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Einar ræddi
Borgunarmálið
ekki við Bjarna
frænda sinn
Frændi fjármálaráðherra segist ekki hafa rætt kaupin á Borgun við ráðherrann áður en hann fjárfesti
í fyrirtækinu. Segist ekki hafa gert sér grein fyrir að
skyldleiki þeirra gerði viðskiptin tortryggileg. Ráðherrann hefur gagnrýnt viðskiptin harðlega.
Viðskipti Einar Sveinsson, einn
þeirra sem fjárfestu í Borgun í
nóvember 2014, ræddi fyrirhuguð
viðskipti sín ekki við Bjarna Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, áður en gengið var frá viðskiptunum. Þetta fullyrðir Einar í
samtali við Fréttablaðið.
Það hefur vakið tortryggni í
tengslum við umrædd viðskipti
að Einar og Bjarni Benediktsson,
fjármála- og efnahagsráðherra,
eru frændur. En Einar segist ekki
hafa látið frænda sinn vita af því
að hann hygðist taka þátt í þessum
viðskiptum. „Nei, ég hef aldrei rætt
þetta mál við hann,“ segir Einar.
Aðspurður segist Einar ekki
hafa haft áhyggjur af því að
skyldleiki sinn við Bjarna
Benediktsson yrði til þess að
gera málið tortryggilegt. „Nei,
það hvarflaði ekki að mér.“
Einar segist hafa fengið fyrstu
upplýsingar um viðskiptin í
nóvember 2014, í sama
mánuði og viðskiptunum lauk.
Bjarni Benediktsson hefur
gagnrýnt viðskiptin með
Borgun harðlega undanfarna daga.
Hefur hann
sagt að það
ve r ð s e m
Landsbankinn fékk
fyrir eignar-

Vilja átak gegn
vinnumansali
Kjaramál Báran stéttarfélag skoðar

hátt í tuttugu mál innan ferðaþjónustunnar á Suðurlandi er varða
svarta starfsemi eða misneytingu
starfsfólks.
„Við erum að skoða skráningar
starfsmanna, mögulega svarta starfsemi og misneytingu á starfsfólki,“
segir Halldóra Sigríður Sveinsdóttir,
formaður Bárunnar. Hún segir suma
vinnuveitendur ekki meðvitaða
um það þegar þeir brjóta lög en
aðra endurtaka brot sín þrátt fyrir
aðkomu félagsins. „Sumir hafa einbeittan brotavilja á meðan aðrir
virðast ekki átta sig á því þegar þeir
fara yfir strikið.“
Eitt vinnumansalsmál er til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi. Málinu hefur hins vegar ekki
verið sinnt sökum þess hve undirmönnuð lögreglan er.
– kbg / sjá síðu 10

Nei, ég hef aldrei
rætt þetta mál
við hann.
Einar Sveinsson
fjárfestir

hlut sinn í fyrirtækinu hafi verið
mun lægra en eðlilegt getur talist.
Í bréfi sem hann sendi Bankasýslu
ríkisins í síðustu viku segir hann
stöðuna sem komin er upp vera
alvarlega.
Ráðherra sagði það jafnframt vera sitt mat að
umræða undanfarinna
vikna vegna sölu Landsbankans á hlut sínum í
Borgun væri til þess fallin
að skaða bankann í tengslum
við fyrirhugaða sölu ríkisins á 28 prósenta hlut í
Landsbankanum. Því
sé nauðsynlegt áður
en lengra er haldið í
því ferli að hvaðeina
er máli skiptir og
varðar sölu Landsbankans á Borgun
verði upplýst og
málið afgreitt
með þeim hætti
að traust til bankans og stjórnenda hans verði
tryggt.
– jhh / sjá síðu 10

Fréttablaðið í dag
Skoðun Kári Stefánsson skrifar

um öfugmælavísur forsætisráðherra. 22-28
sport Mótlætið hefur styrkt

Foreldrar barna í Fram gagnrýna borgaryfirvöld fyrir að endurnýja ekki gervigrasvöllinn á íþróttasvæði
félagsins í Safamýri. Dekkjakurlið sem notað er á knattspyrnuvöllum inniheldur krabbameinsvaldandi efni.
Hér má sjá drengi á knattspyrnuæfingu í gær. Eins og sést er völlurinn þakinn kurli. Sjá síðu 8 Fréttablaðið/Anton

Vísundur
17. febrúar – 1. mars

Alfreð Finnbogason. 34-36

Menning Kvikmyndahátíðin
Stockfish hefst í Bíói Paradís í
kvöld og stendur fram að Edduverðlaunahátíðinni. 42-48
lífið Herra
Níels
ferjaður á
kajak hálftíma fyrir
sýningu.

52-56

plús 1 sérblað l Fólk
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Ævintýraheimur
skynfæranna

Opið
til 21
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Sofið á þakinu

Í dag er útlit fyrir þokkalegasta veður á
landinu. Vind lægir og það léttir víða til,
en þó einhver él norðaustanlands í fyrstu.
Hvessir um kvöldið og fer að snjóa á Suðurog Vesturlandi. Sjá síðu 40

Idafe ásamt kærustu sinni, Aldísi Báru
Pálsdóttur. Mynd/Helgi J. Hauksson

Glaður yfir
að fara ekki
Hælisleitendur „Ég er virkilega
hamingjusamur. Þú getur varla
ímyndað þér hversu hamingjusöm
við kærasta mín vorum þegar við
fengum fréttirnar. Við erum virkilega hamingjusöm,“ segir Idafe
Onafe Oghene.
Idefe, rétt eins og þeir Martin
Omulu og Christian Boadi, fékk í
gærkvöld þær fréttir að beiðni um
flutning hans af landi brott hefði
verið afturkölluð. Þeim var sagt á
þriðjudag að þeir þyrftu að fara til
Ítalíu á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar en mennirnir þrír eru
hælisleitendur, tveir þeirra nígerískir en sá þriðji ganverskur.
„Ég var á leiðinni heim að pakka
þegar ég fékk símtal frá lögfræðingnum mínum sem sagði mér fréttirnar. Ég er virkilega hamingjusamur. Þetta er örugglega besti dagur
lífs míns, fyrir utan daginn sem ég
kynntist kærustu minni.“
Þá sagði Ragnar Aðalsteinsson,
lögmaður Omulu og Boadi, í samtali við Vísi að hann myndi sækja
um hæli af mannúðarástæðum fyrir
skjólstæðinga sína. - þea

Ég var á leiðinni
heim að pakka
þegar ég fékk símtal frá
lögfræðingnum mínum sem
sagði mér fréttirnar. Ég er
virkilega hamingjusamur.
Idafe Onafe Oghene, hælisleitandi

Sýrlenskur maður sefur á húsþaki í Barzeh-hverfi Damaskus, höfuðborgar Sýrlands. Hverfið er nú undir stjórn uppreisnarmanna á meðan nærliggjandi hverfi, Esh Al-Warwar, er á valdi stjórnarhersins. Vopnahlé er nú í gildi á svæðinu. Fréttablaðið/EPA

Virkja
ónæmiskerfið
gegn krabba
vísindi Hópur vísindamanna í Bandaríkjunum kynnti í vikunni einstakar
niðurstöður nýrrar og mögulega byltingarkenndar krabbameinsmeðferðar
þar sem sjálft ónæmiskerfið er virkjað
í baráttunni við krabbamein.
Tuttugu og níu manns með banvæna tegund hvítblæðis tóku þátt í
rannsókn í Seattle þar sem erfðabreytingatækni var beitt til að koma heilbrigðum frumum fyrir í svokölluðum
T-frumum og þar með vopna ónæmiskerfið í baráttunni við hvítblæðið.
Af þeim 29 sem tóku þátt í rannsókninni sýndu 27 greinileg batamerki.
„Við búum nú yfir þeirri þekkingu sem
þarf til að stjórna ónæmiskerfinu. Og
þegar við verðum enn betri í að gera
það þá sé ég fram á að þessi tækni
muni nýtast stórum og fjölbreyttum
hópi sjúklinga,“ segir Waseem Qasim,
prófessor við Great Ormond Streetspítalann. – khn

Frá kr.

89.900
Frábærir
flugtímar

COSTA DEL SOL
Aguamarina

Netverð á mann kr. 89.900 m.v. 2 fullorðna og 2
börn í íbúð með einu svefnherbergi.
Kr. 114.095 á mann m.v. 2 fullorðna í herbergi.

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

19. maí í 10 nætur

Varða leið að leynifossi
fyrir sína viðskiptavini
Félagið Secret Local Adventurers fær aðgang að fjallakofa Hrunamannahrepps
og heimild til að merkja gönguleið að Búðarárfossi. Ætla að gera kofann upp og
kynna ferðamönnum. Stefna á leynda staði sem aðrir aka ekki á með sína gesti.
ferðaþjónusta Hrunamannahreppur ætlar að semja við félagið
Secret Local Adventures um aðgang
að fjallakofa og náttúruperlum í
hreppnum.
Þeir Egill Jóhannsson og Guðmann Unnsteinsson, sem báðir búa
í Hrunamannahreppi, segja í bréfi
til sveitarstjórnarinnar að ætlunin
sé „að þjónusta ferðamenn í stuttar
ævintýraferðir um náttúruperlur
Hrunamannahrepps sem ekki er
hægt að komast að nema á sérútbúnum bílum“, eins og segir í erindi
þeirra.
Þannig segja þeir Egill og Guðmann í bréfinu ætlunina að fara
með gesti á „leynda staði sem eru
ekki á leiðum annarra aðila sem aka
um með ferðamenn“. Ferðamenn
væru fræddir um sögu og náttúru
svæðisins. „Gætt verður þess í hvívetna að vernda viðkvæma náttúru
og umhverfi á afrétti Hrunamanna,“
er undirstrikað.
Félagið óskar sérstaklega liðsinnis
Hrunamannahrepps varðandi þrjá
liði. Í fyrsta lagi vill það taka í fóstur
gamlan hlaðinn gangnamannakofa
sem nefnist Heiðarárkofi og er við
Heiðarvatn. „Markmiðið er að færa
hann í upprunalegt horf, halda
honum við og nýta sem sögusafn,“
segir í bréfinu.
Guðmann Unnsteinsson segir
við Fréttablaðið að Heiðarárkofi sé
í merkilega góðu ásigkomulagi þrátt
fyrir að vera kominn úr notkun.
„Það er alls ekki svo langt síðan að
menn gistu hér í eftirleitum. Þá settu
þeir rollurnar undir sig og hrossin í
endann til að hita upp,“ segir hann.
Nánari upplýsinga varðandi
gangnamannaferðir ætla þeir félagar einmitt að afla og óska aðstoðar

Þessi gamli gangnamannakofi er á Steingrímsfjarðarheiði en Fréttablaðið hefur
ekki tiltæka mynd af Heiðarárkofa í Hrunamannahreppi. Fréttablaðið/Pjetur

Það eru mjög margir
heimamenn sem
vita ekki einu sinni af
þessum stað, hann er svo
falinn.
Guðmann Unnsteinsson, Secret Local
Adventures

hreppsins við það. Þetta verði síðan
tengt við sögur um útilegumenn á
borð við Fjalla-Eyvind.
Að endingu óskar Secret Local
Adventures eftir „að fá að merkja
gönguleið frá vegarslóða að Búðar

árfossi, um 400 metra leið og fá að
fara með ferðamenn að þessari
leyndu náttúruperlu á afréttinum
sem fossinn er,“ segir í bréfinu sem
lagt var fyrir á síðasta fundi sveitarstjórnar sem samþykkti að fela
sveitarstjóranum að ganga til samninga við Secret Local Adventures um
málið.
„Hann er leyndur inni á afrétti,“
svarar Guðmann leyndardómsfullur
spurður um staðsetningu Búðarárfoss. „Það eru mjög margir heimamenn sem vita ekki einu sinni af
þessum stað, hann er svo falinn.
Þetta er eiginlega algjör paradís.
Við ætluðum eiginlega að hafa þetta
eins leynt og hægt er.“
gar@frettabladid.is

UP!LIFUN
VW Up! frá aðeins:

1.790.000 kr.

Litli borgarbíllinn með stóru kostina.
Eitt það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar sest er undir stýri á Volkswagen Up! er
hversu rúmgóður og þéttur hann er. Komdu í reynsluakstur og láttu hann koma þér á óvart.
Það er upplifun sem þú vilt ekki missa af.

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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Kynbundið ofbeldi gegn feðrum sé viðurkennt
alþingi Samfélagið á að hætta að
tipla á tánum í kringum þá staðreynd að þegar kerfisbundið er
komið í veg fyrir að feður geti
notið samvista við börnin sín, oft
svo árum skiptir, þá er það ekkert
annað en kynbundið ofbeldi.
Þetta sagði Guðmundur Steingrímsson, þingmaður Bjartrar
framtíðar, í umræðum á Alþingi í
gær. Hann sagðist vilja freista þess
að setja málið á dagskrá í þinginu,
enda hafi kynbundið ofbeldi gagn-

vart konum sem betur fer verið
sett þar á dagskrá. „Það verður að
horfast í augu við það grundvallaratriði að þetta er ofbeldi, þetta er
brot á réttindum barna og yfirleitt
feðra og við verðum að taka á þessu
sem slíku.“
Guðmundur benti á að það
standi skýrt í barnalögum að báðir
foreldrar hafa óskoraðan rétt á því
að umgangast börnin sín og beri
reyndar skylda til þess að gera það.
„Blessunarlega höfum við ákveðið

Mér finnst þessar
tálmanir, þessar
hindranir á rétti barna og
feðra til að umgangast hvert
annað, ekki vera annað en
það, kynbundið
ofbeldi.
Guðmundur
Steingrímsson,
þingmaður Bjartrar
framtíðar

að grípa til alls konar aðgerða gegn
ýmiss konar kynbundnu ofbeldi
og reyna að útrýma því. Mér finnst
mikilvægt að við setjum þessa tegund af ofbeldi, þar sem feðrum er
meinað að hitta börnin sín, undir
nákvæmlega þann sama hatt. Þetta
er ekkert annað en það. Þetta er
ofbeldi sem beinist aðallega gegn
feðrum og eins og svo oft er með
kynbundið ofbeldi þá bitnar þetta
ofbeldi á börnunum,“ sagði Guðmundur. – shá

Einhuga um eflingu hafrannsókna
Þingmenn allra flokka lýstu því yfir á Alþingi að efling hafrannsókna við landið væri afar mikilvæg. Þjóðhagslegt mikilvægi rannsókna
réttlætti fjárútlát. Fjármagn myndi skila sér margfalt til baka. Þetta ætti við um mælingar einstakra stofna sem grunnrannsóknir.
náttúra Ástæða er til að stórefla hafrannsóknir við Ísland í ljósi þeirra
gríðarlegu þjóðhagslegu hagsmuna
sem eru undir. Bæði á þið við um
mælingar á einstökum stofnum og
undirstöðurannsóknir.
Þetta kom fram í máli þingmanna
allra flokka í sérstakri umræðu á
Alþingi í vikunni um nýja aflareglu í
loðnu, en málshefjandi var Kristján
L. Möller, þingmaður Samfylkingarinnar.
Kristján lýsti yfir áhyggjum sínum
með að mat Hafrannsóknastofnunar
á loðnustofninum í janúar byggði á
niðurstöðum annarrar af tveimur
vikum sem rannsóknirnar stóðu, en
veður og aðstæður í hafi hömluðu
rannsóknum. Hann spurði hvort
þetta dygði til – þegar haft væri í
huga að hver 100 þúsund tonn af
loðnu væru um 12 milljarða króna
virði. „Hér ber ríkisstjórnin mikla
ábyrgð og við öll vegna þess að Hafrannsóknastofnun er í fjársvelti hvað
varðar það að halda úti skipum til
mælinga,“ sagði Kristján en tók þó tillit til þess að skipin fóru út til frekari
mælinga sem er að ljúka.
Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarútvegsráðherra tók undir það sjónarmið að styrking hafrannsókna væri
æskileg, ekki síst á loðnustofninum.
Í dag væri um mælingar og mat á
veiðiþoli í öndvegi en ekki um sérstakar rannsóknir á stofninum.
Hafrannsóknastofnun hafi þurft að
herða sultarólina eftir hrun, eins og
aðrir, en hann taldi stofnunina ágætlega haldna enda hefðu fjárveitingar
til hennar verið auknar. Hann tók
undir að gríðarlegar breytingar væru
að verða í hafinu; hlýnun er grunnvandinn og afrán hvala hefur verið í
deiglunni þess vegna en svo virðist
sem þeir séu þaulsetnari við loðnuát
yfir veturinn en löngum fyrr. Hann
varpaði því fram að ný aflaregla hefði
kannski betur komið fram fyrr þar
sem varúðarnálgun nýrrar reglu sýnist jákvæð í ljósi breytinga og óvissu.

Ný regla – minni afli
l

l

l

l

Kveikjan að umræðunni er
mæling Hafrannsóknastofnunar
í janúar á stærð loðnustofnsins
eftir nýrri aflareglu sem gefur
töluvert minni afla en sú eldri
hefði gert.
Mat veiðistofns út frá þessari
mælingu er um 675 þúsund tonn
með ráðlagðri 177 þúsund tonna
veiði, en 100 þúsund tonn er
leyfilegur afli íslenskra skipa.
Aflareglan, sem sett er vegna
krafna frá Alþjóðahafrannsóknaráðinu (ICES) um varúðarnálgun,
gefur 80 þúsund tonnum minni
afla en sú sem fyrir var.
Niðurstaðan var tilefni þess
að hagsmunaaðilar lýstu yfir
áhyggjum af því að um vanmat
væri að ræða, og gagnrýnt var
að hafrannsóknaskipin lægju
bundin við bryggju í stað þess að
gera frekari mælingar. Þau fóru
síðar til frekari mælinga, sem er
að ljúka.

Undir þetta tóku fleiri þingmenn,
meðal annarra Helgi Hrafn Gunnarsson Pírati. Af öðrum þingmönnum
kváðu þau Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, Samfylkingu, og Ásmundur
Friðriksson, Sjálfstæðisflokki, fast að
orði. Ólína sagði að krafan um sjálfbærni gerði mikilvægi rannsókna
enn mikilvægari og í þessu ljósi væri
dýrt að spara. Fjármagn yrði að setja
í hafrannsóknir því það myndi skila
sér margfalt til baka.
Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstri grænna og fyrrverandi
sjávarútvegsráðherra, sagði að stjórnvöld þyrftu virkilega að taka sér tak
og efla getu Hafrannsóknastofnunar
til að stunda mælingar og grunnrannsóknir.

Samkvæmt áætlun 2016 verður Árni Friðriksson við mælingar og rannsóknir í 170 daga. fréttablaðið/anton

Hér ber ríkisstjórnin mikla ábyrgð og
við öll vegna þess að Hafrannsóknastofnun er í
fjársvelti hvað
varðar það að
halda úti
skipum til
mælinga.

100

þúsund tonn af loðnu eru
um 12 milljarða króna virði.

Kristján L. Möller,
Sigurður Ingi Jóhannsson,
Helgi Hrafn Gunnarsson,
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og Ásmundur
Friðriksson eru meðal
þingmanna sem vilja efla
hafrannsóknir.

Kristján L. Möller,
Samfylkingu

svavar@frettabladid.is

Kenna ferðamönnum ábyrga hegðun
Fe r ðaþj ó n usta Íslandsstofa
kynnti í gær nýja markaðsherferð
þar sem breyttar áherslur miða að
því að auka fræðslu við ferðamenn
hérlendis.
Áður hefur áhersla slíkra markaðsherferða verið á því að minnka
árstíðasveiflur og fleira en nú var
ákveðið að fara þá leið að kenna
ábyrga hegðun á Íslandi. „Þessi
herferð er frábrugðin, því við erum
meira að horfa inn á við. Nú horfum við til ferðamanna sem eru á
landinu, þó meginmarkmiðið sé að
auka áhuga og vitund um Ísland,“
segir Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðumaður ferðaþjónustu og skapandi
greina hjá Íslandsstofu.
Herferðin er eitt verkfæri inn
í þá umræðu sem hefur verið um
öryggi ferðamanna hérlendis að
sögn Ingu Hlínar. „Markaðssetning er eitt tæki til að miðla fræðslu
til ferðamanna og til þess að hafa
áhrif á ferðahegðun,“ segir Inga
Hlín. – þv

Aukin fræðsla verður við ferðamenn í nýrri markaðsherferð Íslandsstofu.
Fréttablaðið/GVA

NÝR
SUBARU OUTBACK

SUBARU FORESTER

SUBARU LEVORG

Forester PREMIUM BOXER, dísil, sjálfskiptur
Verð 5.890.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

NÝR Levorg, bensín, sjálfskiptur
Verð 5.290.000 kr.
Eyðsla 6,9 l/100 km*

ENNEMM / SÍA /

tölur
N M 7 3 5 8 6 S u b a*Miðað
r u 3 við
b íuppgefnar
lar sam
a nframleiðanda
O u t b a c um
k eeldsneytisnotkun
f s t 5 x 3 8 í blönduðum akstri.

Outback PREMIUM BOXER, dísil, sjálfskiptur
Með EyeSight öryggismyndavélum
Verð 6.390.000 kr.
Eyðsla 6,0 l/100 km*

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL SEM ÞÚ GETUR KEYPT
Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp í hugann. Lágur
þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif með tölvustýrðri stöðugleikastýringu
er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru með 5 stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

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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Havila í greiðslustöðvun
og afskrifar 21 milljarð
viðskipti Norska skipafélagið
Havila, sem Íslandsbanki og Arion
banki lánuðu milljarða króna, tilkynnti í gær að það myndi færa
niður virði skipa sinna um 1.388
milljónir norskra króna, eða sem
samsvarar 20,6 milljörðum íslenskra
króna eða um 20%. Afskriftirnar
þýða að ríflega 2/3 eigin fjár Havila
þurrkast út. Sérfræðingar telja
Havila eiga nægt eigið fé fram á
haust.
Félagið rekur 28 skip sem þjónusta flest fyrirtæki í olíu- og gasvinnslu. Olíuverð hefur fallið mikið
frá sumrinu 2014 þegar tunnan
af hráolíu kostaði yfir 115 Bandaríkjadali. Tunnan kostar nú um 35
Bandaríkjadali og hefur þurft að
leggja um 100 olíuþjónustuskipum
í Noregi vegna verkefnaskorts.
Arion banki lánaði félaginu 300
milljónir norskra króna sumarið
2014, um það leyti sem olíuverð tók
að falla, en upphæðin samsvaraði
þá 5,5 milljörðum íslenskra króna.
Íslandsbanki lánaði fyrirtækinu
130 milljónir norskra króna í árslok
2013, sem voru þá jafnvirði um 2,5
milljarða íslenskra króna.
Fyrirtækið fór í greiðslustöðvun
á þriðjudag eftir að ljóst var að
ekki tækist samkomulag við alla
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Við erum heimurinn

90%

hafa hlutabréf í Havila
lækkað síðasta árið.
eigendur skuldabréfa þess. Sérstakur stjórnarfundur var haldinn
hjá Havila í gær þar sem tekin var
ákvörðun um að halda rekstri fyrirtækisins áfram. Þó yrðu ekki greiddir vextir eða afborganir af lánum
en félagið hygðist reyna á ný að ná
samkomulagi við banka og skuldabréfaeigendur.
Félagið hafði áður tilkynnt
um samkomulag við þá banka,
sem lánað höfðu fyrirtækinu, um
afskriftir og seinkun afborgana
lána gegn því skilyrði að skuldabréfaeigendur myndu einnig samþykkja afskriftir og nýtt hlutafé yrði
lagt í félagið. Ekki tókst að fá nægan
hluta skuldabréfaeigendanna til að
fallast á slíkt og því mistókst að ná
samkomulagi.
Hlutabréf í Havila hafa lækkað
um tæplega 90 prósent síðasta árið.
– ih

Þingmaður gagnrýnir
breytingar á hringvegi
Samgöngur Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstri grænna,
gagnrýndi á Alþingi í gær fyrirætlanir innanríkisráðherra um að
breyta hringveginum á Austurlandi.
Fréttablaðið greindi frá því í gær
að um langa hríð hefur verið uppi
umræða um legu hringvegarins á
Austurlandi og hvort breyta eigi
núverandi skilgreiningu þannig að
hringvegurinn, þjóðvegur 1, milli
Fljótsdalshéraðs og fjarðanna, liggi
ekki eins og nú er um Skriðdal og
Breiðdalsheiði heldur um Norðfjarðarveg og Suðurfjarðaveg.
„Þetta hefur ekki verið nefnt við
þingmenn kjördæmisins svo ég viti

Þetta hefur ekki
verið nefnt við
þingmenn kjördæmisins svo
ég viti til og kannski stendur
það ekki til.
Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður
Vinstri grænna

til og kannski stendur það ekki til,“
sagði Steingrímur. „Það sem gerir
þetta enn viðkvæmara er að það er
engin samgönguáætlun í gildi.“
– srs

Sjö barnakórar sungu saman í Ráðhúsi Reykjavíkur í gær þegar friðarvika var sett. Markmið friðarvikunnar
er að syngja fyrir friði og nær hápunkti á sunnudag þegar þúsundir kórsöngvara munu syngja sama lag á
sama tíma um allan heim, en börnin settu tóninn í gær með laginu We are the world. Fréttablaðið/Pjetur

Vill ekki ræða riftun
Einari Sveinssyni var boðið að taka þátt á lokametrunum. Ræðir ekki mögulega
riftun á samningum. Hann segist aldrei hafa rætt málin við fjármálaráðherrann.

12.–MAÍ – 2. JÚNÍ 2016

ÚRVALSFÓLK

BENIDORM & ALMERÍA
10.000 KR. BÓKUNARAFSLÁTTUR TIL 2. MARS.
Hinar vinsælu heldri borgaraferðir Jennýar hafa
svo sannarlega slegið í gegn. Vorið 2016 verður
haldið bæði á Benidorm og Almeria. Báðir þessir
staðir státa af góðu loftslagi fallegu landslagi og
góðum veitingastöðum. Val um 21 eða 13 nætur.
VERÐ MEÐ BÓKUNARAFSLÆTTI

199.900 KR.

á mann m.v. tvo fullorðna í tvíbýli með hálfu fæði og vín með matnum.

NÁNAR Á UU.IS

Viðskipti Fjárfestirinn Einar Sveinsson vill ekki tjá sig um það hvort hann
sé tilbúinn að rifta samningnum um
kaup sín á hlut í fyrirtækinu Borgun.
Samkomulag um kaupin á 31,2 prósenta hlut Eignarhaldsfélagsins
Borgunar í Borgun voru undirrituð í
nóvember 2014. Kaupverðið var um
2,2 milljarðar en verðmæti hlutarins
er í dag talið mun meira. Einar á hlut í
Eignarhaldsfélaginu Borgun í gegnum
félagið P 126 ehf.
Það var Landsbankinn sem seldi
hlutinn í Borgun. Steinþór Pálsson,
bankastjóri Landsbankans, hefur
talað um að skoðað yrði hvort forsendur væru til þess að rifta sölunni.
Einar vill ekki tjá sig um þau ummæli
bankastjórans. „Ég læt ekki blanda
mér í þá umræðu.“ Einar segist ekki
heldur geta svarað þeirri spurningu
hvort hann myndi grípa til varna ef
Landsbankinn tæki ákvörðun um að
höfða riftunarmál. „Ef og hefði, ég get
ekki svarað svona.“
Það hefur vakið tortryggni að Einar
og Bjarni Benediktsson, fjármála- og
efnahagsráðherra, eru frændur. En
Einar segist ekki hafa látið frænda
sinn vita af því að hann hygðist taka
þátt í þessum viðskiptum. „Nei, ég hef
aldrei rætt þetta mál við hann,“ segir
Einar. Aðspurður segist Einar ekki
hafa haft áhyggjur af því að skyldleiki
sinn við Bjarna Benediktsson yrði til

Borgunarmálið hvílir þungt á Steinþóri Pálssyni, bankastjóra Landsbankans.
Fréttablaðið/Vilhelm

þess að gera málið tortryggilegt. „Nei,
það hvarflaði ekki að mér.“
Einar segist hafa frétt af því að
hluturinn í Borgun væri til sölu í
nóvember 2014. Það er í sama mánuði og gengið var frá viðskiptunum.
„Þá var ég spurður að því hvort ég
hefði áhuga á að koma inn í þennan
fjárfestahóp. Á þeim tíma þá liggur
fyrir samningur um kaup á þessum
bréfum. Eina aðkoma mín er sú að
mér er sýndur þessi samningur, þau
kjör sem í honum felast, kaupverð og
dagsetningar,“ segir Einar.

Hann segir að auk sín hafi fleiri
verið spurðir að því hvort þeir hefðu
áhuga á að koma að þessum viðskiptum. „Eftir umhugsun þá ákvað ég að
taka þátt í þessu. Ég veit að einhverjir
sem komu að þessu á þessum tíma
afþökkuðu,“ segir Einar, en bætir því
við að hann geti ekki greint frá því
hvaða aðilar það voru.
Það var Magnús Magnússon sem
bauð Einari að koma að kaupunum,
en Magnús hefur verið í forsvari
fyrir Eignarhaldsfélagið Borgun.
jonhakon@frettabladid.is

FRÁBÆRT ÚRVAL AF BARNAMAT

Gildir til 29. febrúar á meðan birgðir endast.

Semper hefur yfir 80 ára reynslu
af framleiðslu á barnamat.
Í boði er breytt vöruúrval af mat sem
uppfyllir næringaþörf ungra barna.
Maturinn er framleiddur undir ströngum gæða- og öryggisstöðlum.

Ella‘s Kitchen barnamatur er eingöngu unninn úr lífrænum innihaldsefnum og
inniheldur engin aukefni, s.s. sykur, salt eða rotvarnarefni. Ella‘s Kitchen leggur
auk þess áherslu á að vera umhverfisvæn og gefa til baka til samfélagsins.

Betri næring með HiPP. Lífrænt ræktuð fæða inniheldur að meðaltali meira magn
C-vítamíns og lífsnauðsynlegra steinefna eins og kalsíum, magnesíum, járn og
króm, sem og verndandi andoxunarefna og ómega-3 fitusýra. HiPP hjálpar til við
að vernda framtíð barnsins þíns.

Holle barnamatur er einstaklega næringarríkur enda unninn úr fyrsta flokks lífrænum
hráefnum samkvæmt ströngustu kröfum sem Demeter vottun tryggir. Demeter vottunin
tryggir bestu fáanlegu gæði í lífrænni ræktun, þ.e. hámarks innihald næringarefna og
hámarks hreinleika. Engin kemísk hjálparefni eru notuð, hvorki í ræktun né við vinnslu

Við höfum framleitt næringarríkan barnamat síðan 1867. Maturinn sem við búum
til fyrir börn á ekki bara að bragðast vel heldur á hann að gefa litlum börnum allt
sem þau þarfnast til að fá gott veganesti út í lífið. Þess vegna notum við sérvalið
ferskt hráefni og leggjum ríka áherslu á öryggismál við framleiðslu matarins.

ÍSLENSKUR BARNAMATUR
þróaður af Hrefnu Rósu Sætran
og Rakel Garðarsdóttur
Næringarríkur og bragðgóður barnamatur úr íslensku
hráefni s.s. grænmeti, byggi og kalkún.
Uglan Vaka sem er auðkenni Vakandi býður því fram
fjórar tegundir í dag en þær eru Gulrótarmauk og Rófu
& Blómkálsmauk fyrir fjögurra mánaða börnin og svo
Íslenskur pottréttur og Grænmeti & Perlubygg fyrir níu
mánaða og eldri. Betri byrjun fyrir börnin.

aup
Nýtt í Hagk
Hrefna Rósa Sætran og

Rakel Garðarsdóttir.

Hrefna og Rakel kynna
barnamatinn sinn í
Hagkaup Kringlunni
laugardaginn 20. feb
kl. 13-15.
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Endurnýjun kurlvallanna
er ekki forgangsmál
Samfélag Samkvæmt nýrri áætlun
meirihluta borgarstjórnar er endurnýjun gervigrasvalla þar sem notað
er dekkjakurl ekki forgangsmál.
Kjartan Magnússon borgarfulltrúi
gagnrýnir þessa áætlun og forgangsröðun meirihlutans. Dekkjakurlið,
sem um er að ræða, er litlar gúmmíkúlur sem dreift er yfir völlinn til að
gefa honum mýkri áferð.
Á Alþingi liggur fyrir þingsályktunartillaga allra flokka um bann við
notkun dekkjakurls og að mótuð
verði áætlun um að skipta gúmmíkurli úr dekkjum út fyrir hættuminni efni fyrir árslok 2016.
Mikið hefur verið fjallað um
skaðsemi dekkjakurls sem notað
er á völlunum og hvatti Læknafélag
Íslands til þess árið 2010 að notkun
kurlsins á íþrótta- og leiksvæðum
yrði hætt.
Í ályktun frá 2010 sagði Þorsteinn
Guðnason hjartalæknir að í dekkja
kurli væri að finna krabbameinsvaldandi efni og önnur eiturefni
sem geta verið hættuleg fyrir börn
og aðra iðkendur íþrótta á gervigrasvöllum.
Samkvæmt Umhverfisstofnun
getur gúmmí sem notað er í dekkja
kurl verið misjafnt en þó sé nánast
óhjákvæmilegt að nota ýmis skaðleg efni við framleiðsluna. Við framleiðslu dekkja var auk þess áður
notuð olía sem inniheldur efni sem
geta meðal annars verið krabbameinsvaldandi. Notkun olíunnar
hefur þó verið bönnuð við framleiðslu dekkja. Stofnunin hefur nú

Litlum gúmmíkúlum er dreift yfir gervigrasvelli til að gefa þeim mýkri áferð.
Fréttablaðið/Anton Brink

kallað eftir upplýsingum frá þremur
innflytjendum um efnainnihald
dekkjakurls sem notað er á gervigrasvöllum.
Í áætlun Reykjavíkurborgar
kemur fram að hafist verður handa
við Víkingsvöll á þessu ári. Á næsta
ári verður svo völlur KR endurnýjaður, völlur Leiknis árið 2018 og
ÍR 2019. Margir foreldrar barna í
Reykjavík eru ósáttir við ákvörðun
Reykjavíkurborgar um að skipta
dekkjakurli á völlum borgarinnar
ekki alfarið út á þessu ári. Önnur
sveitarfélög hafa þegar brugðist við
og hafa hafist handa við endurnýjun
gervigrasvalla. – þv

Hér bíður ál uppskipunar í Straumsvík. Hætt er við að um þrengist dragist boðað verkfall Hlífar í næstu viku á langinn.
Fréttablaðið/GVA

Pína á álverið að
samningaborðinu
Engin viðbrögð hafa enn komið frá ÍSAL. Starfsmenn eru komnir með upp í
kok. Fundur í deilunni hjá ríkissáttasemjara er í undirbúningi. Boðun aðgerða í
næstu viku endurspeglar snúna stöðu í deilunni, segir framkvæmdastjóri SA.

Dæmi um ágalla sem teljast alvarlegir eru ef fallundirlagi á leiksvæðum er ábótavant eða ef sandur er á stéttum lóðarinnar. Fréttablaðið/Stefán

Alvarlegar athugasemdir
gerðar við 65 prósent lóða
Skólamál Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gerði alvarlegar athugasemdir
við 65 prósent leikskólalóða í
árlegu eftirliti sínu. Af því tilefni
var þeim tilmælum beint til leikskólayfirvalda að lagfæringar færu
fram strax.
Tæplega 100 lóðir voru skoðaðar,
bæði lóðir leikskóla sem reknir eru
af borginni og einnig einkarekinna
leikskóla. Þetta kom fram í kynningu Heilbrigðiseftirlitsins á reglubundnu eftirliti í leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum.
Skoðuð eru leikvallatæki, fallundirlög, girðingar og fleira á lóðunum.
Rósa Magnúsdóttir, deildarstjóri
hjá Heilbrigðiseftirlitinu, segir að
orðanotkunin í athugasemdunum
sé vandmeðfarin og þó notast sé við
orðalagið „alvarleg athugasemd“ þá
þýði það ekki að yfirvofandi slysahætta sé til staðar. „Þetta eru atriði
sem við gerum athugasemd við og
viljum að séu athuguð án tafar. Ef
við komum að einhverju sem við
teljum vera bráðhættulegt eða svo
mikið alvarlegt að það geti ekki
beðið þá myndum við gera eitthvað
í málinu strax,“ segir Rósa.

100

lóðir voru skoðaðar og fengu
65 leikskólar alvarlegar athugasemdir.

Niðurstöður eftirlitsins eru sendar beint á skólastjóra þess leikskóla
sem fær slíkar athugasemdir og afrit
eru send á skóla- og frístundasvið og
skrifstofu framkvæmda og viðhalds
mannvirkja Reykjavíkurborgar.
Heilbrigðiseftirlitið ætlast til að þeir
aðilar er málið varða bregðist við
athugasemdunum sem allra fyrst
að sögn Rósu.
Dæmi um ágalla sem teljast
alvarlegir eru ef fallundirlagi á leiksvæðum er ábótavant og ef sandur
og möl er á stéttum lóðarinnar. Þá
sé alvarlegum athugasemdum beint
til viðkomandi leikskóla sem beri að
bæta strax úr. – þv

Kjaramál Að sögn talsmanna
starfsmanna verður nú reynt til
þrautar að knýja fram nýjan kjarasamning við ÍSAL, álver Rio Tinto
Alcan í Straumsvík. Að óbreyttu
hefst ótímabundið útflutningsbann á áli þaðan 24. þessa mánaðar.
„Annaðhvort ætla þeir að koma að
samningsborðinu til að leysa þetta
eða þá að það fer bara allt í harðasta
hnút sem hægt er,“ segir Gylfi Ingvarsson, talsmaður samninganefndar
starfsmanna.
Ekki hafði enn verið boðað til
fundar í deilunni seinni partinn í
gær, en samkvæmt upplýsingum frá
ríkissáttasemjara stóð til að funda
einhvern næstu daga. Unnið var að
því að finna tímasetningu. Deilunni
var vísað til ríkissáttasemjara um
miðjan apríl í fyrra, en samningar
hafa verið lausir í 14 mánuði.
Kolbeinn Gunnarsson, formaður
Verkalýðsfélagsins Hlífar, sem í
fyrradag boðaði aðgerðir,
vonast eftir fundi fyrir
helgi. „Sjálfsagt ganga
menn í að koma einhverju saman til að
missa deiluna ekki
út í aðgerðir,“ segir
h a n n . Á l ve r i n u
gæti orðið dýrt að
láta framleiðsluna safnast upp
á h a f n a r b a k kanum. Kolbeinn
segir starfsmenn
búna að fá feikinóg, krafan sé um
sömu launahækkanir og aðrir hafi
samið um.
Þá segir Gylfi
stöðuna sem upp
sé komin mjög

Sjálfsagt ganga
menn í að koma
einhverju saman til að missa
deiluna ekki út í aðgerðir.
Kolbeinn Gunnarsson, formaður
Verkalýðsfélagsins
Hlífar

sérstaka því Samtök atvinnulífsins
(SA) fari með samningsumboð fyrirtækisins. „Síðan gerist það að aðalforstjóri samsteypunnar tekur hér
fram í fyrir stjórn fyrirtækisins og
SA og tekur allt úr sambandi,“ segir
hann og vísar til yfirlýsingar frá því
í janúar um launahækkanafrystingu
út árið hjá Rio Tinto Alcan. „Það er
mjög sérstakt að SA skuli láta þetta

yfir sig ganga.“
Gylfi segir tvennt í stöðunni, að
ÍSAL gangi til samninga á þeim forsendum sem um hefur verið samið
á almennum markaði, eða að Rio
Tinto dragi fyrirtækið út úr SA.
Fyrir liggi hins vegar að starfsmenn
ætli að taka slaginn þar til komið
hefur verið á samningi. „Menn eru
komnir með upp í kok og ætla að
leita allra leiða til að klára þetta.“
Þorsteinn Víglundsson, framkvæmdastjóri SA, segir boðun
aðgerða í næstu viku endurspegla
mjög snúna stöðu í deilunni. „Við
erum að fara yfir þær aðgerðir núna
en í sjálfu sér er ekki tímabært að tjá
sig um þær,“ segir hann. Yfirlýsing
forstjóra Rio Tinto í janúar hafi átt
við heiminn allan, en enn sé óljóst
með hvaða hætti hún gildi hér á
landi. „En auðvitað þurfa menn að
taka mið af nærumhverfi sínu og
það er eitt af því sem unnið er að því
að skýra, hvaða áhrif þetta hefur. En
þessi deila hefur verið í mjög hörðum hnút um allnokkurt skeið og sú
staða hefur ekkert breyst.“
Engin svör bárust frá ÍSAL þegar
þar var leitað upplýsinga í gær.
olikr@frettabladid.is

Verðlaunabíllinn

ENNEMM / SÍA / NM70972

Hyundai i10

Nýr Hyundai i10 vann til 10 verðlauna á síðasta ári og er án efa einn
skemmtilegasti smábíllinn á markaðnum. Blaðamenn sem prófuðu nýjan
Hyundai i10 voru á einu máli um að þar sé á ferðinni smábíll í fullum gæðum.

Hyundai i10 – Verð frá 1.990.000 kr.

Comfort útgáfa verð 2.190.000 kr. / upphitað leðurstýri / upphituð sæti / upphitaðir rafdrifnir speglar /rafdrifnar
fram- og afturrúður / ESP stöðugleikastýring / hljómtæki með geislaspilara, MP3 afspilun, USB og iPod tengi.
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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Vinnumansal í íslenskri ferðaþjónustu

Báran stéttarfélag skoðar hátt í tuttugu mál innan ferðaþjónustunnar á Suðurlandi er varða svarta starfsemi eða misneytingu starfsfólks. Eitt vinnumansalsmál er til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi en hefur ekki verið sinnt vegna anna. ASÍ vill uppræta brotastarfsemi ferðaþjónustufyrirtækja sem bjóða ólaunaða vinnu. Tugir íslenskra fyrirtækja auglýsa eftir sjálfboðaliðum á erlendri síðu.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

kristjana@frettabladid.is

Ferðaþjónusta Báran stéttarfélag
skoðar hátt í tuttugu mál innan
ferðaþjónustunnar á Suðurlandi
er varða svarta starfsemi eða mis
neytingu starfsfólks. Eitt vinnu
mansalsmál er til rannsóknar hjá
lögreglunni á Suðurlandi.
„Ég gæti trúað að það séu tuttugu
aðilar sem eru til skoðunar vegna
mála sem við teljum alvarleg,“ segir
Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, for
maður Bárunnar, um bresti í ferða
þjónustu.
„Við höfum farið með eitt alvar
legt mál og kært til lögreglu og erum
að skoða fleiri mál sem varða ýmis
brot. Það tekur tíma að safna gögn
um um hvert og eitt mál. Málið þarf
að vera skothelt fari það til lögreglu.“

Rannsókn málsins ekki hafin
Þorgrímur Óli Sigurðsson, aðstoðar
yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á
Suðurlandi, segir lögregluna ekki
hafa komist í rannsókn málsins.
Lögreglan á Suðurlandi sé undir
mönnuð. Á svæðinu þurfi lögreglan
að forgangsraða verkefnum sínum,
kynferðisbrot, heimilisofbeldi og
alvarleg slys hafa verið efst á verk
efnalista lögreglunnar. Embætti lög
reglunnar á Suðurlandi hefur ekki
óskað eftir aðstoð mansalsteymis
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð
inu.
Önnur mál til skoðunar hjá verka
lýðsfélaginu eru af ýmsum toga. „Við
erum að skoða skráningar starfs
manna, mögulega svarta starfsemi
og misneytingu á starfsfólki,“ segir
Halldóra Sigríður og segir suma
vinnuveitendur ekki meðvitaða
um það þegar þeir brjóta lög en
aðra endurtaka brot sín þrátt fyrir
aðkomu félagsins. „Sumir hafa ein
beittan brotavilja á meðan aðrir
virðast ekki átta sig á því þegar þeir
fara yfir strikið. Rekstur þeirra þenst
ef til vill út og það þarf að segja þeim
að það megi ekki vinna alla daga
vikunnar, allan sólarhringinn. Við
viljum nálgast þessi mál lausna
miðað.“
Á næstunni fer af stað sameinað
átak ríkisskattstjóra, vinnueftir
litsins og ASÍ og er ætlunin að stilla
saman krafta stofnana til þess að ná
betur utan um það sem betur má
fara í ferðaþjónustu. Halldóra Sig
ríður segir verkalýðsfélögin einnig
þurfa að styrkja sig. „Félögin þyrftu
að hafa eftirlitsaðila í föstu starfs
hlutfalli að fylgjast með þessu og
ég kalla eftir samstarfi við Samtök
ferðaþjónustunnar. Við fórum í
samstarf með garðyrkjubændum
vegna svipaðra mála og það hafði
góð og mikil áhrif.“
Tugir íslenskra fyrirtækja auglýsa
Mörg þeirra mála sem koma á borð
verkalýðssamtaka eru á afar gráu
svæði að sögn Halldóru Sigríðar og
hún bendir á vefsíðuna workaway.
info. Þegar leitað er sérstaklega eftir
sjálfboðaliðum til Íslands koma upp
tvö hundruð auglýsingar eftir sjálf
boðaliðum. Tugir íslenskra fyrir
tækja eru á meðal auglýsenda.
„Þetta er ein alvarlegasta birt
ingarmynd undirboðs á vinnumark
aði. Við skimum þessa síðu reglulega
og látum félög í viðkomandi byggð
arlagi vita, þau ganga svo í málið,“
segir Drífa Snædal, framkvæmda
stjóri Starfsgreinasambandsins, og
segir að reglulega hverfi auglýsingar
hótela og gistiheimila af síðunni
eftir slík afskipti verkalýðsfélaga.
„Það er stór munur á sjálfboðavinnu
fyrir góðgerðar- eða félagasamtök og
fyrirtæki í efnahagslegri starfsemi,“
segir Drífa og tiltekur dæmi: „Það

Mikil fjölgun ferðamanna á landinu hefur valdið mikilli grósku í ferðaþjónustu. Gróskunni virðast fylgja vaxtarverkir og ASÍ og fleiri félög vilja skera upp herör gegn
ólaunaðri vinnu hjá fyrirtækjum. Fréttablaðið/GVA

Dæmi um auglýsingar eftir
sjálfboðaliðum á
síðunni
Workaway
Annars vegar auglýsir
gistiheimili á Akureyri
eftir duglegum sjálf
boðaliða. Sjálfboðalið
anum er ætlað að vinna
við móttöku gesta og
aðstoða við þrif og
þjónustu. Hins vegar
auglýsir veitingastaða
eigandi eftir sjálfboða
liða til að aðstoða hann
við að koma á fót kajak
leigu en í því felst að
vinna við framkvæmdir
á húsi og í þjónustu.

skjáskot/Wor

kaway.info

Það eru hvít svæði,
grá svæði og svört
svæði. Á svörtu svæði eru
hótel og gistiheimili sem
óska eftir sjálfboðaliðum.

Sumir hafa einbeittan brotavilja á
meðan aðrir virðast ekki átta
sig á því þegar þeir fara yfir
strikið.

Drífa Snædal,
framkvæmdastjóri
Starfsgreina
sambandsins

Halldóra Sigríður
Sveinsdóttir, for
maður Bárunnar

eru hvít svæði, grá svæði og svört
svæði. Á svörtu svæði eru hótel og
gistiheimili sem óska eftir sjálfboða
liðum.“

Uppræta ólaunaða vinnu
ASÍ og aðildarsamtök þess hafa
kallað eftir samstarfi við stjórnvöld
og Samtök atvinnulífsins um að
uppræta ólaunaða vinnu í efnahags
legri starfsemi og hafa gert athugun
á málaflokknum. Gera verði skýran
greinarmun á ólaunaðri vinnu í
efnahagslegri starfsemi annars
vegar og ólaunaðri samfélagslegri
vinnu, sjálfboðavinnu, hins vegar.
Ólaunuð vinna við efnahagslega
starfsemi, framleiðslu og sölu á vöru

eða þjónustu á markaði í hagnaðar
skyni sé oft í samkeppni við fyrir
tæki í sömu atvinnustarfsemi og
feli í sér óásættanleg undirboð á
íslenskum vinnumarkaði og stand
ist hvorki kjarasamninga né lög.
Dæmi um efnahagslega starf
semi þar sem gjarnan finnst fólk í
ólaunaðri vinnu skv. athugun ASÍ
er fyrst og fremst við ýmiss konar
ferðaþjónustu, nánar tiltekið
vinnu á kaffi- og veitingahúsum, á
gistiheimilum og hótelum, hesta
leigum og við hellaskoðanir auk
ýmiss konar blandaðra starfa á
sveitabýlum og/eða við bænda
gistingu.
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Umsvif Kínverja vekja hörð viðbrögð

Kínverskur loftvarnabúnaður á lítilli eyju á umdeildu hafsvæði í Suður-Kyrrahafi fer heldur betur fyrir brjóstið á nágrannaríkjunum.
Mikill ágreiningur er um yfirráðarétt yfir þessu hafsvæði. Spennan fer vaxandi. Nágrannalöndin saka Kínverja um yfirgang og hótanir.
Við teljum að þetta
sé tilraun af hálfu
ákveðinna vestrænna
fjölmiðla til þess að búa til
fréttir.
Wang Yi, utanríkisráðherra Kína

Kínversk mannvirki á eynni Yongxing. Fréttablaðið/EPA

af hálfu ákveðinna vestrænna fjölmiðla til þess að búa til fréttir,“ sagði
Wang, en neitaði því ekki að búnaðinum hefði verið komið þarna upp.
Eyjan Yongxing er partur af Paracel-eyjaklasanum í Suður-Kyrrahafi.

Mikill ágreiningur er um yfirráðarétt yfir þessu hafsvæði. Kínverjar
gera tilkall til stærsta hluta hafsins
en Taívan, Malasía, Víetnam og
Filippseyjar gera einnig tilkall til
hluta þess.

Þessi tiltekna eyja, sem einnig er
nefnd Woody-eyja og Phu Lam-eyja,
hefur verið undir kínverskum yfirráðum frá árinu 1974. Bæði Taívan
og Víetnam gera tilkall til hennar.
Aukin umsvif Kínverja á eyjunum

hafa vakið mikla tortryggni og hörð
viðbrögð nágrannalandanna, sem
saka Kínverja um yfirgang og hótanir. Meðal annars hafa Kínverjar
byggt upp litlar eyjar til að stækka
þær og tryggja að þær verði frekar
marktækar, þegar skorið er úr um
yfirráð samkvæmt alþjóðasáttmálum.
Kínverjar hafa sjálfir sakað
Bandaríkin um ólöglegar skipaferðir um hafsvæðið, enda njóti tilkall Kína til þess ekki alþjóðlegrar
viðurkenningar.
„Bandaríkin munu halda áfram
að fljúga, sigla og athafna sig hvar
sem alþjóðalög leyfa,“ sagði Barack
Obama forseti nú í vikunni. Hann
sagði Bandaríkin sömuleiðis styðja
rétt annarra þjóða til slíks.
gudsteinn@frettabladid.is

PIPAR \ TBWA • SÍA • 161030

Kína Kínverjar hafa sett upp loftvarnarbúnað með flugskeytaskotstöð á lítilli eyju í Suður-Kínahafi,
Sjálfir segja Kínverjar ekkert
athugavert við þessar framkvæmdir.
Þær séu allar í góðu samræmi við
lög.
Wang Yi, utanríkisráðherra Kína,
sagði á blaðamannafundi í Peking
að Kínverjar hefðu staðið í margvíslegum framkvæmdum á eyjum
í Suður-Kínahafi til að þjónusta
almenning, þar á meðal reist vita
og veðurstöðvar. Að auki hafi þeir
komið sér upp takmarkaðri en
nauðsynlegri varnaraðstöðu, sem
sé í fullu samræmi við sjálfsvarnarrétt Kína samkvæmt alþjóðalögum.
„Það ætti ekki að vera nein spurning um það,“ sagði Wang.
Tsai Ing-wen, nýkjörinn forseti
Taívans, segir spennuna vera vaxandi en hvetur samt til stillingar.
Það var bandaríska fréttastöðin
Fox News, sem skýrði fyrst frá því
á þriðjudag að í síðustu viku hefðu
Kínverjar flutt öflugan flugskeytabúnað til eyjunnar Yongxing, og
birti myndir af búnaðinum.
„Við teljum að þetta sé tilraun

Merkel varði stefnu sína á þingfundi í Þýskalandi í gær. Fréttablaðið/EPA

Merkel býst ekki við
miklu af leiðtogafundi

Með fróðleik í fararnesti

Snjór og ís í Bláfjöllum
föstudaginn 19. febrúar kl. 16
Háskóli Íslands og Ferðafélag Íslands standa fyrir göngu- og fræðsluferð
í Bláfjöllum þar sem gerðar verða ýmsar tilraunir með snjó. Byggð verða
snjóhús, snjór bræddur og snjóflóð skoðuð. Guðfinna Aðalgeirsdóttir,
dósent í jöklafræði við Háskóla Íslands, leiðir ferðina og fræðir
göngugesti um jökla, hvernig þeir hreyfast og af hverju þeir eru að
minnka. Sett verða upp höfuðljós og farið í ljósagöngu í myrkrinu.
Göngugestir eru hvattir til þess að koma með skóflur, ljós og jafnvel
snjóþotur.
Brottför verður kl. 16 á einkabílum frá skrifstofu Ferðafélags
Íslands, Mörkinni 6. Ferðin tekur um 3–4 klst. og er farin í
samstarfi við Ferðafélag barnanna.
Allar nánari Ferðin er liður í samstarfi Háskóla Íslands og Ferðafélags Íslands um göngu- og hjólaupplýsingar ferðir undir yfirskriftinni „Með fróðleik í fararnesti“. Reynsla og þekking fararstjóra
á hi.is Ferðafélagsins og þekking kennara og vísindamanna Háskólans blandast saman

í áhugaverðum ferðum um höfuðborgarsvæðið og næsta nágrenni þess.
Þátttaka er ókeypis og allir eru velkomnir.

Valitor
er stuðningsaðili
Ferðafélags Íslands

www.hi.is

Þýskaland Angela Merkel Þýskalandskanslari á ekki von á því að
tveggja daga leiðtogafundur Evrópusambandsríkjanna, sem hefst
í Brussel í dag, muni skila miklum
árangri.
Meginefni fundarins verða málefni flóttafólksins, sem streymt
hefur til Evrópu frá Sýrlandi, Afganistan og fleiri löndum. Meira en
milljón flóttamenn komu til Evrópu
á síðasta ári.
Merkel varði stefnu sína á þingfundi í Berlín í gær. „Sá sem þarf á
vernd að halda, á að fá vernd,“ sagði
hún. Hins vegar hafi Evrópusambandsríkin engan veginn staðið sig.

Síðasta sumar samþykktu aðildarríki ESB að skipta á milli sín 160 þúsund flóttamönnum, þannig að hvert
ríki fékk ákveðinn kvóta. Til þessa
hafa þó einungis 500 manns fengið
hæli út á þessar kvótahugmyndir.
„Við myndum gera okkur hlægileg
ef við ætluðum aftur að fara að samþykkja kvóta,“ sagði hún.
Þess í stað verði einkum rætt um
samstarf við Tyrkland, um að halda
aftur af flóttafólkinu þar í landi
þannig að sem fæstir haldi áfram til
Evrópu. Takist það ekki, þá þurfi að
skoða hvort ekki eigi að loka landamærum Grikklands í Makedóníu og
Búlgaríu. gudsteinn@frettabladid.is

Kannanir sýna að Clinton
og Sanders eru hnífjöfn
Bandaríkin Ný skoðanakönnun
sýnir að bandarískir kjósendur
skiptast nánast í tvo jafna hópa eftir
því hvort þeir myndu kjósa demókratana Hillary Clinton eða Bernie
Sanders til forseta.
Clinton hefur þó yfirhöndina,
með 44 prósenta fylgi, en Sanders
er skammt undan með 42 prósent samkvæmt þessari skoðanakönnun, sem gerð var á vegum
Quinnipiac-háskólans. Til þessa
hefur Clinton haft mun meira fylgi
en Sanders á landsvísu, en Sanders
hefur verið að vinna mjög á undanfarnar vikur.
Munurinn á samsetningu fylgis
þeirra er einkum sá, að konur
hneigjast frekar til að kjósa Clinton
en unga fólkið Sanders.
Næstu forkosningar flokkanna
verða haldnar á laugardaginn, þegar

Demókratarnir Bernie Sanders og Hillary Clinton. Fréttablaðið/EPA

repúblikanar í Suður-Karólínu og
demókratar í Nevada velja sér forsetaefni. Viku síðar er röðin komin
að demókrötum í Suður-Karólínu
en repúblikönum í Nevada. – gb

GUERLAIN KYNNING
Í HAGKAUP HOLTAGÖRÐUM
18.–24. FEBRÚAR

20% afsláttur

af öllum vörum frá Guerlain
Guerlain-sérfræðingur verður í Hagkaup Holtagörðum
að kynna Guerlain vörur og veitir persónulega ráðgjöf.
Komdu og kynntu þér vörur frá einu elsta
og virtasta snyrtivörumerki í heimi.

Íslenskt
jöt
ungnautak

1Ís0lens0kt%
ungnautahakk

200kr

kg
verðlækkun pr.

3.998
kr. kg

1.698
kr. kg

2.998
kr. kg

Íslandsnaut Ungnautahakk
Verð áður 1898 kr. kg

Íslandsnaut Piparsteik
Ungnautasteik, fersk

Líka
heilhveitivefjur

Íslandsnaut
Ungnauta Fillet
ferskt

ítalskir
tómatar

grömm

298
kr. pk.

kr. 400 g

Santa Maria Soft Tortilla
Mjúkar vefjur, 8 stk.

Euro Shopper Tómatar
400 g, 2 tegundir

3x stærra

198
kr. 128 g

M&M Mega
128 g

450

79

Lífrænt
múslí

398
kr. 375 g

2afs0látt%ur

Lyktarlaus

Crispy Food Múslí
Lífrænt, 3 teg, 375 g
Verð áður 498 kr.

259
kr. 450 g

Euro Shopper Tortilla Chips
450 g, 2 tegundir

698
kr. 500 ml

398

H-Berg Kókosolía
100% lífræn, 500 ml

Sollu Hnetusmjör
Fínt eða gróft, 340 g

kr. 340 g

43blö2ð 0

léttöl

98

kr. 500 ml

298
kr. 1 L

298
kr. 1 L

169
kr. 1 l

798

Viking Léttöl
500 ml

Rice Dream
Rísmjólk, 1 lítri

Oat Dream
Hrísmjólk, 1 lítri

Florida
Appelsínusafi, 1 l

Designer Salernispappír
18 rúllur

Verð í þessari auglýsingu gilda til og með 21. febrúar a.m.k.

kr. 18 rl.

Hamborgaraveisla í bónus

598
kr. 2X175 g

498
kr. 2X140 g

139

Nautaveisla Hamborgarar
Spánn, 2x175 g

Nautaveisla Hamborgarar
Spánn, 2x140 g

Bónus Hamborgarabrauð
Með eða án sesam, 4 stk.

kr. 4 stk.

SPARAÐU MEÐ BÓNUS
Roð- og ir
að
beinhreins

998
kr. 800 g

998
kr. kg

698

Bónus Þorskbitar í raspi
Forsteiktir og frosnir, 800 g

Norðanfiskur Þorskbitar
Roð- og beinlausir, frosnir

SS Lambasúpukjöt
2015 slátrun, frosið

74kr 379
verðlækkun

kr. 400 g

Smjörvi, 400 g
Verð áður 453 kr.

kr. kg

NÝBAKAÐ

319kr

1.179
kr. kg

179
kr. 385 g

259

Gouda Ostur, 26%
Verð áður 1498 kr. kg

Heimilisbrauð
385 g

Bónus Kringlur
4 stk.

kg
verðlækkun pr.

kr. 4 stk.

í lausu

198
kr. 225 g

359
kr. 100 g

398

Bláber
Frosin, 225 g

Bónus Frise blanda
Salat, 100 g

Pink Lady Epli
4 stk. í pakka

kr. 4 stk.

219
kr. kg

Appelsínur
Beint frá Spáni

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
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Ástand heimsins

1

3

2

1. Yfirmenn í bandaríska og suðurkóreska hernum stilltu sér upp til
að flytja ræður við bandaríska F-22
herþotu, eina af fjórum slíkum sem
Suður-Kórea hefur keypt af Bandaríkjunum. Fréttablaðið/EPA

4

2. Jingluck Shinawatra, fyrrverandi
forsætisráðherra Taílands, heilsar
að taílenskum sið þegar hún mætir
til réttarhalda um hrísgrjónastyrki,
sem stjórn hennar veitti bændum í
stórum stíl og varð til þess að bæði
ríkissjóður og almenningur urðu fyrir
miklu tapi. Fréttablaðið/EPA
3. Japanir skutu í gær upp gervihnetti,
með búnaði sem notaður verður til
að rannsaka stjörnuþokuklasa í fjarlægum víðernum himingeimsins.
Fréttablaðið/EPA

4. Til átaka kom við lögreglu þegar
hópur fólks mótmælti námugerð við
borgina Artvin í Tyrklandi í gær.
Nordicphotos/AFP

5. Í Hanoi, höfuðborg Víetnams, gefur
fiðluleikari frá sér ljúfa tóna við styttu
af víetnamska keisaranum Ly Thai To,
þegar efnt var til skrúðgöngu í tilefni
þess að 37 ár eru liðin frá því að stríð
Víetnams við Kína hófst.
Fréttablaðið/EPA

6. Innan fárra daga verða fimm ár
liðin frá því að jarðskjálftinn mikli
reið yfir borgina Christchurch á
Nýja-Sjálandi. 185 manns létu lífið og
meira en 1.500 hlutu meiðsli. Enn er
verið að rífa hús sem skemmdust.
Fréttablaðið/EPA

5

6

FIMMTUDAGUR

TILBOÐ
BÍLALAND BÝÐUR NOKKRA BÍLA Á EINSTÖKUM KJÖRUM!
KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR GÓÐAN BÍL Á FRÁBÆRU VERÐI!

FRÁBÆR

KAUP

SUBARU LEGACY WAGON
Nýskr. 10/04, ekinn 141 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 1.290.000
Rnr. 283179

TILBOÐ kr. 890 þús.
FRÁBÆR

KAUP

NISSAN NOTE ACENTA PLUS
Nýskr. 05/14, ekinn 16 þús km.
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 2.490.000
Rnr. 283139

FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 01/14, ekinn 88 þús km.
dísil, beinskiptur.
Verð áður kr. 3.590.000
Rnr. 152029

BMW 320d
Nýskr. 08/06, ekinn 86 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.980.000
Rnr. 142996

KAUP

KIA SPORTAGE EX 4wd
Nýskr. 02/15, ekinn 51 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 5.120.000
Rnr. 120800

KAUP

KIA SORENTO EX CLASSIC
Nýskr. 10/07, ekinn 130 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.380.000
Rnr. 103389

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06/13, ekinn 87 þús km.
dísil, sjálfskiptur
Verð áður kr. 6.090.000
Rnr. 191911

TILBOÐ kr. 2.990 þús. TILBOÐ kr. 2.290 þús. TILBOÐ kr. 1.790 þús. TILBOÐ kr. 5.390 þús.
FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

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

KIA SPORTAGE
Nýskr. 10/05, ekinn 184 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 1.390.000
Rnr. 103339

TILBOÐ kr. 1.990 þús. TILBOÐ kr. 3.590 þús. TILBOÐ kr. 950 þús.
FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI ix35 COMFORT
Nýskr. 05/14, ekinn 78 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.590.000
Rnr. 152000

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i30 WAGON COMFORT
Nýskr. 06/11 ekinn 88 þús km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 2.290.000
Rnr. 120773

HYUNDAI ix35 STYLE
Nýskr. 10/13, ekinn 33 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 5.250.000
Rnr. 120827

KAUP

OPEL AMPERA RAFMAGN
Nýskr. 08/12, ekinn 16 þús km.
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 4.980.000
Rnr. 131695

TILBOÐ kr. 3.990 þús. TILBOÐ kr. 3.690 þús.

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

SUZUKI GRAND VITARA
Nýskr. 04/14, ekinn 105 þús km.
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 4.090.000
Rnr. 152008

FRÁBÆR

KAUP

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

TILBOÐ kr. 4.290 þús. TILBOÐ kr. 1.690 þús. TILBOÐ kr. 4.790 þús. TILBOÐ kr. 3.390 þús. TILBOÐ kr. 2.490 þús.
FRÁBÆR

KAUP

TOYOTA LAND CRUISER 150GX
Nýskr. 06/14, ekinn 46 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 8.980.000
Rnr. 143060

FRÁBÆR

FRÁBÆR

KAUP

MERCEDES BENZ ML
Nýskr. 12/11, ekinn 65 þús km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 7.990.000
Rnr. 102467

MAZDA 6
Nýskr. 01/07, ekinn 116 þús km.
bensín, sjálfskiptur
Verð áður kr. 1.190.000
Rnr. 340020

TILBOÐ kr. 8.290 þús. TILBOÐ kr. 6.990 þús. TILBOÐ kr. 790 þús.

Opið frá kl. 9-18 á virkum dögum
og kl. 12-16 á laugardögum.

FRÁBÆR

KAUP

KAUP

HYUNDAI i40 WAGON PREMIUM
Nýskr. 05/12, ekinn 81 þús km.
dísil, sjálfskiptur
Verð áður kr. 3.990.000
Rnr. 191820

FRÁBÆR

KAUP

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

TILBOÐ kr. 2.990 þús. TILBOÐ kr. 1.990 þús.

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

www.facebook.com/bilaland.is
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neytendur

FI M M T U D A G U R

Ungir gera sjaldan erfðaskrá

Klakavatn gerir
salatið stökkara

Salat verður
stökkara ef það
er látið liggja
um stund í vatni
með klaka í. Svo
þarf auðvitað
að gæta þess
að hrista vatnið vel af salatinu áður
en það er borið fram. Gott ráð til að
halda salati sem lengst fersku við
geymslu í ísskáp er að vefja eldhúspappír um það og á milli blaða. Þá
verður salatið ekki fljótt blautt eins
og það vill oft verða.

App

Reykjavík Appy Hour
Reykjavík Appy Hour appið sýnir
„Happy hour“ eða Hamingjustund á
barnum. Appið sýnir yfirlit yfir þá bari
í Reykjavík sem næstir notandanum
eru og á hvaða tíma hver bar er með
tilboð, sem og hver tilboðin eru.
Umsagnir Flestar umsagnir eru
komnar nokkuð til ára sinna en eru
allar jákvæðar nema ein. Gagnrýnin
snýr helst að því að upplýsingar sem
appið veitir séu ekki að öllu leyti
réttar eða nákvæmar.

Flóknar samsettar fjölskyldur ættu að huga að því að gera erfðaskrá svo ekki þurfi að skipta búi maka við
andlát. Ekki má ráðstafa öllum eignum sínum með erfðaskrá ef börn eða maki eru með í spilinu.
Neytendur Enginn veit sitt endadægur segir íslenskur málsháttur
sem á svo sannarlega við þegar
fólk sest niður og skrifar erfðaskrá.
Engir vilja að erfingjar takist á um
eignir þeirra að þeim gengnum en
oft geta erfðamál tekið mjög á fjölskyldur.
„Ég held að fólk sé ótrúlega meðvitað um þetta,“ segir Hulda Rós
Rúriksdóttir, lögmaður hjá Lögmönnum Laugavegi 3. Hún hefur
séð um fjölda erfðamála og skiptingu búa. „Sambúðarmaki hefur
ekki erfðarétt samkvæmt lögum
þannig að hann getur ekki orðið
erfingi nema samkvæmt erfðaskrá.“
Samkvæmt erfðalögum getur
manneskja sem á svokallaða
skylduerfingja, maka eða börn,
aðeins ráðstafað þriðjungi eigna
sinna. Um þetta ríkir gjarnan misskilningur en fólk heldur jafnvel að
það geti arfleitt einhvern að öllum
eignum sínum eða gert maka eða
börn arflaus.
„Fólk getur ráðstafað einum
þriðja eigna sinna þó það sé í
hjónabandi. Það getur ákveðið að
gefa einhverjum Jóni úti í bæ eða
fyrirtæki arfinn ef það vill. Það má
líka auka hlut eins barns eða auka
hlut maka,“ segir Hulda. Hún segir
að fólk auki jafnan hlut eins barns
síns á kostnað hinna ef það hefur
ekki sömu tekjuöflunarmöguleika

ÍSLENSKUR

og systkini þess eða stendur hallari
fæti. Það sé fáheyrt að fólk reyni að
rýra arf barns síns af annarlegum
hvötum.
Flóknar fjölskyldur verða æ
algengara fjölskylduform þar sem
makar eiga jafnvel mörg börn
úr fyrra hjónabandi eða hjónaböndum. Hulda segir að við þær
aðstæður sé mjög mikilvægt að
gera erfðaskrá. „Ef fólk er í hjónabandi og á eingöngu sameiginleg
börn og annar aðilinn fellur frá þá
getur hinn ákveðið sjálfur að sitja í
óskiptu búi. En ef það á sín börnin
hvort þá getur eftirlifandi makinn
ekki fengið að sitja í óskiptu búi
nema börn makans leyfi það, nema
fólk geri erfðaskrá.“ Þá er nauðsynlegt að fólk sé gift til að geta gert
erfðaskrá sem heimilar eftirlifandi
maka að sitja í óskiptu búi. „Það er
mjög þungbært að skipta búi eftir
andlát maka.“
Ef börn makans sem fallið hefur
frá eru undir lögaldri er það hitt
foreldri barnanna sem getur ráðstafað arfinum og farið fram á að
eftirlifandi maki geti ekki setið í
óskiptu búi. Hulda segir að erfðaskrá geti komið í veg fyrir þennan
vanda en fólk geti upplifað þetta
sem mjög óþægilega stöðu. Það vilji
ekki ræða fjármál við fyrrverandi
maka maka síns sem nýlega er fallinn frá. snaeros@frettabladid.is

GÓÐOSTUR

Þessi hjón gætu áttu áhyggjulaust ævikvöld ef þau eru svo forsjál að gera erfðaskrá
og koma í veg fyrir rask á lífi eftirlifandi makans við andlát hins. NordicPhotos/Getty

Fólk getur ráðstafað
einum þriðja eigna
sinna þó það sé í
hjónabandi.
Hulda Rós
Rúriksdóttir
lögmaður

Erfðaskrá skal vera
skrifleg
Það gildir ekki að segja barninu sínu
að maður hyggist arfleiða það að
milljónum ef maður skrifar það
hvergi niður. Samkvæmt erfðalögum skal erfðaskrá vera skrifleg og
undirrituð af arfleiðanda. Erfðaskrá
gildir þótt hún sé ekki skráð hjá
sýslumanni en það borgar sig þó að
geyma hana þar, svo allt sé pottþétt.

ÍSLENSKA/SIA.IS/MSA 78418 02/16

Ráð

Matur

– GÓÐUR Á BRAUÐ –

Sultukrukkur eru fín ferðakaffiglös, segir Margrét Marteinsdóttir. NORDICPHOTOS/GETTY

Neytandinn

Margrét Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Kvennaathvarfsins

Að koma sér út úr
neyslubrjálæðinu
„Stærsta skrefið er að anda djúpt í
öllum æsingnum og reyna að koma
sér út úr neyslubrjálæðinu. Svo er
hringrásin mikilvæg. Fyrir jörðina
og þar með fólk, dýr og umhverfið
allt. Þannig græðum við tíma og
spörum peninga,“ segir Margrét
Marteinsdóttir, höfundur bókarinnar Vakandi veröld.

Kaupum oftar notaða hluti
Með hringrásina í huga eigum við
að kaupa oftar notaða hluti eins og
húsgögn og föt, tekur Margrét fram.
„Við skiptumst frekar á hlutum sem
við notum sjaldan. Þetta getur til
dæmis átt við um alls kyns heimilistæki, sláttuvélar, verkfæri, föt,
bækur og líka bíla. Þannig erum við
í hringekju. Ég vil frekar vera í hringekju en í rússíbana. Mér verður líka
flökurt í rússíbana en líður vel í
hringekju. Mér finnst það fallegra
og öruggara.“

Forðumst einnota vörur
Svo er að forðast einnota vörur, að
því er hún bendir á. „Það er heldur
ekkert mál að sniðganga einnota
hluti eins og plastpoka, plastflöskur, plasthnífapör. Það er talið að
jarðarbúar noti árlega 40 milljarða
plasthnífapara.“
Margrét kveðst reyna að velja
vörur í matvörubúðum sem eru í
umbúðum sem hægt er að nota aftur
og aftur. „Glertómatsósuflaska er
mjög góð vatnsflaska. Sultukrukkur
eru fín ferðakaffiglös og líka góð til
að geyma í grauta, súpur og fleira.“
Að sögn Margrétar stjórna neytendur í raun fyrirtækjunum en ekki
öfugt. „Við getum til dæmis komið
í veg fyrir að vörur sem hafa slæm
áhrif á heilsu okkar og á jörðina séu
framleiddar. Jafnframt að illa sé farið
með fólk sem vinnur í verksmiðjum
og stöðvað dýraníð sem viðgengst
ansi víða í verksmiðjubúum.“

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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Viðskipti

Neytendalán fá
dagssektir

F I M M TU D A G UR

Neytendastofa hefur tekið ákvörðun um að Neytendalán ehf., sem
rekur smálánafyrirtækin 1909, Múla
og Hraðpeninga, eigi að greiða 20
þúsund krónur á dag í sektir þar til
félagið bætir úr upplýsingagjöf á
vefsíðum sínum.
Þetta kemur fram á vef Neytendastofu en þar segir að fyrirtækjum
beri samkvæmt lögum að veita upplýsingar um sig á vefsíðum sínum
þannig að neytendur eigi auðvelt
með að átta sig á því hver stendur
að baki síðunni.
Segir Neytendastofa þetta vera
upplýsingar á borð við nafn, heimilisfang, kennitölu og virðisaukaskattsnúmer. Þessar upplýsingar
sé ekki að finna með fullnægjandi
hætti á vefsíðum 1909, Múla og
Hraðpeninga og Neytendalána.
- bo, – jhh

Smálánafyrirtæki þurfa
að greiða 20 þúsund krónur
á dag í sektir þar til Neytendlán ehf. bætir upplýsingagjöf á vefsíðum sínum.

Takmarkaðar framfarir í PISA
könnunum undanfarinn áratug
Íslenskum börnum hefur hrakað í PISA-könnuninni frá árinu 2003 til 2012. Fréttablaðið/HAG

Ísland er meðal þeirra landa þar sem hlutfall þeirra sem standa sig verst í PISA könnunum OECD
hefur hækkað á síðasta áratug. OECD telur þetta geta haft slæm félagsleg og efnahagsleg áhrif.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og
viðskiptaráðherra, og Carlos Cruz, forstjóri Vífilfells, vígðu vélarnar formlega
í gær. Mynd/aðsend

Fimm hundruð
milljóna króna
fjárfesting
Vífilfell hefur fjárfest fyrir tæplega
500 milljónir króna í tveimur nýjum
Tetra Pak hátæknivélasamstæðum.
Þetta er stærsta fjárfestingarverkefni
Vífilfells á síðustu fimm árum, segir
í tilkynningu.
Í vélunum fer fram pökkun og
áfylling allra safa fyrirtækisins
auk pökkunar á próteindrykknum
Hámarki.
Markmið eigenda fyrirtækisins
er að verksmiðjan hér verði nægilega tæknileg og afkastamikil svo að
hægt verði að sækja á erlenda markaði með íslensk vörumerki eins og
Trópí, Svala og Hámark. Hlutfall
tekna vegna útflutnings hefur vaxið
hratt síðustu ár. Aðallega á bjór sem
bruggaður er á Akureyri.
Nýju vélarnar voru settar upp í
lok síðasta árs og hafa verið í notkun
síðustu vikurnar undir handleiðslu
sérfræðinga frá The Coca-Cola
Company og Tetrapak. – sg

Flest lönd hafa tekið litlum framförum í því að hjálpa þeim nemendum
sem standa sig verst í lestri, stærðfræði og náttúrulæsi í PISA-könnunum á síðasta áratug. Íslenskum nemendum hefur hrakað í könnuninni.
Forstjóri Menntastofnunar segir
nú þegar verið að vinna markvisst
að því að bæta niðurstöðu íslenskra
barna fyrir könnunina 2018.
Samkvæmt nýrri skýrslu Efnahags- og framfarastofnunarinnar,
OECD, Low Performance Students:
Why they fall behind and how to
help them succeed, sem kom út í
síðustu viku hefur hlutfall þeirra
nemenda sem standa sig verst í
PISA-könnunum batnað lítið milli
áranna 2003 og 2012 og í raun
versnað þegar kemur að stærðfræði.
Þetta þýðir að of margt ungt fólk er
að útskrifast án þess að vera með
þau tól sem þörf er á í nútímasamfélagi og vinnustöðum, sem hefur
neikvæð áhrif á framtíð þeirra og
langtíma hagvöxt.
Í skýrslunni segir að 4,5 milljónir
fimmtán ára barna í OECD-löndum,
eða eitt af hverjum fjórum, nái ekki
lágmarksviðmiði í könnuninni. Í
fáum löndum hafa nemendur sem
standa sig illa náð að taka framförum og hlutfall þeirra sem standa sig
illa hefur hækkað í sumum löndum.
Fjölbreytt lönd, meðal annars Brasilía, Þýskaland, Ítalía, Mexíkó, Rússland, og Tyrkland, hafa þó náð að
lækka hlutfall þeirra sem standa sig
illa í stærðfræði milli áranna 2003
og 2012. Því er ljóst að framfarir eru
mögulegar ef viljinn er fyrir hendi.
Í skýrslunni er haft eftir Andreas
Schleicher, forstöðumanni menntunarsviðs OECD, að félagslegur og
efnahagslegur ávinningur af því að

Þetta tengist síðan
framgangi í framhaldsskóla. Nemendur sem
ná ekki þessari grundvallarfærni í grunnskólum detta út
úr framhaldsskóla, eða ná
ekki að ljúka honum nema á
löngum tíma.
Arnór Guðmundsson, forstjóri
Menntastofnunar

✿  Lítil framför í hópi þeirra sem standa sig illa
% þeirra sem standa sig illa í stærðfræði, lestri
og náttúrulæsi (OECD meðaltal)
25

Prósentur

20

15

takast á við slæma frammistöðu sé
mun meiri en einhver kostnaður.
Því sé mikilvægt að það sé í forgangi.
Ísland er meðal þeirra landa þar
sem hlutfall þeirra sem standa sig
illa hefur farið hækkandi. Árið 2012
var hlutfallið 21,5 prósent í stærðfræðihlutanum og hafði hækkað um
6,5 prósent frá 2003. Í lestri var það
21 prósent og var 2,5 prósentum
hærra en 2003. Í náttúrulæsi hækkaði hlutfallið um 3,4 prósent og
mældist 24 prósent árið 2012.
Arnór Guðmundsson, forstjóri
Menntastofnunar, segir menn meðvitaða um ástandið og að þetta sé
grundvöllur til stefnumótunar og
aðgerða sem nú séu í gangi. „Þjóðarátakið um læsi snýst að stórum
hluta um þetta. Við erum að setja
það markmið að lágmarksviðmið í
lestri, að geta lesið sér til gagns, fari
úr 79 prósentum upp í 90 prósent

10

5

0

Stærðfræði
PISA 2012

Lestur
Ísland PISA 2012

fyrir næstu PISA-könnun árið 2018.
Við höfum verið að skoða þetta líka
varðandi stærðfræðina.“
Arnór tekur undir að þetta sé stórt
efnahagsmál. „Þetta tengist síðan
framgangi í framhaldsskóla. Nemendur sem ná ekki þessari grundvallarfærni í grunnskólum detta út

PISA 2003 (náttúrulæsi 2006)

Náttúrulæsi
Ísland PISA 2003
(náttúrulæsi 2006)

úr framhaldsskóla, eða ná ekki að
ljúka honum nema á löngum tíma.
Svo er þetta spurning um þátttöku
í samfélaginu og ágætis vísbending
líka varðandi heilbrigði og afbrot
og annað sem hangir saman við
menntun,“ segir Arnór.
saeunn@frettabladid.is

Markaðir erlendis að taka við sér á ný
Í vikunni fór gengi hlutabréfa á Evrópu-, Asíu- og Norður-Ameríkumarkaði að styrkjast á ný. Í síðustu
viku hafði bandaríski hlutabréfamarkaðurinn ekki verið lægri í tvö ár
og gengi hlutabréfa í Evrópu hafði ekki
verið lægra síðan í september 2013.
Ein ástæða þess að hlutabréf hafa
verið að hækka er hærra olíuverð. Um
eftirmiðdaginn í gær hafði Brent Crude
hráolía hækkað um rúmlega sex prósent og um rúmlega þrettán prósent
frá því á fimmtudaginn í síðustu viku.

Frá lokun markaða á föstudaginn
fram að eftirmiðdegi á miðvikudaginn hækkaði FTSE 100 um 4,5 prósent, úr 5.706,33 stigum í 5963,28
stig. Nikkei 225 í Japan hækkaði um
tæplega sex prósent, úr 14.943,12
stigum í 15.836,36 stig. Nikkei lækkaði þó um 1,4 prósent á miðvikudag
í kjölfar styrkingar jensins, en hafði
rokið upp um sjö prósent á mánudaginn. Shanghai-vísitalan hækkaði
um rúmlega sex prósent í vikunni og
lokaði í 2.867,34 stigum. Vísitalan

hefur þó lækkað um 19 prósent á
árinu.
Í Þýskalandi hækkuðu bréf
Deutsche Bank um tæplega fimm
prósent á tímabilinu en DAX-vísitalan hækkaði um fjögur prósent, úr
8.967,51 í 9.322,65.
Hlutabréfamarkaðir á Wall Street
hækkuðu bæði á mánudag og þriðjudag um það mesta á tveimur dögum
síðan í ágúst á síðasta ári. S&P 500
vísitalan hafði hækkað um 1,4 prósent um eftirmiðdaginn í gær. – sg

Lifnað hefur yfir alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum í vikunni. Fréttablaðið/Getty
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Fanney Birna
Jónsdóttir

fanney@frettabladid.is

Má ætla að
langflestir
þeirra sem
skrifað hafa
undir hafi
gert það út frá
eigin reynslusögum eða
fréttum af
mygluðum
herbergjum,
álagi starfsmanna,
kostnaði
sjúkra við
eigin meðferð, lokuðum geðdeildum,
getuleysi
heilsugæslna
og svo fram
eftir götunum.

ndirskriftasöfnun Kára Stefánssonar, forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar, stendur
nú í tæplega 78 þúsundum. Það er um
fjórðungur allra landsmanna en aðeins
þeir sem eru yfir 18 ára geta skrifað
undir. Um er að ræða næstfjölmennustu
undirskriftasöfnun Íslandssögunnar.
Undirskriftasöfnunin snýst eins og kunnugt er um að
krefjast þess að Alþingi verji árlega ellefu prósentum af
vergri landsframleiðslu til reksturs heilbrigðiskerfisins.
Í rökstuðningi Kára fyrir því að hefja söfnunina segir
hann að heilbrigðiskerfi sé einn af hornsteinum
nútímasamfélags og sýni vilja þess til þess að hlúa að
þeim sem eru sjúkir og meiddir. „Það er okkar mat að á
síðasta aldarfjórðungi hafi stjórnvöld vannært íslenskt
heilbrigðiskerfi, að því marki að það sé ekki lengur þess
megnugt að sinna hlutverki sínu sem skyldi,“ segir Kári.
Ýmsir hafa gagnrýnt nálgun Kára. Segja hana tölfræðilega ónákvæma en Kári segir Íslendinga eyða 8,7 prósentum af vergri landsframleiðslu í heilbrigðismál sem
sé langt undir meðaltali á Norðurlöndum. Kári hefur
sjálfur sagt 11 prósenta töluna setta fram sem markmið
en ekki rök.
Hvort heldur sem er má gera ráð fyrir að fæstir af
þeim mikla fjölda sem ákveðið hefur að skrifa undir
hjá Kára hafi velt því sérstaklega fyrir sér hvort hlutfallið sem ákveðið væri að rynni til heilbrigðiskerfisins
sé nákvæmlega ellefu prósent. Eiginlega má gefa sér
með nokkurri vissu að afar fáir hafi rýnt í tölurnar og
myndað sér skoðun út frá því að miðað við nágrannalöndin verjum við meiru eða minna til heilbrigðismála.
Hins vegar má ætla að langflestir þeirra sem skrifað
hafa undir hafi gert það út frá eigin reynslusögum eða
fréttum af mygluðum herbergjum, álagi starfsmanna,
kostnaði sjúkra við eigin meðferð, lokuðum geðdeildum, getuleysi heilsugæslna og svo fram eftir götunum.
Heilbrigðisráðherra hefur sagst fagna framtaki Kára.
Hann segir leitun að heilbrigðisráðherra í heiminum
sem myndi ekki fagna því að þrýst væri á frekari fjárveitingar til síns málaflokks. Þeir Kári séu sammála um
nauðsyn þess að efla heilbrigðiskerfið og innviðauppbyggingu þess og áfram verði unnið að því.
Þeir sem útdeila hér ríkisfjármunum munu eiga bágt
með að líta fram hjá undirskriftarsöfnuninni. Auðvitað
er auðvelt að ljá þessum göfuga tilgangi nafn sitt, sem
líklegast flestir eru sammála, en erfiðara að benda á
hvar eigi að skera niður til að fjármagna útgjöldin. En
það verður ekki litið fram hjá vilja tæplega 80 þúsund
manns, hóps sem er meira en þriðjungur allra þeirra
sem hafa kosningarétt, þess efnis að betur verði gert
þegar kemur að heilbrigðiskerfinu. Mun betur.
Forsætisráðherra hefur tekið fremur fálega í söfnun
Kára hingað til. Hann, líkt og ýmsir aðrir, hengir sig í
tæknilega útfærslu á því að mæla heilbrigðisþjónustu
út frá hlutfalli af vergri landsframleiðslu. En ef hann
hlustaði örlítið betur þá myndi hann átta sig á því að um
það snýst málið hreint ekki. Ef hann hlustar ekki er hætt
við að Heilbrigðisflokkurinn geti skotið honum skelk í
bringu í næstu kosningum. Og miðað við stöðuna gæti
sá flokkur orðið reglulega stór.

Frá degi til dags
Svigrúmið var til árið 2012
Eitt stærsta bitbein íslenskra
stjórnmála í dag er fjármögnun
og uppbygging ferðamannastaða og annarra innviða. Á
Alþingi í gær var viðfangsefnið til umræðu og Bjarni
Benediktsson viðurkenndi að
innviðafjárfesting væri of lítil
en sagði að það væri lítið svigrúm til að auka fjárfestingar
af þessum toga. Bjarni er þó
eflaust búinn að gleyma að ein
af fyrstu aðgerðum núverandi
ríkisstjórnar var að skera fjárfestingaáætlun frá árinu 2012
niður en meðal aðgerða í fjárfestingaráætlun var að nýta 4,5
milljarða króna í uppbyggingu
ferðamannastaða á árunum
2013 til 2015 með fjármögnun
í boði stórútgerðarinnar og
bankanna.
Áhugalaust Alþingi
Ef enginn hefur aðhafst neitt í
nótt hafa stjórnvöld sent þrjá
samfélagsþegna úr landi og á
götuna í Róm. Hér er um að ræða
menn sem hafa komið sér fyrir,
eru að læra tungumálið, afla sér
tekna og taka þátt í félagastarfi.
Á sama tíma og hugsanlega sé
búið að leggja líf þessa fólks í
rúst sniglast ný útlendingalög
um sali Alþingis. Þingið virðist
áhugalaust um málaflokkinn
en það ætti að sjá sóma sinn í
að setja útlendingalög í forgang
til þess að taka skref til úrbóta í
þessum málaflokki.
stefanrafn@frettabladid.is

Enn sótt að rammaáætlun

R

Svandís
Svavarsdóttir
formaður
þingflokks VG

Það má ljóst
vera að
breytingarnar fara
gegn lögunum,
markmiðum
þeirra og
verklagi.

áðuneyti umhverfismála, sem ætti með réttu að
standa vörð um náttúruvernd, leggur nú til breytingar
á regluumhverfi rammaáætlunar í því skyni að draga
úr vernd og auka ágang á náttúru landsins. Líkur benda til
þess að ráðuneytið sé undir þrýstingi orkufyrirtækja nema
það eigi frumkvæði að því að draga úr vægi verndarsjónarmiða sem stangast þvert á við yfirlýst hlutverk þess.
Á síðasta kjörtímabili var lokið við afgreiðslu rammaáætlunar tvö og í þeirri afgreiðslu var Norðlingaölduveita sett í
verndarflokk enda um framhald stækkunar friðlandsins í
Þjórsárverum að ræða. Það er mörgum enn í fersku minni
þegar Sigurður Ingi Jóhannsson, þáverandi umhverfisráðherra, boðaði veisluhöld út af undirritun um stækkunina
en blés hana svo af á síðustu stundu. Þetta var sumarið
2013, undirbúningi var lokið af hálfu Umhverfisstofnunar
og ráðuneytisins og langþráður áfangi í höfn. Veislan hefur
enn ekki verið haldin og svæðið enn ekki verið friðlýst.

Kippt í spotta
Landsvirkjun hafði þá greinilega kippt í spotta, iðnaðarráðherrann lýsti sinni skoðun og ljóst var hvar völdin liggja.
Kynnt var til sögunnar ný virkjun, ný veita, Kjalölduveita sem
var nýtt heiti á sama stað, með nýjum útlínum. Sumir kölluðu þetta totutillöguna. Klæðskerasniðið fyrir Landsvirkjun.
Nokkrar atlögur að rammaáætlun á Alþingi, flestar að
frumkvæði Jóns Gunnarssonar, hafa verið brotnar á bak
aftur á Alþingi á þessu kjörtímabili og var það trú manna að
verkefnisstjórnin fengi nú að vera í friði. Ráðherrann, Sigrún Magnúsdóttir, mælti með því að hún fengi að ljúka sinni
vinnu, sagðist standa vörð um ferlið.
Nú, þegar nálgast endastöð rammaáætlunar þrjú, sem
hefur staðið yfir allt frá vorinu 2013, bregður svo við að ráðherrann sjálfur leggur til breytingar á starfsreglum verkefnisstjórnarinnar. Breytingarnar fela m.a. í sér að hægt verður að
taka svæði sem Alþingi hefur samþykkt að vernda og setja
þau í nýtingarflokk.
Gegn lögunum
Það má ljóst vera að breytingarnar fara gegn lögunum, markmiðum þeirra og verklagi. Enn er full þörf á að standa vörð
um rammaáætlun og náttúruvernd í landinu. Umhverfisráðherra stendur ekki þá vakt.

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

Í dag

Þorvaldur
Gylfason
prófessor

Þ

að gerðist fyrir fáeinum dögum
að einn dómarinn í Hæsta
rétti Bandaríkjanna, Antonin
Scalia, féll frá og áróðursstríð skall á
þar vestra eins og hendi væri veifað.
Hvers vegna? Væri allt með felldu
myndi fráfall dómara leiða til þess
eins að forsetinn tilnefnir nýjan mann
til setu í Hæstarétti og öldungadeild
þingsins fjallar um tilnefninguna.
Langflestar slíkar tilnefningar hafa
hlotið staðfestingu þingsins hingað
til, jafnan með miklum meiri hluta.
Hlutverk Hæstaréttar hefur í reynd
verið bundið við að girða fyrir slys
eins og t.d. þegar þingmenn komust að
því að tiltekið dómaraefni var ótækt.
Einn stuðningsmaður dómaraefnisins
í þinginu, Roman Hruska, repúblikani
frá Nebraska, mælti þá þessi fleygu orð:
„Það er fullt til af óhæfum dómurum
og lögfræðingum og mér finnst eðli
legt að þeir eigi fulltrúa í Hæstarétti.“
Dómaraefnið dró sig í hlé.
Nú ber svo við að repúblikanar í
Bandaríkjaþingi heimta að Obama
forseti láti tilnefningu nýs dómara
bíða nýs forseta. Þeir heimta að for
setinn ræki ekki þá skyldu sína skv.
stjórnarskránni að skipa landinu nýjan
dómara og halda réttinum fullskipuð
um. Án nýs dómara er hætt við að mál
í réttinum falli á jöfnum atkvæðum
og fjölda fólks sé neitað um framgang
réttvísinnar þar eð jöfn atkvæði í
Hæstarétti jafngilda frávísun.

Hvað gengur mönnunum til?
Hvers vegna heimta repúblikanar að
Obama forseti skili lyklunum þótt

hann eigi næstum heilt ár eftir af síðara
kjörtímabili sínu? Því er auðsvarað.
Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur ekki
lengur á sér það yfirbragð að hann
sé skipaður hlutlausum dómurum.
Rétturinn nýtur trausts 32% Banda
ríkjamanna skv. nýlegri könnun
Gallups. Hæstaréttardómarar birtast
nú almenningi sem stjórnmálamenn
í skikkjum. Þannig gerðist það t.d. að
Hæstiréttur lét stöðva endurtalningu
atkvæða í forsetakosningunum 2000
og skipaði George Bush forseta með
5 atkvæðum gegn 4 eftir flokkslínum.
Einn dómarinn, Paul Stevens, sagði þá
á prenti: Eftir þetta getur Hæstiréttur
ekki notið trausts.

Lifandi eða dauð?
Antonin Scalia var einn helzti hold
gervingur þessa nýja yfirbragðs
Hæstaréttar Bandaríkjanna. Hann
var tæplega áttræður að aldri þegar
hann lézt og hafði setið í réttinum í
30 ár, íhaldssamastur allra þar. Hann
var einfari í lögfræðilegum efnum svo
að fáir gátu átt samleið með honum.
Hann hafði m.a. þann sið að gera lítið
úr meðdómurum sínum í sérálitum
og jafnvel hæðast að þeim. Hann leit
svo á að stjórnarskráin sé dautt skjal
líkt og hún sé greypt í stein. Þessi
skoðun hans gengur þvert á skoðanir
margra annarra lögfræðinga allt frá
Thomas Jefferson, einum helzta höf
undi bandarísku stjórnarskrárinnar, til
Olivers Wendell Holmes, eins virtasta
hæstaréttardómara Bandaríkjanna fyrr
og síðar. Jefferson og Holmes litu svo
á líkt og flestir stjórnlagafræðingar á

Hæstiréttur Bandaríkjanna
dregur dám af ástandi
Repúblikanaflokksins. Þetta
mættu þeir menn hér heima
hugleiða sem hafa sótt sér
ýmsar fyrirmyndir til bandarískra repúblikana eins og
þeir hafi fundið púðrið.

okkar dögum að dauð og stirðnuð
stjórnarskrá sé eins og liðamótalaus
skrokkur sem brotnar ef hann getur
ekki bognað. Stjórnarskráin þarf að
vera lifandi og liðug til að brúa bil kyn
slóðanna.
Tökum dæmi. Bandaríska stjórnar
skráin kveður á um að forseti landsins
þurfi að vera fæddur í Bandaríkjunum.
Orðalagið er „natural born citizen“.
Stjórnarskráin skilgreinir ekki hvað
í orðunum felst. Hingað til hefur
verið litið svo á að þetta þýði fæddur
í Bandaríkjunum. Donald Trump,
forsetaframbjóðandi repúblikana,
knúði Obama forseta til að framvísa
fæðingarvottorði til að sanna að hann
hefði ekki fæðzt utan lands.
Svo vill til að annar frambjóðandi
repúblikana, Ted Cruz frá Texas, fædd
ist í Kanada. Trump segir hann því

Öfugmælavísur
forsætisráðherra
Kári Stefánsson
forstjóri
Íslenskrar
erfðagreiningar

Í

fyrirspurnartíma á Alþingi á
mánudaginn hófust samræður
milli Steingríms J. Sigfússonar
og Sigmundar Davíðs sem byrjuðu
með hrinu af spurningum frá þeim
fyrrnefnda. Eins og vill henda sam
skipti á þeim vinnustað enduðu
þau með því að hljóma eins og að
blindur maður væri að tala við
heyrnarlausan sem svaraði á tákn
máli. Engu að síður voru samskiptin
athyglisverð og gætu reynst söguleg.
Í það minnsta sýna þau gjörla hvað
valdastólarnir geta reynst hættu
legir heilbrigðri hugsun.
Spyrillinn er fyrrverandi fjármála
ráðherra sem á sínum tíma lagði
fram fyrra Icesave-frumvarpið sem
var hent út í hafsauga af fólkinu
í landinu. Svarandinn er sá sem
leiddi baráttuna gegn frumvarpinu.
Spyrillinn er líka sá sem lagði fram
seinna Icesave-frumvarpið sem bar
með sér að hann hafði algjörlega
hunsað vilja fólksins eða ekki haft
fyrir því að hlusta á hann. Seinna
frumvarpinu var líka hafnað af
fólkinu með slíkum mun að eðli
legt hefði verið að Hjálpræðisherinn
byði fjármálaráðherra áfallahjálp.
Baráttan gegn seinna frumvarp
inu var líka leidd af manninum sem
stóð fyrir svörum á mánudaginn. Í
þeirri baráttu sagði hann oftar en
einu sinni að fjármálaráðherra
væri nær að hlusta á vilja fólksins
í landinu. Víkur nú sögunni aftur
til mánudags þegar fjármálaráð
herrann fyrrverandi var orðinn
óbreyttur þingmaður sem bar fram
fyrirspurn um það hvernig ríkis
stjórnin muni bregðast við ákalli
þjóðarinnar um aukna fjármuni til
heilbrigðismála.

Svör forsætisráðherra voru þau
að ríkisstjórnin hefði haldið áfram
að forgangsraða í þágu heilbrigðis
mála og stórbæta við framlög til
málaflokksins. Þetta svar er með
ólíkindum og bendir til þess að
hann hlusti ekki á fólkið í landinu
eða hafi skoðanir þess að engu og
að hann hafi ekkert lært af óförum
Steingríms sem gerði hið sama.
Það vill nefnilega svo til að 77
þúsund atkvæðisbærir einstakl
ingar hafa skrifað undir kröfu sem
segir bókstaflega að þeir séu á þeirri
skoðun að ríkisstjórnin hafi ekki
forgangsraðað í þágu heilbrigðis
mála en þurfi að gera það. Allra
þessara undirskrifta var aflað eftir
að fjárlög fyrir árið 2016 voru sam
þykkt þannig að undirskriftirnar
ber að skoða að hluta til sem dóm
yfir þeim.
Krónuaukningin sem forsætisráð
herra er að vísa til gerir ekki mikið
meira en að hrökkva fyrir verðbót
um og launahækkunum sem hafa
engin áhrif á þjónustustigið. Síðan
sagði forsætisráðherra: „ … höldum
áfram að bæta eins mikið í heil
brigðismálin og við höfum verið að
gera á öllum sviðum og ánægjulegt
að skynja stuðning almennings við
það.“
Ekki veit ég yfir hvaða hugtak for
sætisráðherra notar heitið almenn
ingur, vegna þess að fólkinu í
landinu finnst þeir ekki hafa bætt
miklu við í heilbrigðismálin og því
finnst það eigi ekki að bæta við heil
brigðismálin eins og á öllum öðrum
sviðum. Það vill láta bæta miklu
meira við heilbrigðismálin en aðra
málaflokka. Það vill láta forgangs
raða í þágu þeirra og það þýðir að
eitthvað af hinum fær minna.
Síðasta framlag forsætisráðherra
til þessara samskipta við Steingrím
Joð var að sá ætti að gleðjast yfir
þeim viðsnúningi í heilbrigðismál
um sem hafi náðst frá því hann sat
í ríkisstjórn. Enn einu sinni hunsar
forsætisráðherra skoðun þjóðar
innar sem er sú að heilbrigðiskerfið
hangi á bláþræði og geti ekki sinnt

Afstaða Sigmundar til heilbrigðismála minnir um
margt á afstöðu Steingríms
Joð til Icesave sem er að hann
hefur hunsað fólkið sem
hefur allt aðra skoðun en
hann og hann ætlar að reyna
að þröngva sinni skoðun
upp á fólkið sem vill ekkert hafa með hana að gera.
Afleiðingin verður sú að
honum verður hent út á eyrunum við næstu kosningar
eins og Steingrími Joð var við
þær síðustu.

sínu hlutverki, það sé margar þing
mannaleiðir frá viðsnúningi og það
þurfi meiriháttar fjármagn til þess
að rétta það af.
Afstaða Sigmundar til heilbrigðis
mála minnir um margt á afstöðu
Steingríms Joð til Icesave sem er að
hann hefur hunsað fólkið sem hefur
allt aðra skoðun en hann og hann
ætlar að reyna að þröngva sinni
skoðun upp á fólkið sem vill ekkert
hafa með hana að gera. Afleiðingin
verður sú að honum verður hent
út á eyrunum við næstu kosningar
eins og Steingrími Joð var við þær
síðustu.
Eini möguleiki Sigmundar er að
stíga nú fram og segja að allt sem
hann hafi sagt um heilbrigðismál
upp á síðkastið beri að líta á sem
nokkurs konar öfugmælavísu þar
sem hann hafi mælt sér um hug.
Enda sé hann meðal annars þing
maður Þingeyinga sem séu hagyrð
ingar upp til hópa og þyki flinkastir
manna við að smíða öfugmælavísur.

ekki geta orðið forseti skv. bókstafs
túlkun stjórnarskrárinnar, þ.e. skv.
hefðbundnum skilningi. Cruz heldur
baráttunni þó áfram ótrauður. Hann
lætur það ekki aftra sér að hann aðhyll
ist bókstafstúlkun stjórnarskrárinnar
og hefur lýst Antonin Scalia sem átrún
aðargoði. Hann hyggst, nái hann kjöri,
skipa í réttinn bókstafstrúarmenn eins
og Scalia – dauð skal hún vera! – án
þess að skeyta um að þeir hlytu að telja
hann hafa skort kjörgengi til forseta.
Bókstafstrúin nær ekki lengra en svo.
Tvískinnungurinn er ekki bundinn við
þetta afmarkaða dæmi.

Fyrirmyndir
Repúblikanar þykjast í orði kveðnu
vilja virða bandarísku stjórnarskrána
en keppast nú við að koma í veg fyrir
að Obama forseti, fv. stjórnlagaprófess
or í Chicago-háskóla líkt og Antonin
Scalia, geti rækt þá skyldu sína skv.
stjórnarskránni að skipa landinu nýjan
hæstaréttardómara. Repúblikanar
skeyta að því er virðist um það eitt að
þeirra maður verði skipaður í réttinn.
Þessi ætlan þeirra vekur varla mikið
traust, a.m.k. ekki meðal þeirra sem
hafa fylgzt með kappræðum repúblik
ana í sjónvarpi að undanförnu því þær
eru svo óheflaðar og eitraðar að annað
eins hefur ekki sézt þar vestra í manna
minnum. Hæstiréttur Bandaríkjanna
dregur dám af ástandi Repúblikana
flokksins. Þetta mættu þeir menn
hér heima hugleiða sem hafa sótt sér
ýmsar fyrirmyndir til bandarískra
repúblikana eins og þeir hafi fundið
púðrið.

Auglýsing um prestskosningu í
Mosfellsprestakalli, Kjalarnessprófastsdæmi, framlagningu kjörskrár
og utankjörstaðaatkvæðagreiðslu.
Kjörstjórn þjóðkirkjunnar hefur samkvæmt lögum um stöðu, stjórn
og starfshætti þjóðkirkjunnar, nr. 78/1997, með síðari breytingum,
og starfsreglum um val og veitingu prestsembætta nr. 1109/2011,
með síðari breytingum, ákveðið að kosning prests í Mosfellsprestakalli, Kjalarnessprófastsdæmi fari fram 18. mars 2016
frá kl. 13:00 til kl. 20:00 í safnaðarheimili Lágafellssóknar að
Þverholti 3 í Mosfellsbæ.
Einn er í kjöri, séra Arndís G. Bernhardsdóttir Linn.
Kjörskrá verður lögð fram á aðgangsstýrðum vef þann 25. febrúar
2016. Slóð á vefinn er hægt að nálgast á vefsíðunni kirkjan.is.
Þar getur viðkomandi athugað hvort hann sé á kjörskrá.
Við aðgangsstýringuna er notaður íslykill Þjóðskrár Íslands,
sbr. 18. gr. fyrrgreindra starfsreglna.
Á kjörskrá skal taka:
Þá sem eru í íslensku þjóðkirkjunni og eiga lögheimili í prestakallinu þegar kjörskrá er lögð fram (þ.e. 25. febrúar 2016) og hafa náð
18 ára aldri þegar kosning fer fram (þ.e. 18. mars 2016).
Kærur til breytinga á kjörskrá þurfa að hafa borist kjörstjórn á
biskupsstofu, Laugavegi 31, 101 Reykjavík eigi síðar en kl. 24:00,
fimmtudaginn 3. mars 2016. Kærur má senda á netfangið hanna.
sampsted@kirkjan.is
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fer fram frá 4. mars til og með
17. mars 2016 á biskupsstofu, Laugavegi 31 í Reykjavík, frá kl. 09:00
til 16:00 alla virka daga og í safnaðarheimili Lágafellssóknar,
Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ, sem hér segir:
Miðvikudaginn 9. mars frá kl. 17:00 -19:00.
Miðvikudaginn 16. mars frá 17:00 -19:00.
Reykjavík, 17. febrúar 2016
f.h. kjörstjórnar þjóðkirkjunnar
Hjördís Stefánsdóttir, formaður.
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Skýrar reglur eru
forsenda sáttar
Hörður
Arnarson
forstjóri
Landsvirkjunar

Landsvirkjun hefur aldrei
farið fram á að svigrúm
verkefnisstjórnar til að skipa
virkjunarkostum í verndar-,
bið- eða nýtingarflokk yrði
takmarkað.

R

ammaáætlun er, að mati
okkar hjá Landsvirkjun og
flestra annarra, forsenda þess
að sátt náist um nýtingu og vernd
landsvæða gagnvart orkuvinnslu á
Íslandi. Vega þarf saman það sem
vinnst og það sem glatast við nýtingu
þeirra óviðjafnanlegu endurnýjanlegu orkuauðlinda sem við Íslendingar erum svo lánsamir að búa að.
Landsvirkjun styður heilshugar við
markmið rammaáætlunar.
En til þess að þessi sátt náist með
rammaáætluninni verða reglur um
hana að vera skýrar. Við hjá Landsvirkjun höfum ítrekað sett fram þá
skoðun okkar, að þetta ferli þurfi að
bæta. Þetta sögðum við strax á haustfundi okkar árið 2014.

Reglurnar hafa ekki lagastoð
Núgildandi starfsreglur verkefnisstjórnar um rammaáætlun komu
seint fram – í lok maí 2015 – þegar
verkefnisstjórnin hafði starfað í um
tvö ár. Þessar nýju reglur fóru ekki í
opinbert umsagnarferli og að mati
Landsvirkjunar hafa þær ekki lagastoð og beinlínis brjóta í bága við
fyrirmæli laga um verndar- og nýtingaráætlun.

Athugasemdir Landsvirkjunar
hafa aldrei lotið að neinu öðru en
því að gera starfsreglurnar skýrari
og í samræmi við lög. Landsvirkjun
hefur aldrei farið fram á að svigrúm
verkefnisstjórnar til að skipa virkjunarkostum í verndar-, bið- eða
nýtingarflokk yrði takmarkað.
Hins vegar telur Landsvirkjun
ótvírætt, og styðst við lögfræðiálit í
þeim efnum, að það sé Orkustofnun
sem ákveði hvaða virkjunarkostir
séu nægilega skilgreindir til þess að
verkefnisstjórn taki þá til umfjöllunar, samkvæmt 2. mgr. 9. gr. laga
um verndar- og orkunýtingaráætlun
nr. 48/2011.
Verkefnisstjórn getur þar af leiðandi ekki, og það er kjarni málsins,
hafnað að taka virkjunarkost til
umfjöllunar sem Orkustofnun telur
nægilega skilgreindan til umfjöllunar, enda er verkefnisstjórn ráðgefandi lögum samkvæmt. Hún
hefur ekki völd til að taka slíka
stjórnvaldsákvörðun enda skortir
alla stjórnsýslulega umgjörð um
hana til þess.

Fjölmargar ábendingar
Landsvirkjun gerði grein fyrir
þessum sjónarmiðum með bréfi
til umhverfis- og auðlindaráðherra
þann 17. ágúst 2015. Í svarbréfi frá
ráðherra í desembermánuði kom
fram að starfsreglurnar væru í
endurskoðun, í ljósi þeirra athugasemda sem fram hefðu komið.
Þar var ekki einungis um að ræða
athugasemdir Landsvirkjunar,
heldur fjölmargar ábendingar hinna
ýmsu aðila, meðal annarra Alþingis.
Endurskoðaðar starfsreglur voru svo
lagðar fram og óskað eftir athugasemdum núna í byrjun febrúar.
Það er von okkar að endurskoðaðar starfsreglur stuðli að þeirri
nauðsynlegu sátt sem þarf að ríkja
um rammaáætlun, þannig að hún
nái því markmiði sínu að miðla
málum á hlutlægan hátt í málefnum
orkunýtingar og náttúruverndar í
íslensku samfélagi og sé í samræmi
við gildandi lög.

Stefanía
Sigurðardóttir
stjórnarmaður
í Styrktarsjóði
Susie Rutar

Þ

etta er yfirskrift á auglýsingaherferð sem Styrktarsjóður
Susie Rutar stóð fyrir, fyrir
nærri fimm árum. Þessi yfirskrift er
enn föst í kollinum mínum. Alveg
sama hvern þú spyrð þá var aldrei
markmið þeirra sem hafa orðið fíklar
að verða einmitt það, þetta endaði
bara svona.
Þegar ástkær vinkona mín Susie
Rut lét lífið vegna fíknar þá var skilið
eftir mikið gat í lífi vina og fjölskyldu
hennar. Lífsglaðari, réttlátari og klárari karakter var vart hægt að finna og
því var manni spurn hvernig þetta
gat komið fyrir hana.
Fyrirfram ákveðnar skoðanir
samfélagsins eru oft að fíklar komi
aðeins frá brotnum heimilum, þar
sem æskan var skelfileg og í raun
átti manneskjan aldrei séns. En staðreynd málsins er alls ekki sú. Fíklar
koma frá öllum stigum samfélagsins,
frá öllum landshornum, og koma í
öllum stærðum og gerðum. Við sem
samfélag verðum að gera okkur grein
fyrir því og reyna að gera það sem í
okkar valdi stendur til að hjálpa fólki
að vinna bug á fíkninni eða koma í
veg fyrir að fólk ánetjist fíkniefnum.
Í einni af auglýsingunum sem

sjóðurinn tók saman lýsti móðir
samtali við son sinn sem lést langt
fyrir aldur fram með eftirfarandi
hætti: „Líður þér svona illa eða hvað
var það sem olli því? Og þá sagði
hann bara: „Mamma hreinskilnislega, mér fannst þetta gott.“ Bara frá
fyrsta kvöldi þá var hans ferill markaður. Hann barðist eins og hann gat
við það en þetta tók yfir.“ Fyrir mér
er þessi lýsing svo áhrifamikil og
segir allt sem segja þarf.

Besta vörnin er forvarnir
Besta vörnin við fíkn er eflaust forvarnir, að lýsa hættunni og gera
börnum og unglingum grein fyrir því
hvað fíknin er sterk og að það skipti
engu máli hversu klár við erum,
hversu sterk eða hversu góð við erum
í íþróttum; við getum öll orðið fíklar.
En þar er hlutverki okkar sem samfélagi ekki lokið. Ef einstaklingur er
orðinn fíkill og vill berjast þá verðum
við að hjálpa honum, við verðum að
vera með úrræði sem hjálpa fólki að
vinna bug á fíkninni. En það er ekki
nóg að bjóða upp meðferðir heldur
er mikilvægt að standa við bakið
á þeim sem þurfa á því að halda og
hjálpa þeim að stíga næstu skref.
Af þessum sökum ætlar Styrktarsjóður Susie Rutar að veita styrki
til forvarna, meðferðarúrræða og
menntastyrki til þeirra einstaklinga
sem eru í bata og vilja sækja sér
menntun. Það getur hver sem er sótt
um og allar upplýsingar er að finna á
heimasíðu sjóðsins, http://styrktarsjodursusie.is.

FIMMTUDAGUR

Völd forseta Íslands
(framhald …)
Michel Sallé
doktor frá
Sorbonneháskóla í
stjórnmálafræðum

G

reinin „Völd forseta Íslands“
sem birtist í Fréttablaðinu,
undirrituð af Evu H. Baldursdóttur, færir í hug mér fyrstu opinberu heimsókn Ólafs Ragnars Grímssonar til Parísar í febrúar 2013. Hann
hitti þá margt merkilegt fólk, þar á
meðal François Hollande, og marga
blaðamenn, útskýrði fyrir þeim
hvernig Ísland komst út úr kreppunni. Að vísu nefndi hann aldrei að
það sem viðmælendur hans litu á sem
kraftaverk væri hans eigið verk, en í
augum þeirra, sem eru vanir allsráðandi forseta (en því myndi ég aldrei
mæla með!!!), var það sjálfgefið, og
hann passaði að mótmæla því ekki.
Hann nefndi aldrei ríkisstjórnina, og
þó reyndist hann henni erfiður.
Þetta dæmi og mörg önnur, þar
má nefna hinar mörgu deilur hans
við Jóhönnu S. um meira mikilvægi
hans, því hann var kosinn af þjóðinni, sýnir vel hve þetta embætti
er í miklu ójafnvægi. Og enn frekar
þegar handhafinn notar rétt sinn til
að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu
þegar honum sýnist. Það hefur lítið
að gera með „beint lýðræði“ eins og
hann þykist vilja.
Er þá þörf fyrir að minnka vald
hans til að geta haft betri stjórn á því,
eins og Eva H. stingur upp á? Ólafur
Ragnar hefur látið embætti sitt þróast til meiri pólitískrar ábyrgðar.
Hægt væri að færa það aftur í hreint
sýningarhlutverk, eins og Vigdísi
Finnbogadóttur fórst svo vel úr
hendi. Það er þýðingarmikið þegar
Ísland er í hættu að gleymast, hvað
þá kremjast í látunum í heiminum.
En hvers vegna er þá haft fyrir því að
kjósa hann með almennri kosningu
og gefa honum þetta gífurlega vald,

að geta neitað að undirrita lög sem
Alþingi hefur samþykkt?

Skilgreina þarf forsetavaldið
Til að geta haft betri stjórn á forsetavaldinu þarf að skilgreina forsetavaldið, skýra það nákvæmlega frekar
en að minnka það. Ef við skoðum
það sem er að gerast og hvernig ráðamenn landsins bregðast við getum
við fundið leiðir.
Íslenskt lýðræði byggist á samningum sem gerðir eru í byrjun kjörtímabils, og síðan endurskoðaðir í
samræmi við það sem upp kemur.
Öllum pólitískum þrætueplum sem
hinir ýmsu aðilar geta ekki samþykkt er ýtt til hliðar. Af því leiðir
metnaðarlaust samkomulag. Þess
vegna fá kjósendur þá neikvæðu
tilfinningu að um hrossakaup sé að
ræða. Í tiltölulega heilsteyptu þjóðfélagi gengur þetta upp þegar um er
að ræða að finna lausn á innanlandserfiðleikum.
En annað kemur upp á teninginn
þegar um utanríkismál er að ræða:
Íslendingar vildu helst ekki þurfa
að taka afstöðu, vera vinir allra til að
geta selt öllum vörur, líka Rússum.
Þar að auki hefur eitt af grundvallargildum Íslendinga alltaf verið hve
opnir þeir eru fyrir umheiminum.
En þeir verða að ákveða sig: erum
við í NATO eða ekki, með Rússum
eða Kínverjum eða ekki. Það er
engin tilviljun að heiftarlegustu
mótmælafundirnir eftir stríðið hafa
verið haldnir um þá stöðu. Hér er
um að ræða stöðu landsins í heiminum. Gott dæmi er inngöngubeiðni
Íslendinga í ESB. Hún kom lengi vel
ekki til tals í samningaviðræðum
ríkisstjórnarflokka, því ekki var samstaða um hana innan flokkanna. Í
dag hefur ríkisstjórnin dregið hana
til baka opinberlega, en gerir þó allt
sem hún getur til að fullnægja þeim
kröfum sem ESB gerir.
Á sama tíma hleypur forsetinn um
heim allan með miklum tilkostnaði
til að kynna landið, og lætur sem
hann sé valdhafi þjóðarinnar, þótt
hann hafi engin völd, þrátt fyrir að

Á sama tíma hleypur forsetinn um heim allan með
miklum tilkostnaði til að
kynna landið, og lætur sem
hann sé valdhafi þjóðarinnar, þótt hann hafi engin völd,
þrátt fyrir að vera kosinn í
almennri kosningu.
vera kosinn í almennri kosningu.
Hann ákveður einn, án þess að bera
það undir nokkurn mann, að Íslendingar skuli taka þátt í samningum
um norðurheimskautssvæðið. Það
er bagalegt að ekkert er minnst á
forsetavaldið í þeirri vinnu sem nú
er lögð í endurskoðun á stjórnarskránni, því hér er auðsjáanlega
vandi á höndum. Gæti það verið
lausn að forsetinn hafi skýrt hlutverk hvað snertir utanríkispólitík,
undir eftirliti utanríkismálanefndar
Alþingis, en gæti farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu ef upp kemur
grundvallarósamkomulag. Þetta gæti
gefið forsetaembættinu einhverja
merkingu, og gæti réttlætt að forseti
sé kosinn með almennri kosningu.
Enn frekar ef kosið væri tvöfaldri
kosningu, og ekki væri hægt að bjóða
sig fram oftar en tvisvar.
Höfundur er doktor frá Sorbonneháskóla í stjórnmálafræðum. Doktorsritgerð hans fjallaði um stjórnmála-og
efnahagsmál á nútíma Íslandi. Hann
gaf út bók sem ber heitið « Islande »
(Karthala – Paris) í desember 2013.

Nýja Ísland

É

Pistillinn Jón Gnarr

Það ætlar enginn
að verða fíkill
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g er fæddur árið 1967.
Ég er fjörtíu og níu ára.
Ég er alinn upp í töluvert mikilli þjóðernisdýrkun,
bæði heima fyrir og í skóla og
ekki síst í gegnum fjölmiðla.
Skilaboðin eða innrætingin
var alltaf á þá leið að hér væri
allt töluvert betra en alls staðar
annars staðar. Hér var fallegasta
náttúran, bestu skáldin, fegurstu
fjöllin og merkilegasta fólkið.
Að ógleymdu tungumálinu. Mér
var beinlínis talin trú um að
íslenska væri merkilegasta og
fallegasta tungumál í heimi. Á
hverjum föstudegi komum við
krakkarnir saman í íþróttasal
skólans og kyrjuðum innblásin
ættjarðarlög undir styrkri stjórn
skólastjórans. En svo þegar
ég varð eldri og fór að ferðast
meira, bæði um landið og til
útlanda þá komst ég að því að
þetta var ekki allsendis rétt sem
mér hafði verið kennt. Staðhæfingin „Ekkert er fegurra en vorkvöld í Reykjavík“ stenst ekki
alveg. Það er vissulega mikið til
í því en það fer mikið eftir því
hvar maður er og hvernig veðrið
er. Svo er bara mjög fallegt víða.
Og íslenskt samfélag gat verið
soldið grátt og einsleitt.
Það er þunn lína á milli stolts
og stærilætis og oft erfitt að
greina hvar skilur á milli. Stolt
er gott. Það er allt í lagi að vera
stoltur af því hver maður er og
ánægður með það landslag sem

er í kringum mann. En um leið
og maður er orðinn svo góður
að maður er orðinn betri en
annað fólk og jafnvel yfir það
hafinn sökum eigin ágætis þá er
maður kominn yfir strikið.
Ég hef ferðast um heiminn
þveran og endilangan bæði í
líkama og huga. Ég hef lesið
aragrúa bóka og kynnst heiminum í gegnum sjónvarp og
kvikmyndir. Og svo auðvitað
internetið. Internetið er líklega
merkilegasta og gagnlegasta
tækninýjung sem komið hefur
upp á Íslandi frá landnámi.
Og samt var það á engan hátt
fundið upp hér. Við fengum
það að gjöf frá útlöndum, eins
og svo margt annað. Ég hef
komist á þá skoðun að jörðin
okkar sé ein heild. Mér finnst
landamæri, þjóðerni, kynþættir
og húðlitir fölsk aðgreining. Í
grunninn erum við manneskjur
ósköp svipaðar. Við erum jú
sama dýrategund. Og þótt afi
minn hafi drukknað í Breiðafirði þá gefur það mér ekkert
meira tilkall til Breiðafjarðar en
einhverjum öðrum. Því fagna
ég einlæglega því fjölmenningarlega samfélagi sem Ísland
er orðið. Og ég hlakka til að
sjá það þróast enn meira í þá
átt. Því það mun þroska okkur
sem einstaklinga og sem þjóð
og gera lífið hérna skemmtilegra. Opnum landið okkar fyrir
nýjum Íslendingum.

Ég hef komist á þá skoðun að jörðin okkar sé ein
heild. Mér finnst landamæri, þjóðerni, kynþættir og húðlitir fölsk
aðgreining. Í grunninn
erum við manneskjur
ósköp svipaðar.

TIL HAMINGJU DENIS GRBIC
KOKKUR ÁRSINS 2016

Samstarfsfélagar að fagna: Atli Þór Erlendsson matreiðslumaður ársins 2015, Gísli Jensson, Steinar Sveinsson,
Siggi Helga veitingastjóri á Hótel Sögu og Bocuse d´Or fari 2015, Denis Grbic kokkur ársins 2016,
Hinrik Örn Lárusson matreiðslunemi ársins 2015, Hörður Sigurjónsson, Ólafur Helgi Kristjánsson.

FULLKOMIÐ SAMSPIL FAGMANNA

Við erum stolt af því flotta teymi sem starfar í Grillinu, sem skapar nýstárlega matarupplifun
með fullkomnu samspili matar og drykkjar og gerir þína kvöldstund ógleymanlega
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Viljum við ekki þrjá milljarða?
Helgi Pétursson
hefur starfað í
25 ár í ferðaþjónustu

Þ

að er tímaspursmál hvenær
erlendir ferðamenn lenda
í stórslysi á Íslandi. Hvort
þar með verði draumurinn búinn
er erfitt að segja til um, en þegar
erlendir ferðamenn ganga eftirlitsog fyrirhyggjulaust fram á snjóhengjur við klakabrynjuð vatnsföll, ganga út í opinn dauðann í
ölduróti, fjölskyldur með lítil börn
hoppa á milli jaka á jökullónum og
menn aka miskunnarlaust hver á
móti öðrum til dauðs á einbreiðum
brúm, eiga allar bjöllur að hringja.
Frásagnir af græðgi og okri, upplýsingaskorti og lélegri þjónustu
eru farnar að birtast á samfélagsmiðlum. Þegar þar fara að birtast
fyrirsagnirnar: „Iceland sucks“ fer
að þrengja að.

Skítareddingar
Það er með ólíkindum hvernig þessi
atvinnugrein fær að druslast áfram
með skítareddingum frá degi til
dags, algjöru hruni í menntun starfsfólks, innflutningi á ungu erlendu
fólki sem haldið er til vinnu á skítalaunum og jafnvel engum launum
og klárlega meiri undanskotum
á sköttum og gjöldum til ríkis og
sveitarfélaga en nokkurn grunar.
Á meðan fjölgar innlendu eldra og
reynslumiklu fólki utan vinnumarkaðar. Því yrði hins vegar að greiða
laun.
Framganga stjórnvalda er síðan
með eindæmum og tilefni til hugleiðinga um hvað því fólki, sem þar
á að leggja línur, gangi yfirleitt til,
hvort það ráði engu um þróun mála

Framganga stjórnvalda er
síðan með eindæmum og tilefni til hugleiðinga um hvað
því fólki, sem þar á að leggja
línur, gangi yfirleitt til, hvort
það ráði engu um þróun
mála eða hafi hreinlega ekkert vit á málaflokknum.

eða hafi hreinlega ekkert vit á málaflokknum.
Eru menn virkilega orðnir svo
logandi hræddir við offjárfestingu í
hótelrýmum að þeir þora hreinlega
ekki að grípa til stjórnunartækja
og anda á flugfélögin, sem hingað
selja sæti og er nákvæmlega sama
um hvert farþegarnir síðan fara, svo
kröftuglega ofan í hálsmálið á ráðherra og slóð af ferðamálastofnunum
að þetta fólk er bókstaflega lamað.
Hver er hótunin? Hún hlýtur að
vera sú, að ef þið gerið eitthvað sem
kostar ferðamenn eða flugfélögin
fjármuni, þá fækkar ferðamönnum
eða þeir hætta alveg að koma.

Eina raunhæfa leiðin
Ef þið setjið á komugjald, sem er
eina raunhæfa leiðin til þess að afla
tekna fyrir ríkissjóð til uppbyggingar innviða greinarinnar, í rannsóknir, til ráðningar fleiri lögreglumanna, landvarða og leiðbeinenda,
upplýsingamiðlunar og afmörkunar
ferðamannastaða, auk stórkostlegra
endurbóta á vegakerfinu, mun fólk
hætta að koma, segja flugfélögin.
Þvílíkt bull. Ísland státar af síðasta
og stærsta óbyggðasvæði Evrópu. Og

Alltaf að skila af sér
en skilar ekki
Erna
Indriðadóttir
ritstjóri Lifðu
núna

H

ækkun eftirlaunaaldurs hefur
verið á dagskrá hér á landi
síðustu árin og fregnir herma
að eftirlaunaaldurinn verði hækkaður í áföngum úr 67 ára í 70 ára.
Þá er einnig gert ráð fyrir að opinberir starfsmenn geti hætt störfum
75 ára, kjósi þeir svo. Þetta er meðal
þess sem lagt er til í Péturs Blöndals nefndinni sem svo hefur verið
kölluð eftir Pétri heitnum Blöndal,
en nefndin á að skila af sér á næstu
vikum. Þannig hefur það lengi verið,
nefndin er alveg að skila af sér, en
skilar engu. Tillögurnar eru alveg að
koma en koma ekki. Kannski verða
þær komnar þegar þessi grein birtist,
en það er líklega óskhyggja.

Sagt upp vegna skipulagsbreytinga
Það er mörgum ráðgáta sem nú eru
að komast á eftirlaun, hvernig þeir
eigi að lifa fram til sjötugs ef eftirlaunaaldurinn verður hækkaður.
Einfaldlega vegna þess að fólk sem
er komið um sextugt virðist eiga í
erfiðleikum með að fá vinnu, hafi
það einhverra hluta vegna misst
starfið. Sumir misstu vinnuna í kjölfar hrunsins eða vegna hagræðinga
og skipulagsbreytinga á gamla
vinnustaðnum. Nýlegt dæmi er frá
Veðurstofu Íslands þar sem sex elstu
starfsmennirnir urðu allir að víkja
vegna skipulagsbreytinga. Eftir ára-

tugastarf var ekkert verkefni að finna
fyrir þetta fólk á Veðurstofunni.

Þarf hugarfarsbreytingu
Það er ljóst að eigi hærri eftirlaunaaldur að ganga upp, þarf hugarfarsbreytingu á íslenskum vinnumarkaði. Það er enginn að tala um að
stjórnendur í opinberum stofnunum
eða fyrirtækjum á einkamarkaði eigi
að halda sínum stjórnunarstörfum
til sjötugs eða 75 ára. En það þarf að
gera þeim kleift að breyta til, sinna
ákveðnum verkefnum eða flytjast
til í starfi. Þá þarf að setja fram raunhæfa áætlun um það, hvernig á að
mæta þeim hópum eftirlaunamanna
sem geta ekki lifað af eftirlaununum
og enginn vill ráða í vinnu þótt þeir
séu við ágæta heilsu. Það þarf að
hugsa málin upp á nýtt.
Störf fyrir eldri starfsmenn
Þess eru dæmi að verslanir hafi ráðið
í vinnu fólk sem er komið á eftirlaun. Störf í ferðaþjónustunni við
móttöku ferðamanna, gætu einnig verið ákjósanleg hlutastörf fyrir
eldri starfsmenn. Þess eru reyndar
dæmi að fólk á eftirlaunum starfi
sem leiðsögumenn fyrir erlenda
ferðamenn. Störf í barnagæslu og á
frístundaheimilum gætu líka verið
heppileg fyrir eldra fólk. Á mörgum
frístundaheimilum vinnur kornungt
fólk, en kennarar á eftirlaunum gætu
aðstoðað í hlutastörfum, til dæmis
við að hjálpa börnunum með heimanámið.
Það má áreiðanlega velta upp
miklu fleiri hugmyndum og það
verðum við að gera. Við höfum sem
þjóð, ekki efni á því að hafna þeirri
þekkingu og reynslu sem eldra fólk
býr yfir.

hér er forvitnileg fámenn þjóð sem
á sér og skapar áfram fjölbreytta
menningu. Hvaða 330 þúsund karlar
og konur eru þetta? Þetta er sellið.
Það hafa meira að segja verið
gerðar rannsóknir þar sem fram
kemur að erlendir ferðamenn vilja
gjarnan greiða einhvers konar
komugjald, ferðamannaskatt, þjónustugjald. Tuttugu evrur á hvern
erlendan ferðamann myndu gefa
okkur rúmlega þrjá milljarða í ár. Og
hefðu gefið okkur ótalda milljarða
undanfarin ár á meðan ráðherra fór
um sveitir með hersingu af ferða-

þjónustuaðilum til þess að reyna að
leggja gjald á Íslendinga! Til þess að
Íslendingar greiddu aukinn kostnað
af gríðarlegri fjölgun flugfarþega,
rútufarþega, bílaleigubíla, skatta
svindli, að ekki sé talað um að þessi
þróun hefur rústað almennan leigumarkað.
Jafnvel þótt ferðamönnum fækkaði um t.d. 300 þúsund, verður ekki
séð að það kæmi að sök. Slíkur slaki
með stórauknum fjármunum til
ráðstöfunar, gæfi okkur ráðrúm til
þess að endurskipuleggja og hvetja
til aukins náms í þjónustugreinum

í ferðaþjónustu, til að gera lífsnauðsynlegar endurbætur á vegakerfinu,
flytja og tengja innanlandsflug við
flugumferð á Keflavíkurflugvelli,
markaðssetja Akureyrar-, Húsavíkur- og Egilsstaðaflugvelli sem
beina áfangastaði, bæta þjónustu og
hækka verð og laun – hækka þröskuldinn til landsins! Hér vantar enn
fimm stjörnu hótel og öll flugfélög
sem hingað fljúga, vita að það eru
mun efnameiri farþegar á ferðinni
um heim allan þar sem góð þjónusta
er í boði, en sá massi sem hingað er
fluttur í ferð án fyrirheits.

Stjórnarherrarnir hafa
hlunnfarið aldraða og öryrkja!
Björgvin
Guðmundsson
formaður kjaranefndar Félags
eldri borgara
í Reykjavík og
nágrenni

H

vaða leyfi hafa stjórnarherrarnir, Sigmundur
Davíð og Bjarni, til þess að
halda kjörum lífeyrisþega niðri?
Fengu þeir eitthvert umboð til þess
í síðustu kosningum að hlunnfara
aldraða og öryrkja á sama tíma og
allir aðrir í þjóðfélaginu fá miklar
kjarabætur? Var það ekki þveröfugt? Sögðust þeir ekki ætla að
stórbæta kjör lífeyrisþega? Ég man
ekki betur.
Bjarni Benediktsson skrifaði
eldri borgurum bréf fyrir síðustu
alþingiskosningar og lofaði, að
afnema allar tekjutengingar í kerfi
almannatrygginga. Hvað þýddi það?
Jú, það þýddi eftirfarandi: Að hætta
að skerða tryggingabætur TR vegna
greiðslna úr lífeyrissjóði. Það hefði
verið mikil kjarabót, ef hann hefði
staðið við það. Bjarni sveik loforðið!
Hætta að skerða tryggingabætur hjá
TR vegna fjármagnstekna. Sveik það
loforð líka. Afnema alla skerðingu
tryggingabóta vegna atvinnutekna.
En hann sveik það líka!

Lofað að leiðrétta kjaragliðnunina
Á landsfundi Sjálfstæðisflokksins
2013 var eftirfarandi samþykkt:
Ellilífeyrir verði leiðréttur strax til

Bjarni lofaði að hækka lífeyri aldraðra til samræmis
við þær hækkanir, sem
orðið hefðu á lægstu launum 2009-2013. En hann
hefur ekki aðeins svikið
það heldur einnig bætt um
betur og haldið kjörum
aldraðra og öryrkja niðri á
síðasta ári, þegar allar aðrar
stéttir fengu miklar launahækkanir.

samanburðar við þær hækkanir,sem
orðið hafa á lægstu launum frá 2009.
Þarna er engin tæpitunga töluð. Því
er lofað, að ellilífeyrir verði leiðréttur vegna launahækkana, ekki
seinna heldur strax. En núna tæplega þremur árum seinna er ekkert
farið að gera í að efna þetta loforð.
Bjarni Benediktsson var formaður
Sjálfstæðisflokksins, þegar þetta var
samþykkt 2013 og hann er formaður
flokksins enn þá. Hann ber því fulla
ábyrgð á þessu loforði og efndum
þess. M.ö.o. Bjarni lofaði að hækka
lífeyri aldraðra til samræmis við þær
hækkanir, sem orðið hefðu á lægstu
launum 2009-2013. En hann hefur
ekki aðeins svikið það heldur einn-

ig bætt um betur og haldið kjörum
aldraðra og öryrkja niðri á síðasta
ári, þegar allar aðrar stéttir fengu
miklar launahækkanir.
Bjarni lét sem fjármálaráðherra
framhaldsskólakennara fá 44%
launahækkun!Hann lét lækna fá
40% kauphækkun og þannig mætti
áfram telja.

Hungurlús afgreidd
Ríkið ruddi brautina fyrir gífurlegum launahækkunum. En þegar
kom að öldruðum og öryrkjum
var fyrst sagt nei en síðan afgreidd
hungurlús. Þó voru það einmitt lífeyrisþegar, sem Bjarni og raunar
Sigmundur einnig lofuðu að bæta
kjörin mest hjá í þingkosningunum
2013.
Verkafólk fékk 14,5% hækkun
lágmarkslauna 1. maí 2015. Fiskvinnslufólk fékk 30% hækkun byrjunarlauna og ráðherrarnir sjálfir,
þingmenn og embættismenn fengu
mikla launahækkun frá 1. mars
2015. (Ráðh. 116 þús. kr. á mánuði.)
En þeir Bjarni og Sigmundur Davíð
ákváðu, að aldraðir og öryrkjar
skyldu ekki fá neina hækkun í 8
mánuði eftir launahækkanir vorsins 2015. Þeir skyldu fyrst fá hækkun 2016 og þá miklu minni hækkun
en launþegar eða 9,7% hækkun í
stað 14,5%. Með þessari ákvörðun
var verið að stórskerða kjör lífeyrisþega og í rauninni að framkvæma
nýja kjaragliðnun. Þannig „efndu“
leiðtogarnir öll loforðin, sem þeir
gáfu kjósendum fyrir kosningar
2013. Í stað þess að efna loforðin
við lífeyrisþega voru aldraðir og
öryrkjar hlunnfarnir.

Lækkum verð á
byggingavörum
Við lækkum listaverð um allt að 20%
á helstu byggingavörum s.s. timbri, plötum,
einangrun, stáli, skrúfum og festingum.
Sjá nánar á husa.is

Byggjum á betra verði

20%
afsláttur
af öllum

Jumbo, 3-8 þrapa
áltröppum
5078885-5078894

50
HVER HILLA

5 ÁRA

ÁBYRGÐ

2.495 kr

ÁBYRGÐ

ÞÚ SPARAR: 10.000 kr

ÞÚ SPARAR: 12.000 kr

Hillurekki Solid 50 Galva

49.990kr

64.900kr

5803671

FULLT VERÐ: 59.990

FULLT VERÐ: 76.900
7 kg, 1200sn.
Orkunýting A+++

1805690

1805643

2.995 kr

Gólfefni á betra verði

FULLT VERÐ: 4.895

Áltrappa

3 þrepa, 150 kg
5078775

20%

3 ltr

Þvottavél FW30L7120

Þurrkari EDE 1072 PDW
Með barka, 7 kg, með
rakaskynjara

Stærð: 150x75x30 cm
4 hillur, hver hilla ber 50 kg
Litur: Galv

3.895 kr

afsláttur
af öllum Henrad
miðstöðvarofnum

Jotun Vegg&Tak
7119781-83

35%

20%
afsláttur

afsláttur

28%

Allar flísar

25%

afsláttur

afsláttur

1.165 kr/m

2

FULLT VERÐ: 1.790 kr./m

2

Harðparket, eikarplanki

Egger harðparket. eikarplanki,
7 mm. hvíttaður
146976

2.368 kr/m

2

FULLT VERÐ: 2.960 kr./m2

14.795 kr
FULLT VERÐ: 19.795

9.995 kr
FULLT VERÐ: 13.995

Gólfflís Grey

Eldhústæki

Hleðsluborvél

8600771

8000024

5245999

Formwork 35.8x35.8 cm

Damixa Lyra

Byggjum á betra verði

12V EPC12CAB, 2 rafhlöður

w w w. h u s a . i s

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

5 ÁRA
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Af brennivíni og
skipulagsmálum

Þ

essa dagana eru það tvö mál sem
einkum er deilt um á kaffistof
um, í athugasemdakerfum og á
samfélagsmiðlum, annars vegar stóra
brennivínsmálið og hins vegar skipu
lagið á M.R. reitum í Þingholtunum.
Stóra brennivínsmálið gengur eins
og allir vita út á að hópur ungra Sjálf
stæðismanna telur það eitt helsta
frelsismál þjóðarinnar að geta keypt
brennivín á hverju götuhorni. Annar
ámóta harðsnúinn hópur er þessu
andsnúinn og hafa hvorir tveggja
nokkuð að iðja við að setja fram rök
með og á móti. Nú hefur enn einu
sinni verið lagt fram á þingi frumvarp
um þetta mál og hefur það þegar feng
ið mikla og nokkuð ítarlega umræðu
og því miður stefnir í að þarna sé í
uppsiglingu enn eitt málið þar sem
málþóf og stóryrði tefja þingstörf.
Nú er það svo að þetta mál má
leysa á einfaldan hátt. Fyrsti flutn
ingsmaður frumvarpsins Vilhjálmur
Árnason, þingmaður Sjálfstæðis
flokks, gæti samið við samherja sína
jafnt sem andstæðinga á þingi um að
leggja málið í þjóðaratkvæði, sam
hliða forsetakosningum í sumar,
því fá mál eru betur til þess fallin að
afgreiða með þeim hætti en einmitt
þetta. Sá sem þetta ritar er hand
viss um að þingmaðurinn ungi fengi
góðar undirtektir við þessa lausn í
báðum hópum, sóma af málinu öllu
og talinn hafa sýnt stjórnvisku. Ef
samþykkt yrði að gefa sölu á brenni
víni frjálsa myndu þau ráðuneyti sem
málið varðar hrinda því í framkvæmd
í fullu umboði þjóðarinnar en ef frum
varpið hins vegar félli þá væri það úr
sögunni næstu áratugina og þing
og þjóð gætu snúið sér að öðrum og
þarfari verkefnum.

Öllu snúnara mál
Hitt málið er öllu snúnara. Þar deila
einkum tveir aðilar, þeir Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra
sem vill byggja á lóð Menntaskólan

sog rífa gamla KFUM húsið sem nú
er um 110 ára gamalt og Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson, skipulagsfræð
ingur og áhugamaður um skipulag
miðbæjarins, sem vill vernda húsið
og hafa hvorir tveggju um sig flokk
manna. Þeir nafnar takast hart á og
þegar þetta er skrifað er óvíst hvor
hefur frá tíðindum að segja.
Nú er það svo með þetta mál að þar
er líka til einföld lausn þar sem flestir
gætu gengið sáttir frá borði. Skipulags
fræðingurinn gæti einfaldlega lagt til
við forsætisráðherra að flytja þann
hluta KFUM-hússins sem elstur er
upp í lóðina við Amtmannsstíginn og
endurreisa það þar upp í upprunalegri
mynd á góðum steinsteyptum kjall
ara. Í því mætti hugsanlega fá átta til
níu kennslustofur og Reykvíkingar
myndu losna við það hús sem ætlunin
er að byggja á þessum stað og verður,
ef marka má teikningar, seint til prýði.
Síðan má byggja eftir hentugleikum
inni í reitnum þar sem KFUM-húsið
stóð áður. Innsti hluti reitsins væri þá
umkringdur fallegum gömlum húsum
og enginn veitti því athygli hvað þar
væri fyrir innan.
Bæði eru þessi mál þannig vaxin
að þau má auðveldlega leysa þann
ig að allir ganga þokkalega sáttir frá
borði en svo er auðvitað líka hægt að
fara íslensku leiðina, böðlast áfram
af alefli, með stóryrðum og helst lög
sóknum og málþófi. Einhvern veginn
læðist að mér sá grunur að það verði
raunin.

Einn allsherjar
misskilningur?
Vilberg
Ólafsson
búsettur í Danmörku og er
áhugamaður um
íslensk þjóðmál

U

m tíma héldu margir að
íslenskir bankamenn væru
slíkir snillingar að erlendar
þjóðir gætu ýmislegt lært af þeim.
Erlendir sjónvarpsmenn eins og t.d.
Richard Quest og stórblöð á borð
við Financial Times birtu viðtöl við
bankamennina þar sem þeir sögðu
efnislega: „Ísland – bezt í heimi“ og
hve erlendar þjóðir gætu lært mikið
af bankamönnunum. Innlendir
fjölmiðlar dásömuðu þá einnig og
héldu hvergi aftur af sér í að gera
sigrum þeirra góð skil.
Hver man ekki eftir húrra
hrópum þjóðarinnar þegar hver
útrásaryfirtakan á eftir annarri var
tilkynnt? „Heimsmet í vexti,“ sagði
einhver.
Sjö árum eftir fall bankanna efast
ekki nokkur maður um að þetta var
einn allsherjar misskilningur.
En fátt er svo með öllu illt að ei
boði nokkuð gott.

Nú hefur komið í ljós að Ís
lendingar eru þrátt fyrir allt
bestir í heimi – ekki í banka
rekstri heldur í saksóknum.
„Ísland - bezt í heimi!“
Nú hefur komið í ljós að Íslendingar
eru þrátt fyrir allt bestir í heimi – ekki
í bankarekstri heldur í saksóknum.
Erlendir sjónvarpsmenn eins og t.d.
Michael Moore og stórblöð á borð við
Financial Times hafa að undanförnu
birt viðtöl við sérstakan saksóknara
þar sem hann segir efnislega: „Ísland
bezt í heimi“ og hve erlendar þjóðir
geti lært mikið af Íslendingum. Inn
lendir fjölmiðlar dásama saksóknara
einnig og halda hvergi aftur af sér
í að gera sigrum hans í dómsölum
góð skil. Ég heyri húrrahróp þjóðar
minnar hingað til Danmerkur þegar
hver þungi fangelsisdómurinn á eftir
öðrum er tilkynntur. „Heimsmet í
fangelsisdómum,“ er mér sagt.
Nú er bara að vona að þessi svo
að segja nýtilkomna snilld okkar í
saksóknum sé komin til að vera, að
þetta sé ekki aftur einn allsherjar mis
skilningur.

FIMMTUDAGUR

Skóli án aðgreiningar,
hlutverk sérkennara

Guðmundur J.
Guðmundsson
kennari

Hitt málið er öllu snúnara.
Þar deila einkum tveir að
ilar, þeir Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson forsætis
ráðherra sem vill byggja á
lóð Menntaskólans og rífa
gamla KFUM húsið sem nú
er um 110 ára gamalt og Sig
mundur Davíð Gunnlaugs
son, skipulagsfræðingur og
áhugamaður um skipulag
miðbæjarins, sem vill vernda
húsið og hafa hvorir tveggju
um sig flokk manna.

18. febrúar 2016

Kristín
Arnardóttir
sérkennari við
Kópavogsskóla

S

kólastefnunni „skóli án
aðgreiningar“ hefur verið fylgt
eftir af miklum þunga innan
stjórnkerfis menntamála og ýmis
sérúrræði s.s. sérdeildir og sérskólar
af ýmsu tagi hafa verið lögð niður.
Almennir grunnskólar eru nú með
mun breiðari hóp nemenda en áður
gerðist.
Til þess að hugmyndafræðin
skóli án aðgreiningar gangi upp
þurfa yfirvöld að veita skólunum
þær bjargir að þeim sé gert kleift að
sinna þessu verkefni með sóma. Þar
hefur orðið talverður misbrestur á.
Börn með veruleg þroskafrávik
og/eða flókna fötlun eru breyti
legur hópur með ólíkar þarfir.
Sum þeirra eru vel í stakk búin að
taka þátt í kraftmiklu skólastarfi
og námi í almennum bekk. Önnur
þurfa öðruvísi umhverfi, sterkari
umgjörð, markvissari sérkennslu
eða fámennari hóp. Það sem hentar
einum hentar ekki endilega öðrum.

Ekki nægjanlegt fjármagn
Skólar og bekkir eru misjafnlega
í stakk búnir til að taka á móti
nemanda með verulegar sérþarfir.
Hinni nýju skólastefnu hefur ekki
fylgt nægjanlegt fjármagn til að
fækka nemendum í þeim bekkjum
sem börn með verulegar sérþarfir
eru í eða veita aukið svigrúm til
samráðs og undirbúnings. Venju
legur umsjónarkennari sinnir
þörfum nýbúa og foreldra þeirra,
nemendum með athyglisbrest og
ofvirkni, nemendum með félags
lega erfiðleika, nemendum með
hegðunarvanda, nemendum með
fötlun, langveikum nemendum og
þannig mætti lengi telja.
Útgáfa námsefnis er einkum
miðuð við almenna nemendur.
Hverjum árgangi er ætlað að fara
yfir tiltekið efni og lítið er til af
hliðarefni fyrir þá sem standa

Hagstofa Íslands sér um
öflun gagna og gefur frá sér
upplýsingar vegna fjölda
nemenda sem fá sérkennslu.
Þar eru lögð að jöfnu störf
sérkennara og stuðnings
fulltrúa.
höllum fæti í námi. Aðferðir, náms
efni og markmið í kennslu nemenda
með skertan þroska og einhverfu
eru ólík því sem gerist í almennri
kennslu. Almennir kennarar hafa
hvorki fengið kennslu né þjálfun á
þessu sviði.
Sérkennarar eru kennarar sem
hafa bætt við sig viðbótarnámi og
kunna að greina námslega stöðu
nemenda, setja markmið með
kennslunni og útbúa námsgögn og
velja kennsluaðferðir sem mæta
þörfum nemenda. Þeir geta veitt
ráðgjöf og aðstoð til annarra starfs
manna skólans og eru lykilaðilar
í því að skólaganga nemenda með
sérþarfir mæti þeirra þörfum og sé
eins fagleg og kostur er á.
Starf þeirra er mjög margþætt og
víðtækt. Þeir hafa yfirsýn yfir fram
vindu nemenda á því skólastigi
sem þeir starfa á, einkum í lestri
og stærðfræði og reyna að finna
sem fyrst þá nemendur sem standa
höllum fæti svo unnt sé að koma
að snemmtækri íhlutun og forða
margra ára vanda. Ásamt umsjónar
kennurum leggja þeir fyrir regluleg
skimunarpróf og annast nánari
greiningu á vanda þeirra nemenda
sem víkja verulega frá námsmark
miðum árgangsins.
Sérkennarar eru foreldrum, nem
endum, kennurum og skólastjórn
endum til ráðgjafar. Þeir útbúa ein
staklingsmiðuð námsgögn, aðstoða
við námsmat og leggja til notkun
hjálpartækja þegar við á. Einnig
annast þeir kennslu nemenda, oft
ast í litlum hópum en stundum ein
staklingskennslu ef þörf er á. Ætíð
skal stefnt að því að slík kennsla sé
markviss, byggð á getu nemandans
og til þess fallin að auka árangur

nemandans í því viðfangsefni sem
unnið er með.
Sérkennarar hafa jafnframt sér
þekkingu varðandi tilfinningalegan
vanda og hegðunarvanda nemenda,
athyglisbrest og ofvirkni. Þeir ásamt
námsráðgjöfum annast ráðgjöf og
lausnaleit í málefnum þessara nem
enda í samvinnu við umsjónarkenn
ara og foreldra.
Sveitarfélögin úthluta hverjum
skóla fjármagni vegna sérkennslu.
Skólastjóri ákveður síðan hvernig
því er ráðstafað. Í flestum tilvikum
stendur valið um fjórar leiðir.
1. Ráða sérkennara með fram
haldsmenntun.
2. Ráða almennan kennara til að
annast sérkennslu eða koma
sem viðbótarstarfsmaður inn í
bekkjarkennslu.
3. Ráða þroskaþjálfa.
4. Ráða stuðningsfulltrúa sem er
ófaglærður starfskraftur.
Það gefur að skilja að ekki er verið
að kaupa sömu vinnu af þessum
ólíku stéttum Ef við vísum til heil
brigðiskerfisins er oftast á hreinu í
huga fólks að skurðlæknir er fær um
að annast önnur verkefni en sjúkra
liði. Sjaldan myndi störfum þeirra
vera blandað saman í hagtölum
undir heitinu kostnaður vegna
læknisstarfa.

Lítt nothæfar upplýsingar
Hagstofa Íslands sér um öflun gagna
og gefur frá sér upplýsingar vegna
fjölda nemenda sem fá sérkennslu.
Þar eru lögð að jöfnu störf sérkenn
ara og stuðningsfulltrúa. Einnig er
hver nemandi talinn með hvort
sem hann fær skammvinna þjálf
unarlotu í ákveðnu viðfangsefni
eða einstaklingsbundna sérkennslu
árið um kring. Þessar tölur gefa því
lítt nothæfar upplýsingar og eru
alls ekki til þess fallnar að byggja
ákvarðanatöku á þeim.
Við sérkennarar fögnum allri
umræðu um sérkennslu og erum
himinlifandi ef yfirvöld vilja meta
árangur starfa okkar. En það er til
lítils að veifa hagtölum sem byggja
á svo veikum grunni sem þeim sem
Hagstofa Íslands leyfir sér að bera
fram fyrir yfirvöld.

Undir einu merki
Björn Óli
Hauksson
forstjóri Isavia

I

savia stendur nú á tímamótum.
Undanfarin ár hefur farið fram
mikil skipulagsvinna innan
fyrirtækisins, ólík fyrirtæki hafa
verið sameinuð undir einn hatt og
starfsemin verið endurskilgreind.
Starfsfólk Isavia hefur unnið frá
bært starf og kann ég því hinar bestu
þakkir fyrir. Til að undirstrika betur
þær breytingar sem fyrirtækið hefur
gengið í gegnum og til að horfa sam
hent fram á veginn hefur merki
Isavia nú verið breytt.
Það hefur verið mikill vöxtur í
starfsemi Isavia undanfarin ár enda
hefur ferðamönnum sem sækja
landið heim fjölgað gríðarlega. Sú
þróun mun halda áfram. Isavia
hefur staðið fyrir umfangsmikilli
markaðssetningu Keflavíkurflug
vallar undanfarin ár og nú er svo
komið að í sumar munu 25 flugfélög
lenda á flugvellinum og samkvæmt
spá stefnir farþegafjöldinn á þessu
ári í um 6,3 milljónir. Þessi mikli
vöxtur hefur kallað á fjölgun starfs

Þessi mikli vöxtur hefur
kallað á fjölgun starfsfólks
og á næstu misserum mun
starfsfólki fjölga enn frekar.
fólks og á næstu misserum mun
starfsfólki fjölga enn frekar. Okkur
vantar fólk til að ganga til liðs við
hóp okkar góða starfsfólks.
Störf okkar hjá Isavia eru fjölbreytt
og missýnileg, en öll jafn mikilvæg.
Fjölskylda sem bregður sér í frí út
fyrir landsteinana verður ekki vör
við nema hluta af þeim störfum
sem unnin eru hjá fyrirtækinu, en
hún treystir því að allt gangi vel fyrir
sig, hún finni eitthvað við sitt hæfi í
flugstöðinni, töskur skili sér á réttan
stað og engin vandamál verði þegar
kemur að ferð flugvélarinnar. Og sá
sem flýgur til Reykjavíkur frá Akur
eyri treystir því að búið sé að ryðja
flugbrautina og ferðin gangi eins og
í sögu. Fæst okkar leiða hugann að
því að á bak við slíkar ferðir eru ótal
handtök, handtök sem við hjá Isavia
vinnum með gleði.

Tækifæri í markaðssetningu
Nýja merkið mun prýða allar starfs
stöðvar fyrirtækisins og gefur okkur

þannig betra færi á sameiginlegri
markaðssetningu á allri starfsemi
okkar. Það nýtist okkur til dæmis
vel í markaðssetningu á fleiri flug
völlum fyrir alþjóðlegt flug, en
Akureyrarflugvöllur og Egilsstaða
flugvöllur eru nú kynntir víða um
heim sem alþjóðlegir flugvellir
undir sömu merkjum og Keflavíkur
flugvöllur.
Með þessu rækjum við skyldur
okkar gagnvart stefnu stjórnvalda
um að auka alþjóðlegt flug um Akur
eyri og Egilsstaði og þessi sameigin
lega ásýnd skapar mikil tækifæri í
markaðssetningu á innanlandsvöll
unum, sem kannski þarf að hætta að
ræða um sem innanlandsvelli þegar
alþjóðlegt flug mun aukast þar.
Isavia er stolt af hlutverki sínu
og leggur sig fram við að veita við
skiptavinum sínum sem besta
þjónustu. Isavia skipar stóran sess í
lífi ótal fólks, við erum hluti af ferða
lagi um 30 milljóna farþega sem
ferðast um flugvelli okkar og flug
leiðsögusvæði. Við erum meðvituð
um mikilvægi okkar og finnum vel
til þeirrar ábyrgðar að vera mikil
vægt fyrirtæki í samgöngum og
leiðandi þegar kemur að flugsam
göngum. Við erum stolt af starfi
okkar og stolt af því að vera hluti af
ferðalaginu hjá svo mörgum og á svo
fjölbreyttan máta. Það gerum við nú
öll undir einu merki.
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Spergilkál/Brokkoli, Spánn

kr.
kg

Verð áður 289 kr. kg
Ananas ferskur, Costa Rica
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kr.
pk.

Verð áður 799 kr. pk.

Lífrænar GB gulrætur 1 kg, Danmörk

Jarðarber hjartalaga askja, Spánn

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

389
Mangó, Perú

kr.
kg

Epli First Price 2 kg, Pólland

799
Græn og rauð vínber, Suður Afríka

kr.
kg

TILBOÐIN GILDA TIL 21. FEBRÚAR. AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS

kr.
pk.

t
s
m
e
r
f
g
o
t
s
r
y
f
–

ódýr!

%
0
3

32

%
tur

r
u
t
t
á
l
s
af

t
á
l
s
f
a

2499

2999

kr.
kg

kr.
kg

Verð áður 3599 kr. kg
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Verð áður 4399 kr. kg

Folalda piparsteik, Ísland

Folaldafile, Ísland
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389

2499
Verð áður 3599 kr. kg
Folaldainnralæri, Ísland

kr.
kg

kr.
kg

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

20

Verð áður 649 kr. kg
Folaldahakk, Ísland

%
tur

afslát

3998

1759

Folaldalundir, Ísland

Folaldasnitsel og folaldagúllas, Ísland

Verð áður 4998 kr. kg

kr.
kg

Verð áður 2199 kr. kg
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kg

Kynningarblað

Hausinn sefur aldrei
Aðalsteinn Sigvaldason hannar
tískufatnað úr ull undir merkinu Steini.
Hann lætur ekkert stoppa sig og
framkvæmir allar hugmyndir sem hann
fær um leið. Síða 6

Ekki í jakkafötum
á sunnudögum
Stíll Egils Ásbjarnarsonar er
klassískur ítalskur jakkafatastíll sem
er lagaður að íslenskum aðstæðum.
Honum finnst fatakaup eiga að
snúast um gæði fremur en magn.
Þannig eldist fötin betur og öðlist sál
og karakter.

Hér klæðist Egill sérsniðinni skyrtu
og frakka en voldugan trefilinn fékk
hann í jólagjöf frá systur sinni.

MYNDIR/ERNIR

NÝTT

FISLÉTTAR
DÚNÚLPUR

LOKAÚTSALA 70%
afsláttur af öllum
útsöluvörum

með eða án hettu
Skoðið laxdal.is

ÚTSÖLUVÖRUR
60%-70%

Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

Laugavegi 63 • S: 551 4422Laugavegi 63 • S: 551

Vertu vinur á
Vertu
vinur á
Facebook
Facebook
Vertu vinur á
Facebook
4422

Vertu vinur
á Facebook

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

kr. 13.900.Litir: kremhvítt og dökkblátt

str. S-XXL

Fatnaður og fylgihlutir eru úr versluninni Suitup Reykjavik.

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Háar
í mittið
Stretch
Ýmsir skemmtilegir og persónulegir fylgihlutir sem Egill
notar reglulega.

- Betri gallabuxurnar
í vinnuna
- Halda lit
- 2 litir:
svart og blátt.
- 3 síddir:
76 + 83 + 89 cm.

Verð
13.900 kr.

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

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Egill Ásbjarnarson er 24 ára gamall lögfræðinemi sem á verslunina Suitup Reykjavik ásamt félaga
sínum Jökli Vilhjálmssyni. Verslunin sérhæfir sig í sérsniðnum herrafatnaði og vönduðum aukahlutum
og segir Egill þá félaga hafa sett
verslunina á fót vegna þess að þeim
þótti vera heldur fátæklegt úrvalið
af slíkum fatnaði hérlendis meðan
eftirspurnin væri nokkur.
Sjálfur lýsir Egill stíl sínum
sem klassískum ítölskum jakkafatastíl sem er lagaður að íslenskum aðstæðum. „Ég er alltaf í hvítri
skyrtu og oftast í bláum eða köflóttum jakkafötum. Þegar hitamælirinn fer að sýna tveggja stafa tölu
er ég fljótur að losa mig við sokkana og ef ég er ekki með vasaklút
í brjóstvasanum þá finnst mér ég
vera hálfnakinn.“ Hann segist
elska að ganga í jakkafötum frá
Suitup Reykjavik þar sem hann
getur stjórnað hverju einasta smáatriði. „Allt frá fóðri og tölum upp
í vasa og breidd á boðungum og
þannig gert jakkafötin að mínum.
Ég nota aldrei slaufu nema þegar
ég er í smóking og ég geng alltaf í
„tassel loafers“ eða „double monk
strap“ spariskóm, aldrei reimuðum
spariskóm. Á sunnudögum er ég þó
sjaldnast í jakkafötum.“
Honum finnst ungir karlmenn
pæla miklu meira í því hverju þeir
klæðast og bæði eftirspurn og
framboð hafa aukist til muna. „Íslensku merkin eru mjög flott og það

Adidas superstar deluxe 80’s skórnir eru uppáhaldsflík
Egils þessa dagana en þá keypti hann í Húrra Reykjavík. Þeir
brjóta upp formlegheitin og virka með jakkafötum eða öðrum
klæðnaði.

Íslensku merkin eru mjög flott og það er ýmislegt skemmtilegt í gangi. Um leið og eitt
íslenskt merki nær að brjótast í gegn og leggja undir
sig heiminn þá mun held ég fullt af íslenskum merkjum og hönnuðum brjótast fram og nýta sér þann
meðbyr sem mun myndast.
Egill Ásbjarnarson

er ýmislegt skemmtilegt í gangi.
Um leið og eitt íslenskt merki nær
að brjótast í gegn og leggja undir
sig heiminn þá mun held ég fullt af
íslenskum merkjum og hönnuðum
brjótast fram og nýta sér þann meðbyr sem mun myndast.“

Gæði fremur en magn
Egill segist ekki beint eiga uppáhaldshönnuði. Hellingur manna
sem ekki er beint hægt að flokka
sem hönnuði hafi þó að hans mati
gjörbreytt jakkafatahefðinni.
„Þar fer fremstur meðal jafningja
Gennaro Rubinacci sem opnaði
London House í Napólí rétt eftir
1930 og í framhaldinu varð til þessi
einkennandi Napólí klæðskerastíll
sem ég er virkilega hrifinn af.“
Uppáhaldsflík Egils þessa stundina eru Adidas superstar deluxe
80’s skór sem hann keypti í Húrra

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

Reykjavík. „Mér finnst skemmtilegt að fara í þá við jakkaföt til
þess að brjóta formlegheitin aðeins upp. Eins nota ég þá um kvöld
og helgar þegar ég er ekki endilega í jakkafötum.“ Bestu kaup
hans hingað til eru þó skópar sem
hann keypti hjá stórvini sínum
Jörmundi Inga Hansen. „Þetta
eru tiltölulega dökkvínrauðir „tassel loafers“ frá Lloyd. Búðin hans
Jörmundar á Laugavegi er algjör
fjársjóðskista en það gæti þurft
nokkrar heimsóknir til þess að
detta niður á skemmtilegar flíkur
eða skó. Verstu kaupin komu raunar öll áður en ég áttaði mig á því að
fatakaup snúast um gæði fremur
en magn. Það að fjárfesta í gæðavöru úr vönduðum efnum margborgar sig til lengri tíma. Fötin eldast miklum mun betur og öðlast sál
og karakter.“ starri@365.is

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

ÚTSÖLULOK !
60-70% AFSLÁTTUR
Fimmtudagur
Föstudagur
Laugardagur
Sunnudagur

10-18
10-18
10-16
13-18

60% afsláttur af öllum fatnaði
70% afsláttur af öllum skóm!
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Vertu einstök – eins og þú ert

Á Óskarsverðlaunahátíðinni
2009 í kjól frá YSL. Það árið var
hún valin besta leikkonan fyrir hlutverk
sitt í The Reader.

LOKAÚTSALA
70% afsláttur
stærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Í Ben de Lisi kjól á
BAFTA-verðlaunahátíðinni 2007.

my style

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
s: 571-5464

Sundfatalínan
2016 er komin!
SIGURBOGINN

Aðalleikkonan
í eigin lífi
Leikkonan Kate Winslet hlaut um síðustu helgi verðlaun
fyrir aukahlutverk í Steve Jobs. Winslet var glæsileg að
vanda á rauða dreglinum og því ekki úr vegi að rifja upp
nokkur augnablik af dreglinum góða.
Í kjól frá
Azzaro á
Golden
Globe árið
2007.

Á Óskarsverðlaunahátíðinni árið
2002 í kjól
frá Ben de
Lisi.

SUNNUDAGA KL.19:10

Í kjól frá
Victoriu
Beckham og
skóm frá Jimmy
Choo á kvikmyndahátíðinni
í Feneyjum
2011.

365.is Sími 1817

Kate
Winslet
hlaut verðlaun sem
besta
leikkona í
aukahlutverki
á BAFTA-verðlaunahátíðinni
um síðustu
helgi. Hér er
hún glæsileg í
svörtum kjól
frá Antonio
Berardi.
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59,9%
íbúa á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 12–80 ára lesa
Fréttablaðið daglega.*

Sá fjöldi myndi fara langt með að fylla
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.
59,9% lesa
Fréttablaðið

Aðalsteinn Sigvaldason hannar tískufatnað úr íslenskri ull. Fötin fást í Cintamani í Bankastræti. mynd/anton brink

Ull á ekki bara
við á fjöllum
Aðalsteinn Sigvaldason hannar tískufatnað úr ull undir merkinu Steini.
Hann segir ullarföt nauðsynlegan staðalbúnað í íslensku veðurfari, hér
sé alltaf skítakuldi. Fyrstu flíkurnar komu á markað í desember.

29,9% lesa
Morgunblaðið

Skv. prentmiðlakönnun Gallup, okt.– des. 2015.

Allt sem þú þarft ...

„Hausinn á mér sefur aldrei, ég
fæ hugmynd og framkvæmi hana
um leið. Ég læt ekkert stoppa mig
í því og stundum virka hlutirnir
og stundum ekki. Maður veit það
ekki nema láta á það reyna,“ segir
Aðalsteinn Sigvaldason eða Steini
Glimmer en hann hannar tísku
fatnað úr ull undir merkinu Steini.
„Þetta er í startholunum hjá
mér. Ég hef staðið í búðum í mið
bænum í svo mörg ár og tók eftir
því að á markaðinn vantaði tísku
vinkil á ullarföt,“ útskýrir Steini
en síðastliðin átta ár hefur hann
starfað hjá Cintamani, sem versl
unarstjóri og nú sem útstillinga
hönnuður.
Fyrstu flíkurnar undir merkinu
Steini litu dagsins ljós í desember
og vöktu strax athygli. Þær eru
framleiddar hér á landi úr bæði
íslenskri og enskri ull.
„Ég prófaði fyrstu flíkurnar í
Cintamani fyrir jól og það gekk
bara mjög vel. Sérstaklega vöktu
pokabuxur úr ull mikla athygli,“
segir Steini og vill meina að ullar
fatnaður sé einfaldlega nauðsyn
legur staðalbúnaður í íslensku
veðurfari.
„Það er alltaf skítakuldi hérna,“
segir hann sposkur. „Ullin á ekki
bara við þegar við förum á fjöll,
við þurfum hana nánast á hverjum
degi hér á Íslandi. Sjálfan langaði
mig ekkert að líta alltaf út eins og
ég væri á leiðinni í útilegu þegar
ég væri í lopapeysu og þess vegna
set ég tískuvinkil á ullina. Camo
flash er það sem ég er að vinna
með núna, síðar og stuttar peys
ur og buxur úr bæði mjúkri ull og
íslensku ullinni. Svo er ég að gera
dömukápur hettupeysur, pokabux
ur, leggings og vesti. Ég hef einnig
verið að gera sýnishorn af barna
fatnaði og aldrei að vita nema
maður bæti því inn í línuna.“
Steini segist hafa lært að sauma
og búa til föt af mömmu sinni,
saumavélin hafi alltaf verið uppi
við á æskuheimilinu. „Mamma
var einstæð með sex börn og
þurfti bara að sauma á okkur
tískufötin. Hún var á endanum
farin að sauma á allt hverfið. Ég
fór síðan á námskeið í sníðagerð
og sníðabreytingum sem hefur
nýst mér vel,“ segir hann.

myndir/@villiolafsphotography

Hvernig myndirðu lýsa
eigin stíl?
„Ég eltist ekki við tískustrauma,
fer bara eftir eigin höfði. Ég
kaupi föt hvar sem er og er nokk
sama hvort það eru stráka- eða
stelpuföt, kaupi bara það sem
mér finnst flott og fer í það.
Ég hef mjög gaman af íslenskri
hönnun og leyfi mér oft að kaupa

eftir íslenska hönnuði. Uppá
haldsflíkin mín er þó leðurjakki
frá All Saints sem ég keypti fyrir
mörgum árum. Ég hef reynt að
losa mig við hann gegnum tíðina
en alltaf fer ég í hann, aftur og
aftur.“
Nánar má forvitnast um hönn
un Steina á Facebook og Insta
gram undir heitinu Steinidesign.

Minna mál með

SagaPro

15%

afsláttur af SagaPro *
Lyf & heilsa og
Apótekarinn

SagaPro er vinsæl vara við tíðum þvaglátum
SagaPro er fyrsta íslenska náttúruvaran sem hefur farið
í gegnum klíníska rannsókn.
Fæst í öllum helstu apótekum, matvöru- og heilsuverslunum.

Nú vakna ég úthvíldur

Þú ferð lengra með SagaPro

Saman áfram, SagaPro og ég

Áður en ég kynntist SagaPro voru tíð þvaglát vandamál hjá mér.
Þetta háði mér töluvert, bæði á daginn við útiveru og einnig
á nóttunni. SagaPro hefur hjálpað mér mikið og nú vakna ég
úthvíldur.

Mikið vökvatap á sér stað í löngum hlaupum ... SagaPro dró
verulega úr þessum tíðu þvaglátum hjá mér og gerði það að
verkum að ég gat drukkið ákjósanlegt magn af vökva í tengslum
við hlaupin.

Ég er með MS og velvirka blöðru, sem vill halda mér á salerninu
dag og nótt. Nú hef ég séð við henni með því að nota SagaPro
og fækka salernisferðum um meira en helming.

Hjálmar Sveinsson, verkefnastjóri

Melkorka Árný Kvaran, framkvæmdastjóri og þjálfari Kerrupúls

*Tilboðið gildir frá 15. febrúar - 15. mars.

www.sagamedica.is

Jóna Guðmundsdóttir
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Í refapels
af ömmu
Karlotta Sigurðardóttir, sem flutti lagið
Óstöðvandi í fyrri undankeppni Eurovision og
komst með því í úrslit, hefur að sögn mikinn
áhuga á tísku. Hún aðhyllist klassískan stíl
með loð- og leðurívafi. Hún heldur mikið upp
á forláta pels sem móðuramma hennar átti.
Karlotta er frá Borgarfirði eystri.
Hún er búsett í Kópavogi og gengur í MH. Hún hefur alltaf haft
mikinn áhuga á tísku og er hrifin af hvers kyns töffaratvisti.
Sem stendur er forláta pels sem
hún fékk frá móðurömmu sinni í
mestu uppáhaldi. „Amma keypti
hann á Spáni fyrir þrjátíu eða fjörtíu árum og heldur að hann sé af
fjallaref. Hann er fáránlega hlýr
og frábær vetrarflík,“ segir Karlotta. Hún klæðist Stan Smith Adidas-skóm, Diesel-buxum og Mossbol úr Sautján við. En þegar þú
ferð eitthvað fínt? Í hverju ertu
þá? „Það er eiginlega bara sama
dæmið,“ svarar Karlotta.
Hún flutti Óstöðvandi í gulllituðum samfestingi og bregður sér
í hann á ný á úrslitakvöldinu um
næstu helgi. En verða einhverjar
breytingar gerðar á atriðinu? „Nei,
ekki miklar. Það er þá helst að við
komum til með að breyta einhverjum sporum.“

Amma keypti
hann á Spáni fyrir
þrjátíu eða fjörtíu árum
og heldur að hann sé af
fjallaref. Hann er fáránlega hlýr og frábær
vetrarflík.
Karlotta Sigurðardóttir

Karlotta spilar á píanó og gítar
en söngurinn á þó hug hennar
allan og vonast hún til að geta
lagt hann fyrir sig. Hún er á opinni braut í MH og stefnir helst á
listnám. Aðspurð segist Karlotta
hafa fjölbreyttan tónlistarsmekk.
„Ég fíla rokk, popp og indí auk
þess sem Adele-kategorían höfðar
mikið til mín.“

Að sögn Karlottu verða ekki gerðar miklar breytingar á atriðinu fyrir úrslitin á laugardag. „Það er helst að við komum til með
að breyta einhverjum sporum.“ MYND/VILHELM

KAREN MILLEN SMÁRALIND | KAREN MILLEN KRINGLUNNI

TWELVE PORTRAITS FOR SS16

LAGERHREINSUN
70% AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM
LOKAHELGI

ss16-Iceland-Frettabladid-ad-200x151.2.indd 1

2/12/16 12:48 PM

Viktoría prinsessa á von á sér í næsta mánuði. Hér klæðist hún kjól úr vorlínu
H&M. MYND/GETTY

Skartaði kjól
frá H&M
Viktoría krónprinsessa Svíþjóðar á von á sínu öðru barni í næsta
mánuði. Hún lætur það ekki aftra
sér frá að vera viðstödd hina ýmsu
viðburði. Nýlega sótti hún Global
Change Award hátíðina í fallegum bláum blundukjól frá sænska
tískurisanum H&M. Kjóllinn er
hluti af nýrri vorlínu, Conscious
Exclusive, frá H&M sem kemur í
verslanir 7. apríl.
Kjóllinn sem Viktoría klæddist var sérhannaður fyrir hana en
hann mun ekki fást í þessum lit
heldur ljóskremuðum. Þar utan
verður hann ekki hannaður fyrir
barnshafandi konur. Önnur útgáfa
af kjólnum verður eins og toppur
með kjól.

Kjóll Viktoríu er úr silki en ermarnar úr lífrænt ræktaðri bómull.
Við kjólinn bar prinsessan eyrnalokka í svipuðum lit en þeir eru úr
sömu vorlínu H&M og sömuleiðis veskið. Svipað veski en heldur
stærra kemur í verslanir H&M í
apríl.
H&M keðjan hefur hugsað
sér að bjóða meira af vönduðum
efnum í framtíðinni og sömuleiðis
efni sem eru lífrænt ræktuð. Talsmaður H&M, Anna Eriksson, er að
vonum ánægð með að tilvonandi
drottning Svíþjóðar skuli velja
fatnað frá H&M en það hefur hún
gert áður, meðal annars í brúðkaupi bróður sín, Karls Filipps, að
því er segir í netmiðli Expressen.

MÁNUDAGINN 15. FEB.

FRUMSÝNING

15. FEBRÚAR Á STÖÐ 2
365.is Sími 1817
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BÍLAR &
FARARTÆKI
LAND ROVER DISCOVERY 4 SE Dísel 7
manna. Umboðsbíll. 5/2013, ekinn 80
Þ.km, Sjálfsk, Leður, 19” álf ofl ofl. Verð
10.990þ. Rnr.110139. Einnig 2014 LR4
S á staðnum.

LAND ROVER DISCOVERY 4.
Árgerð 2012,ekinn 89.þús km,dísel,
sjálfskiptur,er á staðnum.Verð
8.900.000. Rnr.127499. S:562-1717.

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %
www.bílagallerí.is
TOYOTA Land cruiser 100 vx.
Árgerð 2003, ekinn 229 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.490.000.
Rnr.107007. Á staðnum.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2013,
ekinn 87 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.690.000. Rnr.240757.

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

DODGE Ram 1500 SLT 4x4.5,7Hemi/
Metan Árgerð 2011, ekinn 114
Þ.KM, sjálfskiptur.fullbúinn með
öllum aukahlutum, upph. 35”
dekk. Verð 5.890.000. Rnr.108333.
BÍLAMARKAÐURINN 5671800. BBV.IS

SUZUKI Grand vitara prem-n (navi.
cruise,a/c,álf.). Árgerð 2013, ekinn 58
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 3.990.000.
Rnr.280115.

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

NÝR BÍLL - 4X4

HONDA JAZZ 1,4I LS nýskr. 10/2005,
ekinn 138 Þ.km, bensín, sjálfskiptur.
Verð 990.000 TILBOÐ 799.000kr.
100% kortalán Raðnr.254768 á BILO.
is

SUZUKI SX4 S-CROSS GL+ AWD,
bensín, sjálfskiptur, eigum nokkra
svona bíla á staðnum. Okkar verð
3.990.000. Rnr.127539. S:562-1717.
VOLVO XC70 d5. Árgerð 2008, ekinn
199 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.EINN MEÐ
ÖLLU,fullkominn þjónustubók,skoðar
skipti Verð 3.790.000. Rnr.108336.
BÍLAMARKAÐURINN 5671800. BBV.IS

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð
2013, ekinn 76 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 4.190.000. Rnr.240524.
Tilboð kr: 3.650.000,- 4 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

NÝR BÍLL - 4X4

VW Transporter kasten syncro. Árgerð
2007, ekinn 202 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
GOTT EINTAK Verð 1.790.000.
Rnr.108323. BÍLAMARKAÐURINN
5671800. BBV.IS

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Toyota Yaris Terra, 5/2011, ek 69 þús
km, dísel, bsk, ásett verð 1.790 þús,
tilboðsverð 1.590 þús, raðnr 220508,

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

MERCEDES-BENZ GLA 220 Dísel
4matic. 2015, Umboðsbíll, ekinn 21
Þ.km, Sjálfsk, Leður, Glerþak, ofl. Verð
7.290þ. Rnr.110219. á bilagalleri.is Er
á staðnum !

MERCEDES-BENZ Ml 500. Árgerð
2005, ekinn 140 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.390.000.
Rnr.991252. Tilboð kr: 2.990.000,-

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

OPEL ASTRA ENJOY nýskr. 01/2005,
ekinn 140 Þ.km, bensín, 5 gíra. Verð
990.000. TILBOÐ 790.000kr. 100%
kortalán! Raðnr.254585 á BILO.is
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Bílar til sölu

500-999 þús.

Vélsleðar

LÍTIÐ KEYRÐUR TOPPEINTAK!

TOYOTA Rav4 GX Plus. 9/2013,
38þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.690.000.Skipti ód. Rnr.119223.
Toyota Yaris 2005. 129 þ.km.
Beinskiptur. verð 550þ. S.6162597
TOYOTA Land Cruiser 150 GX m/leðri.
6/2014, 42þ.km,dísel, sjálfskiptur. Verð
9.590.000.Skipti ód. Rnr.123141.

HYUNDAI SANTA FE 4X4 nýskr.
04/2004, ekinn 168 Þ.km, bensín,
sjálfskiptur. Verð 990.000 TILBOÐ
790.000 100% kortalán. Raðnr.286861
á www.BILO.is

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

Bílar óskast
TOYOTA Rav4 GX Plus. 6/2014,
38þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð
4.980.000.Skipti ód. Rnr.123111.

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

Volkswagen golf 2000. 190 þ.km.
Beinskiptur. verð 250þ. S.6162597

TOYOTA Land Cruiser 150 VX. 6/2013,
ekinn 46þ.km, dísel, sjálfskiptur. Verð
9.690.000.Skipti ód. Rnr.118777.

250-499 þús.
VW Tiguan Track _ sport. 5/2012, 51þ.
km,dísel,sjálfskiptur. Verð 4.490.000.
Rnr.132983.

Sendibílar

HOBBY HJÓLHÝSI 2016.

TOYOTA Rav4 X 2.0. 2/2012, 50þ.km,
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.980.000.
Skipti ód.Rnr.119209.

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

TOYOTA Auris Terra 1.33. 5/2013,
ekinn 41þ.km, bensín, 6 gírar. Verð
Tilboð 2.290.000.Rnr.118933.

Hjólhýsi

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

TOYOTA Auris TS Live 1.33. 6/2014,
30þ.km, bensín, 6 gírar. Verð
2.940.000.Skipti ód. Rnr.123091.

VW TOURAN BASICLINE nýskr.
06/2005, ekinn 128 Þ.km, bensín,
5 gíra. Verð 1.190.000, TILBOÐ
890.000.100% kortalán Raðnr.286821
á BILO.is

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri
Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18

Við aðstoðum við að kaupa
Hobby hjólhýsi beint frá Evropu,
STÓR SPARNAÐUR.

TILBOÐ 390 ÞÚS

Mitsubishi (pajero) Montero Limited
árg’00 ek.108 Þús m. Sjálfskiptur 4x4
hátt og lágt drif, með leðri lúgu ofl.
dráttarkrókur, ásett verð 750 Þús,
Þarfnast smá lagfæringa (aðalega á
útliti og smá dútl) Tilboð 390 Þús
s,841 8955

Þjónustuauglýsingar



Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Áhugasamir hafi samband í s.
866 5395 eða á: kriben@simnet.
is

Sími 512 5407
Sérverslun með
meðgöngu- og
brjóstagjafafatnað
fullt af nýjunugum ull,
barnaföt, fatnaður frá
Saumastofu Íslands og
margt margt fleira

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

VARAHLUTIR

Sæti og varahlutir í

Iveco • Benz • Man • Renault

- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Varahlutaþjónusta

Vertu vinur okkar á Facebook

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

VIFTUR
Heildsala / smásala

íshúsið

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

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

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels.
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

Sjónvarp

HÚSNÆÐI

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

Ef svo er þá leitum við að
duglegum og samviskusömum
starfsmönnum í eldhús á
veitingastað á Laugaveginum.
Um er að ræða fullt starf og
hlutastarf
Áhugasamir hafi samband í
síma 893-0408.

Verslun

Húsaviðhald
JÓJ MEISTARAR

Málarar, múrarar og smiðir. Allt
almennt viðhald. S. 777 4555

Atvinnuhúsnæði

Húsasmiðameistari getur bætt við
sig verkefnum. S.662 9899/662 9099
rhsmidar@internet.is

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778
Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

Hjólbarðar

Geymsluhúsnæði

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

Vantar þig smiði,
múrara, málara eða
járnabindingamenn?

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

Gæðastál ehf óskar eftir vélvirkjum í
tímabundin verkefni með möguleika
á áframhaldandi vinnu. Góð laun í
boði fyrir rétta aðila. Nánari uppl. í s:
699-6867.

Klukkuvellir 3 - Hafnarfirði
3ja herb. 109,3 fm endaíbúð í lyftuhúsi.

Fyrsti mánuður frír
www.geymslaeitt.is

Nudd

Atvinna óskast

Hefur þú áhuga á
matargerð?

Opið hús fimmtud. 18. feb. milli kl. 17:30-18:00.

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

Geymslur.com

Spádómar

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

Örlagalínan 908-1800

Spáum í spil og ráðum drauma, andleg
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll
kvöld.

ATVINNA

Rafvirkjun
Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Frábær dekkjatilboð

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

Varahlutir

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

Atvinna í boði

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

Matvælafyrirtæki

KEYPT
& SELT
HEILSA
Til sölu

auglýsir eftir ábyrgu og kröftugu
starfsfólki strax. Um er að
ræða bæði fullt starf í dag- og
helgarvinnu.
Starfið felst í fjölbreyttri
matvælaframleiðslu við góðar
aðstæður.
Viðkomandi þarf að vera eldri en
22 ára, duglegur og skipulagður.
Sendið umsókn á dagny@
dagnyehf.is fyrir 23. febrúar n.k.

Opið hús fimmtud. 18. febrúar frá kl 17:30 til 18:00 - íbúð 04-01
Í einkasölu falleg 109,3 fm endaíbúð á efstu hæð í viðhalsdslitlu fjölbýlishúsi við Klukkuvelli í Hafnarfirði. Skemmtilegt skipulag, fallegar
innréttingar og gólfefni. Íbúðin er mjög rúmgóð og björt og er með
miklu útsýni. Allar innréttingar frá HTH, hreinlætistæki frá Tengi og
gólfefni frá Parka. Innfeld halogenlýsing í flestum rýmum og gólfhiti
í allri íbúðinni. Glæsilegt
útsýni er til vesturs, og
suðurs. Verð 33,4 millj.
Allar uppl. veitir Heiðar
í s: 693-3356

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

Nudd

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

Valentínusartilboð
fyrir pör
á Tantra Nuddi

Langholtsvegur 186. Hæð og ris m/bílsk.
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.00– 18.30

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

Bílaleiga
Til sölu lítil en ört
vaxandi bílaleiga

OPIÐ
HÚS

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

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

Pípulagnir

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar eftir
að ráða fólk í ýmis störf í afgreiðslu.
Íslenskukunnátta skilyrði. Umsóknir
sendar á bakari@bakari.is Uppl. í s.
555 0480

Góð 110,5 hæð og ris ásamt 44,0 fm. bílskúr eða samtals 154,5 fm.
Búið er að útbúa tveggja herbergja íbúð í risi og einnig hefur verið
útbúin tveggja herbergja íbúð í bílskúr. Miklir möguleikar til útleigu.
Flísalagðar svalir til suðurs út af aðalhæð. Góðar súðargeymslur eru í
risi. Frábær staðsetning í austurbæ Reykjavíkur. Gróin falleg lóð með
miklum trjám. Verð 54,9 millj. Verið velkomin.

Pípulagnir

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

Óskast keypt
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Uppl. í s. 663 5315.

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.
Vantar þig aðstoð við bókhaldið, tek
að mér bókhald, vsk, laun, stofnun
fyrirtækja og skattskýrslur. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði Uppl. í
síma 894-1958.

Málarar
Regnbogalitir

Málningarþjónusta, vönduð
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími
891 9890 malarar@simnet.is
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali

•

www.101.is

•

101@101.is
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• www.101.is • 101@101.is
Fax 511
3909
Tjarnargata
4 • 101 Reykjavík
Sími 511 3101• •Sími
Tjarnargata
4 • 101•Reykjavík
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3101
• www.101.is
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
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Kristín S.
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.
ur

Langholtsvegur 89, 104 Reykjavík
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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

Opið hús í dag milli kl: 14.00 og 15.00
Um er að ræða heildareignina 381,5 fm á þremur hæðum.
Eignininni er skipt niður í 5 íbúðareiningar. Miklir möguleikar.
Sölumenn verða á staðnum.
Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali gsm: 820 8100

Traust og góð þjónusta í 13 ár
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Úrbeina

999
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L- grísakótilettur

kr.
stk.

I love Milka, súkkulaðiaskja

2699

New York
marinerað

kr.
stk.

Stór blómvöndur
blandaður

Hvítlauks
marinerað

%
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Ítölsk
marinering
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
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1359
Verð áður 2280 kr. kg
Lúxus úrbeinaðar grísakótilettur, Spánn

kr.
kg

127

1/2

Lítri

kr.
stk.

Verð áður 159 kr. stk.

Egils Plús jarðaberja/gúava, appelsínu/
blóðappelsínu, lime/bláberja, engifer, 1/2L

AFGREIÐSLUTÍMAR
Á WWW.KRONAN.IS
TILBOÐIN GILDA
TIL 21. FEBRÚAR.
AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS
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Lítri

295 259
kr.
stk.

Verð áður 495 kr. stk.

kr.
stk.

Gestus íssósa m/karamellu- og súkkulaði

Emmess Skafís vanillu,hnetu/karamellu
og súkkulaði 1L

1649
Túlipanabúnt, 10 stk. margir litir
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Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
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afsláttur

449

599

Lenor mýkingarefni, 10 tegundir

Always innlegg, 8 tegundir

kr.
stk.

Verð áður 599 kr. stk.

kr.
stk.

kr.
pk.

Verð áður 799 kr. pk.

TILBOÐIN GILDA TIL 21. FEBRÚAR. AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS
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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

sport
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Nýjast

16 liða úrslit Meistaradeildarinnar

Roma - Real Madrid

0-2

0-1 Cristiano Ronaldo (57.), 0-2 Jesé (86.).

Það tók Real Madrid 57 mínútur
að brjóta varnarmúr Rómverja á
bak aftur. Roma ætlaði að reyna að
halda markinu hreinu en varð fyrir
óláni þegar Ronaldo skaut í varnarmann og þaðan í netið.

Gent - Wolfsburg

2-3

0-1 Julian Draxler (44.), 0-2 Julian Draxler
(54.), 0-3 Max Kruse (60.), 1-3 Sven Kums
(80.), Kalifa Coulibaly (89.).

Eftir að lenda 3-0 undir bjargaði
Gent andlitinu og hélt einvíginu á
lífi með því að skora tvö mörk og
tapa bara með einu marki.

Þegar allar leiðir virðast
lokaðar þá er fínt að hafa
einn Ronaldo. Svekk fyrir
Roma sem hefur spilað
þrusuvel. #fotboltinet
Elvar Geir Magnússon

@elvargeir

Domino’s-deild karla í körfubolta

Stjarnan - Haukar

Alfreð hefur setið mikið á bekknum síðustu mánuði en sér fram á bjartari tíma í Þýskalandi. fréttablaðið/epa

Mótlætið hefur styrkt mig
Alfreð Finnbogason er kominn til sjötta félagsins á atvinnumannsferlinum. Hann segist þurfa á stöðugleika
að halda á ferlinum og getur vel hugsað sér að spila næstu árin með Augsburg í Þýskalandi.

Henry Birgir
Gunnarsson

henry@frettabladid.is

fótbolti Atvinnumannsferill lands-

liðsframherjans Alfreðs Finnbogasonar hefur verið nokkuð skrautlegur.
Hann fór í atvinnumennsku fyrir
fimm árum og er nú hjá sínu sjötta
erlenda félagi.
Hann hóf atvinnumannsferilinn hjá
Lokeren í Belgíu. Þar gekk ekki nógu
vel og var hann því lánaður til Helsingborg í Svíþjóð þar sem hann sló í gegn.
Fór hann í kjölfarið til Heerenveen
þar sem hann hélt áfram að slá í gegn.
Alfreð varð markahæsti leikmaður
hollensku úrvalsdeildarinnar og
spænska félagið Real Sociedad keypti
hann á milljarð.
Alfreð náði ekki að slá í gegn á Spáni
og var lánaður til gríska félagsins
Olympiacos fyrir tímabilið. Þar voru
tækifærin aftur af skornum skammti.
Hápunktur hans hjá liðinu var samt
glæsilegur er hann tryggði sínum
mönnum sigur gegn Arsenal á útivelli í
Meistaradeildinni. Þrátt fyrir það fékk
hann lítið að spila með liðinu og úr
varð að hann samdi við þýska félagið
FC Augsburg á afmælisdegi sínum, 1.
febrúar.

Búinn að prófa allt
„Ég á enn eftir að koma mér fyrir
hérna. Ég er enn á hóteli en fæ húsnæði um helgina. Þá verður þetta allt
þægilegra,“ segir Alfreð en hann var
þá á leiðinni á æfingu með sínu nýja
félagi.
„Það er allt svipað hérna og ég bjóst
við. Gott og vinalegt fólk að vinna hjá
félaginu og leikmennirnir flottir. Bærinn er í þægilegri stærð. Ég tel mig vera
búinn að prófa allt núna eftir að hafa
búið allt frá Heerenveen til Aþenu.
Æfingaaðstaðan er flott og völlurinn
góður. 30 þúsund manna völlur og
alltaf fullt á honum. Það er ekki út á
neitt að setja.“

Er alveg rólegur
Augsburg er búið að spila tvo leiki
síðan Alfreð kom til félagsins. Hann
spilaði síðustu 20 mínúturnar í 2-1
tapi gegn Ingolstadt en sat svo á
bekknum allan tímann er liðið tapaði
fyrir Bayern, 3-1.
„Það er aldrei það besta að koma inn
í lið á miðju tímabili en það var eitthvað sem ég þurfti að gera. Ég veit vel
að ég mun fá tækifæri hérna og er alveg
rólegur þrátt fyrir bekkjarsetu í upphafi. Við erum að fara að spila sjö leiki
á næstu þrem vikum og tveir af þeim
eru Evrópuleikir sem ég get ekki spilað. Ég nýtist því vonandi í leikjunum
í deildinni þess á milli. Auðvitað vil ég
spila strax og ég stefni á að vera í
liðinu um næstu helgi,“ segir
Alfreð en það hefur reynt
nokkuð á þolinmæðina hjá
honum síðustu misseri.
Sjálfstraust í lagi
„Þolinmæði er eitthvað
sem er rosalega auðvelt að segja en mjög
erfitt að framkvæma.
Sérstaklega fyrir fótboltamann því maður
vill alltaf spila. Ég var
bara að koma hingað
og liðið var á ágætis
siglingu er ég kom. Ég
er bjartsýnn á að spila
stóra rullu hérna
fljótlega. Ég er vissulega búinn að upplifa mikið síðustu
2-3 ár en ég hef borið
mig vel. Ég hef alltaf
mikið álit á mér sem
fótboltamanni og
sjálfstraust mitt byggist á mínu áliti en ekki
annarra. Það er ákveðinn styrkleiki hjá mér.
Ég viðurkenni alveg að
það koma stundum lægðir þar
sem maður er langt niðri en ég
verð að vera fljótur að rífa mig
upp. Tíminn hjá Olympiacos

var mjög erfiður. Það skipti engu máli
hvað ég gerði. Það breyttist ekki neitt.
Það fór bara í bankann hjá mér. Mótlætið styrkir mig og þroskar.“

Vantar stöðugleika
Þó svo Alfreð hafi ekki spilað mikið í
upphafi þá er hann silkislakur og sér
fram á bjarta tíma hjá nýju félagi.
„Ég veit að þetta er ekki félag sem
safnar leikmönnum án þess að nota
þá. Þeir hafa haft áhuga á mér í tvö og
hálft ár og vita allt um mig. Ég er
bara að koma mér fyrir enn
þá. Mér líður svipað núna
og þegar ég kom til Heer

Þolinmæði
er eitthvað
sem er rosalega
auðvelt að segja
en mjög erfitt að
framkvæma.
Alfreð Finnbogason

enveen. Ég væri til í
að setjast hérna að í að
minnsta kosti tvö ár. Mig
vantar smá stöðugleika
í ferilinn núna en maður
veit samt aldrei í fótboltanum,“ segir Alfreð en hann
hafði alltaf mikinn áhuga á
að spila í Þýskalandi.
„Ég horfði mikið hingað
er ég var í Hollandi. Það gekk
ekki upp þá. Ég er mjög hrifinn
af þessari deild og boltanum
sem er spilaður hérna. Ég tel
að hann geti hentað mér mjög
vel. Nú verður bara að koma í
ljós hvort það sé ekki rétt.“
Alfreð þarf á því að halda að
spila eins og allir knattspyrnumenn. Svo er auðvitað EM næsta
sumar og landsliðsmennirnir okkar
vilja mæta þangað í toppstandi með
sjálfstraustið í botni.
„Það er alltaf pressa í fótbolta,
sama fyrir hvaða lið maður spilar.

70-77

Stjarnan: Al’lonzo Coleman 20/19 fráköst,
Tómas Heiðar Tómasson 13/5 stoðsendingar, Ágúst Angantýsson 10/5 fráköst, Marvin
Valdimarsson 9, Tómas Þórður Hilmarsson
6/8 fráköst, Magnús Bjarki Guðmundsson 6,
Arnþór Freyr Guðmundsson 6.
Haukar: Finnur Atli Magnússon 20/13 fráköst/4 varin skot, Haukur Óskarsson 19/5
fráköst, Kári Jónsson 19/6 stoðsendingar,
Emil Barja 12/11 fráköst/6 stoðsendingar,
Kristinn Marinósson 3/6 fráköst, Hjálmar
Stefánsson 2, Brandon Mobley 2/6 fráköst.

Fimmta tungumálið

Haukar unnu eftir framlengingu en þetta er
fjórði sigur liðsins í röð.

Alfreð er mikill tungumálamaður
og það vakti til að mynda mikla
athygli hversu fljótur hann var að
ná góðum tökum á spænskunni er
hann spilaði með Real Sociedad.
Hann er búinn að vera í rúmar
tvær vikur í Þýskalandi en hvernig
er þýskan hjá honum?
„Hún kemur á óvart. Ég tala
hollensku og skil meirihlutann af
því sem þjálfarinn er að segja. Ég
vænti þess að þetta komi nokkuð
fljótt,“ segir Alfreð, en var hann
sleipur í þýskunni fyrir?
„Nei, reyndar ekki. Ég tók frekar
frönsku en þýsku í menntaskóla
sem voru klárlega stór mistök
svona eftir á,“ segir Alfreð, en
þegar þýskan verður komin hvað
talar hann þá mörg tungumál?
„Þá tala ég reiprennandi fimm
tungumál en skil svona tvö til þrjú
í viðbót. Þetta gæti nýst mér vel
síðar. Ég hef gaman af því að prófa
eitthvað nýtt og það liggur vel fyrir
mér að læra tungumál.“

Staðan

Auðvitað horfa menn mikið á EM
enda einstakur atburður. Er menn
munu horfa til baka á þann viðburð þá verður það klárlega einn af
hápunktunum á ferli þeirra sem fara
þangað.“

Ekki með gegn Liverpool
Í kvöld á liðið hans Alfreðs stórleik.
Liverpool kemur í heimsókn í fyrri
leik liðanna í 32-liða úrslitum Evrópudeildarinnar. Alfreð má ekki spila
þar sem hann lék með Olympiacos í
Meistaradeildinni.
„Það er ekki hægt að neita því að
það er mjög fúlt að missa af þessum
leik. Þetta er einn stærsti leikur í sögu
félagsins enda er það í fyrsta skipti
í Evrópudeildinni. Þetta er stór viðburður hérna. Líka af því að Jürgen
Klopp er að koma í fyrsta skipti til
Þýskalands.“

Efri hluti
KR
Keflavík
Stjarnan
Haukar
Þór Þ.
Njarðvík

28
26
24
20
20
20

Neðri hluti
Tindastóll
Grindavík
Snæfell
ÍR
FSu
Höttur

16
16
14
10
6
2

Rooney frá í tvo mánuði
Manchester United varð fyrir
miklu áfalli í gær þegar kom í ljós
að Wayne Rooney, fyrirliði liðsins,
verður ekki með næstu tvo mánuðina vegna hnémeiðsla. Rooney
hefur verið í miklu stuði á nýju ári
og skorað sjö mörk í níu leikjum.
United er í vondum málum í ensku
úrvalsdeildinni í baráttu um sæti
Meistaradeildinni og hjálpar þetta
ekki til. Lærisveinar Louis van
Gaal eru staddir í Danmörku þar
sem þeir mæta Midtjylland í 32
liða úrslitum Evrópudeildarinnar
annað kvöld. Van Gaal staðfesti
meiðsli Rooney á fréttamannafundi í gær og sagði enn fremur að
hann væri með þrettán leikmenn á
sjúkralistanum.

Í dag
19.15 ÍR- Njarðvík 
Hertz-hellir
19.15 FSu - Höttur
Iða
19.15 Tindastóll - Snæfell Sport 2
19.15 Grindavík - Þór Þ.Röstin
Austurberg
19.30 ÍR - Valur
19.30 Fram - Víkingur
Framhús
19.30 UMFA - GróttaN1-höllin
17.55 Midtjylland - Man. Utd  Sport
20.00 Augsburg - Liverpool Sport
Sport3
20.00 Shakhtar - Schalke
20.00 Sparta - Krasnodar
Sport4
22.00 Northern Trust OpenGolfst.

NÝJAR
VÖRUR

Tollalækkun
á Under armour vörum

Verðdæmi:
Speedform gemini hlaupaskór

Verð nú: 23.990 kr.
verð áður: 27.990 kr.

Fly fast 1/2 zip hlaupapeysa

Verð nú: 11.990 kr.

ÁRNASYNIR

verð áður: 14.810 kr.

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

utilif.is
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Dýrustu erlendu

leikmennirnir
í Kína árið 2016
Alex Teixeira

frá Shakhtar Donetsk
til Jiangsu Suning
kr. 6.891.000.000

Jackson Martínez

frá Atlético Madrid
til Guangzhou Evergrande
kr. 5.788.440.000

Ramires

frá Chelsea
til Jiangsu Suning
kr. 3.858.960.000

Elkeson

frá Guangzhou Evergrande
til Shanghai SIPG
kr. 2.550.588.800

Gervinho

frá Roma
til Hebei China Fortune
kr. 2.480.760.000

Fredy Guarín

frá Inter
til Shanghai Shenhua
kr. 1.791.660.000

Gil (BRA)
frá Corinthians
til Shandong Luneng Taishan
kr. 1.172.388.800
Burak Yilmaz

frá Galatasaray
til Bejing Guoan
kr. 1.102.560.000

Renato Augusto

frá Corinthians
til Bejing Gouan
kr. 1.102.560.000

Ezequiel Lavezzi

frá Paris SG
til Hebei China Fortune
kr. 758.928.800

Það kvað vera fallegt í Kína ...
Miklir peningar eru komnir inn í fótboltann í Kína en liðin þar í landi hafa eytt himinháum upphæðum í leikmenn á undanförnum
vikum. Kínverjar ætla sér stóra hluti á fótboltasviðinu á næstu árum og leggja einnig mikinn pening í áður vanrækt grasrótarstarf.
Ingvi Þór
Sæmundsson

sveinn@frettabladid.is

Fótbolti Kína virðist vera orðið nýja

fyrirheitna landið í fótboltanum. Þar
er nóg til af peningum og þangað
streyma þekktir leikmenn í áður
óþekktum mæli.
Síðast í gær gekk Hebei China Fortune, sem er nýliði í kínversku ofurdeildinni, frá kaupunum á argentínska
landsliðsmanninum Ezequiel Lavezzi.
Kaupverðið var s.s. ekki hátt, tæpar
760 milljónir króna, enda var samningur Argentínumannsins við Paris
Saint-Germain að renna út. En launatölurnar eru svimandi háar.

Ótrúlegar tölur
Talið er að Lavezzi muni fá tæpa
tvo milljarða króna í árslaun sem
gera hann að fimmta launahæsta
leikmanni heims, á eftir Cristiano
Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic og Thomas Müller. Sjötti
maður á lista er svo kólumbíski
framherjinn Jackson Martínez sem
gekk nýverið í raðir kínversku meistaranna í Guangzhou Evergrande.
Martínez var keyptur á tæplega 5,8
milljarða króna og talið er að hann
fái tæplega 1,8 milljarða króna í árslaun. Bestu leikmennirnir í Kína eru
því að fá sæmilega greitt fyrir vinnu
sína.
Félagaskiptaglugginn í Kína
opnaðist á fyrsta degi ársins
og lokast á föstudaginn eftir
viku. Og þegar þessi orð eru
skrifað hafa kínversku liðin
eytt tæplega 40,6 milljörðum
króna í leikmenn í vetur samkvæmt vefsíðunni Transfermarkt. Til samanburðar eyddu liðin
í ensku úrvalsdeildinni tæplega 35
milljörðum króna í janúarglugganum. Öll vötn virðast því falla til
Kína í augnablikinu.
Þótt Kína sé þriðja stærsta land
heims að flatarmáli og það fjölmennasta hefur það aldrei verið stórt á
landakorti fótboltans. Kínverska

landsliðið hefur aldrei verið gott og
aðeins einu sinni komist í lokakeppni
heimsmeistaramótsins. Það var árið
2002 þegar Kína tapaði öllum þremur
leikjum sínum með markatölunni 0-9.
Það er þó að birta til á kínverska fótboltahimninum en peningarnir flæða
inn í boltann þar í landi. Það hjálpar
líka til að forseti Kína, Xi Jinping, er
mikill fótboltaáhugamaður og vill
veg íþróttarinnar sem mestan. Í fyrra
gaf Jinpeng út stefnuyfirlýsingu um
uppbyggingu fótboltans í Kína.
Takmarkið er að halda HM
og verða heimsmeistari
og þá stefnir Jinping að
því að íþróttahagkerfið
í Kína verði metið á 850
milljarða dollara árið
2025.
Sven-Göran Eriksson, fyrrverandi landsliðsþjálfari Englands,
hefur starfað í Kína frá

SvenGöran
Erikson.

2013 og segir framtíð fótboltans þar
í landi bjarta. „Stærstu liðin í Kína
geta keppt við stórliðin Evrópu um
leikmenn,“ sagði Eriksson í samtali
við Expressen á dögunum en hann
þjálfar nú lið Shanghai SIPG.

Höfðu betur gegn Liverpool
Skýrasta dæmið um þennan aukna
mátt kínversku liðanna á félaga-

Þetta er bara byrjunin. Kína verður
stór fótboltaþjóð. Við
þurfum kannski að bíða
í áratug eftir að kínverska landsliðið verði
komið í fremstu röð.
Áhuginn er gríðarlega
mikill og vex með
hverjum degi.
Sven-Göran Eriksson

skiptamarkaðnum eru kaup Jiangsu
Suning á Brasilíumanninum Alex
Teixeira. Jiangsu, sem íslensku landsliðsmennirnir Viðar Örn Kjartansson og Sölvi Geir Ottesen léku með á
síðasta tímabili, hafði betur í baráttu
við Liverpool sem gat ekki keppt
við fjárhagslegt bolmagn Jiangsu.
Teixeira kostaði tæpa sjö milljarða
króna en hann er, alla vega enn sem
komið er, dýrasti leikmaður í sögu
kínversku ofurdeildarinnar.
Jiangsu hefur heldur betur látið til
sín taka á félagaskiptamarkaðinum í
vetur en liðið keypti einnig Brasilíumanninn Ramires frá Chelseafyrir
tæpa fjóra milljarða króna.
Þótt kínversku liðin hafi verið að
kaupa suður-ameríska landsliðsmenn
á góðum aldri eiga þau enn eftir að
landa evrópskri stórstjörnu. Eins og
staðan er í dag velja þær frekar að fara
til Bandaríkjanna þegar fer að síga á
seinni hlutann á þeirra ferli. Bandaríkin hafa meira aðdráttarafl og þá
sérstaklega stórborgir á borð við Los
Angeles og New York þangað sem
leikmenn á borð við Steven Gerrard,
Frank Lampard, Andrea Pirlo og
David Villa hafa farið á undanförnum
misserum.
Eriksson segir þó að það styttist í að
allra stærstu stjörnurnar í Evrópu færi
sig um set til Kína. „Það er sennilega
ekki svo langt þangað til leikmenn
á borð við Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo og Wayne Rooney fari til
kínverskra stórliða,“ sagði Svíinn í
áðurnefndu viðtali. Þar segir hann
einnig að þótt stóru félagaskiptin fái
eðlilega mestu athyglina sé margt gott
að gerast bak við tjöldin í kínverskum
fótbolta.

Skipulögð þróun
„Þetta er bara byrjunin. Kínverjar
verða stór fótboltaþjóð. Það gerist
fyrst hjá félagsliðunum. Við þurfum
kannski að bíða í áratug eftir að
kínverska landsliðið verði komið í
fremstu röð. Áhuginn er gríðarlega
mikill og vex með hverjum degi,“ sagði
Eriksson og bætti við: „Það er verið að
opna fótboltaskóla um allt land en
þetta gerist ekki á einni nóttu. Þessi

34,9

Eyðsla ensku liðanna í
vetrarglugganum í milljörðum talið.

40,6

Eyðsla kínversku liðanna
í vetrarglugganum í milljörðum talið.
þróun er nauðsynleg því grasrótarstarfið í Kína hefur ekki verið gott
og of fáir hafa átt kost á því að spila
fótbolta.“
Eins og áður sagði fara peningarnir
ekki bara í erlendar stórstjörnur
heldur er þeim einnig eytt í unglingastarfið sem er lífsnauðsynlegt ef
kínverska landsliðið ætlar að láta til
sín taka á næstu árum eða áratugum.
Útlendingareglurnar í kínversku
deildinni miða einnig að því að þróa
þarlenda leikmenn. Þannig má hvert
lið aðeins hafa fimm leikmenn sem
eru ekki frá Kína innan sinna raða
og einn þeirra þarf að vera frá öðru
landi í Asíu. Og þá mega aðeins fjórir
erlendir leikmenn vera inni á vellinum í einu. Meirihluti byrjunarliðs
liðanna verður því alltaf skipaður
kínverskum leikmönnum.
Flautað verður til leiks í kínversku
deildinni 4. mars og miðað við þróunina bætast eflaust fleiri stór nöfn
í hóp þeirra leikmanna sem hafa nú
þegar fært sig um set til Kína, nýja
fyrirheitna landsins í fótboltanum
þar sem drýpur smjör af hverju strái.
Það verður svo að koma í ljós hvort
þetta kínverska vor sé bara bóla eða
eitthvað annað og meira. Það er alla
vega margt sem bendir til þess.
ingvithor@365.is
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F20.000 KRÓNA AFSLÁTTUR Í ÞRJÁ DAGA !

ACER ASPIRE E5

99.995

Acer Aspire E5-552-T142

FJÓRIR KJARNAR OG 8GB
Fullt verð á þessari er 119.995. 20.000 króna lækkun í þrjá daga eða meðan birgðir endast.
Hágæða 15,6“ fartölva frá Acer með öﬂugum fjögurra kjarna A10 örgjörva og tvöfalt meira innra
minni en í hefðbundnum fartölvum eða 8GB. Einnig tvöfalt stærri diskur en venjulega eða 1TB fyrir
myndbönd, ljósmyndir og gögnin. Radeon R6 skjákjarni og Windows 10 stýrikerﬁ.

HRÖÐ VINNSLA OG FRÁBÆR KAUP !
A10

ÖRGJÖRVI

REYKJAVÍK

SUÐURLANDSBRAUT 26
Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

HÚSAVÍK

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

8GB

VINNSLUMINNI

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

Radeon R6

15,6”

GRAFÍKKJARNI

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

SKJÁR

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

tímamót
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Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og útför
móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

Þórlaugar Baldvinsdóttur

dvalarheimilinu Hlíð,
áður til heimilis að Hjallalundi 15d.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Eini- og Grenihlíðar fyrir
umhyggju og umönnun.
Bryndís Friðriksdóttir
Kjartan Friðriksson

Þorbergur Hinriksson
Hjördís Björk Bjarkadóttir
Rósa Gunnarsdóttir
og fjölskyldur.

Kristín Guðmundsdóttir
híbýlafræðingur

verður kvödd í Neskirkju,
föstudaginn 19. febrúar kl. 15.00.
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir Alistair Macintyre
Kristinn Haukur
Unnur Steina Björnsdóttir
Ögmundur Skarphéðinsson
Guðrún Nordal

Bróðir minn og mágur,

Þorvarður Sigurgeirsson
(Doddi)
lést á hjúkrunarheimili Grundar 10. febrúar síðastliðinn.
Útförin ákveðin síðar.
Garðar Sigurgeirsson

Dagný Ellingsen

Elskulegur bróðir okkar,
mágur og frændi,

Ægir Hafsteinsson

sjómaður og matsveinn,
lést á LSH í Fossvogi 9. janúar
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey. Innilegar þakkir fyrir veitta samúð
og hlýhug við andlát og útför hans. Sérstakar þakkir til
starfsfólks B2, Fossvogi, fyrir góða og hlýja umönnun.
Jón Þ. Brynjólfsson
Dagbjört Jóna Guðnadóttir
Guðfinna Hermannsdóttir Christer Johansson
Gísli Hermannsson
Guðrún Hanna Scheving
og fjölskyldur og skyldmenni.

Sólveig Kolbeinsdóttir
Drápuhlíð 19,

lést á hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ, miðvikudaginn 10. febrúar.
Útförin fer fram frá Háteigskirkju,
föstudaginn 19. febrúar kl. 11.00.
Kolbeinn Pálsson
Berglind Dina Vistra
Málfríður Pálsdóttir
Björgólfur Jóhannsson
Steinunn Pálsdóttir
Paul Greaves
ömmudætur og langömmudóttir.

Hugarflug er árleg ráðstefna Listaháskólans og verður nú haldin í fimmta sinn, 18. og 19.
febrúar. Nemendur Listaháskólans munu setja svip sinn á ráðstefnuna á forvitnilegan hátt.
Hugarflug er árleg ráðstefna Listaháskólans og verður nú haldin í fimmta sinn.
Vegna þeirra tímamóta er ráðstefnan í
sérstökum hátíðarbúningi. Nemendur
munu setja svip sinn á ráðstefnuna á
forvitnilegan hátt. Ráðstefnan fer fram í
húsnæði Listaháskólans á Laugarnesvegi
91, og hefst dagskráin formlega klukkan
18.00 í dag, 18. febrúar, með fyrirlestri
Rolfs Hughes, prófessors í University of
the Arts í Stokkhólmi.
„Dagskráin er afar vegleg í ár en í dag
mun Rolf Hughes, prófessor í University
of the Arts í Stokkhólmi, flytja fyrirlestur, og koma fram í pallborðsumræðum
með Fríðu Björk Ingvarsdóttur, rektor
Listaháskólans, og þátttöku ráðstefnugesta,“ segir Ólöf Gerður Sigfúsdóttir,
forstöðumaður rannsóknaþjónustu
Listaháskóla Íslands.
Yfirskrift lykilfyrirlestrarins er
Monstro us Research Strategies: On
Creating an Experimental Flying Circus, þar sem sett er fram ljóðræn og
hressandi myndlíking um skrímsli
þegar blöndun vísinda og listsköpunar
á sér stað.
„Aðaldagskráin fer svo fram föstudaginn 19. febrúar en þá fara fram átján
málstofur, gjörningar, vinnustofur og
sameiginlegar umræður með þátttöku
yfir sjötíu listamanna, hönnuða, kennara, fræðimanna og annars fagfólks á
sviði menningar, lista og menntunar,“
segir Ólöf Gerður full tilhlökkunar.
Markmið ráðstefnunnar er að skapa
vettvang fyrir faglega og gagnrýna
umræðu um þekkingarsköpun með
áherslu á listrannsóknir og þann fjölbreytileika sem einkennir nálgun,
aðferðir, efnistök og miðlun á sviðinu.
Aðgangur er ókeypis og allir velkomnir
á meðan húsrúm leyfir.
gudrunjona@frettabladid.is

Ólöf Gerður Sigfúsdóttir, forstöðumaður rannsóknaþjónustu Listaháskóla Íslands.
Mynd/Hörður Ásbjörnsson.

Ástkær eiginkona mín,
móðir, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,
Hrauntungu 11, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Boðaþingi
þann 5. febrúar. Útför hennar fer fram frá
Digraneskirkju föstudaginn 19. febrúar kl. 13.00.
Andrés Þ. Guðmundsson
Guðmundur Andrésson
Ásthildur Davíðsdóttir
Inga Jóna Andrésdóttir
Ásta Andrésdóttir
Andrés Andrésson
Anna Guðmundsdóttir
Jón William Andrésson
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Elskulegur eiginmaður, faðir,
tengdafaðir og afi,

Magnús Elíasson

endurskoðandi,
Miðleiti 7, Reykjavík,

lést á heimili sínu miðvikudaginn
10. febrúar. Útförin fer fram frá
Bústaðakirkju föstudaginn 19. febrúar kl. 13.00.
Margrét Eggertsdóttir
Sigríður Jónsdóttir
Geir Newman
Kristín Magnúsdóttir
Sigurður Einarsson
Margrét Seema, Bjarki Már og Margrét Eva

FIMMTUDAGUR

Ráðstefnan Hugarflug í
sérstökum hátíðarbúningi

Sigríður Williamsdóttir
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

18. febrúar 2016

Okkar ástkæri,

Kristján Ragnar Finnbogason
Hlíðarvegi 12, Ísafirði,

er lést þann 4. febrúar síðastliðinn,
verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju
þann 20. febrúar kl. 14.00. Jarðsett
verður frá Garðakirkju 22. febrúar kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Arndís Finnbogadóttir
Jón Brynjar Kristjánsson
Júlíana Ingimarsdóttir
Samúel Jónsson

Ástkær eiginmaður,
faðir, tengdafaðir og afi,

Aðalgeir Pálsson

Stefán Héðinn Gunnlaugsson

rafmagnsverkfræðingur og kennari,
Háagerði 4, Akureyri,

lést 8. febrúar síðastliðinn. Útförin fer
fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn
19. febrúar kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri.

lést 11. febrúar á Sjúkrahúsinu á
Akureyri. Útför fer fram frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 22. febrúar kl. 13.30. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans
er bent á Krabbameinsfélag Akureyrar.

Skálateig 7, Akureyri,

Hugrún Engilbertsdóttir
Gunnlaugur Torfi Stefánsson
Kristín Ragna Gunnarsd.
Eva Laufey Stefánsdóttir
Þorleifur Kr. Níelsson
Stefán Héðinn Stefánsson
Erla Hrönn Aðalgeirsd.
Davíð Stefánsson
María Bergmann
Guðjónsdóttir
og barnabörn.

Guðfinna Thorlacius
Kristjana Aðalgeirsdóttir
Jari Turunen
Petra Kolbrún og Hannes Breki
Guðfinna Aðalgeirsdóttir
Margrét Th. Aðalgeirsdóttir
Ari Gunnar Óskarsson
Gunnar Aðalgeir og Inga Rakel

markhönnun ehf

Verðsprengja

-50%

SS KINDABÓGUR

699
ÁÐUR 1.398 KR/KG

Verðsprengja
-30%

-26%

FERSK NAUTA PIPARSTEIK

3.158

-25%

GOÐI PÍTUBUFF
M. BRAUÐI - 6 X 60 G

1.199

-40%

KS KINDAFILLE

2.399

ÁÐUR 4.511 KR/KG

ÁÐUR 1.598 KR/PK

EMERGE ORKUDRYKKUR
BERRY - 250 ML

CADBURY SÚKKULAÐI
M. DAIM - 120 G

95

298

ÁÐUR 129 KR/STK

ÁÐUR 329 KR/STK

ÁÐUR 1.498 KR/STK

GRANDIOSA PIZZUR
4 TEG

KS LAMBAFILLE M/FITU
- FROSIÐ

ÁÐUR 3.998 KR/KG

-20%

DJÖFLATERTA M. KÓKOS

1.198

598

3.148

ÁÐUR 789 KR/PK

ÁÐUR 3.498 KR/KG

www.netto.is | Tilboðin gilda 18. – 21. feb 2016
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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veður

Veðurspá Fimmtudagur

18. febrúar 2016

myndasögur

Föstudagur

FIMMTU D AGU R

Laugardagur

Í dag er útlit fyrir þokkalegasta veður á landinu. Vind lægir og það léttir víða
til, en þó einhver él norðaustanlands í fyrstu. Hvessir um kvöldið og fer að
snjóa á Suður- og Vesturlandi.

Sudoku

Krossgáta

LÁRÉTT
2. ágætt
6. þys
8. sigti
9. duft
11. tveir eins
12. hroki
14. fjöldi
16. átt
17. útsjónarsöm
18. tré
20. skst.
21. stunda

LÓÐRÉTT
1. vesaldómur
3. klaki
4. ófrægðar
pappír
5. skítur
7. sérgrein
10. rúmábreiða
13. blaður
15. innyfla
16. andmæli
19. tveir eins
LAUSN

LÁRÉTT: 2. fínt, 6. ys, 8. sía, 9. mél, 11. ðð, 12. dramb,
14. skari, 16. nv, 17. séð, 18. eik, 20. fr, 21. iðka.
LÓÐRÉTT: 1. eymd, 3. ís, 4. níðbréf, 5. tað, 7. sérsvið,
10. lak, 13. mas, 15. iðra, 16. nei, 19. kk.
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Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita línu, bæði lárétt
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar
1-9 og aldrei má tvítaka neina
tölu í röðinni. Lausnin verður birt
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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Gunnar Björnsson

Schumow átti leik gegn Winawer í
Pétursborg árið 1875.
Hvítur á leik
1. Hc1!! Mögnuð leppun. 1. … Dxa4
er svarað með 2. Hxc8#. Svartur
gafst því upp.
www.skak.is: Þrír efstir á Skákþingi Akureyrar.
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Lausn síðustu sudoku↓
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Myndasögur
Pondus Eftir Frode Øverli
Au … hittir…
eigum við
að fara
þangað?

Ég hitti!!

Þú nærð
okkur
aldrei!!

Kei … ekki
gleyma að ég
spurði, þið
feigu hálfvitar.

Pondus!

Sokkabandið kynnir

O L D B E S S A S TA Ð I R
eftir Sölku Guðmundsdóttur
í leikstjórn Mörtu Nordal
Sýningar
14. febrúar – 20.30
18. febrúar – 20.30
20. febrúar – 20.30

27. febrúar – 19.00
04. mars – 20.30

Gelgjan
Hvað sagðirðu?!

„Byltingin er hafin! Til hamingju með Old Bessastaði!“
– Kristín Ómarsdóttir

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jebbs, ég sver!

Kommon, mömmu þína
hlýtur að hafa grunað
eitthvað?!

Algjörlega
ekki!

Hún segir að eftir sextán ár sé
hana hætt að gruna hluti. Núna
veit hún bara …

„Meinfyndið og beitt leikverk..talar beint inn í okkar samtíma.“
– S.J. Fréttablaðið
„Allar vinna þær (leikkonurnar) vel úr efnivið sínum undir smekkvísri
stjórn Mörtu Nordal...“ – Þ.T. Morgunblaðið

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Ég held að mamma sé eitthvað að
rugla raunverulegri merkingu „að
eyða orku í kjaftæði“ og „brjálæðislega góð hugmynd“ saman … Hún
notar þetta alltaf vitlaust.

Miðasala á miði.is

BLEIKIR

DAGAR

10% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM BLEIKUM VÖRUM TIL KONUDAGS!
P8LH

10
UND

ÞAÚFSSLÁTTUR

1920x10
80

FHD

UR
VERÐ ÁÐ0
99.90

ANTI-GLARE
BLUELIGH SKJÁR MEÐ
T SHIELD!

5

E5-473

NÝJASTA KYNSLÓÐ FARTÖLVA

18. Febrúar 2016 • Tilboð gilda til 21. Febrúar • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabreng

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

TILBOÐ

PORTAPRO

TYTAN 2.1

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

FERÐAHEYRNARTÓL

9.990
MEÐ SVARHNAPP OG MIC!

TILBOÐ

TTUR

UR 39.900

VERÐ
ÁÐ
29.90 UR
0

FULLKOMIÐ

INA!
Í RÆLIRKTSKR
EF,
MÆ
SVEFN OG FLEIRA

1TBSlim

HÁGÆÐA FERÐAFLAKKARI
•
•
•
•
•
•
•

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

1.25’’ E-paper háskerpu litaskjár
Tengist þráðlaust við símann með BT 4.0
Sýnir SMS, tölvupóst, dagatal og annað
Með accelerometer, hljóðnema og áttavita
30 metra vatnshellt fyrir sundæfingarnar
7 daga rafhlöðuending, USB segulhleðsla
Örþunnt 9,5mm og fislétt aðeins 42,5g
Álagsvarin og þægileg TPU ól
Android, Apple iOS og Windows Phone

9.990

29.900

ÓTRÚLEGT VERÐ!

PEBBLE TIME STEEL AÐEINS 39.900
GJAFATASKA

1.495

5
0%
A

5
0%
A
FSLÁTTU

2.490
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UR 4.99

VERÐ ÁÐ

FÆST Í 2 LITUM
B3-A20

IconiaOne

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

TIME STEEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

14.900

KONUDA
GS

PEBBLE

AFSLÁ
VERÐ ÁÐ

2.1 HLJÓÐKERFI

Fislétt Ultra-ferðaheyrnartól frá Koss
Kristaltær 3D hljómur og þéttur bassi
Oxygen-free copper og 15-25.000 Hz
Opnir og þægilegir eyrnapúðar
Með hljóðnema og svarhnapp á snúru
Samanbrjótanleg fyrir fólk á ferðinni
Fullkomin ferðapoki úr leðri fylgir!

KONUDAGSTILBOÐ!
FÆST
Í 2 LITUM

ÞÚSUND

VERÐ
ÁÐ
12.90 UR
0

TYTAN

VERÐ
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12.90 UR
0

89.900

10

KONUDA
GS

TILBOÐ

Nýjasta kynslóð fartölva með Full HD skjá,
öflugra þráðlausu neti, enn hraðari SSHD
harðdisk og TrueHarmony hljóðkerfi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2
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ÖRÞU mm OG
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9
540gr

ALVÖRU
GALLABU
XNA
EFNI ;)

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

24.900
NÝ
COREFRÁ
FRÁACER!
ACER!
NÝ OCTA
KYNSLÓÐ
VERÐ FRÁ

VERÐ FRÁ

2.990

12.900
NDÝ
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LENDA
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MÚS OG PENNI

BLING HEYRNARTÓL

SPJALDTÖLVUHLÍF

HERSCHEL ER LENT!

* GILDIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU • ALLT AÐ 10KG • EF PANTAÐ ER FYRIR KL. 15:00;)

OPNUNARTÍMAR

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

NDUM

HRAÐSE

500KR
Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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*
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G
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Þá verður Sigmundur að opna B5 og ekkert vesen
Kvikmyndahátíðin Stockfish hefst í dag og þar verða sýndar þrjátíu fyrsta flokks kvikmyndir víða að úr
heiminum auk þess sem boðið er upp á fjölda viðburða fyrir kvikmyndagerðarfólk jafnt sem almenning.
Magnús
Guðmundsson

S

magnus@frettabladid.is

tockfish er nú haldin í annað
sinn undir þessu nafni til
heiðurs skreiðinni, elstu
útflutningsvöru Íslendinga,“
segir Ása Baldursdóttir, dagskrárstjóri Stockfish-kvikmyndahátíðarinnar sem hefst í Bíói Paradís í
dag. „Hátíðin byggir gömlum grunni
Kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík
sem var fyrst haldin 1978 og þetta er
hátíð kvikmyndagerðarmanna þar
sem öll fagfélög í kvikmyndagerð
koma að hátíðinni. Við erum þar
af leiðandi með mjög skemmtilega
stjórn sem er skipuð fulltrúum þessara fagfélaga. Við erum til að mynda
með kvikmyndagerðarmenn sem
hafa verið áberandi eins og Friðrik
Þór en svo er Sjón líka í stjórninni
fyrir hönd rithöfunda, fulltrúi frá
framleiðendum, leikurum, konum
í kvikmyndagerð, kvikmyndatökustjórum og þannig mætti áfram telja.
Með þessu myndast skemmtileg
stemning og ólík sýn á hverjum
við bjóðum og hvernig við getum
hjálpað íslenskum kvikmyndagerðarmönnum að mynda ný tengsl
í kvikmyndagerð. Tengslin eru
ákaflega mikilvægur þáttur í kvikmyndagerðinni og við erum því að
leitast við að færa þekkingu og tækifæri hingað heim.
En Stockfish er líka áhorfendahátíð þannig að það er ókeypis á
viðburðina og fagsamkomurnar
á vegum hátíðarinnar og allir velkomnir. Sérstaða hátíðarinnar felst í
þessari tengslamyndun og því að við
erum með þrjátíu handvaldar kvikmyndir á dagskrá. Þetta er í raun
hátíð sem er smá í sniðum en hún
ætlar sér líka að vera smá í sniðum
til þess að fólk hafi tækifæri til þess
að ná utan um það sem hátíðin
hefur að bjóða.“

Eddan og Óskarinn
Stockfish var haldin í fyrsta sinn á
síðasta ári þar sem einnig var unnið
með sama grunnmarkmið og Ása segir
að þau hafi vissulega orðið vör við að
hátíðin hafi skilað árangri. „Það var
ýmislegt sem gerðist í fyrra en eðli
kvikmyndagerðar er að hún tekur
langan tíma og það er ekki mitt hlutverk að segja frá slíkri tengslamyndun.
Málið er að hlutirnir gerast oft hægt en
við tókum eftir því að innlendir kvikmyndagerðarmenn voru mjög ánægðir og það var okkar markmið.
Við tengdum hátíðina í fyrra við
Edduna með tímasetningunni og
við gerum það aftur í ár. Reyndar
verður þetta með aðeins öðru sniði
í ár en við erum meðal annars að
kynna íslensk verk í vinnslu fyrir
erlendum fagaðilum þannig að þetta
fólk geti séð allt það sem er í gangi
hérna heima. Svo er líka gaman að
því að Óskarinn er líka 28. febrúar
sem er bæði lokadagur Stockfish og
Eddan er líka þá um kvöldið. Þannig að þetta verður rosalegur dagur
sem endar vonandi á því að einn af
gestum okkar, Jóhann Jóhannsson
sem er tilnefndur til Óskarsverðlauna, vinni Óskarinn. Þá verður
partí og Sigmundur verður að gjöra
svo vel og opna B5 fyrir íslensku
kvikmyndagerðarfólki og hafa opið
alla vikuna,“ segir Ása og skemmtir
sér við tilhugsunina.
Listrænt og aðgengilegt
„Okkar markmið er að vera með fjöl-

Ása Baldursdóttir, dagskrárstjóri í Bíó Paradís þar sem Stockfish fer fram næstu daga. Fréttablaðið/Ernir

Fjórar frábærar

Bandaríska heimildarmyndin The Look of Silence eftir Joshua Oppenheimer.

Þýska myndin Victoria eftir leikstjórann
Sebastian Schipper er tekin í einni töku.

Ungverska myndin Son of Saul eftir
leikstjórann László Nemes.

breyttar myndir og rjómann af því
sem er í gangi hverju sinni. Við erum
bæði með mjög listrænar myndir en
líka afar aðgengilegar myndir eins og
til að mynda opnunarmyndina sem
er bandarísk og heitir The Diary of a
Teenage Girl. Mynd sem nær afar vel
til áhorfenda og við opnum hátíðina

Bandaríska myndin The Witch eftir
leikstjórann Robert Eggers.

Málið er að hlutirnir gerast oft
hægt en við tókum eftir því
að innlendir kvikmyndagerðarmenn voru mjög
ánægðir og það var okkar
markmið.

með því að taka á móti Söru Gunnarsdóttur teiknara sem er búin að
koma sér vel fyrir í bandarískri kvikmyndagerð. Hún er með þann hluta
myndarinnar sem er teiknaður og
það er mjög flott hjá henni. Það er
fullt af Íslendingum að gera góða
hluti í kvikmyndagerð úti í heimi og
við leitumst við að bjóða þessu fólki
heim og kynna hvað það er að gera.
En það er líka gaman að segja frá
því að við erum með fullt af viðburðum og í því samhengi langar
mig til þess að nefna að á laugardaginn verða pallborðsumræður um
kvikmyndir og sjónvarp. Þar verða á
meðal þátttakenda Jóhann Jóhannsson, Hilmar Örn, Ólafur Arnalds og
Biggi Hilmars, allir hoknir af reynslu
í þessu. Þarna verður fjallað um
samstarf tónskálda við leikstjóra og
framleiðendur og þetta er sérstaklega áhugavert af því að nú erum við
tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir
tónlist í kvikmynd og við erum nú
ekki tilnefnd til Óskarsins á hverju
ári.“

Mínar uppáhalds
Þrjátíu kvikmyndir og fjöldi viðburða er ansi mikið að komast yfir á
tíu dögum, jafnvel fyrir allra duglegustu og afkastamestu áhorfendur og
því tók Ása það að sér að nefna fjórar
frábærar myndir sem hún vill hvetja
fólk sérstaklega til þess að leitast við
að ná í þessari atrennu. „Ungverska
myndin Son of Saul eftir leikstjórann László Nemes er á meðal þeirra
mynda sem eru tilnefndar til Óskarsverðlauna í ár og við erum reyndar
með fleiri tilnefndar myndir á hátíðinni í ár. En í þessu tilviki tókst okkur
að fá leikmyndahönnuðinn til þess
að koma til okkar og vera á meðal
gesta. Þetta er mögnuð mynd um
helförina og það eru margir sem spá
þessari mynd sigri í ár.

The Witch frá Bandaríkjunum er
frábær kvikmynd eftir leikstjórann
Robert Eggers sem er upprunalega
leikmynda- og búningahönnuður.
Hann er að frumsýna þessa mynd
í Bandaríkjunum þessa dagana og
hefur því miður ekki tíma til að
koma en ætlar að vera með okkur í
spurt og svarað á Skype sem verður
mjög forvitnilegt.
Svo langar mig til þess að nefna að
Reykjavík Short&Docs verður hluti
af Stockfish í ár og við erum með
nokkrar vel valdar heimildarmyndir
og stuttmyndir. Sérstaklega langar
mig til þess að nefna myndina The
Look of Silence eftir Joshua Oppenheimer sem gerði The Act of Killing
sem er talin hafa brotið blað í heimildarmyndagerð í heiminum. Þessi
nýjasta mynd hans er í raun sjálfstætt framhald þeirrar myndir og
það er gaman að segja frá því að hún
er líka tilnefnd til Óskarsverðlauna
svo aftur grípum við til tækninnar og
hann ætlar líka að vera með okkur
á Skype.
En svo langar mig að lokum að
nefna þýsku myndina Victoria eftir
Sebastian Schipper. Þessi mynd er
gríðarlega forvitnileg og ekki síst
fyrir þær sakir að hún er tekin í einni
töku. Kvikmyndatökumaðurinn,
Sturla Brandth Grøvlen, verður gestur hátíðarinnar og ætlar að taka þátt
í spurt og svarað í tengslum við sýningu myndarinnar. En hann er okkur
ekki alveg ókunnugur því hann var
tökumaður Hrúta. Að auki er hann
núna að vinna í öðru íslensku verkefni þannig að hann hefur svona
ákveðna tengingu hingað. en við
höfum aldrei séð annað eins og að
sjá þessa mynd halda í einni töku.
Það er ótrúlegt kvikmyndalegt afrek.
Þetta er líka aðgengileg, spennandi
og skemmtileg mynd sem enginn
ætti að láta fram hjá sér fara.“

FERÐATÖSKUDAGAR

20%

AFSLÁTTUR AF SAMSONITE
OG AMERICAN TOURISTER
FERÐATÖSKUM*

ÁRNASYNIR

18. - 28. FEBRÚAR

25% AFSLÁTTUR FYRIR FÉLAGA Í A4 KLÚBBNUM*
ÞÚ SKRÁIR ÞIG Í KLÚBBINN Í NÆSTU VERSLUN A4
EÐA Á A4.IS
*Gildir ekki með öðrum tilboðum. Gildir meðan birgðir endast. Vöruval er mismunandi eftir verslunum.

A4 Kringlunni / A4 Skeifunni / A4 Smáralind / A4 Hafnarfirði / A4 Akureyri / A4 Egilsstöðum / A4 Selfossi
www.a4.is / Þú getur einnig fylgt okkur á

Facebook

Pinterest.com/A4fondur og

instagram.com/a4verslanir
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Sérstakt samband milli tóna og hreyfinga
Í dansverkinu All Inclusive sem sýnt verður í Norðurljósasal Hörpu í kvöld sameinar stór hópur dansara og
dúóið Mankan krafta sína undir stjórn slóvakíska dansarans Martins Kilvady. Viðburðurinn er liður í Sónar.

D

ansarinn Valgerður
Rúnarsdóttir blæs
ekki úr nös þó
nýlokið sé hátt í
klukkutíma æfingu
á verkinu All Inclu
sive þar sem mikið hefur reynt á
styrk hennar og fimi. Ásamt tón
listarmönnunum Tómasi og Vigni í
dúóinu Mankan hefur hún tekið að
sér að útlista verkið fyrir blaðamanni
– sem reyndar horfði á síðasta kort
érið og hreifst.
All Inclusive er eitt þeirra þriggja
dansverka sem eru á dagskrá
Íslenska dansflokksins, Reykjavík
Dance Festival og Sónar í kvöld. „Við
semjum tónlistina í hvert skipti sem
við flytjum verkið,“ segir Tómas.
Valgerður segir það sama gilda um
dansarana, þeir vinni hverju sinni
útfrá tónlistinni. „Við spjöllum
saman á okkar eigin tungumáli þó
engin línuleg frásögn sé í verkinu og
erum búin að koma okkur saman um
tilfinningu í hverjum kafla fyrir sig,“
segir hún. „Já, það er ákveðinn tíma
rammi með mismunandi stemning
ar, en við erum frjáls innan hans,“
botnar Vignir.
Tónlistin fer öll gegnum tölvur og
ekki nóg með það, dansararnir eru
líka með snjalltæki á sér sem stund
um stjórna hljóðinu eftir því hver
líkamsstaða dansaranna er. Þá elta
hreyfingarnar ekki tóninn heldur
öfugt, ef svo má að orði komast.
„Við erum auðvitað vön að dansa
eftir tónlist en með því að vinna
svona verður alveg sérstakt sam
band milli tóna og hreyfinga,“ segir
Valgerður sem tilheyrði Íslenska
dansflokknum um tíma, en hefur
undanfarin ár starfað erlendis og
búið í Belgíu. Nú er hún flutt heim,
dansar í Njálu og þessu verkefni með
ÍD. „Við höfum unnið að þessu verki í

Hver æfing er ný útgáfa. Hér er sú síðasta fyrir frumsýningu í Hörpu í kvöld klukkan 19 og önnur sýning verður klukkan 21. Fréttablaðið/Ernir

Við semjum tónlistina í hvert skipti
sem við flytjum verkið.

rúma viku. Það er stutt ferli en mjög
markvisst,“ segir hún. „Já, við Vignir
höfum verið á æfingum alla daga og
svo að vinna á nóttunni heima svo
allt virki enn betur hjá okkur daginn
eftir,“ bætir Tómas við.
Valgerður segir algerlega frá
bært að vinna með stjórnandanum
Martin Kilvady sem dansar líka með

hópnum á morgun. „Martin er sér
hæfður í svona spuna innan ákveð
ins ramma og notar ákveðið tungu
mál. Þó ég hafi margra ára reynslu
sem atvinnudansari þá er endalaust
hægt að læra af fólki sem hefur jafn
skýra sýn og hann,“ segir Valgerður.
Dansverkið verður flutt á salar
gólfinu í Norðurljósum í mikilli

nánd við áhorfendur, sem verða
meðfram veggjunum og uppi á
svölum. Valgerður hvetur fólk til að
njóta augnabliksins. „Þegar farið er
á tónleika er það til að verða fyrir
hughrifum og hið sama gildir um
þennan viðburð. Það verður fyrst
og fremst gaman.“
gun@frettabladid.is

Edda skiptir sér af
Bækur

Konan í blokkinni

HHHHH

Valentínusardagurinn – Konudagurinn
Gefðu ástinni þinni DW úr og natoól fylgir frítt með til 21. febrúar

Jónína Leósdóttir
292 síður
Mál og menning 2015
Kápa: Halla Sigga/Forlagið
Prentuð í Ísafoldarprentsmiðju

Að fara á eftirlaun eru ein síðustu
stóru tímamótin í lífinu. Þá er fólki
sem hefur fram að því mætt í vinnu á
hverjum einasta degi síðan það lauk
námi gert að hætta að vinna og fara að
gera „eitthvað annað“. Það er misjafnt
hvernig þessi tímamót leggjast í fólk.
Sumir sjá þau í hillingum og skipu
leggja líf fullt af kaffihúsaferðum,
barnabarnagæslu eða golfhringjum
á meðan aðra hryllir við tilhugsun
inni um að vakna á morgnana án
þess að hafa skilgreind verkefni þann
daginn. Aðalpersónan í bók Jónínu
Leósdóttur, Konan í blokkinni, sver
sig í síðarnefnda hópinn. Edda er
glæsileg kona sem finnst grautfúlt
þegar hún er skikkuð til að hætta að
vinna, langt fyrir aldur fram að því er
henni finnst. Hún deyr þó ekki ráða
laus og tekur að sér að leysa ferða
mannavandann eins og hann leggur
sig, einn túrista í einu, fjölskyldu sinni
til mikillar hrellingar. Þegar hún fær
bréf frá syni gamallar pennavinkonu
sem hefur áhyggjur af afdrifum móður
sinnar finnst henni eins og hún hafi
himin höndum tekið og tekur strax
að grafast fyrir um ferðir þessarar
þýsku jafnöldru sinnar en leið hennar
virðist hafa legið til Íslands. Á meðan
vindur upp á sig hliðarsaga konu sem
vaknar nánast minnislaus, bundin og
kefluð og veit hvorki hvar hún er né
man hún atburðarásina sem varð til
þess að hún lenti í þessum skelfilegu
aðstæðum. Þessar tvær sögur renna

hlið við hlið þar til þær snertast og úr
verður hin ágætasta afþreying.
Jónína Leósdóttir er einstaklega
skemmtilegur rithöfundur sem hefur
komið víða við í skrifum sínum. Hún
var lengi vel einn ástsælasti pistlahöf
undur landsins, skrifaði unglinga
bækur sem tóku á viðkvæmum mál
efnum af alúð og virðingu og svo liggja
eftir hana nokkrar skáldsögur fyrir
fullorðna sem eru ríkar af höfundar
einkennum Jónínu, efnistökin hlý
og persónuleg og frásagnarhátturinn
skemmtilegur og litríkur.
Hér reynir Jónína sig við glæpa
söguformið og ferst það prýðilega
úr hendi. Edda er áhugaverð aðal
persóna og aðrar persónur eru einn
ig skýrt dregnar. Má þar nefna per
sónu Steinunnar sem við kynnumst
á annan hátt en hinum þar sem við
fylgjumst með henni í fyrstu persónu
ef svo má segja. Sagan er raunsærri
en margar systur hennar úr glæpa
heimum hérlendis, atburðirnir eru
hæfilega hversdagslegir til að þeir
gætu vel hafa gerst með þeim hætti
sem lýst er. Bókin vekur lesandann
einnig til umhugsunar um fjarlægðina
milli fólks, milli nágranna og jafnvel
innan fjölskyldna, þar sem fólk sem
ætti að vera náið veit ekkert hvað er á
seyði hjá þeim sem búa hinum megin
við ganginn, og dyggðina sem virðist
felast í því að skipta sér ekki af, alveg
sama hvað á gengur.
Edda gefur þau fyrirheit í þessari
bók að hún ætli ekki að láta sér neitt
mannlegt óviðkomandi. Það er ljóst
af forsíðu bókarinnar að hún á eftir
að leysa fleiri ráðgátur og ég verð að
segja að ég hlakka til að lesa um fleiri
Eddumál.
Brynhildur Björnsdóttir

Samantekt: Spennandi og vel
skrifuð afþreying sem gefur fyrirheit
um skemmtilegt lesefni til framtíðar.

lyfja.is

Afsláttur
á afmælisári

Lyfja í 20 ár
ÍSLENSKA/SIA.IS/LYF 77924 02/16

Við höldum upp á 20 ára afmæli á árinu og fögnum með því að bjóða upp
á valdar vörur með sérstökum afmælisafslætti. Afsláttur gildir til 17. mars.
Kíktu á vöruúrvalið á lyfja.is
Hlökkum til að sjá þig.
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Frumsýningar

Hail, Caesar!

Gamanmynd
Aðalleikarar: Josh Brolin, George
Clooney, Alden Ehrenreich,
Ralph Fiennes, Jonah Hill,
Scarlett Johansson, Frances
McDormand, Tilda Swinton og
Channing Tatum.
Frumsýnd: 19. febrúar
IMDb 7,0/10
Rotten Tomatoes 80%

Bridget lendir í ýmsum kómískum og skemmtilegum atvikum sem vís eru til þess að snúa upp á brosvöðva áhorfenda.

Fimmtán ára gömul Bridget

Zoolander 2

Flestir kannast sjálfsagt við hina stórskemmtilegu Bridget Jones en fyrsta kvikmyndin um þessa seinheppnu og sjarmerandi konu kom út fyrir rúmum fimmtán
árum. Þriðja myndin um ævintýri hennar er væntanleg á árinu.
Kvikmyndina Bridget Jones’s Diary
kannast sjálfsagt flestir við en hún
segir frá hinni þrítugu, bresku, einhleypu og síreykjandi Bridget Jones
sem leikin er af Renée Zellweger.
Þegar leikar hefjast starfar
Bridget hjá bókaútgáfu í London,
hundleiðist starfið og eini jákvæði
punkturinn við það er hinn myndarlegi yfirmaður hennar, Daniel
Cleaver, sem leikinn er af breska
hjartaknúsaranum Hugh Grant en
hann er þrátt fyrir að vera sjarmerandi ekki allur þar sem hann er
séður. Bridget er auk þess að vera
óheppin í ástarmálunum með
krónískar áhyggjur af holdafari
sínu, því að vera einhleyp og er ofan
á allt saman fremur seinheppin að
eðlisfari. Myndin segir frá kómísku
ástarlífi hennar og samböndum
við þá Daniel Cleaver og lög-

fræðingnum Marc Darcy, leikinn af Colin Firth, sem hún
kynnist í nýársteiti hjá foreldrum sínum þar sem hann
er nýskilinn og klæddur upp
í ósmekklega jólapeysu.
Einnig skipa dagbókarskrif hennar
stóran þátt í söguþræði myndarinnar
en Bridget byrjar
að skrifa í dagbók í
upphafi nýs árs þegar
hún ákveður að fara í
sjálfsskoðun og verða
besta útgáfan af sjálfri
sér. Eitthvað sem sumir
kannast sjálfsagt við.
Myndin er byggð
á samnefndri skáldsögu Helen Fielding
sem er að ákveðnu

leyti endurtúlkun á Pride and
Prejudice eftir Jane Austen.
Myndin kom út árið 2001
og fagnar því fimmtán ára
afmæli á árinu. Óhætt er að
segja að hún hafi heldur
betur slegið í gegn víðsvegar um heiminn og
margir samsamað sig
hinni komplexeruðu
en stórkostlega sjarmerandi Briget. Árið
2004 kom svo út framhaldsmyndin Bridget
Jones: The Edge of Reason sem einnig hlaut
jákvæð viðbrögð og
Hugh Grant verður fjarri
góðu gamni í þriðju
myndinni um ævintýri
Bridget.

skartaði sömu aðalleikurum. Nú er
í pípunum þriðja myndin um Bridget og ber sú nafnið Bridget Jones‘s
Baby og er sögð væntanleg í kvikmyndahús í september á þessu ári.
Þau Renée Zellweger og Colin Firth
fara bæði með hlutverk í myndinni
en Hugh Grant er fjarri góðu gamni
en maður kemur í manns stað
og fer Patrick Dempsey, sem lék í
Grey‘s Anatomy, með hlutverk í
myndinni.
Líkt og nafn myndarinnar gefur
til kynna þá mun hún fjalla um
Bridget með barni en samkvæmt
erlendum miðlum er söguþráðurinn eitthvað á þá leið að hin ennþá
einhleypa Bridget kemst að því
að hún er þunguð. Ákveðið babb
kemur þó í bátinn þar sem hún er
ekki viss um hver er faðir barnsins.
gydaloa@frettabladid.is

Gamanmynd
Aðalleikarar: Ben Stiller, Owen
Wilson, Will Ferrell, Kristen
Wiig, Olivia Munn, Penelope
Cruz, Christine Taylor og Billy
Zane.
Frumsýnd: 19. febrúar
IMDb 5,3/10

Zootropolis

Teiknimynd
Aðalhlutverk: Jason Bateman,
Ginnifer Goodwin, Idris Elba,
Alan Tudyk, J.K. Simmons,
Octavia Spencer.
Frumsýnd: 26. febrúar
IMDb 8,3/10

J A R ÐAR BE RJ U M
& S KY R K Ö K U

Mjúkís ársins verður kynntur í Fjarðarkaupum í dag, milli kl. 15:00 og 17:00.

BIOEFFECT KYNNINGARDAGAR
18 - 24 FEBRÚAR
20% AFSLÁTTUR AF BIOEFFECT EGF SERUM 15 ml
Þeir sem kaupa BIOEFFECT húðvörur á kynningardögum geta skráð sig í
happdrætti og eiga möguleika á að vinna glæsilegan BIOEFFECT vinning.

www.bioeffect.is
BIOEFFECT á Íslandi
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| 19:25
MATARGLEÐI EVU

Nú er tími fyrir góðan og einfaldan bröns. Eva Laufey býður
upp á bakaða eggjaköku, egg benedikt með öllu tilheyrandi
og dásamlegar belgískar vöfflur með pecanhnetum og
karamellusósu í eftirrétt.

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 20:00
JAMIE’S SUPER FOODS

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

| 20:45
NCIS

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Barnaefni Stöðvar 2
07.01 Waybuloo
07.20 Litlu Tommi og Jenni
07.45 Lukku-Láki
08.10 The Middle
08.30 Masterchef USA
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 60 mínútur
11.00 Um land allt
11.15 Jamie & Jimmy’s Food Fight
Club
12.00 Á uppleið
12.35 Nágrannar
13.00 Night at the Museum. Battle
of the Smithsonian
14.45 A Walk in the Clouds
16.30 Tommi og Jenni
16.55 Bold and the Beautiful
17.15 Lukku-Láki
17.40 Nágrannar
18.05 Simpson-fjölskyldan
Tuttugasta og þriðja sería þessara
langlífustu gamanþátta bandarískrar
sjónvarpssögu. Simpson-fjölskyldan
er söm við sig og hefur ef eitthvað er
aldrei verið uppátektarsamari.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag Andri, Margrét
Erla, Sigrún Ósk og Eva Laufey færa
þér skemmtilegan þjóðmálaþátt í
beinni útsendingu. Áhugaverð umræða, fróðlegar fréttaskýringar og
skemmtileg sjónarhorn.
19.25 Matargleði Evu
19.50 Jamie’s Super Food
20.35 NCIS
21.20 The Blacklist
22.05 Better Call Saul
22.55 Married
23.20 The X-Files
00.05 Shameless
00.55 April Rain
02.25 Killing Season
03.55 A Walk in the Clouds
05.35 Fréttir og Ísland í dag

18.20 Guys With Kids
18.45 Comedians
19.10 Suburgatory
19.30 Fresh Off the Boat
19.55 Sullivan & Son
20.20 Supergirl
21.05 Flash
21.50 Arrow
22.35 NCIS Los Angeles
23.20 Justified
00.00 First Dates
00.50 Fresh Off the Boat
01.15 Sullivan & Son
01.35 Supergirl
02.20 Flash
03.00 Arrow
03.45 Tónlistarmyndbönd frá
Bravó

11.55 Skeleton Twins
13.30 The Last Stand
15.15 Captivated: The Trials of
Pamela Smart
16.55 Skeleton Twins
18.30 The Last Song
20.20 Captivated: The Trials of
Pamela Smart
22.00 The Grand Budapest Hotel
23.40 Trespass Spennumynd frá
2011 með Nicolas Cage og Nicole
Kidman í aðalhlutverkum.
01.10 Elephant White
02.45 The Grand Budapest Hotel

sport

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

| 21:30
BLACKLIST

James Spader er
stórkostlegur í hlutverki
Raymonds Reddington í
þessum mögnuðu
spennuþáttum.

Stöð 2

TTARAÐIR
FYRRI ÞÁ
N
MARAÞO
Á STÖÐ 2

sport 2

| 22:15
BETTER CALL SAUL

Önnur sería þessara óborganlegu þátta um Saul Goodman
sem er best þekktur sem
lögfræðingur Walters White í
þáttaröðinni Breaking Bad.

RÖÐ!

NÝ ÞÁTTA

| 22:00
THE GRAND BUDAPEST
HOTEL

Grand Budapest Hotel í
lýðveldinu Zubrowka var upp á
sitt besta á millistríðsárunum
undir handleiðslu hins
goðsagnakennda Gustave H.

11.55 Chelsea - Newcastle
13.35 Man. City - Tottenham
15.15 Premier League Review 2015
16.10 Swansea - Southampton
17.50 Football League Show
2015/16
18.20 Aston Villa - Liverpool
20.00 Premier League World
2015/2016
20.30 Messan
21.45 Sunderland - Man. Utd.
23.25 Bournemouth - Stoke

golfStöðin
08.10 AT&T Pebble Beach
13.40 Golfing World 2016
14.30 Champions Tour Highlights
2016
15.25 Farmers Insurance Open
18.00 Inside the PGA Tour 2016
18.25 Commercialbank Qatar
Masters
21.35 Inside the PGA Tour 2016
22.00 Northern Trust Open

| 20:20
SUPERGIRL

Bráðskemmtilegir og
spennandi þættir um Köru
sem býr yfir sömu ofurkröftum og frændi hennar
Clark Kent. Geysivinsælir
þættir vestanhafs.
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

07.10 KAA Gent - Wolfsburg
08.50 Meistaradeildarmörkin
09.20 Roma - Real Madrid
11.00 Sporting - Barcelona
12.40 Spænsku mörkin 2015/2016
13.10 Ítölsku mörkin 2015/2016
13.35 KAA Gent - Wolfsburg
15.15 Roma - Real Madrid
16.55 Meistaradeildarmörkin
17.25 Bundesliga Weekly
17.55 Midtjylland - Man. Utd. BEINT
20.00 Augsburg - Liverpool BEINT
22.00 Gæðingafimi
23.15 Flensburg - Kiel
00.40 Shakhtar Donetsk - Schalke

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

gullStöðin
18.10 Two and a Half Men
18.35 Friends
18.55 How I Met Your Mother
19.20 Modern Family
19.45 Poppsvar
20.20 Major Crimes
21.05 Cold Feet
22.00 The Sopranos
23.00 Peaky Blinders
00.00 Poppsvar
00.35 Major Crimes
01.20 It’s Always Sunny in
Philadelphia
01.40 Cold Feet
02.35 Mind Games
03.15 The Sopranos
04.15 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
17.00 Kiljan
17.40 Táknmálsfréttir
17.50 KrakkaRÚV
17.51 Stundin okkar
18.14 Veistu hvað ég elska þig
mikið?
18.26 Eðlukrúttin
18.38 Hrúturinn Hreinn
18.45 Vinnum þetta fyrirfram - Páll
Óskar
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 Íslenskur matur
20.35 Ljósmóðirin
21.30 Best í Brooklyn
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Vinnum þetta fyrirfram - Páll
Óskar
22.25 Lögregluvaktin
23.10 Ófærð
00.05 Kastljós
00.35 Fréttir
00.50 Dagskrárlok
00.51 Næturvarp
01.30 Næturvarp
02.30 Næturvarp
03.30 Næturvarp
04.10 Næturvarp
05.10 Næturvarp

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.20 Dr. Phil
09.00 Top Chef
09.50 Minute To Win It
10.35 Pepsi MAX tónlist
13.25 King of Queens
13.50 Dr. Phil
14.30 The Millers
14.55 Welcome to Sweden
15.20 America's Next Top Model
16.05 Parenthood
16.50 My Kitchen Rules
17.35 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
18.55 The Late Late Show with
James Corden
19.35 America's Funniest Home
Videos
20.00 The Biggest Loser - Ísland
21.10 Billions
22.05 Zoo
22.50 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
23.30 The Late Late Show with
James Corden
00.10 Scorpion
00.55 Law & Order: Special Victims
Unit
01.40 The People v. O.J. Simpson:
American Crime Story
02.25 Billions
03.20 Zoo
04.05 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
04.45 The Late Late Show with
James Corden
05.25 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
365.is

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Þinn tími er kominn!
Njóttu verndandi krafts framúrskarandi snyrtivörumerkis.

20% afsláttur
af vörum
úr Green Tea
línunni.

25% afsláttur

af öllum húðvörum
úr Ceramide,
Flawless Future,
Visible Difference
og Eight Hour línunum.

ELIZABETH ARDEN KYNNING
18.–24. FEBRÚAR
Sérfræðingar verða á staðnum og veita faglega ráðgjöf við val á húðvörum

Lífið
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Hljómsveitin Snarky Puppy vann á dögunum Grammy-verðlaun fyrir plötuna Sylva í flokknum Best Contemporary Instrumental Album (besta leikna platan í flokki samtímatónlistar). mynd/getty

Snarky Puppy með tónleika á Íslandi
Ein virtasta og þekktasta djass-fusionhljómsveit heims, Snarky Puppy, er skipuð miklum þungavigtarmönnum í tónlistarheiminum. Sveitin, sem vann einmitt Grammy-verðlaun á dögunum heldur tónleika í Eldborgarsal Hörpu í ágúst.

E

in virtasta og þekktasta djassfusion-hljómsveit heims,
Grammy-verðlaunasveitin
Snarky Puppy, er á leiðinni til landsins og heldur tónleika í Eldborgarsal
Hörpu þann 10. ágúst næstkomandi.
„Ég hef sjaldan séð jafn flotta
spilamennsku og tónlistarflutning
og hljóðfæraleikarar Snarky Puppy
bjóða upp á. Þetta eru menn sem
hafa spilað allt, kunna og geta allt
og eru líklega með betri hljóðfæraleikurum heims,“ segir Guðbjartur
Finnbjörnsson, skipuleggjandi tónleikanna.
Grammy-verðlaunahafinn, bassaleikarinn og hljómsveitarstjórinn

Michael League stofnaði Snarky
Puppy árið 2004. Hann hefur á
síðustu árum safnað að sér myndarlegum hópi af ótrúlega hæfileikaríkum tónlistarmönnum á sviði
djass- og fusion-tónlistar. Meðlimir
Snarky Puppy eru eins og fyrr segir
miklir reynsluboltar í bransanum
og hafa meðal annars spilað með
tónlistarfólki eins og Justin Timberlake, Kirk Franklin, Marcus Miller og
Snoop Dogg.
„Mér finnst þetta alveg meiriháttar, það er alveg frábært að ná
þessari tegund tónlistarmanna til
landsins. Ég er alltaf vakandi fyrir
alls kyns tónlistarfólki og hljóm-

Hún hefur gefið út
tíu breiðskífur og
er sú ellefta væntanleg í
sumar. Hún hefur leikið á
yfir 1.200 tónleikum frá því
hún var stofnuð.
sveitum en aðalástæðan fyrir því að
ég fór að skoða þetta af alvöru var
sú að ég fór í Facebook-hópinn „Get
Snarky Puppy to Iceland! – Fáum
skapstyggu hvolpana til landsins!“
og fór að fylgjast með þeim þar og
fannst tilvalið að fá sveitina til lands-

ins,“ útskýrir Guðbjartur. Yfir 200
manns eru í umræddum Facebookhópi sem stofnaður var árið 2014 en
þar deila aðdáendur Snarky Puppy
ýmsum myndböndum og öðru efni
tengdu Snarky Puppy.
Hljómsveitin er margverðlaunuð
og vann til að mynda á dögunum
Grammy-verðlaun fyrir plötuna
Sylva í flokknum Best Contemp
orary Instrumental Album (besta
leikna platan í flokki samtímatónlistar). Hún vann einnig Grammyverðlaun árið 2014. Hún hefur gefið
út tíu breiðskífur og er sú ellefta
væntanleg í sumar, inn á plöturnar
leika um 40 hljóðfæraleikarar og

eru þær að jafnaði teknar upp „live“
með áhorfendur í hljóðverinu. Á
tónleikum leika að jafnaði um tíu til
fimmtán manns með sveitinni. Hún
hefur leikið á yfir 1.200 tónleikum
frá því hún var stofnuð.
„Ég held að þessir tónleikar séu
ekkert sérstaklega fyrir djass- og
fusion-unnendur, heldur bara fyrir
tónlistarunnendur almennt, sama
úr hvaða flokki þeir koma. Þetta eru
tónleikar fyrir fólk sem hefur gaman
af að sjá frábæra hljóðfæraleikara
spila saman.“
Miðasala hefst næstkomandi miðvikudag á harpa.is og tix.is.
gunnarleo@frettabladid.is

Herra Níels var sóttur á kajak út í Gróttu
Gríma Valsdóttir sem leikur apann
Herra Níels í leiksýningunni Lína
Langsokkur var sótt á kajak út í
Gróttu þegar óhapp átti sér stað
í Borgarleikhúsinu á sunnudag. Í
upphitun fyrir lokasýninguna á
Línu Langsokk varð Mikael Köll
Guðmundsson sem leikur einnig
Herra Níels fyrir því mikla óláni að
misstíga sig og var Gríma því kölluð
út.
Hún var þó hins vegar ekki alveg
á besta stað til þess að rjúka upp
í leikhús því hún var stödd úti í
Gróttu í bekkjarferðalagi og þar var
háflóð og ekki hægt að ganga yfir.
Hún átti að koma heim um miðjan
dag, þegar fjaraði og hægt væri að
ganga yfir en óhappið í leikhúsinu
átti sér stað að morgni sunnudags.

Ég hringdi í frábæra foreldra sem
ég vissi að væri mikið
græjufólk og þau brugðust
svona skjótt við. Þau
hringdu út vini sína sem
sóttu kajak fyrir tvo í
Nauthólsvík og aðrar
sjógræjur.
„Ég hringdi í frábæra foreldra
sem ég vissi að væri mikið græjufólk og þau brugðust svona skjótt
við. Þau hringdu í vini sína sem
sóttu kajak fyrir tvo í Nauthólsvík
og aðrar sjógræjur. Svo komu þeir
og annar þeirra sigldi út í Gróttu og
klæddi hana í sjóklæði og sigldi með
hana til baka. Hún var svo komin í

leikhúsið hálftíma fyrir sýningu,“
útskýrir Ilmur Stefánsdóttir, móðir
Grímu.
Hún hafði sjálf reynt að sækja
dóttur sína en þegar hún var farin
að skríða á fjórum fótum á steinunum í sjónum gerði hún sér grein
fyrir því að hún kæmist ekki yfir og
því var ákveðið að grípa til aðgerða.
Þetta ferli tók um það bil tvær og
hálfa klukkustund. „Það var hringt
í mig klukkan tíu og hún var komin
í leikhúsið klukkan hálf eitt.“
Sýningin gekk vel að sögn Ilmar.
„Sýningin gekk ótrúlega vel, Grímu
leið eins og sannri Línu Langsokk,
þetta var þannig ævintýri,“ segir
Ilmur létt í lundu. Þetta var jafnframt 102. sýningin á Línu Langsokk. gunnarleo@frettabladid.is

Bjargvætturinn Guðmundur Breiðdal, kemur hér með Grímu Valsdóttur, eða apann
Herra Níels, í land.
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Hverju er best að klæðast á Sónar?

Tónlistarhátíðin Sónar hefst í dag og stendur yfir til laugardags. Hátíðin fer fram í Hörpu en úti er snjór og klaki og
nauðsynlegt að hafa það í huga þegar maður dressar sig upp fyrir hátíðina. Fréttablaðið fékk góð ráð frá nokkrum
viðmælendum sem eru öllum hnútum kunnugir þegar kemur að því að velja rétta dressið fyrir tónlistarhátíðir.

Berglind Pétursdóttir

sérfræðingur í samfélagsmiðlum og áhugakona um hagkvæman klæðaburð

Sleppið ullarblöndunni
Í fyrra var ég eins og gosbrunnur, slík var
uppspretta svita vegna ullarblöndunnar
í peysunni minni. Pössum okkur
að vera ekki í ull á Sónar. Það eru
almannahagsmunir.
Lausnin liggur í dúnúlpu
Það getur verið hið flóknasta mál þegar
það er snjór og kalt úti en sveitt og heitt
inni. Lausnin: dúnúlpa sem hægt er
að hnoða saman í litla kúlu og geyma
í veskinu. Fæst í veðurmeðvitaðri
tískuverslun nærri þér.

Hlynur James Hákonarson
bloggari á Herratrend.is

Mest kasjúal á fimmtudeginum
Ég mæli með að vera vel layeraður,
kannski mjög síður hlýrabolur
innan undir stuttum en mjög víðum
stuttermabol, velja þrjá mismunandi
jakka yfir hátíðina, vera mest kasjúal á
fimmtudaginn.

líklegast flott
chelsea-boots á
föstudaginn eða combatboots, og á laugardaginn
líklegast brún eða svört
chelsea-boots.

Þægilegir skór
Ég myndi alls ekki vera í hælaskóm
(nema þú sért mjög lágvaxinn og viljir
sjá hvað er að gerast á sviðinu). Sónar
snýst að mestu leyti um að hoppa og
dansa og þá er best að vera í þægilegum
skóm.

dúnúlpa sem hægt
er að hnoða
saman í litla
kúlu og geyma í
veskinu

Ekki vera feimin við liti
Ég myndi reyna að forðast
all-black-outfit þar sem fólk virðist
alltaf stefna á að klæðast bara
svörtum flíkum á svona viðburði.
Chelsea-boots sterk inn
Ég myndi taka hvíta skó
fimmtudaginn, líklegast flott
chelsea-boots á föstudaginn
eða combat-boots, og á laugardaginn
líklegast brún eða svört chelsea-boots.

Hildur Ragnarsdóttir
eigandi Einveru

tónlistarmaður

Góð hlý úlpa
Ég mæli með því að mæta léttklædd/
ur undir góðri hlýrri úlpu. Gott
outerwear game er crucial á Íslandi.
66°norður er mitt persónulega val.

Þægileg föt
Ég myndi vera í
þægilegum fötum
sem er gott að dansa
í. Buxur og góður
t-shirt og rétta
skartið. Eða einhvers
konar glimmerjogginggalla!
Forðist pleðrið
Af biturri reynslu
mæli ég engan
veginn með að vera
í pleðurbuxum. Ég
gerði þau mistök
eitt kvöldið og
lærði af því. Ég
myndi vera í
einhverju sem er
þægilegt og gott
að dansa í. Eins
og clutch-töskur
eru líka smart þá
er vonlaust að
dansa með þær, ég
myndi vera með
tösku sem er hægt
að setja yfir öxlina
eða einhvern
nettan bakpoka.
Þægilegir skór
Ég segi gróf boots
eða sneakers eða
ef þú ert mjög vön,
smelltu þér þá í
hæla. Umfram allt
þægilegir skór sem
er hægt að dansa í.

Logi Pedro Stefánsson

Mér finnst mest
næs að vera í
annaðhvort góðum vetrarstrigaskóm/kuldaskóm með
íþróttabotni. Og svo má
ekki gleyma eyrnatöppunum!

Ég myndi
vera í
þægilegum fötum
sem er gott að
dansa í. Buxur og
góður t-shirt og
rétta skartið.

Pest að ganga
Ekki mæta í sumarjakkanum. Þá færðu
kvef og það er sko pest að ganga. Ef þú
átt ekki annarra kosta völ þá mun samt
enginn dæma þig BRODIR.
Góður skóbúnaður og eyrnatappar
Mér finnst mest næs að vera í annaðhvort
góðum vetrarstrigaskóm/kuldaskóm
með íþróttabotni. Og svo má ekki gleyma
eyrnatöppunum!

%
40

AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM
DÖMUTÖSKUM
DAGANA 18.-22. FEBRÚAR

Verð nú 2.304kr
v.á. 3.840

Verð nú 2.958kr
v.á. 4.930

Finndu okkur á

Verð nú 2.958kr
v.á. 4.930

Verð nú 2.958kr
v.á. 4.930

Verð nú 3.546kr
v.á. 5.910

Verð nú 2.958kr
v.á. 4.930

Verð nú 2.958kr
v.á. 4.930

Verð nú 3.546kr
v.á. 5.910

Kringlan, Skeifan, Spöng, Garðabær, Smáralind
Borgarnes, Njarðvík, Selfoss og Akureyri.
ATH! Allt vöruúrval fæst í Kringlunni, minna úrval í öðrum verslunum.
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Endalaust

ENDALAUS

True North og Mystery
sameina krafta sína
True North og Mystery vinna nú saman að þróun átta nýrra kvikmynda. Fréttablaðið/Ernir

M
GSM
2.990 KR.*

True North og Mystery vinna nú saman að þróun átta nýrra kvikmynda, Hugmyndin er að myndirnar verði gerðar á næstu fimm
árum og bæði er um að ræða myndir á íslensku og ensku.

ÓTAKMARKAÐ TAL,
SMS OG NÚ Í FYRSTA
SINN ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN
Þú getur hringt, sent sms
og vafrað um á netinu
áhyggjulaust.

Settu þig í samband og
fáðu Endalaust 365

1817

365.is

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer. Nánari upplýsingar á 365.is

ér líst mjög vel á
samstarfið, ég er
búinn að þekkja
Davíð og Árna lengi
og sjá þá vaxa og
dafna. Þeir eru mjög hæfileikaríkir
og duglegir ungir menn, það er margt
sem þeir hafa sem er mjög spennandi,“ segir Leifur B. Dagfinnsson,
stjórnarformaður True North, um
nýtilkomið samstarf milli Mystery
og True North.
„Fyrir um tveimur árum tókum
við Árni Filippusson hjá Mystery
þá ákvörðum að byrja að þróa verkefni sem voru hugsuð á ensku og
höfum verið að þróa nokkur slík.
Þar sem nokkur þeirra voru frekar
stór og metnaðargjörn þá fórum
við að horfa í kringum okkur eftir
partnerum og þar sem við höfðum
unnið mikið með True North áður
og reynsla þeirra er alveg gríðarleg
þá var það okkar fyrsta stopp. Við
vissum að þau langaði að setja
aukinn fókus á eigin framleiðslu
og vitandi að við erum með sama
metnað og drifkraft fyrir góðu efni
þá var þetta alveg hreint upplagt.
Þegar við tókum okkar fyrsta fund
var strax áhugi fyrir samstarfi og
síðan tókum við það bara þaðan,“
bætir Davíð Óskar Ólafsson, einn af
eigendum Mystery, við.
Óhætt er að segja að nóg sé fram

undan hjá Mystery og True North
en félögin vinna bæði að sameiginlegum verkefnum ásamt því að sinna
eigin verkefnum.
„Við munum samt enn þá vinna
að okkar eigin verkefnum og halda
rekstri félaganna alveg óháðum
innbyrðis,“ segir Davíð
Óskar.
Ve r ke f n i n vo r u
kynnt á Berlinalekvikmyndahátíðinni sem nú
stendur yfir, en
Mystery og True
North koma til
með að vinna að
átta kvikmyndum
í sameiningu, fimm
þeirra á ensku og þremur á íslensku. Hugmyndin
er að myndirnar verði gerðar á
næstu fimm árum.
„Við höfum fengum gríðarlega
góð viðbrögð við verkefnunum
okkar þannig að við komum heim
frá Berlín brosandi og hlökkum til
að taka næstu skref,“ segir Davíð
Óskar ánægður með viðbrögðin.
„Það er spenna fyrir verkefnunum
sem er jákvætt, við fengum góðar
undirtektir í Berlín,“ bætir Leifur
við.
Félögin eru nú þegar byrjuð að
vinna að verkefnunum og raða

niður í hlutverk en tökur á kvikmyndinni Axlar-Björn í leikstjórn
Davíðs Óskars og með Jóhannes
Hauk í aðalhlutverki hefjast líklega
á næsta ári.
„Það gengur ótrúlega vel að vinna
verkefnið og við getum í besta
falli byrjað tökur seint á
næsta ári en það fer eftir
því hvernig gengur að
fjármagna myndina
og þar sem þetta
verður mynd í
dýrari kantinum
þá reiknum við
með að það gæti
Davíð Óskar Ólafsson
og Árni Filippusson
eigendur Mystery.

tekið smá tíma. Það var mikill
áhugi á myndinni þegar við vorum
að kynna verkefnin okkar á kvikmyndahátíðinni í Berlín þannig að
við erum jákvæðir fyrir framhaldinu. Það eina sem er ákveðið er að
Jóhannes Haukur mun leika AxlarBjörn. Restin af hlutverkaskipaninni
er enn þá að mótast í hausnum á mér
en ég ætla að leyfa persónunum að
þróast í handritinu áður en ég fer að
negla niður í hlutverkin,“ segir Davíð
Óskar jákvæður fyrir framhaldinu.
gudrunjona@frettabladid.is

Sheeran skellti í sig steikarsamloku
Tónlistarmaðurinn Ed Sheeran er
staddur hér á landi en hann fagnaði
tuttugu og fimm ára afmælisdegi
sínum meðal annars á veitingastaðnum Gamla fjósinu á Hvolsvelli í hádeginu en einnig bárust af
því fregnir á samskiptamiðlinum
Twitter að hann hefði spókað sig í
Bláa lóninu í gær.
Sheeran skellti í sig steikarsamloku en hann var á ferð með kærustunni sinni og var honum færð
afmæliskaka frá starfsmanni staðarins í tilefni dagsins. „Svo fréttum
við að hann ætti afmæli þannig að
við gáfum honum afmælisköku

og óskuðum honum til
hamingju með daginn,“
segir Karlotta Laufey,
starfsmaður Gamla
fjóssins. Hún segir
þó starfsfólkið
einungis hafa
áttað sig á því að
poppstjarnan var
á svæðinu fyrir tilstilli annars gests í
salnum. „Við föttuðum ekkert hver þetta var
fyrr en það var einn kúnni
sem tók mynd af sér með honum.
Þá litum við betur framan í hann og

föttuðum hver hann var,“ segir
hún glöð í bragði.
Sheeran hefur átt góðu
gengi að fagna síðan
hann gaf út sína fyrstu
breiðskífu árið 2011
en í síðustu viku tók
hann með sér tvenn
Grammy-verðlaun af
hátíðinni sem fram
fór á mánudagskvöld.
Þar var hann verðlaunaður fyrir besta lag ársins,
Thinking Out Loud og fyrir besta
sólóflutning í poppflokki hátíðarinnar. – gló

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

DOMINO’S LEITAR AÐ ÓSKAPIZZU ÞJÓÐARINNAR

TAKTU ÞÁTT OG
SETTU SAMAN ÞITT
MEISTARASTYKKI
Einfalt að taka þátt!
Settu saman þína pizzu á oskapizzan.is, nákvæmlega eins
og þú vilt hafa hana. Þú velur botn, sósu, ost og allt að sjö
áleggstegundir. Síðan skírirðu hana smellnu og skemmtilegu
nafni og sendir inn. Láttu smekk og hugmyndaflug ráða för
og búðu bestu pizzu í heimi. Hver veit, kannski verður
dómnefndin sammála þér og sendir pizzuna þína í úrslit.

Glæsileg verðlaun!
Óskapizzan fer á matseðil Domino’s
Ársbirgðir af pizzum
Flug til Evrópu með WOW air
Taktu þátt og kynntu þér keppnina á oskapizzan.is
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Lágt
verð
alla
daga

síðan
1962

Við byggjum á traustum grunni og lofum lágu verði alla daga.

Árið 2006 tók BYKO upp verðvernd sem tryggir viðskiptavinum sínum ávallt sama eða lægra
verð á sambærilegum vörum. Árið 2012 fór fram endurskoðun á verðlagningu BYKO með aukið
gegnsæi að leiðarljósi ásamt því að lækka varanlega verð til viðskiptavina.

Þú getur treyst því að þar sem fagmennirnir versla er þér óhætt.
byko.is

Spurðu
ástu
um allt tengt
hönnun
heimilisins

hjá
byko
5ár

hjá
byko
32ár

Spurðu
Stefán
um allt tengt
stærri verkefnum

hjá
byko
19ár

reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

Spurðu
vigni
um allt tengt
timbri

Spurðu
sveinbjörn
um allt tengt
verkfærum

hjá
byko
8ár

Spurðu
Regínu
um allt!

hjá
byko
8ár

rð
Frábært ve
Proff innimálning
á veggi og loft 9 l.

Plastparket Eik 3ja stafa
6mm 193x1380mm

5.106 -30%

995

kr.

kr/m2.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboðin gilda til 29. febrúar 2016. *Sjá meira um verðvernd á www.byko.is.

80602509/ 80602809
Almennt verð: 7.295 kr.

-23%

0113452
Almennt verð: 1.295 kr./mz

FIA rúlla & bakki
25cm

Penslasett

995

595 -25%

kr.

kr.

84100160

83001994
Almennt verð: 795 kr.

20%

Soudal
á heima í
Byko

afsláttur

af SOnax

bílavörum

ELLIX klaufhamar
stálskaft

545

-31%

kr.

68570874
Almennt verð: 795 kr.

-40%
-30%
Verkfærabox
50,7cm, svart

Járnhillur 180x100x60 cm

1.655 -30%

Rafhlöðuborvél 18v.

5.925

kr.

5.735 -30%

kr.

72320112
Almennt verð: 2.375 kr.

kr.

38910099
Almennt verð: 9.875 kr.

74804118
Almennt verð: 8.195 kr.

25%
afsláttur

Borvél PSB 500-RE

6.925 -30%

af perum

kr.

74860500
Almennt verð: 9.895 kr.

Háþrýstidæla Aqt 33 100b

13.855

kr.

74810233
Almennt verð: 19.795 kr.

rð
Frábært ve
Salerni vegghengt
með hæglokandi setu.

COMFORT bílskúrsopnari

16.990

28.465 -15%

kr.

kr.

13001410/13001412

36000700
Almennt verð: 33.490 kr.

Allar damixa vörur á 20-30% afslætti

Rúðuvökvi 3 l. -21°

395

kr.

42356587
Almennt verð: 595 kr.

-33%
Space eldhústæki

Pine handlaugartæki

6.795

9.595

kr.

kr.

15576674
Almennt verð: 4.995 kr.

Spurðu
Anítu
um allt tengt
heimilisvörum

hjá
byko
13ár

1.595

kr.

15517821
Almennt verð: 11.995 kr.

Spurðu
árna
um allt tengt
lögnum

hjá
byko
11ár

3.495

kr.

15510000
Almennt verð: 8.495 kr.

Rúðuskafa
60-90cm með kústi 360°

Fair flex handúðarasett

84589046
Almennt verð: 2.695 kr.

Spurðu
einar
um allt tengt
málningu

hjá
byko
19ár

Berglind er með
allt á hreinu

hjá
byko
5ár

-40%

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

Hugleikur
Dagsson

Ég á heima
hérna

E

inu sinni bar ég ekki virðingu
fyrir plötusnúðum. Þrátt fyrir
stórkostlegt starfsheiti. Plötu.
Snúður. Kúl og krúttlegt á sama
tíma. En ég skildi aldrei hvað var
svona sérstakt við þetta. Að vinna
við það að ýta á play. Ef einhver
tilkynnti mér að hún væri plötusnúður voru viðbrögð mín ekki
ósvipuð þeim og ég fæ þegar ég segi
fólki að ég sé listamaður. Þ.e.a.s. ég
svaraði „en hver er alvöru vinnan
þín?“. (Sagði þetta reyndar aldrei
upphátt. Ég er kannski bjáni en ég
er ekki drullusokkur.)
En eins og með svo margt annað
þarf maður að upplifa hið súra til
að kunna að meta hið sæta. Eitt
sinn festist ég á bar þar sem snúðurinn spilaði bara leiðinlega tónlist. Ég segi ekki hvers konar tónlist
en það rímar við bleknó. Þá fattaði
ég að ég var blindur allan þennan
tíma. Eða réttara sagt heyrnarlaus.
Einhver sagði um grafíska hönnun
að góð grafísk hönnun sé betri en
þú heldur. Flott greining þegar
maður pælir í henni og það sama
má segja um plötusnúninga.
En akkúrat þegar ég lærði að
elska þetta fólk steig fram ný stétt af
plötusnúðum. Youtúbarinn. Ég býð
stundum í eftirpartí því ég er sorgleg mannvera. Þá skelli ég iTunesinum mínum á fóninn og grúva
mig í gang. En nei. Alltaf eftir eitt og
hálft lag kemur einhver og hijackar
stemmarann með því að youtúba
eitthvert rapplag með engu rappi í
án þess að biðja mig um leyfi. Þetta
er ekki í lagi. Þú stoppar ekki mitt
Starship-lag til að setja þitt Drakelag á. Ég á heima hérna. Ég gaf þér
húsaskjól svo þú gætir djammað
lengur og þú endurgreiðir mér með
því að segja mér óbeint að þú sért
með betri tónlistarsmekk. Sem þú
ert örugglega með, en kommon.
Þetta verður að hætta. Stöðvum
youtube-partíin.
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