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lÍFið Lánaði 
skallann á sér í herferð Krafts. 22

plús 2 sérblöð l Fólk   
l  kassakerFi og sJóðsvélar
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

skoðun Ögmundur Jónasson 
skrifar um einstaklingana hans 
Bjarna. 11

sport Krist-
ján Arason er 
á því að tími 
Guðjón Vals, 
Arnórs Atla, 
Ásgeirs Arnar 
og Kára með 
landsliðinu sé 
liðinn. Hann 
segir nóg af 
mönnum til 
að taka við af 
þeim.12

Tuttugu og einn sýrlenskur flóttamaður kom til Íslands í gær. Sjö þeirra, hjón með fimm börn, munu búa í Hveragerði en fjórtán setjast að á Selfossi. Fólkið kom frá Líbanon þar sem það 
hafði búið í flóttamannabúðum í eitt ár. Nú hefst ferli þar sem fólkið nýtur aðstoðar sjálfboðaliða Rauða krossins og fleiri við að aðlagast nýjum heimkynnum. Fréttablaðið/SteFán

sveitarstJórnarMál Fulltrúar fjár-
málaráðuneytisins og Garðabæjar 
hafa fundað fimm sinnum um mögu-
leg viðskipti með land Vífilsstaða síð-
ustu mánuði. Enginn kjörinn fulltrúi 
hefur setið umrædda fundi heldur 
aðeins bæjarstjóri og bæjarritari.

Áslaug Hulda Jónsdóttir, formaður 
bæjarráðs Garðabæjar, segir bæjar-
stjóra hafa leitt samningaviðræðurnar 
fyrir hönd bæjarins. Ekki hefur hins 
vegar verið ákveðið hvernig nýta eigi 
landið komi til þess að sveitarfélagið 
kaupi það. Heimild er í fjárlögum 
fyrir sölunni.  – sa / sjá síðu 6

Vilja eignast 
Vífilsstaði

áslaug Hulda 
Jónsdóttir, forseti 
bæjarstjórnar 
Garðabæjar.

Vísbendingar komnar um dánarorsök
Bráðabirgðakrufningu á líki Birnu Brjánsdóttur lauk í gærkvöldi. Lögregla telur sig nær því að vita hver dánarorsök hennar sé. 
 Sakborningarnir tveir í málinu verða yfirheyrðir í dag. Hæstiréttur staðfesti í gær tveggja vikna gæsluvarðhaldsúrskurð yfir þeim. 

Mennirnir tveir, sem lögregla hefur í haldi, grunaða um að hafa 
banað Birnu Brjánsdóttur, heita Thomas Møller Olsen og 
Nikolaj Olsen. Fréttablaðið hefur heimildir fyrir því að sá 
fyrrnefndi hafi ekki aðeins verið leigutaki rauða Kia Rio-
bílaleigubílsins, heldur einn- ig keyrt bílinn á þeim tíma 
sem lögregla telur víst að líki Birnu hafi verið komið fyrir.

Thomas Møller keyrði bílinn um ReykjanesiðlögregluMál Bráðabirgðakrufn-
ing réttarmeinafræðings lög-
reglunnar, sem lauk í gærkvöld, 
færði lögreglu nær því að vita hver 
dánarorsök Birnu Brjánsdóttur 
er. Lögregla vildi ekki veita upp-
lýsingar um bráðabirgðaniður-
stöður rannsóknarinnar en þegar 
Fréttablaðið fór í prentun var ekki 

búið að greina fjölskyldu Birnu frá 
þeim.

Niðurstöður lífssýna sem fund-
ust í rauðu bifreiðinni sem hinir 
grunuðu höfðu til umráða, sem og 
á fatnaði þeirra og gögnum sem lagt 
var hald á í togaranum Polar Nanoq, 
hafa ekki borist að öðru leyti en því 
að lögregla fékk staðfest að blóð úr 

Birnu hefði fundist í bifreiðinni. 
Lögregla lagði hald á gögn í togar-
anum sem hún telur mjög mikilvæg 
rannsókninni.

Löndun úr togaranum Polar 
Nanoq lauk í gær en gert er ráð fyrir 
að skipið haldi aftur af stað í dag. 
Skipverjar bíða leyfis lögreglu til að 
leysa landfestar á ný. – snæ / sjá síðu 4



Veður

Suðlæg átt og rigning með köflum í dag, 
en þurrt að kalla norðan- og austanlands. 
Hiti víða 1 til 6 stig. sjá síðu 16

– Tengir þig við framtíðina!

Öflugur margmiðlunarspilari

Stafræ
nar 

lausnir

stjórnsýsla „Þeir hafa verið að 
senda á okkur einhverjar bótakröfur 
sem við vísum á bug,“ segir Kristín 
Huld Sigurðardóttir, forstöðumaður 
Minjastofnunar, um kröfu lóðarhafa 
sem byggir atvinnu- og íbúðarhús-
næði við Reykjavíkurhöfn.

Bótakrafan, sem er upp á um 600 
milljónir króna, lýtur meðal annars 
að kostnaði verktakans vegna stöðv-
unar framkvæmda í nokkra mánuði 
og ýmissa framkvæmda sem tengjast 
tveimur hafnargörðum sem komu í 
ljós á lóðinni. Annar garðurinn er frá 
nítjándu öld og er því aldursfriðaður 
en hinn er talinn vera frá 1928 og var 
friðlýstur 2015 eftir að þáverandi for-
sætisráðherra hafði afskipti af málinu.

Kristín sagði við Fréttablaðið í 
október síðastliðnum að Minja-
stofnun þyrfti ekki að borga kröfu 
lóðarhafans og að krafan væri ekki 
lengur vandamál. Krafan er þó enn 
á borðinu.

„Það er ekki heil brú í þessu. Það 
vissu það allir þeir aðilar sem fóru í 
þetta að það væru minjar þarna. Það 
eru til bréf upp á það að við settum 
kröfu um varðveislu minjanna, löngu 
áður en framkvæmdir hófust,“ segir 
Kristín.

Bjarki Þór Sveinsson, lögmaður 
lóðarhafans ÞG verktaka sem keyptu 
verkefnið í fyrravor, segist ósammála 
lagatúlkun Minjastofnunar. Ósann-
gjarnt sé að sá sem lendi í því að grafa 
niður á fornminjar á lóð sinni megi 
ekki nýta hana og þurfi sjálfur að 
kosta allir rannsóknir.

„Og ef lögin eru þannig þá standast 
þau hvorki eignarréttarákvæði né 
jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar,“ 
segir Bjarki sem hyggst leggja til að 
óháðir matsmenn meti tjónið.

Samstaða virðist þó komin um frá-

gang grjótsins úr hafnargörðunum. 
„Við höfum gengið mikið til móts 
við þá og leyfum rof í garðinn,“ segir 
Kristín. Steinar nítjándu aldar garðs-
ins verða notaðir utan við bygging-
una. Hluti grjóts úr yngri garðinum 
verður sýnilegur innandyra.

„Það verður varðveitt sýnishorn 
eða bútur af garðinum, hann er ekki 
varðveittur í heild sinni ofan í bíla-
geymslunni,“ segir Pétur Ármanns-

son, arkitekt hjá Minjastofnun, um 
tillögur frá lóðarhafanum sem hann 
kveður stofnunina taka jákvætt í. 
Upphaflega hafi verið rætt um að 
varðveita jafnvel yngri garðinn í heild 
sinni.

„Það hefði kostað að ekki hefði 
verið hægt að nýta kjallarann sem 
bílageymslu. Eins og þetta hefur 
þróast hefur markmiðið verið að 
lágmarka tjón sem og óhagræði en 
þó þannig að einhver hluti þessara 
minja verði sýnilegur hluti af þessu 
nýja umhverfi þótt í breyttri mynd 
sé. Það fannst okkur vera sanngjörn 
niðurstaða,“ segir Pétur.

Þorvaldur H. Gissurarson hjá ÞG 
verktökum segir að þannig hafi verið 
ráðið fram úr framhaldi málsins með 
samkomulagi. „En það er áfallinn 
kostnaður til staðar, fjármunir sem 
búið er að eyða í verkefnið nú þegar, 
og einhver þarf að bera þann kostn-
að.“  gar@frettabladid.is

Vilja enn 600 milljónir 
vegna hafnargarðsins
Verktaki sem byggir íbúðar- og verslunarhús þar sem hafnargarður var skyndi-
lega friðlýstur gerir enn kröfu um að ríkið greiði 600 milljóna króna kostnað 
þótt forstöðumaður Minjastofnunar hafi sagt kröfuna úr sögunni fyrr í vetur.

Grjótið úr hafnargarðinum bíður enn úti á Granda. Fréttablaðið/GVa

Það er ekki heil brú 
í þessu. Það vissu 

það allir þeir aðilar sem fóru 
í þetta að það væru minjar 
þarna.
Kristín Huld 
Sigurðardóttir, 
forstöðumaður 
Minjastofnunar

Viðskipti Lilja Björk Einarsdóttir, 
43 ára verkfræðingur, hefur verið 
ráðin bankastjóri Landsbankans. 
Hún mun hefja störf 15. mars. Lilja 
útskrifaðist sem véla- og iðnaðar-
verkfræðingur frá HÍ árið 1998 og 
lauk meistaraprófi í fjármálaverk-
fræði frá Michigan-háskóla í Ann 
Arbor í Bandaríkjunum árið 2003.

Lilja er sjálfstætt starfandi ráð-
gjafi og stjórnarmaður í fyrirtækj-
um. Á árunum 2008 til 2016 stýrði 
Lilja starfsemi gamla Landsbanka 
Íslands í London. Á árunum 2005 
til 2008 var hún sér-
fræðingur og síðar 
f r a m k v æ m d a -
stjóri hjá Lands-
banka Íslands 
hf. í London. 
Áður vann Lilja 
hjá ráðgjafar-
f y r i r t æ k i n u 
M a r s h  & 
McLennan 
frá 2003 til 
2005. – jhh

Nýr bankastjóri 
Landsbankans

lilja björk

kjaramál Slitnað hefur upp úr 
kjaraviðræðum Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi og verkalýðsfélaga sjó-
manna. 

Sjómenn hafa verið í verkfalli 
síðan 10. nóvember og ekki eru 
fyrirhugaðar frekari viðræður milli 
deiluaðila.  „Við lítum svo á að sjó-
menn hafi slitið viðræðum því þeir 
eru ósveigjanlegir í kröfum sínum,“ 
segir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri SFS.

Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness, segir 
ummæli Heiðrúnar fráleit.  – sa

Viðræðum slitið 
í sjómannadeilu

Í kjarabaráttu. Fréttablaðið/Vilhelm 

Velferðarmál Þorsteinn Víg-
lundsson velferðarráðherra ætlar á 
komandi vikum að eiga fundi með 
borgarstjóra og Kvennaathvarfinu 
og meðal þess sem verður rætt um 
eru húsnæðisúrræði fyrir skjólstæð-
inga athvarfsins.

Sigþrúður Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastýra Kvennaathvarfs-
ins, segir húsnæðismál eina helstu 
hindrun í vegi kvenna og barna sem 
hafa orðið fyrir heimilisofbeldi til 
að öðlast betra og öruggara líf. 

„Þessar konur ættu að vera í 
algjörum forgangi þegar kemur að 
velferð og húsnæðismálum. Hús-
næðismarkaðurinn hefur harðnað. 
Framboðið er minna, en fyrst og 
fremst er húsaleigan of há,“ sagði 
Sigþrúður og sagði konur dvelja í 
lengri tíma með börn sín í Kvenna-
athvarfinu vegna þessa ástands. Há 
leiga og lítið framboð á húsnæði 
hafi einnig þær afleiðingar að konur 
veigri sér við því að slíta ofbeldis-
samböndum. – kbg

Fundað um 
Kvennaathvarf

 Angólskur dans stiginn í Reykjavík

 Þeir tóku sig vel út, þátttakendurnir á Kizomba-dansnámskeiðinu á Kexi hosteli í gær. Kizomba er dans, sem er upprunninn í Angóla en er 
sagður njóta vaxandi vinsælda víða um heim. Kizomba svipar til tangós en hefur afrískt yfirbragð.  Fréttablaðið/ernir
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Þjónustan kemur af sjálfu sér
Þú vilt allt það besta fyrir þinn AYGO og nú fylgir með í kaupunum þjónustuskoðun og smurning í tvö ár.  
Njóttu þess að leggja ást við það sem veitir þér gleði. Farðu og slepptu þér af því að þjónustan fylgir í kaupbæti.

· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Verð frá: 1.680.000 kr.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

TVEGGJA ÁRA ÞJÓNUSTUPAKKI FYLGIR

FYRIR ÁST ÞÍNA Á
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FRUMSÝNING

28. - 29.  janúar

Umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6
270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 11-15

lögreglumál Grænlenski togarinn 
Polar Nanoq var tollafgreiddur eins 
og önnur útlensk skip sem koma til 
hafnar á Íslandi. Ekki var um sér-
stakt tolleftirlit að ræða eða leit í 
skipinu. Það voru tollverðir sem 
síðar fundu fíkniefnin um borð í 
skipinu við leit að sönnunargögn-
um vegna hvarfs Birnu Brjánsdóttur.

Eins og komið hefur fram fund-
ust um tuttugu kíló af hassi í Polar 
Nanoq. Skipverjinn sem talinn er 
tengjast fíkniefnafundinum var 
úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna 
málsins. Þá hafa fregnir borist af því 
að Samtök atvinnulífsins á Græn-
landi hafi beðið íslensk stjórnvöld 

um að kanna möguleikana á að 
auka eftirlit með grænlenskum skip-
um á Íslandi, og þannig verði hægt 
að draga úr smygli ef lögregla myndi 
framkvæma fleiri leitir í skipum þar 
sem hún gerir ekki boð á undan sér.

Snorri Olsen tollstjóri segir að 
ekkert slíkt erindi hafi komið inn á 
hans borð. Ágætt samstarf sé þegar 
við grænlensk tollayfirvöld.

„Ég hef rætt við tollstjórann á 
Grænlandi eftir að þetta mál kom 
upp – um okkar samstarf. Við 
munum í framhaldinu funda, þar 
sem farið verður yfir þetta mál og 
önnur,“ segir Snorri og staðfestir 
að öll útlensk skip séu tollafgreidd í 

fyrstu höfn við komuna til landsins. 
Þau eru líka tollafgreidd út úr land-
inu þegar dvöl þeirra lýkur. Þetta var 
gert í tilfelli Polar Nanoq, en Snorri 
útskýrir að tollafgreiðsla þýði ekki 
að leit sé gerð í skipinu undir for-
merkjum eftirlits. Munur sé gerður 
á þessu tvennu.

„Það er skylt að afgreiða öll skip 
þar sem leyft er að skipverjar og far-
þegar megi fara í land, en ef ekkert 
sérstakt tilefni er til eftirlits þá er 
aðeins um slíka afgreiðslu að ræða,“ 
segir Snorri en þessi afgreiðsla kom 
til áður en í ljós kom að skipverjar 
Polar Nanoq reyndust viðriðnir 
hvarf Birnu. – shá

Togarinn Polar Nanoq var tollafgreiddur fyrir hassfundinn

Ógerlegt er að leita í öllum skipum sem koma í íslenska höfn – enda tíma- og 
mannfrek aðgerð. Fréttablaðið/anton brink

Útgerð Polar Nanoq gaf Landsbjörg 
1,6 milljónir íslenskra króna í gær. 
Skipverjar segjast hafa orðið fyrir 
miklu áfalli sökum atburða síðustu 
daga. Þeir segja í yfirlýsingu mikil-
vægt að taka það fram að einungis 
einn eða tveir einstaklingar séu 
grunaðir um verknaðinn. „Og við og 
þjóð okkar getum ekki tekið ábyrgð 
á svo voveiflegum atburðum.“ 

Mikið áfall  
fyrir áhöfnina

Guðni Th. Jóhannesson, forseti 
Íslands, sendi foreldrum Birnu 
Brjánsdóttur samúðarkveðjur í gær. 
„Orð fá ekki linað hina miklu sorg 
en minningin um Birnu, þessa ungu 
og björtu stúlku, sem var tekin frá 
okkur í blóma lífsins, mun ætíð lifa 
með íslenskri þjóð.“

Í tilkynningu til fjölmiðla þakkar 
forseti líka björgunarsveitarfólki, 
lögreglu og öðrum sem leituðu að 
Birnu og rannsökuðu hvarf hennar.

Forseti vottar 
samúð sína

Guðni th.  
Jóhannesson,  
forseti Íslands

Pola nanoq við höfnina í Hafnarfirði. 
Fréttablaðið/VilHelm

lögreglumál Thomas Møller 
Olsen, 25 ára karlmaður sem 
grunaður er um að hafa banað 
Birnu Brjánsdóttur, keyrði rauða 
Kia Rio-bílinn margumrædda frá 
Hafnarfjarðarhöfn og um 300 kíló-
metra að morgni 14. janúar síðast-
liðins. Félagi hans, Nikolaj Olsen, 
sem einnig er grunaður um aðild 
að málinu, fór aftur á móti um 
borð í togarann Polar Nanoq og 
fór ekki aftur með Thom asi. Talið 
er næsta víst að Birnu Brjáns-
dóttur hafi verið komið fyrir í 
sjó, í löngu ferðalagi bílsins um 
Reykjanesskagann. Birna fannst 
í flæðarmálinu við Selvogsvita á 
sunnudag.

Hæstiréttur staðfesti í gær 
tveggja vikna gæsluvarðhald yfir 
mönnunum, en fór ekki að ýtr-
ustu kröfum ákæruvaldsins sem 
krafðist fjögurra vikna gæslu-
varðhalds. Mennirnir verða yfir-
heyrðir í dag en þeir hafa dvalið 
í einangrun síðastliðna þrjá daga 
án þess að vera yfirheyrðir af lög-
reglu. Heimildir Fréttablaðsins 
innan lögreglunnar herma að sá 
tími sem liðið hefur sé meðal ann-
ars vegna þess að með því aukist 
líkurnar á því að mennirnir tjái 
sig af einhverri alvöru um málið. 
Í yfirheyrslum yfir mönnunum á 
fimmtudag og föstudag kom lítið 
haldbært fram. Gærdeginum varði 
lögregla í að undirbúa yfirheyrslur 
yfir mönnunum, en eins og fram 
kom í Fréttablaðinu í gær, verður 
málið lagt fyrir þá frá a til ö í þeirri 
von að þeir játi aðild sína að því.

Lögregla hefur lokið rannsókn á 
togaranum Polar Nanoq og lagði 
hald á gögn í skipinu sem talið er 

Thomas Møller keyrði bílinn
Mennirnir tveir, sem grunaðir eru um að hafa banað Birnu Brjánsdóttur, hafa setið nánast afskiptalausir í 
einangrun í þrjá daga. Þeir verða yfirheyrðir í dag. Lögregla rannsakar hlut hvors þeirra fyrir sig í málinu. 
Margt bendir til þess að aðeins annar þeirra hafi komið líki Birnu fyrir eftir að henni var ráðinn bani. 

Tjón á bílnum
Nokkuð sá á rauðu Kia 
Rio-bílaleigubifreiðinni 
sem Thomas Møller Olsen 
hafði til afnota þegar 
henni var skilað laugar-
daginn 14. janúar. Hér 
sést framstuðari bílsins 
farþegamegin. Tjónið þykir 
benda til þess að bíllinn 
hafi farið um grýtta vegar-
slóða en heimildir frétta-
stofu herma jafnframt 
að skemmdir hafi verið á 
undirvagni bílsins.

Hæstiréttur féllst ekki á ýtrustu 
kröfur lögreglu um gæsluvarðhald yfir 
mönnunum tveimur, sem grunaðir 
eru um að hafa banað Birnu Brjáns-
dóttur, og dæmdi mennina til tveggja 
vikna gæsluvarðhalds. Gæsluvarð-
haldið afplána mennirnir í einangrun 
og fá í henni útivist einu sinni á dag í 
einrúmi.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að fangelsisyfirvöld hafi áhyggjur 
af því hvað gerist þegar einangrun 
mannanna ljúki. Stemningin innan 
fangelsisins bendi til þess að ekki 
verði hægt að vista mennina á meðal 
annarra afplánunarfanga því nokkurrar 
reiði gæti á meðal íslenskra fanga. 

Þeir hafi fylgst 
vel með fréttum 
undanfarið og 
ljóst sé að öryggi 
grænlensku 
fanganna sé 
stefnt í voða.

Fari svo að 
mennirnir hljóti 
dóm hér á landi 
geta þeir óskað 
eftir því að fá að 
afplána í heima-
landinu. Samkvæmt upplýsingum 
frá Fangelsismálastofnun gengur af-
greiðsla slíkra óska oftast hratt fyrir sig 
og þær eru iðulega samþykktar.

„Útlendingar sem afplána að fullu 
á Íslandi eiga möguleika á reynslu-
lausn eftir að hafa afplánað helming 
dómsins ef ákvörðun um brottvísun 
þeirra liggur fyrir,“ segir Páll Winkel 
fangelsismálastjóri.

Upplýsingar Fréttablaðsins úr röð-
um lögreglunnar segja að ákvörðun 
Hæstaréttar um tveggja vikna gæslu-
varðhald, í stað fjögurra, sé eflaust 
byggð á því hversu íþyngjandi einangr-
unarvist er. Undir þetta tekur Páll, 
„Menn taka þessu mjög misjafnlega. 
Það sem menn eiga þó sameiginlegt 
er að vera mjög langt niðri [á meðan á 
einangrun stendur]. Við þurfum bara 
að passa upp á grunnþarfir.“

Gætu mætt hörku á Hrauninu

Páll Winkel fang-
elsismálastjóri. 

að skipti verulegu máli fyrir rann-
sókn málsins. Lögregla hefur ekki 
viljað staðfesta hvers eðlis þessi 
gögn eru. Ef áætlanir ganga eftir 

heldur skipið úr höfn í dag. Í gær 
var landað úr bátnum eftir að lög-
regla veitti heimild til þess.

Lögreglan rannsakar nú þátt 

hvors mannsins fyrir sig í málinu 
en til greina kemur að þeir beri 
mismikla ábyrgð á verknaðinum. 
snaeros@frettabladid.is
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæwww.volkswagen.is

Verð frá 4.790.000 kr.

Volkswagen Passat GTE, sjálfskiptur með 218 hestafla bensín- og rafmótor. Drægni allt að 50 km á rafmagni. 
Staðalbúnaður meðal annars: Leðurklætt aðgerðastýri með skiptingu í flipa, Alcantara sæti með rafmagnsstillanlegum bakstuðningi, hiti í framsætum, lyklalaus ræsing, LED lýsing 
í innanrými, Bluetooth búnaður fyrir síma og tónlist, margmiðlunartæki með 6,5" litaskjá, geislaspilari, SD, AUX, USB, regnskynjari, viðvörunarkerfi ökumanns, “Hill assist” sjálfvirk 
handbremsa, 7 loftpúðar, hraðastillir, nálgunarvarar að aftan og framan, bakkmyndavél, litað gler í afturrúðum, rafmagnsopnun á afturhlera, LED aðal- og dagljósabúnaður, 
17" Montpellier álfelgur, 8 ára ábyrgð á rafhlöðu. Car-net áskrift, fjarstýrð tenging við bíl í gegnum snjalltæki til að kveikja á miðstöð og hleðslu. Þú þarft aldrei að fara inn í kaldan bíl. 

Volkswagen Passat GTE er jafnvígur á rafmagn og bensín. Þú kemst flestra þinna ferða á raforkunni einni 
saman, en í langferðum tekur sparneytin bensínvélin við. Sjaldan hefur jafn umhverfisvænn og ástríðufullur 
fjölskyldubíll sameinast í eins glæsilegum bíl og Passat GTE. Snerpan og mýktin sem hann býr yfir gerir 
aksturinn að hreinni skemmtun. Bjóddu framtíðinni heim og skiptu yfir í Passat GTE. 

VW Passat GTE

Rafmagn, bensín
og hrein skemmtun.

5 ára ábyrgð



Blaðamannaverðlaun Blaðamannafélags Íslands verða veitt í 
14. skipti þann 4. mars næstkomandi. Tilnefningar dómnefndar 
verða kynntar viku fyrir afhendingu en skilafrestur tilnefninga  
til dómnefndar er föstudagurinn 27. janúar.

Eins og á síðasta ári verða verðlaunin veitt í fjórum flokkum  
en þeir eru þessir:

• Besta umfjöllun ársins 2016
• Viðtal ársins 2016
• Rannsóknarblaðamennska ársins 2016
• Blaðamannaverðlaun ársins 2016

Hægt er að senda inn tilnefningar til verðlaunanna á skrifstofu 
Blaðamannafélagsins í Síðumúla 23 á auglýstum skrifstofutíma 
ásamt gögnum með röksemdafærslu fyrir tilnefningunni.  
Jafnframt er hægt að tilnefna með rafrænum hætti á heimasíðu 
BÍ, www.press.is

Blaðamannaverðlaun
2016

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

HANDKLÆÐAOFNAR

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Verðdæmi:
Beinn hvítur  
50x80cm kr. 7.890

Boginn hvítur  
60x120cm kr. 10.890

Beinnn króm  
50x120cm kr. 16.890

Boginn króm  
50x80cm kr. 12.890

Hvítir og króm, beinir og bognir, margar stærðir!

Harmleikur á Ítalíu
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Guðrún Bergmann, Héðinn S. Björnsson og Þóra 
Valsteinsdóttir kynna þrjár glæsilegar siglingar á 
morgun, miðvikudag 25. janúar.

Kynningin verður hjá VITA, Skógarhlíð 12, og hefst kl. 19:30.
Gengið er inn neðan við húsið, á endanum, gegnt Hlíðarenda.

VITA | Skógarhlíð  | Sími  | VITA.IS

FERÐAKYNNING
Þrjár lúxussiglingar
• Karíbahafið og New Orleans
• Singapúr - Víetnam - Filippseyjar
• Hawaii - Bora Bora - Ástralía

GarÐaBær Fulltrúar fjármála-
ráðuneytisins og Garðabæjar hafa 
fundað fimm sinnum um möguleg 
viðskipti með land Vífilsstaða 
síðustu mánuði. Enginn kjörinn 
fulltrúi hefur setið umrædda fundi 
heldur aðeins bæjarstjóri og bæjar-
ritari.

Af hálfu fjármála- og efnahags-
ráðuneytisins hafa starfsmenn 
þeirrar skrifstofu ráðuneytisins 
sem farið hefur með eignamál rík-
isins setið fundina. Áslaug Hulda 
Jónsdóttir, formaður bæjarráðs 
Garðabæjar, segir bæjarstjóra hafa 
leitt þessar samningaviðræður fyrir 
hönd bæjarins. Ekki hefur hins 
vegar verið ákveðið hvernig nýta 
eigi landið komi til þess að sveitar-
félagið kaupi landið.

Fundað var í ágúst, september og 
desember og segir í skriflegu svari 
ráðuneytisins að Garðabær vilji 
kaupa landið. Síðustu ár hefur verið 
heimild í fjárlögum Alþingis til þess 
að selja jörðina komi nægilega gott 
boð í hana að mati ráðuneytisins.

„Framangreindir fundir milli 
ráðuneytisins og sveitarfélagsins 
hafa snúist um áhuga sveitarfélags-
ins á að eignast land í eigu ríkisins 
innan marka sveitarfélagsins. Fund-
irnir hafa verið upplýsingafundir 
sem byggst hafa á vilja sveitarfélags-
ins að standa fyrir uppbyggingu til 
framtíðar á hluta Vífilsstaðalands-
ins. Á fundunum hefur verið farið 
yfir þær hugmyndir sem hvor 

aðilinn um sig hefur til slíkrar upp-
byggingar og hvernig rétt sé að verð-
leggja slík svæði verði af sölu þeirra 
til sveitarfélagsins,“ segir í svari fjár-
mála- og efnahagsráðuneytisins við 
fyrirspurn Fréttablaðsins.

Fundargerðir eða minnisblöð 
eru ekki til í ráðuneytinu um 
téða fundi ríkisins með Garðabæ 
um möguleg kaup sveitarfélags-
ins á landi Vífilsstaða og er virði 
eignanna ekki ákveðið. „Einstakir 

fundarmenn hafa tekið niður per-
sónulega minnispunkta í tengslum 
við viðræðurnar en ekki hafa verið 
haldnar formlegar eða sameiginleg-
ar fundargerðir eða sérstök minnis-
blöð skrifuð eftir hvern fund,“ segir 
í svari ráðuneytisins.

„Þetta eru vinnubrögð meirihluta 
Garðabæjar í hnotskurn. Umræða 
hefur verið lítil sem engin í bæjar-
stjórn eða bæjarráði um málið og 
enginn rökstuðningur fyrir því á 
hvaða forsendum Garðabær ætlar 
sér að kaupa landið,“ segir María 
Grétarsdóttir, bæjarfulltrúi Lista 
fólksins. „Til að mynda hefur Sjálf-
stæðisflokkurinn neitað okkur um 
áheyrnarfulltrúa í skipulagsnefnd 
bæjarins og er það ekki í anda 
góðrar stjórnsýslu.“
sveinn@frettabladid.is

Garðabær vill kaupa 
Vífilsstaðalandið
Garðabær hefur falast eftir því að kaupa Vífilsstaðalandið af ríkinu og hafa fimm 
samningafundir verið haldnir milli aðila á síðustu mánuðum. Hugmyndir um 
nýtt sjúkrahús og aukna íbúðabyggð hafa skotið upp kollinum á síðustu árum.  

Á Vífilsstöðum var rekinn berklaspítali sem hóf starfsemi 1910.  Fréttablaðið/Heiða

 Liðsmenn Rauða kross Ítalíu sjást hér á gangi í aðgerðastöðinni í Penne. Stöðin er um tuttugu kílómetra frá Rigo
pianohótelinu sem snjóflóð féll á í síðustu viku. Björgunarfólk hefur unnið sleitulaust frá því flóðið féll við að leita 
þeirra sem festust inni á hótelinu en þak þess hrundi í flóðinu. Hingað til hafa sex lík fundist. NordicpHotos/aFp

Áslaug Hulda  
Jónsdóttir,  
formaður  
bæjarráðs  
Garðabæjar. 



F I E S T A

#FJÖRUGASTUR 

ford.is

Ford Fiesta er fjörugur og skemmtilegur bíll. Mest seldi bíll í Evrópu 
fjórða árið í röð. Fyrir því eru góðar ástæður. Ríkulegur staðalbúnaður, 
Bluetooth samskiptakerfi, fimm stjörnu öryggi, hagstætt verð og lágur 
rekstrarkostnaður. Fiesta höfðar til þeirra sem vilja eiga fjörugar stundir 
undir stýri og þeirra sem leitast eftir sparneytni og öryggi.

2.290.000
BEINSKIPTUR FRÁ:

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

KR.

Þrír fá frían Ford í þrjá mánuði!
Nöfn allra sem reynsluaka nýjum Ford í janúar 
fara í pott og verða þrír heppnir dregnir út sem fá 
frí afnot af Ford í þrjá mánuði!

LENGRI OG BETRI

REYNSLUAKSTUR

– þú getur fengið hann 

í allt að 24 tíma!

Ford_Fiesta_Fjörugastur_Frettabladid_5x38_20170119_END.indd   1 19/01/2017   16:26



BÍLALAND BÝÐUR BÍLA Á FRÁBÆRUM 
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU 

ÞÉR GÓÐAN BÍL FRÁ BÍLALANDI 

ÚRVAL
NOTAÐRA BÍLA

SUBARU Legacy Outback LUX. 
Nýskr. 01/14, ekinn 33 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 4.290 þús. kr.
Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1

HYUNDAI Tucson Comfort.
Nýskr. 02/16, ekinn 63 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 4.390 þús. kr.
Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1

HYUNDAI I20 Classic.
Nýskr. 09/16, ekinn 4 þ.km
bensín, beinskiptur.

VERÐ 2.070 þús. kr.
Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1

TOYOTA Avensis Terra.
Nýskr. 05/15, ekinn 29 þ.km,
bensín, beinskiptur.

VERÐ 2.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

VW Passat Comfortline.
Nýskr. 08/14, ekinn 33 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ 3.590 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

HONDA Jazz Elegance.
Nýskr. 06/13, ekinn 52 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ 2.190 þús. kr.
Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1

Rnr. 121190

Rnr. 121186

Rnr. 121173

Rnr. 370224

Rnr. 370305

Rnr. 152641

www.bilaland.is

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og 
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.

www.facebook.com/bilaland.is
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Bandaríkin Donald Trump, for-
seti Bandaríkjanna, hyggst fækka 
reglugerðum og lækka skatta á 
fyrirtæki í von um að færri fyrir-
tæki flytji úr landi. Ef fyrirtæki 
hyggjast samt flytja úr landi verða 
háir skattir lagðir á innfluttan varn-
ing umræddra fyrirtækja. Frá þessu 
greindi Trump í gær en áformin eru 
í takt við stefnumál hans í forseta-
kosningum síðasta árs.

„Við ætlum að fækka reglugerð-
um stórlega en reglugerðirnar sem 
eftir standa munu vernda borgara 
alveg jafn vel,“ sagði forsetinn við 
blaðamenn að loknum morgun-
fundi hans í Hvíta húsinu með 
framkvæmdastjórum stórfyrir-
tækja á borð við Tesla, Whirlpool 
og Johnson & Johnson.

Ef áætlun Trumps kemst í fram-
kvæmd mun fyrirtækjaskattur 
lækka úr 35 prósentum í 15 eða 
20 prósent. Þá mun reglugerðum 
á fyrirtæki einnig fækka um allt að 
75 prósent.

Frá því Trump náði kjöri hafa 
nokkur fyrirtæki hætt við áform 
um að flytja framleiðslu úr landi. 
Til að mynda hætti loftræstingar-

framleiðandinn Carrier við að 
flytja 1.100 störf til Mexíkó. Þá 
kynnti Fiat Chrysler 113 milljarða 
króna uppbyggingu fyrirtækisins í 
Mich igan og Ohio og Ford að fyrir-
tækið myndi verja sömu upphæð í 
uppbyggingu í Michigan í stað þess 
að flytja hluta framleiðslunnar til 
Mexíkó.

Sergio Marchionne,  fram -
kvæmdastjóri Chrysler Fiat, hefur 
þó sagt ákvörðunina algjörlega 
ótengda stefnu Trumps. Þá hefur 
verkalýðsforinginn Chuck Jones, 
sem er í forsvari fyrir starfsmenn 
Carrier, gagnrýnt Trump fyrir 
að eigna sér heiðurinn að því að 
„bjarga 1.100 störfum Bandaríkja-
manna“. Í desember sagði Jones að 
Trump ætti heiðurinn af 800 þess-
ara starfa. Ekki hefði staðið til að 
flytja hin úr landi.

Trump hefur staðið í ströngu 

fyrstu daga sína í embætti. Í gær 
skrifaði hann undir forsetatilskip-
un um að Bandaríkin skyldu draga 
sig út úr fríverslunarsamningnum 
Trans-Pacific Partnership (TPP) líkt 
og hann lofaði að gera í kosninga-
baráttunni. Áður höfðu tólf ríki 
skrifað undir samninginn. Barack 
Obama, fyrrverandi forseti, var 
hlynntur samningnum.

BBC greinir frá því að tilskipunin 
sé í raun aðeins táknræn þar sem 
bandaríska þingið hafi aldrei sam-
þykkt samninginn og því hafi til-
skipunarinnar ekki verið þörf.

Þá skrifaði Trump einnig undir 
tilskipun um að hætta að fjár-
magna aðila sem bjóða konum 
upp á meðgöngurof. Tekur hann 
þar með á ný upp stefnu sem 
kennd er við Mexíkóborg og hefur 
verið innleidd og lögð niður endur-
tekið undanfarin 33 ár. Forsetar úr 
röðum Repúblikana hafa innleitt 
hana en Demókratar lagt hana 
niður.

Trump undirritaði einnig ráðn-
ingarbann í stéttum opinberra 
starfsmanna sem tengjast ekki 
hernum. thorgnyr@frettabladid.is

Hyggst lækka skatta og 
draga úr reglugerðum
Nýr Bandaríkjaforseti ætlar að koma í veg fyrir flutninga bandarískra fyrirtækja 
til útlanda. Skattar á fyrirtæki í Bandaríkjunum verða lækkaðir en ofurskattur 
lagður á innflutning varnings bandarískra fyrirtækja sem flutt hafa úr landi.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, vill halda framleiðslustörfum í landinu. „Við ætlum að fækka reglugerðum stórlega en 
reglugerðirnar sem eftir standa munu vernda borgara alveg jafn vel,“ sagði forsetinn á blaðamannafundi NorDicphoTos/AFp

Við ætlum að fækka 
reglugerðum 

stórlega.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna
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BALENO setur ný viðmið í nýtingu rýmis. 
Hann hefur mesta innra-og farangursrými í sínum 
flokki og er um leið sérlega vel hannaður og glæsilegur 
… samruni hönnunar og rýmis.

Við kynnum nú í fyrsta sinn Suzuki Baleno með 
MILD HYBRID vél, ásamt tveimur sparneytnum 
bensínvélum, 1,0 Boosterjet og 1250 Dualjet.
Meðal eyðsla frá 4,0 l/100km.

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

FULLVAXINN BALENO 
Á SMÁBÍLAVERÐI!

KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN

VERÐ FRÁ KR. 
2.260.000 

NÝR TÍMAMÓTA BALENO



Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  forStjóri: Sævar Freyr Þráinsson  Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
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Halldór

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

Hugur þjóðarinnar er hjá fjölskyldu 
Birnu Brjánsdóttur. Harmur aðstand-
enda hennar er ólýsanlegur.

„Það er dapurlegt að ung kona í 
blóma lífsins hafi verið hrifin burt 
frá okkur með þessum hætti,“ sagði 

Grímur Grímsson, sem stýrir rannsókn á málinu, á 
sunnudag. Það sem er óhugnanlegast við hvarf og 
dauða Birnu er að hún virðist ekki hafa haft nein 
tengsl við þá sem hafa stöðu sakbornings í málinu. 
Hvarf hennar og dauði er algjörlega tilviljanakennt. 
Hver sem er hefði getað verið þarna á ferð á þessum 
tíma. Það var ekkert óvenjulegt við ferðir Birnu og 
háttsemi. Hún fór út að skemmta sér með vinum, fékk 
sér skyndibita á eftir og ætlaði síðan heim. Allt ungt 
fólk sem stundar næturlífið í Reykjavík hefur verið í 
þessum aðstæðum á einhverjum tímapunkti.

Reykjavík er fremur örugg borg á alla hefðbundna 
mælikvarða og grófir ofbeldisglæpir eru sjaldgæfir. 
Þetta sést þegar afbrotatölfræði í höfuðborginni á 
hverja þúsund íbúa er borin saman við sambærilega 
tölfræði í erlendum borgum. Við þurfum samt að hafa 
hugfast að Reykjavík er alþjóðleg borg. Við þurfum 
að eiga samtöl við unga fólkið um þær hættur sem 
geta leynst í miðbænum og ólýsanleg illska þrífst í 
þessum heimi hvort sem okkur líkar betur eða verr. 
Við þurfum líka að eiga samtöl um styrkinn sem felst 
í félagslegum tengslum. Við þurfum að gæta bræðra 
okkar og systra. Það er hættulegt fyrir ungt fólk að 
vera eitt á ferð seint að nóttu til í alþjóðlegri borg. Það 
eru líka til öpp fyrir snjallsíma sem tryggja örugga 
heimför þeirra sem eru einir á ferð.

Móðir Birnu hefur sýnt ótrúlegan styrk í þessu máli. 
Það var hún sem lýsti fyrst eftir henni og hóf leit með 
aðstoð annarra því hún vissi vel að það var fullkom-
lega á skjön við skaphöfn dóttur hennar að láta ekki 
vita af sér. Lögreglan hefur staðið sig af stakri prýði 
við rannsókn á málinu og upplýsingagjöf hennar til 
almennings og fjölmiðla hefur verið til fyrirmyndar. 
Það er hins vegar eitt við rannsókn og leit að Birnu 
Brjánsdóttur sem aldrei má gleymast og það er þáttur 
björgunarsveitanna.

Það hefði ekki verið hægt að fá botn í hvarf Birnu 
á einni viku án aðstoðar björgunarsveitanna. Þetta 
kom skýrt fram í viðtali RÚV við Ásgeir Þór Ásgeirs-
son yfirlögregluþjón á sunnudagskvöld. Stór hópur 
vel menntaðra sérfræðinga frá björgunarsveitunum 
aðstoðaði lögregluna við að vinna úr gögnum og fylgja 
eftir vísbendingum, kom með tilgátur, kortlagði leitar-
svæði og gengnir voru sjö þúsund kílómetrar við leit. 

Höfum hugfast að vinna sjálfboðaliða er ekki sjálf-
gefin. Meðal helstu tekjuleiða björgunarsveitanna 
eru frjáls framlög frá almenningi, sala flugelda og sala 
Neyðarkallsins. Við getum endurspeglað þakklæti 
okkar í verki.

Ekki hægt  
án þeirra

Það hefði 
ekki verið 
hægt að fá 
botn í hvarf 
Birnu á 
einni viku 
án aðstoðar 
björgunar-
sveitanna.

Oxfam-stofnunin birti á dögunum hina 
árlegu skýrslu sína um ójöfnuð og fátækt í 
heiminum. Helsta niðurstaða skýrslunnar 

er að átta ríkustu menn heims eigi samanlagt meira 
en helmingur jarðarbúa. Hvað segir það okkur? 
Nákvæmlega ekkert eins og hér verður rakið.

Hæpnir útreikningar
Fyrst ber að nefna að útreikningar Oxfam byggja 
á nettóeignum fólks, þ.e. eignum að frádregnum 
skuldum. Út frá þeim mælikvarða má fá ótal furðu-
legar niðurstöður, t.d. þá að ef þú átt 250.000 kr. 
nettó, átt þú meira en helmingur jarðarbúa að 
meðaltali. Litla dóttir mín varð um daginn ríkari 
en tveir milljarðar jarðarbúa samanlagt við það 
eitt að áskotnast tvö þúsund kall í vasapening. 
Fjölmennur hópur íbúa heimsins á nefnilega engar 
fjárhagslegar eignir auk þess sem talsverður hópur 
fólks skuldar mikið. Og þótt áttmenningarnir eigi 
meira en helmingur mannkyns segir það ekkert um 
auðæfi þeirra sem hlutfall af heildareignum jarðar-
búa. Samkvæmt Forbes er það hlutfall hverfandi 
lítið svo ástæðulaust er að óttast að Bill Gates og 
félagar séu á góðri leið með að sölsa allt undir sig.

Lífsgæðajöfnuður eykst
Þá er bagalegt að Oxfam byggir greiningu sína 
á þeirri mýtu að verðmætasköpun sé fasti, þ.e. 
að verði einn ríkur, þá verði annar óhjákvæmi-
lega fátækari. Þetta er vitleysa því að jafnaði bæta 
viðskipti hag allra, sérstaklega í formi aukinna 
lífsgæða, þótt sumir verði ríkari en aðrir. Sem dæmi 
eiga flestir þvottavél, bíl og tölvu í dag sem áður 
fyrr var einungis á færi þeirra efnameiri. Mun fleiri 
geta nú ferðast til útlanda svo annað dæmi sé tekið. 
Synd er að Oxfam minnist ekki einu orði á þetta 
lögmál markaðsfrelsis og gerir lítið með þá stað-
reynd að sárafátækum í heiminum hefur fækkað 
verulega undanfarin ár. Engu að síður er það 
áhyggjuefni að um tíundi hver einstaklingur býr við 
mikla fátækt en það verður ekki leyst með því að 
gera hina ríku fátækari heldur hina fátæku ríkari.

Ruglið í Oxfam

Guðmundur 
Edgarsson
málmenntafræð-
ingur og kennari

Og þótt 
áttmenn-
ingarnir eigi 
meira en 
helmingur 
mannkyns 
segir það 
ekkert um 
auðæfi þeirra 
sem hlutfall 
af heildar-
eignum 
jarðarbúa.

• Nýtt útlit, öfl ugri og hljóðlátari
• Stiglaus hraðastýring ásamt 
  pulse rofa og 5 prógrömmum
• Uppskriftabók fylgir

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Pro750 galdurinn á 
bak við ferskt hráefni

Ítrekuð þingmál
Einn af löstunum við íslenska 
stjórnskipan er hversu erfitt 
getur verið fyrir alþingismenn, 
sem ekki eru ráðherrar, að fá 
þingmál afgreidd. Þetta leiðir 
oft til þess að þingmenn leggja 
ítrekað fram frumvörp um 
sama málið. Þannig hefur það 
til dæmis verið með Vilhjálm 
Árnason, þingmann Sjálf
stæðis flokksins, sem þekktur 
er fyrir baráttu sína fyrir 
afnámi einkasölu ríkisins á 
áfengi. Hefur þingmaðurinn 
í tvígang flutt frumvörp á 
Alþingi um þetta án þess að 
það hafi verið tekin afstaða til 
þeirra í atkvæðagreiðslu eftir 
þriðju umræðu, eins og þing
sköp gera ráð fyrir.

Breytt landslag
Nú er ný ríkisstjórn tekin við 
sem sumir segja að sé hægri
sinnaðasta stjórn Íslands
sögunnar. Þá verður fróðlegt 
að sjá hvort Vilhjálmur dustar 
rykið af gamla þingmálinu og 
leggur það fram í von um að 
þingmenn samstarfsflokkanna 
séu frjálslyndari í viðhorfum 
en Framsóknarmenn voru. Nú, 
svo er aldrei að vita nema að 
nýjum fjármálaráðherra, Bene
dikt Jóhannessyni, fylgi ferskur 
andblær og vilji til þess að ýta 
á eftir því að þetta þingmál nái 
fram að ganga. Það er jú fjár
málaráðherrann sem fer með 
málefni Vínbúðanna. 
jonhakon@frettabladid.is
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Bjarni Benediktsson forsætisráð-
herra segir að einstaklingum 
sé treystandi fyrir náttúru-

perlum. Nú er ég einstaklingur og 
velti ég því fyrir mér hvort orðunum 
væri beint til mín og allra hinna ein-
staklinganna sem höfum malbikað 
vegina á Íslandi, gert bílastæðin við 
Geysi, Gullfoss og Kerið og að Sól-
heimajökli aka menn á vegum sem 
lagðir eru fyrir peningana okkar. Og 
af þessu erum við stolt.

Fyrir bragðið getur fólk ekið um 
landið og notið náttúrunnar, óháð 
efnahag. Í uppvexti barna minna 
fórum við á hverju einasta ári hring-
inn, heilan eða hálfan, komum aftur 
og aftur til að skoða náttúrudjásnin, 
fræðast um þau og njóta þeirra, gera 
þau samofin sjálfsvitund okkar.

Hvað með þig, lesandi góður?
En ég þykist vita að það séu allt aðrir 
einstaklingar sem forsætisráðherr-
ann á við, þeir einstaklingar sem 
hann segist treysta svo vel. Einstakl-
ingarnir hans Bjarna Benediktssonar 
vilja nefnilega breyta öllu þessu. Þeir 
eru staðráðnir í að fénýta náttúruna í 
eigin þágu og síðan hafa þeir fengið 
ferðamálaráðherra í lið með sér, auk 
forsætisráðherrans, sem telur þetta 
geysilega eftirsóknarvert því með 
þessu móti megi stýra aðgangi okkar 
að náttúrunni. Sem sagt efnahagur-
inn ráði því hver fái að skoða hvað 
í landinu okkar. Þetta er allt annað 
tal en við heyrum frá Landvernd og 
öðrum ámóta sem vilja friðlýsa og 
takmarka aðgengi tímabundið af 
verndarástæðum.

Almenningur vill eitt,  
hagsmunaaðilar annað
En halda þau virkilega að þau komist 
upp með þetta? Ætlar þú, lesandi 
góður, að láta þetta fólk stela af 
okkur landinu, rukka okkur fyrir 
að horfa á sköpunarverkið og njóta 
náttúrunnar nema gegn gjaldi – ofan 
í þeirra vasa?

Nú má vel vera að takmarka þurfi 
aðgang að Íslandi yfirleitt. Hægur 
vandinn væri að gera það í Leifsstöð. 
Hætta að stækka þjónustusvæðið 
sjálfkrafa þegar flugfélögin krefjast 
þess; segja þeim einfaldlega að þau 
geti flogið á Egilsstaði eða Akureyri 
eða þá Ísafjörð. Fullbókað sé í Leifs-
stöð.

Síðan hélt ég að allur almenningur 
væri sammála um að skattleggja 
túrismann í flugstöðvunum eða á 
hótelunum. Nei, handlangarar flug-
félaganna og hótelanna í Stjórnar-
ráði Íslands hlusta ekki á neitt slíkt 
enda varðstöðumenn hagsmuna, 
telja hins vegar í lagi að skattleggja 
íslensk börn! Og vegfarendur. Síðan 
þykist þetta fólk vera svo mikið á 
móti sköttum og hvers kyns gjald-
töku. Fólk eigi einvörðungu að greiða 
fyrir veitta þjónustu.

Hvaða einstaklingum  
á að taka mark á?
Auðvitað mátti búast við þessu. Þetta 
er fólkið sem vill einkavæðingu. En 
það breytir því ekki að manni verður 
illt að sjá landeigendur mætta í fjöl-
miðlana með vatn í munni. Og þegar 
eru þeir farnir að læsa hellum og 
setja upp rukkunarskúra.

Þetta þurfum við að stöðva; við 
sem ekki teljumst vera einstakling-
ar samkvæmt orðabók nýrrar ríkis-
stjórnar, en höfum þó byggt upp 
þetta land. Um þetta ætla ég ekki að 
hafa fleiri orð á þessu stigi að öðru 
leyti en að segja það skýrt og skil-
merkilega að hér eru ráðherrar og 
ríkisstjórn komin í stríð við fjöldann 
allan af fólki sem telur sig vera ein-
staklinga sem þurfi að taka mark á; 
einstaklinga af holdi og blóði, ekkert 
síður alvöru einstaklinga en þá sem 
nú munda posavélarnar.

Einstaklingarnir hans Bjarna
Ögmundur 
Jónasson
fv. alþingis-
maður

Í dag

Ætlar þú, lesandi góður, að 
láta þetta fólk stela af okkur 
landinu, rukka okkur fyrir 
að horfa á sköpunarverkið 
og njóta náttúrunnar nema 
gegn gjaldi – ofan í þeirra 
vasa?

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Skatta 
fróðleikur  
á fimmtudegi

Breytingar á skattalögum
Gerðar hafa verið ýmsar breytingar á skattalögum 
síðastliðið ár og eldri breytingar að taka gildi núna 
í byrjun nýs árs. Á fróðleiksfundinum verður farið 
yfir þessar breytingar og áhrif þeirra kynnt.

Er skjól í skattaskjólum?
Undanfarið ár hafa skattamál verið í brennidepli, 
Panama-skjöl, skattaskjól og aflandsfélög eru hugtök 
sem hafa mikið verið í umræðunni og nýverið kom út 
skýrsla er fjallar um aflandsfélög. Við munum fjalla 
um þessi mál og kynna hvað hefur verið gert til að 
koma í veg fyrir að svona atburðir geti gerst aftur. 

Fróðleiksfundir KPMG verða haldnir  
vítt og breitt um landið á næstu vikum.

Reykjavík 26. janúar 8:30
Selfoss 2. febrúar 14:00
Sauðárkrókur 3. febrúar  13:00
Stykkishólmur 7. febrúar 16:00
Akureyri 8. febrúar 9:00
Akranes 9. febrúar  16:00
Reykjanesbær 10. febrúar 9:00
Höfn í Hornafirði 13. febrúar 16:00
Egilsstaðir 14. febrúar 16:15
Vestmannaeyjar 24. febrúar  9:00

Að venju verður skattabæklingi KPMG dreift 
frítt, en hann er aðgengilegt hjálpargagn 
þegar kemur að upplýsingum um skatta 
og skyldur einstaklinga og fyrirtækja.

Þátttaka er án endurgjalds og skráning á kpmg.is

KPMG  |  BORGARTÚNI 27  |  8. HÆÐ
FIMMTUDAGINN 26. JANÚAR  |  KL. 8:30-10:00  
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1. Bjarki Már Elísson 4,3
2. Rúnar Kárason 4,2
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COMO HÆGINDASTÓLL
Æðislega nettur og þægilegur. 

Þrír litir: brúnn, grár og ljós-kremaður.

Á MÁNUÐI AÐEINS

2.956 kr.*
FULLT VERÐ 43.500 kr.

ÚTSÖLUVERÐ 29.580 kr. 32%
AFSLÁTTUR!

GítarjólÖll jól eru

Landsins besta úrval 
af gíturum 

í öllum verðflokkum

Tónastöðin • Skipholti 50d • Reykjavík • sími 552 1185 •  tonastodin.is

Fæst í FK, Hagkaupum, Byko, Nettó, Krónunni, Kjarval og Húsasmiðjunni               

...ómissandi í eldhúsið!
Jólagjöfin í ár - Algör snilld!     

Hlaða Draga út og vefja Þrýsta og skera Geyma

• Klippir plastfilmur og ál
• 35% sparnaður

• Ódýrari áfyllingar
• Má setja í uppþvottavél

Engar flækjur

Ekkert vesen

www.danco.is

Heildsöludreifing

Fæst í FK, Hagkaupum, Byko, Nettó, Krónunni, Kjarval og Húsasmiðjunni               

...ómissandi í eldhúsið!
Jólagjöfin í ár - Algör snilld!     

Hlaða Draga út og vefja Þrýsta og skera Geyma

• Klippir plastfilmur og ál
• 35% sparnaður

• Ódýrari áfyllingar
• Má setja í uppþvottavél

Engar flækjur

Ekkert vesen

www.danco.is

Heildsöludreifing

Fæst í FK, Hagkaupum, Byko, Nettó, Krónunni, Kjarval og Húsasmiðjunni               

...ómissandi í eldhúsið!
Jólagjöfin í ár - Algör snilld!     

Hlaða Draga út og vefja Þrýsta og skera Geyma

• Klippir plastfilmur og ál
• 35% sparnaður

• Ódýrari áfyllingar
• Má setja í uppþvottavél

Engar flækjur

Ekkert vesen

www.danco.is

Heildsöludreifing

Fæst í FK, Hagkaupum, Byko, Nettó, Krónunni, Kjarval og Húsasmiðjunni.

• Klippir álfilmur og plast
 • 35% sparnaður
 • Ódýrari áfyllingar
 • Má setja í uppþvottavél
 • Afar auðvelt í notkun

...ómissandi í eldhúsið!
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sport
Þrír bestu menn Íslands á HM í Frakklandi samkvæmt einkunnagjöf 365

Mennirnir fjórir sem Kristján Arason myndi henda út úr landsliðinu

Kári  
Kristjánsson
32 ára  
línumaður
Spilar með ÍBV
8. stórmót hans
121 landsleikur
Meðaleinkunn 365: 
2,0 (16. sæti af 16)

Ásgeir Örn  
Hallgrímsson
32 ára  
hægri skytta
Spilar með Nimes
15. stórmót hans
241 landsleikur
Meðaleinkunn 365: 
2,2 (15. sæti af 16)

Arnór  
Atlason
32 ára  
leikstjórnandi
Spilar með Álaborg
12. stórmót hans
193 landsleikir
Meðaleinkunn 365:  
3,3 (4. sæti af 16)

Guðjón Valur 
sigurðsson
37 ára vinstri  
hornamaður
Spilar með Rhein-
Neckar Löwen
20. stórmót hans
335 landsleikir
Meðaleinkunn 365: 
3, 2 (6. sæti af 16)

HanDBoLtI Kristján Arason, einn af 
þremur leikmönnum sem hafa skor-
að þúsund mörk fyrir Ísland, hefur 
sterka skoðun á því hver næstu skref 
eiga vera hjá Geir Sveinssyni lands-
liðsþjálfara eftir að Ísland endaði í 
14. sæti á HM í Frakklandi. Kristján 
vill frekari endurnýjun á íslenska 
liðinu. 

Blendnar tilfinningar
„Þó að það sé verið að byggja upp 
nýtt lið þá má metnaðurinn ekki 
minnka. Það er ekki stíll okkar 
Íslendinga að sætta okkur við fjór-
tánda sæti. Þetta eru blendnar til-
finningar en margt jákvætt átti sér 
samt stað,“ segir Kristján í samtali 
við íþróttadeild 365. Hann hrósar 
sérstaklega þremur bestu leikmönn-
um Íslands í einkunnagjöf 365. 

„Rúnar Kárason er búinn að vinna 
sér inn fyrsta sætið en við erum 
búin að leita lengi að leikmanni 
í þessa stöðu eftir að Ólafur Stef-
ánsson hætti. Þó að þeir séu mjög 

ólíkir leikmenn þá var Rúnar klár-
lega okkar besti leikmaður í þessari 
keppni,“ segir Kristján en Rúnar 
var með næsthæstu einkunnina. 
„Bjarki Elísson kemur inn og slær í 
gegn. Ég er á því að hann gæti orðið 
fyrsti maður í vinstra horninu sem 
er búið að vera einangrað í tutt-
ugu ár af einum besta hornamanni 
heims,“ segir Kristján um Bjarka Má 
Elísson og hrósar einnig nafna hans 
í vörninni. „Bjarki Már Gunnarsson 
kom mjög á óvart og leið mjög vel 
þarna aftar í vörninni. 6:0 vörnin 
var okkar sterkasta vopn í mótinu,“ 
segir Kristján.

Þurfa að taka stórar ákvarðanir
„Núna eru stórar ákvarðanir sem 
þjálfararnir verða að taka. Við erum 
með Guðjón Val, Arnór Atla, Ásgeir 
Örn og Kára. Ég er á því að fá bara 
unga leikmenn inn fyrir alla þessa 
fjóra leikmenn. Ég held að það sé 
kominn tími á að liðið hans Arons 
Pálmarssonar taki við. Við vorum 

með liðið hans Ólafs Stef og svo með 
liðið hans Guðjóns Vals. Mér finnst 
kominn tími á að gefa þessum yngri 
mönnum allt sviðið,“ segir hann.

Kristján segir að það sé nóg af 
ungum mönnum til að taka við en 
verði þessi ákvörðun tekin þá þurfi 
jafnframt að huga vel að liðinu á 
næstu misserum. 

„Það er ekki nóg að gera þetta. 
Það þarf að færa margar fórnir. HSÍ 
og landsliðsþjálfararnir þurfa, ef 
þeir taka þessa ákvörðun, að sjá til 
að liðið komi saman í hvert skipti 
sem einhver möguleiki er á því. 
Liðið þyrfti þá að æfa saman meira 
en hinar þjóðirnar. HSÍ þarf að vera 
tilbúið að eyða peningum í þetta og 
þjálfararnir þurfa að vera frekir að 
fá leikmenn saman þrátt fyrir að 
tímabilið sé búið. Sumarfríin verða 
styttri en það er okkar styrkleiki 
að þessir strákar eru flestir hérna á 
höfuðborgarsvæðinu og geta því æft 
án þess að þurfa að búa á hótelum,“ 
segir Kristján. ooj@frettabladid.is

Út með fjóra leikmenn
Kristján Arason er á því að tími Guðjóns Vals, Arnórs Atla, Ásgeirs Arnar og Kára 
með landsliðinu sé liðinn. Hann segir nóg af mönnum til að taka við af þeim.

Meðaleinkunn leikmanna Íslands á HM:
1. Bjarki Már Elísson 4,5 
2. Bjarki Már Gunn. 4,3 
3. Rúnar Kárason 3,8 
4. Arnór Atlason 3,3 
4. Guðmundur H. 3,3
6. Guðjón Valur  3,2

6. Arnar Freyr 3,2
8. Björgvin Páll 3,0
8. Ólafur Guðm. 3,0
8. Arnór Þór G. 3,0
8. Ómar Ingi M. 3,0
8. Aron Rafn Eðv. 3,0

13. Janus Daði  2,4
14. Gunnar St.  2,3
15. Ásgeir Örn  2,2
16. Kári Kristj. 2,0 
Geir Sveinsson fékk 
3,3 í meðaleinkunn.  

Bjarki Már Elísson 
(til vinstri) var með 
hæstu meðalein-
kunnina af leik-
mönnum Íslands á 
HM, Rúnar Kárason 
(fyrir ofan) varð 
í 2. sæti og Bjarki 
Már Gunnarsson 
(til hægri) var síðan 
með þriðju hæstu 
meðaleinkunnina. 
FRéttaBlaðið/EPa
noRdicPHotoS/GEtty

Svona stóðu strákarnir sig á HM í Frakklandi
Íþróttadeild 365 gaf landsliðsmönnunum einkunn fyrir alla sex leiki  
Íslands á HM í Frakkland. Einkunnir voru á bilinu einn til sex.



fólk
kynningarblað

Krill eða ljósáta er lítið krabba
dýr sem lifir í efstu lögum sjáv
ar. Krillolían frá Natures Aid er 
unnin úr suðurhafsljósátu en hún 
hefur mikið vægi í vistkerfi Suður
hafsins og fjöldi sjávardýra byggir 
tilveru sína beint og óbeint á þessu 
eina krabbadýri. Krill er neðst í 
fæðukeðjunni sem þýðir að krill
olían er sú hreinasta sem finnst, en 
mengun af völdum þungmálma er 
að verða mikið vandamál í mörg
um fisktegundum í dag.

„Krillolían hentar okkur gríðar
lega vel því hún inniheldur svo 
kölluð fosfólípíð, fitusýrur sem 
gera það að verkum að olían bland
ast við vatn og upptakan verður 
mun betri. Af sömu ástæðu er talið 
að við ropum ekki upp bragði eftir 
inntöku á krillolíuperlum. Suður
hafskrillið inniheldur einnig nátt
úrulegt andoxunarefni sem heit
ir astaxanthin (rauði liturinn frá 
krabbadýrinu) og er það bæði mjög 
hollt fyrir okkur ásamt því að gefa 
krillolíunni mikinn stöðugleika og 
veita því vörn gegn þránun,“ segir 
Hrönn Hjálmarsdóttir, næringar 
og heilsumarkþjálfi hjá Artasan.

Sjálfbærni að leiðarljóSi
Hrönn segir gríðarlega mikilvægt 
að maðurinn nýti auðlindir jarðar 
á skynsamlegan hátt og að ekki 
sé gengið á þær. „Með því að hafa 
sjálfbærni að leiðarljósi, tryggjum 
við aðgengi komandi kynslóða að 
þessum auðlindum og aukum lík
urnar á meiri stöðugleika í nátt
úrunni. Superba er framleiðandi 
krillolíunnar frá Natures Aid og 
WWF (World Wide Fund for Nat
ure) staðfestir að Aker Bio Marine, 
sem veiðir og framleiðir Superba 
krillolíuna, stundar vistvænar og 
sjálfbærar veiðar.“

ómega-3 er holl fyrir alla
Rannsóknir hafa að sögn Hrann
ar sýnt fram á að ómega3 er góð 
fyrir æðakerfið, heilann, húðina og 
ónæmiskerfið. Sífellt fleiri rann

sóknir leiða í ljós kosti þess að bæta 
ómega3 fitusýrum inn í matar æðið 
og getur regluleg inntaka:

l  Hækkað „góða“ HDL-kólesterólið
l  Bætt minnið og aukið einbeitingu
l  Mýkt liði og dregið úr stirðleika
l  Dregið úr bólgum
l  Dregið úr þurrkublettum á húð og 

minnkað exem
l  Minnkað líkur á insúlínónæmi 

(sykursýki II)
l  Minnkað líkur á þunglyndi
l  Jafnað blóðsykurinn
l  Eflt lifrarstarfsemina 
l  Haft góð áhrif á teygjanleika  

húðarinnar
l Unnið gegn öldrun

lífSnauðSynlegar fituSýrur
Ómega3 eru lífsnauðsynlegar 
fitusýrur rétt eins og ómega6 en 
það þýðir að líkaminn framleið
ir þær ekki sjálfur. „Við verðum 
að fá þær úr mat og/eða bætiefn
um og það er mikilvægt að þess
ar tvær gerðir fitusýra séu í jafn
vægi í líkamanum því hlutverk 
þeirra er mismunandi. Til einföld
unar má segja að á meðan ómega
6 ýti undir bólgur og bólguvið
brögð sé ómega3 bólguhamlandi. 
Nú til dags er gríðarlega algengt 
að fólk í vestrænum ríkjum inn
byrði yfir drifið nóg af ómega6 en 
þeim mun minna af ómega3 sem 
þýðir að virkni ómega6 er of mikil 

en ómega3 of lítil. 
Fyrir okkur þýðir 
þetta að líkur á 
krónískum bólgum 
eru meiri en rann
sóknir benda til 
þess að samband 
sé á milli þessara 
bólgna og flestra 
lífsstílssjúkdóma,“ 
segir Hrönn.

Ómega  6  er 
í miklu magni í 
korni, maís, ódýr
um matarolíum 
(sojabauna, sól
blóma og kornol
íu) og kjöti (og af
urðum) af dýrum 
sem eru alin á 
kor n i .  „ Þa r na 
erum við að fá allt 
of mikið af þess

um annars nauðsynlegu fitusýr
um en með því að velja vel og auka 
neyslu á hollari matvælum getum 
við hjálpað mikið til við að laga 
hlutföllin og auka almennt líkurn
ar á betri heilsu. Matur sem inni
heldur mikið af ómega3 er fyrst 
og fremst: makríll, þorsklifur, 
valhnetur, chiafræ, lax, hörfræ, 
túnfiskur (sem við eigum ekki 
að borða mikið af vegna þung
málma), hvítur fiskur, sardínur, 
hampfræ og ansjósur. Einnig skal 
nefna villihrísgrjón, nýrnabaun
ir og svartar baunir ásamt grænu 
káli en þessi upptalning er ekki 
tæmandi. Að auki ættu svo allir 
að taka inn ómega3 á bætiefna
formi en þá er krillolían það besta 
sem völ er á.“

Útsölustaðir: Apótek, heilsubúðir 
og heilsuhillur verslana.
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að ómega-3 er góð fyrir æðakerfið, heilann, húðina og ónæmiskerfið.

„Superba 
er fram-
leiðandinn á 
krillolíunni 
frá Natures 
Aid og WWF 
(World 
Wide Fund 
for Nature) 
staðfestir 
að Aker 
BioMarine, 
sem veiðir 
og framleiðir 
Superba 
krillolíuna, 
stundar vist-
vænar og 
sjálfbærar 
veiðar.“

Krillolía fyrir húð, heila, 
hjarta og gott heilSufar
Artasan kynnir Krill Oil frá Natures Aid er ómega-3 í sinni hreinustu og öflugustu mynd, sótt í Suðuríshafið sem er 
hreinasta hafsvæði veraldar. Líkaminn á auðvelt með að nýta sér fitukeðjurnar í krillolíunni og ekkert eftirbragð fylgir. 
Krillolía inniheldur náttúrulegan andoxara, astaxanthin, sem gerir hana mjög stöðuga og verndar gegn þránun. 

Krill er neðst í fæðukeðjunni sem þýðir 
að krillolían er sú hreinasta sem finnst, 
en mengun af völdum þungmálma er að 
verða mikið vandamál í mörgum fisk-
tegundum í dag.

 Aukakílóin burt!

20%
afsláttur

sölustöðum Sölustaðir:  Flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur verslana.

Minnkar 
sykurlöngun, 
jafnar 
blóðsykur og 
eykur 

Örvar 
meltingu og 
eykur 

Bætir 
meltinguna 
og auðveldar 
hægðar-
losun.  
Hjálpar til við 
niðurbrot  á 

sem framkalla 

við borðum 
minna og lengri 
tími líður áður en 
við verðum aftur 
svöng.

Inulin: Trim-It: Raspberry
Ketones

GlucoSlim

Fjögur öflug þyngarstjórnunarefni



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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Lilja Björk Hauksdóttir, liljabjork@365.is, 
s. 512 5372 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  
Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 
sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439  
| Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433 

starri freyr  
jónsson
starri@365.is 

„Það besta í stöðunni er að ofhugsa þetta ekki og bara prufa, skella sér bara út og hjóla í vinnuna eða skólann. Þetta er minna 
mál en flestir halda,“ segir róbert grétar Pétursson hjólakappi.

með nagladekkjum eru hjólreiðar yfir háveturinn besta skemmtun og góð líkamsrækt.

Það færist sífellt meira í vöxt að 
hjólið sé notað sem samgöngu
tæki allt árið hér á landi. Á 
meðan snjórinn var sem mestur 
í desem ber og fyrri hluta janúar 
á suð vestur hluta landsins sást til 
margra hjólreiðakappa hjólandi 
til og frá vinnu eða skóla. Einn 
þeirra er Róbert Grétar Péturs
son sem hjólar reglulega til vinnu 
sinnar og heim aftur en hann seg
ist nota hjólið bæði sér til heilsu
bótar og sem samgöngutæki. „Ég 
er bæði með fjallahjól og „cyclo
cross“ hjól sem ég get notað yfir 
veturinn en það er hægt að setja 
nagladekk undir bæði hjólin.“

Vafalaust setja margir fyrir 
sig að hjóla yfir háveturinn hér 
á landi í snjó og kulda en Róbert 
segir það vera óþarfa. „Það besta 
í stöðunni er að ofhugsa þetta ekki 
og bara prufa, skella sér bara út og 
hjóla í vinnuna eða skólann. Þetta 
er minna mál en flestir halda. Ég 
myndi halda að flestir væru að 
fara 12 km leið eða styttri sem 
tekur ekki langan tíma. Sjálfsagt 
hugsa margir að það sé svo kalt en 
svo þarf alls ekki að vera, sérstak
lega ef fólk klæðir sig rétt.“

Huga þarF að mörgu
Þótt enginn snjór sé á götum suð
vesturhorns landsins þessa dagana 
mun það vafalaust breytast fljót
lega. Þeir sem ætla sér að taka 
hjólin fram á næstunni þurfa að 
huga að ýmsum þáttum að sögn 
Róberts. „Hjólið sjálft þarf að 
vera í góðu lagi, þá helst gírar og 
bremsur, og það þarf að sjálfsögðu 
ljós bæði að framan og að aftan. Í 
hálku er nauðsynlegt að vera með 
nagladekk undir hjólinu en þau 
virka mjög vel. Til að hjólið virki 
sem best þarf að þrífa og smyrja 
það oftar á veturna en á sumrin.“

Hann leggur áherslu á að vind

heldur fatnaður skipti miklu máli, 
jafnvel meira en vatnsheldur. 
„Verst er að fá kælinguna í gegn
um fatnaðinn. Vindheldur fatn
aður bjargar þar öllu þó maður 
blotni eitthvað smávegis. Ég ráð
legg fólki alltaf að klæða sig í þrjú 
lög á veturna og hafa þá hvert lag 
aðeins þynnra. Síðan er æskilegt 
að fatnaður sé í björtum litum eða 
með endurskini. Einnig er lykil
atriði að passa upp á að verða ekki 
kalt á fótum, höndum og höfði.“

óruddir stígar vandamál
Mörg sveitarfélög á höfuðborgar
svæðinu eru farin að huga betur 
að snjómokstri á göngu og hjól
reiðastígum sem skiptir auðvitað 
öllu máli fyrir hjólreiðafólk yfir 
háveturinn að sögn Róberts. „Það 
hefur margt breyst til betri vegar 
undanfarin ár. Stígarnir eru vel 
ruddir í Reykjavík og Garðabæ 
en Hafnarfjörður og Kópavogur 
mættu nú alveg bæta sig.“ Það sem 
helst mætti bæta að sögn Róberts 
er þar sem stígar mætast eða stíg
ur krossar yfir götu. Þar eru oft 
háir snjóruðningar sem fólk þarf 
að klöngrast yfir sem getur verið 
mjög erfitt auk þess sem slysa

hætta getur skapast. „Sveitar
félög á höfuðborgar svæðinu þyrftu 
að tala meira saman, því oft eru 
óruddir kaflar á stígum sem liggja 
á milli sveitarfélaga. Því er ekki 
samfelldur ruddur stígur á milli 
þeirra. Svo þegar veturinn er 
búinn og stígar auðir eru þeir oft 
mjög lengi ósópaðir eftir vetur
inn sem getur verið mjög hættu
legt, þar sem laus sandurinn ligg
ur á þeim.“

nóg að gera
Róbert og annað hjólreiðafólk gera 
þó margt annað en að hjóla úti í 
snjónum yfir veturinn. „Margir 
setja hjólin sín á „trainer“ sem er 
tæki sem hjólið er sett á svo hægt 
sé að hjóla innandyra. Við það bæt
ist oft skjár tengdur við Zwifthug
búnað þannig að hægt er að velja 
ólíkt umhverfi til að hjóla í. Hjól
reiðafólk sækir líka mikið spinn
ingtíma og margir fara í hjóla
ferðir til útlanda, bæði skemmti 
og æfingaferðir. Hjólafélögin eru 
yfirleitt með árlegar hjólaferð
ir og þá er mjög vinsælt að fara 
til Tenerife  og annarra áþekkra 
staða. Þannig að við höfum nóg að 
gera yfir veturinn.“

þýðir ekki að 
oFHugsa Hlutina
Snjór og kuldi þarf ekki að vera fyrirstaða þegar kemur að hjólreiðum 
yfir háveturinn. Nagladekk og réttur klæðnaður skiptir þar miklu máli.

ÚTSÖLULOK 
60% afsláttur
NÝJAR VÖRUR 

ALLT UM LEYNDARDÓMA HÚÐARINNAR

★★★★★
AMAZON.DE

BJARGAÐU
EIGIN SKINNI!
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Hugbúnaðarfyrirtækið dk hugbún-
aður er leiðandi fyrirtæki á sviði 
viðskiptahugbúnaðar hér á landi 
fyrir smærri og meðalstór fyrir-
tæki.

Starfsemin hefur farið ört vax-
andi undanfarin ár og í dag vinna 
53 starfsmenn hjá fyrirtækinu, 
þar af sjö sem starfa í þjónustu 
við afgreiðslukerfi. Sú deild hefur 
stækkað töluvert á síðustu árum 
meðfram vaxandi hlut dk hugbún-
aðar á íslenska afgreiðslukerfa-
markaðnum, að sögn Hafsteins 
Róbertssonar, kerfisfræðings og 
sérfræðings í afgreiðslukerfum 
hjá fyrirtækinu.

„Nú er svo komið að afgreiðslu-
kerfi eru sett upp á alls kyns vél-
búnaði hjá fyrirtækjum og versl-
unum, m.a. á iPhone-farsímum 
og iPad-spjaldtölvum, þannig 
að starfsumhverfið í afgreiðslu-
kerfadeildinni er í stöðugri þróun. 
Undanfarið höfum við séð mikla 
aukningu í notkun á spjaldtölv-

um og einnig hefur komið á mark-
að mikið af jaðarbúnaði sem hægt 
er að nota með þessum tækjum, til 
dæmis prentarar og posar. Þessi 
nýlegu tæki ásamt afgreiðslukerfi 
okkar bjóða því upp á mikil þæg-
indi og aukin tækifæri fyrir við-
skiptavini okkar.“

dk hugbúnaður býður meðal 
annars upp á bókhalds- og af-
greiðslukerfi í áskrift. „Við bjóð-
um bæði upp á afgreiðslukerfi í 
hefðbundnar afgreiðslutölvur en 
líka fyrir iPhone-síma eða iPad-
spjaldtölvur,“ segir Hafsteinn.

Nútíma greiðslulausnir
„Mikil þróun hefur verið undan-
farið í afgreiðslukerfinu hjá 
okkur og má helst nefna vildar-
kerfi og tengingu við alla nýju 
app-greiðslumiðlana eins og Net-
gíró, Pei, Aur, SíminnPay og posa 
frá Dalpay.“

dk iPOS afgreiðslukerfið
Hafsteinn 
segir 
markaðinn 
hafa kallað 
eftir snjall-
tækja-
lausnum 
og hafi dk 
hugbúnað-
ur svarað 
því kalli . 
„dk P O S 
pantana-
appið fyrir 
iPad hefur 
t.d. notið 

mikilla vinsælda hjá veitinga-
stöðum síðan það kom út fyrir 
þremur árum. 

Nú hefur dk tekið þá lausn 
lengra og gert að fullgildu af-
greiðslukerfi sem við köllum 
afgreiðslukerfi dk iPOS. Með 
því er hægt að vera með af-
greiðslukassann bókstaflega í 
vasanum því hægt er að vera 
með kerfið á bæði iPhone-sím-
um eða iPad-spjaldtölvum. Við 
þessi tæki er síðan hægt að 
tengja jaðarbúnað á borð við 

þráðlausa prentara og greiðslu-
posa frá Dalpay.“

Öll sala í dk iPOS afgreiðslu-
kerfinu og samskipti við dk-bók-
haldskerfið fer fram í gegnum 
skýjaþjónustu dk (vistun). Um-
sýsla birgða er leikur einn og 
salan bókast sjálfkrafa í dk fjár-
hagsbókhaldi. „Einfaldara verð-
ur það ekki fyrir viðskiptavini 
okkar,“ segir Hafsteinn.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.dk.is.

Kassakerfi & sjóðsvélar
24. janúar 2017

KyNNiNgarblað dk hugbúnaður | Pappír 

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

leiðandi í viðskiptahugbúnaði
Þjónusta við afgreiðslukerfi er sífellt stærri hluti af starfsemi dk hugbúnaðar. Nú er hægt að setja afgreiðslukerfi í farsíma og spjaldtölvur 
sem býður upp á mikil þægindi og tækifæri fyrir viðskiptavini. Þá býður dk hugbúnaður upp á bókhalds- og afgreiðslukerfi í áskrift.

dk hugbúnaður, bæjarhálsi 1 110 
reykjavík S: 510-5800 www.dk.is
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„Hér höfum við aldrei notað strikakerfi. Þegar maður er með svona lítið batterí þá hefur maður svo mikla tilfinningu fyrir því 
hvaða vörur vanti og þarf ekki skráningar með sama hætti og stærri verslanir,“ segir gunnar jónsson í Kjötborg. mynd/StefÁn

Bræðurnir Gunnar og Kristján 
Jónssynir, kaupmenn í Kjötborg á 
Ásvallagötu í Reykjavík, hafa sett 
skemmtilegan svip á hverfið síð-
ustu áratugi. Verslun þeirra, sem 
stendur á horni Ásvallagötu og 
Blómvallagötu, er nokkurs konar 
félagsmiðstöð í hverfinu þar sem 
ungir og gamlir hverfisbúar hitt-
ast og spjalla yfir innkaupunum.

Eitt sem einkennir verslun 
þeirra bræðra er sjóðsvélin góða 
en þeir hafa aldrei sett upp kassa-
kerfi í verslun sinni sem Gunn-
ar telur einfaldlega of dýrt miðað 
við stærð hennar. „Hér höfum við 
aldrei notað strikakerfi. Þegar 
maður er með svona lítið batterí þá 
hefur maður svo mikla tilfinningu 
fyrir því hvaða vörur vanti og þarf 
ekki skráningar með sama hætti 
og stærri verslanir. Hér erum við 
bara tveir bræðurnir og treystum 
hvorum öðrum og reynum að gera 
þetta eins vel og hægt er.“

Límheili á verð
Strimillinn sem viðskiptavinurinn 
fær inniheldur því bara upphæð-
ir einstakra vara sem eru keypt-
ar, án nánari upplýsinga, auk upp-
hæðar virðisaukaskatts í hvor-
um flokki. Hann segir ekki marga 
kvarta yfir þessu fyrirkomulagi 
þótt einn og einn spyrji hvað þess-

ar tölur á strimlinum þýði eigin-
lega. „Þá segi ég þeim nú bara að 
spyrja mig enda er ég límheili á 
verð. Reyndar er ég oft með verðin 
hjá Krónunni, Bónus, Víði og fleiri 
verslunum á hreinu líka þótt eng-
inn sé að spyrja um þau verð.“

Báðir hafa þeir starfað við 
verslun í áratugi en fjölskylda 
þeirra hóf rekstur verslunar í Búð-
argerði í Reykjavík árið 1956. „Þar 
vorum við til 1981 þegar við tókum 
yfir rekstur Kjötborgar en verslun 
hefur verið rekin í þessu húsnæði 
samfellt síðan árið 1929, upphaf-
lega sem verslun Péturs Kristjáns-
sonar. Í upphafi voru það Kristján 
bróðir minn og faðir okkar sem 
ráku verslunina. Sjálfur rak ég 
verslun í Stórholti en bætist í hóp-
inn 1986. Eftir að faðir okkar féll 
frá 1988, langt fyrir aldur fram, 
ákváðum við að selja verslunina 
í Stórholti og einbeita okkur að 
einum stað.“

Gaman af starfinu
Eftir áratuga reynslu af versl-
unarrekstri man Gunnar tímana 
tvenna þegar kemur að sjóðsvélum 
og forverum hennar. „Í raun voru 
engar sjóðsvélar í upphafi þegar 
ég hóf störf í verslun heldur bara 
handknúnar reiknivélar með sveif. 
Seinna komu sjóðsvélarnar, fyrst 

handknúnar og síðar, líklegast um 
1970, vélar sem gengu fyrir raf-
magni. Það voru tölur á tökkunum 
og við breytingu á krónunni árið 
1981 urðu þeir sjálfkrafa óvirk-
ir því þá hækkuðu allar upphæð-
ir svo brjálæðislega mikið. Í dag 
notum við rafmagnsknúna sjóðsvél 
með tveimur skattflokkum.“

Aðspurður hvort þeir  bræður 

ætli að skipta yfir í kassakerfi 
segir hann það nær útilokað. „Við 
gerum það nú varla úr þessu þótt 
við munum vafalaust reka verslun-
ina áfram næstu árin. Ég verð 64 
ára á þessu ári og Kristján bróð-
ir minn verður 55 ára. Við munum 
reka verslunina svo lengi sem 
heilsan er góð og við höfum gaman 
af þessu. Í dag höfum við enn mjög 

gaman af starfi okkar enda báðir 
mikið fyrir mannleg samskipti 
sem skiptir nær öllu máli í svona 
rekstri. Það má því segja að ef við 
erum ekki ömurlega leiðinlegir við 
kúnnann og getum hreyft okkur þá 
verðum við einhver ár hér í viðbót. 
Annars er best að gefa sem minnst-
ar yfirlýsingar, eins og stjórnmála-
menn orða það, og halda öllu opnu.“

treysta mest á tilfinninguna
Verslunin Kjötborg í Reykjavík er ein fárra verslana sem ekki notast við kassakerfi heldur sjóðsvél. Bræðurnir Gunnar og Kristján Jónssynir 
hafa ríkt þar í rúm 35 ár og eru límheilar þegar kemur að vöruverði, bæði í eigin verslun og hjá öðrum stærri samkeppnisaðilum. 

Borgun 
auðveldar
viðskipti
á netinu
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Við hjá Pappír hf. 
vitum að okkar hráefnis-
framleiðandi notar 
rafmagn frá fallvötnum 
og það gerum við einnig.
Jóhannes B. Sigurðsson

„Í dag má heita að svo til allar 
rúllur sem notaðar eru séu fram-
leiddar úr thermalpappír, papp-
ír sem skrifast á fyrir tilstuðl-
an hita, sem prentarar gefa frá 
sér. Með því sparast blekborðar 
og auk þess fæst nánast hljóðlaus 
prentun á pappírinn og margfalt 
hraðvirkari. Við höfum ávallt 
kappkostað að veita góða þjón-
ustu á sanngjörnu verði. Við 
prentum lógó fyrirtækja aftan 
á posarúllurnar eftir óskum og 
keyrum vörur daglega út til við-
skiptavina, án aukakostnaðar,“ 
segir Jóhannes Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Pappírs hf.

„Pappírinn sem við notum 
kemur frá Finnlandi og flytjum 
við hann beint inn frá framleið-
anda. Við höfum átt í góðu sam-
starfi við það fyrirtæki í 7 ár og 
fluttum á síðasta ári inn um 130 
tonn. Thermalpappír er af marg-
víslegum gerðum og gæðum. Mis-
langur líftími getur verið á prent-
uninni og mismunandi efnasam-
bönd í thermalhúðinni. Oft kemur 
upp umræða um krabbameins-
valdandi efni í vörunni en við hjá 
Pappír hf. höfum skipt út öllum 
pappír og teljum okkur vera með 
það besta sem hægt er að fá og 
án aukaefna,“ segir Jóhannes og 
bendir á að ódýrari vara sé ekki 
endilega betri. Horfa verði í fleiri 
þætti en verð og ekki megi bera 
saman „epli og appelsínur“.

„Nú er verið að bjóða á mark-
aði rúllur sem er af lakari 
gæðum og á lægra verði. Við 
gætum því hugsanlega neyðst 
til að færa okkur mörg ár aftur 

í tímann til að bjóða upp á fleiri 
verð- og gæðaflokka, þar sem 
eingöngu virðist skipta máli 
hvað varan kostar. Við erum 
í raun ósáttir við það hvern-
ig mörg íslensk fyrir tæki segja 
nánast „nei, takk“ við íslenskri 
framleiðslu. Fataverslunin segir 
að íslensk verslun verði að vera 
allt að 20% dýrari en erlend 
verslun, en íslenska kassarúll-
an verður að vera ódýrari en sú 
innflutta!

Þá er kolefnisspor innfluttrar 
vöru að öllu jöfnu stærra en inn-
lendrar þar sem innlend vara er 
framleidd með endurvinnanlegri 
orku eins og Prentsmiðjan Oddi 
bendir á í nýrri auglýsingu. Það 
er hagkvæmara að flytja hráefni 
til landsins heldur en fullunna 
vöru. Við hjá Pappír hf. vitum 
að okkar hráefnisframleiðandi 
notar rafmagn frá fallvötnum og 
það gerum við einnig. Víða ann-
ars staðar er verið að nota kol eða 
gas við framleiðsluna.

Með því að versla við okkur 

verður einnig aukin framlegð 
í landinu þar sem við sköpum 5 
störf ásamt því að við notum inn-
lenda framleiðslu alls staðar sem 
okkur er unnt. Þar má nefna ís-

lenska kassa utan um vöruna, ís-
lenska límmiða í strikamerki og 
svo framvegis. Einnig viljum við 
vekja athygli á pappírsburðar-
pokum en við seljum sérmerkta 

poka í litlu upplagi, sem hentar 
íslenskum markaði vel.“

Nánari upplýsingar á pappir@
pappir.is

Íslensk framleiðsla hagkvæmari
Pappír hf. heldur upp á 30 ára afmæli á þessu ári, en fyrirtækið hefur frá stofnun sérhæft sig í framleiðslu á pappírsrúllum fyrir 
kassa- og posakerfi fyrir verslanir, veitingahús og hvaða aðra starfsemi sem er. Góð þjónusta og sanngjarnt verð eru í fyrirrúmi.

Ævar Breiðfjörð, Jóhannes B. Sigurðsson, Ólafur Sverrisson og Arnór Guðmundsson hjá Pappír hf. myNd/ANtoN BriNk
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Elsta verslun í heimi er talin vera í þorpinu Boxford í Suffolk-hér-
aði í Bretlandi. Allt bendir til þess að allt frá því á fimmtándu öld hafi 
verið einhvers konar verslun í húsnæðinu.

Í byrjun árs 2015 hætti verslunin sem þá var í húsinu starfsemi 
vegna eigendaskipta en rekstur pósthúss í sama húsi hélt áfram. Í 
lok árs 2015 var hins vegar aftur komin verslun í byggingunni þegar 
tveir kaupmenn opnuðu þar sælkerabúð. Verslunin starfar undir 
sama nafni og hún hefur gert í allan þennan tíma, Boxford Stores.

Heimildir má finna í kirkjubókum um að stöðug verslunarstarf-
semi hafi verið í húsinu frá árinu 1528 þegar það var leigt slátrara að 
nafni Thomas Rastall. Þar hefur einnig verið vefnaðarvöruverslun og 
búsáhaldaverslun.

Verslun síðan á 15. öld

Menntadagur atvinnulífsins 2017 
verður haldinn fimmtudaginn 
2. febrúar á Hilton Reykjavík Nor-
dica. Menntaverðlaun atvinnulífsins 
verða veitt að venju en það verður 
Guðni Th. Jóhannesson, forseti Ís-
lands, sem afhendir þau. Þá verður 
menntafyrirtæki ársins 2017 verð-
launað ásamt mennta sprota ársins.

Björgólfur Jóhannsson, formað-
ur Samtaka atvinnulífsins, mun 
ræða um íslenska máltækni og 
atvinnulífið. Eiríkur Rögnvalds-
son, prófessor við Háskóla Ís-
lands, ræðir um íslensku í stafræn-
um heimi, Birna Ósk Einarsdóttir, 
framkvæmdastjóri sölu og þjón-
ustu hjá Símanum, fjallar um áhrif 
máltækni á rekstur og þjónustu 
fyrirtækja. Þórarinn Eldjárn, rithöf-
undur og skáld, heldur erindið Á ís-
lensku má alltaf finna svar og Jón 
Guðnason, lektor við Háskólann í 
Reykjavík, fjallar um hvernig eigi að 
tala íslensku við tölvur. Að lokum 
ræðir Guðfinna S. Bjarnadóttir um 
málið og atvinnulífið.

Menntadagur 
atvinnulífsins

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, 
afhendir Menntaverðlaun atvinnu-
lífsins.

Sífellt fleiri veitingastaðir bjóða 
viðskiptavinum að panta og greiða 
í gegnum spjaldtölvu eða snjall-
síma við borðið án þess að þurfa 
nokkuð að ráðfæra sig við þjón 
eða afgreiðslufólk. Sums staðar er 
hægt að skoða myndir af réttunum, 
lesa sér nánar til um hvern fyrir sig 
og jafnvel hráefnið sem er notað. 
Viðskiptavinurinn velur að endingu 
rétt, gengur frá greiðslu og upplýs-
ingarnar berast beint í eldhúsið.

Fjölmargir veitingastaðir hafa 
þegar útvegað þjónum spjaldtölvur 
í stað blaðs og blýants en í framtíð-
inni er líklegt að þær verði í aukn-
um mæli í höndum viðskiptavina 
eins og fyrr er lýst. Margir sjá hag í 
því enda hægt að tengja fyrirkomu-
lagið við auglýsingar og samfélags-
miðla. Viðskiptavinir geta þá mælt 
með tilteknum réttum, deilt og þar 
fram eftir götunum.

Í framtíðinni má jafnvel sjá fyrir 
sér að mannshöndin verði nær al-
farið óþörf á einhverjum veitinga-
stöðum því víða er þegar í dag 
hægt að tölvuvæða nær allan hluta 
rekstursins, þar með talið elda-
mennskuna og framreiðsluna.

Spjaldtölvur  
í stað þjóna

Taktu vel á móti 
viðskiptavininum

Með HP RP9 kassakerfislausninni
  Með Intel® Core™ i5 örgjörva

M7J39AV

Kraftmikil en nett lausn
Það fer ekki mikið fyrir HP RP9 kassakerfislausninni, tekur

lítið pláss á borði en afkastar miklu. RP9 kemur m.a. með 

6. kynslóðar Intel® Core™ i5 örgjörva (M7J39AV) og getur 

tengst þráðlausu eða hefðbundnu neti, hentar allsstaðar 

þar sem þörf er ááreiðanlegri sambyggðri lausn.

Meiri sveigjanleiki
Stilltu skjáinn eins og þér hentar best hvað varðar hæð, 

snúning og sjónarhorn og veldu þá aukahluti sem hæfa 

þínum rekstri.

· Val um 15,5” eða 18,5” snertiskjá sem snýr að starfsmanni

· Val um allt að 14,1” snertiskjár sem snýr að viðskiptavini

· Fjölbreytt úrval aukahluta í boði

Opin Kerfi // Höfðabakka 9 // 110 Reykjavík // 570 1000 // ok.is

STILLANLEGUR SKJÁR

AUKASKJÁR FYRIR VIÐSKIPTAVINI

FJÖLDI TENGIMÖGULEIKA

Allar nánari upplýsingar á www.ok.is. 
Intel, merki Intel, Intel Inside, Intel Inside merkið, Intel Core, Intel Core Inside eru vörumerki Intel Corporation 
í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.
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BÆJARHRAUNI 26, 
HAFNARFIRÐI

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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NR. 116-5 

VERÐ KR. 209.000

NR. 104 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 325.900

NR. 118 PARADISO 

VERÐ KR. 305.900

NR. 2042 

VERÐ KR. 178.900

NR. 113 PARADISO 

VERÐ KR. 285.900

NR. 2046 

VERÐ KR. 251.900

NR. 2021 

VERÐ KR. 294.900

NR. 2006 AURORA 

VERÐ KR. 245.900

NR. GS 1002 

VERÐ KR. 589.000

mikið úrval fallegra 
legsteina á mjög góðu verði

fylgihlutir fylgja ekki með
Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Áletrun og uppsetning eru innifalin í verðunum

NR. 129-3 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 395.900

 

ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR



BÍLAR &
FARARTÆKI

AUDI Q5 quattro. Árgerð 2013, ekinn 
55 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.490.000. Rnr.110903.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

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

Þarftu að kaupa eða 
selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 bílar óskast

bíll óskast á 25-250Þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólhýsi

Hobby HjólHýsi 2017
stórsparnaður!

Nú er rétti tíminn til að panta 
Hobby hjólhýsi fyrir vorið beint 
frá Evrópu. Við aðstoðum þig. 

Allar fyrirspurnir sendist á: 

kriben@simnet.is 

s. 863 4449

ÞJÓNUSTA

 pípulagnir

pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

 bókhald

VSK uppgjör. Skil á gögnum/miðum til 
RSK. Skattskýrslur. Bókhald. Stofnun 
fyrirtækja. FRAMTALSÞJÓNUSTAN, 
Ármúla 19. Sími 533 1533.

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

 Málarar

regnbogalitir
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Vönduð vinna unnin af fagmönnum. 
Góð umgengni. malarar@simnet.is 
Sími 8919890

 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

 nudd

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

 spádómar

spásíMinn 902 1020
Spámiðlun heilun. Sjöfn spámiðill og 
heilari. Geymið ayglýsinguna.

 rafvirkjun

raflagnir og 
dyrasíMakerfi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 óskast keypt

kaupuM gull -  
jón & óskar

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 geymsluhúsnæði

geyMslur.is 
 síMi 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% 
afsláttur. www.geymslur.is

www.geyMslaeitt.is 
 fyrsti Mánuður frír!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

ATVINNA

 atvinna í boði

Viljum ráða bifvélavirkja eða menn 
vana bílaþjónustu. Áhugasamir sendi 
umsóknir á hinrik@nrg.is

Veitingahúsið Sukhothai óskar eftir að 
ráða 2 kokka sem geta eldað asíu mat. 
Uppl. s: 6552849

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu leitar að duglegu 
og drífandi starfsfólki í vinnu sem 
allra fyrst. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist á hreinirgardar@gmail.com

Vatnshitablásarar

Öflugir blásarar með 
þykkar kopar pípum 
og léttari hönnun.

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

Tilboð
89.990

íshúsið

Loftviftur
Tilboð

frá kr21.990

Hljóðlátir
Blásarar

Tilboð
frá kr29.990

Varma-
endurnýting

Loftræsting með 
varmaendurnýtingu

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.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
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Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Þróttur – Þak áhorfendastúku  
 útboð nr. 13827.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ

fasteignir

útboð

Getum bætt við okkur 
verkefnum og þjónustusamningum

Rafögn sér um lagnir af öllum stærðum og gerðum. 
Hönnun og smíði á stýringum fyrir ýmsan rafbúnað. 
Sérhæfing er mest á sviði stýringa. Tökum einnig að 
okkur bilanagreiningu og lagfæringar á stjórnbúnaði.

Fagleg vinnubrögð, nákvæmni og góð þjónusta.

rafogn@rafogn.is • Matthías 899-4056

þjónusta

Kópavogsgerði 5-7
200 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar og glæsilegar íbúðir fyrir 55 ára og 
eldri við Kópavogsgerði. Sérinngangur og 
stórir sérafnotareitir. Heimilt að loka með 
svalalokun. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
með gólfefnum, ísskáp og uppþvottavél. 
Lausar við kaupsamning.

Opin hús 24. janúar:
Íbúð 104, kl 12:15-12:45
Íbúð 101 og 105, kl 17:00-17:30

STÆRÐ: 129-131 FM FJÖLBÝ LI      HERB: 3

53.500.000 - 54.500.000

Heyrumst

Kristín Skjaldardóttir 
Löggiltur fasteignasali

  824 4031  
  kristin@fastlind.is

Heyrumst

Lára Þyri Eggertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  899 3335  
  lara@fastlind.is

OPIÐ HÚS    24. jan 12:15-12:45 og 17:00-17:30

HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA

Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir 
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

2now.is      

2.990 KR. Á MÁNUÐI

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

intellecta.is

RÁÐNINGAR



Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi, sonur  

og tengdasonur,
Guðbrandur Garðars

húsasmíðameistari, 
Línakri 1a, 210 Garðabæ,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 17. janúar.  
Útförin fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ 

fimmtudaginn 26. janúar klukkan 13.00. 
Blóm og kransar afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans 

er bent á styrktarsjóð MND félagsins.

Helga María Kristinsdóttir
María Elín Guðbrandsdóttir Árni Húnfjörð Brynjarsson
Birkir Freyr Guðbrandsson Oddný Ingólfsdóttir
Kristín Jóna Guðbrandsdóttir Kristófer Leó Inguson

Ásdís Lilja, Heiðdís Erla,
Garðar Sigurðsson, 

Jóna Þórunn Jónasdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Júlíus Jón Daníelsson 
fyrrverandi ritstjóri,  

kennari og bóndi,
 lést föstudaginn 20. janúar. Útförin 

verður gerð frá Seljakirkju föstudaginn  
3. febrúar kl. 13. 

Árni Daníel Júlíusson Birna Gunnarsdóttir 
Anna Guðrún Júlíusdóttir Viðar Hreinsson 
  Monica Haug 

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Þórður Viggó Guðnason
vélsmiður, 

Skógarseli 43, Reykjavík,  
áður Álfhólsvegi 22, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 18. janúar sl.  
Útförin verður auglýst síðar.

Ragnheiður Tryggvadóttir
Tryggvi Þórðarson Helga Ingibjörg Guðmundsdóttir
Lína Margrét Þórðardóttir

 barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Herdís Helgadóttir,
Auðarstræti 19, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans 
fimmtudaginn 19. janúar sl.  

Útför hennar verður gerð frá 
Hallgrímskirkju föstudaginn  

27. janúar kl. 13.

Guðrún R. Briem Eiríkur Briem
Þórsteinn Ragnarsson Elsa Guðmundsdóttir
Valý Helga Ragnarsdóttir Jón Þorvaldsson
Lárus Ragnarsson Þóra Tryggvadóttir
Ragnheiður Jensína Ragnarsdóttir
Halldóra Anna Ragnarsdóttir Orri Páll Ormarsson

 barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ingvi Sigurðsson
frá Hlemmiskeiði, 

Stekkholti 23, Selfossi,
lést í faðmi fjölskyldunnar á 

krabbameinsdeild 11E, Landspítalanum, 
20. janúar. Útförin verður auglýst síðar.

Sigríður Bergsdóttir
Davíð Örn Ingvason Hulda Margrét Þorláksdóttir
Jón Trausti Ingvason Hrafnhildur E. Bjarnadóttir
Þórir Már Ingvason
Ármann Ingi Ingvason Fjóla Dóra Sæmundsdóttir
Inga Rós Ingvadóttir
og barnabörn.

Elskuleg móðir,  
tengdamóðir og amma, 

Rannveig Margrét Jónsdóttir 
frá Fossi í Staðarsveit, 

lést á Hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
í Kópavogi föstudaginn 20. janúar sl. 

Útförin verður auglýst síðar.

Guðrún Konný Pálmadóttir Jón Trausti Markússon 
Þorvaldur Pálmason Sigríður Einarsdóttir 
Konráð Breiðfjörð Pálmason Marín Sigurgeirsdóttir 
Rut Hjartardóttir Jón Magnús Jónsson 
Hörður Hjartarson Bára Skæringsdóttir 
Vilborg Hjartardóttir Yngvi Harðarson 

barnabörn og aðrir afkomendur.

Okkar innilegustu þakkir fyrir 
auðsýnda samúð og hlýhug  

vegna andláts og útfarar ástkærs  
eiginmanns míns, föður okkar, 

fósturföður, tengdaföður og afa, 
Sigurgeirs Rúnars 

Sigurgeirssonar
húsasmiðs, 

 Ásakór 11, Kópavogi.
Sérstakar þakkir til starfsfólks bráðamóttöku 

hjartadeildar Landspítalans v /Hringbraut.

María Björg Gunnarsdóttir
Einar Hallur Sigurgeirsson Iðunn Árnadóttir
Erlingur Sigurgeirsson Þuríður Hallgrímsdóttir
Hafdís Maríudóttir Andrés Jónsson
Gunnar Austmann Alda Lovísa Tryggvadóttir

og barnabörn.

Elsku mamma okkar,  
tengdamamma og amma, 
Sólveig Axelsdóttir 
Víðilundi 23, Akureyri, 

lést á hjúkrunarheimilinu Hlíð 22. janúar. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Axel Gíslason Hallfríður Konráðsdóttir
Hólmfríður Gísladóttir Guðmundur Pétursson
Þórhalla Gísladóttir Samúel Jón Samúelsson
Sólveig Gísladóttir Hörður Blöndal
Katrín Gísladóttir Björn Ingi Sveinsson
Hildur Gísladóttir Sigurður Albertsson
Björg Gísladóttir Páll Kristjánsson
Kjartan Þorbjörnsson Júlía Þorvaldsdóttir

og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
fósturfaðir, afi, langafi og bróðir,

Skarphéðinn Ólafsson
skólastjóri og kennari 

Drafnargötu 4, Flateyri,
lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 

Ísafirði, föstudaginn 13. janúar sl.  
Útför hans fer fram frá Þingeyrarkirkju laugardaginn  

28. janúar nk. kl. 14.00.

Sigríður M. Skarphéðinsdóttir
Elín K. Skarphéðinsdóttir
Konráð Ari Skarphéðinsson Hanna Maggý Kristjánsd.
Kolbrún Ólafsdóttir
Þórður G. Ólafsson Jónína S. Jónasdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þórdís Todda Jónsdóttir
Nýbýlavegi 56, Kópavogi,

sem lést 16. janúar á Landspítalanum 
verður jarðsett miðvikudaginn  

25. janúar í Kópavogskirkju kl. 13.

Páll Snorrason
Helgi Snorrason Þóra Sigurþórsdóttir
Jón Snorrason Guðrún Úlfhildur Grímsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Anna Sigurborg Thorlacius
lést á Landspítalanum 17. janúar sl.

Útförin  fer fram frá Háteigskirkju 
fimmtudaginn 26. janúar kl. 13.00.

Helga Margrét Jónsdóttir     Erling Árnason
Þorbjörg Jónsdóttir                 Terry Gunnell
Ólöf Anna Jónsdóttir              Guðjón Pétursson
               barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Unnur Guðmundsdóttir
Holtsgötu 13, Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík mánudaginn 
16. janúar. Útförin fer fram frá 

Dómkirkjunni 25. janúar klukkan 13.

Guðmundur Gunnarsson Guðrún Arndal
Kristinn Gunnarsson Sigrún G. Ragnarsdóttir
Björn V. Gunnarsson Guðrún Kr. Óladóttir
Margrét Gunnarsdóttir Sigurður V. Jónsson
Helga Gunnarsdóttir Jón Júlíusson
Gunnar J. Gunnarsson Ágústa Halldórsdóttir
Hulda Gunnarsdóttir Ísak J. Matthíasson
Unnur B. Gunnarsdóttir Þorsteinn Þorsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

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

Þorsteinn Elísson
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„AstaZan er 
eina bætiefnið sem 

ég mæli með fyrir alla“
Mark Kislich, líkamsræktar  

og þrekþjálfari hjá Sporthúsinu.
 

Hvort sem það er afreksfólk í íþróttum eða þeir 
sem stunda líkamsrækt, þá er AstaZan eitt af 
fáum bætiefnum sem þú virkilega finnur mun 
og sérð framfarir af. Færð meiri orku, 

líður betur og allt er auðveldara  
og skemmti legra. Sjálfur get  

ekki hugsað mér að vera  
án AstaZan.

Losnaði  
við verki og bólgur  

af vefjagigt
Ásdís Ómarsdóttir:  Þjáðist stöðugt af 

verkum vegna vefjagigtar í 14 ár, gat lítið gert 
eða unnið. Á aðeins 3 vikum með AstaZan 

losnaði ég á við festumein, bólgur  og verki. 
Sjúkraþjálfarinn minn sagði framfarirnar 

með ólíkindum. Sef líka betur, er 
komin í vinnu og nýt lífsins með 

fjölskyldunni.

• Samanburðar þol  rannsókn 
sýndi 62% aukið vöðvaþol  
á 12 vikum

• Rannsóknir sýna að  
Astazan er gott við gigt

• Gott fyrir hjarta, kolestrol 
og æðaheilsu

• Styrkir húðina fyrir sól  
og vetrarkulda

Lifestream fæst í Apótekum, Hagkaup, Nettó, Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Melabúðinni, Græn heilsa, Fríhöfninni og víðar | celsus.is

Virkni AstaZan styðst við 
viðurkenndar rannsóknir.*

Styrkir náttúrulegt varnarkerfi líkamans.

Nýjar
umbúðir
sömu gæði

Burt með liðverki, bólgur
, 

stirðleika og eymsli. 

Aukið þol og endurheimt.
 

*Malmsten, Curt, astaxanthin  improves muscle 
endurance -double blind study. Karolinska Institute, 
Gustavsberg1998.
*Astaxanthin, oxidative stress, inflammation and 
cardiovascular rise. Pub. Future Cardiol 2009 Jul 5, 
*Effect of astaxanthin supplemention on muscle 
damage and oxidative stress. Pub J Sport Med Phys 
Fitness. 2012 Aug.
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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.

LÁRétt: 2. nekt, 6. út, 8. hjá, 9. sem, 11. óp, 12. snarl, 
14. grófu, 16. ei, 17. mön, 18. ilm, 20. tu, 21. klór.
LÓðRétt: 1. túss, 3. eh, 4. kjólföt, 5. táp, 7. tengill, 
10. mar, 13. róm, 15. unun, 16. eik, 19. mó.

LÁRÉTT
2. klæðaleysi
6. stefna
8. við
9. er
11. org
12. narsl
14. mokuðu
16. ekki
17. fax
18. angan
20. í röð
21. krafs.

LÓÐRÉTT
1. teikniblek
3. eftir hádegi
4. spariföt
5. fjör
7. innstunga
10. meiðsli
13. borg
15. sæla
16. tré
19. svörð

LAUSN

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ekki skammast þín, Elsa.  
Þú ert nú ekki sú eina sem 
hefur farið hringinn oftar 

en 700 sinnum.

Mögulega.
Það er samt 
ekki það sem 
svíður mest.

Hvað er að?

Vatnsbuffalóakálfurinn byrjar  
að slökkva þorsta sinn við  

árbakkann …

… þegar krókódíll stekkur skyndilega 
upp úr vatninu og kremur kálfinn í 
öflugum skolti sínum!

O, ó...

Er það  
heimsendir?

Er pabbi að 
fara í fangelsi?

Erum við 
að flytja?

Okkur langaði 
bara að sitja með 
þér og horfa smá 

á sjónvarpið.

Ohhh! Það er 
alltaf verra en 
maður heldur.

Nei!
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4 9 6 1 3 2 8 5 7

8 1 4 9 2 5 3 7 6

5 9 6 1 3 7 2 4 8

2 3 7 8 4 6 5 9 1

6 7 9 2 8 3 4 1 5

3 4 8 7 5 1 9 6 2

1 5 2 4 6 9 8 3 7

9 6 5 3 7 2 1 8 4

7 8 1 5 9 4 6 2 3

4 2 3 6 1 8 7 5 9

veðurspá Þriðjudagur

Suðlæg átt og rigning með köflum í dag, en þurrt að kalla norðan- og austan-
lands. Hiti víða 1 til 6 stig.

Richard Rapport (2.707) átti leik gegn Magnusi 
Carlsen (2.840) á Tata Steel-mótinu í Sjávarvík í 
Hollandi.
Hvítur á leik
31. Bc6!! He1+ 32. Dxe1 Dxe1+ 33. Rf1! 1-0. 
Heimsmeistarinn gafst upp. 33. … d2 er einfald-
lega svarað með 34. Rbxd2. Wesley So er efstur á  
mótinu en heimsmeistarinn er aðeins í 3.-7. sæti. 
www.skak.is:  Lenka og Dagur efst á Skák-
þinginu.

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:
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Hvað?          
Hvenær?         
Hvar?        
Þriðjudagur
hvar@frettabladid.is

24. janúar 2017
Tónlist
Hvað?  Kvartett Snorra Sigurðarsonar
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu
Á djasskvöldi Kex hostels í kvöld 
kemur fram kvartett trompetleik-
arans Snorra Sigurðarsonar. Aðrir 
hljóðfæraleikarar eru Davíð Þór 
Jónsson á píanó, Valdimar K. Sigur-
jónsson á kontrabassa og Einar 
Scheving á trommur. Þeir mun 
flytja þekkta djassstandarda með 
sínum hætti.

Hvað?  Þóranna í Mengi / MMD 2017 
off venue
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Tónleikar í Mengi með Þórönnu 
Dögg Björnsdóttur. Innblástur að 
tónleikunum í Mengi er sprottinn 
frá nýlegri upplifun Þórönnu þar 
sem myndum af stöðum sem hún 
hefur heimsótt lýstur niður í huga 
hennar á óvæntum augnablikum. 
Þetta eru ekki beinlínis minningar 
um liðna atburði heldur er líkt og 
hugurinn sæki staðina heim án 
augljósra tenginga við hugsanir 
eða það sem á sér stað í rauntíma 
hverju sinni.

Viðburðir
Hvað?  Kvíði – svefn og samfélags-
miðlar
Hvenær?  12.00
Hvar?  Stofa M104, Háskólanum í 
Reykjavík
Inga Dóra Sigfúsdóttir, prófess-
or við sálfræðisvið Háskólans í 
Reykjavík og Columbia-háskóla í 
New York, fjallar um tengsl kvíða, 
svefns og notkunar samfélags-
miðla.

Hvað?  Loki – Sagnalist með Emily 
Hennessey
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norræna húsið
Emily segir goðsögur, þjóðsögur, 
ævintýri og dæmisögur frá öllum 
heimshornum. Emily hefur sagt 
sögur í 15 ár og ferðast um allan 
heim. Nýlega kom hún fram í Delí 
á sérstakri hátíð í sagnalist (e. 
Storytelling Festival). Hún hefur 
unnið í mörgum þektum leik-
húsum, m.a. Royal Opera House, 

Soho-leikhúsinu og Víkingaskipa-
safninu í Danmörku. Miðaverð er 
1.000 kr. Miðar fást við innganginn 
og í miðasölu Norræna hússins 
með Tix.is.

Hvað?  Green Screen: Time to Choose 
– Environmental Films
Hvenær?  18.30
Hvar?  Reykjavík city hostel, Sund-
laugavegi
Í kvöld verður sýnd heimildar-
myndin Time to Choose á Reykja-
vík city hostel. Sýningin er liður í 
Green Screen-viðburðaröðinni en 
hún gengur út á að á Reykjavík city 
hostel eru sýndar heimildarmyndir 
um umhverfismál sem er ætlað að 
vekja fólk til umhugsunar.

Hvað?  Þorraseðill og bjórkynning frá 
Bruggsmiðju Kalda
Hvenær?  18.00
Hvar?  Matur og drykkur, Grandagarði

Hvað?  Valtýr Pétursson
Hvenær?  11.00
Hvar?  Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegi
Valtýr Pétursson (1919−1988) var 
brautryðjandi abstraktlistar hér 
á landi, afkastamikill listmálari, 
mikilvirkur gagnrýnandi og virkur 
þátttakandi í félagsstarfi lista-
manna. Síðasta yfirlitssýning á 
verkum Valtýs Péturssonar var 
haldin í Listasafni Íslands árið 
1986 og er því löngu tímabært að 
kynna þennan fjölhæfa mynd-
listarmann fyrir nýjum kynslóðum 
og veita þeim sem eldri eru tæki-
færi til að endurnýja kynnin, en 
margt í verkum Valtýs kallast á 
við samtíma okkar og gefur til-
efni til að skoða þau í nýju ljósi. 
Sýningin, sem og bókin um Valtý 
og verk hans, er unnin í samvinnu 
við Listaverkasafn Valtýs Péturs-
sonar sem var stofnað að honum 
látnum og varðveitir fjölda mál-
verka og pappírsverka auk bréfa, 
blaðagreina, ljósmynda og ann-
arra heimilda sem tengjast Valtý 
og veita ómetanlega innsýn í ævi 
hans og störf.

Hvað?  Salka Valka
Hvenær?  20.00
Hvar?  Borgarleikhúsið
Salka Valka er ein þekktasta saga 
Halldórs Laxness og sú sem ruddi 
braut hans til alþjóðlegra vin-
sælda. Hún er hetjusaga ungrar 
stúlku sem brýst úr fátækt og 
fáfræði og nær að verða mikils 
metinn þjóðfélagsþegn af eigin 
rammleik með seiglu og ein-
beittum vilja. Uppfærsla Yönu 
Ross varpar nýju og óvæntu ljósi 
á eina af þekktustu sögum Hall-
dórs Laxness. Úr verður spennandi 
ferðalag á vit Sölku Völku í fortíð 
og nútíð. Yana Ross leikstýrði 
rómaðri sýningu á Mávinum á 
síðasta leikári og er að verða með 
eftirsóttari leikstjórum í Evrópu 
– Salka Guðmundsdóttir er eitt 
efnilegasta leikskáld þjóðarinnar. 
Þær leiða saman hesta sína í nýrri 
leikgerð Sölku Völku.

Góða skemmtun í bíó!

ÁLFABAKKA
XXX 3 KL. 5:40 - 8 - 10:20
XXX 3 VIP KL. 10:40
LIVE BY NIGHT KL. 8 - 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
COLLATERAL BEAUTY KL. 8 - 10:20
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 5:30
ROGUE ONE 3D KL. 5:15 - 8 - 10:40
ROGUE ONE 2D VIP KL. 5
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:30
ALLIED KL. 10:40
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8

XXX 3 KL. 5:40 - 8 - 10:20
LIVE BY NIGHT KL. 8 - 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
COLLATERAL BEAUTY KL. 5:40 - 10:40
ROGUE ONE 2D KL. 8 - 10:40
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:30
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8

EGILSHÖLL

XXX 3 KL. 5:30 - 8 - 10:20
LIVE BY NIGHT KL. 8 - 10:40
ROGUE ONE 2D KL. 5:20 - 8 - 10:40
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI
XXX 3 KL. 8 - 10:20
LIVE BY NIGHT KL. 10:35
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
ROGUE ONE 2D KL. 8
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40

AKUREYRI

XXX 3 KL. 8 - 10:20
LIVE BY NIGHT KL. 10:20
MONSTER TRUCKS KL. 5:30
THE GREAT WALL KL. 8
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 5:30

KEFLAVÍK

Will
Smith

Helen
Mirren

Kate
Winslet

Edward
Norton

MOVIE NATION



THE HOLLYWOOD REPORTER



96%




OG

FRÁ LEIKSTJÓRA ICE AGE

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

THE GUARDIAN


ROLLING STONE


Ben
Affleck

Elle
Fanning

Brendan
Gleeson

Zoe
Saldana

Sienna
Miller

Chris
Cooper

VIN DIESELVIN DIESELVIN DIESEL
Fullur skammtur af hasar,

spennu og gríni.


TOTAL FILM


NEW YORK DAILY NEWS

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ Í DAG

Miðasala og nánari upplýsingar

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐÞRIÐJUDAGSTILBOÐÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

SÝND KL. 5.20, 8

SÝND KL. 8, 10.40

SÝND KL. 10.40

SÝND KL. 6

SÝND KL. 6 - ísl tal

SÝND KL. 9

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Moonlight 17:45, 20:00, 22:15
Graduation 17:30
Eiðurinn ENG SUB  17:45
Lion  20:00
Captain Fantastic  20:00
Gimme Danger  22:30 
Embrace of the Serpent 22:30

 

Nánari upplýsingar 
í síma 666 4000 
eða leiga@reginn.is

101 TÆKIFÆRI

TIL LEIGU einstaklega vel 
staðsett um 460 m2 rými í 
miðborg Reykjavíkur á horni 
Þingholtsstrætis og  Skálholts-
stígar. Rýmið er á tveimur 
hæðum, komið inná jarðhæð 
og möguleiki á aðgengi í 
kjallara af jarðhæð. Ótal 
möguleikar eru með nýtingu 
á rýminu t.d. verslun, skrif-
stofur, kaffihús o.s.frv. Á heima-
síðu okkar www.reginn.is má 
finna nánari upplýsingar um 
eignina, svæðið, tillögur og 
hugmyndir sem unnar hafa 
verið um mögulega nýtingu.
 
Leigutaki hefur möguleika á 
að hanna rýmið með leigu-
sala og séraðlaga þannig 
húsnæðið að sínum þörfum. 
Hér er á ferðinni einstakt 
tækifæri á frábærum stað í 
hjarta Reykjavíkur.

Þingholtsstræti 27

reginn.is        
reginn@reginn.is      
sími 512 8900
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Þriðjudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 The Simpsons 
07.20 Ærslagangur Kalla kanínu og 
félaga 
07.45 The Middle 
08.10 Mike & Molly 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 First Dates 
11.05 Drop Dead Diva 
11.50 Suits 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.20 American Idol 
15.05 American Idol 
16.30 Bold and the Beautiful 
16.55 Nágrannar 
17.25 Ellen 
18.10 Heimsókn forseta til 
drottningar 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2 
19.20 Anger Management Fimmta 
syrpa þessara skemmtilegu gaman-
þátta með Charlie Sheen í aðalhlut-
verki og fjallar um Charlie Goodson, 
sem er skikkaður til að leita sér að-
stoðar eftir að hafa gengið í skrokk 
á kærasta fyrrverandi eiginkonu 
sinnar. Málin flækjast heldur betur 
þegar Charlie á svo í ástarsambandi 
við sálfræð inginn sem reynir að 
hjálpa honum að taka á reiðistjórn-
unarvandanum.  
19.40 The Mindy Project 
20.05 Timeless 
20.50 Notorious Hressilegir 
spennuþættir sem fjalla um hörku-
kvendið Julie sem framleiðir vin-
sæla fréttaþætti og hinn úrræða-
góða lögfræðing Jake sem svífst 
einskis til að fá sínu framgengt. 
Með því að taka höndum saman, 
og fara aðeins á svig við reglurnar, 
mynda þau óstöðvandi teymi sem 
hefur það að leiðarljósi að keyra 
upp áhorfstölurnar hennar og 
vinna málin hans. 
21.35 Blindspot 
22.20 Lucifer 
23.05 Black Widows 
23.50 Pure Genius 
00.35 Nashville 
01.20 The Brink 
01.55 11/22/63 
02.45 NCIS 
03.30 Legends 
04.15 Covert Affairs

17.40 Married 
18.05 Raising Hope 
18.25 The New Girl 
18.50 Modern Family 
19.15 Heilsugengið 
19.45 Mayday 
20.30 Last Man on Earth 
20.55 Schitt’s Creek 
21.20 Salem 
22.10 The Wire 
23.15 Klovn 
23.45 The Mentalist 
00.25 Man Seeking Woman 
00.50 Supernatural 
01.35 Mayday 
02.15 Last Man On Earth 
02.40 Schitt’s Creek 
03.00 Salem 
03.50 Tónlist

08.35 Out of Africa 
11.15 Brooklyn 
13.05 Jersey Boys 
15.15 Out of Africa 
17.55 Brooklyn 
19.45 Jersey Boys 
22.00 Magic Mike XXL Gaman-
mynd með Channing Tatum frá 
2015. Þrjú ár eru nú liðin síðan 
Magic  Mike ákvað að segja skilið 
við strippdansferilinn og þar með 
félaga sína í The Tampa Kings-
dansflokknum. Þeir hafa hins vegar 
haldið áfram að dansa en fundið 
um leið fyrir því að aðalstjörnuna 
vantar. Þegar í ljós kemur að fé-
lagar Mikes í The Tampa Kings eru 
að hugsa um að draga sig í hlé líka 
ákveða þeir allir að gera það með 
slíkum stæl að eftir verði tekið. 
Með önnur hlutverk fara m.a. Eliza-
beth Banks, Amber Heard og Jada 
Pinkett Smith svo einhverjir séu 
nefndir. 
23.55 As Cool as I Am Í smábæ 
í Montana í Bandaríkjunum býr 
Diamond-fjölskyldan; Chuck og 
Lainee og sextán ára dóttir þeirra 
Lucy. Á yfirborðinu lítur fjölskyldu-
lífið ósköp venjulega út en ekki er 
allt sem sýnist. Lucy er að takast 
á við unglingsárin og foreldrar 
hennar eru í tilvistarkreppu. Þegar 
mamman á heimilinu freistast 
til að halda fram hjá eiginmanni 
sínum þá versnar ástandið til 
muna. Með aðalhlutverk fara 
Claire Danes, Sarah Bolger og 
James Marsden. 
01.30 The Vatican Tapes 
03.00 Magic Mike XXL

14.05 Íslendingar 
15.00 Downton Abbey 
15.50 Noregur - Ungverjaland 
17.40 Íþróttaafrek 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Hopp og hí Sessamí 
18.25 Hvergi drengir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.15 Íþróttir 
19.20 Veður 
19.30 Stefnuræða forsætisráðherra 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 HM í handbolta: Samantekt 
22.45 Barnaby ræður gátuna 
00.15 Spilaborg

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 Dr. Phil 
09.00 Life Unexpected 
09.45 Judging Amy 
10.30 Síminn + Spotify 
13.05 Dr. Phil 
13.45 The Good Place 
14.05 No Tomorrow 
14.50 American Housewife 
15.15 Survivor 
16.35 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Black-ish 
20.15 Royal Pains 
21.00 Rosewood 
21.45 Madam Secretary 
22.30 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 CSI: Cyber

08.00 PGA Highlights 2017 
08.55 CareerBuilder Challenge 
12.55 2016 Players Official Film 
13.50 CareerBuilder Challenge 
17.50 PGA Highlights 2017 
18.45 Golfing World 2016 
19.35 CareerBuilder Challenge 
23.35 PGA Highlights 2017

10.10 Real Madrid - Malaga 
11.50 Spænsku mörkin 2016/2017 
12.20 Keflavík - Grindavík 
14.00 Freiburg - Bayern München 
15.40 WBA - Sunderland 
17.20 Middlesbrough - West Ham 
19.00 Messan 
20.30 Skallagrímur - Þór Ak. 
22.10 Domino’s-körfuboltakvöld 
2016/2017 
23.50 UFC Unleashed 2016

07.30 Messan 
09.05 Southampton - Leicester 
10.45 Bournemouth - Watford 
12.25 Football League Show 
2016/17 
12.55 Crystal Palace - Everton 
14.35 Stoke - Man. Utd. 
16.15 Messan 
17.50 Werder Bremen - Bor. Dort-
mund 
19.30 Þýsku mörkin 2016/2017 
20.00 Premier League Review 
2016/2017 
20.55 Southampton - Leicester 
22.35 Arsenal - Burnley 
00.15 Premier League Review 
2016/2017 
01.10 Þýsku mörkin 2016/2017

07.00 Dóra könnuður 
07.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveins 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
09.00 Strumparnir 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Stóri og litli 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Víkingurinn Viggó 
10.13 Zigby 
10.25 Skógardýrið Húgó 
10.47 Mæja býfluga 
11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveins 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
13.00 Strumparnir 
13.22 Hvellur keppnisbíll 
13.33 Stóri og litli 
13.45 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Víkingurinn Viggó 
14.13 Zigby 
14.25 Skógardýrið Húgó 
14.47 Mæja býfluga 
15.00 Dóra könnuður 
15.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveins 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
17.00 Strumparnir 
17.22 Hvellur keppnisbíll 
17.33 Stóri og litli 
17.45 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Víkingurinn Viggó 
18.13 Zigby 
18.25 Skógardýrið Húgó 
18.47 Mæja býfluga 
19.00 Artúr 3

Doddi litli og 
Eyrnastór kl. 
07.47, 11.47 
og 15.47

 

Fáðu þér áskrift á 365.is

ÞRÆLGÓÐUR
ÞRIÐJUDAGUR

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

 

 

TIMELESS
Stórskemmtilegir spennuþættir um þríeyki sem ferðast aftur í 
tímann og freistar þess að koma í veg fyrir þekkta glæpi 
sögunnar og þar með gjörbreyta heimssögunni eins og við 
þekkjum hana.

SALEM
Spennandi þættir sem gerast á 
17. öld og sögusviðið er bærinn 
Salem í Massachusetts. 
Þættirnir fjalla um galdra-
ofsóknirnar sem áttu sér stað á 
þeim tíma.

MAGIC MIKE XXL
Magic Mike ákvað að segja skilið 
við strippdansferilinn og þar 
með félaga sína í The Tampa 
Kings-dansflokknum en ekki er 
allt sem sýnist.

BLINDSPOT
Hörkuspennandi þættir um Jane 
Doe sem er gengin aftur til liðs 
við FBI eftir þriggja mánaða 
pyntingar sem hún slapp 
naumlega frá.

NOTORIOUS
Hressilegir spennuþættir um hörkukvendið Julie sem framleiðir 
vinsæla fréttaþætti og hinn úrræðagóða lögfræðing Jake sem 
svífst einskis til að fá sínu framgengt. Með því að taka höndum 
saman og fara aðeins á svig við reglurnar mynda þau óstöðvandi 
teymi, þeim báðum til framdráttar.

1. ÞÁTTUR
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365.is
Sími 1817

ENDALAUS
Gerðu verðsamanburð og lækkaðu GSM reikninginn þinn með 365

GSM
Hvaða leið hentar þér?

LEIÐ 1
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
0 GB gagnamagn

790kr.

LEIÐ 2
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
1 GB gagnamagn

1.680kr.

LEIÐ 3
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
5 GB gagnamagn

2.680kr.

LEIÐ 4
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
30 GB gagnamagn*

3.490kr.

365.is      Sími 1817

*Greitt er fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. Á ferðalögum erlendis eru boðnir ferðapakkar Evróski Draumurinn og Ameríski Draumurinn.
30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB.



Hátíðin fór 
fyrst fram 
árið 1978 
í borginni 
sundance í 
oHio. í fyrra 
mættu 46.660 
manns á 
sundance.

Riley Keough var eldhress 
með derhúfuna sína í 
partíi á föstudaginn.  

R&B-dívan og leik-
konan Mary J. Blige 
leikur í myndinni 
Mudbound og lét sig 
auðvitað ekki vanta 
á Sundance-hátíðina 
þar sem myndin var 
frumsýnd. 

stjörnurnar á 
sundance

Chloë Sevigny og 
Adam Horovitz úr 
Beastie Boys mættu 
á frumsýningu 
myndarinnar 
Golden Exits, en þau 
fara bæði með hlut-
verk í henni. 

Söngvarinn og leikarinn 
Will Oldham mætti á sýn-
ingu myndarinnar A Ghost 
Story og var í banastuði. 

Sundance-kvikmyndahátíðin 
er á fullu svingi þessa dagana 
og stjörnurnar flykkjast til 
Utah. Hátíðin er sú stærsta 
sinnar tegundar í Banda-
ríkjunum en þar er sjálfstæð 

Robert Redford er 
einn upphafsmanna 
Sundance og hann 
var auðvitað mættur 
með hljóðnemann 
upp á svið við upp-
haf hátíðarinnar. 
MyndiR/nORdiC
PHOTOS/AFP

Save the Children á Íslandi

Blekhylki.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Ódýr blekhylki  
og tónerar!

Ef dýrin
mættu velja

Raumgestalt bretti
Verð frá 2.980 kr.

laugavegi 47        www.kokka.is           kokka@kokka.is 

kvik-
mynda-

gerð í há-
vegum 

höfð.
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FÉLAG UNGS FÓLKS SEM GREINST HEFUR MEÐ KRABBAMEIN OG AÐSTANDENDURFÉLAG UNGS FÓLKS SEM GREINST HEFUR MEÐ KRABBAMEIN OG AÐSTANDENDUR

STYRKTU KRAFT MEÐ MÁNAÐARLEGU 
FRAMLAGI. Skráðu þig á www.lifidernuna.is

LÍFIÐ ER 
NÚNA! 

ÞAÐ ÞARF KRAFT TIL AÐ TAKAST Á VIÐ KRABBAMEIN
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Heilsársþjónusta
vetur, sumar, vor & haust

554 1989

gardlist.is

Tunguhálsi 7, 110 Reykjavík 

gardlist@gardlist.is

Þegar kemur að garðþjónustu erum við hjá Garðlist ávallt til 
þjónustu reiðubúin, allan ársins hring. Við leggjum áherslu á að 
svara öllum fyrirspurnum og pöntunum samdægurs og höfum 
samband eftir að fagmenn okkar hafa lokið verki til að tryggja að 
allt sé eins og það á að vera. Garðsláttur, trjáklippingar, 
beðahreinsun, stubbatæting, þökulagning ofl.

Járn & Gler hf. • Skútuvogur 1h. Barkarvogsmegin
104 Reykjavík • S. 58 58 900 • www.jarngler.is

Bjóðum upp á sjálfvirkan 
hurðaopnunarbúnað,  
hringhurðir, hurðir og  

gluggakerfi ásamt  
uppsetningu og viðhaldi  

á búnaði. 

Áratuga reynsla.

Fríða Rut Heimisdóttir
Hárgreiðslumeistari

Úr einu fræi varð bylting. 
Moroccanoil hárvörumerkið er  
innblásið af ferskum vindum,  

bláma sjávarins og landslagsins  
í kringum Miðjarðarhafið.

Upphafið er sjálf Moroccanoil 
Treatment olían sem er góður 

grunnur fyrir hvaða hárgerð sem 
er. Einnig góð í krakka og skegg. 

Til að fá sem bestu næringarefnin 
er gott að setja hana alltaf í blautt 
hárið og blása það eða leyfa því að 

þorna eðlilega.

Olíurnar eru þrjár og nýjust er Blow Dry Concentrate sem hönnuð er fyrir gróft og erfitt hár.  
Moroccanoil Treatment hentar öllum hárgerðum og LIGHT fyrir fíngert og mikið ljóst hár.

Regalo ehf Iceland

ALLT FYRIR
HEIMILIÐ

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

Mér finnst þetta 
bara æði, virki-
lega flott,“ segir 
hin 29 ára gamla 
S i g r ú n  Þ o r -
steinsdóttir um 

auglýsingar Krafts sem vakið hafa 
athygli en í þeim má sjá þjóðþekkta 
einstaklinga sem gerðir hafa verið 
sköllóttir með hjálp myndvinnslu-
forrits, og Sigrún á eitt höfuðið.

„Ég er búin að rannsaka þetta 
mikið og ég held að ég sé skallinn 
hennar Sögu Garðarsdóttur. Saga 
var einmitt í myndatöku á sama 
tíma og ég og við hlógum að því 
að ég yrði örugglega rosa flott „fitt“ 
fyrir hana, við erum báðar með 
freknur og svona,“ útskýrir Sigrún 
sem er himinlifandi með útkomuna. 
„Vinir og fjölskylda hafa svo verið 
að senda á 

mig og reyna að giska á hvaða skalla 
ég eigi. Það er skemmtilegt að sjá 
þessar auglýsingar úti um allt og 
gaman að sjá þetta fræga fólk vekja 
athygli á þessu fyrir okkur.

Sigrún greindist með brjósta-
krabbamein í júní í fyrra. „Þá var 
ég nýhætt með níu mánaða gamla 
dóttur mína á brjósti. Þetta byrjaði 
þannig að ég fann fyrir kúlu undir 
hendinni og skellti mér þá í „tékk“. 
En dóttir mín hafði áður fengið 
sveppasýkingu í munninn og þess 
vegna var þetta greint þannig að 
ég hefði fengið sveppasýkingu í 
brjóstið,“ segir hún.

Eftir fimm mánuði var Sigrún 
svo loks greind með brjóstakrabba-
mein, hún segir það hafa tekið 
svona langan tíma þar sem enginn 
bjóst við að um krabbamein væri að 
ræða. „Bæði vegna þess að ég er svo 
ung og einnig þar sem ég var með 
dóttur mína á brjósti sem var með 
sveppasýkingu. Og svo er þetta líka 
sjaldgæf tegund krabbameins, þetta 
heitir bólgukrabbamein og það eru 
margir innan læknageirans sem 
hafa bara aldrei séð þetta.“

Við tók lyfjameðferð hjá Sigrúnu. 
„Ég byrjaði í lyfjameðferð 29. júní, 
mér var alveg hent af stað. Og ég 
þurfti að fara í sex skipti. Í nóvem-
ber fékk ég svo góðar fréttir um 
að ég væri laus við krabbameinið. 
Meðferðin hafði heppnast vel og 
læknirinn minn sagði við mig að 
ef hann vissi ekki betur þá myndi 
hann bara halda að ég hefði aldrei 
verið með krabbamein,“ útskýrir 

Sigrún sem gekkst undir brjóstnám 
skömmu eftir að hafa fengið góðu 
fréttirnar.

„Já, ég fór í brjóstnám um miðjan 
nóvember. Mér var sagt að ég færi 
í brjóstnám eftir meðferðina, alveg 
sama hvernig meðferðin myndi 
ganga. Það væri bara til forvarnar, 
til að reyna að koma í veg fyrir að 
krabbameinið gæti tekið sig upp 
aftur. Ég lét taka hægra brjóstið og 
vinstra brjóstið var minnkað. Svo fer 
ég líklega í brjóstauppbyggingu fyrir 
næstu jól. Þá verð ég vonandi komin 
með tvö brjóst aftur.“

Sigrún kveðst ekki hafa stressað 
sig mikið á brjóstnáminu. „Nei, 
ég vil frekar lifa og vera með eitt 
brjóst heldur en að deyja, þannig 
að mér fannst það bara allt í lagi. 
Ég var búin að undirbúa mig rosa-
lega vel og skoða alls konar myndir 
og myndbönd. Ég var orðin ónæm 
fyrir því að sjá konur með eitt brjóst 
þegar ég loksins sá sjálfa mig með 
eitt brjóst, þannig að þetta var ekk-
ert sjokk.“

Sigrún er áberandi glaðleg þegar 
hún talar um veikindi sín og það er 
óhætt að segja að hún hafi tileinkað 
sér jákvætt hugarfar. „Já, ég er ekki 
mjög stressuð týpa,“ segir Sigrún og 
hlær. „Það hjálpar örugglega heilan 
helling, svo kem ég líka úr stórri fjöl-
skyldu þar sem allir eru mjög hjálp-
samir, það bjargar mér líka.“
gudnyhronn@365.is

Lánaði skallann  
á sér í herferð Krafts
Sigrún Þorsteinsdóttir er ein þeirra sem lögðu sitt af mörkum fyrir 
nýjustu herferð stuðningsfélagsins Krafts. „Já, ég lánaði skallann,“ 
segir Sigrún en höfuð hennar leikur stórt hlutverk í auglýsingunum.

Sigrún og eiginmaður hennar, Högni Ingimarsson, ásamt Lexí, dóttur þeirra. Myndin er tekin daginn sem Sigrún frétti formlega 
að hún væri laus við krabbameinið.

Sigrún giskar á að kollurinn á henni 
hafi verið „fótósjoppaður“ á Sögu. 

Ég viL freKar Lifa 
og vera með eitt 

brjóSt heLdur en að deyja.
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

FJALLALAMB
SÚPUKJÖT ÚR FRAMPARTI

799
KR.KGHAUSTSLÁTRUN 2016

ICELAND

398
MEAL FOR ONE

KR/PK500G

BASKIN
ROBBINS

499
KR/PK500ML
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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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Mánudaga – fimmtudaga kl. 17:40

Það hefur löngum fylgt 
manninum að vera upp-
tekinn af því hvað aðrir 

hugsa um hann. Við pössum upp 
á hvernig við klæðum okkur, 
högum okkur og hvernig við 
lítum út á samfélagsmiðlum. 
Gerum allt sem við getum til að 
velta ekki eplakörfunni.

Þessi meginregla er að sjálf-
sögðu háð ýmsum undan-
tekningum. Sú allra veigamesta 
er kennd við sektarsælu, alþekkt 
heilkenni sem hrjáir okkur 
flest. Þegar þú fílar eitthvað 
sem enginn má vita að þú fílar. 
Það undarlegasta við þetta allt 
saman er að innst inni langar 
okkur að segja öðrum frá sektar-
sælunni.

Hver kannast til dæmis ekki 
við að segjast ætla að klæða sig 
í hlýrabol, horfa á Die Hard og 
drekka bjór en í raun endar 
kvöldið á freyðibaði, Pitch 
Perfect og hvítvíni? Eða setja 
Spotify á „private“ því þú vilt 
ekki að umheimurinn viti að þú 
hlustar reglulega á Boten Anna 
með Basshunter, Angels með 
Robbie Williams eða Always 
með Erasure?

Ég legg til að við höldum árlega 
upp á dag sektarsælunnar. Einn 
dag á ári er bannað að dæma fólk 
fyrir að hlusta á tónlist sem dags-
daglega er fordæmd. Kvikmynda-
húsin sýni kvikmyndir sem 
allir horfa á reglulega en enginn 
viðurkennir að horfa á.

Alþingismenn, ég er að horfa 
á ykkur. Við hefðum öll gott 
af löggiltum frídegi í skamm-
deginu þar sem hömluleysi ríkir 
í þessum efnum. Ég held að við 
hefðum öll gott af því, jafnt ein-
staklingar og þjóðin í heild.

P.S. Lagalistinn fyrir þessi 
skrif samanstóð af Britney, 
Jordin Sparks, Cher, Phil Collins 
og mislélegu handboltarokki. 
Dæmið mig.

Sektarsæla

Jóhanns Óla  
Eiðssonar

Bakþankar
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