunnar.
Músin knáa Píla pína býr í Lyngbrekku með foreldrum sínum,
hagamúsinni Manga og húsamúsinni Gínu, og tveimur systkinum.
Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir
leikur aðalhlutverkið af mikilli gleði
og einlægni. Hún fer fallega með
textann, kemur óöryggi Pílu vel til
skila og syngur af miklu öryggi. Slíkt
er ekki auðvelt í svo stórri sýningu.
Þórunn Lárusdóttir leikur hina
leiðu Gínu af mikilli list og unun
er að hlusta á söng hennar. Það er
kærkomið að sjá hana aftur á sviði
en hún er jafnvíg á kómík og drama.
Þau Benedikt Karl Gröndal eiga
frábært atriði þegar Erla og Andri,
mennsku miðbæjarrotturnar, gera
misheppnaða útilegutilraun. Benedikt sinnir fjölbreyttum hlutverkum
í sýningunni en blómstrar algjörlega
í hlutverki Andra og tímasetningarnar hans heppnast ótrúlega vel.
Öll góð barnaleikrit verða að státa
af óvini og Kjartan Darri Kristjánsson gerir hlutverki Kidda krumma
góð skil. Þó er hann betri sem hinn
vinalegi Markús margfætla, næmur
á líkamsbeitingu og tilfinningalegan
takt. Saga Jónsdóttir og söngrödd
hennar fá að njóta sín í hlutverki
Ömmu Trínu en móðursýkiskækir

Veru fróðu voru of mikið af því
góða. Eik Haraldsdóttir, Eyþór Daði
Eyþórsson, Bjarklind Ásta Brynjólfsdóttir og Freysteinn Sverrisson fara
með hlutverk yngri músa og standa
sig með prýði, þó verður sérstaklega
að nefna fallega söngrödd Eikar.
Leikhússtjórinn, Jón Páll Eyjólfsson, stígur sjálfur á svið í litlu hlutverki sem vakti mikla kátínu en
að sama skapi svolítinn ugg með
yngstu leikhúsgestunum. Hann og
Benedikt njóta þess augljóslega að
leika klækjótta og illgjarna krumma
sem minna um margt á meðlimi
mótorhjólagengis, í leðurbuxum og
skúfuðum svörtum jökkum.
Leikstjórn Söru Marti Guðmundsdóttur er skýr og hugsuð í
þaula, þótt ögn skorti á taktbreytingar í framvindunni og aðeins
meiri kraft í dansatriðin. Ferðalag Pílu pínu leiðir hana á óvænta
staði og magnað að sjá hvernig Sara
Marti og listræna teymið vinnur
með stærðargráður í þessum ævintýraheimi. Þar leikur leikmyndaog brúðuhönnun Rebekku A.
Ingimundardóttur stórt hlutverk.
Sviðsramminn er vissulega klassískur en hún finnur frumlegar leiðir
til að nýta sviðið að fullu. Myndbandshönnun Inga Bekk, með
dyggri aðstoð frá teiknurunum Dan
Denton og Ana Stefaniak, dýpkar
heiminn enn frekar: Áhorfendur
fara á flug, hverfa ofan í jörðina
og eru króaðir af stórhættulegum
ketti. Smiðshöggið slær síðan Margrét Einarsdóttir með ákaflega litríkum búningum og snjallri grímuhönnun, og þar á gervi Markúsar
margfætlu vinninginn.
Píla pína er bráðskemmtileg fjölskyldusýning, í senn fyndin og rík
af mikilvægum boðskap. Hún er þó
helst til of siðuð og hófstillt til að
ná alla leið upp í háloftin en ferðalagið er svo sannarlega fjörugt og
heillandi.
Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Hugljúf og einlæg
sýning.
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Haldi áfram að endurspegla kraftinn í myndlistinni
Sigrún Inga Hrólfsdóttir er nýráðin deildarforseti myndlistardeildar Listaháskóla Íslands. Hún hefur alla
tíð sótt í kennsluna meðfram myndlistinni sem hún segir standa í miklum blóma á Íslandi.

N

ýverið var Sigrún
Inga Hrólfsdóttir
myndlistarmaður
ráðin deildarforseti myndlistardeildar Listaháskóla Íslands. Sigrún Inga á að baki
forvitnilegan feril í myndlistinni og
var m.a. á meðal stofnenda Gjörningaklúbbsins árið 1996 en verk
klúbbsins hafa á liðnum árum farið
víða um veröldina og eru í eigu fjölmargra opinberra- sem og einkasafna erlendis.
Það er sérstakt við feril Sigrúnar
Ingu að eftir að hafa unnið með
ýmsa miðla, aðallega teikningu,
vídeó og innsetningar þá hefur hún
í seinni tíð snúið sér meira að málverki. Það má því kannski segja að
út frá miðlunum sé hún sem listakona að ferðast aftur í tímann en
hún hlær nú að því við tilhugsunina. „Ég útskrifaðist reyndar úr
grafíkdeild þannig að ég byrjaði í
frekar hefðbundinni menntun og
lærði allar mögulegar útfærslur á
steinþrykki og ætingum og öllu því.
En síðasta árið mitt í Mynd og hand
þá sótti ég alltaf meira og meira í
fjöltæknideildina og þá var Gjörningaklúbburinn stofnaður. Þá uppgötvaði ég hvað það er mikil orka í
samvinnunni og hvað hlutirnir geta
gengið hratt fyrir sig þegar maður er
í virku samtali.
Samstarfið okkar í klúbbnum
byrjaði í gjörningum og við komum
úr ólíkum deildum. Fljótlega þróaðist þetta þannig að við fórum að
vinna verk sem voru svona meira
efnislegt út frá performansinum
og fórum að búa til búninga og
svo framvegis. Skapa heildarpakka
sem leiddi af sér afurðir eins og
skúlptúra, video, ljósmyndir og svo
framvegis. Það hefur einhvern veginn verið þannig hjá okkur að hugmyndin kallar á útfærsluna og stýrir
þannig miðlinum hverju sinni.“

Málverkið mitt
En nú er Sigrún Inga komin í
málverkið og það hljóta að vera
ákveðin viðbrigði. „Ég er alls ekki
að vinna eingöngu með málverkið
en þó að nokkru leyti. Ég er að
vinna fígúratíft málverk þar sem
ég er að mála myndir af því sem er
nálægt mér hverju sinni; systkinum
mínum, heimspekingum sem ég er

Sigrún Inga Hrólfsdóttir myndlistarmaður hefur fengist við fjölbreytta listsköpun. Fréttablaðið/Ernir

að lesa og börnunum og svo framvegis. Það er svo mikil hugsun fólgin
í því að nálgast hlutina með þessum
hætti. Maður einhvern veginn tekur
tilveruna öðruvísi inn þegar maður
setur hana í gegnum þessa myllu
sem felst í því að búa til teikningu
eða málverk af því sem maður er að
hugsa um hverju sinni.
Annars gerðum við í Gjörningaklúbbnum reyndar tilraunir með að
gera málverk saman en það reyndist þrautin þyngri og ekki mjög
flæðandi samstarf þar,“ segir Sigrún
Inga og hlær við tilhugsunina.

Félagsvera og einfari
Sigrún Inga segir að það verði vissulega nokkur viðbrigði að starfa í

stöðugu umhverfi Listaháskólans
sem er vissulega ólíkt þeirri óvissu
sem myndlistarmenn búi flestir við
frá degi til dags. „Ég tek við rosalega
góðri deild þar sem er virk og mikil
starfsemi og ég hef verið stundakennari og þekki vel það góða fólk
sem þarna starfar. En auðvitað
hefur það verið þannig í þessi tuttugu ár sem ég hef verið að vinna í
myndlistinni að þá hefur maður nú
ekki alltaf vitað hvað gerist næst og
óvissan hefur oft verið mikil. Þannig að það er líka skemmtilegt að
prófa að vinna í svona stöðugu
umhverfi.“
Sigrún Inga segir að það hafi líka
alltaf haft mikil áhrif á sig sem listamann að vera einnig í kennslunni.

„Mér finnst ég alltaf græða miklu
meira á kennslunni en nemendurnir. Ég hef því alltaf sótt mikið í
kennsluna og hef eiginlega á hverju
ári kennt að minnsta kosti eitt námskeið því það er einhver orka þarna
sem ég sæki í. En þó svo að ég sé
eflaust félagsvera þá er ég líka mikill
einfari í mér og finnst ekkert leiðinlegt að vera bara með mér.“

Kraftur í myndlistinni
Sigrún Inga segir að vissulega eigi
hún eftir að gera einhverjar áherslubreytingar á deildinni þó ekki sé
tímabært að upplýsa um slíkt. „Það
eru líka prófessoraskipti á döfinni
þar sem sumir eru búnir með sín
tímabil og þá kemur að því að maður

muni ráða nýja aðila inn í deildina
og það verður mikil og skemmtileg
áskorun. Ég er á því að það sé mikilvægt að þetta róteri aðeins og ég vil
að þarna séu listamenn í fremstu
röð. Fólk á ekkert að vera að stoppa
þarna of lengi því það þarf líka að
hafa tíma til þess að sinna sinni list.
Ég sé fyrir mér að deildin eigi að
halda áfram að endurspegla það
kraftmikla myndlistarlíf sem er í
landinu, þó svo það sjáist nú ekki í
fjölmiðlum. Það eru frábærir kennarar við skólann og á hverju ári
koma spennandi gestafyrirlesarar og
allt þetta góða fólk kemur úr þessu
kraftmikla listalífi sem er að finna í
landinu. Þannig vil ég að það verði
áfram.“

Ljóð og hljóð
eru nátengd
Ljóðfæri nefnist ljóða- og tónlistardagskrá
sem feðgarnir Þórarinn og Halldór Eldjárn
standa fyrir í menningarhúsinu Mengi við
Óðinsgötu 2 annað kvöld, fimmtudag.
„Dagskráin byggist á því að ég les
eigin ljóð og Halldór sonur minn
fremur músík sem er innblásin af
þeim. Allt er það gert út frá einhverri
tilfinningu sem við eigum erfitt með
að útskýra. Halldór samdi hljómagrunna en þó gerist dálítið mikið á
staðnum.“
Þannig lýsir Þórarinn Eldjárn
skáld og rithöfundur viðburði sem
þeir Halldór sonur hans halda
sameiginlega í Mengi annað kvöld
klukkan 21. Þeir fluttu efnið þar
á síðasta hausti við góðar undirtektir en Þórarinn segir um spuna að
ræða að nokkru leyti, því verði þessi
flutningur að einhverju leyti frábrugðinn. Þeir feðgar hafa flokkað

ljóðin niður í syrpur sem þeir kalla
ýmsum nöfnum sín á milli. „Það fær
enginn annar að heyra þau nöfn,“
tekur skáldið fram. „En hver syrpa
hangir dálítið saman.“
Halldór er slagverksleikari og tölvunarfræðingur, hefur fengist mikið
við raftónlist og er í hljómsveit sem
heitir Sykur. „Halldór er að verða 25
ára, frjór og skapandi strákur og það
er mikil ánægja fyrir mig að vinna að
þessu verkefni með honum,“ segir
Þórarinn stoltur og bætir við: „Sem
slagverksleikari vinnur Halldór
mikið með rythma og hrynjandi og
bragur byggist á hrynjandi, því er tilvalið að flétta þeim saman. Ljóð og
hljóð eru nátengd.“gun@frettabladid.is

„Allt er gert út frá einhverri tilfinningu sem við eigum erfitt með að útskýra,“ segir Þórarinn um gjörning þeirra Halldórs.
Fréttablaðið/Stefán
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óskarstilnefning

Nýjasta stórmynd leikstjórans
Michael Bay
Miðasala og nánari upplýsingar

10. febrúar 2016

Besti
sti leikarii í auk
aukahlutverkikahlut
kahlutverkihl tverkiki Sylve
S
Sylvester
ster Stall
Stal
Stallone


NEW YORK DAILY NEWS

 
THE NEW YORKER

FORSÝNING

5
ÖSKUDAGSGLEÐI

FRÍTT Í BÍÓ MEÐAN HÚSRÚM LEYFIR
KLUKKAN 15:50 Í DAG Á NONNI
NORÐURSINS, EF ÞÚ MÆTIR Í BÚNING EÐA
SYNGUR FYRIR OKKUR. HÚSIÐ OPNAR
KLUKKAN 15:20 - FYRSTIR KOMA, FYRSTIR
FÁ! LAUGARÁSBÍÓ - ALLTAF GAMAN
LAUGARÁSBÍÓ
DEADPOOL
THE CHOICE
ALVIN & ÍKORNARNIR
THE BOY
THE REVENANT
RIDE ALONG 2

Sýningartímar
8 FORSÝNING
8, 10:20
5:50 ÍSL.TAL
10:20
5:50, 9
5:50

TIME

Frábær grínmynd frá þeim sömu og færðu
okkur BORAT
óskarstilnefningar
m.a. Besta myndin
n
Besti leikari í aukahlutverki
- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay

FRUMSÝND 12. FEBRÚAR



Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna

FORSALA HAFIN

NEW YORK TIMES

ÁLFABAKKA
KL. 5:30 - 8:30 - 10:20
KL. 5:30 - 8:30
KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 5:30 - 8:30

13 HOURS
13 HOURS VIP
DIRTY GRANDPA
CREED
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL
DADDY’S HOME
STAR WARS 3D

KL. 6
KL. 8

DEADPOOL
13 HOURS
DIRTY GRANDPA
CREED
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL
DADDY’S HOME

KL. 5:30 - 8:30

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
KL. 6 - 9 - 10:20
KL. 8 - 10:35

13 HOURS
DIRTY GRANDPA
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL
THE BIG SHORT
DADDY’S HOME
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D
FJÖRFISKARNIR ÍSLTAL

EGILSHÖLL
KL. 8
KL. 5 - 8 - 10:20
KL. 5:40 - 8 - 10:40
KL. 8 - 10:20

KL. 1 - 3 - 6
KL. 8
KL. 5:50

KL. 1 - 3
KL. 1 - 3

13 HOURS
DIRTY GRANDPA

KL. 5:30

KL. 5:40
KEFLAVÍK
KL. 8 - 10:20
KL. 8
AKUREYRI
KL. 7:20 - 10:20
KL. 8 - 10:20

13 HOURS
DIRTY GRANDPA
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL
DADDY’S HOME


DFW.COM



-S.G.S., MBL

WHAT CULTURE

-T.V., BIOVEFURINN

KL. 5:30
KL. 5:50

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

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Miðvikudagur
Valentínusardagurinn – Konudagurinn
Gefðu ástinni þinni DW úr og natoól fylgir frítt með til 21. febrúar
10. febrúar 2016
Fyrirlestrar og erindi
Hvað? Að djamma með Konfúsíusi:
siðfræði og tónlist í konfúsíanisma
Hvenær? 11.45
Hvar? Háskóla Íslands, Lögberg 102
Í dag stendur Konfúsíusarstofnunin
Norðurljós og Heimspekistofnun
fyrir fyrirlestri dr. Vytis Silius. Allir
velkomnir.
Hvað? Sagnakaffi, Hér og þar. Raunarsögur popparans
Hvenær? 20.00
Hvar? Gerðubergi
Ingólfur Þórarinsson, eða Ingó
veðurguð, kemur í heimsókn í
Gerðuberg í kvöld. Eru sagðar
sögur í tónum, tali, takti og leik.
Gestir kvöldsins fá einnig að stíga
á stokk og spreyta sig undir stjórn
Ólafar Sverrisdóttur leikkonu, sem
hefur umsjón með viðburðinum.
Allir hjartanlega velkomnir og
aðgangur ókeypis.

Joy
A Blast
Virgin mountain / Fúsi ENG SUB
Youth
Njósnir, lygar og fjölskyldubönd ENG SUB
Rams / Hrútar ENG SUB
A Perfect day
Marguerite
Sparrows / Þrestir ENG SUB
SKEMMTIPAKKINN

Hvað? Framadagar Háskólanna
Hvenær? 11.00
Hvar? Háskólinn í Reykjavík
Framadagar er árlegur
viðburður í háskólalífinu. Á hverju
ári koma nokkur
helstu fyrirtækja
landsins sem
kynna starfsemi sína. Rúta
fer milli Háskóla
Íslands og Háskólans í Reykjavík allan
daginn, fyrst klukkan
10.45 og svo á korters
fresti, nemendum að kostnaðarlausu.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

17:30
18:00
18:00
20:00
20:00
20:00
22:30
22:00
22:00
FÁÐU ÞÉR

ÁSKRIFT

FÁRÁNLEGA
FLOTTUR PAKKI

á 365.is

Aðeins 310 kr. á dag

365.is
Sími 1817

Hvað? Opinn fundur með þingmönnum og ráðherrum Reykjavíkurumdæmanna
Hvenær? 17.00
Hvar? Valhöll
Vörður - fulltrúaráð sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík boðar til
opins fundar með þingmönnum
og ráðherrum Sjálfstæðisflokksins
í Reykjavíkurkjördæmunum

tveimur í dag. Allir eru velkomnir
og verður heitt á könnunni.
Aðgangur ókeypis.
Hvað? Kynningarkvöld JCI
Hvenær? 20.00
Hvar? Háskólinn í Reykjavík
JCI er fyrir fólk á aldrinum 18 til 40
ára og er hugsað sem vettvangur
fyrir fólk til að sækja námskeið,
víkka tengslanet og stuðningur við
framkvæmdargleðina sem þarf til
að ýta eigin hugmyndum í framkvæmd. Þetta kynningarkvöld er
nýtt til að kynna hreyfinguna og
þá gefst þátttakendum tækifæri til
að kynnast félögum og fá innsýn í
starfið. Aðgangur ókeypis og allir
velkomnir.

Leiksýningar
Hvað? Improv Island
Hvenær? 19.30
Hvar? Þjóðleikhúskjallarinn
Imrov Ísland stendur fyrir fjölbreyttum grín- og spunasýningum,
þar sem ekkert er ákveðið fyrirfram. Aðgangseyrir 1.500 krónur
og allir velkomnir.
Hvað? Frami- Aukasýning
Hvenær? 20.30
Hvar? Tjarnarbíó
Sviðsverk eftir Björn Leó Brynjarsson sem fengið hefur góða dóma,
Aðgangseyrir 2.500 krónur og fer
miðasala fram á midi.is.

Önnur afþreying
Hvað? Bjórbingó
Hvenær? 20.00
Hvar? Stúdentakjallarinn
Háskólanemar standa
fyrir bingókvöldi
og safna þar fyrir
sumarbúðum
Styrktarfélags
lamaðra og
fatlaðra í
Reykjadal. Allir
hjartanlega
velkomnir að
koma og vera
með.
Hvað? Karaoki party
Hvenær? 21.00
Hvar? American bar
Partý þar sem stuðið mun ráða för.
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.

Tónlist
Hvað? Tóta og Band
Hvenær? 21.00
Hvar? Café Rósenberg
Tóta og Band spila jazz fyrir gesti Café
Rósenberg í kvöld. Allir velkomnir.
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Miðvikudagur

| 19:45
HEIMSÓKN

Sindri Sindrason heimsækir íslenska arkitekta sem eru
búsettir í Kaupmannahöfn. Húsið þeirra er klætt með gleri
að utan en viðarklætt að innan og þau hjónin hönnuðu húsið
sitt skemmtilega frá grunni.

FRÁBÆRT

MIÐVIKUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 20:10
SECRET WORLD OF LEGO

Frábær heimildarmynd um
lífið í höfuðstöðvum Lego.
Rætt verður við fólkið og við
fáum að skyggnast á bak
við tjöldin í fyrirtækinu.

TUR
LOKAÞÁT

| 21:00
COVERT AFFAIRS

Skemmtileg þáttaröð um CIA
fulltrúana Annie og Auggie og
samband þeirra bæði innan og
utan vinnunar.

bíóStöðin

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 The Middle
08.30 Anger Management
08.50 Weird Loners
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Logi
11.10 Sullivan & Son
11.30 Mindy Project
11.50 Grey's Anatomy
12.35 Nágrannar
13.00 Neyðarlínan
13.40 Hið blómlega bú 3
14.10 White Collar
14.55 Mayday. Disasters
15.40 Big Time Rush
16.05 Impractical Jokers
16.30 Baby Daddy
16.55 Welcome To the Family
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
19.20 Víkingalottó
19.25 The Middle
19.45 Heimsókn
21.00 Covert Affairs
21.45 Bones Tíunda þáttaröðin af
þessum stórskemmtilegu þáttum
þar sem fylgst er með störfum
réttarmeinafræðingsins dr. Temp
erance Brennan sem kölluð er til
ráðgjafar í allra flóknustu morðmálum. Brennan vinnur náið með
rannsóknarlögreglumanninum
Seeley Booth sem kunnugt er.
22.30 Real Time with Bill Maher
23.30 NCIS
00.15 The Blacklist
01.00 Stalker
01.40 Dom Hemingway
03.10 I, Frankenstein
04.40 Harold & Kumar Escape
From Guantanamo

17.55 Fresh Off the Boat
18.20 Sullivan & Son
18.45 Top 20 Funniest
19.30 Last Man Standing
20.20 Mayday
21.05 The Listener
21.50 American Horror Story. Freak
Show
22.40 Supergirl
23.25 Flash
00.05 Arrow
00.50 Last Man Standing
01.35 Mayday
02.20 The Listener
03.00 American Horror Story. Freak
Show
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

11.25 Garfield. A Tail of Two Kitties
12.45 Groundhog Day G
 amanmynd um veðurfréttamann úr
sjónvarpi sem er sendur ásamt
upptökuliði til smábæjar nokkurs
þar sem hann á að fjalla um dag
múrmeldýrsins fjórða árið í röð.
14.25 Angels & Demons
16.40 Garfield. A Tail of Two Kitties
18.00 Groundhog Day
19.40 Angels & Demons
22.00 Jack the Giant Slayer
23.55 21 & Over G
 amanmynd
frá 2013 frá sömu höfundum og
gerðu The Hangover. Jeff Chang á
21 árs afmæli og félagar hans eru
staðráðnir í að fagna því með stæl.
Vandamálið er að Chang á að fara í
inntökupróf í skóla morguninn eftir.
01.25 Jack the Giant Slayer

08.00 Körfuboltakvöld
11.25 AC Milan og Udinese
13.05 Grindavíkur og Keflavíkur í
Dominos deild kvenna.
14.25 Ítölsku mörkin
14.45 Þýsku mörkin
15.25 West Ham og Liverpool
17.05 Körfuboltakvöld
18.40 MD 2016 - Samantekt
20.00 World Strongest Man
20.30 Dallas Mavericks og San
Antonio Spurs í NBA.
22.20 Keflavíkur og Grindavíkur í
Dominos deild karla.
23.55 Útsending frá UFC Fight
Night þar sem Johny Hendricks og
Stephen Hendricks eigast við í aðalbardaga kvöldsins.

UR!

T
LOKAÞÁT

UR

T
LOKAÞÁT

| 22:30
REAL TIME WITH
BILL MAHER

Vandaður og hressandi
spjallþáttur í umsjón Bills
Maher þar sem hann fer yfir
málefni líðandi stundar með
hinum ólíkustu gestum.

Stöð 3

sport

| 21:45
BONES

Stórskemmtilegir þættir þar
sem fylgst er með störfum
Dr. Temperance Brennan,
réttarmeinafræðings.

Stöð 2

sport 2

TUR
LOKAÞÁT

12.30 Newcastle og WBA
14.10 Messan
15.25 Football League Show
15.55 Liverpool og Sunderland
17.40 Premier League Review
18.35 Stoke City og Everton
20.20 Bournemouth og Arsenal
22.00 Premier League World
22.30 Manchester City og Leicester

| 22:00
JACK THE GIANT SLAYER

Stórbrotin ævintýramynd sem
byggð er lauslega á ævintýrinu
um Jóa og baunagrasið.
Aðalhlutverk leika Stanley
Tucci, Ewan McGregor og
Nicholas Hoult.

golfStöðin
08.00 Waste Management Phoenix
Open
13.20 Golfing World
14.10 Omega Dubai Desert Classic
18.10 PGA Tour 2016 - Highlights
19.05 Waste Management Phoenix
Open
00.05 Champions Tour Highlights

| 21:30
KLOVN

Þrælskemmtilegir þættir um
þá félaga Frank og Casper og
ótrúleg ævintýri þeirra sem
oft á tíðum eru meira en lítið
neyðarleg.

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Rasmus Klumpur og félagar
07.55 UKI
08.00 Ævintýri Tinna
08.23 Kalli á þakinu
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Brunabílarnir
09.25 Ljóti andarunginn og ég
09.47 Ævintýraferðin
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.45 Gulla og grænjaxlarnir
10.55 Tommi og Jenni
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Rasmus Klumpur og félagar
11.55 UKI
12.00 Ævintýri Tinna
12.23 Kalli á þakinu
12.48 Hvellur keppnisbíll
13.00 Brunabílarnir
13.24 Ljóti andarunginn og ég
13.46 Ævintýraferðin
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
14.45 Gulla og grænjaxlarnir
14.55 Tommi og Jenni
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Rasmus Klumpur og félagar
15.55 UKI
16.00 Ævintýri Tinna
16.23 Kalli á þakinu
16.48 Hvellur keppnisbíll
17.00 Brunabílarnir
17.24 Ljóti andarunginn og ég
17.46 Ævintýraferðin
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
18.45 Gulla og grænjaxlarnir
18.55 Tommi og Jenni
19.00 Hvíti Kóalabjörninn

gullStöðin
18.55 Two and a Half Men
19.20 Friends
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Modern Family
20.30 Geggjaðar græjur
20.45 Chuck
21.30 Klovn
22.00 Cold Case
22.45 Cold Feet
23.35 Death Comes To Pemberley
00.40 The Sopranos
01.20 Geggjaðar græjur
01.35 Cold Feet
02.25 Klovn
02.50 Cold Case
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
16.10 Gettu betur
17.15 Landinn
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Disneystundin
17.56 Finnbogi og Felix
18.18 Sígildar teiknimyndir
18.25 Gló magnaða
18.50 Krakkafréttir
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Ævar vísindamaður
20.30 Kiljan.
21.15 Neyðarvaktin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Á spretti
22.40 Sorp á matseðlinum
23.35 Glæpasveitin
00.35 Kastljós
01.00 Fréttir
01.15 Dagskrárlok
01.20 Næturvarp
02.15 Næturvarp
03.05 Næturvarp
03.45 Næturvarp
05.40 Næturvarp
06.15 Næturvarp

skjáreinn
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 Black-ish
14.50 Jane the Virgin
15.35 America's Next Top Model
16.15 The Muppets
16.40 The Biggest Loser - Ísland
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
19.10 The Late Late Show with James Corden
19.50 The Millers
20.15 Survivor
21.00 Code Black
21.45 Complications
22.30 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with
James Corden
23.50 Sleeper Cell
00.35 Billions
01.20 Zoo
02.05 Code Black
02.50 Complications
03.35 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
04.15 The Late Late Show with
James Corden
04.55 Pepsi MAX tónlist

Útvarp

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

krakkaStöðin

365.is

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Lífið
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Guðmundur hefur lengi borið drauminn um búningahönnuðinn í brjósti og velti á sínum tíma fyrir sér að feta þann veg. Fréttablaðið/Ernir

Fín tilbreyting að þurfa að gegna öðrum
Guðmundur Jörundsson, sem gert hefur garðinn frægan fyrir hönnun sína undir merkinu JÖR lætur gamlan
draum rætast er hann sér um búningahönnun fyrir leiksýninguna Illsku sem frumsýnd verður síðar í mánuðinum.

„Ég elska leikhús, það er mjög
gaman að fara í þetta. Sjálfur var
ég nánast eingöngu í búningum
fyrstu tíu ár ævi minnar. Ég elska
búninga,“ segir Guðmundur Jörundsson, kenndur við Jör, sem nú
lætur til sín taka á fjölum Borgarleikhússins. Um er að ræða búninga
fyrir sýninguna Illsku sem frumsýnd verður um miðjan mánuðinn,
og er í höndum leikhópsins Óskabörn ógæfunnar.
„Þetta er svolítið öðruvísi, en
svona skemmtilega öðruvísi.

Maður þarf að beita ákveðnu æðruleysi, þar sem ég er nokkuð óvanur
því að hlutirnir megi ekki vera
kúl, en þar sem þetta er nútímaleikhús eru þetta ekki beint búningabúningar. Þetta er kannski
svona fallega ljótt ef ég get sagt
það. En ég held að það sé gott fyrir
sálina að mega ekki gera eitthvað
kúl og flott, heldur eitthvað allt
annað,“ bendir Guðmundur léttur
á, en líkt og flestir vita er JÖR eitt
heitasta hönnunarmerkið hérlendis um þessar mundir og hefur

Þetta er samt
pínulítið fyndið,
að í mörgu er það að skapa
fatamerki ekkert svo ólíkt
leikstjórahlutverkinu.

verið um dágóðan tíma. Það liggur
því beinast við að spyrja hvernig
standi á að hann sé nú kominn á
bólakaf í leikhúsbúningaspekúlasjónir? „Viggi bað mig bara um
þetta, og ég er alltaf til í eitthvert
rugl. Maður væri reyndar alveg til
í að hafa meiri tíma í þetta, ég hef
alltaf verið sökker fyrir leikhúsum
og var á sínum tíma mikið að pæla
í að fara út í búningahönnun, en
valdi svo fatahönnunina fram yfir.“
Er verkinu leikstýrt af Vigni Þór
Valþórssyni, og fara Sveinn Ólafur

Gunnarsson, Sólveig Guðmundsdóttir og Hannes Óli Ágústsson
með hlutverkin, og verða þar af
leiðandi sveipuð frumraun Guðmundar á sviðinu.
„Þetta er samt pínulítið fyndið,
að í mörgu er það að skapa fatamerki ekkert svo ólíkt leikstjórahlutverkinu. Maður þarf að halda
utan um allt, stýra hvernig allt á að
vera og svo taka lokaákvarðanirnar.
Mér finnst ágætis tilbreyting að
þurfa að gegna öðrum,“ útskýrir
hann að lokum. – ga

Stórleikarinn Ólafur Darri
fræðir háskólanema um

sjálfstraust
„Það eru forréttindi að vera beðinn
um að taka þátt í svona verkefni og
gaman að hitta nýtt fólk, geta deilt
reynslu minni og orðið öðru fólki
hvatning,“ segir Ólafur Darri leikari aðspurður um heimsókn sína í
Háskóla Íslands í gær. Þar heimsótti
hann hóp nemenda sem safna fyrir
sumarbúðum fatlaðra í Reykjadal.
Er þetta í annað skiptið sem Ólafur
Darri tekur að sér að kenna nemendum skólans.
„Elmar hafði samband við mig í
fyrra og það var rosalega gaman og
sérstaklega gaman fyrir mann eins og
mig sem er vanur að vinna bara með
fólki í mínum geira, svo ég ákvað að
slá til aftur. Ég segi þeim létt frá mér og
mínum tíma í leiklistinni og hvað það
er mikilvægt að fara varlega og hlúa að
sér þegar gengur bæði vel og illa,“ segir
Ólafur Darri um fyrirlesturinn sem
hann flytur sem gestakennari.

Ég segi þeim létt
frá mér og mínum
tíma í leiklistinni og hvað
það er mikilvægt að fara
varlega og hlúa að sér
þegar gengur bæði vel og
illa.
Þykir sæta tíðindum að Ólafur
Darri gefi sér tíma til að hitta nemendur og miðla af reynslu sinni. En líkt og
alþjóð veit er um að ræða einn okkar
fremsta leikara, sem hefur í nægu að
snúast í kvikmyndabransanum, hvort
sem er hér heima eða erlendis. Hann
hefur landað hverri stóru rullunni á
fætur annarri úti í hinum stóra heimi.
„Mér finnst þetta alveg frábærlega
vel skipulagt og vel að þessu staðið
hjá Elmari Hallgríms, kennara námskeiðsins,“ segir hann ánægður með
framtakið í heild sinni. – gj

Ólafur Darri Ólafsson gefur sér tíma og fræðir nemendur Háskóla Íslands um sjálfstraust. Fréttablaðið/Stefán
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Faðrsenda tilnefningar
ættis
er til miðn
1. mars

Hefur þú orðið vitni að

góðverki?

Óskað er eftir tilnefningum til samfélagsverðlauna Fréttablaðsins 2016

Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að bæta íslenskt samfélag.
Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið
virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði,
félagasamtök og þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum
fyrirmynd.

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins eru veitt í fimm flokkum.

•

•

•

•

1 Hvunndagshetjan
Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki,
hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að
ákveðnum málaflokki í lengri tíma.

2 Frá kynslóð til kynslóðar
Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir
uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig
koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum
metnaði og alúð.

•

3 Til atlögu gegn fordómum.

4 Heiðursverðlaun
Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra
samfélagi.

5 Samfélagsverðlaunin
Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag
betra fyrir okkur öll. Verðlaunafé 1,2 milljónir.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Eintaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því
að eyða fordómum í samfélaginu.

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun
Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun, með
tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is,
eða bréfleiðis merkt:
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík.
SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Dómnefnd tekur allar innsendar tillögur til skoðunar.
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í mars.
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Aðal
í fyrsta
Jökull Júlíusson ræðir málin í hljóðverinu Blackbird Studio í Nashville. mynd/Kyle Reinford

SUNNUDAGA KL.19:10

Hljómsveitin Kaleo
verður aðalnúmerið
á tónleikaferð um
Bandaríkin í fyrsta
sinn. Upptökur eru
að klárast á nýrri
plötu vestanhafs.

H

Á SUNNUDAGSKVÖLDUM

STJÖRNURNAR SKÍNA SKÆRT

Hæfileikaríkt fólk á öllum aldri stígur á svið í Ísland Got Talent. Hvaða atriði ná að hrífa Ágústu Evu, Dr. Gunna, Jakob Frímann
og Mörtu Maríu næst? Vertu með í veislunni á sunnudagskvöldum á Stöð 2.

365.is Sími 1817

ljómsveitin Kaleo er um
þessar mundir á leið í
sína fyrstu tónleikaferð
um Bandaríkin sem
svokallað aðalnúmer.
„Þetta er okkar fyrsti „headline“ túr
um Bandaríkin sem er mjög spennandi, sérstaklega þar sem hann er
að seljast upp hratt. Túrinn hefst 18.
febrúar og er í ca. fjórar vikur,“ segir
Jökull Júlíusson, söngvari og annar
gítarleikara hljómsveitarinnar Kaleo.
Þeir félagar verða með upphitunarhljómsveit á tónleikaferðalaginu sem
heitir Firekid en sveitin sú er hjá
sama plötufyrirtæki og Kaleo,
Atlantic Records.
Hljómsveitin hefur gert
út frá höfuðstað Texasfylkis, Austin, í rúmt
ár og hefur haft í
nógu að snúast.
Hún er um þessar
mundir að leggja
lokahönd á upptökur á sinni
fyrstu plötu
vestanhafs.
„Upptökur eru
búnar að ganga
mjög vel. Við
eyddum nánast
öllum janúar í
Nashville svo að
við erum nýkomnir
aftur til Texas í undirbúning fyrir næsta túr,“
segir Jökull. Hann getur
þó ekki sagt til um hvenær
platan verður tilbúin að svo
stöddu. „Hún verður vonandi til
sem fyrst. Við erum að hefja mix-ferlið á einhverjum lögum svo við erum
langt komnir en það er ómögulegt
að segja nákvæmlega hvenær hún
verður tilbúin. Við vonumst til að
hún komi út í sumar. Við erum auðvitað að gefa út í fyrsta skipti með
Atlantic Records svo að þeir stjórna
svolítið ferðinni með útgáfutíma og
markaðssetningu,“ útskýrir Jökull.
Það er hinn þrefaldi Grammyverðlaunahafi Jacquire King sem
stýrir upptökum á plötunni. „Hann
er frábær í alla staði og samstarfið
hefur gengið mjög vel.“
Lagið No Good, sem sveitin sendi
frá sér á síðasta ári, rataði í nýjan
bandarískan sjónvarpsþátt sem ber
nafnið Vinyl. Þá var lagið Way Down
We Go í tölvuleiknum vinsæla Fifa
16. Eru fleiri lög úr ykkar smiðju á
leið í sjónvarp eða tölvuleiki á næstunni? „Það er alltaf eitthvað í gangi
en það er aðallega útgáfufyrirtækið
okkar ásamt umboðsskrifstofunni og
plötufyrirtækinu sem er með puttana í þessu. Það er mikil eftirspurn,
sérstaklega í ljósi þess að við höfum
aðeins gefið út þrjú lög hérna úti enn
sem komið er og maður hefur jafnvel
verið beðinn um að semja lög fyrir
kvikmyndir. Þetta snýst síðan um
að velja hvað hentar og hvað ekki,“
segir Jökull.

M IÐ V I K U D A G U R
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númerið
sinn
Davíð Antonsson, trommuleikari Kaleo, og Jökull spekingslegir á svip. mynd/Kyle Reinford

Kaleo stefnir á að gefa út nýtt lag
í þessum mánuði eða þeim næsta.
„Við erum að vonast eftir því að gefa
út einhver myndbönd á næstunni
og mögulega nýtt lag í þessum eða
næsta mánuði.“
Sveitin gaf út myndband við lagið
Way Down We Go sem tekið er ofan í
Þríhnúkagíg í sumar en myndbandið
hefur vakið mikla athygli. Á dögunum
sendi sveitin svo frá sér annað myndband sem sýnir gerð myndbandsins
í Þríhnúkagíg. „Við höfum fengið
gífurlega mikil viðbrögð við vídeóinu hérna úti rétt eins og laginu sem
gengur mjög vel í útvarpi. Vídeóið á
bak við tjöldin er einmitt skemmtilegt og sýnir hversu mikil vinna var á
bak við gerð myndbandsins.“
Eins og fyrr segir er nóg fram
undan hjá sveitinni og eftir túrinn
tekur við tónleikahald á hinum ýmsu
tónleikahátíðum. „Eftir túrinn fáum

FATÓ
MARKAÐUR - OUTLET

70%

afsl.

af öllum
vörum

Jökull vonast til
að platan komi út í

sumar. mynd/Kyle Reinford

Það er mikil eftirspurn, sérstaklega
í ljósi þess að við höfum
aðeins gefið út þrjú lög
hérna úti enn sem komið er
og maður hefur jafnvel
verið beðinn um að semja
lög fyrir kvikmyndir. Þetta
snýst síðan um að velja
hvað hentar og hvað ekki.

við um viku í Austin þar sem South
By South West festivalið verður í
gangi og svo förum við til Ástralíu
beint í kjölfarið. Svo hefst festivaltímabilið fljótlega eftir það.“
Spurður út í hvort þeir félagar
komi eitthvað til Íslands á næstunni
hefur Jökull þetta að segja: „Þetta er
góð spurning. Það þarf oft að berjast
fyrir því að fá tíma til þess. Við erum
gífurlega bókaðir allt þetta ár en ég
er að vonast eftir því að við getum
komið eitthvað í lok júní. Það er óvíst
ennþá en eins og ég hef áður sagt þá
er það varla í boði, fyrir mér, að missa
alfarið af íslenska sumrinu.“
gunnarleo@frettabladid.is

ENN MEIRI AFSLÁTTUR
Í OKKAR VINSÆLA FATÓ MARKAÐI

... Í NOKKRA DAGA!

OPNUNARTÍMAR
mán-fim: 11-18
fös: 11-18:30
lau: 11-18
sun: 13-17
Merkjavörur frá:
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MIÐVIKUDAGUR

Duke ellington

Þorvaldur Davíð Kristjánsson og Hera Hilmarsdóttir vinna að nýju leikverki saman, Andaðu. frettabladid/villhem

Staðráðin í að koma
leikritinu til Íslands
Þorvaldur Davíð Kristjánsson leikari og Hera Hilmarsdóttir leikkona vinna að nýju leikverki saman, Andaðu, eða Lungs. Þorvaldur
og Hera verða með opinn leiklestur þar sem leikhúsgestir geta notið
þess að fylgjast með þeim í vinnslu á verkinu.

stóRsveit
ReykjAvíkuR
litrík og spennandi níu laga svíta sem Duke ellington
samdi í samvinnu við sinn nánasta samstarfsmann;
billy strayhorn. einstakt tækifæri til að heyra eitt af
lykilverkum síðari hluta ferils ellingtons.
stjórnandi og kynnir: sigurður flosason

HARPA silfuRbeRg
Styrkt af

Sunnudag 14. febrúar kl. 20:00
Miðaverð kr. 4.500 / 3.500
Miðar á harpa.is og í miðasölu Hörpu

flytur far east suite

„Samstarfið hófst þegar mamma
mín, hún Þórey, stakk leikritinu
að mér fyrir nokkru og bað mig
að lesa það. Ég tók við því og las
það í flugvél á leiðinni til Íslands,
þar sem ég átti í miklu basli við að
halda andliti í þeim tilfinningarússíbana sem sagan fór með mig
í. Frá þeim tímapunkti vorum við
staðráðnar í að koma leikritinu til
Íslands. Ég vann þýðinguna og svo
kom Þorvaldur Davíð til leiks sem
þriðja manneskjan í uppsetningunni,“ Segir Hera Hilmarsdóttir
leikkona
„Leikritið Andaðu er að mörgu
leyti mjög áhugavert verk. Flæðir
skemmtilega og talsmátinn einkar
nútímalegur og afslappaður án
þess þó að vera afstöðulaus. Það
eru líka margir flottir þræðir í
gegnum verkið. Samband manns
og konu, samband manns við
sjálfan sig og umheiminn. Verkið
veltir upp mörgum spurningum
sem ungt fólk í dag stendur frammi
fyrir. Það snertir á alvarleika lífsins
en er um leið fullt af húmor fyrir
því hversdagslega í samskiptum
fólks,“ segir Þorvaldur Davíð
aðspurður um innihald verksins.
Þorvaldur Davíð og Hera léku
síðast saman í kvikmyndinni Vonarstræti, sem sló öll aðsóknarmet
þegar hún var sýnd og hreppti
Hera meðal annars Edduna sem
besta leikkona í aðalhlutverki.
„Við Þorvaldur höfðum unnið

ég átti í miklu basli
við að halda
andliti í þeim tilfinningarússíbana sem sagan fór
með mig í.

náið saman áður og þekkjumst því
vel sem er sérlega gott fyrir þessa
vinnu og persónurnar í verkinu,“
segir Hera.
„Já, við þekkst frá því við lékum
saman í kvikmyndinni Vonarstræti. Hera hafði svo samband við
mig og kynnti mig fyrir verkinu, ég
varð strax hrifin af verkinu,“ bætir
Þorvaldur við.
Leikritið var tilnefnt til bresku
leiklistarverðlaunanna sem besta
nýja leikritið árið 2012. Ásamt
því að vinna til verðlauna á The
Ofies, verðlaunum sjálfstæðu leikhúsanna í London sem besta nýja
leikritið sama ár.
„Verkið hefur vakið mikla athygli
fyrir snarpan, vel skrifaðan texta
og djarfan stíl. Við Þorvaldur erum
núna í fyrsta hluta ferlisins af æfingum og líkamlegri vinnu saman.
Samstarfið gengur mjög vel og leiklesturinn verður í rauninni smá innlit í þann vinnuleiðangur sem við
stöndum í og eigum fyrir höndum
þangað til verkið verður fullklárað,“
segir Hera Hilmarsdóttir.

Það er sérstakt tækifæri að sjá
Heru og Þorvald saman á sviði hér
á Íslandi en bæði eiga það sameiginlegt að vinna mikið erlendis.
Hera lék síðast á móti breska
leikaranum Ben Kingsley í kvikmyndinni An Ordinary Man. Um
þessar mundir er Hera stödd hér
á landi við tökur á kvikmyndinni
Eiðurinn í leikstjórn Baltasar Kormáks.
„Tökur ganga vel í kvikmyndinni
Eiðnum, sem er annað spennandi
verkefni. Ég leik þar á móti Gísla
Erni Garðarssyni ásamt Margréti
Bjarnadóttur, og klára þær tökur
í lok mánaðarins. Svo held ég
aftur út til London og Los Angeles. Næstu verkefni eru ekki enn
komin á það stig að geta sagt frá
þeim. En verkefnin eru fjölbreytt
og flott svo ég gæti ekki beðið um
meira,“ segir Hera Hilmarsdóttir
bjartsýn fyrir næstu verkefnum.
Þá er Þorvaldur sem stendur í
tökum á kvikmyndinni Ég man
þig í leikstjórn Óskars Þórs Axelssonar en hann fer með eitt aðalhlutverkið í myndinni.
„Ásamt því að klára tökur á
kvikmyndinni Ég man þig er ég
að vinna í mínu eigin framleiðslufyrirtæki, Ísaland picture, en ég er
að leggja drög að nýjum verkefnum ásamt því að vinna að heimildarmynd,“ segir Þorvaldur Davíð
aðspurður um komandi verkefni.
gudrunjona@frettabladid.is
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Árshátíð

VIÐ ÆTLUM AÐ GERA OKKUR GLAÐAN DAG,
FAGNA GÓÐU GENGI OG SKUNDA Á ÁRSHÁTÍÐ.
Það þýðir því ekkert að panta hjá okkur eftir kl. 17 í dag.
Algjör skortur verður á Domino's-pizzum þangað til verslanir okkar
opna á hefðbundnum tíma á morgun.

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

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

Bakþankar

Kolbeins Tuma
Daðasonar

Leitin að
fullkomna
pottinum

V

arla er hægt að finna pláss á
landinu þar sem sundlaug er
ekki að finna. Hana má nýta
til að eiga góðar leikstundir með
krökkunum, slaka á í beinu framhaldi af útihlaupi eða líkamsræktartíma og svo er heimsókn í gufuna
einhver besti þynnkubani sem fyrir
finnst. Klukkutíma blundur í framhaldinu toppar svo allt. Já, svo má
víst líka synda í laugunum.
Margar laugar eiga sér langa sögu
eins og Sundhöllin í Reykjavík, sem
brátt verður að túristagildru dauðans með glæsilegu útivistarsvæði.
Aðrar yngri á borð við Álftaneslaug
og Lágafellslaug eru nánast vatnsskemmtigarðar með öllum sínum
rennibrautum og öldulaug. Nánast
alls staðar er boðið upp á gufubað,
víða er sauna, heitir pottar með hitastigi við allra hæfi og nú líka kaldir
pottar fyrir þá hörðustu.
Sjálfur er ég nýbyrjaður á skriðsundsnámskeiði sem gæti breytt
sundlaugahegðun minni en hingað
til hef ég varið 95 prósent heimsókna minna í heitum pottum. Kann
ég þá sérstaklega vel við að liggja
flatur í svonefndum diskum eða
vaðlaugum sem er víða að finna og
fara yfir málin með vinunum. Hins
vegar eiga allir slíkir pottar sem ég
hef prófað á landinu það sameiginlegt að hinn fullkomna líkamsstaða
finnst aldrei þrátt fyrir mikla leit.
Svo virðist sem hönnuðir þessara
tegunda lauga hafi vanrækt þennan
þátt. Það bara hlýtur að vera til
hin fullkomna hönnun þar sem
þú getur legið á bakinu, höfðinu
líður vel, axlirnar eru ofan í heitu
vatninu og þú rennur ekki úr stöðu
þinni þannig að hausinn fer undir
yfirborð vatnsins. Þegar hinn fullkomni diskur hefur verið hannaður
þá verð ég fastagestur í viðkomandi
laug. Skiptir þá engu þótt þá laug
verði að finna á Kópaskeri. 

PA RÍS

12.999 kr.
*

frá

ma rs - a prí l

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

Endalaust

NET
1.000 KR.*
ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

BÓKAÐU NÚNA Á WOWAIR.IS

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is

1817

365.is

KATRÍNARTÚNI 12 WOWAIR.IS WOWAIR@WOWAIR.IS

*Verð miðast við flug aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró.

