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Draumurinn úti

Eurovision-draumurinn er úti þrátt fyrir óaðfinnanlega frammistöðu Svölu Björgvinsdóttur í undanúrslitunum í gær. Þriðja árið í röð sem Ísland kemst ekki í lokakeppnina. Fréttablaðið/EPA

Silicor er rafmagnslaust

Landlæknir
biðjist afsökunar
Heilbrigðismál Formenn Lækna
félags Íslands og Reykjavíkur eru
ósáttir við ummæli landlæknis í
Fréttablaðinu í gær og segja það enga
skoðun standast að sérfræðilæknar
utan Landspítala séu ógn við sjúklinga. Ummælin séu órökstudd og
ekki tækt að landlæknir taki svo svo
djúpt í árinni þar sem orð hans hafi
mikið vægi í íslensku heilbrigðiskerfi. „Sérfræðilæknar á einkastofum
eiga skilið afsökunarbeiðni frá landlækni,“ segir formaður Læknafélags
Reykjavíkur. – sa / sjá síðu 4

Silicor Materials þarf að endursemja við Orku náttúrunnar um tæplega helming
þeirrar raforku sem verksmiðjan á Grundartanga þarf. Fjármögnun miðar hægt.
Viðskipti Samningur sem átti að

tryggja Silicor Materials tæplega
helming þeirrar raforku sem fyrirhugað sólarkísilver bandaríska fyrirtækisins á Grundartanga þarf rann út
í lok mars. Verksmiðjan er því án raforku. Forsvarsmenn hennar þurfa nú
að endursemja við Orku náttúrunnar
(ON) og halda áfram viðræðum við
Landsvirkjum sem hafa staðið yfir
með hléum í á fjórða ár.
„Menn eru enn í viðræðum við
Orku náttúrunnar. Það þarf að setjast niður og semja um framhaldið.
Við erum að vonast til að það verði
gert,“ segir Davíð Stefánsson, tals-

Arna Guðmundsdóttir, formaður
Læknafélags
Reykjavíkur

Núna hefur verkefnið verið í svolitlum hægagangi og því eru
þessi mál öll í biðstöðu
Davíð Stefánsson, talsmaður Silicor
Materials á Íslandi

maður Silicor Materials hér á landi.
Fjármögnun þessa stærsta kísilverkefnis landsins miðar hægt og í haust
rennur út lokafrestur um gildistöku
samnings um lóð undir verksmiðjuna. Um er að ræða verksmiðju sem
mun framleiða svokallaðan sólar-

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

kísil fyrir sólarsellur, sem á að kosta
rétt undir 100 milljörðum króna og
skapa 450 störf. Sólarkísilverið þarf
85 megavött af raforku og þar af áttu
40 að koma frá Orku náttúrunnar,
dótturfélagi Orkuveitu Reykjavíkur.
„Það eru enn í gangi viðræður við
Landsvirkjun. Ég veit ekki betur, en
núna hefur verkefnið verið í svolitlum hægagangi og því eru þessi mál
öll í biðstöðu,“ segir Davíð.
Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar,
segir fyrirtækið ekki svara spurningum um trúnaðarsamninga. – hg /
sjá Markaðinn

Fréttablaðið í dag
Skoðun Ólafur Ólafsson spyr
um ný krabbameinslyf. 13
sport Í kvöld hefst úrslitaeinvígi
Vals og FH í Olís-deild karla. 16
Menning Geðhjálp stendur í dag
fyrir sýningu á heimildarmyndinni Dánarorsök óþekkt eftir
norska leikstjórann Anniken
Hoel. 22
lífið Hin geysivinsæla hljómsveit
The xx er væntanleg til Íslands í júlí
og mun halda
tryllta tónleika
við Skógafoss.
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Mestu vinningslíkurnar - skynsamlegasti kosturinn
Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57
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Álfurinn í afmælisskrúða

Norðaustanstormur víða um
land með kólnandi veðri. Slydda
norðanlands og talsverð snjókoma
víða á fjallvegum en rigning á
sunnanverðu landinu. sjá síðu 20

Íslenski seðillinn seldist á hærra
verði en búist var við.

Íslenskir
seðlar
seljast dýrt
Viðskipti Átta íslenskir seðlar
seldust fyrir tæplega tvær milljónir
króna á uppboði hjá danska uppboðsfyrirtækinu Bruun Rasmussen
í gær, þar af seldist sá dýrasti fyrir
tæpa hálfa milljón króna og sá næst
dýrasti á tæplega 400 hundruð þúsund krónur. Þeir dýrustu voru tveir
500 króna seðlar frá árinu 1944,
útgefnir af Landsbanka Íslands, með
mynd af Jóni Sigurðssyni.

Dýrustu seðlarnir voru
tveir 500 krónu seðlar frá
árinu 1944

Um eru að ræða góð eintök af viðkomandi seðlum en þeir voru ekki
í gildi nema í rúm þrjú ár. Annar
þeirra fór á tvöföldu matsverði
uppboðshússins og hinn á rúmlega
þreföldu matsverði. Um er að ræða
talsverðar verðhækkanir á íslensku
seðlunum frá seinustu tveimur
árum, eða sem nemur tugum prósenta miðað við það þegar sambærilegar seðlar hafa komið á uppboð í
Danmörku.
Stutt er síðan fágætur 50 króna
seðill frá árinu 1925 seldist f yrir um
þrjár milljónir króna og í haust sem
leið seldist sjaldgæfur 100 króna
seðill frá árinu 1919 fyrir um 2,6
milljónir króna á uppboði í Þýskalandi. – snæ

„Við erum að vonast eftir því að salan verði góð. Þetta er hálfgerður afmælisálfur, hann á fjörutíu ára afmæli í ár. Þess vegna er hann í kjólfötum og
með pípuhatt,“ segir Arnþór Jónsson, formaður SÁÁ, en sala á Álfinum hefst í dag. „Veðurspáin er svolítið leiðinleg þannig að það verður kannski
kalt að selja. Okkur verður að þykja vænt um sölufólkið,“ segir Arnþór enn fremur. fréttablaðið/eyþór

Finnar draga úr
drykkjunni
FINNLAND Finnar drekka nú
minna áfengi en áður. Ölvunardrykkja Finna hefur einnig minnkað
samkvæmt könnun finnsku lýðheilsustofnunarinnar. Könnunin
hefur verið gerð með átta ára millibili frá 1932. Niðurstaða könnunarinnar sem gerð var í fyrra er sú fyrsta
sem sýnir minni áfengisdrykkju.
Samkvæmt könnuninni fara 19
prósent finnskra karla á fyllerí að
minnsta kosti einu sinni í mánuði, en
sex prósent kvenna. Ölvunardrykkja
karla hefur minnkað um átta prósentustig frá 2008 en ölvunardrykkja
kvenna um þrjú prósentustig. – ibs

19%

finnskra karla fara á fyllerí
a.m.k. einu sinni í mánuði

Ódýr blekhylki
og tónerar!

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

Lætur gott af sér leiða á
sjötíu ára afmælinu
Læknirinn Sveinn Rúnar Hauksson fagnar sjötugsafmælinu með rjómanum af
íslenskum söngvaskáldum. Hann heldur styrktartónleika í Háskólabíói í kvöld
og allur ágóði rennur til Palestínu, hluta heimsins sem hjarta Sveins slær fyrir.
Samfélag „Ég fékk þessa hugmynd,
að halda upp á afmælisdaginn minn
með því að gleyma afmælinu mínu
hreinlega og halda styrktartónleika
fyrir Palestínu. Ég á svo góða að, sem
er þetta yndislega listafólk, sem var
allt meira en reiðubúið til að leggja
þessu verkefni lið,“ segir Sveinn
Rúnar Hauksson um styrktartónleikana sem hann stendur fyrir í
dag, á afmælisdegi sínum. Tónleikarnir eru í Háskólabíói klukkan átta
og fram koma listamenn á borð við
Bubba Morthens, KK, Bjartmar Guðlaugsson, Sigríði Thorlacius, Högna
Egilsson, Ellen Kristjáns, Eyþór
Gunnarsson, Ragnheiði Gröndal og
Guðmund Pétursson.
„Mér finnst þetta vera rjóminn af
okkar söngvaskáldum. Þetta er mjög
spennandi, ekki síst fyrir það að allt
andvirði seldra miðum fer óskipt til
samtaka á Gasa sem heita AISHA,“
segir Sveinn sem er fyrrverandi formaður Félagsins Ísland-Palestína.
Ísland-Palestína hefur stutt
AISHA-samtökin frá árinu 2010 en
samtökin deila út styrkjum til frumkvöðlaverkefna sem miða að vald
eflingu kvenna sem orðið hafa fyrir
ofbeldi en eru jafnframt höfuð sinna
fjölskyldna eftir fráfall eða sjúkdóma
eiginmanns. AISHA eru félagasamtök til verndar konum og börnum á
Gasa, eins konar sambland af Stígamótum og Kvennaráðgjöfinni ásamt
starfsþjálfun.
„Þetta er alveg frábært kvennahús
sem hefur hjálpað mörgum konum
og fjölskyldum sem hafa orðið fyrir
ofbeldi.“
Sveinn er mikið afmælisbarn og
heldur ávallt veislu á afmælisdaginn.
„Já, ég er óskaplega mikið afmælis-

Sveinn Rúnar Hauksson heldur stórtónleika í kvöld, á afmælisdaginn sinn.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ég læt alltaf eins og
hvert afmæli gæti
verið það síðasta.
Sveinn Rúnar Hauksson

barn. Sumum finnst þetta broslegt,
því ég býð alltaf mörgum í afmælið
mitt á hverju einasta ári, og nú býð
ég í eitt Háskólabíó,“ segir hann og
hlær.
„Ég læt alltaf eins og hvert afmæli
gæti verið það síðasta. Þannig að það
er alltaf mjög mikið fjör og mikið
sungið og spilað.“
Sveinn segir söluna á tónleikana
fara ágætlega af stað. „Ég treysti því

þó að aðalsalan verði í dag. Þetta
verður svaka prógramm og miðinn
kostar 3.000 krónur. Þeir sem vilja
styrkja frekar geta lagt inn á söfnunarreikning. Eins verður tekið við
frjálsum framlögum á staðnum,“
segir Sveinn.
„Ég er óskaplega þakklátur þessu
fólki öllu, sem kemur þarna fram
og hefur verið að undirbúa þetta
með mér. Það krefst mikillar undirbúningsvinnu að setja upp svona
tónleika og félagarnir Guðfinnur
Sveinsson og Unnsteinn Manuel
Stefánsson, ásamt Björk Guðmundsdóttur, sem halda tónleikana með
mér, hafa haft mjög mikið að gera
og ég hef svona fengið að fylgja með.“
gudnyhronn@365.is

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 84400 05/17

Í FULLKOMNU FLÆÐI

Verð frá: 3.840.000 kr.

Sá fyrsti sinnar tegundar

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

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

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Lætur reyna á hvort Thomas hafi verið ófær um morðið á Birnu
Dómsmál Verjandi Thomasar
Møller Olsen, skipverja af græn
lenska togaranum Polar Nanoq
sem grunaður er um að hafa
banað Birnu Brjánsdóttur, kemur
til með að reyna að færa sönnur á
hvort Thomas hafi verið líkamlega
fær um að bana Birnu laugardags
morguninn 14. janúar síðastliðinn.
Þetta herma heimildir Fréttablaðs
ins. Verjandi Thomasar hefur farið
fram á að leggja spurningar fyrir
bæklunarlækni og réttarmeina
fræðing.

Moon Jae-in
kjörinn forseti
Suður-Kóreu
Suður-Kórea Frambjóðandi Demó
krataflokksins í Suður-Kóreu, Moon
Jae-in, lýsti í gær yfir sigri í forseta
kosningum. Lokatölur hafa ekki
birst en spár benda til að Moon fái
41,4 prósent atkvæða; nærri tvöfalt
fylgi næstvinsælasta frambjóðand
ans, íhaldsmannsins Hong Joon-pyo.
„Ég verð forseti allra Suður-Kóreu
manna,“ sagði Moon á fundi stuðn
ingsmanna í Seúl. Moon er sonur
norðurkóreskra flóttamanna. Hann
var handtekinn á unglingsárum fyrir
að mótmæla Park Chung-hee, þáver
andi forseta Suður-Kóreu, en brott
rekstur hennar úr embætti varð til
þess að kjósa þurfti nú.
Nýi forsetinn hefur hvatt til við
ræðna við Norður-Kóreu. Hann vill
halda þrýstingi á nágrönnunum í
norðri með þvingunum. Það markar
brotthvarf frá stefnu Park sem skar á
öll samskipti. – þea

Neteinelti mest
gegn kvenkyns
yfirmönnum
SAMFÉLAG Yfirmenn, og þá einkum
kvenkyns yfirmenn, eru þeir sem
verða fyrir mestu neteinelti. Þetta
er niðurstaða rannsóknar vísinda
manna við Háskólann í Malmö í
Svíþjóð á einelti í atvinnulífinu. Af
3.300 þátttakendum í rannsókninni
höfðu 9,7 prósent orðið fyrir net
einelti en 3,5 prósent höfðu orðið
fyrir einelti augliti til auglitis.
Einn aðstandenda rannsóknar
innar segir niðurstöðuna koma á
óvart. Ein af skýringunum kunni að
vera sú að samskipti yfirmanna við
aðra séu oftar á netinu og þess vegna
séu þeir útsettari fyrir neteinelti.
Neteineltið felst oft í árásum í
Facebook-hópi starfsmanna eða
því að tölvupósti er ekki svarað. – ibs

Fyrirspurnirnar gætu
orðið til þess að seinka
aðalmeðferð fram yfir
sumarfrí dómstólanna

Kolbrún Benediktsdóttir saksóknari og Páll Rúnar M. Kristjánsson, verjandi
hins grunaða, við fyrirtöku málsins í gær. Fréttablaðið/Anton Brink

Allt stefndi í að aðalmeðferð í
málinu færi fram í júní en fyrir
spurnirnar gætu orðið til þess að
seinka þurfi aðalmeðferðinni fram
yfir sumarfrí dómstólanna.

Thomas er ákærður fyrir mann
dráp og fyrir stórfelldan fíkniefna
innflutning. Hann á yfir höfði sér
rúmlega sextán ára fangelsi.
Lögregla og ákæruvald telja sig
hafa nokkuð sterkt mál í hönd
unum gegn hinum grunaða. Ljóst
er af lífsýnum að Birnu voru veittir
alvarlegir áverkar um borð í rauða
Kia Rio bílnum sem hann hafði til
umráða. Þá hefur Thomas viður
kennt að hafa hitt Birnu og kysst
hana. Hann neitar enn allri sök um
að hafa banað henni. – snæ

Ummæli landlæknis hörmuð

Formenn Læknafélags Íslands og Reykjavíkur segja það ekki rétt að einkastofustarfsemi sérfræðilækna ógni
öryggi sjúklinga. Nær væri að segja það nauðsynlegt að sérfræðilæknar geti leitað í vinnu á einkastofum.
Heilbrigðismál Formaður Lækna
félags Íslands og formaður Lækna
félags Reykjavíkur gagnrýna harð
lega ummæli Birgis Jakobssonar
landlæknis í Fréttablaðinu í gær
þess efnis að vera sérfræðilækna á
einkareknum læknastofum utan
Landspítala sé ógn við sjúklinga á
LSH.
Landlæknir sagði í viðtali við
Fréttablaðið í gær að sérfræðingar
dragist í einkageirann. „Við erum
með kerfi sem gerir það að verkum
að sérfræðingar og læknar dragast
frá Landspítala í stofupraxís í of
miklum mæli að mínu mati sem
þýðir að sérfræðingar verja of litlum
tíma á LSH. Þar með er öryggi sjúkl
inga stofnað í hættu,“ sagði Birgir.
Arna Guðmundsdóttir, formaður
Læknafélags Reykjavíkur, er ósátt
við þessi orð landlæknis. „Það stenst
enga skoðun að sérfræðilæknar utan
sjúkrahússins séu ógn við sjúklinga
á LSH. Að mínu mati eru þessi
ummæli röng og sérfræðilæknar á
einkastofum eiga skilið afsökunar
beiðni frá landlækni.“
Þorbjörn Jónsson, formaður
Læknafélags Íslands, er sammála
kollega sínum, Örnu, um að þessi
orð séu óheppileg og ekki rétt.
„Mér finnst það
ábyrgðarhluti af land
lækni að taka svo djúpt
í árinni. Landlæknir er í
ákveðinni stöðu og orð
hans hafa mikið vægi í
íslensku heilbrigðiskerfi.
Þess vegna skiptir miklu
máli að tala af ábyrgð og
rökstyðja mál sitt vand
lega. Ég tel ummæli
h a n s ó r ö k
studd og ekki
til þess fallin
að
bæta
íslenskt

Landlæknir sagði stóraukna einkastofustarfsemi sérfræðilækna ógna öryggi sjúklinga á LSH. Fréttablaðið/GVA

Ég tel ummæli
hans órökstudd og ekki til þess
fallin að bæta íslenskt
heilbrigðiskerfi
Þorbjörn jónsson, formaður
Læknafélags Íslands

Arna Guðmundsdóttir er formaður
Læknafélags
Reykjavíkur

heilbrigðiskerfi,“ segir Þorbjörn.
Landlæknir sagði einnig að yfir
helmingur sérfræðilækna á LSH ynni
einnig á stofum úti í bæ og taldi það
óeðlilegt út frá sjónarhorni spítal
ans og sjúklinga. Þorbjörn segir það

mikinn misskilning og telur það
fyrirkomulag til hagsbóta.
„Í raun er það ekki óeðlilegt eða
óheppilegt. Í sumum sérfræðigrein
um getur það verið nauðsynlegt fyrir
bæði sjúkrahúsið og sjúklinga að sér
fræðilæknar geti yfirhöfuð unnið á
einkastofum. Við höfum byggt upp
kerfi þar sem langflest vinna er unnin
af hinu opinbera og síðan meðfram
því er lítill hluti þess í einkageir
anum. Það hefur sýnt góðan árangur
upp á síðkastið,“ bætir Þorbjörn við.
sveinn@frettabladid.is

Óttast að aðrir taki upp vinnubrögðin
Kjaramál Flugfreyjufélag Íslands
vonar að önnur flugfélög taki ekki
upp sams konar vinnubrögð og
Primera Air Nordic þegar kemur
að kjaramálum starfsmanna.
Félagið samþykkti í gær verkfall
hjá PrimeraAir frá 15. september
næstkomandi.
„Maður vonar að sjálfsögðu ekki
en maður veit aldrei hvað framtíðin
ber í skauti sér. Þetta er náttúrulega
fyrirbyggjandi aðgerð til að standa
vörð um réttindi flugliða,“ segir
Berglind Hafsteinsdóttir, nýkjör
inn formaður Flugfreyjufélagsins,
aðspurð um hvort hún óttist að
önnur flugfélög taki upp vinnu
brögð Primera Air. Framboðslisti
Berglindar fékk um 80 prósent
atkvæða í kosningum í upphafi
mánaðar.
Primera Air flýgur til og frá
Íslandi undir flugrekstrarleyfi sem
skráð er í Lettlandi. Flýgur það
fyrir íslenskar ferðaskrifstofur og

Berglind
Hafsteinsdóttir,
formaður FFÍ

Þessi vél Primera Air fór út af flugbraut á Keflavíkurflugvelli.

eru flugfreyjur og flugþjónar þess
flest frá Lettlandi. Starfsmennirnir
eru ráðnir í gegnum starfsmanna
leigu á Guernsey og eru laun þeirra

langt undir lágmarkskjörum í kjara
samningum við önnur flugfélög hér.
Kemst flugfélagið upp með það
þar sem áhafnirnar eru ekki skráðar
með heimahöfn á Íslandi og eru
meðlimir áhafnar verktakar.
„Raunveruleikinn er sá að þetta
vandamál er komið til Íslands. Við
reynum að senda skýr skilaboð og
koma með öllum mögulegum hætti
í veg fyrir þetta,“ segir Berglind.
Hún segir það hafa verið skýra
kröfu af hálfu Flugfreyjufélagsins í
tvö ár að gerður verði kjarasamn
ingur á milli Primera Air og starfs
manna flugfélagsins. Ekki hafi verið
orðið við þeim kröfum. – þea

www.dacia.is

ENNEMM / SÍA /

NÝ OG ENDURBÆTT INNRÉTTING - BAKKMYNDAVÉL
SPARNEYTINN - HLAÐINN BÚNAÐI - GÓÐUR Í ENDURSÖLU

N M 8 0 6 5 3 D *aViðmiðunartölur
c i a L o g a n 5 x 3framleiðanda
8 a l m e n n mum
a r seldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

NÝR DACIA LOGAN

Verð kr.

2.540.000

þús.

573 lítra farangursými (rúmar 4 golfsett langsum)
Eyðsla í blönduðum akstri 3,8 L/100 km*

Hlaðinn staðalbúnaði m.a.: Bakkmyndavél, Íslenskt leiðsögukerfi, 7” LED skjár, bakkskynjarar, hraðastillir (Cruise control),
Bluetooth handfrjáls símabúnaður, útvarp og geislaspilari með USB tengi fyrir MP3 spilara/Ipod, 4 hátalarar, aðgerðahnappar
í stýri, sex aðgerða aksturstölva, útihitamælir, ræsivörn, loftkæling AC, leðurstýri, litaðar rúður, svart slitsterkt „Compass“
tauáklæði, niðurfellanleg aftursæti, hæðarstilling á ökumannssæti, ESC stöðugleikastýring, þokuljós að framan o.m.fl.
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Tekist á í Mósúl

MAÍ &
JÚNÍ

SÓL Á
ALGJÖRUM
SPOTTPRÍS
SÍÐUSTU
SÆTIN

Allt að

Allt að

kr.
140.000 kr. 35.000
afsláttur á mann

ENNEMM / SIA • NM81931

afsláttur f. 4 manna
fjölskyldu

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

ALBIR ALICANTE
ALTEA BENIDORM
BIBIONE KRÓATÍA
COSTA DE ALMERÍA
COSTA DEL SOL KRÍT
MALLORCA PORTOROZ
SALOU TENERIFE

595 1000
heimsferdir.is

– fáðu meira út úr fríinu

Gífurlegur reykjarmökkur myndaðist eftir loftárás íraska hersins á liðsmenn hryðjuverkasamtakanna sem
kenna sig við íslamskt ríki (ISIS) í Mósúl í gær. Árásin er liður í sókn Íraka sem reyna að leggja undir sig
borgina. Í gær tilkynnti íraski herinn að hann hefði náð völdum í hverfi í vesturhluta Mósúl. Nordicphotos/AFP

Innflytjendur allt að
fjórðungur nemenda

Hátt hlutfall erlendra nema hefur áhrif á meðaleinkunnir nemenda á landsbyggðinni á samræmdum prófum. Víða er hlutfall erlendra nema 20-25 prósent
af heildarfjöldanum. Skólastjóri á Patreksfirði segist fá mikinn stuðning.
Menntamál Víða í sjávarplássum á
landsbyggðinni er hlutfall nemenda
af erlendum uppruna allt að fimmtungur eða jafnvel fjórðungur grunnskólanema. Hátt hlutfall erlendra
nema hefur áhrif á niðurstöðu skóla
utan höfuðborgarsvæðisins á samræmdum prófum. Þetta segir Gústaf
Gústafsson, skólastjóri á Patreksfirði, í samtali við Fréttablaðið. Um
20 prósent nemenda í hans skóla eru
af erlendum uppruna.
„Það eru að megninu til Pólverjar
og svo Portúgalar. Við erum með
einn frá Suður-Afríku, annan frá
Afríku og einn frá Taílandi, þannig
að það er mikil flóra,“ segir Gústaf.
Hann segir að það þurfi að horfa
sérstaklega á þennan nemendahóp. „Reyndar fáum við
mikinn stuðning en það tekur
tíma. Í sumum tilfellum koma
þau nánast ótalandi á málið
og þá tekur ákveðinn tíma að
komast inn í málið og geta
spreytt sig,“ segir hann.
Eins og fram kom í
Fréttablaðinu í gær
standa nemendur á

landsbyggðinni verr á samræmdum
prófum en nemendur í höfuðborginni. Bilið þar á milli virðist vera að
breikka.
Arnór Guðmundsson, forstjóri
Menntamálastofnunar, sagði í
Fréttablaðinu í gær að á landsbyggðinni væru skólar sem hugsanlega fengju ekki jafn góða þjónustu
og stuðning og á höfuðborgarsvæðinu. Smærri sveitarfélög ættu
erfiðara með að fjármagna slíkan
stuðning. „Við sjáum líka að þar
sem er hátt hlutfall af nemendum af

Það er engin ein
skýring á því að
skólum utan höfuðborgarinnar gangi ekki betur
Hilmar Sigurjónsson, skólastjóri
á Eskifirði

erlendum uppruna þá bitnar það á
einkunnum,“ bætti hann við
Gústaf segir Patreksskóla fá mikinn stuðning. „Okkur hefur ekki
skort þann stuðning sem við höfum
þurft á að halda. „Hins vegar eru
kannski fimm til sex nemendur í
hverjum árgangi í svona litlum sveitarfélögum. Og það þarf ekki nema
að tveir séu undir meðalárangri, þá
er meðaltalið dottið niður. Þeir birta
reyndar ekki niðurstöður þar sem
nemendur eru undir tíu en á fjórðungsmeðaltalinu kemur þetta fram.“
Í grunnskólanum á Eskifirði eru
34 nemendur af 140, eða um fjórðungur, sem eiga annaðhvort annað
foreldrið eða bæði af erlendum uppruna. „Það breytir svolítið stöðunni,
en þessir krakkar eru yfirleitt mjög
duglegir,“ segir Hilmar Sigurjónsson skólastjóri. Hann segir enga
eina skýringu vera á því að skólum
utan höfuðborgarinnar gengur ekki
betur. Það séu nokkrar samhangandi skýringar. Vissulega fái skólar
utan höfuðborgarsvæðisins misjafnlega mikinn stuðning.
jonhakon@frettabladid.is

Álfasala SÁÁ hefst í dag.
Vinsamlegast takið sölufólki okkar vel.
Kærar þakkir fyrir stuðninginn!
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Skraut og
fánar
Finndu okkur á

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Lögreglu barst tilkynning um hálf eitt á hádegi í gær um að flugvélin, sem er af gerðinni Piper Tomahawk, hefði
nauðlent á Eyjafjarðarbraut vestari, sunnan Hrafnagils. Fréttablaðið/Auðunn

Ísbúð til leigu eða sölu!
Af sérstökum ástæðum er til leigu/sölu
ísbúð með eigin framleiðslu.
Tækjakostur er mikill og góður og allt hráefni
flutt inn frá þekktum, ítölskum framleiðanda.
Miklir möguleikar fyrir duglega aðila.
Nánari uppl. í s: 896-0240

Hárrétt viðbrögð komu
í veg fyrir stórhættu
Kennsluflugvél Flugskóla Akureyrar nauðlenti á Eyjafjarðarbraut í hádeginu í
gær. Mikil mildi þykir að ekki hafi orðið slys á fólki. „Kennslubókardæmi um
hvernig eigi að aðhafast í svona aðstæðum,“ segir skólastjóri Flugskólans.

hugmyndasamkeppni.is
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Kringlusvæðið
Hugmyndasamkeppni
um framtíðarskipulag
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Reykjavíkurborg og Reitir auglýsa eftir þátt
takendum fyrir forval lokaðrar hugmyndasam
keppni um framtíðar uppbyggingu Kringlu
svæðsins. Samkeppnin er haldin í samstarfi við
Arkitektafélag Íslands.

t ab
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Hugmyndasamkeppnin gengur út á að fá fram
spennandi og framsæknar hugmyndir um fram
tíðarskipulag Kringlusvæðsins.

Leiðarljós, markmið og tilhögun samkeppninnar
ásamt öllum nánari upplýsingum um lágmarks
kröfur og hæfni þátttakenda koma fram í
drögum að keppnislýsingu sem er aðgengileg á
www.hugmyndasamkeppni.is.

Eitt megin markmiðið er að sýna lausnir á því
hvernig Kringlan og Kringlusvæðið geti vaxið
og dafnað bæði m.t.t. verslunar þjónustu og
búsetu. Landnotkun verði fjölbreyttari og að úr
verði aðlaðandi borgarumhverfi, eftirsóknarvert
til búsetu og starfa jafnframt því að meiri sam
fella verði milli verslunarmiðstöðvarinnar og
nýrrar byggðar.

Áhugasamir aðilar skulu fylla út skjal sem er
aðgengilegt á ofangreindu vefsvæði of senda
nöfn þáttakenda, ásamt samantekt á þátttöku
og árangri í samkeppnum og öðrum verkefnum
til Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkur,
skipulagsfulltrúi, Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík
merkt „Kringlan, forval“ fyrir lok dags 24. maí
2017.

Slys Flugkennari á vegum Flugskóla Akureyrar brást hárrétt við
þegar flugvél sem hann stýrði ásamt
nemanda í flugkennslu missti afl á
flugi sunnan Akureyrarflugvallar
með þeim afleiðingum að þeir framkvæmdu neyðarlendingu á Eyjafjarðarbraut vestari sunnan Hrafnagils. Engar bifreiðar voru á veginum
þegar atvikið átti sér stað.
Hans Rúnar Snorrason, kennari
í Hrafnagilsskóla, sá vélina koma
undarlega lágt. Bæði eiginkona
hans og dóttir eru í flugnámi. „Ég hef
sjaldan eða aldrei orðið jafn hræddur
á ævinni. Ég sat á kaffistofunni og
horfði á vélina koma nokkuð lágt
yfir skólann fljúgandi í suður og taka
krappa beygju þar. Maður heyrði á
vélarhljóðinu að gangurinn var ekki
eins og hann átti að sér að vera. Þannig að ég rauk út þegar ég sá hana taka
nokkuð skarpa dýfu að mér sýndist
og hljóp á vettvang,“ sagði Hans
Rúnar.
Lögreglu barst tilkynning um hálf
eitt á hádegi í gær um að flugvélin,
sem er af gerðinni Piper Tomahawk,
hefði nauðlent á veginum. Flugmennirnir tveir, reyndur flugkennari
á vegum skólans og nemandi, slösuðust ekki en smávægilegar skemmdir
urðu á hægri væng vélarinnar við
neyðarlendinguna.
Rannsóknarnefnd samgönguslysa
tók skýrslur af mönnunum tveimur
auk stjórnenda skólans í gær og mun
rannsaka hvað olli því að vélin missti
afl.
Kristján Þór Víkingsson, skóla-

Ég hef sjaldan eða
aldrei orðið jafn
hræddur á ævinni. Ég sat á
kaffistofunni og horfði á
vélina koma nokkuð lágt yfir
skólann fljúgandi
í suður og taka
krappa
beygju
Hans Rúnar
Snorrason sjónarvottur

stjóri Flugskólans, var fljótur á vettvang þegar hann heyrði af óhappinu. „Viðbrögð flugmanns eru
skólabókardæmi um hvernig eigi að
aðhafast í þessum aðstæðum. Það er
ljóst að hann afstýrði frekari hættu.
Nú munum við rannsaka þetta og
skoða hvað fór úrskeiðis,“ sagði
Kristján Þór.
Vélin, Piper Tomahawk, er smíðuð
árið 1978 og í góðu viðhaldi að sögn
skólastjóra. Til flugkennslu í dag
hefur flugskólinn á Akureyri tvær sérhannaðar flugvélar af gerðinni Piper
Tomahawk til umráða. Það er mat
manna að þær hafi reynst mjög vel
til verklegrar flugkennslu í gegnum
tíðina.
sveinn@frettabladid.is

Vélin er af gerðinni Piper Tomahawk, árgerð 1978.

PIPAR\TBWA • SÍA • 171688

MILLJÓNAVELTAN
ER FIMMFÖLD!

MILLJÓNIR Á EINN MIÐA
DRÖGUM KL. 18.00 Í DAG – TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á HHI.IS

Vænlegast til vinnings
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Jeremy Corbyn naut góða veðursins í kosningabaráttu í Salford. Afar ólíklegt þykir þó að honum takist að leiða flokk sinn til sigurs í kosningunum. Nordicphotos/AFP

Að duga eða drepast fyrir Jeremy Corbyn
Kosningabarátta Verkamannaflokksins í Bretlandi hófst formlega í gær. Vinsældir Theresu May áberandi í kosningabaráttu Íhaldsflokksins. Jeremy Corbyn segist ekki ætla að segja af sér ef hann tapar. Íhaldsflokkurinn mælist með nítján prósentustiga forskot.
Þórgnýr Einar
Albertsson

thorgnyr@frettabladid.is
Bretland Jeremy Corbyn, formaður
breska Verkamannaflokksins, lýsti
því yfir á fundi í Manchester í gær
að kosningabarátta flokksins væri
formlega hafin. Ljóst er að barátta
Verkamannaflokksins þarf að vera
afar sterk ef ekki á illa að fara fyrir
flokknum. Kosið verður þann 8. júní
næstkomandi, þremur árum á undan
áætlun.
Flokkurinn mælist nú í 28 prósentum, samkvæmt meðaltali skoðana-

kannana sem Financial Times tekur
saman. Höfuðandstæðingurinn,
Íhaldsflokkurinn, mælist hins vegar í
47 prósentum og hefur bilið því sjaldan verið meira. Frjálslyndir demókratar mælast svo í tíu prósentum og
Breski sjálfstæðisflokkurinn (UKIP)
í sex prósentum. Í Skotlandi mælist
Skoski þjóðarflokkurinn sterkastur.
Ljóst er að þessar niðurstöður yrðu
gríðarlegt áfall fyrir Corbyn og Verkamannaflokkinn. Í kosningum ársins
2015 fékk flokkurinn 30,4 prósent
atkvæða en Íhaldsflokkurinn 36,9
prósent.
Stór þáttur í þessum mikla mun
á milli flokkanna eru vinsældir for-

Heilsársþjónusta
vetur, sumar, vor & haust

Við ætlum að vinna
þannig að það þarf
ekki að spyrja að því [hvort
ég segi af mér].
Jeremy Corbyn, formaður
Verkamannaflokksins

Theresa May svaraði meðal annars spurningum starfsmanna verksmiðju í Leeds.
Nordicphotos/AFP

Fylgi flokka
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Þegar kemur að garðþjónustu erum við hjá Garðlist ávallt til
þjónustu reiðubúin, allan ársins hring. Við leggjum áherslu á að
svara öllum fyrirspurnum og pöntunum samdægurs og höfum
samband eftir að fagmenn okkar hafa lokið verki til að tryggja að
allt sé eins og það á að vera. Garðsláttur, trjáklippingar,
beðahreinsun, stubbatæting, þökulagning ofl.
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Tunguhálsi 7, 110 Reykjavík

manna þeirra, Corbyns og Theresu
May. Í nýrri könnun Survation, sem
birtist þann sjöunda maí, kemur
fram að sextíu prósent kjósenda
vilji að May verði áfram forsætisráðherra. Einungis 21 prósent sagðist
vilja Corbyn.
Þótt Corbyn hafi einungis verið
leiðtogi flokks síns í tvö ár hefur

6%

4% 2% 3%

myndast djúp gjá á milli hans og
margra þingmanna flokksins. Var
meðal annars skorað á hann í formannskosningum í fyrra. Hafði Corbyn þá betur gegn Owen Smith og
fékk rúm sextíu prósent atkvæða.
Corbyn sagði við Buzzfeed í gær að
hann myndi ekki víkja ef flokkurinn
tapaði í kosningunum. Þegar blaða-

maður BBC spurði hann út í ummælin svaraði Corbyn: „Við ætlum að
vinna þannig að það þarf ekki að
spyrja að því.“
Blaðamaðurinn sagði spurninguna
samt hafa komið upp. Svaraði Corbyn þá: „Það þarf ekki að spyrja að
þessu.“ Þá neitaði Corbyn jafnframt
að staðfesta hvort Bretar færu úr Evrópusambandinu, líkt og samþykkt
var í þjóðaratkvæðagreiðslu í fyrra,
yrði hann forsætisráðherra.
Leanne Wood, leiðtogi velska
flokksins Plaid Cymru, skaut föstum
skotum á Carwyn Jones, leiðtoga
Verkamannaflokksins í Wales. Sagði
hún að Verkamannaflokkurinn
reyndi að fela Corbyn í kosningabaráttunni í Wales. „Raunveruleikinn er sá að þið hafið strokað leiðtoga
ykkar út úr kosningabaráttunni,“
sagði Wood.
Til samanburðar þykir May svo
vinsæl að sjá mátti slagorðið „Theresa
May’s Team“, eða lið Theresu May, í
stóru letri á baráttufundi hennar í
gær. Virtist slagorðið nýja svo mikilvægt að nafn flokksins fékk nærri
ekkert pláss á sviðinu.

HÖRKUTÓL Á TILBOÐI

Í
TÍMA

OPIÐ ALLA VIKUNA TIL 18:00
HLEÐSLUBORVÉL 18V

HÖGGBORVÉL SDS+

Tvær 18v 2.0Ah rafhlöður
70 Nm hersla
Tveggja gíra
13 mm patróna
T-STAK taska

Afl inn: 800 wött
Mesta borun í steypu: 26mm
Þyngd: 2,6 Kg

vnr 94DCD796D2

vnr 94D25133K

33.900

m/vsk

Fullt verð 40.268 m/vsk

25.900

m/vsk

Fullt verð 35.749 m/vsk

2JA LÍNULASER

GEIRUNGSSÖG

Tveggja línulaserinn frá DeWalt er með
pendúl sem stillir laserinn af með
nákvæmni allt að + - 0,3 mm/m og réttir
sig við 4°yfirborðshalla.
Tveir takkar og merki þegar rafhlaða er
lág.

Mesta skurðargeta: 88 X 302 mm
Mesti halli: 48/48°
Blaðastærð: 250 mm

vnr 94DW088K

vnr 94DW717XPS

23.900

m/vsk

Fullt verð 28.940 m/vsk

94.900

m/vsk

Fullt verð 109.757 m/vsk

GEIRUNGSSÖG

FJÖLNOTASÖG 18 VOLT

Mesta skurðargeta: 62 x 250 mm
Mesti halli: 45°
Blaðastærð: 216 mm

Kemur í tösku. Tvær rafhlöður og
aukahlutir fylgja.

vnr 94DWS774

vnr 94DCS355D2

39.900

m/vsk

Fullt verð 48.027 m/vsk

48.900

m/vsk

Fullt verð 64.685 m/vsk

LASER 360° 3JA LÍNU GRÆNN

VELTISÖG 250 MM

4 X Sjáanlegri en Rauður
geisli. 3 X 360°. Vatns og
rakavarinn IP65
Prófaður fyrir 2m fall
10.8v 2.0 Ah Rafhlaða

Mesta skurðargeta: 68 X 140 mm
Mesti halli: 45°
Blaðastærð: 250 mm

vnr 94DCE089D1G

vnr 94DW743

65.000

m/vsk

Fullt verð 85.342 m/vsk

Segull til að festa við stályfirborð

83.900

m/vsk

Fullt verð 100.119 m/vsk

HJÓLSÖG 1350W

SLÍPIROKKUR 900W

Mesta skurðargeta: 65 mm
Mesti halli: 48°
Blaðastærð: 184 mm

Afl inn: 900W
Blaðastærð: 125 mm
Þyngd: 2,05 kg

vnr 94DWE560

vnr 94DWE4157

23.900

m/vsk

Fullt verð 33.809 m/vsk
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Hugsjónabras

10. maí 2017

MIÐVIKUDAGUR

Halldór

V

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Skólinn er
rekinn af
myndlistarmönnnum
sem sjálfseignarstofnun
og er því ekki
að hagnast á
umræddu
námi fjárhagslega.

ið mannfólkið erum alls konar og það
blessunarlega, því það gefur lífinu lit,
fegurð og fjölbreytileika. En hvernig
sem við erum þá eigum við það öll sameiginlegt að eiga okkur drauma, vonir
og væntingar til lífsins og það ekki síst
þegar við erum ung og lífið blasir við okkur. Þar sem
við skynjum öll þetta sammannlega innra með okkur
þá höfum við líka valið að gera fólki kleift að sækja sér
menntun við hæfi. Líka þeim sem búa við takmarkanir
og hamlanir, hverjar svo sem þær kunna að vera.
Síðastliðin tvö ár hefur Myndlistarskólinn í
Reykjavík boðið upp á diplómanám í myndlist fyrir
nemendur með þroskahömlun og útskrifuðust fyrstu
nemendurnir nú í vor. Það er skemmst frá að segja að
afraksturinn er frábær og námið virðist gefa góð fyrirheit um framtíðina svo ekki sé meira sagt. Í náminu er
einstaklingum með þroskahömlun skapaður vettvangur til að vinna að listsköpun í jákvæðu og frjóu
umhverfi, taka þátt í gefandi samtali og jafnvel finna
sér starfsvettvang sem endist ævina alla.
Þrátt fyrir þetta þá lítur nú út fyrir að skólinn
geti ekki boðið upp á diplómanámið á næstu önn.
Ástæðan er fjárskortur en námið er að hluta til
fjármagnað með fé frá Fjölmennt sem sér um styrkveitingar til fullorðinsfræðslu fyrir fatlaða. Árið 2010
var fjárframlag hins opinbera til Fjölmenntar 258
milljónir en í ár er það fjórum milljónum lægra. Ef
miðað væri við uppreiknaða launa- og neysluvísitölu
frá 2009 væri framlagið hins vegar 385 milljónir. Sér er
nú hvert góðærið hjá ríkisstjórn sem telur rétt að draga
saman seglin í þessum efnum.
Kristján Þór Júlísson menntamálaráðherra hefur þó
látið hafa það eftir sér að hann hafi ekki komið auga
á fjármagnið sem þarf til að halda diplómanáminu
gangandi næstu tvö árin. Vísað jafnvel ábyrgðinni
yfir á Fjölmennt sem býr þó við stöðugt þrengri fjárveitingar. Haft á orði að það sé ekki sjálfgefið að hægt
sé að verða við fjárbeiðnum ef fjárlögin leyfa það ekki.
En hvað er það sem fjárlögin leyfa ekki og Kristján
Þór getur ekki fundið? Að sögn Áslaugar Thorlacius,
skólastjóra Myndlistaskólans í Reykjavík, þá er þetta
spurning um sex milljónir á ári í tvö ár. Skuldbinding
upp á tólf milljónir til tveggja ára. Svona einhvers
staðar í kringum kaupverð á ráðherrabíl gæti maður
haft á orði.
Fyrir þessar tólf milljónir sem umrætt diplómanám
kostar ríkissjóð þá getur Myndlistaskólinn í Reykjavík haft afgerandi áhrif til góðs á líf tólf einstaklinga
með þroskahömlun. Það er engu að síður að öllum
líkindum færri en vildu, því ásóknin í námið er talsverð, enda er afar vel af því látið og afraksturinn góður.
Skólinn er rekinn af myndlistarmönnum sem sjálfseignarstofnun og er því ekki að hagnast á umræddu
námi fjárhagslega. Þetta er svona hugsjónabras á
öðrum og verðmætari forsendum með nemendur,
vonir þeirra og drauma í öndvegi. Slíkt starf á kannski
ekki upp á pallborðið hjá ríkisstjórninni sem vonandi
finnur þó hjá sér sómatilfinningu að andvirði þeirra
tólf milljóna sem þetta mikilvæga verkefni kostar.

Hlustaðu nú!
Nánari upplýsingar
á vefsíðunni

IS.WIDEX.COM

Frá degi til dags

Stjörnustofan
Tilkynnt var í gær að Höskuldur
Þór Þórhallsson, fyrrverandi
alþingismaður, hefði gengið til
liðs við Íslensku lögfræðistofuna.
Höskuldur er mörgum kunnur
enda hafði hann setið á Alþingi í
hartnær tíu ár þegar hann missti
þingsæti sitt síðastliðið haust. Á
Íslensku lögfræðistofunni hittir
hann landskunna konu, fegurðardrottninguna Unni Birnu Vilhjálmsdóttur, sem hefur síðustu
ár getið sér gott orð sem héraðsdómslögmaður. Þar er svo líka
hæstaréttarlögmaðurinn Haukur
Örn Birgisson, forseti Golfsambands Íslands, og hæstaréttarlögmaðurinn Eggert Páll Ólason,
sem er einhver þekktasti vinur
einkabílsins á Íslandi. Einhverjir
munu vera farnir að kalla Íslensku
lögfræðistofuna Stjörnustofuna.
Leynd
Sameining Fjölbrautaskólans
við Ármúla og Tækniskólans
hefur vakið nokkur viðbrögð hjá
almenningi og ekki síst forystu
Félags framhaldsskólakennara og
kennara og nemenda í Ármúlaskólanum. Það vakti ekki síður
athygli að menntamálaráðherrann, Kristján Þór Júlíusson,
kvartaði undan því að umræða um
sameininguna hefði farið af stað
fyrr en áætlað var. Þetta er ótrúlegur málflutningur. Sameining
slíkra skóla er ekki einkamál ráðuneytisins heldur mál sem snertir
starfsmenn og nemendur skólans
og á ekki að fara fram í leynd fyrir
þeim. jonhakon@frettabladid.is

Stefnuleysi og
metnaðarleysi í menntun

M

Andrés
Ingi Jónsson
þingmaður
Vinstri grænna

Menntamálaráðherra
hefur teymt
umræðuna út
í það fúafen
að snúast
um rekstrarform og
sameiningu
einstakra
stofnana.

enntastefna ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks,
Viðreisnar og Bjartrar framtíðar er ekki
beysin. Þessa dagana ræðir þingheimur stöðu
framhaldsskólastigsins, en því miður ræðum við ekki
metnaðarfulla stefnu til framtíðar heldur útfærslur.
Menntamálaráðherra hefur teymt umræðuna út í það
fúafen að snúast um rekstrarform og sameiningu einstakra stofnana. Það gerði hann með því að fela tveimur
skólastjórum að skoða kosti þess að Tækniskólinn taki
yfir rekstur framhaldsskólans við Ármúla.
Í ljós hefur komið að ráðherrann hafi látið stjórnarþingmenn vita af þessum áformum áður en við í
stjórnarandstöðunni heyrðum fyrst af þeim í fréttum,
líkt og aðrir landsmenn. Þetta eru ömurleg vinnubrögð, en ömurlegust eru þau gagnvart nemendum og
kennurum, sem eru í mikilli óvissu um stöðu sína.
Ráðherrann tönnlast á því að engin ákvörðun hafi
verið tekin og að tryggt verði að yfirtakan á FÁ verði
ekki nýtt til að skera niður fjárveitingar. En hvað hefur
reynslan kennt okkur?
Þegar framhaldsskólinn var styttur úr fjórum árum
í þrjú, þá var því lofað að sparnaður yrði nýttur til
að efla skólana. Það var sagt fullum fetum í fjármálaáætlun sem var samþykkt í fyrra. Í þeirri ríkisfjármálaáætlun sem er til umræðu þessa dagana er annað
upp á teningnum. Fjárveitingar til framhaldsskóla
lækka milli ára og aðhaldskrafa á þá allt að fjórfaldast.
Aðhaldskrafan fer úr 0,5 prósentum upp í að vera á
milli 1,5 og tvö prósent á næstu fimm árum!
Er nokkuð sem bendir til þess að núverandi ríkisstjórn standi með menntakerfinu? Það birtist ekki í
stefnumörkun, sem er engin nema tilviljanakenndar
ákvarðanir sem eru drifnar áfram af blindri trú á
einkavæðingu og einkarekstur án greiningar. Það
birtist ekki í fjárveitingum, sem lækka ár frá ári. Og
það er fjarri því að birtast í samskiptum við þing eða
skólasamfélagið, þau samskipti eru skammarleg.
Nei, ef menntakerfið á að fá að blómstra, þá verður
það ekki undir forystu núverandi ríkisstjórnar.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Einar Þór Sverrisson Forstjóri: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000,
ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is Markaðurinn: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is menning: Magnús Guðmundsson
magnus@frettabladid.is Lífið: Guðný Hrönn Antonsdóttir gudnyhronn@frettabladid.is Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is
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Hættulegur afleikur í uppsiglingu Styttast nú ævilíkur

krabbameinssjúklinga?

Súsanna
Margrét
Gestsdóttir
kennari við Fjölbrautaskólann
við Ármúla

F

yrirhugaðri yfirtöku Tækniskólans á Fjölbrautaskólanum
við Ármúla hefur verið harðlega mótmælt, bæði af kennurum og
nemendum. Hagsmunir þeirra verða
þó látnir liggja á milli hluta í þessari
grein. Hér verður heldur ekki fjallað
um þá staðreynd að kennarar höfðu
ekki hugmynd um að verið væri
að vinna að þessari yfirtöku fyrr en
fréttir af henni láku í fjölmiðla 4. maí,
þó að kapp sé lagt á að hún eigi sér
formlega stað 1. júní næstkomandi.
Allt er þetta með ólíkindum en verst
af öllu er þó að við blasir viðvarandi
stefnuleysi og fúsk í menntamálum
sem er þjóðinni dýrkeypt.

Markmið breytinga
Enginn vafi leikur á því að sameining stofnana á borð við skóla kann
að vera skynsamlegur kostur. Allir
hljóta að vera sammála um að það
ber að fara vel með fé í skólakerfinu
sem og annars staðar. Því er óskiljanlegt að ekki liggi fyrir skýr stefna þar
sem allir framhaldsskólar landsins
eru undir svo að unnt sé að ræða á
faglegan hátt hvernig bregðast megi
við fækkun nemenda – fækkun sem
reyndar er svo tímabundin að innan
5-7 ára verður full þörf fyrir öll nemendarými og meira til. Þetta eru

helstu rökin og jafnvel þau einu sem
kynnt hafa verið fyrir yfirtökunni og
verða þau að teljast furðu lítilvæg í
ljósi þeirrar grundvallarbreytingar
sem hér er um að ræða.
Aðrir sameiningarkostir virðast
mun augljósari. Fjölbrautaskólinn við
Ármúla og Tækniskólinn eru nefnilega ólíkar stofnanir, ekki síst vegna
þess að FÁ er ríkisskóli en TS er einkarekinn skóli í eigu Samtaka fyrirtækja
í sjávarútvegi, Samtaka iðnaðarins,
Samorku og Iðnaðarmannafélagsins
í Reykjavík. Með yfirtökunni er þannig verið að einkavæða einn af stærstu
framhaldsskólum landsins án þess að
um það hafi átt að fara fram nokkur
umræða.

Úrlausnarefni í skólakerfinu
Löngu er tímabært að hefja samræðu
um menntamál upp fyrir reiknilíkön sem rúma aðeins krónur og aura
og búa ekki yfir neinum dálkum þar
sem pláss er fyrir fólk. Mun brýnni
úrlausnarefni liggja fyrir. Reglulega
berast fréttir af vandræðalegri stöðu
íslenska menntakerfisins í alþjóðlegu
samhengi og hafa aðrir fjallað ítarlega
um það. Við sjónum okkar allra sem
starfað höfum lengi við kennslu blasir
gjörbreytt staða á öllum skólastigum
sem birtist ekki síst í vanlíðan ungs
fólks, þunglyndi og kvíða. Við þessu
er reynt að bregðast í skólunum
án mikils skilnings frá yfirvöldum
menntamála.
Í FÁ hefur verið byggð upp skólamenning sem felst í því að mismuna
ekki nemendum heldur bjóða alla
velkomna og reyna að mæta hverjum
og einum þar sem hann er staddur.

Höfnum markaðsvæðingu
menntunar sem er enn ein
birtingarmynd vaxandi
mismununar í íslensku
samfélagi. Stöndum vörð
um mannauð skólanna og
nýtum hann til góðra verka.
Handahófsákvarðanir eru
hættulegar og afleiðingarnar
ófyrirsjáanlegar fyrir stóra
hópa fólks, jafnvel samfélagið allt.
Slík menning er hins vegar einskis
metin í kerfi sem byggir á því að koma
öllum eins hratt og auðið er í gegn.
Það fé sem sparast með nýlegri styttingu framhaldsskólans í þrjú ár skilar
sér ekki til eflingar skólastarfs eins og
til stóð. Önnur sjónarmið en þau sem
varða menntamál ráða för.
Höfnum markaðsvæðingu menntunar sem er enn ein birtingarmynd
vaxandi mismununar í íslensku samfélagi. Stöndum vörð um mannauð
skólanna og nýtum hann til góðra
verka. Handahófsákvarðanir eru
hættulegar og afleiðingarnar ófyrirsjáanlegar fyrir stóra hópa fólks, jafnvel samfélagið allt. Ræðum heildarmynd menntamála og verum óhrædd
við að leyfa ólíkum sjónarmiðum að
takast á. Leggjum fram rök og leyfum
umræðu. Annað sæmir ekki í lýðræðisþjóðfélagi.

Ólafur
Ólafsson
læknir

Í

fréttum má lesa að meðal annars vegna sparnaðar ríkissjóðs
fá krabbameinslæknar ekki í
hendur nýjustu krabbameinslyf sem
nýtt eru á Norðurlöndum.
Í huga minn kemur upp rannsókn á meðferðarárangri Íslendinga
1996-2008 á helstu sjúkdómum,
sem unnin var af svokölluðum
Boston-hóp sem er mjög vel þekktur alþjóðlegur greiningarhópur.
Skýrsla um rannsóknina var gefin
út af velferðarráðuneytinu 2011. Í

skýrslunni kemur fram að hlutfall
lifenda (survivors) 5 árum eftir að
meðferð hófst vegna krabbameins í
meltingarfærum var hæst á Íslandi,
næsthæst meðal kvenna er gengið
höfðu undir aðgerðir vegna krabbameins í brjósti og að dánartíðni
karla og kvenna 30 dögum eftir að
þeir veiktust vegna kransæðasjúkdóms var lægst borið saman við
vestrænar þjóðir, m.a. Norðurlönd,
Mið-Evrópu og BNA.
Á þeim tímum höfðum við ráð
á að innleiða gagnsöm lyf í stíl við
nágrannaþjóðir. Flest bendir til
að við höfum efni á nokkuð dýrari
lyfjum nú þar eð efnahagur okkar
hefur eflst verulega.
Hvað nú?
Boston consulting group
Hanson Elisabeth@bcg.com
Larson Stefan@bcg.com
(Velferðarráðuneytið 2011)

333 kr
á dag*
*9.990.- á mánuði.
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2017 | Ársfundur Samáls

Málmurinn
sem á ótal líf
Þann 11. maí heldur Samál ársfund
sinn í Kaldalóni í Hörpu undir yfir
skriftinni Málmurinn sem á ótal líf.
Fjallað verður um mikilvægi áliðnaðarins
fyrir efnahagslífið á Íslandi og umfang
endurvinnslu á áli í hnattrænu samhengi.
Samhliða ársfundinum verður sýning á
nýjustu árgerð Jaguar, en ál hefur löngum
verið í öndvegi við framleiðslu þeirra bíla og
hóf BL nýverið sölu á þeim.
Þá verður Minkurinn til sýnis, smáhjólhýsi
sem er íslensk hönnun og til stendur að
framleiða úr áli.
Fundarstjóri er Dagmar Ýr Stefánsdóttir.
Fundurinn er öllum opinn og skráning
fer fram á vef Samáls, www.samal.is.

Dagskrá:
8:00 Morgunverður

Ál fyrir umhverfið
Erna Gísladóttir forstjóri BL

8:30 Ársfundur Samáls

Leiðin að minni losun
Bryndís Skúladóttir forstöðumaður
framleiðslusviðs hjá Samtökum iðnaðarins

Staða og horfur í íslenskum áliðnaði
Rannveig Rist stjórnarformaður

Mink Campers – tenging við náttúruna
Kolbeinn Björnsson frumkvöðull

Ávarp
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir
iðnaðarráðherra

Kjarni álsins
Pétur Blöndal framkvæmdastjóri Samáls

Aluminium ... a global story
Ron Knapp framkvæmdastjóri
International Aluminium Institute

10:00 Kaffispjall að loknum fundi

HEFUR ÞÚ PRÓFAÐ
CURCUMIN?

Gullkryddið sem hefur reynst
þúsundum landsmanna vel.

Curcumin
„Gullkryddið“
er margfalt
áhrifameira
en Túrmerik!
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Einar S.
Björnsson
yfirlæknir við
LSH og prófessor
við HÍ

Helga Lind
– Pilateskennari
og einkaþjálfari

Fæst í öllum helstu apótekum,
heilsuverslunum og heilsuhillum stórverslana.
Kynntu þér málið á www.balsam.is

ALLT FYRIR

HEIMILIÐ

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

Pro750 galdurinn á
bak við ferskt hráefni
• Nýtt útlit, öflugri og hljóðlátari
• Stiglaus hraðastýring ásamt
pulse rofa og 5 prógrömmum
• Uppskriftabók fylgir

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

MIÐVIKUDAGUR

Landspítalinn er settur í
ómögulega samkeppnisstöðu

„Ég mæli tvímælalaust með vörunum frá
Natural Health Labs.“

Bætiefnin innihalda hvorki rotvarnarefni né fylliefni og eru án allra aukaefna.

10. maí 2017

C

ommercialism in medicine
never leads to true satisfact
ion and to maintain our self
respect is more precious than gold.
William Mayo (1861-1939)
Tilvitnunin að ofan hékk uppi í
einni af mörgum byggingum hinnar
þekktu Mayo Clinic í Rochester
Minnesota þegar undirritaður vann
þar við rannsóknir í læknisfræði fyrir
nokkrum árum. Klínikin heitir eftir
þeim bræðrum William og Charles
Mayo sem settu á stofn þessa fram
gangsríku klínik. Öndvert þeirri Klí
ník sem staðsett er í Ármúla, hefur
Mayo Clinic aldrei verið ætlað að
skapa gróða eða borga út arð til eig
endanna. Það er ekki dýrara fyrir
sjúklinga að sækja þar læknisaðstoð
en annars staðar í Bandaríkjunum þó
svo að frægð og þekking sérfræðing
anna beri af á mörgum sviðum og í
raun þekkt um allan heim. Allur ágóði
hefur verið notaður til að byggja upp
innviði stofnunarinnar, ráða færa sér
fræðinga og treysta innviði með það

að markmiði að veita sem besta heil
brigðisþjónustu.
Mikið hefur verið rætt að undan
förnu um málefni Landspítalans og
eins og venjulega um fjárveitingar
til spítalans. Þó að almenningur hafi
sýnt gríðarlegan stuðning við frum
kvæði Kára Stefánssonar um að auka
fjárveitingar til heilbrigðiskerfisins
eru efndirnar umdeildar. Það er þó
ótvírætt að ákvörðun hefur verið
tekin um byggingu nýs Landspítala á
næstu árum og því ber að fagna.

Erfiðara að vinna á biðlistum
Þó svo að deila megi um hversu
stór hluti fjárútgjalda ríkisins fari
til heilbrigðismála verður alltaf um
takmarkað hlutfall að ræða. Þann
ig hefur Páll Matthíasson, forstjóri
LSH, réttilega bent á að ef er farið út
í að styðja við aðgerðir sem krefjast
sérhæfðrar sjúkrahúsþjónustu utan
Landspítalans, eins og liðskiptaað
gerðir, eru allar líkur á því að erfiðara
verði fyrir Landspítalann að vinna á
löngum biðlistum sem yfirleitt krefst
aukins fjármagns og eins og bent er á
hér að ofan er það takmarkað.
Undirritaður ræddi um daginn við
ungt og vel menntað fólk um heil
brigðiskerfið. Það kom á óvart að þau
höfðu ekki gert sér grein fyrir þeim
reginmun sem er á fjármögnun Land
spítalans og annarra þeirra sem bjóða
upp á heilbrigðisþjónustu. Öllum

Öllum finnst réttlátt að
læknar, rannsóknarstofur
eða röntgenfyrirtæki fái
borgað fyrir hvern sjúkling
sem kemur og fær þjónustu.
En þegar kemur að Landspítalanum er það alls ekki
þannig. Það skiptir engu
máli hversu mikla þjónustu
Landspítalinn veitir eða
hversu marga sjúklinga hann
sér um. Hann fær fasta fjármögnun.
finnst réttlátt að læknar, rannsóknar
stofur eða röntgenfyrirtæki fái borgað
fyrir hvern sjúkling sem kemur og fær
þjónustu. En þegar kemur að Land
spítalanum er það alls ekki þannig.
Það skiptir engu máli hversu mikla
þjónustu Landspítalinn veitir eða
hversu marga sjúklinga hann sér um.
Hann fær fasta fjármögnun. Þann
ig að, eins og góður maður benti á,
er Landspítalanum áskapað að tapa
á meðan þetta kerfi er við lýði. Það
er kominn tími til að snúa þessu við
og að Landspítalinn fái réttláta fjár
mögnun.

Öruggt eða hættulegt fiskeldi
Orri
Vigfússon
formaður NASF,
Verndarsjóðs
villtra laxastofna

Í

grein sinni í Fréttablaðinu í gær
(9. maí) blandar Soffía Karen
Magnúsdóttir, fagsviðsstjóri hjá
Matvælastofnun, saman öruggu
fiskeldi og hættulegu fiskeldi.
Opnar sjókvíar hafa alls staðar
spillt umhverfinu. Því er þróun sein
ustu ára sú að færa fiskeldi í lokaðar
kvíar („closed containment“) eða
upp á land.
Allt núverandi og fyrirhugað
sjókvíaeldi á Íslandi er miðað
við gamla og úrelta tækni. Opið

sjókvíaeldi í stórum stíl er bannað í
Alaska, Svíþjóð og á Írlandi. Í Noregi
hefur Marine Harvest, stærsta fyrir
tækið í laxeldi í sjó, snúið baki við
eldi í opnum sjókvíum. Fyrirtækið
miðar nú allt sitt framtíðareldi við
lokuð kerfi. Lög um náttúruvernd
hér á landi kveða á um að náttúru
an eigi að njóta vafans andspænis
mengun og umhverfisspjöllum
af manna völdum. Óskandi væri
að Matvælastofnun færi að þeim
lögum í störfum sínum.
Sigrún afneitar hættunni af
laxalús við Íslandsstrendur. Allir
erlendir sérfræðingar sem hafa
komið hingað á fiskeldisráðstefnur
hafa sagt að hugmyndafræði MAST
um laxalús standist ekki. Ítrekað
hefur verið bent á hættuna sem fylgir
lúsinni sem magnast alls staðar upp
í stórfelldu sjókvíaeldi. Undanfarin
ár hafa útgefin rekstrarleyfi byggst

Allir erlendir sérfræðingar
sem hafa komið hingað á
fiskeldisráðstefnur hafa sagt
að hugmyndafræði MAST
um laxalús standist ekki.
á mati vanhæfra einstaklinga sem
hafa í nýlegum sjónvarpsviðtölum
viðurkennt slíkt vanhæfi. Þess vegna
þarf að afturkalla og endurmeta öll
starfs- og rekstrarleyfi fiskeldis, sl.
tíu ár eða svo.
Geldfiskur úr eldi getur valdið
skaða á hrygningarsvæðum villtra
laxa auk þess sem saur- og fóður
leifamengun til viðbótar við sníkju
dýrasmit berst óheft út í umhverfið
frá slíku eldi.

Er fjársvelti háskólanna að þurrka
upp viskubrunn landsins?

Þjónustumiðstöð
tónlistarfólks

Sandra Rán
Ásgrímsdóttir
formaður Sambands ungra
Framsóknarmanna

Þ

að er óumdeilt að fjárfesting í
menntun og rannsóknum skilar
sér til baka með beinum áhrif
um á framleiðni og hagvöxt þjóða.
Umræður hafa verið um að þau störf
sem nýfædd börn í dag muni starfa
við í framtíðinni sé ekki enn búið að
finna upp. Nýsköpun og þekkingar
þróun munu verða grunnurinn að
farsæld og samkeppnishæfni þjóða á
komandi árum. Sterkir háskólar sem
stunda öflugar rannsóknir munu því
verða kjarninn í því að tryggja sam
keppnishæfni Íslands á alþjóðlegum
vettvangi.
Staða háskóla og vísindasamfélags

ins á Íslandi er hins vegar grafalvarleg
þar sem háskólar landsins hafa verið
fjársveltir í lengri tíma. Fyrir kosn
ingar ríkti pólitísk samstaða meðal
allra stjórnmálaflokka og ungliða
hreyfinga þeirra, að opinber fjárfram
lög á hvern háskólanema skyldu ná
meðaltali OECD-ríkjanna á komandi
kjörtímabili. Þó gert sé ráð fyrir ein
hverri hækkun í fjármálaáætlun ríkis
stjórnarinnar þá er hún engan veginn
í takt við þá þörf sem hefur skapast
meðal háskólanna. Það er velmegun
í landinu og bjart fram undan en til að
tryggja velferð landsins til framtíðar
þarf að fjárfesta í framtíðinni.
Við búum við þá hættu að Ísland
dragist aftur úr þegar kemur að
menntun, rannsóknum og nýsköpun.
Við þurfum að skapa okkur framtíð
arsýn um háskólastig landsins, hvert
viljum við stefna og hvernig ætlum
við að komast þangað? Ungt Fram
sóknarfólk telur að grunnurinn að
því að geta tryggt gæði háskólanáms

í landinu sé að fjárframlög nái meðal
tali OECD-ríkjanna en það er of seint
að ná því árið 2030. Þróunin er að
gerast núna og hún gerist mun hraðar
en áður – við þurfum að bregðast við
áður en það er of seint.
Fækkun háskólanema eða háskóla
menntaðra er ekki lausnin, við vilj
um búa í fjölbreyttu samfélagi þar
sem fólk hefur fjölbreytta menntun
og fjölbreytt atvinnutækifæri. Því
verður ekki neitað að háskólarnir
spila stórt hlutverk í þessu mark
miði þar sem þeir bjóða upp á fjöl
breyttar námsleiðir. Við viljum
ekki sníða alla í sama formið, sterkt
iðnnám er gríðarlega mikilvægt en
sama gildir um háskólanám og rann
sóknir. Hættan er sú að ef við bætum
ekki úr og tryggjum gæði háskólanna
til framtíðar missum við allt okkar
hæfileikaríkasta fólk til landa þar sem
gæði náms og rannsókna eru tryggð.
Er fjársvelti háskólanna að þurrka
upp viskubrunn landsins?
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Elsku mamma

25% afsláttur
Í tilefni af mæðradeginum eru
allir ilmir með 25% afslætti
til 14. maí.
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Fyrsti Hafnarfjarðarslagurinn í efstu deild kvenna í sjö ár

MI Ð V I K U DA G U R

Nýjast

Meistaradeild
Undanúrslit, seinni leikur

Juventus - Mónakó

2-1

1-0 Mario Mandzukic (33.), Daniel Alves
(44.), 2-1 Kylian Mbappe (69.).
Juventus vann 4-1 samanlagt og er komið
í úrslitaleikinn þar sem það mætir Real
Madrid eða Atlético.

Pepsi-deild kvenna

ÍBV - Stjarnan

1-1

Haukar - FH

0-3

0-1 Katrín Ásbjörnsdóttir (23.), 1-1 Adrienne
Jordan (60.).

0-1 Margrét Björg Ástvaldsdóttir (26., sm),
0-2 Guðný Árnadóttir (57.), 0-3 Karólína Lea
Vilhjálmsdóttir (62.).

Efri
Þór/KA9
Stjarnan 
7
FH6
ÍBV 
4
Valur3

Neðri
Grindavík 
3
Breiðablik  3
Fylkir3
KR 
0
Haukar0

Í dag
18.30 Atletico - Real M.
Sport
18.35 S’oton - Arsenal 
Sport 2
19.05 Breiðablik - ValurSport 3
20.45 Meistaradeildarmörk  Sport
Pepsi-deild kvenna
19.15 Breiðablik - Valur Kópav.v.
19.15 KR - Grindavík
KR-völlur
FlugtæklingMargrét Björg Ástvaldsdóttir Haukakona flýgur hér í tæklingu í átt að Bryndísi Hrönn Kristinsdóttur, leikmanni FH, í fyrsta Hafnarfjarðarslagnum í Pepsi-deild kvenna í sjö ár, eða síðan sumarið 2010. FH-ingar hafa nú montréttinn eftir öruggan 3-0 sigur í gær en FH-stúlkur eru
búnar að vinna tvo leiki í röð. Nýliðarnir Haukar eru án stiga eftir þrjár umferðir. Fréttablaðið/Ernir

Lokaúrslit Olís-deildar kvenna
18.30 Fram - Stjarnan
Framhús
Lokaúrslit Olís-deildar karla
20.15 FH - Valur
Kaplakriki

FH hefur aðeins fleiri vopn en Valur

Valur og FH eru tvö sigursælustu karlaliðin í sögu íslenska handboltans og í kvöld hefst úrslitaeinvígi þeirra í Olís-deild karla. Fréttablaðið fékk Einar Andra Einarsson, þjálfara Aftureldingar, til að spá í einvígið og hann býst við að það klárist ekki fyrr en í oddaleik.
Handbolti Lið Vals (21) og FH (16)
hafa unnið 37 Íslandsmeistaratitla
samtals en aðeins tveir þeirra hafa
komið á þessari öld. Nú sjá þessi
sigursælustu karlalið íslenska handboltans stóra titilinn í hillingum
því þau eru bæði komin alla leið í
úrslitaeinvígið sem hefst í Kaplakrika í kvöld. Deildarmeistarar FHinga unnu sinn eina Íslandsmeistaratitil á síðustu 25 árum fyrir sex
árum og bikarmeistarar Vals hafa

ekki náð að vinna Íslandsmeistaratitil eftir bankahrun.
Bæði lið hafa unnið fimm leiki í
röð í úrslitakeppninni, FH-ingar alla
sína leiki en Valsmenn fimm síðustu
eftir tap úti í Eyjum í fyrsta leik. Þau
unnu sitt hvora tvo leikina á tímabilinu en annar sigur Valsmanna
var í undanúrslitum bikarsins. Einar
Andri Einarsson, þjálfari Aftureldingar, þekkir bæði liðin mjög vel
eftir veturinn. „Þetta er mjög áhuga-

vert einvígi,“ segir Einar Andri.
„Það er búin að vera rosalega löng
pása hjá FH og það verður því mjög
fróðlegt að sjá þá í fyrsta leiknum,“
segir Einar sem segir að þarna hafi
reynt á þjálfara FH að halda uppi
tempói á æfingum.
„Valsmenn hafa verið að spila
frábæran varnarleik eða þessa 5:1
vörn með Ými fyrir framan þar sem
hann fellur niður í 6:0 þegar liðin
eru að leysa inn. Liðin hafa í vetur
átt í miklu basli með þetta og ekkert lið sem hefur náð að leysa þessa
vörn með góðum hætti. Það verður
mjög spennandi að sjá hvernig FHingarnir ætla að leysa varnarleikinn
hjá Val. Það er stærsta spurningin
fyrir seríuna,“ segir Einar Andri.
„FH-ingar hafa verið að spila rosalega góða og þétta 6:0 vörn. Upp úr
þessari góðu vörn, með Ágúst Elí
mjög góðan í markinu fyrir aftan,
þá hefur Óðinn verið óstöðvandi í
hraðaupphlaupunum. Sóknarleikur
FH hefur líka verið gríðarlega góður,
agaður og með framlag frá mörgum
leikmönnum. Það er eiginlega
engan veikan blett að finna á FHliðinu finnst mér,“ segir Einar Andri.
„Valsmenn eru að koma svolítið
bakdyramegin að þessu með því
að enda í sjöunda sæti í deildinni
en ástæðan fyrir því að þeir voru
neðarlega var gríðarlegt álag á þeim.
Þeir unnu líka bikarinn og slökuðu
aðeins á í deildinni eftir það,“ segir
Einar.
„Óskar [Bjarni Óskarsson] hefur
verið gagnrýndur fyrir úrslitakeppnina í gegnum tíðina en hann

Unglingalandsliðsmennirnir Óðinn Þór Ríkharðsson hjá FH og Ýmir Örn Gíslason hjá Val í baráttu í bikarleik liðanna í Höllinni. Fréttablaðið/Eyþór

Mér finnst fleiri
hlutir vera á hreinu
hjá FH en á sama tíma er
Valur búinn að
vinna alla
stóru leikina
eftir jól.
Einar Andri Einars

er heldur betur að svara fyrir það
núna. Hann vinnur alltaf bikarinn
en hefur verið að strögla í úrslitakeppninni. Ég er viss um að Óskar
klæjar í fingurna að ná í Íslands-

meistaratitil í úrslitakeppni og sýna
enn og aftur hversu frábær þjálfari
hann er. Dóri er náttúrulega búinn
að gera kvennalið að Íslandsmeisturum og getur nú gert það líka með
karlalið,“ segir Einar. En hvernig fer?
Erfiðara að sjá Val vinna þrisvar
„Ég á erfiðara með að sjá Val vinna
FH þrisvar. FH hefur að mínu mati
aðeins fleiri vopn og þá sérstaklega í sókninni. Mér finnst fleiri
hlutir vera á hreinu hjá FH en á
sama tíma er Valur búinn að vinna
alla stóru leikina eftir jól. Það er
vonlaust að spá en ég hallast að
því að FH vinni í fimm leikjum,“
segir Einar Andri og bætir við:
„Þótt það sé kominn maí og fótboltinn byrjaður þá má líka fylgjast með
handboltanum.“ ooj@frettabladid.is
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Sólarkísilver Silicor

er rafmagnslaust
Silicor Materials
þarf að endursemja við Orku
náttúrunnar um
raforku fyrir risaverksmiðjuna á
Grundartanga.
Fjármögnun verkefnisins miðar
enn hægt. »6

»2

Skoðar bónusa
hjá Borgun

Fjármálaeftirlitið (FME)
skoðar hvort Borgun
hafi farið á svig við lög í
september í fyrra þegar
allir starfsmenn greiðslukortafyrirtækisins fengu
900 þúsund króna launauppbót hver.

»4

Vinna ekki
á eignabólu

Höfundur nýrrar skýrslu
um húsnæðismarkaðinn
á Íslandi segir beitingu
þjóðhagsvarúðartækja,
eins og hámarks veðsetningarhlutfalls, ekki slá
á verðhækkun sem stafar
af húsnæðisskorti.

»8

Getur umbylt
netverslun

„Gervigreind mun að
mínu mati leika svipað
hlutverk í framtíðinni og
tölvur gera nú í lífi okkar.“

SJÓNMÆLINGAR
ERU
OKKAR
FAG
Tímapantanir:
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500
Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
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Ríkið á óbeint í Marel
fyrir 24 milljarða
Óbeinn eignarhlutur Landsbankans
og Lindarhvols, eignarhaldsfélags
sem heldur utan um stöðugleikaeignir sem voru framseldar til ríkisins, í Marel í gegnum Eyri Invest
er metinn samanlagt á ríflega 24
milljarða króna en hlutabréfaverð
fyrirtækisins hefur hækkað um 51
prósent frá áramótum. Marel er
langsamlega stærsta félagið í Kauphöllinni og nemur markaðsvirði
þess um 268 milljörðum.
Landsbankinn, sem er nánast
alfarið í eigu íslenska ríkisins, fer
með yfir 23 prósenta eignarhlut í
Eyri Invest en fjárfestingafélagið er
stærsti einstaki hluthafi Marels með
27,24 prósent. Þá á félagið einnig
um þriðjungshlut í Eyri Sprotum
sem fjárfestir í nýsköpunarfyrirtækjum. Í byrjun maí í fyrra setti
Landsbankinn allan hlut sinn í Eyri
Invest í opið söluferli. Fimm tilboð
bárust í hlut bankans í félaginu og
var þeim öllum hafnað. Á þeim tíma
var óbeinn hlutur bankans í Marel
metinn á tæplega 12 milljarða
miðað við þáverandi gengi
bréfa félagsins. Sá hlutur
hefur hins vegar hækkað
í virði um meira en fimm
milljarða á um einu ári og
er markaðsverðmæti hans
í dag um 17 milljarðar.
Eignarhaldsfélagið
Lindarhvoll á tíu prósenta
hlut í Eyri Invest en bréfin
í fjárfestingafélaginu
voru á meðal
þeirra eigna
sem slitab ú
gamla LandsÁrni Oddur
Þórðarson,
forstjóri
Marel.

7,3

milljarða virði er óbeinn
eignarhlutur Lindarhvols,
eignarhaldsfélags ríkisins, í
Marel í gegnum Eyri Invest

bankans (LBI) framseldi til íslenskra
stjórnvalda í tengslum við samþykkt nauðasamninga í árslok
2015. Lindarhvoll hefur enn ekki
selt neitt af hlut sínum í Eyri Invest
og er óbeinn eignarhlutur félagsins
í Marel metinn á um 7,3 milljarða.
Rekstur Marels hefur gengið afar
vel á undanförnum misserum og var
2016 besta ár fyrirtækisins frá upphafi. Hagnaður nam 76 milljónum
evra og jókst um þriðjung frá fyrra
ári. Þá voru heildartekjur 983 milljónir evra og hækkuðu um meira
en 160 milljónir evra á árinu.
Fyrsti ársfjórðungur fór einnig vel af stað og skilaði Marel
hagnaði upp á 21,3 milljónir
evra sem er um 50 prósenta
aukning frá sama tímabili í
fyrra. Í febrúar síðastliðnum
var tilkynnt að Eyrir Invest
hefði selt rúmlega tveggja
prósenta hlut í
Marel til MSD
Partners og
nam kaupverðið um
4,3 milljörðum.

Allir starfsmenn Borgunar fengu 900 þúsund króna launauppbót í september. Fréttablaðið/Ernir

FME skoðar bónusana
sem Borgun greiddi út

– hae

Fjármálaeftirlitið skoðar hvort greiðslukortafyrirtækið Borgun hafi farið á svig
við lög með greiðslu 900 þúsund króna launauppbótar til allra starfsmanna.
Heildargreiðslan nam 126 milljónum en ekkert vitað um möguleg áhrif á Borgun.
markaðurinn
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Netfang auglýsingadeildar auglysingar@markadurinn.is Veffang visir.is

Gríptu lyfin á leiðinni heim
Apótek Garðarbæjar í alfaraleið

Fjármálaeftirlitið (FME) skoðar
nú hvort Borgun hafi farið á svig við
lög í september í fyrra þegar allir
starfsmenn greiðslukortafyrirtækisins fengu 900 þúsund króna launauppbót hver. Forstjóri Borgunar segir
að svo virðist sem FME telji greiðslurnar brjóta gegn reglum stofnunarinnar um kaupaukakerfi en óljóst sé
gegn hvaða ákvæði þeirra fyrirtækið
eigi að hafa brotið.
„Þetta var eingreiðsla hjá okkur
sem við borguðum í september og
töldum okkur hafa rétt til þess. Enda
væri þetta eins og aðrar eingreiðslur
líkt og til dæmis jólabónusar. Þetta
mál er í ferli hjá FME og við bíðum
niðurstöðu þeirra,“ segir Haukur
Oddsson, forstjóri Borgunar.
Stjórn Borgunar samþykkti í september í fyrra að greiða öllum starfsmönnum fyrirtækisins launauppbótina. Þannig fengju þeir að njóta
„þess vaxtar og viðgangs sem orðið
hefur í rekstri fyrirtækisins síðustu
misseri, sem er ekki síst mikilli og
góðri vinnu starfsfólksins að þakka“.
FME skoðar nú hvort lagaskilyrði til

Þetta var eingreiðsla
hjá okkur sem við
borguðum í september og
töldum okkur hafa rétt til
þess. Enda væri þetta eins og
aðrar eingreiðslur líkt og til
dæmis jóla
bónusar.
Haukur Oddsson,
forstjóri Borgunar.

greiðslnanna teljist uppfyllt og hefur
gefið Borgun tækifæri til að koma
fram með frekari sjónarmið. Meint
brot varðar viðurlög í formi sektargreiðslna en ekkert liggur fyrir um
möguleg fjárhagsleg áhrif á rekstur
greiðslukortafyrirtækisins. Þar
störfuðu 140 manns í árslok 2016
og nam heildargreiðslan í september því 126 milljónum króna.

„Þetta verður túlkunaratriði og
við vitum ekki hver niðurstaðan
verður. En við skoðuðum lögin og
reglurnar áður en þetta var greitt út
og töldum eingreiðsluna ekki falla
undir ákvæði þeirra,“ segir Haukur.
Reglur FME um kaupaukakerfi
byggja á lögum um fjármálafyrirtæki sem var breytt árið 2015. Með
breytingunum var meðal annars kveðið á um að kaupaukar til
starfsmanna megi ekki vera hærri
á ársgrundvelli en sem nemur
þrennum mánaðarlaunum. Einnig væri óheimilt að veita stjórnarmönnum og starfsmönnum sem
starfa við áhættustýringu, innri
endurskoðun eða regluvörslu
kaupauka. Þá skuli fresta útgreiðslu
að minnsta kosti 40 prósenta
af ákvörðuðum kaupauka í að
minnsta kosti þrjú ár.
Íslandsbanki er stærsti eigandi
Borgunar, með 63,5 prósenta hlut,
en bankinn er alfarið í eigu íslenska
ríkisins. Þau svör fengust frá FME
að stofnunin tjái sig ekki um einstök mál. haraldur@frettabladid.is

Íhuga að fækka útgáfudögum DV
Litlatún 3, Garðarbæ | Sími 577 5010

Fréttablaðið eykur þjónustu sína
við lesendur á landsbyggðinni.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

Forsvarsmenn DV íhuga að fækka
útgáfudögum úr tveimur í einn og
mun blaðið þá einungis koma út
sem helgarblað. Þetta herma heimildir Markaðarins og að breytingin
muni taka gildi á næstu vikum.
Sigurvin Ólafsson, framkvæmdastjóri DV, segir að engin slík ákvörðun hafi verið tekin á þessu stigi. „Það
er ekki búið að ákveða neitt slíkt
eða hvenær það gæti legið fyrir.“
Greint var frá því í síðasta mánuði að breytingar hafi verið gerðar
á stjórn Pressunnar ásamt því að
hlutafé í félaginu var aukið um 300
milljónir króna. Pressa er móðurfélag Vefpressunnar, DV og Birtíngs.
Björn Ingi Hrafnsson lét í kjölfarið af störfum sem stjórnarfor-

Það er ekki búið að
ákveða neitt slíkt
eða hvenær það gæti legið
fyrir.
Sigurvin Ólafsson,
framkvæmdastjóri DV

DV hefur verið gefið út tvisvar í viku frá
árinu 2013. Fréttablaðið/Anton Brink

maður og útgefandi Pressunnar og
tók Gunnlaugur Árnason við starfi
stjórnarformanns.
Í nóvember 2013 var ákveðið að
fækka útgáfudögum DV úr þremur
í tvo og efla í staðinn netútgáfu miðilsins. – sg
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a í
framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Sheer
Driving Pleasure

BMW X5 PLUG-IN HYBRID.
ALLTAF MEÐ FJÓRHJÓLADRIFIÐ TENGT.
BMW X5 xDrive40e / VERÐ: 9.690.000 KR.
Nýi BMW X5 xDrive40e PLUG-IN HYBRID tengirafbíllinn sameinar nýjustu rafbílatækni og það besta sem völ er
á í hefðbundinni vélartækni. Rafmótorinn er innbyggður í 8 þrepa sjálfskiptinguna sem tryggir fullkomna virkni
xDrive fjórhjóladrifsins hvort sem bíllinn er í rafstillingu eingöngu eða knúinn bensínvél. Nýr BMW X5 xDrive40e
skipar sér í hóp sparneytnustu jeppa í sama stærðarflokki með eldsneytisnotkun upp á einungis 3,3 l/100 km*
í blönduðum akstri. Samanlagt skila rafmótorinn og bensínvélin 313 hestöflum.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.
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Hefðbundin tæki slá ekki á eignabólu

Höfundur skýrslu um fasteignamarkaðinn á Íslandi segir beitingu þjóðhagsvarúðartækja, eins og hámark veðsetningarhlutfalls, ekki
slá á hækkun vegna húsnæðisskorts. Seðlabankastjóri hefur sagt að slík tæki kunni að verða virkjuð til að draga úr áhættu af ofhitnun.
„Þegar mikil hækkun á fasteigna
verði skýrist einkum af framboðs
tregðu á íbúðamarkaði, eins og
hefur verið reyndin á höfuðborgar
svæðinu undanfarin ár, þá getur
reynst erfitt fyrir seðlabanka að beita
hefðbundnum þjóðhagsvarúðar
tækjum til að vinna gegn mögulegri
húsnæðisbólu,“ segir Magnús Árni
Skúlason, hagfræðingur og höfundur
nýrrar skýrslu Reykjavík Economics
um húsnæðismarkaðinn, í samtali
við Markaðinn.
Algengast er að slíkum stjórn
tækjum sé beitt þegar ofhitnun á
fasteignamarkaði stafar af óhóflegri
skuldsetningu heimila. Magnús
bendir hins vegar á að staðan sé
önnur hér á landi þar sem ekki sé
merkjanlegur útlánavöxtur og þá
fara skuldir heimila sem hlutfall af
landsframleiðslu enn lækkandi og
voru 77,4 prósent í árslok 2016 en
fóru hæst í rúmlega 124 prósent árið
2009.
Á það er bent í skýrslu Magnúsar,
sem er unnin fyrir Íslandsbanka,
að íbúðaverð hefur hækkað um 19
prósent að raungildi frá mars 2016
til mars 2017 sem er mun meira en
sem nemur aukningu kaupmáttar
launa yfir sama tímabil. Slík þróun
þykir oft vísbending um það kunni
að vera að myndast eignabóla á hús
næðismarkaði.
Már Guðmundsson seðlabanka
stjóri gerði þetta meðal annars að
umtalsefni í ræðu sinni á ársfundi
Seðlabanka Íslands í mars síðast
liðnum. „Því er ekki að leyna að
vaxandi áhyggjur eru af aðstæðum
á fasteignamarmarkaði og til þess
kann að koma á næstunni að tiltæk
þjóðhagsvarúðartæki verði virkjuð
til að draga úr áhættu sem tengist
þeim,“ kom fram í máli seðlabanka
stjóra. Á meðal þeirra stjórntækja
eru reglur sem hægt er að setja um
hámark á veðsetningarhlutfall fast
eignalána. Heimild til þessa hefur
enn ekki verið nýtt hér á landi en í
þeim löndum þar sem þessu þjóð
hagsvarúðartæki hefur verið beitt,
eins og bent er á í síðasta fjármála
stöðugleikariti Seðlabankans, er
algengast að hlutfallið sé á bilinu 80
til 90 prósent.

Stígi varlega til jarðar
Fram kemur í skýrslu Magnúsar að
rannsóknir Alþjóðagjaldeyrissjóðs
ins hafi sýnt að stjórntæki eins og
hámark veðsetningarhlutfalls og tak
mörkun á hlutfalli tekna af greiðslu
byrði lána geti komið að gagni til að
slá á myndun húsnæðisverðbólu sem
og óheftan útlánavöxt – að minnsta
kosti til skemmri tíma litið. Þá væri
einnig mögulegt að stytta hámarks

Íbúðaverð hefur hækkað um 19 prósent að raungildi frá mars 2016 til mars 2017. Fréttablaðið/Antonbrink

lánstíma eða takmarka hámarks
lengd íbúðalána við fyrstu kaup
endur. „Fjármálastofnanir gætu með
virkri ráðgjöf aðstoðað viðskipta
vini sína við að stytta lánstíma, til
dæmis ef launatekjur viðkomandi
lántakanda hækkuðu það mikið
að það myndi leyfa aukna greiðslu
byrði án þess að það kæmi niður
á framfærsluviðmiðunum,“ segir í
skýrslunni.
Magnús Árni setur hins vegar
spurningamerki við það hvort hefð
bundin þjóðhagsvarúðartæki Seðla
bankans skili tilætluðum árangri
þegar húsnæðisskortur er fyrir
hendi. Þá sé jafnframt erfiðleikum
bundið að fara í aðgerðir gegn þeim
sem leigja út íbúðir til ferðamanna á
almennum markaði, eins og í gegn
um Airbnb.
„Seðlabankinn getur vissulega
haft áhrif á verðþróun á fasteigna
markaði með beitingu þjóðhags
varúðartækja,“ útskýrir Magnús,
„en hins vegar væri æskilegra ef fjár
málastofnanir og lífeyrissjóðir sýndu
frumkvæði í að sjálfregluvæða starf
semi sína.“ Þar nefnir Magnús meðal
annars sem dæmi að hægt væri að
setja tímabundið upp strangara
greiðslumat og þannig koma í veg
fyrir „hringekjuverðlagningu fast
eigna þar sem sama fasteignin er

Helstu þjóðhagsvarúðartæki
l Stjórna lánsfjárhlutfalli með
því að setja hámark veðsetningarhlutfalls fasteignalána.
l Skilyrði um hlutfall tekna og
greiðslubyrði útistandandi lána
þannig að lán geti ekki verið
hærri en ákveðinn fjöldi mánaðartekna eða hlutfallstala af
ráðstöfunartekjum.
l Takmarka ákveðna gerð útlána og krefja lánveitendur, til
dæmis banka, um að binda fé á
móti útlánum.
lA
 uka bindiskyldu lánveitenda
með því að þvinga þá til að
byggja upp sjóði til tryggingar
fyrir vanskilum.
endurtekið seld á hækkandi verði á
stuttu tímabili í þeim tilgangi að inn
leysa verðhækkanir.“ Hann hvetur
eftirlitsaðila til að stíga varlega til
jarðar í þessum efnum og að gaum
gæfa hvert skref sem er tekið í þá átt
að hafa áhrif á fasteignamarkaðinn.

Ákveðinn hópur enn skuldsettur
Í síðasta riti Seðlabankans um fjár
málastöðugleika kemur fram að ef

✿ Skuldir heimila sem hlutfall af
landsframleiðslu (%)
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aðeins sé horft til einstaklinga með
íbúðaskuldir var um fimmti hver
einstaklingur með veðsetningarhlut
fall sem var 85 prósent eða hærra.
Þá hafi greining Fjármálaeftirlitsins
á nýjum íbúðalánum bankanna,
Íbúðalánasjóðs og stærstu lífeyris
sjóðanna yfir tímabilið júlí 2015 til
janúar 2017 sýnt að algengast er að
lántakendur séu með um 80 prósent
veðsetningarhlutfall við kaup á nýju

húsnæði. Fyrir um fjórðung nýrra
lána var skuldsetning hins vegar
umfram 80 prósent og fyrir rúmlega
átta prósent lána var skuldsetningin
90 prósent eða meiri. Miðað við
veitt íbúðalán á fyrrnefndu tímabili
hefði takmörkun veðsetningarhlut
falls við 80 prósent haft áhrif á um
fjórðung lánveitinga en takmörkun
við 85 prósent haft áhrif á 15 pró
sent nýrra lána. hordur@frettabladid.is

Sjá um skráningu Heimavalla

Sjónvarpsdreifikerfi

fyrir hótel, gistiheimili og skip.
– Tengir þig við framtíðina!
Auðbrekku 3 • Kópavogur • s. 564 1660
oreind@oreind.is • www.oreind.is

Heimavellir hafa samið við Íslands
banka og Kviku um að fyrirtækin sjái
um skráningu leigufélagsins á Aðal
markað Kauphallar Íslands síðar á
þessu ári. Íslandsbanki mun sjá um
ritun skráningarlýsingar félagsins og
Kvika leiða söluferli á hlutum í félag
inu í samvinnu við ríkisbankann.
Þetta kemur fram í kynningu af
aðalfundi leigufélagsins sem haldinn
var þann 6. apríl. Líkt og komið hefur
fram er stefnt að skráningu félagsins á
síðasta ársfjórðungi og verða Heima
vellir þá fjórða fasteignafélagið á
Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Mark
aðurinn greindi í síðustu viku frá því
að markaðsverðmæti Heimavalla
nemur nú 16,2 milljörðum króna
og hefur hækkað um 12,3 milljarða
á einu ári. Gengi bréfa þessa stærsta
leigufélags landsins hækkaði á sama
tíma um 38 prósent eða úr 1,3 krón
um á hlut í 1,8. Stjórnendur félagsins
munu hefja formlegt skráningarferli
þess um miðjan þennan mánuð.

Guðbrandur Sigurðsson er framkvæmdastjóri Heimavalla. Fréttablaðið/GVA

Félagið leigir nú út, eða er með í
byggingu, alls um 2.020 íbúðir og
horft er til þess að íbúðum þess
á höfuðborgarsvæðinu fjölgi um
400 á næstu tveimur árum. Í fyrra
hófu Heimavellir framkvæmdir við
nýbyggingar í Reykjavík, Mosfellsbæ

og Hafnarfirði og á Akureyri og Akra
nesi. Eignir þess hækkuðu úr 10,4
milljörðum árið 2015 í 43 milljarða í
fyrra og skuldirnar úr 8,2 milljörðum
í 29,9. Eigið fé var 2,1 milljarður árið
2015 en 13,4 milljarðar ári síðar.

– hg

NÝR JAGUAR F-PACE
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SPORTJEPPI
SEM ÞÚ HEFUR
BEÐIÐ EFTIR.

F-PACE er fyrsti hraðskreiði jeppinn í Jaguar-fjölskyldunni. Hér er kominn ótrúlega hagkvæmur
sportbíll sem sameinar einstaka fegurð og snarpa aksturseiginleika. F-PACE er afar afkastamikill
og með honum er hægt að velja aldrif eða afturhjóladrif og AdSR-gripkerfi sem greinir mismunandi
yfirborð til að tryggja hámarksgrip. Hægt er að velja úr mörgum öflugum vélum sem eyða frá
4,7 l/100 km* og losa frá 139 g/km í blönduðum akstri. Í bílnum er rúmgóð 650 l farangursgeymsla
auk þess sem fjölhæf 40:20:40 sætaskipanin býður upp á allt að 1.740 l farangursrými. Aukin
þægindi eru fólgin í tómstundalyklinum, vatnsheldu armbandi sem læsir og aflæsir F-PACE. Hægt
er að hafa það á sér í stað lykils með fjarstýringu. InControl upplýsinga- og afþreyingarkerfið sér
svo um afþreyingu og tengingu til að allir njóti hverrar einustu ökuferðar.
jaguarisland.is

THE ART OF PERFORMANCE
Jaguar F-Pace, sjálfskiptur, dísil: Verð frá 7.490.000 kr.
* Eldsneytisnotkun miðast við uppgefnar tölur frá framleiðanda í blönduðum akstri.
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Samningur Silicor um raforku rann út
Silicor Materials þarf að endursemja við Orku náttúrunnar um helming þeirrar raforku sem risaverksmiðjan á Grundartanga þarf.
Ekki enn búið að semja við Landsvirkjun og fjármögnun verkefnisins miðar hægt. Þetta er langhlaup, segir stjórnarmaður í félaginu.

S

amkomulag sem átti að
tryggja Silicor Materials
um helming þeirrar raforku sem fyrirhugað sólarkísilver bandaríska fyrirtækisins á Grundartanga
þarf rann út í lok mars. Verksmiðjan
er því rafmagnslaus og þurfa forsvarsmenn hennar nú að endursemja við Orku náttúrunnar og
halda áfram viðræðum við Landsvirkjun sem hafa staðið yfir með
hléum í á fjórða ár. Fjármögnun
þessa stærsta kísilverkefnis landsins miðar hægt og í haust rennur út
lokafrestur um gildistöku samnings um lóð undir verksmiðjuna.
„Menn eru enn í viðræðum við
Orku náttúrunnar. Það sem þarf að
gera er að setjast niður og semja um
framhaldið. Við erum nú að vonast
til að það verði gert,“ segir Davíð
Stefánsson, stjórnarmaður í Silicor
Materials Iceland Holding hf. og
talsmaður fyrirtækisins hér á landi.

Sömdu haustið 2015
Stjórnendur ON, dótturfyrirtækis
Orkuveitu Reykjavíkur, skrifuðu
undir viljayfirlýsingu um sölu á 35
megavöttum af raforku til Silicor
Materials í júlí 2014. Afhending orkunnar átti þá að hefjast árið 2016 en
engin áform um byggingu nýrra
virkjana fylgdi samkomulaginu.
Fréttablaðið hafði fimm mánuðum
áður greint frá áformum Silicor um
byggingu risaverksmiðjunnar á
Grundartanga sem þarf 85 megavött
á ári í fullum afköstum. Var þá gert

Menn eru enn í
viðræðum við Orku
náttúrunnar. Það sem þarf
að gera er að setjast niður og
semja um framhaldið.
Davíð Stefánsson, talsmaður
Silicor Materials á
Íslandi

ráð fyrir kísilveri sem gæti framleitt
um sextán þúsund tonn af sólarkísil
á ári og skapað um 450 störf. Viðræður við Landsvirkjun um kaup á
þeim megavöttum sem verksmiðjan
þarf til viðbótar voru þá hafnar og
til stóð að framkvæmdir á lóðinni
færu af stað í árslok 2014 og verksmiðjan tæki til starfa um tveimur
árum síðar.
Silicor samdi í mars 2015 við
þýska stórfyrirtækið SMS Siemag
um kaup á tækjum og vélum fyrir
verksmiðjuna. Sá samningur var á
þeim tíma metinn á 70 milljarða
króna og fjórum mánuðum síðar
náðust samningar við danska verktakafyrirtækið MT Højgaard um
byggingu verksmiðjuhússins. Var
þar um framkvæmd upp á tæpa 30

Fyrirtækið
vill framleiða
sólarkísil fyrir
sólarsellur með
framleiðsluaðferð
sem bandaríska
fyrirtækið er með
einkaleyfi á.
Mynd/Silicor
Materials

milljarða króna að ræða miðað við
þáverandi gengi.
Samningur um sölu ON á 40
megavöttum til verksmiðjunnar
var undirritaður í september 2015.
Um var að ræða fyrsta raforkusölusamning ON við stórnotanda eftir
að fyrirtækið tók við virkjanarekstri
og raforkusölu móðurfélagsins í
ársbyrjun 2014. Samningurinn var
undirritaður við athöfn í Elliðaárstöðinni í Reykjavík og þá tilkynnt
að upphæð hans væri í Bandaríkjadölum og verðið fyrir orkuna hærra
en það sem ON hefði áður fengið
fyrir sama magn. Samningurinn
var til fimmtán ára, með möguleika
á framlengingu, og átti afhending
orkunnar að hefjast árið 2018. Í kjölfarið var gerður skilmálasamningur
við Landsvirkjun með þeim fyrirvara að ríkisfyrirtækið gæti ekki
afhent orkuna fyrr en árið 2020.
Endanlegt samkomulag við Landsvirkjun er enn ófrágengið.
„Það eru enn þá í gangi viðræður
við Landsvirkjun. Ég veit ekki betur,
en núna hefur verkefnið verið í svolitlum hægagangi og því eru þessi
mál öll í biðstöðu,“ segir Davíð.

Hefur áhuga
Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar, segir
orkufyrirtækið ekki geta svarað
spurningum Markaðarins „um efni
trúnaðarsamninga sem við gerum
eða um það hvort eða hvaða forsendur hafa eða hafa ekki gengið
eftir“.
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Kynningarblað

Viðburðir

Sögustund á náttfötunum er vinsæll viðburður barna á aldrinum
3 til 8 ára. Á morgun eiga
þau stefnumót við fíl með
bráðnandi rjómaís.
viðburðir ➛ 4

„Ég er svo heimakær að það er nánast vandræðalegt, en vinnan er samt þannig að mér tekst oftast ágætlega að finna jafnvægi milli hins inn- og úthverfa lífs.“

Vandræðalega heimakær
MYND/Salar Bagan

Ragga Gröndal syngur á stórtónleikum í Háskólabíói í kvöld til
styrktar kvennasamtökunum AISHA á Gasa. Hún er byrjuð að
vinna að nýrri plötu sem kemur út snemma á næsta ári. ➛2
Heimilissýningin AmAzing Home sHow
Sérblað um heimilissýninguna Amazing Home Show
kemur út þann 17. maí.
Í þessu blaði verður hægt að kaupa bæði auglýsingar sem og
kynningar.

Áhugasamir geta haft samband við Jóhann waage
sími 512 5439
johannwaage@365.is
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Ragga er að semja tónlist við barnaleikrit ásamt Bergrúnu Írisi. Hún mun koma fram á Secret Solstice og með NDR Bigband í júní.

Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

Framhald af forsíðu ➛

R

agga kemur fram ásamt
fríðum hópi tónlistarmanna
á tónleikunum í kvöld. Auk
hennar og Guðmundar Péturssonar koma fram Bubbi Morthens,
Sigríður Thorlacius og Högni
Egilsson, Ellen Kristjáns, KK og
Bjartmar Guðlaugsson. „AISHA
samtökin hafa það að markmiði
að efla konur í Palestínu sem hafa
t.d. misst eiginmenn sína eða lent
í erfiðum aðstæðum og áföllum,“
segir Ragga sem ætlar að syngja og
leika á píanó með manninn sinn,
Guðmund Pétursson gítarleikara,
sér við hlið.
Hún segist oft taka að sér að
syngja á tónleikum til styrktar
ákveðnum málefnum, líkt og aðrir

tónlistarmenn á Íslandi. „Ég er til í
að koma fram fyrir öll góð málefni,
enda eru svo margir í samfélaginu og í heiminum sem þarfnast
hjálpar. Ég bara veit og hef upplifað hvað svona safnanir geta
skipt miklu máli, jafnvel breytt
öllu fyrir fólk sem er að glíma við
erfiðleika – í það minnsta gerir
þetta aðstæður fólks ögn bærilegri
og svo held ég líka að fólki þyki
vænt um stuðninginn, kærleikann
og samhuginn sem fylgir styrktartónleikum.“

Heppin með verkefni

Þegar Ragga er spurð hvað hafi á
daga hennar drifið síðustu mánuði
kemur í ljós að hún hefur haft í
nógu að snúast. Hún er nýkomin
heim úr tveggja vikna tónleikaferðalagi um Austurríki, sem hún
segir að hafi verið dásamlegt. „Í lok
síðasta árs gaf ég út nýtt lag sem
heitir Yoanna, hélt stóra tónleika
í Háskólabíói, fór í tónleikaferð

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA
Arctic star sæbjúgnahylki

innihalda yfir fimmtíu tegundir af
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:
• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni
liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að
myndun húðpróteins og insúlins
ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar
fást á www.arcticstar.is
Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum,
heilsubúðum og hagkaupum.

info@arcticstar.is - www.arcticstar.is
Síðumúli 31 - 108 Reykjavik - S: 562-9018 / 898-5618

um Þýskaland og tók jólavertíðina með trompi, ásamt vinum
mínum í söngtríóinu Eitthvað
fallegt. Í febrúar kom ég fram sem
sólisti með stórsveit norðurþýska
útvarpsins (NDR Bigband), í mars
fórum við í ótrúlega skemmtilegt
tónleikaferðalag um Eistland og
síðan söng ég fyrir Maríu Magdalenu í Jesus Christ Superstar með
frábærum hópi tónlistarmanna.
Þetta er svona það sem stendur
upp úr og ég man eftir, enda er ég
svo heppin að hafa mjög fjölbreytt
verkefni.“

Ný plata í vinnslu

Fram undan eru næg verkefni sem
Ragga hlakkar til að takast á við.
„Það er hellingur í gangi, sem betur
fer. Ég er á leiðinni til London
til þess að vinna með upptökustjóra fyrir nýja plötu sem kemur
út í byrjun næsta árs. Síðan er ég
að semja tónlist við barnaleikrit
ásamt Bergrúnu Írisi. Ég mun koma
fram á Secret Solstice og með NDR
Bigband í júní. Við ætlum að skella
okkur á þjóðlagahátíð á Siglufirði,
halda tónleika í Norræna húsinu,
spila á Djasshátíð Reykjavíkur og á
spennandi tónlistarhátíð í Oldenburg í Þýskalandi þar sem þemað
er farfuglar og hvernig þeir tengja
lönd og menningu saman. Síðan
skellur haustið á og þá hrúgast
vonandi inn fleiri spennandi
verkefni, en ef ekki mun ég einbeita mér alfarið að plötugerð og
barnaleikriti.“

Kennir jóga vikulega

Fyrir utan að koma fram og syngja
fyrir fólk ætlar Ragga að slaka eins
mikið á og hún getur með fjölskyldunni og nýjum fjölskyldumeðlimi sem er Vitamix-blandari.
„Ég er að sigla inn í nýtt tímabil
eftir að ég fjárfesti í græjunni og
á mjög erfitt með að slíta mig frá
eldhúsinu. Ég er á fullu að gera alls
konar tilraunir til eflingar heilsu

„Við gleymdum að plana eiginlegt sumarfrí eins og oftast en við reynum að
stela rólegum dögum sem koma inn á milli til að njóta sumarsins og vera
dugleg að hitta vini og fjölskyldu.“ MYND/Salar Bagan

og almennrar vellíðunar. Ég er svo
heimakær að það er nánast vandræðalegt, en vinnan mín er samt
þannig að mér tekst oftast ágætlega að finna jafnvægi milli hins
inn- og úthverfa lífs. Ég kenni svo
jóga einu sinni í viku í Yoga Shala
í Skeifunni þannig að ég verð að
vera dugleg í jóga og svo stefni ég
að því að hlaupa 10 km í Reykjavíkurmaraþoninu. Við gleymdum
að plana eiginlegt sumarfrí eins
og oftast en við reynum að stela
rólegum dögum sem koma inn á
milli til að njóta sumarsins og vera
dugleg að hitta vini og fjölskyldu.“

Þegar Ragga er spurð hvaða
lag henni þyki vænst um af þeim
lögum sem hún hefur sungið
hugsar hún sig vel um. „Þetta er
erfið spurning. Kannski lagið Litla
barn sem kom út á plötunni Svefnljóð.“
Hún er hins vegar ekki lengi að
svara því hvaða lag er í uppáhaldi
hjá henni þessa dagana. „Það heitir
‘Till April is Dead’ og er flutt af
æðislegri tónlistarkonu frá Bretlandi sem heitir Lisa Knapp. Ég fæ
hreinlega ekki nóg af henni.“
Tónleikarnir í kvöld hefjast
klukkan 20.

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.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Útgefandi:
365 miðlar

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

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

GLÆSILEGaR DaNSKaR

INNRéTTINGaR
Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

fjÖLBREyTT úRVaL af HuRðuM, fRaMHLIðuM, KLÆðNINGuM OG EININGuM,
GEfa þéR ENDaLauSa MÖGuLEIKa Á að SETja SaMaN þITT EIGIð RýMI.

Baðherbergi

Góðar hirslur

Innbyggðar uppþvottavélar

Pottaskápar

Allar útfærslur

HREINT OG KLÁRT

Fataskápar

Sérsmíði

VIð HÖNNuM OG TEIKNuM fyRIR þIG

Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu,
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum,
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

Þvottahús

Úrvalið er hjá okkur

þITT ER VaLIð

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Mán. - föst. kl. 09-18 • Laugardaga kl. 11-15
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Hlátrasköll og náttgalsi

Sögustund á náttfötunum er vinsæll viðburður barna á aldrinum 3 til 8
ára. Á morgun eiga þau stefnumót við fíl með bráðnandi rjómaís.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

V

ið viljum auðvitað helst að
foreldrar losi sig við allar
hömlur og mæti líka í náttfötum því krökkunum þykir það
svo óskaplega fyndið og skemmtilegt,“ segir Guðríður Sigurbjörnsdóttir, safnstjóri Borgarbókasafnsins í Sólheimum. Þangað mæta
kátir krakkar á náttfötunum annað
fimmtudagskvöld hvers mánaðar
yfir vetrartímann til að hlusta á
sögu og hafa það notalegt
„Bangsi og önnur tuskudýr eru
velkomin með og börnunum þykir
þetta mjög skemmtilegt. Reyndar
eru vinsældirnar svo miklar að
vissara er að skrá sig fyrirfram og
þyrftum við helst að fjölga þessum
kvöldum,“ segir Guðríður sem
nýtur sögustundarinnar ekki síður
en börnin, foreldrar þeirra og
annað starfsfólk Sólheimasafns.
„Við mætum alltaf í náttfötunum okkar á sögustundirnar og
stemningin er óskaplega notaleg
og heimilisleg. Á þessum tíma fer
að færast ró yfir börnin og þótt

þau mæti spennt og kát dettur allt
í dúnalogn þegar upplesturinn
hefst. Þá má heyra saumnál detta
því börnin hlusta af stakri athygli.“
Það var fyrir nokkrum árum að
Sigrún Jóna Kristjánsdóttir, barnabókavörður í Borgarbókasafninu
í Sólheimum, fékk þessa frábæru
hugmynd og segir Guðríður vinsældir sögustunda á náttfötum
hafa vaxið jafnt og þétt síðan.
„Í hvert skipti lesum við tvær
til þrjár sögur og vitaskuld með
tilheyrandi látbragði og tilþrifum.
Bækurnar koma úr öllum áttum,
jafnt sígildar barnasögur og nýjar;
bæði íslenskar og útlenskar. Bæði
Sigrún og Þórunn Vignisdóttir,
sem starfar hér einnig sem barnabókavörður, hafa brennandi áhuga
á barnabókum og einkar gott nef
fyrir nýjum sögum. Þær hika ekki
við að þýða áhugaverðar bækur
sem þær rekast á, og ekki eru til í
íslenskri þýðingu, og eigum við því
ótal áður óheyrðar barnasögur á
lager,“ upplýsir Guðríður kát.
Annað kvöld verða lesnar tvær
sögur á sögustundinni: Albin
hjálpar til, eftir Ulf Lövgren og svo
bók á ensku, sem var snarað yfir á
íslensku af þessu tilefni, og heitir

Guðríður Sigurbjörnsdóttir er safnstjóri Borgarbókasafnsins í Sólheimum. Að sjálfsögðu mætir hún í náttfötunum
sínum eins og annað starfsfólk bókasafnsins þegar börnum er boðið í sögustund á náttfötunum. MYND/EYÞÓR

SKVÍSAÐU ÞIG UPP
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

SUNDFÖT

Skoðaðu úrvalið á Curvy.is eða
komdu við í verslun okkar að Fákafeni 9
póstsendum frítt hvert á land sem er!

Ætti ég að deila ísnum mínum? (e.
Should I share my icecream?) eftir
Mo Willems.
„Sú saga er afskaplega dramatísk og fjallar um fíl sem veltir
fyrir sér hvort hann eigi að deila
ísnum sínum en á meðan bráðnar
ísinn. Við vörpum svo myndum
úr sögunum á tjald og börnin
horfa á stóreygð og innlifunin er
mikil. Þau lifa sig inn í sögurnar
og greina má gleði og sorg, ugg,
undrun og spennu, og þau hlæja
mikið. Börn á þessum aldri eru
mjög móttækileg og það er gaman
að lesa fyrir þau. Kímnigáfa þeirra
er keimlík og þau skella upp úr á
sömu stöðunum,“ segir Guðríður
og nefnir bækurnar um Lúlla sem
setur buxurnar á hausinn og Sel
sem kemur í heimsókn sem dæmi
um bækur sem uppskera alltaf
mikil hlátrasköll.
„Börn fyrr og nú gleðjast yfir
góðum sögum og um að gera að
halda bóklestri að þeim frá fyrstu
tíð. Við finnum vel að þeim er
mikils virði að koma í bókasafnið
því þau fara heim með sælubros
á vör. Á meðan smáfólkið lætur
fara vel um sig á dýnum og púðum
dundar fullorðna fólkið sér við að
skoða safnkostinn og andrúmsloftið er töfrandi, eins og alltaf þegar

ævintýri gerast,“ segir Guðríður og
bendir á að sögustundin megi ekki
verða allt of kósí.
„Það hefur reyndar enginn
sofnað enn því athyglin og áhuginn
á sögunum er algjör. Við lesum
oftast í hálftíma og bjóðum upp
á gómsæta ávexti og hressingu
á eftir. Sögustundinni lýkur svo
klukkan átta enda þá kominn tími
til að hátta í alvörunni heima.“
Borgarbókasafnið í Sólheimum
er minnsta safn Borgarbókasafns
Reykjavíkur og er miðað við tuttugu börn á sögustund í náttfötum.
„Á morgun verður sögustundin
í næstsíðasta sinn en við tökum
þráðinn upp aftur í haust. Þá verðum við með eina sögustund úti á
fallegu sumarkvöldi í júní og látum
boð um það ganga á heimasíðu
bókasafnsins, borgarbokasafn.is.
Við hvetjum líka fólk til á að skrá
sig inn á rafræna fréttabréfið okkar
þar inni. Þá þarf að skrá sig á þessa
upplestra því þeir eru gífurlega
vinsælir og svo að pláss verði fyrir
alla,“ segir Guðríður sem þó vísar
engum frá.
Sögustund á náttfötunum hefst
klukkan 19 annað kvöld, 11. maí.
Skráning í síma 4116160 eða með
tölvupósti til thorunn.vignisdottir@reykjavík.is

Börnunum þykir mikið ævintýri að mæta í náttfötunum og með bangsann
sinn í bókasafnið að kvöldi og fara sæl heim í háttinn eftir góða sögustund.
MYND/Borgarbókasafn Reykjavíkur

Kynningarblað

Stéttarfélög
miðvikudagur 10. maí 2017

Kynningar: BHM Rafiðnaðarsamband Íslands Sjúkraliðafélag Íslands
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Fjölbreytileikinn er styrkur

Erna Guðmundsdóttir er nýráðinn framkvæmdastjóri Bandalags háskólamanna – BHM. Hún segir
margt fram undan hjá bandalaginu en einna hæst ber undirbúning undir kjaraviðræður við ríkið.

E

rna hóf störf sem framkvæmdastjóri BHM í mars en á
sér langan feril innan bandalagsins enda hefur hún starfað
sem lögmaður þess frá árinu 2007.
Fyrstu árin starfaði hún samhliða
fyrir Kennarasambandið en síðustu
ár alfarið fyrir bandalagið.
Stéttarfélagsmál eru henni hugleikin en hún hefur einnig starfað
hjá BSRB og sem forstöðumaður
starfsmannasviðs hjá Tollstjóranum í Reykjavík. „Mér hefur alltaf
þótt mjög gefandi að geta aðstoðað
félagsmenn aðildarfélaga sem lenda
í erfiðleikum í sínu starfi en meginreglan hjá mér hefur ávallt verið sú
að veita þeim sem bestan stuðning í
formi lögfræðiþjónustu.“

Margþætt hlutverk

Um hlutverk BHM segir Erna:
„Hlutverk bandalagsins er í fyrsta
lagi að berjast fyrir bættum kjörum
háskólamenntaðra og í öðru lagi
að gæta hagsmuna aðildarfélaga
BHM og veita þeim stuðning.
Þá hefur eitt meginmarkmið frá
stofnun bandalagsins verið að efla
fagstéttarfélög háskólamanna og
háskólamenntun á Íslandi.“

Fjölbreytt þjónusta

Hjá BHM geta félagsmenn sótt í
öfluga sjóði ýmist vegna slysa og
veikinda en einnig er hægt að fá
styrki til heilsueflingar og forvarna
gegn sjúkdómum. „Innan BHM er

einnig Starfsþróunarsetur háskólamanna þar sem bæði einstaklingar, stéttarfélög, stofnanir og
sveitarfélög geta sótt ríflega styrki
vegna starfsþróunar,“ lýsir Erna.
Til BHM geta félagsmenn einnig
sótt öfluga hagsmunagæslu og
stuðning. „Við erum til dæmis með
lögmannaþjónustu með sérfræðingum á sviði vinnumarkaðsmála
og hagfræðing sem veitir ráðgjöf og
upplýsingar,“ segir Erna og bendir
einnig á að orlofskostir BHM séu
margbreytilegir.
BHM er aðili að Virk starfsendurhæfingarsjóði en Erna segir
ómetanlegt starf unnið þar. „Virk
vinnur að því að efla starfsgetu
félagsmanna í kjölfar veikinda eða
slysa en markmiðið er að koma
þeim sem eru við að detta út af
vinnumarkaði inn á hann aftur.“

sem fólk vinnur í dag mun hverfa
í þeirri byltingu og ný verða til í
þeirra stað. Við þurfum að skoða
hvernig verða störf framtíðarinnar og hvernig er hægt að undirbúa
sig fyrir störf sem eru ekki til í
dag. Við munum fylgjast vel með
þróun mála og stefnum að því að
vera með ráðstefnu um þetta málefni í haust,“ segir Erna.

Undirbúa kjaraviðræður

Fjölbreytileikinn jákvæður

Aðildarfélög BHM eru 27 og
mikill fjölbreytileiki innan þeirra.
„Þar má finna allt frá leikurum,
fréttamönnum, dýralæknum,
ljósmæðrum og þroskaþjálfum til
lögfræðinga, háskólakennara, náttúrufræðinga og sálfræðinga,“ segir
Erna sem telur þessa miklu breidd
afar jákvæða. „Það er mikill styrkur
sem liggur í fjölbreytileikanum
enda rík og góð samvinna á milli
allra félaganna sem vinna samhent
að því að efla kjör og aðstæður
háskólamenntaðra á Íslandi.“

Erna Guðmundsdóttir er nýráðin framkvæmdastjóri BHM. Mynd/GVA

Erna segir BHM ávallt vakandi
fyrir því hvernig hægt sé að bæta
þjónustu við félaga. „Ein hugmynd
er að koma upp þjónustuveri sem
auðveldi félagsmönnum að fá upplýsingar um rétt sinn í sjóðum o.fl.
á einum stað.“

Fjórða byltingin

BHM stendur fyrir fjölbreyttri
fræðslu sem félagsmenn geta sótt

sér að kostnaðarlausu og er félagið
þegar byrjað að undirbúa haustið.
„Aðaláhugamálið hjá mér er það
sem kallað hefur verið „fjórða
iðnbyltingin“,“ segir Erna og á
þar við þá miklu breytingu sem
er að verða á starfsumhverfi bæði
háskólamenntaðra og annarra á
næstu árum vegna framfara í upplýsingatækni, gervigreind og fleiri
sviðum. „Stór hluti þeirra starfa

Aðalfundur BHM verður haldinn
18. maí og verða þar fjölmörg
mál tekin fyrir. Komandi kjaraviðræður eru einna efst á baugi.
„Í dag erum við í viðræðum við
Samtök atvinnulífsins um gerð
svokallaðs réttindasamnings en
mikil fjölgun er á félagsmönnum
sem starfa á almenna vinnumarkaðinum. Við fengum á
okkur gerðardóm í kjölfar erfiðra
verkfalla gegn ríkinu í ágúst 2015
og rennur hann út 31. ágúst. Við
erum því á fullu að undirbúa
kjaraviðræður enda þarf að leiðrétta laun háskólamenntaðra sem
starfa hjá ríkinu. Okkar slagorð
er að meta menntun til launa.
Ef stofnanir ríkisins eiga að geta
haldið uppi góðri þjónustu þurfa
þær að geta haldið í og ráðið hæft
starfsfólk.“
Nánari upplýsingar um BHM má
finna á www.bhm.is

Kjaramálin eru í forgangi

Rafiðnaðarsamband Íslands var stofnað árið 1970. Starfsemi þess felst helst í því að gæta hagsmuna félagsmanna og fjölskyldna þeirra, bæði gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum.

R

afiðnaðarsamband Íslands
(RSÍ) er landssamband
stéttarfélaga rafiðnaðarmanna en sambandið var stofnað
árið 1970. RSÍ er starfsgreinasamband en allir launþegar sem
starfa í rafiðnaðargeiranum eru
félagsmenn þess. Að sögn Kristjáns
Þórðar Snæbjarnarsonar, formanns Rafiðnaðarsambandsins,
felst starfsemi sambandsins í að
gæta hagsmuna félagsmanna og
fjölskyldna þeirra, bæði gagnvart
atvinnurekendum og stjórnvöldum. „Helsta baráttumál RSÍ hefur
verið að reyna að bæta kjör rafiðnaðarmanna. Í fyrsta lagi höfum
við barist fyrir því að launin hækki
til samræmis við verðlag og hefur
markmiðið verið að auka kaupmátt launa. Annars vegar höfum
við tekið verulega á í að bæta ýmis
réttindaákvæði rafiðnaðarmanna
í kjarasamningum. Í síðustu kjarasamningum tókst okkur loks að
taka út veigamikinn þátt þar sem
starfsmenn þurftu að leggja háar
fjárhæðir út til að kaupa verkfærin
sem þeir nota í vinnunni. Það væri
eins og að starfsfólk sem vinnur
skrifstofuvinnu þyrfti að kaupa
tölvuna sem það vinnur á dags
daglega. Nú er það orðið þannig
að ef starfsmenn þurfa að leggja
til verkfæri fá þeir sérstaklega
greitt fyrir það. Við áttum okkur á
því að við þurfum sífellt að rýna í
ákvæði kjarasamninganna og gera
úrbætur á því sem félagsmenn telja
að þurfi að laga.“
Útgefandi: 365 miðlar

Störfin þróast hratt

Kjaramál félagsmanna eru yfirleitt
í forgangi að sögn Kristjáns en
mörg önnur stór verkefni koma
við sögu á hverjum degi. „Við
vinnum einnig að öðrum mikilvægum verkefnum eins og að reka
styrktar- og sjúkrasjóð sem veitir
félagsmönnum mjög verðmæta
tryggingu veikist þeir alvarlega
og missi tekjur vegna veikinda.
Þá getum við tryggt allt að 80% af
launum viðkomandi í sex til tólf
mánuði. Auk þess tökum við þátt í
greiðslu á ýmsum útgjöldum sem
reglur sjóðsins heimila.“
Einnig rekur sambandið Rafiðn
aðarskólann í samstarfið við rafverktaka en skólinn er eftirmenntunarskóli rafiðnaðarins. Þetta
samstarf hefur reynst greininni
mikilvægt að sögn Kristjáns. „Í Rafiðnaðarskólanum geta félagsmenn
haldið þekkingu sinni við og aukið
hana. Eftirmenntun í rafiðnaði er
gríðarlega mikilvæg enda þróast
störf í grein okkar mjög hratt og því
er sérstaklega mikilvægt að starfsmenn haldi þekkingunni við.“
Auk eftirmenntunarþáttarins
nefnir Kristján orlofshúsakerfi
sambandsins sem sé gríðarlega
flott enda nýti félagsmenn húsin
mjög vel allt árið um kring.

Málin rædd

Kristján Þórður Snæbjarnarson, formaður RSÍ.

Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson

Sölumaður auglýsinga: Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439

RSÍ hefur þróast í takt við tímann
að mörgu leyti að sögn Kristjáns
en félagsleg virkni hefur alla tíð
verið mikil innan sambandsins.

Í fyrsta lagi höfum
við barist fyrir því
að launin hækki til samræmis við verðlag og
hefur markmiðið verið
að auka kaupmátt launa.
Annars vegar höfum við
tekið verulega á í að bæta
ýmis réttindaákvæði
rafiðnaðarmanna í
kjarasamningum.
Kristján Þórður Snæbjarnarson

„Fjölmargir fundir eru haldnir
með félagsmönnum víðsvegar um
landið þar sem málin eru oftar en
ekki rædd mjög opinskátt. Forysta
RSÍ hefur lagt mikla áherslu á að
hlusta á félagsmenn sína og gert
þær breytingar sem mögulegar eru
til að bæta starfið. Félagsmenn geta
örugglega staðfest þetta þó svo
það séu ætíð einhver mál sem ekki
tekst að fullvinna. Einnig erum við
sífellt að nýta okkur þróun í tækni
til að ná betur til félagsmanna en
ekki síður að bæta aðgengi félagsmanna að þeirri þjónustu sem við
höfum upp á að bjóða.“
Nánari upplýsingar um RSÍ má
finna á www.rafis.is.
Veffang: Visir.is

Þekktu þinn rétt!
Íslendingar á vinnumarkaði: 175.760

Bądź świadom swoich praw!
Polacy na islandzkim rynku pracy: 8.798

Žinokite savo teises!
Lietuviai islandiškoje darbo rinkoje: 1.330

Alamin ang iyong mga karapatan!
Mga Pilipino sa mercado ng manggagawa sa Iceland: 336

รูจ้ กั สิทธิของคุณ
คนไทยในตลาดแรงงานไอซ์แลนด์: 320

Know Your Rights!
Á Íslandi eiga allir rétt á sanngjörnum
launum, frídögum og orlofi, og að
farið sé eftir kjarasamningum – óháð
þjóðerni og uppruna. Við berjumst
fyrir þínum kjörum og viljum hjálpa
þér að þekkja þinn rétt.

In Iceland, all full time employees
of all nationalities have a right to
fair pay, paid overtime and a paid
vacation. Wages below collective
wage agreements are illegal.
We help you protect your rights.

Kynntu þér réttindi þín á vr.is

Further information: vr.is
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Viðvarandi skortur
á sjúkraliðum

Sjúkraliðanám á
fagháskólastigi
S
júkraliðar hafa lengi barist
fyrir innleiðingu svokallaðs
fagháskólanáms, sem yrði
metið til ECTS háskólaeininga.
Sjúkraliðanám fer í dag fram á
þriðja hæfniþrepi framhaldsskóla
og framhaldsnám á því fjórða. Yrði
fagháskólanám að veruleika yrði
framhaldsnám sjúkraliða á því
stigi.
„Við höfum lengi bankað á
dyrnar hjá Háskóla Íslands og
Háskólanum á Akureyri þar sem
hjúkrun er kennd til að koma á
samstarfi og fá framhaldsmenntun
sjúkraliða kennda á fagháskólastigi,“ segir Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri Sjúkraliðafélags Íslands,
en fordæmi eru fyrir því á hinum
Norðurlöndunum. „Fyrir nokkru
var sett á laggirnar nefnd sem
skilaði í september síðastliðnum
af sér greinargóðri niðurstöðu til
mennta- og menningarmálaráðherra. Eftir það komst skriður á
málið,“ segir Birna, en farið verður
af stað með fagháskólanám sem
þróunarverkefni og hafa fimm
verkefni verið skilgreind, þar á
meðal framhaldsnám sjúkraliða.
Þessum verkefnum er ætlað að vera
fyrirmynd almenns fagháskólanáms í framtíðinni.
„BSRB, sem við erum aðilar að,
fékk eitt af þessum verkefnum og
liggur fyrir viljayfirlýsing frá verkalýðshreyfingunni um að hún greiði
fimmtíu milljónir, eða tíu millj-

Sjúkraliðar þyrftu
að vera miklum
mun fleiri til að
anna eftirspurn.

Birna Ólafsdóttir, skrifstofustjóri
Sjúkraliðafélags Íslands.

ónir á hvert verkefni og ríkið 100
milljónir á móti,“ upplýsir Birna,
en þannig yrði lagður grunnur að
umræddu fagháskólanámi.
Nú þegar hafa tæplega 200
sjúkraliðar útskrifast með framhaldsnám á fjórða hæfniþrepi
framhaldsskóla með áherslu á
bæði öldrun- og geðhjúkrun og
um næstu áramót útskrifast hópur
sem er sérhæfður til starfa á m.a.
sótthreinsun, speglun og skurðstofum. „Vonir standa til að þessi
sérhæfing geti í framtíðinni orðið
á fagháskólastigi,“ segir Birna og
leggur áherslu á að þörfin fyrir
vel menntaða sjúkraliða sé mikil.
„Við erum að fara inn í öldrunarsprengju og þurfum sárlega á fleira
fagfólki að halda sem getur axlað
aukna ábyrgð og sinnt sífellt
veikara fólki.“

S

júkraliðafélag Íslands fagnaði
50 ára afmæli á síðasta ári.
Félagið var upphaflega stofnað
sem fagfélag en varð að stéttarfélagi
með samningsrétt árið 1992. Kristín
Á. Guðmundsdóttir hefur gegnt formannsembættinu frá 1986. Þó félagið vaxi er skortur á sjúkraliðum.
Í heildina eru félagsmenn 2.800
talsins, að lífeyrisdeildinni meðtalinni og fer þeim ört fjölgandi. Engu
að síður er langt frá því að fjöldi
sjúkraliða dugi í öll þau verkefni
sem kallað er eftir sjúkraliðum í.
Þó svo að félagið vaxi er viðvarandi
skortur á sjúkraliðum og hefur verið
um langt skeið,“ segir Kristín en það
þýðir að ófaglærðir þurfa að ganga í
þeirra störf.
Hún segir ekki liggja fyrir hversu
margir sjúkraliðar þyrftu að vera til
að anna eftirspurn. „Því miður hefur
það ekki verið tekið saman. Hvorki
af atvinnurekendum né landlæknisembættinu sem er mjög miður enda

Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður
Sjúkraliðafélags Íslands.

væru það mikilvægar upplýsingar til
að vinna út frá.“
Aðspurð segir Kristín helstu
ástæðu skortsins þá að það vanti
hvatningu fyrir fólk til að fara í þetta
nám. „Við getum samt sem áður ekki
kvartað undan fjölda nemenda því
skólarnir eru fullir og útskrifa um
og yfir hundrað sjúkraliða á ári. Það
þyrfti bara svo miklu miklu fleiri
eins og við höfum margoft bent á,
en meðalaldur sjúkraliða í dag er 47
ár. Eins er það svo að margir fara af
landi brott að námi loknu eða hverfa
til annarra starfa,“ útskýrir Kristín.
Hún segir það líka skapa ákveðinn vanda að mörg fyrirtæki og
stofnanir hafa sett sér það markmið
að ráða sjúkraliða í mesta lagi í 80%

stöður. „Þá er að okkar mati verið
að fara illa með starfskrafta, og þá
sérstaklega í ljósi þess að það ríkir
skortur.“ Kristín segir ástæðuna
fyrir þessari stefnu atvinnurekenda þá að vaktavinnufólk sé með
hvíldartímaákvæði og ef það er í
100 prósent vinnu eiga yfirmenn
erfiðara með að skipuleggja vaktir
svo að ekki skapist frítökuréttur sem
gerir vinnuveitendum erfiðara fyrir
í rekstri. Hún segist þó ánægð með
Landspítalann sem heldur sig við
það að allir fái 100 prósent vinnu ef
þeir kjósa.
En launin. Þyrftu þau að vera
hærri til að skapa meira hvata?
„Laun sjúkraliða eru í takt við laun
annars heilbrigðisstarfsfólk sem
heilt yfir eru lág svo vissulega spilar
það inn í. Þá teljum við að sameining Tækniskólans og Ármúlaskóla
verði ekki til bóta, en Ármúlaskóli
er eins konar móðurskóli sjúkraliðanáms á Íslandi. Okkur hugnast
ekki að atvinnurekendur eignist
hann og stjórni þannig allri iðn- og
verkmenntun í landinu. Ég er hrædd
um að heilbrigðisskólinn muni ekki
njóta góðs af því.“
Sjúkraliðafélag Íslands er til húsa
að Grensásvegi 16. Þar starfa sex
manns. Allar nánar upplýsingar er
að finna á slfi.is.

Við stöndum vörð

um réttindi félagsmanna
Við stöndum vörð um réttindi félagsmanna sem starfa á
víðfeðmu svæði sem nær frá Borgarnesi og norður um til
Grenivíkur. Vinnuveitendur félagsmanna eru sveitarfélög,
stofnanir tengdar þeim og ríkisstofnanir á svæðinu. Félagið
heyrir undir lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna
og lög um sáttastörf í vinnudeilum.
Kjölur stéttarfélag er í forsvari fyrir félagsmenn sína
við gerð kjarasamninga og gætir þar hagsmuna þeirra í
hvívetna.
Félagið leggur áherslu á mikilvægi símenntunar og vill
stuðla að jákvæðri umræðu um þátt starfsmenntunar í því
að bæta samfélagið.

Hverjir eru náttúrufræðingar?
Náttúrufræðingar eru m.a.:
• Arkitektar
• Búfræðikandidatar
• Eðlisfræðingar
• Efnafræðingar
• Jarðeðlisfræðingar
• Jarðfræðingar
• Landfræðingar

• Landslagsarkitektar
• Lífeðlis- og lífefnafræðingar
• Líffræðingar
• Líftæknifræðingar
• Næringafræðingur
• Matvælafræðingur
• Sjávarútvegsfræðingar

Við erum stéttarfélag náttúrufræðinga www.fin.is

• Skógfræðingar
• Stærðfræðingar
• Tölvunarfræðingar
• Umhverfisfræðingar
• Veðurfræðingar

Kjölur stéttarfélag veitir fjölbreytta styrki til forvarna og
framþróunar. Einnig hafa félagsmenn aðgang að mjög
fjölbreyttu úrvali sumarhúsa og íbúða.

G raníthöllin er

flutt í Mörkina 4
30

nr. 104

Opnunartilboð % afsláttur af öllum
legsteinum, aukahlutum og allri okkar þjónustu.

nr. 1002 gS

nr. 129-3 ShAnXi BlACk

nr. 118 PAr

fylgihlutir fylgja ekki með

Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

30% AfSláttur Af Allri

Vinnu og EndurMálun

fYr ir
Eftir

þArf Að EndurnÝJA lEtrið á
StEininuM? gr AnÍthöllin tEkur
Að Sér Að hrEinSA og EndurMálA
lEtur á lEgStEinuM. Einnig tökuM
Við Að okkur Að réttA Af lEgStEinA SEM Eru fArnir Að hAllA.

Mörkin 4,
rEYkJAVÍk

SÍMi 555 3888
gr Anithollin.iS

Með fyrirvara um prentvillur og uppseldar vörur.

ViðhAld & þrif lEgStEinA

Smáauglýsingar

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Hjólbarðar

Bílar
Farartæki

Þjónusta
Pípulagnir
Pípulagnir

100% LÁN

SKODA Octavia 1.9 Dísel. Árgerð
2008, ekinn aðeins 95 Þ.KM, dísel,
5 gírar. TILBOÐ 990.000 staðgreitt!
Rnr.159326.

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

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

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 663 5315

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Varahlutir

Hreingerningar

Bílar til sölu

TILBOÐ-TILBOÐ

HYUNDAI SANTA FE CRDI LUX
DÍSEL LEÐUR, dráttakrókur Árgerð
2011, ekinn 90 Þ.KM, 7 Manna !
sjálfskiptur. Glæsilegt eintak Verð
3.590þ. Rnr.111291.

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

100% LÁN

SKODA Fabia Combi 1.6 Dísel.
Árgerð 2011, ekinn 131 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 1.290.000. Rnr.135861.

Garðyrkja

Bílagallerí bílasala
Hagasmára 2-4 v.Smáralind, 201
Kópavogur
Sími: 554 6700
www.bílagallerí.is

100% LÁN

Save the Children á Íslandi

Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA !

HYUNDAI I30. Árgerð 2010, ekinn
148 Þ.KM, bensín, 5 gírar. TILBOÐ
780.000 staðgreitt. Rnr.162332.

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

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI SWIFT GLX árg. 2010 ek.
112 Þkm Sjálfskiptur, álfelgur, 2
eigendur, 100% þjónustubók, ný
skoðaður, glæný sumardekk og
ný vetrardekk, möguleiki á 100%
láni, tilboðsverð 890 Þús !!! GSM
893-9500

Garðaumsjón

Garðvinna, sláttur klippingar ofl.
Halldór garðyrkjumaður. S: 698
1215

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF

•

Vegmúla 2, 108 Reykjavík

Sími 519 6770

•

•

radum@radum.is

GÓÐIR Í SUMAR!
OÐ

B
TIL

FORD Mustang gt. Árgerð 2005, ekinn
87 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.890.000. Verðlaunabíll 1 sætið á
Mustangsýningu Rnr.115433.

TOYOTA Auris terra eco. Árgerð
2015, ekinn 82 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Tilboð 1.790.000. Ásett verð 1.900.000
Rnr.340426.

OÐ

B
TIL

VW Polo comfortline. Árgerð 2014,
ekinn 75 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur
7 gírar. Tilboð 1.690.000.
Ásett verð 1.990.000 Rnr.212245.

OÐ

MMC Pajero instyle. Árgerð 2015,
ekinn 61 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar.
Tilboð 6.190.000. Ásett verð 6.990.000
Rnr.340161.

SKODA Rapid. Árgerð 2015, ekinn
80 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 gírar.
Tilboð 1.950.000. Ásett verð 2.390.000
Rnr.340261.

OÐ

B
TIL

SKODA Octavia combi ambition 1.6 tdi
4x4. Árgerð 2015, ekinn 56 Þ.KM, dísel,
6 gírar. Verð 3.090.000. Rnr.115786.

OÐ

B
TIL

B
TIL

LAND ROVER Range rover supercharged.
Árgerð 2007, ekinn 136 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 3.350.000.
Rnr.115529.

HYUNDAI Ix35 comfort. Árgerð 2015,
ekinn 54 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar.
Tilboð 3.290.000. Ásett verð 3.550.000
Rnr.340416.

FORD B-max titanium. Árgerð 2013,
ekinn aðeins 4 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur
6 gírar. Verð 2.690.000.
1 eigandi Rnr.340446.

OÐ

B
TIL

MERCEDES-BENZ Ml 250 bluetec
4matic. Árgerð 2014, ek. 81 Þ.KM,dísel,
sjálfskiptur 7 gírar. Tilboð 6.990.000.
Ásett verð 7.490.000 Rnr.115548.

OÐ

B
TIL

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

BMW X5 - 7 manna. Árgerð 2012, ekinn
104 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.990.000.Fallegur og velmeð farinn
Rnr.340265.

LAND ROVER Discovery s 7 manna.
Árgerð 2014, ekinn 75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. Tilboð 7.490.000.
Ásett verð 8.690.000 Rnr.340350.

Bílafjármögnun Landsbankans

FORD F350 platinium. Árgerð 2015, ekinn
57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð án vsk
6.490.000. Rnr.212238.
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Bókhald

Spádómar

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

Málarar
Faglæðir málarar geta bætt við
sig útiverkefnum. Mikil reynsla
og fagmennska í fyrirrúmi. Jón og
Marteinn S. 861 1242

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

Spásíminn 908 5666

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

SÁ Símaspá í
s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla.
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á
facebook: SÁ

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

Húsaviðhald
Flísalagnir - Múrverk
- Flotun Sandsparsl Málun - Tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

BMW X5 3.0si 3.0i e70.
Árgerð 11/2007, Ekinn 86
Þ.KM, Bensín, Sjálfskiptur.
Grátt leður. Nýr rafgeymir.
Michelin heilsársdekk.
Bluetooth. Rafmagn í sætum.
Bakkskynjarar. Dráttarbeisli.
Eyðsla utanbæjar 9L, innanbæjar 12-14L .Mjög fallegur
og vel með farinn bíl.
Einstakur ferðabíll.
Ásett verð 3.490.000.
Rnr.288548.
Bíldshöfða 5 www.bilahollin.is

Fundir

Pólýfónfélagið - Aðalfundur
Aðalfundur Pólýfónfélagsins verður haldinn fimmtudaginn 25. maí 2017 kl. 16:00 í Safnaðarheimili Vídalínskirkju í
Garðabæ. Gengið er inn frá hægri hlið miðað við bílastæðið,
að norð-austan.
Venjuleg aðalfundarstörf og umræður um framtíð félagsins.
Stjórn félagsins vonast eftir að sjá sem flesta fundargesti, en vill þakka þeim sem ekki geta mætt, fyrir frábæran
stuðning við starfsemi félagsins í þann áratug sem félagið
hefur starfað.
Stjórn Pólýfónfélagsins

M.BENZ SPRINTER LUXURY
• 2/2017
• ek 5 þkm
• 17 farþega
• sjálfskiptur
• leður
• vel búinn bíll

• 10/2015
• ek 33 þ.km
• diesel
• 6 gírar
Verð 3.980 þús
+ vsk
rnr.402844.

Verð 9.790 þús
+ vsk
rnr.402624.

TOYOTA LAND CRUISER 150 VX 33”
• 09/2015
• ek 17 þ.km
• diesel
• sjálfskiptur
• leður
• crawl control
• topplúga ofl
Verð 10.490 þús
rnr.402746

M.BENZ SPRINTER 316 CDI L4HR.

TOYOTA LANDCRUISER 150 GX,
• 06/2014
• ek 60 þ.km
• diesel
• sjálfskiptur
• sumar/vetrardekk
Verð 6.450.000.
rnr. 402637

LAND ROVER DISCOVERY 4 3.0 TDV6 HSE
• 07/2010
• 280 hö
• ek 127 þ.km
• sjálfskiptur
• 7 manna
• leður
• hlaðinn búnaði
Verð 6.490 þús
rnr.402410.

M.benz sprinter 519 cdi 46”, 18 manna
• 06/2012
• ek 229 þ.km
• diesel
• fullbreyttur bíll
verð 15.500 þús
+ vsk
rnr.412993.

Við Breiðhöfða | 110 Reykjavík | 511 0000 | www.bilalind.is
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Atvinna

Atvinna

ORGANISTI
ORGANISTI
ORGANISTI
ORGANISTI

Atvinna í boði

Hæfniskröfur:

Sólar ehf

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Óskast keypt

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

Til bygginga

Launagreiðslur og önnur kjör miðast við kjarasamning
launanefndar þjóðkirkjunnar og FÍO/Organistadeildar FÍH.

Óska eftir mönnum vönum
utanhúss málningu. Upp. s 8963982

Vísað er í starfslýsingu á heimasíðu Langholtskirkju.

Verkamenn óskast.

SKIL UMSÓKNA
Umsóknarfrestur er til 7. júní.
Umsóknir berist rafrænt í netföngin:
bjorgdr@gmail.com og johanna@langholtskirkja.is

Starfsmenn óskast til vinnu
hjá Steingarði ehf við lagningu
ljósleiðara í Hafnarfirði í sumar og
haust. Uppl. í s. 892 18 82

Upplýsingar um starfið veita:
Björg Dan Róbertsdóttir
formaður sóknarnefndar, gsm 853 1414
og Jóhanna Gísladóttir
settur sóknarprestur, gsm 696 1112

Dishwasher and kitchen assistant
needed in a restaurant in
Laugavegur. Full time job.
Please send email to
steinigumm@gmail.com with
information about you and
experience or tel: 859 3609

Tilkynningar

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Heilsa

Nudd
TANTRA NUDD

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

Húsnæði

Atvinnuhúsnæði

Auðbrekka - Skrifstofa

Hún er alltaf til í heitt spjall. Opið
frá 18 Sími 905-2100 Geymið
auglýsinguna.

LIND Fasteignasala kynnir:

Einstakt og
uppgert 350 fm.
einbýlishús í
hlíðunum
Mjög vandað og vel uppgert einbýlishús
með fallegum afgirtum garði ásamt stórum
bílskúr.
Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð tæki,
fallegar hurðir og loftlistar.
Sjö herbergja hús, þrjú baðherbergi.

STÆRÐ: 350 FM

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Stakkholt 4a, 105 Reykjavík

OPI Ð
HÚS

Falleg tveggja herbergja 65 fm íbúð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi ásamt
stæði í bílageymslu. Góð staðsetning í hjarta borgarinnar.
Sala
Eigninfasteigna
verður sýndfrá
fimmtud. 11. maí milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
Íbúð merkt: 04 02 01. V. 39,9 m.

Styrkir

Til leigu 30 fm skrifstofa
við Auðbrekku. Sameiginleg
kaffiaðstaða og salerni.
Nánari uppl. í s. 897 9743

Geymsluhúsnæði

Fasteignir

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Hringið í Stínu!

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

Upplýsingar í síma 565 4123

Langholtskirkja

Einkamál

Harðviður til
húsabygginga. Sjá nánar
á: vidur.is

• Sveinspróf í trésmíði er kostur en ekki skilyrði.
• Reynsla af smíðavinnu á verkstæði æskileg.
• Sjálfstæð vinnubrögð og gott frumkvæði.

HÆFNISKRÖFUR
Menntunarkröfur eru Kantorspróf.
Krafist er reynslu af kirkjulegu starfi
og hæfni í mannlegum samskiptum.

Óskum eftir hressu fólki í
ræstingarvinnu. Nánari uppl á
skrifstofu Sólar Kleppsmýrarveg 8,
104 R milli 10-16. We are looking
for people for cleaning jobs. More
info at Sólar office Kleppsmýrarveg
8, 104 R between 10-16. Must speak
icelandic or english.

Dishwasher and kitchen
help
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Hurðir og gluggar
Kaplahrauni Hafnarfirði

Óskar eftir að ráða einstakling til starfa á verkstæði
við smíðar. Starfið er fólgið í allri smíði og frágangi
á gluggum, hurðum og öðru tengdu.

ORGANISTI
Langholtssókn í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra
auglýsir laust til umsóknar starf organista.
Um er að ræða 100% starf.

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Atvinna

EINBÝLI

HERB: 7

105 RVK

Allar nánari upplýsingar veitir:
Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008

hannes@fastlind.is
Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur
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Terry Jester,
forstjóri Silicor
Materials, og
Páll Erland, þáverandi forstjóri
Orku náttúrunnar, undirrituðu
samkomulagið
í september
2015. mynd/ON

Silicor Materials hefur stefnt að sólarkísilveri á Katanesi á Grundartanga frá árinu 2013.

„Því vísa ég því frá mér að svara
spurningum þínum á þessu stigi
málsins varðandi málefni sem
bundin eru trúnaði milli samnings
aðila,“ segir í skriflegu svari Bjarna.
Samkvæmt upplýsingum frá
Ásgeiri Margeirssyni, forstjóra HS
Orku, skrifaði fyrirtækið undir
viljayfirlýsingu um sölu á fimm
megavöttum til Silicor Materials í
júlí 2015.
„Upphafleg tímasetning hennar
er runnin og aðilar máls eru í góðum
viðræðum um framhald málsins,
þannig að það er alls ekki út úr
myndinni,“ segir í svari Ásgeirs við
fyrirspurn Markaðarins.

Verkefni í biðstöðu
Heildarfjárfesting verksmiðjunnar,
sem á að framleiða sólarkísil fyrir
sólarhlöð, nemur um 900 millj
ónum Bandaríkjadala eða jafn
virði 95 milljarða króna. Fyrri hluta
fjármögnunar hennar lauk í ágúst
2015 en þar var um að ræða fjórtán
milljarða króna hlutafjársöfnun.
Samkvæmt fréttatilkynningu lagði
samlagshlutafélagið Sunnuvellir,
í eigu íslenskra lífeyrissjóða og
fagfjárfesta, þá fram tæplega sex
milljarða eiginfjárframlag. Átta
milljarðar ættu að koma frá Hudson
Clean Energy Partners, bandarísku
fjárfestingarfélagi sem sérhæfir
sig í verkefnum í endurnýtanlegri
orku, og þýska iðnfyrirtækinu SMS
Siemag.
Fréttablaðið greindi í byrjun
janúar frá óánægju sem gætir
meðal íslenskra einkafjárfesta sem
tóku þátt í hlutafjársöfnuninni.
Hún stafi af því hversu hægt fjár
mögnun verksmiðjunnar miðar,
en seinni hluta hennar átti að vera
lokið haustið 2016, og að það hefði
komið nokkrum fjárfestum á óvart
hversu langan tíma það hefur tekið
að tryggja verkefninu eigið fé, láns
fjármögnun og þá raforku sem til

þarf. Fjárfestarnir eiga alls 3,5 pró
sent í Silicor Materials Iceland Hold
ing í gegnum sex einkahlutafélög.
Auðmennirnir Sigurður Sigurgeirs
son, byggingaverktaki í Kópavogi,
Jón Árni Ágústsson, fyrrverandi
hluthafi í spænska lyfjafyrirtækinu
Invent Farma, og hjónin og fjár
festarnir Finnur Reyr Stefánsson
og Steinunn Jónsdóttir fjárfestu öll
í verkefninu. Það gerðu einnig þeir
Ingi Guðjónsson, stofnandi Lyfju og
viðskiptafélagi Jóns Árna í Invent
Farma, Berglind Björk Jónsdóttir,
fjárfestir og tónlistarkennari, og
eigendur Málningar hf. í Kópavogi.
Seinni hlutanum átti að ljúka
með lánsfjármögnun Þróunar
banka Þýskalands KfW. Samkvæmt
umfjöllun Viðskiptablaðsins um
verkefnið á þýski bankinn að standa
undir 60 prósentum af heildar
kostnaðinum. Ein helsta ástæðan
fyrir því að ekki er búið að klára
þá fjármögnun sé sú að bankinn
geri meðal annars kröfu um að
strategískur iðnaðarfjárfestir taki
þátt í verkefninu.
„Fjármögnunin og aðrir þættir
verkefnisins eru eiginlega í bið
stöðu. Nú er beðið eftir niðurstöðu
dómsmálsins fyrir héraðsdómi og
við erum að fara yfir alla samninga
en að öðru leyti er voða lítið að
frétta,“ segir Davíð.
Þið stefnið þó enn að því að byggja
verksmiðjuna? Það hefur komið fram
að þið íhugið að minnka verkefnið?
„Það er eitt sem menn hafa verið
að skoða eða það að minnka verk
efnið. En það er of snemmt að tala
eitthvað um það fyrr en þær upp
lýsingar liggja fyrir. Menn hafa enn
þá áform um að fara í þetta verkefni
en þetta er mikið langhlaup eins og
flest þessi verkefni eru,“ segir Davíð.
Hvenær gerið þið þá ráð fyrir að
framkvæmdir hefjist?
„Það er ekkert sem ég get gefið
út.“

Menn hafa enn þá
áform um að fara í
þetta verkefni en þetta er
mikið langhlaup eins og flest
þessi verkefni eru.
Davíð Stefánsson, talsmaður Silicor
Materials á Íslandi

Langstærsta kísilverkefnið hér á landi
Fjögur kísilverkefni hafa verið í
undirbúningi hér á landi síðustu
ár. Sólarkísilver Silicor Materials er
langstærst þeirra en verksmiðjan
sem fyrirtækið vill byggja á Katanesi, rétt hjá álveri Norðuráls á
Grundartanga, á að skapa 450 störf
og kosta um hundrað milljarða
króna. Starfsemi Silicor verður frábrugðin hinum kísilverkefnunum
að mörgu leyti en þá helst vegna
þess að í hinum þremur á framleiðsla á kísilmálmi að skapa tekjur
en ekki á hinum svokallaða sólarkísil sem notaður er í sólarsellur.
Verksmiðja Silicor Materials hér
á landi hefur verið í undirbúningi
síðan 2013. Eina kísilverið sem
hefur hafið framleiðslu er rekið
af United Silicon í Helguvík og var

Frestur fram á haust
Terry Jester, forstjóri Silicor Mater
ials, sagði í kvöldfréttum Stöðvar
2 þann 19. mars í fyrra að helstu
samningar um fjármögnun sólar

gangsett í nóvember síðastliðnum.
Forsvarsmenn verkefnisins höfðu
þá unnið að byggingu kísilvers í
Helguvík í um tíu ár og fyrstu árin
undir merkjum Íslenska kísilfélagsins ehf. Þar hefur félagið Thorsil
hf. einnig fengið úthlutað lóð en
fjármögnun þeirrar verksmiðju
er ekki lokið. Fyrir um sex árum
horfðu forsvarsmenn þess verkefnis til iðnaðarsvæðisins á Bakka
við Húsavík og áttu þá í viðræðum
um lóð við bæjaryfirvöld í Norðurþingi. Þar standa nú yfir framkvæmdir þýsku fyrirtækjasamsteypunnar PCC, í gegnum íslenska
dótturfélagið PCC BakkiSilicon, á
fjórða kísilverkefninu. Gert er ráð
fyrir gangsetningu kísilversins á
Bakka í lok þessa árs.
kísilversins væru á lokastigi. Ef fjár
mögnun verkefnisins klárast hefur
fyrirtækið aftur á móti gefið út að
það muni ekki hefja framkvæmdir
fyrr en Héraðsdómur Reykjavíkur

hefur dæmt í máli sem Kjósar
hreppur, Umhverfisvaktin við Hval
fjörð og fjöldi einstaklinga, þar á
meðal Skúli Mogensen, forstjóri
WOW air og landeigandi í Hvalfirði,
höfðuðu gegn Silicor, Skipulags
stofnun og íslenska ríkinu. Aðal
meðferð í málinu hófst í febrúar en
þar reyna stefnendur að fá hnekkt
ákvörðun Skipulagsstofnunar um
að verksmiðjan þurfi ekki að fara í
umhverfismat.
Forsvarsmenn bandaríska fyrir
tækisins eru einnig undir tíma
pressu frá Faxaflóahöfnum. Í maí
árið 2014 var skrifað undir vilja
yfirlýsingu um að Silicor fengi lóð á
Grundartanga undir sína starfsemi.
Ári síðar var undirritaður samn
ingur um lóðaleigu, lóðagjald og
afnot af höfn sem átti að taka gildi í
apríl 2016. Líkt og með samninginn
við Orku náttúrunnar var samið við
Faxaflóahafnir með fyrirvara um
að fjármögnun verksmiðjunnar
kláraðist.
Faxaflóahafnir gáfu Silicor loka
frest í janúar á gildistöku samning
anna sem undirritaðir voru vorið
2015. Hefur fyrirtækið nú fram til
septembermánaðar áður en það
þarf að standa skil á gjöldum til
eiganda lóðarinnar.
haraldur@frettabladid.is
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Gervigreind getur
umbylt netverslun

MIÐVIKUDAGUR

Vísindamaðurinn á bak við Siri heldur fyrirlestur í dag í Hörpu. Hann hefur
smíðað forrit sem nýtir gervigreind í vefverslunum. Hann segir slíka tækni
leiða til þess að viðskiptahlutfall og heildarviðskipti á síðunum aukist.

Erna Gísladóttir, forstjóri BL. fréttablaðið/GVA

Ótrúleg lífsreynsla
að ferðast til Mjanmar
Svipmynd
Erna Gísladóttir

Erna Gísladóttir, forstjóri BL, tók
fyrst við forstjórasæti bílaumboðsins
árið 1991 og gegndi því til 2007 þegar
fjölskylda hennar seldi fyrirtækið.
Árið 2011 sneri hún aftur og keypti
BL og hefur síðan þá stýrt fyrirtækinu út úr niðursveiflunni sem varð í
sölu á bílum í kjölfar efnahagshrunsins. Erna verður framsögumaður á
ársfundi Samáls á fimmtudaginn,
en BL hóf nýverið sölu á jagúar sem
framleiddur er að mestu úr áli, og
situr hér fyrir svörum í Svipmynd
Markaðarins.
Hvað hefur komið þér mest á óvart
það sem af er ári? Ég hélt að það
yrði erfiðara að lyfta gjaldeyrishöftunum, þar hefur tekist vel til en við
verðum að fara að sjá hér lægri vexti.
Ókyrrðin erlendis bæði vestan hafs
og austan er meiri en ég bjóst við. Við
erum að færast í óstöðugra alþjóðlegt
umhverfi sem getur haft skjót áhrif
hér innanlands.
Hvaða app notarðu mest? Ég nota
Snapchat mest og við höfum náð
skemmtilegum tengingum í fjölskyldunni með því, nú geta allir
fylgst með öllum. Ég er nýbyrjuð að

nota Whatsapp til að komast í samband við gamla skólafélaga frá IESE
á Spáni.
Hvað gerir þú í frístundum þínum?
Við förum mikið upp í sumarbústað
og í ferðir til útlanda með fjölskyldunni. Það er alltaf gaman að koma á
nýjar slóðir, við fórum til Mjanmar
sem var ótrúleg lífsreynsla. Ég verð
þakklát fyrir að vera Íslendingur
þegar maður hefur upplifað hvernig fólk býr þar. Laxveiðin er líka
skemmtileg í fallegri íslenskri náttúru.
Hvernig heldur þú þér í formi? Ég
reyni að fara reglulega í ræktina.
Það er alltaf gott líka að fara út í
góðar göngu- og hjólaferðir. Við
hjónin reynum líka að skreppa í golf
þegar tími gefst til bæði hérlendis og
erlendis.
Hvernig tónlist hlustar þú á? Á
playlistanum hjá mér eru Coldplay,
Of Monsters and Men, U2, ABBA og
svo er ég næstum alæta á eitístónlist.
Ertu í þínu draumastarfi? Já, ég
vinn með skemmtilegu samstarfsfólki í síbreytilegu umhverfi. Við
eigum í samskiptum við erlenda
birgja, innlenda viðskiptavini og
erum sístækkandi hópur með sameiginleg markmið. Er nokkuð hægt
að biðja um meira?

Gervigreind mun að mínu mati leika
svipað hlutverk í framtíðinni og tölvur gera nú í lífi okkar. Ég trúi því að
gervigreind hafi möguleikann á að
vera alhliða í notkun og að við séum
rétt að snerta yfirborðið í notkun
tækninnar núna,“ segir dr. Babak
Hobjat, vísindamaðurinn á bak við
Siri-vöru Apple.
Babak Hobjat verður einn af aðalfyrirlesurum á vorfundi RB sem
ber yfirskriftina Innreið fjártækni
fyrirtækja á fjármálamarkaðinn og
verður haldinn í dag í Hörpu. Hobjat
er með doktorsgráðu í gervigreind.
Hann er forstjóri og einn af stofnendum Sentient Technology sem
hefur smíðað forrit um kaup og sölu
hlutabréfa byggt á gervigreind, einnig hefur fyrirtækið þróað gervigreind
til notkunar í vefverslunum.
Að mati Hobjat getur gervigreind
umbylt verslun á netinu. „Við höfum
selt gervigreindartækni til viðskiptavina á borð við Sunglass Hut og
Skechers. Það sem tæknin gerir er að
hún raðar vörum upp eftir því hvað
hún skynjar að viðskiptavinurinn
hefur áhuga á og er að leita að, þannig að viðskiptavinurinn ætti fljótlega
að geta fundið það sem hann er að
leita að.“
„Það sem er áhugavert við þetta
er að viðskiptahlutfallið hækkar um
30 til 40 prósent við að nýta svona
tækni, viðskiptavinir versla meira.
Að auki hækkar meðalupphæðin
sem keypt er fyrir,“ segir Hobjat.
Hann bætir við að með tækni
Sentient sjái viðskiptavinir mun
betur úrvalið hjá netverslunum.
„Að öllu jöfnu sjá viðskiptavinir
einungis 10 til 15 prósent af vörum
netverslana en með gervigreind
sjá viðskiptavinir yfir 75 prósent af
vörunum. Við höfum borið saman
tækni okkar við gervigreindina sem
Amazon notar og sjáum að þar, ef þú
ert að leita að skóm, býður Amazon
þér að skoða sokka eða buxur af því

Að mati dr. Babak Hobjat gætu íslensk fyrirtæki jafnt og önnur nýtt sér gervigreindartækni fyrir netverslun. Fréttablaðið/GVA

að aðrir sem voru að kaupa skó vildu
þá vöru. Við teljum að viðskiptavinurinn vilji frekar sjá vörur sem
eru líkari leit þeirra sjálfra, til dæmis
aðra skó.“
Að mati Hobjat felur tækni Sent
ient ekki síður í sér mikil tækifæri í
verslun í gegnum farsíma. „Við sjáum
svipaða aukningu í viðskiptahlutfalli
hjá netverslunum í farsíma. Margir
hafa varið töluverðum fjármunum

í að byggja upp vefverslanir sínar
fyrir farsímaviðmót en fólk hefur
ekki verslað í símum sínum á sama
hátt og í tölvum. Við teljum að það
sé af því að það er erfiðara að versla í
gegnum síma, en með gervigreindartækni eykst verslun.“ Hobjat segir
þá hafa góða reynslu af því að selja
þessa tækni undanfarið eitt og hálft
ár.
Að hans mati gætu íslensk fyrirtæki jafnt og önnur nýtt sér þessa
tækni. „Sérstaklega ef þau eru að
selja sérhæfða vöru, þá held ég að
þetta sé mikilvægt upp á vefverslun.
Ég held að framtíð verslunar auðgist við gervigreind. Í dag standa viðskiptavinir frammi fyrir endalausum
síðum sem ekki eru sniðnar að þeirra
þörfum þegar þeir versla á netinu,
það er þörf á aðstoðarmanni við
verslun og ég held að gervigreindin
sé hann.“ saeunn@frettabladid.is

forskot á þessum ört vaxandi markaði. Hið nýja módel brýtur upp gamla
formið á hótel- og gistihúsabókunum
þar sem ekki þarf lengur að vera með
mikinn rekstur í kringum útleigu
á íbúð eða húsum og auðvelt er að
komast í samband við kaupendur og
seljendur þjónustunnar.
Í dag er Airbnb langt komið með
að vera stærsti einstaki söluaðilinn í
alþjóðlega ferðamannabransanum,
sem er með um 2.000 milljarða dollara í árlega veltu. Þannig er Airbnb
orðið verðmætara en hótelkeðjurnar

Hilton og Hyatt, flugfélögin United
Airlines og American Airlines sem og
netsíður Expedia og Ctrip. Fjárfestar
hafa þó ástæðu til að hafa varann á
vegna aukinnar samkeppni, vaxandi
kvaða frá yfirvöldum og síðast en
ekki síst hækkandi verðlags.
Talsvert er rætt um möguleikann
á skráningu félagsins á markað en
ýmislegt getur haft áhrif á verðið
þegar og ef þar að kemur. Eftirtalin
fimm atriði gera stöðu fyrirtækisins
sterka og möguleika á enn frekari
vexti:
1) Airbnb keppir á stórum markaði
sem tekur örum breytingum.
2) Airbnb hagnast á breyttum ferðavenjum ferðamanna.
3) Félagið er nú þegar leiðandi í
útleigu á gistirými sem ekki telst
til hótels eða gistiheimila.
4) Vaxtarmöguleikar eru margir og
áhugaverðir og fyrirtækið er þegar
byrjað að breikka starfsemi sína.
5) Opið og gegnsætt markaðstorg
kaupenda og seljanda hefur
reynst vel.
Ljóst er að Airbnb er að vaxa
hratt á markaði sem ekki var til fyrir
nokkrum árum en tilheyrir hinum
risastóra markaði ferðamennsku
sem hefur alla möguleika til að vaxa
enn meira á næstu árum. Það verður
því spennandi að fylgjast með viðtökunum ef af skráningu verður.

Það sem er áhugavert við þetta er að
viðskiptahlutfallið hækkar
um 30 til 40 prósent við að
nýta svona tækni, viðskiptavinir versla meira. Að auki
hækkar meðalupphæðin sem
keypt er fyrir.

Ætlar Airbnb á markað?
Birgir Stefánsson
forstöðumaður
fyrirtækja- og fagfjárfestaráðgjafar
VÍB.

Airbnb hefur formlega lokið eins
milljarðs dollara fjármögnun á lokuðum markaði sem gerir núverandi
verðmæti fyrirtækisins um 31 milljarð dollara, en það voru fjárfestahóparnir Google Capital og Technology Crossover Venture sem leiddu
kaupin. Forstjóri Airbnb, Brian
Chesky, virðist ekki vera á þeim buxunum að flýta fyrir skráningu fyrirtækisins á hlutabréfamarkað þrátt
fyrir þrálátan orðróm og að staða
þess sé betri en margra sem nýlega
hafa farið í gegnum skráningu vestanhafs. Frekari fjármögnun virðist
vera auðveld en undanfarin ár hefur
tekist að safna þremur milljörðum
dollara án þess að tilkynnt hafi verið
um skráningu.
Seinni helming ársins 2016 skilaði
Airbnb um 450 milljónum dollara í
brúttóhagnað af um 2,8 milljarða
tekjum. Til samanburðar má nefna
að Snapchat, sem nýverið var tekið
til viðskipta í kauphöll, skilaði tapi
upp á 514 milljónir dollara í fyrra.

Til skamms tíma má segja að tekjur
fyrirtækisins séu nokkuð fyrirsjáanlegar sem ætti að vera gott veganesti
til skráningar á markað.
En hvers vegna fara þeir ekki á
markað strax? Einn möguleiki er að
fyrirtækið vilji sýna meiri hagnað
áður en formlegt skráningarferli
hefst. Annar möguleiki er áhersla
á aukna fjölbreytni í tekjuöflun
fyrirtækisins sem hefur sýnt sig í
yfirtökum og samrunum síðustu ára.
Netsíðan Luxury Retreats var keypt,
en þar er hægt að bóka frí með fullri
þjónustu. Einnig keypti Airbnb fyrirtækið Tilt sem þróar greiðsluferli í
gegnum samfélagsmiðla. Þar sem
fyrirtækið stendur vel er ekki ólíklegt
að það haldi áfram að tryggja stoðir
fyrirtækisins með fleiri tekjupóstum
til að vera enn betur undir skráningu
búið þegar og ef að slíku kemur.
Nýjasta þjónustuframboð Airbnb
er svokallað Airbnb Trips, sem býður
viðskiptavinum afþreyingu sem er
stýrt af heimamönnum á hverjum
áfangastað. Næsta viðbót er talin
vera valmöguleikinn á bókun flugs
í gegnum heimasíðuna sem myndi
loka hringnum fyrir ferðabókun viðskiptavina.
Getur Airbnb hækkað enn frekar í
virði? Áhugavert verður að sjá hvort
félaginu takist að vaxa hraðar en aðrir
keppinautar og tryggja sér afgerandi

Seinni helming
ársins 2016 skilaði
Airbnb um 450 milljónum
dollara í brúttóhagnað af um
2,8 milljarða tekjum.
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Sala Mitsubishi dróst saman

Mikill fengur
Kviku tókst það
sem mörg önnur
fjármálafyrirtæki
höfðu um langt
skeið reynt án
árangurs – að fá
Marinó Örn Tryggvason til liðs við sig þar sem hann
mun taka við sem aðstoðarforstjóri.
Marinó hafði starfað um árabil hjá
Arion banka og forverum hans, síðast
sem aðstoðarframkvæmdastjóri
eignastýringar, og var einn af þeim
sem Höskuldur Ólafsson treysti hvað
best innan bankans. Marinó þykir
einn sá færasti á sviði eignastýringar
á markaði og með náin tengsl við
helstu lífeyrissjóði. Vitað er að Guðmundur Þórðarson, stjórnarmaður
í Kviku, og Sigurður Bollason, einn
stærsti hluthafi bankans, beittu sér
fyrir því að fá Marinó til bankans. Það
ætlunarverk tókst – að lokum.

Ekkert fararsnið
Bandaríski vogunarsjóðurinn
Anchorage Capital á það sameiginlegt með
ýmsum öðrum
í kröfuhafahópi
föllnu bankanna að það er ekkert
fararsnið á sjóðnum þótt búið sé
að ljúka skuldaskilum. Sjóðurinn
var stofnaður af fyrrverandi starfsmönnum Goldman Sachs, meðal
annars Kevin Ulrich, og er stærsti
kröfuhafi LBI. Hann keypti íslenska
hugbúnaðarfyrirtækið LS Retal
2015 og er núna að skoða ýmis
fjárfestingatækifæri á Íslandi en
sjóðurinn var á meðal þeirra sem
gerðu á dögunum skuldbindandi
tilboð í Keahótel, eina stærstu
hótelkeðju landsins.

Osamu Masuko, forstjóri Mitsubishi, kynnti afkomutölur japanska bílaframleiðandans á blaðamannafundi í Tókýó í gær. Reikningsári fyrirtækisins lauk þann 31. mars og hafði sala á bílum fyrirtækisins þá dregist saman um tólf prósent á tólf mánaða tímabili. Afkoman var aftur á móti jákvæð
um 5,1 milljarð jena eða 4,7 milljarða króna. Fréttablaðið/EPA

Lækkun olíuverðs snýst aðallega
um peningamálastefnu

Sat í stjórninni
Fullyrðingar um
að Akureyrarbær hafi verið
blekktur í fyrra
þegar hann
tók tilboði KEA
í fimmtán prósenta hlut í Tækifæri á 116 milljónir halda ekki vatni.
Félagið hagnaðist um 555 milljónir
í fyrra og Jarðböðin við Mývatn,
verðmætasta eign félagsins, mala
gull. Þeir sem neita að trúa því að
Akureyrarbær hafi einfaldlega tekið
tilboði í lokuðu söluferli sem var
of lágt gleyma því að bærinn átti
fulltrúa í stjórn, bæjarfulltrúann
Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur,
sem hefði betur kynnt sér reksturinn áður en salan var frágengin.

Lars Christensen
alþjóðahagfræðingur

Síðan í byrjun mars hefur olíuverð
lækkað mikið og eins og svo oft áður
fjallar fjármálapressan um þetta út
frá framboði á olíu frekar en eftirspurn eftir olíu.
Þetta er ekki óvenjulegt. Almenn
lækkun olíuverðs síðan 2014 er oft
að mestu sögð vera afleiðing einhvers konar hliðarþátta framboðsins
– eins og þess að Bandaríkin og Kanada hófu vinnslu úr olíuleirsteini,
vegna almennrar tækniþróunar og

hegðunar olíusamtakanna OPEC eða
landfræðipólitískrar spennu.
En það sem bæði framboðsfréttirnar og landfræðipólitísku fréttirnar
eiga sameiginlegt er að þetta eru
fréttir um skammtímaáhrif og oft er
miklu erfiðara að sjá þetta ef maður
tekur skref aftur á bak frá daglegum
breytingum á olíuverði.
Það er reyndar mín skoðun að
aðaldrifkrafturinn hvað olíuverð
varðar síðasta áratuginn – og sannarlega síðan 2014 – hafi verið þróun
olíueftirspurnar í heiminum og sérstaklega þróun peningastefnunnar í
Kína og Bandaríkjunum.
Skammtímaframboð á olíu í heiminum er stöðugt. Þess vegna er líklegt
að allar breytingar á væntingum um
olíueftirspurn í framtíðinni hafi
mikil áhrif á olíuverð, og þar sem
Kína og Bandaríkin eru langmikilvægustu olíunotendur í heiminum
er eðlilegt að peningamálastefnan
í þessum tveimur löndum sé lykil
atriði hvað varðar þróun olíuverðs.
Ef við byrjum á að líta á aðeins

Gleymið fréttunum
um framboð á olíu
– þetta snýst næstum allt um
peningamálastefnu Kína og
Bandaríkjanna.
lengri tíma þá höfum við í raun séð
olíuverð lækka um helming síðan
um mitt ár 2014. Hvað þetta varðar
tel ég rétt að muna að Janet Yellen
varð seðlabankastjóri Bandaríkjanna í febrúar 2014 og skömmu síðar
byrjaði hún að halda því fram að
þörf væri á hertri peningamálastefnu
í Bandaríkjunum. Afleiðingin varð sú
að markaðir fóru að taka þetta með
í reikninginn og það varð fljótt sýnilegt á verði dollarsins, sem styrktist
verulega 2014 og 2015.
Þegar dollarinn styrktist byrjaði
hinn kínverski renminbi að veikjast
gagnvart dollarnum. Í fyrstu herti
kínverski seðlabankinn peningamálastefnu sína til að halda aftur

af veikingu renminbi. Þannig hertu
seðlabankar beggja landanna peningamálastefnu sína samtímis síðari
hluta árs 2014 og allt árið 2015. Þetta
tel ég hafa verið meginorsök lækkunar olíuverðs 2014 og 2015.
Það er líka athyglisvert að í árslok
2015 tók kínverski seðlabankinn
upp þá stefnu að láta renminbi síga
smám saman og í febrúar 2016 tilkynnti Janet Yellen að jafnvel þótt
Seðlabanki Bandaríkjanna myndi
halda áfram að hækka stýrivexti yrði
það ekki af eins miklu harðfylgi og
áður hafði verið búist við. Og hvað
gerðist? Olíuverð fór hækkandi allt
árið 2016.
En síðan í nóvember virðist
Alþýðubankinn í Kína hafa bundið
enda á gengissig renminbi og Seðlabanki Bandaríkjanna hefur síðan í
mars byrjað að hækka stýrivexti á
ný. Hvað hefur gerst? Olíuverð hefur
lækkað. Gleymið fréttunum um
framboð á olíu – þetta snýst næstum
allt um peningamálastefnu Kína og
Bandaríkjanna.

Sýnum flott fordæmi – verum fyrirmyndir
Rakel Sölvadóttir
stofnandi Skema og
FKA-félagskona

Það var ekki fyrr en ég flutti til
Bandaríkjanna fyrir nokkrum
árum sem ég virkilega fann fyrir
því hversu langt við erum komin í
jafnréttismálum kynjanna á Íslandi.
Viðmót og viðhorf karla til kvenna í
Bandaríkjunum fannst mér vægast
sagt sjokkerandi og í viðskiptaheim-

inum var það „alfa-maðurinn“ sem
réð ríkjum og alls ekki sjálfgefið að
konur gengju í hvaða störf sem er.
Fyrir þennan tíma skildi ég eiginlega ekki alla þessa umræðu um
jafnréttisbaráttu. Ég ólst upp með
þá sýn að það væri enginn kynjamunur og að konur jafnt sem karlar
gætu tekið að sér hvaða störf sem er
og fengið laun í samræmi við framlegð í starfi. Ég á foreldrum mínum
það að þakka að ég fékk tækifæri
frá unga aldri til að upplifa störf
sem þótt hafa karllæg. Ég var ekki
nema 8 ára þegar ég fór fyrst á sjó
með pabba og á svipuðum aldri

Það eru nefnilega
jákvæðar fyrirmyndir beggja kynja sem
skipta máli í baráttunni um
jafnrétti.
fylgdist ég með mömmu ná kjöri í
bæjarstjórn. Það er því ekki skrítið
að mér hafi fundist eðlilegast í
heimi að konur væru á sjó, að konur
væru í pólitík og/eða að konur væru
heimavinnandi.
Í dag veit ég að það er jafnréttisbaráttunni að þakka hversu langt

við erum komin miðað við önnur
lönd. Það væri ekki raunin nema
fyrir baráttu flottra kvenfyrirmynda
Íslands sem hafa rutt veginn fyrir
okkur sem á eftir komum. Fyrir
þær er ég endalaust þakklát og eins
fyrir að hafa alist upp með flottar
fyrirmyndir beggja kynja mér við
hlið. Það eru nefnilega jákvæðar
fyrirmyndir beggja kynja sem skipta
máli í baráttunni um jafnrétti.
Baráttunni er ekki lokið og það er
á ábyrgð okkar allra að vera flottar
fyrirmyndir fyrir næstu kynslóðir.
Það er ekki síst á ábyrgð ráðamanna
að sýna gott fordæmi. En hvernig

fordæmi var forsætisráðherra að
senda út þegar hann braut jafnréttislög og axlaði ekki ábyrgð? Eru
skilaboðin að það sé í lagi að brjóta
lög af því að þú heitir Bjarni Ben
eða eru skilaboðin þau að það sé
bara yfirhöfuð í lagi? Þessi lög eru
til staðar af því að við þurfum enn
á jafnréttisbaráttu að halda. Við
megum ekki láta það líðast að einn
af æðstu stjórnendum landsins kýli
okkur aftur. Sem kona og sem móðir
krefst ég þess að Bjarni Ben segi af
sér og sýni það fordæmi sem hann
óskaði af Jóhönnu Sigurðardóttur á
sínum tíma.

17.07.17
Í t a l s ka t ó n s ká l d i ð o g p í a n ó l e i ka r i n n
Lu d o v i c o E i n a u d i v e r ð u r m e ð t ó n l e i ka í
E l d b o r g a r s a l Hö r p u þ a n n 1 7 . j ú l í .
E i n a u d i l e i ku r þ a r ú r v a l v e r ka a f
n ý j u s t u p l ö t u s i n n i „ E l e m e n t s ” a u k fj ö l d a
annarra
v e r ka
fr á
hans
magnaða
tónsmíðaferli.
Elements inniheldur tólf hljóðverk þar
s e m l e i ki ð e r á p í a n ó , s t r e n g j a h l j ó ð f æ r i ,
s l a g v e r k, g í t a r o g r a f h l j ó ð fæ r i . Ve r ki n
e r u i n n bl á s i n a f f r u m þ á t t u m n á t t ú r u n n a r,
s t æ r ð fr æ ð i o g v í s i n d a , ó l í ku m t ó n l i s t a r
s t e f n u m o g l i s t av e r ku m .

„Ha nn e r m i t t á m i l l i h af ta
klassí s k r ar
t ón li s ta r
og
ákafa p op p me l ódí un n ar.”
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Íslandsbanki missir tvo miðlara
Tveir verðbréfamiðlarar hafa hætt störfum
hjá Íslandsbanka með skömmu millibili.
Þannig hefur Matei Manolesco sagt
upp hjá bankanum, aðeins þremur
mánuðum eftir að hann tók þar til
starfa, og ráðið sig til Fossa Markaða,
samkvæmt upplýsingum Markaðarins. Þar á hann að fylla í skarð Hannesar Árdals, sem lét af störfum hjá
Fossum í síðasta mánuði, í miðlun skuldabréfa. Áður en Matei fór
til Íslandsbanka hafði hann verið

hjá Landsbréfum sem sjóðstjóri.
Þá hefur Landsbankinn fengið til sín Hörð
Steinar Sigurjónsson en hann starfaði
áður í verðbréfamiðlun Íslandsbanka.
Hörður Steinar mun taka til starfa í
markaðsviðskiptum Landsbankans
með áherslu á miðlun hlutabréfa en
Arnar Arnarson, sem hafði verið lykilmaður í hlutabréfateymi Landsbankans um árabil, hætti störfum í
bankanum í byrjun síðasta mánMatei
Manolescu aðar og réð sig til Kviku. – hae

Þjóðfélagsumræðan sem spannst af því
að tæplega þriðjungur hlutafjár Arion
banka skipti nýlega um hendur var
óvenju tilfinningarík. Ljóst er að
Íslendingum er umhugað um að
stjórnarhættir sem tíðkuðust í aðdraganda fjármálaáfallsins 2008
endurtaki sig ekki.
Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri FME.

Túristabólan á Íslandi virðist engan
enda ætla að taka. Ríflega tvær milljónir ferðamanna koma til landsins
á þessu ári og þeim hefur nú fjölgað
um fjórðung eða svo ár frá ári.
Í sjálfu sér er ekkert sem segir að
þeim geti ekki fjölgað allverulega
til viðbótar. Ísland er stórt land og
hér búa fáir. Til að mynda koma um
sex milljónir túrista til Kaupmannahafnar á ári hverju. Ljóst er að á
Íslandi fengju sex milljónir ferðamanna meira pláss til að athafna sig
en í þrengslunum í Kaupmannahöfn.
Allt eins líklegt er því að þessi mikla
aukning geti haldið áfram í talsverðan tíma áður en hápunktinum
verður náð.
Ekki er verið að benda á nein ný
sannindi þegar sagt er að ljóst er að
aðstaða og umbúnaður ferðamanna
hér á landi eigi nokkuð í land. Við
hverju öðru er annars að búast þegar
ferðamannfjöldi hefur allt að því
sjöfaldast frá aldamótunum síðustu?
Enginn hafði slíka framsýni að stinga
upp á því að búið yrði í haginn fyrir
þennan mikla mannfjölda. Stjórnvöldum er því nokkur vorkunn að
standa frammi fyrir þessu risavaxna
verkefni. Þar er ekki einungis hægt
að benda á framtaksleysi.
Hins vegar er raunveruleg hætta á
að Ísland verði minnisvarði um land
sem fékk of margar heimsóknir á of
skömmum tíma. Fyrirætlanir um
einhvers konar ferðamannaskúr við
Seljalandsfoss eru gott dæmi um mistök sem þarf að forðast. Fólk kemur
hingað til að njóta óspilltrar náttúru.
Allar viðbætur þurfa að taka mið af
því og falla inn í umhverfið. Annars
skemmist einfaldlega upplifunin.
Ferðamannaflaumurinn, og tilheyrandi gjaldeyrisstraumur, hefur líka
þá hliðarverkan að íslenska krónan
hefur styrkst upp úr öllu valdi. Fyrir
Breta sem hingað kemur hefur verð
hækkað um tæplega fjörutíu prósent
á einu ári – hamborgari á veitingastað sem fyrir ári kostaði tíu pund og
þótti dýr, kostar nú 14 pund og þykir
svo dýr að ekki er hægt að réttlæta
kaupin. Þeir sem greiða með evrum
eða dollurum eru litlu betur settir.
Það þarf ekki mikið meira til svo fólk
hætti einfaldlega að koma.
Verðlag, styrkur gjaldmiðilsins og
hættan á því að túristarnir fái einfaldlega nóg eru allt raunverulegar
hættur sem steðja að íslenskum
ferðamannaiðnaði. Við þurfum að
bregðast við áður en í óefni er komið.
Í þeim efnum þarf pólitíska forystu.
Hins unga og efnilega ferðamálaráðherra bíður ærið verkefni.

Opið söluferli – sveigjanleg kaup og stækkunarmöguleikar

VILTU EIGNAST
STÆRSTA HÓTEL
Á VESTURLANDI?
Til sölu er Hótel Bifröst og fjöldi fasteigna í sannkallaðri
náttúruperlu miðsvæðis á Vesturlandi.
Hótel Bifröst tilheyra 51 herbergi og 170 manna veitingasalur í fullum
rekstri. Auk þess eru til sölu tvær fasteignir með 48 litlum íbúðum sem
nýst geta undir hótelrekstur. Fjárfestum bjóðast einnig til kaups fasteignir
með möguleika á frekari stækkun, alls 88 herbergi. Hægt er að kaupa
rekstur hótelsins og hluta eignanna og semja um frekari kaup í áföngum.
Vesturland er nú eitt helsta vaxtarsvæði ferðaþjónustunnar og miklar
fjárfestingar hafa átt sér stað þar í innviðum; gistingu, afþreyingu og
þjónustu. Náttúrufegurðin á Vesturlandi er rómuð og áhersla yfirvalda
er á að beina fleirum á Vesturland.

Capacent hefur yfirumsjón með söluferlinu
og hafa ráðgjafar þess tekið saman upplýsingar um rekstur hótelsins, rekstrarumhverfi og þær eignir sem eru til sölu
í upplýsingaskýrslu sem finna má á
capacent.is. Auk Capacent taka neðangreindar fasteignasölur þátt í söluferlinu.
Skila þarf tilboðum 8. júní nk.
Borg

Brandur Gunnarsson

Byggð

Björn Guðmundsson

DomusNova

Haukur Halldórsson

Eignamiðlun

Kjartan Hallgeirsson

Fasteignamiðstöðin

Magnús Leópoldsson

Höfði

Runólfur Gunnlaugsson

Miklaborg

Þröstur Þórhallsson

Valhöll

Ingólfur Gissurarson

Bifröst felur í sér einstakt tækifæri til
uppbyggingar ferðaþjónustu en svæðið
er í einungis um 100 km fjarlægð frá
höfuðborginni og hentar því vel sem
áfangastaður ferðamanna sem vilja skoða
Vesturland, á leið til Vestfjarða eða út á
Snæfellsnes. Stutt er frá Bifröst til allra
helstu ferðamannastaða Borgarfjarðar.

Í BEINNI Á GOLFSTÖÐINNI
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Okkar ástkæri bróðir,

Guðjón S. Þorvaldsson
bifvélavirkjameistari,
Hraunbæ 170,

lést á Landspítala við Hringbraut
á deild 11G hinn 4. maí síðastliðinn.
Útför hans fer fram frá Árbæjarkirkju
þriðjudaginn 16. maí kl. 13.00.
Hulda Þorvaldsdóttir
Ragnar V. Þorvaldsson
Jóhann H. Þorvaldsson

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

Geirharður Þorsteinsson
arkitekt,

lést á hjúkrunarheimilinu Grund
fimmtudaginn 4. maí síðastliðinn.
Útför fer fram frá Neskirkju
þriðjudaginn 16. maí, kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast
hans er bent á Alzheimersamtökin.
Guðný Helgadóttir
Þorsteinn Geirharðsson
Helgi Geirharðsson
Kristín Helga Gunnarsdóttir
Kormákur Geirharðsson
Dýrleif Örlygsdóttir
Halldóra Geirharðsdóttir
Nicolas Pétur Blin
barnabörn og barnabarnabörn.

Bróðir okkar, mágur og frændi,

Kristín P. Andrésdóttir
Björgúlfur Andrésson
Hafdís Jónsdóttir
Anna Björg Sigurðardóttir
Ragnhildur Hrund Sigurðardóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Jósefína Björnsdóttir
Grenigrund 6,
frá Galtanesi, Víðidal,

MIÐVIKUDAGUR

Ástkær eiginkona mín,
móðir, tengdamóðir og amma,

Svanhildur Guðmundsdóttir
Skógarhjalla 8, Kópavogi,

lést á University Clinical Hospital
í Ljubliana þann 1. maí.
Útförin verður auglýst síðar.
Hallur Albertsson
Harpa Hallsdóttir
Bárður Steinn Róbertsson
Svanhildur Björg, Hallur Breki, Orri Steinn

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, bróðir, mágur og afi,

Harald S. Andrésson,

lést 7. maí á Landspítala í Fossvogi.
Útför hans fer fram frá Seljakirkju
föstudaginn 12. maí klukkan 13.00.

10. maí 2017

Sigurður Hannes Oddsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við
andlát og útför okkar ástkæru

Ásdísar Ólafsdóttur

Sérstakar þakkir til starfsfólks
líknardeildar í Kópavogi, stjórnenda Olís
fyrir ómetanlegan stuðning og allra vina og ættingja sem
lögðu hönd á plóg við undirbúning útfarar.
Selma Hrönn Hauksdóttir
Óskar Þór Hauksson
Þórdís Ólafsdóttir
Ólafur Helgi Ólafsson
Vigdís Ólafsdóttir
Valdís Ólafsdóttir

Ásgeir Þór Árnason
Jóhann Davíð Snorrason

rafmagnstæknifræðingur,
Hringbraut 2a, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum þann 4. maí.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
föstudaginn 12. maí kl. 13.00.
Hrafnhildur Lúthersdóttir
Lúther Sigurðsson
Ingibjörg Ragnarsdóttir
Margrét Sigurðardóttir
Páll Ólafsson
Gunnhildur L. Sigurðardóttir
Kristján Magnússon
Oddný Helga Sigurðardóttir
Eiríkur Steinarsson
Gunnar Auðunn Oddsson
Helga Tómasdóttir
Hersir Oddsson
Guðrún H. Ólafsdóttir
Sigríður Lúthersdóttir
Egill Ásgrímsson
Hafdís Lúthersdóttir
og barnabörn.

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu
Grund 7. maí.
Þórður Hannesson
Valdís V. Randrup
Dýrunn Hannesdóttir
Ársæll Daníelsson
Björn Hannesson
Kristín Edda Sigfúsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ólöf Elísabet Árnadóttir
frá Oddgeirshólum,
Grænumörk 5, Selfossi,

lést laugardaginn 22. apríl.
Útförin fer fram frá Selfosskirkju
föstudaginn 12. maí klukkan 13.30.
Steingerður Jónsdóttir
Örlygur Karlsson
Ólafur Jónsson
Skafti Jónsson
Bente Nielsen
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Irma P. Halldórsson

lést mánudaginn 17. apríl
á hjúkrunarheimilinu Sóltúni.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu. Sérstakar þakkir til
starfsfólks Sóltúns fyrir alúð og góða
umönnun. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélagið og minningarsjóð Kattavinafélagsins.
Helga J. Hallbergsdóttir
Ragnar W. Hallbergsson
Íris Sif Ragnarsdóttir
Einar Hallberg Ragnarsson

Þorsteinn Ólafsson
Ingibjörg Tómasdóttir
Bjarki Fannar Atlason

lést á hjúkrunarheimilinu Eir
7. maí síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju
mánudaginn 15. maí kl. 13.00.

Kristín Gyða Jónsdóttir
Inga Dóra Jónsdóttir
Valur Valtýsson
Guðjón Már Jónsson
Ólafía Þórunn Stefánsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

lést á hjúkrunarheimilinu Fossheimum,
Selfossi, 27. apríl. Útförin fer fram
frá Selfosskirkju laugardaginn
13. maí kl. 14.00. Blóm og kransar
vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans
er bent á Parkinsonsamtökin.
Ester Bergmann Halldórsdóttir
Ásthildur Sigþórsdóttir
Jón Helgi Ingvarsson
Halldór Gísli Sigþórsson
Margrét Kristjánsdóttir
Sigþór Örn Sigþórsson
Ester Ýr Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

María S. Norðdahl

lést á hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð sunnudaginn 7. maí.

Guðrún Helga Karlsdóttir

Sigþór Jóhann Erlendsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,
Hrafnshöfða 9, Mosfellsbæ,

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Ástkær eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Fyrir hönd aðstandenda,
Magnús Norðdahl
Sigurður Norðdahl
Guðrún Norðdahl
Guðmundur Norðdahl
Magnús S. Norðdahl
Jóna María Norðdahl
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ástkær móðir, amma og langamma,

Sigþóra Jónsdóttir

Naustahlein 20, Garðabæ,
lést á hjartadeild Landspítalans við
Hringbraut miðvikudaginn
19. apríl 2017. Útför hennar fór fram
frá Háteigskirkju þann 26. apríl sl.
Hjartans þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð,
hlýhug og vináttu vegna andláts hennar.
Jafnframt vill fjölskyldan færa sérstakar þakkir til
starfsfólks hjartadeildar 14 E og G á LSH fyrir góða
umönnun, auk þakka til starfsfólks Þorrasels.
Guðný Elín Elíasdóttir
Elías G. Magnússon
Ragnheiður Jónsdóttir
Einar Þór Magnússon
Elín Haraldsdóttir
og barnabarnabörn.

Árni Ármann Bóasson

Ástkær eiginmaður minn
og faðir okkar,

Gunnar Gunnarsson
Vatnsstíg 15,

lést laugardaginn 29. apríl. Útförin fer
fram frá Hallgrímskirkju fimmtudaginn
11. maí klukkan 15.00.
Chandrika Gunnarsson
Ísarr Nikulás og Jóhanna Preethi Gunnarsbörn

húsgagnasmiður,
Ásakór 9,

lést fimmtudaginn 4. maí á líknardeild
Landspítalans. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju, föstudaginn 12. maí kl. 13.
Þórunn Einarsdóttir
Bóas Eydal Árnason
Alma Björg Baldvinsdóttir
Hafdís Árnadóttir
Björgvin Guðjónsson
Sigrún Elín Árnadóttir
Filippo Noseda
barnabörn og langafabarn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR
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veður, myndasögur

Miðvikudagur

10. maí 2017

Þrautir

MI Ð V I K U D AGU R

Norðaustan
stormur víða um
land með kólnandi
veðri. Slydda
norðanlands og
talsverð snjókoma
víða á fjallvegum en
rigning á sunnanverðu landinu. Færð
og skyggni geta
spillst víða.

miðlungs

Krossgáta
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LÁRÉTT
2. hluta
6. ólæti
8. besti árangur
9. amboð
11. tveir eins
12. urga
14. hljóðfæri
16. í röð
17. lögg
18. hylli
20. kusk
21. gort
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Höldum áfram með skák Jorden
van Foreest (2.584) gegn JohanSebastian Christiansen (2.429)
á GAMMA Reykjavíkurskákmótinu.
Hvítur á leik
38. Re8+! Hxe8 39. Hxc6+
Kxc6 40. Dd6+ Kb5 41. Dxd7+
Kc5 42. Dxe8 og hvítur vann
skömmu síðar. Íslandsmótið í
skák hefst kl. 16.45 í Hraunseli
(Flatahrauni 3), Hafnarfirði, í
dag. Áhorfendur velkomnir.
Afar góðar aðstæður til að
fylgjast með.
www.skak.is: Allt um Íslandsmótið.
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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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Pondus Eftir Frode Øverli
Hvað keyptir 2.500 krónur. Það
ætti að tryggja
þú lottó
fyrir mikið? okkur eftirlaun – nei
ég er með pennann
hans!

Bíddu! Taktu
þennan!

Mun hann geta
talað á nýjan
leik?

VINSÆLU STILLANLEGU RÚMIN FRÁ
ERGOMOTION ERU KOMNIN AFTUR!
Gelgjan

ARGH!!! 190417

(*Miðað við 12 mánaða vaxtalausan raðgreiðslusamning með 3,5% lántökugjaldi og 405 kr. greiðslugjaldi)

Skák

LÓÐRÉTT
1. land í Asíu
3. umhverfis
4. verkfæri
5. sigað
7. ferhyrningur
10. leyfi
13. hola
15. ókyrrð
16. ull
19. í röð

LÁRÉTT: 2. muna, 6. at, 8. met, 9. orf, 11. tt, 12.
sarga, 14. píanó, 16. hi, 17. tár, 18. ást, 20. ló, 21.
raup.
LÓÐRÉTT: 1. laos, 3. um, 4. netanál, 5. att, 7.
trapisa, 10. frí, 13. gat, 15. órói, 16. hár, 19. tu.

Létt

ERGOMOTION RÚM
MEÐ AVIANA ÞRÝSTIJÖFNUNAR-DÝNUM.
TVÍSKIPT HJÓNARÚM 160 EÐA 180X200 CM.

Það er óljóst. En
hann er læknisfræðilegt undur. Í
fyrsta sinn í sögunni
var hægt að
sjá allan
heilann.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Allt í lagi, hérna er
ný tónlist fyrir þig
til að hlusta á í
ræktinni.

Eitthvert
vandamál?

Ég vil fá Jackson
Browne-tónlistina
mína aftur, takk.

Takk fyrir!

VERÐ FRÁ AÐEINS
30.583 kr. Á MÁNUÐI*
STAÐGREITT 349.899 kr.

H E I L S U R Ú M

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið
Fréttablaðið í heild
sinni á Vísi og í
Fréttablaðs-appinu
Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

... allt sem þú þarft

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað er í
gangi?

Pabbi er að hlusta
á rokktónlist með
heyrnartólum!

Og af
hverju
er það
fyndið?

NÝR DISCOVERY

ENNEMM / SÍA / NM81838 Land Rover Discovery almenn 5x38

FJÖLHÆFASTI
JEPPINN OKKAR

Nýr Discovery er hæfari og öflugri en nokkru sinni fyrr. Discovery er nú í fyrsta sinn með yfirbyggingu
úr áli sem gerir hann 490 kg léttari. Hæfni við erfiðar aðstæður hefur verið aukin með endurbættu
Terrain Response drifkerfi og loftpúðafjöðrun sem gerir ökumanni kleift að hækka bílinn upp og ná
allt að 28,3 cm veghæð og 90 cm vaðhæð sem er alger sérstaða í þessum flokki bíla.
Hátt og lágt drif er staðalbúnaður í SDV4 og TDV6 gerðunum. Auk ríkulegs staðalbúnaðar er hægt að
fá sæti fyrir 7 manns. Innréttingin í nýjum Discovery er endurhönnuð frá grunni og í algerum sérflokki
hvað varðar útlit og áferð. Verið velkomin í reynsluakstur því sjón er sögu ríkari.
www.landrover.is

VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

menning
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Hver er þinn draumasófi?

D

SÓFADAGAR
DORMA

25%
af öllum sófum

TAMPA

240 cm

AFSLÁTTUR

143 cm

tungusófi

Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

Markmiðið er að græða
eins mikið og hægt er

Magnús
Guðmundsson

Fullt verð: 119.900

E

magnus@frettabladid.is

Aðeins 89.925 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Mega

294 cm

240 cm

opinn hornsófi
Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.
Fullt verð: 219.900 kr.

Aðeins 164.925 kr.

25%
AFSLÁTTUR

SAGA

Þriggja sæta sófi

Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 204 x 86 x 90 cm.
Fullt verð: 119.900 kr.

Aðeins 89.925 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

MIÐVIKUDAGUR

Geðhjálp stendur í
dag fyrir sýningu á
heimildarmyndinni
Dánarorsök óþekkt,
eftir norska leikstjórann Anniken
Hoel, sem fjallar um
sjúkdóms- og lyfjavæðingu nútíma
samfélags.

AFSLÁTTUR

25%

10. maí 2017

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

www.dorma.is

Save the Children á Íslandi

ftir fráfall systur minnar
fengum við engar upp
lýsingar aðrar en þær
að dánarorsökin væri
óþekkt,“ segir Anniken
Hoel, leikstjóri heim
ildarmyndarinnar Dánarorsök
óþekkt. Myndin var frumsýn í Nor
egi fyrir skömmu og hefur þegar
vakið mikið umtal. Systir Anniken
féll frá aðeins 35 ára gömul árið
2005 en hún hafði verið á sterkum
geðrofslyfjum. „Þetta byrjaði með
því að ég fór að skoða lyfin sem hún
hafði verið að taka og þá komst ég
að því að möguleg aukaverkun væri
skyndilegur dauðdagi. Það leiddi
mig til stærri rannsóknar á lyfja
iðnaðinum og lyfjasamþykktar
kerfi bæði Evrópusambandsins og
Bandaríkjanna. Það sem ég er að
skoða þar er hvernig þessi iðnaður
hefur áhrif á bæði læknavísindin
og hugmyndir okkar um það hvað
er eðlilegt, hvað er heilbrigt og hvað
eru sjúkdómar.“

Flókin ábyrgð
Anniken bendir á að Noregur hafi
í raun takmarkað að segja um það
hvaða lyf rati á markað þar í landi
heldur stjórnist það af Evrópusam
bandinu í krafti EES-samningsins.
„Aðalvandamálið er þó að rann
sóknirnar á lyfjunum eru aðeins
framkvæmdar af framleiðendunum
sjálfum en ekki eftirlitsaðilum.“
Bæði eftirlitsstofnanir og lyfja
framleiðendur reyndu lengi vel að
komast undan því að tala við Ann
iken við framleiðslu myndarinnar.
„Sum þessara fyrirtækja hafa enn
ekki fengist til þess að tjá sig en
ég hins vegar náði viðtölum við
uppljóstrara og talaði einnig við
yfirmann Lyfjaeftirlits Evrópu svo
dæmi sé tekið. En stóra málið er
að það tekur enginn ábyrgð þegar
eitthvað fer úrskeiðis vegna þess
að það er erfitt að ákvarða hver er í
raun ábyrgur þegar einhver deyr af
völdum aukaverkana þessara lyfja.
Er það læknirinn? Eftirlitsstofn
unin? Framleiðandinn? Þetta er í
raun mjög flókið.“
Ný lyf, ný greining
Anniken bendir á að markaðs
setningin að baki þessum lyfjum sé
í raun gríðarlega viðamikil. „Þetta
byrjaði með Prozac snemma á
tíunda áratugnum. Allir áttu að vera

Anniken Hoel bindur vonir við að myndin verði verðmætt framlag til umræðunnar um geðheilbrigðismál í Noregi og víðar.

að éta gleðipillur og á meðan fram
leiðandinn situr einn að lyfinu, sem
hann gerir aðeins í ákveðinn ára
fjölda, þá er markmiðið að græða
eins mikið og hægt er á viðkomandi
lyfi.
Það þýðir að framleiðendur fara
út í að markaðsvæða sjúkdóma.
Markaðsvæða þunglyndi til að
mynda og fá sem flesta til þess að
telja sig vera þunglynda. Eitt af því
sem þeir gera er t.d. að láta lækna
fá spurningalista til þess að spyrja
sína sjúklinga og ef útkoman er
þannig þá er viðkomandi auðvitað
þunglyndur og verður að fara á
lyfið. Þannig að það er búið að ala
læknana okkar í að skrifa upp á lyf
við allri andlegri vanlíðan.
Lyfin sem ég er að fjalla um eru
svokölluð geðrofslyf sem eru mikið
notuð við ákveðnum geðsjúkdóm
um og þar á meðal geðhvarfasýki.
En vandinn er að lyfjaframleiðend
ur fóru markvisst í að markaðsvæða
geðhvarfasýki og það er ástæðan
fyrir því að í lok tíunda áratugarins
og upphafi aldarinnar reið yfir mikil
bylgja greininga á sjúkdómnum.
Ástæðan var að lyfin voru aðeins
samþykkt til þess að meðhöndla
geðhvarfasýki en ekki þunglyndi
og því þurftu fyrirtækin að sjá til
þess að greiningarnar breyttust til
þess að geta haldið áfram að selja
í miklu magni. Þannig að nú voru
þeir sem áður höfðu verið þung
lyndir greindir með geðhvarfasýki.“

Breytingar í nánd
Anniken segir að myndin hafi vissu
lega fengið mikil viðbrögð í Noregi
þegar hún var frumsýnd þar fyrir
skömmu. „Við höfum fengið frábær
viðbrögð og ekki síst frá heilbrigðis
stéttum, þar á meðal geðlæknum
sem fagna því hvað myndin sýnir
fram á. Myndin leitast líka við að
sýna hvernig er í raun búið að lyfja
væða samfélagið og markaðsvæð
inguna sem liggur að baki.
Núna erum við sem samfélag á
ákveðnum tímamótum hvað þetta
varðar. En ég vona að einkum með
framtaki geðheilbrigðisstarfsmanna
munum við geta breytt því hvernig
við meðhöndlum fólk sem glímir
við andleg veikindi. Hér í Noregi
setti heilbrigðisráðuneytið til að
mynda fram þá kröfu á síðasta ári
að öll geðsjúkrahús þyrftu að með
höndla ákveðinn hluta af sínum
sjúklingum án lyfja. Þannig að það
er farið að ræða þetta og vinna í
þessu með opnari hætti en áður.
Það má þó ekki gleyma því að það
sem varð til þess að ég fór að gera
þessa mynd, fráfall systur minnar
af völdum aukaverkana umræddra
geðlyfja, er enn að gerast.“
Dánarorsök óþekkt verður sýnd
í Bíói Paradís á vegum Geðhjálpar
í dag kl. 17 og er aðgangur ókeypis.
Að lokinni sýningu myndarinnar
mun Andrew Grant, framleiðandi
myndarinnar, svara spurningum
áhorfenda.
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Miðasala og nánari upplýsingar

Frá Guy Ritchie, leikstjóra Sherlock Holmes myndanna









THE PLAYLIST

USA TODAY

EMPIRE

Chris
Pratt

“King Arthur: Legend of the Sword
is a must-see film for everyone”

TOTAL FILM

Dave
Bautista

Zoe
Saldana

Vin
Diesel

Bradley
Cooper

Kurt
Russell

CELEBMIX.COM

SÝND KL. 5.30, 8, 10.20

SÝND KL. 10.25

Ein besta ævintýramynd allra tíma
ÁLFABAKKA

KING ARTHUR 2D
KL. 5:20 - 8 - 10:10 - 10:40
KING ARTHUR 2D VIP
KL. 8 - 10:40
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 6 - 9
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D KL. 5:10 - 8 - 10:50
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D VIP KL. 5:10
FAST AND FURIOUS 8
KL. 8 - 10:50
GOING IN STYLE
KL. 5:50 - 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:30

SÝND KL. 8, 10.20

KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

KING ARTHUR 2D
KL. 5:20 - 8 - 10:40
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 5:20 - 7:40 - 10:30
UNFORGETTABLE
KL. 10:40
STUBBUR STJÓRI ÍSL TAL KL. 5:30
FAST AND FURIOUS 8
KL. 8 - 10:10
GOING IN STYLE
KL. 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:20

NÚMERUÐ SÆTI

KING ARTHUR 3D
KL. 5:20 - 8 - 10:40
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 6 - 9
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D KL. 5:10 - 8 - 10:50

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

EÐA MEÐ SAMBÍÓ APPINU

SÝND KL. 5.30

KEFLAVÍK

KING ARTHUR 3D
ÉG MAN ÞIG

KL. 8 - 10:40
KL. 8 - 10:15

AKUREYRI

KING ARTHUR 3D
KL. 5:20 - 8 - 10:50
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 5:10 - 8 - 10:50

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

10. maí
Sýningar
Hvað? Vorsýning Myndlistaskólans í
Reykjavík
Hvenær? 17.00
Hvar? JL-húsið, Hringbraut 121
Árleg vorsýning Myndlistaskólans
í Reykjavík verður opnuð í hús
næði skólans á 2. og 3. hæð. Verkin
á sýningunni eru eftir 124 nem
endur sem stunda samfellt nám í
dagskóla. Þess má geta að skólinn
fagnar 70 ára afmæli á árinu en
kennsla hófst í fyrsta sinn á haust
mánuðum 1947.

Uppákomur
Hvað? Ritsmíðaverkstæði
Hvenær? 16.00
Hvar? Borgarbókasafnið, Kringlunni
Miðvikudaginn 26. apríl var opnuð
Skrifstofan í Borgarbókasafninu
Kringlunni. Skrifstofan er rit
smíðaverkstæði og samfélag skrif
andi fólks. Þar getur fólk komið
saman og unnið að ritstörfum
sínum: einbeitt sér að skrifum í
hvetjandi umhverfi; fundið rit
félaga til þess að lesa yfir texta
eða skiptast á skoðunum við; sótt
sér innblástur í bækur og annað
efni eða fundið samfélag annarra
höfunda. Skrifstofan verður fram
vegis opin öllum, sem hafa áhuga
á skrifum og ritstörfum, annan
hvern miðvikudag milli 16.00
og 18.30, næst er hún opin í dag.
Boðið verður upp á kaffi og te. Á
Skrifstofuna kemur hver og einn
á sínum forsendum, þegar hann
vill, og dvelur eins lengi og honum
hentar.
Hvað? Kakóathöfn
Hvenær? 20.00

Velferðarmál borgarinnar verða tekin fyrir á fundi Pírata í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/vILHELM

Hvar? Sólir, Fiskislóð 53-55
Cacao eða súkkulaði mun vera ein
af mögnuðustu plöntum jarðar
innar. „Þetta súkkulaði sem við
vinnum með í athöfnum kemur
beint úr regnskógum Gvatemala,
en þetta sérstaka súkkulaði er
kallað „ceremonial cacao“. Það
opnar hjartastöðina og veitir
okkur ákveðinn fókus hvert sem
við viljum beina honum. Kakó
athöfn beinir athygli okkar að
innri veruleika og gerir okkur
kleift að sjá hvaða hindranir við
höfum sett upp fyrir okkur sjálf til
þess að komast í dýpri tengingu
við töfrana sem búa innra með
okkur öllum,“ segir í tilkynningu

frá Sólum. Í þessari athöfn er fólk
boðið velkomið í ferðalag með
kakóandanum. „Við drekkum
súkkulaði sem opnar leið inn í
hjartað og leiðum þig inn í djúpa
slökun, hugleiðslu, trommuferða
lag og umbreytanlega tónheilun.“
Hvað? Lagersala Eirbergs
Hvenær? 16.00
Hvar? Eirberg, Stórhöfða 25
Lagersala heildsölusviðs Eirbergs
verður haldin í dag, miðvikudag, í
vöruhúsi Eirbergs. Athugið, gengið
inn að neðanverðu. Það er vortil
tekt í vöruhúsinu og af því tilefni
eru viðskiptavinum boðnar ýmsar
vörur á góðu verði með allt að 70%

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Á Nýjum Stað
A Monster calls
The Shack
Spólað Yfir Hafið
Welcome To Norway
Genius
Hjartasteinn

18:00
17:30
20:00
20:00
22:30
22:00
22:15

afslætti. Vörur munu kosta á bilinu
500 krónur til 5.000 krónur.
Hvað? Opið hús í Skelinni í Evrópskri
ungmennaviku
Hvenær? 19.00
Hvar? Skelin, ungmennahús
Seltjarnarness
Í tilefni af Evrópskri ungmenna
viku býður Ungmennaráð Sel
tjarnarness til allsherjar veislu í
Ungmennahúsinu Skelinni sem er
í sama húsnæði og Selið. Það verð
ur nóg um að vera í Skelinni þetta
kvöldið og verður t.d. boðið upp á
pylsur, skemmtiatriði, happdrætti
og kynningu á Ungmennaráðinu.
Öllum aldurshópum er velkomið
að mæta.
Hvað? Skyggni-, miðils- og heilunarfundur
Hvenær? 20.00
Hvar? Reykjavíkurvegur 64, 2. hæð,
Hafnarfirði.
Bára miðill verður með
opinn skyggni-, miðilsog heilunarfund.
Það kostar 2.000
krónur inn á
fundinn og eru
allir velkomnir.

Fyrirlestrar:
Hvað? Fundur um velferðarmál
borgarinnar
Hvenær? 19.00
Hvar? Píratar, Síðumúla 23
Kristín Elfa Guðnadóttir og Elsa
Nore í Pírötum í Reykjavík standa
fyrir óformlegum klukkustundar
löngum spjallfundum um vel
ferðarmál annan hvern mið
vikudag að jafnaði. Fundirnir eru
haldnir daginn fyrir undirbúnings
fund velferðarráðs Reykjavíkur
borgar og snúast meðal annars um
að gefa fólki færi á að hafa áhrif á
það veganesti sem áheyrnarfull
trúi Pírata í ráðinu (Kristín) tekur
með sér inn á þá fundi. Auk
þess að ræða hvaðeina sem
fólki býr í brjósti um
velferðarmál og/eða
vill fá svör við.

Máttur
súkkulaðis
verður í
aðalhlutverki í heilsusetrinu Sólum í dag.

CARLSBERG KYNNIR

SILFURBERG HÖRPU

LAUGARDAGINN 22. JÚLÍ

MIÐASALA HEFST

Á MORGUN KL. 10!
MIÐASALA FER FRAM Á HARPA.IS/DINO OG Í SÍMA 528 5050
NÁNAR HÉR: SENA.IS/DINO
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Dagskrá

Lo
þá kattu
r

Í lokaþættinum af Heimsókn sjáum við brot af því allra besta úr
þessum geysivinsælu þáttum sem Sindri Sindrason bauð okkur
upp á í vetur.

MAGNAÐ

MIÐVIKUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

ah
Opr frey
Win

Magnaðir þættir um líf þriggja afar ólíkra systkina sem taka við
fjölskyldufyrirtækinu í hjarta Louisiana. Fljótlega fer að hrikta í
stoðum þess og ekki er allt sem sýnist. Framleiðandi þáttanna
er Oprah Winfrey.

GREY´S ANATOMY
Drama, spenna og óvæntar
uppákomur! Það er aldrei
lognmolla á bráðadeildinni á
Grey-Sloan spítalanum.

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Heiða
07.50 The Middle
08.15 Mindy Project
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.20 Spurningabomban
11.05 Um land allt
11.35 Léttir sprettir
12.00 Matargleði Evu
12.35 Nágrannar
13.00 Spilakvöld
13.45 The Night Shift
14.30 Major Crimes
15.10 Glee
15.55 Schitt’s Creek
16.20 Divorce
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 Víkingalottó
19.25 Mom
19.45 Heimsókn
20.10 Grey’s Anatomy
20.55 Bones
21.40 Queen Sugar Magnaðir
þættir sem fjalla um líf þriggja
afar ólíkra systkina sem taka við
fjölskyldufyrirtækinu í hjarta
Louisiana. Fljótlega fer að hrikta
í stoðum þess þegar í ljós kemur
að þeim er ekki vel tekið af öllum
þeim sem koma að fyrirtækinu.
Óuppgerð mál líta dagsins ljós og
systkinin þurfa að taka á honum
stóra sínum við að koma rekstri
fyrirtækisins í réttan farveg og lífi
sínu aftur í eðlilegt horf.
22.25 Real Time with Bill Maher
23.25 Prison Break
00.10 The Blacklist
00.55 Animal Kingdom
01.50 NCIS: New Orleans
02.35 Quarry
03.25 Wrong Turn 6: Last Resort
04.55 Nashville
05.35 Nashville
06.20 Transparent

17.30 Mike & Molly
17.50 2 Broke Girls
18.15 Anger Management
18.40 Modern Family
19.05 Fóstbræður
19.40 Hlemmavídeó
20.10 Gulli byggir
20.40 Man Seeking Woman
21.05 Flash
21.50 Vinyl
22.50 Veep
23.20 Arrow
00.00 Fóstbræður
00.30 Hlemmavídeó
00.55 Gulli byggir
01.25 Man Seeking Woman
01.45 Flash
02.30 Vinyl
03.25 Tónlist

10.40 Nothing Left Unsaid: Gloria
Vanderbilt and Anderson Cooper
12.30 He’s Just Not That Into You
14.40 Baby Mama Drepfyndin
rómantísk gamanmynd með
hinni margverðlaunuðu Tinu Fey
úr 30 Rock. Hér er hún í hlutverki
kaupsýslukonu sem getur ekki
eignast barn og ræður óheflaða
lágstéttarkonu til að ganga með
barn fyrir sig með ansi skrautlegum afleiðingum.
16.20 Nothing Left Unsaid: Gloria
Vanderbilt and Anderson Cooper
18.10 He’s Just Not That Into You
20.20 Baby Mama
22.00 Kingsman: The Secret Service
00.10 Birdman
02.10 Cold in July
04.00 Kingsman: The Secret Service

07.00 Juventus - Monaco
08.45 Meistaradeildarmörkin
09.10 Leicester - Watford
10.50 Þýsku mörkin 2016/2017
11.20 Pepsí deild karla 2017
13.00 Síðustu 20
13.20 1 á 1
13.50 Pepsi-deild karla -FH og KA
15.30 Pepsi-mörkin 2017
16.50 Juventus - Monaco
18.30 Atletico Madrid - Real
Madrid
20.45 Meistaradeildarmörkin
21.10 Meistaradeildarmörkin
21.30 NBA 2016/2017 - Chicago
Bulls og Boston Celtics
23.25 Pepsi-deild kv. -Breiðablik
og Valur

stöð 2 sport 2
07.10 Hull - Sunderland
08.50 West Ham - Tottenham
10.30 Liverpool - Southampton
12.10 Premier League Review
2016/2017
13.05 Borussia Dortmund Hoffenheim
14.45 Barcelona - Villarreal
16.25 Spænsku mörkin
2016/2017
16.55 Pepsi-deild karla - Fjölnir og
Breiðablik
18.35 Southampton - Arsenal
20.45 Atletico Madrid - Real
Madrid
22.35 Meistaradeildarmörkin
23.00 Messan

BONES
Skemmtilegir þættir þar sem
fylgst er með störfum Dr.
Temperance Brennan réttarmeinafræðings sem kölluð er
til ráðgjafar í allra flóknustu
morðmálunum.

KINGSMAN:
THE SECRET SERVICE

Skemmtileg hasarmynd um
smáglæpamanninn Gary sem
veit ekki að á sínum tíma
tilheyrði faðir hans leyni- og
sérsveitinni Kingsman.

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.
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Stöð 2

stöð 2 sport

QUEEN SUGAR
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á
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krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveins
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur
og félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Víkingurinn Viggó
09.11 Zigby
09.25 Stóri og Litli
09.38 Brunabílarnir
10.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveins
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur
og félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Víkingurinn Viggó
13.11 Zigby
13.25 Stóri og Litli
13.38 Brunabílarnir
14.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveins
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur
og félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Víkingurinn Viggó
17.11 Zigby
17.25 Stóri og Litli
17.38 Brunabílarnir
18.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Furðufuglar
Doddi litli og
Eyrnastór
kl. 10.47, 14.47
og 18.47

golfStöðin
08.00 PGA Tour 2017
13.10 Golfing World 2017
14.00 PGA Tour 2017
19.10 Golfing World 2017
20.00 Champions Tour Highlights
2017
20.55 PGA Highlights 2017
21.50 Golfing World 2017
22.40 Champions Tour Highlights
2017
23.35 Feherty

RúV
14.00 Eurovision 2017
16.00 Eurovision – skemmtiatriði
16.15 Alla leið
17.20 Úr gullkistu RÚV: Út og
suður
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Disneystundin
17.56 Finnbogi og Felix
18.18 Sígildar teiknimyndir
18.25 Gló magnaða
18.50 Krakkafréttir
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 72 tímar án svefns
20.40 Áfram, konur!
21.15 Neyðarvaktin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kína: Hagvöxtur á brauðfótum?
23.15 Veröld Ginu
23.45 Kastljós
00.10 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Síminn + Spotify
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Chasing Life
09.50 Jane the Virgin
10.35 Síminn + Spotify
13.30 Dr. Phil
14.10 Black-ish
14.35 Jane the Virgin
15.20 Man with a Plan
15.45 The Mick
16.10 Speechless
16.35 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
17.15 The Late Late Show with
James Corden
17.55 Dr. Phil
18.35 King of Queens
19.00 Arrested Development
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Difficult People
20.15 Survivor
21.00 Chicago Med
21.50 Quantico
22.35 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
23.15 The Late Late Show with
James Corden
23.55 Californication
00.25 Brotherhood
01.10 The Catch
01.55 Scandal
02.40 Chicago Med
03.25 Quantico
04.10 The Tonight Show starring
Jimmy Fallon
04.50 The Late Late Show with
James Corden
05.30 Síminn + Spotify

Útvarp
365.is

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

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

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

FM 102,9 Lindin

OFURTILBOÐ

5 4
FYRIR

AF ÖLLUM
PIZZUM

KAUPTU 5 PIZZUR AÐ EIGIN VALI EN BORGAÐU FYRIR 4.
GILDIR UM ALLAR PIZZUR
Iceland
Stone Baked

499

Verð

Chicago Town
Takeaway

899

Verð

Kr. Pk.

Kr. Pk.

TILBOÐ

Verð

TILBOÐ

Chicago Town - 2 í pakka

Ristorante Pizzur

Verð

399

Verð

Kr. Pk.

Thin & Crispy
og Deep Pan
pizzur

399

Verð

Iceland
Stuffed Crust

699

Verð

Kr. Pk.

Kr. Pk.

Iceland
Wood Fired

599

Verð

Kr. Pk.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

299

Kr. Pk.

Lífið

28

l í f ið ∙ F R É T T A B LAðið

10. maí 2017

MIÐVIKUDAGUR

Elín Bríta er
eigandi vefverslunarinnar
LAUUF.com.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Meiri húmor í bandarískri hönnun

Vöruhönnuðurinn Elín Bríta heillaðist af bandarískri hönnun þegar hún bjó í New York á sínum tíma. Þegar hún
flutti svo til baka til Íslands ákvað hún að opna vefverslun og kynna landsmenn fyrir nýrri og ferskri hönnun.

Í

New York opnaðist fyrir mér
nýr heimur af ungum og
upprennandi bandarískum
hönnuðum og listamönnum. Ég rakst á svo margar
skemmtilegar og heillandi
vörur að ég ákvað að slá til og opna
vefverslun þegar ég flutti heim
aftur. En að mínu mati hefur vantað
aðeins í flóruna hér heima, þar sem
langflestar verslanir virðast einblína á skandinavískar og evrópskar
vörur,“ segir Elín, Bríta Sigvaldadóttir eigandi vefverslunarinnar LAUUF.

„Flestar þær vörur sem ég býð
upp á eru frá Brooklyn, en þar er
mjög mikið af litlum stúdíóum sem
hafa poppað upp síðustu ár. Stúdíóin sem ég hef valið inn í verslunina
vinna oft mjög staðbundið og nýta
sér fyrirtæki og tækni á því svæði
þar sem þau eru staðsett,“ útskýrir
Elín.

Vildi auka í flóruna
„Með því að opna LAUUF vildi
ég auka í þá flóru hönnunarvöru
sem er í boði hér á landi og opna

Það sem hefur
kannski verið
erfiðast að kyngja er hvað
sendingarkostaðurinn frá
Bandaríkjunum er himinhár.
huga landsmanna fyrir hönnun frá
Bandaríkjunum, en hingað til hefur
sáralítið verið í boði þaðan. Einnig
þykir mér gaman hvað það kemur
fólki oft á óvart hvað þessi nýja kynslóð af bandarískum hönnuðum

er í rauninni að gera skemmtilega
hluti.“
Spurð út í hver sé helsti munurinn á bandarískri og skandinavískri
hönnun að hennar mati segir Elín:
„Ég hef ég tekið eftir meiri litagleði
og húmor hjá bandarískum hönnuðum og hvað þeir eru duglegir að
halda í þetta hráa og „industrial“ og
leyfa efniviðnum frekar að njóta sín
eins og hann er.“
Aðspurð hvernig reksturinn fari
af stað segir Elín hlutina ganga
ágætlega fyrir sig. „Allt hefur gengið

nokkuð vel hingað til, en það sem
hefur kannski verið erfiðast að
kyngja er hvað sendingarkostnaðurinn frá Bandaríkjunum er himinhár. Meðan ég var búsett í New
York fannst mér afar mikilvægt að
nýta tímann til þess að hitta fólkið
bak við þau vörumerki sem ég valdi
að selja í versluninni. Að opna vefverslun felur í sér ótrúlega mikil og
náin samskipti við birgjana, sem
mér hefur fundist mjög skemmtilegt og gefandi,“ segir Elín.
gudnyhronn@365.is

The xx á Íslandi í júlí

SUMAR-

TILBOÐ

Þú kaupir stóra 150g dós
af d:fi og færð eina 75g frítt með.
Flott í ræktina eða ferðalagið.
Fæst á öllum betri hársnyrti- og rakarastofum.

Svo virðist sem enska hljómsveitin
The xx spili á Íslandi í júlí. Í gær
hlóð hljómsveitin upp myndbandi
á Facebook-síðu sína sem gaf það til
kynna.
Um tuttugu mínútna myndband
af Skógafossi var að ræða. Yfirskriftin yfir myndbandinu var: „July
14-16 Skógafoss.“
Ekkert má finna um væntanlega Íslandsför The xx á heimasíðu
sveitarinnar. Þó eru engir tónleikar
skráðir hjá sveitinni á milli 14. og
16. júlí.
Sveitin spilar í Róm á Ítalíu þann
10. júlí en svo eru ekki skráðir aðrir
tónleikar fyrr en 21. júlí í Ástralíu.
Eru tónleikarnir í sumar liður í tónleikaferðalagi The xx, I see you tour,
sem er farið til að fagna nýrri plötu
hljómsveitarinnar sem heitir I see
you.
Áður hefur sveitin gefið út tvær
plötur. xx árið 2009 og Coexist árið
2012. – þea

Frá tónleikum The xx á Coachella-tónlistarhátíðinni. Nordicphotos/AFP

ÍSLENSKA/SIA.IS DAL 84391 05/17

MEIRA
SJÁLFSTRAUST

BETRI
LÍÐAN

EIGA AUÐVELDARA MEÐ
AÐ KYNNAST FÓLKI

VERA
MAÐUR
SJÁLFUR

Tækifæri til framtíðar
Við hjálpum unga fólkinu að koma auga á þá hæfileika sem það býr yfir og yfirstíga það sem heldur aftur af því.
Við hvetjum þátttakendur á námskeiðinu til að taka stærri skref, setja sér skýr markmið, virkja sköpunarkraftinn
og nýta áhrif sín. Við hjálpum þeim að styrkja þau sambönd sem skipta mestu máli og aukum færni þeirra í
samskiptum til að geta áunnið sér traust og skapað tækifæri til framtíðar.
Sumarnámskeið í júní 2017
10–12 ára (5.–7. bekkur)
13–15 ára (8.–10. bekkur)
16–19 ára (Menntaskóli)
20–25 ára (Háskóli/vinnumarkaður)

Hefst
12. og 27. júní
6. júní
7. júní
1. júní

Fyrirkomulag
8 virkir dagar í röð
Tvisvar í viku
Tvisvar í viku
Tvisvar í viku

Tími
9–13
17–20:30
18–22
18–22

Sumarnámskeið í ágúst 2017
10–12 ára (5.–7. bekkur)
13–15 ára (8.–10. bekkur)
16–19 ára (Menntaskóli)
20–25 ára (Háskóli/vinnumarkaður)

9. ágúst
9. ágúst
9. ágúst
8. ágúst

8 virkir dagar í röð
8 virkir dagar í röð
Tvisvar í viku
Tvisvar í viku

9–13
14–17:30
18–22
18–22

Ókeypis kynningartímar í Ármúla 11
10–15 ára
16–25 ára

11., 23. og 30. maí
11., 23. og 30. maí

Skráning á: www.dale.is/ungtfolk
Sími 555 7080

kl. 19.00 til 20.00
kl. 20.00 til 21.00
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MERKIÐ
MITT

Bros auglýsingavörur með þínu merki
Skoðaðu litríkt úrval á bros.is
Bros auglýsingavörur,
Norðlingabraut 14.

Lodge járnpanna, 26 cm
Verð 8.900 kr.

Stella Rózenkrans, Ásgeir Hjartarson, Bergþóra Þórsdóttir, Steinunn, Soffía, Þórdís Imsland og Einar Egilsson.

Mikið af peningum til
sem fólk veit varla af
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN ÁRNI

laugavegi 47

www.kokka.is

kokka@kokka.is

FERMINGARGJÖFIN
í ár? í ár?
JÓLAGJÖFIN

arc-tic Retrovið kynnum arc-tic Retro
VERÐ FRá:
Fyrir DÖMUR og HERRA
29.900,VERÐ AÐEINS:

34.900,-

með keðju

Steinunn Camilla og Soffía Jónsdóttir, umboðsmenn Svölu, hafa
fjölmörg járn í eldinum, meðal annars tækninýjungina UNNA, sem
hjálpar listamönnum að fá borgað fyrir vinnu sína.

Skrifa frá

Eurovision
í Kiev
Benedikt Bóas
Hinriksson

benediktboas@365.is

Stefán Árni
Pálsson

V
stefanp@365.is

Fæst í
FK og Hagkaup

Frábært
bragð

ið erum úti um allt,
meira að segja hér í
Úkraínu. Umboðs
skrifstofan okkar
Iceland Sync Man
agement er á Íslandi
og svo erum við með tónlistar- og
tæknifyrirtæki í Los Angeles sem
heitir Icelandic Record / UNNA,“
segir Steinunn Camilla, önnur af
umboðsmönnum Svölu Björgvins
dóttur. Hin er Soffía Jónsdóttir
og eru þær verkefnastjórar atriðis
Svölu og halda utan um það með
fagmannlegum hætti. Fínustu smá
atriði fara ekki fram hjá vökulum
augum þeirra. Það hefur sést frá því
að Fréttablaðið kom til Kænugarðs.
UNNA er verkefni sem þær settu

á laggirnar ásamt Dave Stritzinger
og Ray Young. Er það gert til að
einfalda hinn flókna bakheim tón
listarinnar. „Við erum að hjálpa
höfundum og flytjendum að halda
utan um réttindi sín svo þau fái nú
örugglega borgað fyrir vinnuna sína.
Það eru miklir peningar í umferð
sem fólk veit varla af og við erum
að hjálpa þeim að finna þá því þeir
liggja víða,“ segir Soffía.
Þær stöllur fengu smjörþefinn af
Eurovision í fyrra þegar þær héldu
utan um atriði Öldu Dísar sem
endaði í öðru sæti í forkeppninni á
Íslandi. Steinunn segir að þróunin
á keppninni sé mjög góð og lagið
Paper passi vel inn í þá þróun. „Það
eru ekki bara trumbur og þjóðlaga
dót núna þótt það sé skemmtilegt
og geri Eurovision að því sem það er
en mér finnst Paper passa vel inn í.“

Eurovision er að verða töff
Soffía kemur af miklu söngkyni og
segir að Eurovision sé að verða töff
og lögin góð. „Keppnin er að verða
kúl og lögin alltaf að verða betri
þótt flytjendur séu misgóðir. En
mér finnst lögin betri eftir því sem
árin líða.“
Steinunn tekur undir það og segir
að koma Justins Timberlake í fyrra
hafi sýnt að Eurovision sé ekki leng
ur einhver hallærislega skemmtileg
hátíð heldur vettvangur fyrir laga
höfunda og söngvara að koma sér á
framfæri. „Þetta er orðið mjög stórt

Það er mikill
peningur í umferð
sem fólk veit varla af og
við erum að hjálpa þeim að
finna þá því þeir liggja víða.
Soffía Jónsdóttir

með tilkomu samfélagsmiðlanna og
þetta verður bara stærra.“
Stór hópur fylgir Svölu út til að
allt gangi smurt fyrir sig. Sem verk
efnastjórar þurfa þær því að vera á
tánum nánast allan sólahringinn.
„Við erum hér til að sjá um verk
efnið og hópinn og að allir séu að
skila sínu,“ segir Soffía. „Og haga sér.
Það gengur misvel,“ segir Steinunn
og hlær.
„Nei, þetta hefur gengið alveg
ljómandi vel enda allir hér atvinnu
fólk fram í fingurgóma. Þetta er auð
vitað svolítið stórt og mikið verkefni
en búið að ganga vel.“ Eftir að Euro
vision lýkur munu þær stöllur ekki
sitja með hendur í skauti því fram
undan er áframhaldandi vinna. „Við
erum heppnar að gera það sem við
erum að gera. Við erum að vinna
með góðu fólki, fólki sem vill leggja
á sig vinnu, sem skiptir miklu máli.“
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KUGA

# HÆFASTUR

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi, mikilli veghæð og
einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga,
aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn
íslensku leiðsögukerfi, 8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu, bakkmyndavél og fimm
stjörnu öryggi svo fátt eitt sé nefnt. Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér
og þínum hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.

5.690.000
FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

KR.

Ford er frábær!
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Ford_Kuga_hæfastur_Ongoing_5x38_DBL_20170209_END.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16
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ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

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

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Bakþankar
Kristínar
Ólafsdóttur

Vorboðinn ljúfi
með glimmer

K

arnivalið er handan við
hornið. Á laugardaginn
verður fjörlegri systir heilagra
jóla haldin hátíðleg í Kænugarði,
höfuðborg Úkraínu. Söngvakeppni
evrópskra sjónvarpsstöðva er á
dagskrá. Og ég er upp á mitt absalút
besta.
Ég er hvorki trúuð persóna né
sérstaklega spiritúal. Í maímánuði
hvers árs verður þó roknabreyting
þar á. Sumir tilbiðja Jesú Krist, aðrir
Múhameð spámann. Kvöldbænirnar
mínar eru hins vegar í nafni Jon Ola
Sand, framkvæmdastjóra Eurovision, og ef þið viljið komast inn
í himnaríki, hvar líkömnuð útgáfa
lagsins Angel með Two Tricky fer
með lyklavöld, er nauðsynlegt að
fara að fordæmi mínu.
Eftir hamfarirnar 2015, þegar
þjóðinni láðist að biðja Jon-OlaSand-bænirnar og Friðrik Dór tók í
kjölfarið ekki þátt í Eurovision, hef
ég hætt að einblína á gengi okkar
Íslendinga í keppninni. Nú skiptir
hið alltumlykjandi konsept höfuðmáli. Það er heitt grillið á pallinum,
hvernig sem djöfulsins viðrar, og
kaldur Somersby með röri. Það eru
góðir vinir. Það eru Paula og Ovi frá
Rúmeníu að þykjast spila á píanó
sem hringast í kringum þau eins og
naðra að maula halann á sér.
Eurovision er gullstrákar frá
Ísrael og spengilegar gellur af Balkanskaganum. Sólbrún, grísk goð að
rífa hvítar dragtir utan af ámóta
goðumlíkum dönsurum. Mummi
vinur minn að bölsótast út í dönsku
þjóðina fyrir að selja okkur fyrst
ormétið mjöl og gefa okkur svo bara
þrjú stig. Hinn franski Jessy Matador
í alhvítum sportklæðnaði. Tandurhrein gleði og kátína.
Með þessu vil ég minna lesendur á
að veislan er eftir ærandi fáa daga og
Eurovision-partí skipuleggja sig ekki
sjálf. Jon Ola Sand veri með ykkur.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

Hi there!
MIAMI

frá

16.999 kr.

*

Tímabil: ma í–jún í

LOKSINS!

VERND
FYRIR FÖT
GEGN

GULUM

VERND
FYRIR FÖT

BLETTUM

Miami er fjölskylduvæn stórborg sem hefur eitthvað fyrir
alla. Heimsþekkta skemmtigarða, girnilegan mat og
kröftugt næturlíf — að ógleymdum bestu baðströndum
Bandaríkjanna. Bókaðu sjóðheitt frí strax í dag!

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