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Íbúar Húsavíkur og nágrennis fjölmenntu á opinn fund PCC um stöðu framkvæmda við Kísilverið á Bakka. Þeir íbúar sem Fréttablaðið ræddi við að fundi loknum voru jákvæðir í garð
kísilversins og höfðu litlar áhyggjur af því að hrakfarir í Helguvík endurtækju sig nyrðra. Um 100 manns hafa hafið störf í kísilverinu sem gangsetja á í febrúar. Sjá síðu 6 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Flestir þingmenn vilja minnka
hlut RÚV á auglýsingamarkaði
Þrjátíu og sex alþingismenn segjast hlynntir því að RÚV fari af auglýsingamarkaði eða að umsvif þess þar
verði minnkuð. Aðeins einn þingmaður svaraði spurningunni neitandi. Margir vilja þó að fyrirtækið fengi
bættan tekjumissi. Vinna er hafin við breytingar á skattaumhverfi fjölmiðla, með lækkun virðisaukaskatts.
FJÖLMIÐLAR Meirihluti þingmanna

vill að Ríkisútvarpið hverfi af auglýsingamarkaði eða að hlutur þess
á markaðnum verði skertur.
Fréttablaðið kannaði afstöðu
þingmanna til málsins í gær. Þrjátíu
og sex þingmenn sögðust hlynntir
því. Margir segja þó að það þyrftu
að koma til mótvægisaðgerðir svo
RÚV yrði bætt upp tekjutapið sem
af hlytist. Einungis einn þingmaður
svaraði spurningunni neitandi.
„Ég vil ekki rýra fjárhag RÚV, en
tel eðlilegt og hef verið fylgjandi því
að takmarka hlut þess á auglýsingamarkaði,“ segir Katrín Jakobsdóttir

forsætisráðherra. Flokkssystkini
hennar, Andres Ingi Jónsson og
Rósa Björk Brynjólfsdóttir taka í
sama streng.
Í skýrslu nefndar um stöðu einkarekinna fjölmiðla, sem afhent var
mennta- og menningarmálaráðherra í gær, segir að RÚV sé nú með
fjórðungshlut af heildarauglýsingamarkaðnum á Íslandi og 45 prósent
af auglýsingum í ljósvakamiðlum.
„Í ljósi stöðu einkarekinna fjölmiðla þarf að endurskoða þetta,“
segir Páll Magnússon, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi
útvarpsstjóri.

BÚÐU ÞIG UNDIR
DULARFULLT FERÐALAG
MIÐASALA Í FULLUM GANGI

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra, tekur
undir að huga þurfi að fjárhagsstöðu RÚV ef fyrirtækið yrði tekið
af auglýsingamarkaði. Nú verði sett
af stað vinna við að meta tillögur
nefndarinnar.
„Það er ekki búið að meta áhrifin
af þeim og ekki búið að meta kostnaðinn, en það þarf ekkert að taka
langan tíma,“ segir Lilja.
Önnur tillaga sem nefndin lagði
til var að áskriftir blaða og tímarita,
sem og áskriftir hljóð- og myndmiðla, falli undir lægra skattþrep
virðisaukaskatts og beri 11 pró-

senta skatt. Lilja segir að hægt sé að
fara hraðar í vinnu við breytingar
á virðisaukaskattinum en margar
aðrar tillögur nefndarinnar. „Þess
vegna vil ég byrja á því.“
Lilja segir að jafnframt verði skoðað hvort hægt sé að gera breytingar
á virðisaukaskatti á auglýsingatekjur fjölmiðla.
„Opinberar aðgerðir á þessum
markaði mega ekki vera þannig að
þú sért að skekkja þann markað
sem er til staðar. Það þarf að huga að
því að það sem getur verið gagnlegt
fyrir einn er ekki endilega gagnlegt
fyrir annan.“ – jhh / sjá síðu 4

Plata númer
tíu frá Gus Gus
TÓNLIST Rafsveitin GusGus gefur
út plötuna Lies are more flexible. Það mun vera tíunda
plata sveitarinnar.
„Mér finnst gaman
að hafa fengið að vinna
að þessu í öll þessi ár og
finna sig upp á nýtt
fyrir hverja plötu,“
segir Biggi Veira.
– sþh / sjá síðu 30

Fréttablaðið í dag
SPORT Þjálfari toppliðs Vals er
aðeins 23 ára. 12
MENNING Sokkabandið frumsýnir Lóaboratoríum. 20
LÍFIÐ Hvað þýðir haute couture?
Glamour er með svarið. 28
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK
● ENDURSKOÐUN OG BÓKHALD
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Skíðað í myrkrinu

Veður

Suðaustan strekkingur í dag og
snjókoma en rigning á láglendi
síðdegis á sunnan- og vestanverðu
landinu. Þurrt að kalla norðan heiða,
hlýnandi veður. SJÁ SÍÐU 18

Katrín Jakobsdóttir og Una Hildardóttir samstiga í peysuvali.

Jómfrú stal stíl
forsætisráðherra
ALÞINGI Una Hildardóttir, varaþingmaður Vinstri grænna, flutti
jómfrúrræðu sína á Alþingi í peysu
sem kom þingheimi kunnuglega
fyrir sjónir þar sem Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og flokkssystir Unu, hefur staðið í ræðustól í
nákvæmlega eins flík.
Una segir um tilviljun að ræða
og fánalituð peysan sé ekki nýr
einkennisbúningur VG á þingi og
þær Katrín deili heldur ekki sömu
peysunni. „Þetta eru tvær peysur.
Þetta er ekki alveg svo gott að ég
hafi þurft að fá lánaða peysu hjá
Katrínu,“ segir Una sem ákvað fyrir
allnokkru að halda sína fyrstu þingræðu í peysunni.
„Ég frétti fyrir áramót að ég myndi
fara inn á þing á næstunni. Ég hafði
séð þessa peysu í búðarglugga fyrir
löngu og ákvað þá að vera í henni
þegar ég flytti jómfrúrræðu mína.
Þessi jómfrúrræða var mjög góð
afsökun til að fara í Geysi og kaupa
mér nýja peysu.“
Una segir peysuna síðan hafa
hangið og beðið eftir stóra deginum.
Í millitíðinni fóru henni að berast
myndir af Katrínu í eins peysu,
meðal annars frá móður sinni og
vinum. „Ég hugsaði mig því vel og
lengi um hvort ég ætti að fara og
skipta henni og fá nýja en fyrst ég
var löngu búin að ákveða þetta lét
ég slag standa.“ – þþ

Þótt dagurinn sé ekki enn orðinn sérstaklega langur er svo sannarlega hægt að skella sér á skíði líkt og þessir þremenningar gerðu í Bláfjöllum í gær.
Opið var í allflestar brekkur skíðasvæðisins í átta stiga frosti. Dagana á undan hafði svæðið verið lokað vegna snjókomu og roks. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Leitað var að manni sem hvarf eftir
lát konu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lögregla leitaði
ofbeldismanns

LÖGREGLUMÁL Maður sem lögreglan leitaði í gær vegna andláts
konu í austurborginni í fyrrinótt
hefur hlotið marga refsidóma fyrir
fíkniefnabrot, auðgunarbrot og
alvarleg ofbeldisbrot. Þetta herma
heimildir Fréttablaðsins og einnig að fyrri unnusta mannsins hafi
látist af fíkniefnaeitrun árið 2014.
Talið er að konan hafi látist af of
stórum skammti lyfja. Maðurinn
mun hafa látið sig hverfa af vettvangi. Ekki var ljóst er Fréttablaðið
fór í prentun hvort lögreglan var
búin að ná tali af manninum. – aá

Vatnsheldir
gæðaskór
Frá Lytos með innbyggðum
broddum í sóla.

Verð 16.995
Stærðir 36-47
SKORNIRTHINIR.IS

Bæjarstjóri segir Veritas
vinna fyrir Gróu á Leiti
Æðsti embættismaður Kópavogs er ósáttur við lýsingar á samskiptum hans við
íbúa í Fannborg. Í bréfi Veritas lögmannsstofu er fullyrt að hann hafi hvatt íbúa
til að leggja við Kópavogskirkju og ganga heim. „Uppspuni frá rótum og dylgjur.“
KÓPAVOGUR Ármann Kr. Ólafsson,
bæjarstjóri Kópavogs, segir ummæli
sem honum eru eignuð í bréfi frá
lögmanni húsfélags í bænum, og
eigi að hans mati að sýna sérstaka
óvild í garð eldri borgara, uppspuna
frá rótum og dylgjur ónafngreindra
manna. Furðu sæti að lögmannsstofan Veritas hafi tekið að sér að „bera
út slíkar aðdróttanir“ þar sem nafn
hennar þýði sannleikur á latínu.
Þetta sagði Ármann á fundi bæjarráðs Kópavogs í gær þegar lagt var
fram erindi Veritas varðandi rétt
húsfélagsins að Fannborg 3-9 til 36
bílastæða við fasteignirnar.
Lögmaðurinn Skarphéðinn Pétursson sendi bænum bréfið þann
17. janúar og í því segir að tillaga
bæjaryfirvalda að deiliskipulagi,
fyrir stækkun fasteigna að Digranesvegi 1, sem hafi þann tilgang
að tryggja aukið húsnæði undir
skrifstofur bæjarins, muni skerða
rétt íbúanna til bílastæða. Þeir hafi
mótmælt tillögunni, enda húsfélagið
tryggt sér bílastæðin árið 1979, og
muni krefjast skaðabóta ef réttindin
verða skert.
„Fór svo að meðferð hennar var
frestað af hálfu bæjarins, enda ljóst
að kosningar eru á næsta leiti og
vart von á að boðaður yfirgangur
bæjaryfirvalda myndi beinlínis auka
kosningavinsældir kjörinna fulltrúa.
Hins vegar var umbjóðanda mínum
tilkynnt af bæjarstjóra að henni yrði
framfylgt af hörku eftir kosningar og
íbúar Fannborgar 3-9, sem flestir eru
eldri borgarar, væru ekkert of góðir
til þess að leggja við Kópavogskirkju
og ganga heim til sín!“ segir í bréfi
lögmannsins sem Ármann svaraði
með bókun á bæjarráðsfundinum.

Bæjaryfirvöld í Kópavogi kynntu í vor deiliskipulagstillöguna svo stækka megi
bæjarskrifstofurnar við Digranesveg 1 í átt að Fannborg. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það er gömul saga
að þegar líður að
kosningum fer Gróa gamla á
Leiti á kreik.
Ármann Kr. Ólafsson,
bæjarstjóri
Kópavogs

„Það er gömul saga að þegar líður
að kosningum fer Gróa gamla á Leiti
á kreik. Það er hins vegar ný saga að
hún skuli vera komin með lögmann.
[…] Það er kannski kaldhæðni örlaganna að Gróa á Leiti hafi endað þar,“
sagði Ármann.
Í umsögn bæjarritara sem lögð
var fram á fundinum kemur fram
að deiliskipulagstillagan var auglýst
í apríl í fyrra. Hún hafi aftur á móti
ekki verið send Skipulagsstofnun
innan sex mánaða frá því að frestur
til athugasemda rann út. Tillagan
hafi ekki verið afgreidd af bæjarstjórn innan þess tíma og því engin
tillaga að breyttu deiliskipulagi til
meðferðar hjá henni.
haraldur@frettabladid.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87288 01/18

50% rafdrifinn

Verð frá:
Auris – 2.970.000 kr.
Auris Hybrid – 3.290.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

FÁGAÐUR AURIS Á FRÁBÆRU VERÐI
Finndu gleðina í hljóðlátum og liprum akstri, hvort heldur með bensínvél eða í Hybrid útfærslu.
Auris er með ríkulegum staðalbúnaði og glæsilegur að innan sem utan.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans.
Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Eldri borgarar vilja ganga skrefinu lengra og fara frítt með strætó
SAMGÖNGUR „Að það skuli hafa
tekið þennan tíma að fá niðurstöðu og excel-skjal er sérstakt og
sýnir kannski hvernig almennt er
komið fram við eldri borgara,“ segir
Gísli Jafetsson, framkvæmdastjóri
Félags eldri borgara í Reykjavík og
nágrenni (FEB), um misræmi í aldursmörkum eldriborgaraafsláttar í
borginni.
Fréttablaðið fjallaði í gær um
hvernig miðað er við 70 ára aldur
vegna afsláttarkjara hjá Strætó eftir

Sigþrúður Guðmundsdóttir.

breytingar sem gerðar voru í hagræðingarskyni árið 2011 þegar aldursmörkin voru hækkuð úr 67 árum.
Stjórn Strætó bs. ræddi, fyrir samþykkt gjaldskrár ársins 2018, að færa
mörkin aftur niður en var því frestað
til að kanna kostnaðinn við það. Um
mitt ár 2016 varð aftur gjaldfrjálst
fyrir 67 ára í sundlaugar borgarinnar,
eftir sömu aldurshækkun árið 2011.
Gísli telur þetta misræmi ótækt.
FEB mótmælti aldursmarkahækkuninni harðlega á sínum tíma og

Ef þetta átti að vera
hagræðingaraðgerð
hjá Strætó þá hefðum við
ætlað að farið yrði í að vinda
ofan af þessu, nú
þegar vel árar.
Gísli Jafetsson,
framkvæmdastjóri
FEB í Reykjavík og
nágrenni

segir Gísli að málið hafi verið mikið
hitamál síðan. Eldri borgarar vilji ná
til baka því sem þeir höfðu áður en
farið var í hinar ýmsu aðhaldsaðgerðir ríkis og sveitarfélaga í kjölfar
hrunsins.
„Það hefur enginn reiknað út
hvort nokkur hagræðing hafi verið
af þessu fyrir borgina. Eldri borgarar hafa tekið á sig ýmislegt, eins
og skerðingu á almannatryggingagreiðslum og ef þetta átti að vera
hagræðingaraðgerð hjá Strætó, þá

hefðum við ætlað að farið yrði í að
vinda ofan af þessu, nú þegar vel
árar,“ segir Gísli.
Krafa eldri borgara sé að aldursmörkin verði færð aftur niður í 67,
sem stjórnarformaður Strætó bs.
hefur sagt að vilji sé fyrir, en Gísli
vill að gengið verði lengra en að
veita bara afslátt.
„Við viljum samræmingu í 67 ár
og ganga skrefinu lengra og fá gjaldfrjálst í strætó fyrir eldri borgara.“
– smj

Nefndin klofnaði í afstöðu til
þriggja af sjö tillögum hennar

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sögurnar ríma
við reynsluna
SAMFÉLAG Konur af erlendum uppruna bættust í hóp kvenna sem hafa
sagt frá kynferðisofbeldi og áreitni
í íslensku samfélagi. Sendu þær frá
sér #metoo yfirlýsingu með sláandi
sögum tuga kvenna.
Sigþrúður Guðmundsdóttir,
framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins, segir sögurnar ríma vel
við reynsluna í athvarfinu. „Við
heyrum margar sögur af alls konar
ofbeldi gegn erlendum konum.
Rúmlega helmingur dvalarkvenna
á ári er af erlendum uppruna.“ Þær
dvelji lengur en innfæddar konur.
„Kannski af því að ýmislegt í
samfélaginu er þeim ekki hliðhollt
þegar þær ætla að standa á eigin
fótum,“ segir Sigríður. – þea

Sunna kemur
heim á morgun
SAMFÉLAG „Því miður reyndist ekki
vera flugvél til taks í Bretlandi til að
fara suður að sækja hana fyrr en á
laugardag,“ segir Jón Kristinn Snæhólm, talsmaður fjölskyldu Sunnu
Elviru Þorkelsdóttur sem slasaðist
alvarlega í Malaga á Spáni í síðustu
viku.
Stefnt er að því að flugvél fari
frá Bretlandi til Malaga á morgun
og fljúgi með Sunnu frá Malaga til
Íslands í beinu flugi.
Aðspurður segir Jón Kristinn
Sunnu hraka frekar enn hitt enda
enga læknishjálp að hafa fyrir hana
á Spáni. – aá

Stefnt er á að lækka virðisaukaskatt af fjölmiðlaáskriftum. Nefndarmenn í nefnd um rekstrarumhverfi
einkarekinna fjölmiðla greinir á um hvort taka eigi RÚV af auglýsingamarkaði og hvort breyta eigi lögum
um áfengisauglýsingar. Tekist var á um fjölmiðlamarkaðinn í sérstakri umræðu sem fór fram á Alþingi í gær.
FJÖLMIÐLAR „Fyrst vil ég byrja á því
að útfæra tillögu sem snýr að því að
lækka virðisaukaskattinn og óska
eftir því að nú þegar verði farið í samræmda álagningu á fjölmiðla þannig að hann verði í öllum tilfellum
í neðra þrepi,“ sagði Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, í umræðum á Alþingi um
stöðu einkarekinna fjölmiðla.
Nefnd um rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla afhenti menntaog menningarmálaráðherra skýrslu
sína í gær. Þar eru reifaðar tillögur í
sjö liðum. Meðal annars er lagt til að
heimilt verði að endurgreiða úr ríkissjóði hlutfall af framleiðslukostnaði
einkarekinna fjölmiðla vegna framleiðslu á fréttum og fréttatengdu efni
á Íslandi. Hlutfallið verði miðað við
allt að 25 prósent. Þá er lagt til að
Ríkisútvarpið fari af auglýsingamarkaði, að virðisaukaskattur áskrifta
blaða og tímarita sem og áskriftir
hljóð- og myndmiðla, bæði í línulegri dagskrá og hljóð- og myndefni
eftir pöntun, skuli falla undir lægra
skattþrep virðisaukaskatts. Skatturinn verði því 11 prósent. Þá er lagt
til að áfengis- og tóbaksauglýsingar
verði heimilaðar og að gætt verði
gagnsæis í kaupum hins opinbera á
auglýsingum.
Nefndin, sem skipuð er fimm
einstaklingum, klofnaði í afstöðu
sinni til þriggja tillagna af sjö. Elfa
Ýr Gylfadóttir og Hlynur Ingason
gerðu fyrirvara við þá tillögu að
Ríkisútvarpið hyrfi af auglýsingamarkaði og lögðust gegn þeirri
tillögu að áfengis- og tóbaksauglýsingar yrðu heimilaðar.

Óli Björn Kárason var málshefjandi í umræðum um stöðu einkarekinna fjölmiðla í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þau segja að ef tekin verður
ákvörðun um að RÚV hverfi alfarið
af auglýsingamarkaði sé nauðsynlegt að fyrir liggi með skýrum hætti
hvernig fjármagna eigi aðgerðina og
bæta tekjutap RÚV. „Að óbreyttu
munu útgjöld ríkissjóðs aukast sem
nemur tekjutapinu en um verulega
fjármuni er að ræða.“

Þá segja þau að nauðsynlegt sé að
ítarleg könnun og greining fari fram
á áhrifum þess að heimila áfengisog tóbaksauglýsingar áður en unnt
er að leggja til að heimilt verði að
miðla áfengis- og tóbaksauglýsingum hér á landi.
Þá gerði fulltrúi fjármála- og
efnahagsráðuneytisins í nefndinni

athugasemd við að útleiga einstaks
afþreyingarefnis í formi kvikmynda,
þátta og annars efnis (VOD) yrði
færð í neðra skattþrep. Slík gjöld geti
ekki talist til áskriftargjalda. Slík hugmynd myndi auk þess ganga gegn
þeirri stefnu að fækka undanþágum
og ívilnunum í virðisaukaskattskerfinu. jonhakon@frettabladid.is

baklýstur
skjár
KINDLE
PAPERWHITE
LESBRETTI
KINDLEPW15

24.895

PHILIPS HUE
GO LJÓS
HUEGO

14.895

LÍKIR EFTIR
SÓLARUPPRÁS
BEURER
DAGSBIRTULJÓS
BEURWL75

14.990

NESPRESSO
ESSENZA MINI
KAFFIVÉL
D30GREEN

12.995

Meira

súrdeig

NÝJUNG
Steinbakað súrdeigsbrauð með
spíruðum rúg er spennandi nýjung í
Bakaríi Hagkaups.
Hefðbundið · Kúmen · Spíraður rúgur

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni
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Ógleymanleg
upplifun

VÍETNAM
KEFLAVÍK – FRANKFURT / HEIDELBERG – SAIGON – HUE
HOIAN – HANOI – HALONG BAY – FRANKFURT – KEFLAVÍK
Áætlað er að ræsa kísilverksmiðju PCC á Bakka í sunnanvindi svo mengun angri Húsvíkinga síður. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Kísilverksmiðja keppir
við eldbakaðar pitsur

Fararstjóri: Árni Hermannsson

E

instaklega áhugaverð ferð til Víetnam sem býður
uppá stórkostlega og ógleymanlega upplifun ásamt
ótrúlegri sögu lands og þjóðar. Landið er einstaklega fagurt
og gróðursælt með skógiklæddum fjöllum, gróskumiklum
hrísgrjónaökrum, fossum og lækjum.
Heimamenn taka einstaklega vel á móti ferðamanninum
og hvarvetna má sjá brosandi andlit. Í upphafi ferðar er
flogið til Frankfurt og gist í bænum Heidelberg rétt sunnan
við Frankfurt. Daginn eftir er flogið til Ho Chi Minh City
(Saigon) í suðurhluta Víetnam og dvalið þar í 4 nætur.
Frá Saigon er flogið til Danang og ekið til Hoian og dvalið
þar í 5 nætur á fallegu hóteli við ströndina. Hoian er afar
áhugaverð borg en hún er á heimsminjaskrá UNESCO. Þá
er dvalið í 3 nætur í höfuðborginni Hanoi. Þaðan verður
farið í 2 nátta siglingu á Halong flóa með dæmigerðum bát
heimamanna. Það er sem ævintýri líkast að sigla þar á milli
stórfenglegra kalksteinskletta og fallegra sandstranda.

ENNEMM / SIA • NM85379

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

Fjölmargar áhugaverðar kynnisferðir eru innifaldar í
ferðinni og þess ávallt gætt að heimsækja áhugaverða
sögulega staði en einnig að njóta alls þess sem þetta
fallega land hefur uppá að bjóða.

Framkvæmdastjóri kísilverksmiðju PCC á Bakka segir ekki hægt að bera hana
saman við þá sem er í Helguvík. Þó megi búast við nokkurri mengun í sextán
daga eftir gangsetningu. Vonast sé eftir hagstæðum vindáttum þegar það gerist.
STÓRIÐJA Húsvíkingar gætu fundið
fyrir mengun í allt að sextán daga
við gangsetningu kísilverksmiðju
PCC á Bakka við Húsavík. Ofnarnir
tveir verða ekki gangsettir á sama
tíma og munu stjórnendur verksmiðjunnar reyna að gangsetja
ofnana í sunnanvindi til að verja
íbúa Húsavíkur. Framkvæmdastjóri
PCC segir ekki hægt að bera verkefni fyrirtækisins á Húsavík saman
við hrakfarir kísilversins í Helguvík.
Fjölmenni mætti á opinn íbúafund sem PCC BakkiSilikon hf. hélt
á Fosshóteli á Húsavík í gær. Íbúar
bæjarins eru að mestu jákvæðir í
garð framkvæmdarinnar. Einkum
spurðu íbúar um almenningssamgöngur til og frá verksmiðjunni og
um loftgæði. Ekki er útilokað að
íbúar með undirliggjandi astma
sem búa næst verksmiðjunni muni
finna fyrir einkennum á meðan á
gangsetningu stendur.
Framleidd verða um 32 þúsund
tonn árlega í verksmiðjunni en
virði þeirra afurða er á mörkuðum í

Það er ekki hægt að
bera saman verkefni
okkar við Helguvík. Allir
sem fylgst hafa með fréttum
sjá að eitthvað mikið fór
úrskeiðis þar.
Hafsteinn
Viktorsson,
framkvæmdastjóri PCC

dag um 57 milljarðar króna. Í framleiðsluna verða notuð um 60 þúsund tonn af kolum á ári og annað
eins af innfluttum viði.
Stjórnendur PCC hafa átt í viðræðum við íslenska skógarbændur
til að geta nýtt einnig íslenskan við
og minnka þar með vistspor framleiðslunnar.
„Við höfum verið í viðræðum
við nokkra bændur. En vinsældir

eldbakaðra pitsa hafa þau áhrif að
það er minna framboð á íslensku
timbri. Pitsuofnar eru í samkeppni
við okkar ljósbogaofna,“ segir Hafsteinn Viktorsson framkvæmdastjóri PCC.
„Varðandi gangsetningu þá
fylgjumst við með veðurspánni og
við vonum að veðurguðirnir verði
okkur hliðhollir. Það er ekki hægt
að bera saman verkefni okkar við
Helguvík. Allir sem fylgst hafa
með fréttum sjá að eitthvað mikið
fór úrskeiðis þar. Við hins vegar
höfum ákveðið að vanda okkur
eftir fremsta megni. Einnig erum við
með minni ofna sem eru auðveldari
í rekstri.“
Um eitt hundrað starfsmenn
hafa hafið störf í verksmiðjunni.
Því er mikilvægt að fara að setja
verksmiðjuna í gang að mati Hafsteins til að tekjur komi inn á móti
útgjöldum. „Við hins vegar förum
ekki af stað fyrr en við erum alveg
öruggir með að allt okkar kerfi
virki.“ sveinn@frettabladid.is

Fá 48 tíma til að vinna saman tölvuleik

Frá kr. 498.995 m/fullt fæði innifalið

Netverð á mann frá kr. 498.995 m.v. 2 í herbergi
Innifalið: Flug, skattar, 1 taska/20kg, gisting í 1 nótt í Heidelberg,
gisting í 14 nætur á 4* hótelum í Víetnam m/fullt fæði innifalið.
Fjölmargar kynnisferðir og sigling innifalin í verði.

– fáðu meira út úr fríinu

TÆKNI Samband íslenskra leikjaframleiðenda (IGI) heldur leikjadjamm í Háskólanum í Reykjavík um
helgina. Þátttakendur fá 48 klukkustundir til að vinna að nýjum leik.
„Fulltrúi frá alþjóðlegu samtökunum hafði samband við okkur og
við ákváðum að prófa að halda svona
viðburð hér. Síðast þegar ég vissi
voru þátttakendur frá 113 löndum
búnir að skrá sig,“ segir Alexandra
Bjargardóttir, sem er varamaður í
stjórn hjá IGI og markaðssérfræðingur hjá CCP.
Þetta er stærsta leikjadjamm í
heiminum. Fyrsta alþjóðlega leikjadjammið var haldið árið 2009.
„Við fáum að vita á föstudaginn
hvert þemað er. Þetta er gert svo fólk
sé ekki að undirbúa sig eða byrjað
að vinna í einhverju áður en það
mætir. Fólk fær því einungis þessar

Alexandra Bjargardóttir hjá CCP, einn
skipuleggjenda alþjóðlega leikjadjammsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

48 klukkustundir til að vinna að einhverju nýju saman,“ segir Alexandra.
IGI hélt samtals fjögur leikjadjömm 2017, sem skiluðu 35 fjölbreyttum og skemmtilegum leikjum.
„Það er svipaður fjöldi skráður
og hefur verið að mæta á okkar viðburði. Það hefur yfirleitt verið um
þriðjungur þátttakenda sem er ekki
endilega að vinna við að búa til leiki
eða hefur gert það áður, heldur hefur
það sem sérstakt áhugamál. Líkt og
fólk sem býr til tónlist eða tekur
ljósmyndir, þá hafa margir það sem
áhugamál að búa til tölvuleiki,“ segir
Alexandra.
Leikjadjammið er haldið í fyrsta
sinn í Reykjavík í ár, en viðburðurinn
var haldinn á Kollafossi árið 2016.
Djammið hefst klukkan 17.00 í dag,
föstudag og verður stofa M110 í HR
þátttakendum opin alla helgina. – la

Renault Clio

ENNEMM / SÍA /

NM80654

ÍSLANDSMEISTARINN
Í SPARAKSTRI

VERÐ FRÁ: 2.150.000 KR.

JANÚAR SMELLVERÐ:

1.970.000 KR.
Smelltu þér á nýjan Clio
á www.bl.is í janúar

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Fulltrúi Bandaríkjanna sakar Suu Kyi um hvítþvott og siðleysi
MJANMAR Aung San Suu Kyi, leiðtogi
Mjanmar og handhafi friðarverðlauna Nóbels, hvítþvær ríkisstjórn
sína af þjóðernishreinsunum sem ríki
hennar stundar á Róhingjum og hana
skortir siðferðislega stjórnarhætti.
Þetta sagði Bandaríkjamaðurinn
Bill Richardsson, fyrrverandi ríkisstjóri Nýju-Mexíkó, í fyrrinótt eftir
að hann sagði sig úr alþjóðlegri
nefnd sem Suu Kyi skipaði til að taka
á Róhingjakrísunni og Richardson sat
í fyrir hönd Bandaríkjanna.

„Hún hefur þróað með sér valdhroka. Ég hef þekkt hana lengi og mér
líkar vel við hana en nú vill hún ekki
hlusta á þá sem færa henni slæmar
fréttir. Ég vil ekki eiga þátt í þessum
hvítþvotti,“ sagði Richardson við The
New York Times á leið frá Mjanmar.
Richardson tók jafnframt fram
að Suu Kyi hefði „sprungið úr reiði“
þegar hann vakti máls á máli Reutersblaðamannanna U Wa Lone og U
Kyaw Soe Oo sem eiga yfir höfði
sér fjórtán ára fangelsisdóm fyrir

Rúmlega 650 þúsund
Róhingjar hafa flúið undan
þjóðernishreinsunum í
Myanmar.
að brjóta upplýsingalög þegar þeir
reyndu að grafast fyrir um upplýsingar í Róhingjamálinu.
„Andlit hennar titraði. Ef hún hefði
verið nær mér hefði hún jafnvel lamið
mig. Hún var trítilóð,“ sagði Richardson um friðarverðlaunahafann.

Aung San Suu Kyi, ríkisráðgjafi Mjanmar. NORDICPHOTOS/AFP

Alls hafa rúmlega 650.000
Róhingjar flúið þjóðernishreinsanirnar í Rakhine-héraði Mjanmar
og farið til Bangladess. Flestir búa
nú í flóttamannabúðum þar í landi
en samkomulag náðist í fyrra á
milli ríkjanna sem miðar að því að
Róhingjarnir verði allir komnir aftur
til Mjanmar innan tveggja ára.
Óháð félagasamtök hafa gagnrýnt
þetta samkomulag og efast um að
flóttamönnunum verði vel tekið við
heimkomuna. – þea

Pynta flóttamenn og
krefjast lausnargjalds

Súdanskir flóttamenn eru hýddir með svipum og brenndir í Líbíu og hafa verið
seldir í þrældóm. Fjölskyldur í Súdan, Níger og Bangladess hafa greitt lausnargjald í gegnum Western Union sem segir forgangsmál að hindra slíkar greiðslur.

Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Færi ekki fram úr ef búið
væri að útskýra alla hluti

VÍSINDI „Það sem okkur tókst að vissu
leyti að gera var að búa til aðferð til
þess að mæla áhrif sem við höfum
alltaf vitað að væru til staðar,“ segir
Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar
erfðagreiningar.
Íslensk erfðagreining birti í gær
rannsókn sína á þúsundum Íslendinga í tímaritinu Science þar sem
leitað er svara við þeirri spurningu
hvernig uppeldi barna gangi í arf.
„Þegar barn er getið fær það helming erfðamengis frá móður sinni og
hinn helminginn frá föður. Við leituðumst eftir því að svara því hvaða áhrif
sá helmingur erfðamengis sem barn
fær ekki frá foreldrum hefur á örlög
þess,“ segir Kári. „Við sýndum fram á
að það [erfðamengið] hefur alls konar
áhrif. Til að mynda á menntun, hæð,
þyngd, líkur á hjarta- og æðasjúkdómum og fíknisjúkdómum.“
En hversu mikil eru áhrifin?
„Þegar kemur að menntun, til
dæmis, þá eru áhrif þess helmings
erfðamengisins sem ekki fer í barnið

um 30 prósent á móti þeim helmingi
sem barnið fær frá foreldrunum,“
svarar Kári. Þetta sýni hversu mikil
áhrif umhverfisins eru.
Kári segir að með niðurstöðu rannsóknarinnar berist böndin enn og
aftur að hinu dularfulla stjórntæki
mannsins – heilanum. Áhrifin segir
hann koma í gegnum heilann sem
við botnum lítið í.
„Við höfum ekki hugmynd um
hvernig heilinn býr til hugsanir eða
tilfinningar – við getum ekki einu
sinni skilgreint þær,“ útskýrir Kári.
Það sem sé grátlegt við það sé að
hugsanir okkar og tilfinningar skilgreina okkur sem dýrategund og sem
einstakling innan þeirrar tegundar.
Kári telur manninn á býsna frumstæðum stað er kemur að skilningi
á okkur sjálfum. „Það er svo margt
ógert sem á eftir að útskýra og þetta er
svo spennandi. Ég myndi sjálfur ekki
nenna fram úr rúminu á morgnana
ef það væri búið að útskýra þetta allt
saman,“ segir hann. – dfb

Bannað að kanna kynhneigðina
EVRÓPA Ekki má senda hælisleitendur til sálfræðings til þess að
komast að því hvort þeir séu samkynhneigðir. Þetta var niðurstaða
Evrópudómstólsins í máli Nígeríumanns sem fékk ekki hæli í Ungverjalandi eftir að sálfræðingur gat
ekki staðfest kynhneigð mannsins
árið 2015. Niðurstaðan er bindandi
í öllum ríkjum ESB.
Hundruð samkynhneigðra og
annars hinsegin fólks hafa sótt um
hæli í Evrópu undanfarin ár vegna
ofsókna í Afríku, Mið-Austur-

Viðar

Vilhjálmur

Áslaug

löndum og Téténíu. Í niðurstöðum
dómstólsins kemur fram að álit sérfræðinga geti reynst gagnleg en að
próf sem þessi séu brot á friðhelgi
einkalífsins.
Í desember 2014 komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu að
kynhneigðarpróf væru brot á mannréttindum hælisleitenda og árið
2013 komst dómstóllinn að þeirri
niðurstöðu að fangelsisvist við samkynhneigð í heimalandi hælisleitenda væri fullnægjandi ástæða fyrir
samþykkt hælisumsóknar. – þea

Eyþór

Kjartan

Veljum leiðtoga!
Taktu þátt í leiðtogaprófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
nú á laugardag, kl. 10–18 á fjórum stöðum víðsvegar um borgina.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Sjálfstæðisflokksins: xd.is

LÍBÍA Fjórir voru handteknir í líbísku borginni Sirte í fyrrinótt og
átta súdanskir flóttamenn frelsaðir í aðgerðum líbíska hersins. Frá
þessu greindi CNN í gær og vísaði í
tilkynningu líbíska hersins. Bandaríski miðillinn birti með fréttinni
ógeðfellt myndband, um mínútu
að lengd, þar sem sjá mátti þá
súdönsku liggja á gólfinu á meðan
þeir voru hýddir með svipum.
„Sendið peningana. Sendið
peningana. Seljið húsið. Sendið
peningana,“ sagði einn Súdaninn í
myndbandinu sem hinir handteknu
sendu fjölskyldum flóttamannanna
í von um að fá greitt lausnargjald.
Fjölskyldur mannanna birtu myndböndin á samfélagsmiðlum og í
samtali við CNN sögðu þær það gert
í von um að vekja athygli á málinu.
Það tókst og innan fárra daga hafði
líbíski herinn rakið myndbandið til
borgarinnar Sirte og gerði áhlaup.
„Þetta ógeðfellda myndefni
sýnir glæpi manna sem geta vart
talist mennskir. Þeir pynta flóttamenn og brenna þá. Taka það upp
á myndband og senda á fjölskyldur
fanga sinna til þess að kúga af þeim
peninga,“ sagði í tilkynningu líbíska
hersins.
Í öðru myndbandi mátti sjá
Súdana liggja nakinn á jörðinni og
engjast um af sársauka á meðan
maðurinn á bak við myndavélina
hellir sjóðheitri olíu á bakið á
honum og kveikir í. Annar maður,
grímuklæddur, sérst beina byssu að
fórnarlambinu.
Súdanska utanríkisráðuneytið
boðaði í gær sendifulltrúa Líbíu í
höfuðborg Súdan, Kartúm, á sinn
fund. Sagði ráðuneytið óásættanlegt
að súdanskir ríkisborgarar sættu
ómannúðlegri meðferð þar í landi.
Undir það tók sendifulltrúinn, Ali
Muftah al-Mahrouq, og baðst afsökunar. Sagði hann glæpagengi bera
ábyrgð á málinu.
Á síðasta ári greindi CNN frá því
að flóttamenn í Líbíu væru seldir
í þrældóm og þykja þessar fréttir

Flóttamenn sæta ómannúðlegri meðferð í Líbíu. NORDICPHOTOS/AFP

Þetta ógeðfellda
myndefni sýnir
glæpi manna sem geta vart
talist mennskir. Þeir pynta
flóttamenn og brenna þá.
Taka það upp á myndband
og senda á fjölskyldur fanga
sinna til þess að kúga af þeim
peninga.
Úr tilkynningu líbíska hersins

benda til þess að ástandið sé enn
verra en áður var talið. Líbísk yfirvöld hófu í kjölfar umfjöllunar síðasta árs rannsókn á meintu þrælahaldi.
Umfjöllun CNN um fyrrnefnd
glæpagengi í Líbíu hefur aukinheldur leitt í ljós að starfsemi þeirra

nær víða um heiminn, að því er miðillinn greinir frá. Fjölskyldur í Súdan
hafi til að mynda þurft að reiða af
hendi um hálfa milljón króna til að
frelsa fangana og hægt hafi verið
að leggja lausnargjaldið beint inn
á bankareikning í Kartúm. Þá hafi
CNN einnig fundið gögn sem sýna
fram á að fjölskyldur í Bangladess
og Níger hafi greitt sams konar
lausnargjald.
Greiðslurnar frá Bangladess og
Níger voru sendar í gegnum Western Union en í svari fyrirtækisins
við fyrirspurn CNN kemur fram
að það reyni eftir fremsta megni
að fylgjast með og koma í veg fyrir
greiðslur til glæpamanna.
„Western Union fordæmir harðlega ólöglegt atferli og fjármögnun
á glæpastarfsemi. Við setjum það í
algjöran forgang að koma upp um
og koma í veg fyrir misnotkun á
þjónustu okkar. Glæpamenn ógna
einstaklingunum, fjölskyldunum og
fyrirtækjunum sem við þjónustum
sem og starfsemi okkar í heild.“
thorgnyr@frettabladid.is

Oprah Winfrey segir forsetaembættið ekki heilla sig
BANDARÍKIN Fjölmiðlamógúllinn
Oprah Winfrey lýsti því yfir í viðtali
við InStyle í gær að hún ætlaði ekki
að sækjast eftir útnefningu Demókrata til forsetaframboðs árið 2020.
Sagðist hún ekki vera með forsetagen og bætti við:
„Ég hef alltaf verið mjög örugg
með sjálfa mig að því leyti að ég veit
hvað ég get og get ekki. Þetta er ekki
eitthvað sem heillar mig.“
Winfrey var orðuð við framboð
eftir vinsæla ræðu hennar á Golden
Globes og mældist með sigur gegn
Donald Trump, sitjandi forseta,
í skoðanakönnunum líkt og þeir

Ég hef alltaf verið mjög
örugg með sjálfa mig að því
leyti að ég veit hvað ég get og
get ekki.
Oprah Winfrey

Oprah Winfrey, ekki næsti forseti
Bandaríkjanna. NORDICPHOTOS/AFP

Joe Biden, fyrrverandi varaforseti,
og Bernie Sanders öldungadeildarþingmaður.
Aðspurður um mögulegt framboð
Winfrey á dögunum sagði Trump:
„Það yrði skemmtilegt. Já, ég myndi
sigra Opruh.“ – þea

Við skiljanlega ráðum okkur ekki fyrir kæti
og opnum nýja Lyfju, staðsetta í Hafnarstræti.

20% opnunarafsláttur
Lyfja hefur opnað nýtt apótek við Hafnarstræti 19, í hjarta
miðborgarinnar. Komið og nýtið ykkur vegleg opnunartilboð
fram á mánudag, 29. janúar.

10% af lausasölulyfjum*.
20% af öllum öðrum vörum.
*Tilboð gilda ekki fyrir lyfseðilsskyld lyf.

lyfja.is

Lyfja í Hafnarstræti er opin:
Mánudaga til föstudaga 9–18.
Laugardaga 11–16.

SKOÐUN
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E

Hörður
Ægisson

hordur@frettabladid.is

Afar óskynsamlegt væri
að reyna að
selja þau bréf
jafnskjótt
áfram til
lífeyrissjóðanna á mun
hærra verði
en kauprétturinn
kveður á um.

iga lífeyrissjóðir að kaupa í íslenskum banka
– í fyrsta sinn frá falli fjármálakerfisins 2008 –
skömmu áður en til stendur að ráðast í útboð og
skráningu? Þetta er sú spurning sem stjórnendur
sjóðanna þurfa að svara á allra næstu vikum en
Kaupþing, sem á fyrir 57 prósenta hlut í Arion banka, hefur
boðið þeim að kaupa að lágmarki fimm prósenta hlut í
bankanum. Ákvörðunin gæti haft töluvert um það segja
hvernig til mun takast í einu stærsta hlutafjárútboði sem
íslenskt fyrirtæki hefur haldið. Aldrei áður hefur félag hér á
landi ráðist í útboð af slíkri stærðargráðu sem er markaðssett fyrst og fremst til erlendra fjárfesta.
Fyrir lífeyrissjóðina er þetta endurtekið efni. Á sama
tíma fyrir um ári voru sjóðirnir langt komnir með – að því
er þeir sjálfir töldu – að ganga frá kaupum á um 25 prósenta hlut í bankanum. Ekkert varð hins vegar af því þegar
í ljós kom að Kaupþing hafði gengið frá sölu á tæplega 30
prósenta hlut í Arion banka til erlendra vogunarsjóða og
Goldman Sachs auk samkomulags um kauprétt á allt að 22
prósenta hlut til viðbótar. Ekki er ofsagt þótt fullyrt sé að
öll sú framganga af hálfu Kaupþings hafi vægast sagt valdið
kergju á meðal sjóðanna. Skipti þá litlu máli þótt Kaupþing
hefði í kjölfarið umbúðalaust fallist á kröfu sjóðanna um
að greiða þeim allan beinan útlagðan kostnað vegna viðræðnanna, samtals um 60 milljónir.
Það ætti því að koma fáum á óvart að það gæti talsverðra
efasemda meðal sjóðanna, einkum og sér í lagi þeirra
stærstu, nú þegar þeim hefur á ný verið boðið upp í dans.
Þykir lífeyrissjóðunum – og það kannski réttilega – að sú
staðreynd sé til marks um að Kaupþing viðurkenni að það
hafi verið misráðið að slíta viðræðunum í fyrra. Kaupþing
hefur núna tækifæri til að leiðrétta þau mistök. Fjarvera
lífeyrissjóðanna, stærstu stofnanafjárfesta landsins, myndi
að öðrum kosti skapa tortryggni á meðal alþjóðlegra fjárfestingarsjóða um að taka þátt í útboði bankans.
Kaupþing er í nokkurri klemmu. Á sama tíma og það
yrði traustleikamerki á Arion banka sem fjárfestingarkosti
að fá lífeyrissjóðina til að kaupa í aðdraganda útboðs, þá
metur Kaupþing það sem svo að félagið geti að óbreyttu
aðeins boðið sjóðunum lítinn hlut til sölu, nokkuð sem
hugnast þeim líkast til ekki ætli þeir á annað borð að
fjárfesta í bankanum. Útlit er fyrir að þann „vanda“ eigi að
leysa með því að Kaupþing nýti sér kauprétt, sem grundvallast á hlutasamkomulagi frá 2009, að þrettán prósenta
hlut ríkisins í Arion banka sem yrði þá einnig hægt að
bjóða sjóðunum til kaups. Afar óskynsamlegt væri hins
vegar að reyna að selja þau bréf jafnskjótt áfram til lífeyrissjóðanna á mun hærra verði en kauprétturinn kveður á
um. Sá valkostur, að ætla að taka einhvers konar „snúning“
á lífeyrissjóðina og ríkið, er ekki í boði – og það hljóta forsvarsmenn Kaupþings að gera sér grein fyrir.
Í átta ár hafa bankarnir verið án virkra eigenda. Þetta
er verulegt áhyggjuefni. Og það gætir afar lítils skilnings
á mikilvægi þess, ekki síst hjá þeim sem tala fyrir því að
ríkið standi ekki við gerða stöðugleikasamninga og leysi til
sín þriðja bankann, að sú staða breytist. Alþjóðlegt útboð
Arion mun skipta þar sköpum. Ekki aðeins eru miklir fjárhagslegir hagsmunir undir fyrir ríkið, sem fær megnið af
söluandvirðinu til sín, heldur gæti það varðað veginn fyrir
skráningu á hinum bönkunum. Það myndi marka lokahnykkinn á farsælli endurreisn íslensks fjármálakerfis.

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI
- fyrir 25-30 manns

PRENTUN.IS

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 - 16.00
9.00 - 16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18

Frá degi til dags
Steingerð viðhorf til fjölmiðla
Fréttablaðið falaðist í gær eftir
viðbrögðum allra þingmanna
við skýrslu nefndar um stöðu
fjölmiðla. Kjörnir fulltrúar
brugðust misvel við erindinu.
Jarðvísindamaðurinn Ari
Trausti Guðmundsson, þingmaður VG, neitaði að svara þar
sem hann væri vanur því að
svara aðeins spurningum sem
hann fær sendar með fyrirvara.
Sannarlega steingerð viðhorf
þingmannsins til fjölmiðla.
Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti, átti einmitt
drjúgan þátt í að eyða grillum af
þessu tagi í þáttum sínum á upphafsárum Sjónvarpsins.
Sósíalista bregður í dagsbrún
Gunnar Smári Egilsson, stofnandi Sósíalistaflokks Íslands,
er orðinn einn helsti málsvari
íslenskrar alþýðu. Hann beitir
sér af fullri hörku í málefnum
Eflingar með ákalli um andóf
gegn „klíkunni í verkalýðshreyfingunni“. Gunnar Smári hefur
til þessa ekki verið áberandi í
verkalýðsbaráttunni en vera
má að Efling sé honum hjartans
mál þar eð hann sat fyrir rúmum
áratug í stjórn fjölmiðlarisans
Dagsbrúnar hf., sem fékk að
láni nafn þekktasta verkalýðsfélagsins sem rann inn í Eflingu
á sínum tíma. Dagsbrún hf. var
regnhlífarfyrirtæki yfir fjarskiptarekstri Og Vodafone, 365
miðla þar sem hann var forstjóri
2005. thorarinn@frettabladid.is

Sterk staða – betri borg

Þ
Áslaug
Friðriksdóttir
borgarfulltrúi í
Reykjavík

Flokkurinn á
að ígrunda
breytingar
með opnum
huga

að þarf margt að gerast í borgarmálunum á
næsta kjörtímabili. Setja verður önnur mál
í forgang en þau sem núverandi meirihluti
hefur gert. Grunnþarfir borgarbúa og almenn
þjónusta hefur mætt afgangi. Ég vil tryggja að
íbúar fái mannsæmandi þjónustu á öllum aldursskeiðum, að virðing sé borin fyrir þörfum og vilja
fólks. Fara þarf vel með fjármuni og sinna viðhaldi
sameiginlegra eigna okkar. Málið er einfalt – borgin
þarf að virka.
Á morgun ganga Sjálfstæðismenn í Reykjavík til
kosninga um þá manneskju sem leiða á lista flokksins í vor. Til þess að geta tekið virkan þátt í þeim
breytingum verður Sjálfstæðisflokkurinn að ná til
breiðs hóps kjósenda. Það mun flokknum takast með
því að taka verkefnum fagnandi og fjalla um þau á
jákvæðan hátt í stað þess að gerast úrtöluflokkur og
ýta verkefnum út af borðinu án skoðunar og nauðsynlegrar umræðu.
Flokkurinn á að ígrunda breytingar með opnum
huga, leiða umbætur og hafa vilja til að nýta sér allar
þær hugmyndir sem skilað geta borgarbúum betri
lífsgæðum. Og nóg er til af þeim. Mýmörg dæmi
eru um hvernig aðrar borgir hafa náð betri árangri
á mörgum sviðum, bæði í gæðum þjónustunnar og
betri rekstri.

Rödd sem höfðar til fleiri
Verkefnin eru spennandi og áskoranirnar stórar. Eitt
af stóru verkefnunum verður að innleiða breytingar
á þjónustu þannig að hún sé veitt á forsendum notenda en ekki á forsendum þeirra sem veita hana.
Valfrelsi fólks verður að vera til staðar, annars þróast
þjónustan ekki eftir þörfum þeirra.
Til þess að geta leitt þessar mikilvægu breytingar
verður Sjálfstæðisflokkurinn að komast í þá stöðu
að mynda meirihluta. Hann þarf að hafa rödd sem
höfðar til breiðs hóps og betur til kvenna og yngri
kjósenda. Skynsemi og víðsýni fer flokknum betur
en úrtölur. Fyrir þessu vil ég standa og býð mig fram
til að ganga í verkefnið.
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Maðurinn
með höndina

Framtíðarborgin Reykjavík
Eyþór Arnalds
frambjóðandi
í leiðtogakjöri
Sjálfstæðisflokksins
í borginni

Í DAG
Þórlindur
Kjartansson

F

yrir skömmu var mér
sögð smellin saga af
kostulegum afglöpum
nokkurra íslenskra embættismanna. Sagan væri
virkilega fyndin ef hún
væri ekki sönn—eða kannski væri
hún einmitt ekkert fyndin nema af
því að hún er sönn. Annars væri hún
of fjarstæðukennd til þess að hægt
væri að hlæja að henni.
Það eina sem gæti spillt fyrir
skemmtigildinu er að í hana blandast fórnarlamb, sem reyndar er
ekki embættismaður heldur ósköp
venjulegur almennur borgari.
Þess vegna er lesendum ráðlagt
að láta það smáatriði ekki trufla
sig að raunveruleg manneskja sé
fórnarlamb í málinu öllu. Það er
miklu skemmtilegra að láta eins
og fórnarlambið skipti alls engu
máli, sé í raun ekki beinlínis manneskja, heldur eins konar leikmunur
í ærslakenndum farsa um furðulega embættismenn. Eins og Sverrir
Kristjánsson orðaði það forðum
þá hafa íslenskir sagnamenn „ekki
ætlað öðrum rúm á spjöldum sögunnar en mönnum mikilla embætta eða mikilla örlaga,“ og með þá
huggulegu venju í heiðri er langbest
að vera ekki að gera of mikið úr hlut
þeirra einstaklinga sem málin raunverulega snúast um.

Handleggsbrot
Maður handleggsbrotnar og fer
á sjúkrahús. Læknirinn í bænum
skoðar hann og segir: „Þú ert ekkert
handleggsbrotinn.“ Maður fer af
sjúkrahúsi. Höndin neitar að hlýða
lækninum, bólgnar upp og blánar
út í svart.
Maðurinn með höndina fer til
annars læknis, nú í borginni. „Þú ert
handleggsbrotinn,“ segir læknirinn í
borginni og læknar hann með gifsi.
Höndin læknast og maðurinn með
höndina í gifsinu fer til læknisins í
bænum og biður hann um að fjarlægja fyrir sig gifsið.
„Ég sagði þér að þú værir ekkert
handleggsbrotinn og ég tek ekki
gifsið,“ segir læknirinn í bænum
þá. „En læknirinn í borginni sagði
að ég væri handleggsbrotinn,“ segir
maðurinn með höndina í gifsinu.
„Læknirinn í borginni veit ekkert
um beinbrot og er fyllibytta,“ segir
læknirinn í bænum.
Maðurinn með höndina í gifsinu fer til læknisins í borginni. „Af
hverju er ekki búið að taka af þér
gifsið?“ spyr læknirinn í borginni.
Maðurinn með höndina svarar því
skömmustulegur að læknirinn í
bænum hafi ekki viljað taka það.
„Af hverju ekki?“ spyr læknirinn
í borginni. „Af því að læknirinn í
bænum segir að þú sért fyllibytta
og vitir ekkert um beinbrot,“ segir
maðurinn með höndina í gifsinu.
Læknirinn í borginni reiðist mjög
og hermir upp á lækninn í bænum
þessi ummæli. Læknirinn í bænum
maldar í móinn. Læknirinn í borginni kærir lækninn í bænum til siðanefndar lækna.
Gruflað í læknaskýrslum
Nú eru góð ráð dýr fyrir lækninn
í bænum. Þar sem hann undirbýr
málsvörn sína gruflar hann í raf
rafrænum sjúkraskýrslum og finnur í
þeim upplýsingar um manninn með
höndina. „Aha!“ hugsar læknirinn í
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Saga mannsins með höndina
sýnir ekki aðeins þær hættur
og brotalamir sem verið
geta á meðferð persónuupplýsinga. Hún sýnir líka að
á öllum stigum málsins er
mannhelgi hans lítils virt.

bænum þegar hann kemst á snoðir
um þetta og hitt sem gæti dregið
úr trúverðugleika vitnisins. Hann
sendir svo þær upplýsingar til siðanefndarinnar. Siðanefndin er ekki
tilbúin að taka allan vitnisburð
mannsins með höndina gildan, en
finnur að því að læknirinn í bænum
hafi notað trúnaðarupplýsingar úr
sjúkraskýrslum til þess að grafa
undan vitninu. Læknarnir skrifa
úrskurð og birta hann í blaðinu
sínu, og þar á meðal ýmsar upplýsingar úr sjúkraskýrslum mannsins
með höndina, til þess að undirstrika
að það hafi alls ekki mátt nota þær
gegn honum. Nú var maðurinn með
höndina kominn í blöðin og sjúkrasagan hans líka.

Læknaskýrslur birtar
Þetta líst manninum með höndina
ekki vel á. Læknirinn í bænum
braut á honum með því að misnota
sjúkraskýrslur og siðanefndin braut
á honum með því að birta þær upplýsingar opinberlega. Maðurinn
með höndina höfðar mál gegn siðanefndinni fyrir birtinguna.
Og viti menn. Dómaranum fannst
ekki sanngjarnt að maðurinn með
höndina hafi þurft að sæta þessari
meðferð, hann vinnur málið og fær
greiddar miskabætur upp á 300
þúsund krónur.
„Til hamingju með það,“ segir
dómarinn og skammar siðanefndina fyrir að birta opinberlega viðkvæmu upplýsingarnar um manninn með höndina. Í dómnum sem er
birtur opinberlega á netinu skrifar
dómarinn svo allar viðkvæmu upplýsingarnar aftur til þess að undirstrika að það hafi alls ekki mátt
birta þær opinberlega.
Sagan heldur áfram og Persónuvernd ávítar dómstóla fyrir kæruleysið. Alls staðar komast yfirvöld
að því að embættismenn hafi í stöðugri viðleitni sinni til þess að bæta
manninum með höndina tjónið
lítið annað gert heldur en að magna
hörmungarnar upp af eintómum
klaufaskap og fyrirhyggjuleysi.
Viðvarandi virðingarleysi
Saga mannsins með höndina sýnir
ekki aðeins þær hættur og brotalamir sem verið geta á meðferð persónuupplýsinga. Hún sýnir líka að
á öllum stigum málsins er mannhelgi hans lítils virt. Ef læknirinn í
bænum hefði borið virðingu fyrir
manninum þá hefði hann aldrei
misnotað aðstöðu sína með uppflettingu í sjúkrasögu, ef læknarnir
í siðanefndinni hefðu borið virðingu fyrir honum þá hefðu þeir
ekki álpast til þess að birta sömu
upplýsingar í Læknablaðinu; og ef
dómstólar hefðu í eitt augnablik
litið á fórnarlamb sögunnar sem
jafningja þá hefði þeim aldrei orðið
á sú skyssa að endurprenta hinar
meiðandi upplýsingar í dómum
sínum, og þeir hefðu líklega metið
miska hans að minnsta kosti til
meira en sem svarar verðmæti
sæmilegrar fartölvu.

H

vernig viljum við hafa Reykjavík í framtíðinni? Ef ég fengi
því ráðið væri Reykjavík
spennandi borg með nægu rými fyrir
fjölskyldur en jafnframt eftirsóttur
ferðamannastaður. Borg sem væri
fyrsti búsetukostur ungs fólks, borg
sem stæðist samanburð við aðrar
borgir í Evrópu hvað varðar menntun
og atvinnutækifæri. Reykjavík besta
sveitarfélagið til að búa í á Íslandi.
Hvernig komumst við á þennan stað?
Hvað getur Reykjavík gert?

Hvað á Reykjavík að verða?
Í fyrsta lagi þarf skólakerfið, allt
frá leikskóla, að búa nemendur
undir framtíð sem tekur örum
breytingum. Skapandi hugsun fái
að þroskast og nemendur séu færir
um að taka að sér krefjandi verkefni
einir eða í hóp. Í öðru lagi þarf að
tryggja nægt framboð á húsnæði
og lóðum svo ungt fólk geti eignast
sitt eigið húsnæði í öllum hlutum
borgarinnar, bæði í Austur- og
Vesturborginni. Í þriðja lagi þarf að
tryggja góðar samgöngur bæði fyrir

fjölskyldubíla og strætisvagna. Það
verður aðeins gert með því að hafa
gatnakerfi sem stenst kröfur um
öryggi og skilvirkni. Reykjavík á að
vera í fararbroddi í að nýta tækni
í samgöngum líkt og gerðist í fjarskiptum. Borgin á að auðvelda eldri
borgurum að búa í eigin húsnæði
með lægri álögum og virkja þá sem
eldri eru til áframhaldandi þátttöku

í samfélaginu. Ein stærsta áskorun
framtíðarinnar er fólgin í hækkandi aldri þjóðarinnar en jafnframt
er það eitt stærsta tækifæri okkar
að virkja fólk á efri árum. Loks sé ég
fyrir mér að stjórnkerfi borgarinnar
verði skilvirkt með stuttum boðleiðum og lágum kostnaði. Þannig borg
vil ég búa til og breyta áherslum til
móts við nýja framtíð.

SPORT
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Nýjast

Domino’s-deild karla

KR - Valur

72-60

Stigahæstir: Brandon Penn 20/10 fráköst,
Kristófer Acox 19/8 fráköst, Jón Arnór
Stefánsson 17 - Urald King 14/22 fráköst,
Gunnar Ingi Harðarson 14, Oddur Birnir
Pétursson 11.

Tindastóll - Grindavík 94-82
Stigahæstir: Antonio Hester 20, Pétur Rúnar
Birgisson 19/7 stoðs., Sigtryggur Arnar
Björnsson 18, Viðar Ágústsson 11 - J’Nathan
Bullock 33/16 fráköst, Jóhann Árni Ólafsson
12, Dagur Kár Jónsson 8, Ólafur Ólafsson 8.

Stjarnan - Þór Þ.

79-86

Höttur - Þór Ak.

86-75

Stigahæstir: Collin Pryor 23/16 fráköst, Róbert Sigurðsson 15, Tómas Þórður Hilmarsson 14 - DJ Ballentine 24, Halldór Garðar
Hermansson 19, Emil Karel Einarsson 12,
Ólafur Helgi Jónsson 11/9 fráköst.

Stigahæstir: Kelvin Lewis 28, Mirko Stefan
Vrijevic 16/11 fráköst, Andrée Michelsson
13, Bergþór Ægir Ríkharðsson 11/10 fráköst
- Nino Johnson 24/17 fráköst, Hilmar Smári
Henningsson 15/8 fráköst.

Efri
ÍR
KR
Tindastóll
Haukar
Njarðvík
Grindavík
Darri Freyr Atlason hefur gert góða hluti með lið Vals í Domino’s deild kvenna í körfubolta. Valskonur sitja á toppi hennar eftir 17 umferðir. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Viljum fara úr þátttakendum
yfir í að vera sigurvegarar

Mikill viðsnúningur hefur orðið á gengi kvennaliðs Vals í körfubolta milli tímabila. Valskonur sitja á toppi
Domino’s deildarinnar og hafa náð í fleiri stig en þær gerðu allt síðasta tímabil. Þjálfari Vals er hinn 23 ára
gamli Darri Freyr Atlason. Hann kemur úr Vesturbænum og segist hafa fengið góðan skóla í þjálfun hjá KR.
KÖRFUBOLTI Þegar 17 umferðir eru
búnar af Domino’s deild kvenna í
körfubolta situr Valur á toppi hennar. Valskonur hafa unnið 13 leiki af
17 og náð í 26 stig. Valur fékk 24 stig
á öllu síðasta tímabili og komst ekki
í úrslitakeppnina. Viðsnúningurinn
er því mikill.
Fyrir tímabilið sótti Valur ungan
þjálfara úr Vesturbænum, Darra
Frey Atlason sem hafði áður þjálfað
kvennalið KR tímabilið 2015-16.
Darri er fæddur árið 1994 og verður
ekki 24 ára fyrr en í byrjun júní.

Hann er hógvær þegar talið berst
að árangri Vals í vetur.
„Við erum að vinna eftir gildum
sem við settum okkur snemma og
það gengur ágætlega,“ sagði Darri í
samtali við Fréttablaðið í gær. Hann
segir að leikmenn Vals hafi æft vel í
sumar og það sé að bera ávöxt.
„Það voru allir rosalega tilbúnir
að taka þetta föstum tökum. Það
eru miklu fleiri en ég sem eiga hrós
skilið. Þetta hefst með sterku bak
baklandi og fókus á það sem félagið
ætlar að reyna að gera,“ segir Darri.

Að hans sögn var fyrsta markmið
Vals að enda í einu af efstu fjórum
sætum Domino’s deildarinnar og
komast í úrslitakeppnina.
„Við höfum alltaf talað um að
enda í topp fjórum og svo tekur
bara nýr kafli við eftir það. Okkur
miðar ágætlega,“ segir Darri. En
hefur hann trú á því að Valur geti
farið alla leið í vor?
„Að sjálfsögðu, annars værum
við ekkert í þessu. Við höfum talað
mikið um að breyta kúltúrnum úr
því að vera þátttakendur yfir í að
vera sigurvegarar; að trúa því að við
séum betra lið þegar við löbbum inn
á völlinn en skilja að það er af því að
við leggjum hart að okkur og framkvæmum það sem lagt er upp með.“
Þrátt fyrir ungan aldur hefur Darri
verið lengi í þjálfun. Hann segist
hafa fengið góðan skóla hjá KR.
„Ég byrjaði sem aðstoðarþjálfari
hjá Finni Frey [Stefánssyni, þjálfara
karlaliðs KR] þegar ég var 13 ára,
þannig að það er kominn áratugur.
Ég held ég hafi þjálfað alla yngri
flokka áður en ég tók við kvennaliðinu,“ sagði Darri. „Ég fékk að alast
upp hjá Finni Frey, Inga Þór [Steinþórssyni], Sigga Hjörleifs og Hrafni
Kristjáns. Ég lærði mikið af þeim.“
Darri er hluti af ógnarsterkum
1994-árgangi KR sem var ósigrandi
í yngri flokkunum. Í þeim árgangi
eru til að mynda kappar á borð við
Martin Hermannsson og Matthías
Orra Sigurðarson.
„Ég hljóp í hringi og setti hindranir
fyrir Matta og Martin,“ segir Darri og
hlær. „Það var frábært að læra af þeim
og hvernig þeir nálguðust íþróttina.
Það kom ekkert annað til greina hjá
þeim en að verða afreksmenn.“

Ég hljóp í hringi og
setti hindranir fyrir
Matta og Martin.
Darri Freyr Atlason

Darri lék í nokkur ár með meist
meistaraflokki KR en hugurinn leitaði svo
alfarið í þjálfun.
„Ég sleit krossband þegar ég var
18 ára og náði mér ekki almennilega. Það var ekki meiðslunum að
kenna, heldur að það var ekki nógu
mikill eldur í mér,“ segir hann.
„Ég fékk útgönguleið í þjálfun
þegar ég var beðinn um að taka
við kvennaliði KR. „Afsökun“ til að
hætta og einbeita mér að þjálfun. Ég
var ekkert á leiðinni að verða afreksmaður í körfubolta.“
Darri er ekki fyrsti ungi þjálfarinn sem gerir það gott í íslenskum
körfubolta. Friðrik Ingi Rúnarsson
var til að mynda kornungur þegar
hann gerði karlalið Njarðvíkur að
Íslandsmeisturum 1991 og áðurnefndur Finnur Freyr var aðeins
þrítugur þegar hann tók við KR.
Fordæmin eru því til staðar.
Darri er ekki bara fær körfuboltaþjálfari heldur er hann einn af 20
vonarstjörnum í íslenskum viðskiptum samkvæmt lista almannatengilsins Andrésar Jónssonar.
„Ég er í stafrænni þróun hjá
Íslandsbanka, þar sem við erum að
reyna að komast að því hvernig við
verðum betri banki á morgun en
við erum í dag. Maður þarf að forgangsraða og hafa gott bakland til
að þetta gangi upp,“ segir Darri að
lokum. ingvithor@frettabladid.is
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Neðri
Stjarnan
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Þór Þ.
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Þór Ak.
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MOURINHO FRAMLENGDI
José Mourinho hefur skrifað undir
nýjan samning
við Manchester
United. Hann
gildir til ársins
2020. Mourinho
tók við United
2016 og er á sínu
öðru tímabili með
Manchester-liðinu.
Á því fyrsta vann liðið deildabikarinn og Evrópudeildina. Mourinho
er eini knattspyrnustjórinn í sögu
United sem hefur unnið titil á
fyrsta tímabili hjá félaginu. United
situr í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og er komið í 16-liða úrslit
Meistaradeildar Evrópu. Í kvöld
mætir United Yeovil Town í 4.
umferð bikarkeppninnar.
SEX SKOLLA HRINGUR
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir
lék fyrsta hringinn á Pure SilkBahamas mótinu á 77 höggum, eða
fjórum höggum yfir pari. Þetta er
fyrsta mót tímabilsins á LPGAmótaröðinni. Ólafía byrjaði
yrjaði ágæt
ágætlega og var á pari eftir sjö holur. Þá
tók við slæmur kafli þar sem hún
fékk fjóra skolla á fimm holum.
Ólafía paraði svo síðustu sex holurnar á hringnum. Hún er á meðal
neðstu keppenda og þarf að spila
betur á öðrum hringnum í dag
ef hún ætlar að komast í gegnum
niðurskurðinn. Á síðasta ári komst
Ólafía í gegnum niðurskurðinn á
Pure Silk
en hún lék
þá á fimm
höggum
undir
pari.

Nýr Polo. Besta útgáfan
af sjálfum sér.

Nýr Volkswagen Polo mætir gjörbreyttur til leiks.
Stærra innanrými, tæknilegri sæti og frábært upplýsinga- og afþreyingarkerfi gera allar bílferðir betri í nýjum
Volkswagen Polo. Ný vélartækni skilar meira afli og sparar eldsneyti sem eykur enn á ánægjuna. Þú getur valið
um fjölmörg aðstoðarkerfi og búnað svo að þinn Polo verði nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Komdu og
reynsluaktu nýjum Volkswagen Polo. Hlökkum til að sjá þig!

Kynntu þér vistvænt tilboð
á metanútfærslu Polo á
volkswagen.is/vistvaent

Verð frá:

2.390.000 kr.

Við látum framtíðina rætast.

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Stokes Hoisin sósa
Stokes leggur metnað í að framleiða
framúrskarandi vörur úr besta hráefninu.
Gerir góðan mat betri

Tilboð gilda út 28. janúar

599 kr/stk

Stokes Burger Relish

Stokes Mayonnaise

Fyrir sælkera borgara

3 gómsætar bragðtegundir

599 kr/stk

699 kr/stk

Appolo lakkrís piparegg

JT´s Ice Cream 475 ml

AVA aldinvatn 500 ml

Súkkulaði með piparfylltum lakkrís

Ekta amerískur ís

Létt kolsýrt vatn með sítrus og skógarberjum

250 kr/stk

199 kr/stk

199 kr/stk

Verð áður 499 kr/stk

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

Lamba innralæri

3.149 kr/kg
Verð áður

Poussin kjúklingur tilbúinn
beint í ofninn

659 kr/kg
Verð áður 1.099 kr/kg

4.499 kr/kg

Kálfa entrecote

3.749 kr/kg
Verð áður 4.999 kr/kg

Hakkbollur

799 kr/pk
Verð áður 999 kr/pk

TÍMAMÓT

16

T Í M A M ÓT ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Regína Magdalena
Erlingsdóttir
Langholtsvegi 132,

lést á dvalarheimilinu Grund
laugardaginn 20. janúar.
Hún verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík
mánudaginn 29. janúar klukkan 13.
Sverrir Þórólfsson
Laufey Kristjónsdóttir
Gyða Þórólfsdóttir
Loftur Bjarnason
Kristín Erla Þórólfsdóttir
Gylfi Guðmundsson
Guðlaug Þórólfsdóttir
Sigfús Bl. R. Cassata
Auður Þórólfsdóttir
Ingi Steinn Gunnarsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar

Edda Ingveldur Larsen

Dalbraut 27, áður Grensásvegi 58,
lést á Landspítalanum
í Fossvogi þann 16. þ.m.
Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju
mánudaginn 29. janúar kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda og föður okkar,
Kristins Magnússonar:
Einar Valgeir Arason
Yngvi Þór Kristinsson Guðlaug Anna Sigurfinnsdóttir
Anna Kristinsdóttir
Haukur Kristinsson
Kristinn Magnús Kristinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
elskulegs eiginmanns míns, föður,
sonar, bróður, tengdasonar og mágs,

Hauks Þórs Bergmann
Kögurseli 1, Reykjavík.

Aðalheiður Kristjánsdóttir
Halldóra Rún Bergmann
Þóra Lilja Bergmann
Hekla Lind Bergmann
Þóra Jónsdóttir
Sigurður Bergmann Sólveig St. Guðmundsdóttir
Halldóra Gísladóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ólafía Dagnýsdóttir
tækniteiknari,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli
21. janúar sl. Útför fer fram
í Fossvogskapellu mánudaginn
29. janúar kl. 11.00.
Björk Sigurjónsdóttir
Ari Sigurjónsson
Snorri Sigurjónsson
Ásta Sigurjónsdóttir

Hallur Þorgils Sigurðsson

og fjölskyldur.
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Stendur á sviðinu
á afmælisdaginn
Leikkonan Sólveig Arnarsdóttir heldur upp á 45 ára afmæli sitt á fjölum Þjóðleikhússins þar sem hún leikur í Hafinu. Útilokar ekki að gera eitthvað eftir sýninguna.

É

g á ekki í neinum erfiðleikum
með að eldast heldur finnst
mér það sjúklega skemmtilegt,“ segir leikkonan Sólveig
Arnarsdóttir en hún fagnar
45 ára afmæli sínu í dag. Sólveig er
einn af okkar fremstu leikurum og
hefur verið í hringiðu skemmtanabransans frá blautu barnsbeini. Það
er því kannski viðeigandi að hún
muni standa á fjölum Þjóðleikhússins
á afmælisdaginn en hún er að leika í
sýningunni Hafinu.
Hafið er meðal þekktustu verka í
íslenskri leiklistarsögu, en leikritið sló
rækilega í gegn þegar það var frumflutt
í Þjóðleikhúsinu árið 1992, og samnefnd kvikmynd byggð á því öðlaðist
miklar vinsældir. Verkið er nú sviðsett í Þjóðleikhúsinu í nýrri gerð, á 70
ára afmæli leikskáldsins Ólafs Hauks
Símonarsonar.
„Ég er búin að hafa einn afmælismat
og ætla að halda annan á laugardag og
mér þykir ekki ólíklegt að ég fari eitthvert eftir sýningu. Mér finnst nefnilega þetta vera alveg svolítil tímamót.
Helmingur ef maður gerir ráð fyrir að
verða níræð – það gæti gerst. Þetta er
þá helmingur sem mér finnst pínu
flott,“ segir hún.
Sólveig útskrifaðist úr leiklistarháskólanum Ernst Busch í Berlín árið
1999 og hefur leikið í fjölda sýninga
hjá Þjóðleikhúsinu, LR og í leikhúsum
í Þýskalandi og Sviss, auk þess sem hún
hefur leikið í yfir fjörutíu sjónvarps- og
kvikmyndum.
Sólveig hafði leikið töluvert áður
en hún hélt utan til náms, og má þar
nefna að hún fór með titilhlutverkið

í Evu Lunu hjá Borgarleikhúsinu, lék í
Litlu fjölskyldufyrirtæki og Í deiglunni
í Þjóðleikhúsinu og í Litla sótaranum
og Carmen í Íslensku óperunni. Hún
fór enn fremur með aðalhlutverk í
kvikmyndinni Inguló og lék Evu í
Stellu í orlofi 1986 svo eftir var tekið.
Eftir að hún lauk námi lék hún titilhlutverkið í Heimili Bernörðu Alba hjá
B.A.T. Studiobühne Ernst Busch og

Sólveig Arnarsdóttir
leikkona.

Gabrielle í Schnitt ins Fleish hjá
Maxim Gorki Theater í Berlín.
„Mér finnst allt í lagi að
gera mér dagamun á afmælinu mínu. Janúar er ekki
svo skemmtilegur mánuður
að maður verður að gera
sér dagamun í hvert skipti
sem tækifæri býðst til að
gleðjast í skammdeginu.
Ég leigi enga sali en mér finnst
allt í lagi að gera eitthvað úr
þessum áfanga. Ég á í engum
erfiðleikum með þennan dag,
þetta er bara afmælisdagur.“
benediktboas@365.is
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Bill Clinton lýgur að heimsbyggðinni
„I did not have sexual relations with that
woman, Miss Lewinsky,“ sagði þáverandi
forseti Bandaríkjanna, Bill Clinton, svo
eftirminnilega í beinni útsendingu á
þessum degi fyrir 20 árum.
Clinton var þarna að lýsa yfir að hann
hefði ekki stundað framhjáhald með
Monicu Lewinsky – sem kom síðar í ljós að
var bull og lygi.
Lygasan lifir enn góðu lífi á tækniöld
og hafa yfir milljón manns séð myndbandið þar sem hann segir þessa setningu
á Youtube. Síðar viðurkenndi forsetinn að
hann hefði átt í óviðeigandi sambandi við
hina 24 ára gömlu Lewinsky, sem var lærlingur í Hvíta húsinu.
Fram að blaðamannafundinum hafði
Clinton varist fimlega öllum ásökunum.
Margt var búið að skrifa og segja um

hversu náin kynni þeirra voru en þegar
Clinton kom á blaðamannafundinn lét
hann engan bilbug á sér finna. Þetta var
fimmta fyrirlýsing hans um málið á sex
dögum.
„Ég vil segja eitt við bandarísku þjóðina.
Ég vil að þið hlustið á mig.
Ég segi það enn og aftur, ég átti aldrei í
kynferðislegu sambandi við þessa konu,

Lewinsky.“ Veifaði hann fingri í áttina að
sjónvarpsvélunum til að leggja áherslu á
mál sitt og stóð eiginkona hans, Hillary,
þétt við hlið hans.
„Þessar ásakanir eru rangar og ég þarf
að snúa mér að því að vinna fyrir bandarísku þjóðina," bætti forsetinn við en hann
flutti stefnuræðu sína síðar um kvöldið.
Málið var svo rannsakað en almenningur í Bandaríkjunum var ekkert spenntur
fyrir fréttum fjölmiðla um framhjáhaldið
og vildi lítið lesa um það og ekki horfa á
fréttir um það. Vissulega hafði málið áhrif,
sérstaklega á forsetakosningarnar árið
2000. Þar tapaði Al Gore fyrir George Bush
og vilja margir meina að framboð Gore hafi
litast af skandalnum. Clinton talaði ekki
máli Gore í Arkansas eða New Hampshire
og tapaði Gore fyrir Bush svo eftir var tekið.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Herdís Guðmundsdóttir

Strikinu 4,
frá Böðmóðsstöðum, Laugardal,
lést á Landspítalanum Fossvogi,
sunnudaginn 21. janúar 2018.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 30. janúar
2018 kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Barnaspítalasjóð Hringsins.
Vilhjálmur Sigtryggsson
Bergljót Vilhjálmsdóttir Haraldur Haraldsson
Vilhjálmur Vilhjálmsson Svava Bernhard Sigurjónsdóttir
Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær sonur okkar, faðir og bróðir,

Björn Theodór
Húnfjörð Björnsson

verður jarðsettur í kyrrþey
í Fossvogskapellu í Reykjavík
þriðjudaginn 30. janúar kl. 13.00.
Emilía V. Húnfjörð
Björn Heiðar Guðmundsson
Theodór Heiðar Björnsson
Björk Gunnarsdóttir
Magnús Páll Haraldsson

Will Thornton
Freyja Þorsteinsdóttir
Dagur Húnfjörð Björnsson
Ýr Sigurðardóttir
Lara Roje

Elskulegur sambýlismaður
og bróðir okkar,

Tómas Magnús Tómasson
lést á líknardeild Landspítalans
þann 23. janúar 2018.
Magnús Gísli Arnarson
Guðrún Tómasdóttir
Rannveig Tómasdóttir
Jarðarför auglýst síðar.
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Lífsstíll

Stefnir hátt
Þættirnir Game of
Thrones hafa mikil áhrif á
ferðalög hjá aðdáendum
enda eru margir fallegir
staðir í þáttunum víðs
vegar um Evrópu. ➛ 4

Eftir bikarmeistaratitilinn stefnir
Sigtryggur Arnar Björnsson,
leikmaður Tindastóls í körfubolta,
enn hærra. Hann ætlar sér að
vinna Íslandsmeistaratitilinn í vor,
bæta sig sem leikmann og hlúa að
íþróttafatalínu þeirra bræðra. ➛2
MYND/ANTON BJARNI ALFREÐSSON.

janúarútsalan í fullum gangi 20 - 50% afsláttur
10% a f s l á t t u r

a f

n ý j u m

Nú kr. 95.920

o g

s é r p ö n t u n u m

Primee stóll
3.300
kr. 23.300

-20%

Recast Svefnsófi kr. 119.900

v ö r u m

Nú kr. 13.980

-40%

Gólfspegill
188x53 cm
kr. 39.800

Nú kr. 23.880

-40%

-20%
Olaf Gle
Glerskápur
kr. 269.800
269

Núú kr. 215.840
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Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

Framhald af forsíðu ➛

E

ftir þrjú tímabil með körfuboltaliði Skallagríms sneri
Skagfirðingurinn Sigtryggur
Arnar Björnsson heim og spilar
nú með heimaliði sínu Tindastól í Domino’s deildinni. Liðið
tryggði sér fyrsta stóra titil sinn
fyrr í þessum mánuði þegar það
varð bikarmeistari eftir stórsigur
á Íslandsmeisturum KR. Nú er
markið sett á fyrsta Íslandsmeistaratitilinn í sögu félagsins auk þess
sem Arnar, eins og hann er alltaf
kallaður, hannar eigin íþróttafatalínu með bróður sínum. Það
eru því spennandi mánuðir fram
undan hjá þessum 24 ára körfuboltamanni sem hefur átt frábært
tímabil með liði sínu.

Körfuboltinn heillaði

Körfuboltaferill Arnars hófst þó
ekki með Tindastól heldur með
Breiðabliki en fjölskyldan flutti í
Árbæ í Reykjavík þegar hann var
átta ára gamall. „Ég byrjaði fljótlega að æfa fótbolta með Fylki og
körfubolta með Breiðabliki. Þegar
ég mætti á mína fyrstu körfuboltaæfingu fann ég strax að þetta
var íþrótt fyrir mig. Ég náði fljótt
góðum tökum á leiknum þannig að ég ákvað að hætta í fótbolta
og einbeita mér að körfunni. Ég
spilaði með Breiðabliki í fimm ár
og vann fjóra Íslandsmeistaratitla.“

Munur á aðstæðum

Þegar Arnar var fjórtán ára gamall
varð mikil breyting á lífi hans en
þá flutti hann ásamt fjölskyldunni
til Halifax í Kanada en hann er
næstelstur í fjögurra systkina hópi.

Frábærar veislur

fyrir hópa

Lambalæri bernaise og lambakótelettur 3.600 kr.
Þorramatur og heit og köld sviðaveisla 3.600 kr.
Siginn fiskur og saltfiskur með hömsum 2.900 kr.
Sjávarréttasúpa, smáréttir, salatbar og viðeigandi
meðlæti, kaffi og hjónbandssæla innifalið

Lágmark 10 manns.
Nánari upplýsingar á sjavarbarinn.is
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„Ég kláraði framhaldsskólann í
Kanada og tók líka eitt ár í háskóla
og æfði og spilaði með báðum
skólaliðunum. Helsti munurinn
á körfuboltanum í Kanada og hér
heima er að úti var meira lagt upp
úr líkamlegri þjálfun. Við lyftum
á morgnana fyrir skóla og síðan
var æfing eftir skóla. Leikmennirnir þar voru miklir íþróttamenn
en leikskilningurinn virðist vera
meiri hér heima. Kanadískur
körfubolti er hins vegar á hraðri
uppleið og vann m.a. landsliðið
skipað leikmönnum 19 ára og
yngri heimsmeistaratitilinn í fyrra.
Það hjálpaði mér mikið persónulega og í körfuboltanum að búa úti
og mun ég vafalaust búa að þeirri
reynslu alla ævi.“

Leið vel í Borgarnesi

Eftir sex ár flutti fjölskyldan aftur
heim og eftir smá yfirlegu ákvað
Arnar að ganga til liðs við Skallagrím í Borgarnesi sem þá spilaði í
Domino’s deildinni. „Ég hafði samband við þáverandi formann deildarinnar, Kristin Óskar, og spurði
hvort ekki vantaði leikstjórnanda
og sagði honum að ég hefði áhuga
á að spila með liðinu. Eftir árin í
Kanada var ég líka spenntari fyrir
því að búa úti á landi en í borginni.
Kristinn tók mjög vel í fyrirspurn
mína og bauð mér að koma og búa
hjá fjölskyldunni og var ég mjög
þakklátur fyrir það.“
Ferillinn hjá Skallagrími einkenndist af upp- og niðursveiflum.
„Við féllum fyrsta tímabilið mitt en
komumst svo strax aftur upp árið
eftir á mjög dramatískan og eftirminnilegan hátt. Við féllum síðan
aftur síðasta vetur með 14 stig sem
er stigafjöldi sem oftast dugir til að
halda sæti í úrvalsdeild. Þó svo að
ekki hafi alltaf gengið vel hjá liðinu
þessi þrjú ár leið mér virkilega
vel í Borgarnesi. Maður fann fyrir
stuðningi og jákvæðni frá fólkinu í
bænum sama hvernig okkur gekk.
Ég kynntist hellingi af frábæru
fólki á þessum tíma, þar á meðal
kærustunni minni Bjarneyju Sól.“

Góð tilfinning að vinna

Fyrsta tímabilið með Tindastól
hefur byrjað mjög vel hjá honum
persónulega og einnig liðinu sem
situr í 2.-4. sæti deildarinnar. „Það
er mjög gott að vera kominn aftur
á Krókinn. Fólkið hér er vingjarnlegt og tók vel á móti mér. Þetta
er körfuboltabær og það fylgjast
flestir með liðinu. Það er því
gaman að kíkja í Skagfirðingabúð
eftir góða sigurleiki.“
Bikarmeistaratitillinn var gríðarlega sætur sigur og segir Arnar að
hann muni gefa liði Tindastóls
aukið hungur og sjálfstraust inn í
framhaldið. „Við fengum loksins
þessa tilfinningu að vinna eitthvað
stórt og það er klárlega tilfinning sem ég, liðið og bæjarfélagið

Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.

„Ég hef verið í og kringum landsliðshópinn undanfarið og lít á það sem raunhæft markmið að vinna mér fast sæti þar,“
segir Sigtryggur Arnar Björnsson sem spilaði tvo landsleiki gegn Belgíu á síðasta ári. MYND/ANDRI MARINÓ

viljum upplifa aftur sem fyrst. Nú
er næsta markmið okkar að halda
okkur í topp fjórum í deildinni
til þess að eiga heimavallarrétt
í úrslitakeppninni. Við teljum
okkur vera sigurstranglega í Síkinu,
heimavelli okkar, á móti hvaða liði
sem er í þessari deild.“

Háleit markmið

Það er augljóst mál að Arnar ætlar
sér ekkert annað en stóra titilinn
í vor. „Markmið liðsins eru alveg
skýr varðandi það. Auk þess stefni
ég á að komast í landsliðshópinn
og jafnvel út í atvinnumennskuna
en það hefur lengi verið draumur
hjá mér. Ég hef verið í og kringum
landsliðshópinn undanfarið og
lít á það sem raunhæft markmið
að vinna mér fast sæti þar. Núna
hugsa ég þó aðallega um einn dag í
einu og hvernig ég get bætt mig frá
degi til dags. Ég tel það vera bestu
leiðina til þess að ná árangri.“
Körfuboltinn á stærstan sess
í lífi Arnars og hefur hann haft
lítinn tíma til að hugsa um annað
undanfarin ár. „Ég hef í raun ekki
enn ákveðið hvað ég vil gera í
framtíðinni, annað en að spila
körfubolta. Körfuboltaferillinn
er ekki langur og því þarf að hafa
eitthvað annað fyrir stafni. Ég
kláraði tvö ár í viðskiptafræði við
Háskólann á Bifröst á meðan ég
bjó í Borgarnesi og er planið að
ljúka því. Reyndar hef ég lengi haft
áhuga á tannlæknanámi en hef
ekki enn látið verða af því.”

Lið Tindastóls varð bikarmeistari fyrr í þessum mánuði. Nú er stefnan sett á
fyrsta Íslandsmeistaratitilinn. Arnar er lengst til vinstri á myndinni.

Hannar íþróttaföt

Helsta áhugamál Arnars um þessar
mundir er fatamerkið Trainclean
sem hann stofnaði með bróður
sínum, Sigmari Loga Björnssyni,
en hugmyndin kviknaði þegar þeir
bjuggu í Kanada. „Við höfum báðir
mikinn áhuga á bæði íþróttum og
tísku. Því fannst okkur upplagt að
hanna eigin íþróttafatalínu sem
væri vönduð og seld í takmörkuðu
magni.“
Bræðurnir fóru rólega af stað
og selja hönnun sína einungis
gegnum Facebook-síðu Trainclean.
„Við bjóðum upp á alls konar flíkur
fyrir bæði kyn, t.d. boli, peysur
og buxur, auk þess sem fleira er
í vinnslu. Einnig langar okkur
að hanna treyjur og fatnað fyrir
íþróttafélög hér á landi. Verkaskiptingin milli okkar er þannig að
Sigmar sér að mestu um hönnunarhliðina og ég um viðskiptahliðina
sem er góða blanda.“
Hann segir nafnið Trainclean

standa fyrir „þjálfun án notkunar
ólöglegra efna“ sem eru skilaboð
sem þeir vilji reyna að koma út til
sem flestra sem stunda íþróttir og
líkamsrækt. „Það væri gaman að
sjá allar helstu fyrirmyndirnar í
íþróttum á Íslandi klæðast þessu
merki til þess að koma skilaboðunum til yngri kynslóðarinnar.“
Þar sem Arnar æfir 2-3 sinnum á
dag, auk þess að sinna Trainclean,
er lítill tími fyrir önnur áhugamál.
„Nýlega fékk ég þó mikinn áhuga
á CrossFit og hef verið að stúdera
það upp á síðkastið og um leið
hvernig ég get nýtt það til að bæta
mig í körfubolta. Á kvöldin eftir
æfingu finnst mér best að slaka á
með kærustunni, drekka te og lesa
góða bók eða horfa á Netflix.“

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@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir,
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi:
365 miðlar

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Arnar ásamt kærustu sinni, Bjarneyju Sól.

Arnar í bol úr línu þeirra bræðra sem
nefnist Trainclean.

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 |
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 512 5439 ,

Baðaðu þig í gæðunum
Opið
Opiðvirka
virkadaga
dagafrá
frákl.
kl.8-18
8-18og
oglaugardaga
laugardagakl.
kl.10-15
10-15
Smiðjuvegi
Smiðjuvegi76
76 •• Kópavogi
Kópavogi •• Sími
Sími414
4141000
1000 •• Baldursnesi
Baldursnesi66 •• Akureyri
Akureyri •• Sími
Sími414
4141050
1050 •• www.tengi.is
www.tengi.is •• tengi@tengi.is
tengi@tengi.is

4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

2 6 . J A N ÚA R 2 0 1 8 F Ö S T U DAG U R

Á slóðum Game of Thrones

Aðdáendur Game of Thrones geta fetað í fótspor persónanna í þáttunum og heimsótt áhugaverða staði í heiminum. Reyndar hefur ferðamannastraumur aukist umtalsvert á þessa staði.
Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

N

ýlega var tilkynnt að
síðustu sex þættir af
Game of Thrones kæmu á
skjáinn árið 2019. Það eru heldur
færri þættir en hafa venjulega
verið í seríunum. Aðdáendur
eiga þó væntanlega eftir að bíða
spenntir eftir lokaþáttunum
en harma sjálfsagt líka þegar
seríunni lýkur.
Þá er um að gera að bregða
sér af bæ og heimsækja staði í
Evrópu og fá upplifunina af þáttunum beint í æð.
Gerður hefur verið listi yfir
vinsælustu staðina sem ferðamenn heimsækja eftir að hafa
horft á þættina.
Númer eitt á listanum er Tresteno í Króatíu. Glæsilegur grasagarður sem er stutt frá Dubrovnik. Það er hægt að taka rútu eða
leigubíl til Tresteno. Garðurinn

Lokasería þáttanna verður sýnd á næsta ári.

Kirkjufell kemur
við sögu í Game
of Thrones.

NÝ
SENDING
SKVÍSAÐU
ÞIG UPP
AF
SUNDFÖTUM
FYRIR
SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

SJÁÐU ÚRVALIÐ Á WWW.CURVY.IS
EÐA KOMDU VIÐ ÍVVERSLUN
OKKAR AÐ FÁKAFENI 9

The Dark Hedges á Írlandi koma við sögu í Game of Thrones.

Fákafeni 9, 108 RVK | Sími 581-1552 | www.curvy.is

kemur mikið við sögu í þriðju
seríu af Game of Thrones.
Númer tvö á listanum er
Alcázar á Spáni. Þar er glæsileg
höll sem er ein sú elsta á Spáni og
fallegur garður þar í kring. Höllin
er enn í notkun og spænska fjölskyldan dvelur þar oft. Höllin
er á heimsminjaskrá UNESCO.
Höllin var mikið notuð í fimmtu
seríu þáttanna.
Númer þrjú á listanum er
Kirkjufell á Íslandi. Hið glæsilega og tignarlega fjall rétt við
Grundarfjörð hefur dregið til
sín ferðamenn frá öllum heiminum vegna Game of Thrones.
Fjallið og Kirkjufellsfoss sem
er steinsnar frá koma við sögu í
sjöttu seríu. Kirkjufell þykir einn
fegursti staður landsins.
Númer fjögur á listanum er
Bardenas Reales á Spáni. Þetta er
frægur þjóðgarður í suðausturhluta Navarra á Spáni sem hefur
verið eftirsóttur hjá ferðamönnum. Þarna eru miklar sléttur
umhverfis fjöllin. Jarðvegurinn er
að mestu leir, svæðið líkist eyði-

mörk og gróður er af skornum
skammti.
Númer fimm er The Dark
Hedges á Írlandi. Ferðamannafjöldi hefur margfaldast þarna
eftir sýningu á Game of Thrones.
Þetta þykir leyndardómsfullur
staður þar sem trén eru óvenjuleg að lögun og eru friðuð. Þessi
staður hefur verið mikið notaður
í þáttunum, sérstaklega vegurinn
sem liggur um skóginn.
Númer sex er Italica Ruins á
Spáni. Gamall rómverskur bær
í Sevilla á Spáni þar sem eru vel
varðveittar fornminjar, meðal
annars leikvangur. Upptökur
fóru fram í bænum fyrir lokaþáttinn í sjöundu þáttaröð.
Game of Thrones þættirnir eru
þeir vinsælustu í heiminum en
þeir eru framleiddir af HBO. Sýningar hófust árið 2011. Þættirnir
hafa unnið til fjölda verðlauna,
þar á meðal Emmy og Golden
Globe en þeir eru byggðir á metsölubókum George R. R. Martins,
fyrsta bók hans kom út árið 1996
og sú síðasta 2011.

Endurskoðun
& bókhald
KYNNINGARBLAÐ
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Kynningar: DK hugbúnaður, Wise lausnir, Fjárstoð, Uniconta á Íslandi, KPMG, Stólpi

Bókhaldskerfi dk hugbúnaðar hefur marga notkunarmöguleika og býður upp á öflug innbyggð stjórnendaverkfæri. MYND/ANTON BRINK

Áreiðanlegt og sveigjanlegt

bókhaldskerfi

Bókhaldskerfið frá dk hugbúnaði er mjög sveigjanlegt og býður upp á sérlausnir fyrir ótal gerðir reksturs.
Kerfið er áreiðanlegt og fjölbreytt, þúsundir fyrirtækja nýta það og viðskiptavinum fjölgar hratt. ➛2
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Hjá dk hugbúnaði starfa 58 manns, af þeim eru 16 í þróunardeildinni, 9 í hýsingardeildinni og 26 í almennri þjónustu. dk er í glæsilegu húsnæði við Smáratorg 3 (Deloitte-turninn), á 15. hæð. MYND/ANTON BRINK

Framhald af forsíðu ➛

F

yrirtækið dk hugbúnaður er
leiðandi á sviði viðskiptahugbúnaðar hér á landi fyrir
allar stærðir og gerðir fyrirtækja.
Fyrirtækið verður 20 ára í nóvember og starfsemin hefur farið ört
vaxandi undanfarin ár. Í dag vinna
58 starfsmenn hjá fyrirtækinu.
„Rúmlega 6.000 fyrirtæki nýta
sér viðskiptahugbúnað dk og þeim
fjölgar um 500 á hverju ári,“ segir
Dagbjartur Pálsson, en hann er
framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar
ásamt bróður sínum, Magnúsi
Pálssyni.

Margar sérlausnir

„Kerfið okkar er mjög sveigjanlegt,
en takmarkaðir notkunarmöguleikar eru veikleiki margra bókhaldskerfa á íslenska markaðnum og oft
er ekki hægt að laga hugbúnaðinn
að sérþörfum fyrirtækja,“ segir Dagbjartur. „Við höfum þróað fjölda
sérlausna fyrir bæði íslenskan og
erlendan markað. Við erum með
framtalskerfi fyrir aðila sem eru í
framtalsgerð, lausnir fyrir almenn
þjónustufyrirtæki eins og bókhaldsstofur, endurskoðunarstofur,
lögfræðistofur og verkfræðistofur.
Lausnir fyrir verslanir og veitingahús, þar sem við bjóðum margar
greiðslulausnir. Hótelbókunarkerfi,
veitingahúsakerfi og verslunarkerfi
fyrir hótel og gististaði. Við erum
líka með töluvert mikið af sérlausnum fyrir stéttarfélög, en þau
eru nánast öll með dk hugbúnað.
Síðan erum við með sérlausnir fyrir
bændur og alla aðila í búrekstri sem
heitir dkBúbót. Hún gerir bændum
kleift að vera með margvíslegan
rekstur, ferðaþjónustu og alls konar
aukabúskap eins og sölu veiðileyfa,
gröfurekstur, skólaakstur og leigu
á vélum og tækjum, í viðbót við
hefðbundinn búskap. Svo höfum
við líka sérlausnir fyrir útgerðir
varðandi aflauppgjör og sjómannalaun.“
Útgefandi: 365 miðlar

Öflug tól fyrir stjórnendur

„Einn helsti kostur dk viðskiptahugbúnaðarins er öflug innbyggð
greiningartól og stjórnendaverkfæri,“ segir Dagbjartur.
„Greiningarvinnslurnar í dk byggja
á rauntímagögnum og sýna því
stöðuna eins og hún er hverju
sinni. Með stjórnendaverkfærum
er mjög auðvelt að fylgjast með
„stóru myndinni“ og bora sig niður
eftir upplýsingum eftir því sem
þörf er á.
dk býður upp á mismunandi
sýn á gögnin sem svipar til svokallaðra OLAP-teninga. Þannig
er hægt að skoða gögnin út frá
mismunandi hliðum og skilgreina
eigin sýn á þau,“ segir Dagbjartur.
„Í sölukerfinu er hægt að skoða
sömu sölugögn út frá tímabilum,
viðskiptavinum, flokkum viðskiptavina, svæðum, vörum,
vöruflokkum, sölumönnum eða
deildum. Kosturinn við að hafa
þetta innbyggt er að það er ekki
þörf á neinum hliðarkerfum fyrir
þessa sýn og ekki þarf að passa upp
á neinar tengingar milli kerfa.
Þessi stjórnendaverkfæri keyra á
snjallsímum, spjaldtölvum (iPad)
og gegnum vefinn, þannig að það
er hægt að nálgast upplýsingar og
skrá upplýsingar á mjög fjölbreytilegum tækjum,“ segir Dagbjartur.

Stærsta hýsingarþjónusta
landsins

„Við erum með stóra og mikla
hýsingardeild og rekum skýjaþjónustu fyrir stór og smá fyrir-

Ábyrgðarmaður: Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sérfræðingur í afgreiðslukerfalausnum nýtir bókhaldskerfið. MYND/ANTONBRINK

dk býður upp á lausnir sem má nálgast samstundis í snjallsímanum, á vefnum og spjaldtölvum. Hér er dk afgreiðsluapp, dk stjórnendaapp, dk reikningaapp, dk pantanaapp og dk veitingahúsaapp sem hefur notið mikilla vinsælda hjá
veitingahúsum síðan það kom út. MYND/DK HUGBÚNAÐUR

tæki. Við bjóðum fyrirtækjum að
hafa öll kerfin sín hýst hjá okkur,“
segir Dagbjartur. „Það eru margar
lausnir í boði þar og þetta sparar
fyrirtækjum mikið í tækjabúnaði
til að hýsa gögn. Alls nýta um 4.000
fyrirtæki þessa þjónustu og við
erum í raun langstærstir í fjölda
fyrirtækja í þessari þjónustu.
Skýjaþjónustan og bókhaldskerfið vinna saman og nánast öll
fyrirtæki sem eru í hýsingu hjá

Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@365.is, s. 512 5095

okkur hafa líka aðgang að hugbúnaðinum okkar þar,“ segir
Dagbjartur. „Þau geta átt hann
sjálf og geymt hann hjá okkur eða
leigt aðgang að honum í áskrift. Þá
borga þau aukalega fyrir aðganginn.“

Afmælisútgáfa væntanleg

„Það er ýmislegt að breytast í bókhaldskerfinu,“ segir Dagbjartur.
„Stefnan er að koma með veglega

afmælisútgáfu seinnipartinn
á árinu. Þá kynnum við betur
þessar nýjungar í kringum snjalltækin og veflausnir. Það verður
líka nýtt andlit á hugbúnaðinum.
Viðmótið breytist örlítið og einhverjar vinnslur færast í nýrri
búning, en margar vinnslur hafa
verið að færast í nýrri búning
hjá okkur nýlega og við ætlum
að klára það endanlega í þessari
afmælisútgáfu.“
Veffang: Visir.is
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Leiðandi söluaðili
á Dynamics NAV
bókhaldshugbúnaðinum

Wise er leiðandi söluaðili Microsoft Dynamics NAV á Íslandi og er í fararbroddi í upplýsingatækni
með sérstaka áherslu á bókhald, ráðgjöf og hugbúnaðargerð ásamt öflugri og persónulegri þjónustu. Wise býður staðlaðar Microsoft Dynamics NAV-lausnir, áskriftarleiðir og fjölda sérlausna
fyrir íslenskan og alþjóðlegan markað. Kerfi Wise henta fyrirtækjum af öllum stærðargráðum.
Áskrift er hagkvæmur kostur

Áskrift er að verða algengasta form
á hugbúnaðarsölu en með því eiga
fleiri fyrirtæki nú kost á heildarlausn fyrir reksturinn á sanngjörnu verði. Wise var með þeim
fyrstu til að bjóða bókhaldskerfi
í áskrift árið 2010 og er í dag með
fjölda ánægðra viðskiptavina.
Áskrift er hagkvæmur og þægilegur kostur fyrir fyrirtæki af öllum
stærðargráðum. Hægt er að fjölga
eða fækka notendum eftir þörfum
og kostnaður við uppsetningar
er lítill þar sem engin þörf er á
kaupum á miðlægum tölvubúnaði
eða hugbúnaðarleyfum. Gögnin
eru örugg í Microsoft Azure, einu
öflugasta gagnaveri heims, sem
færustu sérfræðingar Microsoft sjá
um. Greitt er mánaðarlegt gjald
fyrir hugbúnað, uppfærslur og hýsingu og því er rekstrarkostnaðurinn þekktur. Vistun gagna, afritun,
öryggisvarnir og SQL gagnagrunnur er innifalið í verðinu.
Helsti kostur áskriftarinnar er að
viðskiptavinurinn er ætíð með
nýjustu útgáfu af hugbúnaðinum.
Á vefsíðu fyrirtækisins,
navaskrift.is, er hægt að velja um
áskriftarleiðir og panta aðgang að
hugbúnaðinum. Kerfin eru vottuð
af Microsoft og innihalda helstu
lausnir fyrir fjárhag, sölu, innkaup,
viðskiptamenn og lánardrottna
ásamt sérlausnum frá Wise sem
henta flestum fyrirtækjum. Hægt
er að bæta við fleiri lausnum
fyrir þá sem vilja, s.s. launakerfi,
innheimtukerfi, bankasamskipti,
rafrænum reikningum og fleira.

Góð yfirsýn er lykillinn að
árangri

Wise býður úrval lausna sem gera
fyrirtækjum kleift að taka vel
ígrundaðar ákvarðanir byggðar

stöðuna á netinu, í síma og spjaldtölvunni. Lausnirnar eru samþættar helsta hugbúnaði Microsoft
svo sem Office 365, Power BI o.fl.“
segir Halldóra.
Ingibjörg hefur stjórnað fjölda
innleiðinga hjá Wise. Hún segir
verkefnin eins ólík og viðskiptavinirnir eru margir. „Með hverri
útgáfu af Microsoft Dynamics
NAV koma ýmsar nýjungar. Má
þar nefna sjóðstreymisáætlanir,
sérsniðin skýrsluútlit, Power BI
lausnir og margt fleira.
Því er nauðsynlegt fyrir okkur
að vera á tánum og fylgjast vel
með til að mæta kröfum viðskiptavinarins. Við sækjum árlegar
ráðstefnur á vegum Microsoft,
höldum fræðsludaga fyrir starfsfólkið ásamt því að bjóða viðskiptavinum okkar upp á námskeið í Wise skólanum þar sem
fjölmörg námskeið eru í boði fyrir
byrjendur sem lengra komna,“
segir Ingibjörg.
Halldóra Íris Sigurgeirsdóttir og Ingibjörg Erlendsdóttir starfsmenn á þjónustu- og ráðgjafarsviði Wise.

á öruggum upplýsingum og er
þar helst að nefna Wise Analyzer,
teninga, Power BI og vöruhús
gagna. Wise Analyzer er viðskiptagreindarhugbúnaður og er hannaður af Wise til að tala beint við
Dynamics NAV. Ekki er þörf á að
vera sérfræðingur í viðskiptagreind (BI) til að nota Wise
Analyzer. Hann er einfaldur í
uppsetningu, notendavænn og
gerir fleiri notendum kleift að
vinna með gögn og bæta við fyrirspurnum til greiningar.

„Við þurfum að vera á tánum
og fylgjast með nýjungum“
Wise lausnir státa af öflugum hópi

sérfræðinga með áratuga reynslu
í Microsoft lausnum en mannauðurinn er gulls ígildi. Ingibjörg
Erlendsdóttir og Halldóra Íris
Sigurgeirsdóttir segja starfið fjölbreytt og skemmtilegt en jafnfram
fylgi því áskoranir því hvergi séu
eins hraðar breytingar og í tæknigeiranum.
„Helstu kröfur viðskiptavina
okkar eru að hafa góða yfirsýn
yfir gögnin, geta greint og nálgast
þau hvar og hvenær sem er. Við
bjóðum upp á notendavænar
lausnir sem veita góða yfirsýn.
Meðal annars er hægt að samþykkja reikninga, halda utan um
verk og verkskráningar, yfirfara

Meðal annars er
hægt að samþykkja
reikninga, halda utan um
verk og verkskráningar,
yfirfara stöðuna á netinu,
í síma og spjaldtölvunni.
Halldóra Íris Sigurgeirsdóttir

Fjöldi viðurkenninga fyrir
starfsemina

Sem einn öflugasti söluaðili á
Microsoft Dynamics NAV viðskiptahugbúnaðinum á Íslandi
hefur Wise hlotið fjölda viðurkenninga fyrir starfsemi sína
þar á meðal sem samstarfsaðili
ársins hjá Microsoft, Fyrirmyndarfyrirtæki VR og Framúrskarandi
fyrirtæki hjá Creditinfo um nokkurra ára bil.
Hjá Wise starfa um 80 manns á
skrifstofum í Reykjavík, Akureyri
og í Noregi.
Nánari upplýsingar um starfsemi
Wise lausna er að finna á vefsíðu
fyrirtækisins: www.wise.is og
www.navaskrift.is

Bókhaldskerfi í áskrift
Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda
bókhaldskerfi landsins og fæst í mánaðarlegri áskrift.
Þú færð fullbúna viðskiptalausn með
sérkerfum frá Wise á navaskrift.is

kr.

9.900

pr. mán.
án vsk.

Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Wise lausnir ehf. » Borgartún 26, 105 Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is
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Lærdómsríkur tími

í Kaupmannahöfn

Ingvi Björn Bergmann starfaði um tveggja ára skeið hjá Deloitte í Kaupmannahöfn. Tíminn var
afar lærdómsríkur fyrir hann og um leið var þetta skemmtilegur tími með fjölskyldunni.
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

S

tarfsmenn Deloitte á Íslandi
geta sótt um að komast í
starfaskiptiprógramm á
annarri skrifstofu Deloitte víða
um heim og hafa nokkrir Íslendingar nýtt það undanfarin ár. Einn
þeirra er Ingvi Björn Bergmann
sem starfaði í Kaupmannahöfn
árin 2010 til 2012. Hann hóf störf
hjá Deloitte árið 2004 og segist
strax hafa haft mikinn áhuga á að
fá tækifæri til að starfa erlendis og
sóst eftir því. „Ýmsir þættir spiluðu
inn í hvers vegna Kaupmannahöfn varð fyrir valinu. Fjölskyldan
hafði verið í sumarfríi þar eitt árið
og við féllum alveg fyrir borginni.
Eiginkona mín, Karen Íris Bragadóttir, stefndi á mastersnám í
fjármálum í erlendum háskóla og
fann nám við Copenhagen Business School. Einnig spilaði inn í
ákvörðun okkar að það er mjög
gott að ala upp börn í Danmörku.
Við eignuðumst annað barn okkar
stuttu eftir að við fluttum út og
voru strákarnir báðir í leikskóla
þennan tíma.“

Meiri sérhæfing

Skrifstofa Deloitte er staðsett
á Islandsbrygge í Kaupmannahöfn sem er rétt við miðbæinn.
Þar störfuðu um 1.500 manns
meðan Ingvi Björn starfaði þar en
Deloitte var stærsta ráðgjafar- og
endurskoðunarfyrirtæki Danmerkur. Endurskoðunarsviðinu
var skipt upp í deildir eftir sérhæfingu, en í deildinni sem Ingvi
Björn starfaði í var 120 manna
teymi sem nær eingöngu sinnti
endurskoðun á félögum skráðum
í dönsku kauphöllina. „Mest
starfaði ég fyrir stærstu skipafélög Danmerkur sem voru með
starfsemi í öllum heimsálfum og
alþjóðlegt framleiðslufyrirtæki.“
Vinnuumhverfið á Ísland og
í Danmörku er svipað að sögn
Ingva Björns enda unnið eftir
sömu aðferðafræði hjá Deloitte
úti um allan heim. Sérhæfingin
ytra var þó töluvert meiri og
auðveldara fyrir starfsfólk að einblína á ákveðnar atvinnugreinar
og öðlast mjög sérhæfða þekkingu í henni. „Danir eru einnig
mjög skipulagðir og mönnun og
skipulag verkefna er unnin mjög
tímanlega.“

Hann segist hafa öðlast mikla
reynslu á þessum tíma. „Það eru
mikil tækifæri í sérhæfingu, að
læra af vinnubrögðum annarra og
öðlast alþjóðlegt tengslanet sem
nýtist í framtíðinni. Deloitte í Danmörku hefur lagt mikla áherslu
á skilvirkni og góð samskipti
við viðskiptavininn með öflugu
markaðsstarfi og leiðtogaþjálfun
stjórnenda.“

Góður tími

Ingvi Björn Bergmann starfaði hjá Deloitte í Kaupmannahöfn árin 2010-2012.

Mættir snemma

Kynni hans af dönskum kollegum
sínum voru góð. Hann segir því
oft kastað fram að Danir séu latir
til vinnu og vinni helst enga yfirvinnu og séu komnir í bjórinn
upp úr hádegi. „Það var ekki mín
upplifun. Eðli starfsins er þannig
að það er mikið álag á tímabilinu
janúar til mars. Dönsku kolleg-

arnir voru engir eftirbátar þeirra
íslensku í að sitja og vinna langt
fram eftir kvöldi og um helgar. Það
má þó segja að þeir séu agaðri en
við Íslendingar. Flestir eru mættir
snemma á morgnana eða í síðasta
lagi klukkan 8 og engum óþarfa
tíma er eytt í langan hádegismat
eða til að sinna persónulegum
erindum á vinnutíma.“

Árin tvö í Kaupmannahöfn voru
góður tími fyrir fjölskylduna enda
er borgin yndisleg og hefur upp á
mjög margt að bjóða. „Það er mikil
afþreying í boði og alltaf eitthvað
nýtt að sjá og skoða. Þar sem við
vorum með tvö mjög ung börn
á þessum tíma voru leikvellirnir
mikið nýttir en borgaryfirvöld í
Kaupmannahöfn hafa staðið sig
svakalega vel í að búa til góðar
aðstæður fyrir barnafjölskyldur.
Að búa erlendis án alls tengslanets
styrkti mjög fjölskylduböndin
og strákarnir okkar hafa mikla
tengingu við landið enda höfum
við farið mjög reglulega í frí til
Kaupmannahafnar eftir að við
fluttum heim.“

Hagkvæmni í rekstri er
ávinningur viðskiptavina
Fjárstoð leggur
áherslu á að
tryggja viðskiptavinum sínum
gæði, hagkvæmni
og persónulega þjónustu.
Fjárstoð er fjölskyldufyrirtæki
sem stofnað var
árið 2001 og eru
starfsmenn 15
talsins í dag.

S

ífellt algengara verður að
fyrirtæki og stofnanir kjósi að
útvista launavinnslu, bókhaldi
og öðrum verkferlum á fjármálasviði, enda fylgir því ákveðinn
ávinningur og hagræði. Að sögn
Barða Ingvaldssonar, sviðsstjóra
uppgjörssviðs hjá Fjárstoð, felst
styrkur fyrirtækisins í stærðinni og
samsetningu hópsins. „Við erum
með endurskoðanda, viðskiptafræðinga, hagfræðing, rekstrarhagfræðing, viðurkennda bókara og
öfluga launafulltrúa auk bókara
af gamla skólanum. Við getum

Viðskiptavinir hafa ólíkar þarfir
og útvistun þarf ekki að snúast um
allt eða ekkert. „Sum fyrirtæki kjósa
að láta okkur vinna mánaðaruppgjör einfaldlega vegna þess að þeim
finnst kostur að fá aðhald utan
frá. Þá er algengt að við sinnum
einungis afmörkuðum verkefnum
í bókhaldi, færum kostnaðarreikninga eða sendum út sölureikninga,
og leysum af í forföllum,“ segir Soffía
Sigurjónsdóttir, sviðsstjóri bókhaldssviðs. „Það færist í vöxt að við
sinnum launavinnslu fyrir hluta
starfsmanna hjá fyrirtækjum, ýmist
vegna launaleyndar eða vegna þess
að viðkomandi starfsmenn passa
ekki inn í hefðbundið ferli hjá
fyrirtækinu,“ segir Áslaug Hansen,
sviðsstjóri launasviðs.

Gott skipulag

Starfsfólk hjá Fjárstoð er tilbúið til að taka að sér stærri sem smærri verkefni. MYND/STEFÁN

því tekist á við mjög fjölbreytt og
krefjandi verkefni,“ segir hann. „Þá
er það kostur að mörg okkar hafa
verið hinum megin við borðið og
verið mögulegur kaupandi að svona
þjónustu. Við eigum því auðveldara
með að setja okkur í spor viðskiptavinarins en margir aðrir.“

Fjölbreytt verkefni

Viðskiptavinir Fjárstoðar eru allt

frá einstaklingum og einyrkjum í
rekstri til félagasamtaka, fjármálafyrirtækja, skráðra fyrirtækja, sendiráða og opinberra stofnana. Starfsfólkið hefur mikla reynslu af öllum
algengustu bókhalds- og launakerfum á markaðnum og lagar sig
að þörfum viðskiptavinarins hverju
sinni. Verkefnin eru fjölbreytt. „Við
sjáum um að færa bókhald, reikna
laun, gera ársreikninga og skatt-

framtöl en við bjóðum einnig upp
á endurskoðun, reikningagerð,
greiðsluþjónustu, mánaðaruppgjör og ýmiss konar greiningar
og úttektir. Þá höfum við verið að
færa okkur yfir á nýjar brautir, svo
sem útlánaeftirlit og regluvörslu
og höfum fylgst grannt með nýjum
lögum um persónuvernd og reglugerðum sem munu hafa mikil áhrif
á fjölda fyrirtækja,“ segir Barði.

Auk stóru alþjóðlegu endurskoðunarfyrirtækjanna er fjöldi smárra
fyrirtækja að bjóða þjónustu sína
hér á landi, og þá oft á afmörkuðum sviðum. Þriðji valkosturinn
er fyrirtæki eins og Fjárstoð sem
er nógu stórt fyrirtæki til að bjóða
fjölbreytta og faglega þjónustu
en er á sama tíma nógu lítið til að
þjónustan sé persónuleg. „Bestu
viðskiptavinirnir eru þeir sem gera
mestar kröfur og vilja hafa reglu
á hlutunum. Það hvetur okkur til
dáða og gagnast um leið þeim viðskiptavinum sem eru minna skipulagðir og agaðir,“ segir Soffía.
Fjárstoð flutti skrifstofur sínar að
Höfðabakka 9 síðasta vor. Hægt er
að nálgast upplýsingar á heimasíðunni fjarstod.is eða í síma 556 6000.
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Öflugra bókhaldskerfi en áður
Bókhaldskerfið Uniconta er fullkomin viðskiptalausn en um leið einföld í innleiðingu og uppsetn
uppsetningu. Uniconta Ísland býður áskriftarverð sem eru mun lægri en áður hefur þekkst hér á landi.

U

niconta er nýtt og öflugt
bókhaldskerfi í skýinu
sem byggir á öllum nýjustu
tæknilausnum Microsoft og er
því mun öflugra og fljótvirkara
en þau kerfi sem hafa staðið
íslenskum fyrirtækjum til boða
hingað til, segir Ingvaldur Thor
Einarsson, framkvæmdastjóri Uniconta Ísland. Fyrirtækið var sett
á laggirnar haustið 2015 og hefur
einkarétt á dreifingu á Uniconta
bókhaldskerfinu hér á landi.
Ingvaldur segir notendur sammála um að Uniconta sé hraðasta
bókhaldskerfi í heimi. „Uniconta
býður upp á fullkomin forritaskil
(API) sem gerir samþættingu við
önnur kerfi einfalda. Á Lausnatorgi
Uniconta geta notendur valið úr
tugum viðbótarlausna sem eru
að fullu samþættar við Uniconta.
Bókhaldskerfið er einnig fullkomin
viðskiptalausn en samt einföld í
innleiðingu og uppsetningu og við
erum að bjóða áskriftarverð sem
eru mun lægri en það sem áður
hefur þekkst. Við höfum séð dæmi
um að fyrirtæki spari sér tugi milljóna með því að velja Uniconta.“

Hentar öllum

Kerfið er að sögn Ingvalds hannað
af Erik Damgaard sem hefur á 33
ára ferli hannað bókhaldskerfi eins
og Concorde XAL og Dynamics AX.
„Erik er án efa fremsti sérfræðingur
okkar tíma í hönnun og uppbygguppbygg

er í stöðugri framþróun. Í hverjum
mánuði bætast við nýjar aðgerðir
og möguleikar í takt við þarfir
markaðarins.“

Góðar móttökur

Unnur Björnsdóttir, tæknilegur framkvæmdastjóri hjá Uniconta, og Ingvaldur Thor Einarsson, framkvæmdastjóri hjá
Uniconta. Félagið býður upp á nýtt og öflugt bókhaldskerfi sen hentar öllum gerðum fyrirtækja. MYND/ANTON BRINK

ingu bókhaldskerfa. Við höfum
svo lagað kerfið að íslenskum
aðstæðum þannig að það henti
íslenskum fyrirtækjum af öllum
stærðargráðum.“
Notandinn vinnur í biðlara á
eigin tölvu en gögnin eru öll vistuð
í öruggu umhverfi í skýinu. „Þau
bókhaldskerfi sem eru í boði á

Íslandi voru flest hönnuð undir
lok síðustu aldar og byggja á tækni
þess tíma, þegar nettengingar voru
hægar og dýrar og afkastageta vélbúnaðar afar takmörkuð miðað
við það sem við þekkjum í dag.“
Uniconta hentar íslenskum
fyrirtækjum af öllum stærðargráðum sem gera kröfu um

hraða og virkni að sögn Ingvalds.
„Kjarnamarkhópurinn okkar er
meðalstór og stór fyrirtæki en
það er líka fjöldi einyrkja og lítilli
fyrirtækja sem notar Uniconta
með góðum árangri. Kerfið inniheldur fullkomið birgðakerfi með
framleiðslueiningu, verkbókhald
og viðskiptatengslakerfi (CRM) og

Viðtökurnar hafa verið vonum
framar hjá viðskiptavinum, segir
Ingvaldur. „Við trúum því að
ánægðir notendur séu besta auglýsingin. Við hlustum á viðskiptavini okkar og gerum okkar besta til
að mæta þeirra þörfum á skilvirkan
og einfaldan hátt. Einnig erum við
með fjölda frábærra þjónustuaðila
sem sérhæfa sig í innleiðingum,
samþættingu og þjónustu þannig
að viðskiptavinir geti alltaf leitað
til þjónustuaðila sem skilur hans
þarfir og hefur þekkingu á því sviði.
Auk þess leggjum við mikið upp úr
samstarfi við bókhalds- og endurskoðunarfyrirtæki þannig að viðskiptavinir okkar geti alltaf fundið
fagaðila til að aðstoða við uppgjör
og reikningsskil í Uniconta.“
Hann lítur björtum augum til
næstu 2-3 ára. „Markmið okkar er
að vera leiðandi lausn hér á landi
innan þriggja ára og það gerum við
með því að hlusta á þarfir viðskiptavina okkar og svara þörfum þeirra
með skilvirkari og hagkvæmari
hætti en hefur hingað til verið gert.“
Nánari upplýsingar má finna á
www.uniconta.is.

Nýtt öflugt
bókhaldskerﬁ í skýinu
frá manninum sem færði
okkur Dynamics Ax
Prófaðu
frítt í
30 daga

Erik Damgaard
Stofnandi Uniconta

Frá aðeins 1.999 á mánuði (án vsk)

www.uniconta.is
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Traust hornsteinn
endurskoðandans
Ágúst Jóhannesson er nýtekinn við sem formaður
Félags löggiltra endurskoðenda. Hann er fjölskyldumaður sem stundar golf og stangveiði í frístundum
og var körfuboltamaður á árum áður.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Þ

að vantar fleiri endurskoðendur á Íslandi. Stöðug
endurnýjun er mikilvæg
og nauðsynlegt að fá ungt fólk
til starfa því það kemur ávallt
inn með nýjungar og viðbætur í
fagið. Ég hef því hvatt ungt fólk
til að læra endurskoðun, jafnvel
þótt það ætli sér ekki endilega
að gera hana að ævistarfi, því
menntunin og þekkingin sem
verður til í þessu fagi nýtist alls
staðar í viðskiptalífinu og víðar,“
segir Ágúst.
Í Félagi löggiltra endurskoðenda (FLE) eru nú um 400 félagsmenn en aðeins 230 starfa við
endurskoðun.
„Það vil ég meina að sé meðal
annars vegna þess hve menntunin er fjölbreytt og fólk á auðvelt
með að útvega sér önnur störf.
Íslenskir endurskoðendur hafa á
sér mjög gott orð, góða og viðurkennda menntun og eru afbragðs
fagmenn, en traust og trúnaður
er einn af hornsteinum starfsins.“

Góð laun fyrir duglegt fólk

Ágúst er ættaður frá og uppalinn
í Stykkishólmi þar sem hann
kynntist vatnaveiði, körfubolta og
konunni sinni. Hann spilaði lengi
vel körfubolta með Snæfelli, Fram
og ÍS, en í seinni tíð hefur golf átt
hug hans allan.
„Sem barn hafði ég strax gaman
af tölum og í endurskoðun er
mikilvægur eiginleiki að vera
talnaglöggur. Mér fannst stærðfræði hins vegar ruglingsleg og geri
stundum grín að því hvers vegna
maður þurfti að læra að diffra því
ég minnist þess ekki að hafa diffrað
síðan ég útskrifaðist úr skóla,“ segir
hann hlæjandi.
Hann væri heldur ekki endurskoðandi ef honum þætti það ekki
skemmtilegt.
„Helsti kostur endurskoðandastarfsins er fjölbreytnin og ég hef
sérstakt dálæti á því að vinna með
góðu fólki, bæði samstarfsfólki
mínu og viðskiptavinum. Maður
kynnist ógrynni af fólki í gegnum
starfið og kemur inn í alls kyns
rekstur, bæði þar sem vel gengur
og illa. Þá er ánægjulegt að geta
lagt sitt af mörkum þar sem illa
gengur og í höndum endurskoð-

andans að veita ráðgjöf til að betur
megi ganga.“
Alls tekur átta ár að verða endurskoðandi, þar af fimm ár í háskóla
og eftir meistaragráðu bætist við
þriggja ára starfsþjálfun hjá viðurkenndum endurskoðanda.
„Námið er strembið en sannarlega skemmtilegt og fjölþætt.
Laun endurskoðenda eru sömuleiðis góð en í starfinu þarf að sýna
dugnað eins og í öðrum störfum.
Til að verða löggiltur endurskoðandi þarf svo staðfestingu yfirvalda
á að hafa staðist löggildingarpróf,
sem er lokaáfanginn til að öðlast
starfsheitið,“ útskýrir Ágúst.

Fjórða iðnbyltingin

Ágúst starfar sem endurskoðandi
hjá KPMG og hefur verið einn af
eigendum fyrirtækisins síðan um
aldamót.
„Formannsstarfið er viðbót við
störf mín hjá KPMG. Formannssætinu fylgir líka forsæti í Norrænu endurskoðunarsamtökunum
(NRF) og með formennskunni
í FLE gegni ég nú forsæti í þeim
ágætu samtökum. Þar er margt
í gangi og kom mér á óvart hve
sterka rödd Íslendingar hafa í

Ágúst Jóhannesson er nýr formaður Félags löggiltra enduskoðenda, ásamt því
að vera endurskoðandi og eigandi hjá KPMG. MYND/EYÞÓR

sambandinu. Samtökin leita nú að
kandídat til að bjóða fram í stjórn
í Alþjóða endurskoðunarsamtökin
(IFAC) og aldrei að vita nema sá
kandídat komi frá Íslandi,“ segir
Ágúst.
Hann segir umhverfi endurskoðenda hafa breyst mikið frá bankahruninu 2008.
„Íslenskir endurskoðendur tóku
gagnrýni hér heima og erlendis
mjög alvarlega og hafa lagt mikið á
sig til að bæta umhverfi sitt á öllum
sviðum. Þeir hafa af öllum mætti
reynt að bæta ímyndina og síðast
en ekki síst skerpt á vinnubrögðunum.“
Helstu baráttumál nýs formanns
eru að aðlagast breyttum aðstæðum og umhverfi, meðal annars
með lagabreytingum fram undan
varðandi störf endurskoðenda og
síðan að bregðast við kröfum samtímans um að hlutirnir gerist fljótt
og örugglega.
„Tækninni fleygir gríðarhratt
fram með gervigreind og hugbúnaði sem breytt hafa starfi endurskoðenda mikið og líklega verða
breiðari menntakröfur gerðar til
endurskoðenda á sviðið tölvu- og
tæknimála en verið hefur. Þessar

breytingar eru hraðari en fólk
heldur og oft kallaðar fjórða iðnbyltingin. Tæknin kallar líka á
auknar kröfur um samtímastaðfestingar. Hraðinn er orðinn meiri
og nú er kallað á að þetta og hitt
sé staðfest strax. Að mæta þeirri
kröfu gerist þó ekki á einni nóttu
og krefst meiri þróunar og tíma,“
segir Ágúst.
Á Íslandi eru það mestmegnis
fyrirtæki sem nýta sér þjónustu
endurskoðenda því skattframtöl
einstaklinga eru orðin stöðluð þar
sem launatekjur eru færðar sjálfvirkt inn í framtalið. Endurskoðendur aðstoða mest við framtalsgerð sem er flóknari en gengur og
gerist.
„Nei, ég hef nú ekki fengið beina
fyrirspurn um hvernig best sé að
svíkja undan skatti eða koma peningum í skattaskjól en vitaskuld
spyr fólk hvað best sé að gera og
innan þess ramma sem leyfilegt er
eru margar leiðir. Því getur borgað
sig að leita til endurskoðanda,
ekki síst fyrir þá sem eru með
meiri umsvif en launatekjur, svo
sem fjárfestingar, skuldsetningar
og fjármagnstekjur, svo dæmi sé
tekið.“

Að mörgu að hyggja
við launavinnslu
Fjárstoð sér um að reikna laun fyrir
vel á annað hundrað fyrirtækja, samtaka og stofnana og hefur starfsemin
vaxið jafnt og þétt á síðustu árum.
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iðskiptavinahópur Fjárstoðar er fjölbreyttur og
verkefnin líka. Auk þess að
reikna laun og senda út launaseðla
sér Fjárstoð um launagreiðslur,
ýmiss konar greiningar á launaupplýsingum, utanumhald um
viðveru starfsmanna og aðstoðar
við gerð launaáætlana.
Að sögn Áslaugar Hansen, sviðsstjóra launasviðs, eru viðskiptavinirnir af öllum stærðum og gerðum.
„Meðal viðskiptavina okkar eru
verslunarfyrirtæki, hótel, flugfélög,
bílaumboð, verktakafyrirtæki, fjármálafyrirtæki og sjávarútvegsfyrirtæki. Við þurfum því að setja okkur
vel inn í marga kjarasamninga og
stór hluti af okkar starfi felst í samskiptum við stéttarfélög og samtök
atvinnurekenda. Algengast er að
við séum að reikna laun fyrir 5-15
starfsmenn en við erum einnig
með smærri og stærri einingar, allt
frá frá 50 launaseðlum á mánuði
upp í 200 launaseðla.“

Flóknir kjarasamningar

Ýmsar ástæður liggja að baki því að
fyrirtæki kjósa að útvista launavinnslu. „Smærri fyrirtæki koma
einkum til okkar vegna þess að þau
skortir sérþekkingu og þau kerfi
sem þarf til að sinna þessum hluta
starfseminnar vel. Þetta er einfaldlega hagkvæmasta leiðin fyrir
þau. Stærri fyrirtæki koma frekar
til okkar vegna launaleyndar eða
vegna þess að laun eru mjög stór
kostnaðarliður hjá þeim og þau

Soffía Sigurjónsdóttir og Áslaug Hansen. MYND/STEFÁN

telja að augu sjái betur en auga. Svo
má ekki gleyma því að kjarasamningar eru sumir orðnir ansi flóknir
í framkvæmd og laun geta tekið
breytingum eftir aldri, ráðningartíma og uppsöfnuðu starfshlutfalli
og því að mörgu að huga,“ segir
Áslaug.

Ekkert má fara úrskeiðis

Launavinnsla er eitt af þessum
verkefnum sem lítið fer fyrir í flestum fyrirtækjum, það er að segja,
þangað til eitthvað fer úrskeiðis.
„Góður launafulltrúi er að mörgu
leyti gæddur sömu eiginleikum og
góður bókari. Það er þó eitt sem
skilur á milli og það er hversu lítið
svigrúm er fyrir mistök í starfi
launafulltrúa. Í bókhaldi eru fram-

kvæmdar reglulegar afstemmingar
og ef mistök eða misræmi koma í
ljós er það yfirleitt bara leiðrétt og
afleiðingarnar oftar en ekki engar
eða óverulegar. Ef virðisaukaskattsskýrslu er skilað of seint er
það vissulega bagalegt, og því fylgir
kostnaður, en afleiðingarnar eru
þekktar og mælanlegar. Ef laun
eru greidd of seint vegna þess
að launafulltrúi veikist eða gerir
mistök, eða ef viðkvæmar launaupplýsingar fara á flakk, getur það
haft ófyrirsjáanlegar og alvarlegar
afleiðingar í för með sér. Ekki má
heldur gleyma því að stór partur af
sjáanlegum hluta starfs launafulltrúa fer fram á örfáum dögum í lok
hvers mánaðar. Það má einfaldlega
ekki neitt fara úrskeiðis.“
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Pappírslaust bókhald er
nútíminn hjá KPMG á Íslandi
Pappírslaust bókhald er eitt af meginmarkmiðum uppgjörs- og bókhaldssviðs KPMG. Þar nýtur
sviðið góðs af tækniþróun og innleiðingu nýrra tæknilausna eins og KPMG Bókað (bókað.is) sem
inniheldur meðal annars skönnunarlausn þar sem reikningum er skilað með rafrænum hætti.

K

PMG Bókað les sjálfkrafa úr
gögnum og útbýr bókunartillögur. Umtalsverður hluti
af bókhaldsvinnunni fer nú fram
með þessum hætti og stefnt er að
því að efla þennan hluta mikið á
næstunni. Kristjana Hlín Valgarðsdóttir og Þóra Steina Jónsdóttir
starfa sem bókarar hjá KPMG og
hafa tekið tækninni fagnandi og
hellt sér út í það af fullum krafti
að útrýma pappír af sviðinu. Þær
segja að flestöll félög sem þær
þjóni skili sínum gögnum rafrænt
og það heyri nánast til undantekninga að þær fái í hendurnar
möppur með pappírsreikningum.
Kristjana tekur dæmi af viðskiptavini sem býr úti á landi
en hún sinnir úr Borgartúninu
í Reykjavík. „Hann nýtir Paypal
greiðslugáttina í sínum viðskiptum
og er búinn að tengja Paypalreikninginn sinn við kerfið hjá
okkur. Allt sem fer í gegnum þann
reikning fer sjálfkrafa í vinnslu
í kerfinu. Ég heyri í honum í
síma við og við en hef aldrei hitt
hann og aldrei fengið eitt einasta
prentað skjal frá honum. Hann er
himinlifandi með fyrirkomulagið
og finnst þetta mjög þægilegt.“

Hægt að nota app

Fyrirtækjum stendur líka til boða
að nota app í snjalltæki þar sem
tekin er mynd af reikningi sem
síðan er send beint inn í kerfið.
Þóra Steina segir að hjá einu af
fyrirtækjunum sem hún sinnir séu
nokkrir starfsmenn með greiðslukort frá fyrirtækinu. Þeir sömu séu
með app í símunum sínum og taki
mynd af reikningum um leið og
þeir fái þá. „Þetta tryggir örugg skil
og bókhaldið er meira og minna
alltaf „up to date“.
Maður lendir stundum í því að
vera að eltast við bókhaldsgögn
rétt fyrir skil á virðisaukaskatti
með tilheyrandi stressi en það er
ekki vandamál hjá þessu fyrirtæki,“ segir Þóra Steina.
Leiðirnar eru enn fleiri því
þær nefna dæmi um aðila sem er
búinn að tengja Dropbox-möppu
við kerfið og annan sem skannar
reikningana sína og stillir skannann þannig reikningarnir sendast
með tölvupósti beint í vinnslu í
kerfinu. „Stundum berast gögn sem
koma bókhaldinu ekkert við eins
og t.d. mynd af hundinum eða eitthvað svoleiðis,“ segir Kristjana og
hlær. Þóra Steina brosir og segist
kannast við þetta. „En það skiptir
engu máli. Þau gögn eru bara sett
til hliðar og haldið áfram að vinna
í bókhaldinu.“

Góður sveigjanleiki

Þóra Steina og Kristjana eru sammála um að tæknin hafi ekki bara
kosti í för með sér fyrir viðskiptavinina heldur njóti þær sjálfar góðs
af. „Það er ótrúlega gott að vera
laus við möppustaflana svo ég tali
nú ekki um allan innsláttinn með
hættu á mistökum hjá bókurum
sem iðulega tekur langan tíma að
rekja og leiðrétta,“ segir Kristjana.
Þóra Steina segir þetta líka veita
henni sveigjanleika varðandi
vinnu og vinnutíma. „Ég þarf
bara vinnutölvuna mína og nettengingu. Sem móðir með ungt
barn kemur það sér stundum mjög

Bókarar af uppgjörs- og bókhaldssviði KPMG í Reykjavík. MYND/ERNIR

Fjórða iðnbyltingin með alla sína
sjálfvirknivæðingu og
gervigreind teygir anga
sína víða og hefur svo
sannarlega hafið innreið
sína á uppgjörs- og
bókhaldssvið KPMG.
Starf bókarans hefur
þegar breyst miðað við
það sem áður var og
mun halda áfram að
þróast og breytast á
næstu misserum.
vel að geta unnið heima og á þeim
tíma sem hentar. Sveigjanleikinn
er ómetanlegur í minni stöðu,“
segir hún.
Kristjana tekur undir þetta og
bendir á hvað þær séu óháðar
staðsetningu. „KPMG er með skrifstofur um allt land og tæknin gefur
okkur kost á að deila verkefnum.
Við höfum komið upp mjög stöðluðu vinnulagi þannig að bókari á
Sauðárkróki getur til dæmis tekið
yfir mín verkefni þegar álagið er
mikið eða þegar ég fer í sumarfrí og
öfugt. Og viðskiptavinurinn getur
síðan verið allt annars staðar.“

Frábærir fagmenn

Kristjana og Þóra Steina eru báðar
ungar og eiga auðvelt með að tileinka sér tæknina. En hvað með
þá sem eldri eru, flækist þetta ekki

Kristjana Hlín Valgarðsdóttir og Þóra Steina Jónsdóttir starfa við bókhald hjá KPMG og hafa tekið tækninni fagnandi.

fyrir þeim? „Nei, alls ekki,“ segir
Þóra Steina. „Einhverjir voru efins í
byrjun en þegar fólk sér og upplifir
kostina og þægindin þá er þetta
ekkert mál. Enda er samstarfsfólk okkar allt meira og minna
snillingar og frábærir fagmenn,“
segir hún brosandi. Kristjana
tekur undir með Þóru Steinu og
bætir við: „Það sama á við um viðskiptavinina. Auðvitað voru þeir
tæknisinnuðu fyrstir til að stökkva

á vagninn en núna er alls konar
fólk að nýta sér tæknina. Enda er
þetta ekkert flókið og í raun mun
einfaldara en að halda utan um
alla pappírana og koma þeim í hús
til okkar á réttum tíma.“
Fjórða iðnbyltingin með alla
sína sjálfvirknivæðingu og gervigreind teygir anga sína víða og
hefur svo sannarlega hafið innreið
sína á uppgjörs- og bókhaldssvið
KPMG. Starf bókarans hefur þegar

breyst miðað við það sem áður var
og mun halda áfram að þróast og
breytast á næstu misserum. Þær
Þóra Steina og Kristjana horfa
björtum augum til framtíðar og
segjast hlakka til að takast á við
ný og spennandi verkefni á sínu
sviði. Þær stefna ótrauðar að því
að fullnýta tæknina til að bæta og
efla þjónustuna við viðskiptavini
KPMG og gera starf sitt fjölbreyttara og skemmtilegra um leið.
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Stólpi viðskiptahugbúnaður
Stólpi er íslenskt bókhalds- og upplýsingakerfi með lausnir fyrir flestar gerðir atvinnurekstrar.
Kerfið er hýst í skýjalausn og því aðgengilegt notanda hvaðan sem er í gegnum læstan aðgang.

Þ

ótt bókhald sé í grunninn eins
hjá öllum fyrirtækjum hafa
þau samt sem áður mjög ólíkar
kröfur þegar kemur að því að velja
heppilegt bókhalds- og upplýsingakerfi. Í Stólpa er auðvelt er að raða
saman mismunandi kerfiseiningum
sem vinna allar saman sem ein
heild. Á síðustu 15 árum höfum við
stöðugt verið að bregðast við nýjum
þörfum viðskiptavina og hefur
kerfið því tekið út mikinn þroska
sem gerir okkur kleift að mæta flestum kröfum viðskiptavina okkar,“
segir Guðmundur Ingi Hauksson,
framkvæmdastjóri Stólpa.
Yfir 1.000 fyrirtæki af öllum
stærðum og gerðum nota Stólpa.
„Kerfið er einna vinsælast hjá þeim
hópi viðskiptamanna sem óska
ekki aðeins eftir góðu bókhaldskerfi heldur gera einnig kröfu um
öflugt upplýsingakerfi um daglegan
rekstur félagsins. Styrkleikar okkar
liggja í samstæðri heildarlausn og
rafrænum samskiptum,“ segir Guðmundur Ingi.

Öflugt þjónustuborð

Á þjónustuborði Stólpa er lögð
mikil áhersla á hraða og góða
þjónustu við viðskiptavini, enda
leggja viðskiptavinir félagsins
mikla áherslu á að fá skýr og
skjót svör þegar á þarf að halda.
Stólpi hefur yfir miklum mannauði að ráða en hjá félaginu
starfa m.a. reyndir forritarar,
kerfisfræðingar, viðurkenndir
bókarar, verkfræðingur og viðskiptafræðingar sem aðstoða
viðskiptamenn eftir þörfum.
„Ánægja viðskiptavina hefur
stóraukist á stuttum tíma enda
ný stefna í þróun og þjónustu
skilað tilætluðum árangri. Nýjum
viðskiptavinum hefur talsvert
fjölgað að undanförnu þrátt fyrir
að áherslan hafi nánast aðeins
verið á eldri viðskiptamenn.
Flestir nýir viðskiptavinir okkar
leita til okkar eftir að hafa heyrt
vel af okkur látið frá viðskiptavinum okkar,“ segir Guðmundur
Ingi.

Heildstæð lausn í
fjárhags- og upplýsingakerfi

S

tólpi býður upp á heildstæða lausn í fjárhags- og
upplýsingakerfi fyrir fyrirtæki, auk þess að sjá um launavinnslu og alla kerfisumsjón.
Íslenskur textíliðnaður, eða
ÍSTEX, er eitt þeirra fyrirtækja
sem hafa nýtt sér þessa heildstæðu lausn með góðum árangri.
„Við hjá ÍSTEX erum með
fremur flókna birgðastýringu
en fjárhags- og upplýsingakerfið
frá Stólpa hefur reynst okkur
afar vel í þeim efnum. Í gegnum
kerfið sjáum við t.d. á auðveldan
hátt alla lagerstöðu og sölu. Þá
sér Stólpi alveg um launamálin
hjá okkur og kerfisumsjón,“
segir Sævar Sigurður Gunnarsson framkvæmdastjóri.
Hýsingarþjónusta Stólpa

„Við hjá ÍSTEX erum með fremur flókna birgðastýringu en fjárhags- og upplýsingakerfið frá Stólpa hefur reynst okkur afar vel í þeim efnum,“ segir Sævar
Sigurður Gunnarsson framkvæmdastjóri. MYND/VILHELM

varðveitir nær öll rafræn gögn
fyrirtækisins og segir Sævar
það hafa gengið mjög vel. „Hjá

Stólpa starfar góður hópur sem
ég mæli heilshugar með,“ segir
hann.

Launakerfi og tímaskráning

B
„Fjárhagsbókhald Stólpa er eitt af þeim kerfum sem við mælum með og
viðskiptamenn okkar hafa notað í áratugi sumir,“ segir Eymundur Sveinn
Einarsson hjá Endurskoðun og ráðgjöf ehf.

Aðgengileg og
auðrekjanleg gögn

H

já Stólpa er boðið upp á
fjárhagsbókhald sem gerir
stjórnendum fyrirtækja
kleift að fylgjast með rekstrinum
á auðveldan hátt. Með kerfinu er
hægt að gera ársreikning og skattframtal á fljótlegan og einfaldan
hátt, auk skila á virðisaukaskatti.
„Fjárhagsbókhald Stólpa er eitt af
þeim kerfum sem við mælum með
og viðskiptamenn okkar hafa notað
í áratugi sumir,“ segir Eymundur
Sveinn Einarsson, endurskoðandi

og framkvæmdastjóri hjá Endurskoðun og ráðgjöf ehf. Hann segir
helstu kostina við kerfið að það
bjóði upp á þægilegar útprentanir
og yfirlit við vinnslu ársreiknings.
Hvað varðar gerð skattframtala og
vsk-skil segir Eymundur fjárhagskerfi Stólpa hafa þann kost að gögn
eru aðgengileg og auðrekjanleg.
Nánari upplýsingar má finna á
www.stolpi.is

Helstu kerfiseiningar
Stólpa viðskiptahugbúnaðar
• Fjárhagskerfi
• Skuldunautar
• Lánardrottnar
• Sölukerfi og

innheimtukerfi
• Birgðakerfi og
pöntunarkerfi
• Tollakerfi
• Verkbókhald og
vinnuskýrslur

• Stimpilklukkukerfi
• Launakerfi
• Tímabókunarkerfi
• Rafræn innkaup
• Félagakerfi
• Bifreiðakerfi
• Skipakerfi
• Dýralæknakerfi
• Framleiðslukerfi

yggingarfélag Gylfa og Gunnars
er með stærstu byggingafyrirtækjum hér á landi og hefur
lengið verið í viðskiptum við Stólpa.
Félagið er með vel á þriðja hundrað
starfsmenn sem sinna mismunandi
verkefnum á mismunandi stöðum.
„Starfsmenn BYGG skrá allar vinnustundir, verkefni og efnisnotkun
í nýja snjallsímalausn Stólpa í
gegnum læstan aðgang. Verkstjórar
okkar yfirfara skráningar áður en
þær eru senda yfir í verkbókhald
og launakerfi Stólpa sem reiknar
laun hvers starfsmanns í samræmi
við vinnuframlag. Þetta hefur aukið
alla skilvirkni, daglega yfirsýn og
áreiðanleika í rekstri okkar,“ segir
Hörður Gylfason hjá BYGG.

„Starfsmenn BYGG skrá alla vinnustundir, verkefni og efnisnotkun í nýja
snjallsímalausn Stólpa í gegnum læstan aðgang. Þetta hefur aukið alla skilvirkni, daglega yfirsýn og áreiðanleika í rekstri okkar,“ segir Hörður Gylfason.

Bifreiðalausnir – Ótrúlega einfalt kerfi

V

ið hjá Bílasprautun og réttingum Auðuns nýtum okkur
bifreiðalausnir Stólpa að
öllu leyti. Má þar nefna launakerfi, fjárhags- og upplýsingakerfi og stimpilklukkukerfi þar
sem starfsmenn stimpla sig inn
og út úr verkum. Með bifreiðalausnum Stólpa fæ ég góða sýn yfir
verkefnastöðuna. Þetta er mjög
heildstætt kerfi sem ég hef verið
einstaklega ánægður með,“ segir
Jón Grétarsson framkvæmdastjóri.

Auðveldar daglegan rekstur

Þegar Jón opnaði fyrirtækið árið
2013 vantaði hann t.d. tímabókunarkerfi. „Þrátt fyrir mikla og
ýtarlega leit á netinu fann ég ekkert sem hentaði fyrir bifreiðaverkstæði eða þar til ég rakst á kerfi frá
Stólpa sem ég sá mikla möguleika
í. Starfsfólk Stólpa breytti og bætti
kerfið í samræmi við þarfir fyrirtækisins og það hefur auðveldað
allan daglegan rekstur,“ segir Jón.
„Má sem dæmi nefna að þegar
viðskiptavinur pantar tíma hjá
mér slæ ég aðeins inn bílnúmerið og vel þá dagsetningu sem
hentar best. Kerfið sækir þá allar
upplýsingar í ökutækjaskrá og ég
þarf bara að bæta við símanúmeri

„Við hjá Bílasprautun og réttingum Auðuns nýtum okkur bifreiðalausnir
Stólpa að öllu leyti. Þetta er algjör snilld,“ segir Jón Grétarsson. MYND/EYÞÓR

viðskiptavinarins og merkja við
hvort hann vilji bílaleigubíl eða
ekki. Þetta er ótrúlega einfalt,“
bætir Jón við.
Kerfið sendir sms-áminningu
á viðskiptavinina og einnig sms
með stöðu verksins og segir Jón
það mikinn vinnu- og tímasparnað. „Þá nota öll tryggingafélög og

bifreiðaverkstæði tjónamatskerfi
sem kallast CABAS. Ekki er hægt
að senda reikninga á viðskiptavini
beint úr CABAS en með sjálfvirkri
veftengingu Stólpa flyst reikningurinn yfir í sölukerfi Stólpa og
þannig get ég samstundis prentað
út reikning. Þetta kerfi er algjör
snilld,“ segir Jón.

Bókhaldslausnir
fyrir alla
Lausnir okkar byggja á Microsoft Dynamics og henta fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum.
Við förum létt með að laga bókhaldslausnir okkar sérstaklega að þínum rekstri.

TOK bókhald

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics 365/AX

TOK er einföld bókhaldslausn sem
auðvelt er að sníða eftir þínum
þörfum og rekstri. TOK er skýjalausn
sem fæst með mánaðarlegri áskrift.

Alhliða viðskipta- og upplýsingakerfi
með einföldu notendaviðmóti. Hentar
vel fyrirtækjum í heildsölu, smásölu og
dreifingu. NAV er skýjalausn sem fæst
með mánaðarlegri áskrift.

AX er alhliðalausn fyrir fyrirtæki í
framleiðslu, sölu og þjónustu. Hentar
vel fyrirtækjum með rekstur í mörgum
löndum.

Smærri fyrirtæki og einyrkjar

Stór og miðlungsstór fyrirtæki

Sérfræðingar okkar eru reiðubúnir að finna lausn
sem hentar þínum rekstri.

440 9000

advania.is | advania@advania.is

Fyrirtæki í umsvifamiklum rekstri
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Myrkir músíkdagar í 38. sinn

Túrmerik bætir minnið auk þess sem
það hefur góð áhrif á einbeitingu.

Túrmerik getur
bætt minnið

Þ

að hefur löngum verið sagt
að fólk ætti að nota túrmerik
sem mest í matargerð vegna
hollustu þess. Ný rannsókn sem gerð
var hjá UCLA, eða Kaliforníuháskólanum, bendir til að túrmerik geti haft
mjög góð áhrif á minnið hjá eldra
fólki. Kúrkúmín er efni í túrmeriki
sem gefur því gula litinn en er jafnframt heilsubætandi.
Rannsóknin sýndi að kúrkúmín
getur haft mjög góð áhrif á minni
fólks. Auk kúrkúmíns inniheldur
túrmerik öflug andoxunarefni sem
hafa mjög góð áhrif á heilsuna. Á
Indlandi þar sem túrmerik er mikið
notað í matargerð er Alzheimer-sjúkdómurinn mun sjaldgæfari en annars
staðar. Fjörutíu manns á aldrinum
50-90 ára sem glímdu við einhvers
konar minnistap tóku þátt í rannsókninni. Hluti þátttakenda fékk sem
svarar 90 milligrömmum af kúrkúmín tvisvar á dag í átján mánuði en
hinir fengu lyfleysu. Fylgst var með
blóði þátttakenda allan tímann og
sömuleiðis fóru þeir í alls kyns próf.
Þeir sem fengu kúrkúmín sýndu
jákvæða niðurstöður með betra
minni og hæfni til að einbeita sér
jókst sömuleiðis. Röntgenmyndir af
heila sýndu einnig lægra beta-amyloid og tau-prótín sem er tengt við Alzheimer-sjúkdóminn. Rannsakendur
telja að kúrkúmín gæti líka haft áhrif
á þunglyndi. Stærri rannsókn er í
undirbúningi.

T

ónlistarhátíðin Myrkir
músíkdagar er ein elsta
tónlistarhátíð landsins,
stofnuð árið 1980 af Tónskáldafélagi Íslands sem vettvangur fyrir
íslensk tónskáld til að fá verk sín
flutt. Í dag er áhersla hátíðarinnar
á að flytja og kynna samtímatónlist með áherslu á nýja íslenska
tónlist og flytjendur. Hátíðin var
sett í gær, fimmtudag, og er boðið
upp á fjölbreytta tónlistarveislu

í dag og á morgun. Tónleikarnir
eru haldnir í tónlistar- og ráðstefnuhúsinu Hörpu sem og á
öðrum stöðum vítt og breitt
um miðborgina, meðal annars í
Fríkirkjunni, Iðnó og Listasafni
Íslands.
Nánari dagskrá má sjá á vefsíðunni darkmusicdays.is en
hátíðinni lýkur með eftirpartíi á
Húrra annað kvöld klukkan ellefu
þar sem DJ Sigrún þeytir skífum.

Hárrétt
ákvörðun
Hárkúr Gula miðans er bætiefnablanda sem er
sérstaklega samsett fyrir hárið.
Blandan inniheldur valin bætiefni fyrir hárið,
þar á meðal nauðsynlegar amínósýrur, stein-

Þessar kartöflur eru víst skornar
bandvitlaust. NORDICPHOTOS/GETTY

Hin fullkomna
leið til að skera
kartöflur

H

áskólanemar hafa reiknað út
bestu leiðina til að skera kartöflur fyrir ofnbakstur.
Nemendur við Edge-hótelskólann,
sem er hluti af háskólanum í Essex,
unnu með stærðfræðinemum úr
Samuel Whitbread Academy í Shefford og þróuðu aðferð til að skera
kartöflur sem þeir kalla Edge-hótelskóla aðferðina.
Aðferðin snýst um að hámarka
yfirborðsflatarmál kartaflnanna, sem
er gert með því að skera þær í helminga og svo á ská þannig að til verði
30 gráðu horn, í staðinn fyrir að skera
þær í helminga og skera helmingana
svo þvert og búa til 90 gráðu horn,
sem er algengast. Þessi aðferð var
þróuð með flóknum útreikningum til
að komast að því hvernig væri hægt
að hafa flatarmál skorna hlutans
sem allra stærst og gerir flatarmálið
65% stærra en á kartöflum sem eru
skornar í 90 gráðu horn. Þetta leiðir
til þess að kartöflurnar verða stökkari
og bragðbetri.
Nemendurnir bökuðu gríðarlegt magn af kartöflum til að prófa
aðferðina og gáfu almenningi og
fagfólki í veitingageiranum smakk,
til að sýna fram á gæði aðferðarinnar.
Viðbrögðin voru mjög jákvæð og
þó nokkrir kokkar hafa tekið þessa
aðferð upp.

efni og vítamín sem stuðla að heilbrigðum og
góðum hárvexti. Ánægðir notendur taka eftir
því að hárið verður áberandi mýkra, hárlos
verður minna og hárvöxtur styrkist og eykst.
Meðal innihaldsefna í Hárkúr eru inósítól, kólín,
járn og sink sem eru nauðsynleg fyrir heilbrigðan hárvöxt og koma í veg fyrir að hárið
slitni og verði líflaust. Hárkúr inniheldur einnig
B–vítamín, bíótín og fólínsýru sem stuðla að
heilbrigði hársekkja og frísklegu útliti hársins.
Þá inniheldur Hárkúr þara sem er ríkur af
snefilefnum sem styðja við hárvöxtinn. Hárkúr
er einnig þekktur fyrir að styrkja neglur og húð.
Hárkúr er ein vinsælasta varan frá Gula
miðanum sem fólk kaupir aftur og aftur.

Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is

Myrkir músíkdagar fara meðal annars fram á Listasafni Íslands.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

512 5000

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

NULL

Hreingerningar

Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

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

VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is
Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

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

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

Búslóðaflutningar

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Þú ert ráðin/n!

Keypt
Selt

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

Til sölu

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

www.fastradningar.is

Húsaviðhald

Hágæða Hornafjarðarhumar
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867
6677

OPNUNARTILBOÐ!!

FAST

Óskast keypt

Flottasta útfærslan af Mitsubishi
Outlander PHEV INSTYLE Árg:
2017 Ekinn 1 km sjálfskiptur
OPNUNARTILBOÐ!! Verð:
5.500.000kr Opnunartilboð:
4.990.000kr

Ráðningar

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

ECO Rafbílar
Engihjalli 8, 200 Kópavogur
Sími: 519 5333
ecorafbilar.is

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

Hópferðabílar
Skemmtanir

RÚTUR TIL SÖLU

Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar
í síma: 699-3219
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Hjólbarðar

HAPPY HOUR

ALLA DAGA!!
kl. 16-19

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

„Best geymda leyndarmál Kópavogs”
NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

Pípulagnir

PÍPULAGNIR

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

LEIKIR HELGARINNAR:
Ath. þetta er FA Cup.
Föstudagur 26. janúar
19:55 Yeovil Town - Man. utd
Laugardagur 27. janúar
17:30 Newport County - Tottenham
Sunnudag 28. janúar
13:30 Chelsea - Newcastle
16:00 Cardiff City - Man.City

Hljómsveitin TRAP spilar um helgina
frá kl. 00:00 - 03:00 með síldarkaffifíling.
Rúnar Þór, Reynir Guðm, Rúnar Villa,
Diddi Hermanns og Örn Jóns.

Heitur matur í hádeginu alla virka daga • Boltatilboð • Happy hour • Lifandi tónlist allar helgar

8 SMÁAUGLÝSINGAR
Tómstundir
Ferðir
Hestamennska
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GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Heilsa

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

Húsnæði í boði

Nudd

Atvinna

Atvinna óskast

Uppl. veitir Jón Þór
gsm 893-1116.

TANTRA NUDD

HITTINGUR HJÁ HELDRI
FÁKSFÉLÖGUM
verður föstudaginn 26. janúar
2018 kl 11.30 í salnum á eftri hæð
TM-Reiðhallarinnar.
Veitingar dagsins verða: Súpa,
brauð og kaffi og er verðið 1.000.kr. Enginn posi verður á staðnum
og þarf að greiða fyrir veitingarnar
í peningum.
Gestir fundarins verða þau
Kristbjörg Eyindsdóttir og Gunnar
Arnarsson.

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

Húsnæði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

133 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

Auglýsing um skipulagsmál
í Mýrdalshreppi
Skipulags og byggingarfulltrúi

ÍBÚÐ TIL LEIGU. LAUS STRAX.
Til leigu er glæsileg 4 herb íbúð í
Sjálandshverfi í Garðabæ. Íbúðin
er 148 m2 á 3 hæð ( Penthouse )
með stæði í bílakjallara.

Tilkynningar

VANTAR ÞIG STARFSMENN?

Erum með smiði, aðstoðarmenn
við smiði, verkamenn, flísara,
múrara og aðra iðnaðarmenn sem
geta byrjað strax. Við finnum réttu
mennina fyrir þig. Verkleigan sími:
780-1000 vinna@verkleigan.is

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is
Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

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

Í samræmi við 41.gr.skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með
auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi deiliskipulag.

Breyting á deiliskipulagi - Króktún
Mýrdalshreppur hefur unnið breytingu á deiliskipulagi
íbúðarbyggðar við Króktún í Vík. Í gildi er deiliskipulag frá 2009
fyrir 8 íbúðarhúsalóðir. Eldra deiliskipulag er fellt úr gildi með
gildistöku þessa uppfærða deiliskipulags.
Í nýju deiliskipulagi er gert ráð fyrir 12 íbúðarlóðum og á
fjórum þeirra er mögulegt að hafa parhús, þríbýlis- eða
fjórbýlshús. Svæðið er auðkennt sem ÍS1 í Aðalskipulagi
Mýrdalshrepps 2012-2028. Þegar hefur verið byggt eitt
einbýlishús á svæðinu.
Tillaga þessi liggur frammi hjá skipulags-og byggingarfulltrúa
Mýrdalshreppi, Austurvegi 17, 870 Vík og á heimasíðu
Mýrdalshrepps www.vik.is. Frá 25.janúar 2018 til og með
14.mars 2018. Athugasemdum ef einhverjar eru skal skila
skriflega á skrifstofu Mýrdalshrepps, Austurvegi 17,
870 Vík eða í tölvupósti á bygg@vik.is. Frestur til að skila inn
athugasemdum rennur út miðvikudaginn 14.mars 2018.
Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulags og byggingarfulltrúi
Mýrdalshreppur

Kynningafundur

ÍSLENSKT
TÍSKUTÍMARIT

Þjónusta

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tilboð
Indverskt höfuð og andlitsnudd,
litun og plokkun á augabrúnir

á aðeins 5.500.Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

KOMIÐ Í ALLAR
HELSTU VERSLANIR
intellecta.is

RÁÐNINGAR
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

Föstudagur

26. JANÚAR 2018

ÞRAUTIR

FÖSTUDAGUR

Suðaustan strekkingur í dag og
snjókoma en
rigning á láglendi
síðdegis á sunnanog vestanverðu
landinu. Þurrt að
kalla norðan heiða,
hlýnandi veður.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta

ÞUNG

LÓÐRÉTT
1. útleggja
2. þökk
3. sjáðu
4. megnuðum
7. viðureign
9. dínamór
12. draugur
14. mein
16. málmur

LÁRÉTT
1. útfall
5. verkur
6. í röð
8. vanta
10. tveir eins
11. for
12. þurrka út
13. röð
15. fráfall
17. dyntur
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Gunnar Björnsson

Friðrik Ólafsson átti leik gegn
Quinteros í Las Palmas árið
1974
Hvítur á leik
1. Hxd7! Kxd7 (1. … Dxd7
2. Dxc5). 2. Bxc6+! Kxc6 3. Da4+
Kd5 4. Hd1+ 1-0.
Í dag, á Skákdegi Íslands, afmælisdegi Friðriks Ólafssonar,
fer fram viðamikil dagskrá.
Meðal annars hefst TORG-mót
Fjölnis kl. 15 þar sem afmælisbarnið leikur fyrsta leikinn.
www.skak.is: Skákdagurinn.
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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.

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1. útsog, 5. tak, 6. áb, 8. skorta, 10. kk, 11.
aur, 12. afmá, 13. runa, 15. andlát, 17. dilla.
LÓÐRÉTT: 1. útskýra, 2. takk, 3. sko, 4. gátum, 7.
barátta, 9. rafall, 12. andi, 14. und, 16. ál.

Skák

2

Pondus

Eftir Frode Øverli

Svafstu yfir
Ég sver! Ég
þig? Allan vaknaði fyrir hálfvinnudaginn? tíma síðan! Með
andf
andfælum.

FRÉTTABLAÐIÐ

er Helgarblaðið
Flúðu leigumarkaðinn í
höfuðborginni
Mæðgurnar Drífa og Unnur
voru orðnar langþreyttar
á himinhárri leigu á
höfuðborgarsvæðinu
en eru nú alsælar á
Eyrarbakka þar sem þær
keyptu sér saman íbúð.

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ahhhhhhhhhhh!
Þrýstingurinn
er farinn!

Þú kannt svo
sannarlega að
loka prófaviku,
Pierce.

Tóku kjallaraíbúð í gegn

Innanhússarkitektar tóku niðurgrafinn kjallara í gegn og
breyttu honum í nýtískulega stúdíóíbúð.

Ný
ý lestraraðferð bætir ekki námsárangur

Helmingur grunnskóla landsins hefur tekið upp íslenska
lestraraðferð sem kostað hefur ríflega 100 milljónir að
innleiða. Nemendur í þessum skólum standa sig ívið verr
á samræmdum íslenskuprófum.

S
Sjónvarpsmarkaðurinn
lifir á netinu

Allt um geggjaðar græjur sem einfalda
lífið eða gera einfaldlega ekki neitt.

Fréttablaðið – ómissandi hluti af góðri helgi

Barnalán
Ég er góð móðir.
Ég sver að það er satt.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

En á milli smábarnsins, lexíanna,
æfinga og heimavinnunnar,
ði ég bara engan tíma.
hafði

Þú skilur mig,
ekki satt?

Við dæmum ekki
hér. Ertu með
afsláttarkort?

MENNING
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FÖSTUDAGUR

Beittur texti með sérstökum bragðauka
Lóa Hjálmtýsdóttir beitir innsæi og húmor í leikritinu Lóaboratoríum sem frumsýnt er í kvöld í Borgarleikhúsinu. Þar er skyggnst inn í líf fjögurra kvenna, mæðgna sem búa saman og systra í næstu íbúð.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

L

gun@frettabladid.is

itla svið Borgarleikhússins. Tvö eldhús. Tvær
konur í hvoru. Pitsur eru
pantaðar á báðum heimilum svo til samtímis,
sakleysislegar aðgerðir
sem enda þó sem drama. Hér stendur yfir æfing á Lóaboratoríum, fyrsta
leikriti Lóu Hjálmtýsdóttur. Hún er
þekktur teiknimyndahöfundur og
söngkona hljómsveitarinnar FM
Belfast.
Til hliðar við mig sitja tveir menn,
ljósa- og hljóðmaður, og framan við
þá leikstjórinn sem lætur endurtaka
pitsupantanirnar aftur og aftur.
Engu má skeika í tímasetningum.
En í hádegishléi gefst kostur á smá
spjalli. Fyrst við Kolfinnu Nikulásdóttur leikstjóra. „Teiknimyndasögurnar hennar Lóu byggjast á
mismunandi erkitýpum og hversdagsleikinn er ýktur. Í leikritinu
hefur hún búið til fjóra karaktera, konur sem búa tvær og tvær
saman, systur í annarri íbúðinni
og mæðgur í hinni,“ lýsir Kolfinna
og heldur áfram: „Sambandið getur
verið stirt innan heimilanna en þó
er alltaf ljúfsár léttleiki í bland. Fjölskyldumynstur eru dregin fram og
sýnd á kómískan hátt og á köflum
súrrealískan.“ Hún segir átta vikna
æfingatíma að ljúka. Er hún ekki að
verða leið á sumum frösunum? „Nei,
ótrúlegt en satt. Maður tengir svo
auðveldlega við brandarana hennar
Lóu og leikararnir bæta miklu við.“
Leikfélagið Sokkabandið stendur
að sýningunni og nú er komið að
leikurunum að kynna sína karaktera. Fyrst Arndísi Hrönn Egilsdóttur. „Þetta er dóttir mín,“ segir
hún og bendir á Jóhönnu Friðrikku
Sæmundsdóttur. „Hún er nýflutt inn
á mig og mér finnst það dálítið töff
stundum – þó mér þyki alveg vænt
um hana. Ég er bókaútgefandi og
mér finnst gott að fá mér rauðvín
og bara … það er álag að fá fjörgamla
dóttur sína aftur heim.“
Jóhanna grípur boltann. „Já, mér
finnst móðir mín ekki hugsa nógu

Leikstjórinn Kolfinna og leikkonurnar Elma Lísa, Arndís Hrönn, María Heba og Jóhanna Friðrikka stilltu sér upp á Litla sviðinu.

vel um sig og hef áhyggjur af henni.
Lífsmynstur hennar er bara almennt
ekki til fyrirmyndar en hún misskilur velvild mína og finnst ég frekar
leiðinleg.“
„Hún er leiðinleg,“ segir Arndís
Hrönn – með áherslu, „og svo er hún
ekki eins smart og ég. Mér finnst
hún mætti hafa sig aðeins meira
til.“ Fer svo úr karakternum og bætir
við: „Þetta er klassískt mæðgnasamband, stundum baneitrað, stundum
alveg næs.“
Jóhanna tekur undir það. „Já,
mæðgnasamband er flókið og mér
finnst ekki nægilega fjallað um það
í samfélaginu en hér segjum við frá
einu dæmi og það er gaman að vera
með í því.“

ÞETTA ER KLASSÍSKT
MÆÐGNASAMBAND,
STUNDUM BANEITRAÐ, STUNDUM ALVEG NÆS.
Arndís Hrönn

„Lóaboratoríum fjallar líka um
nágrannana,“ segir Elma Lísa Gunnarsdóttir. „Við búum allar í sama
húsi og við erum systur, ég og María
Heba Þorkelsdóttir.“
„Sko, ég er að flytja inn til systur
minnar, nýfráskilin,“ segir María
Heba, „er eiginlega að koma að
hjálpa henni, hún er lasin. „… þetta
er íbúð foreldra okkar, það er ekki
búið að skipta upp búinu,“ útskýrir

Elma Lísa og bætir við: „Ég er þunglynd og vil bara vera undir sæng en
systir mín er vinnustaðagrínari svo
við erum ólíkar konur.“
Elma Lísa horfir nú á leikritið úr
fjarlægð. „Það er þarna speglun.
Dóttirin og systirin eru báðar að
koma inn í hið einangraða líf þeirra
sem fyrir eru. Því verða eitruð sambönd á báðum heimilum en falleg
líka. Bara eins og lífið er. Samskipti
geta verið sorgleg og flókin, falleg og
fyndin, allt í senn.“
Arndís Hrönn kveðst lengi hafa
hrifist af bókum Lóu Hjálmtýs og
segir gaman að takast á við þetta
verk. „Lóa skrifar svo beittan texta
og þar er sérstakur bragðauki sem er
svo áhugaverður. María Heba kom

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

auga á þetta. Hún á hugmyndina að
leikritinu.“
María Heba kannast við það og
segir Lóu hafa tekið ábendingunni
vel. „Sokkabandið var líka til í tuskið, síðan eru liðin þrjú ár og nú er
sýningin Lóaboratoríum að verða
að veruleika.“
Elma Lísa bendir á að þær séu
að vinna með góðu fólki. „Sigríður
Soffía sér um sviðsmynd, Valdimar
Jóhannsson um lýsingu og Ásrún
Magnúsdóttir um hreyfingar. Árni
og Lóa koma bæði að sýningunni,
hún sér um textann og hann tónlistina. Uppsetningin er í anda
Sokkabandsins. Þetta er sú sjöunda í
röðinni og við erum alltaf með verk
eftir íslenska höfunda.“

Oftar gott en ekki
TÓNLIST

Kammertónleikar

★★★★★

Kammermúsíkklúbburinn
Camerarctica (Ármann Helgason,
Marta Guðrún Halldórsdóttir,
Hildigunnur Halldórsdóttir, Bryndís
Pálsdóttir, Svava Bernharðsdóttir
og Sigurður Halldórsson) flutti verk
eftir Mendelssohn, Penderecki og
Schönberg.
Norðurljósasalur Hörpu
Sunnudaginn 21. janúar
Ef þér fannst gaman að The Exorcist,
The Shining, Shutter Island eða hinni
súrrealísku Inland Empire eftir David
Lynch, þá ertu aðdáandi frægasta
núlifandi tónskálds Pólverja, Krzysztof Penderecki. Tónlistin sem heyrist í
þessum ofangreindu kvikmyndum er
svo villt og afstrakt, ómstríð og ofsafengin, að hryllingurinn í myndunum

magnast upp úr öllu valdi. Penderecki
hefur þó róast með árunum. Hann er
enn að semja, en tónlist hans nú er
talsvert frábrugðin þeirri sem kvikmyndaleikstjórarnir slefuðu yfir.
Hann lítur á gömlu tónlistina sína
sem strákapör. Víst er að það var
enginn hryllingur í Kammermúsíkklúbbnum á sunnudaginn, en þar
var Penderecki á dagskránni. Það var
kvartett fyrir klarinettu, fiðlu, víólu
og selló. Flytjandi var Camerarctica,
sem að þessu sinni samanstóð af
Ármanni Helgasyni á klarinettu,
Hildigunni Halldórsdóttur á fiðlu,
Svövu Bernharðsdóttur á víólu og
Sigurði Halldórssyni á selló. Tónlistin
var innhverf og raðaðist oftar en ekki
umhverfis einn, langan liggjandi tón,
sem er gamalt trix en svínvirkaði hér.
Ljóðræna sveif yfir vötnunum, djúpur
skáldskapur, yfirskilvitleg fegurð.
Spilamennskan var falleg, innileg og samtaka og maður naut hvers
tóns. Ármann klarinettuleikari var í
leiðandi hlutverki og leikur hans var

Kammerhópurinn Camerarctica.

hástemmdur og vandvirknislega mótaður. Sama er að segja um strengjaleikarana sem spiluðu af alúð og festu.
Capriccio eftir Mendelssohn var
líka á dagskránni. Þetta er stutt stykki
úr lengri lagaflokki, létt og leikandi,
skreytt hrífandi laglínum og fjörlegri
raddsetningu. Strengjaleikararnir
sem fyrr voru nefndir, auk Bryndísar
Pálsdóttur fiðluleikara, spiluðu mark-

visst og af krafti, útkoman rann ljúflega niður. Laglínurnar öðluðust líf
og framvindan var spennandi og
skemmtileg.
Heldur syrti í álinn eftir hlé. Þá
var á dagskránni strengjakvartett nr.
2 eftir Schönberg, sem er afar ómstríður. Hann gerir miklar kröfur til
strengjaleikaranna um nákvæmni,
því ef hún er ekki fyrir hendi, bjagast

tónlistin fljótt. Eftir stendur grautur
sem enginn fær skilið. Því miður
gerðist þetta stundum á tónleikunum.
Spilamennskan var verst í fyrstu en
lagaðist sem betur fer eftir því sem á
leið. Sumt í tónlistinni var vissulega
ágætlega borið fram, mikilúðlegt og
sterkt. Falskar nótur voru þó aldrei
langt undan og þær skemmdu heildarsvipinn aftur og aftur.
Í seinni tveimur köflunum steig
Marta Guðrún Halldórsdóttir sópran
fram og söng með kvartettinum tvö
ljóð eftir Stefan George. Marta söng
af öryggi og alveg hreint, af magnaðri
sannfæringu fyrir inntaki ljóðanna.
Röddin var engu að síður býsna hörð
og eftir því óaðlaðandi. Skáldskapurinn í ljóðunum fór því fyrir lítið. Það
var leiður endir á tónleikum sem lofuðu svo góðu fyrir hlé. Jónas Sen
NIÐURSTAÐA: Tónleikarnir byrjuðu
vel en eftir hlé var of mikið um feilnótur og sópranröddin var óþarflega
hvöss.

markhönnun ehf

GRÍSAPOTTRÉTTUR
FERSKT
KR
KG
ÁÐUR: 2.498 KR/KG

1.499

-40%
NAUTA MÍNÚTUSTEIK
KR
KG
ÁÐUR: 3.798 KR/KG

2.962

NAUTAFILLE
FERSKT

3.910

-22%

KR
KG
ÁÐUR: 4.768 KR/KG

-30%

SALTKJÖT

489

KR
KG
ÁÐUR: 698 KR/KG

-30%

ÓDÝRT Í

LIFRARPYLSA
SOÐIN 400 GR.
KR
STK
ÁÐUR: 498 KR/STK

349

BLÓÐMÖR
SOÐIN 490 GR.
KR
KG
ÁÐUR: 487 KR/KG

341

-40%
-30%

-38%
FIRESTARTER
ORKUDRYKKUR 250 ML
KR
STK
ÁÐUR: 159 KR/STK

99

-23%

-30%
DANÆG EGGJAHVÍTUR
1 KG
KR
STK
ÁÐUR: 799 KR/STK

559

539

LAMBARIBEYE
M/HVÍTLAUK OG RÓSMARÍN
KR
KG
ÁÐUR: 3.998 KR/KG

2.799

X-TRA SAFI EPLA
1,5 L
KR
STK
ÁÐUR: 271 KR/STK

!
i


í



SÚKKULAÐIKEX MJÓLKUR
MJÓLKUR/DÖKKT. 125 GR.
KR
STK
ÁÐUR: 298 KR/STK

229

NETTÓ BJÚGU
6 STK.
KR
PK
ÁÐUR: 899 KR/PK

251
X-TRA SAFI 1,5 L
APPELSÍNU- & BLAND. ÁVEXTIR
KR
STK
ÁÐUR: 299 KR/STK

269
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Miðasala og nánari upplýsingar

Gerard
Butler

Meryl Streep og
Tom Hanks í nýrri
stórmynd frá
Steven Spielberg

Sýnd kl. 6, 9

FÖSTUDAGUR

O’Shea
Jackson Jr.

50
Cent

2

óskarstilnefningar
BESTA MYNDIN
BESTA LEIKKONAN
-MERYL STREEP

Sýnd kl. 3.30, 5.50

Sýnd með íslensku tali


TOTAL FILM


THE WRAP

Sýnd kl. 8, 10.15

Sýnd kl. 7.50, 10.30

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR

Sýnd kl. 3.30

Sýnd kl. 5

DOLBY ATMOS
LUXURY · LASER

NÝ VIÐMIÐ
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

DEN OF THIEVES
KL. 5 - 8 - 10:50
DEN OF THIEVES VIP
KL. 5 - 8 - 10:50
THE POST
KL. 8 - 10:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 3:40 - 5:50
DOWNSIZING
KL. 5:40 - 8:30
FATHER FIGURES
KL. 8 - 10:30
STAR WARS 2D
KL. 5:20 - 8:30
WONDER
KL. 3:20 - 5:40
COCO ÍSL TAL
KL. 3:20

Tíu myndir á Frönsku
kvikmyndahátíðinni
Franska kvikmyndahátíðin hefst
í dag í Háskólabíói og stendur yfir
til 4. febrúar. Þetta er í 18. skipti
sem hátíðin er haldin. Á henni eru
sýndar fjölbreyttar kvikmyndir frá
hinum frönskumælandi heimi. Í ár
eru tíu myndir á boðstólum, þar
af ein kanadísk og fjölbreytnin er
mikið.
Opnunarmynd hátíðarinnar er
Svona er lífið (Le Sens de la fête)
sem segir frá Max Angély sem
hefur langa reynslu að baki við
skipulagningu á alls kyns gleðskap. Í þetta sinn hefur hann tekið
að sér að sjá um brúðkaupsveislu
sem á að halda á 17. aldar óðalssetri og að sjálfsögðu fer ýmislegt úrskeiðis. Myndin er í hópi
þriggja best sóttu mynda ársins
2017 í Frakklandi. Leikstjórar og
höfundar handrits eru þeir Olivier
Nakache og Éric Toledano, hinir
sömu og gerðu myndina Intouchable sem sló eftirminnilega í gegn
á Íslandi árið 2012.
Þess má geta að hátíðin stendur

KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

MAZE RUNNER
THE POST
DOWNSIZING
STAR WARS 2D
THE GREATEST SHOWMAN

KL. 5 - 8 - 10:30
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 7:40
KL. 5 - 10:20
KL. 5:20 - 8

KEFLAVÍK

DEN OF THIEVES
MAZE RUNNER
PADDINGTON 2 ÍSL TAL
JUMANJI

KL. 8 - 10:50
KL. 8 - 10:50
KL. 5:40
KL. 5:30

DEN OF THIEVES
THE POST
THE DISASTER ARTIST

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 6 - 7:30 - 10:20

KL. 5 - 5:30 - 9 - 10:20
KL. 8

AKUREYRI

DEN OF THIEVES
KL. 8 - 10:50
THE POST
KL. 8
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 5:50
12 STRONG
KL. 10:30
COCO ÍSL TAL
KL. 5:40

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

26. JANÚAR 2018
Tónlist
Hvað? Riot Ensemble
Hvenær? 20.00
Hvar? Iðnó
Á tónleikunum gefst færi á að hlýða
á heimsfrumflutning tónverks Báru
Gísladóttur og fleiri Íslandsfrumflutninga á verkum frá Argentínu,
Bandaríkjunum og Bretlandi.

Viðburðir
yfir frá 28. janúar til 3. febrúar á
Akureyri.
Dagskrá sýninganna er á slóð
smarabio.is/fff og þar er líka hægt
að kaupa aðgöngumiða. – gha

Varmadælur &
loftkæling
• Kyndir húsið á veturna
og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir
• Fjarstýring fylgir
Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk
Midea MOB12
Max 4,92 kW
2,19 kW við -7° úti og
20° inni hita (COP 2,44)
f. íbúð ca 60m2.
Uppsetningaaðilar og
umboðsmenn um allt
land

Hvað? Línudansball í Hjartastöðinni
Hvenær? 20.00
Hvar? Dans & jóga Hjartastöð, Skútuvogi
Línudansball sem Jóhann Örn, Jói
dans, stjórnar er nú haldið í fyrsta
sinn í glæsilegum danssal Hjartastöðvarinnar í Skútuvogi 13a. Allir
sem hafa áhuga á dansi og jafnvel
kántrítónlist ættu að skella sér.
Aðgangseyrir er kr. 2.500.
Hvað? The Room í Bíói Paradís
Hvenær? 20.00
Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Bíó Paradís sýnir bandarísku költmyndina The Room 26. og 27.
janúar. The Room er þekkt fyrir
að vera ein versta mynd sem gerð
hefur verið. Hún kom út árið 2003
og var sýnd við einstaklega dræmar
viðtökur í Los Angeles (flestir gestir
vildu fá endurgreitt áður en hálftími var liðinn) þar sem ungir kvikmyndaáhugamenn rákust á hana
og sáu húmorinn í hörmungunum.
Orðspor hennar barst víða og er
hún í dag orðin að einni bestu miðnæturskemmtun sem kvikmyndahúsin hafa upp á að bjóða.
Hvað? IceWeb 2018
Hvenær? 13.00
Hvar? Harpa

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Óþekkti hermaðurinn
Call Me By Your Name
Svanurinn ENG SUB
The Room
Borat
Gotowi Na Wszystko Ekstreminator ENG SUB
Three Billboards Outside Ebbing Missouri
The Disaster Artist

17:30, 22:00
17:30
18:00
20:00
20:00
20:00
22:00
22:30

Myrkir músíkdagar standa nú yfir og þar er aldeilis framboðið af forvitnilegum viðburðum.

IceWeb-ráðstefnan verður haldin
í dag í Silfurbergi í Hörpu. Um er
að ræða hálfs dags ráðstefnu frá
klukkan 13 til 17.
Hvað? Ársfundur Siðfræðistofnunar
Hvenær? 15.30
Hvar? Háskóli Íslands
Vilhjálmur Árnason, stjórnarformaður Siðfræðistofnunar, mun gera
grein fyrir starfsemi stofnunarinnar
2017. Hann mun jafnframt reifa
nokkur helstu siðferðilegu málefni
sem settu svip sinn á síðastliðið ár,
svo sem plastbarkamálið, siðferði í
stjórnmálum og #metoo-hreyfinguna. Í framhaldi af siðfræðiannál
stjórnarformanns mun hann stýra
pallborðsumræðum um þessi mál
þar sem þátt taka þau Fanney Birna
Jónsdóttir ritstjóri, Henry Alexander Henrysson heimspekingur og
Silja Bára Ómarsdóttir stjórnmálafræðingur.

Sýningar
Hvað? Myrkraverk
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstaðir
Á sýningunni eru verk listamanna
sem hafa fengið innblástur úr þjóðsögum og ævintýrum eða skapað
sinn eigin huliðsheim. Hvort
tveggja endurspeglar mannlega
tilvist, samskipti, tilfinningar og
hugarástand. Sýningin er uppfull af
dularfullum og spennandi verkum
sem kveikja á ímyndunaraflinu einmitt á myrkasta tíma ársins.
Hvað? Kjarval: Líðandin – La durée
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstöðum
Á sýningunni eru mörg sjaldséð
verk, einkum frá fyrri hluta starfsævi Jóhannesar Sveinssonar Kjarval
(1885-1972).
Hvað? Í hlutarins eðli – skissa að
íslenskri samtímalistasögu [1.0]

Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsið
Efnisheimurinn er viðfangsefni
nokkurra valinna verka úr safneign
Listasafns Reykjavíkur. Náttúrufyrirbæri, manngerðir hlutir og
ýmiss konar efni liggja til grundvallar með tilliti til eiginleika, eðlis,
merkingar og gildis. Sýningin er
hluti nokkurs konar skissuvinnu
Listasafns Reykjavíkur að íslenskri
samtímalistasögu. Hugmyndin er
að safnið haldi áfram að velja verk
úr safneigninni og setja í samhengi
tilraunar til að skrifa listasöguna
jafnóðum.
Hvað? Undir – Steingrímur Gauti
Ingólfsson
Hvenær? 12.00
Hvar? Bókasafn Mosfellsbæjar
Fyrsta sýning nýs árs í Listasal
Mosfellsbæjar er Undir, einkasýning Steingríms Gauta Ingólfssonar. Steingrímur Gauti er
fæddur árið 1986 og hefur verið
virkur í sýningarhaldi síðan hann
útskrifaðist úr Listaháskólanum
árið 2015. Í Listasalnum eru sýnd
ný verk, en Steingrímur Gauti
gerir aðallega tilraunakennd
abstraktmálverk.
Hvað? D32 Páll Haukur Björnsson:
Heildin er alltaf minni en hlutar
hennar
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsinu
Páll Haukur er 32. listamaðurinn
sem sýnir í sýningaröð D-salar
sem hóf göngu sína árið 2007. Einhvers konar landslag er að finna á
sýningunni, mótað af mismunandi
skúlptúrum. En hvað er skúlptúr?
Hvað myndar mörk staks hlutar
og samband hans við annað? Páll
Haukur Björnsson hefur áhuga á
því að skoða þessar spurningar í
gegnum skúlptúrgerð. Hann notar
kyrr- og hreyfimyndir, hluti sem
eru hverfulir, oftast úr náttúrunni,
og varanleg, manngerð efni.

ÚTSALA
-20%

-30ll%
um

af ö m!
stólu

af A7 &
eM
rafmag odel
n
borðums-

ERGOMEDIC 100-3

Áður

Nú

Frá nú

118.930 kr.

FAGAÐILAR
MÆLA MEÐ WAGNER

A7 RAFMAGNSBORÐ

Frá áður

169.900 kr.

101.700 kr.

81.360 kr.

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari

ÚTSÖLUNNI LÝKUR 31. JAN.
-40%

ffum,
ú
k
s
ma
af Pri ápum og
sk
hillum

SKÚFFUSKÁPUR

Áður 38.900 kr.

Nú 23.340 kr.

Þið finnið okkur á Facebook

LITIR Í BOÐI:
Beyki, hlynur, kirsuber,
hvítt, grá eik, hvíttuð eik,
svart og kaffibrúnn.

MÖPPUSKÁPUR

Áður 51.700 kr.

Nú 31.020 kr.

MÖPPUSKÁPUR

Áður 57.400 kr.

Nú 34.440 kr.

MÖPPUSKÁPUR

Áður 61.400 kr.

Nú 36.840 kr.
Síðumúla 37,
108 Reykjavík
Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is
hirzlan.is
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DAGSKRÁ

Ný

þáttaröð

STEYPUSTÖÐIN
KL. 20:55

Glæný sería af þessum sprenghlægilegu sketsaþáttum þar sem nokkrir
þekktustu og þaulreyndustu grínarar landsins, Steindi Jr, Saga
Garðars, Auðunn Blöndal, María Guðmundsdóttir og Sveppi eru
samankomin aftur, ásamt her skemmtilegra gestaleikara.

Frábært
Föstudagskvöld
Fáðu þér áskrift á 365.is

SO YOU THINK YOU CAN DANCE
KL. 19:25

Stærsta danskeppni í heimi þar sem efnilegir dansarar fá tækifæri til að
slá í gegn. Í hverri viku fá þeir krefjandi verkefni og það fækkar í
hópnum þar til ný dansstjarna er krýnd.

KL. 21:30

Þegar geimverur snúa aftur til jarðar til að ná fullum yﬁrráðum eru góð
ráð dýr. Ævintýraleg spennumynd með Liam Hemsworth, Jeff Goldbum
og Bill Pullman í aðalhlutverkum.

SULLY

KL. 22:00

Engan af áhöfn og farþegum ﬂugs
1549 frá New York til Seattle 15.
janúar 2009 grunaði að sex
mínútum eftir ﬂugtak yrði Airbus
320-ﬂugvélinni nauðlent á
Hudson-ánni.

Sönn
Saga

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

06.00 The Middle
06.25 The Big Bang Theory
07.00 The Simpsons
07.25 Tommi og Jenni
07.45 Ljóti andarunginn og ég
08.05 The Middle
08.30 Pretty Little Liars
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.20 Veep
10.50 Mike & Molly
11.20 Anger Management
11.45 The Heart Guy
12.35 Nágrannar
13.00 Game Change
14.55 An American Girl: Chrissa
Stands Strong
16.25 I Own Australia's Best
Home
17.15 The Simpsons
17.40 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 So You Think You Can Dance
20.55 Steypustöðin Önnur syrpa
þessara frábæru sketsaþátta þar
sem einir þekktustu og þaulreyndustu grínarar landsins,
Steindi Jr, Saga Garðarsdóttir,
Auðunn Blöndal, María Guðmundsdóttir og Sveppi, eru
samankomnir aftur, ásamt her
sprenghlægilegra gestaleikara.
Allir þessir grínarar eiga það sameiginlegt að hafa skemmt þjóðinni með alls konar uppákomum í
ljósvakamiðlum landsins undanfarin ár. Hér eru á ferðinni þættir
sem eru stútfullir af óhefluðu
eðal gríni og frábærum karakterum sem enginn ætti að láta fram
hjá sér fara. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.
21.30 Independence Day: Resurgence
23.30 The Neon Demon Hrollvekja frá 2016. Þegar ung, efnileg
og upprennandi sextán ára
fyrirsæta kemur til Los Angeles í
leit að frama lendir hún fljótlega
í hringiðu atburða þar sem viðmiðið og verðmætin eru útlitið
og allir vilja það sem hún hefur,
æsku og æskublómann.
01.25 The Boy
03.00 The Witch
04.30 Ride Along 2

17.40 Fresh off the Boat
18.05 Pretty Little Liars
18.50 New Girl
19.15 First Dates
20.00 Seinfeld
20.25 Modern Family
20.50 Friends
21.15 It's Always Sunny In
Philadelphia
21.40 Bob's Burger
22.05 American Dad
22.30 The Knick
23.25 Entourage
23.55 UnReal
01.25 New Girl
01.50 Seinfeld
02.20 Modern Family
02.45 Friends
03.10 Tónlist

12.05 Love and Friendship
13.40 Reach Me Dramatísk mynd
frá 2014 með Sylvester Stallone,
Kyra Sedgwick og Kevin Connolly svo fáeinir séu nefndir. Í
myndinni eru sagðar nokkrar
sögur af ólíkum einstaklingum
sem þekkjast lítið eða ekkert
innbyrðis við upphaf myndarinnar en eiga það sameiginlegt
að verða fyrir miklum áhrifum
af boðskap dularfullrar bókar
sem enginn veit þó hver skrifaði.
Eftir lestur bókarinnar grípa allir
þessir einstaklingar til einhverra
ráða og aðgerða til að breyta lífi
sínu til hins betra, hver með sínu
lagi, um leið og þeir leita að höfundinum. Sögur einstaklinganna
fléttast síðan saman í eina heild
sem sýnir að þótt þessir einstaklingar þekkist ekki persónulega tengjast þeir samt saman á
óvæntan hátt.
15.10 Florence Foster Jenkins
17.00 Love and Friendship
18.35 Reach Me
20.10 Florence Foster Jenkins
22.00 Sully Mögnuð sannsöguleg
mynd frá 2016 með Tom Hanks í
aðalhlutverki og í leikstjórn Clints
Eastwood. Engan af 155 manna
áhöfn og farþegum flugs 1549
frá New York til Seattle 15. janúar
2009 grunaði að sex mínútum
eftir flugtak yrði Airbus 320-vélinnni sem þau voru í nauðlent
á Hudson-á, fyrir augum mörg
þúsund New York-búa. Nauðlending flugs 1549 á Hudsoná
er áreiðanlega mörgum í fersku
minni enda einungis níu ár liðin
frá henni og það þótti kraftaverki
líkast hversu vel hún gekk.
23.35 The Accountant
01.40 Point Break
03.35 Sully

KL. 21:35

Allt þetta
þett og meira til
á aðein
aðeins 333 kr. á dag.

08.40 L.A. Lakers - New York
Knicks
10.20 Domino's körfuboltakvöld
12.00 NFL Gameday
12.30 Philadelphia Eagles Minnesota Vikings
14.50 Bristol City - Manch. City
16.35 Arsenal - Chelsea
18.45 FA Cup - Preview Show
19.15 La Liga Report
19.45 Keflavík - Haukar
22.00 Domino's körfuboltakvöld
23.40 Premier League Preview

09.20 Arsenal - Chelsea
11.00 New England Patriots Jacksonville Jaguars
13.20 Derby County - Bristol City
15.00 Messan
16.20 Stoke - Huddersfield
18.00 Southampton - Tottenham
19.45 FA Cup
21.50 Premier League Review
23.15 PL Match Pack
23.45 Bundesliga Weekly

Þrælskemmtilegir teiknimyndaþættir um mann sem rekur
hamborgarastað og skrautlega
fjölskyldu hans.

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.00 Könnuðurinn Dóra
07.24 Mörgæsirnar
07.47 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Lalli
08.55 Rasmus Klumpur
09.00 Strumparnir
09.25 Hvellur keppnisbíll
09.37 Ævintýraferðin
09.49 Gulla og grænjaxlarnir
10.00 Stóri og Litli
10.13 Víkingurinn Viggó
10.27 K3
10.38 Mæja býfluga
10.50 Tindur
11.00 Könnuðurinn Dóra
11.24 Mörgæsirnar
11.47 Doddi litli og Eyrnastór
12.00 Áfram Diego, áfram!
12.24 Svampur Sveinsson
12.49 Lalli
12.55 Rasmus Klumpur
13.00 Strumparnir
13.25 Hvellur keppnisbíll
13.37 Ævintýraferðin
13.49 Gulla og grænjaxlarnir
14.00 Stóri og Litli
14.13 Víkingurinn Viggó
14.27 K3
14.38 Mæja býfluga
14.50 Tindur
15.00 Könnuðurinn Dóra
15.24 Mörgæsirnar
15.47 Doddi litli og Eyrnastór
16.00 Áfram Diego, áfram!
16.24 Svampur Sveinsson
16.49 Lalli
16.55 Rasmus Klumpur
17.00 Strumparnir
17.25 Hvellur keppnisbíll
17.37 Ævintýraferðin
17.49 Gulla og grænjaxlarnir
18.00 Stóri og Litli
18.13 Víkingurinn Viggó
18.27 K3
18.38 Mæja býfluga
18.50 Tindur
19.00 Leynilíf gæludýranna

Dóra könnuður
kl. 07.00,
11.00 og 15.00

GOLFSTÖÐIN
07.45 Pure Silk Bahamas
10.45 Champions Tour Highlights
11.40 Farmers Insurance Open
15.40 Golfing World
16.30 Pure Silk Bahamas
19.35 Inside the PGA Tour
20.00 Farmers Insurance Open

RÚV
15.55 Varnarliðið
16.50 Frakkland - Spánn
18.40 Táknmálsfréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Best í Brooklyn
20.05 Útsvar
21.25 Poirot - ABC-morðin
23.10 Ást og ókyrrð
00.50 Drugstore Cowboy
02.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
08.00 King of Queens
08.25 Dr. Phil
09.05 The Tonight Show
09.45 The Late Late Show
10.25 Síminn + Spotify
13.10 Dr. Phil
13.50 The Mick
14.15 Man With a Plan
14.35 Ghosted
15.00 Family Guy
15.25 Glee
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 The Late Late Show
19.45 America's Funniest Home
Videos
20.10 The Bachelor
21.45 The Hunger Games
02.00 The Tonight Show
02.40 Prison Break
03.25 The Walking Dead
04.10 Shades of Blue

ÚTVARP

365.is
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STÖÐ 2

STÖÐ 2 SPORT 2

BOB´S BURGER

26. JANÚAR 2018

Föstudagur

STÖÐ 2 SPORT
INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE
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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

45%
LINK-STÓLL

6.900
SPARAÐU
6.000

30%
MALLORCA-BORÐ
100X200 CM.

83.900
SPARAÐU
36.000

TSALA

MALLORCA-borðstofuborð.
Hvít laminat borðplata, eikarfætur.
100x200 cm. 119.900 kr. Nú 83.900 kr.
LINK-stóll. Hvít, svört eða grá seta með
krómfótum. 12.900 kr./stk. Nú 6.900 kr./stk.

30-70%

40%

afsláttur af yfir 3.000
vöruliðum
- gildir á meðan birgðir endast -

FRIGG-loftljós. Perustæði. 16.995 kr. Nú 9.995 kr.

35%
ALABAMA-SÓFI
NÚ

60%

ISABEL-sófaborð. Hvít laminat
borðplata, eikarfætur. Ø60 x H45 cm.
39.900 kr. Nú 23.900 kr.

SPARAÐU 80.000

30%

WALLCLOCK-veggklukka. Ø31 cm.
2 gerðir. 2.495 kr. Nú 1.745 kr.

CHARME-glas.
43cl. 495 kr. Nú 195 kr.
18cl. 395 kr. Nú 145 kr.

40%

139.900

40%

LUZILLE-hægindastóll.
hægindastóll. Ullaráklæði á sessu og
eikargrind. 119.900 kr. Nú 69.900 kr.

ALABAMA-sófi. Þriggja sæta. Grátt áklæði. L240 cm. 219.900 kr. Nú 139.900 kr.
2,5 sæta. Grátt áklæði. L215 cm. 199.900 kr. Nú 129.900 kr.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

79kr

PRÓTEINBOMBA

verðlækkun

298

1.398
kr. 200 g

kr. 770 g

Myllu Heimilisbrauð
770 g - Verð áður 377 kr.

40kr

VH Harðfiskur
Þorskur, 200 g

RÍFUR VEL Í

verðlækkun

139
kr. 330 ml

498

198
kr. 330 ml

kr. 275 g

Sollu Engiferdrykkur
330 ml, lífrænt - Verð áður 179 kr.

Sollu Engiferskot
200 ml, lífrænt

MS Hleðsla
330 ml, 4 teg.

Wasa Hrökkbrauð
275 g, 2 teg.

kr. 200 ml

Kassatilboð

98

Kassatilboð

Þú sparar 500kr.

Þú sparar 700kr.

Barebells Próteinbar
Kassi, 12 x 55 g
Verð á kassa áður 3.108 kr.

Nocco Orkudrykkur
Kassi, 330 ml, 24 dósir
Verð á kassa áður 5.880 kr.

2.608
kr. ks.

5.180
kr. ks.

Verð gildir til og með 28. janúar eða meðan birgðir endast.

ÍSLENSKT

ÍSLENSKT

Lambakjöt

Grísakjöt

1.198
kr. kg
Bónus Grísakótilettur
Ferskar, með beini

1.398
kr. kg

Íslenskur

KJÚKLINGUR
á góðu verði

SS Lambalæri
Fersk, kryddlegin, 2 teg.

SAMA VERd

um land allt
VISTVÆNNI

VARA

679
kr. kg.

Bónus Kjúklingur
Ferskur, heill

NÝTT Í BÓNUS
VISTVÆNNI

VARA

398

298

259

359

Gunry Baðherbergishreinsir
Umhverfisvænn, 500 ml

Gunry Handsápa
Umhverfisvæn, 300 ml

Gunry Handsápa
2 teg., 300 ml

Best Friend Hundabein
Með kjúkling, 6 stk.

kr. 500 ml

kr. 300 ml

kr. 300 ml

kr. pk.

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

LÍFIÐ

28
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Sérsaumaðar
draumaflíkur

hátískunnar

Valentino
Kaia Gerber
í bleiku með
höfuðfat sem
vekur
athygli.

Þessa dagana virðist vera tískuvika í hverri einustu viku einhvers staðar í heiminum þar sem einhver útgáfa af haust- og
vetrarlínum næsta árs er sýnd. Í vikunni fór fram Haute
Couture tískuvikan í París þar sem stærstu tískuhúsin sýndu
fallega kjóla og flíkur sem einna helst passa á rauða dreglinum.
En hvað þýðir haute couture?
Haute couture, eða hátíska, er í raun sérsaumaðar og klæðskerasniðnar flíkur sem eru handgerðar frá upphafi til enda
fyrir kúnnana. Öll smáatriði eru unnin í höndunum af faglærðu
fólki og mikið lagt upp úr því. Efnin eru í bestu mögulegu
gæðum og verðmiðinn á lokaútkomunni skiptir engu máli.
Það er ekki á færi allra tískuhúsa að geta skreytt sig með haute
couture stimplinum en til þess að geta tekið þátt í hátískunni
þurfa tískuhúsin að uppfylla eftirfarandi skilyrði hér, sem
voru ákveðin í París árið 1945:
● Að sérsauma flíkur gegn pöntunum fyrir viðskiptavini.
● Starfrækja vinnustofu (atelier) í París með að minnsta
kosti 15 starfsmönnum í fullu starfi.
● Vera með að minnsta kosti 20 starfsmenn sem sérhæfa sig
í tæknilegri vinnu á vinnustofunni (atelier).
● Sýna fatalínu með að minnsta kosti 50 flíkum tvisvar á ári (í
janúar og júní) og að það sé blanda af kvöldklæðnaði og hversdagsfatnaði.

Chanel

Christian Dior
Ralph & Russo
Pífur
Græn dásemd
frá Giambattista Valli

Gegnsætt
Christian
Dior

Farðu inn á Glamour.is og fáðu daglegar
fréttir úr heimi hönnunar, lífsstíls og tísku.
● Facebook ● Instagram ● Twitter

FÖSTUDAGUR

Fléttað
Svart hvítt frá
Jean Paul
Gaultier

Valentino

HEFST Í KVÖLD

Steypustöðin

FYRSTI
ÞÁTTUR Í

OPINNI
DAGSKRÁ

Önnur þáttaröð þessara frábæru sketsaþátta þar sem einir þekktustu og þaulreyndustu
grínarar landsins, Steindi Jr, Saga Garðars, Auðunn Blöndal, María Guðmundsdóttir og
Sveppi eru samankomin aftur, ásamt her sprenghlægilegra gestaleikara. Hér eru á ferðinni
þættir sem eru stútfullir af óheﬂuðu eðal gríni og frábærum karakterum sem enginn ætti að
láta fram hjá sér fara.
MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is 1817

30
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Daníel Ágúst og Biggi Veira eru aðeins tveir á þessari nýju plötu en segjast bara vera stærri fyrir vikið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Allt það
helsta úr heimi
TÍSKUNNAR
á einum stað

Eru alltaf að finna sig

upp á nýtt

GusGus gefur út plötuna Lies are more flexible í næsta mánuði og
mun það vera tíunda plata sveitarinnar. Út er komin smáskífan
Featherlight en snemma í næsta mánuði koma út remix af laginu.

R

afsveitin goðsagnakennda GusGus gefur
út sína tíundu breiðskífu þann 23. febrúar
næstkomandi, eftir
smá tafir, en platan
hefur setið klár á hörðum diski
síðan í sumar. Platan nefnist Lies
are more flexible. Þann 9. febrúar
er ætlunin að senda út endurhljóðblandanir af smáskífulagi sveitarinnar Featherlight, sem kom út fyrir
stuttu, þar sem þýski plötusnúðurinn og pródúserinn Johannes Brecht
verður meðal annars með remix.
Þetta er ykkar tíunda plata, ekki
satt? „Já, jú … ætli það ekki. Ókei –
þá er líklega verið að telja plötur
sem voru gefnar út á Íslandi. Fyrsta
platan, Gus Gus, það er verið að telja
hana sér, en hún breyttist eiginlega
í Polydistortion,“ segir Birgir Þórarinsson, Biggi Veira, óviss um hvort
um sé að ræða tíundu plötuna í raun
og veru, en á endanum komumst
við að þeirri niðurstöðu að þetta
sé það, það hljómi líka betur. Biggi
segist ekki ætla að fagna þessum
tímamótum neitt sérstaklega enda
sé hver einasta plata fagnaðarefni.
Featherlight, fyrsta smáskífan, er
draumkennt syntha-bað með sterkum GusGus brag, eðlilega, og það
eru bara Biggi Veira og Daníel Ágúst
sem koma að því lagi, og raunar allri
plötunni í heild sinni.
Má segja að þið séuð komnir aftur

ÞETTA HEFUR BÆÐI
VERIÐ ÞANNIG AÐ VIÐ
HÖFUM VERIÐ AÐ VINNA MEÐ
EINHVER FORTÍÐARELEMENT
EN LÍKA ALLTAF Í SAMHENGI
VIÐ ÞAÐ NÝJA SEM ER Í GANGI.

í ræturnar? „Við horfum auðvitað á
alla þessa elektróník í gegnum alla
þessa áratugi, við erum auðvitað
búnir að fara í gegnum nokkra áratugi af þessari tónlist og hún er
búin að vera svo víðförul og svo
margt áhugavert frá hverjum tíma
sem við höfum verið að vinna með
– þannig að þetta hefur bæði verið
þannig að við höfum verið að vinna
með einhver fortíðarelement en líka
alltaf í samhengi við það nýja sem
er í gangi. Þetta er svona nýbylgja,
seinni hluti áttunda áratugarins,
fyrri hluti þess níunda, í samhengi
við það sem er að gerast í dag,“ segir
Biggi Veira en hann segir að um
svipaða stefnu verði einnig að ræða
á næstu plötu sem er langt komin.
Biggi segir þá hafa ákveðið að
sækja sér áhrif í það tímabil þegar

Biggi var að vakna til lífsins gagnvart tónlist, eins og hann orðar það,
og blanda því saman við aðra hluti.
„Mér finnst gaman að hafa fengið
að vinna að þessu í öll þessi ár og
finna sig upp á nýtt fyrir hverja
plötu, finna sér nýtt verkefni fyrir
hverja plötu sem inniheldur alltaf
eitthvað nýtt. Það getur vel verið
að einhverjum finnist þetta hljóma
svipað en fyrir okkur erum við að
færa okkur inn í aðeins annað hugarástand á þessari plötu og þeirri
næstu líka. Við erum að rannsaka
elektróníkina í sjálfu sér.“
Núna eruð þið bara tveir, hvernig
hefur gengið, til dæmis á tónleikum?
„Ég held að þetta hafi í raun og veru
bara stækkað, við erum í raun bara
stærri á sviði núna. Við höfum verið
að vinna með ljós og „visuals“. Þegar
þetta eru bara við tveir snýst þetta
svolítið um dýnamíkina á milli mín
og Daníels, við erum raunar búnir
að færa dýnamíkina inn í sviðið,
aftur í það – athyglin var áður öll á
frontinn en núna erum við búnir að
setja dýpt í upplifunina og „visualarnir“ eru orðnir miklu stærri hluti
af þessu.“
Aðspurður segist Biggi ekki vera
með neitt neglt niður varðandi
útgáfutónleika. Þeir ætla að leyfa
plötunni að koma út og skoða svo
með tónleika síðar.
stefanthor@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Máté Dalmay mate@365.is Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann
atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Bíll á mynd er, Honda CR-V með aukabúnaði.

Á HONDA BETRA VERÐI
Við lögðum af stað með meira. Meira pláss til að gera góða hluti, eiga góða daga, meira af
góðum ferðum. Meiri bíl til að treysta á, aflmeiri, hagkvæmari, sparneytnari. Meira af því sem
við gerum vel - gert enn betur.
Já, og meira fyrir peninginn.

SÉRVALDIR HONDA CR-V Á SÉRSTÖKU TILBOÐSVERÐI
HONDA CR-V - VERTU MEIRA TIL Á MEST SELDA BORGARJEPPA Í HEIMI

VERÐ FRÁ KR. 5.390.000
Bernhard ehf

• Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ • Bílver, Akranesi • Höldur, Akureyri • Bragginn, Vestmannaeyjum

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

BAKÞANKAR

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR • SÆNGURFÖT, O.FL.

Þórarins
Þórarinssonar

Gufuruglað lið

T

óbaksreykingar eru banvænar og almennt frekar illa
þokkaðar. Samt reykir fólk.
Einfaldlega vegna þess að það er
ógeðslega gott og ýkt töff að reykja.
Humphrey Bogart, mesti töffari
allra tíma, er sönnun þess. Dó að
vísu aðeins 57 ára. Úr töffi.
Reykingar auðga líka andann og
örva sköpunargáfuna. „Fáðu þér
smók og sopa af kók og sjúgðu' í þig
kosmíska krafta.“ Ekki ljúga þjóðskáldin í Stuðmönnum.
Þarfir efnis og anda fara því
miður ekki alltaf saman og
reykingar gera líkamanum ekkert
gott. Því er heppilegast að reykja á
meðan maður er upp á sitt besta og
hætta um þrítugt.
Ég er löngu fallinn á tíma og
neyðist til að hætta. Hægara sagt en
gert samt eins og allir vita sem reynt
hafa. Þjáningar fráhvarfanna blikna
þó samanborið við niðurlæginguna
sem fylgir því að hætta að vera töff.
Reykleysið er þó hverg nærri jafn
hallærislegt og að reyna að bæta
það upp með því að „veipa“ með
þessum kjánalegu gufuvélum. Líta
út fyrir að vera að bryðja handverkfæri eða heimilistæki, hjúpaður
andstyggilega angandi þokuskýi
svo gufuhausinn virðist helst
standa í ljósum logum.
„Veiparar“ eru plága á reykingafólki, úðandi ilmgufum sínum yfir
skilgreind reykingasvæði þannig að
manni líður eins og í nýmóðins gasklefa þar sem boðið er upp á Zyklon
B með jarðarberjabragði. Segir allt
sem segja þarf um hversu glatað
þetta er þegar reykingafólk er farið
að kvarta undan loftmengun.
Skaðsemi sígarettunnar liggur
ljós fyrir. Einhver áhöld eru um
skaðleysi „veipsins“ en við skulum
ekki útiloka að það sé hægt að deyja
úr hallærislegheitum, rétt eins og
töffi.
Að reykja eða ekki reykja, þar er
efinn. Möguleikarnir eru ekki fleiri.
Nema fyrir skyni skroppna plebba.

Opið allan
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ÚTSALA

KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP

sólarhringinn
í öllum verslunum

SÆNGURFÖT

25–35%

40%
A F S L ÁT T U R
PRO ENERGY!

B A Ð S L O P PA R

30%

A F S L ÁT T U R

A F S L ÁT T U R

ÍSLENSKT
TÍSKUTÍMARIT

ALLIR SLOPPAR!

PRO ENERGY – HEILSURÚM

Heilsudýna sem hönnuð er í samvinnu
Serta og American Sleep Foundation

KOMIÐ Í ALLAR
HELSTU VERSLANIR

V ER Ð DÆ M I :

V ER Ð DÆ M I : 180 x 200 cm rúm með Comf. botni og fótum

11.175 kr. Ú T S Ö LU V E R Ð

192.180 kr. Ú T S Ö LU V E R Ð

Fullt verð: 14.900 kr.

Fullt verð: 320.300 kr.

FA XA F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DA LS B R AU T 1
Akureyri
588 1100

S KE IÐ I 1
Ísafirði
456 4566

A F GR E IÐ S LU T ÍM I
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

V ER Ð DÆ M I :

11.830 kr. Ú T S Ö LU V E R Ð
Fullt verð: 16.900 kr.

