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Besta
fyrir náttúruna

HeilbrigðisMál Ekki verður neinu 
fjármagni varið til upptöku nýrra 
lyfja hér á landi í ár þar sem ekki er 
gert ráð fyrir því í fjárlögum. Fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs Land-
spítala segir það bitna á sjúkling-
unum sjálfum.

Guðrún I. Gylfadóttir, formaður 
Lyfjagreiðslunefndar, segir ekkert 
svigrúm á þessu ári til að taka ný lyf 
í notkun. Hún hafi gert heilbrigðis-
ráðherra grein fyrir þessari stöðu. 
Eins og staðan sé núna verði hins 
vegar þau lyf sem þegar er búið að 
samþykkja notuð. Þau nýju bíði 
enn um sinn.

„Upptaka nýrra lyfja er kostn-
aðarsöm og öll vestræn ríki vinna 
nú að því að stemma stigu við 
kostnaði við upptöku nýrra lyfja. 
Við höfum tekið upp fjölda lyfja á 
síðustu árum. Nú er hins vegar ekki 
svigrúm til upptöku nýrra lyfja,“ 
segir Guðrún. „Lyfjagreiðslunefnd 
vinnur eftir mjög skýrum ramma 
og það er stjórnvalda að setja fjár-
magn til upptöku nýrra lyfja.“

María Heimisdóttir, fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs Land-
spítalans, segir spítalann líta þetta 
sömu augum.

„Að okkar mati mun þetta 
helst koma niður á sjúklingunum 
sjálfum,“ segir María. „Vissulega er 
bagalegt ef ný lyf verða ekki tekin 
upp hér á landi á þessu ári.“

Samkvæmt Frumtökum, samtök-
um frumlyfjaframleiðenda, hefur 
Ísland dregist aftur úr varðandi 
upptöku nýrra krabbameinslyfja 
frá árinu 2013. Af 25 nýjum lyfjum 
við illkynja krabbameinum hefur 
Ísland tekið átta í notkun. Noregur 
hefur hins vegar veitt leyfi fyrir 24 
lyfjum, Danir og Svíar 22 og Finnar 
hafa tekið upp 17 þessara lyfja.

Óttarr Proppé heilbrigðisráð-
herra segir stöðuna erfiða vegna 
alvarlegrar framúrkeyrslu á síðasta 
ári. Hún sé til skoðunar í ráðuneyt-
inu um þessar mundir.

„Það sem kom í ljós er að kostn-
aðurinn á árinu 2016 fór alvarlega 
fram úr áætlunum. Kostnaður af 
lyfjum er því miður vandamál og 
viðvarandi vandamál að upptaka 
nýrra lyfja verður dýrari og dýrari,“ 
segir heilbrigðisráðherra en bendir 
á að hægt sé að laga stöðuna. „Á 
síðasta ári var samþykkt að auka 
innspýtingu í málaflokkinn og við 
erum að skoða það núna.“ 
sveinn@frettabladid.is

Innleiðum mun færri 
lyf en nágrannaþjóðir
Þrefalt fleiri ný krabbameinslyf hafa verið tekin í notkun í Noregi, Danmörku og 
Svíþjóð en á Íslandi frá árinu 2013. Ekkert svigrúm er sagt í fjárlögum til að taka 
upp ný lyf. Heilbrigðisráðherra segir alvarlega framúrkeyrslu hafa orðið 2016.

Kostnaður af lyfjum 
er því miður vanda-

mál og viðvarandi vandamál 
að upptaka nýrra lyfja 
verður dýrari og 
dýrari.
Óttarr Proppé, heil-
brigðisráðherra

Veturinn hefur verið óvenju hlýr og snjóléttur í flestum landshlutum. Á vefmyndavélum sem sýna færð á vegum var vart snjóörðu að sjá á vegunum í gær. Á sama tíma í fyrra var vetrarfæri víðast 
hvar. Hlýindin eru slík að ferskum gulrótum skaut upp á Dalvík í miðjum febrúar og víða má sjá páskaliljur sem byrjaðar eru að gægjast upp úr moldinni.  Sjá síðu 4  / MYNDIR/VEGAGERÐIN

Fréttablaðið í dag

skoðun Tónlistarmaðurinn 
Bubbi Morthens tjáir sig um 
laxeldi. 10 

sport Meistaradeild Evrópu 
hefst aftur í kvöld. 12

tÍMaMót Ný útgáfa af Elsku 
stelpur, siguratriði Skrekks 2015, 
verður frumsýnd í dag.  14

lÍfið Ferðamenn 
komu til Íslands til 
að bíða í röð eftir 
Yeezy Boost. 22

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

Útgerðarmenn skoða tilboð sjómanna og svara í dag
kJaraMál Samninganefnd Sam-
taka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) 
fundaði í gær til að ræða tilboð 
sjómanna í kjaradeilu aðilanna. 
Nefndin mun halda áfram að funda 
í dag til að reyna að binda enda á 
verkfallið sem nú hefur staðið yfir 
í slétta tvo mánuði.

Sjómenn gerðu SFS tilboð í gær 

sem kallað var lokatilboð. Val-
mundur Valmundsson, formaður 
Sjómannasambandsins, sagði í 
kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær að sjó-
menn væru tilbúnir að slaka ákveð-
ið mikið til en lengra væri ekki hægt 
að fara. 

Í tilboðinu felst að sjómenn slaka 
á kröfum um  olíuviðmiðið en Val-

mundur vildi ekki útskýra innihaldi 
tilboðsins nánar.

„Við erum að reikna út hvað felst í 
tilboði sjómanna. Þegar þeirri vinnu 
er lokið geri ég ráð fyrir að við verð-
um í sambandi við samninganefnd 
þeirra,“ segir Jens Garðar Helgason, 
formaður SFS. Hann taldi líklegt að 
samtökin myndu svara í dag.  – jóe



Valentínus sækir í sig veðrið

„Konudagurinn er alltaf stærstur en Valentínusardagurinn fer mjög ört stækkandi,“ segir Díana Allansdóttir deildarstjóri Blómavals í Skútuvogi. 
Valentínusardagurinn er í dag og gera margir vel við ástina sína af því tilefni. „Á Valentínusardeginum vilja menn helst rósir en á konudeginum eru 
blómvendir vinsælastir. Viðskiptavinahópurinn er einnig mismunandi. Íslendingar koma frekar á séríslenska konudeginum.“ FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Veður

Í dag er útlit fyrir suðaustanátt og 
rigningu víða á sunnan- og vestanverðu 
landinu. Það rignir fram eftir kvöldi á 
Suðurlandi og í nágrenni höfuðborgar-
innar. sjá síðu 16

Aðalfundur Korpúlfa verður haldinn miðvikudaginn 22. febrúar 2017
kl. 13:00 í Borgum, Spönginni 43, Reykjavík.

Dagskrá fundarins :
1.  Kosning fundarstjóra og fundarritara
2.  Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári 2016.
3.  Ársreikningar félagsins fyrir árið 2016, kynntir og fyrirspurnum svarað.
4.  Lagabreytingar og afgreiðsla tillagna.
5.  Þakkir til fráfarandi stjórnar og nefndarmanna
6.  Uppstillingarnefnd kynnir tillögur sínar að nýjum nefndar og 
 stjórnarmönnum Korpúlfa
7.  Kosning stjórnar og nefndarmanna
8.  Ný stjórn og 4 nefndir kynntar fundargestum
9.  Korpusystkin munu skemmta með söng
10.  Upplestur frá menningarnefnd Korpúlfa
11.  Önnur mál

Vonumst til að sjá sem allra flesta.

Stjórn Korpúlfa.

AÐALFUNDUR KORPÚLFA
SAMTAKA ELDRI BORGARA Í GRAFARVOGI ÁRIÐ 2016.

umhverfismál Björt Ólafsdóttir, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, 
tekur undir með starfsmönnum 
Þingvallaþjóðgarðs sem hafa bent 
á að skoða þurfi betur aukna stýr-
ingu í Silfru til að afstýra sem mest 
má hörmulegum slysum á borð við 
það sem varð um helgina þar sem 
ferðamaður á vegum ferðaþjónustu-
fyrirtækis lét lífið. Þetta segir í svari 
Bjartar við fyrirspurn Fréttablaðsins.

Björt segir að þessi mál séu til 
skoðunar hjá Þingvallaþjóðgarði 
sem hafi unnið að frumvarpi um 
starfsemi innan garðsins. Þau frum-
varpsdrög séu væntanleg til ráðu-
neytisins. „Brýnt er að skerpa á því 
hvernig ferðaþjónustuaðilar nýta sér 
svæði innan þjóðgarðsins með þeirri 
miklu aukningu á aðsókn sem verið 
hefur undanfarin misseri og áfram 
er útlit fyrir að verði,“ segir í svarinu.

Ólafur Örn Haraldsson, þjóð-
garðsvörður á Þingvöllum, vill taka 
upp eftirlit við Silfru með öryggis-
vörðum sem stæðu vaktir þar. Til að 
standa undir kostnaði við slíkt eftir-
lit þyrfti þjóðgarðurinn að hækka 
gjald fyrir köfun úr 1.000 krónum í 
1.500 krónur. „Öryggismálin snúa 
að Samgöngustofu og með því að 
hækka gjaldið um 500 krónur þá er 
hægt að fá laun fyrir tvo menn sem 
á vöktum gætu staðið þarna,“ segir 
Ólafur. Hann segist hafa átt marga 
góða fundi um þetta með Sam-

Umhverfisráðherra vill 
stýra umferð í Silfru

Karlmaður lést í Silfru á sunnudaginn eftir að hann hafði verið að snorkla þar með 
hópi fólks. Þjóðgarðsvörður vill taka upp stífara eftirlit. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

göngustofu og fleiri fundir verði 
haldnir á næstunni. Þjóðgarðurinn 
hafi fengið fyrirtæki sem heitir Lota 
til þess að gera úttekt á því hvernig 
staðið yrði að svona eftirliti með 
valdheimildum. Hann vilji leggja þá 
úttekt fram á næsta fundi með Sam-
göngustofu.

Þórhildur Elín Elínardóttir, upp-
lýsingafulltrúi Samgöngustofu, segir 
hins vegar að hinn stjórnsýslulegi 
eftirlitsþáttur Samgöngustofu nái 
ekki til þess að vera með eftirlits-
menn við ferðaþjónustufyrirtæki, 

enda væri það víðtækara en hlutverk 
Samgöngustofu í dag. „Þá þyrftum 
við að vera með eftirlit við Jökulsár-
lón og öll „river rafting“-fyrirtæki og 
á öllum bryggjum þar sem stund-
aðar eru hvalaskoðunarferðir eða 
útsýnissiglingar. Þetta væri þá orðið 
mjög víðtækt,“ segir Þórhildur Elín.

Samgöngustofa heyrir undir sam-
gönguráðherra. Jón Gunnarsson, 
ráðherra málaflokksins, segist vera 
að afla sér upplýsinga um málið úr 
ráðuneytinu og frá Samgöngustofu. 
jonhakon@frettabladid.is

Umhverfisráðherra segir 
brýnt að skoða hvernig 
ferðaþjónustufyrirtæki 
nýta sér Þingvelli. Þjóð-
garðsvörður vill að Sam-
göngustofa hafi öryggis-
verði við Silfru sem hafi 
eftirlit með starfseminni 
sem þar fer fram. 

samgöngur Guðný Halldórsdóttir, 
kvikmyndaleikstjóri í Melkoti, legg-
ur til að Þingvallavegur verði ekki 
endurbyggður í Mosfellsdal eins 
og til stendur heldur verði færður 
suður í sitt gamla vegstæði um Mos-
fellsheiði.

Í athugasemd við nýja deiliskipu-
lagstillögu segir Guðný nýjan veru-
leika kominn upp. Hún segir 98 
prósent þeirra sem fara um Þing-
vallaveg vera ferðamenn að fara 
Gullna hringinn svokallaða. Stans-
laus umferð hafi verið á jóladag. 
Fyrir fimm árum hafi ekki sála verið 
á ferð á þeim tíma.

„Allt hófst þetta fyrir alvöru þegar 
vegurinn yfir Lyngdalsheiði var 
lagaður og betrumbættur. Þá jókst 
umferðin rosalega,“ skrifar Guðný. 
Betrumbætur á veginum um Kjósar-
skarð og Uxahryggi eigi eftir að 
auka álagið af gegnumstreymi bíla 
enn frekar. Hún nefnir blómlega 

Guðný Halldórsdóttir vill nýjan 
Þingvallaveg burt úr Mosfellsdal

Guðný  
Halldórsdóttir
kvikmyndaleik-
stjóri í Melkoti

starfsemi víða um Mosfellsdal sem 
muni gjalda fyrir áformuð hring-
torg, undirgöng og nýja vegi innan 
sveitarinnar.

„Hætt er við að þessi búsældar-
legasti hluti sveitarinnar láti á sjá 
með þeim risavöxnu samgöngu-
mannvirkjum sem fyrirhuguð eru 
– einungis með það í huga að liðka 
fyrir gegnumstreymi til Þingvalla 
og austur í sveitir,“ segir í bréfi Guð-
nýjar sem vill að frekar verði horft 
til vegstæðis gamla Þingvallavegar-
ins. Hann var lagður 1890-1896 og 
liggur austur yfir Mosfellsheiði frá 
Geithálsi.  – gar

sjávarútvegur Fimm norskir 
loðnubátar lönduðu í Neskaupstað 
í lok síðustu viku og unnið var á 
vöktum í fiskiðjuveri Síldarvinnsl-
unnar alla helgina.

Á heimasíðu Síldarvinnslunnar 
segir jafnframt að vinnslu afla sem 
barst fyrir helgina hafi lokið aðfara-
nótt mánudags, en ekkert lát er þó 
á komum norskra loðnuskipa til 
Neskaupstaðar og höfðu fimm skip 
tilkynnt komu sína í gær – með um 
1.700 tonn. Vel gengur að vinna 
loðnuna í fiskiðjuverinu og er hrá-
efnið ágætt, segir í fréttinni.

Polar Amaroq landaði ennfremur 
fullfermi af frosinni loðnu, 610 
tonnum, í frystigeymslur Síldar-
vinnslunnar á laugardag en skipið 
hefur að undanförnu verið við 
loðnuleit ásamt skipum Hafrann-
sóknastofnunar auk þess leggja 
stund á veiðar. – shá

Tíðar komur 
loðnuskipa
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

NÝR RENAULT GRAND SCENIC

GLÆSILEGUR 
7 MANNA 
FJÖLSKYLDUBÍLL

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

RENAULT GRAND SCENIC
DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR, ELDSNEYTISNOTKUN
FRÁ 4,0 L/100 KM*

Staðalbúnaður m.a.: Fjarlægðarvari að aftan og framan, 20" álfelgur, regnskynjari fyrir 
rúðuþurrkur, sjálfvirk há/lág ljós (High beam assist), akreinavari (Lane departure warning), 
vegaskiltisnemi (Roadsign recognition), R-Link kerfi, 7" snertiskjár, leiðsögukerfi með Íslandskorti,
útvarp 4x20W með 8 hátölurum, Audio-streaming Bluetooth kerfi, USB og AUX tengi.

VERÐ FRÁ: 4.390.000 KR.



- Vanræktu ekki viðhaldið -

Allt til kerrusmíða

Veður „Þær voru dásamlega góðar. 
Brakandi ferskar og fínar,“ segir 
Guðný Sigríður Ólafsdóttir, kennari 
á Dalvík, en hún tók upp fulla skál 
af nýjum gulrótum á sunnudag. Slíkt 
er auðvitað frekar fjarstæðukennt 
enda ekki algengt að gulrætur láti á 
sér kræla í miðjum febrúarmánuði. 
„Ég hef ekki einu sinni  tekið upp 
svona stórar gulrætur fyrr,“ segir 
hún en gulræturnar kúrðu í beðinu 
austan við hús hennar á Dalvík.

Mikill hiti hefur verið á landinu 
að undanförnu og fór hitinn upp í 
19,1 gráðu við Eyjabakka en Trausti 
Jónsson veðurfræðingur á þó eftir 
að staðfesta það. Hæsti staðfesti hit-
inn í gær var á Seyðisfirði þar sem 
hitinn sló í 13,7 gráður. Enda hafa 
margir nýtt sér góða veðrið og farið 
í golf, sótt kindur á 
fjall, vegir hafa verið 
heflaðir og mörg 
skólabörn nýttu 
sér góða veðrið 
með því að vera  á 
stuttermabol í 
frímínútum. Séu 
ve f my n d avé l a r 
Vegagerðarinnar 
skoðaðar má sjá 
að það er varla 
snjóarða á eða 
við  vegi lands-
ins.

„Þetta er óvenju-
legt. Tíðin er óvenjuleg,“ segir 
Elín Björk Jónasdóttir, fagstjóri 
almennrar veðurþjónustu hjá 
Veðurstofu Íslands, og bætir því við 
að þetta stefni í að verða sögulegur 

febrúar hvað hita 
varðar.

Fyrir ári var forsíðu-
mynd Fréttablaðsins 

af krökkum að ganga 
úr skólanum í 
gríðarlegu 
fannfergi 

enda voru 
a l h v í t i r 

dagar í Reykjavík alls 
27 í febrúar í fyrra. Snjó-
magn var einnig í meira 
lagi, það mesta í febrúar 

síðan árið 2000. Alhvítt var allan 
febrúar í fyrra á Akureyri.

Teitur Arason, veðurfræðingur 
hjá Veðurstofunni, segir að fyrir 
helgi hafi byggst upp svokölluð 
fyrirstöðuhæð sem hafi setið föst og 
beint köldu lofti frá Austur-Evrópu 
yfir Bretland meðal annars. Hlýtt 
loft hafi komið langt sunnan úr 
höfum og vegna fyrirstöðuhæðar-
innar ekki komist neitt annað en til 
Íslands. Hefði þetta gerst að sumar-
lagi hefði hitinn líklega farið yfir 25 
stig. benediktboas@365.is

Ferskum gulrótum skaut upp  
á Dalvík í vorveðrinu í febrúar
Guðný Sigríður, kennari á Dalvík, smakkaði á brakandi ferskum gulrótum sem hún tók upp um helgina. 
Hitinn fór upp í 19,1 gráðu við Eyjabakka, en það er óstaðfest af Veðurstofu Íslands. Tíðarfarið er vissu-
lega óvenjulegt, segir veðurfræðingur, og bætir við að það stefni í sögulegan mánuð hvað hita varðar. 

Þær voru dásamlega 
góðar. Brakandi 

ferskar og fínar.
Guðný Sigríður 

Ólafsdóttir

Höfuðborgarsvæðið er nánast autt af snjó. Fyrir ári var staðan önnur. Fréttablaðið/Eyþór

Gulræturnar sem Guðný  
tók upp. Mynd/Guðný

Forsíða Frétta-
blaðsins 16. 
febrúar 2016
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Fréttablaðið í dag
skoðun Bleiki skatturinn, sykur-neysla og GoRed. 12 - 15

sport Slæmur dagur í fyrra en draumadagur í ár. 16
Menning Það styttist í Illsku. 22-25lÍfið Hafdís Helgadóttir leikur í Fyrir framan annað fólk. 28-30plús 1 sérblað l fólk  *Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Munndreifitöflur250 mg

Pinex® Smelt
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öryggi „Það verður að hvetja til þess 
að unnið sé hratt. Það er ljóst að fjölg-
un ferðamanna er meiri en nokkur 
gerði ráð fyrir. Þetta er risastórt verk-
efni sem margir þurfa að koma að,“ 
segir Víðir Reynisson, verkefnastjóri 
hjá embætti lögreglustjórans á Suður-
landi, en ofan í mikla umræðu í sam-
félaginu um öryggismál ferðamanna, í 
tengslum við dauðaslys í Reynisfjöru, 
staðfesti Ferðamálastofa í gær að fjölg-
un erlendra ferðamanna milli áranna 
2014 og 2015 var tæp 30 prósent.Víðir, sem um árabil gegndi starfi 

deildarstjóra almannavarnadeildar 
Ríkislögreglustjóra, segir málið ekki 
snúast um viðbrögð á einum tiltekn-
um stað í kjölfar slyss eins og í Reynis-
fjöru. Þörfin nái til landsins alls – vissu-
lega verði að huga að öryggismálum 
og aðgengi á ferðamannastöðum sér-
staklega, en undir sé öll löggæslan í 
landinu, uppbygging samgöngumann-
virkja, fjarskipti, regluverkið þurfi að 
gaumgæfa og jafnframt komi þetta 
inn á svið heilbrigðisþjónustunnar, og 

tekur dæmi. „Það er fjölmargt sem við 
þurfum að gera. Við þurfum að drífa 
okkur, en við þurfum líka að vanda 
okkur,“ segir Víðir. „Þeir sem nú fjár-
festa í ferðaþjónustu hljóta að hafa 
miklar áhyggjur af neikvæðum áhrif-
um umræðu um slysahættu á Íslandi.

Það verður að nálgast þetta heild-
stætt, og ég finn fyrir vilja stjórnvalda 
til þess,“ segir Víðir og tekur undir að 
aðgerðir til bóta vísi allar á mikil fjár-
útlát, svo skiptir tugum milljarða. Hins 
vegar verði stjórnvöld að vinna eftir 
tillögum sem byggjast á nákvæmri 
greiningarvinnu, og bendir á að innan-
ríkisráðherra hóf vinnu í samvinnu 
fjölmargra aðila í ágúst í fyrra sem 
miðar að því að auka öryggi ferða-
manna og viðbragðsaðila hér á landi.

Tölur Ferðamálastofu sýna að tæp-
lega 1,3 milljónir ferðamanna komu 
hingað til lands um Keflavíkurflugvöll 
á síðasta ári, miðað við 970 þúsund 
ferðamenn árið áður. Ferðamönnum 
í janúar fjölgaði um tæp 24 prósent 
milli ára. – shá

Viðvörunarbjöllurnar klingja sem aldrei fyrrOfan í umræðu um öryggi erlendra ferðamanna staðfestir Ferðamálastofa að 

fjölgun ferðamanna á milli ára var þrjátíu prósent. Sérfræðingur segir að treysta 

verði og byggja upp flesta innviði í landinu til að mæta fjölguninni.

1.289.140 ferðamenn komu hingað til lands 2015.

Þeir sem nú fjárfesta í ferðaþjónustu hljóta að hafa miklar áhyggj-ur af neikvæðum áhrifum umræðu um slysahættu á Íslandi. 

Víðir Reynisson, verkefnastjóri hjá lögreglustjóra Suður-lands

Fjöll í Fellunum Ungir Breiðhyltingar leika sér í himinháum snjósköflum sem hafa myndast við mokstur síðasta misserið. Búast má við að skaflarnir hafi minnkað ögn í rigningu gærdagsins. Fréttablaðið/SteFán 

náttúra Gífurlegur og sívaxandi 
hávaði undir yfirborði sjávar ógnar 
velferð sjávarspendýra. Þetta segir 
Azzedine Downes, forseti Alþjóð-
lega dýraverndunarsjóðsins.„Fólk gerir sér ekki grein fyrir 

vandanum vegna þess að hann 
er undir yfirborði sjávar en dýrin 
kveljast. Við gætum aldrei þolað 
viðlíka hávaða,“ segir hann. Boranir 
við Grænland hafa helst á áhrif vel-
ferð hvala í nágrenni við Ísland en 
Downes bendir einnig á að hvala-
skoðunarferðir geti valdið trufl-
unum. – kbg / sjá síðu 6

Hvalir kveljast vegna hávaða

lÍfið „Ég hef þekkt Mörtu Maríu 
í tuttugu ár og hún sagði þetta í 
hita leiksins og bara til gamans,“ 
sagði Sölvi Fannar Viðarsson um 
bón ÍGT-dómarans Mörtu Maríu Jónasdóttur um að hann myndi skella sér úr skyrtunni áður en hann flytti atriði sitt. Sölvi Fannar flutti gjörning við ljóð samið sér-staklega fyrir þáttinn. 

 – gjs / sjá síðu 28

Sölva Fannari sárnaði ekki

samgöngur Sveitarstjórn Borgar-
byggðar lýsir yfir vonbrigðum með 
fyrirætlanir um að felldar verðir 
niður fjárveitingar frá ríkinu  til 
þeirra vegaframkvæmda sem voru 
fyrirhugaðar 2017 í Borgarbyggð 
samkvæmt Vegaáætlun 2016.

„Daglega aka íbúar varasama 
malarvegi á leið til skóla og vinnu. 
Ennfremur knýr mikil aukning 
ferðafólks á með auknum þunga að 
unnið verði að nauðsynlegri upp-
byggingu vegakerfis í sveitarfélag-
inu. Sveitarstjórnin hvetur þing-
menn kjördæmisins til að standa 
vörð um hagsmuni Borgarbyggðar 
og Vesturlands í þessu efni þannig að 
nauðsynleg uppbygging og viðhald 
vegakerfisins dragist ekki enn frekar 
en orðið er,“ segir í ályktun. – gar

Afturkalla vegafé 
í Borgarbyggð

Í borgarfirði. Fréttablaðið/VilHElM

stjórnsýsla Úrskurðarnefnd um 
Viðlagatryggingar gagnrýnir Við-
lagatryggingasjóð harðlega í úrskurði 
sínum um málefni Friðarstaða sem 
kveðinn var upp í desember. Telur 
nefndin málið hafa tekið óeðlilega 
langan tíma. Framkvæmdastjóri Við-
lagatryggingar segir það mat byggt á 
reginmisskilningi.

„Úrskurðarnefndin telur að end-
ingu óhjákvæmilegt að gera athuga-
semdir við meðferð Viðlagatrygg-

ingar Íslands á málinu, allt frá því að 
það kom fyrst til kasta stofnunarinnar 
í júní 2008. Telur úrskurðarnefndin 
að það verklag sem og sá tími sem 
farið hefur í meðferð málsins sé vart 
viðunandi,“ segir í úrskurðinum. 
Telur nefndin verklagið ekki teljast 
til góðrar stjórnsýslu og bætur til 
kæranda komi mjög til álita en dóm-
stólar þurfi að skera úr um það.

„Þetta hefur tekið gríðarlega langan 
tíma og hefur töfin kostað mig yfir tíu 

milljónir króna sem Viðlagatrygging 
vill ekki greiða fyrir,“ segir Diðrik 
Sæmundsson. „Eins og þetta horfir 
við mér eftir allan þennan tíma þá hef 
ég þá tilfinningu að eignir fólks séu í 
raun ótryggðar fyrir svona tjónum,“ 
bætir Diðrik við.

Hulda Ragnheiður Árnadóttir, 
framkvæmdastjóri Viðlagatryggingar 
Íslands, segir úrskurð nefndarinnar 
byggðan á misskilningi. „Málið hefur 
verið jafn lengi hjá úrskurðarnefnd-

inni sjálfri og hjá okkur. Við höfum 
sýnt fram á það að við höfum alla 
tíð verið að vinna að málinu. Málið 
hefur aldrei legið hjá okkur óhreyft,“ 
segir Hulda Ragnheiður. „Persónu-
lega finnst mér þetta hins vegar mjög 
langur tími og vil að málin taki styttri 
tíma. Hins vegar eru mál stjórn-
sýslulega mjög flókin þegar uppi er 
ágreiningur um nánast öll efnisatriði 
málsins.“
sveinn@frettabladid.is

Tók á níunda ár að klára mál hjá Viðlagatryggingu eftir skjálfta 

DómsmÁl Tvær konur voru fyrir 
viku sakfelldar í Héraðsdómi Norð-
urlands eystra fyrir þjófnað. Kon-
urnar höfðu brotist inn í fatasöfn-
unarkassa nytjamarkaðar á vegum 
Hjálpræðishersins. Brotið átti sér 
stað í október síðastliðnum.

Báðar konurnar játuðu brot sín 
skýlaust fyrir dómi, lýstu iðrun en 
þær höfðu skilað þýfinu. Hvorug 
þeirra hefur áður gerst brotleg við 
lög. Með hliðsjón af því að verðmæti 
hinna stolnu muna lá ekki fyrir var 
ákvörðun refsingar kvennanna 
frestað og mun hún falla niður haldi 
þær skilorð í eitt ár.

Málsvarnarlaun verjanda ann-
arrar konunnar og málskostnaður, 
210.800 krónur, greiðast úr ríkis-
sjóði. – jóe

Stálu frá hernum

umferðaröryggi Fjórðungur öku-
manna yngri en 24 ára segist aka 
hraðar en 101 km/klst. á þjóðvegum 
landsins. Þrír af hverjum fjórum í 
sama aldurshópi segjast aka yfir leyfi-
legum hámarkshraða að jafnaði.

Þetta má lesa úr niðurstöðum 
könnunar á umferðarhegðun 
almennings sem Gallup framkvæmdi 
fyrir Samgöngustofu. Slík könnun 
hefur verið gerð árlega frá árinu 2005.

Niðurstöðurnar eru að mestu  svip-
aðar og síðustu ár. Hlutfall þeirra sem 
aka á yfir 90 km/klst. að jafnaði lækk-
ar lítillega á milli ára en hlutfall þeirra 
sem aka á yfir 100 km/klst. hækkar, 
er nú sjö prósent og hefur aldrei verið 
hærra. Meðalhraði hækkar lítillega og 
er tæplega 96 km/klst.

Könnunin sýnir einnig að konur 
bera meiri virðingu fyrir hámarks-
hraða en rúmlega helmingur kvenna 
segist halda sig fyrir innan 90 km/klst. 
Hjá körlum er hlutfallið 43 prósent. 

Úr slysaskýrslum undanfarinna ára 
má lesa að jafn miklar líkur eru á að 
kona valdi slysi og karl. Slys af völdum 
karlkyns ökumanna eru hins vegar 
líklegri til að vera alvarleg.

Um helmingur ökumanna verður 
sjaldan eða aldrei var við eftirlit lög-
reglu. Það hlutfall hefur hækkað tölu-
vert frá árinu 2013 en þá var það 36 
prósent. – jóe

Ungir ökumenn aka áberandi hraðast  

Fáir ökumenn verða varir við eftirlit lögreglu. Fréttablaðið/antOn brinK

Telur úrskurðar-
nefndin að það 

verklag sem og sá tími sem 
farið hefur í meðferð málsins 
sé vart viðunandi.
Úrskurðarorð frá úrskurðarnefnd um 
viðlagatryggingar
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N Ý R  K A +

#SNJALLASTUR 

ford.is

Nýr Ford Ka+ er snjall bíll með litríkan persónuleika sem skín í gegnum 
nýtt útlit hans með töffaralegu Ford grilli og rennilegum framljósum. 
Ford Ka+ er svo snjall að í honum getur þú með raddstýringu hringt og svarað 
símtölum, hlustað á sms skilaboð eða spilað uppáhalds tónlistina þína. 
Samhliða því upplifir þú svo frábæra aksturseiginleika, notagildi og Ford gæði.  

1.890.000
VERÐ 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.

28.388 kr.á mánuði
• Miðað við 90% Lykillán • Kaupverð 1.890.000 kr. • Innborgun 189.000 kr. • Vextir 8,9% 

• Lánstími 84 mánuðir• Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,66% 

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Ka+

Ford_KA+_Snjallastur_Ongoing_5x38_20170117_END.indd   1 03/02/2017   16:00
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BÍLALAND BÝÐUR BÍLA Á FRÁBÆRUM 
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU 

ÞÉR GÓÐAN BÍL FRÁ BÍLALANDI 

ÚRVAL
NOTAÐRA BÍLA

HYUNDAI Tucson Premium. 
Nýskr.05/2016, ekinn 15 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 5.490 þús. kr.
Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1

RENAULT Megane Expression. 
Nýskr.01/2016, ekinn 4 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 3.190 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

LAND ROVER Discovery Sport S. 
Nýskr.03/2016, ekinn 42 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 6.250 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 1

BMW X5 XDrive 40d F15. 
Nýskr.10/2010, ekinn 155 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 4.790 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

RENAULT Captur Dynamic. 
Nýskr.08/2015, ekinn 19 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.690 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Discovery Sport HSE. 
Nýskr.07/2015, ekinn 21 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 7.590 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 1 

Rnr. 360095

Rnr. 370386

Rnr. 192266

Rnr. 370122

Rnr. 192334

Rnr. 370371

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

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
8

0
1

8
6

 B
íl
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UmhverfIsmáL Kolefnisfótspor 
íslenskrar framleiðslu hefur aukist 
eftir að íslensk orkufyrirtæki hófu 
að selja svokallaðar uppruna-
ábyrgðir á grænni íslenskri orku úr 
landi.

„Nú eru einstaka kaupendur 
farnir að kalla eftir kolefnisfótspori 
vörunnar og hafa sum fyrirtæki, 
líkt og HB Grandi, hafið skráningu 
á loftslagsbókhaldi,“ segir Garðar 
Svavarsson, framkvæmdastjóri upp-
sjávarsviðs HB Granda. „Afleiðingar 

sölu upprunaábyrgða úr landi eru 
þær að íslensk fyrirtæki þurfa þá að 
skrá kjarnorku og kol í bókhald sitt.“

Íslensk orkufyrirtæki hófu þátt-
töku í kerfi með upprunaábyrgðir 
árið 2011. Stærstu orkufyrirtækin 
hafa fengið útgefnar uppruna-
ábyrgðir hjá Landsneti og hafa þær 
að langstærstum hluta verið seldar 
kaupendum utan Íslands. Hins 
vegar er vitað að kaupendur upp-
runaábyrgða erlendis nýta sér ekki 
orkuna.

Hér á landi er nærri allt rafmagn á 
ársgrundvelli framleitt á umhverfis-
vænan hátt og er Ísland leiðandi í 
heiminum þegar kemur að grænni 
orku. Fyrirtæki hérlendis nýta 
þessa grænu orku en þurfa að bók-
færa kol og kjarnorku. „Þetta hefur 
vakið undrun okkar sem kaupenda 
hreinnar orku. Við skorum á stjórn-
völd að koma í veg fyrir sölu á upp-
runaábyrgðum erlendis og standa 
þannig vörð um orðspor íslenskra 
sjávarafurða,“ segir Garðar. – sa

Kol og kjarnorka í útflutningsbókhaldið

vIÐskIptI Stjórn Lyfjafræðingafélags 
Íslands gagnrýnir kröfu hóps innan 
Samtaka verslunar og þjónustu sem 
vill auka frelsi í viðskiptum með 
ákveðin ólyfseðilsskyld lyf. Í Frétta-
blaðinu síðastliðinn miðvikudag 
var greint frá rannsókn hópsins um 
það hversu mikla aðstoð og ráðgjöf 
starfsfólk apótekanna veitir við-
skiptavinum en í 13 prósentum til-
fella var slík ráðgjöf veitt að frum-
kvæði starfsfólksins.

Hópurinn vill gefa sölu vægra 
verkjalyfja, kveflyfja, magalyfja 
og ofnæmislyfja frjálsa svo hægt 
sé að selja þessi lyf í almennum 
verslunum en í dag má selja vissar 

pakkningar nikótínlyfja og flúors 
í verslunum með því skilyrði að 
einungis afgreiðslufólk hafi aðgang 
að þeim.

Í tilkynningu frá Lyfjafræðinga-

félagi Íslands segir að reynslan 
hafi sýnt að framkvæmd og sölu og 
aðgengis þessara lyfja sé ekki í sam-
ræmi við þær reglur sem gilda. „Lyf 
eru viðkvæm vara og strangar reglur 
gilda um geymslu þeirra hvort sem 
er í flutningi, í lyfjavöruhúsum eða í 
apótekum. Hver mun bera ábyrgð á 
því í almennum verslunum að lyfin 
séu geymd á réttan hátt?“ segir í til-
kynningunni.

Þá segir að öryggi viðskiptavinar-
ins sé aðalatriðið. „Hann á að geta 
verið öruggur um að fá rétta lyfið 
við þeim kvilla sem hrjáir hann 
og svör við þeim spurningum sem 
kunna að vakna hjá honum.“ – snæ

Ítreka mikilvægi öryggis við lyfsölu

Í dag verður að geyma öll lyf í versl-
unum á bak við afgreiðsluborðið. 

banDaríkIn Nærri 190 þúsund 
manns þurftu að yfirgefa heimili 
sín í Kaliforníu á sunnudag vegna 
flóðahættu, þar sem skemmdir 
höfðu orðið á yfirfallsrás Oroville-
stíflunnar.

Vatn streymdi af miklum krafti 
frá yfirfallsrásinni, en stuttu síðar 
minnkaði vatnsstreymið verulega. 
Hættan var þó ekki liðin hjá, því spáð 
er hvassviðri seinna í vikunni og þá 
má búast við flóðum.

Ekki er ljóst hvenær fólkið getur 
snúið aftur til síns heima en yfirvöld 
segja að erfitt verði að gera við yfir-
fallsrásina.

Stíflan er nærri hálfrar aldar gömul 
og  235 metrar á hæð, sú hæsta í 
Bandaríkjunum, og uppistöðulón 
hennar, Oroville-vatnið,  er eitt af 
stærstu manngerðu stöðuvötnum í 
Kaliforníu.

Engin hætta er á því að stíflan 
sjálf bresti, hins vegar getur vatn 
flætt í stórum stíl yfir stíflubrúnina 
ef yfirfallsrásin virkar ekki eins og 
skyldi. Enn meiri hætta er þó á því 
að yfirfallsrásin skemmist enn frekar 
sem þýddi að mikill vatnsflaumur 
streymdi þaðan út og niður yfir 
byggðina fyrir neðan.

„Bresti yfirfallsrásin mun  vatns-
flóð streyma stjórnlaust niður frá 
Oroville-vatni,“ segir í tilkynningu til 
íbúa frá stjórnvöldum. 

Jerry Brown, ríkisstjóri í Kaliforníu, 
sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem 
hann sagði aðstæður þarna vera 
flóknar og að þær geti breyst hratt. 
Allur tiltækur mannafli og búnaður 
hafi verið sendur til þess að takast á 
við vandann.

Þá hefur þjóðvegum neðan stífl-
unnar verið lokað og umferðinni 
beint annað.

Skemmdin á yfirfallsrásinni stafar 
af jarðrofi sem varð skyndilega fyrir 
nokkrum dögum, með þeim afleið-
ingum að hluti rásarinnar brast og 
stórt gat myndaðist á henni.

Í nágrenninu býr fjöldi fólks og öll 
sú byggð er í verulegri hættu ef illa fer.

Mikil umskipti hafa orðið í Kali-
forníu þennan veturinn, því eftir 
mikla þurrka árum saman hefur 
úrkoma skyndilega orðið með allra 
mesta móti, bæði regn og snjókoma.

Úrkoman hefur þó verið mest í 
norðanverðri Kaliforníu. Sunnan 
til eru enn þurrkar, en þó ekki eins 
alvarlegir og verið hefur undanfarin 
misseri. gudsteinn@frettabladid.is

Tvö hundruð þúsund 
forða sér vegna flóða
Jarðrof olli skemmdum á yfirfallsrás hæstu stíflu Bandaríkjanna. Mikil úrkoma 
hefur verið í norðanverðri Kaliforníu í vetur, en miklir þurrkar höfðu hrjáð íbúa 
þar árum saman. Fjöldi hefur þurft að yfirgefa heimili sín vegna hættunnar.

Vatnflaumurinn streymir úr skemmdri yfirfallsrás Oroville-stíflunnar í Kaliforníu. 
Fréttablaðið/EPa
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Jarðarber í hjartalaga öskju Labeyrie
Franskar makkarónur. 12 stk.

Kjörís Mjúkís
Karamella & cappuccino, heslihnetur & súkkulaði 

og súkkulaði & smákökudeig.

ALLT FYRIR ÁSTINA

DAG LEGA

BÚ
IÐ TIL 

HAMLET KONFEKT - EKTA BELGÍSKT SÚKKULAÐI

40%
TILBOÐ

afsláttur á kassa
af öllu Hamlet konfekti

Blómin fást í Hagkaup

La Gelateria
Frábær ítalskur gelato sem kemur í  

eigulegum glerglösum.

599 kr/pk

verð áður 799

Joe&Seph´s sælkeravörur
Ólýsanlega góðar karamellusósur og popp 
húðað karamellu, súkkulaði eða Cheddar. 

Finndu þitt uppáhalds!

849 kr/stk

499 kr/pk

599 kr/stk

35% 
AFSLÁTTUR AF ÖLLU 
ORIGAMI SUSHI 
Í DAG VALENTÍNUSARDAG

Atlanta Cheesecake 
Hágæða ostakökur beint frá USA.

Nýtt í Hagkaup
999 kr/pk

799 kr/pk



Ávarp ráðherra 
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Hvað finnst Íslendingum um erlenda fjárfestingu á Íslandi?
Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu

Er eftirsóknarvert að vera eyland?
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs SA

Alþjóðavæðing í báðar áttir
Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri SI

Umræður:
Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA
Lilja Alfreðsdóttir, alþingismaður
Þórður H. Hilmarsson, forstöðumaður fjárfestingarsviðs Íslandsstofu

Fundarstjóri: Bjarni Már Gylfason, hagfræðingur SI

Samtök iðnaðarins, Íslandsstofa og Samtök atvinnulífsins 
boða til fundar um erlenda fjárfestingu á Íslandi.

Miðvikudaginn 15. febrúar á Grand Hótel kl. 8.30-10.00

Er erlend fjárfesting á Íslandi 
blessun eða böl?

MORGUNVERÐARFUNDUR

Vinsamlegast skráið þátttöku á vef SA: www.sa.is

»    Venjuleg ársfundarstörf
»    Önnur mál

Sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum. 

Fundargögn verða afhent á fundarstað.

Reykjavík, 26. janúar 2017

Stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna verður haldinn 
þriðjudaginn 21. mars kl. 18 á Grand Hótel Reykjavík.

Ársfundur 2017

DAGSKRÁ FUNDARINS

live.is Skýrsla er ákall 
um aðgerðir
Tafarlausar aðgerðir eru forsenda þess að Ísland geti 
staðið við alþjóðlegar skuldbindingar sínar í lofts-
lagsmálum. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá HÍ.

Björt Ólafsdóttir umhverfisráðherra var íbyggin við kynningu skýrslunnar enda 
er ljóst að verkefni hennar næstu árin risavaxið. FréttaBlaðið/anton Brink

umhverfismál Ekki er mögulegt að 
ná fram þeim samdrætti í útstreymi 
gróðurhúsalofttegunda sem Íslend-
ingar hafa skuldbundið sig til sam-
kvæmt Parísarsamkomulaginu 
nema undanskilja losun frá stóriðju 
– en sú losun fellur undir viðskipta-
kerfi Evrópusambandsins um los-
unarheimildir og telst ekki með. 
Ljóst er að möguleikar Íslands eru 
miklir þegar kemur að samdrætti í 
útstreymi gróðurhúsalofttegunda.

Skýrsla Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands um möguleika 
Íslands til að draga úr losun gróður-
húsalofttegunda og auka bindingu 
kolefnis úr andrúmslofti var kynnt 
í gær. Skýrslan er unnin að beiðni 
umhverfis- og auðlindaráðu-
neytisins til að byggja undir stefnu-
mótun í loftslagsmálum, líkt og 
áþekk skýrsla frá árinu 2009 sem lá 
áætlun Íslands til grundvallar um að 
standa við skuldbindingar til ársins 
2020 samkvæmt ákvæðum Kýótó-
bókunarinnar.

„Það er ekki endilega svo, vegna 
þess að stóriðjan er ekki inni í 
skuldbindingum okkar gagnvart 
Parísarsamkomulaginu,“ segir 
Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor 
í umhverfis- og auðlindafræði við 
Háskóla Íslands, spurð hvort sú til-
finning sé rétt að skýrslan sé svört 
og opinberi að staða Íslands í lofts-
lagsmálum sé slæm. „Ef við horfum 
á þetta með þeim gleraugum þá 
er þetta vel gerlegt. En þetta væri 
mjög þungur róður ef sú væri ekki 
raunin og losun stóriðju teldi,“ segir 
Brynhildur og játar því að í skýrsl-
unni felist ákall til stjórnvalda um 
að taka myndarlega til hendinni 
í málaflokknum – og það strax. 
Eins segir Brynhildur að forsendur 
skýrslunnar verði að skoðast með 
tilliti til þess hversu mikið binding 
kolefnis mun telja í útreikningum 
framtíðarinnar – líklega verði sett 
þak á það, en sóknarfæri Íslands 
eru nokkuð mikil í skógrækt, land-
græðslu og endurheimt votlendis.

„Það eru aðgerðir í hverjum ein-

asta geira sem hægt er að ráðast í 
og eru tæknilega mögulegar í dag. 
Nema í stóriðjunni, það er að segja,“ 
segir Brynhildur. „Það er líka áhuga-
vert að margar þessara aðgerða geta 
skilað þjóðhagslegum ábata þegar 
horft er til lengri tíma. Þetta er eins 
og með hitaveituvæðinguna sem var 
dýr – en það má líta rafbílavæðingu 
sömu augum.“

Björt Ólafsdóttir, umhverfis- og 
auðlindaráðherra, tók á kynningar-
fundinum af allan vafa um metnað 
sinn til að taka til hendinni. Hún 
ætlar að skila skýrslu til Alþingis 
strax í þessum mánuði þar sem 
fullt tillit verður tekið til úttektar 
Hagfræðistofnunar, sem er mikil 
að vöxtum. Hún vísaði í stefnuyfir-
lýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem 
segir að gerð verði aðgerðaáætlun í 
loftslagsmálum í samræmi við Par-
ísarsamkomulagið og að áætlunin 
feli meðal annars í sér græna hvata, 
skógrækt, landgræðslu og orku-
skipti í samgöngum.
svavar@frettabladid.is

Aukning allt að 99%

l  Spáð er aukningu í losun um 53-
99% til 2030 miðað við 1990.

l  Ef kolefnisbinding með skóg-
rækt og landgræðslu er tekin 
með er aukningin heldur minni, 
eða 33-79%.

l  Greindar voru 30 mótvægisað-
gerðir með tilliti til kostnaðar 
og ábata. Sumir kostir eru dýrir, 
aðrir kosta tiltölulega lítið og 
sumir skila jafnvel fjárhagslegum 
nettóábata.

l  Að óbreyttu stefnir í að Ísland 
standi ekki við skuldbindingar 
sínar gagnvart Parísarsamningn-
um til 2030, en slíkt er hins vegar 
mögulegt ef gripið verður til fjöl-
breyttra mótvægisaðgerða.

l  40% lægri nettólosun 2030 en 
útstreymi ársins 1990 er lands-
markmið Íslands samkvæmt 
Parísarsamkomulaginu.
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Menning Svíþjóðar og samfélagsleg vitund hefur mótað gjörðir okkar frá stofnun Volvo árið 1927. Frá upphafi hefur megináhersla verið lögð á fólk sem hefur leitt af sér einstakar öryggisuppfinningar 
og áhrifaríkar umhverfisáherslur. Uppfinningar okkar hafa sett Volvo bíla fremsta í öryggi og leitt til lágmarksáhrifa á umhverfið. Við höfum nú sett okkur enn eitt krefjandi markmiðið. Frá árinu 2020 
muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í farabroddi og veldu öryggi í fremstu röð og bíl þar sem allt hefur verið gert til að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið. 

Brimborg Bíldshöfða 6
110 Reykjavík

515 7000
volvocars.is

Njóttu þess af öryggi í Volvo V40 Cross Country.
Frábær sæti, auðvelt aðgengi og mikil veghæð gerir

aksturinn auðveldan allan ársins hring. Silkimjúk sjálfskipting
og sparneytin vél minnka eyðslu og draga úr mengun. 

Mátaðu þig við fágað útlitið og hlýja innréttinguna 
sem umvefur þig af öryggi. Volvo öryggi. 

 BORGARÖRYGGI (CITY SAFETY)
BLUETOOTH GSM SÍMKERFI

START/STOP KERFI
SJÖ LOFTPÚÐAR

HIGH PERFORMANCE HLJÓMTÆKI OG 8 HÁTALARAR
VERÐ FRÁ 4.290.000 KR

KOMDU Í BRIMBORG OG REYNSLUAKTU 
VOLVO V40 CROSS COUNTRY

LÍFIÐ ER FERÐALAG

Volvo V40 CC 5x38 20170123_draft2.indd   1 30/01/2017   14:05



Frá degi til dags
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Halldór

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is
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 KING KOIL 
WAREHOUSE 
CLEARANCE!

STÖK DÝNA
King-stærð (193x203 cm)

59.150 kr.
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Bubbi Morthens 
tónlistarmaður

Það er sorg-
legt til þess að 
vita að 
Norðmenn 
geti komið 
hingað og gert 
það sem má 
ekki lengur 
heima hjá 
þeim.

Hvers vegna ráða eldismenn fyrrverandi 
þingmann og forseta Alþingis sem tals-
mann sinn? Ég held ég viti svarið. Þetta 

er þungavigtarmaður, klár og duglegur maður úr 
innsta valdakjarna Sjálfstæðisflokksins sem hefur 
aðgang að öllu sem þarf að hafa aðgang að. Þetta 
er skiljanlegt og hefðbundið val ef þannig má taka 
til orða þegar menn vilja tryggja sér aðgang að því 
sem skiptir máli. Við sem viljum vernda íslenska 
laxastofninn höfum ekki þennan aðgang að 
kerfinu sem eldismenn virðast nú þegar hafa.

Hvað má og hvað má ekki?
Það er sorglegt til þess að vita að Norðmenn geti 
komið hingað og gert það sem má ekki lengur 
heima hjá þeim.

Laxeldisfyrirtækið Arctic Sea Farm hefur sent 
Skipulagsstofnun matsáætlun vegna 8.000 tonna 
laxeldis í Ísafjarðardjúpi og Arnarfirði. Fyrirtækið 
vill fá leyfi til að nota norskan laxastofn til rækt-
unar á Íslandi en slíkt er bannað í Noregi. Lögin 
þar í landi kveða á um að óheimilt sé að flytja inn 
eða nota erlenda laxastofna vegna mikillar hættu 
á erfðamengun.

Svart hér en grænt í Noregi
Norway Royal Salmon hefur nú þegar yfir að ráða 
10 grænum eldisleyfum heima fyrir en slík leyfi eru 
háð þeim skilyrðum að eingöngu má nota geld-
fisk til eldis. Hrikalegt ástand laxastofna í Noregi 
vegna erfðamengunar frá norsku laxeldi hefur leitt 
til þess að fyrirtæki fá ekki viðbótarleyfi til að ala 
frjóan lax í norskum fjörðum. Þetta norska fyrir-
tæki ætlar hins vegar að hagnast á eldi frjórra laxa 
í sjókvíum hér við land með þekktum afleiðingum 
fyrir hinn villta íslenska laxastofn. Norway Royal 
Salmon er tilbúið til að stunda svart eldi hér við 
land meðan það stundar grænt eldi heima fyrir. 
Notkun geldstofna ryður sér til rúms í Noregi og 
ætti að vera skilyrði fyrir því að leyfa norskan lax 
hér við land.

Svart laxeldi
Flækjan
Þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks-
ins, Viðreisnar og Bjartrar fram-
tíðar var mynduð höfðu menn 
áhyggjur af því að ríkisstjórnar-
meirihlutinn væri of naumur. 
Einungis einn þingmaður. Það 
var ekki síst Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, 
sem lýsti þessum áhyggjum opin-
berlega. Nú þegar einungis rúmur 
mánuður er liðinn frá myndun 
stjórnarinnar er strax farið að 
glitta í þingmál um jafnlaunavott-
un sem gæti valdið titringi. Þótt 
málið hafi verið í stjórnarsáttmál-
anum hafa tveir þingmenn Sjálf-
stæðisflokksins lýst efasemdum 
um málið og einn ráðherra segir 
ekki forsendur til að fullyrða neitt 
um launamun kynjanna. Fróðlegt 
verður að fylgjast með hvernig 
leyst verður úr flækjunni.

Viðbrögð Óla
Meira af þessu. Það vakti athygli 
þegar Eygló Harðardóttir, 
þáverandi félags- og húsnæðis-
málaráðherra, ákvað að sitja hjá 
í atkvæðagreiðslu um fjármála-
áætlun og fjármálastefnu ríkis-
stjórnarinnar á Alþingi í ágúst 
síðastliðnum. Sagði Óli Björn 
Kárason, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, að ráðherra sem styður 
ekki ríkisstjórnarmál hafi tekið 
ákvörðun um uppsögn sína. Nú 
er spurning hvernig Óli Björn 
bregst við ef Sigríður Andersen 
dómsmálaráðherra sér ekki færi 
á að styðja frumvarp félagsmála-
ráðherra um jafnlaunavottun. 
jonhakon@frettabladid.is

Jón Gunnarsson samgönguráðherra greindi frá 
því í þættinum Víglínunni á Stöð 2 á laugardag 
að í ráðuneyti hans væri unnið að áætlun um 
stórtækar samgönguúrbætur. Nefndi hann 
fjölda vega í því sambandi og upplýsti um leið 
að samhliða þessu væri til skoðunar að 

 fjármagna framkvæmdir að hluta með gjald- 
 töku á vegum.

Fjárfesting ríkisins í vegakerfinu hefur frá hruni 
verið á bilinu 0,8-1,2 prósent af landsframleiðslu 
meðan sögulegt meðaltal er um 2 prósent. Sam-
kvæmt tölum sem birtust á síðasta ári kostar um 100 
milljarða króna að koma vegum landsins í ásættan-
legt horf. Bara þannig að þeir séu viðunandi. Þessi 
fjárfestingarþörf í vegakerfinu er staðreynd á sama 
tíma og staðan á ríkissjóði er brothætt og viðkvæm. 
Ríkisskuldir hafa kerfisbundið verið niðurgreiddar 
á síðustu árum til að skapa svigrúm til innviðafjár-
festingar en mikið verk er óunnið ennþá.

Vegatollar sem leið til að fjármagna samgöngufram-
kvæmdir er aðferð sem notuð er úti um allan heim 
og hefur gefið góða raun hér á landi og annars staðar. 
Hvalfjarðargöngin eru nærtækasta dæmið. Meira 
að segja á Kúbu þar sem er hreint sósíalískt hagkerfi 
eru vegatollar við lýði. Hér má nefna sérstök hlið við 
veginn að strandbænum Varadero.

Ef fjármagna á vegi frá höfuðborgarsvæðinu með 
vegatollum eru nokkur atriði sem þarf að hafa hugföst 
til að tryggja að vegatollar nái því markmiði sem að er 
stefnt og að framkvæmd þeirra og útfærsla verði gerð 
í sátt. Í fyrsta lagi er mikilvægt að íbúar sveitarfélaga 
á landsbyggðinni sem þurfa atvinnu sinnar vegna að 
keyra á hverjum morgni til höfuðborgarsvæðisins fái 
afslátt eða niðurfellingu á gjaldinu. Ef farin verður 
sú leið að tvöfalda Suðurlandsveg er ekki sanngjarnt 
eða forsvaranlegt að íbúar á Selfossi, svo dæmi sé 
tekið, þurfi að greiða gjald tvisvar á dag til þess eins að 
komast í vinnuna. Þetta má leysa með útgáfu skírtein-
is á grundvelli lögheimilisskráningar. Í öðru lagi þarf 
við útfærslu vegatollanna að sjá til þess að þeir sem 
vilji ekki greiða gjaldið um hinn nýja veg eigi annan 
valkost til að komast leiðar sinnar líkt og var uppi á 
teningnum þegar Hvalfjarðargöng voru opnuð. Þá 
höfðu ökumenn valkost, sem þeir hafa raunar enn, um 
að keyra gamla veginn um Hvalfjörðinn ef þeir kærðu 
sig ekki um að greiða gjaldið í göngunum. Raunin varð 
auðvitað sú að yfirgnæfandi meirihluti ökumanna 
keyrir í gegnum göngin gegn vægu gjaldi.

Í þriðja lagi þarf að búa svo um hnútana að arðsemi 
vegna verkefnisins verði hófleg þannig að hagsmunir 
annars vegar ríkisins sem verkkaupa og almennings 
sem notar vegina og hins vegar lífeyrissjóða, svo dæmi 
sé tekið, sem verktaka mætist á miðri leið. Tilgangur-
inn með vegatollum er að auðvelda fjármögnun 
á uppbyggingu vegakerfisins þar sem uppsöfnuð 
fjárfestingarþörf er 100 milljarðar króna og svigrúm 
ríkisins til útgjalda er takmarkað. Tilgangurinn er 
ekki að fjölga fjárfestingarkostum eða búa til peninga 
fyrir menn í jakkafötum hvort sem þeir eru fulltrúar 
lífeyrissjóða eða annarra fjárfesta.

Vegatollar

Vegatollar 
sem leið til 
að fjármagna 
samgöngu-
framkvæmdir 
er aðferð sem 
notuð er úti 
um allan heim 
og hefur gefið 
góða raun 
hér á landi og 
annars staðar.



Einstakt tækifæri 
Fyrir menn með staðgóða þekkingu á tölvum. 

Um er að ræða brásnjalla nýja hugmynd innan tölvuheimsins. 

Vinsamlega sendið bréf til mín. 
Enga ritgerð eingöngu að þú viljir kynna þér hugmyndina. 

Bjögvin Ómar Ólafsson 
Funskógar 6, 810 Hveragerði.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Breyting á landnotkunar-
skilmálum miðborgarinnar

Dagskrá:

Gildandi stefna um gististaði í
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030.
Hvaða atriði stefnunnar eru
til endurskoðunar?

Allir velkomnir

Tillaga að breytingum á landnotkunar-
skilmálum í miðborginni á svæði M1a.
Greining á núverandi stöðu og mögulegar 
leiðir til að takmarka �ölgun gististaða.

Opinn kynningarfundur um drög
að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030. 

Fundurinn er haldinn í Borgartúni 12–14, 7. hæð,
fimmtudaginn 16. febrúar, kl. 17–18.30.

M1a
M1b
M1c

Det var en gammel kone,
som vandrede ofte paa Österbro;
den gode, gamle kone,
hun havde en malkeko.

Det var en gammel jæger;
hans hjærte var koldt; hans sind 
var gru.
Den grimme, gamle jæger,
han stjal den gode ko.

Du kender gamle sangen;
den klinger södt; den klinger 
strengt:
Den gamle karl og kælling
paa Österbro blev hængt.

Þetta ljóð orti Þórbergur Þórð
arson þegar hann var með 40 
stiga hita og með óráði og kall

aði Vilmundur Jónsson landlæknir 
það skemmtilega vitleysu (úr Bréfi 
til Láru).

Á fimmtudaginn var birtist í 
Fréttablaðinu grein eftir dóms
málaráðherra Íslands undir fyrir
sögninni Rannsóknarhagsmunir og 
viðskiptahagsmunir. Í fyrsta lagi er 
greinin að nokkru viðbrögð við því 
að ég bauð fram þjónustu Íslenskrar 
erfðagreiningar til þess að rýna í 
lífsýni fyrir lögregluna, henni að 
kostnaðarlausu. Ég bað ekki um að 
við fengjum að vinna þessa vinnu né 
sóttist ég eftir því að okkur yrði falið 
verkið heldur bauðst til þess að við 
tækjum þetta að okkur vegna þess 
að það er hafið yfir allan vafa að við 
gætum gert þetta vel og fljótt. Ég 
legg á það áherslu að þvert á móti 
því sem ráðherra segir í grein sinni 
þá langar mig ekkert til þess að fá 
þessar rannsóknir til okkar vegna 
þess að af þeim hlytist klárlega 
amstur og líklega nokkur leiðindi, 
en ég er hins vegar reiðubúinn til 
þess að sinna þeim ef það þjónar 
hagsmunum samfélagsins og það 
þiggur boðið. Í annan stað eru skrif 
ráðherrans viðbrögð við greiningu 
minni sem birtist í Fréttablaðinu 
á þriðjudaginn á röksemdum ráð
herrans fyrir því að hafna boði 
Íslenskrar erfðagreiningar til þess 
sjá um greiningu lífsýna. Röksemdir 
hennar voru kostnaður og einhver 
óskilgreind vandamál sem hún 
áleit að hlytust af því að vinna þessa 
vinnu hér heima.

Ég hef eftirfarandi athugasemdir 
við þrjú atriði úr grein ráðherrans:

1.  Dómsmálaráðherrann segir 
að hún vilji að rannsóknarhags
munir verði ávallt í fyrsta sæti hjá 
henni þegar kemur að málum eins 
og þessum og viðskiptahagsmunir 
muni ávallt látnir víkja. Þessu ber að 
fagna. Við skulum nú skoða hvernig 
aðkoma Íslenskrar erfðagreiningar 
hefði samrýmst þeim markmiðum 
ráðherrans að hlúa að rannsóknar
hagsmunum og forðast viðskipta

hagsmuni: Sá þáttur í rannsóknum 
lífsýna í sakamálum sem við buð
umst til þess að vinna fyrir lög
regluna felst í því að einangra DNA 
úr lífsýnum af vettvangi glæpa og 
arfgerðargreina og raðgreina og 
bera síðan saman raðir níturbasa í 
DNA úr tveimur eða fleiri lífsýnum 
og setja raðirnar síðan í víðara 
samhengi. Í þessu felst galdurinn 
við notkun lífsýna við rannsóknir 
glæpa. Íslensk erfðagreining hefur 
leitt heiminn í um tuttugu ár í þeirri 
mannerfðafræði sem felst í því að 
einangra DNA og arfgerðargreina 
það og raðgreina og bera saman 
raðir níturbasa úr hópum manna 
og setja síðan raðirnar í víðara sam
hengi. Öll gögn sem unnið er með 
hjá Íslenskri erfðagreiningu eru 
undir kennitölum sem hafa verið 
dulkóðaðar samkvæmt ferli sem 
er stjórnað af óháðum aðila og 
Persónuvernd hefur lagt blessun 
sína yfir. Þar af leiðandi er hjá 
okkur aðferð og reynsla sem ætti 
að gera það að verkum að sú stað
reynd að allir þekkja alla á Íslandi 
ætti ekki að flækjast fyrir. Vísinda
menn Íslenskrar erfðagreiningar 
er þekktir fyrir öguð og nákvæm 
vinnubrögð og hugmyndaríkar 
lausnir á þeim vandamálum sem 
mæta þeim sem rýna í sameind sem 
er ábyrg fyrir öllu lífi á jörðu og við 
köllum DNA.

Vísindamenn frá Svíþjóð, Nor
egi og Danmörku leita gjarnan í 
smiðju Íslenskrar erfðagreiningar 
þegar þeir þurfa á hjálp að halda við 
rannsóknir af þessu tagi, einfaldlega 
vegna þess að það er enginn annar 
aðili á Norðurlöndum sem býr að 
álíka reynslu, þekkingu og getu. Það 
er því lítill vafi að það væri betur 
hlúð að rannsóknarhagsmunum 
sem ráðherra eru kærir hjá Íslenskri 
erfðagreiningu en einhvers staðar á 
sænskri Melrakkasléttu. Síðan eru 
það viðskiptahagsmunir sem ráð
herra gefur í skyn að hann vilji ætíð 
láta víkja fyrir rannsóknarhagsmun
um sem er að mínu mati eðlilegt og 
rétt hvort sem viðskiptahagsmun
irnir væru mínir eða annarra. Það er 
staðreynd að fyrirtækið sænska sem 
lögreglan kaupir núna þjónustuna 
frá hefur viðskiptahagsmuna að 
gæta í því hversu nákvæmlega það 
vinnur vinnuna, hvernig það verð
leggur hana og skilar henni af sér. 
Það er líka staðreynd að Íslensk 
erfðagreining hefði enga viðskipta
hagsmuni af því að vinna þessa 
vinnu ókeypis fyrir lögregluna. 
Vinnan væri gjöf fyrirtækisins til 
þjóðarinnar eins og sú raðgreining 
sem við höfum verið að gera Land
spítalanum að kostnaðarlausu til 
þess að hjálpa við að greina fágæta 
sjúkdóma, aðallega hjá ungum 
börnum og jáeindaskanninn sem 
verið er að taka í notkun. Það er því 
ljóst að ein aðferð til þess að forðast 
viðskiptahagsmunina væri að þiggja 
boð Íslenskrar erfðagreiningar.

2. Þegar ráðherrann tjáir áhyggjur 
sínar af því að Íslensk erfðagrein
ing geti sagt með nokkurri vissu úr 
hvaða einstaklingi lífsýni sé án þess 
að þurfa samanburð eða frekari 
vitnanna við gætir misskilnings 
sem mér finnst ekki ólíklegt að ég 

Ráðherra
Kári Stefánsson
forstjóri deCode

beri töluverða ábyrgð á með óvar
kárri notkun á persónufornafni í 
fyrstu persónu fleirtölu. Þessi mögu
leiki býr í þeim gögnum sem eru til 
staðar hjá Íslenskri erfðagreiningu 
og víða annars staðar í vísinda
samfélaginu en hann er ekki hægt 
að nýta nema með vilja fólksins í 
landinu, aðkomu Persónuverndar 
og leyfi Vísindasiðanefndar. Það 
sem meira er þá væri það alltaf graf
alvarlegt mál að nýta upplýsingar 
sem var aflað með upplýstu sam
þykki þátttakenda til þess að vinna 
rannsóknir í allt öðrum tilgangi. 
Ráðherrann og ég erum sammála 
um það. Sá möguleiki er jafnvel fyrir 
hendi að það þyrfti að setja sérstök 
lög til þess að heimila þetta. Það ber 
þó að hafa í huga að eini einstakl
ingurinn sem yrðu borin kennsl á 
með þessum hætti er sá sem ætti 
lífsýnið á vettvangi. Það er því af og 
frá að ætla að þetta hefði neikvæð 
áhrif á réttindi þátttakendanna í 
vísindarannsóknum okkar eða ætt
menna þeirra í framtíðinni nema 
ef vera skyldi réttindin til þess að 
fremja glæp án þess að það kæmist 

upp. Ég er nokkuð viss um að ráð
herrann er sammála mér um að sá 
réttur sé hvort sem er illa tryggður 
að íslenskum lögum.

3. Ráðherrann klykkir svo út með 
því að berja sér á brjóst yfir því 
að hún hafi lagt fram frumvarp 
til laga á síðasta kjörtímabili um 
brottfall laga sem veita fjármála
ráðherra heimild til þess að veita 
deCODE genetics inc ríkisábyrgð. 
Hvers vegna skyldi hún blanda 
þessu saman við skrif um úrvinnslu 
líf sýna, spyr kannski lesandinn? 
Vegna þess að deCODE genetics inc 
var móðurfélag Íslenskrar erfða
greiningar og hún er að gefa það í 
skyn að ríkið hafi nú þegar veitt slíkt 
fé eða fjárgildi til félagsins að ekkert 
sem það kynni að gera í framtíðinni 
sé eðlilegt að líta á sem ókeypis.

Í fyrsta lagi var það fjármála
ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem 
lagði fram frumvarpið og Alþingi 
sem samþykkti það, ekki Íslensk 
erfðagreining eða deCODE genetics 
inc. Í annan stað var ríkisábyrgðin 
aldrei veitt. Sú staðreynd að lögin 

voru sett en heimildin aldrei nýtt 
olli alls konar vandræðum fyrir 
Íslenska erfðagreiningu og að 
endingu töluverðu fjártjóni. Það 
má því leiða að því rök að ef boði 
okkar um vinnslu lífsýna án endur
gjalds sé stillt upp við hliðina á 
lögunum um ríkisábyrgð væri það 
enn meira ókeypis en ella. Það er 
hins vegar ekki laust við að frum
varpið sem Sigríður Á. Andersen 
lagði fram á síðasta kjörtímabili 
um brottfall ríkisábyrgðarlaganna 
sé athyglisvert og nálgist að vera 
það sem Vilmundur Jónsson kall
aði skemmtilega vitleysu. Það 
hefði í það minnsta verið skiljan
legra ef hún hefði skrifað það með 
40 stiga hita og með óráði. Það vill 
nefnilega svo til að þegar hún lagði 
fram frumvarpið voru lögin um 
ríkisábyrgðina þegar fallin ómerk 
vegna þess að heimildin í þeim tak
markaðist við deCODE genetics inc 
sem var ekki lengur til. Þetta frum
varp er nokkurs konar ígildi hand
tökuheimildar á látinn mann. 
Ríkis ábyrgðina hefði einungis 
verið hægt að veita í gegnum miðil.

Fréttablaðið/steFán karlsson
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Bournem. - Man. City 0-2
0-1 Raheem Sterling (29.), 0-2 Tyrone Mings, 
sjálfsmark (69.).

Nýjast
Enska úrvalsdeildin

Efst 
Chelsea 60
Man. City 52
Tottenham 50
Arsenal 50
Liverpool 49

Neðst 
M’Brough 22
Leicester 21
Hull 20 
C. Palace 19
Sunderland 19

Í dag
19.30 PSG - Barcelona  Sport 2
19.30 Benfica - Dortmund  Sport
21.45 Meistaramörkin  Sport 

freydís halla fór áfram  
freydís halla einarsdóttir komst 
áfram upp úr undankeppninni 
í stórsvigi kvenna á hm í alpa
greinum sem fer fram í st. moritz 
í sviss. freydís halla var með 
níunda besta tímann í undan
keppninni en 25 af 74 keppendum 
komust áfram. hún var saman
lagt með tímann 2:01,14 mínútur. 
freydís halla keppir í úrslitum á 
fimmtudagsmorguninn. andrea 
Björk Birkisdóttir tók einnig þátt í 
undankeppn
inni og lenti 
í 30. sæti á 
tímanum 
2:08,22 
mínútum. 
hún komst 
ekki áfram 
í úrslit.

möguleiki á grannaslag  
dregið var í undan
úrslit í Coca
Colabikarnum í 
handbolta í gær. 
möguleiki er á 
hafnarfjarðar
slag í úrslitum í 
karlaflokki en fh og 
haukar drógust ekki saman 
í undanúrslitunum. fh mætir 
bikarmeisturum Vals en haukar 
mæta aftureldingu. í kvennaflokki 
mæta bikarmeistarar stjörnunnar 
selfossi. haukar og fram eigast 
svo við í hinum undanúrslita
leiknum. undanúrslitin í kvenna
flokki fara fram fimmtudaginn 23. 
febrúar. karlaleikirnir eru daginn 
eftir. Úrslitaleikirnir fara svo fram 
laugardaginn 25. febrúar. allir leik
irnir verða í laugardalshöllinni.

guðrÚn karítas í kr  
guðrún karítas sigurðardóttir, 
sem var valin efnilegasti leikmaður 
Pepsideildar kvenna 2014, er 
gengin í raðir kr frá stjörnunni. 
guðrún er uppalinn hjá ía en 
hefur verið í herbúðum stjörn
unnar undanfarin tvö ár. hún varð 
íslandsmeistari með stjörnunni 
í fyrra og bikarmeistari árið á 
undan. kr, sem endaði í 7. sæti 
Pepsideildarinnar í fyrra, hefur 
blásið í herlúðra í vetur og fengið 
marga sterka leikmenn til liðs við 
sig, m.a. landsliðskonurnar hólm
fríði magnúsdóttur og katrínu 
ómarsdóttur.

Guðni Bergs: Atvinnu-
maður á Englandi í 20 ár. 
Verður lögmaður á meðan. 
Bjargar mannslífi. Verður 
formaður KSÍ. Fín ferilskrá. 
Forseti næst?.
Guðmundur Reynir Gunnarsson
@mummi21

Bikarinn á loft  Bjarni Ólafur Eiríksson, fyrirliði Vals, lyftir Reykjavíkurbikarnum eftir 1-0 sigur á Fjölni í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins í Egilshöll í 
gærkvöldi. Eina mark leiksins var sjálfsmark. Þetta er í 22. sinn sem Valsmenn verða Reykjavíkurmeistarar. FréttaBlaðið/vilhElM
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Sport

fótboLtI meistaradeild evrópu í 
fótbolta læðist nú aftan að spark
áhugamönnum en það gerir hún 
með látum. sextán liða úrslitin fara 
af stað í kvöld en tvær stærstu viður
eignir fyrstu umferðar útsláttar
keppninnar eru báðar í þessari viku.

í kvöld eigast við frakklands
meistarar Paris saintgermain og 
spánarmeistarar Barcelona en bæði 
lið eru í miklu stuði heima fyrir og 
hafa ekki tapað leik í langan tíma. 

annað kvöld fær arsenal svo 
Bayern münchen í heimsókn í fyrri 
leik liðanna. enn eina ferðina þarf 
arsenal að kljást við einn af risum 
evrópu strax í fyrstu umferð en sex 
ár eru síðan liðið komst lengra en í 
16 liða úrslit.

Meistarar í öðru sæti
stemningin í París er mikil fyrir 
stórleik Psg og Barcelona en þjálf
ari liðsins, unai emery, hefur talað 
mikið um leikinn á síðustu blaða
mannafundum. emery gerði sevilla 
að evrópudeildarmeisturum síðustu 
þrjú ár en hefur sjálfur viðurkennt 
að viðureign eins og þessi, í 16 liða 
úrslitum meistaradeildarinnar á 
móti einu allra stærsta liði heims, 
sé einmitt ástæðan fyrir því að hann 
tók við starfinu hjá Paris saint
germain.

Bæði lið eru sjóðheit heima 
fyrir. Psg er búið að vinna ellefu 
af síðustu tólf leikjum og er enn 
á lífi í báðum bikarkeppnunum 
í frakklandi. lærisveinar emery 
nálgast toppsætið óðfluga en þeir 
eru nú aðeins þremur stigum á 
eftir monaco þegar nóg er eftir af 
deildinni og er liðið mjög líklegt til 

að vinna titilinn fimmta árið í röð.
Barcelona er einnig í öðru sæti 

spænsku 1. deildarinnar þar sem 
real madrid er í kjörstöðu á toppn
um. Börsungar eru komnir í úrslita
leik spænska konungsbikarsins og 
eru búnir að vinna átta af síðustu 
ellefu leikjum og ekki tapa einum 
einasta.

Þessi lið mættust síðast í útsláttar
keppninni fyrir tveimur árum, þá í 
átta liða úrslitum. Þar hafði Barce

lona betur, nokkuð auðveldlega, 
51, eftir 31 sigur í París og 20 sigur 
á heimavelli. neymar skoraði þrjú 
af fimm mörkum Barcelona í ein
víginu en hann hefur ekki verið með 
markaskóna reimaða fasta á þessari 
leiktíð.

thiago silva, miðvörður og fyrir
liði Psg, sneri aftur eftir meiðsli um 
helgina og ætti að byrja leikinn sem 
eru góðar fréttir fyrir Psg.

Sjö ár í röð hjá Skyttunum?
Það verður seint sagt að arsenal 
hafi verið heppið með drátt í 16 
liða úrslitum meistaradeildarinnar 
undanfarin ár. Það er búið að falla 
úr keppni á þessu stigi keppninnar 
sex ár í röð en í fjögur af þessum sex 
skiptum hefur liðið annaðhvort 
mætt stórveldunum Barcelona eða 

Bayern münchen. nú er það Bayern 
í þriðja sinn á síðustu sjö árum.

Það þýðir þó lítið að gráta það 
enda þurfa allir að vinna þá bestu 
til að fagna sigri í meistaradeildinni. 
arsenal tapaði líka fyrir monaco 
fyrir tveimur árum þegar það átti 
að vera stóra liðið og  þá töpuðu 
skyttur Wengers fyrir aC milan 
fyrir fimm árum. Þar tapaði arsenal 
fyrri leiknum 40 en var ekki langt 
frá því að koma til baka á emirates
vellinum þar sem það vann leikinn, 
30. Það var ekki nóg.

alltaf með en enginn árangur
arsene Wenger hefur stýrt arse
nal í 21 ár og nú komið liðinu í 
meistaradeildina 19 sinnum í röð. 
hann hefur fengið mikið lof fyrir 
það og margir stuðningsmenn 
lundúnaliðsins verja hann einmitt 
vegna þess að liðið er fastagestur í 
meistaradeildinni sem er djúpur 
tekjubrunnur.

árangur Wengers í meistaradeild
inni er lítill sem enginn. liðið hefur 
ekki komist upp úr 16 liða úrslit
unum sex ár í röð og ekki komist í 
undanúrslit síðan 2009 þegar það 
tapaði fyrir manchester united, 
41 samanlagt. Það er aðeins í annað 
af tveimur skiptum sem arsenal 
komst í undanúrslit. í hitt skiptið 
unnu skytturnar og fóru alla leið í 
úrslitin þar sem liðið tapaði fyrir 
Barcelona.

arsene Wenger hefur aldrei á ferli 
sínum unnið evróputitil og leiðin 
verður ströng að þessu sinni. Það 
væri bara ágætis byrjun fyrir frakk
ann að koma sínum mönnum í átta 
liða úrslitin. tomas@365.is

Byrjar aftur með látum
Meistaradeild Evrópu í fótbolta fer aftur af stað í kvöld eftir ríflega tveggja mánaða pásu. Útsláttarkeppnin 
fer svo sannarlega af stað með krafti því í kvöld mætast PSG og Barcelona og á morgun Arsenal og Bayern.

Kveður Wenger enn eina ferðina í 16 liða úrslitum? FréttaBlaðið/aFP

6
ár í röð hefur Arsenal verið 
slegið út í 16 liða úrslitum.
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Engiferrót hefur í árþúsundir 
verið notuð í lækningaskyni í Kína 
við margs konar kvillum. Turm
erik rótin er náskyld engiferi og 
er notuð í bæði kínverskum og 
indverskum náttúrulækningum. 
Bromelain er ensím úr ananas
plöntunni og hefur bæði góð áhrif 
á meltingu og bólgur og vísbend
ingar eru um að það geti haft víð
tæk heilsufarsleg áhrif, til góðs.

Fann mun eFtir viku
Þrymur Sveinsson, tæknimaður
„Fyrst þegar Ginger, Turmer
ic & Bromelain fékk umfjöllun í 
Fréttablaðinu fannst mér sam
setningin í bætiefninu vera áhuga
verð. Ég las mér betur til á net
inu og þar sem þær greinar sem 
ég fann gáfu sömu niðurstöðu 
ákvað ég að kaupa glas til reynslu. 
Ástæðan er sú að allt frá unga 
aldri hafði ég átt við vandamál 
í öndurnarfærum að stríða sem 
lýsti sér m.a í stífluðu nefi. Engin 

lausn fannst 
þrátt fyrir 

heim

sóknir til lækna og sérfræðinga 
sem skoðuðu mig vand
lega. Þeir fundu enga 
ástæðu. Vanda
mál ið versn
aði stöðugt og 
ég var farinn 
að nota Otri
vin allt upp í 
fjögur skipti 
á dag þegar ég 
var sem verstur. 
Eftir að hafa notað 
Ginger, Turmeric & 
Brom elain í rúma viku 
fann ég greinilegan mun á mér og 
eftir mánuð var vandamálið horf
ið. Ég gat dregið andann áreynslu
laust án hjálparefna í fyrsta skipt
ið síðan á unglingsaldri. Ég hef 
notað Ginger, Turm eric & Brom
elain að staðaldri síðan og að mínu 
mati eru gæði þessa náttúrulyfs 
eru ótvíræð.“

Gott GeGn bólGum oG eykur 
blóðFlæði
„Erfitt er í stuttu máli að telja 
upp kosti þessara efna en þau 

hafa lengi verið 
notuð i nna n 

óhefðbund
inna lækn

inga og eru mikið notuð í hinum 
indversku Ayurvedafræðum 
við verkjum og bólgum vegna 
meiðsla, slits og tognunar svo 
dæmi séu nefnd. Kúrkúmín sem 
er virka efnið í túrmerik hefur 
einstök andoxunaráhrif, verndar 
liðina, minnkar magn histamíns 
og eykur náttúrulega framleiðslu 
kortisóns sem hefur bólgueyðandi 
áhrif. Engifer er blóðþynnandi 
og er mjög gott fyrir blóðflæðið. 
Einnig getur það dregið úr bólg
um, jafnað blóðsykur og minnkað 
ógleði ásamt því að hafa jákvæð 

áhrif á ónæmiskerfið. Brom elain 
er síðan græðandi og hefur góð 
áhrif á meltinguna. Segja má að 
þetta ensím fullkomni þessa jurta
blöndu,“ segir Hrönn Hjálmars
dóttir, næringar og heilsumark
þjálfi hjá Artasan.

Hvað er bromelain
Bromelain er að sögn Hrannar 
ensím úr ananasplöntunni en þetta 
ensím brýtur niður prótein og getur 
því nýst fólki með meltingarvanda
mál, rétt eins og meltingarensím. 
„Þá er bromelain notað til að draga 
úr bólgum en það hefur hjálpað 
fólki með liðverki og liðagigt. Vís
bendingar eru um að það hafi góð 
áhrif á frjókornaofnæmi, vandamál 
í ennis og kinnholum, magabólgur 
eða magasár og niðurgang en það 
þarfnast þó fleiri rannsókna.“

Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir 
og heilsuhillur verslana

vandamálið HorFið eFtir mánuð
Artasan kynnir Ginger, Turmeric & Bromelain frá Natures Aid er mögnuð blanda sem byggð er á árþúsunda gömlum 
austurlenskum lækningahefðum. Hún getur reynst vel við ýmiss konar bólgum og er afar góð fyrir meltinguna.

Eftir að hafa notað 
Ginger, Turmeric 

& Bromelain í rúma viku 
fann ég greinilegan mun á 
mér og eftir mánuð var 
vandamálið horfið.

Þrymur Sveinsson, tæknimaður

Nefstíflur úr 
sögunni eftir að  

ég fór að taka Ginger, 
Turmeric & Bromelain

ÖFluGt oG á  
ótrúleGu  

verði

Lífrænar húðvörur
Við bjóðum upp á kynningu
miðvikudaginn 15. febrúar 

kl.15:00-18:00

25%
kynningarafsláttur

í febrúar

Þrymur hefur glímt við nefstíflu frá unglingsaldri. Eftir að hann fór að taka Ginger, Turmeric & Bromelain er vandamálið úr 
sögunni. MYND/EYÞÓR



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 

sólveig  
gísladóttir
solveig@365.is 

gísli guðlaugsson hannaði frumgerð eyrnatappa til notkunar við lyfjagjöf vegna bráðrar miðeyrnabólgu. mynd/eyÞór

Gísli tók þátt í verkefni sem unnið 
hefur verið að í nokkurn tíma og 
miðar að því að þróa nýtt meðferð-
arúrræði við bráðri miðeyrna-
bólgu sem er æði algeng meðal 
ungra barna. „Hingað til hefur 
algengasta meðferðarúrræðið 
verið að nota sýklalyf en slíkt er 
ekki æskilegt enda fer sýklalyfja-
ónæmi vaxandi í heiminum,“ út-
skýrir Gísli sem fékk það hlutverk 
að hanna eyrnatappa sem hægt 
yrði að nota til að koma lyfinu, 
sem hefur að geyma innihalds-
efni úr ilmkjarnaolíu, týmóli, inn 
að miðeyra barna, en týmól er að-
alinnihaldsefnið í timjanolíu og 
hefur breiða bakteríudrepandi 
virkni.

„Vinnan við eyrnatappann fór 

af stað í haust. Þá kom ég fram 
með hugmyndir að hönnun og 
eftir það hófst vinna við að búa 
til frumgerðina.“ Gísli hannaði 
eyrnatappa með þremur hett-
um með opi í miðju. Hönnuð voru 
lítil hylki með týmól-lyfinu í og 
á að setja þau í op eyrnatappans. 
„Mikil vægast er að tappinn nái 
að loka eyrnagöngunum alveg því 
lyfið virkar þannig að það gufar 
upp og smýgur í gegnum hljóð-
himnuna og inn í miðeyrað. Því er 
mikilvægt að lyfið leki ekki út úr 
eyrnagöngunum.“

Ein helsta áskorunin var stærð 
tappans. „Ég þurfti að hanna 
hann fyrir lítil börn upp í tveggja, 
þriggja ára aldur og þurfti því 
fyrst og fremst að huga að því að 
tappinn myndi passa inn í eyrna-
göngin. Einnig var áskorun að búa 
til nógu endingargóða frumgerð 
sem hægt væri að gera tilraunir 

með,“ segir Gísli en frumgerðirn-
ar eru úr mjúku og sveigjanlegu 
silíkoni. „Ég prófaði nokkur mis-
munandi efni en þetta kom best 
út,“ segir hann. Eyrnatappann 
hannaði hann í tölvu. Út frá því 
teiknaði hann mót sem var síðan 
þrívíddarprentað. Að lokum var 
silíkoni sprautað í mótið.

Gísli framleiddi eyrnatappa í 
fjórum stærðum og að minnsta 
kosti fimm í hverri stærð. Fram-
kvæmd var áhættugreining til að 
meta hönnunina og koma auga á 
hugsanlegar hættur sem fylgja 
notkun eyrnatappans. Niðurstöð-
ur áhættugreiningarinnar bentu 
til þess að hönnuninni fylgdi ekki 
mikil áhætta og að auðvelt væri að 
draga úr henni.

Gísli hefur nú afhent frum-
gerðirnar og munu aðrir sjá um 
að rannsaka frekar samhangandi 
virkni þeirra og lyfsins.

eyrnatappar  
til lyFjagjaFa
gísli guðlaugsson kynnti nýverið meistaraverkefni sitt við 
iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild Háskóla 
Íslands. Verkefnið snerist um að hanna og framleiða frumgerð 
eyrnatappa til notkunar við lyfjagjöf vegna bráðrar miðeyrnabólgu.

Ást í upphæðum
Ástin verður ekki mæld í pening-
um en Valentínusardaginn er hins 
vegar hægt að mæla í upphæðum. 

Bandaríkjamenn eyða 18,6 
milljörðum dala þegar þeir halda 
upp á Valentínusardaginn. Þar af 
fer rúmur einn og hálfur milljarð-
ur í sælgæti, tæpir tveir í blóm og 
4,4 milljörðum er eytt í demanta, 
gull og silfur. 224 milljónir rósa 
eru ræktaðar sérstaklega til að 
selja á Valentínusardag. 

Rauðir rósavendir og hjarta-
laga konfektkassar eru sígildar 
Valentínusargjafir og einnig má 
nefna skartgripi og ilmvötn eða 
rakspíra.

Viltu Vera  
Valentínusinn minn?
Uppruna Valentínusarkortanna 
má rekja til þess miðaldasiðar að 
syngja eða kveða til ástarinnar 
sinnar á þessum ástarinnar degi. 
Elsta ritaða Valentínusarkort-
ið er eftir franskan hertoga sem 
var lokaður inni í Tower of Lond-
on árið 1415 og stytti sér stundir 
með því að yrkja ástarljóð til kon-
unnar sinnar. Elsta Valentínusar-
kortið sem ritað var á enska tungu sendi kona að nafni Margrey Brews 
ótrúum elskhuga árið 1477. Um aldamótin nítján hundruð var sá siður 
að senda Valentínusarkort mjög algengur í Bretlandi og hafði teygt 
sig vestur um haf þar sem sagan hófst fyrir alvöru. Kortin eru aðallega 
send milli elskenda en einnig til að sýna áhuga og síðustu áratugi hefur 
færst í vöxt að lýsa með þeim almennri væntumþykju. Í dag, Valentín-
usardag, er áætlað að 145 milljónir Valentínusarkorta hafi verið send-
ar með póstinum í Bandaríkjunum en mun fleiri afhent í eigin persónu. 
Efni kortanna er gjarna að biðja einhvern að vera „Valentínusinn“ sinn 
sem getur bæði merkt kærasti eða kærasta en líka sá sem viðkomandi 
þykir vænt um og langar að dekra við.

GERRY WEBER - TAIFUN
Nýjar sendingar á frábæru verði

(Sömu verð og á hinum Norðurlöndunum)
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BÆJARHRAUNI 26, 
HAFNARFIRÐI

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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ALLT INNIFALIÐ

ÖLL OKKAR VERÐ MIÐAST VIÐ
FULLBÚIN STEIN MEÐ UPPSETNINGU

AKSTURSGJALD BÆTIST VIÐ UTAN HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

MEÐ ÖLLUM LEGSTEINUM 

NR. 116-5 

VERÐ KR. 186.000
316.100

NR. 104 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 329.420
482.900

NR. 118 PARADISO 

VERÐ KR. 313.420
462.900

NR. 2042 

VERÐ KR. 149.900
276.600

NR. 113 PARADISO 

VERÐ KR. 297.420
442.900

NR. 2046 

VERÐ KR. 270.220
408.900

NR. 2021 

VERÐ KR. 304.620
451.900

NR. 2006 AURORA 

VERÐ KR. 265.420
402.900

NR. 129-3 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 385.420
552.900

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

PANTAÐU SNEMMA OG FÁÐU STEININN
SETTAN UPP TÍMANLEGA FYRIR SUMARIÐ

NR. 115 

VERÐ KR. 369.420
532.900

 



Súkkulaðikaka  
í hvínandi hvelli
Örbylgjumatur þykir kannski ekki 
smart á tímum þar sem allt á að 
hægelda í spað en nú þýðir ekkert 
að fást um það. Fátt á betur við á 
degi elskenda en súkkulaðikaka og 
á nokkrum mínútum má baka eina 
slíka í örbylgjunni. Þessa tekur 
rétt um fimm mínútu að undirbúa 
og aðeins tvær mínútur að baka.

3 msk. hveiti
¼ tsk. kanill
2 msk. sykur
2 msk. kakó
¼ lyftiduft
1/8 tsk. salt
½ tsk. vanilluextrakt
½ stórt egg (brjótið eggið í 
skál og hrærið saman, notið 
svo helminginn af hrærunni)
2 msk. matarolía
2 msk. vatn

Dembið öllu saman í kaffikrús og 
hrærið. Hendið krúsinni svo í ör-
bylgjuofninn og bakið á hæsta 
styrk í tvær mínútur.

Ef heppnin er með þér gætu 
leynst jarðarber eða bláber í ís-
skápnum til að bera fram með kök-
unni en það gerir líka sama gagn 
að sneiða niður banana.

ÁStarpönnSur
Hjartalaga pönnsur eru klassík 
sem getur ekki klikkað á dögum 
sem þessum. Það tekur rétt um 
fimm mínútur að útbúa deigið og 
nokkrar mínútur að steikja pönnu-
kökuna. Ef gengið er fumlaust til 
verks ættirðu að ná að steikja 1 til 
2 hjartalaga kökur á tíu mín-
útum.

1 bolli hveiti
2 msk. sykur
2 msk. 
lyftiduft
1 tsk. salt
1 egg þeytt
1 bolli 
mjólk
2 msk. 
matarolía

Kveiktu undir pönn-
unni. Á meðan 

hún hitnar skaltu 
demba þurrefn-
unum í skál og 
hræra. Gerðu 
dæld í miðj-
una og helltu 
í hana mjólk, 

eggi og olíu 
og hrærðu vel 

saman. Slettu 
deiginu á pönnuna 

og reyndu að móta 
hjartalaga form.

egg í brauði
Ef bakstur er ekki þín sterka 
hlið má alltaf redda sér á rist-
uðu brauði með tvisti. Skerðu 
hjarta út úr brauðsneið, með 
piparkökuformi, hníf eða hrein-
lega klipptu það út með skær-
um. 

Skelltu brauðsneiðinni á 
pönnu og steiktu ör snöggt. 
Snúðu henni svo við og brjóttu 
egg ofan í hjartalagaða gatið. 
Á örfáum mínútum er tilbúinn 
staðgóður og fallegur og viðeig-
andi morgunverður.

Hjartalaga pönnsur eru klassík sem getur ekki klikkað.

Fátt á betur við á degi 
elskenda en súkkulaðikaka.

Skerðu hjarta út úr brauðsneið, með piparkökuformi, hníf eða hreinlega klipptu 
það út með skærum.

reddingar undir 
tíu mínútum
Ef þú hélst að það væri bara þreyttur þriðjudagur gætirðu mögulega 
lent í vandræðum. Gaf makinn þér undarlegt augnatillit í morgun? Eins 
og þú værir að gleyma einhverju? Í dag er Valentínusardagurinn og þú 
hefur nákvæmlega fimmtán mínútur til að redda þessu.

hollur kostur á 5 mín.

PlokkfiskurPlokkfiskur

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is

Sími 565-7070
Finndu okkur á

ALHLIÐA MÚRVERK

ÞAKVIÐGERÐIR

GLUGGASKIPTI

Allt það  
helsta úr heimi 
TÍSKUNNAR  
á einum stað

GLAMOUR.IS

.is
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 Music, Creativity 
 & Technology
www.sonarreykjavik.com

 Reykjavík
 16.17.18 February

aron can, b. traits, ben klock, blawan b2b exos, 
de la soul, emmsjé gauti, fatboy slim, fm belfast, 
forest swords, giggs, gkr, gusgus, helena hauff, 
marie davidson, moderat, nadia rose, oddisee, 
sturla atlas, sin fang, sleigh bells, tommy genesis, 
samaris and many more www.sonarreykjavik.com

Þrír dagar. Fjögur svið. Miðasala á Midi.is



BÍLAR &
FARARTÆKI

GOTT VERÐ !!!
Nissan Patrol Elegance 09/2005 , er á 
nyjum 33” nagladekkjum, 7 manna, 
leður, gott viðhald, gott verð ! 1990 
Þús !

DODGE DakOTa
Dodge Dakota SLT Doble/cab 4WD 
07/2004 ek 135 þ.km, ny dekk , ny 
skoðaður 2018, gott eintak, verð 990 
þús !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

FORD Escape xlt choice 4wd. 
Árgerð 2006, ekinn 100 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.190.000. 
Rnr.142102. Tilboð kr: 950.000,-

MERCEDES-BENZ S 500 4matic. 
Árgerð 2007, ekinn 49 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 5.990.000. Rnr.991468.

Kia Sorento EX Luxury 2,2 197hö. 
Árgerð 2015, ekinn 31 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 6.390.000. Rnr.320248. 
5 ár eftir af verksmiðjuábyrgð.

LEXUS Rx350 luxury. Árgerð 2006, 
ekinn 134 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.790.000. Rnr.170135.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞaRfTu aÐ kaupa EÐa 
sElja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 bílar til sölu

Til sölu Toyota Yaris árg 2006. 
Ekinn 195 þús, beinskiptur, auka 
dekk á felgum, verð 550 þús stagr. 
Upplýsingar s:8561109

Nissan Primera vél 2.01 LSX 1998. 
Skoðaður janúar 2017. Ekin 203 
þús. km. Góð vél. Mikið endurnýjað: 
Bremsur Diskar Spindlar Demparar 
Heilsársdekk. Bíllinn er með krók. Verð: 
295 þús, himbrimi13@hotmail.com

 bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

Nýju sailuN DEkkiN á 
fRábæRu VERÐi.

Líka úrval notaðra dekkja. Töku notuð 
uppí ný. Vaka s. 5676700

ÞJÓNUSTA

 pípulagnir

pípulaGNiR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Garðyrkja

Felli tré, grisja og klippi runna. Besti 
tíminn. Halldór garðyrkjum. Sími 698 
1215

 bókhald

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

 búslóðaflutningar

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

 spádómar

Símaspá, spái í spil. Tímapantanir. S. 
891 8727 Stella. Geymið auglýsinguna

Blikkfittings

300 mm

Tilboð
án barka kr34.990

Loftskipti-
blásarar

Loftristar

 

Loftviftur
Tilboð

frá kr22.900

Þakblásarar Kælar - frystar

Handþurrkari HljóðláturHitablásari

Tilboð
frá kr19.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr89.990

Allar stærðir - með eða án vélakerfa

2100 wött 100 mm

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

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

Tilboð
frá kr8.990

Baðviftur Varmaendurnýting

Loftræsting með 
varmaendurnýtingu

35%
afsláttur

Rakatæki
Mikið úrval!

AÐALFUNDUR KORPÚLFA, SAMTAKA 
ELDRI BORGARA Í GRAFARVOGI ÁRIÐ 2016.

Aðalfundur Korpúlfa verður haldinn miðvikudaginn 
22. febrúar 2017 kl. 13:00 í Borgum, Spönginni 43, Reykjavík.

Dagskrá fundarins:
1.  Kosning fundarstjóra og fundarritara
2.  Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári 2016.
3.  Ársreikningar félagsins fyrir árið 2016, kynntir og   
fyrirspurnum svarað.
4.  Lagabreytingar og afgreiðsla tillagna.
5.  Þakkir til fráfarandi stjórnar og nefndarmanna
6.  Uppstillingarnefnd kynnir tillögur sínar að nýjum nefndar   
og  stjórnarmönnum Korpúlfa
7.  Kosning stjórnar og nefndarmanna
8.  Ný stjórn og 4 nefndir kynntar fundargestum 
9.  Korpusystkin munu skemmta með söng
10.  Upplestur frá menningarnefnd Korpúlfa
11.  Önnur mál 

Vonumst til að sjá sem allra flesta.
Stjórn Korpúlfa. 

fundir / mannfagnaður

Save the Children á ÍslandiSave the Childh ren á Ír s

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



 Húsaviðhald

Tek að mér ýmiskonar húsaviðhald S: 
8478704. manninn@hotmail.com

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RaflagNiR og 
dyRasímakeRfi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Nudd

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

 Óskast keypt

kauPum gull -  
JÓN & ÓskaR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herbergi til leigu m/aðgangi að 
eldhúsi, baði, þvottavél og þurrkara á 
sv. 200. Uppl. í s. 893 3475

 Húsnæði óskast

Hús óskast til leigu helst á 
höfuðborgarsv. en má vera á suður 
eða vesturlandi. 250-350 þús á mán. 
Fyrirfram og/eða trygging, langtíma 
upp: 6996762/Tómas

 sumarbústaðir

 geymsluhúsnæði

www.geymslaeiTT.is 
 fyRsTi mÁNuÐuR fRíR

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

geymsluR.is 
 sími 555-3464

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

ATVINNA

 atvinna í boði

Fiskvinnsla í Hafnarfirði leitar eftir 
vönum verkstjóra í fiskmóttöku. 
Viðkomandi þarf að geta leyst 
framleiðslustjóra af og unnið öll 
almenn fiskvinnslu störf. Umsóknir 
skal senda póst á vinna@hamrafell.is

Til sölu 187,7 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 38,7 m2 bílskúr, samtals 226,4 m2. Húsið er innst 
í botlangagötu og er mikið útsýni úr húsinu. Aðalgólfefni hússins eru náttúruflísar og eikarparket á 
herbergjum og setustofu. Stór arinn er í stofu. Loft í stofu eru viðarklædd. Yfir svefnherbergisgangi 
og herbergjum er  geymsluloft með  góðum stiga. Stór skápur í hjónaherbergi með innbyggðum  
sjónvarpsskjá. Baðherbergi, ljósar flísar á veggjum, stór sturta og nudd baðkar, stórir skápar. Þvottahús, 
miklar innréttingar á veggjum,  gengið út í garð. Í forstofu er gestasnyrting, ljósar flísar á veggjum og  in-
nrétting. Salerni eru upphengd á báðum snyrtingum. Eldhús er ekki frágengið en er með bráðabyrðain-
nréttingu, borðplötur eru gegnheilt límtréplötur. Gólfhiti er í húsinu og líkar ofnar.  

Heimalind 28 Kópavogi
Opið hús í dag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

Hús fyrir 60 ára og eldri.  
Opið hús laugardaginn 12. október 2013 frá kl. 14:00 til kl. 15:00.
Forstofa, flísar á gólfi, stór fataskápur. Baðherbergi, flísar á gólfi, 
sturta og lagt fyrir þvottavél stór innrétting undir og yfir handlaug. 
Eldhús beykiparket, ljós viðar innrétting, flísar milli skápa horngluggi 
í borðkrók. Svefnherbergi, beykiparket og stór fataskápur. Rúmgóð 
stofa með parketi og gengið út í garð. 

Vogartunga 1 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 10. október frá kl. 14:00 til 15:00Vantar 3ja herbergja íbúð
Erum að leita að 3ja herbergja íbúð með bílskúr í 

Kópvogi, fyrir fjársterkan aðila.

Hamraborg 12. 200 Kópavogur. | Sími 564-1500 |eignaborg@eignaborg.is

FRAMKVÆMDAAÐILAR OG 
HÚSFÉLÖG
Get tekið að mér eftirlit og umsjón með framkvæmdum.
Er byggingatæknifræðingur með haldgóða reynslu í  
stjórnun fyrirtækja og eftirliti framkvæmda, einnig  
þekkingu á skoðun fasteigna. Sanngjarnt tímagjald í boði.

Hafið samband við GSG Lausnir ehf.  í síma 660 4088 eða 
gsg@gsglausnir.is

fasteignir

fasteignir

þjónusta

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl og lögg. fasteignasali

sími: 569 7000
oskar@miklaborg.is

Bókaðu skoðun

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
 
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Gott 95,7 fm atvinnuhúsnæði  
á jarðhæð við Langarima  
í húsnæðinu hefur verið rekin  
pizzastaður

Allur búnaður til reksturs  
pizzastaðar fylgir með

Húsnæðið er laust til  
afhendingar strax

Óskað er eftir tilboðum í eignina

Langarimi

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Austurtún 10, – Álftanesi/Garðabæ
Sýnum í dag milli kl. 16,30 – 17,30 glæsilegt 250 fm einbýlishús á 
grónum og fallegum útsýnisstað. Stór innbyggður bílskúr.
Endunýjaðar fallegar eikar innréttingar. Miele tæki í eldhúsi. 
Steinn á borðum. Sex svefnherbergi og þar af 5 mjög rúmgóð.
Glæsilegar stofur með arni og góðri lofthæð. Innbyggð lýsing. 
Parket. Stór timburpallur með skjólveggjum. 300 fm hellulagt 
bílaplan. Sjón er sögu ríkari. Fallega innréttað einbýlishús. Allir 
velkomnir. Verð 79.9 milljónir.  
Upplýsingar veita Bárður H Tryggvason í s-896-5221 eða  
Erlendur Davíðsson lögg. Fss. Í 897-0199. Hafið samband ef þið 
komist ekki á opið hús og við finnum annan tíma.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030
Nauthólsvegur-Flugvallarvegur

Breytt landnotkun
Fjölgun íbúða á byggingarreit nr. 15

Breytt lega stíga og niðurfelling undirganga

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

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 9. febrúar 2017, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, 
varðandi breytta landnotkun við Nauthólsveg og legu stíga á svæðinu.

Breytingartillagan nær til svæðis sem er suður af gatnamótum Flugvallarvegar og Nauthólsvegar. Í breytingunni felst að 
landnotkun er breytt á rúmlega 1 ha svæði, þar sem opnu svæði er breytt í miðsvæði. Á svæðinu verður einkum gert 
ráð fyrir íbúðarhúsnæði, húsnæði fyrir samfélagsþjónustu og verslun og þjónustu. Svæðið verður hluti byggingarreits 
nr. 15 Öskuhlíð-HR og gerir breytingin ráð fyrir að heimild um fjölda íbúða á reitnum hækki úr 300 í 400. Tillagan gerir 
einnig ráð fyrir lítillega breyttri legu stíga á svæðinu og möguleika þess að fella út undirgöng við Flugvallarveg. 

Tillagan var kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á aðalskipulagi. Aðalskipulagstillagan 
var kynnt samhliða tillögu að breytingu á deiliskipulag svæðisins.  Tillögurnar voru kynntar á tímabilinu 23. nóvember til 
6. janúar 2017. Frestur til að gera athugasemdir var til 6. janúar sl. Tvær athugasemdir bárust við aðalskipulagstillöguna 
á auglýsingatímanum.  Auk þess lágu fyrir umsagnir sem bárust fyrr í vinnsluferli tillögunnar og fjallað var um áður en 
tillagan fór í auglýsingu. Formlegar athugasemdir og umsagnir leiða ekki til efnislegra breytinga á aðalskipulagstillögunni. 
Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.

Þeir sem óska frekari upplýsinga og að nálgast einstök í gögn í málinu geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar (skipulag@reykjavik.is).

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

tilkynningar

fasteignir

| smÁauglÝsiNgaR | ÞRiÐJudaguR  14. febrúar 2017 7

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

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

Virkilega falleg 107,5 fm. íbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í 
fjölbýlishúsi með lyftu.  Sér bílastæði í bílageymslu og gengur lyfta 
þaðan upp á 3. hæðina. Í eldhúsi er góð borðaðstaða við útbyggðan 
glugga. Rúmgóð og björt stofa með útsýni til sjávar. Rúmgóðar svalir 
til suðvesturs. Ljósleiðari er kominn inn í íbúðina. Húsið var viðgert og 
málað að utan árið 2014. Verð 49,5 millj.

Fallegt og þó nokkuð endurnýjað 294,3 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum að meðtöldum 57,3 fm. innbyggðum tvöföldum bílskúr á 
útsýnisstað í Garðabæ. Fjögur rúmgóð barnaherbergi, stórt eldhús 
með kamínu, glæsileg stofa með fallegu útsýni og stórum arni, hjón-
asvíta með fataherbergi og baðherbergi innaf.  Hús að utan í góðu 
ástandi og falleg ræktuð lóð með veröndum til suðurs og hellulagðri 
innkeyrslu og stéttum með hitalögnum undir. Útidyrahurðir í húsinu 
eru allar nýlegar og úr harðviði. Eignin er laus til afhendingar nú 
þegar. Verð 107,0 millj.

294,0 fm. einbýlishús með aukaíbúð á jarðhæð og innb. tvöföldum 
bílskúr við Hæðarbyggð. Húsið er upphaflega teiknað sem einbýlishús 
en nýlega var útbúin 2ja-3ja herbergja aukaíbúð á hluta jarðhæðar 
hússins. Mjög auðvelt er að breyta húsinu aftur í einbýlishús með 
því að fjarlægja tvo létta veggi á neðri hæð.  Baðherbergi á báðum 
hæðum hafa verið endurnýjuð og eldhús á efri hæð er nýlegt. Lóðin 
er stór og gróin með háum trjám, tyrfðum flötum, afgirtri verönd til 
suðurs og vesturs með heitum potti og malbikaðri stórri innkeyrslu 
með hitalögnum undir að hluta. Verð 89,9 millj.  
Staðsetning eignarinnar er afar góð þaðan sem stutt er í Hofstaða- 
skóla og Fjölbrautaskólann.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.15 - 17.45   

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.15 - 17.45   

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.15 - 17.45   

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Norðurbrú 4 – Sjálandi Garðabæ 
4ra herbergja íbúð

Hæðarbyggð 3 - Garðabæ.  

Hæðarbyggð 2 - Garðabæ.  



tryggðu þér miða!

Atburðir sem mega ekki gleymast!

Miðasala | borgarleikhus.is

„þetta er að öllum líkindum ein 
mikilvægasta sýning leikhúsanna í nokkurn 

tíma og listamönnunum til mikils sóma.”
B.L. - DV
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Körfubolti Bikarmeistaratitill
inn var svo sannarlega ekki að fara í 
fyrsta sinn til Keflavíkur um helgina 
en allir leikmenn liðsins voru aftur á 
móti að vinna hann í fyrsta sinn sem 
leikmenn Keflavíkurliðsins. Það hafði 
ekki gerst í næstum því þrjá áratugi en 
á þessum þremur ótrúlegu áratugum 
hefur Keflavík unnið 29 stóra titla í 
kvennaflokki, fimmtán Íslandsmeist
aratitla og fjórtán bikarmeistaratitla.

Öll tólf bikarmeistaralið Keflavíkur 
frá 1989 til 2013 höfðu innanborðs 
þrjá eða fleiri leikmenn sem höfðu 
áður orðið bikarmeistarar með Kefla
víkurliðinu.

Hröð endurnýjun á liðinu
Eftir ótrúlega hraða endurnýjun á 
Keflavíkurliðinu síðustu tvö ár var 
staðan hins vegar sú að liðið skipuðu 
tólf leikmenn sem aldrei höfðu unnið 
stóran titil með Keflavíkurliðinu. 
Sigureðlið virðist vera í blóðinu hjá 
Keflavíkurstúlkum sem eru orðnar 
bikarmeistarar á tímapunkti þegar 
flest önnur félög væru enn í sárum 
eftir að hafa misst nær alla reynsluna 
út úr sínu liði.

Kvennalið Keflavík hafði aðeins 
einu sinni beðið lengur eftir bikartitli 
síðan sá fyrsti vannst en fjögur ár voru 
síðan sá síðasti kom í hús árið 2013. 
Þegar Keflavík beið í sjö ár eftir bikar
meistaratitlinum frá 2004 til 2011 
voru samt í liðinu þrír leikmenn sem 
höfðu áður fengið bikarmeistaragull 
um hálsinn sem leikmenn Keflavíkur
liðsins. Hið unga lið naut þó góðs af 
því að þjálfarinn Sverrir Þór Sverris
son var búinn að vinna bikarinn oft 
áður, bæði sem leikmaður og þjálfari.

Tveir leikmenn Keflavíkur, Erna 
Hákonardóttir og Salbjörg Ragna 
Sævarsdóttir, unnu einnig bikarinn 
með Njarðvík fyrir fimm árum og 
Erna var líka í leikmannahópi Snæ
fells þegar liðið vann bikarinn í fyrra. 
Aðrir leikmenn liðsins voru á eftir 
sínum fyrsta stóra titli á ferlinum.

Sextán til átján ára stelpur
Þegar Keflavík vann bikarinn í fyrsta 
sinn 1988 voru í liðinu kornungar 
stelpur eins og í ár. Stelpur á aldr
inum 16 til 18 ára og flestar í mjög 
stórum hlutverkum en búnar að 
vinna titla í yngri flokkum árin á 
undan. Í liðinu í ár eru tvær átján ára 
stelpur í byrjunarliðinu og tvær sem 
komu saman með sextán stig inn af 
bekknum eiga það sameiginlegt að 
vera yngri en átján ára.

Björg Hafsteinsdóttir var sú eina 

sem tók þátt í að landa átta fyrstu 
bikarmeistaratitlum Keflavíkurliðs
ins frá 1988 til 1997. Hún vann sinn 
fyrsta titil nítján ára gömul en nú var 
einmitt dóttir hennar, Thelma Dís 
Ágústsdóttir, að verða bikarmeistari 
í fyrsta sinn átján ára gömul. Thelma 
Dís var í byrjunarliðinu og var með 8 
fráköst og 3 stoðsendingar í úrslita
leiknum. Björg skoraði 25 stig í 
úrslitaleiknum fyrir 29 árum.

Á sama aldri og mamma sín
Elínborg Herbertsdóttir, önnur úr 
fyrsta bikarmeistaraliði Keflavíkur, 
var aðeins nýorðin sextán ára gömul 
þegar hún varð bikarmeistari í 
fyrsta sinn árið 1988 eða jafngömul 
og dóttir hennar, Birna Valgerður 
Benónýsdóttir, sem verður ekki 
sautján ára fyrr en í september. 
Birna skoraði 11 stig, tók 7 fráköst 
og varði 3 skot í sínum fyrsta bikar
úrslitaleik í meistaraflokki.

Anna María Sveinsdóttir missti 
aðeins af einum af fyrstu ellefu 
bikar meistaratitlunum (barneign
arfrí) og er sú sem hefur unnið þá 
flesta á ferlinum. Það hefur nefni
lega ekkert eitt annað félag unnið 
fleiri bikarmeistaratitla til samans 
en KR er með tíu bikarmeistaratitla 
eins og Anna María.

Nýtt gullaldarlið?
Hvort Keflavík er búið að eignast 
nýtt gullaldarlið verður að koma í 
ljós en þær sem unnu bikarinn 1988 
áttu eftir að vinna alla titla í boði 
næstu þrjú tímabil og við tók mikil 
sigurganga sem lengist nú enn.
ooj@frettabladid.is

Spegilmynd  
af þeim fyrsta
Kvennalið Keflavíkur varð bikarmeistari í körfu-
bolta í fjórtánda sinn á tæpum þremur áratugum 
um helgina. Liðið í ár var í svipuðum sporum og 
fyrstu bikarmeistarar Keflavíkur fyrir 29 árum.

Bikarmeistararnir 2017. Keflavíkurstelpur á pallinum. FréttaBlaðið/aNdri MariNó

Meistarakoss. Birna Valgerður Ben-
ónýsdóttir og Salbjörg ragna Sævars-
dóttir. FréttaBlaðið/aNdri MariNó
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Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar og afi,

Haukur Lyngdal 
Brynjólfsson (Bói)
Sólvangi, Hafnarfirði 
(áður Lækjarbergi 15), 

lést föstudaginn 10. febrúar. Útför hans fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju 16. febrúar kl. 15.00. 

Við þökkum starfsfólki Sólvangs fyrir góða umönnun  
og hlýju í hans garð.

Ásgerður Hjörleifsdóttir
Helena Hauksdóttir, Hildur Hauksdóttir,  

Helga Björk Hauksdóttir
Ásgerður Alma, Laufey, Júlía, Rósa og Nuvie Haukur.

Hugheilar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug

vegna andláts
Ara V. Ragnarssonar

kennara, Lynghólum 24, Garðabæ.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk Sólvangs 

   í Hafnarfirði fyrir frábæra umönnun.

Gyða Guðmundsdóttir
Kristrún Halldórsdóttir

Hulda Halldórsdóttir
Sigurður B. Halldórsson

Inga S. Ragnarsdóttir
Gestur J. Ragnarsson

Elskuleg móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Guðlaug Matthildur 
Guðlaugsdóttir

Hjallatúni, Vík í Mýrdal,
 lést 3. febrúar síðastliðinn. Útförin hefur 

farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Minningarsjóð  

Óskars S. Þorsteinssonar, sonar hennar. Kt.: 540776-0169,  
rnr.: 0317-26-100622. Þakklæti fyrir hlýhug og vináttu.

Kristín Þorsteinsdóttir Jens Andrésson
Einar Guðni Þorsteinsson Petra Kristín Kristinsdóttir
Guðlaugur Jakob Þorsteinsson Laufey Guðmundsdóttir
Ólöf Ósk Þorsteinsdóttir Rannveig Harðardóttir
Ragnar Sævar Þorsteinsson
Kjartan Hreinsson Sigríður Árný Sævaldsdóttir

barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

 Oddur Jónsson 
bóndi frá Sandi í Kjós, 

 lést laugardaginn 11. febrúar 2017  
á hjúkrunarheimilinu Ísafold. 

 
Guðni Oddsson Katrín Guðmundsdóttir
Sigþóra Oddsdóttir Jón Gunnar Pálsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og bróðir,

Dagur Jónsson
vatnsveitustjóri,  

Heiðvangi 80, Hafnarfirði,
 lést á Landspítalanum við Hringbraut  

9. febrúar. Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
föstudaginn 17. febrúar kl. 15.00.

Þórdís Bjarnadóttir
Vera Dagsdóttir Páll Fannar Pálsson
Vaka Dagsdóttir Bjarni Guðmundsson
Vala Dagsdóttir

Vala, Jón Kári og Sigurlaug Jónsbörn.

Frænka okkar,
Elinóra Guðlaug 

Magnúsdóttir
frá Siglufirði,

andaðist á Droplaugarstöðum  
9. febrúar sl. Útför mun fara fram í 

kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Guðný Jónsdóttir
Sumarrós Jónsdóttir
Jóna Maja Jónsdóttir

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

Guðmundur Guðmundsson
frá Tjörn, Akranesi,

lést á Höfða, hjúkrunar- og 
dvalarheimili, 10. febrúar. Útförin fer 
fram frá Akraneskirkju föstudaginn  

17. febrúar kl. 13. Þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Höfða.

Gunnþórunn Aðalsteinsdóttir
Unnur Guðmundsdóttir Valur Gíslason
Ólöf Guðmundsdóttir Smári Njálsson
Hjördís Guðmundsdóttir Hjalti Kristófersson

og afabörn.

Ástkær vinur minn og bróðir okkar,
Sigurður Karlsson

sem sést þann 6. febrúar sl., verður 
jarðsunginn frá Laugarneskirkju 

föstudaginn 17. febrúar kl. 11. Blóm og 
kransar afþakkaðir en þeim sem vildu 

minnast hins látna er bent á SÁÁ.

Unnur Laufey Jónsdóttir
Ásmundur Karlsson
Guðríður Karlsdóttir

Hólmfríður Karlsdóttir
og fjölskyldur.

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   
undirbúnings og framkvæmd  
útfarar ásamt vinnu við dánar- 
bússkiptin. Við þjónum með 
virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.    

Sigrún Óskarsdóttir,
guðfræðingur

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

„Elsku stelpur er atriði stelpn-
anna í Hagaskóla sem unnu 
hæfileikakeppnina Skrekk árið 
2015. Við Guðný sátum saman 
í litlum fólksbíl á leiðinni heim 
eftir langan og kaldan tökudag 
í skólanum þegar við sáum 
myndbandið. Það var í lélegum 
símagæðum og allt á hreyfingu 
en kraftur og mikilvægi þessa 
atriðis leyndi sér ekki. Við alla-
vega sátum þarna með gæsa-
húð þegar við litum hvor á aðra 
og fengum þá hugmynd að gera 
almennilegt myndband við 
atriðið,“ segir Birta Rán Björg-
vinsdóttir um myndbandið við 
Elsku stelpur. Atriðið sem um 
ræðir, Elsku stelpur, er femín-
ískur ljóða- og dansgjörningur 
og skilaboðin hreyfðu við Birtu 
og Guðnýju.

Myndbandið var tekið upp 
á Valentínusardaginn í fyrra. 
„Í rauninni hefur myndbandið 
ekki verið tilbúið til frumsýning-
ar fyrr en bara núna. Ástæðan 
er sú að lagið sem stelpurnar 
notuðu í atriðið sitt er frá stórri 
hljómsveit en var svo tekið og 
remixað af enn stærri DJ svo 

leyfismálin voru mjög snúin. En 
rétt tæpu ári frá því að við fórum 
að vesenast í því fengum við 
leyst úr leyfisflækjunni,“ útskýrir 
Birta. Þess má geta að hópurinn 
á bak við Elsku stelpur notaði 
lagið You & Me með Disclosure 
í endurhljóðblöndun Flume.

Hvað er svo á döfinni hjá And-
vara? „2017 verður heldur betur 
viðburðaríkt hjá Andvara,“ segir 
Guðný.  „Ég er að útskrifast úr 
Kvikmyndaskólanum og við 
erum að undirbúa okkur fyrir 
útskriftarmyndina mína. Mynd-
in, sem ég leikstýri og skrifa og 
Birta skýtur, mun vera falleg og 
litrík stuttmynd sem fjallar um 
mann sem lifir góðu lífi með 
kettinum sínum og kú eftir að 
uppvakningar tóku yfir Ísland. 
Í byrjun febrúar skutum við 
síðan tónlistarmyndband fyrir 
tónlistarkonuna Maríu Magnús-
dóttur, eða Mimru, sem kemur 
út bráðlega. Því miður megum 
við ekki segja of mikið frá því 
eins og staðan er núna en það 
verður athyglisvert að sjá hvað 
fólk segir um það,“ segir Guðný. 
– gha

Frumsýna 
ári síðar
Birta Rán og Guðný Rós, konurnar á bak 
við framleiðslufyrirtækið Andvara, frum-
sýna í dag myndband við atriðið Elsku 
stelpur sem vann Skrekk árið 2015. 

Birta Rán Björgvinsdóttir og Guðný Rós Þórhallsdóttir. FRéttaBlaðið/GVa

Eiginkona mín, móðir okkar og dóttir,
Ólöf  Nordal

lést í Reykjavík 8. febrúar.  
Útför hennar fer fram frá 

Dómkirkjunni föstudaginn 17. febrúar 
klukkan 13. Þeim sem vilja 

       minnast hennar er bent á 
       Krabbameinsfélag Íslands.

Tómas Már Sigurðsson
Sigurður, Jóhannes, Herdís og Dóra

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

Í dag er útlit fyrir suðaustanátt og rigningu víða á sunnan- og vestanverðu land-
inu. Það rignir fram eftir kvöldi á Suðurlandi og í nágrenni höfuðborgarinnar 
en styttir upp og léttir til við Breiðafjörð og á Vestfjörðum síðdegis. 
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Já, drengur minn, 
það er klárt að 

hommar eru bara 
eins og við hin.

Tito og 
Baltazar eru að 
minnsta kosti 

kúl kettir.

Og góðir nágrannar. Enginn 
vafi á því. Þeir kunna að hafa 
undarlegan áhuga á tísku, 
kóngafólki og íþróttum án 
rangstöðu … 

Og kannski með yfir 
meðallagi mikinn áhuga 

á innanhússhönnun. 
Þú blandar ekki saman 

sebramynstruðum sófa 
og einhverju úr IKEA í 

    húsinu                   þínu.

En fyrir 
utan 
það 

eru þeir 
eins og 
aðrir?

Nákvæmlega 
eins og allir aðrir! 
Algjörlega. Þeim 

finnst samt gard-
ínur líklega dýrari 
en flestum öðrum.

Takk, pabbi. 
Ánægju-
legt að 

við áttum 
þessar 

samræður.

Hver hefur 
greinilega 

sinn smekk.

Hæ, mamma. 
Já ég kom fyrir 

smá stund.

Þetta er of mikið. Það jafnast ekkert á við 
góða leikjatölvu til að 
sýna þér hversu lélegt 

sjónvarp þú átt.

Þetta er 
alltof, allt 
of mikið, 
mamma.

Ég ætla að 
fara og kaupa 

flatskjá.

og mikinn 
áhuga á 

mjög lélegri 
tónlist …

LÁRÉTT
2. ríki í Mið-
Ameríku
6. í röð
8. efni
9. vætla
11. tveir eins
12. mælieining
14. hanga
16. listamaður
17. blóm
18. impra
20. ónefndur
21. gort

LÓÐRÉTT
1. héla
3. stefna
4. tónsvið
5. for
7. skái
10. einkar
13. blund
15. ána
16. belja
19. tvíhljóði

LAUSN

LÁRétt: 2. kúba, 6. rs, 8. tau, 9. íla, 11. rr, 12. millí, 
14. slúta, 16. kk, 17. rós, 18. ýja, 20. nn, 21. raup.
LÓðRétt: 1. hrím, 3. út, 4. barítón, 5. aur, 7. sliskja, 
10. all, 13. lúr, 15. asna, 16. kýr, 19. au.

Láttu okkur ráða

Elja starfsmannaþjónusta  4 150 140  elja.is  elja@elja.is

Þarftu að ráða?
Iðnaðarmann
Bílstjóra
Bifvélavirkja
Þjónustufólk
Öryggisvörð
Lagerstarfsmann
Matreiðslumann

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

Pospisil átti leik gegn Keller árið 1983. 
Hvítur á leik
1. Re7+! Dxe7 (1. … Hxe7 2. Hd8+ He8 
3. Hxe8+ Dxe8 4. Dxh7+ Kf8 5. Bc5+) 2. 
Hxe6! Dxe6 3. Dxh7+ Kf8 4. Bc5+ He7 
5. Dh8+ Dg8 6. Df6+ og svartur er mát í 
næsta leik.
www.skak.is:  HM kvenna í Íran. 
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Hvað?      
Hvenær?     
Hvar?    
Þriðjudagur
hvar@frettabladid.is

14. febrúar 2017
Tónlist
Hvað?  Valentínusardjass með Sigríði 
Thorlacius
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bryggjan Brugghús
Söngkonan Sigríður Thorlacius 
er sérstakur gestur Bryggjunnar 
Brugghúss á Valentíunusardaginn 
og mun hún flytja nokkur lög 
með hljómsveit hússins. Í tilefni 
Valentínusardagsins verður talið í 
notalegan djass. Óhætt er að lofa 
einstakri og rómantískri stemn-
ingu á þessum degi ástarinnar. 
Nýbúið er að fínpússa matseðla 
Bryggjunnar Brugghúss en vinsælir 
og klassískir réttir halda sínum 
stað á seðlunum auk frábærra við-
bóta.

Viðburðir
Hvað?  Frumsýningarpartí Reykjavíkur-
dætra
Hvenær?  21.00
Hvar?  Petersen svítan í Gamla Bíó
Hljómsveitin Reykjavíkurdætur 
frumsýnir nýtt tónlistarmyndband 
við lagið Kalla mig hvað?  
Tónlistarmyndbandið er innblásið 
af þáttunum Skam og er líklega 
það metnaðarfyllsta sem hljóm-
sveitin hefur gefið út, að hennar 
sögn. Frítt er inn.

Hvað?  Súkkulaðidans-seremónía
Hvenær?  19.00
Hvar?  Harpa
Kraftmikil blanda af súkkulaði 
og dansi á Björtuloftum í Hörpu. 
Súkkulaðið kemur beinustu leið 
úr frumskógum Gvatemala. Á 
staðnum verður hágæða hljóðkerfi 
sem mun tryggja gott stuð. Júlía 
Óttarsdóttir hefur leitt þessa við-

burði víðsvegar um heim og er hún 
núna stödd á Íslandi, nýkomin frá 
Gvatemala. Þess má geta að Júlía 
hefur unnið með kakóið síðan 
2013 víða um heim. Hún notast 
við kakóið meðal annars í hug-
leiðslu, dansi og djúpri sjálfsvinnu. 
Mælt er með að klæðast þægi-
legum og léttum fötum og gott er 
að fasta 2-3 tímum áður en við 
byrjum. 100 miðar í boði og mið-
inn kostar 3.900 krónur á enter.is.

Hvað?  Í djúpri kyrrð
Hvenær?  20.00
Hvar?  Jógasalur Ljósheima
Tónheilun með gongi, tíbetskum 
antikskálum og kristalssöngskál-
um á meðan þátttakendur liggja 
í svokölluðum restorative-jóga-
stöðum. Aðeins 22 dýnur í boði og 
miða er hægt að nálgast á tix.is.

Fyrirlestrar
Hvað?  Kræktu í draumastarfið með 
LinkedIn
Hvenær?  11.30
Hvar?  Háskólatorg
Í þessum fyrirlestri mun fulltrúi frá 
LinkedIn deila góðum ráðum og 
aðferðum til að hámarka gagnsemi 
LinkedIn. Megináherslan er á við-
halda virkni og stækka tengslanet 
þitt ásamt því að fullkomna staf-
ræna ímynd þína. Fulltrúinn mun 
reyna að leiðbeina þér í átt að 

draumastarfinu. Fyrirlesturinn er á 
Litla torgi og er á ensku.

Hvað?  Vinátta og samskipti – foreldra-
ráð
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kvan, Hábraut 1a
Vanda Sigurgeirsdóttir, lektor við 
Háskóla Íslands, heldur fyrirlestur-
inn en hún hefur gífurlega reynslu 
þegar kemur að samskiptum og 
samskiptavanda barna og ungl-
inga. Hún hefur ferðast um allt 
land og haldið fyrirlestra í flestum 
grunnskólum landsins til að kenna 
foreldrum, kennurum og nemend-
um hagnýt ráð í samskiptum og 
vináttu. Fyrirlesturinn er hugsaður 
fyrir alla foreldra. Frítt inn.

Hvað?  Borg gangandi vegfarenda
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Hvernig sköpum við heillandi 
borg fyrir gangandi vegfarendur?  
Þessari spurningu verður svarað. 
Umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar stendur ásamt 
Hjálmari Sveinssyni, formanni 
umhverfis- og skipulagsráðs, fyrir 
fundaröðinni Borgin, heimkynni 
okkar, um umhverfis- og skipu-
lagsmál. Gestir fundarins eru Gísli 
Marteinn Baldursson borgarfræð-
ingur, Ragnheiður Einarsdóttir, 
sérfræðingur á skipulagssviði 
Strætó, og dr. Harpa Stefánsdóttir 
arkitekt, Ph.D. í skipulagsfræði.

Vanda Sigurgeirsdóttir heldur fyrirlestur fyrir foreldra í kvöld. NORDICPHOTOS/GETTY

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Toni Erdmann ENG SUB  18:00
Paterson  17:30, 22:00
Hjartasteinn ENG SUB  17:30
Land Of Mine ENG SUB 20:00
Moonlight 20:00, 22:00
Elle 22:30

 

ÁLFABAKKA
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO BATMAN ENSKT TAL KL. 5:40 - 8 - 10:20
LEGO BATMAN ENSKT TAL VIP   KL. 5:40 - 8 - 10:20
RINGS KL. 10:40
LA LA LAND KL. 5:40 - 8 - 10:40
XXX 3 KL. 8:20 - 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 5:40
ROGUE ONE 2D KL. 8 - 10:40
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 5:40
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8

LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO BATMAN ENSKT TAL KL. 8
FIFTY SHADES DARKER KL. 5:30 - 8 - 10:30
RINGS KL. 8 - 10:40
LA LA LAND KL. 5:20 - 8 - 10:20
XXX 3 KL. 5:40 - 10:20

EGILSHÖLL

LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
FIFTY SHADES DARKER KL. 5:30 - 8 - 10:30
LA LA LAND KL. 6:20 - 8 - 9 - 10:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO BATMAN ENSKT TAL KL. 8
RINGS KL. 10:40
LA LA LAND KL. 5:20 - 8
XXX 3 KL. 10:20

AKUREYRI

LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO BATMAN ENSKT TAL KL. 5:40
FIFTY SHADES DARKER KL. 8
JOHN WICK: CHAPTER 2 KL. 10:30
RINGS KL. 10:40
LA LA LAND KL. 8

KEFLAVÍK

m.a. Besta mynd
Besti leikari í aðalhlutverki - Ryan Gosling

Besta leikkona í aðalhlutverki - Emma Stone
Besti leikstjóri - Damien Chazelle

14 B t d
óskarstilnefningar

�����
THE GUARDIAN

�����
THE TELEGRAPH

�����
EMPIRE

7
M.A. 

BESTA MYNDIN

77
M A

Golden globe
Verðlaun

B

Frábær grínmynd fyrir alla fjölskylduna.
Sýnd með íslensku og ensku tali.

Horfðu ef þú þorir!

91% 8.1

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ Í DAG

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

365.is      Sími 1817

Í KVÖLD
Tryggðu þér 

áskrift á aðeins 

333 kr. á dag
9.990 kr. á mánuði

KL. 21:10

KL. 23:15

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 2 OG 3:40

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

5%

SÝND KL. 8

SÝND KL. 5.30, 8, 10.30

SÝND KL. 8, 10.15 SÝND KL. 5.40

SÝND KL. 10.40

SÝND KL. 5.40
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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

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 
09.40 Drop Dead Diva 
10.20 The Doctors 
11.00 First Dates 
11.50 Suits 
12.35 Nágrannar 
13.00 American Idol 
14.30 The X-Factor UK 
15.40 The X-Factor UK 
16.30 The Simpsons 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Last Week Tonight with 
John Oliver  Spjallþáttur með 
John Oliver  sem fer yfir atburði 
vikunnar á sinn einstaka hátt en 
hann er þekktur fyrir hárbeittan 
og beinskeyttan húmor eins og 
glöggir áhorfendur muna úr þátt-
unum Daily Show.
19.50 The Mindy Project
20.15 Humans  Önnur syrpan 
af þessum bresku þáttum sem 
byggðir eru á sænskri spennu-
þáttaröð. Þættirnir gerast í heimi 
þar sem vélmenni eru notuð sem 
þjónar á heimilum.
21.10 Valentine’s Day  Frábær 
mynd frá 2010 með einvala liði 
þekktra leikara sem fjallar um pör 
og einstaklinga í Los Angeles sem 
tengjast öll á einhvern hátt, hætta 
og byrja saman á víxl. 
23.15 Fifty Shades of Grey 
01.15 Grey’s Anatomy  Þrettánda 
syrpa þessa vinsæla dramaþáttar 
sem gerist á skurðstofu á Grey 
Sloan-spítalanum í Seattle-borg. 
20.00 The Heart Guy 
02.50 Pure Genius 
03.35 Nashville 3 
04.15 Legends 2 
05.00 Covert Affairs 
05.45 NCIS

17.25 2 Broke Girls 
17.50 Raising Hope 
18.15 The Big Bang Theory 
18.40 Modern Family 
19.05 Curb Your Enthusiasm 
19.40 Heilsugengið 
20.05 Mayday: Disasters 
20.55 Last Man Standing 
21.25 Salem 
22.10 Schitt’s Creek 
22.35 The Wire 
23.35 Klovn 
00.05 The Mentalist 
00.50 Mayday: Disasters 
01.35 Last Man Standing 
02.00 Schitt’s Creek 
02.25 Salem 
03.10 Tónlist

12.20 Garfield: A Tail of Two Kitties 
13.40 Julie & Julia 
15.45 Coat of Many Colors 
17.10 Garfield: A Tail of Two Kitties
18.30 Julie & Julia  Rómantísk 
og hugljúf mynd frá 2009 með 
Meryl Streep og Amy Adams í 
aðalhlutverkum. Myndin fjallar 
um Julie Powell (Amy Adams), sem 
ákveður einn daginn að prófa að 
matreiða allar 524 uppskriftirnar 
í matreiðslubók eftir Juliu Child 
(Meryl Streep), en hún ber nafnið 
„Mastering the Art of French Cook-
ing“. Heldur Julie skrá yfir tilraunir 
sínar í þeim tilgangi að gefa út 
bók byggða á reynslunni, og hefur 
bæði skrásetningin og matreiðslan 
sjálf mikil áhrif á líf hennar og 
fólksins í kringum hana. 
20.35 Coat of Many Colors
22.00 Mortdecai  Spennumynd 
með gamansömu ívafi með 
Johnny Depp, Ewan McGregor 
og Gwyneth Paltrow. Gjaldþrota 
lávarðurinn og listaverkamiðlarinn 
Charles Mortdecai er fenginn til að 
hafa uppi á stolnu verki eftir Goya 
sem gæti líka vísað honum á gull-
fjársjóð sem nasistar komu undan 
á sínum tíma. Það er alveg óhætt 
að fullyrða að Mortdecai lávarður 
og listaverkamiðlari fari sínar eigin 
leiðir í lífinu. 
23.45 Calvary 
01.25 Mistress America 
02.50 Mortdecai

14.45 Menningin 2017 
15.10 Íslendingar 
16.05 Downton Abbey 
17.20 Rætur 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Hopp og hí Sessamí 
18.25 Hvergi drengir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.10 Örkin 
20.40 Cuckoo 
21.15 Castle 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Horfin 
23.25 Spilaborg 
00.10 Hulli 
00.30 Kastljós 
01.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Americas Funniest Home 
Videos 
08.25 Dr. Phil 
09.05 Life Unexpected 
09.50 Judging Amy 
10.35 Síminn + Spotify 
13.35 Dr. Phil 
14.15 The Good Place 
14.40 No Tomorrow 
15.25 American Housewife 
15.45 Your Home in Their Hands 
16.35 The Tonight Show 
17.15 The Late Late Show 
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 Jane the Virgin 
21.00 Code Black 
21.45 Madam Secretary 
22.30 The Tonight Show 
23.10 The Late Late Show 
23.50 Californication

09.00 PGA Highlights  
09.55 AT&T Pebble Beach National 
Pro-Am 
12.55 Golfing World  
13.45 Inside the PGA Tour  
14.10 AT&T Pebble Beach National 
Pro-Am 
17.10 PGA Highlights  
18.05 Golfing World  
18.55 AT&T Pebble Beach National 
Pro-Am 
23.55 Golfing World 

10.00 Wolverhampton - Newcastle 
11.40 Liverpool - Tottenham 
13.20 Premier League World 
13.50 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
14.15 Ingolstadt - Bayern München 
15.55 Washington Wizards - 
Indiana Pacers 
17.50 Swansea - Leicester 
19.30 Benfica - Borussia Dortmund 
21.45 Burnley - Chelsea 
00.15 Paris St. Germain - Barcelona

07.55 Bournemouth - Manchester 
City 
09.35 Messan 
11.05 Úrslitaleikur Reykjavíkur-
mótsins 
12.45 Football League Show 
13.15 Eibar - Granada 
14.55 Spænsku mörkin  
15.25 Bournemouth - Manchester 
City 
17.05 Messan 
18.35 Þýsku mörkin  
19.05 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
19.30 Paris St. Germain - Barcelona 
21.45 Meistaradeildarmörkin 
22.15 Premier League Review 
23.10 Benfica - Borussia Dortmund 
01.00 Evrópudeildin - fréttaþáttur

Stöð 2 Sport 

07.00 Dóra könnuður 
07.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
09.00 Strumparnir 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Grettir 
10.11 Zigby 
10.25 Latibær 
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 Sveinsson 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
13.00 Strumparnir 
13.22 Hvellur keppnisbíll 
13.34 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
13.46 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Grettir 
14.11 Zigby 
14.25 Latibær 
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 Sveinsson 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
17.00 Strumparnir 
17.22 Hvellur keppnisbíll 
17.34 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
17.46 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Grettir 
18.11 Zigby 
18.25 Latibær 
18.47 Mæja býfluga 
19.00 Baddi í borginni

 

Fáðu þér áskrift á 365.is

RÓMANTÍSKUR
ÞRIÐJUDAGUR

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

 

 

VALENTINE´S DAY
Stórskemmtileg mynd með einvala liði þekktra leikara sem fjallar 
um pör og einstaklinga í Los Angeles sem tengjast öll á einhvern 
hátt og eilíf vandræði í ástarlífinu. Allt tengist þetta álagi og 
væntingunum sem fylgja Valentínusardeginum.

MAYDAY: DISASTERS
Vandaðir og afar áhrifamiklir 
heimildarþættir sem fjalla um 
flugslys, flugrán, sprengju-
hótanir um borð í flugvélum og 
aðrar hættur sem hafa komið 
upp í háloftunum.

MORTDECAI
Gjaldþrota lávarðurinn og 
listaverkamiðlarinn Charles 
Mortdecai er fenginn til að hafa 
uppi á stolnu verki eftir Goya 
sem gæti líka vísað honum á 
gullfjársjóð sem nasistar komu 
undan á sínum tíma. 

1. ÞÁTTUR

HUMANS
Þættirnir gerast í heimi þar sem 
vélmenni eru notuð sem 
þjónustufólk á heimilum en erfitt 
getur verið að greina á milli 
hverjir eru mennskir og hverjir 
ekki.

FIFTY SHADES OF GREY
Dramatísk og skemmmtileg bíómynd um bókmenntafræði-
nemann Anastasiu Steele, en líf hennar gjörbreytist þegar hún 
hittir auðmanninn Christian Grey sem er ekki við eina fjölina 
felldur.

GLEÐILEGAN VALENTÍNUSARDAG!
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Stronger er fjarþjálfunarkerfi 
í gegnum vefsíðu. Hver not-
andi fær sitt svæði þar sem 
hver dagur er lagður upp 
í æfingum og mataræði. 
Síðan er hönnuð með far-

síma í huga og hugmyndin er sú að 
hægt sé að taka símann með sér í 
ræktina og fylgja prógramminu þar. 
Það fylgja myndbönd með sem skýra 
hverja æfingu þannig að ef eitthvað 
er óskýrt þá er bara hægt að horfa á 
myndbandið til að fá það á hreint. 
Mjög einfalt og skýrt,“ segir Kristbjörg 
Jónasdóttir, einkaþjálfari og tilvon-
andi eiginkona landsliðsfyrirliðans 
Arons Einars Gunnarssonar, spurð 
út í nýtt þjálfunarkerfi sem kemur á 
markaðinn í lok mars á þessu ári.

„Sumir hafa agann og drifkraftinn 
til að gera æfa algjörlega án aðstoðar, 
en öðrum finnst voða þægilegt að fá 
hvatningu og leiðsögn annars staðar 
frá. Ég vil meina að Stronger sé frábær 
lausn fyrir það fólk,“ segir hún.

Í æfingakerfinu er ekki lögð 
áhersla á strangt mataræði heldur 
mun Kristbjörg deila með notendum 
hugmyndum og uppskriftum. „Hvað 
mataræði varðar þá finnst mér 
mestu máli skipta að fólk skipti út 
nokkrum hlutum fyrir aðra hollari 
valkosti.  Smávægilegar breytingar 
geta gert svakalega mikið. Þetta 
snýst allt um heilbrigðan lífsstíl og 
að sjálfsögðu að leyfa sér aðeins af 
og til, annars væri þetta nú ekkert 
skemmtilegt,“ segir hún.

Kristbjörg keppti í fitness í nokkur 
ár, með frábærum árangri en meðal 
annars hafnaði hún í öðru sæti á UK 
Nationals fitness-mótinu árið 2014 
og vann til gullverðlauna á velska 
meistaramótinu sama ár. Árið 2011 
lenti hún svo í 2. sæti á Arnold Classic 
Europe Bikini Fitness.

„Ég lærði mikið á þessum tíma en 
var alltaf mjög hungruð í að prófa 
fleiri tegundir af æfingum og líkams-
rækt og fór að láta það eftir mér 
smám saman. Mér hefur alltaf fund-
ist sem það þurfi að vera samræmi 
milli styrks og útlits. Og mér finnst 
að konur eigi að hafa metnað fyrir 
því að vera sterkar,“ útskýrir Krist-
björg og bætir við að mikil hugarfars-
breyting hafi orðið hvað þetta varð-
ar. „Fjölmargar stelpur eru farnar að 
æfa kraftlyftingar og bardagaíþróttir. 
Þetta er svo skemmtileg þróun og svo 
í línu við það hvernig ég sé heiminn,“ 
segir Kristbjörg.

Hugmyndin mótaðist  
á  meðgöngunni
„Það var á meðgöngunni þegar ég 
gekk með strákinn okkar, Óliver 
Breka, sem er núna á öðru aldursári 
sem ég fór virkilega að gefa mér tíma 
til að þróa þetta og safna mér upplýs-
ingum. Það sem vakti fyrir mér var að 
búa til þjálfunarprógrammið sem ég 
hefði viljað geta haft aðgang að þegar 
ég var að byrja að æfa á sínum tíma. 
Það er mjög fjölbreytt og skemmtilegt 
og ef því er fylgt þá mun árangurinn 
ekki láta á sér standa. Það er á hreinu,“ 
segir hún, og viðbrögðin hafa ekki 
látið á sér standa. 

Hægt er að forskrá sig til að vera 
með í þjálfunarprógramminu nú 
þegar á vefsíðu Kristbjargar, krisj.is, 
en ráðgert er að það hefjist um mán-
aðamótin mars-apríl.

„Skráning er ekki formlega hafin, 
það er bara hægt að forskrá sig og 
þær sem gera það eru á forgangslista 
þegar þjálfunin hefst. Ég finn fyrir 
gríðarlegum áhuga og þegar eru rúm-
lega fimmtíu konur búnar að forskrá 
sig.“

Prógrammið hjá Kristbjörgu kost-
ar 35.000 krónur fyrstu sex vikurnar. 
Eftir það kosta fjórar vikur 22.500 
krónur. Aðspurð hvort það sé dýrara 
en það sem gengur og gerist í fjar-
þjálfunarheiminum svarar Kristbjörg 
neitandi. „Stronger er í raun ekki dýr-
ara heldur en gengur og gerist, það 
er bara dýrara í fyrsta skiptið því að 
grunnpakkinn í Stronger er sex vikur 
í stað fjögurra. Ástæðan fyrir því er 
sú að mér finnst sex vikur vera eðli-
legur tími til að koma sér í gang, læra 
aðferðirnar og rútínur og upplifa 
þann árangur sem kveikir metnaðinn 
til að halda áfram,“ útskýrir Krist-
björg. gudrunjona@frettabladid.is

Kristbjörg er að setja fjarþjálfunarvef á laggirnar. Mynd/Kjartan Magnússon

Segir konur   
eiga að hafa  

metnað fyrir 
því að vera 

sterkar
Kristbjörg Jónas-
dóttir, unnusta fót-
boltakappans Arons 
Einars Gunnarsson-
ar, er að gefa út nýtt 
fjarþjálfunarnám-
skeið. Námskeiðið 
kallast Stronger.08:30 Skráning og kaffisopi - Básar til sýnis

09:00 Setning - Almar Guðmundsson, Samtök Iðnaðarins 
09:10 VFSC - Próf. Ólafur H. Wallevik, Rb við NMÍ og HR
09:30 Skáldað í sjónsteypu - Guja Dögg Hauksdóttir, Studio Hvítt
09:50 Praktisk hærdeteknologi  - Lasse Frølich, Aalborg Portland

STEINSTEYPUDAGURINN 2017
17. FEBRÚAR Á GRAND HÓTEL

10:30 Synthetic structural fibers in concrete - Dr. Klaus A. Rieder, GCP Applied Technologies Inc.
11:00 Blátrefjabending í stað járnabendingar - Eyþór Þórhallsson, HR
11:20 Hvernig hús myndi ég byggja í dag ? - Jón Sigurjónsson, Emeritus yfirverkfræðingur Rb
11:40 Verkframkvæmdir ríkisins 2017 á vegum FSR og Ríkiseigna - Halldóra Vífilsdóttir, FSR

13:00 Hönnun út frá möguleikum steypunnar - Hildur Steinþórsdóttir, TOS
13:20 Nemendakynning - Umsjón Einar Einarsson, BM Vallá
13:30 Lífsferilsgreiningar – Helga J. Bjarnadóttir, EFLA
13:50 Áskoranir við viðhald og byggingu steinsteyptra brúa - Ingunn Loftsdóttir, Vegagerðin

14:30 P2P, Performance based specification – Wassim Mansour, Readymix Abu Dhabi
15:00 Mikilvægi vistbyggðar – Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Vistbyggðaráð
15:20 Steinsteypuöldin - Egill Helgason og Pétur H. Ármannsson
15:40 Steinsteypuverðlaunin 2017 - Forseti Íslands, 
              Herra Guðni Th. Jóhannesson afhendir
16:00 Ráðstefnulok - Próf. Ólafur H. Wallevik, formaður Steinsteypufélags Íslands

Heill dagur: 18.000 kr. með hádegisverði
Hálfur dagur: 12.000 kr. án hádegisverðar
Nemagjald: Frítt með hádegisverði, hámark 40 nemendur*
Básar: 50.000 kr. frammi / 75.000 kr. inni í sal. Innifalið ein skráning með hádegisverði

Skráning á steinsteypufelag@steinsteypufelag.is fyrir 15. febrúar

*Nemagjald 2017 er í boði:

10:10 Kaffihlé

Dagskrá

12:00 Hádegismatur

14:10 Kaffihlé

[  Nýsköpunarmiðstöð Íslands ] - Íslensk útgáfa af merki

PANTONE

PANTONE  1665 C

CYAN 0%  /  MAGENTA 68%  /  YELLOW 100%  /  BLACK 0%

R - 244/ G -116/ B - 34

órlitur

RGB - þrír litir

Svarthvítt

 BLACK 100%

Negatíft

Litur á svörtu
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Ástarkassinn er tilvalin gjöf fyrir ástina í lífi þínu, 

því leiðin að hjartanu liggur í gegnum bragðlaukana.

Gott að gefa, himneskt að þiggja

Hi�u ástina ...

Á
R
N
A
S
Y
N
IR

Valentínusardagurinn, dagur elsk-
enda, er í dag og það eru líklegast 
margir landsmenn sem ætla að 
halda hann hátíðlegan með ástinni 
sinni. Þá er nú ekki úr vegi að rifja 
upp hvaða pör í Hollywood hafa 
enst lengi saman og eflaust haldið 
ófáa rómantíska Valentínusardaga 
saman, böðuð í súkkulaði, blómum 
og almennri gleði.

Þau hafa haldið upp á ófáa Valentínusardagana saman

Portia de Rossi og Ellen DeGeneres.

Beyoncé og Jay Z.

Ben Stiller og Christine Taylor.

Victoria og David Beckham.

Sarah Michelle Gellar  
og Freddie Prinze Jr.

Will Smith og Jada Pinkett Smith.

Tom Ford og Richard Buckley.Tom Hanks og Rita Wilson. Goldie Hawn og Kurt Russell. Meryl Streep og Don Gummer.

Saman í 13 ár

Saman í 15 ár

Saman í 18 ár

Saman í 20 ár

Saman í 20 ár

Saman í 22 ár

Saman í 32 ár Saman í 31 ár Saman í 34 ár Saman í 39 ár
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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

Tilboðsdagar í
Verslun Guðsteins

Valdar vörur með óheyrilega miklum afslætti

Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34

Síðan 1918

www.nordanfiskur.is | 430-1700 | pantanir@nordanfiskur.is

Yfir 300 vörutegundir 
fyrir veitingastaði, 

mötuneyti og fyrir þig !

Aron Kristinn Jónasson var einn af 
þeim sem mættu snemma í röðina.

„Ég vaknaði klukkan 6.45, klæddi 
mig vel og var mættur í kringum 7.00. 
Röðin var þá að inngangi Kirkjuhúss-
ins á móti Spúútnik á Laugavegi. Ég 
beið í fimm tíma til að komast inn í 
búðina en það var fínt veður svo þetta 
leið hratt. Það voru alveg einhverjir 
gaurar sem biðu í 16 tíma sem mér 
finnst persónulega of mikið fyrir 
skópar,“ segir Aron, en aðspurður 
að því hvort hann ætli sér að 
selja skóna sína, eins og sumir 
hafi verið að gera segir hann að 
„skór [séu] til að nota“. Aron 
náði þó ekki sinni stærð en lét 
það ekki stoppa sig.

„Með svona „limited“ skó 
þá vinnur maður bara með það 
sem er í boði, ég nota t.d. 
stærð 44 venjulega en 
fékk skóna í 422/3. 
Tók bara inn-
leggið úr og tróð 
mér í þá. Hefði 
sennilega notað 
allt frá 42-451/3. 
5  klukkutímar 
fyrir par af Yeezy 
er „no brainer“. 
Þægilegir svartir 
skór sem auðvelt 
er að nota við hvaða 
föt sem er.“

Si g r í ður  Ma r-
grét var heppin og 
beið ekki lengi í 
röðinni en henni 
finnst samt ekkert 
tilökumál að bíða í 
nokkra klukkutíma 
eftir varningi tengd-
um Kanye West enda 
safnari.

„Ég mætti sirka 
klukkan 11.00 og 

Raðir og rangar 
stærðir ekki hindrun
Aftur beið fólk spennt eftir nýjustu skónum í Yeezy Boost línu Ka-
nye West, en fyrir utan bæði karla- og kvennabúð Húrra Reykjavík 
mynduðust langar raðir um helgina. Einhverjir biðu heila nótt.

Þau Aron, Sigríður og Guðmundur biðu fyrir utan Húrra Reykjavík eftir Yeezy-pari. FRÉTTABLAÐIÐ/

Ferðamenn bíða í röð á íslandi

„Það virðist jafnvel meiri eftir-
spurn eftir þessum skóm heldur 
en hinum, veit ekki hvort það er 
út af því að þeir eru alveg svartir 
eða hvað, en fólk var alveg mjög 
spennt fyrir þessum skóm. Ég 
hef ekki séð röðina svona stóra 
yfir nóttina – hún náði alveg upp 

á Laugaveg,“ segir Sindri Snær 
Jensson, eigandi Húrra.

„Það var alveg fólk að 
svindla sér þarna og svo-
leiðis, en það er eitthvað 
sem röðin sjálf sér um að 

stjórna og passa upp á. 
Þetta fór annars allt mjög 

vel fram og við höfum ekki 
fengið neinar kvartanir. Það 

voru einhverjir sem 
fengu ekki pör en 

það voru einhverjir sem komu eftir 
opnun og spöruðu sér biðina. Það 
voru líka vissulega einhverjir sem 
fengu ekki draumastærðina sína.

Það sem er alltaf skemmtilegt 
við þetta er að það er svolítið af 
ferðamönnum líka sem blandast 
inn í röðina. Þeir eru að sleppa 
djamminu til að standa í röð á 
Íslandi. Gæinn sem var fremst í 
þetta sinn var til að mynda út-
lenskur ferðamaður.

Það er rosalegt áreiti sem fylgir 
þessu – við erum að svara hátt 
í 300 tölvupóstum alls staðar 
að úr heiminum frá fólki sem er 
að reyna að fá pör. Við segjum 
auðvitað nei við öllu, við fylgjum 
reglunum.“

Sindri Snær Jensson, 
eigandi Húrra Reykjavík.

beið í  svona 
20-30 mínútur 
í röð. Ég ætla að 
eiga skóna og ég 
myndi aldrei tíma 

að selja þá. Ég er 
mikill aðdáandi 

Kanye West og finnst 
skórnir sjálfir mjög 
flottir.

Mér finnst líka 
gaman að safna – er 
búin að kaupa varning 
líka eftir Kanye og beið 
eftir honum í sirka þrjá 
klukkutíma í Boston 
fyrir Saint Pablo-tón-
leika sem við kærast-

inn minn fórum á.“

Guðmundur Ragnarsson, kærasti 
Sigríðar, mætti einmitt líka í röðina, 
nema þau biðu fyrir utan sitthvort 
útibúið af Húrra. Hann mætti á svip-
uðum tíma og Sigríður og þurfti því 
ekki að bíða jafn lengi og sumir, en 
líkt og Aron þurfti hann að sætta 
sig við aðra stærð en þá sem hann 
venjulega notar.

„Ég beið í sirka 25-30 mínútur í 
röð eftir að komast inn. Ég var mjög 
heppinn að fá stærð sem nokkurn 
veginn passar á mig,“ segir Guð-
mundur sem tekur það fram að 
hann ætli að sjálfsögðu að ganga í 
skónum. Aðspurður hvers vegna 
hann hafi verið til í að standa í 
röð eftir djásninu stendur ekki á 
svörum:

„Ég hef mikla ástríðu fyrir „snea-
kers“ og myndi aldrei missa af Yeezy 
droppi!“ stefanthor@frettabladid.is
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1.990kr
2.690kr

DAGUR
ELSKENDA
Valentínusardagurinn 
er í dag

Kaupaukar:

Glæsilegir kaupaukar fylgja öllum  
vöndum í dag meðan birgðir endast

Orkidea
-26%

2.990kr
3.490kr

Rósir 10 stk

1.190kr
1.490kr

Túlípanar 10 stk

2 fyrir 1 í bíó
Fifty Shades Darker

BRUGGHÚSIÐ
afsláttarmiði

Apotekið
afsláttarmiði

Crabtree & Evelyn
prufur af handáburði 

2.790kr
3.490kr

Aida túlípanavasi
hvítur, glær eða reyklitaður

-20%



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.

Jóns Sigurðar  
Eyjólfssonar

Bakþankar

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Komið í 
VERSLANIR

Ég var leyniskytta en nú er ég 
kominn á eftirlaun,“ segir 
gamall Skoti þar sem við 

sitjum hvor gegnt öðrum á troðfullu 
kaffihúsi í Malaga. „Þú lýgur því,“ 
hrekkur upp úr mér.

Þessi gamli maður er nefnilega 
svo góðlátlegur að hann myndi 
sóma sér vel í hlutverki bangsa-
pabba í Dýrunum í Hálsaskógi 
nema hvað hann virðist álíka veður-
barinn í framan og vitinn á Stór-
höfða. Gæskan virðist slík að hann 
þyrfti efalítið áfallahjálp ef honum 
yrði það á að stíga á járnsmið.

Óhjákvæmilega fer ég að velta 
því fyrir mér hvort ég hafi misskilið 
hann, þessi skoski hreimur býður 
þeirri hættu nefnilega heim. Ég fer 
varlega í að ganga úr skugga um það, 
horfi á hendur hans en segi svo eins 
skáldlega og nafni minn Ársæll: „Svo 
þessar hendur hafa unnið margt 
myrkraverkið?“ Og það hélt hann 
nú.

Ég bið hann þá um að segja mér 
frá sínu erfiðasta verkefni. Honum 
verður ekki skotaskuld úr því, 
það kemur yfir hann sagnaandinn 
og hann upphefur orðamulning 
mikinn. Ég skil nákvæmlega ekki 
neitt. Mér til málsbóta má benda á 
að hávaðinn er mikill en svo verður 
það bara að viðurkennast að ég ræð 
ekkert við þessar skosku rúnir. Ég 
hefði átt að horfa meira á Taggart. Ég 
bið hann um að endurtaka endrum 
og eins en allt kemur fyrir ekki. 
Hann beitir táknmáli en það dugir 
skammt þegar sagt er frá spennandi 
launráðum. Hann fer meira að segja 
að babla á spænsku en ég er engu 
nær. Þá gefst hann upp og fer að 
sötra kaffið sitt.

Svo spyr hann mig, líklegast fyrir 
kurteisissakir: „Og hvað gerir þú 
svo?“ „Ég er enskukennari,“ svara 
ég. „Þú lýgur því,“ hrekkur upp úr 
honum.

Skoska 
leyniskyttan
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