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Útskipun áls hófst við höfnina í Straumsvík í gær og gengu tólf stjórnendur og stjórnarmenn í störfin. Á meðal 
þeirra voru Katrín Pétursdóttir, Birna Pála Kristinsdóttir og Rannveig Rist, forstjóri ISAL.  Fréttablaðið/anton

viðskipti Laun forstjóra félaga í 
Kauphöll Íslands hækkuðu umfram 
launavísitölu á síðasta ári. Greiðslur 
launa og hlunninda til forstjóra 
félaganna hækkuðu að meðal-
tali um 13,3% prósent milli ára en 
meðal árshækkun launavísitölu 
Hagstofu Íslands var 7,2 prósent 
árið 2015. Mest hækkuðu laun Finns 
Oddssonar, forstjóra Nýherja, eða 
um 46 prósent milli ára, og námu 3,1 
milljón króna á mánuði. Þá hækk-
uðu heildarlaunagreiðslur til Árna 
Odds Þórðarsonar, forstjóra Marel, 
um 34,3 prósent milli ára og námu 
6,6 milljónum króna á mánuði. Þá 
hækkuðu heildarlaunagreiðslur til 
Björgólfs Jóhannssonar, forstjóra Ice-
landair Group og formanns Samtaka 
atvinnulífsins, um 17 prósent milli 
ára og námu 4,5 milljónum króna á 
mánuði.

Samkvæmt tillögum stjórna fyrir 
aðalfundi Kauphallarfélaganna er 
lagt til að launahækkanir nemi að 
meðaltali 8,6 prósentum milli ára. 
Mest er lagt til að laun stjórnar-
manna í Fjarskiptum, móðurfélagi 
Vodafone, hækki eða um 18,6 pró-
sent. Heiðar Guðjónsson, fjárfestir 
og stjórnarformaður Fjarskipta, 
segir stjórnarlaun Fjarskipta verða 
áfram fremur lág miðað við önnur 
félög á markaðnum. „Ef þeir ætluðu 
að fá ráðgjafa úti í bæ, lögfræðinga 
eða aðra sérfræðinga til að sinna 
þessu, þá er ljóst að þessi stjórnar-
laun sem eru í dag myndu ekki duga 
fyrir þessum reikningi,“ segir Heiðar.

Þá sé vinna við undirbúning hvers 
stjórnarfundar milli tíu og tuttugu 
klukkustundir. Er lagt til að laun 
stjórnarmanna í bæði Nýherja og 
Reitum hækki um 15,4 prósent. Til 
samanburðar þá var almenn launa-
hækkun í Salek-samkomulaginu 6,2 
prósent frá áramótum.

Þorsteinn Víglundsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnulífs-
ins, segir mikilvægt að stjórnendur 
sýni gott fordæmi þegar kemur að 
launahækkunum. „Við höfum sagt 
að auðvitað eigi stjórnendur að 
leiða með fordæmi og það er alveg 
ljóst að þegar horft er á launaþróun 
undangenginna ára, þá hafa þeir 
gert það. Þeir hafa hækkað hlut-
fallslega minna en aðrir launahópar 
í samfélaginu,“ segir Þorsteinn. 
Almennt sé talið svigrúm til 3-4 
prósenta launahækkunar á ári og 
nýlega samþykktir kjarasamningar 
feli í sér launahækkanir sem séu 
umtalsvert umfram það.

Meðallaun forstjóra í Kauphöll-
inni voru 4,9 milljónir á mánuði á 
síðasta ári og meðallaun stjórnar-
formanna verða 676 þúsund krónur 
á mánuði verði tillögur samþykktar 
á aðalfundum sem fram undan eru. 
Hæst laun fær forstjóri Össurar, eða 
19,2 milljónir króna á mánuði. 
– ih, /sjá síðu 4

Forstjóralaun 
hækka um allt 
að 46 prósent
Laun forstjóra félaga í Kauphöllinni hækkuðu um-
fram launavísitölu á síðasta ári. Meðaltalshækkun 
um 13,3 prósent. Framkvæmdastjóri SA segir stjórn-
endalaun hafa hækkað minna en laun annarra.

Við höfum sagt að 
auðvitað eigi 

stjórnendur að leiða með 
fordæmi og það er alveg ljóst 
að þegar horft 
er á launaþró-
un undan-
genginna ára, 
þá hafa þeir 
gert það.
Þorsteinn Víglundsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins

dægurMál Alls hefur 31 nýtt nafn 
bæst við þá tónlistarflóru sem mun 
taka yfir Laugardalinn 16.-19. júní 
næstkomandi á tónlistarhátíðinni 
Secret Solstice. Á meðal þeirra sem 
bæst hafa í hópinn eru suður-afríska 
rapptvíeykið Die Antwoord, banda-
ríski rappdúettinn M.O.P, franski 
tónlistarmaðurinn St Germain og 
bandaríska rapptríóið Flatbush 
Zombies, svo nokkur nöfn séu nefnd. 
Þá kemur íslenska rappsveitin XXX 

Rottweiler hundar 
saman á hátíðinni.

– glp / sjá síðu 54

Die Antwoord 
og M.O.P. á 
Secret Solstice

Die antwoord er 
þekkt fyrir litríka 
sviðsframkomu.
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 Eiga von á þúsundum manna í Höllina

Viðskipti  NTC festi um mánaða-
mótin kaup á félaginu GK Reykja-
vík. Þetta staðfestir Svava Johansen, 
eigandi NTC.

„Við höfum verið að leita í svo-
lítið langan tíma að verslunar-
plássi niðri í bæ. Það kom upp þessi 
staða, að verslunin var til sölu og 
við ákváðum að styrkja aftur stöðu 
okkar í miðbænum. Við erum mjög 
sátt með þessi kaup, þetta er mjög 
flott verslun og hún mun veðra 
rekin áfram með svipuðu sniði,“ 
segir Svava.

Hún segir að starfsfólk GK haldi 
áfram. „Það kemur mikið af góðu 
fólki frá NTC ásamt fólkinu sem 
var og við reynum að tvinna þetta 
saman og fylla upp í einhver göt sem 
þarf að fylla upp í. En við kunnum 
vel við rótina sem þessi búð stendur 
á í dag. Við ætlum að styrkja hana 
enn betur á þessum grunni sem hún 
er og halda sama stíl og hefur verið,“ 
segir Svava.

Húsnæðið við Skólavörðustíg 6 
er með veitingaleyfi en ekki vín-
veitingaleyfi. Svava segir ekki áform 
um að nýta veitingaleyfið á þessari 
stundu, en það geti breyst í fram-
tíðinni.

Svava segir að aukin verslun 
ferðamanna í miðbænum hafi 
spilað inn í ákvörðunina. „Við 
erum með Evu og eigum hlut í Fló 
og Fransí og við finnum að það er 
aukin sala til ferðamanna, þann-
ig að þetta er þar af leiðandi nýr 
hópur,“ segir Svava. 

NTC er risi á fatamarkaðnum. 
Um tíunda hver króna sem Íslend-
ingar verja í fatakaup hér á landi 
rennur til fyrirtækisins. Félagið 
hefur stundað fataverslun frá árinu 
1976 og er með um 150 starfsmenn. 

Verslunum NTC fækkaði eftir hrun 
úr tuttugu niður í fimmtán, en 
fyrirtækið er nú í sóknarhug á ný. 
Velta þess nam 1,8 milljörðum árið 
2014 þar sem það seldi ríflega þrjú 
hundruð þúsund flíkur, um eina flík 
á hvern Íslending. Ásamt GK Reykja-
vík rekur félagið fimmtán verslanir 
í um 5.000 fermetra verslunarrými 
auk saumastofu, heildsölu og net-
verslunar.

„Þetta er bara spennandi, það er 
aldrei að vita nema við gerum eitt-
hvað annað niðri í bæ,“ segir Svava 
Johansen, eigandi NTC.
saeunn@frettabladid.is

Svava í Sautján  
kaupir GK Reykjavík
NTC hefur fest kaup á GK Reykjavík. Verslunin mun verða rekin með svipuðu 
sniði og mun starfsfólk hennar halda áfram. Aukin umsvif ferðamanna höfðu 
áhrif á ákvörðun um kaupin. Frekari umsvif NTC í miðborginni koma til greina. 

Sýningin Verk og vit hefst í dag og stendur til 6. mars. Um 18.000 gestir sóttu sýninguna í Laugardalshöll þegar hún var síðast haldin árið 2008 þar sem 
um 100 fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög kynntu vörur sínar og þjónustu. Á vef sýningarinnar segir að sem dæmi um sýnendur megi nefna byggingar-
verktaka, verkfræðistofur, tækjaleigur, skóla, fjármálafyrirtæki, ráðgjafarfyrirtæki, starfsmannaþjónustur, heildsölur og sveitarfélög. Fréttablaðið/Ernir

 Austlæg átt, 8-13 m/s og dálítil él framan 
af degi, en lægir síðan og rofar til. Frost 0 til 
10 stig, kaldast inn til landsins. sjá síðu 38

Veður

stjórnmál  Píratar og Guð-
mundur Steingrímsson í Bjartri 
framtíð hafa lagt fram frumvarp 
þess efnis að lög um helgidagafrið 
verði afnumin. 

Í greinargerð með frumvarpinu 
kemur fram að flutningsmenn þess 
sjái ekki ástæðu til að takmarka 
afþreyingu fólks á helgidögum þjóð-
kirkjunnar þannig að það varði sekt-
um að standa að bingói, happdrætti, 
dansleikjum eða öðrum samkomum 
á þessum dögum. 

Slíkar takmarkanir stríði gegn 
frjálsu samfélagi. – kbg

Vilja bingó á 
helgidögum

Efnahagsmál Sala á fólksbílum til 
einstaklinga jókst um 48,8 prósent 
fyrstu tvo mánuði ársins saman-
borðið við sama tímabil í fyrra, að 
því er lesa má út úr nýjum tölum 
Bílgreinasambandsins.

Nýskráning bíla er í heildina 
umtalsvert meiri, vegna áhrifa af 
sölu til bílaleiga, eða 72,9 prósent. 
Nýskráðir fólksbílar á tímabilinu 
eru sagðir hafa verið 2.267 á móti 
1.312 á síðasta ári, eða aukning um 
957 bíla. 

„Þar af eru nýskráðir bílaleigu-
bílar 892 stykki eða 85 prósent af 
nýskráningum. Á sama tíma 2015 
voru nýskráðir bílaleigubílar 388,“ 
segir í tilkynningu Bílgreinasam-
bandsins.

Sambandið segir að þótt sala 
til einstaklinga og fyrirtækja hafi 
tekið við sér á síðasta ári og áfram-
hald sé á þeirri þróun, þá sé aðal-
drifkraftur í sölu nýrra bíla fjölgun 
ferðamanna. – óká

Sala fólksbíla 
jókst um 49%

skipulagsmál Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri, Jón Atli Benediktsson, 
rektor Háskóla Íslands, og Eiríkur 
Hilmarsson, framkvæmdastjóri Vís-
indagarða Háskóla Íslands, rituðu í 
gær undir samkomulag um nýjar stúd-
entaíbúðir og stækkun Vísindagarða 
Háskóla Íslands.

Samkomulagið felur í sér bygg-
ingarrétt fyrir um 240 til 300 stúd-
entaíbúðir. Flestar íbúðanna, sem 
samkomulagið tekur til, verða á 
reit Vísindagarða Háskóla Íslands á 
horni Sæmundargötu og Eggertsgötu 
í nágrenni við aðra stúdentagarða. 
Hluti þeirra verður þó við Gamla garð 
sem er elsti stúdentagarður Háskólans, 
en hann var opnaður fyrir rúmum 80 
árum.

Eftirspurn stúdenta eftir íbúðum 
hefur verið gríðarlega mikil og eftir-
spurnin er mest á háskólasvæðinu. 
Félagsstofnun stúdenta á nú um 1.100 
stúdentaíbúðir og því felur samkomu-
lagið í sér verulega fjölgun íbúða. – þv

Veruleg fjölgun 
stúdentaíbúða

Skrifað undir samningana.  
Mynd/HáSkóli ÍSlandS

ntC rekur fimmtán verslanir, meðal annars Evu og Fló og Fransí í miðbænum. 
Fréttablaðið/anton

Það kemur mikið af 
góðu fólki frá NTC 

ásamt fólkinu sem var og við 
reynum að tvinna þetta 
saman og fylla upp í einhver 
göt sem þarf að fylla upp í. 
Svava Johansen, eigandi NTC
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Ef fólk skoðar hvað 
er á bak við þessa 

vinnu, hvers konar sérfræði-
kunnátta það er. Ef þeir 
ætluðu að fá ráðgjafa úti í bæ, 
lögfræðinga eða aðra sér-
fræðinga, til að sinna þessu, 
þá er ljóst að þessi stjórnar-
laun sem eru í dag myndu 
ekki duga fyrir þessum 
reikningi. 
Heiðar Guðjónsson,  
fjárfestir og stjórnar-
formaður Fjarskipta

Forstjóri  Mánaðarlaun* Hækkun í %  Laun  stjórnar- Laun stjórnar-  Hækkun í % 
   milli ára formanns** manna** milli ára

Össur  Jón 19,2 1,7% 963 386 4,1%
 Sigurðsson

Marel  Árni Oddur 6,6 34,3% 1.169 390 0,0%
 Þórðarson

Eimskip  Gylfi 6,1*** 10,4% 575 290 4,5%
 Sigfússon

Icelandair  Björgólfur  4,5 17,0% 600 300 9,1%
 Jóhannsson

Fjarskipti  Stefán 4,2 Hóf störf í 500 250 18,6%
 Sigurðsson  maí 2014

N1  Eggert Þór 3,7 Hóf störf í 630 315 8,6%
 Kristófersson  febrúar 2015

TM  Sigurður 3,6 0,0% 770 385 10,0%
 Viðarsson

HB Grandi  Vilhjálmur 3,5 18,5% Liggur ekki fyrir Liggur ekki fyrir Liggur ekki fyrir
 Vilhjálmsson  

Sjóvá  Hermann 3,4 3,4% 600 300 9,1%
 Björnsson

Síminn  Orri 3,4 2,1% 650 325 8,3%
 Hauksson

VÍS  Sigrún Ragna 3,3 8,3% 600 350 0,0%
 Ólafsdóttir

Nýherji  Finnur 3,1 46,0% 450 150 15,4%
 Oddsson

Reitir  Guðjón 3,0 13,7% 600 300 15,4%
 Auðunsson

Eik  Garðar Hannes 2,8 17,9% Liggur ekki fyrir Liggur ekki fyrir Liggur ekki fyrir
 Friðjónsson

Reginn  Helgi S.  2,6 0,0% Liggur ekki fyrir Liggur ekki fyrir Liggur ekki fyrir
 Gunnarsson  

*Meðalgreiðslur og hlunnindi á mánuði í milljónum króna árið 2015 . **Laun stjórnarformanna og stjórnarmanna í þúsundum króna 
verði tillögur um launakjör þeirra samþykktar á aðalfundum. ***Upphæð inniheldur lífeyrissjóðsgreiðslur 

✿ Laun forstjóra og stjórnarmanna í Kauphöll Íslands

ViðSKipti Meðallaun forstjóra í 
Kauphöllinni voru 4,9 milljónir á 
mánuði á síðasta ári og hækkuðu 
um 13,3 prósent milli ára. Meðal-
árshækkun launavísitölu Hagstofu 
Íslands var nær helmingi lægri, eða 
7,2 prósent árið 2015.

Samkvæmt tillögum stjórna fyrir 
aðalfundi Kauphallarfélaganna er 
lagt til að launahækkanir nemi að 
meðaltali 8,6 prósentum milli ára. 
Mest er lagt til að laun stjórnar-
manna í Fjarskiptum, móðurfélagi 
Vodafone, hækki eða um 18,6 pró-
sent. Almenn launahækkun sam-
kvæmt Salek-samkomulaginu er 
6,2 prósent frá áramótum.

Mikil vinna í hvern stjórnarfund
Heiðar segir að mikil vinna fari í 
hvern stjórnarfund, sem sé að jafn-
aði einn á mánuði. „Undirbúningur 
fyrir stjórnarfund er á bilinu tíu til 
tuttugu tímar eftir því hvenær árs-
ins þetta er og hvers konar fundur 
þetta er,“ segir Heiðar. Við þetta 
bætist svo tíminn sem fari í fund-
inn sjálfan.

„Ef fólk skoðar hvað er á bak við 
þessa vinnu, hvers konar sérfræði-
kunnátta það er. Ef þeir ætluðu að 
fá ráðgjafa úti í bæ, lögfræðinga 
eða aðra sérfræðinga, til að sinna 
þessu, þá er ljóst að þessi stjórnar-
laun sem eru í dag myndu ekki duga 
fyrir þessum reikningi,“ segir hann.

Heiðar segir að stjórnarlaun Fjar-
skipta verði áfram fremur lág miðað 
við önnur félög á markaðnum og 
mun lægri en hjá Símanum, sam-
anburðarfélaginu í Kauphöllinni. 
Verði hækkanirnar samþykktar 
verða mánaðarlaun stjórnarfor-
manns Fjarskipta 500 þúsund krón-
ur á mánuði og stjórnarmanna 250 
þúsund krónur á mánuði en sam-

Forstjóralaun 
hækkað vel 
umfram  
launavísitölu
Meðallaun forstjóra í Kauphöll Íslands voru 4,9 
milljónir á síðasta ári og hækkuðu umfram launa-
vísitölu. Forstjóri Össurar fékk 19,2 milljónir á mán-
uði á síðasta ári. Stjórnarformaður Fjarskipta segir 
stjórnarlaun lægri en sérfræðiráðgjöf myndi kosta.

bærilegar greiðslur hjá Símanum 
eru 650 og 325 þúsund krónur á 
mánuði.

Meðallaun stjórnarformanna 
verða 676 þúsund krónur á mánuði 
verði tillögur samþykktar á aðal-
fundum sem fram undan eru. Hæst 
laun fær stjórnarformaður Marel 
eða 1.169 þúsund krónur á mánuði 
en ekki er lagt til að þau hækki milli 
ára.

Formaður SA hækkar um 17%
Hæst laun fær forstjóri Össurar, eða 
19,2 milljónir króna á mánuði. Þar á 
eftir kemur Árni Oddur Þórðarson, 
forstjóri Marel, með 6,6 milljónir í 
laun á mánuði. Forstjórar fasteigna-
félaganna þriggja Regins, Reita 
og Eikar reka lestina með 2,6-3,0 
milljónir á mánuði. Heildarlauna-
greiðslur til Björgólfs Jóhanns-
sonar, forstjóra Icelandair Group 
og formanns Samtaka atvinnulífs-
ins, hækkuðu um 17 prósent milli 
ára og námu 4,5 milljónum króna 
á mánuði. 

Ingvar 
Haraldsson
ingvar@frettabladid.is

MAnnRéttindi Visar, elsti sonur 
hjónanna Skënder og Nazmie Dega, 
var lagður inn á geðgjörgæsludeild 
um síðustu helgi vegna sjálfsmorðs-
hugsana.

Nýverið var Dega-fjölskyldunni 
kynnt niðurstaða kærunefndar útlend-
ingamála um að henni verði vísað úr 
landi á meðan mál hennar er fyrir 
dómstólum. Að öllu óbreyttu þann 
16. mars næstkomandi.

Visar glímir við alvarleg geðræn 
veikindi og hefur sótt meðferð við 
þeim á Laugarási með góðum árangri 
hingað til.

Í læknisvottorði umönnunaraðila er 
mælt með því að hann sé ekki fluttur 
á milli meðferðaraðila og hvað þá úr 
landi á meðan á meðferð hans stendur 
vegna álags sem því fylgir. Í sama vott-
orði er mælt með tveggja ára samfelldri 
meðferð til að ná tökum á sjúkdómi 
hans. Sams konar meðferð er ekki að 
fá í Albaníu.

„Starfsmenn á Laugarási hafa stutt 
dyggilega við bakið á honum og mættu 

til að mynda þó nokkrir þeirra á lög-
reglustöðina á Hverfisgötu þegar fjöl-
skyldunni var kynntur úrskurðurinn 
því þeir vissu hvaða áhrif neikvæður 
úrskurður myndi hafa á hann,“ segir 
Björg Valgeirsdóttir, lögfræðingur 
fjölskyldunnar, sem ætlar sér að óska 
eftir endurskoðun ákvörðunar um að 

vísa þeim úr landi á meðan mál þeirra 
er fyrir dómi í ljósi breyttra aðstæðna.

Dega-fjölskyldan leitaði hælis hér á 
landi í lok júlí í fyrra. Þau hjónin eiga 
þrjú börn, Visar, Vikar og Joniöndu, 
og hafa undanfarna mánuði búið í 
Hafnarfirði þar sem yngri systkinin 
ganga í skóla. – kbg

Á geðgjörgæslu eftir niðurstöðuna

Dega-fjölskyldan fer til Albaníu þann 16. mars að öllu óbreyttu. Visar liggur á geðgjör-
gæsludeild 32A á Landspítala vegna sjálfsmorðshugsana. FréttAbLAðið/Anton
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SPRENGI  

VIKA
Verkfæri og málning - gildir til 6. mars

25%
afsláttur
af ALLRI málningu

20%
afsláttur

rafmagnsverkfæri, handverkfæri, 
loftverkfæri,  verkfæratöskur, 

garðverkfæri, stigar og tröppur

Blöndum
alla liti

Ný og glæsileg                    deild hefur 
opnað í Skútuvogi og Grafarholti

20%
afsláttur

verkfærum

af 

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um 
prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið 
misjafnt milli verslana. Gildir ekki af “Lægsta lága 
verði Húsasmiðjunnar„ eða öðrum tilboðum.

w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

HLUTI AF BYGMA



Já nú er gaman...

Kringlukráin
Kringlunni 4-12
103 Reykjavík

Sími 568 0878
kringlukrain@kringlukrain.is
www.kringlukrain.is

4.-5.
MARS

 Hlaut viðurkenningu Hagþenkis

„Nú stend ég hér eins og hver önnur fegurðardrottning og kvaka klisjuna: Ég átti ekki von á þessu,“ sagði Páll Baldvin Baldvinsson rithöfundur, 
þegar hann tók við verðlaunum Hagþenkis. Viðurkenninguna fær hann fyrir ritverkið Stríðsárin 1938-1945. Fréttablaðið/SteFán 

menningarmál Þróunar- og ferða-
málanefnd Mosfellsbæjar segir 
bæinn styðja heilshugar við hug-
myndir um uppbyggingu menn-
ingarhúss að Gljúfrasteini. Kemur 
þetta fram í umsögn vegna tillögu á 
Alþingi um uppbyggingu Laxness-
seturs.

Ferðamálanefndin segir mikla 
möguleika í uppbyggingu á Gljúfra-
steini, sem var sem kunnugt er heim-
ili Nóbelskáldsins Halldórs Laxness 
og fjölskyldu hans en er nú safn í 
eigu ríkisins.

„Ævistarf Halldórs Laxness er dýr-
mætur þjóðararfur og ber að standa 
vörð um hann,“ segir nefndin sem 
kveður Mosfellsbæ minnast skálds-
ins með margvíslegum hætti á hverju 
ári.

Að þingsályktunartillögu um Lax-
nesssetur standa þingmenn úr öllum 
flokkum. Fela á mennta- og menn-
ingarmálaráðherra í samvinnu við 
bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ og stjórn 
Gljúfrasteins að hefja uppbyggingu 
setursins. „Þar verði miðstöð allrar 
þekkingar um Halldór Laxness. 
Laxnesssetur verði jafnframt bók-
menntasetur þar sem aðstaða verði 
til rannsókna og fræðistarfa,“ segir í 
tillögunni.

Fram kemur í greinargerð með 
þingsályktunartillögunni að þegar 
sé búið að tryggja land til að byggja 
Laxnesssetur með tengingu við 
heimili skáldsins að Gljúfrasteini.

„Ljóst er að Gljúfrasteinn stendur 
framarlega í flokki dýrmætra staða 
í íslenskri menningarsögu. Sú upp-
bygging sem þegar hefur átt sér stað 
er um margt til mikillar fyrirmyndar 
og hefur starfsemin svo sannarlega 
þegar sannað gildi sitt,“ segir í grein-
argerðinni þar sem minnt er á að 
Gljúfrasteinn hafi verið friðaður árið 
2010 og sé nú viðurkennt safn. Pláss-

leysi hái hins vegar starfseminni.
„Húsið sjálft er því í rauninni safn-

gripur og einstakt að innbúið allt sé 
varðveitt óbreytt frá því að Halldór 
Laxness og fjölskylda hans 
bjuggu þar. Safnkosturinn 
samanstendur af innbú-
inu öllu, listaverkum, 
bókasafni, ljósmyndum 
og skjölum. Möguleikar 
til rannsókna og miðl-
unar eru óþrjótandi 
en mikilvægt er að 
hægt sé að tryggja 
örugga varðveislu 
safnkostsins til 
framtíðar bæði í 
húsinu sjálfu og 
í geymslu,“ segir 
áfram í greinar-
gerðinni.

Þróunar- og 
f e r ð a m á l a -
nefndin segir 

Mosfellsdalinn hafa sérstöðu í 
sögulegu og menningarlegu tilliti. 
Bærinn hvetji til þess að sú sérstaða 
verði gerð aðgengileg og sýnileg 
bæði heimamönnum og gestum. 
„Alhliða menningarsetur þar sem 
verður lögð áhersla á bókmenntir og 
rannsóknir ásamt umgjörð um ævi 
og starf Nóbelskáldsins stuðlar að 
því og væri bæði jákvæð og æskileg 

nálgun,“ segir ferðmálanefnd Mos-
fellsbæjar. gar@frettabladid.is

Þingmenn allra flokka 
leggja til Laxnesssetur
Þingmenn úr öllum flokkum standa að ályktun um Laxnesssetur með tengingu 
við Gljúfrastein. Ferðamálanefnd Mosfellsbæjar segist styðja að menningarhús 
verði reist. Miklar möguleikar til uppbyggingar séu við heimili nóbelskáldsins.

Möguleikar 
til rann-

sókna og miðlunar 
eru óþrjótandi.

Úr greinargerð  
þingsályktunartillögu  
um Laxnesssetur

Gljúfrasteini, sem áður var heimili fjölskyldu Halldór laxness, er ætlað lykilhlut-
verk í nýju laxnesssetri. Fréttablaðið/VilHelm

sveitarstjórnir „Bæjarráð telur 
þessar breytingar skref í rétta átt og 
telur það mæta óskum sínum um 
eflingu atvinnuþróunar og nýsköp-
un og því feli fyrirliggjandi hag-
kvæmniathugun ekki sér þörf fyrir 
úrsögn að svo stöddu,“ segir bæjar-
ráð Vestmannaeyja um hugsanlega 
úrsögn úr Samtökum sunnlenskra 
sveitarfélaga, SASS.

Bæjarstjóranum var fyrir ári falið 
að kanna hagkvæmni þess fyrir 
Vestmannaeyjar að halda áfram 
aðild að SASS miðað við að efla 
atvinnuþróun og nýsköpun heima 
fyrir. Á síðustu vikum hafi umtals-
verð breyting átt sér stað á starfsemi 
SASS sem miði einmitt að því. „Til 
marks um það hefur SASS nú gert 
þjónustusamning við Þekkingar-
setur Vestmannaeyja sem gerir ráð 
fyrir að atvinnu- og nýsköpunar-
fulltrúi verði ráðinn við stofnunina 
með aðsetur og starfsemi í Vest-
mannaeyjum,“ segir bæjarráðið.
– gar

Eyjamenn halda 
áfram í SASS

viðskipti Þriðji Dunkin' Donuts 
staðurinn á Íslandi verður opn-
aður klukkan níu í dag í Hagasmára 
í Kópavogi.

Staðurinn er inni í 10-11 verslun-
inni á Shellstöðinni við Smáralind. 
Hann tekur um 25 manns í sæti 
og eins geta viðskiptavinir keypt 
veitingar í bílalúgu, en staðurinn 
er sá fyrsti í Evrópu sem veitir slíka 
þjónustu. Fyrstu 20 viðskiptavin-
irnir sem mæta í röðina í fyrramálið 
fá ársbirgðir af kleinuhringjum og 
geta því komið við á næsta stað einu 
sinni í viku í 52 vikur og fengið 6 
kleinuhringi í kassa.

Á næstu 4 fjórum árum stendur 
til að opna 13 staði til viðbótar og 
verða þeir bæði á höfuðborgar-
svæðinu og utan þess. Í frétta-
tilkynningu frá Dunkin' Donuts 
segist Árni Pétur Jónsson eigandi 
ekki vera á því að staðirnir verði of 
margir. – jhh

Þriðji Dunkin' 
staðurinn 
opnaður

sjávarútvegur Nýr ísfisktogari, 
Engey RE, sem verið er að smíða hjá 
skipasmíðastöðunni Celiktrans í 
Tyrklandi fyrir HB Granda, var sjó-
settur á þriðjudagsmorgun. 

Engey er fyrst í röð þriggja ísfisk-
togara sem HB Grandi hefur samið 
um smíði á í Tyrklandi. Verður 
skipið afhent síðar á þessu ári. 

Akurey AK verður afhent næsta 
vor en þriðji og síðasti togarinn, 
Viðey RE, verður afhentur á haust-
mánuðum 2017. – shá

Ný Engey sjósett
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direkte fra

Danmark

direkte fra

Danmark direkte fra

Danmark

Black danskur sælkeralakkrís
Margar saltar og sætar tegundir. 

Súkkulaði, Chili, Lime og jarðaberja.
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Purusteik 
úr hrygg

1.234kr/kg
verð áður 1.899

Nýtt í 
     Hagkaup

Nýtt í 
     HagkaupNýtt í 

     Hagkaup

Nýtt í 
     Hagkaup

Hakkabuff 998 kr/pk 

Nautafile 3.749 kr/kg
verð áður 4.999

Grísahnakkasneiðar 1.349 kr/kg 
verð áður 1.799

Grísalundir 1.609 kr/kg 
verð áður 2.299

Haribo Zourr
Nýtt og spennandi frá Haribo.

Hot dog pylsur, 
pylsubrauð og dressing

Allt sem þú þarft í danska Pølse.

direkte fra

Danmark

Tulip kæfur
2 tegundir.

Kims All In
Epic Beef, Much Chili, Pizzza og Cheezburger.

Jolly Cola
Ekta danskur kóladrykkur.

direkte fra

Danmark

Sun Lolly
Blackcurrant og Brain Bites.

direkte fra

Danmark

Pingvin
Lakridskonfekt, Finsk Lakrids, 

Engelsk Vingummi og Oplukkere. 

direkte fra

Danmark

Danskir
           dagar

Ekta dönsk  
     lifrakæfa



orkumál Silicor Materials staðfestir 
að viðræður við Landsvirkjun um 
kaup á þeim 20 til 25 megavöttum 
(MW) sem fyrirtækið vantar til að 
hefja rekstur fyrirhugaðrar sólar-
kísilverksmiðju á Grundartanga 
ganga illa og staðfestir jafnframt 
áhuga á verkefninu frá nágranna-
þjóðum.

Ræða Jóns Gunnarssonar, þing-
manns Sjálfstæðisflokksins og 
formanns atvinnuveganefndar, á 
Alþingi á mánudag vakti athygli. 
Þar gerði Jón vinnu við ramma-
áætlun að umtalsefni og meinbugi 
sem hann sér við hana. En í ræðu 
sinni vék hann að verkefni Silicor á 
Grundartanga.

„Við höfum mörg rætt mjög 
spennandi kost í orkutengdri starf-
semi sem er verksmiðja Silicor á 
Grundartanga, mengunarlaus verk-
smiðja sem notar um 80 megavött, 
skapar um 450 störf, útflutnings-
verðmæti eru um 100 milljarðar 
á ári. Nú berast sögur af því að 
forsvarsmenn þessa verkefnis séu 
að fara til Noregs og Danmerkur 
til þess að ræða um staðsetningu 
verksmiðjunnar þar vegna þess að 
raforkusamning er ekki að hafa á 
Íslandi,“ sagði Jón.

Davíð Stefánsson, talsmaður 
Silicor Materials á Íslandi, segir að 
ásetningur fyrirtækisins sé óbreytt-
ur um að byggja upp á Íslandi, fjár-
mögnun verksmiðjunnar sé langt 
kominn og undirbúningur gangi vel.

„Viðræður eru í gangi við Lands-
virkjun um þá litlu orku sem upp 
á vantar til þess að verkefnið verði 

að veruleika. Framan af gengu 
þær viðræður vel en viðræðurnar 
mættu ganga betur núna. Vonir 
okkar standa enn til þess að ljúka 
samningum við Landsvirkjun um 
það sem upp á vantar,“ segir Davíð.

Um það hvort fyrirtækið sé að 
horfa í kringum sig í öðrum löndum, 
og þá hvar, segir Davíð það rétt að 
fyrirtækið hafi orðið vart við áhuga 
frá nágrönnum okkar Norðmönn-
um og Dönum. Þar sé mikill áhugi 
á umhverfisvænum hátækniiðnaði.

„Sólarorka er mikilvægur þáttur 
í framtíðarorkubúskap heimsins 
og hún mun gegna mikilvægu hlut-
verki við að hægja á loftslagsbreyt-
ingum. Segja má að eftir Parísar-
fundinn um loftslagsmál hafi áhugi 
fjárfesta á verkefnum sem þessum 
aukist. Það breytir þó engu um að 
okkar ásetningur er að byggja upp 

á Grundartanga og við höfum fulla 
trú á að okkur takist að afla raforku 
fyrir starfsemina.“

Davíð bendir á að Silicor hefur 
þegar tryggt sér 40 MW með samn-
ingi við Orku náttúrunnar (ON) 
frá því í fyrra. Sá samningur sýni 
að fyrirtækið er tilbúið að greiða 

mjög hátt verð fyrir raforkuna, en 
hann vill ekki gefa upplýsingar um 
hvort reynt hafi verið að semja við 
HS Orku um orkukaup eða hvort 
leitað hafi verið hófanna við ON 
um orku til viðbótar við það sem 
þegar hefur samist um. 
svavar@frettabladid.is

Gengur illa að tryggja sér raforku
Talsmaður Silicor Materials segir bakslag hafa orðið í viðræðum við Landsvirkjun um kaup á þeirri litlu orku sem sólarkísilverksmiðja 
fyrirtækisins þarf til að hefja starfsemi. Áhugi á verkefninu hjá nágrannaþjóðum.  Þar sé mikill áhugi á umhverfisvænum tækniiðnaði.

Grænasta stóriðja sem er fáanleg

l  Verksmiðja Silicor Materials á 
Grundartanga þarf um 80 MW í 
fullum afköstum.

l  Verksmiðjan þurfti ekki að 
gangast undir mat á um
hverfisáhrifum, að mati 
Umhverfisstofnunar.

l  Silicor undirritaði nýverið 
samning við danska verktaka
fyrirtækið MT HØjgaard um bygg
ingu verksmiðjunnar.

l  Gengið var frá samningum við 
þýska fyrirtækið SMS Siemag 

fyrir réttu ári um kaup á vél
búnaði fyrir verksmiðjuna.

l  Fjárfestingin hljóðar upp á 120 
milljarða króna.

l  ON hefur samið við Silicor um 
40 MW.

l  Viðræður við Landsvirkjun hafa 
staðið í vel á þriðja ár.

l  Nýir viðskiptavinir Landsvirkj
unar sem hefja rekstur 2016 og 
2017 eru kísilver United Silicon í 
Helguvík [35 MW] og PCC á Bakka 
við Húsavík [58 MW].

Faxaflóahafnir hafa fagnað verkefninu vegna þess hversu vel það fellur að áherslum uppbyggingar á Grundartanga.  mynd/FaxaFlóahaFnir

Viðræður eru í gangi 
við Landsvirkjun 

um þá litlu orku sem upp á 
vantar til þess að verkefnið 
verði að veruleika. Framan 
af gengu þær viðræður vel en 
viðræðurnar 
mættu ganga 
betur núna.

Davíð Stefánsson, 
talsmaður Silicor 
Materials

Seinkun Hvammsvirkjunar hjálpar ekki til

Landsvirkjun segir í skriflegu svari 
til Fréttablaðsins að um nokkurt 
skeið hafi fyrirtækið bent á að 
það geti ekki annað allri þeirri 
eftirspurn sem er eftir rafmagni 
hérlendis. Nýleg ákvörðun 
Skipulagsstofnunar 
vegna umhverfismats 
Hvammsvirkjunar muni 
þrengja enn frekar að 
möguleikum til raforku
sölu á næstu árum, þar 
sem ákvörðunin frestar 
gangsetningu virkjunarinnar 
sem svarar til þess tíma sem um
hverfismatið mun taka.

magnús Þór Gylfason, yfir
maður samskiptasviðs Landsvirkj
unar, segir jafnframt að staðan í 
raforkuöflun Landsvirkjunar hafi 
lengi verið ljós. „Landsvirkjun 
stendur nú í virkjanaframkvæmd
um á tveimur stöðum á landinu, 
við Þeistareyki og undirbúningi við 
stækkun Búrfellsvirkjunar. Mikil
vægt er að önnur orkufyrirtæki 
komi einnig að frekari orkuöflun 

fyrir raforkumarkaðinn og hefji 
eigin virkjanaframkvæmdir.“

Fréttablaðið greindi frá því 23. 
febrúar að forstjóri Landsvirkjunar, 
Hörður Arnarson, sagði hreint út 

að fyrirtækið gæti ekki annað 
heildareftirspurn iðnaðar 

eftir raforku eins og sakir 
stæðu. Eftirspurnin væri 
meiri en hefði áður sést 
á Íslandi.

Spurningum Frétta
blaðsins um hverju það 

sæti að ekki hefur samist 
við Silicor Materials, sérstaklega 
í ljósi þess hversu umhverfisvæn 
framleiðsla verksmiðjunnar er 
í samhengi við grænar áherslur 
Landsvirkjunar, og að fyrirtækið sé 
tilbúið að borga afar vel fyrir raf
orkuna, var ekki svarað efnislega.

„Landsvirkjun getur ekki tjáð sig 
um viðræður við einstaka aðila, en 
fyrirtækið á í viðræðum við nokk
urn fjölda fyrirtækja í fjölbreyttum 
iðngreinum til viðbótar við Silicor 
og kísilmálmverin.“

kjaramál Alþýðusambandið til-
kynnir væntanlega á næstunni um 
stofnun húsnæðissamvinnufélags 
til að sjá um uppbyggingu og rekstur 
þúsunda íbúða fyrir launafólk.

Eygló Harðardóttir félagsmálaráð-
herra er nú með nokkur húsnæðis-
frumvörp fyrir Alþingi, meðal annars 
um félagslega leigukerfið. Verkalýðs-
hreyfingin hefur vakið athygli á því 
misserum saman að mikil þörf sé á 
ódýru húsnæði fyrir launafólk og í 

tengslum við gerð síðustu kjarasamn-
inga skuldbatt ríkið sig til að byggðar 
verði 2.300 félagslegar íbúðir á næstu 
fjórum árum.

Gylfi  Arnbjörnsson, forseti 
Alþýðusambandsins, segir að þar á 
bæ hafi menn verið að skoða hverjir 
gætu tekið að sér rekstur húsnæðis-
samvinnufélags fyrir launafólk á 
landsvísu, jafnvel verkalýðshreyf-
ingin sjálf.

„Ég vil ekki útiloka það. Menn hafa 

bara verið að skoða með hvaða hætti 
hreyfingin geti stutt við bakið á því. 
Við viljum tryggja að minnsta kosti 
að það verði hægt að mæta þessum 
lögum og tryggja þá framboð af leigu-
húsnæði fyrir tekjulægstu hópana,“ 
sagði Gylfi að loknum miðstjórnar-
fundi í dag þar sem þetta var rætt.

Forseti ASÍ minnir á að það hafi 
gerst áður í sögu verkalýðshreyf-
ingarinnar að hún hafi frumkvæði 
að lausn húsnæðismála launafólks 

með uppbyggingu verkamannabú-
staða og Breiðholtsins á sínum tíma 
en ASÍ er hundrað ára um þessar 
mundir.

„Við teljum þetta verkefni vera 
okkur skylt. Þetta eru okkar félags-
menn sem málið snýst um. Við erum 
bara að leita hófanna með hvaða 
hætti við getum tryggt að þessi lög, 
þegar þau verða samþykkt, verði þá 
nýtt til að skapa framboð af ódýru 
húsnæði,“ segir forseti ASÍ. – hmp

ASÍ ætlar að stofna félag um rekstur þúsunda íbúða
Við teljum þetta 
verkefni vera okkur 

skylt. Þetta eru okkar 
félagsmenn sem 
málið snýst 
um. 
Gylfi Arnbjörns
son, forseti ASÍ
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Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

FÁÐU ÞÉR RÁÐLAGÐAN  
DAGSKAMMT AF C3 

CITROËN C3 SEDUCTION
VERÐ FRÁ  

2.390.000 KR.
ÞÚ FÆRÐ GLÆSILEGAN KAUPAUKA AÐ VERÐMÆTI  

200.000 KR. 

Ef Citroën C3 væri vítamín væri ráðlagður dagskammtur einfaldlega að njóta hans sem mest. Þægindi á borð við 7“ snertiskjá, 
sérstaklega mjúk fjöðrun, framúrskarandi hljóðeinangrun, bakkmyndavél og Bluetooth gera aksturinn afslappaðan og ánægjulegan.

Það sem meira er, C3 er búinn nýrri PureTech bensínvél sem nýverið hlaut eftirsótta titilinn Vél ársins (International Engine of the Year). 
Margverðlaunaða PureTech bensínvélin sameinar frábæra frammistöðu, lága eyðslu og litla koltvísýringslosun. 

Citroën C3 er augnayndi hvar sem á hann er litið. Glæsilegur kaupauki fylgir með tímabundið. Tryggðu þér eintak.

• Nokian vetrardekk og sumardekk í skottið
• Nálægðarskynjarar að aftan
• Bakkmyndavél
• 7“ snertiskjár
• Bluetooth
• USB og AUX tengi

citroen.is

Komdu í reynsluakstur

Citroen_C3_dagskammtur_5x38_20160212_END.indd   1 22.2.2016   15:30:33



Risin úr  
rústunum
Risaflóðbylgjan, sem skall á norðaustanverðu Japan 
11. mars árið 2011, lagði meðal annars í rúst skelfisk-
veiðifyrirtæki Hatakeyama-fjölskyldunnar. Fimm 
árum síðar er fyrirtækið komið á fullan skrið á ný.

Tetsu Hatekeyama, einn af eigendum fjölskyldufyrirtækisins í bænum Kesennuma, gengur frá skelfiski sem seldur verður á 
markaði. Hatekeyama-fjölskyldan er þekkt í Japan fyrir áherslu á umhverfisvernd.  FréTTablaðið/EPa

Verkafólk í vinnslufyrirtæki Hatekeyama-fjölskyldunnar í Kesennuma hreinsar ostruskeljar, fimm árum eftir að starfsemi 
flestra sjávarútvegsfyrirtækja á þessum slóðum lagðist í rúst. FréTTablaðið/EPa

Ko Hatekeyama, einn af eigendum fiskvinnslufyrirtækis Hatekeyama-fjölskyldunnar, kíkir í gegnum glugga á flóðvarnarmúr 
sem reistur hefur verið meðfram ströndinni í borginni Kesennuma í Miyagi-héraði, sem varð einna verst úti þegar náttúru-
hamfarirnar miklu urðu þar í mars árið 2011. FréTTablaðið/EPa

Sjómenn í Kessennuma uppskera skelfisk á ræktunarsvæði Hatekeyama-fyrir-
tækisins í Moune-flóa. FréTTablaðið/EPa

Japanski umhverfissinninn Shigeatsu Hatekeyama, aðaleigandi skelfiskveiðifyrir-
tækis Hatekeyama-fjölskyldunnar, hefur mikinn áhuga á skógrækt og stendur 
þarna í skógi, sem hann hefur ræktað ásamt bændum og sjómönnum í fjöllunum 
vestur af borginni Kesennuma.  FréTTablaðið/EPa

Skelfisk- og ostruræktarsvæði í Moune-flóa, sem lagðist í rúst í hamförunum árið 2011. Starfsemin er komin á fullan skrið á 
ný og framleiðslan hefur á þessu ári verið meiri en nokkru sinni. FréTTablaðið/EPa
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Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

TILBOÐSVERÐ!
2.390 þús.

Rnr. 283439

RENAULT MEGANE SP. TOURER 
Nýskr. 06/13, ekinn 40 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð áður kr. 2.790.000

HYUNDAI i30 CLASSIC WAGON
Nýskr. 06/12, ekinn 98 þús km. 
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 1.780.000
Rnr. 120696

TILBOÐ kr. 1.380 þús.

FRÁBÆR

KAUP

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

TILBOÐ kr. 2.290 þús.

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. 1.990 þús.

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN NOTE VISIA
Nýskr. 05/12, ekinn 98 þús km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 1.550.000
Rnr. 283504

TILBOÐ kr. 1.250 þús.

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDAI i40 COMFORT 
Nýskr. 08/13, ekinn 35 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 3.990.000
Rnr. 120694

TILBOÐ kr. 3.490 þús.

FRÁBÆR

KAUP

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

TILBOÐ kr. 2.590 þús.

FRÁBÆR

KAUP

TILBOÐ
BÍLALAND BÝÐUR NOKKRA BÍLA Á EINSTÖKUM KJÖRUM!

KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR GÓÐAN 
 BÍL Á FRÁBÆRU VERÐI! 

NOTAÐIR BÍLAR

GÖNGUM FRÁ 
FJÁRMÖGNUN Á 

STAÐNUM

WWW.BÍLALAND.IS

1.237
Lágmarksfjöldi atkvæða

87 atkvæði
Marco rubio

161 atkvæði
Ted cruz

25 atkvæði
John Kasich8 atkvæði

ben carson

2.383 
Minnsti meirihluti

285 atkvæði
donaLd TruMp

1.001 atkvæði
hiLLary cLinTon

371 atkvæði
bernie sanders

✿ Staðan í forkosningum flokkanna tveggja

Til að verða forsetaefni Demókrataflokksins þarf atkvæði frá 2.383 af 4.763 fulltrúum á landsþingi flokksins,

Til að verða forsetaefni Repúblikanaflokksins þarf atkvæði frá 1.237 af 2.470 fulltrúum á landsþingi flokksins

Bandaríkin Bernie Sanders benti 
félögum sínum í Demókrataflokknum 
á að enn ættu forkosningar eftir að fara 
fram í 35 af 50 ríkjum Bandríkjanna. 
Hann ætlaði sér alls ekki að gefast upp 
strax, þótt hann hefði beðið lægri hlut 
í flestum þeirra 15 ríkja sem búin eru 
að halda forkosningar.

„Leyfið mér að fullvissa ykkur um 
að við ætlum að fara með baráttu 
okkar fyrir efnahagslegu réttlæti, fyrir 
félagslegu réttlæti, fyrir umhverfis-
heilbrigði og fyrir friði í heiminum 
til allra þessara ríkja,“ sagði hann við 
stuðningsmenn sína í Vermont, þar 
sem hann vann sinn stærsta sigur. 
Enda er hann þar á heimaslóðum.

Fáir virðast þó telja hann líklegan 
til sigurs úr þessu. Clinton bar sigur úr 
býtum í átta af þeim tólf ríkjum, sem 
kosið var í á þriðjudaginn. Hún er þar 
með komin með yfirburðastöðu í 
kappi þeirra Sanders um að verða for-
setaefni demókrata, þegar Bandaríkja-
menn velja sér forseta í nóvember.

Hjá Repúblikönum styrkti síðan 
hinn yfirlýsingaglaði Donald Trump 
stöðu sína til muna, helstu ráðamönn-
um flokksins til mikillar skelfingar.

„Þetta er flokkur Lincolns,“ sagði 
repúblikaninn Paul Ryan, forseti full-
trúadeildar Bandaríkjaþings, og vísaði 
óbeint til þess að Donald Trump hefði 
ekki brugðist harkalega við þegar 
hann frétti að einn helsti forsprakki 
Ku Klux Klan samtakanna hafði lýst 
yfir stuðningi við hann.

„Ef einhver vill verða frambjóðandi 
Repúblikanaflokksins, þá duga engin 
undanbrögð eða leikaraskapur,“ sagði 
Ryan. „Þeir verða að afneita öllum 
samtökum og stefnumálum sem eru 
byggð á þröngsýni. Þessi flokkur nær-
ist ekki á fordómum fólks.“

Trump bar sig hins vegar manna-
lega, sagðist ekki þekkja Ryan sérlega 
vel en þeim ætti örugglega eftir að 
koma ágætlega saman.

„Ég er maður sem sameinar fólk. 
Ég veit að fólk á eftir að eiga svolítið 
erfitt með að trúa því, en trúið mér: 
ég sameina fólk,“ sagði Trump við 
blaðamenn. „Flokkurinn okkar er 
að stækka.“

Hann sagðist ekki ætla að sýna 
Hillary Clinton neina miskunn, 
færi svo að þau tvö yrðu forseta-
efni flokkanna tveggja: „Þegar öllu 
þessu er lokið ætla ég að ráðast 
gegn Hillary Clinton, að því gefnu 
að henni verði leyft að fara í fram-
boð.“

Trump og Clinton með 
ótvíræða forystu
Ofurþriðjudagurinn svonefndi skilaði Donald Trump nokkuð öruggu forskoti 
hjá Repúblikanaflokknum, helstu ráðamönnum flokksins til skelfingar. Hillary 
Rodham Clinton náði einnig að skjóta Bernie Sanders langt aftur fyrir sig.

Kjósendur á kjörfundi demókrataflokksins í denver í colorado á þriðjudaginn. Fyrirkomulag kosninga er misjafnt eftir ríkjum. 
sums staðar eru kallaðir saman fundir þar sem atkvæði eru greidd. nordicphoTos/aFp

Staðan nú
Til að verða kosinn forsetaefni 
repúblikanaflokksins þarf at-
kvæði frá 1.237 af 2.470 fulltrúum 
á landsþingi flokksins í júlí.

Minnsti meirihluti 
Trump 285 
Cruz 161 
Rubio 87 
Kasich 25 
Carson 8

Til að verða kosinn forsetaefni 
demókrataflokksins á landsþingi 
flokksins í júlí þarf atkvæði frá 
2.383 af 4.763 fulltrúum á lands-
þingi flokksins í júlí.

Minnsti meirihluti 
Clinton 1.001 
Sanders 371

8
ríki hafa skilað Clinton betri 
niðurstöðu en Sanders.

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is
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N Ó I S Í R Í U S

facebook.com/noisirius

Nú mega páskarnir koma því að Nóa páskaeggin eru tilbúin. Og vitið þið bara 
hvað? Við vönduðum okkur alveg sérstaklega í ár, því við vitum að þið viljið 
hafa þau fullkomin. Bæði gómsæta súkkulaðiskelina sem bráðnar í munni 
og allt góðgætið sem leynist þar fyrir innan. 

Ekki ryðjast — það er nóg til fyrir alla.

Þau eru tilbúinSjálfbærni 
og samfélagsábyrgð
Nóa Síríus súkkulaði er 
hluti af Cocoa Horizons 

verkefninu, sem gerir kakóræktendum 
kleift að framleiða kakó á sjálfbæran og 
ábyrgan hátt. Verkefnið stuðlar að betri 
lífsskilyrðum í kakóræktarsamfélögum og 
bættum aðbúnaði starfsfólks. 

Sjálfbærni 
og samfélagsábyrgð
Nóa Síríus súkkulaði er 
hluti af Cocoa Horizons 

verkefninu, sem gerir kakóræktendum 
kleift að framleiða kakó á sjálfbæran og 
ábyrgan hátt. Verkefnið stuðlar að betri 
lífsskilyrðum í kakóræktarsamfélögum 
og bættum aðbúnaði starfsfólks. 
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KONUKVÖLD
FREISTANDI TILBOÐ OG FRÁBÆR SKEMMTUN

ÞETTA KVÖLD ER FYRIR OKKUR ALLAR 

KOMDU OG GERÐU GÓÐ KAUP  
Í SKEMMTILEGUM FÉLAGSSKAP

SMÁRALINDAR & K100

DAGSKRÁIN BYRJAR KL. 19.30
SVALI OG SVAVAR BYRJA FJÖRIÐ, GLOWIE,  
STEINAR, FRIÐRIK ÓMAR & JÓGVAN, STEFÁN HILMARS,  
FRIÐRIK DÓR & JÓN JÓNSSON SKEMMTA GESTUM  
TAKTU ÞÁTT Í HAPPDRÆTTINU GLÆSILEGIR VINNINGAR
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 20%  
af öllum  

dömubuxum

AFS L ÁT TU R 

1.099 kr.

1.990 kr.

4.990 kr.

990 kr.

1.490 kr.

BBQ-salat

1 stk. stuttermabolur 
eða 1 pk. boxer

3 stk. stuttermabolir 
eða 3 pk. boxer

lítill bátur með gosi

stór bátur með gosi

1.890 kr.
kjúklingasalöt Adesso

og kjúklingur  
í speltbrauði

T I LBO Ð 

T I LBO Ð 

1.990 kr.

4.990 kr.

1 stk. stuttermabolur 
eða 1 pk. boxer

10.000 kr.
af iPhone 6s og 6s+

3 stk. stuttermabolir 
eða 3 pk. boxer

T I LBO Ð 

T I LBO Ð 

Hlaðborð 
1.890 kr.

Pizza, súpa og salatbar

T I LBO Ð 

20-50%
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AFSL ÁT TU R 
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Líðan barna og unglinga á Íslandi: Staða og þróun.
Inga Dóra Sigfúsdóttir, prófessor við Háskólann í Reykjavík og 
stofnandi Rannsókna og greininga.

Nám, grunnleggjandi færni og breytt skipulag skóladagsins.
Hermundur Sigmundsson, prófessor í lífeðlislegri sálarfræði 
við norska tækni og vísindaháskólann í Trándheimi og Há-
skólann í Reykjavík.

Niðurstöður skýrslu UNICEF um börn á Íslandi sem líða 
efnislegan skort.
Lovísa Arnardóttir, réttindagæslufulltrúi UNICEF og höfundur 
skýrslunnar.

„Ég er bara með samviskubit, svo geðveikt gagnvart 
börnunum” - Um samræmingu fjölskyldu og atvinnu
í nútímasamfélagi.
Andrea Hjálmsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri og 
Marta Einarsdóttir, sérfræðingur við Rannsókna- og þróunar-
miðstöð Háskólans á Akureyri.

Styttri vinnuvika í Reykjavík.
Sóley Tómasdóttir, forseti borgarstjórnar, um tilraunaverkefni 
Reykjavíkurborgar.

Atvinnulífið og stytting vinnudagsins.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins, um 
samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs.

Pallborðsumræður:
Heimili og skóli, Félag skólastjórnenda í RVK, Félag grunn-
skólakennara, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, SAMFOK, 
Barnaheill, Hrói höttur barnavinafélag, og Helga Arnfríður 
Haraldsdóttir barnasálfræðingur, ásamt fyrirlesurum.

4. mars
kl. 8.30-10.30

Opinn 
fundur um 
börn og 
nútíma-
samfélag

Háskólanum
í Reykjavík,
st. V101

Fundarstjóri verður 
Nanna Kristín 
Christiansen, 
uppeldis- og mennt-
unarfræðingur og 
ritstjóri Krítarinnar. BANDALAG KVENNA

Í REYKJAVÍK

Opinn fundur 
um börn og 
nútímasamfélag

Líðan barna og unglinga á Íslandi: staða og þróun. 
Inga Dóra Sigfúsdóttir, prófessor við Háskólann í Reykjavík og stofnandi 
Rannsókna og greininga.

Nám, grunnleggjandi færni og breytt skipulag skóladagsins. 
Hermundur Sigmundsson, prófessor í lífeðlislegri sálarfræði við norska tækni og 
vísindaháskólann í Trándheimi og Háskólann í Reykjavík.

Niðurstöður skýrslu UNICEF um börn á Íslandi sem líða 
efnislegan skort. 
Lovísa Arnardóttir, réttindagæslufulltrúi UNICEF og höfundur skýrslunnar.

„Ég er bara með samviskubit, svo geðveikt gagnvart 
börnunum” - Um samræmingu fjölskyldu og atvinnu  
í nútímasamfélagi. 
Andrea Hjálmsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri  og Marta Einarsdóttir, 
sérfræðingur við Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri.

Styttri vinnuvika í Reykjavík. 
Sóley Tómasdóttir, forseti borgarstjórnar, um tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar.

Atvinnulífið og stytting vinnudagsins.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins, um samþættingu 
fjölskyldu- og atvinnulífs.

Pallborðsumræður: 
Heimili og skóli, Félag skólastjórnenda í RVK, Félag grunnskólakennara, Íþrótta- 
og Ólympíusamband Íslands, SAMFOK, Barnaheill, Hrói höttur barnavinafélag, 
og Helga Arnfríður Haraldsdóttir barnasálfræðingur, ásamt fyrirlesurum.

Fundarstjóri verður 
Nanna Kristín 
Christiansen, uppeldis- og 
menntunarfræðingur og 
ritstjóri Krítarinnar.

4. mars 
kl. 8.30-10.30

Háskólanum  
í Reykjavík,  
st. V101

neytendur

 Landsbankinn Íslandsbanki Arion banki
Debetkort
Árgjald debetkorts ↥ 695 kr.  ↥ 750 kr.  ↥ 790 kr.
Debetkortafærsla ↥   17 kr.  ↥   19 kr. 18 kr.
Úttekt í hraðbanka erlendis 2% af upphæðinni 2% af upphæðinni 2% af upphæðinni
Greitt með debetkorti erlendis 1% af upphæðinni 1% af upphæðinni 1% af upphæðinni
Úttekt í hraðbanka viðkomandi banka, 
fyrir aðra en viðskiptavini  0,75% af upphæðinni ↥ 375 kr. 155 kr.

Kreditkort
Innlend úttekt reiðufjár, þóknun 2,20% 2,20% 2,20%
Innlend úttekt reiðufjár, úttektargjald 120 kr. 115 kr. Í hraðbanka 110 kr.  
   Hjá gjaldkera 180 kr. 
Erlent úttekt reiðufjár, þóknun VISA 2,75%  
 Mastercard 2,5%  2,75% 2,75%
Erlent úttekt reiðufjár, lágmarksþóknun ↥ VISA 800 kr.   VISA 690 kr. VISA 690 kr. 
 Mastercard 440 kr.  ↥ Mastercard 690 kr.

Önnur gjöld
Millifærslur í síma 100 kr.  
Innborgun á reikning í öðrum banka 100 kr. 125 kr. 120 kr.
Staða og færslur lesnar upp af starfsmanni 95 kr. ↦ 95 kr. 75 kr.
Afgreiðsla utan hefðbundins tíma  250 kr. 290 kr.

↥ Hækkun gjaldskrár milli ára  ↦ Lækkun gjaldskrár milli ára

✿ Þjónustugjöld bankanna vegna debet- og kreditkorta

Um árabil hefur Oddný Anna 
Björnsdóttir, framkvæmdastjóri 
Yggdrasils, verið í fararbroddi meðal 
fólks sem talað hefur fyrir notkun á 
lífrænt vottuðum vörum. Hún segir 
úrvalið af slíkum vörum hafa aukist 
til mikilla muna undanfarin ár. 

Nú sé til dæmis hægt að fá flestar 
tegundir lífrænt vottaðrar „þurr-
vöru“ (sem er  matvara  önnur en 
ferskvara) bæði í stórmörkuðum og 
heilsuvöruverslunum. Hafi fólk hug 
á að kaupa fremur lífrænt sé gott að 
byrja á að skipta út matvörum sem 
neytt sé reglulega. Þar séu megin-
flokkarnir olíur, hafraflögur, mjöl 
og grjón, jurtamjólk, te, hnetur, 
fræ og þurrkaðir ávextir, safar, gos, 
snakk, kex og súkkulaði. „Eins er 
ráð að kaupa lífrænar ferskvörur 
þegar og þar sem þær eru í boði,“ 
segir  Oddný Anna, en  vegna inn-
flutningstakmarkana og verndar-
tolla á landbúnaðarvörur hafi ekki 
verið mögulegt eða fýsilegt að flytja 
þær vörur inn í takt við eftirspurn.

„Stórt skref var þó stigið í byrjun 
þessa árs þegar fyrstu lífrænu eggin 
komu á markað sem var mikið 
fagnaðarefni, enda er lífræn vottun 
eina tryggingin fyrir því að ekki hafi 
verið notað erfðabreytt fóður.“ 

Oddný segir mikilvægt að neyt-
endur þrýsti á stjórnvöld að styðja 
lífræna aðlögun í landbúnaði og 
hvetja bændur til að framleiða líf-
rænar landbúnaðarafurðir. „Eins 
vil ég benda fólki á Matarmarkað 
Búrsins í Hörpunni sem er haldinn 

þrisvar til fjórum sinnum á ári þar 
sem það getur birgt sig upp af líf-
rænum og öðrum íslenskum vörum 
beint frá bónda.“

En er þetta dýrara?
„Lífrænt vottaðar vörur eru dýrari, 
en munurinn er mismikill,“ segir 
Oddný Anna. „Eftir að ég byrjaði að 
kaupa lífrænar vörur fór ég að bera 
meiri virðingu fyrir matnum og 
nánast hætti að henda mat, enda er 

matarsóun eitt af helstu samfélags-
meinum nútímans. Ef maður er 
nýtinn og kaupir minna af unnum 
og tilbúnum réttum og gerir sjálfur 
meira frá grunni er hægt að tileinka 
sér lífrænan lífsstíl án þess að kostn-
aðurinn fari úr böndunum.“

Þá  segir hún ekki mega  gleym-
ast að ódýrasta leiðin sé að rækta 
sitt eigið lífræna grænmeti. „En 
áhugi á því hefur aukist verulega að 
undanförnu.“

Neytandinn Oddný Anna Björnsdóttir framkvæmdastjóri

Tollar og takmarkanir í veginum

Lífrænt ræktað grænmeti og vottaður mjólkurmatur. FréttABLAðIð/GVA

Eldfasta mótið  
gert eins og nýtt
Matvæli og fita geta loðað fast við 
eldföst mót að notkun lokinni, sér-
staklega ef svo óheppilega hefur 
viljað til að matur hafi náð að brenna 
við í fatinu. Hægt er að bregðast við 
með að setja í mótið væna skvettu af 
grófu salti og nudda svo upp úr volgu 
vatni með bursta eða svampi. 

Kortum og viðskiptum við viðskipta-
bankana þrjá fylgir ýmis kostnaður 
og gjöld. Fréttablaðið tók saman 
helstu gjöld sem fylgja debet- og 
kreditkortum hér á landi, en töl-
urnar eru byggðar á núverandi verð-
skrám bankanna sem má finna á 
heimasíðum þeirra.

Mikilvægt er að neytendur átti sig 
á þeim gjöldum og kostnaði sem geta 
fylgt þessari þjónustu. Sér í lagi nýleg 
gjöld. Á síðasta ári fóru bankar til að 
mynda í fyrsta sinn að rukka gjald 
fyrir úttekt annarra í hraðbanka en 
viðskiptavina.

Ýmis gjöld hafa einnig hækkað 
milli ára. Árgjöld debetkorta hafa 
hækkað milli ára hjá öllum bönk-
unum og eru þau lægst hjá Lands-
bankanum. Ódýrast virðist jafnframt 
að nota debetkort hjá Landsbank-
anum.  Ódýrast virðist  hins vegar 
vera  að nota VISA-kreditkort frá 
Arion banka, en MasterCard frá 
Landsbankanum. 

Þó ber að hafa í huga að hjá öllum 
bönkunum fá viðskiptavinir með 
vildarkjör afslátt af árgjaldi og fríar 
debetkortafærslur upp að ákveðnum 
fjölda. Samanburður milli bankanna 
er auk þess ekki alltaf einfaldur þar 
sem nöfn og skilmálar geta verið 
ólíkir fyrir svipaða þjónustu.

Jóhannes Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna, segir brýnt 
að neytendur fylgist vel með gjöld-
um bankanna og sýni þeim aðhald. 
„Bankarnir eru með þessar upp-
lýsingar inni á sínum heimasíðum, 
þannig að þeir neytendur sem vilja 
skoða þetta þeir geta það. Þessi gjöld 
eru mjög fjölþætt. Að sjálfsögðu eiga 

Hvað borgar þú bankanum 
þínum í gjöld fyrir þjónustu?
Bankar landsins rukka viðskiptavini sína fyrir ýmsa þjónustu. Það getur kostað nokkur hundruð króna að 
nota debetkort í öðrum banka en sínum eigin og allt að 800 krónum að taka út fé erlendis.

Sæunn 
Gísladóttir
saeunn@frettabladid.is

neytendur að fylgjast vel með þessu,“ 
segir Jóhannes.

Hann segir að neytendur þurfi að 
vera vakandi í öllum viðskiptum. 
Ef þeir eru ósáttir eigi þeir að koma 

þeim skilaboðum til skila. „Ef að 
neytanda blöskra gjöldin, þá er 
ekkert að því að þeir hreinlega mót-
mæli. Til dæmis þegar verið er að 
taka upp ný gjöld geta þeir mótmælt 

formlega með því að senda sínum 
viðskiptabanka bréf. Þannig gætu 
neytendur sýnt aðhald. Á fákeppnis-
markaði er enn frekari þörf á að sýna 
það," segir Jóhannes Gunnarsson. 

ráð
Matur

Til að lesa fréttir
Með smáforriti PressReader fær fólk 
aðgang að fréttum, auk dagblaða og 
tímarita um heim allan. Birting hvers 
blaðs er svo löguð að hverju því tæki 
sem fólk notar til þess að nálgast 
efnið, símum, spjaldtölvum eða 
öðrum tölvum. Sumt er ókeypis, eins 
og til dæmis bæði Fréttablaðið og 
Fréttatíminn hér heima, auk fjölda 
annarra rita. Önnur rit er hægt að 
kaupa stök, eða í áskrift. 

UMsAgnir Flestir virðast ánægðir 
með appið og virkni þess. Stórkost-
legt þegar það er í lagi, segir einn 
sem veitir umsögn sína hjá Apple, en 
kvartar þó undan því að forritið sé 
stundum brokkgengt. Hjá appveitu 
Android fær forritið 3,4 stjörnur 
af fimm og 3,9 af fimm hjá Microsoft 
Store fyrir Windows 10.

App
Pressreader
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Á þriðjudaginn birti The 
Times yfirlýsingu sem 
þriðjungur hundrað stærstu 
fyrirtækja Bretlands, svo-
kölluð FTSE 100 fyrirtæki, 
studdi um áframhaldandi 
veru í Evrópusambandinu.

Úrslit ofurþriðjudagskosninganna 
svokölluðu í Bandaríkjunum eru nú 
ljós, og allt stefnir í forsetaslag milli 
Hillary Clinton og Donalds Trump í 
nóvember. Þau hafa eytt samanlagt 
sem nemur tæpum tuttugu millj-
örðum króna til að tryggja sér forystu.

Forsetakosningar í Bandaríkjunum 
og himinháar fjárhæðir hafa verið 
óaðskiljanlegar undanfarna áratugi. 
Þó er áhugavert að í þessari kosninga-
baráttu hefur langt í frá verið sama-
semmerki milli þess að safna hæstu 
fjárhæð og velgengni.

 Trump hefur safnað langminnst 
meðal þeirra sem eru með forystu um 
þessar mundir. Jeb Bush sem hafði 
safnað næsthæstri upphæð á eftir 
Clinton og eytt mestu í sitt framboð 
hætti í kosningabaráttunni þann 20. 
febrúar síðastliðinn.

Hillary Clinton er nú með forystu 
meðal demókrata, en Donald Trump 
meðal repúblíkana. Þau hafa eytt 17,9 
milljörðum króna í framboð sín, sam-
kvæmt nýjustu tölum frá 22. febrúar, 
en áætla má að talsvert hafi bæst við 

upphæðina milli 22. febrúar og 1. 
mars.

Clinton hafði þá safnað 24,3 
milljörðum króna og eytt 14,3 millj-
örðum  króna, til að tryggja sér for-
ystu. Trump hafði þó  einungis eytt 

fimmtungi af fjárhæð Clinton, eða 3,3 
milljörðum íslenskra króna. 

Höfðu safnað 40 milljörðum
Það er ekki einungis þeir sem eru í 
lokaslagnum sem hafa safnað og eytt 
miklu fé. Center for Responsive Politics 
áætlar að frambjóðendur sem nú hafa 
hætt kosningabaráttu hafi safnað sam-
tals 314 milljónum dollara, rúmum 40 
milljörðum króna, í kosningabarátt-
unni. 

Bush safnaði 20 milljörðum
Þar fremstur í flokki er Jeb Bush. Þegar 
hann hætti kosningabaráttu þann 20. 
febrúar hafði hann safnað næstmestu 
allra frambjóðenda eða 157,6 millj-
ónum dollara, rúmum 20 milljörðum 
króna. Þar af varði hann 17 milljörð-
um króna í framboðið. Það er hærri 
fjárhæð en Hillary Clinton og Trump 
höfðu varið þann 22. febrúar.

Aðrir vongóðir repúblíkanar, Scott 
Walker, Chris Christie og Carly Fiorina, 
söfnuðu milli 24 og 32 milljóna dollara 

fyrir framboðin sín. Martin O’Malley, 
þriðji frambjóðandi demókrata sem 
var lítið áberandi í kosningabarátt-
unni, náði hins vegar einungis að safna 
tæpum sex milljónum dollara.

Áhugavert er að beina sjónum að 
því hvaðan fjármagn frambjóðendana 
kemur. Ef litið er á landið í heild sinni 
sést að þær 500 milljónir dollara sem 
frambjóðendur höfðu safnað í lok 
janúar koma að mestu leyti frá Kali-
forníu, New York, Texas og Flórída, 
samkvæmt Federal Election Comssion. 

Flokkarnir söfnuðu mest tæpum 30 
milljónum dollara í fylki, repúblíkanar 
söfnuðu fénu í Texas en demókratar í 
Kaliforníu. 

Hillary Clinton safnaði mestu fé 
í Kaliforníu og svo New York. Lang-
stærsti hluti fjármagns hennar kemur 
frá norðausturströnd Bandaríkjanna. 
Fjármagn Trumps kemur úr mun fleiri 
áttum. Mestu safnaði hann í Texas.

Sömu sögu er að segja um fjármagn 
Cruz, tæplega þrjátíu prósent þess 
koma frá Texas. 

Tugir milljarða til að ná forystu
Dýrkeypt getur verið að komast langt í forsetakosningum í Bandaríkjunum. Clinton og Trump höfðu í lok febrúar varið 17,9 milljörðum 
króna í sín framboð. Trump varði þó einungis fimmtungi af fjárhæð Clinton. Frambjóðendur sem hættir eru söfnuðu 40 milljörðum.

Vörðu þremur milljörðum  
í sjónvarpsauglýsingar fyrir ofurþriðjudaginn

Frambjóðendur verja miklu fé í 
sjónvarpsauglýsingar í aðdraganda 
kosninga. NBC News greinir frá því 
að frambjóðendurnir hafi varið 
samtals 23 milljónum dollara, 
jafnvirði þriggja milljarða íslenskra 
króna, í sjónvarpsauglýsingar í að-
draganda ofurþriðjudags.

Clinton varði mestu, eða 6,4 
milljónum dollara, jafnvirði 830 
milljóna íslenskra króna, Sanders 
varði aðeins minni fjárhæð eða 
5,2 milljónum dollara, tæpum 700 
milljónum króna.

Ted Cruz og hans kosningateymi 
vörðu næstmestu, og mestu meðal 
repúblíkana, eða 6,2 milljónum 
dollara, rúmlega 800 milljónum 
króna, að mestu leyti í Suðurríkj-
unum. Rubio varði 3,5 milljónum 
dollara samtals, jafnvirði 455 millj-
óna króna. Kosningateymi Trumps 
varði langminnstu, tæplega einum 
sjötta af því sem Cruz varði, eða 
1,1 milljón dollara, 143 milljónum 
króna.

Wang Jianlin, ríkasti maður Kína, 
hefur hvatt Breta til þess að yfirgefa 
ekki Evrópusambandið þegar kosið 
verður um það 23. júní næstkom-
andi. Hann telur að fjöldi kínverskra 
fyrirtækja muni flytja starfsemi sína 
frá Bretlandi ef af því verður.

Í frétt The Sunday Times um 
málið kemur fram að Wang Jian-
lin, stofnandi Dalian Wanda sem 
rekur meðal annars skútur og er að 
byggja fimm stjörnu hótel í London, 

telji að úrsögn úr ESB væri ekki rétt 
ákvörðun fyrir Bretland. Hann 
bendir á að það myndi skapa erfið-
leika og hindranir fyrir fjárfesta, auk 
vegabréfsáritunarvandamála fyrir 
ferðamenn.

Eftir að tilkynnt var um kosn-
ingarnar í síðustu viku  hrundi 
gengi pundsins á móti dollara um 
3,8 prósent, sem er mesta lækkun 
síðan í efnahagskreppunni 2008. Á 
þriðjudaginn birti The Times yfir-

lýsingu sem þriðjungur hundrað 
stærstu fyrirtækja Bretlands, svo-
kölluð FTSE 100 fyrirtæki, studdi 
um áframhaldandi veru í Evrópu-
sambandinu.

Skiptar skoðanir eru á útgöngu 
Breta úr ESB. Boris Johnson, borgar-
stjóri London, lýsti því yfir að hann 
styddi þá stefnu, en margir aðrir 
stjórnmálamenn, meðal annars 
David Cameron, forsætisráðherra 
Bretlands, vilja ekki úrsögn. – sg

Ríkasti maður Kína varar við úrsögn Breta úr Evrópusambandinu

Wang Jianlin er ríkasti maður Kína. 
FréttaBlaðið/Getty

Sæunn 
Gísladóttir
saeunn@frettabladid.is

Safnað 
84,6 milljónir USD** 
11 milljarðar ISK
Eytt 
61,1 milljón USD 
8 milljarðar ISK
Eytt í sjónvarps- 
auglýsingar 
3,5 milljónir USD
455 milljónir ISK

Safnað 
96,3milljónir USD**
12,5 milljarðar ISK
Eytt 
81,7 milljónir USD 
10,6 milljarðar ISK
Eytt í sjónvarpsaug-
lýsingar 
5,2 milljónir USD 
700 milljónir ISK

Safnað
104,2 milljónir USD**
13,6 milljarðar ISK
Eytt 
73,3 milljónir USD  
9,5 milljarðar ISK
Eytt í sjónvarpsaug-
lýsingar 
6,2 milljónir USD
800 milljónir ISK

Bernie Sanders

Ted Cruz

Marco Rubio

✿ Fjármögnun forsetaframbjóðenda í Bandaríkjunum*

Safnað 
27,3 milljónir USD**  
3,6 milljarðar iSK

Eytt 
25,5 milljónir USD 
3,3 milljarðar iSK

Eytt í sjónvarps- 
auglýsingar
1,1 milljón USD
143 milljónir iSK 

Safnað
188 milljónir USD**  

24,5 milljarðar iSK

Eytt
110 milljónir USD

14,3 milljarðar iSK

Eytt í sjónvarps-
auglýsingar

6,4 milljónir USD
830 milljónir iSK

Heimildir: *Federal Election Comssion, miðað við fjármagn sem safnast hafði 31. janúar 2016. **New York Times 22. febrúar.       GraFíK/inGo

Skipting fjármögnunar 
Trumps eftir fylkjum

Skipting fjámögnunar 
Clinton eftir fylkjum

Donald Trump Hillary Clinton

alls safnað  
188 milljónir dollara

alls safnað  
27,3 milljónir dollara

FLÓRÍDA
$6.351.486

NEW YORK
$17.006.346

KALIFORNíA
$208.891

TEXAS
$211.596

FLÓRÍDA
$202.389

NEW YORK
$126.184

TEXAS
$5.887.674

KALIFORNÍA
$21.899.489
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STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN JUKE ACENTA ER MEÐAL ANNARS:
Íslenskur leiðsögubúnaður, bakkmyndavél, 6 öryggisloftpúðar, ABS með EBD, ESP skriðvörn, ISOFIX 
barnabílstólafestingar, Bluetooth handfrjálfs símabúnaður, útvarp með geislaspilara, AUX og USB tengi fyrir MP3 
spilara, 17" álfelgur, 60/40 skipting á aftursætum, samlitir speglar og hurðahúnar, krómaðir hurðaopnarar, hæðarstilling 
á bílstjórasæti, hiti í sætum, aðgerðahnappar í stýri, sjálfvirk loftkæling, hraðastillir (Cruise Control),  aksturstölva, 
rafdrifnir útispeglar, rafdrifnar rúður, þokuljós, varadekk,  fjarstýrðar samlæsingar, hraðanæmt vökvastýri.

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

SJÁFSKIPTING, FJÓRHJÓLADRIF
OG 190 HESTÖFL

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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NISSAN JUKE ACENTA PLUS 4WD

4.590.000 KR.



Incase Sleeve
Incase Sleeve 
með Macbook Air

og MacBook**

Verð 6.990.-
Verð 4.990.- 

Nýja Apple TV kemur með innbyggðu
App Store þar sem þú getur náð í forrit og 

tölvuleiki beint í græjuna.

Apple TV 64GB
Uppítökuverð 29.990.-*

Apple TV 64GB
Fullt verð 35.990.-

Sjónvarp 
framtíðarinnar og 

leikjatölva í sama tækinu

Skiptu gömlu Apple TV upp í
nýtt Apple TV 64GB

og þú greiðir aðeins
29.990.-*

Apple TV 64GB er framtíðar

Retina skjár, 12MP myndvél, 4K video.

Zipp 
þráðlaus hátalari

Verð frá 124.990.-
Verð frá 134.990.- 

Solo2 
Solo2 þráðlaus 

Verð 31.990.-
Verð 47.990.-

Active Lense
Aðdráttar og víðlinsa

Verð 13.990.- 

Aðdráttar og víðlinsa fyrir iPhone 6 / 6 PlusNý þráðlaus útgáfa af vinsælustu 
heyrnartólunum frá Beats! 

PUNK
þráðlaus hátalari

Verð 11.990.-

Uproar 
þráðlaus heyrnartól

Verð 7.990.- 

Einföld, nett, þægileg og endast allt að 
10 klst. á fullri hleðslu. Frá Skullcandy 

Gullfallegur 12" Retina skjár, sem er engu líkur Alvöru afl, allan daginn

iPhone 6S
iPhone 6S Plus

Verð frá 39.990.-

Leikjatölva

V
AX

TALAUS EPLI

Í ALLT AÐ 6. MÁN*

*Vaxtalaus greiðsludreifing
Við bjóðum handhöfum VISA og Mastercard greiðslukorta 
vaxtalaus kortalán í verslunum Epli í allt að 6 mánuði. 
Við kaupverð bætist 3,5% lántökugjald og færslugjald, 
nú 405 kr., við hvern gjalddaga.  

Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind  ·  sími 512 1300  ·  epli.is

Þjónustudeild Epli er opin laugardaga 12-16

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.  ** Incase fæst á 4.990 ef keypt er með Macbook Air eða MacBook tölvu *Rafmagnskapall og ¦arstýring þarf að fylgja með og tækið þarf að vera í nothæfu ástandi.

Magnaður, þráðlaus hátalari frá Libratone. 
Léttur og einfaldur í notkun. 

PUNK er smár, sterkur og urrandi 
hávaðasamur. Frá Sol Republic

iRig Mic Verð 7.990.-

Hljóðnemi fyrir snjallsíma og spjaldtölvur

iPad mini 4
iPad Air 1
iPad Air 2

Verð 72.990.-
Verð 69.990.-
Verð 89.990.-

GoPro 
Hero4 Session

Verð 39.990.- 

Minnsta, léttasta GoPro vélin hingað til

MacBook Air
Verð frá  189.990.- 

MacBook 
Verð frá  224.990.- 



Incase Sleeve
Incase Sleeve 
með Macbook Air

og MacBook**

Verð 6.990.-
Verð 4.990.- 

Nýja Apple TV kemur með innbyggðu
App Store þar sem þú getur náð í forrit og 

tölvuleiki beint í græjuna.

Apple TV 64GB
Uppítökuverð 29.990.-*

Apple TV 64GB
Fullt verð 35.990.-

Sjónvarp 
framtíðarinnar og 

leikjatölva í sama tækinu

Skiptu gömlu Apple TV upp í
nýtt Apple TV 64GB

og þú greiðir aðeins
29.990.-*

Apple TV 64GB er framtíðar

Retina skjár, 12MP myndvél, 4K video.

Zipp 
þráðlaus hátalari
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Solo2 þráðlaus 

Verð 31.990.-
Verð 47.990.-

Active Lense
Aðdráttar og víðlinsa

Verð 13.990.- 

Aðdráttar og víðlinsa fyrir iPhone 6 / 6 PlusNý þráðlaus útgáfa af vinsælustu 
heyrnartólunum frá Beats! 

PUNK
þráðlaus hátalari

Verð 11.990.-

Uproar 
þráðlaus heyrnartól

Verð 7.990.- 

Einföld, nett, þægileg og endast allt að 
10 klst. á fullri hleðslu. Frá Skullcandy 

Gullfallegur 12" Retina skjár, sem er engu líkur Alvöru afl, allan daginn

iPhone 6S
iPhone 6S Plus

Verð frá 39.990.-

Leikjatölva
V

AX
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*Vaxtalaus greiðsludreifing
Við bjóðum handhöfum VISA og Mastercard greiðslukorta 
vaxtalaus kortalán í verslunum Epli í allt að 6 mánuði. 
Við kaupverð bætist 3,5% lántökugjald og færslugjald, 
nú 405 kr., við hvern gjalddaga.  

Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind  ·  sími 512 1300  ·  epli.is

Þjónustudeild Epli er opin laugardaga 12-16

Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.  ** Incase fæst á 4.990 ef keypt er með Macbook Air eða MacBook tölvu *Rafmagnskapall og ¦arstýring þarf að fylgja með og tækið þarf að vera í nothæfu ástandi.

Magnaður, þráðlaus hátalari frá Libratone. 
Léttur og einfaldur í notkun. 

PUNK er smár, sterkur og urrandi 
hávaðasamur. Frá Sol Republic

iRig Mic Verð 7.990.-

Hljóðnemi fyrir snjallsíma og spjaldtölvur

iPad mini 4
iPad Air 1
iPad Air 2

Verð 72.990.-
Verð 69.990.-
Verð 89.990.-

GoPro 
Hero4 Session

Verð 39.990.- 

Minnsta, léttasta GoPro vélin hingað til

MacBook Air
Verð frá  189.990.- 

MacBook 
Verð frá  224.990.- 
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A Ð A L F U N D U R
Brú félag stjórnenda heldur aðalfund sinn mánudaginn  

14. mars 2016 kl. 19:00 í húsnæði félagsins að Skipholti 50d.

Dagskrá:
• Venjuleg aðalfundastörf • Kosningar til stjórnar

Kosið skal um:
• Formann til eins árs • Varaformann • Ritara • Gjaldkera 
• Einn varamann • Nefndir • Skoðunarmenn reikninga.

Félagar fjölmennum !!

Stjórnin.

Öll rök hníga að því að byggja í Vatnsmýri 
og stjórnmálamenn ættu að fylgja niður-
stöðum Rögnunefndar. 

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri 
Icelandair Group, sagði í þessu blaði hinn 
11. nóvember sl. að Icelandair Group 

væri fylgjandi því að skoða Hvassahraun sem stað fyrir 
innanlandsflugið eins og Rögnunefndin lagði til. „Verði 
það niðurstaðan að Reykjavíkurflugvöllur víki þá hefur 
verið sýnt fram á þjóðhagslega hagkvæmni þess að byggja 
upp í Hvassahrauni,“ sagði Björgólfur.

Meirihluti kaus með því að Reykjavíkurflugvöllur færi 
úr Vatnsmýri eftir árið 2016 í atkvæðagreiðslu 17. mars 
2001. Aðeins 37 prósent mættu á kjörstað og því var 
niðurstaðan ekki bindandi. Öll rök hníga hins vegar að 
því að loka flugvellinum. Rögnunefndin komst að þeirri 
niðurstöðu að Hvassahraun væri besti kosturinn fyrir 
innanlands- og millilandaflug. Á þessu ári stendur til að 
fjárfesta fyrir 20 milljarða króna til að stækka Leifsstöð. 
Þessi fjárfesting er nauðsynleg til að mæta auknum 
straumi ferðamanna strax í dag. Samhliða henni þarf hins 
vegar að skoða til hlítar alla valkosti fyrir framtíð flugsins.

Fram kemur í greiningu Hagfræðistofnunar Háskóla 
Íslands á alhliða flugvelli í Hvassahrauni að heildarábati 
af uppbyggingu flugvallar þar sé 82-123 milljarðar króna. 
Niðurstaða Hagfræðistofnunar er að samlegðaráhrif 
innanlands- og millilandaflugs yrðu til bóta fyrir þjóðina. 
Í raun má Hvassa hraunsflugvöllur vera 82-123 milljörð-
um dýrari en allur kostnaður vegna Keflavíkurflugvallar 
og Reykjavíkurflugvallar, áður en bygging flugvallar í 
Hvassahrauni verður þjóðhagslega óhagkvæm fjárfesting. 
Í sömu greiningu kemur fram að ábati af uppbyggingu 
Vatnsmýrar sé metinn á bilinu 52-73 milljarðar króna. 

Á síðustu öld voru gerð meiriháttar skipulagsmistök í 
Reykjavík. Mistökin fólust í því að byggja upp úthverfi og 
teygja borgina lengra í stað þess að þétta hana. Þetta gerir 
það að verkum að borgin minnir meira á safn lítilla bæja 
en eiginlega borg.

Lýðheilsusjónarmið og peningaleg sjónarmið mæla 
með þéttingu byggðar. Núverandi meirihluti í borginni 
hefur ráðist í metnaðarfullt verkefni sem felst í að loka 
„sárum“ og þétta byggð innan borgarmarkanna. Þetta 
mun auka lífsgæði íbúa Reykjavíkur mikið og gera 
Reykjavík að betri og fallegri borg. Vatnsmýri er eitt risa-
stórt sár innan borgarmarkanna og vera flugvallarins þar 
er fullkomin tímaskekkja. Það væri mjög óskynsamlegt 
að byggja ekki í Vatnsmýri enda er Vatnsmýri eiginleg 
auðmýri og menningarmýri. Ungt fólk vill búa í borgum, 
ekki úthverfum, og vill geta reitt sig á aðra samgönguval-
kosti en einkabílinn enda eru almenningssamgöngur í 
uppsveiflu. Þessi þróun sést víða um heim. Fólk vill búa 
nálægt hvert öðru. Bílar menga og eru ekkert sérstaklega 
töff. Það er hins vegar töff að rækta líkamann og stunda 
heilbrigðan lífsstíl.

Að þessu sögðu er mikilvægt að stjórnmála- og kaup-
sýslumenn standi við fyrri yfirlýsingar, hætti að vera með-
virkir með pópúlistum landsbyggðarinnar og hefji áætlun 
um flutning innanlandsflugsins úr Vatnsmýri. Það græða 
allir á því, Reykvíkingar og íbúar landsbyggðarinnar.

Auðmýri

Í viðtali við Morgunblaðið um búvörusamninga sagði 
forsætisráðherra á dögunum: „Það er búið að undir-
rita þessa samninga, og málið er frá.“ Þess vegna er 
það fagnaðarefni að fjármálaráðherrann sagði í 
óundirbúnum fyrirspurnartíma á Alþingi þann 29. 
febrúar að samningarnir yrðu lagðir fyrir Alþingi.

Orðrétt voru orð fjármálaráðherrans þessi: „Fyrst 
varðandi samráð við þingið þá veit þingmaðurinn 
auðvitað að þessir samningar eru gerðir með fyrir-
vara um samþykki Alþingis og þeir verða lagðir hér 
fyrir og ræddir á Alþingi.“

Samningarnir eru fráleitir, sagt er að með þeim 
verði kvótakerfi í mjólkuriðnaði afnumið. Það á 
að gera eftir fimm ár en áður en til þess kemur á að 
endurskoða samninginn svo það er ekkert í hendi um 
að þessi breyting verði.

Ég er ekki á móti stuðningi við bændur, ég tel að 
við eigum að verja fjármunum til að halda landinu í 
byggð. En það skiptir máli hvaða aðferðum er beitt og 
það skiptir máli hve miklum fjármunum við verjum 
til þess arna.

Það er bjargföst skoðun mín að það er beinlínis 
fáránlegt að hækka nú fjárframlög sem fara í stuðning 
við bændur. Við höfum annað við 900 milljónir á ári 
að gera en að bæta þeim við styrkjaupphæð til land-
búnaðar. Við eigum þvert á móti að gera áætlun um 
að draga úr styrkjum og koma á samkeppni í afurða-
sölunni. Við eigum að afnema tollvernd og auka 
þannig við samkeppni á markaði.

Sannleikurinn er sá að þetta er framsóknarsamn-
ingur gerður á milli framsóknarmanna í bakherbergj-
um. Það sem verra er, skynsamari framsóknarmenn 
lutu í lægra haldi fyrir þeim óbilgjarnari.

Samráð hefur ekkert verið, en nú hefur fjármála-
ráðherrann staðfest að samningurinn verði lagður 
fyrir Alþingi og ræddur þar. Því ber að fagna.

Samningarnir fara  
fyrir Alþingi, segir 
ráðherra

Valgerður  
Bjarnadóttir, 
alþingismaður.

Vatnsmýri er 
eitt risastórt 
sár innan 
borgarmark-
anna og vera 
flugvallarins 
þar er full-
komin 
tímaskekkja. 

Ég er ekki á 
móti stuðn-
ingi við 
bændur, ég tel 
að við eigum 
að verja 
fjármunum 
til að halda 
landinu í 
byggð.

Björgun Thors
„Vil ég koma að því að hjálpa til að 
koma Íslandi úr þessum ógöngum? 
Já. Get ég komið með peninga inn í 
kerfið núna? Nei,“ sagði Björgólfur 
Thor í fréttaþættinum Kompás í 
október 2008. Tilefnið var hrunið 
og möguleg ábyrgð hans á því. 
Rúmum átta árum síðar situr 
Björgólfur á lista ríkustu manna 
heims og fer upp um 294 sæti á 
milli ára. Auðæfi hans eru metin á 
206 milljarða króna. Kári Stefáns
son stendur nú fyrir undirskrifta
söfnuninni Endurreisn um aukið 
fé í heilbrigðiskerfið. Er þetta ekki 
kjörið tækifæri fyrir Björgólf að 
stíga fram, opna budduna og gefa 
smotterí til góðgerðarmála? Er 
ekki endurreisn andstæðan við 
hrun?

Alþýðukarlar
Alþýðuflokkurinn fagnar um 
þessar mundir 100 ára afmæli sínu. 
Flokkurinn hefur raunar ekki 
verið til síðan hann sameinaðist 
öðrum í Samfylkingunni fyrir 
16 árum, en það stoppar menn 
ekki í því að blása til veglegrar 
dagskrár. Í tilefni hátíðahaldanna 
verða haldnir átta fyrirlestrar af 
átta málsmetandi körlum en engri 
konu. Það er svona álíka nútíma
legt og Alþýðuflokkurinn. Jóhanna 
Sigurðardóttir sagði eftirminni
lega: „Minn tími mun koma,“ þegar 
hún tapaði formannskjöri Alþýðu
flokksins á sínum tíma – en miðað 
við afmælishátíðina er hennar tími 
ekki enn runninn upp. Kannski eftir 
önnur 100 ár. snaeros@frettabladid.is
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Þorvaldur 
Gylfason
prófessor

Í dag

Getur Alþingi skuldbundið 
skattgreiðendur fyrir 
hönd ríkissjóðs 10 ár fram 
í tímann til að standa 
straum af nýjum búvöru-

samningi við bændur? Svarið við 
spurningunni blasir við ef við breytum 
henni lítillega: Getur Alþingi skuld-
bundið skattgreiðendur 99 ár fram í 
tímann til að standa straum af nýjum 
búvörusamningi? Allir sjá í hendi sér 
að svo er ekki. Lögin leyfa það ekki. 
Stjórnarskráin leyfir það ekki heldur 
því þar stendur: „Ekkert gjald má 
greiða af hendi, nema heimild sé til 
þess í fjárlögum eða fjáraukalögum.“ 
Alþingi getur ekki skuldbundið skatt-
greiðendur lengur en eitt ár í senn þar 
eð fjárlög eru afgreidd á Alþingi til eins 
árs í senn.

Ríkisstjórnin getur ekki gert búvöru-
samning við bændur til 99 ára þar eð 
slíkur samningur fæli í sér umboðssvik 
í skilningi laga. Umboðssvik heitir 
það þegar einn leggur skuldbindingu 
á annan án þess að sá sem skuldbind-
ingin er lögð á fái rönd við reist eða 
sé hafður með í ráðum. Því er aðeins 
stigsmunur og enginn eðlismunur á 
búvörusamningi til 10 ára og til 99 ára. 
Hæstiréttur hefur að undanförnu fellt 
marga sektardóma í umboðssvika-
málum.

Kjarni umboðssvikaákvæðisins er að 
menn geta aðeins skuldbundið sjálfa 
sig eða umbjóðendur sína, en ekki 
aðra. Alþingi getur því aðeins skuld-
bundið ríkissjóð, þ.e. skattgreiðendur, 
til eins árs í senn eða í lengsta lagi fram 
að næstu kosningum, en ekki lengur. 
Nýtt þing getur ævinlega snúið við 
ákvörðunum fyrra þings og hnekkt 

lögum þaðan. Þetta á einnig við um 
búvörusamninga langt fram í tímann. 
Alþingi getur einnig rift samningi 
sem það hefur gert innan kjörtíma-
bils, en þá bakar það skattgreiðendum 
bótaskyldu líkt og við samningsrof 
milli einkaaðila. Þannig myndu dóm-
stólar væntanlega líta á málið, a.m.k. 
Hæstiréttur sem hefur nýlega snúið við 
sýknudómi undirréttar í umboðssvika-
máli.

Bindandi?
Stjórnmálamenn hafa sumir haldið 
því að kjósendum að hægt sé að gera 
bindandi samninga til langs tíma líkt 
og búvörusamninginn. Hugsun þeirra 
virðist vera að slíkur samningur sé 
bindandi í þeim skilningi að riftun 
hans af hálfu nýs Alþingis myndi baka 
ríkinu bótaskyldu. Svo er þó ekki. 
Bótaskylda getur ekki verið yfirfæran-
leg. Einn getur ekki samið við annan 
upp á þau býti að samningsrof leggi 
bótaskyldu á þriðja aðila, þ.e. skatt-
greiðendur framtíðarinnar fyrir hönd 
ríkissjóðs.

Vitað er að stjórnmálamenn hafa 
haft í hyggju að úthluta aflaheimildum 
til útvegsfyrirtækja til langs tíma í 
senn og reyna með því móti að binda 
hendur Alþingis langt fram í tímann. 
Frumvarp í þessa veru hefur verið 
kynnt á Alþingi. Sama hugsun virðist 
búa að baki þessum fyrirætlunum og 
að baki búvörusamningsins. Hug-
myndin er að binda hendur löggjafans 
með því að baka skattgreiðendum 
bótaskyldu ef löggjafanum snýst hugur.

Alþingi hlýtur þó ævinlega að áskilja 
sér rétt fyrir hönd kjósenda til að setja 
landinu lög og gera samninga innan 

þeirra marka sem stjórnarskráin setur. 
Þannig gæti Alþingi t.d. ekki gert 
samning um aðild Íslands að alþjóða-
samtökum sem Ísland ætti ekki aftur-
kvæmt úr. Hér mætti e.t.v. líta svo á að 
um umboðssvik væri að tefla í skilningi 
laga þar eð umboðssvik eru ekki 
bundin við yfirfærslu fjárskuldbind-
inga. Hugsunin er í öllu falli hin sama í 
báðum dæmum. Löggjöf annarra landa 
rímar við þessa hugsun. Grænland 
gekk úr ESB 1985. Bretar munu greiða 
atkvæði í júní um hvort þeir ætla sér að 
vera áfram í ESB eða ganga út.

Grugg eða gegnsæi?
Láti Alþingi af því verða að staðfesta 
nýjan búvörusamning til 10 ára þarf 
að láta reyna á lögmæti hans fyrir 
dómstólum í ljósi þeirra sjónarmiða 
sem lýst er að framan. Neytendasam-

tökin eða Samtök skattgreiðenda gætu 
höfðað slíkt dómsmál sem aðilar máls.

Með líku lagi hlýtur að koma til 
álita að endurskoða t.d. fyrri ákvörðun 
Alþingis um að leyna áratugi fram í 
tímann gögnum um hrunið sem rann-
sóknarnefnd Alþingis aflaði og kaus 
að birta ekki í skýrslu sinni 2010. Þessi 
gögn kunna samt að eiga erindi við 
almenning, t.d. upplýsingar um lán 
föllnu bankanna til stjórnmálamanna 
og annarra. Nýtt Alþingi getur snúið 
við fyrri ákvörðun Alþingis um með-
ferð þessara upplýsinga í samræmi við 
þau sjónarmið sem lýst er að framan. 
Lýðræðisríki leyfist ekki að leggja fjár-
skuldbindingar og aðrar kvaðir, t.d. 
óhóflega upplýsingaleynd, á fólk sem 
fær ekki rönd við reist. Almannahagur 
hlýtur að koma til álita ásamt persónu-
verndarsjónarmiðum.

Samningar til 99 ára?

Láti Alþingi 
af því verða 
að staðfesta 
nýjan búvöru-
samning til 
10 ára þarf að 
láta reyna á 
lögmæti hans 
fyrir dóm-
stólum.

Ármúla 31 - við hliðina á innréttingar og tæki

VerksmiðjuVerksmiðju

útsalaútsala
afsláttur
40-70%

Verksmiðjuútsala verður 
hjá Varma Dagana 3-5 mars
Opið: Fimmtud. og Föstud. kl. 17-19
 Laugard. kl. 12-15
 
lítið útlitsgallaðar vörur ásamt vörum sem 
hættar eru í framleiðsu.

Einnig rennilásar, efnisbútar og tvinnar.

Ríkið styrkir einkum sauðfjárrækt og mjólkuriðnað með beinum fjárframlögum.  
FRéttaBlaðið/PjetuR
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Bréf Árna Páls til Samfylkingar-
fólks hefur vakið miklar vanga-
veltur. Ekki aðeins um stöðu 

flokksins og formannsins, heldur 
einnig um ástæður fyrir vaxandi hrak-
förum krataflokka víða um Evrópu.

Bréfið ber þess merki að for-
manni Samfylkingarinnar finnst að 
sér þjarmað og svarar með því að 
vísa ábyrgðinni á gengi flokksins frá 
sjálfum sér og til flokksins í heild. Þó 
að skýringar Árna Páls á málinu séu 
yfirborðslegar þá kemst hann ekki 
hjá því að gagnrýna stefnu síðustu 
ríkisstjórnar. Sú gagnrýni rímar 
að nokkru leyti við sjónarmið sem 
komu fram innan stjórnarflokka 
þess tíma og því ekki hægt að segja 
að þau hafi ekki komið fram tíman-
lega til að verða að gagni.

Hvað er vinstristefna?
Ef Árni Páll ætlar að vera marktækur 
í sínu uppgjöri verður hann að 
útskýra hvers vegna ekki var hlust-
að á gagnrýni af þessum sama toga 
þegar ríkisstjórnin var að störfum 
og ákvarðanir voru teknar. Hann 

verður líka að fara dýpra og segja t.d. 
hvernig hefði átt að taka sér stöðu 
með fólki gegn fjármálakerfi. Hefði 
það t.d. falið í sér að reka bankana 
á félagslegum forsendum og taka á 
rót skuldavandans með því að lækka 
vexti húsnæðislánanna niður í næst-
um ekkert, í stað þess að afhenda 
bankana svokölluðum kröfuhöfum 
til að blóðmjólka fólkið og reka 
þúsundir þeirra fátækustu út á götu?

Vinstristefna snýst nefnilega ekki 
um það hve mikið betlifé má klípa 
út úr auðvaldinu á hverjum tíma 
heldur að breyta aðferðunum við 
að skipta gæðum samfélagsins. Það 
hafa aftur á móti flokkar sem kenna 
sig við sósíaldemókratí víðast hvar 
ekki þorað eða viljað. Þess í stað hafa 
þeir tekið að sér að velta afleiðingum 
kreppunnar yfir á fátæka alþýðu og 
tryggja að auðstéttin haldi fengnum 
hlut. Það er í stuttu máli innihaldið í 
stefnu ríkisstjórnar Samfylkingar og 
VG fyrir fáum árum og það sama er 
upp á teningnum í mörgum löndum. 

Víðast hafa þessir flokkar goldið 
fyrir með miklu fylgistapi en þar 
með er ekki öll sagan sögð. Þetta 
kemur líka niður á heiðarlegum 
vinstriflokkum, sem af fullri alvöru 
berjast gegn alræði auðstéttarinnar 
og fyrir breyttu samfélagi. Vonbrigði 
með meinta vinstriflokka geta líka 
ýtt undir hvers konar fasistaflokka 
og aðra lýðskrumsflokka sem þrífast 
á glundroða, óvissu og upplausn.

Ekki einkamál  
Samfylkingarinnar
Sjálfsgagnrýni Árna Páls er því ekki 
einkamál Samfylkingarinnar heldur 
snertir hún alla samfélagsgagn-
rýni frá vinstri. Auk þess beinist 
gagnrýnin ekki síður að samstarfs-
flokknum, VG. Ef einhver er heima 
á þeim bæ væri auðvitað sérstök 
ástæða til að heyra viðbrögð þeirra 
við þessari gagnrýni. En athygli vekur 
að títtnefnt bréf hefur ekki fengið 
mikil viðbrögð hjá forystumönnum 
annarra flokka þó að boðskapur þess 
þyki tíðindum sæta fyrir áræði. Það 
á eftir að koma í ljós hvort það var 
skrifað af hugrekki eða í nauðvörn til 
að bjarga eigin skinni. Einnig á eftir 
að koma í ljós hvort umræðan verður 
málefnaleg eða snýst eingöngu um 
hugsanlegan eftirmann. Þegar allt 
um þrýtur má vísa til ummæla Ótt-
ars Proppé um áhuga fyrir R-lista 
ævintýri. Kannski verður R-listinn 
eina svarið.

Það er ánægjulegt að verða 
vitni að vitundarvakningu 
um áhrif hljóðs og hávaða 

á lífsgæði hér á landi. Við getum 
gert betur. Enn þann dag í dag er 
verið að gera mistök sem vönduð 
ráðgjöf gæti komið í veg fyrir með 
tiltölulega litlum tilkostnaði.

Hljóðfræði (e. acoustics) er því 
miður ekki kennd svo nokkru 
nemi við háskóla landsins. Því 
verður að breyta. Það eru veru-
legir hagsmunir í húfi fyrir íslenskt 
samfélag að tryggja lágmarksþekk-
ingu á þessu fræðasviði eins og 
öðrum. Alþjóða heilbrigðisstofn-
unin (WHO) hefur með sívaxandi 
þunga allar götur frá árinu 1980 
verið að benda á mikilvægi góðrar 
hljóðvistar fyrir heilsu okkar og 
líðan. Á Norðurlöndum hafa menn 
af því áhyggjur að skortur verði 
á fagfólki með hljóðmenntun á 
komandi árum. Þar gera háskól-
arnir þó talsvert betur en hér á 
landi.

Átak sveitarfélaga til að bæta 
hljóðvist í leik- og grunnskólum 
og allt of hljómmiklum íþrótta-
sölum er mjög ánægjulegt. 
Heyrnarskerðing er útbreiddur 
atvinnusjúkdómur meðal kenn-
ara. Nokkuð hefur verið rætt um 
raddheilsu þeirra upp á síðkastið. 
Af þeim sökum vill bera við að 
gerðar séu óraunhæfar kröfur til 
hljóðhönnunar skólahúsnæðis. 
Umræðan vekur spurningar um 
hvort verðandi kennarar fái næga 
raddþjálfun í náminu.

Stór opin kennslurými sem nú 
tíðkast, þar sem börnin eru í sjálf-
stæðri vinnu á sinni vinnustöð 
eins og í atvinnulífinu, kalla á nýja 
kennsluhætti. Í þannig rýmum, 
sem verða að vera mjög hljóðdeyfð 
til þess að halda hljóðstigi frá starfi 
barnanna í skefjum, er óskyn-
samlegt að reyna að ná til allra 
barnanna í einu á sinni vinnustöð. 
Skynsamlegra er að kennari kalli 
börnin til sín og hafi þau sem næst 
sér við fyrirlestra. Það léttir veru-
lega álagi á röddina.

Sama á við um íþróttakennara. 
Það er ekkert vit í því að reyna 
með órafmagnaðri röddu að reyna 
að ná enda á milli í íþróttasölum. 
Með flautu geta íþróttakennarar 
kallað börnin til sín, til þess að 
gefa þeim fyrirmæli; ef tala á við 
öll börnin í einu.

Bandarísku hljóðfræðisamtökin 
(Acoustical Society of America) 
hafa fremur mælt gegn notkun 

hljóðkerfa í kennslu nema þá 
fyrir heyrnarskert börn. Þá er 
samskiptaleiðin frá kennara til 
nemenda rafmögnuð á meðan tjá-
skiptin frá nemanda til kennara og 
á milli nemenda eru það ekki og 
því hætta á að þau séu bæld niður. 
Það getur vart talist gott kennslu-
umhverfi.

Varanlegt heilsutjón
Háværu tónleikarnir, skemmti-
staðirnir og veitingastaðirnir eru 
nokkurt áhyggjuefni. Þar þarf að 
bæta mæliaðferðir eftirlitsaðila 
og herða reglur. Heyrnin er í húfi. 
Heyrnarfrumur sem deyja vegna 
of mikils álags endurnýja sig ekki. 
Varanlegt heilsutjón verður sem 
erfitt getur reynst að átta sig á fyrr 
en skaðinn er skeður. Skert heyrn 
er veruleg fötlun eins og þeir vita 
sem reynt hafa. Hlutfall heyrnar-
skertra fer stöðugt vaxandi hér á 
landi. Við skotveiðar ættu menn 
ætíð af hafa fullnægjandi heyrnar-
vörn.

Mikil framför hefur orðið í 
reglugerðum og hljóðstöðlum á 
nýliðnum árum. Því ber að fagna. 
Fyrir nýbyggingar eru skilgreindar 
lágmarkskröfur (flokkur C) og 
gæðaflokkar (flokkar A og B) vilji 
menn gera betur en skyldan býður. 
Í nokkrum verkum í Noregi en ein-
ungis í einu verki hér á landi hefur 
greinarhöfundur verið beðinn að 
uppfylla flokk B í hljóðhönnun. 
Það var eigandi Sigló hótels á 
Siglufirði sem hugsaði svo stórt. 
Vonandi fylgja fleiri í kjölfarið.

Reynslan sýnir að góð hljóðvist 
og þær aðgerðir sem grípa þarf 
til þurfa ekki að kosta nema örfá 
prósent af byggingarkostnaði sé 
hugað að þeim strax í upphafi. 
Sem dæmi má nefna að í höfuð-
stöðvum Íslenskrar erfðagrein-
ingar sem kostuðu uppkomnar um 
3 milljarða króna á sínum tíma var 
kostnaður við hljóðaðgerðir ein-
ungis um 30 milljónir króna eða 
um 1% af stofnkostnaði. Þessu fé 
er vel varið og það skilar sér marg-
falt í bættu vinnuumhverfi, betri 
líðan og afköstum nemenda og 
starfsfólks.

Í nýútkominni bók Ragnhildar 
Thorlacius um Brynhildi 
Georgíu Björnsson er áhugaverð 

umfjöllun um stöðu þýskra flótta-
manna í Danmörku. Brynhildur 
lendir í því að þýskt barn deyr í 
höndum hennar þegar það fær ekki 
læknisaðstoð og markar það mjög 
afstöðu hennar gegn Dönum.

Á síðustu mánuðum seinni 
heimsstyrjaldarinnar  flúðu mjög 
margir Þjóðverjar undan sókn 
Rauða hersins. Um 250.000 flótta-
menn fóru til Danmerkur sem var 

þá enn hernumin af Þjóðverjum. 
Þýsk yfirvöld gáfu þessum flótta-
mönnum forréttindastöðu í Dan-
mörku sem skapaði andúð í þeirra 
garð hjá Dönum. Þeim var komið 
fyrir í skólum, samkomuhúsum og 
fyrirtækjum þar sem var pláss. Ólíkt 
því sem er í dag þá voru þetta mest-
megnis ungmenni, gamalmenni og 
konur. Mjög margir voru aðfram-
komnir enda mikill skortur á nauð-
synjum í lok stríðsins.

Þetta gerðist á sama tíma og þús-
undir Dana voru sendar í fanga- og 
útrýmingarbúðir í Þýskalandi og 
það litaði enn frekar afstöðu Dana 
til þessara flóttamanna.

Skorti flestar lífsnauðsynjar
Í lok apríl höfðu þýsk yfirvöld ekki 
lengur stjórn á stöðunni og flótta-
mennina skorti flestar lífsnauðsynj-
ar eins og mat og læknisþjónustu. 
Lík voru ekki grafin en söfnuðust 

upp í kjöllurum og vöruhúsum.
Við uppgjöf Þjóðverja tóku dönsk 

yfirvöld við umsjá flóttamannanna 
og dreifðu þeim í minni hópa og 
notuðu meðal annars herbúðir 
sem Þjóðverjar höfðu byggt. Oft 
voru settar girðingar til að halda 
flóttamönnunum inni til að koma í 
veg fyrir að þeir hefðu samneyti við 
Dani. Í flestum búðanna var hvorki 
til nægur matur né læknisaðstoð. 
Sérstaklega til að byrja með.

Ástandið var verst rétt fyrir og 
eftir uppgjöf Þjóðverja. Danski 
læknirinn og sagnfræðingurinn 
Kirsten Lylloff hefur sýnt fram á 
að bæði danskir læknar og danski 
Rauði krossinn synjuðu þýsku 
flóttamönnunum um aðstoð. Þar 
réð miklu afstaða Dana til Þjóð-
verja en það var líka vegna skorts 
á sjúkragögnum og þess að meðal 
flóttamannanna brutust út far-
sóttir sem verið var að sporna við að 

næðu meiri dreifingu í Danmörku. 
Árið 1945 er talið að um 13.000 
þýskir flóttamenn hafi dáið, þar af 
7.000 börn yngri en 5 ára.

Breska hernámsliðið sem kom til 
Danmerkur tók síðan þá ákvörðun 
að þýsku flóttamennirnir þyrftu að 
vera áfram í Danmörku um skeið 
þar til að ástandið í Þýskalandi 
yrði stöðugra. Flóttamennirnir 
voru sendir heim til Þýskalands frá 
nóvember 1946 til febrúar 1949. 
Þýsk yfirvöld greiddu Dönum að 
lokum 160 milljónir danskra króna 
fyrir aðstoð við flóttamennina á 
árunum 1953 til 1958.

Hafa verður í huga við þessa 
lesningu að þegar þetta gerist þá er 
Danmörk búin að vera hernumin af 
Þjóðverjum í fimm ár og litaði það 
mjög afstöðu Dana. En það er líka 
áhugavert að skoða í samhengi við 
þá flóttamenn sem í dag koma til 
Evrópu frá fjarlægari löndum.

Þýskir flóttamenn í Danmörku í lok seinna stríðs
G. Jökull 
Gíslason
stundakennari 
við Endur-
menntun Háskóla 
Íslands

Orkumálastjóri segir í grein 
í Fréttablaðinu 27. febrúar 
2016, að í rammaáætlun 

þurfi í mörgum tilfellum að endur-
vinna fyrra mat á virkjunarkostum 
í verndarflokki út frá nákvæmari 
skilgreiningu á svæðismörkum. 
Þessi fullyrðing hans stenst ekki því 
í skýringum við lög um rammaáætl-
un er tekið fram að virkjunarsvæði 
í vatnsafli miðist við allt vatnasvið 
fallvatns ofan þeirrar virkjunar 
sem nýtir fallið og farveg fallvatns-
ins neðan virkjunar. Hugmyndir 
um að það dugi að breyta útlínum 
virkjunarhugmynda í verndarflokki 
lítillega, eins og t.d. Norðlingaöldu-
veitu, og kalla þær nýju nafni eru því 
ekki gjaldgengar.

Rammaáætlun byggir á því að 
skoða margar tillögur um virkjanir 
samtímis og draga í þrjá dilka; land-
svæði sem vænlegt væri að virkja 
(nýtingarflokk), svæði sem skoða 
þyrfti betur (biðflokk) og svæði 
sem heilladrýgst er að hlífa við 
virkjunarframkvæmdum (verndar-
flokk). Þær leikreglur sem Alþingi 
setti um rammaáætlun með lögum 
kveða skýrt á um að hefja skuli 
undirbúning að friðlýsingu land-
svæða sem ástæða þykir til að frið-
lýsa gagnvart orkuvinnslu. Þessu 
ákvæði laganna hefur umhverfis-
ráðherra ekki sinnt sem skyldi.

Markmið rammaáætlunar er að 
ná sem víðtækastri sátt um land-
nýtingu með víðtæku samráði, 
opnu matsferli og greiningu hæf-
ustu sérfræðinga. Það var grund-
vallaratriði að svæði sem færu í 
verndarflokk yrðu ekki tilefni til 
frekari átaka gagnvart virkjunará-
formum; og að næsta stig í umfjöll-
un um þessi svæði yrði tillaga að 
verndun þeirra.

Þessu vill orkumálastjóri nú 
breyta orkugeiranum í hag. Gangi 

áform hans og Landsvirkjunar eftir 
yrði grundvelli rammaáætlunar 
raskað til ónýtis! Löggjafinn vitandi 
vits vildi ekki hleypa Orkustofnun 
að svæðum sem hann jafnframt 
hafði falið umhverfis- og auðlinda-
ráðherra að undirbúa fyrir frið-
lýsingu. Hefði Alþingi valið þá leið 
sem orkumálastjóri lýsir eftir, hefði 
löggjafinn skapað mikla óvissu um 
friðlýsingarferlið og um leið stofn-
að til meiri vanda en hann var að 
reyna að leysa.

Að heimila, Orkustofnun, opin-
berri stjórnsýslustofnun, að eftir 
hentugleika leggja fram tillögur 
að virkjunum á svæðum sem lög-
gjafarvaldið hefur áður ákveðið að 
beri friðlýsa, stenst hvorki lög né 
góða stjórnsýsluhætti.

Að lokum, mikla furðu vekur að 
orkumálastjóri skuli leyfa sér að 
ráðast á verkefnisstjórn ramma-
áætlunar með órökstuddum ásök-
unum um að þar fari fámenn klíka 
sem framið hafi valdarán. Slíkur 
málflutningur skaðar trúverðug-
leika þeirrar mikilvægu stofnunar 
sem hann fer fyrir.

Stöndum vörð um grundvöll 
rammaáætlunar

Tryggvi Felixson
Starfaði við 
gerð 1. áfanga 
rammaáætlunar

Danski læknirinn og sagn-
fræðingurinn Kirsten Lylloff 
hefur sýnt fram á að bæði 
danskir læknar og danski 
Rauði krossinn synjuðu 
þýsku flóttamönnunum um 
aðstoð. Þar réð miklu afstaða 
Dana til Þjóðverja en það var 
líka vegna skorts á sjúkra-
gögnum.

Reynslan sýnir að góð hljóð-
vist og þær aðgerðir sem 
grípa þarf til þurfa ekki að 
kosta nema örfá prósent af 
byggingarkostnaði sé hugað 
að þeim strax i upphafi.

Sjálfsgagnrýni Árna Páls 
er því ekki einkamál Sam-
fylkingarinnar heldur snertir 
hún alla samfélagsgagnrýni 
frá vinstri.

Af hljóði
Ólafur 
Hjálmarsson
verkfræðingur

Kreppa og kratafár
Þorvaldur
Þorvaldsson
trésmiður og 
formaður Alþýðu-
fylkingarinnar
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– fyrst og   fremst
ódýr!

TILBOÐIN GILDA TIL 6. MARS - AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS

4079kr.
kg

Verð áður 5199 kr. kg
Ungnautafille, Ísland

21  %
afsláttur

25  %
afsláttur

2899kr.
kg

Verð áður 3875 kr. kg
Ungnauta innralæri, Ísland

5999kr.
kg

Verð áður 7999 kr. kg
Ungnautalund, Ísland

25  %
afsláttur

Ö
ll verð eru birt m

eð fyrirvara um
 prentvillur og/eða m

yndabrengl.
4799kr.

kg
Verð áður 5999 kr. kg
Ungnauta Rib Eye, Ísland

20  22  %
afsláttur20  %

afsláttur

499kr.
stk.

Krónu Bernaisesósa 270ml
499kr.

pk.
Gestus krullufranskar 600g

2299kr.
kg

Verð áður 2959 kr. kg
Ungnautasnitsel og ungnautagúllas, Ísland

Íslensk
nautakjötsveisla

nautaveisla



– fyrst og   fremst
ódýr!

TILBOÐIN GILDA TIL 6. MARS - AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS

100%
Hreint ungnautahakk

Engin aukaefni

Alvöru gæða
hamborgarar

2x90g

2x120g

TILBOÐIN GILDA TIL 6. MARS - AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS

549kr.
pk.

Hollt & Gott lífrænt veislusalat 100g, Bandaríkin

4x2
lítrar

á meðan birgðir endast

Freyju Rísegg
og kippa af Kók

30  %
afsláttur

179kr.
pk.

Verð áður 258 kr. pk.
Tommies tómatar 250g, Spánn

549kr.
pk.

Verð áður 599 kr. pk.
Ungnauta steikarborgari 2x120g, Ísland

399kr.
pk.

Verð áður 449 kr. pk.
Ungnauta hamborgari 2x90g, Ísland

Ö
ll verð eru birt m

eð fyrirvara um
 prentvillur og/eða m

yndabrengl.

1399kr.
*4x2l af Coke eða Coke Light og 1xFreyju Rísegg nr.4
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Ívar Vincent klæðist hér skyrtu frá Stenströms og gallabuxum frá Hugo Boss. MYND/ERNIR

Burstar skó 
við ljúfa tóna
Breskur klassískur herrafatastíll einkennir klæðnað 

Ívars vincents smárasonar stjórnmálafræðinema. 
föt þurfa að endast vel að hans mati og skór eru 

sérstakt áhugasvið hans.

Glæsilegur  
fatnaður 

fyrir  
fermingarnar! 

Lógó með adressulínu
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Netverslun á tiskuhus.is

Flottar yfirhafnir fyrir 
flottar konur



Tískuáhugi Ívars Vincents 
Smárasonar hófst á mennta-

skólaárunum og jókst jafnt og þétt 
næstu árin. Fyrir sex árum hóf 
hann störf í herrafataverslun sam-
hliða námi en hann segir fatastíl 
sinn eiga rætur að rekja til klass-
ískrar karlmannstísku og hann 
hafi um leið mikið dálæti á bresk-
um klassískum herrafatastíl. „Mér 
finnst miklu máli skipta að fötin 
sem ég geng í séu úr gæðaefnum 
og ég reyni að forðast öll efni sem 
hnökra. Ég vil frekar kaupa klass-
ískar og endingargóðar flíkur í stað 
þeirra sem eru ódýrar, endast stutt 
og detta úr tísku á örskotsstundu.“

Ívar er á þriðja ári í stjórnmála-
fræði við Háskóla Íslands auk þess 
að sitja í stúdentaráði fyrir hönd 
Röskvu. „Kærastan mín, María 
Árnadóttir, stundar nám í fatahönn-
un í LHÍ og því eru föt oftar en ekki 
í umræðunni á milli okkar.“

Gæðin skipta öllu
Eitt sem einkennir tískuáhuga 
Ívars er mikill áhugi á skóm sem 
hann notar við ýmis tækifæri. 
„Það er betra að kaupa eitt par af 
dýrum skóm sem endast lengur en 
tvö pör af lélegum skóm. Sjálfur á 
ég rúmlega tíu pör en hugsa þó mun 
fremur um gæði en fjöldann. Ég er 
nær eingöngu í leðursólaskóm við 
jakkaföt og hef þá vel pússaða. Sé 
rigning úti þegar ég er í jakkaföt-
um smeygi ég skóhlífum yfir skóna 
til þess að sólinn blotni ekki. Við 
gallabuxur og við hversdagslegri 
tilefni er ég iðulega í brúnum leð-
urskóm, sér í lagi uppháum þegar 
illa viðrar og snjór er úti.“

Uppáhaldsflík Ívars þessa stund-
ina er einmitt eitt af skópörum 
hans. „Þetta er virkilega fallegt par 
af dökkbrúnum Barker-skóm með 
leðursóla sem ganga við öll sett af 
fötum. Skórnir eru handsmíðaðir 
í Northampton í Englandi og eru 
hrikalega þægilegir. Engu skiptir 
hvort ég er í jakkafötum eða hvers-
dagslegri klæðnaði, þeir fullkomna 
alltaf lúkkið. Miklu máli skiptir svo 
að vera með dökkbrúnt belti í stíl.“

Vasaklútar oG reGnhlíf
Það er ekki bara tískan sem heillar 
Ívar, tónlistin skipar veglegan sess 
í lífi hans. „Ég hef sjálfur verið í 
hljómsveitum og hef síðustu ár sung-
ið í kór Langholtskirkju. Undanfarin 
ár hef ég sankað að mér ótal geisla-
diskum og vínylplötum sem ég nýt 
þess að hlusta á við ólík tækifæri. 

Jakkafötin og bindið eru frá Polo Ralph Lauren og skyrtan frá Stenströms. Vasaklúturinn kemur frá Hugo Boss. MYNDiR/ERNiR

Ívar elska vandaða skó og á mörg falleg pör sem sjást hér. Uppáhaldið eru Barker-
skórnir, fyrir miðju í neðri röð, en þeir voru handsmíðaðir í Englandi.

Þegar ég bursta skóna mína set ég 
t.d. oft plötu á fóninn og raula með.“

Réttu fylgihlutirnir skipta líka 
máli. „Ég fer ekki í jakkaföt án 
þess að setja vasaklút í vasann, 
það setur einfaldlega punktinn 
yfir i-ið. Að sama skapi er ég oft 
í skyrtum með tvöföldum mans-
éttum fyrir ermahnappa þegar 
ég er í jakkafötum. Þegar rignir 
dreg ég einnig fram regnhlíf sem 

ég keypti í London fyrir nokkr-
um árum en hún hefur lifað af ís-
lenska veðráttu hingað til.“

Ívar stefnir á framhaldsnám í 
stjórnmálafræði erlendis í nán-
ustu framtíð og vonast til þess að 
ferðast um heiminn í framhaldinu 
af því. „Fyrst og fremst vona ég 
þó að ég geti orðið að liði og haft 
áhrif, hvar svo sem ég verð niður-
kominn í náinni framtíð.“

fólk er kynninGarblað sem 
býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í 
blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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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, 
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Túnikur og Poncho á 
 10.900kr.-

Ný sending frá 
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Á vefsíðu bandarísku sjónvarps-
konunnar Opruh Winfrey, oprah.
com, eru tekin saman tíu atriði í 
förðun sem gætu látið líta út fyrir 
að viðkomandi sé eldri en hann í 
raun er.

Mistök 1 
Of mikill farði
Farði sest í fínar línur og hrukk-
ur og minnkar náttúrulegan ljóma 
húðarinnar. Nota ætti farða aðeins 
til þess að jafna út litamismun og 
óþarfi er að láta hann þekja hvern 
blett andlitsins.

Mistök 2 
Baugar huldir
Varast ætti að nota of mikinn 
hyljara á bauga undir augu. Hylj-
arinn gæti falið skugga undir 
augum en hann beinir athyglinni 
einnig að því svæði þar sem þar 
myndast oft snemma fínar línur 
vegna þess að húðin undir augun-
um er svo þunn.

Mistök 3 
Mjög dökkir varalitir
Dökkar varir virðast vera minni 
en þær eru þar sem dökkir litir 
láta yfirleitt allt líta út fyrir að 
vera minna en það er. Og flest-
ir vilja frekar láta líta út fyrir að 
vera með stærri varir en minni. 

Til þess að gera það ætti því að 
nota bjartari liti.

Mistök 4  
Púðurnotkun
Ung húð ljómar og endurkastar 
ljósi. Púður kemur í veg fyrir að 
ljós endurkastast og ýkir hrukkur 
í húðinni.

Mistök 5  
svartur augnblýantur
Ekki sleppa að nota augnblýant, 
hann lætur augun líta út fyrir að 
vera meira opin, en betra er að 
nota frekar brúnan lit í stað þess 
svarta. Látið litinn líka dreifa að-
eins úr sér en ekki hafa línurnar of 
breiðar, þá geta augnalokin sýnst 
þyngri en þau eru.

Mistök 6 
Of mikill varablýantur
Ef línur í kringum munninn eru 
of áberandi gætu varirnar litið út 
fyrir að vera strekktar. Ef vara-
blýantur er notaður ætti hann að 
vera í sama lit og varirnar, ekki 
varaliturinn.

Mistök 7 
Maskari á neðri augnhár
Ef neðri augnhár eru máluð eða 
augnblýantur settur undir augun 
gæti það látið húðina í kringum 

þau líta út fyrir að vera slappari en 
hún er og gert bauga meira áber-
andi.

Mistök 8 
Enginn kinnalitur
Rjóðar kinnar gefa líflegra útlit 
og ef kinnaliturinn er borinn rétt 
á getur hann gefið smávegis lyft-
ingu. Best er að brosa við spegl-
inum og setja svo kinnalitinn rétt 
fyrir ofan mesta holdið, dreifa svo 
litnum með hringlaga hreyfingu 
í átt að gagnauganu með stórum 
bursta.

Mistök 9 
Varalitað beint úr stautnum
Útlínur varanna mýkjast með aldr-
inum og því er algengt að varalit-
urinn smitist út fyrir. Notið því 
fingur eða varalitarbursta til að 
setja varalitinn á, leggið áherslu á 
innri hluta varanna og dreifið svo 
litnum í átt að útlínunum.

Mistök 10 
Of dökkur augabrúnalitur
Náttúrulegur litur augabrúnanna 
lýsist með árunum þannig að sá 
litur sem kona notar á þrítugsaldri 
virðist of dökkur á henni þegar 
hún er komin á sextugsaldurinn. 
Notið lit sem er örlítið ljósari en 
sá náttúrulegi.

AlgEng Mistök
Förðun getur látið okkur líta vel út og dregið fram sterkustu hliðar 
okkar en hún getur líka virkað þveröfugt og látið okkur líta verr út. 

Ekki sleppa að nota augnblýant, hann lætur augun líta út fyrir að vera meira opin, en betra er að nota frekar brúnan lit í stað 
þess svarta. NORDIC PHOTOS/GETTY

NORDIC PHOTO/GETTY

Notið fingur eða varalitabursta 
til að bera varalitinn á í stað þess 
að nota hann beint úr stútnum, þá 
smitast hann síður út fyrir. 
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Nýjar vörur 
streyma inn

Stærðir 38-58

 Bragðgóðir réttir, 
fullir af þarflegum 

næringarefnum.

Hollusturettir
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Íslenska sveitin bregst aldrei. Þar er ferskleiki á hverjum hól og þar fær SS besta hráefni 
sem völ er á. Handbragð sterkra fagmanna SS gerir góða vöru enn betri og góð vara er 
lykillinn að góðum stundum. Veldu SS steikina með handbragði fagmannsins.

Íslenska sveitin og SS – fyrir þig.

MEÐ HANDBRAGÐI FAGMANNSINS
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 Ég lærði ég sér-
staklega kvik-

mynda- og sjónvarps-
förðun í skólanum í 
London en fékk auðvitað 
góðan grunn í flestu öðru 
líka.

Silfá Auðunsdóttir

Silfá Auðunsdóttir hefur haft 
áhuga á förðun frá unglings-
aldri. Eftir menntaskóla ákvað 
hún að fylgja eftir áhuga sínum 
og fór í förðunarnám  til Lond-
on. „Þar lærði ég sérstaklega 
kvikmynda- og sjónvarpsförðun 
en fékk auðvitað góðan grunn í 
flestu öðru líka,“ segir Silfá sem 
hefur unnið í leikgervadeild Þjóð-
leikhússins frá því hún kom heim 
úr náminu árið 2012. „Mér líkar 
mjög vel, þetta er fjölbreytt starf 
og alltaf eitthvað nýtt og spenn-
andi í gangi,“ segir hún glaðlega. 
Silfá segist ekki mála sig alla 
daga. „Mér finnst gott að taka 
mér pásu inni á milli til að gefa 
sjálfri mér og húðinni frí.“ 

Snyrtiveski Silfár, með helstu 
förðunarvörunum, fylgir henni 
flesta daga. En hvað er nú ómiss-

andi í veskinu? „Augabrúna-
blýanturinn, af því hann breyt-
ir svo miklu,“ svarar Silfá hlæj-
andi og leyfir okkur að kíkja á það 
helsta sem er að finna í snyrti-
veskinu sínu. 

Á vandræðalega marga varaliti
Skoðað í snyrtiveskið hjá Silfá Auðunsdóttur förðunarfræðingi sem starfar í leikgervadeild Þjóðleikhússins.

Silfá Auðunsdóttir með snyrtiveskið sem fylgir henni flest sem hún fer.   Mynd/Anton Brink

1. Litað dagkrem notar 
Silfá hvunndags í stað 
meiks.
2. Gel eyeliner frá MAC 
sem er í miklu uppáhaldi 
hjá Silfá.
3. Silfá á að eigin sögn 
allt of marga varaliti.
4. Meikbursti.
5. Silfá notar alltaf vatns-
heldan maskara.
6. kinnalitur frá Hour-
glass. 
7. Silfá notar alltaf augn-
hárabrettara.
8.  Augnskuggabursti. 
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Íslenskur iðnaður
3. mars 2016

Kynningarblað Kraftvélar | BYKO | Steypustöðin | Íslandslyftur | Iðnvélar 

Kraftvélar eru rótgróið fyrirtæki 
í sölu og þjónustu á vinnuvélum 
af öllum stærðum og gerðum. 
„Fyrir tækið hefur verið starf-
andi í 24 ár og er með 40 starfs-
menn. Vöruúrvalið hefur aldrei 
verið jafnfjölbreytt og nú,“ segir 
Viktor Karl Ævarsson, fram-
kvæmdastjóri sölu- og markaðs-
sviðs Kraftvéla.

„Við seljum hágæða og fram-
úrskarandi vörumerki á heims-
vísu en þjónusta okkar er aðallega 
við jarðvinnuverktaka, bygginga-
verktaka, landbúnað, sjávarút-
veg, vöruhús og atvinnubifreið-
ar,“ segir Viktor.

Verk og vit
Kraftvélar taka þátt í stórsýning-
unni Verk og vit í Laugardalshöll 
dagana 3.-6. mars. „Á sýningunni 
kynnum við aðallega nýju vöru-
merkin okkar en með þeim erum 
við að stíga okkar fyrstu skref 
inn á markað fyrir bygginga-
verktaka. Grove bíl kranar eru 
líklega þekktustu bílkranar hér 
á landi enda mest innfluttu bíl-
kranar Íslands frá upphafi skrán-
ingar hjá Vinnueftirliti ríkisins. 
Kranarnir eru fáanlegir með 

lyftigetu frá 30 tonnum upp í allt 
að 450 tonn,“ útskýrir Viktor og 
bætir við að Potain byggingar-
kranar ættu að vera öllum bygg-
ingaverktökum vel kunnir, enda 
vel þekktir og með langa sögu 
hér á landi. „Byggingakranarnir 
eru fáanlegir í öllum stærðum og 
gerðum, allt frá 1,3 tonna lyfti-

Kraftvélar bjóða nú grove og Potain
Nýverið tóku Kraftvélar við umboði fyrir Grove bílkrana og Potain byggingakrana á Íslandi sem eru vel þekkt vörumerki hér á landi. Með 
því eykst til muna vöruúrvalið hjá Kraftvélum og um leið stígur fyrirtækið fyrstu skrefin á markaði fyrir byggingaverktaka.

grove bílkrana þekkja íslenskir verktakar enda hafa þeir verið lengi hér á boðstólum. nú hafa Kraftvélar tekið við umboðinu á grove og munu kynna vörumerkið á sýningunni Verk og vit.

byggingakranar frá Potain.

grove bílkranar henta vel við íslenskar aðstæður.

 Kraftvélar taka 
þátt í stórsýning-

unni Verk og vit í laugar-
dalshöll dagana 3.-6. 
mars. Á sýningunni 
kynnum við aðallega 
nýju vörumerkin okkar 
en með þeim erum við 
að stíga okkar fyrstu 
skref inn á markað fyrir 
byggingaverktaka.

Viktor Karl Ævarsson 

getu í sjálfreisandi krana upp í 
80 tonna lyftigetu í turnkrönum,“ 
segir hann.

Kraftvélar munu á næstu 
mánuðum gera þessum nýju 
vörumerkjum betri skil og bjóða 
upp á tækin bæði til kaups og 
leigu.

Þjónustan númer eitt, tvö og þrjú
Viktor segir að tæplega 20 manns 
starfi á þjónustuverkstæði Kraft-
véla og 6 manns í varahlutaversl-
uninni. „Höfuðstöðvar Kraftvéla 
eru í Kópavogi en einnig erum við 
með útibú á Akureyri. Við höfum 
yfir að ráða 8 þjónustubifreið-
um og erum með umboðsmenn 
víðs vegar um landið, til dæmis á 
Egils stöðum, Sauðárkróki, Akur-
eyri og Hofsósi. Það er því óhætt 
að segja að við séum með þétt 
þjónustunet og eigum alltaf stutt 
að sækja til viðskiptavina okkar.“ 

Kraftvélar eru með heimasíðu þar 
sem hægt er að kynna sér vöru-
úrvalið. Þá er hægt að heimsækja 
sölumenn í bás a3 á sýningunni 
Verk og vit í laugardalshöll um 
helgina.
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Sýningin Verk og vit, sem er 
haldin í íþrótta- og sýningarhöll-
inni í Laugardal, verður opnuð 
klukkan 17 í dag. Hún er til-
einkuð byggingariðnaði, skipu-
lagsmálum og mannvirkjagerð. 
Markmið sýningarinnar er að 
kynna vörur, þjónustu og tækni-
nýjungar en ekki síður að koma 
á viðskiptatengslum á milli fag-
aðila og  auka vitund almennings 
um byggingamál, skipulagsmál 
og mannvirkjagerð.

Sýningin  er nú haldin í þriðja 
sinn. „Um 90 sýnendur eru skráð-
ir til leiks og munu þeir kynna 
vörur sínar og þjónustu ásamt 
því sem efst er á baugi hjá hverj-
um fyrir sig,“ segir Ingibjörg 
Gréta Gísladóttir, framkvæmda-
stjóri sýningarinnar.

Hún segir gríðarlegan áhuga 
hafa verið fyrir sýningunni í 
ár en sýnendur eru meðal ann-
ars byggingaverktakar, verk-
fræðistofur, tækjaleigur, skólar, 
fjármálafyrir tæki, ráðgjafarfyr-
irtæki, starfsmannaþjónustur, 
heildsölur og sveitarfélög.

Ingibjörg Gréta segir mikinn 
hug í sýnendum. „Það hefur verið 
mjög gaman að vinna með þeim 
fjölda sýnenda sem taka þátt. Það 
er mikill hugur í fólki og það er  
spennt að kynna það sem er efst 
á baugi í hverri grein fyrir sig,“ 
segir hún.

Mikil ánægja hefur verið með 
fyrri sýningar að sögn Ingibjarg-
ar. „Samkvæmt viðhorfskönnun 
sem gerð var meðal sýnenda kom 
fram að 92 prósent töldu grund-
völl fyrir því að halda sýninguna 
aftur. Þá voru tæplega 90 prósent 
sýnenda mjög ánægð með sýn-
inguna.“ 

Fyrstu tveir dagar sýningar-
innar í ár eru hugsaðir fyrir fag-
aðila en á laugardag og sunnu-
dag verður sýningin opin öllum. 
Ráðstefna á vegum Landsbank-
ans og Samtaka iðnaðarins um 

stöðu mála í mannvirkjagerð á Ís-
landi verður sett samhliða opnun 
sýningarinnar í dag en auk þess 
bjóða sýnendur upp á ýmiskonar 
fyrir lestra á meðan á henni stend-
ur. Þar verður meðal annars rætt 
um nýjar áherslur í skipulagsmál-
um, tækninýjungar í myndavéla-
eftirliti, fjölnotatækið gröfuna og 
ef veður leyfir verður flogið með 
fjarstýrðri þyrlu yfir Laugardals-
höll. „Við erum með fjölbreytta 
fagsýningu og hvetjum alla sem 
áhuga hafa að kynna sér það sem 
sýnendur hafa upp á að bjóða.“

allar nánari upplýsingar, m.a. um 
opnunartíma og miðaverð má að 
finna á verkogvit.is

mikill hugur í fólki
Stórsýningin Verk og vit verður opnuð í Laugardalshöll í dag og stendur til  
6. mars. Hún er tileinkuð byggingariðnaði, skipulagsmálum og mannvirkjagerð og 
er markmiðið að kynna vörur, þjónustu og tækninýjungar á þessu sviði. 

ingibjörg segir  mikla ánægju hafa verið með fyrri sýningar.  
mynd/bjarney lÚðVÍKSdóttir

fyrstu tveir dagar sýningarinnar eru hugsaðir fyrir fagaðila en á laugardag og sunnudag verður hún opin öllum.

Það hefur verið 
mjög gaman að 

vinna með þeim fjölda 
sýnenda sem taka þátt. 
Það er mikill hugur í 
fólki.

Ingibjörg Gréta Gísladóttir

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Við erum á Verk og vit í Laugardalshöll 3.-6. mars.
Kynnum nýju vörumerkin okkar, Grove bílkrana
og Potain byggingarkrana í bás A3.

Bás
A3
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fást nú á hagstæðu verði hjá Iðnvélum    

Þú getur treyst Beta

ÍSlenSKUr iðnaðUr Kynningarblað

3. mars 20162



F Y LG S T U  M E Ð  O K K U R

byggingavörum

Lækkum
verð á

Byggjum á betra verði
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Á síðasta ári fagnaði Húsasmiðjan afnámi vörugjalda með 
því að lækka verð á parketi, flísum, hreinlætistækjum, 
gipsplötum, heimilistækjum, ljósum og öðrum vörum 

sem áður báru vörugjöld.

Nú höfum við gert enn betur og lækkað verðlista um allt að
 20% á helstu byggingavörum, svo sem timbri, plötum, 

einangrun, stáli, skrúfum og festingum.

Með þessu leggur Húsasmiðjan sitt af mörkum til að lækka 
byggingakostnað enn frekar og auðvelda neytendum að 

byggja á betra verði.

HLUTI AF BYGMA



Landsbankinn og Samtök iðnaðar
ins taka höndum saman og standa 
sameiginlega að ráðstefnunni 
Mannvirkjagerð á Íslandi á opnun
ardegi sýningarinnar Verk og vit 
þar sem fjallað verður ítarlega um 
fasteignamarkaðinn, um stöðuna 
nú og hvers er að vænta. Meðal er
inda verður þar á dagskrá erindið 
Nýjustu breytingar á bygg ingar
reglugerð sem Friðrik Á. Ólafs
son, forstöðumaður byggingasviðs 
Samtaka iðnaðarins, flytur. „Þar 
fjalla ég um byggingarreglugerð
ina eins hún blasir við okkur frá 
2012 og þær breytingar sem fyrir
hugaðar eru á næstu dögum eða 
vikum.“

Hann segir að breytingar á 
byggingarreglugerðinni muni 
aðallega koma þeim sem eru að 
kaupa sína fyrstu íbúð til góða. 
„Breytingarnar ættu að leiða til 
þess að það verður auðveldara að 
framleiða ódýrara húsnæði sem 
myndi sérstaklega hugnast fyrstu
íbúðarkaupendum. Þeir sem eru 
ekki að kaupa sína fyrstu íbúð 
myndu í fæstum tilfellum kaupa 
eign sem uppfyllir lágmarks
ákvæði byggingarreglugerðar því 
í þeim er minna rými og „minni 
gæði“. Þegar byggingarreglugerð
in verður orðin eins og markaður
inn vill, eða því sem næst, þá þarf 
framkvæmdaaðili, að átta sig á 
hver markhópurinn er áður en 
hann fer að hanna og byggja mann
virkið,“ lýsir Friðrik.

Ekki er hægt að segja nákvæm
lega fyrir hvaða breytingar á 
byggingarreglugerðinni ná í gegn. 
Friðrik segir að breytingarnar 
hafi verið sendar til kynningar og 
umsögnum skilað þann 10. febrúar, 
verulega sé verið að koma til móts 
við ábendingar Samtaka iðnaðar
ins sem ættu að leiða til lækkun
ar framleiðslukostnaðar húsnæð
is. „Ef það gengur eftir sem aug
lýst var þá hugnast okkur flest 
af því sem lagt er til afskaplega 

vel enda höfum við lengi sagt að 
það sé nauðsynlegt að gera þessar 
breytingar,“ segir Friðrik.

„Það er og var allt of mikil 
forskrift í byggingarreglugerð
inni, sumir vilja meira að segja 
ganga svo langt að segja að með 
henni þurfi engan arkitektúr, allt 
sé niður njörvað. En núna er verið 
að liðka til og gera þetta sveigjan
legra og hafa reglugerðina nær því 
að vera markmiðssetta. Þá gerir 
hönnuður greinargerð um hvern
ig hann ætlar að uppfylla hin og 
þessi atriði en ekki nákvæmlega 
hvað hvert rými á að vera marg
ir fermetrar.“

Friðrik segir segir enga ná
kvæma tímasetningu vera á því 
hvenær breytingarnar ganga í 
gegn. „Í kjölfar síðustu kjara

samninga kom ríkisstjórnin með 
það útspil að gera endurskoðun 
á byggingarreglugerð og mann
virkjalögum með það að leiðar
ljósi að minnka framleiðslukostn
að íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan 
var að gera það í þremur áföng
um, að gera þær breytingar á 
byggingarreglugerð sem hægt var 
að gera strax. Síðan þarf væntan
lega að gera einhverjar breyting
ar á lögum og svo þegar lögun
um hefur verið breytt hjá Alþingi 
kemur enn ein breytingin á bygg
ingarreglugerð.“

Segja má að allur markaður
inn sé að bíða eftir þessum breyt
ingum sem eru að sögn Frið
riks miklar og góðar. „Með þeim 
verður auðveldara að okkar mati 
að byggja fjölbreyttara og ódýr
ara húsnæði. Það má samt ekki 
gleyma því að byggingarreglugerð 
er lágmarksákvæði. Það eru allt
af byggð mannvirki sem eru um
fram lágmarksákvæði en við verð
um að hafa þennan sveigjanleika, 
að geta byggt verulega ódýr mann
virki. Um það snýst málið, að hafa 
sveigjanleika í regluverkinu,“ út
skýrir Friðrik.

Fasteignamarkaðurinn 
þarf meiri sveigjanleika
Beðið er eftir að fjórða breytingin á byggingarreglugerð gangi í gegn á næstu 
dögum eða vikum. Með þeim er, að sögn Friðriks Á. Ólafssonar hjá Samtökum 
iðnaðarins, komið til móts við það sem markaðurinn þarfnast en hann þurfi að 
hafa sveigjanleika og fleiri möguleika á lausnum fyrir fjölbreytta kaupendur.

Friðrik Á. Ólafsson, forstöðumaður byggingasviðs Samtaka iðnaðarins.

Væntanlegar breytingar á byggingarreglugerð munu aðallega koma þeim sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð til góða. MYND/VILHELM

Við verðum að 
hafa þennan 

sveigjanleika, að geta 
byggt verulega ódýr 
mannvirki.  Friðrik Á. Ólafsson

Innan Samtaka iðnaðarins starfar 
öflugur starfsgreinahópur sem kall-
ast Samtök sprotafyrirtækja, 
SSP. Tilgangur hans er 
að vinna að hagsmun-
um og stefnumál-
um sprotafyrirtækja 
ásamt því að stuðla 
að vexti og við-
gangi greinarinn-
ar. Sprotafyrirtæki 
eru venjulega sprott-
in upp úr rannsókna- 
eða þróunarverkefnum 

einstaklinga, þróunarhópa, háskóla, 
rannsóknastofnana eða annarra 

fyrir tækja. Gengið er út frá að 
árlegur þróunarkostnað-

ur sprotafyrirtækja sé 
að jafnaði yfir 10% af 

veltu. Fyrirtæki hættir 
að teljast sprotafyrir-
tæki þegar það hefur 
verið skráð í kauphöll 
sem öflugt tæknifyr-

irtæki eða náð árlegri 
veltu sem nemur einum 

milljarði íslenskra króna.

Sprotafyrirtæki Saman í hópi

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Við erum á Verk og vit í Laugardalshöll 3.-6. mars.
Kynnum nýju vörumerkin okkar, Grove bílkrana
og Potain byggingarkrana í bás A3.

Bás
A3

ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Fegrun og lenging líftíma 
steyptra mannvirkja er 

okkar áhugamál. Við 
höfum náð góðum árangri 

í margs konar múr- og 
steypuviðgerðum, 

múrfiltun, steiningu og 
múrklæðningum. Hafðu samband

Við skoðum og gerum tilboð!
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Það er skemmtileg áskorun að taka þátt í 
svona metnaðarfullri sýningu sem er vel sótt 

af fagaðilum og einstaklingum sem vinna við og hafa 
áhuga á framkvæmdum.

Eggert Kristinsson

„BYKO býður upp á mjög breitt 
úrval af byggingavörum hvort sem 
er til stærri framkvæmda eða al-
menns viðhalds. Einnig bjóðum við 
upp á ýmsar sérlausnir svo sem ál-
glugga, timburglugga, útihurðir, 
stálgrindarhús, gler- og felliveggi 
og tilsniðin sumarhús svo eitthvað 
sé nefnt,“ segir Eggert Kristins-
son,  framkvæmdastjóri sölu- og 
markaðssviðs hjá BYKO. Hann 
bætir við að BYKO sé einnig með 
úrval af timbri, festingum, verk-
færum, lagnavöru, ofnum, hrein-
lætis- og blöndunartækjum og gólf-
efnum fyrir viðskiptavini í fram-
kvæmdum.

Allt frá einstaklingum til fagfólks
Hverjir nýta sér þjónustu ykkar? 
„Mjög stór hópur fagaðila, hönnuð-
ir, iðnaðarmenn af öllum toga sem 
og einstaklingar sem eru í fram-
kvæmdum eða almennu viðhaldi,“ 
svarar Eggert og segir starfsmenn 
BYKO ávallt tilbúna að leita allra 
leiða til að vera öllum viðskiptavin-
um til ráðgjafar með vöruval fyrir 
framkvæmdir. „Við höfum enda 
á að skipa afar öflugum hóp sölu-
ráðgjafa með mikla þekkingu og 
reynslu af byggingavörum og með 
langa starfsreynslu. Okkar hlutverk 
er að vera í samskiptum við fólk í 
framkvæmdum og það gerum við 
vel. Þar liggur okkar styrkleiki sem 
er jafnframt okkar sérstaða.“

Mikill uppgangur í verslun
Finnið þið fyrir uppgangi samfara 
auknum uppgangi í þjóðfélaginu? 
„Já, klárlega. Byggingamarkaður-
inn hefur svo sannarlega tekið við 
sér enda er mikið af framkvæmdum 
í gangi og fram undan á næstunni. 
Sérstaklega hefur verið mikið um 
hótelbyggingar en íbúðabygging-
ar munu aukast á næstunni. Einnig 
má nefna byggingu kísilmálmverk-
smiðju og virkjunar á Þeistareykj-
um fyrir norðan, sem dæmi um 
stærri framkvæmdir,“ svarar  
Eggert.

Vörubreidd á Leigumarkaðnum
Eggert segir Leigumarkaðinn hjá 
BYKO hafa haft það hlutverk að 
þjónusta bæði stærri fagaðila og 
einstaklinga. „Sem dæmi um vöru-
breidd á Leigumarkaðnum má 
nefna að við bjóðum allt frá steypu-
mótum og vinnupöllum fyrir stærri 
framkvæmdir til smærri tækja á 
borð við sláttuvélar og hekkklipp-
ur fyrir umhirðu á garðinum.“

Þekkt vörumerki
BYKO hefur á boðstólum mörg 
mjög þekkt vörumerki. „Má þar 
nefna Bosch verkfæri. Í hreinlæt-
is- og blöndunartækjum erum við 
með Gustavsberg, Villeroy & Boch, 
Duravit, Svedbergs, Damixa og hið 
þekkta Grohe. Í gólfefnum erum 
við með Steirer-parket , E-Stone og 

Graniti Fiandre flísar, Krono Orig-
inal harðparket, Herholz hurðir,“ 
telur Eggert upp og nefnir einn-
ig vörumerkin Rehau, Dallmer, 
Kessel  og DAB sem fá má í lagna-
vörudeild BYKO.

„Mörg þessara gæðavörumerkja 
hafa fylgt viðskiptavinum BYKO í 
áratugi.“

Verk og vit
BYKO tekur þátt í stórsýning-
unni Verk og vit sem fram fer um 
helgina. „Við munum leggja áherslu 
á að hitta okkar núverandi við-
skiptavini og kynnast nýjum. Við 
viljum kynna fyrir þeim þá þjón-
ustu og vörur sem við höfum upp á 
að bjóða. Okkar reyndu söluráðgjaf-
ar verða á staðnum og sýna þetta 
með stafrænum hætti og einnig 
munum við kynna fagaðilum nýj-
ung sem er í þróun og gerir okkur 
auðveldara að vinna með óskir um 
efniskaup frá þeim úti á bygginga-
svæðum,“ segir Eggert og telur 
mikilvægt að halda sýningar á borð 
við Verk og vit. 

„Þetta er mjög gott tækifæri 
til að kynna okkar vörur og þjón-
ustu og fylgjast með nýjungum á 
markaði. Það er skemmtileg áskor-
un að taka þátt í svona metnaðar-
fullri sýningu sem er vel sótt af 
fag aðilum og einstaklingum sem 
vinna við og hafa áhuga á fram-
kvæmdum.“

Breitt úrval af byggingavörum
BYKO hefur lengi haft sterka stöðu á markaði með almennar byggingavörur og sérlausnir og stefnir ótrautt á að vera áfram í forystu á 
þeim markaði. BYKO tekur þátt í stórsýningunni Verk og vit sem haldin verður í Laugardalshöll um helgina.

Álgluggar í Guðrúnartúni 1.

Álklæðning, gluggar og gler í Foss Hóteli Reykjavík.Álklæddir gluggar, útihurðir og svalalausnir í fjölbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu.

Gluggakerfi og gler í Egilshöll.

Eggert Kristinsson, framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs BYKO, segir mikinn upp-
gang í byggingariðnaði endurspeglast í aukinni veltu fyrirtækisins. MYnd/AntOn BRinK
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Við kynnum aðferðir 
framtíðarinnar við 
mannvirkjagerð á  
Íslandi
Meiri samvinna, fleiri valmöguleikar, aukin gæði og ekki síst 
verk sem afhent eru á réttum tíma og á réttu verði.

Með upplýsingalíkönum (BIM og VDC), þar sem byggt er 
stafrænt áður en fyrsta skóflustungan er tekin, breytum við 
ferlinu við mannvirkjagerð. Heimsækið okkur á Verk & vit 
og við sýnum ykkur hvernig.

mth.com

Dagskrá á okkar bás

Fimmtudagur
18:00 Hvað er BIM og VDC?
19:00 Samræming á BIM líkönum

Föstudagur
12:00 Hvað er BIM og VDC?
14:00 Hvað er 4D, 5D og 6D?
16:00 Samræming á BIM líkönum
18:00 Þróun svæða með Urban VDC

Laugardagur
13:00 Hvað er BIM og VDC?
15:00 Hvað er 4D, 5D og 6D?
16:00 Samræming á BIM líkönum
17:00 Þróun svæða með Urban VDC

Sunnudagur
13:00 Hvað er BIM og VDC?
15:00 Hvað er 4D, 5D og 6D?
16:00 Þróun svæða með Urban VDC

Verk&vit_530X380+5mm.indd   1 01-03-2016   17:09:53
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Þrátt fyrir smæð landsins hafa ís-
lensk iðnfyrirtæki náð ótrúleg-
um árangri í nýsköpun þótt við 
eigum vissulega styttri iðnaðar-
sögu en flest nágrannalönd okkar. 
Vegna smæðar hafa fyrirtæki hér 
á landi almennt ekki haft efni á að 
eyða miklum fjármunum í grunn-
rannsóknir og þurft að einbeita 
sér frekar að nýsköpunarstarfi 
með verðmætasköpun að leiðar-
ljósi, að sögn Davíðs Lúðvíksson-
ar, forstöðumanns stefnumótunar 
og nýsköpunar hjá Samtökum iðn-
aðarins (SI).

En þrátt fyrir smæðina eru ís-
lensk iðn- og nýsköpunarfyrirtæki 
að ná ótrúlegum árangri og fram-
kvæma „mission impossible“ á 
hverjum degi, að sögn Davíðs. „Það 
gera sér t.d. ekki allir grein fyrir 
þeim miklu breytingum sem hafa 
átt sér stað á stuttum tíma á skipt-
ingu gjaldeyristekna þjóðarinn-
ar. Margir halda að við lifum enn 
bara á fiski en staðreyndin er sú að 
hlutfall hefðbundinna sjávarafurða 
í heildargjaldeyristekjum okkar á 
síðasta ári, skv. bráðbirgðatölum 
frá Hagstofu Íslands, er tæp 24% 
meðan gjaldeyristekjur af ýmsum 
iðnaði, sérfræðiþjónustu og hug-
verki er komin fram úr þeirri tölu. 
Að viðbættri stóriðju stendur iðn-
aðurinn fyrir um 44% af heildar-
gjaldeyrisstekjum landsins.“ Vöxt-
ur í ferðaþjónustu hefur líka verið 
mikið ævintýri, að sögn Davíðs, 

en það kemur kannski mörgum á 
óvart að útflutningur og umsvif í 
tækni- og hugverkagreinum, þ.m.t. 
tölvu- og leikjaiðnaði, líftækni- og 
heilbrigðisiðnaði og kvikmynda-
gerð vaxi enn hraðar. „Ég er ekki 
að kasta rýrð á mikilvægi ann-
arra greina með þessu, heldur að 
benda á þá jákvæðu staðreynd að 
við höfum mun fleiri stoðir til að 
standa undir okkar lífskjörum í 
dag, en áður.“

Fjölmörg tækifæri
En hvað er helst hægt að gera til að 
hvetja til enn frekari nýsköpunar? 
„Í fyrsta lagi er ljóst að nýsköpunin 
verður fyrst og fremst til í höndum 
fyrirtækjanna sjálfra og við hjá SI 
hvetjum fyrirtæki í öllum greinum 
í þeim efnum. Það þarf ekki mikið 
trúboð af okkar hálfu því langflest-
ir stjórnendur gera sér vel grein 
fyrir mikilvægi nýsköpunar. Okkar 
hlutverk er hins vegar að byggja 
meira í haginn fyrir fyrirtækin 
og skapa þeim rétt starfsskilyrði í 
samstarfi við stjórnvöld. Verkefnið 
snýst um að auka nýsköpunarhrað-
ann, verðmætasköpun og um leið 
efla samkeppnisstöðu Íslands í al-
þjóðlegu samhengi.“

Skattalegir hvatar til eflingar 
rannsóknar- og þróunarstarfs vega 
hér þungt, að sögn Davíðs. „Kerf-
ið sem okkur tókst að koma á 2009 
í kjölfar hrunsins hefur skipt mjög 
miklu máli fyrir nýsköpun innan 

fyrirtækja. Þetta kerfi þarf að 
þróa áfram, m.a. með því að aflétta 
þökum af umfanginu, því ríkissjóði 
eru í raun tryggðar meiri tekjur 
eftir því sem fyrirtækin stunda 
meiri rannsóknir og þróunarstarf. 
Þá hafa fjárframlög til Tækniþró-
unarsjóðs verið aukin myndarlega 
á þessu ári. Það sem helst vantar 
núna er að að auka fjárfestingar 
einstaklinga og starfsmanna í ný-
sköpunarfyrirtækjum, m.a. gegn-
um skattalega hvata. Ef framan-
greint væri gert ásamt umbótum 
til að auðvelda fyrirtækjum að laða 
sérfræðinga til landsins, værum 
við langt komin með að skapa 
mjög samkeppnishæft og aðlaðandi 
starfsumhverfi fyrir fólk og fyrir-
tæki í nýsköpun.“

Tækifærin til nýsköpunar hafa 
í raun aldrei verið meiri en í dag 
að sögn Davíðs og vaxtarbroddarn-
ir í iðnaðinum aldrei verið fleiri. 
„En við stöndum líka frammi fyrir 
ögrandi viðfangsefnum á mörgum 
sviðum, bæði í fyrirtækjum og hjá 
stjórnvöldum. Þar má nefna lofts-
lagsmálin, heilbrigðis- og mennta-
málin, byggðaþróun, samgöngu-
málin, öryggismálin og ekki síst 
upplýsingasamfélagið sem snertir 
okkur öll. En þarna eru líka óþrjót-
andi tækifæri til að þróa betri og 
hagkvæmari lausnir sem koma 
okkur öllum til góða. Iðnaðurinn 
mun ekki sitja hjá við lausn slíkra 
verkefna.“

Ótrúlega góður árangur í nýsköpun
Nýsköpun í iðnaði hefur gengið ótrúlega vel miðað við smæð markaðarins og stutta sögu iðnaðar hér á landi. Hún skiptir miklu máli því 
iðnaður, ásamt stóriðju, stendur samtals fyrir um 44% af heildargjaldeyristekjum landsins.  Fjölmörg tækifæri eru fram undan.

„Verkefnið snýst um að auka nýsköpunarhraðann, verðmætasköpun og um leið 
efla samkeppnisstöðu Íslands í alþjóðlegu samhengi,“ segir Davíð Lúðvíksson, for-
stöðumaður stefnumótunar og nýsköpunar hjá Samtökum iðnaðarins. MYND/ERNIR
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Samanborið við aðra steypu, þar sem útþorn-
unartíminn getur skipt mánuðum, getur 

útþornunartími Thermozell verið aðeins um nokkrir 
dagar. Þetta hefur mikið að segja þegar kemur að 
framkvæmdahraða.         

Valgeir Flosason verkfræðingur 

„Aðalkostirnir við Thermozell eru 
að efnið er mjög létt en rúmþyngd 
efnisins er um 450 kg/m3. Það 
hefur hita- og hljóðeinangrandi 
eiginleika og er frosthelt og bruna-
þolið,“ útskýrir Valgeir Flosason, 
verkfræðingur hjá gæðadeild 
Steypustöðvarinnar, en Steypu-
stöðin hefur sett á markaðinn nýtt 
umhverfisvænt byggingar efni, 
Thermozell.

Efnið er framleitt úr endur-
unnu EPS-frauðplasti, sementi, 
vatni og íblendiefnum og segir 
Valgeir það geta stytt fram-
kvæmdatíma umtalsvert. Til 
að mynda sé útþornunartími 
Thermozell mun styttri en í hefð-

bundnum sements- og gifsbundn-
um ílagnarefnum.

„Við lítum á þetta sem hentuga 
viðbótarlausn við þau efni sem 
þegar eru á markaðnum og telj-
um efnið geta leyst mörg vanda-
mál og aukið gæði bygginga á Ís-
landi. Thermozell er framleitt í 
sérhönnuðum dæluvagni á bygg-
ingarstað og því er efnið alltaf 
ferskt og enginn afgangur sem 
þarf að farga eða greiða aukalega 
fyrir. Samanborið við aðra steypu 
þar sem útþornunartíminn getur 
skipt mánuðum, getur útþornun-
artími Thermozell verið aðeins 
um nokkrir dagar. Þetta hefur 
mikið að segja þegar kemur að 

framkvæmdahraða sem og kostn-
aði.“

Hvernig er Thermozell notað?
Efnið er notað í byggingafram-
kvæmdum sem hljóð- og hitaein-
angrandi gólfílagnarefni, einangr-
un undir botnplötur eða sem ein-
angrun á þökum.

Gólfhitakerfi: Þegar Thermo-
zell er notað í gólf kemur það í 
staðinn fyrir hefðbundna einangr-
un. Það er létt og auðvelt í vinnslu 
og hægt er að setja það beint yfir 
lagnir. Thermozell þolir álag upp 
að 120 tonnum á fermetra sem er 
töluvert meira álag en hefðbund-
in einangrunarefni þola. Gólf-

Umhverfisvæn lausn  
í byggingariðnaði
Thermozell er nýtt byggingarefni á Íslandi sem Steypustöðin hefur einkaleyfi á að 
framleiða. Thermozell er léttsteypa sem framleidd er úr endurunnu EPS-frauðplasti, 
sementi, vatni og íblendiefnum og á sér ekki hliðstæðu á íslenskum markaði.

Samanborið við aðra steypu þar sem 
útþornunartíminn getur skipt mán-
uðum, getur útþornunartími Thermo-
zell verið aðeins um nokkrir dagar. 

Thermozell er léttsteypa sem fram-
leidd er úr endurunnu EPS-frauðplasti, 
sementi, vatni og íblendiefnum. 

Valgeir Flosason, verkfræðingur hjá gæðadeild Steypustöðvarinnar, kynnir nýjung 
á íslenskum byggingamarkaði. mynd/Ernir

hitalagnir má leggja beint ofan 
á Thermozell og af því að efnið 
hefur góða hitaeinangrun fer 
mestur hitinn upp. Vegna þess hve 
stuttur útþornunartími er á efninu 
er hægt að flota snemma yfir lagn-
irnar með sérstöku trefjafloti sem 
einnig hefur stuttan útþornunar-
tíma. Hægt er að leggja gólfefni 
beint ofan á Thermozell ef ekki er 
um að ræða hitalagnir en einnig er 
hentugt að flota yfir það.

Einangrun undir botnplötu: 
Thermozell er hægt að nota undir 
botnplötur í staðinn fyrir þrifa-
lag, til að jafna hæðarmismun. 
Einnig má minnka jarðvegsskipt-
ingu vegna þess að hægt er að nota 
Thermozell sem frostfrítt undirlag.

Flöt þök: Leki er þekkt vanda-
mál á flötum þökum. Thermozell 
getur komið í veg fyrir lekavanda-
mál. Það er rakaþolið og hægt að 
búa til vatnshalla með efninu og 
það verða engin samskeyti eins og 
þegar einangrunarplötum er raðað 
saman.

„Þrátt fyrir að Thermozell sé 
nýtt á íslenskum markaði hefur 
það verið notað með góðum 

Thermozell
l Umhverfisvæn lausn
l Létt og auðvelt í vinnslu
l Stuttur útþornunartími flýtir 

fyrir framkvæmdum
l Hátt einangrunargildi
l Góð hljóðeinangrun
l Góð eldvörn
l Rakaþolið
l Þolir meiri þrýsting en hefð-

bundið einangrunarefni
l Auðvelt að jafna út eða búa 

til hæðarmun og vatnshalla
l Hentar vel til að hylja lagnir 

eða slétta undirlag

árangri  undanfarin ár víða um 
heim. Valgeir nefnir bygginguna 
Turning Torso í Malmö, þar sem 
miklar kröfur hafi verið gerð-
ar um hljóð- og hitaeinangrun 
milli hæða. „Í Turning Torso var 
Thermozell notað en efnið nýtist 
best ef byggingin er hönnuð með 
efnið í huga frá upphafi. Við höfum 
þegar afgreitt nokkur verkefni hér 
heima með Thermozell með frá-
bærum árangri,“ segir Valgeir.

4 400 400
4 400 600
4 400 630
4 400 573

Hafðu samband og láttu  
sérfræðinga okkar aðstoða þig 
við að finna réttu lausnina.

Umhverfisvæn og sjálfbær lausn

Létt og auðveld í vinnslu

Hraður þurrkunartími 

Hátt einangrunargildi 

Góð hljóðeinangrun

Góð eldvörn

Rakaþolið

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Smiðjuvegi
870 Vík

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Steypustöðin tekur þátt í 
sýningunni Verk og vit í 
Laugardalshöll dagana 
3.-6. mars 2016

Okkur væri sönn ánægja ef þú sæir þér fært 

að heimsækja okkur á sýninguna í BÁS B8

Kynningarblað ÍSlEnSKUr iðnaðUr

3. mars 2016 9



„Við vorum að slípa parkett í 
sal á efri hæð og þurftum því að 
tæma salinn. Við notuðum tæki-
færið og breyttum uppstilling-
um safngripa,“ segir Þorsteinn 
E. Arnórsson, forstöðumaður 
Iðnaðarsafnsins á Akureyri, en 
safnið var nýlega opnað aftur 
eftir breytingarnar.

Iðnaðarsafnið sýnir iðnsögu 
Akur eyrar og spannar söguna 
frá því um 1900 og fram á okkar 
daga. Aðaláhersla er lögð á ak-
ureyrskan iðnað og handverk 
iðnaðarmanna og eftir atvikum 

almennt á íslenskan iðnað.
„Stærstu iðnfyrirtækin á 

Akur eyri voru SÍS verksmiðj-
urnar Gefjun, Iðunn, skógerð og 
skinnaverksmiðja og fataverk-
smiðjan Hekla. Einnig rak SÍS 
silkiverksmiðju og lampagerð. 
Kaupfélag Eyfirðinga, KEA rak 
einnig mörg fyrirtæki ýmis eitt 
og sér sér eða í samstarfi við 
SÍS. Til dæmis Kaffibrennslu 
Akureyrar, Sápugerðina Sjöfn, 
Efnagerðina Flóru, kjötiðnað-
arstöð, brauðgerð, skipasmíðar 
og fleira.

Hver er elsti gripurinn á safninu 
og hver er sá yngsti?
„Okkur eru alltaf að berast grip-
ir til safnsins, nú nýjast voru það 
aflagðar tölvur og farsímar frá 
Norðurorku. Elsti gripurinn er 
sennilega trérennibekkur ættað-
ur frá Þorsteini smið frá Skipa-
lóni frá því fyrir 1900. Stærsti 
safngripurinn okkar er Húni II, 
smíðaður 1963 í skipasmíðastöð 
KEA.“

Nánar má forvitnast um safnið á 
síðunni www.idnadarsafnid.is

Blómleg saga iðnaðar
Iðnaðarsafnið á Akureyri spannar sögu iðnaðar á Akureyri og víðar frá því um 
1900 og fram til okkar daga. Efri hæð safnsins var nýlega tekin í gegn.

Stærsti safngripur Iðnaðarsafnsins er Húni II, smíðaður 1963 í skipasmíðastöð KEA.

Skór og skinnfatnaður er meðal þess sem framleitt var á Akureyri.

Efri hæð Iðnaðarsafnsins á Akureyri var nýlega tekin í gegn. Blómlegur prjónaiðn-
aður var stundaður á Akureyri á öldinni sem leið.  myNdIr/jAKoB TryggvASoN

Lyftan nefnist FlexStep og er dönsk 
hönnun. Hvert smáatriði er útfært 
til aðlögunar að umhverfinu. Hægt 
er að nota tröppurnar utan- og inn-
anhúss. Ein slík lyfta er þegar 
komin í Safnahúsið á Hverfisgötu. 
FlexStep verður sett upp í Laug-
ardalshöll svo gestir geti séð með 
eigin augum hvernig lyftan virkar.

Helgi Skúli Helgason, eigandi Ís-
landslyfta, segir að margir viti ekki 
af þessari frábæru nýjung. „Trapp-
an hentar mjög vel þar sem lyftuað-
gengi er ekki til staðar í dag. Þessi 
lausn hentar vel þeim sem eru í 
hjólastól, með göngugrind eða fyrir 
þá sem eiga erfitt með að ganga upp 
tröppur. Hægt er að fá stigalyft-
ur upp í 400 kg burðargetu þannig 
að þær leysa vanda allra hjólastóla. 
Lyfturnar koma frá dönsku fyrir-
tæki sem heitir Liftup og við fengum 
nýlega umboðið fyrir vörur þeirra. 
Við sjáum mörg tækifæri hér á landi 
fyrir slíkar lausnir,“ segir Helgi.

„Einnig verðum við með tvo 
glæsilega lyftuklefa til sýnis í 
Laugar dalshöll um helgina. Annar 

er með lituðu gleri en hinn með við-
arútliti þannig að það er mikið lagt 
í nútímalega hönnun í klefanum,“ 
segir Helgi og bætir við að Íslands-
lyftur bjóði upp á breiða línu af lyft-
um og rúllustigum. Lyfturnar eru 
bæði fyrir heimili og fyrirtæki.

„Við erum með hefðbundnar lyft-
ur fyrir nýbyggingar, rúllustiga og 
ýmsar útgáfur af pallalyftum, vöru-

lyftum og alls kyns þjónustulyft-
ur. Fyrirtækið býður alla almenna 
lyftuþjónustu með eftirlits- og við-
gerðarþjónustu,“ segir Helgi. „Þá 
höfum við verið að horfa til þess að 
setja upp lyftur í byggingar upp á 
þrjár til fjórar hæðir sem eru lyftu-
lausar í dag. Oft er erfitt að selja 
íbúðir á efstu hæðum ef engin lyfta 
er til staðar. Það myndi bæta að-
gengi til muna að setja upp lyftu, 
enda flokkast hún sem nútíma þæg-
indi.“

Íslandslyftur eru viðurkennd-
ar af Vinnueftirliti ríkisins til að 
hafa umsjón með lyftum og búnaði 
þeim tengdum og fyrirtækið legg-
ur metnað sinn í að veita viðskipta-
vinum faglega og örugga þjónustu.

Hægt er að kynna sér tröppulyftur 
og aðra þjónustu Íslandslyfta í Laug-
ardalshöll um helgina. Eftir sýning-
una verður hægt að skoða vöruúrval 
fyrirtækisins í nýjum sýningarsal að 
vesturhrauni 3 í garðabæ. Heima-
síðan er  islandslyftur.is

Tröppulyfta bætir aðgengi
Fyrirtækið Íslandslyftur kynnir nýjung á sýningunni Verk og vit í Laugardalshöll 
um helgina. Það eru tröppur sem breytast í lyftupall og auðvelda aðgengi allra 
þeirra sem eiga við einhvers konar fötlun að stríða eða fólk sem á erfitt með gang.

Helgi Skúli Helgason, eigandi  
Íslandslyfta. myNd/ErNIr

Hér er stiginn orðinn að lyftu og kominn upp. Frábær lausn fyrir 
þá sem eiga erfitt með gang eða eru í hjólastól. myNd/ErNIr

Tröppustigi sem hægt er að breyta í lyftu. Nýjung á 
íslenskum markaði. myNd/ErNIr

ÍSLANDSLYFTUR ÍSLANDSLYFTUR
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KLEEMANN REF. : 709454

DATE: 10/01/2014

DESIGNED: Eng. K.Touli

                    Eng. Ar.Florinis

APPROVED:Technical Dept.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF COMPLETE NEW MRL LIFT PACKAGE

 : T 89x62x16Car Guides

Counterweight bracket vertical distance

Cabin Depth

Cabin Width

Machine

Car guide bracket vertical distance

Counterweight dbg

Car DBG

Counterweight Guides

 : 2000 mm

 : 1100 mm

 : 2100 mm

 : ZIEHL-ABEGG SM200.30C

 : 2000 mm

 : 1200 mm

 : T 50x50x5

 : 1000 mm

 : Atlas 2:1

Pit

Shaft Depth

Shaft Width

Roping Type

Counterweight Position

Machine Room

Car speed

Headroom

Car Travel

Rated Load - Passengers

Levels

 : 1300 mm

 : 2500 mm

 : 1650 mm

: MRL

: Left

 : 2/1

  : 3650 mm 

 : 1.6 m / sec.

 : 1000g - 13 Persons

 : 10350 mm

: 4

Type
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Detail of overtravel, Scale 1:20

Detail of scaffold, Scale 1:25Detail of pit, Scale 1:25

Detail of doors, Scale 1:25

Motor nominal power  : 12.8 Kw

CUSTOMER : ISLANDSLYFTUR EHF  

PROJECT : LAUGAVERUR

DESCRIPTION:

Normal PASSENGER LIFT

Nominal Current  : 31 A

Starting Current  : 38.1 A

Headroom view, Scale 1:25
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Síðastliðna fjóra áratugi hafa Iðn-
vélar ehf. verið eitt stærsta fyrir-
tæki landsins í innflutningi, sölu og 
þjónustu nýrra véla og tækja fyrir 
tré- og járniðnaðinn og um leið 
fyrir fleiri atvinnugreinar. Að sögn 
Hjartar P. Jónssonar, framkvæmda-
stjóra Iðnvéla, hafa áherslur fyrir-
tækisins ávallt verið að uppfylla 
nýjustu þarfir markaðarins á hverj-
um tíma.

Á síðustu árum hafa Iðnvélar 
verið að þróast frá því að bjóða 
nær einvörðungu iðnaðarvélar og 
stærri búnað fyrir tré- og málm-
iðnaðinn yfir í víðtækt vörufram-
boð véla, verkfæra og rekstrar-
vara fyrir alla geira markaðarins. 
Iðnvélar bjóða fjölmörg heims-
þekkt vörumerki, m.a. Holzmann, 
sem er með vörulínu sem hentar 
jafnt áhugamanninum sem iðn-
aðarmanninum. Einnig má nefna 
vörur frá gæðamerkjum á borð 
við SCM Group og Haas CNC 
sem framleiða stórvirkar iðnað-
arvélar.

Ný og þekkt vörumerki
„En við bjóðum ekki einvörðungu 
upp á vélar heldur einnig fjölmarg-
ar rekstrarvörur,“ segir Hjörtur. 
„Við erum ávallt með mikið úrval 
slípiskífa, sagarblaða, handverk-
færa og alls konar hliðarvara sem 
iðnaðurinn þarf. Einnig bjóðum við 
breitt úrval af loftpressum og raf-
stöðvum,“ segir Hjörtur að lokum.

Nýlega tóku Iðnvélar við hinu 
heimsþekkta Beta vörumerki. Fag-
fólk í handverki þekkir vörurnar 
frá Beta enda hafa þær getið sér orð 
fyrir gæði og endingu bæði hérlend-
is sem erlendis. En Beta framleið-
ir ekki eingöngu verkfæri, eins og 
sjá má í verslun Iðnvéla, því vinnu-
fatnaður og -skór eru áberandi líka. 
„Sjón er sögu ríkari,“ segir Hjörtur 
og það eru orð að sönnu.  

Verslun Iðnvéla er til húsa að 
Smiðjuvegi 44-46 í Kópavogi. Nán-
ari upplýsingar um vöruvalið má 
finna á idnvelar.is.

Flestallt 
fyrir tré- og 
járniðnaðinn
Um áratuga skeið hafa Iðnvélar þjónustað tré- og 
járniðnaðinn hérlendis. Á síðustu árum hefur fyrirtækið 
aukið vöruúrval sitt fyrir alla geira markaðarins, m.a. 
með sölu á nýjum og þekktum vörumerkjum.

Fjölmörg heimsþekkt vörumerki fyrir ýmsar greinar iðnaðar má finna í verslun Iðnvéla. MYND/STEFÁN

Iðnvélar bjóða upp á gott úrval rekstrarvara fyrir ýmsar iðngreinar.  MYND/STEFÁN

Landstólpi     Gunnbjarnarholti     801 Selfoss     s. 4 80 5600     landstolpi@landstolpi.is     www.landstolpi.is

Sterkir í
stálgrindarhúsum

Þú finnur okkur á svæði B3 á Verk og vit 
í Laugardalshöll um helgina.

100 stálgrindarhús á 15 árum.
Við erum sérfræðingar á sviði byggingarframkvæmda, 
sér í lagi reisningu og frágangi stálgrindarhúsa. 
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IÐAN fræðslusetur í Vatnagörðum 
20 er fræðslumiðstöð sem hefur það 
hlutverk að bæta hæfni fyrirtækja 
og starfsmanna í iðnaði. Eigendur 
IÐUNNAR eru: Samtök iðnaðarins, 
Samiðn, MATVÍS, Félag bókagerðar-
manna, FIT, VM, Bílgreinasamband-
ið, Samtök ferðaþjónustunnar og 
Meistarafélag húsasmiða.

IÐAN skiptist í nokkur svið á borð 
við bílgreinasvið, prenttæknisvið, 
matvæla- og veitingasvið, málm- og 
véltæknisvið og bygginga- og mann-
virkjasvið.

Markmið bygginga- og mann-
virkjasviðs er að stuðla að bættri 
menntun og hæfni starfsmanna 
í bygginga- og mannvirkjagerð. 
Jafnframt að auka gæði og fram-
leiðni fyrirtækja. Sviðið  starfar 
fyrir eftirfarandi iðngreinar: 
Húsasmíði, húsgagnasmíði, mál-
araiðn, múraraiðn, pípulagnir, 
veggfóðrun og dúkalögn.

Fjölmög námskeið eru í boði 
fyrir bygginga- og mannvirkjasvið, 
og eru hér nefnd dæmi um örfá 
þeirra: 

l Brunaþéttingar
l Byggingakranar
l Eldvarnir við kamínur og eldstæði
l Framkvæmdir á ferðamannastöð-

um
l Gæðakerfi í byggingariðnaði
l Húsgagnagerð úr skógarefni
l Málun marmaralíkinga
l Módelsmíði
l Torf- og grjóthleðslur
l Varmadælur
l Viðhald og viðgerð gamalla húsa

Öflug símenntun í iðnaði

Fjölmörg námskeið eru í boði hjá iðunni sem tengjast byggingariðnaðinum. mynd/GVa

Íslendingar standa mjög framar-
lega í heiminum þegar kemur að 
þróun á umhverfisvænni og end-
ingarbetri steinsteypu. Miðstöð 
þeirrar þróunar er við Nýsköpunar-
miðstöð Íslands (NMÍ) í Reykjavík 
og er prófessor Ólafur H. Wallevik, 
forstöðumaður á NMÍ og prófess-
or við Háskólann í Reykjavík, þar 
fremstur í flokki fræðimanna.

Rannsóknir á sementsbundn-
um efnum eru stór þáttur í starf-
semi NMÍ og hefur Ólafur stýrt 
rannsóknum í flotfræði sements-
bundinna efna í samvinnu við bæði 
innlendar og erlendar stofnan-
ir og fyrirtæki. Hann hefur m.a. 
stýrt rannsóknum og þróun á nýrri 
gerð umhverfisvænnar stein-
steypu sem ber heitið EcoCrete 
og hefur lægsta kolefnisspor allra 
þekktra steinsteypugerða í heim-
inum. Steypugerðin og rannsókn-
ir á henni hafa markað tímamót í 
kolefnisjöfnun byggingarefna og er 
árangurinn afar mikilvægur í ljósi 
þess að steypa er mest framleidda 
efni í heimi en framleiðsla hennar 
losar árlega um 3 milljarða tonna af 
koltvísýringi.

Ólafur hefur haldið fyrirlestra 
um flotfræði í meira en 20 lönd-
um og hlotið fjölda verðlauna fyrir 
störf sín, þ. á m. hin virtu Carl Kla-
son verðlaun, og var sæmdur ridd-
arakrossi Hinnar íslensku fálka-
orðu fyrir framlag sitt í þróun á 
umhverfisvænum byggingarefnum.

Úrvals steypa

Helstu framkvæmdaaðilar hins 
opinbera kynntu áformaðar fram-
kvæmdir á útboðsþingi Samtaka 
iðnaðarins sem haldið var 26. 
febrúar síðastliðinn. Framkvæmd-
irnar hljóða upp á tæpa 100 millj-
arða króna sem er veruleg aukn-
ing frá því í fyrra. Viðamestu fram-
kvæmdirnar eru hjá Landsvirkjun 
og eru þær áætlaðar um 20 millj-
arðar króna í ár. Þar á eftir koma 
Isavia, Landsnet og Framkvæmda-
sýsla ríkisins með framkvæmdir 
upp á 11 og 12 milljarða.

Framkvæmdir Landsvirkjunar 
eru við Þeistareyki, stækkun Búr-
fells, sem hefst á vormánuðum, og 
ýmis viðhaldsverkefni.

nánar á si.is

Veruleg aukning 
framkvæmda

 
Ísmar og Infuser bjóða lausnina.
Losnum við lykt í matvælaiðnaði og aukum um leið 
öryggið. Fita í loftstokkum skapar eldhættu. Með 
Ozon blöndun í loft dregur verulega úr uppsöfnun 
fitu í loftstokkum.

Hentar til hreinsunar, sótthreinsunar og 
lykteyðingar í iðnaði, fiskvinnslu, sjúkrahúsum og 
víðar. Bjóðum sértækar lausnir fyrir stærri verkefni í 
samstarfi við Infuser.

Stöðug fitueyðing og minni lykt
Ekki þörf á síum eða UV-lömpum
Einfalt að koma fyrir í eldri eldhúsum
Mun minni eldhætta
Verulegur sparnaður við hreinsun á stokkum
Lítill viðhaldskostnaður
UmUmhverfisvænt

NÝJUNG Í LOFTRÆSINGU
BYLTING Í ÖRYGGISMÁLUM

rannsóknir á steypu skipta miklu máli. 



Helgarfjör í Flash

Skór st. 36-41 
Verð 8.990 kr.

St. S-XL áður 14.990  
nú 11.990 kr.

Ein st. Passar á 38-44  
Verð 5.000 kr.

Ein st. Passar á 38-44  
Verð nú 7.990 kr.

Ein st. Passar á 38-44  
Verð 5.000 kr.

St. 38-44 áður 24.990  
nú 19.990 kr.

St. S-XL áður 14.990  
nú 11.990 kr.

Fleiri myndir á Facebook
Pleður buxur st. 34-44 áður 14.990  

nú 9.990 kr.



Það er augljóst að þeir félag-
ar Dolce & Gabbana vilja auka 
glys og glamúr í tískuheimin-
um. Sýningin bar því vitni. Svið-
ið var skreytt eins og ævintýri í 
Disn ey-mynd, glæsilegur gyllt-
ur vagn fór þar fremstur í flokki. 
Kvikmyndin Frozen virðist sömu-
leiðis hafa verið innblástur fyrir 

þessa frægu ítölsku hönnuði sem 
hafa á undanförnum árum komið 
fram með litríkan og skrautleg-
an fatnað.

Allar fyrirsæturnar voru með 
fallegt hárskraut sem augljós-
lega gæti hlotið almennar vin-
sældir þegar líða fer að hausti. 
Stefano Gabbana sagði í samtali 

við tískutímaritið Vogue að allar 
stúlkur dreymdi um að verða 
prinsessur. „Við vitum hvernig 
heimurinn er í dag. Tískan leyf-
ir fólki að dreyma, við uppfyllum 
þá drauma. Ungar konur í dag eru 
sjálfstæðar og hafa sterkar skoð-
anir. Þær mega klæða sig eins og 
prinsessur.“

Disney á pöllunum 
Prinsessur, fagrir prinsar og illar nornir voru í aðalhlutverki á 
tískuvikunni í Mílanó á sunnudaginn þegar Dolce & Gabbana sýndi 
haust- og vetrartísku ársins 2016. Öll umgjörð sýningarinnar dró dám 
af heimi ævintýra og klæðin skírskotuðu til þekktra Disney-ævintýra.

Fyrirsæturnar báru allar ævintýralegt höfuðskraut.

3 .  m a r s  2 0 1 6   F I m m T U D a G U r8 F ó l k    ∙   k y n n I n G a r b l a ð  ∙   T í s k a

Konukvöld
í Smáralind

www.facebook.com/OpticalStudio

OPIÐ FRÁ 10 TIL 23

afsláttur af 
öllum vörum20%



 A24 FILMS

ROOM
FINAL ONE SHEET MECHANICAL
TYPE SAFETY: 23”W x 37”H
FRAME SAFETY: 24.5”W x 38.5”H
TRIM: 27”W x 40”H
BLEED: 27.25”W x 40.25”H

AFS1085

FINAL_REV2
9/22/15  9:55AM  AW

B Y G G T  Á  S A M N E F N D R I  M E T S Ö L U B Ó K

Á S T I N  Á  S É R  E N G I N  TA K M Ö R K

CASTING
BY

COSTUME 
DESIGNER

MUSIC
BY

PRODUCTION
DESIGNER

DIRECTOR OF 
PHOTOGRAPHY

BASED ON 
THE NOVEL BY

EXECUTIVE 
PRODUCERS

PRODUCED
BY

SCREENPLAY DIRECTED
BY

JUSTIN CHANG,

NIGEL SMITH,

DAVID EHRLICH,

BRIAN FORMO, 

“BRIE LARSON 
MUN FÁ ÞIG TIL AÐ TAKA ANDKÖF. 
ÞÚ MUNT EKKI SJÁ BETRI LEIK Í ÁR”

S I G U R V E G A R I
PEOPLE’S CHOICE AWARD

RICHARD LAWSON,

4
ÓSKARSVERÐLAUNATILNEFNINGAR

BESTA LEIKSTJÓRN - LENNY ABRAHAMSON
BESTA HANDRIT - EMMA DONOGHUE
BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI - BRIE LARSON

Óður til móðurástarinnar

BESTA MYND

óskarsverðlaun
Besta leikkona í aðalhlutverki

- Brie Larson
L SMITH,
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BÍLAR &
FARARTÆKI

PORSCHE Cayenne. Árgerð 2006, 
ekinn 125 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.190.000. Rnr.262744. Á 
staðnum.

PALLHÚS Fis. Árgerð 2005. Verð 
1.300.000. Rnr.302223. Á staðnum

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

TOYOTA Proace langur, háþekja. 
Árgerð 2015, ekinn 2 Þ.KM, dísel, . 
Verð 5.590.000. Rnr.990167.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

MAZDA Cx-5 vision. Árgerð 2012, 
ekinn 52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.750.000. Rnr.120291.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2014, 
ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.790.000. Rnr.170007. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

HYUNDAI I20 1,2 trend . Árgerð 2016, 
ekinn 0 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.480.000. Rnr.120388.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

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

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TOYOTA Auris sol hybrid. Árgerð 2011, 
ekinn 60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Rnr.991677.

RENAULT Kangoo ii. Árgerð 2009, 
ekinn 125 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.991135. Tilboð kr: 
990.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TILBOÐ
 FORD Explorer eddie bauer 4x4. 
Árgerð 2006, ekinn 167 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.290.000. 
Rnr.196669.Sími 894-5332

TILBOÐ
 RENAULT Clio comfort. Árgerð 2013, 
ekinn 42 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Rnr.147605. Sími 894-5332

KIA Sorento luxery. Árgerð 2012, ekinn 
64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.TB Verð 
4.890.000. Rnr.101472. Vantar bíla 
á skrá Braut bílasala ehf bilbraut@
bilabraut.is

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

TILBOÐ
VW Sharan 2.0 basicline. Árgerð 2005, 
ekinn 176 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
390.000. Rnr.147650. Sími 894-5332

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



VW FOX BASICLINE 08/2007, ekinn 
140 Þ.km, bensín, 5 gíra, samlitur, 
sóllúga. Verð 890.000. TILBOÐ, 660þkr. 
100% kortalán Raðnr.254802 á BILO.
is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Nissan Leaf Tekna, 9/2015, nýr bíll 
og óekinn, sjsk, rafmagnsknúinn, 
leðuráklæði, sólarsella ogfl,tilboðsverð 
3690 þús raðnr 210175.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Mazda 3 2006 árg. sjálfsk. 107þ km. 
Nýskoðaður. Verð 950þ. S. 6162597

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

TOYOTA Land Crusier 150 GX, 
12/2011, ek. 71 þ, díesel, sjálfsk., leður, 
mikið af aukahlutum, gott lakk. Topp 
eintak. Verð 7,7m. Uppl. í s. 897 8087 
eða 862 6519.

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 snjómokstur

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vélsleðar

 Bátar

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

 Hjólbarðar

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

 Málarar

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

 Varahlutir

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

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.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

HúsasMíðaMeistari
getur bætt við sig verkefnum. 

Uppl. í s. 897 4720 

eða bragi@boga.is

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

 nudd

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

 spádómar

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

 rafvirkjun

raFlagnir og 
dyrasíMakerFi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Viðgerðir

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

þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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

Öxlar, skiptingar
og varahlutir í vinnuvélar

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

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

99%
RYKFRÍTT

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

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

rafeindir@internet.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 
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Stækkun Búrfellsvirkjunar
Útboð nr. 20212 

Framkvæmdaeftirlit
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í framkvæmdaeftirlit  með 
byggingarframkvæmdum vegna stækkunar Búrfellsvirkjunar 
samkvæmt útboðsgögnum  nr. 20212.

Verkefnið skiptist í eftirfarandi megin verkþætti: 
•	 Eftirlit	með	greftri	um	400	m	langs	aðrennslisskurðar	og		
 inntaksmannvirkja.  
•	 Eftirlit	með	uppsteypu	inntaksmannvirkis,	spennahúss,		
	 aðkomubyggingar	og	stöðvarhúss	sem	verður	neðanjarðar.
•	 Eftirlit	með	greftri	tveggja	lóðréttra	jarðganga,	um	120m	að		
 lengd.
•	 Eftirlit	með	greftri	aðkomuganga,	tengiganga	og	 
	 stöðvarhúsi	neðanjarðar.
•	 Eftirlit	með	greftri	450	m	frárennslisganga	og	2.2	km		
	 frárennslisskurðar.
•	 Eftirlit	með	slóða	og	vegagerð.
•	 Öryggiseftirlit	á	verkstað.
•	 Hjúkrunarþjónusta.			

Vinna við eftirlitið hefst í maí 2016 og lýkur í september 2018.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar 
http://utbod.lv.is 

Tilboðum	skal	skila	til	Landsvirkjunar,	Háaleitisbraut	68,	103	
Reykjavík,	fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 12. apríl 2016. 
Tilboð		verða		opnuð	kl.	14:00	sama	dag	og	lesin	upp	að	
viðstöddum	þeim	bjóðendum	sem	þess	óska.

FLÓASIGLINGAR 
Reykjavíkurborg og Akraneskaupstaður óska eftir 
rekstraraðila til að taka að sér tilraunaverkefni um  

beinar siglingar ferju á milli Reykjavíkur og Akraness  
á tímabilinu maí – september 2016. 

Hugmyndir sveitarfélaganna eru þær að á tímabilinu sjái 
rekstraraðili um reglulegar siglingar með á bilinu 50-100 
farþega þrisvar sinnum á dag á milli Akraness og Reykja-
víkur. Gert er ráð fyrir að báturinn nái að sigla leiðina á 30-
45 mínútum þannig að vel fari um farþega þrátt fyrir sjólag. 
Ekki er gert ráð fyrir flutningi á vélknúnum farartækjum í 
þessu verkefni. 

Markmið tilraunaverkefnisins er að kanna rekstrar-
grundvöll reglulegra bátsferða á milli sveitarfélaganna. 
Rekstraraðili þarf því að gera ráð fyrir því að safna upp-
lýsingum m.a. um samsetningu farþega og aðra tengda 
rekstrarþætti á fyrirhuguðu samningstímabili.  
Áhugasömum aðilum verður boðið til viðræðna með það 
fyrir augum að ná markmiðum tilraunaverkefnisins. 

Umsækjendur skulu vera í skilum með opinber gjöld og 
lífeyrissjóðsiðgjöld. Umsækjendur skulu hafa bát til um-
ráða sem uppfyllir kröfur laga og reglugerða varðandi 
farþegaflutning á sjó. Báturinn skal geta tekið barnavagna 
og reiðhjól.

Umsókn skal senda innkaupadeild Reykjavíkurborgar á 
netfangið utbod@reykjavik.is eigi síðar en 10. mars nk. 
ásamt yfirlýsingu frá þar til bærum aðilum um skil á opin-
berum gjöldum og lífeyrissjóðsiðgjöldum auk lýsingu á bát 
þeim sem umsækjandi hefur til umráða. Umsækjendur sem 
uppfylla skilyrði auglýsingarinnar fá frekari upplýsingar 
um verkefnið og verður þeim boðið til áframhaldandi við-
ræðna. Reiknað er með að ákvörðun um val á þjónustuað-
ila liggi fyrir í mars 2016.   
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS
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Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
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2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
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Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
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533-1616

OPIÐ HÚS

Karl Gunnarsson
lögg. fasteignasali
s. 898 2102

Kristján P. Arnarsson
lögg. fasteignasali
s. 896 1188

ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ ÞÍN EIGN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR

Við erum alltaf við.  Ef við erum ekki inni við - þá erum við úti við. Þjónustusíminn er 891 9916

ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI.
HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

Sími 533 1616 • Þjónustusími 891 9916
www.lundur.is • lundur@lundur.isBjörn Stefánssson

sölufulltrúi
s. 698 9056

Unnur Karen  
Karlsdóttir
s. 848 6352
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

Garðabær- Langamýri
Mjög vel staðsett og skemmtilega 
hannað 179 fm parhús á tveimur 
hæðum, þar af 31 fm innbyggður 
bílskúr. Góðar innréttingar. Falleg 
og rúmgóð verönd og 30 fm svalir. 
Stutt í skóla .  
V. 53,5 m. 5555 

Álfheimar - 5 herbergja
5 herb. 110 fm íbúð á tveimur efstu 
hæðum í syðst í Álfheimum.34 
fm íbúðarherb. eða vinnuherb. í 
kjallara og í útleigu. Samtals er 
eignin 144,2 fm. Skipti á eign  á 
Akranesi möguleg.  
V. 30,9 m.5679
 

107 Fálkagata
Einstaklingsíbúð á 2.hæð í fjölbýli. 
Suðursvalir, gott útsýni, Háskóli 
Íslands við húsgaflinn. Á jarðhæð 
er sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús. Gamlar innréttingar.   
V. 17,2 m. 6280
 
 

Dúfnahólar, laus fljótlega
 2ja herb. íbúð ca. 63  fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Mikið útsýni.Svalalokun. 
V. 17,5 m 6310

 
 

Gott ca. 40 fm sumarhús á 
góðum stað við Meðalfellsvatn
Lóðin liggur að Sandsá, ca 1.000 fm  
eignarland. Húsið skiptist í stofu og 
eldhús í opnu rými, 2 herbergi og 
baðhb. með sturtu. Rafmagn.  Húsið 
var flutt á staðinn 2011. Steyptar 
undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Miklabraut-Langahlíð
Ýmis skipti.  Verslunar og 
þjónusturými á horni Miklubrautar  
og Lönguhlíðar. Góð staðsetning og 
ýmsir möguleikar. Samtals 109,6 fm 
sem skiptist 57,3 fm verslunarpláss 
á 1. hæð og 52,3 fm pláss í kjallara. 
Skv. nýjum skiptasamningi telst 
eignin u.þ.b. 125 fm V. 17,9 6208

2ja herb. Austurberg  
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð 
vð Austurberg. Lagt fyrir þvottavél 
á baði.Stórar suðursvalir með miklu 
útsýni.  Lítil útborgun, hagstæð 
áhvílandi lán. V. 16,3 m 3902
 
 

Kristnibraut -lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 
fm 3ja herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 
9 íbúða lyftublokk.Þvottahús innan 
íbúðar. Skipti á minna í Neðra 
Breiðholt eða Kópavogi möguleg, 
 V. 26,5 m. 5783

 

KRINGLAN - Ofanleiti  
Falleg 2ja til 3ja um 80 fm íbúð 
á 1. hæð, jarðhæð, í snyrtilegu 
litlu fjölbýli. Aflokuð 40 fm verönd 
með skjólveggjum út frá stofu. 
Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi.   
V. 23,5 m. 6199

 

Eskifjörður - 2ja íbúða mögul
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum,  
samtals 243,2fm þar af innbyggður 
52,2fm bílskúr. Eign í góðu viðhaldi. 
Möguleiki á aukaíbúð.  
Vel staðsett eign. v.34,9 mlj.
 
 
 

Grímsnes-Hæðarendi- 
Sumarhús á 1 hektara eignarlandi 
í landi Hæðarenda í Grímsnesi.  
Húsið er stofa, eldhúskrókur og tvö 
herbergi. Ekki búið að tengja vatn 
eða rafmagn. Ekið framhjá Kerinu á 
austurleið. Ýmis skipti   
V. 8,9 m. 6306 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi   
Ca 1/2 ha.eignarlandHúsið er 
Snorrahús sem Húsasmiðjan fram-
leiddi á 9. ártug Alrými-stofa-eld-
hús, salerni með wc og svefnherb. 
Verönd Stutt að Þingvallavatni. 
Rafmagn,hitakútur kalt vatn tekið 
úr eigin veitu V. 8,5 m.4668  

Hlíðarás 1A Mosfellsbær -OPIÐ HÚS KL.17-18.30
Tvílyft einbýli á útsýnisstað. Húsið er samtals um 312,4 fm þar af 50,2fm 
innb. bílskúr á efri hæð. Húsið stendur fremst í lokaðri götu. Góð aðkoma. 
Tveggja íbúða möguleiki.  Laust við kaupsamning. . 55,0 m 5836
 

533-1616

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

2 AF 4 HÚSUM SELD

41,9 millj.Verð frá:

Falleg og vel skipulögð  
212 fm raðhús

Tvær hæðir og fjögur 
svefnherbergi

Fallegt útsýni og góð nýting  
á rýmum

Tilbúið til afhendingar,  
fokhelt

Urðarbrunnur 2-8

EIGNIN ER TIL SÝNIS SEINNIPART FIMMTUDAGS  
Í SAMRÁÐI VIÐ FASTEIGNASALA.

Afar vel staðsett 239,2 fm einbýlishús með tvöföldum 42,9 
fm samtals 282,1 fm. Möguleiki á aukaíbúð. Teikninar á 
skrifstofu. Staðsetning sem er sjaldan í boði.  

Allar nánari uppl. hjá Alberti í síma 821-0626.

Sörlaskjól 18, 107 Rvk. 

Kristján Ólafsson
Lögmaður

894-4388

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2
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Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP

nei3m2

109

Opið hús mið 7. jan kl 18:00 - 18:30

Verð 33,7

Albert B. Úlfarsson 
Löggiltur fasteignasali 
albert@hofudborg.is 
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Höfuðborg fasteignasala ∙ Hlíðasmára 2, 6. hæð ∙ 414-4488

Kristján Ólafsson
Lögmaður

894-4388

Albert B. Úlfarsson
Lögg. fasteignasali

414-4488

Höfuðborg
Fasteignasala

Falleg og björt 4ra herb. íbúð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin er á 2. hæð með yfirbyggðum svölum. 

Innréttingar og gólfefni eru vönduð. Stutt í flesta 
þjónustu, verslun og skóla. SKOÐIÐ ÞESSA  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Kristján í s. 894-4388 / kol@hofudborg.is

Rjúpnasalir 12 ∙ 201 KÓP
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

SÓLEYJARIMI 13

Glæsilegar lúxus 3ja herbergja íbúðir í 10 íbúða fjölbýlishúsi allar 
með sérinngangi ásamt geymslu í kjallara hússins í grónu hverf í 
Grafarvogi. Einkastæði fylgir íbúðinni. Sérsmíðaðar innréttingar og 
innihurðir. Eldhús opið við stofu, steinborðplata. Rúmgóð herbergi. 
Hjónaherbergi með sér baðherbergi og innangengt í fataherbergi. 
Tvö baðherbergi, bæði með sturtu. Þvottahús innan íbúðar.  Gólfhiti, 
hitalögn er í helstu gönguleiðum og bílastæði fyrir hreyfihamlaða. 
Stutt í alla þjónustu og verslanir. 

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri

Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Löggiltur leigumiðlari

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

TIL SöLU úR  
pReNTSMIðjU !

2 Hamada prentvélar, einslita og 
tveggjalita stærð A3, einnig viðarborð 
og viðarkerrur á hjólum. Uppl. í s. 
898 5960

 Óskast keypt

KAUpUM GULL - jÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

HEILSA

 Nudd
TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

Heilnudd. Nuddstofan svæði 112. 
Uppl. S: 823 5669 eða 693 0348

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

www.LeIGUHeRbeRGI.IS
STARFSMANNAbúSTAðIR 

FyRIR veRKTAKA, 
LÁGMARKSALDUR 25 ÁRA.

Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

Til leigu góð 2ja herb. íbúð á 
Reykjvarvíkurvegi í Hafnarfirði. Leiga 
140þús per. mán. Tryggingar krafist. 
Er laus. S. 774 2501 mail: eyvindur@
simnet.is

Til leigu 85 fm íbúð á sv. 201 Uppl. í 
s. 893 3475

 Atvinnuhúsnæði

AUðbReKKA - jARðHæð
Til leigu 400 fermetra jarðhæð 

við Auðbrekku. Gluggar sem snúa 
að götu og innkeyrsludyr. Getur 

nýst sem verslun og fleira.
LeigaRkv@gmail.com eða s. 897 

9743

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

 Geymsluhúsnæði

FyRSTI MÁNUðUR FRíR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

Óskum eftir rútubílstjóra. Uppl. í s. 892 
3102 Hópferðabílar Jónatans

HEILDSALA: Starfsmaður óskast í 
afgreiðslu o.fl. í heildsölu í Rvk. Þarf 
að hafa gott vald á íslensku. Umsóknir 
sendist til thjonusta@365.is merkt 
“heildsala”

Óskum eftir fólki í úthringistarf. 
Hentar vel með skóla eða annarri 
vinnu. Föst laun og bónusar í boði. 
Uppl og fyrirspurnir sendist á 
umsoknir@tmi.is eða í 770-2277

Starfsmann vantar í 50% starf í 
afgreiðslu og móttöku á fatnaði í 
fatahreinsun í Reykjavík. Vinnutími 
14-18, alla virka daga. Umsóknir og 
nánari upplýsingar á vinnaibodi@
gmail.com

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

Menn vanir mótauppslætti og annari 
útivinnu við byggingar óskast í 
Keflavík. Uppl. í s. 840 6100 Páll.

TILKYNNINGAR

 einkamál

Maður um fertugt óskar eftir að 
kynnast konu milli 30-50 með 
samband í huga, opin f. öllu. Uppl. 
í s. 480 9000 skilja eftir símanr. og 
skilaboð Bjarki.



– fyrst og   fremst
ódýr!

TILBOÐIN GILDA TIL 6. MARS - AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS

20  %
afsláttur

3989kr.
kg

Verð áður 4995 kr. kg
Ungnauta Prime Ribs, Ísland

1499kr.
kg

Verð áður 1798 kr. kg
Ungnautahakk, Ísland

TILBOÐIN GILDA TIL 6. MARS - AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS

2099kr.
kg

Verð áður 2389 kr. kg
Krónu kjúklingabringur ferskar, Ísland

12  %
afsláttur

439kr.
pk.

Verð áður 549 kr. pk.
Ferskar döðlur 600g, Íran 

439kr.
kg

Mangó, Perú249kr.
kg.

Verð áður 299 kr. kg.
Ananas ferskur, Costa Rica

16  %
afsláttur

16  %
afsláttur

20  %
afsláttur

Ö
ll verð eru birt m

eð fyrirvara um
 prentvillur og/eða m

yndabrengl.

2195kr.
kg

Krónu kjúklingafille, Ísland



TILBOÐIN GILDA TIL 6. MARS - AFGREIÐSLUTÍMAR Á WWW.KRONAN.IS
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pk.
Hrískökur með salti 100g

149kr.
stk.

Kjúklingabaunir 420g

499kr.
kg

Hrísgrjón brún 1kg

489kr.
pk.

Múslí m/möndlum og ávöxtum 700g

499kr.
pk.

Graskersfræ 250g
199kr.

pk.
Spaghetti heilhveiti 500g

ódýrt
Lífrænt OG

399kr.
kg

Haframjöl Gróft 1kg

149kr.
stk.

Tómatar hakkaðir 400g

149kr.
stk.

Rauðar nýrnabaunir 420g

Ö
ll verð eru birt m

eð fyrirvara um
 prentvillur og/eða m

yndabrengl.



Tilnefnd í flokknum Viðtal ársins fyrir
viðtal við Einar Zeppelin Hildarson
sem árið 2004 varð fyrir morðtilraun
af hálfu móður hans en systir hans 
lést í árásinni.

Viktoría Hermannsdóttir og
Kristjana Guðbrandsdóttir

Tilnefndar í flokknum Umfjöllun ársins
fyrir ítarlega umfjöllun um umfang og

einkenni mansals á Íslandi og bresti í
aðgerðáætlun stjórnvalda.

VEL AF SÉR VIKIÐ!
Við erum afar stolt af því fagfólki sem starfar á fréttastofu 365 og óskum þeim sem hlutu tilnefningar til 
Blaðamannaverðlauna fyrir árið 2015 innilega til hamingju. Tilnefningarnar eru viðurkenning fyrir okkur öll 
og hvatning til að gera enn betur við að flytja landsmönnum ítarlegar og vandaðar fréttir. 

3 tilnefningar til Blaðamannaverðlauna Íslands 

FRÉTTASTOFA

Kolbeinn Tumi Daðason
Tilnefndur í flokknum Rannsóknarblaðamennska
ársins fyrir uppljóstrandi umfjöllun um spillingu
innan fíkniefnadeildar lögreglunnar.

Snærós Sindradóttir



Fréttablaðið birti á dögunum 
grein um bleikan skatt, en það 
er aukaálagning á vörur ætluðar 

konum og stúlkum. Þarna er verð-
lagningu á vörum sérstaklega mark-
aðssettum fyrir konur stillt upp sem 
kynjamismunun. Það er staðreynd 
að það hallar á konur í útgjöldum. 
Konur eru meiri neytendur en karlar 
því þær hugsa almennt meira um útlit 
og ásýnd en karlar og eru því að kaupa 
meira af snyrtivörum, fötum og skóm. 
Þessar vörur hafa margar hverjar svo-
kallaðan bleikan skatt sem gerir þessa 
neyslu dýrari fyrir konur. Að auki má 
bæta við að konur lifa lengur þannig 
að ævilöng útgjöld þeirra eru því sam-
kvæmt þessu hærri, í meira magni og 
yfir lengri tíma en hjá körlum. Til að 
kosta þennan mismun í útgjöldum fá 
þær lægri laun en karlar.

Fyrir nokkrum áratugum gekk þetta 
öðruvísi fyrir sig þar sem karlinn var 
fyrirvinnan og „baðaði frúna í gjöfum 
og peningum til að punta sig“. Það er 
að minnsta kosti ímyndin. En neyslu-
venjur okkar hafa breyst mikið á 
síðastliðnum 50 árum. Konur taka í 
ríkari mæli þátt í tekjuöflun og verða 
sjálfstæðari með breyttu hugarfari 
samfélagsins. En hugarfar beggja kynja 
til fjármála almennt er lítið breytt. Við 
erum feimin við að ræða fjármálin við 
aðra og við erum of feimin til að hugsa 
um eigin fjármál. Um það bil helm-
ingur landsmanna hugsar lítið eða 
ekkert um útgjöldin sín. Venjan er að 
fá tekjur og eyða þeim á mánaðartíma-
bili. Lítill sem enginn gaumur er gefinn 
að því hvert peningarnir eru að fara og 

hvort við séum að eyða þeim skynsam-
lega. Þarna verður bleiki skatturinn til. 
Annars vegar vegna þess að konur eru 
meiri neytendur og hins vegar vegna 
þess að stór hluti beggja kynja hugsar 
lítið um útgjöldin – borgar bara.

Lítið heyrist í neytendum
Íslendingar eru almennt séð tekju-
miðað samfélag. Það er auðséð á því að 
háværar raddir heyrast þegar tekist er 
á um hærri laun og hærri bætur en lág-
róma tal þegar kemur að mótmælum 
um hækkandi verðlag. Samkeppnis-
eftirlitið og Félag íslenskra bifreiðaeig-
enda hafa nýlega bent á að Íslendingar 
borga óþarflega hátt eldsneytisverð. 
Það eru ekki jafn sterk mótmælin við 
því og samstaðan sem fylgdi kjarabar-
áttunni á síðasta ári. Bent hefur verið 
á að álagning á matvöru er hærri hér 
á landi en í nágrannalöndunum. Aftur 
heyrist lítið í okkur neytendum. Tekju-
miðuð neysla eins og við höfum van-
ist mun alltaf ýta verðlagi upp því að 
í hvert sinn sem laun á vinnumarkaði 
hækka þá fer verðlag upp. Kaupmenn 
og heildsalar nýta sér þessi viðhorf 
okkar og treysta á að hegðun okkar sé 
samkvæmt venju; að horfa á tekjurnar 
og forðast að skoða eigin fjármál.

Lausnin er einföld. Við eigum að 
leggja jafn mikla áherslu á útgjöldin 
okkar og tekjurnar. Þegar við horfum 
ekki aðeins á það að fá meiri tekjur til 
að borga fyrir neysluna okkar heldur 

horfum líka á hve mikið við fáum fyrir 
peningana þá batnar hagur okkar enn 
frekar. Það er líka miklu árangursrík-
ara að horfa á útgjöldin því við getum 
tekið ákvarðanir um að kaupa eða 
ekki kaupa vörur strax í dag. Það tekur 
okkur hins vegar að jafnaði langan 
tíma að vinna okkur upp í tekjum.

Besta kjarabótin
Besta kjarabótin, og um leið aðferð til 
að eyða bleikum sköttum, er áhersla 
á lægra verðlag og að lækka útgjöld 
heimilanna. Með því að nota inn-
kaupalista og skipuleggja útgjöldin 
má lækka rekstrarkostnað einstak-
linga og heimila strax. Þessi einfalda 
vitundarvakning getur haft áhrif á 
fjármálin þín núna í dag. Tuga pró-
senta lækkun í útgjöldum á næstu 
vikum er miklu betri en 3-5% launa-
hækkun yfir nokkurra ára tímabil.

Þegar við krefjumst lægra verð-
lags þá höfum við ekki bara áhrif 
á matvöru, eldsneyti eða sérvörur 
fyrir konur. Við höfum áhrif á allar 
stéttir samfélagsins. Í dag hefur lág-
tekjufólk og lífeyrisþegar enga kosti 
aðra en að kaupa vörur og þjónustu 
millistéttarinnar. Þeirra val verður 
í mörgum tilfellum of dýr inn-
kaup á dagvöru og þiggja ölmusu 
eða skerða eðlileg lífsgæði til að ná 
endum saman. Það er rangt að hluti 
samfélagsins sé háður öðrum fjár-
hagslega bara vegna verðlagsins. Ef 
við stöndum saman og hugsum um 
peningana okkar þá höfum við áhrif. 
Ef fjöldinn leitar í ódýrari en sambæri-
legar vörur og mótmælir hækkunum 
og mikilli álagningu þá ýtum niður 
verði á eldsneyti og matvöru og ýtum 
niður bleikum sköttum. Við aukum 
lífsgæðin.

Það er hagur okkar allra að snúa 
vörn í sókn. Byrjaðu strax í dag að 
skoða í hvað þú eyðir peningunum 
þínum og hvort þú getir ekki gert 
betur. Lægri útgjöld styrkja samfé-
lagið.

Hvernig eyðum við  
bleikum sköttum?

Haukur  
Hilmarsson
ráðgjafi í  
fjármálahegðun

Eftir lok seinni heimsstyrjaldar 
tók fæðingartíðni kipp um 
allan hin vestræna heim. Þessi 

uppsveifla stóð í 18 ár – eða á milli 
1946 og 1964 – og þau elstu af þess-
ari kynslóð eiga því sjötugsafmæli á 
þessu ári. Þetta er stór og merkileg 
kynslóð sem m.a. neitaði að klippa 
á sér hárið og er talin hafa fundið 
upp poppmenninguna – en það er 
önnur saga. Í efnahagslegu samhengi 
skiptir máli að eftirstríðskynslóðin 
er rétt að komast á eftirlaunaaldur. 
Í flestum vestrænum löndum mun 
eftirlaunatakan verða gríðarleg fjár-
hagsleg byrði fyrir börn og barnabörn 
þessar kynslóðar. Ástæðan er sú að 
víðast hvar er lífeyrir fjármagnaður 
með beinni skattheimtu á vinnandi 
fólk. Þegar eftirlaunaþegum fjölgar 
samtímis því að fólki fækkar á vinnu-
markaði er aðeins hægt að bregðast 
við með niðurskurði ríkisútgjalda 
samhliða miklum skattahækkunum. 
Og það er nú brátt að fara gerast.

Samkvæmt mannfjöldaspám 
OECD mun eftirlaunaþegum fjölga 
hlutfallslega hraðar hérlendis á næstu 
10-20 árum en í nokkru öðru Evrópu-
landi. Það liggur því fyrir að ef lífeyrir 
væri fjármagnaður með skattlagningu 
hefði þurft að hækka skatta verulega 
á næstu árum til þess að tryggja eftir-
stríðsbörnunum áhyggjulaust ævi-
kvöld. Þess þarf ekki hér. Ísland er 
svo gæfusamt að hafa lífeyriskerfi 

sem byggir á sparnaði og íslenska 
eftirstríðskynslóðin hefur sjálf sparað 
fyrir sínum eftirlaunum.

Þess vegna hljómar það eins og 
furðuleg öfugmæli þegar rætt er um 
stærð lífeyrissjóða sem þjóðhagslegt 
vandamál. Stærðin er beinlínis afleið-
ing af ungum aldri þjóðarinnar – sem 
sést best af því að helmingur lands-
manna er yngri en 34 ára. Af því leiðir 
að tiltölulega margir eru á vinnualdri 
og greiða lífeyrisiðgjöld en tiltölulega 
fáir á eftirlaunaaldri og þiggja lífeyri. 
Lífeyrissjóðirnir áttu 3.270 milljarða 
við síðustu áramót – eða um 10 millj-
ónir á hvern Íslending – og það sýnir 
að kerfið er að virka nákvæmlega 
eins og því var ætlað og nægur sparn-
aður sé til staðar til þess að tryggja 
að fyrirsjáanleg öldrun þjóðarinnar 
verði ekki efnahagslegt vandamál. En 
það hangir miklu meira á spýtunni. 
Lífeyriskerfið hefur gegnt lykilhlut-
verki í því að efla sparnað hérlendis á 
síðustu áratugum og verið lykilþáttur 
í fjármögnun fjármögnun ríkissjóðs 
sem og húsnæðislána. Raunar er það 
svo að uppsöfnun lífeyriseigna hefur 
fært landsmönnum gríðarlegan ábata 
með lækkun langtímavaxta og eflingu 
fjármagnsmarkaðar. Í þeim skilningi 
er stærðin góð fyrir hagkerfið allt.

Stærðin er styrkur á húsnæðis-
lánamarkaði
Upphaflega voru það danskir fjárfest-
ar sem fjármögnuðu húsbyggingar 
hérlendis með því að kaupa útgáfur 
veðlánadeildar Landsbankans sem 
lánaði með 4½% nafnvöxtum til 40 
ára með veði í fasteignum. En þegar 
Ísland varð fullvalda og íslenska krón-
an sjálfstæð mynt 1918 hættu Danir 
að kaupa íslensk fasteignaveðbréf. Og 
nýir kaupendur fundust hvergi. Alla 
tuttugustu öld voru húsnæðislánin í 

tómum ólestri þar sem langtímalán 
voru varla í boði og venjulegt fólk 
þurfti að leita til okurlánara til þess 
að geta keypt eigið húsnæði. Það var 
ekki fyrr en lífeyrissjóðakerfið tók að 
vaxa og eflast að skarðið eftir Danina 
var fyllt á íslenskum fjármagnsmark-
aði. Fjármögnun húsnæðislána hefur 
nú um töluverða hríð hvílt að mestu 
leyti á lífeyrissjóðunum – hvort sem 
sjóðirnir lána út sjálfir eða fjármagna 
húsnæðislán bankanna og Íbúða-
lánasjóðs.

Sá munur er þó á að lánin eru nú 
verðtryggð en ekki með föstum nafn-
vöxtum – líkt og þegar Ísland var 
hluti af Danmörku. En það helgast af 
því hvað íslenska krónan hefur verið 
óstöðug í gegnum tíðina. Hinn bitri 
sannleikur er sá að langtímalán með 
föstum vöxtum eru nær ómöguleg 
hérlendis nema að þau séu verð-
tryggð. Hins vegar hafa langir verð-
tryggðir vextir farið lækkandi síðustu 
30 árin samhliða því að lífeyriskerfið 
hefur vaxið. Ástæðan er sú að eftir 
því sem meira hefur safnast í sjóðina 
hafa þeir keypt meira af innlendum 
fjármálaeignum, og eftir því hefur 
vaxtastigið farið lækkandi.

Hvað um erlenda eignadreifingu?
Flestir ættu að geta verið sammála 
um mikilvægi þess að setja ekki öll 
eggin í sömu körfuna og að það auki 
öryggi lífeyrissparnaðarins að hann 
sé ávaxtaður ytra að hluta. Þá skiptir 
einnig máli að eftirlaunataka stórra 
kynslóða valdi ekki verulegum ruðn-
ingsáhrifum í efnahagslífinu s.s. þegar 
uppsafnaður sparnaður er dreginn út 
úr hagkerfinu og greiddur út sem líf-
eyrir. Lífeyrisiðgjöld fela í sér frestun 
á neyslu og skapa þannig viðskipta-
afgang þar sem innflutningur verður 
minni fyrir vikið. Þannig má segja 

að lífeyrissjóðirnir skapi sitt eigið 
svigrúm til erlendra fjárfestinga þar 
sem iðgjöldin búa sjálfkrafa til við-
skiptaafgang. Þau mistök voru þó 
gerð þegar lífeyriskerfi var stofnað að 
gera ekki ráð fyrir því strax að a.m.k. 
helmingi eigna þeirra skyldi fjárfest 
erlendis. Lífeyrissjóðunum var hins 
vegar ekki heimilt að kaupa erlendar 
eignir fyrr en eftir afnám hafta árið 
1994.

Sú mistök voru síðan endurtekin 
þegar höftin voru sett á nýjan leik 
árið 2008 – að þau voru látin ná yfir 
lífeyrissjóðina. Af þeim sökum hefur 
erlent eignahlutfall þeirra lækkað á 
síðari árum. Hlutfall erlendra eigna 
hjá lífeyrissjóðunum er nú um ¼ 
en ætti að vera um ½ og skeikar 800 
milljörðum – sem samkvæmt eigna-
stýringarsjónarmiðum ætti að fjár-
festa erlendis. Ljóst er að þessi mistök 
verða ekki leiðrétt í einu vetfangi – og 
kannski aldrei að fullu. Vert er þó að 
hafa í huga að of hátt gengi krónunn-
ar hefur verið jafn mikið vandamál og 
of lágt gengi í gegnum tíðina. Erlendar 
fjárfestingar sjóðanna voru það sem 
helst vann á móti þenslu og ofrisi 
krónunnar á árunum 2004-2008 – og 
nú er svipuð staða uppi þegar miklar 
gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu 
hafa þrýst genginu upp nú á síðustu 
misserum. Þannig er hægt að líta á 
erlenda fjárfestingu lífeyrissparnaðar 
sem þjóðhagsvarúðartæki til þess að 
koma í veg fyrir að gengishækkun 
rýri samkeppnisstöðu atvinnuvega 
og kæfi útflutningsgreinar.

Að lifa sómasamlegu lífi
Eftirstríðsbörnin komu inn á vinnu-
markaðinn um líkt leyti og lífeyris-
kerfið var stofnað og eru því fyrsta 
kynslóðin sem hefur því náð að 
greiða inn í kerfið nær alla vinnu-

ævina. Að vísu gekk sjóðasöfnunin 
illa fyrst í stað á áttunda áratugnum 
vegna þess að fjármagnskerfið var í 
höftum samhliða því að verðbólga 
geisaði. Þannig var ávöxtun lífeyris-
eigna -29% árið 1973, -38% árið 1974 
og -26% árið 1975. Hins vegar frá því 
að vextir voru gefnir frjálsir hefur 
ávöxtun lífeyrissjóðanna verið með 
ágætum eða um 5% að raunvirði frá 
1990. Það er frábær árangur. Hrun-
árið 2008 er í raun eina slæma árið 
á þessum tíma en þá var ávöxtunin 
neikvæð um 23,4%. Hins vegar komu 
íslensku lífeyrissjóðirnir alls ekki verr 
út en erlendir sjóðir á þessum tíma – 
en til að mynda tapaði norski olíu-
sjóðurinn stórkostlega.

Það hlýtur því að vera með stolti 
að fólkið sem fæddist eftir stríð getur 
farið á eftirlaun með eigin sparnaði 
– án þess að leggja byrðar á börn og 
barnabörn. Frá sjónarhóli okkar sem 
yngri erum hlýtur það einnig að vera 
jákvætt að nú hillir loks undir að nú 
rætist úr fátækt aldraðra – sem að áliti 
þess sem hér ritar hefur verið skamm-
arleg – þar sem fólk hefur aðeins feng-
ið lágmarkslífeyri frá ríkinu eftir langa 
erfiða vinnuævi. Þetta eru því miður 
eftirhreytur frá gamla lífeyriskerfinu 
sem byggði á millifærslum frá ríkinu 
í gegnum skattkerfið – líkt og þekk-
ist ytra. Í framtíðinni munu íslenskir 
lífeyrisþegar geta gengið að eignum 
sem munu duga þeim til þess að lifa 
sómasamlegu lífi – þökk sé því að 
Íslendingar tóku upp núverandi líf-
eyriskerfi fyrir um 40-50 árum síðan.

Höfundur er ásamt dr. Hersi 
Sigurgeirssyni höfundur bókarinnar 
„Áhættudreifing eða einangrun? Um 
tengsl lífeyrissparnaðar, greiðslu-
jafnaðar og erlendra fjárfestinga“ 
sem Landssamtök lífeyrissjóða gáfu 
út árið 2014.

Eru lífeyrissjóðirnir of stórir fyrir Ísland?
Ásgeir Jónsson 
hagfræðingur

Það er hagur okkar allra að 
snúa vörn í sókn. Byrjaðu 
strax í dag að skoða í hvað 
þú eyðir peningunum þínum 
og hvort þú getir ekki gert 
betur. Lægri útgjöld styrkja 
samfélagið.

Happdrætti Húsnæðisfélags S.E.M.
Útdráttur 24. feb 2016

SEM samtökin þakka öllum þeim sem tóku þátt í happdrættinu innilega fyrir stuðninginn

KIA Picanto LX 1.0 beinskiptur að verðmæti 1.930.777
91728
Ferðavinningur frá Heimsferðum að verðmæti 250.000
461 44469 48211 59642 78477
6107 45008 48498 64034 79308
29322 45963 52872 69155 88895
38688 46903 56548 77282

Fartölva frá Tölvulistanum að verðmæti 199.990
2541 40150 73329 87844
11948 47075 82226 89311
16404 51354 85386 90389

Ferðavinningur frá Heimsferðum að verðmæti 150.000
620 22686 36366 54053 67669 87343
1504 22711 36869 55533 67706 88321
2049 23062 38509 56459 67712 88718
3411 24250 40053 56600 68648 89331
5241 24276 40219 56646 68930 90557
5814 24427 41321 57685 70119 92151
6327 24575 42074 57833 71031 94118
6590 24954 42796 58846 71538 94138
7041 25826 43133 60125 71964 95528
9860 26508 43944 61492 74869 96650
10905 26559 44088 61665 75288 97139
11593 27739 44563 64650 76265 97225
15511 29040 47437 64681 77119 97265
16168 29538 47931 65121 78834 97608
17756 30292 48459 65128 78841 98591
18809 30750 49434 65184 79462 98670
18920 31656 50365 65971 81382 98700
20115 31846 50805 66191 81399 99026
20130 34169 50955 66481 81639 99908
20248 34713 51006 66606 82555 99910
20586 35664 52408 66909 86194
21936 35693 52926 67202 8695
22614 36088 53853 67239 87142

Spjaldtölva frá Tölvulistanum
2974 9136 23425 44540 68372 94187
4386 12670 27702 44556 71733 95046
4614 16358 32291 52833 74133 98597
4679 16550 35963 54415 75062 99746
4919 17750 41549 54563 79771
6140 18268 42825 58331 86214
7871 23012 44210 63349 87494

Vinninga ber að vitja innan árs frá útdrætti. Upplýsingar í síma 588 7470 og á www.SEM.isBi
rt 
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Afsláttur gildir í öllum verslunum - allan daginn

í útilíf smáralind

Sérfræðingar á staðnum frá:

20% afsláttur

Konukvöld

af öllum sportvörum

Guðbjörg Finns þjálfari kynnir vörur frá

Dagskrá frá Kl. 20-22

Fanndís Friðriksdóttir 
A landsliðskona í fótbolta og leikmaður Breiðabliks



Hvað gerði Gylfi?
Gylfi Þór Sigurðsson  kom inn á 
sem varamaður í hálfleik og lagði 
upp sigurmark Swansea. Totten-
ham tapaði  eins og Arsenal og 
mistókst því að komast á toppinn. 
Liðin í 2. til 4. sæti töpuðu öll því 
Liverpool vann Man. City 3-0.

Í dag
19.00 Fjölnir - Þróttur R.  Sport 3
19.00 Grindavík - Haukar  Sport
20.00 Rayo - Barcelona  Sport 2 

18.00 KA/Þór - Haukar KA-hús
19.15 Stjarnan - Höttur Ásgarður
19.15 ÍR - Snæfell  Seljaskóli
19.15 FSu - Keflavík  Iða.
19.15 Tindastóll - KR  Sauðárkrókur
19.15 Grindavík - Haukar  Grindavík
19.30 Valur - FH  Valshöllin
19.30 ÍBV - Fram  Eyjar
19.30 Víkingur - Afturelding  Víkin
19.15 Grótta - ÍR  Hertz höllin 
20.00 Akureyri - Haukar  KA-hús

Nýjast

Arsenal 1 – 2 Swansea
Stoke 1 – 0 Newcastle
West Ham 1 – 0 Tottenham
Liverpool 3 – 0 Man. City
Man. United 1 – 0 Watford

Efst 
Leicester 57
Tottenham 54
Arsenal 51
Man. City 47
Man. United 47

Neðst 
Swansea 30
Sunderland 24
Norwich 24
Newcastle 24
Aston Villa 16

Enska úrvalsdeildin

mma „Mér líst mjög vel á Tumenov. 
Góður andstæðingur sem virkar 
grjótharður,“ segir Gunnar Nelson 
en hann stígur loksins aftur inn í 
búrið á UFC-bardagakvöldi í Rotter-
dam þann 8. maí næstkomandi.

Andstæðingur hans að þessu sinni 
er Rússinn Albert Tumenov. Sá er 24 
ára gamall rotari sem hefur unnið 
fimm síðustu bardaga sína.

„Ég hef séð síðustu bardaga hans 
og þar hefur hann verið góður. Ég er 
aðeins byrjaður að hugsa um bar-
dagann en ég fíla best að labba inn í 
búrið og láta bardagann ráðast. Vera 
samt undirbúinn fyrir hvað sem er. 
Það eru flestir grjótharðir sem koma 
að austan. Ég býst því við erfiðum 
bardaga,“ segir Gunnar en Tumenov 
er í 15. sæti á styrkleikalista UFC en 
er hann komst þangað henti hann 
Gunnari af listanum.

„Helvítið á honum. Því er enn 
meiri ástæða fyrir mig að klára 
hann,“ segir Gunnar léttur en hann 
mun æfa hér heima og í Dublin fyrir 
bardagann.

Fljótur að jafna sig
Gunnar hefur látið lítið fyrir sér fara 
síðan hann tapaði fyrir Demian Maia 
í desember þar sem hann átti aldrei 
möguleika.  

„Ég hef verið að vinna í því að 
koma skrokknum almennilega í 
gang á nýjan leik. Að læra betur inn 
á mig líkamlega. Ég er að nýta þessa 
mánuði vel til þess að æfa,“ segir 
Gunnar en var hann lengi að jafna 
sig á tapinu gegn Maia?

„Nei, það tók mig ekkert svo 
langan tíma. Ég var orðinn góður 
í andlitinu eftir viku og vann svo 
fljótt aftur inn í æfingarnar. Það er 
samt alltaf leiðinlegt að tapa og ég 
tala nú ekki um þegar maður er ekki 
ánægður með eigin frammistöðu. 
Ég fór fljótlega að hugsa um hvað ég 
þyrfti að bæta og fór að vinna í því. 
Þetta voru vonbrigði. Það er ekki 
hægt að neita því en svona er að vera 
íþróttamaður.“

Vill ná fjórum bardögum
Þó að Gunnar berjist seint á árinu 
stefnir hann enn að því að berjast 
fjórum sinnum á árinu. Hann sér 
fyrir sér annan bardaga næsta sumar 
og svo aðra tvo á seinni hluta ársins. 
Hvar sér Gunnar fyrir sér að hann 
verði í lok ársins?

„Ég sé ekki neitt annað en fjóra 
sigra. Ég er ekkert að flækja hlutina 
meira en það. Þetta er það sem ég vil 
en auðvitað tek ég bara einn bardaga 
í einu.“

Eins og áður segir er Gunnar dott-
inn af styrkleikalista UFC og tap fyrir 
Tumenov myndi kasta honum enn 
aftar í goggunarröðina. Finnur hann 
fyrir aukapressu út af því?

„Mér finnst alltaf vera pressa. Hver 
bardagi er ákveðið ferðalag og hver 
bardagi er sá mikilvægasti. Þetta er 
alltaf lærdómur. Þó að ég sé búinn að 
tapa tvisvar þá er ég enn með háleit 
markmið sem ég tek ekkert augun af. 
Þessi töp voru partur af mínu ferða-
lagi. Það er ekkert annað að gera en 
halda áfram þó svo það komi smá 
hola í veginn. Ef maður fellur þá fær 
maður annað tækifæri til þess að 
sýna úr hverju maður er gerður. Ég 
er enn ungur og á nóg eftir í þessu.“

Gunnar var úti í Dublin í tvær 
vikur á dögunum þar sem hann æfði 
með vini sínum, Conor McGregor, en 
hann berst gegn Nate Diaz á laugar-
dag í Las Vegas.

„Mér líst helvíti vel á þennan bar-
daga. Mér finnst hann meira spenn-
andi en bardaginn sem Conor átti 
að heyja gegn Dos Anjos. Mér finnst 
líka mjög skemmtilegt að þeir séu að 
berjast í þeirri þyngd sem þeir eru í 
dags daglega. Þetta eru tveir snældu-
vitlausir, kokhraustir strákar. Þeir 

Skil að fólk vilji sjá okkur  
Conor berjast
Gunnar Nelson stígur aftur inn í búrið í maí eftir fimm mánaða fjarveru.  
Hann segist ekki finna fyrir meiri pressu en áður. Hann hefur trú á vini sínum 
Conor McGregor um helgina en enga trú á því að þeir muni berjast síðar. 

Gunnar Nelson er kominn á fullt og ætlar sér að berjast fjórum sinnum á árinu. FRéTTABlAðið/GETTy

eiga eftir að tala allan helvítis bar-
dagann,“ segir Gunnar en hverju 
spáir hann um bardagann?

„Ég held að Conor vinni. Ég er ekki 
viss um að það verði í fyrstu lotu. 
Conor veðrar hann í fyrstu lotu og 
í annarri lotu klárar hann dæmið.“

Conor fer upp um tvo þyngdar-
flokka til þess að berjast gegn Diaz. 
Hann er kominn í veltivigtina sem 
er þyngdarflokkurinn hans Gunnars.

„Ég held hann sé ekki kominn til 
að vera þar. Hann fer aftur niður um 
einn flokk til þess að berjast við Dos 
Anjos,“ segir Gunnar en Dos Anjos 
er í léttvigt. Conor er meistarinn í 

fjaðurvigt og Gunnar hefur ekki trú 
á að vinur sinn verði þar til lengdar.

Ólíklegt að ég mæti Conor
„Hann vill það ekki og það er spurn-
ing hvernig þeir snúa sér í þessu. Ég 
veit að þessi niðurskurður er farinn 
að verða ansi mikill fyrir hann og 
hann gæti þurft að gera það einu 
sinni enn. Það fer líka eftir því 
hvernig honum gengur gegn Dos 
Anjos. Klári hann þann bardaga og 
fái beltið gæti hann gefið hitt frá sér 
og verið í millivigtinni. Sáttur með að 
hafa tekið fjaðurvigtarbeltið frá Aldo 
sem var lengi meistari.“

Þar sem Gunnar er að keppa í 
veltivigt núna, og hefur hótað að 
taka beltið þar líka, velta menn því 
eðlilega fyrir sér hvort það geti orðið 
af því að hann og Conor berjist. 
Gætu þeir vinirnir hugsað sér að 
berjast?

„Ég efast um að sú staða komi 
upp. Auðvitað er allt hægt samt. Það 
yrði samt staða þar sem mér finnst 
allir tapa. Ég vil ekki tapa og vil ekki 
sjá hann tapa. Ég skil alveg að fólk 
myndi vilja sjá okkur berjast. Það 
væri klám fyrir einhverja. Ég trúi 
ekki að það verði nokkurn tíma af 
þeim bardaga.“

Henry Birgir 
Gunnarsson
henry@frettabladid.is

DAGNý AFGREiDDi BELGANA  
Íslenska kvennalandsliðið í fót-
bolta er þegar búið að gera betur 
á Algarve-mótinu en í fyrra þrátt 
fyrir að íslensku stelpurnar séu 
bara búnar að spila einn leik. 
Ísland vann 2-1 sigur á Belgíu í gær 
en liðið vann hvorki leik né skor-
aði mark á mótinu í fyrra. 
Gunnhildur Yrsa Jóns-
dóttir skoraði fyrra 
markið á 4. mínútu en 
Belgar jöfnuðu rétt 
fyrir hálfleik. Dagný 
Brynjarsdóttir 
kom inn á sem 
varamaður 
í hálfleik 
og skoraði 
sigurmarkið 
í uppbótar-
tíma.

Domino´s deild kvenna í körfubolta 

Grindavík - Valur 58-63 
Stigahæstar: Whitney Frazier 17, Sigrún 
Sjöfn Ámundadóttir 13/13 frák./5 stolnir 
- Karisma Chapman 27/13 frák., Hallveig 
Jónsdóttir 12, Guðbjörg Sverrisdóttir 9. 
 
Keflavík - Hamar 96-57 
Stigahæstar: Monica Wright 17/6 stolnir, 
Melissa Zornig 14, Sandra Lind Þrastar-
dóttir 14/14 frák. - Alexandra Ford 28. 
 
Snæfell - Stjarnan 66-58 
Stigahæstar: Haiden Palmer 14/14 fráköst, 
Bryndís Guðmundsdóttir 13 - Adrienne 
Godbold 21/12 fráköst.

Olís deild kvenna í handbolta 

Grótta - ÍBV 27-21 
Markahæstar: Þórey Anna Ásgeirsdóttir 7, 
Unnur Ómarsdóttir 4, Lovísa Thompson 4 - 
Vera Lopes 7, Ester Óskarsdóttir 6. 
Stjarnan - Fram 29-23 
Markahæstar: Hanna Guðrún Stefánsdóttir 
7, Helena Rut Örvarsdóttir 6 - Ragnheiður 
Júlíusdóttir 8, Steinunn Björnsdóttir 5. 
Valur - Selfoss 30-24 
Markahæstar: Íris Ásta Pétursdóttir 12 - 
Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 9. 
 
FH - Fjölnir 30-20 
Fylkir - HK 25-14
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Ég trúi ekki 
að það verði 

nokkurn tíma af 
bardaga á milli mín 
og Conors.
Gunnar Nelson
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1813 Bretar og Svíar skrifa undir Stokkhólmssáttmála.
1875 Carmen, ópera George Bizet, er frumsýnd í París.
1931 Bandaríkin taka formlega upp „The Star Spangled Banner“ 
sem þjóðsöng.
1944 Bandarískar herflugvélar fljúga í fyrsta sinn yfir Berlín í seinni 
heimsstyrjöldinni.
1974 DC-10 þota Turkish Airlines hrapar fljótlega eftir flugtak frá 
Orly-flugvelli í París með þeim afleiðingum að 350 láta lífið.
1997 Björk Guðmundsdóttir tekur við tónlistarverðlaunum Norð-
urlandaráðs í Ósló.
1999 Um það bil 74 milljónir sjónvarpsáhorfenda í Bandaríkjunum 
fylgjast með Monicu Lewinsky ræða um samband sitt við Bill Clin-
ton, þáverandi Bandaríkjaforseta.

Merkisatburðir

Hjartkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, sonur, afi og bróðir, 

Kristinn J. Albertsson
jarðfræðingur,

lést á líknardeild Landspítalans 
þriðjudaginn 1. mars.  

  Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni  
í Hafnarfirði 8. mars kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans 

er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Sigríður Ágústsdóttir
Iðunn Elsa Kristinsdóttir Sverrir Örvar Sverrisson
Brynhildur Daðína, Hákon Þorri 
Elsa Kristinsdóttir
Magnús Páll Albertsson Sverrir Albertsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

Jón Helgason
fv. framkvæmdastjóri 

mannvirkjasviðs Vegagerðarinnar, 
Þjóttuseli 5,

  lést á Landspítalanum við Hringbraut, 
sunnudaginn 28. febrúar. Útförin fer fram frá Seljakirkju 
miðvikudaginn 9. mars kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast 

hans er bent á Landspítalann.

Stefanía G. Björnsdóttir
Sveinbjörg Jónsdóttir Sigurður Óli Hákonarson
Stefán Helgi Jónsson Guðbjörg Sigrún Bergsdóttir
Rannveig Jónsdóttir Reynir Óli Þorsteinsson
Sigríður Ragna, Jón Helgi, Friðrika, Ólafur,  
Sveinbjörg Þóra og Lára Salvör

Innilegar þakkir fyrir samúð  
og hlýhug við andlát og útför  

elskulegrar eiginkonu, móður, 
tengdamóður, ömmu  

og langömmu,
Ástu Þórunnar Vilbergsdóttur

Hjalladæl 7 á Eyrarbakka.
Óskar Magnússon

Lillian V.R. Óskarsdóttir Júlíus Ólafsson
Ragnheiður Óskarsdóttir Birgir Edwald
Sigríður Óskarsdóttir
Vilbergur Magni Óskarsson Brynja Björgvinsdóttir
Eyrún Óskarsdóttir
Edda Óskarsdóttir Ólafur Andri Ragnarsson
Hallgrímur Óskarsson Þórunn Jóna Hauksdóttir

ömmubörn og langömmubörn.

Faðir okkar,
Sighvatur Arnórsson

frá Miðhúsum í Biskupstungum,

andaðist á Kumbaravogi þann 
24. febrúar. Útförin fer fram frá 

Skálholtskirkju laugardaginn 5. mars  
  kl. 14.00. Jarðsett verður í Haukadal.

Fyrir hönd aðstandenda,
Geirþrúður, Hjálmur, Arnór, Helga, Ingunn og Hallur

„Ég er í töluvert betra formi núna heldur 
en ég var þegar ég var fertugur svo mér 
líst bara vel á þetta. Maður hefur miklu 
meira úthald heldur en maður hafði 
þegar maður var yngri, en auðvitað 
fylgja þessu líka blendnar tilfinningar, 
það er eitthvað við það að tala um öld 
sem er skrítið. Mér líður alltaf eins og 
ég sé 25 ára, svo er ég ekki bara tvisvar 
sinnum 25 ára? Held það sé best svo-
leiðis,“ segir Þorvaldur Bjarni Þorvalds-
son, tónlistarstjóri Menningarfélags 
Akureyrar, en hann fagnar fimmtíu ára 
afmæli sínu í dag.

Þorvaldur Bjarni kemur til með að 
fagna tímamótunum í Berlín með eigin-
konu sinni, Þórunni Geirsdóttur, þar 
sem þau ætla að njóta menningarinnar 
sem borgin hefur upp á að bjóða.

„Ég verð í flugvél á leið til Berlínar 
þegar þetta skellur á, ég ætla að halda 
upp á afmælið með konunni minni, og 

við ætlum að upplifa menninguna sem 
Berlín hefur upp á að bjóða, kíkja í heim-
sókn í óperuna og menningarhúsin. Það 
er alltaf gaman að skoða menningarhús 
í öðrum löndum. Til að útiloka ekki 
restina af fjölskyldunni þá ætla ég að 
gleðjast með fjölskyldu og nánum 
vinum á Jómfrúnni en það er uppáhalds-
staðurinn minn,“ segir Þorvaldur Bjarni 
aðspurður hvernig hann komi til með að 
eyða afmælisdeginum sínum.

Þorvaldur segir að sér þyki gaman að 
eiga afmæli: „Það er sérstaklega gaman 

þegar það er kveikjan að því að fara gera 
eitthvað skemmtilegt. Þar sem ég vinn 
mjög mikið, gefur þetta manni afsökun 
til að stinga af,“ segir Þorvaldur.

Margt hefur drifið á daga Þorvaldar 
Bjarna en hann var ráðinn tónlistarstjóri 
Menningarfélags Akureyrar í maí 2014. 
Þorvald Bjarna þekkja líklega flestir úr 
hljómsveitinni Todmobile en nóg er um 
að vera hjá kappanum á næstunni.

„Fram undan eru tónleikar í Eldborg 
16. apríl þar sem við munum koma með 
Völuspá sem Valgerður Guðnadóttir 
syngur ásamt kórum og Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands. 13. mars verður einn fjöl-
hæfasti gítarleikari Evrópu, Guðmundur 
Pétursson, með tvöfaldan gítarkonsert 
með Sinfóníuhljómsveit Akureyrar í 
Hofi. Svo verður Todmobile á Græna 
hattinum 22. og 23. apríl,“segir Þorvald-
ur Bjarni bjartsýnn á komandi viðburði.
gudrunjona@frettabladid.is

Ég kem til með að  
halda afmælið í Berlín
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson fagnar fimmtíu ára afmæli sínu í dag en hann mun eyða 
deginum í flugvél. Hann og kona hans, Þórunn Geirsdóttir, ætla að halda upp á afmælið í 
menningarborginni Berlín, þar sem þau ætla að njóta þess sem borgin býður upp á.

Íslenska kvikmyndin Atómstöðin 
var frumsýnd þennan dag árið 1984 í 
leikstjórn Þorsteins Jónssonar. Kvik-
myndin er byggð á samnefndri skáld-
sögu Halldórs Kiljans Laxness og sú 
fyrsta sem Íslendingar gerðu upp á 
eigin spýtur, eftir bókum hans. Hún var 
líka dýrasta kvikmynd sem Íslendingar 
höfðu gert til þess tíma, kostaði fjórtán 
milljónir króna.

Atómstöðin fjallar um líf sveitastúlk-
unnar Uglu sem kemur til borgarinnar 
og ræðst sem þjónustustúlka til Búa 
Árland og hans borgaralegu fjölskyldu. 
Með hlutverk Uglu í myndinni fer 
Tinna Gunnlaugsdóttir og Búa Árland 
leikur stórleikarinn Arnar Jónsson.

Nóbelsskáldið var ánægt með mynd-
ina eftir frumsýningu.  Hins vegar taldi 
Halldór söguna bara ekki nógu góða 
hjá sér enda hefði hann rubbað henni 
af á svipstundu.

Þ ETTA  G E r ð i ST :  3 .  M A r S  1 9 8 4

Kvikmyndin Atómstöðin var frumsýnd

Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson, tónlistarstjóri Menningarfélags Akureyrar, er fimmtugur í dag. Mynd/Þröstur Ernir ViðArsson

Ég er í töluvert betra 
formi núna heldur en 

ég var þegar ég var fertugur svo 
mér líst bara vel á þetta.
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16.–19. JÚNÍ REYKJAVÍK

MIÐAVERÐ FRÁ Á SECRETSOLSTICE.IS

#secretsolsticesecretsolstice.is

Í STAFRÓFSRÖÐ DJ

Í STAFRÓFSRÖÐ LIVE

SHOWCASES:

Artwork [UK] 
Balcony Boyz [IS] 
Benoit & Sergio [FR/US]  
Big Swing 
Soundsystem [UK]
Bensol [IS]
Bones [CA]
Casanova [IS] 
Chez Damier [US]
Clovis [US]

Darius Syrossian [UK] 
Deetron [CH]
Derrick Carter [US] 
DJ Hendrik [IS]
DJ Kári [IS]
Droog [US]
Edu Imbernon [ES]
Exos [IS]
French Toast [UK]
Frímann [IS]

ILO [IS]
Kristian Kjøller [DK]
KSF [IS]
Lee Curtiss [US]
Lil Louis [US]
MANT [UK]
Maher Daniel [CA]
Marc Roberts [UK]
Matt Tolfrey [UK]
Maxxi Soundsystem [UK]

Midland [UK]
Nitin [CA]
Paranoid London [UK]
Plastic Love [US]
Richy Ahmed [UK]
Rix [IS]
Robert Owens [US]
Rob Shields [UK]
Ryan Crosson [US]
Shaun Reeves [US]

Sonur Sæll [IS]
Stacey Pullen [US]
Stephane Ghenacia [FR]
Voyeur [UK]
wAFF [UK]
Will Mills [UK]
Will Saul [UK]
Yamaho [IS]
Youandewan [UK]
+ FLEIRI

Afrika Bambaataa [US]
Agent Fresco [IS]
Alexander Jarl [IS]
Alvia Islandia [IS]
AmabAdamA [IS]
Auður [IS]
Axel Flóvent [IS]
Átrúnaðargoðin [IS]
Bang Gang [IS]
Bernhoft [NO]
Brother Big [IS]
Captain Syrup [IS]
Dalí [IS]
Dr. Spock [IS]

Einar Indra [IS] 
Emmsjé Gauti [IS]
Faces of Walls [IS]
Flatbush Zombies [US]
Fox Train Safari [IS]
Fufanu [IS]
Geimfarar [IS]
General Levy [UK]
Gervisykur [IS]
Gísli Pálmi [IS]
GKR [IS]
Glacier Mafia [IS]
Glowie [IS]
Halleluwah [IS]  

Herra Hnetusmjör [IS]
Hjaltalín [IS] 
Högni Egilsson [IS]
Infinity Ink [UK]
Jack Magnet [IS]
Kelela [US]
Kíló [IS]
Kúra [IS]
Lady Leshurr [UK]   
Lily of the Valley [IS]
Lily the Kid [IS]
Lord Pusswhip 
& Svarti Laxness [IS]
Mammút [IS]

Marteinn [IS]
M.O.P. [US]
Mosi Musik [IS]
Novelist [UK]
Ocean Wisdom [UK]
Pink Street Boys [IS]
Problem Child [UK]
Reykjavíkurdætur [IS]
Rímnaríki [IS]
RVK Soundsystem [IS]
Shades of Reykjavík [IS]
Since When [US]
Slow Magic [US]
Soffía Björg [IS]

Stefán Karel [IS]
Tanya & Marlon [IS]
Troyboi [UK]
TRPTYCH [IS]
Tusk [IS]
Úlfur Úlfur [IS]
Vaginaboys [IS]
Valby Bræður [IS]
Wølffe [UK]
Ylja [IS]
XXX Rottweiler [IS]
Þriðja hæðin [IS]

+ FLEIRI



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
Föstudagur Laugardagur

þrautir
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Lárétt
2. pabbi
6. eftir hádegi
8. hópur
9. garðshorn
11. kvað
12. kraum
14. einkennis
16. rás
17. lengdarmál 
18. rell
20. sjó
 21. nabbi.

LÓÐRÉTT
1. viðartegund
3. fisk
4. vandræði
5. svelg
7. mjór
10. skítur
13. kóf
15. tísku
16. espa
19. tveir eins.

LÁRÉTT: 2. pápi, 6. eh, 8. lið, 9. kot, 11. ku, 12. krakk, 
14. aðals, 16. æð, 17. fet, 18. suð, 20. sæ, 21. arða.
LÓÐRÉTT: 1. tekk, 3. ál, 4. pikkles, 5. iðu, 7. horaður, 
10. tað, 13. kaf, 15. stæl, 16. æsa, 19. ðð.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

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

veðurspá Fimmtudagur

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

GRIPAHÚSIÐ
SÍÐUSTU SÝNINGAR!

6. MARS, KL. 20:30
11. MARS, KL. 20:30
13. MARS, KL. 20:30

HVANNDALSBRÆÐUR
5. MARS, KL. 21:00

OLD 
BESSASTAÐIR
SÍÐUSTU SÝNINGAR!
4. MARS, KL. 20:30
10. MARS, KL. 20:30
19. MARS, KL. 20:30

LÍFIÐ
SÍÐUSTU SÝNINGAR!

6. MARS, KL. 13:00
13. MARS, KL. 13:00
20. MARS, KL. 13:00

MIÐASALA:
MIÐI.IS
MIDASALA@TJARNARBIO.IS

Jæææja þá, 
leyfðu mér að 
tékka á hill-
unum þínum.

Hver and-
skotinn?!

Enn einu sinni, Hildur, þú 
ert ekki húsgagn og það 

er ekki alltaf verið að 
áreita þig. Við geymum jú 
viskýið í hillunum okkar...

Ertu að seg ja 
að menn séu 

hættir að tala 
undir rós?

Andstæður

Mamma, 
eigum við 

ekki pottþétt 
plástur?

Jú, hann er 
í skúffunni 
inná baði.

En raksápu?
U... jú í hillunni fyrir 
ofan handklæðin...

Þú kannt 
alveg að nota 
svona sköfu? 
Er það ekki?

Ég held að ég verði þessi 
týpa sem notar svo raf-

mgnsrakvél eftir allt 
saman... bölvaður skellur.

Austlæg átt, 8-13 m/s og dálítil él framan af degi, en lægir síðan og rofar til. 
Frost 0 til 10 stig, kaldast inn til landsins.

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

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

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

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

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

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

Madl átti leik gegn Peng í Asow árið 1993
Hvítur á leik
1. Dxe6+! fxe6  2. Hxe6#. Síðari hluti Ís-
landsmóts skákfélaga hefst í kvöld í Rima-
skóla.  Búist er við harði baráttu Hugins og 
TR um Íslandsmeistaratitilinn.
www.skak.is Fimm dagar í Reykjavíkur-
skákmót.
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Í öllum verslunum 
byko til 13. mars

MARKAÐSDAgAR
Gerðu alveg hreint ótrúleg kaup! 
Mikið úrval af vörum frá 50 krónum  
og upp í 1500 krónur.  
Fjöldi annarra vara á stórlækkuðu verði.  
Bætum við nýjum vörum daglega.

ÞAÐ BORGAR SIG AÐ LÍTA VIÐ Á MARKAÐINN

byko.is
reynslumikið starfsfólk

úrvals þjónusta

Lágt verð 
alla daga

síðan 1962

Íslenskur byggingariðnaður,  
skipulagsmál og mannvirkjagerð

Laugardalshöll 3.–6. mars

Stórsýningin
Verk og vit
2016
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www.verkogvit.is

Verið velkomin  
á glæsilega 
sýningu!

við verðum 
á svæði c23
-heilsið upp  

á okkur!

innimálning

tilboð 3. - 7.mars

30%
afsláttur

 rafmagnsverkfæri

20%
afsláttur
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V iðurkenning Hag-
þenkis, félags höf-
unda fræðirita og 
kennslugagna, voru 
veitt við hátíðlega 
athöfn í gær og féllu 

Páli Baldvini Baldvinssyni í skaut 
fyrir rit hans Stríðsárin 1938–1945 
í útgáfu JPV útgáfu. Viðurkenning 
Hagþenkis hefur verið veitt árlega 
síðan 1987 en öll fræðarit sem 
koma út á íslensku á liðnu ári koma 
til greina og er verðlaunaupphæðin 
ein milljón króna. Páll Baldvin var 
að vonum kátur með viðurkenn-
inguna sem hann sagði svo sannar-
lega gleðiefni og að peningarnir 
komi sér vel.

„Þetta eru önnur af þessum 
tvennum verðlaunum þar sem 
einhver sjóður fylgir og það er líka 
ánægjulegt að í bæði Íslensku bók-
menntaverðlaununum og Menn-
ingarverðlaunum DV er farið að 
taka sérstaklega til fræðirita. Það 
er ánægjuleg framför. Íslenskir 
fræðimenn sem standa í útgáfu 
eru ekkert of vel haldnir og þetta 
er í rauninni gjafavinna fyrir sam-
félagið. Þetta er unnið meira og 
minna án nokkurra launa nema 
þú sért tengdur einhverri mennta-
stofnun, sem gerir ráð fyrir því að 
þú sért að skila einhverri rannsókn-
arvinnu, eins og t.d. háskólunum. 
Þannig að það er gaman að vera 
partur af því og þetta bætist við 
þá almennu viðurkenningu sem 
verkið hefur fengið og þær góðu 
viðtökur sem það hefur hlotið hjá 
lesendum sem er auðvitað ágætis 
umbun fyrir þessi þrjú ár sem fóru 
í þetta. Það verður kannski ekki í 
askana látið en þó eru margir sem 
fljóta á því. Hin jákvæða styrking er 
uppbyggjandi.“

Fræðirit við alþýðuskap
Fjölmörg glæsileg rit voru tilnefnd 
til viðurkenningar Hagþenkis í ár 
en eins og Páll Baldvin kom m.a. 
inn á í þakkarræðu sinni þá skera 
Hagþenkisverðlaunin sig úr öðrum 
verðlaunum að því leyti að margra 
mánaða starf liggur að baki bæði 
tilnefningunum og valinu. „Það er 
stór nefnd sem að þessu stendur 
og mikill metnaður settur í þessa 
vinnu þar sem fólk þarf að vera 
mjög verserað á mörgum sviðum 
og klárt á þeim grundvallaratriðum 
sem liggja að baki valinu. Á sama 
tíma er einnig verið að skoða hvaða 
verk það eru sem íslenskur almenn-
ingur hefur aðgang að en það hefur 
löngum verið kostur við íslenska 
fræðimenn að þeir hafa reynt að 
skila verkum sínum þannig að þau 
væru við alþýðuskap. Það er hluti 
af íslenskri fræðahefð og það er um 
að gera að reyna að halda í það að 
reyna að skrifa á skiljanlegu máli 
og hafa hlutina sæmilega skýra svo 
allir geti notið þeirra.“

Páll Baldvin bendir einnig á 
hversu mjög vanmetið og vanþakk-
látt starf valnefndanna er og hefur 
verið lengi. „Þetta kemur hvað 
skýrast fram í kvikmynda-, leik-
listar- og skáldskaparverðlaunum. 
Þá eru menn mjög fljótir að hlaupa 
til þess að það sé einhver græska 
sem búi að baki. En mín reynsla er 
sú af starfi í valnefndum, bæði fyrir 
Edduna og Menningarverðlaun DV, 
að fólk sem gefur sig á annað borð í 

þetta reyni ávallt að vera sæmilega 
heiðarlegt bæði gagnvart sjálfu sér 
og viðfangsefninu og vinna hlutina 
eins málefnalega og hægt er.“

Sýnir lélegt við-
skiptavit
Eins og kemur fram í 
titli bókar Páls Bald-
vins er þar fjallað 
um ákveðinn tíma í 
sögu þjóðarinnar en 
að undanförnu hefur 
einmitt verið talsverð 
umræða í samfélaginu 
um hvernig málefni er 
varða sögu og menn-
ingu þjóðarinnar hafa 
verið að þróast. Meðal 
annars má nefna mik-
inn áhuga Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar 
forsætisráðherra á mála-
flokknum og Páll Bald-
vin segir þetta vissulega 
vera athyglisverða þróun. 
„Áhugi forsætisráðherra 
kemur náttúrutlega til 

vegna hans menntunar en er 
athyglisverður vegna þess að hann 
verður til í ákveðnu tómarúmi. Það 
tómarúm ræðst mikið til af því 
að menntamálaráðuneytið, eins 
og það hét áður en það tók upp 
titilinn menningarmálaráðuneyti, 
hefur einkum beint sínum áhuga 
að skólakerfinu og menntun enda 
næg og ærin viðfangsefnin þar. 
Minna hefur farið fyrir áhuganum 
á þessu svokallaða menningarlífi 
nema á hátíðarstundum. Það er 
einfaldlega tilkomið vegna alda-
gamalla fordóma um að slíkar 
athafnir mannanna séu arðlitlar 
og gefi ekki af sér. En núna þegar 
það streyma milljónir manna inn 
um hlið landsins og vilja skoða það 
sem hér er að sjá þá sitja menn allt 
í einu uppi með að það vantar 
sýningarsali fyrir stærstu og elstu 
menningargripi þjóðarinnar. Hin 
fræga forgangsröð stjórnmála-
mannanna er að það eigi ekki 
að leggja pening í þetta sem er 
náttúrulega ótrúleg heimska og 
sýnir fyrst og fremst mjög lélegt 
viðskiptavit.

Það er því ekki hægt að líta 
á þennan tilflutning á ákveðn-
um málaflokkum úr mennta-
málaráðuneytinu og yfir í for-
sætisráðuneytið öðruvísi en að 
menntamálaráðuneytinu hafi 
mistekist að sinna þessum 
málaflokkum með þeim hætti 
sem forsætisráðherra telur 
þörf á.“

Sköpunin lifir
Aðspurður hvort við sem 
þjóð séum með þessum 

gamaldags hugsunarhætti að varpa 
frá okkur góðum fjárfestingar-
tækifærum segir Páll Baldvin að 
við séum einfaldlega að varpa frá 
okkur lífskostum fyrst og fremst. 
„Við sjáum að þrátt fyrir aðstöðu-
leysið og fjármagnsleysið og að 
sumu leyti vegna þess þá bjarga 
menn sér. Það er þess vegna sem 
menn hafa látið það óáreitt t.d. 
að setja of litla peninga í almenna 
leiklistarstarfsemi fólks út um allt 
land. Að vanfjármagna vitandi 
vits bókmenntastarf. Að láta það 
vera að halda sæmilega utan um 
fræðasamfélagið þó að Rannís sé 
vissulega merkilegt fyrirbæri og 
að styrking þar sé tvímælalaust til 
bóta. Vegna þess að út úr öllu þessu 
starfi, út úr hugsuninni þá spretta 
þúsund blóm. Þó að við vitum að 
landbúnaður, iðnaður og sjávarút-
vegur séu merkilegar starfsgreinar 
þá er fólk ekki að koma hingað 
til þess að horfa á fiskiðjuver og 
álverksmiðjur og það er ekki það 
sem lifir af í sögunni. Það er hitt 
að einhver gaf sér tíma til þess að 
setjast niður og skapa tónverk, 
myndverk eða ritverk.“

Eins og áður kom fram var bók 
Páls Baldvins ein þrjú ár í smíðum 
og því forvitnilegt að vita hvað 
hann hyggst taka sér fyrir hendur 
í framhaldinu? „Ég er nú þessar 
vikurnar bara að taka aðeins til 
í hausnum á mér og jafnframt að 
kynna þetta verk og hitta lesendur 
hér og þar um landið og ræða við 
þá. Það er margt skemmtilegt sem 
kemur fram í því spjalli því þessi 
tími er ljóslifandi í hugum þeirra 
sem eldri eru og maður fær í fangið 
furðu marga fróðleiksmola sem 
hafa ekki verið færðir til bókar. 
Mér finnst það merkilegt hvað það 
er margt sem lifir ennþá í munn-
legri geymd og ég held því til haga. 
Hvað ég geri svo, það veit maður 
ekki. Látum sumarið koma.“

Vegna þess að út úr öllu þessu spretta þúsund blóm
Páll Baldvin Baldvinsson tók í gær við viðurkenningu Hagþenkis, félags höfunda fræðirita og kennslu-
gagna, fyrir rit sitt Stríðsárin 1938-1945 sem hefur hlotið fádæma góðar viðtökur lesenda.

Páll Baldvin Baldvinsson rithöfundur sem hlaut í gær viðurkenningu Hagþenkis. FréttaBlaðið/GVa

Tilnefnd rit til viðurkenningar Hagþenkis

l  landnám og landnámsfólk. 
Saga af bæ og blóti eftir Bjarna 
F. Einarsson.

l  Íslenskir sláttuhættir eftir 
Bjarna Guðmundsson.

l  Þegar siðmenningin fór fjand-
ans til. Íslendingar og stríðið 
mikla 1914–1918 eftir Gunnar 
Þór Bjarnason.

l  Passíusálmarnir eftir Hallgrím 
Pétursson, en umsjónarmaður 
útgáfunnar var Mörður Árna-
son.

l  lífsþróttur, næringarfræði 
fróðleiksfúsra eftir Ólaf Gunnar 
Sæmundsson.

l  Stríðsárin 1938–1945 eftir Pál 
Baldvin Baldvinsson.

l  rof. Frásagnir kvenna af fóstur-
eyðingum í ritstjórn Silju Báru 
Ómarsdóttur og Steinunnar 
rögnvaldsdóttur.

l  Stórhvalaveiðar við Ísland til 
1915 eftir Smára Geirsson.

l  ég skapa — þess vegna er ég. 
Um skrif Þórbergs Þórðarsonar 
eftir Soffíu auði Birgisdóttur.

l  Heiður og huggun. Erfiljóð, 
harmljóð og huggunarkvæði á 
17. öld eftir Þórunni Sigurðar-
dóttur.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Það er Hitt að 
einHver gaf Sér 

tíma til ÞeSS að SetjaSt 
niður og SkaPa tónverk, 
myndverk eða ritverk.
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FÖNDURDAGAR
25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM FÖNDURVÖRUM

FYRIR FÉLAGA Í A4 KLÚBBNUM

*

20% AFSLÁTTUR FYRIR ÞÁ SEM ERU EKKI Í A4 KLÚBBNUM*

ÞÚ SKRÁIR ÞIG Í KLÚBBINN Í NÆSTU VERSLUN A4 EÐA Á A4.IS.

3.-13. MARS



Oft ætlar maður 
að búa til lengri 

dansverk en þau vilja verða 
í þessari lengd, maður 
ræður ekkert við það, þau 
hafa bara sjálfstætt líf.

TónlisT

Kammertónleikar
HHH�HH
Verk eftir Brahms og Fauré
Kammermúsíkklúbburinn
Flytjendur: Ari Þór Vilhjálmsson, 
Þórunn Ósk Marinósdóttir, Sigurður 
Bjarki Gunnarsson og Ástríður Alda 
Sigurðardóttir
norðurljós í Hörpu 
Sunnudaginn 28. febrúar

Tónskáld hafa mismunandi smekk 
eins og aðrir. Sum þeirra hafa hatað 
önnur tónskáld. Skrjabín fannst Moz-
art óttalegt dauðyfli. Beethoven hélt 
því fram að vandamál Rossinis væri 
að hann hefði ekki verið rassskelltur 
nóg í uppeldinu. Og Tsjajkovskí var 
ekkert að skafa utan af því þegar hann 
sagði um Brahms: „Hann er hæfileika-
laus tíkarsonur.“

Tvær tónsmíðar voru fluttar á 
síðustu tónleikum Kammermúsík-
klúbbsins á starfsárinu. Þeir voru 
haldnir í Norðurljósum Hörpu á 
sunnudagskvöldið. Verkin voru 
annars vegar eftir tíkarsoninn, og 
hins vegar eftir franska tíkarsoninn. 
Það er að segja Brahms og Fauré, sem 
stundum var kallaður Brahms Frakk-
lands (alvöru Brahms var þýskur). 
Ástæðan var sú að mönnum þótti þeir 
eiga svo margt sameiginlegt. Þeir gátu 
samið undurfagrar laglínur og voru 
hallir undir ljóðið. Svo tilheyrðu þeir 
sumpart fortíðinni fremur en að vera 
brautryðjendur eins og samtíðarmað-
ur þeirra Wagner. Brahms var reyndar 
mun meiri fortíðarmaður en Fauré.

Verkin á tónleikunum voru tölu-

vert ólík. Annars vegar var það kvar-
tett fyrir fiðlu, víólu, selló og píanó 
nr. 2 eftir Fauré, hinsvegar kvartett 
nr. 1 fyrir sömu hljóðfæraskipan 
eftir Brahms. Kvartettarnir voru samt 
í sömu tóntegund, g moll. Flytjendur 
voru Ari Þór Vilhjálmsson á fiðlu, 
Þórunn Ósk Marinósdóttir á víólu, 
Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló og 
Ástríður Alda Sigurðardóttir á píanó.

Kvartettinn eftir Fauré var afar 
mjúkur og dreymandi. Andrúms-
loftið var nánast þokukennt. Það voru 
engar stórar, ástríðuþrungnar megin-
línur sem allt hverfðist um. Tón-
málið samanstóð fyrst og fremst af 
litlum hendingum og töfrakenndum 
hljómum sem sköpuðu mild áhrif. 
Leikurinn var fágaður og fagmann-
legur, samstilltur og öruggur. Túlk-
unin var fallega angurvær, akkúrat 
eins og Fauré á að hljóma.

Brahms var miklu meira djúsí. Lag-
línurnar voru unaðslegar og grípandi. 
Dásamleg nostalgía sveif yfir vötn-
unum. Ástríðurnar voru ólgandi og 
þeim óx stöðugt ásmegin. Þessum 
mögnuðu tónum komu fjórmenn-
ingarnir fullkomlega til skila. Ari 
Þór spilaði af hástemmdri andakt, 
fullkomlega tært og fókuserað. Þór-
unn Ósk og Sigurður Bjarki sáu um 
milliraddirnar og gerðu það af inni-
leika sem þó var ávallt agaður og 
einbeittur. Og Ástríður Alda spilaði 
af hrífandi mýkt, en samt var leikur 
hennar gæddur kraftmikilli, róman-
tískri undiröldu. Þetta var snilld.
Jónas Sen

niðursTaða: Framúrskarandi túlkun á 
öndvegisverkum eftir Fauré og Brahms.

Léku af hástemmdri 
andakt, tært og fókuserað

V ið erum að skoða 
hverju hreyfingin 
miðlar sjálf og hvaða 
myndum hópurinn 
getur brugðið upp 
saman. Það er meira 

eins og athöfn eða ritúal en línuleg 
frásögn,“ segir Katrín Gunnarsdóttir 
spurð út í hið nýja dansverk sitt 
Kviku sem frumsýnt verður í Þjóð-
leikhúsinu í kvöld, nánar tiltekið í 
Kassanum, klukkan 21.

Á sviðinu er danshópurinn ein-
beittur að framkalla hin ýmsu lík-
amlegu blæbrigði eins og hristing 
og stapp og svo mjúkar hreyfingar á 
milli. „Áherslan er á líkamlega nær-
veru dansaranna og hvernig orkan 
skapast milli þeirra og áhorfenda,“ 
útskýrir hún.

Katrín segir hópinn sem tekur 
þátt í verkinu fjölbreyttan. Í honum 
eru fimm einstaklingar, Védís 
Kjartansdóttir, Snædís Lilja Inga-
dóttir og Una Björk Bjarnadóttir 
sem allar eru dansarar, Kristinn 
Guðmundsson myndlistarmaður 
og Hilmir Jensson leikari. „Strák-
arnir eru engir nýgræðingar í dansi 
heldur hafa sýnt góða takta þar,“ 
tekur Katrín fram.

Kvika er um fimmtíu mínútur að 
lengd. „Oft ætlar maður að búa til 
lengri dansverk en þau vilja verða í 
þessari lengd, maður ræður ekkert 
við það, þau hafa bara sjálfstætt líf,“ 
segir Katrín kankvís. „En allir dans-

ararnir eru á sviðinu allan tímann 
og eru á stöðugri hreyfingu þannig 
að þeir fá að púla.“ 

Katrín er ánægð með að fá Kass-
ann í Þjóðleikhúsinu sem sýningar-

rými. „Það er gaman að vera í eigin 
svarta boxi og ekki í of stórum sal, 
þá ná áhorfendur svo mikilli nánd 
við þá sem eru á sviðinu,“ segir hún. 
„Í þessu verki er hljóðmyndin mjög 

lágstemmd þannig að áhorfendur 
heyra andardrátt og líkamshljóð 
dansaranna,“ lýsir hún og sér greini-
lega margar færar leiðir í túlkuninni. 
Hún tekur fram í lokin að sýningar-

tíminn sé snarpur því þátttakend-
urnir séu að fara í önnur verkefni en 
að fyrirhugaðar séu fimm sýningar í 
þessum mánuði.
gun@frettabladid.is

Orkan sem skapast milli áhorfenda og dansara
kvika, dansverk eftir katrínu gunnarsdóttur, verður frumsýnt í kassanum í þjóðleikhúsinu í kvöld.

Katrín og danshópurinn í Kviku munu nota ýmsar leiðir til að skapa orku á dansgólfinu og miðla til áhorfenda. FréttaBlaðið/Vilhelm

Hamrahlíðarkórarnir og Hallveig 
Rúnarsdóttir sópran koma fram á 
tónleikum Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands í Hörpu í kvöld sem stjórnað 
er af hinum eistneska Tõnu Kaljuste. 
Þar eru þrjú verk á dagskránni, tvö 
eftir Arvo Pärt og eitt eftir Górecki. 
Þorgerður Ingólfsdóttir kórstjóri lýsir 
einu þeirra svo:

„Te Deum er ótrúlega fallegt og 
áhrifamikið verk. Það lyftir mann-
eskjunni og við losnum við svolítið af 
þeim fjötrum sem mengunin, hávað-
inn og áreitið er.“ Hamrahlíðarkór-
arnir, um 130 manns, syngja verkið   
undir stjórn Þorgerðar og spurð 

hvort þeir hafi ekki haft heilmikið 
fyrir þessu segir hún: „Jú, Guði sé lof. 
Það þarf að hafa fyrir góðum hlutum 
í þessu lífi, sama hvað það er.“

Þorgerður segir Arvo Pärt eitt mest 
spilaða tónskáld okkar tíma og enn 
á lífi. „Nálgunin í Te Deum er dálítið 
sérstök, ekki síst með ungu fólki, því 
þetta er verk kyrrleikans sem er nú 
ekki mesta einkenni okkar tíma. Á 
móti má spyrja: Af hverju höfðar tón-
list Pärts til svo margra í dag? Það er 
þessi löngun, þessi þörf, þessi leit eftir 
að einhvers staðar sé hægt að hvíla í 
hugsun sinni, hvíla í sjálfum sér.“

Nóturnar eru þó ekki allar lág-

stemmdar í Te Deum að sögn Þor-
gerðar. „Það er styrkleikur inn á milli 
hljóðari kafla. Pärt velur hinn forn-
kirkjulega texta Te Deum sem enn er 
notaður um hinn kristna heim. Hann 
er bæn um að við séum varðveitt og 
um frið sem allir óska sér innst inni.“

Te Deum er númer tvö á efnis-
skránni því í upphafi flytur hljóm-
sveitin verk Pärt, Cantus in memori-
am Benjamin Britten og tónleikunum 
lýkur á Sinfóníu nr. 3 eftir Górecki. Í 
henni syngur Hallveig dramatískan 
texta þar sem missir og viðskilnaður 
eru meginviðfangsefnið.
gun@frettabladid.is

Það þarf að hafa fyrir góðum hlutum
„te Deum er eiginlega verk kyrrleikans og kyrrleikinn er nú ekki mesta einkenni okkar tíma,“ segir Þorgerður, stjórnandi 
hamrahlíðarkórsins. mynD/Greipur GíSlaSon
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bíó
Frumsýningar

London Has FaLLen
Spennumynd
Aðalhlutverk Gerard Butler, 
Aaron Eckhart, Morgan Freeman 
og Angela Bassett.
IMDb 6,8/10
Frumsýnd: 4. mars

THe BroTHers GrimsBy
Gamanmynd
Aðalhlutverk: Sacha Baron 
Cohen, Mark Strong og Isla Fisher
IMDb 6,8/10 
Rotten Tomatoes 50%
Frumsýnd: 4. mars

Gods oF eGypT
Ævintýramynd
Aðalhlutverk: Brenton Thwaites, 
Nikolaj Coster-Waldau og Gerard 
Butler
IMDb 5,6/10
Frumsýnd: 11. mars

KVIKmYnDIr

Fyrir framan annað fólk
HHHH�H

Leikstjórn: Óskar Jónasson
Aðalleikarar: Snorri Engilbertsson, 
Hafdís Helga Helgadóttir, Hilmir 
Snær Guðnason, Pálmi Gestsson, 
Svandís Dóra Einarsdóttir, Þórir Sæ-
mundsson
Handrit: Óskar Jónasson, Kristján 
Þórður Hrafnsson
Framleiðendur: Kristinn Þórðarson, 
Leifur B. Dagfinnsson, Helga M. 
Reykdal
Myndataka: Bergsteinn Björgúlfsson
Klipping: Valdís Óskarsdóttir og 
Sigurður Eyþórsson
Tónlist: Atli Örvarsson
Leikmynd: Sveinn Viðar Hjartarson
Búningar: Helga I. Stefánsdóttir

Fyrir framan annað fólk er fyrsta 
gamanmynd Óskars Jónassonar í fullri 
lengd í næstum tvo áratugi, eða síðan 
Perlur og svín kom út árið 1997. Hann 
hefur þó fengist við grín í sjónvarpi 
síðan þá en síðustu tvær bíómyndir 
hans voru af allt öðrum toga en þær 
fyrstu tvær.

Hérna er hann þó á aðeins öðrum 

slóðum en í fyrstu tveimur myndum 
sínum og mætti e.t.v. lýsa Fyrir framan 
annað fólk sem örlítið Woody Allen-
legri rómantískri gamanmynd. Hún 
segir frá hlédræga auglýsingateiknar-
anum Húberti sem tekst að heilla 
stúlku að nafni Hönnu með því að 
herma eftir yfirmanni sínum og for-
seta Íslands. Húbert byrjar að stunda 
þessir eftirhermur af fullum krafti en 
á endanum hættir hann að ráða við 
þetta og byrjar að herma eftir fólki 
ósjálfrátt. Þetta hefur áhrif á samband 
hans við Hönnu og Húbert þarf að 
gera eitthvað í málunum.

Hugmyndin á bak við myndina er 
í senn einföld og óvenjuleg. Á vissan 
hátt er þetta ósköp venjuleg róman-
tísk gamanmynd, en með ákveðnu 
„twisti“ sem gefur henni áhugaverðan 
blæ. Myndir af einmitt þessu tagi hafa í 
raun lítið sést á Íslandi hingað til. Fyrir 
utan rómantíkina ganga svona myndir 
yfirleitt út á að skapa skemmtilegar 
en um leið vandræðalegar aðstæður, 
áhugaverða og litríka karaktera og 
heimspekilegar vangaveltur. Nóg er 
af því hér.

Í stuttu máli sagt er Fyrir framan 
annað fólk vel heppnuð. Hún er 
fyndin, vel leikin, fagmannlega gerð 
og umfram allt bráðskemmtileg. Það 

sem lætur hana virka fyrst og fremst 
eru líflegir og eftirminnilegir karakt-
erar. Húbert er hlédrægur og vand-
ræðalegur á yfirborðinu en þegar eftir-
hermurnar fara á kreik verður hann 
fyndinn og Snorra Engilberts tekst að 
gera Húbert mjög trúverðugan.

Tveir leikarar skara þó mest fram 
úr, þeir Hilmir Snær Guðnason sem 
yfirmaður Húberts og Pálmi Gestsson 
sem faðir Hönnu. Hilmir Snær er eins 
og fæddur til að leika karakterinn sem 
er hálfgerður drullusokkur sem maður 
getur samt ekki annað en elskað. Ást 
hans á Ítalíu og ítalskri menningu 
er skemmtilegur eiginleiki í þessum 
karakter og Ítalía er hálfgert þema í 
myndinni allri þar sem ítölsk dægur-
lög koma mikið við sögu í henni. 
Pálmi Gestsson er litlu síðri en Hilmir 
og hefur í raun sjaldan verið skemmti-
legri. Hann leikur týpu sem margir 
kannast við, óvirkan alkóhólista sem 
talar alltaf um sig í þriðju persónu og 
finnst Bubbi Morthens vera svalasti 
maður á Íslandi.

Umfram allt er Fyrir framan annað 
fólk afskaplega fyndin en hún hefur 
þó líka nokkra dýpt sem gefur henni 
aukið gildi. Eftirhermuáráttu Húberts 
mætti líta á sem metafóru fyrir ein-
hvers konar sjúkdóm, jafnvel ein-

kenni af þunglyndi eða einhverfu. Í 
myndinni eru ekki tekin beint fyrir 
slík vandamál heldur eru þessir hlutir 
settir í skemmtilegan búning þann-
ig að myndin fær mann til að hlæja 
en skilur um leið eftir sig þegar hún 
er búin. Þetta tengist líka pælingum 
um eðli sambanda sem myndin veltir 
beint og óbeint vöngum yfir, eins og 
t.d. hvar fólk setji mörkin þegar kemur 
að ástinni.

Ef það er eitthvað sem má setja út 
á myndina þá er það kannski að þró-
unin í sögunni upphaflega er pínu 
klunnaleg, persónur segja hver annarri 
beint út að gera hluti sem hefði alveg 
mátt gera á sjónrænan máta. Einnig 
er vert að benda á að karlpersónurnar 
í myndinni virka yfir höfuð dýpri en 
kvenpersónurnar, karlarnir eru í það 
minnsta mun meira áberandi og fá 
meira að gera. Húbert hefur t.d. aðeins 
meiri persónuleika en Hanna og faðir 
Hönnu er mjög eftirminnilegur á 
meðan móðir hennar er í raun bara 
dæmigerð eldri kona. Atli Sigurjónsson

nIðUrsTaða: Bráðskemmtileg 
rómantísk gamanmynd sem tekur 
gamlar hugmyndir og setur þær í 
ferskan búning. Myndin er vel leikin, 
fagmannlega gerð og mjög fyndin.

Að herma eða ekki herma eftir 
Bráðskemmtileg og Woody Allen-leg stjörnum prýdd gamanmynd Óskars Jónassonar

Á vissan hátt er þetta ósköp venjuleg rómantísk gamanmynd, en með ákveðnu „twisti“ sem gefur henni áhugaverðan blæ. 
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SPHAIRA 
KÚLULJÓS 
VERÐ 7.990,- 
NÚ 6.444,-
Stærð: D34.5cm. 

NAJYA LAMPI
VERÐ 5.990,- NÚ 4.831,-
Stærð: 15xH35 cm.

NID KÖRFUSTÓLL
VERÐ 59.900,- NÚ 48.309,-
Litir: natur, brúnn, svartur og hvítur
Stærð: D94xH194 cm.

GLÆSILEGT ÚRVAL Á PIER.IS

TAX FREE
HELDUR ÁFRAM 3.– 7. MARS

20% afsláttur
af öllum gjafabréfum í mars

FERMING?

PAPASAN STÓLL
VERÐ 12.990,-
NÚ 10.476,-  
Stærð: D114xH60cm.

PAPASAN
PULLA
VERÐ 9.990,-
NÚ 8.057,-

ROYAL HÆGINDASTÓLL 
VERÐ 69.900,- NÚ 56.374,-
Stærð: 84x86xH93 cm.
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Fimmtudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.01 Barnatími Stöðvar 2 
08.10 The Middle 
08.30 Masterchef USA 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 60 mínútur 
10.20 The Doctors 
11.00 Jamie & Jimmy’s Food Fight 
Club 
11.45 Um land allt 
12.00 Á uppleið 
12.35 Nágrannar 
13.00 Bull Durham 
14.50 Jersey Boys 
17.00 Tommi og Jenni 
17.20 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 The Simpsons 
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir 
18.55 Ísland í dag 
19.25 Matargleði Evu (7:12) Þriðja 
syrpa þessara fróðlegu og freistandi 
þátta þar sem Eva Laufey Her-
mannsdóttir leggur ríka áherslu á 
að elda góðan og fjölbreyttan mat 
frá grunni og kennir á horfendum að 
töfra þá fram á skemmtilegan hátt. 
19.50 The Restaurant Man (1:6) 
Skemmtilegir þættir þar sem fylgst 
er með venjulegu fólki leggja allt 
í sölurnar þegar það eltist við 
drauma sína um að opna veitinga-
stað og þeim til halds og traust er 
hinn vinsæli veitingahúsaeigandi 
Russell Norman. 
20.35 NCIS (15:24) Stórgóðir og 
léttir spennuþættir sem fjalla um 
Leroy Jethro Gibbs og félaga hans 
í rannsóknardeild bandaríska sjó-
hersins.
21.20 The Blacklist 
22.05 Better Call Saul 
22.50 Married 
23.15 X-Men 
01.00 Independence Day 
03.20 Rizzoli & Isles 
04.05 The X-Files 
04.50 Shameless 
05.45 Fréttir og Ísland í dag

18.20 Guys with Kids 
18.45 Comedians 
19.05 Suburgatory 
19.30 Fresh Off the Boat 
19.55 Sullivan & Son 
20.20 Supergirl (9:20) 
21.05 Flash (15:23) 
21.50 Arrow (15:23) 
22.35 NCIS Los Angeles 
23.20 Justified 
00.00 Fresh Off the Boat 
00.25 First Dates 
01.15 Sullivan & Son 
01.35 Supergirl 
02.20 Flash 
03.00 Arrow 
03.45 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

09.40 The Theory of Everything 
11.40 Catch Me If You Can 
14.00 Inside Job 
15.50 The Theory of Everything 
17.50 Catch Me If You Can 
20.10 Inside Job 
22.00 Prosecuting Casey Anthony 
Myndin er byggð á sönnum at-
burðum og fjalla um saksóknarann 
Jeff Ashton sem leikin er af Rob 
Lowe og aðkomu hans að dóms-
máli sem vakti mikla athygli og 
óhug í Bandaríkjunum. Í júlí 2008 
berst tilkynning til lögreglu um 
að 2 ára stúlka, Caylee Anthony, 
sé horfin. Fljótlega fellur grunur á 
móður hennar og þegar lík Caylee 
finnst nokkrum mánuðum síðar er 
móðir hennar ákærð fyrir morð. 
23.30 Thanks for Sharing 
01.20 Beautiful Boy 
03.00 Prosecuting Casey Anthony

16.10 Violetta 
17.00 Kiljan 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Stundin okkar 
18.20 Veistu hvað ég elska þig mikið? 
18.32 Eðlukrúttin 
18.43 Hrúturinn Hreinn 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.15 Tobias og sætabrauðið – 
Skotland  Sætabrauðsdrengurinn 
og ferðalangurinn Tobias Hamann-
Pedersen leggur land undir fót 
og kannar köku- og sætabrauðs-
menningu annarra landa. 
20.45 Martin læknir (1:8) Martin 
Ellingham er fær læknir en með af-
brigðum klaufalegur í mannlegum 
samskiptum. 
21.35 Best í Brooklyn (2:23)  
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Lögregluvaktin 
23.00 Kastljós 
23.35 Fréttir 
23.50 Dagskrárlok

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 
13.20 King of Queens 
13.45 Dr. Phil 
14.25 Fellum grímuna 
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 Zoo 
22.40 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.20 The Late Late Show with 
James Corden 
00.00 Billions 
00.55 Billions 
01.50 The People v. O.J. Simpson. 
American Crime Story 
02.35 Zoo 
04.05 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.45 The Late Late Show with 
James Corden 
05.25 Pepsi MAX tónlist

19.00 Friends 
19.25 Raising Hope 
19.45 Poppsvar 
20.25 Cold Feet 5 
21.15 Major Crimes 
22.00 The Sopranos 
23.00 Peaky Blinders 
00.05 It’s Always Sunny in 
 Philadelphia 
00.25 Mind Games 
01.10 Poppsvar 
01.45 Cold Feet 5 
02.35 Major Crimes 
03.15 The Sopranos 
04.15 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

08.05 The Honda Classic 
13.05 PGA Tour 2016 - Highlights 
14.00 Golfing World 2016 
14.50 AT&T Pebble Beach 
16.45 Golfing World 2016 
17.35 Inside the PGA Tour 2016 
18.00 Cadillac Championship 
23.00 Inside the PGA Tour 2016

12.30 Juventus - Inter Milan 
Útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni. 
14.10 Leicester - WBA 
15.50 Stjarnan - Haukar 
17.20 Arsenal - Swansea 
19.00 Premier League Review 2015 
19.55 Rayo - Barcelona Bein út-
sending frá leik í spænsku úrvals-
deildinni. 
22.00 Norwich - Chelsea 
23.40 West Ham - Tottenham

07.00 Liverpool - Man. City 
08.40 Man. Utd. - Watford 
11.30 Levante - Real Madrid 
13.10 Stoke - Newcastle
14.50 Grindavík - Valur 
16.20 Liverpool - Man. City 
18.00 Bundesliga Weekly
18.30 Premier League World 
19.00 Grindavík - Haukar 
21.05 MD 2016 - Samantekt 
22.25 World Strongest Man 2015 
23.20 UFC Unleashed 2016 
00.05 UFC Live Events 2016

07.00 Ofurhundurinn Krypto 
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 fé-
lagar 
09.55 UKI 
10.00 Lína Langsokkur 
10.23 Kalli á þakinu 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Ofurhundurinn Krypto 
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 Lína Langsokkur 
14.23 Kalli á þakinu 
14.48 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Ofurhundurinn Krypto 
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 Lína Langsokkur 
18.23 Kalli á 
þakinu 
18.48 
Hvellur 
keppnisbíll 
19.00 Ferðin til 
tunglsinsDóra könnuður
16:00

Fáðu þér áskrift á 365.is

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

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

 | 19:50
THE RESTAURANT MAN
Skemmtilegir þættir þar sem 
fylgst er með venjulegu fólki 
leggja allt í sölurnar þegar það 
eltist við drauma sína um að 
opna veitingastað.

 | 19:25
MATARGLEÐI EVU
Í þessum þætti matreiðir Eva Laufey uppáhalds pastaréttina 
sína. Einfalt og gott broccoli-pasta, dásamlegt kjúklinga-
pasta með rjómasósu sem allir elska og cannelloni með 
spínati og ostafyllingu.
 

 | 20:35
NCIS
Stórgóðir spennuþættir sem 
fjalla um Leroy Jethro Gibbs 
og félaga hans í rannsóknar-
deild bandaríska sjóhersins.

PASTARÉTTIR!

 | 21:05
FLASH
Hörkuspennandi þættir sem 
byggðir eru á teiknimynda-
seríunni Flash Gordon og fjalla 
um ævintýri vísindamannsins 
Barry Allen.

 | 22:00
PROSECUTING 
CASEY ANTHONY
Mynd, byggð á sönnum 
atburðum, um saksóknarann 
Jeff Ashton og aðkomu hans 
að erfiðu dómsmáli.

 | 21:20
BLACKLIST
James Spader er 
stórkostlegur í hlutverki 
Raymonds Reddington í 
þessum mögnuðu 
spennuþáttum.

FYRRI ÞÁTTARAÐIR

Á STÖÐ 2 MARAÞON

 | 22:05
BETTER CALL SAUL
Önnur sería þessara óborgan-
legu þátta um Saul Goodman 
sem er best þekktur sem 
lögfræðingur Walters White í 
þáttaröðinni Breaking Bad.

FYRRI ÞÁTTARÖÐ

Á STÖÐ 2 MARAÞON
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Við erum að skrifa þetta núna, 
allt saman á frumstigi. En 
samt engu að síður er komin 

lína í seríuna. Annars er ágætt að 
taka af allan vafa, þar sem einhver 
ruglingur virðist vera í gangi og fólk 
er að rugla Ófærð tvö við þessa seríu. 
Fólk er sem sagt að halda því fram 
að sögusvið Ófærðar sé Kötlugos. 
Sem er ekki, því Katla er einfald
lega önnur þáttaröð,“ segir Sigurjón 
Kjartansson, einn handritshöfunda 
sjónvarpsþáttanna Kötlu. Um ræðir 
íslenska þáttaröð sem fram leidd  
verður af RVK Studi os, Baltas ar Kor
máki og Stöð 2. Auk Sigurjóns sjá 
þeir Ólaf ur Eg ils son og Guðmund ur 
Odd ur Magnús son um handritsskrif
in. „Þetta er eitthvað sem gæti litið 
dagsins ljós á næsta ári, í lok þess eða 
byrjun 2018. Þetta er eins og með 
Ófærð, mjög flókið að setja saman, 
fjármögnunina og slíkt,“ bendir 
Sigurjón á og segist engu geta svarað 
um hvor þáttaröðin verði fyrri til að 
líta dagsins ljós.

Ekki morðgáta 
Segir handritshöfundurinn þætt
ina ekki morðgátu í anda Ófærðar. 
„Þetta er fyrst og fremst drama
sería þar sem ýmislegt dularfullt 
á sér stað. Eitthvað handan okkar 
skilnings,“ segir hann fullur dul
úðar og áberandi orðvar. „Þetta er 
uppspuni frá grunni og ekki byggt 
á neinu fyrirfram skrifuðu verki. En 
við erum vissulega að leika okkur 
með sögulegar heimildir, hér urðu 
móðuharðindin sautján hundruð og 
eitthvað og það er aðeins verið að 
vinna með það.“

Typpakeppnin óspennandi
Áður hefur verið fjallað um 
umrædda þáttaröð, og því verið 
fleygt að kostnaðurinn við gerð 
hennar yrði umtalsvert meiri en sá 
sem fylgdi Ófærð, sem er sú kostn
aðarsamasta í Íslandssögunni. „Ég 
veit það ekki. Ég er ekkert spenntur 
fyrir að básúna það eitthvað og fara 
í einhverja svoleiðis typpakeppni,“ 
segir hann og skellir upp úr.

Margar dyr opnar 
Aðspurður hvort hann finni ekki til 
ákveðinnar pressu við skrif hand

Katla er alls ekki Ófærð tvö
Sigurjón Kjartansson, einn handritshöfunda nýrrar þáttaraðar, Kötlu, segir einhvern misskilning hafa komist á flug. 
„Ófærð tvö gerist ekki í Kötlugosi,“ segir hann og þvertekur fyrir að fara í einhverja „typpakeppni“ varðandi kostnað.

Sigurjón segir þættina líklega lenda á skjánum í lok næsta árs, eða byrjun 2018, enda heilmikið mál að útbúa sjónvarpsefni af þessari stærðargráðu. FréTTablaðið/Ernir 

„Þetta er ótrúlega gaman og mikil 
hátíð fyrir bæði nemendur og starfs
fólk skólanna. Það sem gerir þennan 
dag skemmtilegan er að það er hægt 
að skoða allt sem aðrir hafa upp á að 
bjóða. Svo verður ýmislegt skemmti
legt á dagskrá, til dæmis sýningar 
hjá Sprengjugenginu, legónám
skeið, námskeið í forritun fyrir börn, 
salsa dans og tónleikar,“ segir Mar
grét Arnardóttir harmóníkuspilari 
en hún er að taka þátt í dagskrá 
háskóladagsins í níunda skipti og 
finnst það alltaf jafn gaman.

Háskóladagurinn veitir framtíðar
nemendum einstakt tækifæri til að 
kynnast því sem í boði er svo auð
veldara sé að taka upplýsta ákvörð
un um hvaða nám hentar hverjum 
og einum.

„Ég hef tekið þátt í háskóladeg

inum frá því 2007 þegar ég stofnaði 
nemandafélagið FLOG. Árið 2009 
var ég fengin til að spila á harmón
íku, og það er óhætt að segja að eftir 
það fór boltinn að rúlla. Það hefur 
myndast einhvers konar hefð að fá 
mig til að spila á þessum frábæra 
viðburði og hef ég fengið þann 
heiður að fylgjast með viðburðinum 
stækka,“ segir Margrét aðspurð um 
sína aðkomu að háskóladeginum.

Markmið skólanna er að bjóða 
upp á metnaðarfulla kynningu á 
öllum mögulegum námsleiðum á 
Íslandi, sem eru yfir fimm hund
ruð talsins. Dagskráin fer fram í 
húsakynnum Háskóla Íslands, 
Háskólans í Reykjavík og Listahá
skóla Íslands, Laugarnesvegi 91.

„Ég hvet alla til að mæta, bæði þau 
sem ekki eru búin að ákveða hvað 
þau ætla að læra og þau sem langar 
að kíkja á gamlar slóðir. Margt hefur 
breyst  í Háskóla Íslands, sérstaklega 
eftir að Háskólatorg kom og síðar 
Stúdentakjallarinn. Með kjallaran
um spratt upp mikil tónlistarflóra en 
Baltabandið Raki ásamt Húsbandi 
Stútendakjallarans koma til með að 
troða upp á háskóladeginum og ég 
lofa góðri stemningu,“ segir Margrét.
gudrunjona@frettabladid.is

Með Stúdenta kjall aranum kom mikil tónlistar flóra

Margrét arnardóttir harmonikkuleikari spilar á háskóladeginum 5. mars næst-
komandi. FréTTablaðið/STEFán.    

 Ég finn fyrir 
að það eru 

Margir aðilar úti í 
heiMi SeM vilja vita 
Meira og eru Spenntir 
fyrir að vera Með. 
Sannarlega hefur 
Ófærð þannig opnað 
Margar dyr Myndi Ég 
Segja og Ég finn það 
bara Strax. 
Sigurjón Kjartansson

Ófærð setur vissulega 
aukna pressu á hand-
ritshöfunda Kötlu. 

Ég hvet alla til að 
Mæta, bæði þau SeM 

eKKi eru búin að áKveða 
hvað þau ætla að læra og 
þau SeM langar að KíKja á 
gaMlar SlÓðir.

ritsins í ljósi gríðarlegrar velgengni 
Ófærðar segir Sigurjón svo sannar
lega vera. „Það er rosalega ánægju
legt að finna hvernig Íslendingar 
umföðmuðu þessa seríu Ófærðar 
og svo hvernig þetta hefur verið að 
ganga í útlöndum. Viðbrögðin hafa 
verið rosaleg í Bretlandi og Frakk
landi. Það er einstaklega jákvætt. Ég 
finn fyrir að það eru margir aðilar 
úti í heimi sem vilja vita meira og 
eru spenntir fyrir að vera með. 
Sannarlega hefur Ófærð þannig 
opnað margar dyr myndi ég segja 
og ég finn það bara strax.“ 
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Lífið
Guðrún  
Ansnes
gudrun@frettabladid.is





Ofurfyrirsætan, Íslandsvinkonan og 
stuðpinninn Chrissy Teigen sprell-
aði áður en hún gekk inn í myndver 
Good Morning America. Hún komst 
í fréttirnar í vikunni fyrir það að hafa 
valið kyn ófædds stúlkubarns síns og 
Johns  Legend. 

Bjartasta von 
Hollywood-hæða, 
Chloe Grace Moretz, 
spókaði sig í París 
þar sem tískuvikan 
er í gangi. Nú fljúga 
þær kjaftasögur 
fjöllunum hærra að 
skvísan sé komin 
með kærasta. Ku sá 
vera enginn annar en 
brasilíski fótbolta-
kappinn Neymar. 

Lopez lætur kuldabola ekki 
ná sér, loðfóðruð á götum 
Manhattan. En ekki hvar? 

Frægir á ferð  
   og flugi Einhver hefði haldið að 

myndi bresta á með logni í 
Hollywood svona rétt eftir 
uppskeruhátíð fína og 

fræga fólksins, Óskars-
verðlaunahátíðina 
á sunnudaginn, en 
því fer fjarri. Lík-
lega er ekki mikið 
um pásur hjá þeim 
nafntoguðu og ekki 
sitja papparassarnir 
auðum höndum. 

Adele,
sem allir og ömmur 

þeirra elska, var 
býsna hress í Belfast 
á mánudagskvöldið 

þar sem hún tróð 
upp á tónleikum  
í The SSE Arena  

þar í borg. 

Drake 
var silkislakur 

þegar hann yfirgaf 
Nobu Restaurant í London 
á mánudagskvöldið. Hann 
þykir einn sá alheitasti um 

þessar mundir og sendi 
nýverið frá sér baneitrað 

myndband með 
Rihönnu. 

Nýbakaða 
móðirin og stór-
leikkonan Keira 
Knightley vel 
dúðuð í New 
York  þar sem 
hún er við tökur 
á myndinni  
Collateral 
Beauty.

Leikkonan Julianne Moore var í meira lagi 
upptekin er hún strunsaði um götur New 
York, áberandi flott í tauinu.  

Iggy Pop var blússandi ferskur á 
LAX-flugvellinum í Los Angeles á 
mánudag. 
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SKRÁNING Á OB.IS
Ef þú átt ekki ÓB-lykil geturðu sótt um 

hann á ob.is eða á næstu Olís-stöð

Gildir fyrir lykil- og korthafa 

ÓB og Olís

ÓB OG OLÍSÍ mars geturðu valið þér heila viku þar sem þú 
færð 13 kr. afslátt af lítranum og 5 krónur af 
hverjum lítra renna auk þess til átaks Krabba- 
meinsfélagsins. Njóttu ávinningsins og láttu 
gott af þér leiða!

VELDU ÞÉR

LYKILVIKU

-13KR. 
TIL ÞÍN 

Í HEILA VIKU 
AÐ AUKI

5KR. 
TIL MOTTU-

MARS 

Á ÓB.IS OG ÞÚ STYÐUR 

MOTTUMARS
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Alls hefur 31 nýtt nafn bæst við 
þá tónlistarflóru sem mun taka 
yfir Laugardalinn 16.-19. júní 

næstkomandi á tónlistarhátíðinni 
Secret Solstice. Á meðal þeirra sem 
bæst hafa í hópinn er suður-afríska 
rapptvíeykið Die Antwoord, banda-
ríski rappdúettinn M.O.P, franski tón-
listarmaðurinn St Germain og banda-
ríska rapptríóið Flatbush Zombies, svo 
nokkur nöfn séu nefnd.

Þá kemur íslenska rappsveitin XXX 
Rottweiler hundar saman á hátíðinni 
í ár og Stuðmaðurinn Jakob Frímann 
Magnússon ætlar að leiða djassbræð-
ingssveitina sína Jack Magnet kvintett 
á hátíðinni.

Að öðrum ólöstuðum er Die 
Antwoord líklega þekktasta nafnið í 
nýju tilkynningunni frá Secret Solstice. 
Það eru þau Ninja, Yolandi Visser og 
DJ Hi-Tek sem mynda sveitina sem 
stofnuð var í Höfðaborg í Suður-Afríku 
árið 2008. Sveitin er þekkt fyrir djarfa 
og litríka sviðsframkomu og þá eru 
myndbönd sveitarinnar einkar áhuga-
verð og litskrúðug en mörg þeirra eru 
með tugi milljóna áhorfa á Youtube.

Sveitin gaf út sína fyrstu plötu, $O$ 
árið 2009 og fékk um leið mikla athygli 

og þá sérstaklega fyrir myndböndin 
sín en Die Antwoord hefur síðan 
gefið út plöturnar Ten$Ion árið 2012 
og Donker Mag árið 2014.

Það má segja að bandarískt hip hop 
sé í eldlínunni í nýju tilkynningunni 
en rappdúettinn M.O.P. sem er á leið-
inni í Laugardalinn hefur átt farsælan 
feril og gefið út fjölda platna. Þekkt-
asta lag M.O.P. er án efa lagið Ante 
Up sem kom út á plötunni Warriorz 
árið 2000. Billy Danze og Lil' Fame 
sem mynda M.O.P. gáfu síðast út EP 
plötuna Street Certified árið 2014 og 
nutu þar meðal annars liðsinnis rapp-
ara á borð við Mobb Deep and Busta 
Rhymes.

Aðstandendur Secret Solstice, 
sem bættu við heilum aukadegi fyrir 
skömmu, leggja mikið upp úr fjöl-
breytni á hátíðinni og ætla sér að 
bjóða hátíðargestum upp á sem flestar 
tegundir tónlistar.

„Við erum hvergi nærri hætt og 
munum bæta við fleiri nöfnum þegar 
nær drengur og halda í hefð hátíðar-
innar í tengslum við leynigest eða 

„secret act“. Það er gríðarlega gaman 
að koma tónleikagestum á óvart eins 
og við gerðum á síðasta ári með Busta 
Rhymes,“ segir Ósk Gunnarsdóttir, 
kynningarfulltrúi Secret Solstice.

Aðstandendur hátíðarinnar vinna 
ekki eingöngu hörðum höndum við 
að smíða góða tónleikadagskrá. „Við 
erum með teymi eingöngu í svokall-
aðri hliðardagskrá sem eru viðburðir 
í kringum hátíðina en þar ber hæst að 
nefna Into The Glacier, sem er eina 
partíið innan í jökli í heiminum. Við 
verðum ekki bara með eina tónleika 
þar eins og í fyrra heldur verðum þrjá 
daga og getur fólk valið á milli þess 
að að njóta raftónlistar og svo óraf-
magnaðra tónleika,“ segir Ósk.

Þá verður einnig svokallað Mid-
night Sun Boat Party þar sem farið 
verður frá hátíðarsvæði Secret Sol-
stice að Reykjavíkurhöfn þar sem siglt 
verður frá Reykjavík út á Norður-Atl-
antshafið á slaginu 12 á miðnætti í átt 
að sjóndeildarhringnum. Fram koma 
heimsklassaplötusnúðar sem halda 
partíinu gangandi langt fram undir 
morgun. Einnig fer fram sundlaugar-
partí í Secret lagoon, í gömlu lauginni 
við Flúðir sem er meira en 120 ára 
gömul og elsta sundlaug á Íslandi.

Fyrir var búið að boða komu hljóm-
sveita á borð við Radiohead, Deftones 
og Of Monsters and Men á hátíðina. 

Die Antwoord og M.O.P.  
     ásamt fleirum á 
 Secret Solstice

Die Antwoord er þekkt fyrir djarfa og litríka sviðsframkomu og þá eru myndbönd 
sveitarinnar með tugi milljónir áhorfa á Youtube. NORDIc phOTO/GETTY

Die Antwoord [ZA]
Flatbush Zombies [US]

Art Department [CA]
St Germain [FR]

General Levy [UK]
Slow Magic [US]

M.O.P [US]
Hjaltalín [IS]

Stacey Pullen [US]
Troyboi [UK]

Paranoid London [UK]
Gísli Pálmi [IS]
Novelist [UK]

XXX Rottweiler [IS]
Robert Owens [US]
Maher Daniel [CA]

Reykjavíkurdætur [IS]
Jack Magnet [IS]
Nitin [CA]
Lord Pusswhip &  
Svarti Laxness [IS]
KSF [IS]
Alexander Jarl [IS]
Fox Train Safari [IS]
Geimfarar [IS]
Marteinn [IS]
ILO [IS]
Sonur Sæll [IS]
Brother Big [IS]
Rob Shields [UK]
Balcony Boyz [IS]
Will Mills [UK]

Þau nöfn sem bæst hafa við

Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100
Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 
Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535

PEUGEOT 308 
kostar frá kr. 3.190.000

Þó Peugeot 308 hafi hlotið fjölda verðlauna út um allan heim þá  
eru það ekki bara verðlaunin sem skera hann frá samkeppninni.
Ómótstæðilegir aksturseiginleikar, gott rými fyrir bæði farþega  
og farangur, eyðslugrannar og endingargóðar vélar*, hvort sem 
er dísil eða bensín, með eldsneytiseyðslu frá 3,1L/100km og CO2 
útblástur frá 82g/km, þá eru þetta eiginleikar sem einfaldlega 
er erfitt og nær ómögulegt að keppa við.  
Komdu og prófaðu Peugeot 308 hjá okkur í Vatnagörðunum, 
bíl sem á sér ekki jafningja.

PEUGEOT 308

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

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is

31 nýtt nafn hefur 
bæst í hóp þeirra 
listamanna sem 
fram koma á Secret 
Solstice-hátíðinni í 
sumar. Suður-afríska 
rapptvíeykið Die 
Antwoord, banda-
ríski rappdúettinn 
M.O.P og franski 
tónlistarmaðurinn St 
Germain eru á meðal 
þeirra sem bæst hafa 
í hópinn.

Þekktasta 
lag M.O.p. er 
án efa lagið 
Ante Up sem 
kom út árið 
2000.

ÞAð er gríðArlegA 
gAMAn Að kOMA 

tónleikAgeStuM á óvArt 
einS Og við gerðuM á SíðAStA 
ári Með BuStA rhyMeS.

Gunnar Leó  
Pálsson
gunnarleo@frettabladid.is

Þekktasta lag 
M.O.P. er án efa 
lagið Ante Up 
sem kom út árið 
2000.
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Ódrepandi.

1. Komdu með gamla 66°Norður flík í næstu 
verslun og fáðu 15% afslátt af nýrri flík.

2. Við gerum við flíkina ef hægt er og gefum til 
Rauða krossins á Íslandi. 

3. Sérstaklega sjaldgæfar og skemmtilegar 
flíkur verða seldar á uppboði á Facebook og 
ágóðinn rennur til Rauða krossins á Íslandi. 

Nánari upplýsingar á 66north.is

Kannski er gamla flíkin þín ódrepandi. 



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja
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MEÐ PÓSTINUM Í DAG

8BLS  
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 Reykjavík • Hallarmúla 2  | Akureyri • Undirhlíð 2

Um daginn rakst ég á nýja læksíðu 
frá samtökum sem kalla sig Hermenn 
Óðins. Yfir 500 lækarar. Þeir eiga það 
allir sameiginlegt að vera með jafn 
litla heila og þeir eru með getnaðar-
limi. Líka konurnar. Þetta er svona 
fólk sem notar orð eins og þjóðarstolt 
í staðinn fyrir útlendingahatur. Og 
hatur er ekki einu sinni rétta orðið, 
því þetta er bara ótti. Yoda sagði: 
„Fear leads to anger, anger leads 
to hate.“ Hatur er í raun blanda af 
ótta og heimsku. Ég mun ekki valda 
neinum usla ef ég kalla Hermenn 
Óðins heimska, hrædda karlpunga. 
Líka konurnar.

En hvað er heimska? Orðið er dreg-
ið af orðinu „heima“. Sá sem fer aldrei 
út. Sá sem felur sig bakvið glugga-
tjöldin og lætur sjónvarpið mata sig á 
ruslfæði upplýsingaaldarinnar. Þeir 
halda að vonda brúna fólkið ætli að 
gera innrás og borða börnin þeirra. 
Hættu aldrei að trúa á Grýlu.

Ég er ekki að segja að þeir fari 
aldrei til útlanda. Nokkrir þeirra 
hafa örugglega dansað illa á diskó-
teki á Tenerife. Eða gubbað á gang-
stétt í Köben. En það er ekki nóg. 
Sem trúarbragðanörd, blöskrar 
mér titill hópsins. Óðinn ferðaðist 
útum allt. Hann fræddist um fram-
andi menningarheima. Hann bauð 
útlendingum í heimsókn. En sem 
grínisti, aftur á móti, er ég þakklátur 
fyrir þetta fólk. Því að svona fólk er 
eini minnihlutahópurinn sem má 
gera grín að.

Sem ég reyndar benti þeim á í 
skilaboðum á veggnum þeirra. Þeir 
bentu mér á ég ætti reyndar nokkra 
Fb vini í grúppunni. Ég benti þeim 
á að það væru annaðhvort íronískir 
hipsterar í leit að aðhlátursefni eða 
fólk sem datt oft á hausinn í æsku. 
Þá eyddu þeir skilaboðum mínum. 
Þá skrifaði ég ný skilaboð sem sögðu 
„Hey afhverju eydduði þessu? Ég var 
fyndið og allt!“. Þeir eyddu því líka. 
Þannig að hér er ég. Reynið að eyða 
þessu.

Heimskur er 
heimaalinn

Hugleikur  
Dagsson 

Bakþankar


	FB080s_P001K.pdf
	FB080s_P002K.pdf
	FB080s_P003K
	FB080s_P004K.pdf
	FB080s_P005K.pdf
	FB080s_P006K.pdf
	FB080s_P007K.pdf
	FB080s_P008K.pdf
	FB080s_P009K.pdf
	FB080s_P010K.pdf
	FB080s_P011K.pdf
	FB080s_P012K.pdf
	FB080s_P013K.pdf
	FB080s_P014K.pdf
	FB080s_P015K.pdf
	FB080s_P016K.pdf
	FB080s_P017K.pdf
	FB080s_P018K.pdf
	FB080s_P019K.pdf
	FB080s_P020K.pdf
	FB080s_P021K.pdf
	FB080s_P022K.pdf
	FB080s_P023K.pdf
	FB080s_P024K.pdf
	FB080s_P025K.pdf
	FB080s_P026K.pdf
	FB080s_P027K.pdf
	FB080s_P028K.pdf
	FB080s_P029K.pdf
	FB080s_P030K.pdf
	FB080s_P031K.pdf
	FB080s_P032K.pdf
	FB080s_P033K.pdf
	FB080s_P034K.pdf
	FB080s_P035K.pdf
	FB080s_P036K.pdf
	FB080s_P037K.pdf
	FB080s_P038K.pdf
	FB080s_P039K.pdf
	FB080s_P040K.pdf
	FB080s_P041K.pdf
	FB080s_P042K.pdf
	FB080s_P043K.pdf
	FB080s_P044K.pdf
	FB080s_P045K.pdf
	FB080s_P046K.pdf
	FB080s_P047K.pdf
	FB080s_P048K.pdf
	FB080s_P049K.pdf
	FB080s_P050K.pdf
	FB080s_P051K.pdf
	FB080s_P052K.pdf
	FB080s_P053K.pdf
	FB080s_P054K.pdf
	FB080s_P055K.pdf
	FB080s_P056K.pdf
	FB080s_P057K.pdf
	FB080s_P058K.pdf
	FB080s_P059K.pdf
	FB080s_P060K.pdf
	FB080s_P061K.pdf
	FB080s_P062K.pdf
	FB080s_P063K.pdf
	FB080s_P064K.pdf
	FB080s_P065K.pdf
	FB080s_P066K.pdf
	FB080s_P067K.pdf
	FB080s_P068K.pdf
	FB080s_P069K.pdf
	FB080s_P070K
	FB080s_P071K.pdf
	FB080s_P072K.pdf
	FB080s_P073K.pdf
	FB080s_P074K.pdf
	FB080s_P075K.pdf
	FB080s_P076K.pdf
	FB080s_P077K.pdf
	FB080s_P078K.pdf
	FB080s_P079K.pdf
	FB080s_P080K.pdf

